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SICO Appoints Naser Obaid as New CEO for Subsidiary “SICO 
Funds Services Company BSC (c)” 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank 
(licensed as a wholesale bank by the CBB), announced today the appointment of Naser Obaid as 
CEO of its wholly owned Bahrain-based subsidiary,“SICO Funds Services Company BSC (c) “(SFS). 
The appointment is part of SICO’s efforts to enhance its management team and bring industry 
veterans into the fold to help the company see out its growth plans. 

 
“We’re delighted to have someone with Naser’s capabilities and expertise join our team at SFS,” 
said Najla Al-Shirawi, CEO at SICO and Chairperson of SFS. “We are confident that his track 
record in leading trust and fund service providers, combined with his extensive experience in 
structured products and regional regulations will prove invaluable to transforming the company’s 
operations. We look forward to seeing our custody and other funds and portfolio services arm 
thrive under his leadership.” 
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Established in 2004, SFS has developed into a leading regional provider of integrated custody and 
fund administration solutions for SICO’s asset management and brokerage clients, as well as its own 
expanding base of regional and global clients. At 30 September 2019, the firm’s total assets under 
custody stood at BD 2.7 billion (US$ 7.3 billion) increasing by 17% since the beginning of the year. 

Naser comes to SFS with more than 23 years of experience in the financial services industry 
across the region. Prior to joining SFS, Obaid served as Financial Advisor to the Chairman at NBB 
Capital and BBIH Group. He also held multiple roles at a number of established institutions, 
including CEO at Crestbridge Bahrain, Executive Director at Ohad Trust, and Assistant Vice 
President at TAIB Bank, among others.  
 
Commenting on his appointment, Naser said, “I am delighted to be leading one of the GCC’s most 
successful and highly regarded custody service providers. I look forward to working with the team 
on developing the company as we leverage our capabilities to offer a more seamless scope of 
services while further expanding our client base.”  
 
  
 

-  Ends    - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker 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 three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a 
specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management 
provider, SICO Financial Saudi Company (under formation)  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.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 صر عبيدن نجالء الشيراوي

 الرئيس التنفيذي 
 ش.م.ب.)م(  سيكو

 رئيس مجلس اإلدارة
شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية  

 ش.م.ب.)م(

 التنفيذيرئيس ال
 شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ش.م.ب.)م( 

 
 
 

لخدمات  سيكوشركة "التابعة  لشركتهااً تنفيذياً جديداً رئيس عبيدنصر سيكو تعين
 ش.م.ب.)م(" الصناديق االستثمارية

 
 

االستثمارية  والخدمات المصرفيةأعلنت سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق 
شركة ل صر عبيد في منصب الرئيس التنفيذيتعيين ن)والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، اليوم عن 

ويأتي هذا . مقرها البحرينو البنك(  (لسيكو مملوكة بالكاملوهي شركة تابعة  ش.م.ب.)م( سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية

للمساعدة  األختصاصأصحاب الكفاءات و  استقطاب و  الرامية إلى تعزيز امكانيات فريق اإلدارة المتواصلةالتعيين في إطار الجهود 
  في تنفيذ خطط النمو التي تتبناها الشركة.

 
مجلس إدارة شركة سيكو لخدمات الصناديق  ورئيس نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكوالسيدة  علقتوفي هذا الصدد، 

شركة سيكو  الى فريق صين ذوي اإلمكانيات المهنية العالية والخبرة الواسعةالمخت كأحد نصر يسعدنا أن ينضم إلينا : "االستثمارية
ق الصناديات خدم إدارةكبرى شركات في  انجازاتة وسجل ةالطويلخبرتة على ثقة بأن . إننا لخدمات الصناديق األستثمارية 

يساعد على  في المنطقة سوف، ودرايته العميقة باللوائح التنظيمية  المالية هيكلة األدواتاالستثمارية، فضال عن خبرته الواسعة في 
 أعمالنا وتوسع خدماتنا تحت قيادته."  في المزيد من النمو نتطلع إلىنحن إحداث نقلة في عمليات الشركة. 
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في اكتساب مكانة مرموقة باعتبارها مزوداً إقليمياً  2004سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية منذ تأسيسها عام  نجحت شركة لقد

إدارة األصول في  لعمالء سيكووذلك   الصناديق األستثماريةالخدمات المساندة ألدارة رائداً لخدمات حفظ األوراق المالية و

قيمة األصول  ، بلغ2019سبتمبر  30العالمية. وفي األقليمية و  األسواق  منشركة عمالء الوالوساطة، فضال عن توسعة قاعدة 

  عن مستواها في أول العام.%17بأرتفاع قدرة  مليار دوالر أمريكي( 7.3مليار دينار بحريني ) 2.7 الشركةالمحتفظ بها لدى 

 

المنطقة. وقبل انضمامه إلى سيكو لخدمات الصناديق  على مستوىالخدمات المالية قطاع  عاماً في  23تزيد عن  خبرة  نصريملك 

االستثمارية كان يشغل منصب مستشار مالي لرئيس مجلس إدارة إن بي بي كابيتال ومجموعة بن بطي الدولية القابضة. كما شغل 
هد ي في ع  التنفيذدة مثل الرئيس التنفيذي لشركة كريست بريدج البحرين، والمدير ئالعديد من المناصب الهامة في مؤسسات را

 ست، ونائب الرئيس في بنك طيب، وغيرها. تر
 

دمات إدارة أنجح الشركات المتخصصة في خ ألحد بهذا المنصب جًدا بتكليفي إنني سعيد : "عليقه على هذا التعيين، يقول نصروفي ت
يز اتطلع إلى التعاون مع فريق العمل لتعز. وإنني ثقة عمالئهابو  في األسواق التي تحظى بمكانة مرموقةوالصناديق األستثمارية 

  "لتقديم خدمات متطورة واسعة النطاق، مع توسعة قاعدة عمالئنا. الهائلة مسيرة نمو الشركة مع االستفادة من إمكانياتنا
 

   

 -انتهى-

 

 

 

 نبذة عن سيكو
 

والخدمات المصرفية  وصناعة السوق والوساطةتمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول 
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص  2.1االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

سيكو  يمن مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما ت شرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما ه
للوساطة المالية ، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة 
إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين 

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

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

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

 موظف متميز. 100من نحو 
. 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 ، سيكومدير العالقات العامة
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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