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SICO Unveils Newly Rebranded Saudi-based Investment Bank 
SICO Capital  

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank 
(licensed as a wholesale bank by the CBB), today unveiled its newly rebranded subsidiary, SICO 
Capital, a full-fledged capital markets services provider based in Saudi Arabia. SICO Capital is the 
new brand for Muscat Capital, which has been operating in Saudi Arabia since 2009. The launch of 
the new identity follows the completion of SICO’s acquisition of a majority stake from Bank Muscat 
by way of a share swap in March 2021.  

“SICO is renowned in the region for offering premium services with a well-established track record 
spanning two decades,” said Shaikh Abdullah bin Khalifa Al Khalifa, Chairman of the Board at SICO. 
“With the launch of SICO Capital’s operations in Saudi Arabia, we are starting a new chapter in our 
growth strategy which will allow us to enhance our presence in the Kingdom by offering a wider suite 
of products and services that cater to the aspirational and growing client base.” 

“The Saudi market has quickly grown to become one of the key markets for both regional and global 
investors driven by Saudi Arabia’s national development strategy, Vision 2030. As the region’s 
largest capital market, SICO Capital stands well positioned to offer investors lucrative opportunities 
across an array of sectors,” he added. 

Since the completion of the acquisition in March of this year, the company has worked to strengthen 
the organization by hiring qualified professionals across its business, governance and support teams 
while enhancing systems and procedures to meet clients’ requirements and needs. SICO Capital is 
committed to the Saudi market and will continue to invest in further building its capabilities and 
product offerings to achieve its goal of becoming a leading capital market player in Saudi Arabia. 
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SICO Capital has also completed the appointment of its new board of directors and management 
team whose vision and leadership will support it in achieving its strategic objectives. 

“We are pleased to complete the transition process following the change in our shareholding 
structure,” said Hassan AlShuaiby, Chairman of the Board at SICO Capital. “With the appointment 
of our new management team and the rebranding to SICO Capital, the company stands well 
positioned to leverage its capabilities in order to offer new and existing clients premium financial 
services across the Kingdom of Saudi Arabia. Bank Muscat’s continued presence as a shareholder 
of SICO Capital while also becoming a shareholder of SICO BSC will ensure continuity and greater 
strategic alignment as we move forward.” 

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. Prior to the 
acquisition, SICO Capital operated under the brand Muscat Capital and was a wholly owned 
subsidiary of Bank Muscat, a leading financial institution based in the Sultanate of Oman. 

 

 

-  Ends  - 

 

 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 3.9 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 investment banking company, SICO Capital. 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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 الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة  حسان الشعيبي

  األدارةرئيس مجلس 

 شركة سيكو المالية

 

 رئيس مجلس األدارة

 سيكو ش.م.ب.)م(

                        
 

 "سيكو الماليةشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية "الهوية الجديدة لسيكو تكشف عن 

 
االستثمارية  والخدمات المصرفيةوصناعة السوق سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة  أعلنت

شركتها التابعة سيكو المالية، ل طرح الهوية الجديدةاليوم عن )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، 
سيكو الجدير بالذكر بأن وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. 

من بنك مسقط من خالل  هااألغلبية فيسيكو على حصة  تذاستحوجديدة لشركة مسقط المالية والتي التجارية العالمة تمثل الالمالية 
 . 2009تعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام ، وهي شركة 2021صفقة لتبادل األسهم تمت في مارس 

  

ظي سيكو بسمعة مرموقة في المنطقة من "تح قائال: رئيس مجلس إدارة سيكو بهذه المناسبة صرح الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة
مع طرح عمليات سيكو المالية وبالتزامن . عقدين من الزمانأكثر من  عمليات راسخ على مدى حيث تقديم خدمات متميزة مع سجل 

مملكة من خالل سيتيح لنا تعزيز تواجدنا في ال مما، في استراتيجية سيكو للتوسع والنموفي السعودية، فإننا بذلك نبدأ فصال جديداً 
 تلبي احتياجات القاعدة المتنامية من عمالئنا." متنوعة  توفير خدمات ومنتجات 

 

لقد شهدت السوق السعودية نمواً متسارعاً لتكون واحدة من أهم األسواق الرئيسية للمستثمرين على المستوى اإلقليمي والدولي، "
،. وباعتبارها إحدى أكبر أسواق المال في المنطقة، 2030رؤية  وتتمثل في تدعمها استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية الوطنية،

أنشطة الخدمات  مجموعة واسعة منرائدة من خالل استثمارية خدمات توفير ل تؤهلهاوالقدرات التي الخبرة تملك  الماليةفإن سيكو 
 ،" كما أضاف. االستثمارية

 

 فريق عمل من  م، حرصت الشركة على تعزيز أعمالها من خالل تعيينومنذ استكمال عملية االستحواذ في مارس هذا العا

المتخصصين المؤهلين في قطاعات األعمال والحوكمة والخدمات المساندة مع تعزيز أنظمتها وإجراءاتها، بما يفي باحتياجات 

السوق السعودية، وسوف تواصل االستثمار في تعزيز إمكانياتها واالرتقاء بمنتجاتها خدمة تلتزم سيكو المالية بو. ومتطلباتهمالعمالء 
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قد استكملت عملية سيكو المالية  وكانت. السعوديةبما يحقق هدفها في أن تكون العباً رئيسياً في أسواق المال في المملكة العربية 

لرؤية الثاقبة واإلمكانيات القيادية التي تتيح للشركة تحقيق أهدافها تعيين أعضاء مجلس إدارتها الجدد، وفريق اإلدارة ممن يملكون ا

 االستراتيجية الطموحة. 

 

"إننا سعداء باستكمال عملية التحول في أعقاب تغيير هيكل  قائال: الشعيبي، رئيس مجلس إدارة سيكو المالية حسان صرحكما 

، فإن الشركة مؤهلة اآلن لالستفادة الجديدة طرح هوية سيكو الماليةوديد "مع تعيين فريق اإلدارة الج ." وأضاف:المساهمة في الشركة

خدماتها الحالية التي تقدمها لعمالئها في جميع أنحاء المملكة ب والتميز أكثرمن إمكانياتها، بما يتيح لها توفير خدمات مالية جديدة 

سيكو المالية، فضال عن أنه أصبح مساهماً أيضاً في سيكو بنك مسقط تعزيز تواجده كمساهم فعال في العربية السعودية. ويواصل 

  "المستقبل. فيالتعاون االستراتيجي  أواصر ش.م.ب )م(، األمر الذي يضمن استمرارية العمل ونموه، وترسيخ

العربية  ، ويقع مقرها في الرياض، المملكةالكاملةتعد سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية 
 من التراخيص عدداً سيكو المالية تملك السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية لألفراد والمؤسسات والشركات. 

لسيكو  يوفر ، بماإدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية والوساطة بما في ذلكمن هيئة السوق المالية السعودية  الصادرة
في  أسواق المالمنصة مثالية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لقاعدة واسعة من العمالء في المملكة العربية السعودية، أكبر 

شركة تابعة حيث كانت مسقط المالية، شركة المنطقة. وقبل عملية االستحواذ، كانت سيكو المالية تعمل تحت العالمة التجارية ل
 نك مسقط، أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان. مملوكة بالكامل لب

 -  انتهى  -

 

 نبذة عن سيكو
 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية 
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  3.9االستثمارية، وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى 

مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، 
المصرفية خدمات لل وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، وسيكو المالية المزودة

والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على  االستثمارية
ول إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحل اً الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك

المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي 
بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في  90من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

لى تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي ، دأبت سيكو ع1995العام 
سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن 

كو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سي
 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
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