
 

Aims at unlocking the transformative powers of technology for Bahraini youth 

The BIBF and SICO to launch the Digital 

Ambassadors Programme 

 

24 October 2021 

Manama: The Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), signed an agreement with SICO 

BSC(c) (SICO) to deliver the ‘Digital Ambassadors’ programme aimed at providing Bahraini 

youth with the digital knowledge and skills they will need to tackle the professional challenges 

of the digital transformation. 

The ‘Digital Ambassadors’ programme is an innovative 3-week training programme that aims to 

empower final year University students and graduates helping them to transform their future 

organisations through a set of innovative and practical digital tools, skills, and concepts. The 



 

programme brings together 25 candidates to participate in an exciting, hands-on learning 

experience that will see them navigate the next wave of technology to future-proof their careers in 

the digital age. 

Commenting on the value of the program, BIBF Director, Dr. Ahmed Al Shaikh, stated: “Bahrain is 

treading on the right path of economic digitisation. To fuel this growth, it will require a large, highly 

skilled, and technically qualified talent pool that can meet the new demands and contribute to the 

Kingdom's growth, prosperity, and successful transformation into a digital economy of the future. 

He also, added, “We are pleased to collaborate with SICO to support the development of young 

local talents, in line with the Kingdom’s vision.” 

“Enabling young Bahrainis with practical skills and training that is in sync with the future needs of the 

job market is one of the most important contributions that we can make as responsible corporate 

citizens and it is is a key pillar of SICO’s corporate social responsibility program,” said Najla Al Shirawi, 

SICO’s Chief Executive Officer.  “As a digitally-led organization that has invested fintech, we are proud 

to partner with like-minded entities like the BIBF to help usher in the new era of digital banking,” she 

added.  

- Ends - 

 



 

 بهدف تعزيز خبرات الشباب البحريني ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة التحول الرقمي

 وسيكو يطلقان برنامج السفراء الرقميين BIBFمعهد 

 

 2021أكتوبر  24

السفراء  برنامج لإطلاق سيكو ش.م.ب.)م(مع  والمالية اتفاقية تعاونالبحرين للدراسات المصرفية معهد  وقع: المنامة

تزويد الشباب البحريني بالمعرفة والمهارات الرقمية الحديثة وتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي  هدفب ،الرقميين

 .والعالمي

 الجامعيةالسنة الأخيرة مرحلة  خريجي الجامعات و طلاب أسابيع  3على مدار  ويستهدف برنامج السفراء الرقميين

لتمكينهم من بدء مشاريعهم المستقبلية من خلال مجموعة الأدوات والمهارات والمفاهيم الرقمية المبتكرة 

لوظائف  وإعدادهم مرشحاً للمشاركة في تجربة تعليمية فريدة لبناء معرفتهم الرقمية 25 وسيتم اختيار. والعملية

 .ناجحة في العصر التكنولوجي الحديث

بالتزامن مع ريادتها في التحول الرقمي والقدرة " الدكتور أحمد الشيخ BIBFصّرح المدير العام لمعهد ، وبهذه المناسبة

الاقتصاد الوطني في يسير على توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة ومواجهة التغييرات المتسارعة، 

بحرينية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الرقمي لدعم هذا إعداد كوادر  الطريق الصحيح نحو الرقمنة، مما يتطلب

كد الالتزام بدعم رحلة مما يؤ يسعدنا التعاون مع سيكو لدعم تنمية المواهب المحلية الشابة : "وأضاف. النمو

 ."المملكة باتجاه التحول الرقمي



 

مكين الشباب البحريني بالمهارات الرقمية يأتي ت" :لسيكونجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي السيدة قالت ومن جانبها، 

أحد أهم المساهمات التي يمكننا تقديمها كمؤسسة مسؤولة كالمتزامنة مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل 

اجتماعياً، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه سيكو لتحفيز الشباب البحريني 

 تعتمد و بصفتنا مؤسسة: "وأضافت .اراتهم الرقمية وتعزيز فرص العمل لهم في سوق العمل المحليعلى بناء مه

إلى عصر جديد من الخدمات  لتسهيل الدخول BIBF معهد تستثمر في التكنولوجيا المالية، نفخر بشراكتنا مع 

 ."المصرفية الرقمية

 - انتهى -

 


