جمموعة سييت املصرفية حتصل على ترخيص من سوق أبوظيب العاملي
توفري أنشطة اخلزينة وخدمات األسواق الرأمسالية العاملية لعمالء سييت
أبوظيب  30 ،أكتوبر  -2018أعلنت جمموعة سييت املصرفة العاملية اليوم عن حصوهلا على ترخيص من سوق أبوظيب
العاملي لتأسيس فرع لسييت بنك إن إيه يف السوق  .وجاء هذا اإلعالن خالل حفل رمسي أقيم يف مكاتب سوق أبوظيب
العاملي حضره كل من معايل /أمحد علي الصايغ ،وزير دولة و رئيس جملس إدارة سوق أبوظيب العاملي ،ومايك كورابت،
الرئيس التنفيذي جملموعة سييت املصرفية ،والذي يزور حالياً العاصمة أبوظيب.
وسوف تقوم اجملموعة املصرفية الدولية ،عرب فرعها يف سوق أبوظيب العاملي ،بتقدمي آخر خدمات إدارة السيولة لعمالئها من
الشركات واملؤسسات الدولية اليت تتطلع إىل أتسيس مراكز إقليمية خلدمات اخلزينة يف اإلمارات ،مستفيدة يف ذلك من
اإلطار التنظيمي املتطور لسوق أبوظيب العاملي وموقعه كمركز أمثل لتقدمي اخلدمات املالية على املستوى اإلقليمي.
كما ستقدم سييت ،بعد حصوهلا على موافقة سلطة تنظيم اخلدمات املالية لسوق أبوظيب العاملي ،ابقة واسعة من األنشطة
االستثمارية للعمالء الدوليني عرب منصتها يف سوق أبوظيب العاملي مما سيساهم يف تعزيز قدراهتا يف اإلمارات العربية املتحدة،
حيث تتواجد بشكل مستمر منذ العام  1964وتقدم طيفاً واسعاً من اخلدمات املصرفية ،سواء للمؤسسات والشركات
كما لألفراد.
وتعليقاً على هذا اإلعالن ،صرحت السيدة اليسار فرح انطونيوس ،املدير التنفيذي لسييت بنك اإلمارات ،قائلة" :تعترب
اإلمارات العربية املتحدة قاطرة اقتصادية إقليمية وسوقاً إسرتاتيجية مهمة ابلنسبة لسييت .وال شك يف أن املنصة اليت يوفرها
سوق أبوظيب العاملي تعزز من مكانة أبوظيب كمركز ثقل مايل إقليمي ،ومتنحنا القدرة على تطوير حلول مناسبة لعمالئنا
الدوليني".

ِّ
نرحب ابنضمام
من جهتهَّ ،
صرح السيّد ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم اخلدمات املالية لسوق أبوظيب العامليّ " :
طور من مكانة أبوظيب كمركز مايل عاملي ِّّ
جمموعة سييت املصرفية إىل أسرة سوق أبوظيب العاملي مبا ي ِّّ
ويعزز اآلفاق االقتصادية

طويلة األمد لدولة اإلمارات العربية املتحدة .كما يسعدان أن نتعاون مع سييت مبا يساعد املصرف العاملي على حتقيق
اسرتاتيجياته للنمو مستقبالً ،وذلك يندرج ضمن توجهنا لدعم املؤسسات املالية يف أتسيس مراكز اقليمية خلدمات اخلزينة
تعتمد أرقى املواصفات العاملية وتقدم لعمالئها آخر احللول املبتكرة".

وأضاف السيد تنج قائالً" :إنين اتطلع قدماً ملسامهة سييت يف تعزيز حيوية السوق والتوسع يف توفري ابقة احللول املصرفية
واملالية للعمالء ،وحنن على يقني أبن هذه الشراكة سوف تقدم قيمة مضافة للمؤسسات والشركات كما للمستثمرين وجمتمع
األعمال ككل يف الدولة وعلى املستوى العاملي".
وتزاول سييت نشاطها يف مخس وعشرين سوقاً يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،وتقدم اجملموعة املصرفية العاملية يف املنطقة
اخلدمات املصرفية واإلستثمارية للشركات ،التقليدية منها أو تلك املتطابقة مع أحكام الشريعة ،وخدمات األسواق الرأمسالية،
وعمليات إدارة النقد والسيولة ،وخدمات اخلزينة ،واخلدمات املصرفية اخلاصة .كما تقدم سييت اخلدمات املصرفية لألفراد يف
كل من اإلمارات العربية املتحدة والبحرين.
####

