
 
 

 
شركة سيتكو تفتح مقرها في سوق أبوظبي العالمي بعد تحقيقها لزيادة بنسبة 

 % في أصولها في المنطقة400
 

  مليار دوالر العام الفائت نظراً لزيادة االهتمام  125ارتفعت األصول الخاضعة إلشراف الشركة إلى
 من قبل المستثمرين  

 المقر في أبوظبي مجموعة واسعة من المواهب، مع التركيز على توظيف المواهب النسائية  يضم
 في المجال المالي

 
: افتتحت مجمعة سيتكو مكاتبها في سوق أبوظبي العالمي، المركز 2021يناير  17يورك، أبوظبي/نيو

األصول الخاضعة إلشرافها في المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن شهدت الشركة زيادة في 
  مليار دوالر. 125% لتصل إلى 400المنطقة بنسبة 

  
يأتي قرار سيتكو بتأسيس مقر لها في سوق أبوظبي العالمي في أعقاب اإلقبال الملحوظ على خدمات 
األصول بما فيها اإلدارة والخدمات المصرفية والحوكمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا العام 

إلدارة  ستتعاون سيتكو مع سوق أبوظبي العالمي إلنشاء بيئة عمل مستدامة ومتكاملةهذا وماضي. ال
   الخدمات المالية في دولة اإلمارات. قطاعلمواصلة تطوير ، وتوفير منصة االستثمار

  
دعم أهداف سوق أبوظبي العالمي المتمثلة في زيادة التوظيف المحلي في على  سيتكو وستحرصهذا 

  من خالل ما يلي:  القطاع المالي للدولة
 وظيف المواهب اإلماراتية للعمل في خدمات األصول واإلدارة والوصاية والحوكمةت  
  تعزيز التدريب والتوظيف من خالل برامج التدريب الداخلي والندوات والبرامج التعليمية باالشتراك مع المؤسسات

  المحلية ومقدمي الخدمات
 لمواهب النسائية في القطاع الماليااللتزام بتوظيف ا  

  
قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي األول لالستراتيجية وتطوير األعمال لدى سوق في هذه المناسبة، و

تأكيداً على األهمية االستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي » سيتكو«أبوظبي العالمي: تمثّل شراكتنا مع 
التزامنا باستقطاب الشركات الرائدة في العالم إلى حافظة أبوظبي  ، وتسهم بتعزيزكمركز مالي دولي رائد

 " .الموّسعة من المؤسسات
  
على خدمة » سيتكو«سيتكو: تعمل س والرئيس التنفيذي للعمليات في من جانبه، قال روالد سميتس، الرئي 

ذات النمو العضوي األكبر عاماً، وقد نمت لتصبح شركة خدمة األصول  50قطاع االستثمار العالمي منذ أكثر من 
في العالم في مجال االستثمارات البديلة. وقد تمكنا من تحقيق هذا اإلنجاز آخذين في االعتبار االستدامة 
على المدى الطويل، وهي ميزة تعكس التزام سوق أبوظبي العالمي بمواصلة ترسيخ أبوظبي مركزاً مالياً 

 .ظيف على مستوى المنطقةدولياً، من خالل تنفيذ برامج التعليم والتو
 
 



  
 

 

مع توسعها السريع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن مجموعة سيتكو ومن الجدير بالذكر أنه و
دولة، توفر  40موظف في  7000تريليون دوالر و 1التي تضم أصوالً عالمية خاضعة إلشرافها بقيمة أكثر من 

 حول العالم. حلول خدمات األصول لقطاع االستثمار البديل 
 

 --انتهى--
 

 


