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SICO Sponsors the 44th Annual ICA Conference
SICO CEO Najla Al Shirawi will participate in the opening panel of the 44th annual Interarab
Cambist Association (ICA) meeting in Bahrain to address the paradigm shift that is currently
playing out in GCC markets.

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a
wholesale bank by the CBB), is a lead sponsor of the annual ICA Conference held this year in
Bahrain on 24-25 October under the patronage of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad al
Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister of Bahrain.
“Against a backdrop of uncertainty for both global and regional markets, the high-level discussion
topics at this important meeting will delve into some of the most relevant issues that we are currently
facing as an industry such as the ongoing economic diversification in the region, the future of energy,
and the reimagining of financial services through Fintech,” said SICO CEO Najla Al Shirawi. “I look
forward to engaging with my esteemed regional peers in what promises to be a productive and
thought-provoking event for the finance industry.”
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SICO’s sponsorship of the ICA Conference underscores its ongoing commitment to support and
advance the financial sector in Bahrain. As the Kingdom’s leading investment bank, SICO has been
the partner of choice for IPOs, market making, fund raising and investments in key sectors that are
helping to create growth for the Bahraini economy. As a major player in both the equity and fixed
income spheres, SICO-managed funds have consistently out-performed regional benchmarks
thanks to prudent risk management and a research-intensive investment process. SICO’s consistent
track record and commendable achievements makes the Bank a highly-regarded authority in
Bahrain’s financial sector.
The entire team at SICO looks forward to the Bank’s presence alongside government officials, key
business leaders and leading finance professionals at the ICA Conference.

- Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 2.1 bn in assets under management
(AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and also oversees two
wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a specialised regional
custody house, SICO Fund Services Company (SFS). 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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بيان صحفي
المنامة ،مملكة البحرين – 20أكتوبر 2019

السيدة نجالء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

سيكو ترعى المؤتمر السنوي الـ  44لالتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية

من المقرر أن تشارك نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو ،في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع
واألربعين لالتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية الذي سيقام في مملكة البحرين .وسوف تركز هذه الجلسة
على بحث التحوالت الجارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والقضايا المتعلقة بها.
وتعد سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية
االستثمارية (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،إحدى الجهات الراعية الرئيسية
للمؤتمر الذي سيقام هذا العام في مملكة البحرين في  25-24أكتوبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.
وفي تعليقها على هذا المؤتمر تقول نجالء الشيراوي" :في ظل حالة من عدم اليقين والتي تسود األسواق العالمية
واإلقليمية ،فإن بحث الموضوعات الهامة خالل هذا التجمع رفيع المستوى سوف يتناول بعضا ً من أهم القضايا
ذات الصلة التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي مثل التنوع االقتصادي في المنطقة ،ومستقبل الطاقة ،وإعادة
النظر في تطور الخدمات المالية من خالل التكنولوجيا المالية (فنتك) .وإنني أتطلع إلى المشاركة الفعالة مع
زمالئي الكرام في هذا المؤتمر الذي سيكون بمثابة منصة تفاعلية تساهم في تبادل األفكار المبتكرة والبناءة في
الصناعة المالية".
والشك أن رعاية سيكو لمؤتمر االتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية يؤكد التزامها الدائم بدعم وتطوير
القطاع المالي في مملكة البحرين ،وباعتبارها مصرفا ً استثماريا ً رائدا ً في المملكة ،فإن سيكو نجحت في اكتساب
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سمعة مرموقة لتكون الشريك المفضل لعمليات االكتتاب العام األولي ،وصناعة السوق ،والعمليات التمويلية
واالستثماراية في القطاعات الرئيسية التي تساعد على نمو االقتصاد المحلي .كما أن الدور الملموس الذي تلعبه
سيكو في أدارة أصول األسهم وأدوات الدخل الثابت قد أتاح لصناديقها ااألستثمارية تحقيق أداء يفوق المؤشرات
اإلقليمية ،وذلك بفضل سياستها الحذرة إلدارة المخاطر ،واستراتجيتها االستثمارية التي تستند على األبحاث
المفصلة .إن سجل إنجازات سيكو وصفقاتها المجزية قد ساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع المالي في
مملكة البحرين.
ويتطلع فريق العمل في سيكو إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر االتحاد العربي للمتداولين في األسواق المالية الذي
سوف يحضره نخبة من المسؤولين الحكوميين ،وقيادات قطاع األعمال ،ورواد القطاع المالي.
 انتهى –نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول و الوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية  ،وتصل
قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين
المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو للوساطة المالية  ،وهي
دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع
حفظ األوراق المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول
والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة
وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على
تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قد ًما في مسيرتها نحو
المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر
الثقة مع عمالئها .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو  100موظف
متميز.
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