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Saudi Capital Markets Authority Gives SICO Regulatory
Approval to Offer Asset Management Services in the Kingdom
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank
(licensed as a wholesale bank by the CBB), announced today that its Saudi subsidiary, SICO
Financial Saudi Company (under formation) has received a license from the Saudi Capital Markets
Authority (CMA) to manage private non-real-estate investment funds and sophisticated investor
portfolios in the Kingdom of Saudi Arabia.
The announcement marks the SICO Asset Management Division’s first entry into a market outside
Bahrain and stands as a major milestone towards the full execution of the bank’s regional expansion
strategy.
“Our regional expansion strategy began in the UAE with SICO Financial Brokerage in Abu Dhabi
and now we are proud to announce the launch of our first physical presence in KSA through our
asset management division. This key development will allow us to offer rewarding investment
opportunities and help expand our Saudi client base. As we consistently work to inspire investor
confidence through both financial performance and operational success, we look forward to this
new challenge in the GCC’s largest market,” said Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, Chairman
of the Board at SICO.
“We are very pleased to be executing on our previously-communicated plans to enter heavyweight
markets such as Saudi Arabia that will further facilitate our investments in Saudi assets and allow us
to provide clients with on-the-ground insights into a market that holds tremendous potential,” said
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SICO CEO, Najla Al-Shirawi. “SICO Financial Saudi Company (under formation) will capitalize on
our deep knowledge of the Saudi market and consistent track record of generating healthy returns
for clients with an eye to growing our business across the region.”
SICO has a long and well-established history in the GCC asset management space, providing a
loyal base of investors with consistently profitable exposure across equity, fixed income, and real
estate asset classes in GCC and MENA markets.
SICO’s asset management division manages the SICO Kingdom Equity Fund, which ended 2018
as the top-performing fund investing in the Saudi market, as well as its flagship Khaleej Equity
Fund, the best performing fund in the GCC that invests in equities listed on stock markets in the
GCC and Egypt. The Bank’s total assets under management (AUM) stood at USD 2.1 billion as of
September 2019 achieving double digit growth and outperforming regional benchmarks despite
volatility in regional markets.
SICO Asset Management’s mutual funds and discretionary portfolios serve a wide range of
investors, including institutions, sovereign wealth funds, family offices, and private banks, and cater
to variant risk profiles and investment objectives.
- Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.1 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 and a specialised
regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS). 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.

Media Contact:
Ms. Nadeen Oweis
Head of Corporate Communications, SICO
Direct Tel: (+973) 1751 5017
Email: noweis@sicobank.com

sicobank.com

بيان صحفي
المنامة ،مملكة البحرين – 2نوفمبر 2019

الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة نجالء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

هيئة السوق المالية السعودية تمنح سيكو موافقة لتقديم خدمات إدارة األصول في المملكة
أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية
االستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،اليوم عن أن شركتها السعودية التابعة والتي
تحمل اسم "شركة سيكو السعودية المالية" (قيد التأسيس) قد حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لممارسة
نشاطي إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية ومحافظ المستثمرين ذوي الخبرة في أعمال األوراق المالية في المملكة
العربية السعودية.
ويعد ذلك أول تواجد إقليمي لنشاط إدارة األصول التابع لسيكو خارج مملكة البحرين ،ويعتبر بمثابة خطوة هامة تجاه تنفيذ
استراتيجية سيكو الرامية إلى تحقيق المزيد من التوسع الجغرافي لعملياتها في المنطقة.
وفي هذا الصدد ،صرح الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة ،رئيس مجلس إدارة سيكو قائال" :بدأت سيكو تنفيذ استراتيجيتها للتوسع
من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك من خالل تأسيس "شركة سيكو للوساطة المالية" في أبوظبي ،واآلن نفخر باإلعالن عن
أول تواجد ملموس لنا في المملكة العربية السعودية من خالل نشاط إدارة األصول .إن مثل هذه الخطوة الهامة سوف تتيح لنا
تعزيز قاعدة عمالئنا في السوق السعودية و توفير فرص إستثمارية مجزية .في ظل سعينا الدؤوب الكتساب ثقة المستثمرين من
خالل أدائنا المالي المتميز وعملياتنا التشغيلية الناجحة ،فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفوق في أكبر سوق في دول مجلس
التعاون الخليجي".
ومن جانبها ،قالت السيدة نجالء الشيراوي ،الرئيس التنفيذي لسيكو" :إننا سعداء بتنفيذ خططنا الطموحة التي سبق اإلعالن عنها،
وذلك بالتواجد الفعلي في أسواق هامة مثل سوق المملكة العربية السعودية والذي سوف يساهم في تعزيز استثماراتنا في األصول
السعودية ،ويتيح لنا تزويد عمالئنا برؤى عملية واضحة للسوق التي تزخر بالعديد من الفرص االستثمارية المربحة .إن شركة
سيكو السعودية المالية (قيد التأسيس) سوف تستند على أسس قوية من الخبرة والمعرفة العميقة بالسوق السعودية ،باإلضافة إلى
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سجلنا الراسخ في تحقيق عائدات مجزية للعمالء .كما سنواصل جهودنا الحثيثة للتوسع المدروس واالستفادة من الفرص المتاحة
في جميع أنحاء المنطقة".
تجدر اإلشارة إلى أن سيكو تملك خبرة طويلة في مجال إدارة األصول في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث دأبت على تزويد
قاعدة عمالئها بخدمات إدارة المحافظ والصناديق في أسواق األسهم ،وأسواق أدوات الدخل الثابت ،واألصول العقارية في دول
مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
هذا وتتولى وحدة إدارة األصول التابعة لسيكو عمليات إدارة صندوق سيكو ألسهم المملكة والذي أنهى عام  2018بأفضل أداء
للصناديق السعودية في المنطقة ،فضال عن صندوق سيكو ألسهم الخليج الذي حقق أفضل أداء للصناديق في دول مجلس التعاون
الخليجي ويستثمر في أسهم مدرجة في األسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر .وكان إجمالي األصول تحت
اإلدارة لسيكو قد بلغ  2.1مليار دوالر أمريكي كما في  30سبتمبر  ،2019مما يشير إلى نجاح سيكو في تحقيق نمو ملموس في
حجم األصول المدارة ،كما يمثل تفوقا ً ألداء سيكو على المؤشرات المعيارية السائدة بالرغم من التقلبات التي شهدتها األسواق
االقليمية.
تقدم سيكو خدمات إ دارة الصناديق والمحافظ االستثمارية لقاعدة واسعة من المستثمرين ،بما في ذلك المؤسسات ،وصناديق
الثروات السيادية ،والشركات العائلية ،والبنوك الخاصة ،كما تلبي االحتياجات االستثمارية المتنوعة و المخاطر المتباينة لتحقيق
األهداف االستثمارية.
-

انتهى-

نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية
االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص
من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو
للوساطة المالي ة  ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين
إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية ،بما
في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر
الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام
 ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو
قد ًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال عن سعيها
الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف
من نحو  100موظف متميز.
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