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یحصل على تصریح لممارسة الخدمات المالیة من سوق أبوظبي العالمي  "سیبا بنك"
 تح مكتباً في أبوظبيتویف

 
یمكن العمالء من المؤسسات االستفادة من خدمات سیبا بنك في مجال الخدمات المصرفیة لألصول ستصریح تقدیم الخدمات المالیة،  ●

 . الرقمیة، من ضمنھا حلول االئتمان واالستشارات االستثماریة واإلدارة والحفظ األمین
رقابي إطار ضمن األنشطة المالیة األعمال وممارسة ومكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد لالبتكار من سیبا بنك  سیستفید ●

 .   متقدم
رائد في مجال الخدمات المصرفیة بنك في المنطقة ك تھوترسیخ مكانبنك العمال أعدد الموظفین لدفع نمو  زیادةوجدید  إقلیميمكتب  ●

 . لألصول الرقمیة

 

من  لھا، وھو منصة مصرفیة رقمیة متكاملة مرخص " (SEBA Bank) سیبا بنك"أعلن  : 2022فبرابر  22: أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
لسوق أبو  (FSRA) الخدمات المالیة من ھیئة تنظیمالیوم، أنھ حصل على تصریح  (FINMA) قبل ھیئة اإلشراف على السوق المالیة السویسریة

ھذا التصریح، افتتح سیبا بنك مكتبا لھ في  صدوروعقب . 2022فبرایر  7اعتبارا من مالیة  قدیم خدماتیتیح لھ تمما س (ADGM) ظبي العالمي
  . المنظمةسوق أبوظبي العالمي لتعزیز ودعم شركائھ اإلقلیمیین عبر توفیر خدمات األصول الرقمیة 

تقدیم المشورة بشأن االستثمارات واالئتمان، وترتیب تتضمن سوق أبوظبي العالمي،  لرقابة خاضعة شطةبأنالقیام یخول ھذا التصریح، سیبا بنك 
  2015عام العالمي أبوظبي سوق  أصدرهالذي ) FSMR(وفقا لنظام الخدمات المالیة واألسواق  الستثماراالئتمان والحفظ واعملیات 

جولة ففي ینایر، أغلق سیبا بنك . الذي حققھ سیبا بنك خالل العام الماضيملحوظ أبوظبي في تسریع النمو الإمارة سیساھم افتتاح المكتب في 
مزید من االستثمار في ضخ من خالل أعمالھ  في السریعنمو مواصلة تحقیق المما أتاح  ،ملیون دوالر أمریكي 120بقیمة  C استثماریة من الفئة

وخاضع لقوانین  نظمسیبا بنك، والتي تھدف إلى تواجد م استراتیجیةسوق أبوظبي العالمي جزء من أتي اختیار یو. تطویر الخدماتالتكنولوجیا و
بزیادة عدد الموظفین في أقسام العملیات والمبیعات  أبوظبيمن خالل المكتب الجدید في  سیقوم البنكحیث . فیھا عملوإجراءات األسواق التي ی

  . وتطویر األعمال في المنطقة

تنظیم  سلطةعن فخره بحصول البنك على ھذا الترخیص من قبل  (Guido Buehler) غیدو بوھلیرالرئیس التنفیذي لسیبا بنك ھذا وأعرب 
یعد ھذا الترخیص : "وقال. السوق من خالللتقدیم خدماتھ المصرفیة لألصول الرقمیة  (ADGM) لسوق أبوظبي العالمي (FSRA) الخدمات المالیة

 لھیئة اإلشراف على السوق المالیة السویسریة خاضعقیمة مضافة إلى رخصنا القائمة، بصفتنا مصرف منظم ووسیط لتداول األوراق المالیة 
(FINMA)،  نقوم بدور مزود مرخص لھ لتقدیم خدمات الحافظ األمینننا أفضال عن (Custody Services) الجماعي  لمخططات االستثمار

 ".السویسریة لألصول الرقمیة

بدعم من صندوق الثروة السیادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، شركة مبادلة لالستثمار، مركز أبوظبي الدولي للخدمات المالیة، یعد "  أضافو
في  النمو الذي نستھدفھیوفر دعًما قیًما في تحقیق سال سوق أبوظبي العالمي مركًزا عالمیًا رائدًا لدفع االبتكار في مجال التكنولوجیا وتطویر األعم

ل سیكون مكتبنا الجدید في المنطقة التجاریة والمالیة المزدھرة في جزیرة الماریة بمثابة مركز استراتیجي لسیبا بنك لالستجابة بشكل فعا. لمنطقةا
 .لالحتیاجات المتغیرة لعمالئنا في اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة

نرحب بسیبا بنك بین مجموعة المؤسسات : "الرئیس التنفیذي لسلطة التسجیل في سوق أبو ظبي العالميظاھر بن ظاھر المھیري، وصرح 
یسعى سوق أبوظبي العالمي . األصول الرقمیة المزدھر جالللغایة في م مرحلة مھمةالمالیة المتنامیة في سوق أبوظبي العالمي وذلك خالل 

نتطلع إلى دعم سیبا بنك في . أبوظبيإمارة والمساھمة في نمو وتنویع اقتصاد  التي یوفرھا ةالبیئیز نھوض بخدماتھ المالیة لتعزباستمرار إلى ال
 ". في نطاق عملھ والمنطقة دول مجلس التعاون الخلیجي لخدمة اً مركز أبوظبيمن جعل مكتبھ في للنمو العالمي وتمكینھ  استراتیجیتھ

البنك السویسري الذكي الذي یوفر مجموعة عالمیة آمنة وذات مستوى مؤسسي من الخدمات المصرفیة المنظمة لالقتصاد ویعد سیبا بنك، وھو 
یحظى سیبا بنك . األصول الرقمیة إدارةتتمتع بقدرات أساسیة في  والتي العالمبالكامل في  لھا الرقمي الجدید، كواحد من أوائل البنوك المرخص

ویعد رائدًا في مجال االبتكار في خدمات . سسات المالیة والشركات لتوجیھ العمالء بسالسة إلى اقتصاد األصول الرقمیةبثقة المستثمرین والمؤ
 .األصول الرقمیة وقد أطلق عددًا من المنتجات البارزة استجابة لطلب العمالء
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 دولةتعد : " )Christian Borel( كریستان بوریلكبیر المسؤولین التنفیذیین ومدیر فرع سیبا بنك أي جي في سوق أبو ظبي العالمي وأضاف 
اإلمارات لتقنیة البلوكتشین دولة  استراتیجیةرائدة عالمیاً في مجال األصول الرقمیة وتقنیة البلوكتشین، حیث تشكل  مركزاً  اإلمارات العربیة المتحدة

تنظیمیة واضحة تسمح للشركات  أبوظبي أطراً إمارة كما وضعت . خطة واضحة لتعزیز مكانتھا كمحور عالمي لالبتكار ھذا المجال 2022لعام 
ً . دولةالفي  ةفعالیبالعمل ب لھا المرخص للمھتمین باالستثمار في األصول  بھ موثوق شریكفإن سیبا قادر على العمل ك رخص لھ،م وباعتباره بنكا

  .الرقمیة والخدمات المصرفیة في المنطقة

 

 انتھى

 
 

 *الرئیس التنفیذي غیدو بوھلیر متوفر إلجراء لقاءات صحافیة
 

  :حول سیبا بنك

 ویقع مقره الرئیسي في مدینة زوغ 2018في أبریل من العام  - SEBA Bank AG تأسس سیبا بنك -االقتصاد الجدید إعادة تعریف التمویل في 
Zugمصرف رائد في الصناعة المالیة، حیث یعتبر البنك الذكي العالمي الوحید الذي یقدم مجموعة شاملة بالكامل من الخدمات المصرفیة . ، سویسرا

، حصل سیبا بنك على ترخیص وسیط لتداول األوراق المالیة إضافة لرخصتھ كمصرف، 2019في أغسطس . الرقمي الناشئالمنظمة في االقتصاد 
وھي المرة األولى التي تمنح فیھا ھیئة تنظیمیة مرموقة مثل ھیئة اإلشراف على السوق المالیة  - CISA على ترخیص 2021وفي سبتمبر 

إن النطاق الواسع والمتكامل رأسیاً للخدمات . مزود خدمات مالیة لدیھ قدرة أساسیة في األصول الرقمیةمثل ھذه التراخیص ل(FINMA) السویسریة
ھذا ما دفع بنك فرنسا المركزي الختیار سیبا بنك في عملیة  –جنبًا إلى جنب مع أعلى معاییر األمان، یجعل قیمة العرض المقدم من سیبا بنك فریدًا 

شركة في  50سیبا بنك كأفضل CB Insights و CVVC یذكر التقریر العالمي .(CBDC) یة الصادرة عن البنك المركزياختبار تكامل العملة الرقم
في  Digital Wealth Management Impact Innovation 2021سیبا بنك جائزة  Aite Group منحت. النظام البیئي لتقنیة البلوكتشین

 .في سویسرا 2021البنك كأحد أفضل الشركات الناشئة  LinkedIn درجت، وأ"بدء التشغیل الرقمي لھذا العام"فئة 
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