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ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE (ADX) ADMITS SICO AS 

FIRST NON-UAE-BASED REGISTERED MARKET MAKER 

 

  

Abu Dhabi, UAE 15 August 2018:  In line with its strategy to enhance the UAE’s 

investment structure and support its sustainable economic growth, Abu Dhabi Securities 

Exchange (ADX), the region’s leading financial market, has awarded SICO with the first 

non-UAE license to serve as Market Maker, making it the fifth registered Market Maker 

on the Exchange. The announcement came at a bell-ringing ceremony on ADX’s trading 

floor, which was attended by members of ADX and SICO executive management.   

SICO BSC (c) is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment 

bank based in Bahrain, and has been the leading market maker on the Bahrain Bourse 

since 1995, making it a pioneer and key player in the GCC financial markets. As market 

maker, liquidity provider, and major participant in UAE markets through its Abu-Dhabi 

based subsidiary ‘SICO Financial Brokerage LLC’, SICO will help narrow the spread 

between bids and offers as well as encourage further trading.  

This step is a reflection of ADX’s success in increasing the attractiveness and 

competitiveness of the Exchange through diversifying its products. Speaking at the bell-

ringing ceremony, Chief Executive of ADX, Rashed Al Blooshi said: “Awarding a new 

Market Maker license represents yet another milestone in ADX history, pointing to our 

willingness to expand our investor base, and continually improve market liquidity. 

Increasing the number of Market Makers on the Exchange is a key part of our long-term 

strategy of promoting Abu Dhabi to a wider range of international and domestic investors 

who can benefit from its competitive yet friendly business environment.” 
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The step also comes in-line with ADX’s commitment to continually develop and launch 

strategic initiatives that contribute to the Abu Dhabi Economic Vision 2030.  The Vision 

plays a vital role in the development of ADX’s core strategy by placing the financial 

market in the wider context of economic and social development designed to transform 

the Emirate into one of the leading financial service centres in the region. 

 

 

ADX has registered SICO in line with guidelines issued by the country’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, SICO CEO Ms. Najla Al Shirawi, noted: “We thank 

ADX for its confidence in us and are delighted to be the first non-UAE-based company to 

receive this license, which reinforces SICO’s position as a leading financial solutions 

provider in the region. We look forward to assisting listed companies in improving 

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

regional and international investors.” 

 

 

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%.”  
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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, Eskan 

Bank REIT, GFH Financial Group and Bank ABC, which are among the most highly 

traded entities listed on the exchange.  

 

 

-End- 

 

About Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)  

 

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) was established on November 15 of the year 2000 by Local 

Law No. (3) Of 2000, the provisions of which vest the market with a legal entity of autonomous 

status, independent finance and management.  The Law also provides ADX with the necessary 

supervisory and executive powers to exercise its functions. 

ADX is a market for trading securities; including shares issued by public joint stock companies, 

bonds issued by governments or corporations, exchange traded funds, and any other financial 

instruments approved by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA). 

In 2014, ADX was upgraded to ‘Emerging Market’ status by both MSCI and S&P Dow Jones. 

ADX was already classified as an Emerging Market by FTSE in 2009 and in 2011 by S&P and 

Russell Investments.   

 

For more information, please contact: 

Abdulrahman Saleh ALKhateeb 

Manager of Corporate Communication & Digital Marketing  

Marketing & Corporate Communication Department 

Tel: 00971 (2) 6128774 

Mobile: 00971 (50) 6689733 

Email: ALKhateebA@adx.ae 

mailto:%20ALKhateebA@adx.ae
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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 specialized 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 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. 

 

For more information, please contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications 

SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 

 

mailto:noweis@sicobank.com
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 التصال المؤسسي التسويق و إدارة ا
 بيان صحفي للنشر الفوري

 
 

 2018أغسطس  15 – المتحدة العربية االمارات, أبوظبي
 

 
 
 

 العربية المتحدة اإلماراتسوق أبوظبي لألوراق المالية يدرج سيكو كأول صانع سوق مسجل مقره خارج دولة 

 
: متاشيًا مع اسرتاتيجيته الرامية إىل االرتقاء باملناخ االستثماري وتعزيز النمو 2018أغسطس  15أبوظبي، 

االقتصادي املستدام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أعلن سوق أبوظيب لألوراق املالية، السوق الرائد يف 
خارج الدولة، املنطقة، عن منح سيكو ترخيصًا ملزاولة نشاط صانع سوق، لتكون أول صانع سوق مقره 
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وخامس صانع سوق مسجل يف سوق أبوظيب لألوراق املالية. وجاء هذا اإلعالن خالل احتفالية قرع جرس 
بدء التداول يف مقر السوق، وحبضور أعضاء من اإلدارة التنفيذية من كل من سوق أبوظيب لألوراق املالية و 

 سيكو.

 

و صناعة السوق  ال إدارة األصول والوساطةش.م.ب (م)، البنك اإلقليمي الرائد يف جم سيكووتتخذ 
 البحرين بورصة يف األول السوق صانع من مملكة البحرين مقرًا هلا، كما تعد واخلدمات املصرفية االستثمارية

  .اخلليجي التعاون جملس لدول املالية األسواق يف أساسي وطرف فاعل رائد بنك و. 1995 عامال منذ

 

وستعمل سيكو باالستناد إىل دورها كصانع سوق ومساهم فاعل يف القطاع املايل اإلمارايت عرب شركتها 
التابعة "سيكو للوساطة املالية" ومقرها أبوظيب، على تضييق الفجوة بني عمليات العرض والطلب وتشجيع 

 التداوالت.  

 

خالل احتفالية قرع جرس التداول يف  ملاليةالرئيس التنفيذي لسوق أبوظيب لألوراق اوقال راشد البلوشي، 
السوق: "يؤكد منح رخصة جديدة ملزاولة نشاط صانع سوق ضمن سوق أبوظيب لألوراق املالية جناحنا يف 
رفع جاذبية السوق تنافسيته، حيث متثل هذه اخلطوة إجنازاً جديدًا ضمن مسرية السوق الرائدة، وتؤكد على 

إذ يُعترب زيادة عدد صناع السوق أحد العوامل دة املستثمرين وتعزيز السيولة، التزامنا املتواصل بتوسيع قاع
األساسية يف اسرتاتيجيتنا بعيدة املدى، والرامية إىل استقطاب املزيد من املستثمرين األجانب و احملليني 

 الراغبني باالستفادة من تنافسية السوق وبيئته االستثمارية املتميزة."

يف إطار التزام سوق أبوظيب لألوراق املالية مبواصلة تطوير وإطالق املبادرات االسرتاتيجية وتأيت هذه اخلطوة 
، واليت تشكل بدورها حموراً رئيسياً يف اسرتاتيجية السوق، 2030للمسامهة يف حتقيق رؤية أبوظيب االقتصادية 

من مكانة إمارة أبوظيب كأحد املراكز عرب تعزيز دوره يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومبا يعزز 
 املالية الرئيسية يف املنطقة.
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سيكو وفقاً للدليل الصادر عن هيئة األوراق املالية والسلع، اجلهة  لوقام سوق أبوظيب لألوراق املالية بتسجي
مزود التنظيمية اليت تشرف على أسواق األوراق املالية يف الدولة، والذي ينص على أال تزيد نسبة متلك 

% من العدد اإلمجايل املدرج لألسهم، مع منح اجلهات املصدرة 5السيولة من أسهم الشركة املدرجة عن 
 احلق يف تعيني عدة مزودين للسيولة.

التنفيذي لسيكو: "نشكر سوق أبوظيب لألوراق املالية على الرئيس ويف هذا الصدد، قالت جنالء الشرياوي، 
فخورون بأن نكون أول شركة حتظى برخصة ملزاولة نشاط صانع السوق ومقرها الثقة اليت منحنا إياها، وحنن 

خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، األمر الذي يؤكد على مكانة سيكو كأحد مزودي احللول املالية الرائدة 
ل جديدة يف املنطقة. هذا ونتطلع إىل مساندة الشركات املدرجة على حتسيني تقيماهتا واستقطاب رؤوس أموا

 للسوق، األمر الذي يعزز بدوره من ثقة املستثمرين على مستوى املنطقة والعامل."

وأضافت الشرياوي: "متكنت سيكو على مدار العقدين املاضيني من احملافظة على ريادهتا عرب تقدمي حلول 
رين، إجنازات مالية متطورة للمستثمرين، كما حققت ومنذ منحها الرخصة كأول صانع سوق يف بورصة البح

، الذي تديره ‘صندوق البحرين للسيولة’نوعية متثلت يف رفع السيولة وقيمة التداوالت اليومية، كما متكن 
 يف بورصة البحرين تتنشيط وزيادة حجم التداوالمن املسامهة يف  2016سيكو منذ تأسيسه يف شهر يونيو 

 %."150بنسبة 

(أي ما  حبريين دينار مليون 41 قيمته البالغة للسيولة البحرين صندوق وتأسيس إطالق يف سيكو وسامهت
 إنشائه ومنذ. البحرين بورصةيف  السيولة كفاءة وتعزيز تنشيط هبدفمليون درهم إمارايت) ،  403يعادل 
 حيث البحرين، بورصة يف املال رأس ودوران اليومي التداول قيمة على ضخًما تأثريًا الصندوق أحدث
مليون  2.56( حبريين دينار 260,000 منواحد   عام خالل اليومية البورصة تداوالت قيمة ضاعف
 .يومًيامليون درهم) 5.6(  حبريين دينار 572,000 إىل 2017العام  يف يومًيادرهم) 
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 البحرين، أملنيوم مثل املدرجة املؤسسات من جملموعة البحرين بورصة يف سوق كصانع حالياً  سيكو وتعمل
 ،)املصرفية العربية املؤسسة( ABC وبنك ، املالية أتش إف جيوجمموعة  اإلسكان، بنك دةعه وصندوق

  .البحرين بورصة ضمن تداوالً  املالية األوراق أكثر من املؤسساتتعد أسهم هذه  حيث

 –انتهى  -
 عن سوق أبوظبي لألوراق المالية: 

، ومبوجب هذا القانون فإن 2000) لسنة 3مبوجب القانون احمللي رقم ( 2000نوفمرب من عام  15مت تأسيس سوق أبوظيب لألوراق املالية يف 
  .السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وبالصالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة ملمارسة مهامه

 
غان ستانلي كابيتال انرتناشيونال" و"ستاندرد ور من قبل مؤشري "ماألسواق الناشئة ترقية سوق أبوظيب لألوراق املالية إىل فئة مت  2014عام يف 

ي نتيجة لتفاين آند بورز داو جونز" مما يشكل اعرتافًا دوليًا باستيفاء أسواق الدولة املالية للمعايري الدولية ومقومات البنية التحتية لألسواق، وه
لية قد مت تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام حكومة اإلمارات يف تطوير أسواقها املالية. ويذكر أن سوق أبوظيب لألوراق املا

 .  2011, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" يف 2009
 

 على شبكة اإلنرتنت أو االتصال:   www.adx.aeملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع السوق اإللكرتوين 
 

 عبدالرمحن اخلطيب
 مدير قسم االتصال املؤسسي والتسويق الرقمي 

 إدارة التسويق واالتصال املؤسسي
 8774 612 (2) 971+هاتف: 
 97150+6689733حممول: 

 ALKhateebA@adx.aeبريد إلكرتوين: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adx.ae/
mailto:%20ALKhateebA@adx.ae
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  سيكو:عن  

اإلقليمية الرائدة املتخصصة يف إدارة األصول والوساطة واخلدمات املصرفية االستثمارية، وتصل قيمة األصول حتت متثل سيكو أحد أبرز البنوك 
مليار دوالر امريكي. وتعمل سيكو اليوم مبوجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي كبنك مجلة تقليدي، كما  1.8اإلدارة لديها إىل أكثر من 

لوكتني هلا بالكامل، إحدامها هي سيكو للوساطة املالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظيب، والثانية هي شركة ُتشرف على شركتني تابعتني ومم
 .سيكو خلدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة يف أعمال حفظ األوراق املالية

لصعيدين اإلقليمي والدويل، كما تتمتع بسجل حافل باإلجنازات باعتبارها وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا هلا، وهي آخذة يف التوسع على ا
اعة بنك إقليمي موثوق به يقدم جمموعة متكاملة من احللول املالية، مبا يف ذلك إدارة األصول والوساطة واخلدمات املصرفية االستثمارية وصن

باملائة من األسهم الرئيسية يف  90ثاقبة وحتليالت مدروسة عن أكثر من السوق، واليت يدعمها فريق حبوث قوي من أمهر اخلرباء يوفر رؤية 
 .املنطقة

، دأبت سيكو على حتقيق أداء متفوق يف السوق، وأصبحت هلا قاعدة عمالء عريضة من كربى املؤسسات. 1995ومنذ تأسيسها يف العام 
يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضًال عن سعيها ومتضي سيكو قدًما يف مسريهتا حنو املزيد من النمو واالزدهار، واليت 

 100وستواصل سيكو االستثمار يف تطوير إمكاناهتا التقنية ورأس ماهلا البشري الذي يتألف من حنو الدائم إىل توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. 
  .متميز موظف

 

 على شبكة اإلنرتنت أو االتصال:   www.sicobank.comاإللكرتوين  الشركةملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع 

 السيدة ندين عويس
العالقات العامةمدير ا  

 سيكو ش.م.ب.(م)
 0097317515017هاتف: 

 noweis@sicobank.comبريد الكرتوين:  

     

mailto:noweis@sicobank.com

