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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 been named the Number One 
Broker on the Bahrain Bourse (BHB), a position it has retained for 23 consecutive years, 
with a market share of 59.62% 

SICO executed 19,245 transactions involving 1 billion shares with a total value of BHD 233.3 
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 rest of the GCC, 
offering clients value-added services such as an online trading platform and a research 
portal that provides regional insights and analyses of the majority of the region’s listed 
companies. 

“We are very proud of our track record and our ability to maintain our position as the number 
one broker on the BHB for more than two decades and successfully capturing the upside of 
market recovery,” said Chief Capital Markets Officer, Fadhel Makhlooq. “Our outstanding 
brokerage team has once again proven their ability to not only carry out trades but to also 
present their clients with their expert knowledge of markets which allows them to make 
informed decisions about their investments. This drive to sustain and improve our market 
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position across Bahrain, the UAE, and Saudi Arabia is of course bolstered by the efforts of 
our in-house research team.”  

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. SICO’s Global Markets Trading Desk has also 
established itself as a market leader in the industry, with a diversified service offering that 
goes beyond regional markets. The desk offers access to local, regional, and international 
bonds, international stocks, and international alternative investments through its partners. 

“We would also like to express our gratitude to the Central Bank of Bahrain and the BHB for 
their progressive approach to the development and supervision of the market,” added 
Makhlooq.  

“Our performance for the year is a clear reflection of corporate recovery post the COVID-19 
pandemic, which, in turn, was echoed in better volumes, a theme that was well-documented 
by our research team throughout the year. We continued to increase our client base for both 
institutional and retail, growing our value proposition and improving our market share in 
Bahrain,” commented Head of Brokerage, Mariam Isa.  

SICO’s online trading platform, SICO LIVE, continued to offer clients seamless multi-market 
access across key stock markets in the GCC and select MENA markets from a single 
account, granting them the ability to trade in real time and access SICO’s research products. 
In 2021, SICO LIVE gained traction, with increases of 22.58% in the total number of orders 
and 56.49% in the total order value.  

During the year, SICO’s brokerage division was also recognized by a number of prestigious 
organizations and awards programs, including: 

• Bahrain’s Broker of the Year 2021----Global Investor Group MENA Awards 

• Best Securities Brokerage Bahrain 2021---Global Banking and Finance Awards 

• Bahrain’s Best Broker 2021---EMEA Finance  

 
 

-  Ends - 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 4 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. 

 

  
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 البحرين بورصة في  األول المركز على تحافظ سيكو
 

 

 والمرخص ( االستثمارية المصرفية والخدمات والوساطة األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي البنك ،)م( ب.م.ش سيكو أعلنت
 بورصة في نشاطا   الوسطاء كأكثر األولى بالمرتبة احتفاظها عن اليوم ،)تقليدي جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل من

 .البحرين
 

تداولت ما  حيث ،2021 للعام البحرين بورصة في التداوالت قيمة مجموع من %59.62بلغت  حصة على سيكو استحوذت وقد
من  الحصة األكبركما كان لها .بحريني دينار مليون 233.3 بلغت إجمالية بقيمةصفقة و  19,245من خالل  سهم مليارمجموعه 
باعتبارها الوسيط المفضل  المتقدم مركزها على الحفاظ سيكو استطاعت وقدالتي نفذت خالل العام.  ذات القيمة العاليةالصفقات 

في سوق البحرين وكذلك األسواق األقليمية األخرى، لما تقدمه سيكو من خدمات ذات قيمة  واألفراد الشركاتلدى العمالء من 
 المالية التي تشمل غالبية الشركات المدرجة في األسواقمضافة كمنصة التداول األلكتروني و منصة األبحاث األستثمارية والبيانات 

 .  األقليمية
 

على مدى  البحرين بورصة في الرائد مركزنا على الحفاظ على وقدرتنا اإلنجازات، من الطويل لسجلنا واالعتزاز بالفخر نشعر"

 ألسواق التنفيذي الرئيس مخلوق، فاضل قال كما" ،واالستفادة من انتعاش السوق راسخة نتائج تحقيق في ونجاحنا ،أكثر من عقدين
عمالئه بالمعرفة العميقة للسوق، وخبرته في تنفيذ  زويدت علىأخرى قدرته  مرة العمل فريق أثبت لقد" مضيفا : سيكو، لدى المال

هذه الجهود الرامية إلى الحفاظ على  وتلقىاستثماراتهم.  مدروسة بشأنلهم اتخاذ قرارات  إتاحة الفرصةي ف كبرى الصفقات، بما
 "سيكو في البحوث فريق جانب من قويا   دعما   السعوديةو اإلماراتوفي البحرين  الرياديمركزنا 

 

 مريم عيسى قفاضل مخلو
 رئيس دائرة الوساطة سواق المالألرئيس تنفيذي 
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 المباشر، التداول خدمات تشمل والسعودية وأبوظبي البحرين في عملياتها من كل في شاملة أدوات سيكو في الوساطة دائرة توفر
 التداول إلى إضافة أفريقيا، وشمال األوسط الشرق ومنطقة الخليج دول أنحاء جميع في والصكوك والسندات، األسهم، ذلك في بما

من جهة أخرى يقوم قسم التداول في األسواق العالمية بتوفير فرص التداول في أسواق الدخل الثابت والبورصات  لألسهم، بالهامش
  .مقدمة من شركائنابديلة باإلضافة الى توفير منتجات استثمارية العالمية 

 
الدؤوبة  اجهودهم على البحرين بورصة و المركزي البحرين مصرف من كل والتقدير إلىه المناسبة أن نتوجه بالشكر بهذ نود"

 ،" كما أضاف مخلوق.للسوق التطور من المزيد لتحقيق التقدمي اونهجهم

 
من جانبها، علقت مريم عيسى، رئيس دائرة الوساطة قائلة: "لقد جاء أداء سيكو انعكاسا  واضحا  النتعاش أداء معظم الشركات 
المدرجة وهو األداء الذي ركزت عليه بحوثنا  المفصلة خالل العام ، وهو ما يعكس بدوره النمو في قيمة الصفقات في أعقاب 

. وقد واصلت سيكو تحقيق التوسع في قاعدة عمالئها سواء من الشركات أو األفراد، مع تعزيز القيمة المضافة لعمالئنا، 19-كوفيد

 ”. حرينوتحسين حصتنا السوقية في الب

 والتداول إتاحة الفرصة لعمالئها لالستثمار ،  SICO LIVEواصلت سيكو، من خالل منصتها للتداول اإللكتروني  من ناحية أخرى

 بطريقة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أسواق وبعض التعاون مجلس دول في المتعددة الرئيسية المالية األوراق أسواق في
. سيكو توفرها التي واألبحاث الدراسات من االستفادة عن فضال الفورية، باألسعار بالتداول لهم يسمح بما واحد، حساب من و مرنة
% في إجمالي عدد الطلبات، 22.58بنسبة  العمالء تداوالت قيمة في زيادة SICO LIVE التداول منصة شهدت ، 2021 عام وفي

 % في إجمالي قيمة الطلبات. 56.49و
 

 
 :ذلك في بما المرموقة، الجوائز من المزيد حصدخالل العام   سيكو في الوساطة دائرة وواصلت

  ر جروب الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وضمن جوائز جلوبال إنفست 2021لعام في البحرين لأفضل وسيط 

 فاينانس آند بانكينج جلوبال جوائز ضمن 2021لعام ل البحرين في المالية لألوراق وسيط أفضل. 

 فاينانس إيميا جوائز ضمن 2021عام لل البحرين في وسيط أفضل . 

 

 - انتهى   -
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 نبذة عن سيكو
 
 تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل قيمة األصول 

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما  4تحت اإلدارة لديها إلى 
ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق تُشرف على 

. سيكو المالية وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعوديةو االستثمارية،
ا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها وتتخذ سيكو من مملكة الب حرين مقر 

اعة إقليميا  موثوقا  به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصن ا  بنك
بالمائة من األسهم الرئيسية  90دعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من السوق، والتي ي

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1995في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 
ا في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي،  المؤسسات. وتمضي سيكو قدم 

ذي فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري ال
 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
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