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SICO LAUNCHES MENA-WIDE ONLINE TRADING PLATFORM
Manama, Kingdom of Bahrain – 21 May 2017: Securities & Investment Company (SICO),
licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional wholesale bank, announced
today the launch of a MENA-wide online brokerage trading platform – ’sicolive’. This
seamless and secure multi-functional service will enable clients to trade in real time
across all the region’s key markets from a single account that can be managed through
their desktop computers, laptops and mobile devices.
Commenting on this development, Ms. Najla Al Shirawi, Chief Executive Officer of SICO,
said: "The new online service signals a further integration of our unique mix of
comprehensive, end-to-end solutions, which provide clients with brokerage, cash
management and custody services all under one roof. It also reflects SICO's deep
expertise in providing customized solutions with exceptional reliability and scalability
to all our clients.”
She added: “Live newsfeeds, real time quotes from any MENA market and instant
access to all account and transaction information allow for a seamless and secure
trading and account experience. The aim is to further empower our clients, helping
them to keep closer track of the market and make better informed and more cost

effective investment decisions. ’sicolive’ is an intelligent trading platform that promotes
ease of use and high-performance, with risk mitigation as a central consideration."
According to Mr. Fadhel Makhlooq, Head of SICO Brokerage: “As one of the most
advanced systems of its kind in the region, ‘sicolive’ features the highest levels of
functionality and security. It will enable institutional and retail clients to engage in
direct trading and manage their accounts with greater convenience, ease and
flexibility. The multi-functional platform offers a range of services including the option
of real time quotes and price feed subscriptions, as well as access to news and
announcements released by regional stock exchanges.
“Importantly, the new platform leverages the unique market insight of SICO’s research
team. Our experienced analysts cover over 90 per cent of major GCC-listed companies,
of which half are blue-chip, top-tier entities active in key sectors such as banking,
telecoms, industrials, real estate and construction, healthcare and consumer. This
integration of research and execution will provide investors with critical market
intelligence to make the most informed investment decisions from their trading
screens,” he added.
SICO’s brokerage services cover equities, bonds and Sukuks trading; with a physical
presence in the United Arab Emirates through its Abu Dhabi-based subsidiary, SICO
UAE, it provides access to the Dubai Financial Market (DFM), Nasdaq Dubai and Abu
Dhabi Stock Exchange (ADX).
Additional services are offered out of Bahrain, where SICO has been the leading broker
on the Bahrain Bourse for the past 18 years, include single account brokerage services
across the GCC and other MENA markets, margin trading facilities for equities, and
repurchase agreements (repos) for fixed income. The Agency Brokerage Desk,
established in 2010 as the first of its kind in Bahrain, is another service that enables
clients to use a single broker for transaction executions, while having their own
disclosed accounts with various GCC and other MENA stock exchanges where they are
required to have a nominated custodian.
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About Securities & Investment Company (SICO)
Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and
international footprint, Securities & Investment Company (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, asset management, corporate finance,
and custody and fund administration – which are underpinned by an independent,
value-added 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.

Media Contact:
Ms. Nadeen Oweis
Head of Corporate Communications
Securities & Investment Company (SICO)
Direct Tel: (+973) 1751 5017
Email: nadeen.oweis@sicobahrain.com

السيدة نجالء محمد الشيراوي

السيد فاضل مخلوق

سيكو تعلن عن توفير خدمات التداول اإللكتروني ألسواق الشرق األوسط و شمال أفريقيا
المنامة ،مملكة البحرين –  12مايو  :1122أعلنت شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو) ،المرخصة من قبل
مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،اليوم عن توفير خدمات التداول اإللكتروني "سيكو اليڤ" على
مستوى الشرق األوسط و شمال أفريقيا .والتي توفرللعمالء نظامًا آم ًنا متعدد الوظائف للتداول الفوري بيسر
وسهولة ،وذلك من خالل حساب واحد باستخدام وسائل متعددة كجهاز الحاسوب واألجهزة المحمولة والهواتف
المتنقلة .
وفي هذا السياق ،علقت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :تساهم هذه الخدمة اإللكترونية الجديدة في
تعزيز جهود سيكو الرامية إلى توفير حلول متكاملة و متميزة للعمالء تتيح لهم االستفادة من خدمات الوساطة وإدارة
النقد وحفظ األصول تحت سقف واحد .كما أنها تعكس أيضا ً الخبرة العميقة التي تتميز بها سيكو في توفير حلول
استثماريه عاليه الجوده  ،قادرة على مواكبة تطورات أسواق المال ،ومصممة لتلبي احتياجات العمالء الخاصة ،و
التكيف مع التطورات المستقبليه ".
وأضافت قائلة" :الشك أن العرض الفوري ألخبارومستجدات السوق ،والحصول على األسعار اللحظية من أسواق
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فضال عن إمكانية العمالء االطالع و بأي وقت على حساباتهم ومعامالتهم
سوف تضمن عمليات تداول آمنة وسلسلة  .إن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين العمالء ومساعدتهم على متابعة
األسواق والحصول على معلومات أفضل التخاذ قرارات استثمارية سليمه مع الحد من التكاليف .وتتميز
"سيكواليڤ" بسهولة االستخدام واألداء العالي مع االهتمام الكبير بالحد من المخاطر".

ومن جانبه ،قال السيد فاضل مخلوق ،رئيس دائرة الوساطة في سيكو" :تعتبر خدمة "سيكو اليڤ" واحدة من أكثر
األنظمة تطوراً من نوعها في المنطقة ،وتتميز بأعلى مستويات المهنية واألمان .وسوف تتيح للعمالء من المؤسسات
واألفراد التداول المباشر وإدارة حساباتهم بيسر ومرونة عالية .ويوفر النظام المتعدد الوظائف مجموعة من
الخيارات التي تشمل اشتراكات الحصول على األسعار المتاحة في السوق و األسعار اللحظية ،الى جانب معلومات
السوق ،واألخبار الفورية والبيانات التي تعلنها أسواق األوراق المالية في المنطقة".
"األهم من ذلك ،هو أن هذه المنصة الجديدة ستوفر للعمالء فرصة االستفادة من التقارير واألبحاث التي تصدرها
سيكو والتي تقدم تحليال ورؤية ثاقبة عن أسواق المنطقة .ويقوم نخبة من خبراء التحليل المالي من ذوي الكفاءة
العالية بتغطية أكثر من  09بالمائة من أنشطة كبرى الشركات المدرجة في أسواق الخليج ،والتي تشمل الشركات
الرائدة والمؤسسات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المصرفية واالتصاالت ،والقطاعات
الصناعية والعقارية ،واإلنشاءات ،والرعاية الصحية ،وقطاع المستهلكين .هذا التكامل القائم بين األبحاث المتعمقة
من جانب والتطبيق العملي من جانب آخر يزود المستثمرين بمعلومات هامة عن األسواق تساعدهم على اتخاذ
قرارات مدروسة عبر شاشات التداول "،كما أضاف.
توفر سيكو خدمات الوساطة لألوراق المالية بما في ذلك األسهم والسندات والصكوك ،كما تتواجد أيضا ً في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركتها التابعة "سيكو اإلمارات" الواقع مقرها في أبوظبي والتي تقدم خدمات
التداول في سوق دبي المالي ،وناسداك دبي ،وسوق أبوظبي لألوراق المالية.
اكتسبت سيكو مكانة مرموقة في مملكة البحرين ،حيث نجحت في تعزيز مكانتها كأكثر الوسطاء نشاطا ً في بورصة
البحرين على مدى  81عاماً .وتوفر سيكو خدمات الوساطة من حساب شامل للتداول في جميع أسواق دول الخليج
والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والتداول في األسهم بنظام الهامش ،كما توفر اتفاقيات اعادة شراء أدوات الدخل
الثابت .ومن ناحية أخرى ،تعد خدمات سيكو للوساطة بالوكالة و التي أطلقت عام  0989األولى من نوعها في
البحرين وهي تتيح للعمالء استخدام وسيط فردي لتنفيذ المعامالت ،مع االحتفاظ بحساباتهم الخاصة في مختلف
أسواق األوراق المالية في المنطقة لدى الحافظ األمين لمحافظهم في هذه األسواق.

نبذة عن شركة األوراق المالية و اإلستثمار (سيكو):
ُتعد شركة األوراق المالية و اإلستثمار (سيكو) وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة
حرين مقراً لها واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي ،من أهم بنوك الجملة
تقليدي وتتخذ من مملكة ال َب َ
في منطقة مجلس التعاون الخليجي .وتقدم الشركة مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية اإلستثمارية التي تشمل
الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة
الصناديق اإلستثمارية التي تستند إلى األبحاث اإلستثمارية ذات القيمة المضافة.
حرين لألوراق المالية في عام  0992كشركة
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  8001وتم إدراج أسهمها في
سوق ال َب َ
ِ
ُ
مُقفلة .ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ,هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي تعد
شركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقليمي.
وشركة األوراق المالية واإلستثمار (اإلمارات) دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيئة
األوراق المالية والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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