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SICO sponsors a simulation training programme for university Students at BIBF
Sponsored by SICO a leading regional asset manager, broker and investment bank, the Bahrain Institute of
Banking and Finance (BIBF) recently held a specialised trading simulation course entitled ‘Bank Management
Simulation’ for 12 students from the University of Bahrain (UoB) 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.
The course aims to provide students with the necessary knowledge, skillset and practical tools needed to pursue a
career in banking. Using the BIBF Dealing Room, the programme is designed to introduce simulations as an effective
tool for disseminating practical knowledge that will make students more competitive in the job market. The course
covered equity and fixed income valuations, including how to analyse stock market, equity and bond portfolios as well as
how to analyse capital allocation based on invested assets in order to maximize 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. 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.
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About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with USD 1.9 bn in assets under management
(AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central Bank of Bahrain and also oversees two
wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a specialised regional
custody house, SICO Fund Services Company (SFS). 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.

About BIBF

The BIBF is a semi-government training institute affiliated to the Central Bank of Bahrain. It plays a vital role in the
training and development of human capital in the Kingdom of Bahrain, the Gulf region, the wider Middle East and North
Africa. The BIBF’s commitment to excellence has strengthened its position as the leading educational provider across all
major business disciplines. The BIBF serves 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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“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 والخدمات المصرفية االستثمارية دورة تدريبية متخصصة
في التداول عقدت على مدى خمسة أيام في غرفة التداول التعليمية في معهد  BIBFوالمعدة بأحدث تقنيات التداول في أسواق المال ،بمشاركة
 12طالب وطالبة من جامعة البحرين وبوليتكنيك البحرين .وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج المسؤولية االجتماعية التي تتبناها سيكو
لتحفيز الشباب البحريني على صقل مهاراتهم الريادية وتعزيز فرص العمل لهم في القطاع المصرفي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الطالب بالمعرفة الالزمة والمهارات األساسية المطلوبة التي يتطلبها الحد األدنى للعمل في القطاع المصرفي وقد
صمم البرنامج بإدخال المحاكاة كوسيلة لنشر المعرفة العملية من أجل بناء خبرات في سوق العمل .وقد اشتملت الدورة على تقييم األسهم وأدوات
الدخل الثابت ،بما في ذلك محاكاة آليات تحليل أسعار أسواق األسهم ومحفظة السندات التابعة للبنك األفتراضي؛ 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.
وتعد غرفة التداول « »BIBF Dealing Roomلتدريب المهنيين والطالب ،األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛
كغرفة تدريب بالمحاكاة االفتراضية تضم أكثر من  20محطة تداول ،ووسائط متعددة مجهزة بالكامل ،وأدوات المحاكاة للسوق ،حيث يواجه
الطالب سيناريوهات اقتصادية من واقع الحياة العملية إلعدادهم ليصلوا إلى مستوى عا ِل من الخبرة في التعامل مع األعمال التجارية والمالية.
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نبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية ،وتصل
قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إلى  1.9مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي
كبنك جملة تقليدي ،كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين 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
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل
األوراق المالية .وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
حافل باإلنجازات باعتبارها بنك إقليمي موثوق به يقدم مجموعة متكاملة 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 الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها.
وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو  100موظف متميز.
نبذة عن معهد BIBF
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( )BIBFهو معهد شبه حكومي ،وهو تابع لمصرف البحرين المركزي.
يقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي ،والشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،ملتز ًما بالتمييز كمؤسسة رائدة في مجال توفير التعليم في جميع التخصصات التجارية الرئيسية ،و يعد شريك رسمي للعديد
من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في مجاالت الخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية والتنمية
التنفيذية والمحاسبة والمالية والدراسات األكاديمية والقيادة واإلدارة والتأمين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة المشاريع
وإدارة سلسلة التزويد ،األمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع األعمال.
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