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SICO APPOINTS CHIEF CAPITAL MARKETS OFFICER AND HEAD OF BROKERAGE 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 11 March 2018: SICO BSC (c), the leading regional asset 

manager, broker and investment bank (licensed as a conventional whole sale bank by the CBB), 

today announced the appointment of Fadhel Makhlooq as Chief Capital Markets Officer, a 

newly created role in which Fadhel will be developing and managing the capital market 

business for SICO which encompasses brokerage, sell side research and treasury. 

SICO also announced the promotion of Mariam Isa to Head of Brokerage. Mariam will be 

responsible for building on the success of SICO’s brokerage business.  SICO has been the leading 

broker on the Bahrain Bourse since 1999, specialising in serving institutional and retail clients in 

trading across asset classes, including execution, clearing and settlement. 

Commenting on the new appointments, Najla Al Shirawi, Chief Executive Officer, SICO said: 

“These new appointments are in line with the bank’s strategy of focusing on leveraging our 

expertise to meet our clients’ changing needs, aiming for greater client satisfaction and 

efficiency. We seek to promote from within talented, experienced and dedicated staff, offering 

them attractive career progression opportunities. Fadhel has been with SICO for over 14 years 

and enjoys well-proven professional skills, high-level qualifications, and extensive experience 

and market insight needed to develop, build and manage SICO’s growing Capital Markets 

business.“ 

 

 



 

 

 

“We are pleased to say that Mariam Isa, a 13-year veteran of SICO’s brokerage department with 

an outstanding track record in regional equity trading and sales, is the first female Head of 

Brokerage in Bahrain. Her appointment is in line with the Bank’s talent development, equal 

opportunities and women empowerment efforts.” 

 “We believe, the newly created role of Chief Capital Markets Officer will add depth to SICO’s 

offering to its clients while contributing to the business growth and strategic development of 

the Bank.” She concluded.  

Mr Fadhel Makhlooq, Chief Capital Markets Officer, joined SICO in 2004 as Head of Brokerage. 

He has over 35 years of experience having previously worked for a number of leading financial 

institutions in Bahrain. He holds an MBA from Glamorgan University, UK. 

Ms Mariam Isa, Head of Brokerage, joined SICO in 2005 She previously held the positions of 

Chief Broker. Mariam holds an MBA in Islamic Finance from University College of Bahrain. 

- Ends    - 
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 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
 ".سيكو

 
 



 

 
 

 
 

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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