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SICO Signs Agreement to Acquire Majority Stake in Saudi-
Based Muscat Capital  

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 it has signed an agreement with 
Bank Muscat SAOG to acquire a majority stake amounting to 72.71% in Saudi-based Muscat Capital, 
a wholly owned subsidiary of Bank Muscat.  

The agreement was signed following the successful completion of due diligence exercises and 
internal approvals from the respective parties as well as the Central Bank of Bahrain. The transaction 
will be completed upon receiving all necessary approvals from the relevant regulatory authorities in 
Saudi Arabia and other relevant jurisdictions.   

SICO shall acquire 72.71% stake in Muscat Capital through transfer of all its treasury shares to Bank 
Muscat. This would result in Bank Muscat owning 9% shareholding in SICO, amounting to a total of 
38,563,894 shares, upon completion of the transaction. 

 “We are extremely pleased to sign this agreement for acquiring Muscat Capital (Saudi), which will 
broaden our regional presence and service offerings in the region’s largest market, Saudi Arabia.”, 
said Najla Al Shirawi, SICO’s Chief Executive Officer. “We look forward to the closing of this 
transaction and to the new partnership with Bank Muscat as we work together to uncover new growth 
opportunities.”  

Bank Muscat is a leading financial institution based in the Sultanate of Oman and operating under 
a banking license issued by the Central Bank of Oman. Its subsidiary, Muscat Capital is a full-
service capital market institution established in 2009 and operating in Saudi Arabia licensed by the 
Saudi Arabian Capital Market Authority.  

-  Ends    - 
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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 three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage, a specialised 

regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and a Saudi-based asset management provider, SICO 

Financial Saudi Company. 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 
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 السيدة نجالء محمد الشيراوي

 الرئيس التنفيذي

 

 )السعودية( الماليةمسقط شركة سيكو توقع اتفاقية لالستحواذ على أسهم األغلبية في 

 

سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات  أعلنت
 عن توقيعاليوم  االستثمارية )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، المصرفية

الواقع مقرها في المملكة  الماليةمسقط شركة % في 72.71 سبةنلالستحواذ على اتفاقية مع بنك مسقط ش.م.ع.ع 
 الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبنك مسقط. والتي تشكل أسهم األغلبية في  العربية السعودية،

  كال الطرفينمن  الالزمةالموافقات الحصول على تم توقيع االتفاقية في أعقاب استكمال إجراءات العناية الواجبة و
 الرقابية والرسمية جميع الموافقاتالحصول على استكمال الصفقة فور وسيتم .ومصرف البحرين المركزي
 . ذات الصلةفي المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات  المختصةالالزمة من الهيئات التنظيمية 

 مقابلخزينة سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم  أسهمجميع سيكو بتبادل  قيامعن طريق  ستحواذسيتم تنفيذ عملية األ
 بنك مسقطيتملك سوف ادل األسهم،. ونتيجة لعملية تب)السعودية( % في شركة مسقط المالية72.71

 . الصفقة بعد اتمام سيكورأسمال % من 9ما نسبته  اً سهم  38,563,894

بهذه المناسبة صرحت السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة  "إننا سعداء للغاية بالتوقيع على 
اتفاقية االستحواذ على شركة مسقط المالية )السعودية( التي من شأنها تعزيز تواجدنا في المنطقة واالرتقاء 

بخدماتنا في السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.  وأضافت: "إننا نتطلع إلى شراكتنا الجديدة مع 
 بنك مسقط، حيث سنتعاون معاً ألستهداف المزيد من فرص النمو." 
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البنك المركزي يعد بنك مسقط مؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان، ويعمل بموجب ترخيص مصرفي صادر عن 

، 2009تأسست عام  رأس المالخدمات توفير شركة متكاملة ل -مسقط المالية -شركتها التابعة وتعتبر   .العماني
 وتعمل في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية. 

 
 

 -انتهى-

 
 نبذة عن سيكو

 
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية،  

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين  2.1وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى أكثر من 
تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها  المركزي كبنك جملة

ة أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو السعودية المالية المزودة لخدمات إدارة األصول والواقع مقرها في المملكة العربي
من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات  السعودية. وتتخذ سيكو

ثمارية باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االست
بالمائة من األسهم  90والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من وصناعة السوق، 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من 1995الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 
دًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو ق

ري قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البش
 ز.موظف متمي 100الذي يتألف من نحو 
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