Shakeel Sarwar , Head of Asset Management (SICO) speaking at the conference

MENA INVESTMENT INDUSTRY HAS ‘IMMENSE GROWTH POTENTIAL’
Manama, Kingdom of Bahrain – 13May 2016: “While the MENA investment pool totals
approximately US$ 4.5 trillion, less than 10 per cent of this finds its way to regional
asset managers. Moreover, the regional investment industry is very fragmented, with
over 200 managers responsible for around US$ 250-300 billion in assets. One key reason
why MENA investment industry has been unable to take off in the last decade or so has
been poor market returns. On the back of three major corrections, MENA markets have
fallen by more than 50 per cent over the 10-year period from 2006 to 2015.
“However, the industry has immense growth potential, as represented by the MENA
region’s low assets under management (AUM) as a percentage of GDP; which shows
that the MENA Investment industry is extremely under penetrated. In order to realise
the industry’s full potential, key challenges regarding the regulatory and legal
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framework, corporate governance, development of regional capital markets, and lack
of qualified professionals, need to be addressed and resolved by all concerned
stakeholders.”
This point of view was made by Mr. Shakeel Sarwar, Head of Asset Management at
Securities & Investment Company (SICO), when he spoke at the Middle East Asset
Management Forum, which took place on 30 and 31 May 2016 at the Gulf Convention
Centre in Bahrain.
The Forum, which was sponsored by SICO, brought together asset management
professionals, policymakers and regulators, and industry experts, to discuss the most
pressing issues facing the regional asset management industry and investors, under the
theme ‘The Road Ahead in the MENA Investment Industry’.
Commenting on the Bank’s sponsorship, Ms. Najla Al Shirawi, Chief Executive of SICO,
said: “Given today’s volatile macro-economic environment and challenging investment
landscape, we fully support this timely initiative by the Central Bank of Bahrain and the
Bahrain Asset Managers Association. The Forum helped raise awareness about the
significant contribution of the regional asset management industry to MENA’s
economic growth, and its provision of differentiated professional services, products and
advice to global investors.”
With total assets under management of BD 353 million (US$ 936 million), SICO is one of
the largest boutique investment managers in the region, outside Saudi Arabia, focused
on managing GCC equities and fixed income. Its success stems from a disciplined
investment strategy and conservative approach; one of the most stable and highlyprofessional asset management teams in the industry; and the quality of its
comprehensive research capability.
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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.
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السيد شكيل سروار  ،رئيس دائرة إدارة األصول في شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو)أثناء القاءة للكلمة

إمكانيات نمو هائلة لصناعة ادارة االصول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المنامة ،مملكة البحرين –  13مايو " :6132يبلغ إجمالي االستثمارات في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا نحو  4.5تريليون دوالر أمريكي ،إال أن  % 01بالمائة فقط من هذه القيمة يتم
استثمارها من خالل المؤسسات االستثمارية و مدراء األصول في المنطقة .إضافة إلى ذلك ،تتسم
صناعة ادارة األصول اإلقليمية بالتفكك ،وذلك في ظل وجود أكثر من  011مدير يتولى إدارة
حوالي  250-300مليار دوالر من األصول .ومن أحد األسباب الرئيسية وراء تراجع صناعة
ً
ادارة األصول في المنطقة نسبياً
مقارنة مع األسواق العالمية هي العائدات الغير المجزية لألسواق
على المدى الطويل .ففي أعقاب ثالث موجات تصحيحية ،فقد شهدت األسواق األقليمية هبوطا ً بنسبة
تزيد عن  01بالمائة على مدى عشر سنوات في الفترة من  0112إلى ".0100
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"ولكن في نفس الوقت ،فإن لصناعة ادارة االصول إمكانيات نمو هائلة ،حيث يظهر ذلك في
انخفاض األصول تحت اإلدارة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،فضال عن ان نسبة األصول التي
يديرها مدراء إدارة األصول في العالم أكبر بكثير من األصول التي يديرها مدراء إدارة األصول
في المنطقة .لذا فإن الحاجة إلى االستفادة من اإلمكانيات الكامنة في هذه السوق تتطلب مواجهة كافة
المعوقات والعمل على حلها من جانب جميع األطراف ذات الصلة .وتتضمن هذه التحديات تحسين
إطار العمل القانوني والتنظيمي ،وحوكمة الشركات ،وتطوير أسواق رأس المال اإلقليمية ،وتأهيل
المزيد من المتخصصين".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد شكيل سروار ،رئيس دائرة إدارة األصول في شركة األوراق
المالية واالستثمار (سيكو) ،خالل منتدى الشرق األوسط إلدارة األصول الذي أقيم يومي  01و00
مايو  0102في فندق الخليج في مملكة البحرين.
و لقد قامت سيكو برعاية المؤتمر الذي جمع اختصاصيين وخبراء في مجال إدارة األصول
وصناع القرار لمناقشة المسائل الملحة التي تواجه قطاع إدارة األصول والمستثمرين في المنطقة،
تحت شعار "مستقبل صناعة االستثمار بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا".
وقد علقت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لشركة األوراق المالية واالستثمار على رعاية
ً
قائلة" :بالنظر إلى األوضاع األقتصادية المتقلبة و تحديات البيئة االستثمارية ،
سيكو لهذا الملتقى
فإننا ندعم بالكامل مبادرة مصرف البحرين المركزي وجمعية مديري األصول البحرينية بعقد هذا
المؤتمر الذي قام في تسليط الضوء على المساهمة الكبيرة لقطاع إدارة األصول اإلقليمي في النمو
االقتصادي بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بما يقدمه من خدمات ومنتجات ومشورة
متخصصة ومميزة للمستثمرين العالميين".
تجدر اإلشارة إلى أن شركة األوراق المالية واالستثمار (سيكو)  ،و التي يبلغ حجم أصولها تحت
اإلدارة  353مليون دينار بحريني (  639مليون دوالر أمريكي) .تقدم لعمالئها عددا من الصناديق
األقليمية المتميزة لألستثمار في األسهم وأدوات الدخل الثابت .و يعود نجاح سيكو الى اتباعها
الستراتيجية استثمارية منضبطة ومحافظة يشرف على تنفيذها أحد أكثر فرق خبراء إدارة األصول
ً
دراية وتمرسًا في هذا القطاع  ،إلى جانب الجودة النوعية العالية للدراسات واألبحاث األئتمانية
الشاملة التي تجريها.
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نبذة عن شركة الوراق المالية و اإلستثمار (سيكو):
تُعد شركة األوراق المالية و اإلستثمار (سيكو) وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين
حرين مق اًر لها واآلخذة بالتوسع على المستويين
المركزي كبنك جملة تقليدي وتتخذ من مملكة َ
الب َ

اإلقليمي والدولي ،من أهم بنوك الجملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي .وتقدم الشركة مجموعة

منتقاة من الخدمات المصرفية اإلستثمارية التي تشمل الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزينة
وادارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وادارة الصناديق اإلستثمارية التي تستند إلى
األبحاث اإلستثمارية ذات القيمة المضافة.
بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام  0990وتم إدراج أسهمها في سو ِ
حرين لألوراق المالية في عام
ق َ
الب َ
 0110كشركة ُمقفلة .ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ,هي شركة سيكو لخدمات

الصناديق اإلستثمارية التي تُعد شركة متخصصة في أعمال حفظ األو ارق 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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