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SICO Announces Launch of eKYC Services for its Online Platform, SICO LIVE, in 
Partnership with The BENEFIT Company 

Using the best in-class eKYC processes, SICO is revolutionizing its customer 
onboarding experience for users of its SICO LIVE online trading platform. 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as 
a wholesale bank by the CBB), announces that it has launched a simplified digital 
onboarding process for its SICO LIVE online trading platform, empowering customers in 
Bahrain to open an account using only two IDs and a selfie through eKYC service by 
BENEFIT. 
 
This new feature utilizes the national eKYC platform, an extensive online database enabling 
financial institutions to easily authenticate clients’ identities, operated by the BENEFIT 
Company in collaboration with the Information & eGovernment Authority (iGA), under the 
supervision of the Central Bank of Bahrain. 
 
SICO is the first investment bank in the Kingdom of Bahrain to obtain the accreditation 
certificate from the BENEFIT Company to facilitate the process of securely registering its 
customers to enjoy SICO LIVE’s online trading services. The eKYC identification service will 
enable SICO LIVE customers to register quicker, more seamlessly, and more securely.  
 
The eKYC service enables financial institutions to electronically authenticate customer 

identity and retrieve KYC data, in a secure and transparent manner. The process allows 

onboarding for clients to take minutes rather than the days it would take to accomplish 

manually by verifying customers in real time.  
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Najla Al Shirawi, CEO of SICO, “We are pleased to be the first Investment  bank in Bahrain 
to offer eKYC services through our SICO LIVE app. This upgrade reflects our commitment to 
continuously customize our offering to improve the overall experience for our clients and 
create more accessible and inclusive investment solutions in a more ‘contactless’ 
environment. It is an essential tenet of our strategy to enhance our services to meet our 
clients’ ever-evolving needs for a smoother and easier user experience and capitalize on the 
advances in fintech to create a more digital-forward environment in line with the 
government’s approach.” 
 
Abdulwahed AlJanahi, CEO of the BENEFIT Company, commented, “This is a defining 
moment in SICO's digital transformation journey, and we are honored to be a part of it by 
bridging the gap between SICO and its consumers through the eKYC's seamless and secure 
mechanism. SICO is heavily invested in fintech and is a digitally-led organization, and 
implementing this service will further enhance their efforts and elevate their customer 
experience across many levels. We applaud SICO's initiative to implement such 
technological advancements and are pleased to be part of this shift. Through these 
partnerships, we will accelerate Bahrain’s digital transformation journey across key sectors 
that the eKYC platform will greatly contribute to.” 
 
“SICO LIVE digital enhancements reflect our ongoing digital mission in automating all our 
customers’ services and enabling their day-to-day markets tracking, trading, cash settlement 
transfers, and long-term experiences through a single app. The eKYC feature is a testament 
to our ability to keep pace with the most modern digital solutions that best facilitate the online 
experience for our customers,” Mohammed Ibrahim, Head of Information Technology at 
SICO added. 
 
SICO LIVE is a state-of-the-art platform that provides clients with seamless access to the 
equity markets, as well as with cash management, custody services, among other services.  
 

– Ends – 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.5 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, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). SICO also oversees a 

majority-owned subsidiary, SICO Capital, a Saudi-based investment banking company. 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. 
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عبدالواحد الجناحيالسيد   السيدة نجالء الشيراوي 

لسيكو  الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت  

 

 اإللكترونية "إعرف عميلك" لتوفير خدمة SICO LIVE اإللكترونيللتداول منصتها تحديث  تعلنسيكو 

 بالشراكة مع شركة بنفت 

 

   SICO LIVE  اإللكتروني التداول منصة بصورة سلسة عبر تهماتمكين العمالء من فتح حسابة في نوعيسيكو تُحدث نقلة 

 
 االستثمارية المصرفية والخدمات والوساطة األصول إدارة مجال في الرائد اإلقليمي البنك ،(م) ب.م.ش سيكو أعلنت

 الحسابات لفتح مبسطةال رقميةال أطالقها الخدمة عن ،(تقليدي جملة كبنك المركزي البحرين مصرف قبل من والمرخص)
  باستخدام حساب فتحمن البحرين  للعمالء يتيح بما ،SICO LIVE باألسهم االمباشر للتداول اإللكترونية منصتها عبر عمالئهال

   .من شركة بنفت (eKYCإلكترونياً ) "إعرف عميلك"فقط عبر تقنية  " سيلفي " شخصية وصورة  الهوية مستندات

 
ً إلكتروني "إعرف عميلك"منصة وتعمل هذه الخاصية الجديدة على االستفادة من الشبكة الوطنية ل ، وهي قاعدة بيانات ا

إلكترونية واسعة النطاق تتيح للمؤسسات المالية سهولة التحقق من هوية العميل، وتديرها شركة بنفت بالتعاون مع هيئة 
 لكترونية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي. اإلالمعلومات والحكومة 

 
ن شركة بنفت على تطبيق م اعتماد على الحصولبنجاح من  يتمكنفي مملكة البحرين  استثماري بنك أول سيكو تعد
للتداول  منصة سيكوعبر تاحة طريقة أمنة وسلسة لعمليات فتح حسابات إبهدف إلكترونياً  "إعرف عميلك" خدماتستخدام او

 . SICO LIVE اإللكتروني

 
ً إلكتروني "عميلك إعرف" ةخدم تساعد  إعرف"هوية العميل رقمياً، واستعادة بيانات  من التحقق علىالمالية  مؤسساتال ا
تم استخدام  إذاتتيح للعميل التسجيل على المنصة في دقائق بدال من أيام  هابطريقة تتسم بالشفافية واألمان. كما أن "عميلك

 هوية العميل.  من اللحظي التحقق خالل منوذلك  ،اليدوية الطريقة
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بنك  أول سيكو بكونسعداء  نحن: "قائلة لسيكو التنفيذي الرئيس الشيراوي، نجالء السيدة صرحت المناسبة وبهذه
ً  "إعرف عميلك"بخدمة  SICO LIVEبنجاح من ربط تطبيقه اإللكتروني  يتمكنفي مملكة البحرين استثماري  . إلكترونيا

 شاملة استثماريةهذا التطور يعكس التزامنا بمواصلة تقديم خدمات تعزز من تجربة عمالئنا وتساعد على طرح حلول 
ً بيئة "غير تالمسية". ويعد ذلك جزءاً أساسي عبر اإليه الوصول وسهل  تناسبل ناخدمات تطويرمن استراتيجيتنا الرامية إلى  ا

 لخلقواالستفادة من نظام التقنية المالية المتقدم  ،التعامل لسهولة المتنامية رغباتهميواكب  بما ئنالعمال الخاصة االحتياجات
 . الحكومي النهج مع تماشيا متطورة رقميةبيئة عمل 

 
في مسيرة التحول الرقمي نقلة نوعية معلقاً: "إنها  عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفتجانبه، قال  ومن

بين سيكو وعمالئها عبر  الخدمات االلكترونية  تسهيللسيكو، ونحن نعتز بأن نكون جزءاً من هذا التطور الهام من خالل 
ً  عميلك إعرفو هي خدمة   اآلية سلسة وآمنة  باعتبارها المالية التكنولوجيا في االستثمار على سيكو حرصت لقد. إلكترونيا

تحرص على تحقيق الريادة الرقمية. إن تطبيق هذه الخدمة سوف يساهم في تعزيز هذه الجهود واالرتقاء  رائدةمؤسسة 
بتجربة العمالء إلى آفاق أعلى. ونود أن نشيد بمبادرة سيكو الطموحة الرامية إلى تطبيق مثل هذه التطورات التكنولوجية، 

نقدم دفعة قوية لرحلة  سوفالشراكات، فإننا  هذه مثلخالل  من و ونشعر بالسعادة بأن نساهم في مثل هذه النقلة الواسعة.
 التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات التي سوف تساهم فيها منصة إعرف عميلك إلكترونياً." 

 
 يعكس SICO LIVEهذا التطور الرقمي الملموس لمنصة  إن: "سيكو في المعلومات تقنية رئيس إبراهيم، محمد وأضاف

جهودنا المستمرة ألتمتة جميع خدمات عمالئنا، وتمكينهم من إجراء عمليات المتابعة والتداول والتسوية النقدية والتحويالت 
ً "عميلك  إعرف" خدمةلمعامالتهم اليومية في األسواق على تطبيق واحد. إن  تعد خير دليل على قدرتنا على  إلكترونيا

 مواكبة أحدث ما تطرحه األسواق من حلول رقمية عصرية تساعد على تسهيل التجربة اإللكترونية لعمالئنا."  
 

تتيح لعمالئها سهولة الوصول إلى  التيو المتطورة الخدماتمنصة مزودة بأحدث  SICO LIVEاإلشارة إلى أن  تجدر
 وغيرها.  ،األوراق المالية  أسواق األوراق المالية، فضال عن خدمات إدارة النقد، وحفظ

 
 

 – انتهى -

 
 نبذة عن سيكو

 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية 

وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  مليار دوالر أمريكي. 4.5وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى االستثمارية، 
كما تُشرف على شركتين تابعتين و مملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، 

دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، باإلضافة إلى امتالك سيكو على حصة األغلبية في سيكو 
لمملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا خدمات المصرفية االستثمارية والواقع مقرها في الكابيتال المزودة ل

ً لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم  ا
خدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة وال

بالمائة من األسهم الرئيسية في  90يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
مالء عريضة من كبرى ، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة ع1995المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 

المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية 
ها قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مال

 موظف متميز. 100البشري الذي يتألف من نحو 
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