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Manama, Bahrain:  Bahrain Development Bank (BDB) announced today the signing of an agreement with 

SICO Funds Services Company (SFS) to provide custody, fund administration and registrar services for 

their new fund, Al Waha Venture Capital Fund Company. 

The agreement was signed by Sattam Sulaiman Al Gosaibi, Chief Executive Officer of the Bahrain 

Development Bank Group and Chairman of Al Waha Venture Capital Fund; and Anantha Narayanan, 

Board Director of SFS and Chief Operating Officer of Securities & Investment Company (SICO) 

Mr. Al Gosaibi stated, “We are delighted to have signed this agreement with SFS - a regional custody and 

fund administration solutions provider - to manage one of the specialized funds in the small and 

medium-sized enterprise(SME)  sector, Al Waha Venture Capital Fund, has been recently established by 

the bank in cooperation with the Economic Development Board, with a capital of US $ 100 million. The 

Bank contributed US $ 10 million of the Fund's capital. We expect the Fund to play a major role in 

stimulating and enhancing the investment environment in the SMEs sector, and provide the necessary 

capital for these institutions. 

Mr. Al  Gosaibi explained that the fund aims to attract international investment fund managers to invest 

in small and medium enterprises both locally and internationally, which will reflect positively in the 

increase in the level of investment in these institutions and providing more opportunities for 

entrepreneurs to obtain capital required by their institutions or projects in the various promising and 

growing sectors targeted by the Fund.  These include: financial technology projects and technology 

projects in general as well as emerging projects.” 

Mr. Narayanan commented: “It is indeed a great honour for SFS to be associated with BDB on this 

significant investment initiative, which should provide a major thrust for startups in Bahrain as well as 

other GCC countries. This will offer a plethora of opportunities both for entrepreneurs and investors. 

Bahrain is widely recognised as a leading financial hub in the region, and establishment of this Fund will 

further augment that status.” 

SFS was established in 2004 as a wholly-owned subsidiary of SICO, and has developed into a leading 

regional provider of sophisticated and integrated custody and fund administration solutions. SFS was 

named ‘GCC Best Custodian’ at the World Finance GCC Investment & Development Awards 2016. 
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لخدمات الصناديق االستثمارية يوقعان اتفاقية خاصة  بنك البحرين للتنمية وشركة سيكو

 بإدارة "صندوق الواحة فينتشر كابيتال" التابع للبنك

 7102يوليو  31التاريخ: 

 و 
 
اتفاقية  (SFS) شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثماريةو بنك البحرين للتنمية  عق

شركة مملوكة لبنك البحرين وهي  "كابيتالة صندوق الواحة فينتشر شرك"خاصة بإدارة 

 لخدمات الصناديق االستثمارية سيكو للتنمية. حيث تنص هذه االتفاقية على تعيين شركة

 عن 
ً
 للمسؤوال

ً
. صندوق الشؤون اإلدارية ومسجال

ً
 أيضا

يذي ملجموعة بنك البحرين وقد وقع االتفاقية السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنف

 انانثا ناريان السيدو  ،للتنمية؛ رئيس مجلس إدارة "شركة صندوق الواحة فينتشر كابيتال"

؛ الرئيس التنفيذي (SFS)كو لخدمات الصناديق االستثماريةسيشركة   عضو مجلس إدارة

 بمقر بنك البحرين للتنمية. وذلك  "سيكو" األوراق املالية واالستثمار  للعمليات بشركة

 سيكو قيع هذه االتفاقية مع شركةنحن سعداء بتو في تعليقه على ذلك قال القصيبي:"و

متخصصة في تقديم خدمات حفظ األوراق املالية  وهي شركة لخدمات الصناديق االستثمارية

وذلك إلدارة أحد  ،على مستوى املنطقةستثمارية  خدمات الصناديق اال  وتوفير حلول إدارة

الصناديق االستثمارية املتخصصة في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وهو "صندوق 

 
ً
بالتعاون مع مجلس  ،الواحة فينتشر كابيتال" الذي أسسه بنك البحرين للتنمية حديثا

دوالر أمريكي ويساهم البنك بمبلغ مليون 011أس مال الصندوق ويبلغ ر  ،التنمية االقتصادية

 في تنشيط ماليين د 01
ً
 كبيرا

ً
والر  من رأس مال الصندوق، ونتوقع أن يلعب الصندوق دورا
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 وتعزيز بيئة االستثمار في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتوفير رأس املال الالزم لهذه

 املؤسسات". 

ية وأوضح القصيبي إلى أن الصندوق يهدف إلى استقطاب مديري الصناديق االستثمارية العامل

، وهو 
ً
لالستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على املستوى املحلي واملستوى العالمي أيضا

 على 
ً
 لزيادة عدد املستثمرين  زيادةما سينعكس إيجابا

ً
حجم االستثمار في هذه املؤسسات نظرا

أو رأس املال الذي تتطلبه مؤسساتهم  وفتح فرص أكبر أمام رواد األعمال للحصول على

الواعدة والقابلة للنمو التي يستهدفها الصندوق مثل: مشاريع مشاريعهم في مختلف القطاعات 

 ".التكنولوجيا املالية ومشاريع التكنولوجيا بشكل عام وكذلك املشاريع الناشئة

سيكو لخدمات الصناديق شركة  عضو مجلس إدارة ناريان من جانبه قال السيد

التعاون مع بنك البحرين للتنمية في هذه املبادرة بن : "نحن فخورو (SFSاالستثمارية)

من شأنها تقديم دفعة قوية لألعمال الناشئة في مملكة البحرين  والتي،  االستثمارية الهامة

 كبيرة أمام رواد األعمال واملستثمرين، الخليجي ودول مجلس التعاون 
ً
. كما سيتيح ذلك فرصا

 
ً
 في املنطقة، وسيعزز إنشاء هذا الصندوق سيما وأن مملكة البحرين تشكل مركزا

ً
 رائدا

ً
ماليا

 من مركز البحرين في هذا الجانب."

 

 7112( تأسست في العام SFSالجدير بالذكر أن  سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية )

 للحلول 
ً
 رائدا

ً
 إقليميا

ً
كشركة تابعة مملوكة بالكامل لسيكو. وتطورت الشركة لتصبح مزودا

ملتكاملة لحفظ األوراق املالية وإدارة خدمات الصناديق االستثمارية. وقد فازت املتقدمة وا

الشركة بجائزة "أفضل حافظ أمين لألوراق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي" ضمن 

 . 7102جوائز ورلد فاينانس لالستثمار والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 

 
 

------------------------- 


