
 

 
 

  
 مريم عيسى                    قفاضل مخلو                            

 رئيس دائرة الوساطة             سواق المالأدائرة لرئيس تنفيذي                    
 
 

 تعلن عن تعيينات اداريةسيكو 
 

البنك اإلقليمي الرائد في أعلنت اليوم سيكو ش.م.ب.)م(، : 8112مارس  11– المنامة، مملكة البحرين
و المرخص كبنك جملة تقليدي من قبل  مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية

، عن تعيين السيد فاضل مخلوق في منصب رئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال، مصرف البحرين المركزي 
ل وخدمات أسواق المال وإدارتها لدى سيكو، بما والذي يمثل منصًبا جديًدا ينطوي على مهام تطوير أعما

 .في ذلك  الوساطة والبحوث االستثمارية والخزينة
 

كذلك أعلنت سيكو عن تعيين السيدة مريم عيسى في منصب رئيس دائرة الوساطة، والذي ستتولى من خالله 
األسواق العربية  وتتبوأ  مسؤولية تعزيز نجاح أعمال الوساطة الخاصة بسيكو. وتعد سيكو الوسيط الرائد في

سنة، حيث تقدم لكبار العمالء من المؤسسات  11مركز الوسيط األول في بورصة البحرين على مدار 
 .واألفراد خدمات تداول في مختلف فئات األصول، بما في ذلك التنفيذ والمقاصة والتسوية

 

الرئيس التنفيذي لسيكو: "تتوافق هذه  وفي سياق تعليقها على هذه التعيينات قالت السيدة نجالء الشيراوي,
التعيينات الجديدة مع استراتيجية البنك الرامية إلى مواصلة تعزيز خبراتنا من أجل مواكبة االحتياجات 
المتغيرة لعمالئنا، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية. ويحرص البنك دائًما على ارتقاء 

ت الواسعة لدى سيكو وتهيئة فرص التطور والنجاح  المهني. وقد انضم السيد ذي الخبرا وتقدم فريق العمل
عاًما، ويتمتع بكفاءات مهنية مشهود لها بالتفوق ومؤهالت عالية، فضاًل  11فاضل إلى سيكو منذ أكثر من 

لدى  عن خبرته الواسعة ورؤيته الثاقبة، وهو ما يؤهله لتطوير وإدارة أعمال األسواق المالية المتنامية
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عضاء فريق العمل أوأضافت السيدة نجالء الشيراوي قائلة: "من ناحية أخرى، تعتبر السيدة مريم إحدى 
عاًما، وهي تتمتع بخبرة  11المتميزات لدى سيكو، إذ انضمت إلى دائرة الوساطة في سيكو منذ حوالي 

اإلقليمي، كما تعد أول سيدة تتولى منصب رئيس واسعة في مجال تداول األسهم ومبيعاتها على الصعيد 
دائرة الوساطة في مملكة البحرين. ويأتي تعيينها في إطار جهودنا الحثيثة لتدريب وتطوير المواهب ضمن 

  ".خطتنا المبنية على مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة
 

ذي لدائرة أسواق المال الجديد كذلك صرحت السيدة نجالء الشيراوي قائلة: "سيساهم منصب الرئيس التنفي
على  تعزيز إمكانيات فريق إدارتنا التنفيذية وتمكيننا من تقديم خدمات أفضل لعمالئنا،  فضاًل عن زيادة 

 ."حجم أعمالنا ودعم استراتيجية البنك الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع

 
في منصب رئيس دائرة  4002إلى سيكو في العام أسواق المال،  لدائرة تنفيذي رئيسانضم السيد فاضل، 

عاًما من الخبرة في القطاع المالي، إذ عمل في السابق لدى مجموعة من  53الوساطة. وهو يتمتع بأكثر من 

المؤسسات المالية الرائدة في مملكة البحرين. ويحمل السيد فاضل درجة الماجستير في إدارة األعمال من 
 .لكة المتحدةجامعة غالمورغان في المم

، وكانت تشغل في السابق 4003 أما السيدة مريم، رئيس دائرة الوساطة، فقد انضمت إلى سيكو في العام

من كلية البحرين  التمويل اإلسالمي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في  ب رئيس قسم الوسطاءمنص
 .الجامعية

 
 -انتهى  -
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