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BAHRAIN ‘AT THE FOREFRONT’ OF GGC CAPITAL MARKETS DEVELOPMENT 

 

Manama, Kingdom of Bahrain – 15 May 2017: Bahrain’s pioneering contribution to the 

on-going development of GCC capital markets during 2016, came under the spotlight 

yesterday at the 2nd Annual Middle East Asset Management Forum, which took place 

at the Gulf Hotel, Kingdom of Bahrain. 

According to one of the speakers – Mr. Naveed Ahmed, a senior portfolio manager 

with Securities & Investment Company (SICO) – Bahrain has been at the forefront of 

initiatives to develop the region’s capital markets. “These include the introduction of 

new market making rules and guidelines by the Bahrain Bourse (BHB) on par with 

international professional standards, and the appointment of the first two ‘approved’ 

market makers,” he pointed out. “Another significant development was the launch of 

the Bahrain Liquidity Fund, with the objective of improving liquidity on the Bourse. This 



 

has proved to be extremely successful, with average traded value on the BHB during 

the fourth quarter of 2016 increasing fourfold compared with the previous year, and 

tripling during the first three months of this year.” 

Mr. Ahmed also highlighted the listing on the Bahrain Bourse of the first Sharia-

compliant real estate investment trust (REIT). “Another interesting development was 

the launch of the Bahrain Investment Market in March 2017, designed to enable small-

to-medium enterprises (SMEs) to list and raise capital on an alternative market with less 

stringent regulatory requirements than the main bourse. This is similar to the recently-

launched Parallel Market (Nomu) in Saudi Arabia, which has the same objectives,” he 

noted. 

Regarding the future outlook for the regional investment industry, he considers the 

lack of collaboration among GCC financial centres to be a real challenge. “We need to 

create a unified regulatory framework similar to UCITS (undertakings for collective 

investments in transferable securities) in Europe, which allows funds domiciled in any 

country to be sold across borders. Adopting such a ‘passporting’ approach would 

enable the industry to realise its full potential and attract increased investor flows.  

While the MENA investment pool totals approximately US$ 4.5 trillion, only 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$ 300 

billion in assets,” he pointed out. 

The Forum, which was hosted by the Global Investor Group in partnership with the 

Central Bank of Bahrain, and 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 investment 

community. 

With total assets under management exceeding US$ 1 billion as at 31 March 2017, SICO 

is one of the largest boutique investment managers in the region, outside Saudi Arabia, 

focused on managing GCC equity, fixed income and real estate assets. Its success stems 

from a disciplined investment strategy and conservative approach; one of the most 

stable and highly-professional asset management teams in the industry; and the quality 

of its comprehensive research capability. 
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 في شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو(المحافظ األستثمارية السيد ناڤيد أحمد، مدير 

 

 

 

 تطوير أسواق المال في دول الخليجل تواصل دورها الرائدالبحرين 
 
 

والمساهمة الفعالة  الجهود الحثيثةتم تسليط الضوء على  :7102مايو  15 –المنامة، مملكة البحرين 

، وذلك خالل 6102عام  فيلمملكة البحرين في تطوير أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي 

 ملتقى الشرق األوسط السنوي الثاني إلدارة األصول الذي أقيم أمس في فندق الخليج، مملكة البحرين. 
 

في شركة األوراق المالية واالستثمار المحافظ األستثمارية أحمد، مدير ناڤيد سبة، أشار السيد ه المناوبهذ
من حيث  طليعة الإلى أن البحرين دأبت على أن تكون في  وأحد المتحدثين في الملتقى )سيكو(

المبادرات الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال في المنطقة. "وهذا يشمل قيام بورصة البحرين 
 وأصدار ترخيصينوفق المعايير الدولية المتخصصة،  قة السوعالصنباستحداث قواعد وإرشادات 

معتمدين." وأضاف: "ومن أبرز التطورات األخرى طرح صندوق البحرين للسيولة انعي سوق صل
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مع زيادة  اً وقد أثبت هذا الصندوق نجاحاً ملموس هدف إلى تحسين مستوى السيولة في البورصة.والذي ي
أربعة أضعاف  6102في بورصة البحرين خالل الربع األخير من عام  متوسط قيمة التداول اليومي 

 مقارنة بالعام الماضي، وثالثة أضعاف خالل الثالثة شهور األولى من هذا العام." 
 

السيد أحمد الضوء على إدراج أول صندوق عقاري استثماري متوافق مع الشريعة اإلسالمية  كما ألقى
سوق  األعالن عنت في كما شهدت أسواق المال تطورات أخرى هامة تمثلفي بورصة البحرين. "

، والذي يهدف الى اتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة 6102في مارس  البحرين االستثماري

ن البورصة أكثر مرونة مسوق بديلة تتمتع بمتطلبات تنظيمية  عن طريق المالس جمع رأوالمتوسطة 

مؤخراً في المملكة العربية  والذي تم اطالقة)نمو( السوق يماثل السوق الموازية  الرئيسية. وهذا
 نفس الهدف."  شترك فيالذي يالسعودية، و

 
 

التعاون بين  غيابيرى أحمد بأن في المنطقة،  أدارة األصولوفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لصناعة 
. "نحن بحاجة إلى إعداد إطار عمل تنظيمي موحد تحديات هائلةفرض يالمراكز المالية في دول الخليج 

( في أوروبا، والتي تتيح UCITSمماثل لتعهدات االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل )

 المعتمد على . إن تبني هذا التوجهكما في بلد المنشأ بلد أخر أي في تثمارألستسويق أدوات و صناديق ا
املة وجذب المزيد من " سوف يتيح للصناعة االستفادة من إمكانياتها الكإجازة انتقال المال واألعمال"

 4.5يبلغ إجمالي االستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو بينما و  المستثمرين.

مؤسسات ال يتم استثمارها من خالل% بالمائة فقط من هذه القيمة 01تريليون دوالر أمريكي، إال أن 

ادارة األصول اإلقليمية . إضافة إلى ذلك، تتسم صناعة المنطقةو مدراء األصول في  ستثمارية اال
 ".فقط مليار دوالر من األصول 300حوالي  تدير مؤسسة 611، وذلك في ظل وجود أكثر من بالتفكك

 
ملتقى الشرق األوسط السنوي الثاني إلدارة األصول  قد استضافمصرف البحرين المركزي وكان 

اختصاصيين وخبراء في هذا الملتقى جمع وقد وتحت رعاية سيكو.  أنفستور شركة جلوبال بالتعاون مع
التي تواجه قطاع إدارة األصول  مجال  إدارة األصول وصناع القرار لمناقشة المسائل الملحة

 .والمستثمرين في المنطقة
 

تحت اإلدارة  ، و التي يبلغ حجم أصولها ستثمار )سيكو(شركة األوراق المالية واالتجدر اإلشارة إلى أن 

تقدم لعمالئها عددا من الصناديق األقليمية .  7132 مارس 13كما في  مليار دوالر أمريكيما يفوق ال

و يعود نجاح سيكو الى .  و األصول العقارية لألستثمار  في  األسهم وأدوات الدخل الثابتالمتميزة 

يشرف على تنفيذها أحد أكثر فرق إدارة األصول اتباعها الستراتيجية استثمارية منضبطة ومحافظة 

، إلى جانب الجودة النوعية العالية للدراسات واألبحاث األئتمانية الشاملة  درايًة في هذا القطاع ة وخبر

 التي تجريها. 

 
 
   

 
 
 
 
 


