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SICO sponsors a simulated training programme for university Students at BIBF 

 

 

Manama, Bahrain – 9 January 2017: Sponsored by Securities & Investment Company 

(SICO), the Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) recently delivered a 

specialised trading simulation course entitled ‘Bank Management Simulation’ for 13 

university students from the University of Bahrain and Bahrain Polytechnic. 

The sponsorship is in line with SICO’s corporate social responsibility mandate to help 

young Bahrainis develop their leadership skills and enhance their career prospects in 

the Kingdom’s financial sector. 
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The course aims to provide students with the necessary knowledge, skills set and 

practical tools needed in any bank. Using BIBF’s Dealing Room, the programme is 

designed to introduce simulations as an effective way to disseminate practical 

knowledge in order to be efficient in the job market. .The course covered equity and 

fixed income valuations, including how to analyse the stock market, equity and bond 

portfolio of the bank being simulated; together with how to analyse capital allocation 

based on invested assets with the highest returns, and the impact of provision of loan 

losses on bank investment decisions. 

 

 A state-of-the-art facility, the BIBF Dealing Room is the first of its kind in the MENA 

region, with over 20 trading stations, fully-equipped multimedia, and simulated market 

tools such as Amplify Trading, ProBanker and Thomson Reuters. Using the Dealing 

Room, a comprehensive range of courses are offered to undergraduates and 

professionals in the financial sector across Treasury, Investments, Capital Markets and 

Risk Management.  

 
 

About Securities & Investment Company (SICO)  

Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and 

international footprint, Securities & Investment Company (SICO) is one of the premier 

wholesale banks in the GCC region. SICO provides a select range of investment banking 

solutions – brokerage, market making, treasury, asset management, corporate finance, and 

custody and fund administration – which are underpinned by an independent, value-added 

research capability. 

Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO 

operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain. 

The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company (SFS) – a 

specialised regional custody house; and SICO UAE – an Abu Dhabi-based brokerage firm 

licensed by the Emirates Securities & Commodities Agency. 
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About BIBF 

The Bahrain Institute of Banking & Finance (BIBF) is a semi-government training institute 

affiliated with the Central Bank of Bahrain. It plays a vital role in the training and 

development of human capital in the Middle East and North Africa. Our commitment to 

excellence has strengthened our position as the leading educational provider across all 

major business disciplines. We serve as a partner to numerous world-class institutions; 

delivering Thought Leadership, Assessment and Training in the areas of Banking, Islamic 

Finance, Executive Development, Accounting & Finance, Academic Studies, Leadership & 

Management, Insurance, Information Technology and Communication, Project Management 

and Supply Chain Management; resulting in a complete business solution. 
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 لعدد من الطلبة الجامعيين BIBFسيكو تنظم دورة تدريبية في التداول بمعهد 
 

شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( دورة  نظمت – 1027 يناير 9المنامة، البحرين، 
تدريبية متخصصة في التداول  عقدت على مدى خمسة أيام في غرفة التداول التعليمية في 

ب الط 13و شارك فيها  ق المالاسوأ في التداول تقنيات أحدثوالمعدة ب BIBFمعهد 
برنامج  ضمن ايطار المبادرةوتأتي هذه  .معة البحرين وبوليتكنيك البحرينمن جا بهوطال

اراتهم صقل مه علىالشباب البحريني  لتحفيزالمسؤولية االجتماعية  الذي تتبناه سيكو 
 .في القطاع المصرفي لهم العملالريادية وتعزيز  فرص 

 
طلبها ي يتويهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة والمهارات األساسية الت

وقد صمم البرنامج بإدخال المحاكاة كوسيلة لنشر الحد األدنى للعمل لدى أي  مصرف 
. وقد اشتملت الدورة على تقييم  في سوق العمل بناء خبراتأجل  المعرفة العملية من

األسهم وأدوات الدخل الثابت، بما في ذلك محاكاة آليات تحليل أسعار أسواق األسهم 
عة للبنك األفتراضي؛ باإلضافة إلى كيفية تحليل عملية توزيع رأس ومحفظة السندات التاب

المال بحسب األصول المستثمر فيها بما يحقق أعلى العوائد، وتقييم تأثير مخصصات 
 خسائر القروض على قرارات االستثمارية للبنوك.
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تضم  التياألولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط  غرفة التداول التعليميةهذا و تعتبر 
 ProBankerوسائط متعددة وأدوات سوق محاكاة مثل ، وجهاز تداول  02أكثر من 

مجموعة شاملة من الدورات التعليمية للطالب الجامعيين  BIBFوطومسون رويترز. يقدم 
والمهنيين في القطاع المالي في الخزانة واالستثمار وأسواق المال وإدارة المخاطر في 

 غرفة التداول.
 
 
 
 
 
 

 نبذة عن شركة األوراق المالية و اإلستثمار )سيكو(:

ُتعد شركة األوراق المالية و اإلستثمار )سيكو( وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة 

في تقليدي وتتخذ من مملكة الَبحَرين مقراً لها واآلخذة بالتوسع على المستويين اإلقليمي والدولي، من أهم بنوك الجملة 

منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتقدم الشركة مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية اإلستثمارية التي تشمل الوساطة 

وصناعة السوق وخدمات الخزينة وإدارة األصول وتمويل المؤسسات وحفظ األوراق المالية وإدارة الصناديق 

 قيمة المضافة.اإلستثمارية التي تستند إلى األبحاث اإلستثمارية ذات ال

كشركة  0222تم إدراج أسهمها في سوِق الَبحَرين لألوراق المالية في عام و 5991بدأت سيكو مزاولة أعمالها عام 

ولسيكو شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل, هي شركة سيكو لخدمات الصناديق اإلستثمارية التي ُتعد شركة . ُمقفلة

مالية وخدمات أدارة الصناديق اإلستثمارية على المستوى اإلقليمي.  وشركة متخصصة في أعمال حفظ األوراق ال

األوراق المالية واإلستثمار )اإلمارات( دار وساطة مالية مقرها في أبو ظبي و مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية 

 ..والسلع في اإلمارات للقيام بأعمال التداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 BIBFنبذة عن 

 ( هو معهد شبه حكومي، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي.BIBFمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )

يقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد عزز التزامنا 

وفير التعليم في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، حيث أننا نعد شريك بالتميز مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال ت

رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في مجاالت الخدمات المصرفية 

يادة واإلدارة والتأمين وتكنولوجيا والمالية اإلسالمية والتنمية التنفيذية والمحاسبة والمالية والدراسات األكاديمية والق

 المعلومات واالتصاالت وإدارة المشاريع وإدارة سلسلة التزويد، األمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع األعمال.

 




