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FIVE BAHRAINI UNIVERSITY STUDENTS INDUCTED INTO SICO’S ANNUAL
SUMMER INTERNSHIP PROGRAMME
Manama, Kingdom of Bahrain – 7 August 2018: SICO BSC (c), a leading regional asset
manager, broker, and investment bank, welcomed five students from University of Bahrain and
Manchester Metropolitan University to its annual summer internship programme. The initiative
forms part of SICO’s on-going corporate social responsibility efforts, which focus on educating
youth as one of their central pillars.
The students will gain valuable on-the-job experience by serving in different departments such as
Client Relations, Asset Management, Information Technology, Financial Control and Internal Audit,
complementing their education with hands-on training.

The five students were selected on the basis of their strong academic performance in banking
related subjects and other relevant areas such as finance, accounting, economics and Information
Technology. The internship programme is designed to enable students to gain relevant work
experience in a dynamic financial environment, which will help them meet the work experience
requirements of their degree courses and encourage them to consider careers in the banking and
finance industry.
Commenting on the goals of the programme, SICO Head of Human Resources & Administration,
Nadia Albinkhalil said: “SICO is committed to mentoring and training the next generation of
financial services professionals. The hands-on training offered by our annual internship programme
is critical to the development of students and is in line with our support for our industry both on the
local and regional levels. As a market leader in the investments sector, we believe SICO offers
students a unique chance to gain a preliminary insight into the markets and leverage opportunities
in their future careers.”
-

Ends

-

About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.8
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 Dhabibased 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.
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مدير إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية لدى سيكو السيدة نادية البنخليل ،الثانية من اليمين ،مع املتدربين

سيكو تستقبل خمسة طالب جامعيين بحرينيين في برنامجها السنوي للتدريب الصيفي
املنامة ،مملكة البحرين –  7أغسطس  :8102رحبت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية
االستثمارية ،بخمسة طالب من منتسبي جامعة البحرين وجامعة مانشستر متروبوليتان ،والذين التحقوا ببرنامجها السنوي للتدريب الصيفي .إذ يأتي هذا
البرنامج ضمن استراتيجية املسؤولية االجتمايية التي تنتهجها سيكو ،والتي تستند إلى يدة ركائز رئيسية من أهمها التركيز يلى تعليم الشباب وتطوير قدراته.
وفي إطار برنامج التدريب الصيفي ،سوف يكتسب الطالب خبرة ّ
قيمة من خالل العمل في إدارات البنك املختلفة ،مثل يالقات العمالء وإدارة األصول وتقنية
املعلومات و الشئون املالية والتدقيق الداخلي ،وذلك بهدف استكمال ما تلقوه من تعليم نظري بمزايا التدريب العملي.
وتم اختيار الطالب الخمسة يلى أساس أدائهم األكاديمي املتميز في املجاالت املتعلقة باأليمال املصرفية وبعض املجاالت األخرى ذات الصلة ،مثل التمويل
واملحاسبة واالقتصاد وتقنية املعلومات .وقد ُ
صمم برنامج التدريب بحيث يسمح للطالب باكتساب خبرات يملية متخصصة وسط بيئة مالية ديناميكية ،مما
سيسايدهم يلى استيفاء متطلبات خبرة العمل كجزء من برنامجهم الدراس ي  ،باإلضافة إلى تشجيعهم يلى االتجاه للعمل في قطاع األيمال املصرفية والتمويل.
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ً
وتعليقا يلى أهداف البرنامج قالت السيدة نادية البنخليل ،مدير إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية" :تلتزم سيكو بتعليم الجيل القادم من الخريجين
املهتمين بقطاع الخدمات املالية ،فنحن نؤمن بأن التدريب العملي الذي يوفره برنامج تدريب الطالب السنوي مهم للغاية من أجل تطوير قدرات الطالب ،مما
ً
بنكا ر ً
ائدا في قطاع توظيف وإدارة االستثمارات باإلضافة الى تقديم
سيساهم في تطوير القطاع املصرفي يلى الصعيد املحلي واإلقليمي يلى حد سواء .وبصفتنا
الخدمات االستثمارية األخرى في املنطقة ،فإننا نؤمن بأن سيكو تقدم للطالب فرصة فريدة الكتساب معرفة وخبرة مبدئية يميقة بتطورات واتجاهات
ً
األسواق ،فضال ين كيفية االستفادة من هذه الفرص في تحديد مستقبلهم املنهي".

 -انتهى -

نبذة ين سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املتخصصة في إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة
ُ
لديها إلى أكثر من  1.1مليار دوالر امريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف يلى شركتين
تابعتين ومملوكتين لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو اإلمارات ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية،
وهي شركة إقليمية متخصصة في أيمال حفظ األوراق املالية.
وتتخذ سيكو من مملكة البحرين ً
مقرا لها ،وهي آخذة في التوسع يلى الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات بايتبارها بنك إقليمي
موثوق به يقدم مجموية متكاملة من الحلول املالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية االستثمارية وصناية السوق ،والتي يديمها
فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة ين أكثر من  09باملائة من األسهم الرئيسية في املنطقة.
ومنذ تأسيسها في العام  ،1001دأبت سيكو يلى تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت لها قايدة يمالء يريضة من كبرى املؤسسات .وتمض ي سيكو ً
قدما
ً
في مسيرتها نحو املزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي ،فضال ين سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع
يمالئها .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو  199موظف متميز.
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