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SICO LIVE In cooperation with BENEFIT becomes the first regional online 
platform to offer E-settlement and electronic cash transfer facilities  

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 02 March 2018: SICO BSC (c), the leading regional asset 

manager, broker and investment bank, became the first broker in the region to connect 

its online  trading with real time electronic cash management and FAWATEER 

settlement services through clients’ accounts with  all retail banks on a national level. 

SICO’s online trading platform SICO LIVE provides clients with immediate access to their 

funds deposited with all retail banks in the Kingdom of Bahrain, which allows for 

seamless securities trading on the Bahrain Bourse and all other regional stock 

exchanges. This is a major enhancement to the previous method of settling trading 

transactions, whereby clients had to pre-fund their investment accounts before they 

could begin trading. The new service will instantly debit the client’s account for the 

trading value at the time the order is placed, and in the case of non-execution or 

partial execution of orders, the remaining balance will be returned to the customer’s 



                                                                                                                                   
bank account by day end. The new system offers more convenience and efficiency to 

SICO’s clientele, who can also benefit from a cash transfer facility to allow them to 

move funds online between SICO LIVE and their linked retail bank accounts.  

The innovative services are made possible through the syncing of BENEFIT’s FAWATEER 

services with SICO LIVE, giving SICO’s state-of-the-art online trading platform access to 

all banks in Bahrain that are members of the Electronic Fund Transfer System (EFTS).  

SICO Chief Executive Officer, Najla Al Shirawi said: “This real time access to retail bank 

accounts is expected to encourage more Bahraini retail investors to trade in companies 

listed on the Bahrain Bourse, helping to create more liquidity in the market. Combined 

with the research and real time data provided by SICO LIVE, the new cash management 

and e-settlement services will help to empower our clients, allowing them to more 

easily fund transactions in all markets and manage them through electronic channels.”   

BENEFIT Chief Executive Officer Abdulwahed AlJanahi said: “We are delighted to be 

cooperating with SICO on such a unique service, which streamlines fund movements 

from the bank accounts of investors to trading accounts, and enables real-time 

settlements of invested amounts. Customers of SICO are now able to experience 

superior customer service and securities trading by integrating their bank accounts with 

SICO LIVE and having access to them on a 24/7 basis. EFTS three major services (FAWRI+, 

FAWRI, and FAWATEER) revolutionized fund transfer in the Kingdom making payments 

easier and more efficient. FAWATEER service provides a shared platform connecting all 

bill originators and all retail banks in Bahrain enabling automation and electronic 

processing of bill payments.” 

SICOLIVE provides clients with brokerage, cash management, custody services, and 

more via desktops or mobile devices. SICO’s simplified investment account opening 

process and value added services allow users to make the most of equity market 

opportunities, giving them access to live newsfeeds, real time quotes, and investment 

account and transaction information.  

- Ends    - 

 

 

 



                                                                                                                                   
 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than 
USD 1.23 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 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 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: nadeen.oweis@sicobahrain.com 

 

 



                                                                                                                

 

 

  

 

                    جناحيالالسيد عبد الواحد                             السيدة نجالء محمد الشيراوي       

    

األلكترونية لتداول التسوية  خدماتتوفر  إلكترونية إقليمية تداول  تصبح أول منصة  وبالتعاون مع شركة بنفت سيكو اليف

  األسهم 

 

أصبحت سيكو ش.م.ب. )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات  :8102مارس  20 -املنامة، مملكة البحرين  

 للدفع (FAWATEER)ة "فواتير" وخدماملصرفية االستثمارية، أول وسيط في املنطقة يربط خدمات التداول وأدوات إدارة النقد اإللكترونية الفورية 

( SICO LIVEمنصة التداول اإللكترونية "سيكو اليف" )خدمة وك التجزئة على الصعيد املحلي. إذ توفر بن العمالء لدى  التسوية مع جميع حساباتو 

األوراق لعمالء سيكو إمكانية الوصول الفوري ألموالهم املودعة في جميع حسابات بنوك التجزئة في مملكة البحرين، وهو ما يتيح لهم خدمات تداول 

ق لطريقة معامالت . ويمثل ذلك تطوًرا كبيًرا وغير مسبو نطقة املرين وجميع أسواق املال الرئيسية األخرى في املالية بكل سهولة في بورصة البح

عبر هذا النظام الجديد سيتم ليتمكنوا من بدء التداول.  في حساباتهم االستثمارية، والتي كانت تتطلب من العمالء إيداع األموال مسبًقا التسوية 

 قيمة التداول خصم 
ً
، سيتم إعادة الرصيد صفقة، وفي حالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي للدخال أوامر الشراءمن حساب العميل بمجرد إ آليا

املزيد من املرونة والراحة والفاعلية لعمالء سيكو، والذين يمكنهم االستفادة أيًضا ة اليوم. كما يوفر النظام املتبقي إلى الحساب املصرفي للعميل بنهاي

 ن خدمة التحويل النقدي التي تتيح لهم مزايا تحويل األموال بين "سيكو اليف" وحساباتهم املصرفية املرتبطة بها.م

 



                                                                                                                
 

 

 

 

 التداول  لخدمةمن بنفت مع "سيكو اليف"، وهو ما يتيح  خدمة "فواتير" دمجوأصبحت هذه الخدمات املبتكرة ممكنة بكل سهولة بفضل خاصية  

النظام االلكتروني في  ربط الحسابات األستثمارية بحسابات جميع العمالء لدى  البنوك املصرفية  األعضاء سيكو إمكانية  املتطورة من األلكتروني

 في مملكة البحرين. (EFTS)للحويالت املالية 

جميع حسابات ل الفوري  ربطاملتوقع أن تساهم إمكانية ال وتعليًقا على هذه املناسبة قالت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "من 

املستثمرين على التداول في الشركات املدرجة في بورصة البحرين، وهو ما سيؤدي إلى توفير صغار  مصارف التجزئة في تشجيع املزيد من العمالء لدى 

التي تنفرد بها منصة "سيكو اليف"، ستساعد الخدمات الجديدة إلدارة املزيد من السيولة في السوق. وإلى جانب مزايا البحوث والبيانات الفورية 

 عن إدارتها ببسا
ً

طة من خالل النقد والتسوية اإللكترونية على تمكين عمالئنا من إجراء املعامالت املالية بمنتهى السهولة في جميع األسواق، فضال

 القنوات اإللكترونية.  "

جناحي: "إن من دواعي سرورنا البالغ التعاون مع سيكو في هذه الخدمة الفريدة الكة بنفت السيد عبد الواحد ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشر  

رية من نوعها، والتي ُتيسر حركة النقد من الحسابات املصرفية للمستثمرين إلى حسابات التداول الخاصة بهم، كما تتميز بخاصية التسوية الفو 

ستثمرة. إذ أصبح 
ُ
اآلن بإمكان عمالء سيكو االستمتاع بخدمات ال ُتضاهى لتداول األوراق املالية من خالل دمج حساباتهم املصرفية مع للمبالغ امل

يقدم ثالث خدمات متطورة للعمالء  (EFTS)والجدير بالذكر هو أن النظام االلكتروني للتحويالت املالية  "سيكو اليف" واستخدامها على مدار الساعة.

ي بالس وفوري وفواتير. حيث تقدم فواتير  منصه مشتركة تربط جيمع الجهات املصدرة للفواتير بجميع بنوك التجزئة في ممكلة والبنوك مثل فور 

 "البحرين ألتمتة عمليات الدفع والتحصيل.

م وسائل متعددة كجهاز هذا وتوفر "سيكو اليف" خدمات الوساطة وإدارة النقد وحفظ األصول وغيرها الكثير بمنتهى اليسر واملرونة باستخدا

بّسطة لفتح الحسابات االستثمارية والخدمات ذات القيمة املضا
ُ
فة من سيكو الحاسوب واألجهزة املحمولة والهواتف املتنقلة. كما تعمل اإلجراءات امل

لعرض الفوري ألخبار السوق على تحقيق أكبر استفادة من فرص التداول املتاحة في سوق األوراق املالية، كما تتيح للمستخدمين إمكانية ا

 عن الوصول إلى حساباتهم االستثمارية ومعامالتهم في أي وقت.
ً

 ومستجداته، والحصول على األسعار اللحظية،  فضال

 

 

 –انتهى  - 



                                                                                                                
 

 

 

 نبذة عن سيكو

تحت  تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية، وتصل قيمة األصول  

شرف  مليار دوالر امريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي، كما 2.13اإلدارة لديها إلى أكثر من 
ُ
ت

، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو وساطة املالية للسيكو على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي 

 لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق املالية.

 

ا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرً  

السوق، إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول املالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية وصناعة 

 باملائة من األسهم الرئيسية في املنطقة. 09قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  والتي يدعمها فريق بحوث

 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى املؤسسات. وتمض ي 2001ومنذ تأسيسها في العام  

 عن سعيها الدائم إلى توطيد سيكو قدًما في مسيرتها نحو 
ً

املزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال

 موظف متميز. 299أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
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