SICO Chief Executive Officer, Najla Al Shirawi and BENEFIT CEO Abdulwahed Janahi

SICO and BENEFIT partner to offer payment and
settlement services for equities online trading
First in the region service to go live by year-end
Manama – 16 October, 2017: SICO BSC (c), licensed by the Central Bank of Bahrain as a
conventional wholesale bank, and BENEFIT Company, the Kingdom’s conduit for all
electronic financial transactions, announced that retail investors will soon have
seamless trading access to the Bahrain Bourse through the state-of-the-art sicolive
online platform. The syncing of BENEFIT’s payment channels with sicolive allows
investors to easily transfer funds from their retail bank accounts to their SICO
investment accounts, offering an enhanced experience to retail investors in equity
markets. Order management, position settlement, online access to trading accounts,
and instant generation of statements are some of the other features offered through
this first of its kind collaboration between BENEFIT and SICO, the leading broker and
market maker on the Bahrain Bourse.

The announcement follows the signing of an agreement between SICO Chief Executive
Officer, Najla Al Shirawi and BENEFIT CEO Abdulwahed Janahi, which will see the new
service, the first of its kind in the region, go live before the end of this year. The
agreement covers accounts at all banks in Bahrain that are members of BENEFIT.
Mr. Janahi said: “We are happy to play a role in bringing this innovative new service
from SICO to investors in the Kingdom. I am sure that it will add tremendous value,
giving bank customers convenience and access to SICO’s sophisticated trading services
and market leading research. Traders will be better informed and up to date on both
their own transactions and on market movements, while being able to more easily fund
transactions and manage them through electronic channels, no matter which banks
they hold accounts in.”
Ms. Al Shirawi added: “This is a further enhancement to our comprehensive, end-toend sicolive online trading platform, which provides clients with brokerage, cash
management, custody services, and more at the click of a button from their 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 instant access to all investment account
and transaction information. This will further empower our clients, allowing them to
make more informed and cost effective investment decisions. The long term result will
be increased liquidity on the Bahrain Bourse and a healthier stock market overall by
allowing small investors seeking better income and capital growth to easily build and
control their investments.”

About SICO BSC
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and
international footprint, SICO is one of the premier wholesale banks in the GCC region.
SICO provides a select range of investment banking solutions – brokerage, market
making, treasury, equity and fixed income asset management, corporate finance, and
custody and fund administration – which are underpinned by an independent, valueadded research capability.
Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO
operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of
Bahrain. The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company
(SFS) – a specialised regional custody house; and SICO UAE – an Abu Dhabi-based
brokerage firm licensed by the Emirates Securities & Commodities Agency.
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الرئيس التنفيذي لسيكو السيدة نجالء محمد الشيراوي والرئيس التنفيذي لشركة بنفت السيد عبد الواحد جناحي

سيكو تعقد شراكة مع بنفت لتوفير خدمات الدفع والتسوية اإللكترونية لتداول األسهم عبر
اإلنترنت
تدشين هذه الخدمة األولى من نوعها على مستوى المنطقة قبل نهاية العام الجاري
المنامة –  16أكتوبر  :7102أعلنت سيكو  ،المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة
تقليدي ،وشركة بنفت ،القناة الرئيسية المتخصصة في إنجاز كافة المعامالت المالية اإللكترونية في
مملكة البحرين ،أنهما ستوفران قريبًا إمكانية التداول المباشر في بورصة البحرين بمنتهى السالسة
للمستثمرين األفراد عبر خدمة التداول اإللكتروني المتطورة "سيكو اليف" .إذ تأتي مزامنة قنوات الدفع
اإل لكتروني من بنفت مع "سيكو اليف" لتتيح للمستثمرين إمكانية تحويل األموال بسهولة من حساباتهم

المصرفية التجارية إلى حساباتهم االستثمارية لدى سيكو ،وهو ما يساهم بتسيير التعامل في سوق
األوراق المالية للمستثمرين األفراد .وتعتبر هذه الشراكة األولى من نوعها بين سيكو ،الوسيط وصانع
السوق األول واألكثر نشا ًطا في بورصة البحرين ،وشركة بنفت ،لتقديم الخدمات المساندة للقطاع
المالي ،كما توفر العديد من المزايا المتطورة لمتداولي البورصة ،بما ف ي ذلك أعمال التداول والتسوية
اإللكترونية ،باإلضافة إلى االطالع الفوري على كشوف الحسابات.
ويأتي هذا اإلعالن عقب توقيع االتفاقية بين كل من الرئيس التنفيذي لسيكو السيدة نجالء محمد
الشيراوي والرئيس التنفيذي لشركة بنفت السيد عبد الواحد جناحي ،والتي ستشهد تدشين هذه الخدمة
الجديدة واألولى من نوعها على مستوى المنطقة قبل نهاية العام الجاري ،كما تشمل االتفاقية الحسابات
في جميع البنوك التجارية المشاركة في شبكة بنفت.
وتعلي ًقا على هذه المناسبة صرح السيد عبد الواحد جناحي ً
قائال" :إن من دواعي سرورنا المشاركة بدور
فعّال في توفير هذه الخدمة الجديدة المبتكرة من سيكو للمستثمرين في مملكة البحرين .ونحن على ثقة
أنها ستساهم في إضافة قيمة ال ُتضاهى حيث ستتيح للعمالء إمكانية االستفادة من خدمات التداول الرائدة
والمتطورة من سيكو ،باإلضافة إلى إمكانية االطالع على أبحاث سيكو االستثمارية .إذ سيصبح
المتداولون على اطالع ودراية أكبر بأحدث المستجدات المتعلقة بمعامالتهم الخاصة وحركة السوق،
وفي الوقت ذاته سيتمكنون من تمويل معامالتهم بسهولة وأمان من خالل الوصول إلى أموالهم
وحساباتهم في أي بنك إلكترونيًا".
ومن جانبها أضافت السيدة نجالء الشيراوي قائلة" :تساهم هذه الشراكة مع بنفت في تعزيز خدمة التداول
اإللكتروني المتكاملة "سيكو اليف" ،والتي توفر للعمالء خدمات الوساطة وإدارة النقد وحفظ األصول
وغيرها الكثير بمنتهى اليسر والمرونة باستخدام وسائل متعددة كجهاز الحاسوب واألجهزة المحمولة
والهواتف المتنقلة .كما تعمل اإلجراءات المُبسّطة لفتح الحسابات االستثمارية والخدمات ذات القيمة
المضافة من سيكو على االستفادة من فرص التداول المتاحة في سوق األوراق المالية ،كما تتيح
للمستخدمين إمكانية العرض الفوري ألخبار السوق ومستجداته ،والحصول على األسعار اللحظية،

ً
فضال عن االطالع على حساباتهم االستثمارية ومعامالتهم في أي وقت .ويكمن الهدف من هذه الخدمة
في تمكين العمالء ومساعدتهم على متابعة األسواق والحصول على معلومات أفضل التخاذ قرارات
استثمارية سليمة مع الحد من التكاليف .أما النتائج طويلة المدى لهذه الخدمة الفريدة من نوعها فتتمثل في
تعزيز السيولة في بورصة البحرين ،إلى جانب خلق سوق أكثر ازدهارً ا لألوراق المالية في المملكة من
خالل إتاحة فرصة مميزة لتخطيط االستثمارات وإدارتها بسهولة لصغار المستثمرين الراغبين في
تحقيق عوائد دورية وتنمية رأس المال".
 -انتهى -

نبذة عن سيكو :
حرين مقرً ا لها واآلخذة
ُتعد سيكو مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي وتتخذ من مملكة ال َب َ
بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي ،من أهم بنوك الجملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي .وتقدم مجموعة منتقاة
من الخدمات المصرفية اال ستثمارية التي تشمل الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل
المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة الصناديق االستثمارية التي تستند إلى األبحاث االستثمارية ذات القيمة المضافة.
حرين لألوراق المالية في عام  3002كشركة
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  5991وتم إدراج أسهمها في
سوق ال َب َ
ِ
مُقفلة .ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ,هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية التي ُتعد شركة
متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق االستثمارية على المستوى اإلقليمي .وشركة
األوراق المالية واالستثمار (اإلمارات) دار وساطة مالية مقرها في أبوظبي ومرخصة من قبل هيئة األوراق المالية
والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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