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SICO Appoints Shaikh Waleed Khamis Al Hashar as Newest 
Board Member 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, and investment bank (licensed as 
a wholesale bank by the CBB), announced today that it has expanded the size of its Board 
of Directors to ten members from nine. Shaikh Waleed Khamis Al Hashar, CEO of Bank 
Muscat, has been appointed as non-independent Executive Director of the Bank. Bank 
Muscat, which owns a 10.38% stake in SICO has nominated Shaikh Waleed Khamis Al 
Hashar as its representative in SICO’s Board after obtaining the approval from the regulator. 
The shareholders resolved in the extraordinary general meeting held on Wednesday the 
26th of January 2022 to expand the Board to 10 members and to appoint Shaikh Waleed 
Khamis Al Hashar as Director. 

SICO previously acquired a majority stake in the Saudi-based “Muscat Capital”, a wholly 
owned subsidiary of Bank Muscat, which has since been rebranded as “SICO Capital”. The 
acquisition took place by way of a share swap. As a result of the transaction, SICO owned 
72.7% of “SICO Capital” and Bank Muscat owned 9% of SICO. Subsequent to the swap 
transaction, Bank Muscat acquired an additional 1.38% stake in SICO, which, together with 
the shares previously acquired, represents a shareholding of 10.38% of SICO’s share 
capital. 
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“We are very pleased to welcome Shaikh Waleed as the newest member of our esteemed 
Board of Directors,” said SICO’s Chairman, Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa. “His 
regional expertise and decades of experience in the banking and finance sector will be 
invaluable to SICO as we grow and expand our businesses regionally in the coming years.”  

Shaikh Waleed Al Hashar is the Chief Executive Officer of Bank Muscat, a position that he 
has held since 2019. He is also a member of the Board of Directors of the Oman Center for 
Governance and Sustainability, The College of Banking and Financial Studies, and the 
Oman Banks Association. Al Hashar has over 28 years of experience in banking, as well as 
the oil and gas sectors, where he held senior positions in a number of firms before joining 
Bank Muscat. He holds a postgraduate diploma in General Management from Harvard 
Business School and a BSc and Masters in Business Administration from California State 
University in Sacramento, USA. 

“I look forward to working with my fellow board members and with the Chairman and 
executive management at SICO as we embark on the Bank’s next phase of development,” 
said Al Hashar. “I am confident that the new partnership between SICO and Bank Muscat 
will be a fruitful one, as we continue creating value for all our stakeholders.” 

 

-  Ends – 

 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 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 a full-fledged capital markets services firm, SICO Capital, based 

in Saudi Arabia. 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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س الحشارالشيخ وليد بن خمي  الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة 

مجلس اإلدارةعضو   رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 في مجلس اإلدارة  جديدا   خميس الحشار عضوا  بن الشيخ وليد تعلن عن تعيين سيكو 

 

االستثمارية )والمرخص  سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية أعلنت
خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، بن تعيين الشيخ وليد اليوم عن  من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،

عضواً تنفيذياً غير مستقل في مجلس إدارة سيكو. ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحواذ بنك مسقط على حصة في سيكو تعادل 
دارة عضو من بنك مسقط ليكون ممثال للبنك في مجلس إ تم الحصول على التوصية بتعيين% من رأس المال المدفوع. وقد 10.38

غير العادية لسيكو التي عقدت يوم األربعاء العامة  . وبناء على ذلك، قررت الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية سيكو
 خميس الحشار عضواً في المجلس.بن أعضاء، وتعيين الشيخ وليد  10إلى  9زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من   2022يناير  26

 

" الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية، والمملوكة الماليةعلى حصة األغلبية في شركة "مسقط وكانت سيكو قد استحوذت 
أسفرت وبالكامل لبنك مسقط، وتم إطالق هويتها الجديدة باسم "سيكو المالية". تمت عملية االستحواذ من خالل صفقة لتبادل األسهم. 

% من سيكو. وفي أعقاب عملية 9% من "سيكو المالية"، بينما امتلك بنك مسقط نسبة 72.7يكو هذه الصفقة عن امتالك س
مساهمة بنك مما رفع نسبة ،  من رأس المال المدفوع% 1.38بنسبة في سيكو االستحواذ، حصل بنك مسقط على حصة إضافية 

 مدفوع.المال ال% من رأس 10.38نسبة بلغت مسقط في سيكو الى 
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: "إننا سعداء للغاية بانضمام بهذا التعيين قائالالشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو  رّحبوبهذه المناسبة، 
المنطقة، وخبراته الممتدة لعقود طويلة في قطاع الخدمات بالواسعة  معرفتهالشيخ وليد كعضو جديد في مجلس اإلدارة الموقر. إن 

الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع في أعمالها في  سيكو سيمثل قيمة مضافة لسيكو، معززاً جهود المصرفية والمالية
 السنوات القادمة."  خاللالمنطقة 

 

. كما أنه عضو مجلس إدارة مركز عمان 2019الشيخ وليد الحشار هو الرئيس التنفيذي لبنك مسقط منذ عام جدير بالذكر أن 
 28 تزيد عنخبرة . يملك الشيخ وليد الحشار العمانيةمة، وكليه الدراسات المصرفية والمالية، وجمعية المصارف للحوكمة واالستدا

سنة في القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز، حيث شغل مناصب عليا في عدد من الشركات قبل انضمامه إلى بنك مسقط. الشيخ 
رد لألعمال، وبكالوريوس وماجستير في إدارة األعمال من اهارف كليةوليد الحشار حاصل على دبلوم دراسات عليا في اإلدارة من 

 امنتو، الواليات المتحدة األمريكية. ساكرجامعة والية كاليفورنيا في 

 

أتطلع إلى التعاون مع زمالئي رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الموقرين، فضال عن اإلدارة ه، قال الشيخ وليد الحشار: " ومن جانب
أن الشراكة الجديدة التنفيذية في سيكو، عاقدين العزم على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من تعزيز مسيرة سيكو. وإنني على ثقة ب

 بين سيكو وبنك مسقط سوف تؤتي نتائج مثمرة، وتساهم في مواصلة تحقيق القيمة لجميع األطراف ذات الصلة." 

  

 – انتهى -

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن سيكو
 
 تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل قيمة األصول 

مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما  4تحت اإلدارة لديها إلى 
ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق تُشرف على 
خذ . وتتالسعودية العربية المملكة في الرئيسي مقرها ويقع المال أسواق خدمات توفير في متخصصة شركة وهي المالية سيكوو االستثمارية،

ً البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنكسيكو من مملكة   ا
اعة إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصن

بالمائة من األسهم الرئيسية  90ي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من السوق، والت
، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى 1995في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 

في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي،  المؤسسات. وتمضي سيكو قدًما
ذي فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري ال

 موظف متميز. 100يتألف من نحو 
 

 

 
 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 سيكو، مدير العالقات العامة
 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 

 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 
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