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SICO Sponsors Simulation Training Program for University
Students at BIBF

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank
sponsored a specialized trading simulation course “Bank Management Simulation”, conducted
by the Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF). Twelve Banking & Finance students
from the University of Bahrain and Bahrain Polytechnic participated in the 5 day simulation
program. The course covered topics such as equity and fixed income valuations, including how
to analyze stock market, equity and bond portfolios and capital allocation based on invested
assets in order to maximize returns, along with the impact of provision of loan losses on bank
investment decisions.
The course aims to provide students with the necessary knowledge, skillset and practical
tools to pursue a career in banking. Using the BIBF Dealing Room, the program introduces
simulations as an effective tool for disseminating practical knowledge enabling students to be
more competitive on the job market.
Enabling young Bahrainis to develop their leadership skills and enhancing their career prospects
is a key priority for SICO’s corporate social responsibility mandate. SICO conducts other financial
education programs and offers practical learning experiences throughout the year, such as Trade
Quest, a portfolio management competition for high school and university students, as it supports
young students seeking to join the Kingdom’s financial sector.SICO also offers internship programs
designed to enable students to gain relevant work experience in a dynamic financial environment,
which help them meet the work experience requirements of their degree courses and encourage
them to consider careers in the banking and finance industry.
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About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.1 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 asset management provider, SICO
Financial Saudi 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.
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سيكو تنظم دورة تدريبية في التداول بمعهد"  "BIBFلعدد من الطلبة الجامعيين

نظمت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات
المصرفية االستثمارية دورة تدريبية متخصصة في التداول عقدت في غرفة التداول التعليمية في معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية ( )BIBFبمشاركة  12طالبا وطالبة من طلبة الدراسات المصرفية و المالية من
جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين .وقد اشتملت الدورة و التي استمرت لمدة خمسة أيام على عدة موضوعات
مثل تقييم األسهم وأدوات الدخل الثابت ،بما في ذلك محاكاة آليات تحليل أسعار أسواق األسهم ومحفظة السندات
التابعة للبنك االفتراضي؛ إضافة إلى كيفية تحليل عملية توزيع رأس المال بحسب األصول المستثمر فيها بما
يحقق أعلى العوائد ،وتقييم تأثير مخصصات خسائر القروض على القرارات االستثمارية للبنوك.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة والمهارات األساسية المطلوبة للعمل في القطاع المصرفي.
وقد صمم البرنامج بإدخال المحاكاة كوسيلة لنشر المعرفة العملية من أجل بناء خبرات في سوق العمل.
وتأتي جهود تمكين الشباب البحريني لصقل مهاراتهم الريادية وتعزيز فرص العمل أمامهم على قمة أولويات
برنامج المسؤولية االجتماعية الذي تتبناه سيكو .و تحرص على تنظيم برامج تعليمية مالية أخرى ،وتقديم خبرات
تعليمية و عملية طوال العام ،مثل برنامج تحدي التداول االستثماري ،وهي مسابقة إلدارة المحفظة االستثمارية
تُقدم لطالب وطالبات المدارس الثانوية والجامعات ،حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات الطالب الراغبين
في العمل في القطاع المالي بالمملكة هذا باألضافة الى البرامج التدريبية التى تقدمها سيكو لطالب الجامعات حيث
صمم هذا البرنامج بحيث يسمح للطالب باكتساب خبرات عملية
يتسنى لهم األلتحاق بالبنك لمدة معينة وقد ُ
متخصصة وسط بيئة مالية ديناميكية ،مما يساعدهم على استيفاء متطلبات خبرة العمل كجزء من برنامجهم
الدراسي ،باإلضافة إلى تشجيعهم على االتجاه للعمل في قطاع األعمال المصرفية والتمويل.
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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة و صناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة
لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف على ثالث شركات تابعه
ومملوكه لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة
إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية .اما الثالثة "شركة سيكو السعودية المالية" (قيد التأسيس) متخصصة في ادارة األصول و مقرها الرياض .وتتخذ سيكو من
مقرا له ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها مصرفا ً إقليميا ً موثوق به يقدم مجموعة متكاملة
مملكة البحرين ً
من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية
ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت
لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قد ًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراس بططار حوكمة مؤسساتية
قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئه .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100

موظف متميز.
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