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SICO Appoints New Chief Risk Officer and Head of Middle 
Office  

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as 
a wholesale bank by the CBB), announced today the appointments of Owen Vallis as Chief 
Risk Officer and Nimita Nazer as Head of Middle Office. Both of these titles are newly 
created positions in SICO’s management team aimed at expanding and enhancing both 
functions within the Bank, noting that Middle Office is a recently established department to 
support the Bank’s  Asset Management activities. The new appointments to the executive 
management team are part of SICO’s commitment to retaining the best calibers in the 
industry, as it works to maintain its operational excellence while continually deploying the 
best of resources to service its clients. 

 

Owen Vallis will assume his position as Chief Risk Officer at SICO with 18 years of 
experience in risk management. Prior to joining SICO, Mr Vallis was the UK Head of Asset 
Management Risk at Credit Suisse Group in London for 10 years. He additionally held the 
position of Vice President at JP Morgan for two years. Mr Vallis also previously worked at 
Morgan Stanley and Kleinwort Benson as a Risk Analyst. He holds a BSc. in Disaster Risk 
Management from the University of Portsmouth, UK. 

 

“This new role is a very exciting step in my career and I am looking forward to working with 
the Board, the Executive Leadership team, and employees to strategically develop SICO’s 
Risk Management department to become one that is best equipped to respond prudently to 
any emerging threats, while maintaining sustainable business growth for the long-term” said 
Mr Vallis.  
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Nimita Nazer is coming into her position as the Head of Middle Office as a seasoned 
investment banking professional with over 15 years’ experience within international 
conventional banks and financial services in the Kingdom of Bahrain. Nimita joined SICO 
in 2018 as Portfolio Administrator of the Asset Management Equities Department and was 
responsible for managing the non-investment activities of the department. She previously 
held the position of Client Services Manager with HSBC Securities Services in Bahrain for 
7 years. She is a chartered accountant and member of the Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) and Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), 
UK. 

 

Commenting on her appointment, Nimita said, “I am excited to be moving on to this new role 
within SICO with the ability to capitalize on my experience here and further develop the 
business line and contribute to SICO’s expansion strategy. The Middle Office department 
forms an integral part of SICO’s front and back-office ecosystem. I am looking forward to 
taking on this new role and being able to create value alongside the team.” 

 

 

 

 

-  Ends    - 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.5 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, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). SICO also 

oversees a majority-owned subsidiary, SICO Capital, a Saudi-based investment banking 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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فاليسأوين  نيمتا نازر  

 الرئيس التنفيذي للمخاطر رئيس المكتب األوسط

 

 

 األوسط  للمكتباً رئيساً تنفيذياً للمخاطر ورئيسسيكو تعين 

 

 االستثمارية )المرخص المصرفية والوساطة والخدمات األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي ب )م(، البنك.م.ش سيكو أعلنت
 ونيمتااليوم عن تعيين أوين فاليس في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر، ، تقليدي( جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل من

عمليات عزيز وتسهيل تبهدف  ضمن فريق إدارة سيكو،هذا و قد تم استحداث كال المنصبين رئيس المكتب األوسط، في منصب نازر 
وتأتي هذا التعيينات  األصول إدارةلمساندة أعمال المكتب األوسط تأسيس سيكو قد قامت مؤخراً ب أنالدائرتين داخل البنك، علماً ب

 ،االحتفاظ بالمواهب ذات الكفاءة العالية في صناعة الخدمات الماليةعلى سيكو  حرصفي إطار الجديدة لفريق اإلدارة التنفيذية 
  أفضل الموارد لخدمة عمالئها.  تكريسمع االستمرار في  التشغيلي لتعزيز تميزهاوذلك ضمن جهودها الحثيثة 

 
سنة من الخبرة في إدارة المخاطر. وقبل انضمامه إلى سيكو، كان يرأس إدارة مخاطر األصول في مجموعة  18 فاليسيملك أوين 

ل واليس من قبل في سنوات. كما شغل منصب نائب الرئيس في جيه بي مورجان لمدة عامين. عم 10كريدي سويس في لندن لمدة 
مورجان ستانلي، وكلينورت بينسون في منصب محلل مخاطر، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة مخاطر الكوارث 

 من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة. 
 

طلع إلى التعاون مع مجلس يعد هذا المنصب خطوة هامة في حياتي المهنية، وإنني اتواليس: " وفي تعليقه على المنصب الجديد، قال
اإلدارة، وفريق اإلدارة التنفيذية، والموظفين، بما يساعد على تطوير دائرة إدارة المخاطر في سيكو، وتعزيز قدرتها على االستجابة 

 ، مع الحفاظ على النمو المستدام لألعمال على المدى الطويل." ظرف كان  المدروسة ألي 
  

عاماً في مجال الخدمات  15تزيد عن عملية تدعمها خبرة  ، منصب رئيس المكتب األوسطنيمتا نازر من ناحية أخرى، ستتولى 
لى سيكو إنيمتا المالية في مملكة البحرين. انضمت  ومؤسسات الخدماتالبنوك الدولية التقليدية  عدد من  في يةالمصرفية االستثمار

ول، وكانت مسؤولة عن إدارة األنشطة غير االستثمارية للدائرة. شغلت في دائرة إدارة األص  محفظةفي منصب مدير  2018عام 
نيمتا سنوات.  7بنك أتش إس بي سي في البحرين لمدة  خدمات األوراق المالية في مدير خدمات الزبائن في بمن قبل منصنيمتا 
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( CISIوراق المالية واالستثمار )(، ومعهد تشارترد لألACCAمحاسب معتمد وعضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين )
 في المملكة المتحدة. 

 
في هذا المنصب الجديد في سيكو، مع العمل على االستفادة من خبرتي  بشغل: "أشعر بالحماس نيمتا، قالت وعن التعيين الجديد

وتطوير األعمال والمساهمة في تعزيز استراتيجية التوسع التي تتبناها سيكو. تشكل دائرة المكتب األوسط جزءاً ال يتجزأ من  البنك
 بالتعاون مع زمالئي."  قيمة عالية، وأتطلع إلى تولي منصبي الجديد والمساهمة في خلق نظام المكتب األمامي والخلفي

 
 

 –انتهى -
 
 
 

 نبذة عن سيكو
 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية. 
وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي . مليار دوالر أمريكي 4.5وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي،  شركتين تابعتين و مملوكتينكما تُشرف على كبنك جملة تقليدي، 
خدمات المصرفية االستثمارية لالمزودة ل كابيتالسيكو باإلضافة إلى امتالك سيكو على حصة األغلبية في وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 

المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، والواقع مقرها في 
ً كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة  ا

لخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن وا
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90أكثر من 
عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ لها قاعدة 

بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها 
 موظف متميز. 100لها البشري الذي يتألف من نحو التقنية ورأس ما
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