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SICO Appoints Mohamed Alabbas as Head of Distribution and 
Business Development 

 

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 Mohammed 
Abdulaziz Alabbas as its new Head of Distribution and Business Development. The appointment 
forms part of SICO’s ongoing efforts to enhance its management team by attracting high-quality 
talent in the finance industry and support their growth and career development within the bank. 

“We constantly strive to bring on and retain the best calibers to allow us to better serve our clients 
and shareholders while contributing to our growth,” said Najla Al-Shirawi, CEO of SICO Bank.  “At 
SICO, we strongly believe in career development and preparing our employees to advance and 
achieve leadership positions. Mohamed has been part of SICO’s team for many years, and we are 
confident that his skills and expertise will allow him to add tremendous value to the firm as well as 
Bahrain’s financial market.”  
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Alabbas has more than 16 years of experience in the banking sector across the region. He first joined 
SICO in 2015, holding the position of Assistant Vice President before being appointed as Head of 
Distribution and Business Development. Prior to joining SICO, Alabbas served as Head of 
Distribution and Client Relationship Management at Tamkeen. He also held multiple roles at several 
established institutions, including Director of Business Development at Clearview M&A Advisors, 
Private Banker (Head of Qatar Market) at Oasis Capital Bank, and Financial Mall Branch Manager 
at BBK, among others. Alabbas holds a BA in Business Economics and a minor in Human Relations 
from St. Cloud State University, Minnesota. He also holds the International Wealth Manager 
certification from the Chartered Institute for Securities & Investment, as well as the CFA Level II 
qualification. 
 
Commenting on his appointment as Head of Distribution and Business Development, Alabbas said, 
“I am honored to join the management team at SICO. My years with the team have contributed to 
my career development by amplifying my capabilities and knowledge of the financial services in the 
region. I look forward to leveraging my years of experience to contribute to SICO’s expansion 
strategy, financial growth and continue to offer our clients unmatched financial services across the 
region by focusing on rolling out innovative products, leveraging the advancement of fintech and 
young investors’ ever-expanding appetite for advanced financial services while providing optimal 
return on investment and protecting their wealth and assets which allows SICO to add significant 
value for our clients.” 

-  Ends    - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 3.9 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 investment banking company, SICO Capital. 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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 نجالء الشيراوي محمد العباس

التسويق و تطوير األعمالرئيس   

 

 الرئيس التنفيذي

 

 

 وتطوير األعمال للتسويقسيكو تعين محمد العباس رئيساً 

 

االستثمارية  والخدمات المصرفيةوصناعة السوق سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة  أعلنت
اليوم عن تعيين محمد عبدالعزيز العباس في منصب رئيس )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، 

فريق اإلدارة من خالل جذب  لتعزيز أداءيين في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها سيكو وتطوير األعمال. ويأتي هذا التعالتسويق 
 ي لفريق العمل في سيكو. نالخدمات المالية ودعم التطور المهفي صناعة العالية الكفاءة ذات المواهب 

 

ما يتيح موفي هذا الصدد، قالت نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "نحرص دائًما على جذب أفضل الكوادر والحفاظ عليها 
نحن ." وأضافت: "التطور المهني لفريق العمل االلتزام المتواصل بدعملعمالئنا وللمساهمين، مع  خدمات التي نقدمهاالب االرتقاءلنا 

 بدور فعالمحمد  لقد ساهمة التطور المهني وإعداد موظفينا لتحقيق النمو والوصول إلى المراكز الريادية. في سيكو نؤمن بأهمي
قيمة عالية لسيكو  تضيف، وإننا على ثقة بأن مهاراته وخبراته الواسعة سوف خالل السنوات الماضيةفريق عمل سيكو  ضمن

 صناعة الخدمات المالية في البحرين على حد سواء." لو
 

انضم إلى سيكو في عام وقد في جميع أنحاء المنطقة.  الخدمات المصرفيةسنة في قطاع  16العباس خبرة تربو على  محمد يملك

محمد . قبل انضمامه إلى سيكو، شغل التسويق وتطوير االعمالحيث شغل منصب مدير أول قبل أن يتولى منصب رئيس  2015

شغل العديد من المناصب الهامة في مختلف تمكين. كما صندوق العمل  العمالء فيعالقات التسويق و رئيسب العباس منص
وشغل ايضا منصب مدير  ،اتواالستحواذ لالستشارات االستثمارية كليرفيووير األعمال في المؤسسات، بما في ذلك مدير تط

في بنك البحرين والكويت، وغيرها  المجمع المالي سوق قطر في بنك أويسيس كابيتال، ومدير فرعلالمصرفية الخاصة  العالقات
كما أنه حاصل على شهادة  مع تخصص في العالقات الدوليةاألعمال االقتصاد وحاصل على بكالوريوس في  من المناصب. محمد

المستوى االحترافية  CFAشهادة  اتمامه من معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار، فضال عن مدير دولي في إدارة الثروات

 الثاني. 
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وفي تعليقه على هذا التعيين، قال محمد العباس: "مما ال شك فيه ان سيكو كان لها االثر الكبير في تطور السوق االستثماري اقليميا 
وهذا االثر امتد وساهم بشكل مباشر في رفع حرفية الموظقين داخل هذا الصرح مما ساهم في تطوري شخصيا وعلى مختلف 

المراحل ولذا أشعر بالفخر باالنضمام إلى فريق اإلدارة في سيكو. إن خبرتي المكتسبة خصوصا خالل عملي على مدار السنوات 
الماضية مع فريق العمل في سيكو قد ساهم في صقل الكثير من الجوانب العلمية والشخصية لدي وهذا برز بشكل جلي من خالل 
توس  ع قاعدة العمالء والمستثمرين اقليميا ومن خالل اقامة شراكات وادراج منتجات استثمارية تلبي احتياجات العمالء خصوصا 

مع التطور السريع في التكنولوجيا المالية وارتفاع الوعي االستثماري للجيل الجديد. إنني أتطلع إلى صب جل   خبراتي االستثمارية 
والعالقات االقليمية في دعم استراتيجية التوسع الجغرافي والنمو المالي التي تتبناها سيكو ومواصلة تزويد عمالئنا بخدمات مالية 

مرموقة وجديدة ذات مردود عالي مع المحافظة على االمان الراس مالي في ظل تقلبات االسواق وهنا تكمن وتتجلى القيمة 
المضافة لسيكو." 

 -    انتهى  -

 نبذة عن سيكو

اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية تمثل سيكو أحد أبرز البنوك 
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  .93االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

ابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات ت
المصرفية خدمات لوهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو المالية المزودة ل

ذة في التوسع على والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخ االستثمارية
ً الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول  ا

المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي 
بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  90أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  من

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي 1995العام 
النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن  سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من

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