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SICO Plants 1000 Trees along the 16th December highway  

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a 

wholesale bank by the CBB), announced today that it has successfully completed an initiative to 

plant 1000 trees along the 16th December highway  in cooperation with the Southern Area 

Municipality and the National Initiative for Agricultural Development (NIADBH). The location of the 

project was selected due to its proximity to the main school district in Isa Town and will seek to 

increase the green areas, improve air quality, promote a healthier environment for the local 

community, and help combat climate change. 

“Promoting environmental preservation and sustainable practices in our beloved country is a key 

priority for SICO, in order to foster a healthy, clean, and safe environment for the community at 

large,” said Chief Executive Officer, Najla Al-Shirawi. “We are constantly working to identify and 

implement new initiatives that will see us minimize our carbon footprint and integrate environmental 

awareness and sustainability into the fabric of our operations. I would like to thank the Southern 

Municipality and NIADBH for their continued efforts in improving the environment and the urban 

landscape."  

SICO prioritizes ethical investments and is equally committed to making environmentally conscious 

decisions as it is to offering world-class investment services. In 2018, the bank launched the Go 

Green initiative to raise awareness on practices that both the bank and employees can adopt to 

reduce SICO’s carbon footprint. SICO works to ensure that its operations have no adverse impact 

on the environment while raising awareness and promoting nationwide sustainable practices. 

-  Ends    - 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 2.3 bn in assets under management 

(AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and also oversees 

three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage, a specialised regional 

custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management provider, SICO Financial 

Saudi Company. Headquartered in the Kingdom of Bahrain with a growing regional and international presence, SICO has 

a well-established track record as a trusted regional bank offering a comprehensive suite of financial solutions, including 

asset management, brokerage, investment banking, and market making, backed by a robust and experienced research 

team that provides regional insight and analysis of more than 90 percent of the region’s major equities. Since inception in 

1995, SICO has consistently outperformed the market and developed a solid base of institutional clients. Going forward, 

the bank’s continued growth will be guided by its commitments to strong corporate governance and developing trusting 

relationships with its clients. The bank will also continue to invest in its information technology capabilities and the human 

capital of its 100 exceptional employees. 
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Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 نجالء الشيراوي
 الرئيس التنفيذي

 
 
 
 

 ديسمبر 16 شارع على شجرة ١٠٠٠ تزرع سيكو
 

أعلنت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية )والمرخص 
 16شجرة بامتداد شارع  1000لزراعة  استكمال مبادرتهاعن اليوم من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، 

من قربه ل اعي. وقد تم اختيار هذا الموقع ة الجنوبية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزربالتعاون مع بلدية المنطق ، وذلكديسمبر
، وخلق بيئة صحية جودة الهواء تحسين و زيادة الرقعة الخضراء  . وتهدف هذه المبادرة إلى في مدينة عيسىمنطقة المدارس 

 للمجتمع المحلي، والمساعدة في مكافحة التغير المناخي. 
 

 وتعزيزالحفاظ على مواردها والبيئة حماية  السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "تأتي جهود قالت وبهذه المناسبة،
 ،نظيفةوخلق بيئة صحية، تحقيق التوازن الطبيعي و  بهدفولويات سيكو، وذلك على قمة أ نا الحبيبنفي وط المستدامة التنمية

الحد من األثر الكربوني  من شأنها التي الفاعلةنسعى دائماً جاهدين إلى طرح وتنفيذ المبادرات أضافت : "ووآمنة ألفراد المجتمع. 
 القطاع لتنمية الوطنية المبادرة و الجنوبية البلدية من لكل بالشكر أتوجة .واالستدامة في نسيج عملياتنا دمج الوعي البيئياذكاء و و 

 ."البالد في رياالحض المظهر تحسين و البيئة حماية في  المستمرة اجهودهم على الزراعي
 

، وهو ما وتحرص سيكو على تعزيز استثماراتها المجتمعية وااللتزام التام باتخاذ قرارات تتوافق مع جهود المحافظة على البيئة
، طرحت سيكو مبادرة 2018. ففي عام الجودةيحظى بنفس أهمية خدماتها االستثمارية التي تقدمها لزبائنها وفق أعلى مستويات 

"Go Green"  اآلثار البيئية الناتجة لخفض  إتباعهاالتي استهدفت زيادة الوعي بالممارسات التي يمكن لكل من سيكو وموظفيها
 .بين أفراد المجتمعالممارسات المستدامة  من شأنها  التشجيع على  لطرح مبادراتكما تسعى عن انشطتها التشغيلية 
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 نبذة عن سيكو

 
 تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل قيمة األصول 

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة  2.3تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو 

ة المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو السعودية المالي
نك سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها ب

الية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول الم
بالمائة من األسهم الرئيسية  90السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

يق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى ، دأبت سيكو على تحق1995في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 
المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، 

ستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو اال
 موظف متميز. 100يتألف من نحو 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
 سيكو
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