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 المحلية سيكو تنظم ورشة عمل للصحافة

 

  قاريةوالع الوساطة والخدمات المصرفية االستثماريةوصناعة السوق في مجال إدارة األصول والرائد سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي  نظمت

جمعيه المحللين البحرينية ورشه عمل حول تحليل القوائم المالية . حيث قدم السيد محمود نوار رئيس الجمعية شرح مفصل عن بالتعاون مع 

ا تناولت مالقوائم المالية والتحليل المالي وذلك لنخبه من الصحفيين االقتصاديين الممثلين للجرائد اليومية البحرينية و المواقع اإلخبارية . ك

 مواضيع الدارجة في اسواق المال وكيفية تأثيرها على نتائج الشركات.الورشة ال

االستحسان والتجاوب الذي القته هذه الورشة، تنوي سيكو تنظيم المزيد من ورش العمل للصحفيين حول عمل البورصات و التداول  ضؤوعلى  

ام الذي تلعبه الصحافة في رفع وعي المجتمع حول الثقافة المالية و كما تتقدم سيكو بالشكر للحضور مثمنة الدور اله باألسهم و صناعه السوق.

 .ذلك من خالل التغطية الشاملة والوافية والدقيقة لألحداث االقتصادية
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 نبذة عن سيكو

 الستثماريةا الوساطة والخدمات المصرفيةصناعة السوق واألصول وتمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة  

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف  2.1، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى  والعقارية 
البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية 

مارية، وهي شركة إقليمية متخصصة ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستث
في أعمال حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 

لك إدارة ذ كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في
األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر 

، دأبت 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
ق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها سيكو على تحقيق أداء متفو

نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد 
 100وير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تط

 موظف متميز.
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