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Fadhel Makhlooq Mariam Isa 

Chief Capital Markets Officer Head of Brokerage 

SICO Maintains First Place Ranking on Bahrain Bourse  
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as a 
wholesale bank by the CBB), announced today that it has maintained its position as the Number 
One Broker on the Bahrain Bourse (BHB) for the 24th consecutive year, with a market share of 
50.89%. 
SICO executed 15,649 transactions during 2022, involving 488.6 million shares, with a total value of 
BHD 172.8 million, while capturing the bulk of block trades during the year. SICO remains the broker 
of choice for institutional and individual clients in the Bahraini market and the region, offering clients 
value-added services, including its online trading platform and a research portal that provides 
regional insights and analyses for the majority of the region’s listed companies. 
Chief Capital Markets Officer, Fadhel Makhlooq, commented, “In a year of prolonged market 
uncertainty and high inflationary environment, we are proud that SICO was able to once again secure 
its long-standing position as the BHB’s number one broker. Our exceptional team of brokerage 
professionals and experts work alongside clients as trusted partners, dedicated to enabling them to 
attain investment objectives that cater to their specific preferences and risk profiles. Instrumental in 
this success have been our extensive and high-quality in-house research capabilities, which is 
trusted by our clients and investors in the regional markets.”  
SICO’s Brokerage division provides clients with a comprehensive product offering out of Bahrain, 
Abu Dhabi, and Saudi Arabia that includes direct securities, including equities, bonds, and sukuks; 
single-product brokerage across the GCC and wider MENA region; as well as margin trading facilities 
for equities. Additionally, SICO’s Global Markets desk provides clients with access to international 
stocks, bonds, and ETFs, spanning more than 17 countries including the US, UK, and Europe, and 
over 25 exchanges. 
“SICO Brokerage successfully achieved several milestones during a highly challenging year for 
markets around the world. Our team managed to further engage existing clients and grow our 
customer base through the launch of new features and functionalities for our online platform, and 
the expansion of our presence geographically through our subsidiaries, SICO Capital in Saudi Arabia 
and SICO Financial Brokerage in Abu Dhabi. We will continue to grow our value proposition and 
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expand our offerings across our business lines to maintain our position as the undisputed leader on 
the Bahrain Bourse,” said Head of Brokerage, Mariam Isa.  
SICO’s online trading platform, SICO LIVE, was revamped in 2022 to introduce new functionalities 
and a more seamless trading experience for users. The new and improved platform now includes 
online onboarding, offering clients a simplified digital onboarding experience and account 
authentication process.  
Throughout 2022, SICO’s brokerage division was recognized by a number of prestigious 
organizations and awards programs, including: 

• Bahrain’s Broker of the Year 2022 ---- Global Investor Group MENA Awards 
• Best Broker in Bahrain 2022 ---- Arab Federation of Capital Markets (AFCM) 

 
-  Ends - 

 

About SICO  
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 4.8 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 full-fledged capital markets services firm, SICO Capital, based 

in Saudi Arabia. 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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Head of Corporate Communications, SICO 
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 مریم عیسى  فاضل مخلوق  

 رئیس دائرة الوساطة  الرئیس التنفیذي ألسواق المال 
 
 

 البحرین  بورصة   في األول  المركز  على  تحافظ  سیكو
 

والمرخص (  االستثماریة  المصرفیة  والخدمات  والوساطة   األصول  إدارة  مجال  في   الرائد   اإلقلیمي  البنك  ،)م(  ب.م.ش  سیكو  أعلنت
 بورصة  نشاطاً في الوسطاء كأكثر األولى بالمرتبة احتفاظھا عن  الیوم ،)تقلیدي جملة كبنك المركزي البحرین مصرف قبل من

 على التوالي   24البحرین للعام الـ  
 

تداولت ما   حیث  ،2022  للعام  البحرین  بورصة  في  التداوالت  قیمة  مجموع  من  %50.89بلغت    حصة  على  سیكو  استحوذت  وقد
كما كان لھا الحصة .بحریني  دینار  ملیون  172.8  بلغت  إجمالیة  بقیمةصفقة و    15,649من خالل    سھم  ملیون    488.6 مجموعھ  

باعتبارھا الوسیط   المتقدم  مركزھا  على  الحفاظ  سیكو  استطاعت  وقد األكبر من الصفقات ذات القیمة العالیة التي نفذت خالل العام.  
في سوق البحرین وكذلك األسواق األقلیمیة األخرى، لما تقدمھ سیكو من خدمات ذات   واألفراد  الشركاتالمفضل لدى العمالء من  

البیانات المالیة التي تشمل غالبیة الشركات التي تحتوي على  و  االستثماریةاألبحاث    ومنصة  اإللكترونيقیمة مضافة كمنصة التداول  
 .   اإلقلیمیةالمدرجة في األسواق 

 

األسواق وارتفاع معدالت التضخم، اضطرابات  في ظل  معلقاً: "   المال لدى سیكو   قفاضل مخلوق، الرئیس التنفیذي ألسواوقال  
. لقد نجح فریقنا المتمیز من  البحرین بورصة في الرائد مركزنا علىمرة أخرى   الحفاظ على لقدرتنا واالعتزاز بالفخرفإننا نشعر 

شركاءً  نعتبرھم  الذین  الكرام  لعمالئنا  الالزم  الدعم  تقدیم  في  الخبرة  وذوي  المتخصصین  أھدافھم   الوسطاء  لتحقیق  وذلك  لنا، 
  في   الریادية إلى الحفاظ على مركزنا  الجھود الرامی  وتلقى  المخاطر.تحمل  التي تتوافق مع اختیاراتھم وقدراتھم على    االستثماریة

، الكثیر من االستحسان من قبل عمالئنا وعموم المستثمرین في األسواق المالیة في سیكو  في  إصدار البحوث ذات الجودة العالیة
 "المنطقة

 

 المباشر،بما  التداول  خدمات  تشمل  والسعودیة  وأبوظبي  البحرین  في  عملیاتھا  من  كل  في  شاملة  أدوات  سیكو  في  الوساطة  دائرة  توفر
 التداول  إلى  إضافة  أفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  الخلیج  دول  أنحاء  جمیع  في  والصكوك  والسندات،  األسھم،  ذلك  في

 في األوراق المالیة والسندات    التداول  بفرص  بتزوید العمالء  العالمیة  األسواق  في   التداول   قسم  یقوم  أخرى،   جھة   من  لألسھم.  بالھامش
وأكثر من  دولة تشمل الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا،    17في أكثر من    العالمیةالمؤشرات في البورصات  وصنادیق  

 .بورصة في األسواق العالمیة 25
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حقق نشاط الوساطة في سیكو العدید من اإلنجازات خالل عام حافل : " قائلة  الوساطة  دائرة  رئیس عیسى،  مریم   علقت  جانبھا،  من
العالقات مع العمالء الحالیین، وتنمیة قاعدة عمالئنا، وذلك من  تعزیز   في بالتحدیات في األسواق حول العالم. لقد نجح فریق عملنا 

في المملكة  سیكو كابیتال  في مختلف األسواق من خالل    والتوسعجدیدة لمنصة التداول اإللكتروني،  ومواصفات  طرح مزایا  خالل  
السعودیة المالیة  وسیكو    العربیة  المتحدةللوساطة  العربیة  الدؤوبة  في األمارات  المضافة . وسوف نواصل جھودنا  القیمة  لتعزیز 

  م في تعزیز مركزنا الریادي في بورصة البحرین." ھوتوسعة منتجاتنا في مختلف األنشطة، بما یسا لعمالئنا
 

من خالل طرح مزایا جدیدة وتوفیر   2022خالل عام  ملموساً  قد شھدت تطوراً    SICO LIVE  وكانت منصة سیكو للتداول اإللكتروني
مبسطة  تتیح للعمالء تجربة  التي  اإللكتروني و  الحسابتجربة تداول أكثر سالسة للمستخدمین. وتشمل المنصة المجددة اآلن میزة  

ً ل  . من البیانات  للتحقق أسھلعملیة فضال عن ، فتح الحسابات الكترونیا
 

 في  بما المرموقة، من مختلف المؤسسات والبرامج الجوائز من المزید حصد 2022عام   خالل سیكو في الوساطة  دائرةوواصلت 
 :ذلك

 .  أفریقیا وشمال األوسط الشرق جروب إنفستور  جلوبال جوائز ضمن  2022 للعام البحرین  في وسیط أفضل •
 من اتحاد البورصات العربیة.   2022في البحرین   وسیط أفضل  •

 
 - انتھى -

 نبذة عن سیكو 
 

المصرفیة االستثماریة،   السوق والخدمات  إدارة األصول والوساطة وصناعة  المتخصصة في  الرائدة  البنوك اإلقلیمیة  أبرز  تمثل سیكو أحد 
وتعمل سیكو الیوم بموجب ترخیص من مصرف البحرین المركزي    ملیار دوالر أمریكي.  4.8وتصل قیمة األصول تحت اإلدارة لدیھا إلى  

: سیكو للوساطة المالیة وھي دار وساطة مالیة مقرھا أبوظبي، لھا بالكامل  ومملوكة  تابعة  شركات  ثالثكما تُشرف على  كبنك جملة تقلیدي،  
دمات المصرفیة االستثماریة والواقع مقرھا في المملكة العربیة  خلسیكو كابیتال المزودة لباإلضافة إلى وسیكو لخدمات الصنادیق االستثماریة، 

وتتخذ سیكو من مملكة البحرین مقًرا لھا، وھي آخذة في التوسع على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات  السعودیة.  
ً باعتبارھا بنك ة  إقلیمیاً موثوقاً بھ یقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالیة، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة االستثماری   ا

بالمائة من األسھم    90وصناعة السوق، والتي یدعمھا فریق بحوث قوي من أمھر الخبراء یوفر رؤیة ثاقبة وتحلیالت مدروسة عن أكثر من  
، دأبت سیكو على تحقیق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لھا قاعدة عمالء عریضة من  1995الرئیسیة في المنطقة. ومنذ تأسیسھا في العام  

ات. وتمضي سیكو قدًما في مسیرتھا نحو المزید من النمو واالزدھار، والتي یقودھا التزامھا الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتیة  كبرى المؤسس
ري  قوي، فضال عن سعیھا الدائم إلى توطید أواصر الثقة مع عمالئھا. وستواصل سیكو االستثمار في تطویر إمكاناتھا التقنیة ورأس مالھا البش

 موظف متمیز. 100حو الذي یتألف من ن 
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