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Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Ms. Najla Al Shirawi 

Chairman of the Board Chief Executive Officer 

SICO Completes 100% Acquisition of SICO Capital  

Manama, Kingdom of Bahrain – 23 October 2022  

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 acquired the 
remaining 27.29% stake held by Bank Muscat in SICO Capital, a Saudi based full-fledged 
capital markets services provider. 

SICO had signed an agreement with Bank Muscat to acquire the remaining stake last month 
and the successful transaction closure was completed after obtaining all the required 
regulatory approvals. The acquisition value for the remaining stake in SICO Capital is BD 1.9 
million, based on its net book value as of 31 March 2022. 

SICO acquired a majority stake amounting to 72.7% in the Saudi-based wholly-owned 
subsidiary of Bank Muscat in 2021 via a share swap and successfully rebranded it to SICO 
Capital post the acquisition. Bank Muscat is a shareholder of SICO and currently owns 
13.14% of the Bank. SICO Capital is now a fully-owned subsidiary of SICO following the 
acquisition of the remaining stake.  

Chairman of the Board of SICO, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, said, “We are 
very pleased with the successful completion of this transaction, which is a major milestone in 
implementing our unified strategy across our subsidiaries. We believe that a direct presence 
in a core, high-growth market such as Saudi Arabia will allow us to leverage our capabilities 
and further enhance our ability to diversify our offerings in the three countries that we 
operate in, while introducing new products and value-added services to meet the evolving 
needs of our clients. We are additionally looking forward to contributing to the Kingdom’s 
ambitious strategic plans for the capital market as part of its Vision 2030.” 

SICO’s Chief Executive Officer, Najla Al-Shirawi, commented, “Our fully-owned presence 
in Saudi Arabia through SICO Capital lends us a strong competitive advantage as a regional 
market player. We look forward to further enhancing the entity’s established platform and 
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professional team in the Kingdom by building a business model that is unique to the Saudi 
market, while leveraging the success that we have had in Bahrain as a leading regional 
asset manager, broker and investment bank. I would like to thank all the regulators in 
Bahrain, Saudi Arabia, and Oman for their timely support and approvals on this transaction.”  

SICO Capital is a full-service investment banking firm based in Riyadh, Saudi Arabia, that 
offers a comprehensive range of financial services to individual, institutional, and corporate 
clients. With multiple licenses by the Saudi Capital Markets Authority including asset 
management, investment banking, and brokerage, the company offers SICO an ideal 
platform to offer a diversified suite of services to a wider client base in Saudi Arabia, the 
region’s largest capital market.  

 

- Ends – 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 4.4 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 SICO Capital, a Saudi-

based investment banking 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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خليفة آل خليفةالشيخ عبداللة بن  السيدة نجالء الشيراوي  

 رئيس مجلس األدارة الرئيس التنفيذي

 

 

 كابيتال% من أسهم  شركة سيكو 100 على تستحوذسيكو 

  2022أكتوبر  23 –المنامة، مملكة البحرين 

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

وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال  ،في سيكو كابيتالبنك مسقط ل و المملوكة% 27.29البالغ نسبتها 
 ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

 
بنجاح  عملية االستحواذاتفاقية مع بنك مسقط لالستحواذ على الحصة المتبقية، وتم إتمام الشهر الماضي وقد وقعت سيكو 

مليون  1.9 كابيتالالحصول على كافة الموافقات الرقابية الالزمة. وتقدر قيمة االستحواذ للحصة المتبقية في سيكو بعد 
 . 2022مارس  31دينار بحريني، وذلك استناداً إلى صافي القيمة الدفترية كما في 

 
في الشركة التي كانت تابعة ومملوكة بالكامل لبنك مسقط ية على حصة األغلب 2021في عام وكانت سيكو قد استحوذت 

من خالل صفقة لتبادل ". بيتالكاسم "سيكو إها الجديدة بالواقع مقرها في المملكة العربية السعودية، وتم إطالق هويتو
سيكو في  بالمقابل حصة، بينما امتلك بنك مسقط كابيتال% من سيكو 72.7األسهم. وأسفرت هذه الصفقة عن امتالك سيكو 

 كابيتالأصبحت سيكو  اليوم على الحصة المتبقيةوبعد اتمام عملية األستحواذ  رأس المال المدفوع. من %13.14 تبلغ اآلن
 مملوكة بالكامل لسيكو. تابعة شركة 

 
 االستحواذ عملية للغاية ب: "إننا سعداء قال الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكووفي هذا الصدد، 

سيكو عبر جميع شركاتها لموحدة وة هامة تمهد الطريق نحو تحقيق استراتيجية على سيكو كابيتال والتي تمثل خطالكامل 
السعودية سوف يتيح لنا المملكة العربية مثل  هام و يشهد نمو متسارعالتابعة. إننا نؤمن بأن التواجد المباشر في سوق 

طرح منتجات جديدة وخدمات ومكانياتنا وتعزيز قدرتنا على تنويع خدماتنا في الدول الثالث التي نعمل بها، االستفادة من إ
ً إلى المساهمة بدور فعال في دعم الخطط  ذات قيمة مضافة تلبي االحتياجات المتنامية لعمالئنا. ونحن نتطلع أيضا

  ”.2030رؤية لاالستراتيجية الطموحة ألسواق رأس المال في المملكة وفق 
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في المملكة العربية السعودية المباشر  : "الشك أن تواجدناالسيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكومن جانبها، قالت 
. إننا ةمن خالل شركة مملوكة بالكامل لنا عبر سيكو كابيتال يوفر لنا ميزة تنافسية قوية كمساهم فعال في السوق اإلقليمي

السوق السعودية، مع ب خاصنموذج عمل  وبناءالمتخصص في المملكة، خدمات الشركة ودعم فريقها نتطلع إلى تعزيز 
أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة االستفادة من النجاح الذي حققناه في مملكة البحرين باعتبارنا 

. وأود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات التنظيمية في مملكة ستثماريةاألصول والوساطة والخدمات المصرفية اال
 البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان على دعمهم الكريم وموافقاتهم على هذه العملية." 

، ويقع مقرها في الرياض، المملكة الكاملةشركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية  كابيتالتعد سيكو 

 كابيتالتملك سيكو كما العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية لألفراد والمؤسسات والشركات. 

بما في ذلك إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية  ،عدداً من التراخيص الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية

والوساطة، بما يوفر لسيكو منصة مثالية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لقاعدة واسعة من العمالء في المملكة العربية 

 . السعودية، أكبر أسواق المال في المنطقة

 
 – انتهى -

  

 
 نبذة عن سيكو

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

وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف  مليار دوالر أمريكي. 4.4وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى االستثمارية، 
سيكو للوساطة المالية وهي دار  لها بالكامل هو مملوك ةتابع اتشركثالث كما تُشرف على البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، 

خدمات المصرفية لسيكو كابيتال المزودة لباألضافة الى وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، 
سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين االستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ 

ً اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في  ا
عة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصنا

، دأبت 1995بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام  90يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 
مضي سيكو قدًما في مسيرتها سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وت

نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد 
موظف  100أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 

 متميز.
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