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Press Release 

 

Hassan Al Serkal, Chief Operating Officer (COO) and Head of Operations Division of DFM and Fadhel Makhlooq, Chief Capital 

Markets Officer, SICO, announcing SICO’s accreditation as market maker and liquidity provider 

DUBAI FINANCIAL MARKET ACCREDITS SICO AS MARKET 

MAKER AND LIQUIDITY PROVIDER  

• Najla Al Shirawi: “We look forward to assist listed companies to 

improve valuations and attract fresh capital, which will further 

enhance the confidence of regional and international investors” 

• Hassan Al Serkal: “The DFM is committed to further cooperate with 

market participants in order to create value for issuers, brokers and 

investors alike” 
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Dubai, 17 September 2018: SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market 

maker and investment bank, has been accredited to provide liquidity and act as market maker 

for companies listed on Dubai Financial Market (DFM). This will help create more dynamic two-

way markets that will enhance the liquidity of companies listed on the exchange and result in 

benefits for investors and stocks of listed companies alike. The accreditation builds on SICO’s 

status as the leading market maker on the Bahrain Bourse since 1995, reinforcing its position as 

a pioneer and key player in GCC financial markets. It also follows the admission of SICO as the 

first-non-UAE based registered market maker and liquidity provider at Abu Dhabi Securities 

Exchange (ADX) last month. 

As market maker and liquidity provider, SICO, which is also a major participant in UAE markets 

through its Abu Dhabi-based subsidiary, SICO Financial Brokerage LLC, will help narrow the 

spread between bids and offers, and encourage further trading. SICO’s functions will include 

making bids and offers for shares available, identifying the volumes required for buying and 

selling, and finding the balance price for securities on the DFM.  

DFM registered SICO in line with guidelines issued by the UAE’s main financial regulatory body, 

the Securities and Commodities Authority (SCA), which stipulates that the ownership of a 

liquidity provider cannot exceed 5% of the listed company’s shares and that issuers have the 

right to assign multiple liquidity providers. 

 

Commenting on the accreditation, Ms. Najla Al Shirawi, CEO of SICO noted: “SICO is delighted 

to be licensed as market maker and liquidity provider on this important market, and to be 

bringing our considerable expertise to them. We look forward to assisting listed companies to 

improve valuations and attract fresh capital, which will further enhance the confidence of 

regional and international investors.” 
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She added: “Over the past two decades, SICO has stayed ahead of the curve by offering 

sophisticated financial solutions and continually updating its offerings. As the first approved 

market maker on the Bahrain Bourse, SICO has made a significant impression on market 

liquidity and boosted the bourse’s average daily traded value. The Bahrain Liquidity Fund, which 

was co-seeded by SICO in June 2016, has contributed to the increase of the bourse’s turnover 

since its inception by 150%.” 

 

Mr. Hassan Al Serkal, Chief Operating Officer (COO) and Head of Operations Division of DFM 

said: “We are delighted to welcome SICO to DFM’s market making and liquidity provision 

members. This step is part of our efforts to cooperate with market participants in order to 

create value for issuers, brokers and investors alike. Through its momentous journey, the DFM 

has strengthened its leading position amongst regional exchanges by implementing 

international best practices. Accordingly, the DFM launched the market making and liquidity 

provision service in 2017 and it currently includes 4 companies enabling listed companies to 

enhance liquidity of shares and achieve buy/sell balance through mutual agreement with the 

service provider.”   

SICO launched and co-seeded the BHD 41 million (AED 403.3 million) Bahrain Liquidity Fund 

with the aim of enhancing and deepening the Kingdom’s stock market. Since its launch, the 

Fund has made a sizable impact on daily traded value and turnover on the Bahrain Bourse, 

more than doubling the its average daily traded value in just one year from BHD 260,000 (AED 

2.56 million) per day in 2017 to BHD 572,000 (AED 5.6 million).  

SICO is currently the Market Maker on Bahrain Bourse for Aluminium Bahrain, GFH Financial 

Group, Eskan Bank REIT, and Bank ABC, which are among the most highly traded entities listed 

on the exchange.  

- Ends    - 
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About Dubai Financial Market: Dubai Financial Market (DFM) was established as a public institution 

with its own independent corporate body. DFM operates as a secondary market for the trading of 

securities issued by public shareholding companies, bonds issued by the Federal Government or any of 

the local Governments and public institutions in the country, units of investment funds and any other 

financial instruments, local or foreign, which are accepted by the market. The DFM commenced 

operations on March 26, 2000 and became the first Islamic Shari’a-compliant exchange globally since 

2007. Following its initial public offering in November 2006, when DFM offered 1.6 billion shares, 

representing 20 per cent of its paid-up capital of AED 8 billion, DFM became a public joint stock company 

and its shares were listed on 7 March 2007 with the trading symbol (DFM). Following the IPO, the 

Government of Dubai retained the remaining 80 per cent of DFM Company through Borse Dubai Limited. 

www.dfm.ae 

Atef Fathy 

Vice President – Head of Media & Public Relations 

Dubai Financial Market 

Tel: 04-3055334 

Email: afathy@dfm.ae 

 

 

About SICO: SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than 

USD 1.8 bn in assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence 

from the Central Bank of Bahrain and also oversees two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based 

brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a specialised regional custody house, SICO Fund Services 

Company (SFS). 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 

http://www.dfm.ae/
mailto:afathy@dfm.ae
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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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 خبر صحفي

 

 
 في سیكو خالل اإلعالن عن اعتماد سیكو كصانع سوق وموفر سیولةحسن السركال، الرئیس التنفیذي للعملیات ورئیس قطاع العملیات في سوق دبي المالي، وفاضل مخلوق، الرئیس التنفیذي لدائرة أسواق المال 

 

 

 سیكو كصانع سوق وموفر سیولةيعتمد ترخیص سوق دبي المالي 

 

ي:" نتطلع إلى دعم الشركات المدرجة وتحسین تقییم أسھمھم نجالء الشیراو •

 وجذب المزيد من رؤوس األموال الجديدة"

حسن السركال:" السوق حريص على تطبیق أفضل الممارسات العالمیة  •

والتعاون مع كافة المتعاملین لتوفیر اآللیات الداعمة لجھود تعزيز القیمة بالنسبة 

 مستثمرين" للشركات المدرجة والوسطاء وال
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تم اعتماد ترخیص سیكو ش.م.ب (م)، البنك اإلقلیمي الرائد في مجال إدارة  :2018سبتمبر  17 ،دبي

األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفیة االستثمارية، لتوفیر السیولة والعمل كصانع سوق 

ائیة االتجاه أكثر دينامیكیة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي. وسیساعد ذلك على خلق أسواق ثن

من شأنھا أن تعزز سیولة الشركات المدرجة في البورصة وتقدم فوائد للمستثمرين وأسھم الشركات 

المدرجة على حد سواء. واستند ھذا الترخیص إلى مكانة سیكو البارزة باعتبارھا صانع السوق األول في 

من وضع سیكو كبنك رائد وطرف فاعل أساسي في  . وسیعزز ھذا الترخیص1995بورصة البحرين منذ العام 

اعتماد ترخیص سیكو كأول صانع األسواق المالیة لدول مجلس التعاون الخلیجي، كما يأتي في أعقاب 

سوق وموفر سیولة ُمسجل من خارج اإلمارات العربیة المتحدة من قبل سوق أبوظبي لألوراق المالیة في 

 الشھر الماضي.

زود سیولة، ستساھم سیكو، وھي أيضا أحد المتعاملین الرئیسیین في أسواق وبصفتھا صانع سوق وم

دولة اإلمارات العربیة المتحدة من خالل شركتھا الفرعیة "سیكو للوساطة المالیة" ومقرھا أبوظبي، على 

تضییق الفارق بین الطلبات والعروض وتشجیع المزيد من التداول. وستشمل مھام سیكو تقديم طلبات 

لألسھم المتاحة، وتحديد األحجام المطلوبة للشراء والبیع، وإيجاد سعر التوازن لألوراق المالیة في وعروض 

 .البورصة

 

وقد قام سوق دبي المالي باعتماد ترخیص سیكو وفًقا للمبادئ التوجیھیة الصادرة عن الھیئة التنظیمیة 

لع، والتي تنص على أن ملكیة مزود المالیة الرئیسیة في اإلمارات، وھي ھیئة األوراق المالیة والس

٪ من أسھم الشركة المدرجة وعلى أن لمصدري األسھم الحق في تعیین العديد 5السیولة يجب أال تتجاوز 

 .من مزودي السیولة

 

سیكو: "نحن سعداء بحصولنا لوتعلیًقا على ھذا االنجاز، قالت السیدة نجالء الشیراوي، الرئیس التنفیذي 

ق وموفر سیولة في أحد أھم أسواق المنطقة، فضًال عن توظیف خبراتنا الواسعة على ترخیص صانع سو

في خدمة السوق. كما نتطلع إلى دعم الشركات المدرجة في البورصة على تحسین تقییم أسھمھم في 

السوق وجذب المزيد من رؤوس األموال الجديدة، وھو ما سیعزز من ثقة المستثمرين اإلقلیمیین 

 ."والدولیین
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ضافت: "خالل العقدين الماضیین، احتفظت سیكو بالصدارة في جمیع أعمالھا من خالل توفیرھا ألفضل وأ

الحلول المالیة المتطورة وتحديثھا المستمر لما تقدمه من خدمات ومنتجات. وبوصفھا صانع السوق األول 

مة التداول الیومي في في بورصة البحرين، أحدثت سیكو تأثیًرا كبیًرا على سیولة السوق وعززت معدل قی

، على 2016البورصة. كذلك ساعد صندوق البحرين للسیولة منذ تأسیسه بمساھمة من سیكو في يونیو 

 %."150زيادة التداول بنسبة 

 

دبي  ومن جھته قال حسن السركال، الرئیس التنفیذي للعملیات ورئیس قطاع العملیات في سوق

نع وموفر سیولة في السوق األمر الذي يمثل إضافة مھمة يسعدنا الترحیب بشركة سیكو كصا المالي:"

لجھودنا في ھذا المجال، ونتطلع إلى أن يعود ذلك بالنفع على الشركات المدرجة والمستثمرين. لقد حرص 

السوق عبر تاريخه الحافل بالنجاحات على ترسیخ مكانته الرائدة بین األسواق المالیة اإلقلیمیة عبر تطبیق 

ات العالمیة والتعاون مع كافة المتعاملین من أجل توفیر الخدمات واآللیات الداعمة لجھود أفضل الممارس

تعزيز القیمة بالنسبة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين على حد سواء. وتضم خدمة صناعة 

 شركات، وھي تمنح الشركات 4حالیاً  2017السوق وتوفیر السیولة، التي دشنھا السوق في العام 

المدرجة أداة لتعزيز سیولة أسھمھا وتنشیط التداول علیھا وتحقیق توازن العرض والطلب عبر تكلیف موفر 

 للسیولة، أو أكثر، بتقديم ھذه الخدمة ضمن اتفاقیة ثنائیة بین الجانبین."

 

ملیون دينار بحريني (أي  41وتأسیس صندوق البحرين للسیولة البالغة قیمته  وساھمت سیكو في إطالق

ملیون درھم إماراتي)، بھدف تنشیط وتعزيز كفاءة السیولة في بورصة البحرين. ومنذ إنشائه  403ما يعادل 

ضاعف أحدث الصندوق تأثیًرا ضخًما على قیمة التداول الیومي ودوران رأس المال في بورصة البحرين، حیث 

ملیون درھم) يومیًا في  2.56دينار بحريني ( 260,000قیمة تداوالت البورصة الیومیة خالل عام واحد من 

 .درھم) يومیًاملیون  5.6بحريني (دينار  572,000إلى  2017العام 

وتعمل سیكو حالیًا كصانع سوق في بورصة البحرين لمجموعة من المؤسسات المدرجة مثل شركة ألمنیوم 

(المؤسسة العربیة  ABCين، ومجموعة جي إف أتش المالیة، وصندوق عھدة بنك اإلسكان، وبنك البحر

 المصرفیة)، حیث تعد أسھم ھذه المؤسسات من أكثر األوراق المالیة تداوًال ضمن بورصة البحرين. 

 -انتھى  -
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ملیار سھم  1.6عملیة طرح  أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساھمة عامة بعد نبذة عن شركة سوق دبي المالي:
% من إجمالي رأس 20، وتمثل النسبة التي طرحت لالكتتاب 2006نوفمبر  12بقیمة درھم واحد للسھم في اكتتاب أولي بتاريخ 

% من رأسمال الشركة بعد طرحھا لالكتتاب العام وتمثل 80ملیارات درھم. وتمتلك حكومة دبي  8المال المدفوع للسوق البالغ 
برمز  2007مارس  7ي ھذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في الحكومة ف

، 2007"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة اإلسالمیة على المستوى العالمي منذ العام DFMتداول 
درة عن شركات المساھمة العامة، والسندات التي تصدرھا الحكومة االتحادية، أو وھو يعد سوقاً ثانوياً لتداول األوراق المالیة الصا

أي من الحكومات المحلیة والھیئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار 
. 2000مارس من العام  26تم افتتاح السوق بتاريخ المحلیة، أو أية أدوات مالیة أخرى محلیة أو غیر محلیة يقبلھا السوق. وقد 

www .dfm.ae 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 عاطف فتحي

 مدير اإلعالم والعالقات العامة-نائب الرئیس

 +971 4 3055334ھاتف:

 athy@dfm.aeafالبريد االلكتروني: 

تمثل سیكو أحد أبرز البنوك اإلقلیمیة الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة  نبذة عن سیكو:
لیار دوالر امريكي. وتعمل سیكو الیوم بموجب ترخیص من م.1.8االستثمارية، وتصل قیمة األصول تحت اإلدارة لديھا إلى أكثر من 

كزي كبنك جملة تقلیدي، كما تُشرف على شركتین تابعتین ومملوكتین لھا بالكامل، إحداھما ھي سیكو مصرف البحرين المر
، وھي دار وساطة مالیة مقرھا أبوظبي، والثانیة ھي شركة سیكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وھي شركة للوساطة المالیة

من مملكة البحرين مقًرا لھا، وھي آخذة في التوسع على  وتتخذ سیكو إقلیمیة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالیة.
الصعیدين اإلقلیمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارھا بنك إقلیمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول 

والتي يدعمھا فريق بحوث قوي من المالیة، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفیة االستثمارية وصناعة السوق، 
 بالمائة من األسھم الرئیسیة في المنطقة. 90أمھر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحلیالت مدروسة عن أكثر من 

، دأبت سیكو على تحقیق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لھا قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1995ومنذ تأسیسھا في العام 
دًما في مسیرتھا نحو المزيد من النمو واالزدھار، والتي يقودھا التزامھا الراسخ بإطار حوكمة المؤسسات. وتمضي سیكو ق

مؤسساتیة قوي، فضًال عن سعیھا الدائم إلى توطید أواصر الثقة مع عمالئھا. وستواصل سیكو االستثمار في تطوير إمكاناتھا 
 یز.موظف متم 100التقنیة ورأس مالھا البشري الذي يتألف من نحو 
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 مدير العالقات العامة

 سیكو

 +)973( 1751 5017ھاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comبريد إلكتروني: 
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