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SICO Sponsors Fourth Annual Middle East Asset Management 
Forum  

SICO’s Head of Fixed Income Asset Management, will join regional and international experts from 

prominent regional and international organizations on a panel to discuss the outlook on Fixed 

Income with a particular focus on Sukuk  

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker and investment bank (licensed as a 

conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”), is sponsoring the fourth 

annual Middle East Asset Management Forum today at the Gulf Hotel – Bahrain. The prestigious 

industry event hosted by the Euromoney-affiliated, Global Investor Group, in cooperation with 

Central Bank of Bahrain (CBB), brings together some of the region’s top leaders in finance to 

explore recent trends and discuss key issues in asset management against an ever-evolving 

backdrop of regulatory frameworks. 

SICO’s Head of Fixed Income Asset Management, Ali Marshad, will participate in a high-level 

panel discussion on the 2019 Fixed Income Outlook focusing on Sukuk with regional peers from 

Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Marmore MENA Intelligence and Gulf Investment Corporation. 

The panel will look into important trends impacting the Sukuk market such as the recent increase in 

demand on the part of regional corporates who are increasingly turning to Sukuk as means of 

diversify their sources of funding. Panelists will also be asked to give their viewpoint on what’s next 

for the GCC Sukuk market as the year unfolds and U.S. interest rates remain on hold. They will 

also look into ways in which they can persuade issuers to opt for Sukuk, rather than conventional 

bonds.  

Commenting on the event, Marshad said, “With average yields on GCC bonds and Sukuk having 

fallen since the start of the year to their lowest levels since 2017, I think more and more issuers will 

see an opportunity to lock in lower rates on long-term borrowing. We have already seen this with 

Saudi Aramco recently and the trend is likely to continue,” said Marshad. “I look forward to sharing 

insights and participating in meaningful discussions on the impact of global trends on the Sukuk 

market with such a diversified group of professionals from the region at the Forum.” 

With more than USD 2 billion in AUMs , SICO Asset Management has an unparalleled team of 

highly-experienced asset managers with one of the longest track records in the market who 

continue to outperform regional benchmarks across equity, fixed income, and real estate asset 

classes in GCC and MENA markets. SICO’s top-performing SICO Kingdom Equity Fund and SICO 

Fixed Income Fund both closed 2018 as the top performing funds in their respective asset classes. 

   

-Ends- 
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About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 2 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. 
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 سيكو ترعى ملتقى الشرق األوسط السنوي الرابع إلدارة األصول 

 

نخبة من الخبراء من كبرى المؤسسات اإلقليمية  يشارك معرئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت في سيكو 
 الدخل الثابت مع تركيز خاص على الصكوك أدوات قطاع  مستقبللبحث في جلسة نقاشية والدولية 

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

ابع ملتقى الشرق األوسط السنوي الر االستثمارية )والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،
إحدى  ،البحرين. ينظم الملتقى مجموعة غلوبال إنفستور فندق الخليج في  في اليوم إلدارة األصول المقرر انعقاده

هذا  ويجمع .الشركات التابعة لمجموعة يوروموني المرموقة، وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي
دة ومناقشة القضايا ئلبحث آخر التوجهات السا أدارة األصول منطقة في مجال نخبة من أفضل رواد الالحدث 

 . للوائح والقوانين التنظيميةالهامة في إدارة األصول في ظل التطور المستمر 

جلسة نقاشية حول النظرة في  سيكو، لدىرئيس إدارة أصول أدوات الدخل الثابت ، مرشد عليوسوف يشارك 
من  في المنطقةمع نظرائه بالتعاون مع التركيز على الصكوك، وذلك  2019المستقبلية ألدوات الدخل الثابت 

ليجنز، ، ومارمور مينا إنتللتصنيف االئتماني مؤسسة فيتش للتصنيف االئتماني، ومؤسسة إس آند بي غلوبال
 . ومؤسسة الخليج لالستثمار

 
لسة النقاشية أهم االتجاهات السائدة المؤثرة على سوق الصكوك مثل زيادة الطلب مؤخراً من وسوف تبحث الج

لة لتنويع مصادر التمويل. كما جانب الشركات اإلقليمية التي يتزايد اتجاهها نحو الصكوك باعتبارها وسي
ل هذا خالحول مستقبل الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي آراءهم سيستعرض أعضاء الجلسة النقاشية 

العام وثبات أسعار الفائدة األمريكية. كما سيبحثون أيضاً طرق إقناع جهات اإلصدار باالتجاه نحو الصكوك بدال 
 من السندات التقليدية. 

 
ليجية سندات الخعلى العائدات متوسطة مرشد: "في ظل تحقيق علي الهام، قال  إنعقاد هذا الملتقىوتعليقاً على 

مزيد أن  أعتقد ي، فإنن2017منذ عام  أدنى مستوياتهاإلى  منذ بداية العام الحاليالصكوك العائد على وانخفاض 

. مدألا طويلللدين المنخفضة الحاليه عند األسعار  ألصداراإلى انتهاز فرصة  تميلجهات اإلصدار سوف من 
شركة أرامكو السعودية مؤخراً، وأعتقد أن ذلك سوف يستمر. وأضاف: ل ألصدار التابعباوقد شهدنا ذلك بالفعل 

والمشاركة في هذه المناقشات المثمرة بشأن تأثير االتجاهات العالمية على  تبادل األفكار والرؤى"إنني أتطلع إلى 
 سوق الصكوك مع مثل هذه المجموعة المتنوعة من المتخصصين في الملتقى." 
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فريق إدارة  يقوم بأدارتها  مليار دوالر أمريكي 2إلى أكثر من ى سيكو تصل قيمة األصول تحت اإلدارة لد
جاحات في سجل عريق من النوتتمتع صناديق سيكو استثمارية بلخبرة العالية والكفاءة الفائقة. األصول من ذوي ا

ة ألسهم وأدوات الدخل الثابت واألصول العقارياألسواق لتواصل بذلك التفوق على المعايير اإلقليمية في فئات ا
كو كل من صندوق سي نهىفي دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق األوسط  وشمال أفريقيا. وقد أ

على أفضل أداء لفئات األصول  2018ألسهم المملكة، وصندوق سيكو لالستثمار في أدوات الدخل الثابت في عام 

 ذات الصلة. 
 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل  
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين  2قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 

ة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل، إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ، وهي المركزي كبنك جمل
دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وهي شركة إقليمية متخصصة في أعمال 

لبحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع حفظ األوراق المالية. وتتخذ سيكو من مملكة ا
بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول 

ا فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمه
، دأبت سيكو على 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

حو رتها نتحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما في مسي
المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر 

موظف  100الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 
 متميز.

 
 

 

 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 ندين عويس
 مدير العالقات العامة

 سيكو
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 .comnoweis@sicobankالبريد اإللكتروني: 
 

mailto:noweis@sicobank.com

