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SICO UAE becomes Member of Nasdaq Dubai’s expanding market to 

trade equities 

 Broker offers clients new investment opportunities as part of its growth 

strategy  

 

 Dubai, March  41 , 2017 –  Securities & Investment Company UAE (SICO UAE) has joined 

Nasdaq Dubai as a Member to trade equities, in order to provide its clients with new 

investment opportunities on the region’s rapidly expanding international exchange. 

 

SICO UAE serves a mainly institutional and high net worth individuals client base and is a 

wholly-owned subsidiary of Securities & Investment Company (SICO), a premier regional 

wholesale bank headquartered in Bahrain whose activities include brokerage, market making, 

fixed income and equity asset management , corporate finance and custody and fund 

administration. These are underpinned by an independent, value-added research capability.  

 

Najla Al Shirawi, Chairperson of SICO UAE, said: “Nasdaq Dubai’s growing range of equities 

offer our clients attractive new investment possibilities in UAE and overseas companies that 

have global visibility, in sectors ranging from property and construction to logistics and finance. 

As the opportunities available on the region’s international exchange continue to expand, we 

look forward to strengthening our ties with the market and its participants as part of our 

growth strategy.” 

 

Hamed Ali, Chief Executive of Nasdaq Dubai, said:  “As part of the prominent wholesale bank  

SICO, SICO UAE and its experienced team bring substantial financial markets knowledge and 

expertise to the exchange as we prepare for further listings, including Sharia’a-compliant 

issuances, and expansion into new asset classes. SICO UAE’s arrival on Nasdaq Dubai reflects 

our strong links with the GCC’s broker community and the appeal of our international market to 

a wide range of UAE, Bahrain and other investors.”  

 

With the arrival of SICO UAE, 36 brokers are connected to the exchange as Members, including 

most of the UAE’s leading brokers and most leading international investment banks.   
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About Nasdaq Dubai  

Nasdaq Dubai is the international financial exchange serving the region between Western 

Europe and East Asia. It welcomes regional as well as global issuers that seek regional and 

international investment. The exchange currently lists shares, derivatives, Sukuk (Islamic 

bonds), conventional bonds and Real Estate Investment Trusts (REITS).  

The majority shareholder of Nasdaq Dubai is Dubai Financial Market with a two-thirds stake. 

Borse Dubai owns one third of the shares. The regulator of Nasdaq Dubai is the Dubai Financial 

Services Authority (DFSA). Nasdaq Dubai is located in the Dubai International Financial Centre 

(DIFC). 

 

About SICO UAE  

Securities & Investment Company UAE (SICO UAE) is an Abu Dhabi-based brokerage house 

licensed by the Emirates Securities & Commodities Authority (ESCA) to execute trades in the 

United Arab Emirates. Focused primarily on institutional clients, SICO UAE serves the ADX, DFM 

SICO UAE started operation in Q2 of 2012 following substantial investment in a new system and 

management team to deliver the highest quality of service and execution capability. 

The Company is a wholly-owned subsidiary of Securities & Investment Company (SICO), a 

premier regional wholesale bank headquartered in the Kingdom of Bahrain, whose activities 

include brokerage, market making, treasury, equity and fixed income asset management, 

corporate finance, and custody and fund administration. For the past 17 consecutive years, 

SICO has maintained its status as the leading broker on the Bahrain Bourse, and is the preferred 

choice for larger trades, having managed most of the largest transactions on the Bourse. SICO’s 

growing regional capabilities complement its Bahrain-based brokerage activities, enabling 

clients to execute trades throughout the GCC and MENA regions, including Jordan and Egypt. 

SICO has established a reputation for its prudent, conservative and ethical approach to doing 

business. 
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 في النمو  ةناسداك دبي اآلخذ في سم األسيكو اإلمارات عضوًا بسوق 

 نمولل تهااستراتيجيفي إطار جديدة  يةاستثمار  ا  قدم للعمالء فرصشركة الوساطة ت 
 

 

بغية سهم األلتداول ناسداك دبي  على عضوية سوقشركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو اإلمارات(  حصلت، 7102مارس  41 دبي،
 .على نحو متسارعمالئها في البورصة المالية العالمية اآلخذة في النمو علجديدة  يةفرص استثمار توفير 

بالكامل لشركة مملوكة ، وهي شركة تابعة المستثمرين وكبارمن المؤسسات  تقدم سيكو اإلمارات خدماتها بشكل رئيسي لقاعدة عمالءو 
 منتقاة منتقدم مجموعة حيث  ،مقرها البحرينبنوك الجملة التقليدية في المنطقة و أحد أهم تعد التي ق المالية واالستثمار )سيكو(، األورا

دارة الدخل الثابت استثمارات و  السوق وصناعة الوساطة بما فيها األستثمارية مصرفية خدمات الال والحفظ  المؤسساتصول وتمويل األوا 
 .إلى األبحاث االستثمارية المستقلة ذات القيمة المضافةوتستند هذه الخدمات  .دارة خدمات الصناديق االستثماريةاألمين وا  

 فرصا   اآلخذة في النمو ناسداك دبيمجموعة أسهم  توفر" نجالء الشيراوي، رئيس مجلس إدارة سيكو اإلمارات: قالتومن جانبما، 
قطاعات والتي تنتمي إلى ، عالميالحضور ال ذاتاألجنبية و ية شركات اإلماراتالمن خالل مجموعة من ا نلعمالئجديدة جذابة استثمارية 
نحن نتطلع الى تعزيز مركزنا في  ،و بأزدياد الفرص المتاحة في البورصة العالميةاللوجستيات والتمويل. و العقارات واإلنشاءات  متعددة منها

  البورصة و عالقتنا مع المتعاملين فيها و ذلك ضمن اطار استراتيجيتنا للنمو بأعمالنا." 
 

يجلب حصول سيكو اإلمارات على عضوية ناسداك دبي معرفة  وخبرات كبيرة باألسواق : "حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبيوقال 
. للشركاتبنك سيكو الذي يقدم خدماته المصرفية من المالية إلى البورصة السيما في ظل امتالك الشركة لفريق عمل متميز وكونها جزءا  

، اإلسالمية الشريعة مع المتوافقةيد من اإلدراجات، بما في ذلك اإلصدارات لمز ستقبال اال وتأتي تلك الخطوة المهمة فيما تستعد ناسداك دبي
شركات مجتمع بسيكو اإلمارات إلى ناسداك دبي صالتنا القوية انضمام يعكس عالوة على ذلك، أصول جديدة. و  إضافة فئاتوالتوسع في 

جذب سوقنا العالمية لمجموعة واسعة من المستثمرين في اإلمارات والبحرين وغيرها من قوة في دول مجلس التعاون الخليجي و الوساطة 
 الدول." 

 
شركات الوساطة في أبرز ، بما في ذلك شركة 36إلى األعضاء في البورصة زاد عدد شركات الوساطة سيكو اإلمارات،  وبانضمام

 . العالميةالمصارف االستثمارية  أبرزعن  فضال  إلمارات ا
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 نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل البورصة جهات اإلصدار سواء  من 
البورصة المنطقة أو من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى االستفادة من الفرص االستثمارية على المستويين اإلقليمي والدولي. وتدرج 

 . صناديق االستثمار العقارية والمشتقات والصكوك )السندات اإلسالمية( والسندات التقليدية حاليا  األسهم
عد سوق دبي المالي المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث األسهم. وتعتبر سلطة وي  

 .سلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقرا  رئيسيا  لها( الDFSAدبي للخدمات المالية )
 

اإلمارات سيكونبذة عن   

شركة األوراق المالية واالستثمار)اإلمارات( )سيكو اإلمارات( دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي وهي مرخصة من قبل هيئة األوراق 
اإلماراتية للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وانطالقا من تركيزها على العمالء من المؤسسات بشكل المالية والسلع 

  :رئيسي، فإن سيكو اإلمارات تخدم أسواق األسهم الرئيسية في اإلمارات
 

  (ADXسوق أبو ظبي لألوراق المالية )
  (DFMسوق دبي المالي )

 
بعد استثمار كبير في نظام وفريق إداري جديدين لتقديم خدمات وقدرات  2142إلمارات أعمالها في الربع الثاني من عام وقد بدأت سيكو ا

تنفيذية وفق أعلى مستويات الجودة. وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة األوراق المالية واالستثمار وهي بنك ذو ترخيص بنك تقليدي 
مركزي تتخذ من البحرين مقرا  لها وتشمل الخدمات التي تقدمها :الوساطة وصناعة السوق و خدمات الخزينة شامل من مصرف البحرين ال

دارة األصول لألوراق الماليه و الدخل الثابت  دارة خدمات الصناديق االستثمارية. وا   وتمويل المؤسسات والحفظ األمين وا 

على مركزها الرائد كوسيط اول في بورصة البحرين وهي الخيار المفضل  وقد حافظت سيكو على مدى السنوات السابع عشر الماضية
للتداوالت ذات القبمة العالية إذ تولت إدارة معظم التعامالت الكبرى في البورصة. وتأتي قدرات سيكو المتنامية على المستوى اإلقليمي 

ء على التداول في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة لتكّمل أنشطة الوساطة التي تمارسها انطالقا من البحرين مما ساعد العمال
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك األردن ومصر. وقد رسخت سيكو سمعتها في تبني منهج عمل يتسم بالحكمة والمحافظة 

 واألخالقية

 

 

 


