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SICO ANNOUNCES NEW MANAGEMENT APPOINTMENTS
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker and investment bank (licensed as a conventional
wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”), announced today the appointment of Haitham Haji
and Jithesh Gopi as the newest members of its management team. The appointments are part of an ongoing
effort to enhance the management team and introduce fresh perspectives as SICO moves forward with its
growth plans.
Haji, SICO’s new Head of Distribution and Business Development comes with more than 20 years of
experience in investment, treasury, research and business development. He has previously held positions in
Credit Suisse and ARCAPITA Bank in Bahrain. Before joining SICO he was the CEO of Investrade Company
B.S.C.
Gopi, who will head SICO’s Proprietary Investments Division, has over 24 years of experience in investment
management, research and analytics. Jithesh is a CFA Charterholder and has held senior positions in
research, asset management and proprietary investments at Al Rajhi Capital in Riyadh.
Commenting on the new appointments, SICO Chief Executive Officer, Najla Al Shirawi, said, “We constantly
seek to attract new high-caliber talent. Both Haitham and Jithesh have well-proven professional skills, highlevel qualifications, and extensive industry expertise. As such, they will add depth to SICO’s management
team and add value to our clients and shareholders, while contributing to the business growth and strategic
development of the Bank.”
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Commenting on his new role as Head of Distribution and Business Development, Haji said, “I’m honored to
have the opportunity to leverage my years of experience in helping SICO to grow and develop their
institutional client base in Bahrain and beyond. I am confident that we can work together to continue outperforming the market in the years to come.”
“I look forward to creating value for the Bank in my new capacity as Head of Proprietary Investments and
building on the excellent track record that the Division has already built,” said Gopi

-Ends-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 1.9 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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هيثم حاجي
رئيس دائرة توظيف األستثمارات وتطويراألعمال

جيتيش جوبي
رئيس دائرة استثمارات الخزينة

سيكو تعلن عن تعيينات جديدة في إدارتها التنفيذية
أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية (والمرخص من مصرف
البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،اليوم عن تعيين هيثم حاجي وجيتيش جوبي في فريق اإلدارة .ويأتي هذا التعيين في إطار الجهود الدؤوبة
الرامية إلى تعزيز امكانيات فريق اإلدارة ،وطرح أفكار ومفاهيم جديدة تمثل قوة دافعة لخطط النمو التي تتبناها سيكو.
حيث سيشغل هيثم حاجي منصب رئيس دائرة توظيف األستثمارات وتطويراألعمال في سيكو ،ويتمتع بخبرة تربو على  20عاما ً في مجال
االستثمار والخزانة والبحوث وتطوير األعمال .وقد شغل سابقا ً مناصب في كريدي سويس ،وأركابيتا في البحرين .وقبل انضمامه إلى سيكو،
شغل حاجي منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفستريد ش.م.ب.
أما جوبي فسيرأس دائرة استثمارات الخزينة في سيكو ،ويملك خبرة تزيد عن  24سنة في إدارة االستثمارات والبحوث والتحليالت .جيتش
محلل مالي معتمد وقد وقد شغل مؤخرا َ مناصب عليا في مجال البحوث وإدارة األصول واالستثمارات العقارية في شركة الراجحي المالية في
الرياض.
وتعليقا ً على هذه التعيينات الجديدة ،قالت نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :إننا نحرص دائما ً على استقطاب أصحاب الكفاءات العالية.
يملك كل من هيثم وجيتش مهارات مهنية متخصصة ،ومؤهالت عالية ،وخبرات واسعة في مجاالت تخصصهما .نحن على ثقة من أنهما سوف
يضيفان تنوعًا وعمقًا لتعزيز إمكانيات فريق إدارتنا التنفيذية وتمكيننا من تقديم قيم مضافة لعمالئنا ومساهمينا ،كما نتطلع إلى مشاركتهما الفعالة
في زيادة حجم أعمالنا وتنفيذ استراتيجية البنك في النمووالتوسع".
أما هيثم حاجي فقد علق على منصبه الجديد قائال" :إنني اعتز كثيرا ً بهذه الفرصة التي تتيح لي االستفادة من سنوات خبرتي في تعزيز مسيرة
نمو سيكو وتطوير قاعدة عمالئها من المؤسسات في البحرين والمنطقة .وإنني على ثقة بأننا سنتعاون معا ً لمواصلة تحقيق النجاحات في السنوات
القادمة".
ومن جانبه قال جوبي" :يشرفني االنضمام إلى الفريق التنفيذي في سيكو .وإنني أتطلع إلى المساهمة في تعزيز خبرات الفريق في منصبي
الجديد كرئيس الدارة استثمارات الخزينة  ،و البناء على اإلنجازات التي حققت".
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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 تحت اإلدارة لديها إلى  1.9مليار 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 حفظ
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل
األوراق المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
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.
لمزيد من المعلومات:
ندين عويس
مدير العالقات العامة
سيكو
هاتف مباشر)+973( 1751 5017 :
البريد اإللكترونيnoweis@sicobank.com :
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