Mr. Fadhel Makhlooq, Head of Brokerage (SICO), receives the award from Dr. Fadi Khalaf, Secretary
General of the Arab Federation of Exchanges (AFE)

SICO RECOGNISED AS LEADING BROKER ON BAHRAIN BOURSE FOR 2016

Manama, Kingdom of Bahrain – 41 May 2017: Securities & Investment Company (SICO),
licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, announced
today that it has maintained its status as the leading broker on the Bahrain Bourse for
the 18th consecutive year.
In light of this achievement, SICO is honoured to receive the Brokerage Award by Arab
Federation of Exchanges (AFE) for the fourth consecutive year. SICO is also pleased to
announce that the award for the ‘Highest Traded Shares on the Bahrain Bourse in 2046’
has been granted to SICO in recognition of being ranked first in terms of the highest
value and volume of transactions on the Bourse during the year. The Bank executed

transactions involving 755 million shares (51.4%) with a total value of BD 136.2 million
(US$ 360.1 million), constituting a leading market share of 54.7 per cent. The Bank
continues to be the preferred broker for local, regional, and international investors for
regular and block trades. During 2016, SICO executed the following block transactions:
the first involved the purchase of 42.2 million shares in Al Ahlia Insurance by Solidarity
Group and the second involved, the UAE-based Shuaa Capital, purchasing 147.1 million
shares in Bahrain-based Khaleeji Commercial Bank, which was held by Kuwait-based AlImtiaz Investment Group.
In Acknowledgement of this esteemed award, SICO Chief Executive Officer, Ms. Najla
Al Shirawi said “We are honoured to receive this award once again, which reflects the
Bank’s leading performance for equities trading on the Bahrain Bourse in 2046. SICO
also remained the leading broker for fixed income, handling over 95 per cent of all
secondary market trades. Despite the drop in turnover across all GCC markets during
the year, our Brokerage continues to grow its client base and market share.”
Ms. Najla Al Shirawi also revealed that brokerage has enjoyed a very encouraging start
to 2047, maintaining its number one ranking on the Bahrain Bourse. “SICO managed
the largest block trade on the Bahrain Bourse so far this year, which involved the sale
of Bahrain Islamic Bank’s entire stake of 41.22 million ordinary shares in Takaful
International, (valued at BD 1.35 million), to Bahrain Kuwait Insurance Company, who
now owns 63.7 per cent of Takaful’s capital.
Ms Shirawi added “we are all set to launch our new online brokerage trading platform
– ‘sicolive’. This seamless and secure multi-functional platform will enable institutional
and retail investors to trade in real time across all GCC markets, plus Egypt and Jordan,
from a single account through their desktop computers, laptops and mobile devices”.

Media Contact:

فاضل مخلوق رئيس دائرة الوساطة (سيكو) يستلم الجائزة من الدكتور فادي خلف ،أمين عام إتحاد البورصات العربية

شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو) الوسيط األول في بورصة البحرين لعام
6102
المنامة ،مملكة البحرين  41 -مايو  :1047أعلنت اليوم شركة األوراق المالية واالستثمار
(سيكو) المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،عن احتفاظها
بمركزها كأكثر الوسطاء نشاطا في بورصة البحرين للسنة الثامنة عشرة على التوالي.

إلى جانب ذلك ،فاز البنك للسنة الرابعة على التوالي بجائزة الوسيط األكثر تدواال في
بورصة البحرين لسنة  "1042من اتحاد البورصات العربية ،محققا أعلى قيمة متداولة
وأكبر حجم تداول في البورصة خالل السنة ،حيث قام بتنفيذ عمليات اشتملت على تداول
 777مليون سهم ( )%7411وبلغت قيمتها اإلجمالية  4.211مليون دينار بحريني
( .2014مليون دوالر أمريكي) ،أي بنسبة  %7117من حجم السوق 1وال يزال البنك
الوسيط المفضل للمستثمرين المحليين واإلقليميين والعالميين لتنفيذ و ادارة عمليات التداول
العادية واألستحوذات حيث قام خالل العام  1042بتنفيذ اثنتين من أكبر عمليات التداول،
اشتملتا على استحواذ مجموعة سوليدرتي على  1111مليون سهم من أسهم الشركة األهلية
للتأمين ،واستحواذ شركة شعاع كابيتال ومقرها اإلمارات العربية المتحدة على 41714
مليون سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري في البحرين و هي الحصة التي كانت
تملكها مجموعة االمتياز لالستثمار ،ومقرها الكويت1
من جانبها ،نوهّت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو بهذا األنجاز قائلة:
"يشرفنا أن ننال مرة أخرى هذة الجائزة التي تعكس األداء القوي الذي حققه البنك في
أعمال الوساطة على األسهم المدرجة في بورصة البحرين خالل العام  11042كما حافظ
البنك أيضا على ريادته كوسيط لتداول السندات والصكوك ،حيث استحوذ على حصة
سوقية بلغت  %57من مجموع التداول 1واستطاع قسم الوساطة بالبنك تنمية قاعدة عمالئه
وزيادة حصته من السوق بالرغم من انخفاض معدالت التداول في جميع أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي خالل السنة"1
كما أشارت الشيراوي أيضا الى البداية المشجعة التي حققتها أعمال الوساطة في العام
 1047مشيرة إلى أن البنك "قد قام بإدارة أكبر عملية تداول في البورصة هذه السنة،
اشتملت على بيع  41111مليون سهم عادي تمثل كامل حصة بنك البحرين اإلسالمي في
شركة تكافل الدولية بقيمة بلغت  41.7مليون دينار بحريني ،والتي استحوذت عليها
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين التي أصبحت تملك اآلن  %2.17من أسهم شركة
تكافل"1

وأضافت "لقد أصبحنا اآلن جاهزين إلطالق خدماتنا الجديدة للوساطة والتداول عبر
اإلنترنت – سيكو اليڤ  - SICOLIVEالتي تتيح للمؤسسات االستثمارية والمستثمرين
األفراد نظاما آمنا متعدد الوظائف للتداول الفوري بيسر وسهولة في جميع أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن ،من حساب واحد باستخدام كمبيوتر مكتبي أو
كمبيوتر محمول أو هاتف نقال"1

 -انتهى -

