بنك سيجنوم يحصل عىل موافقة مبدئية من قبل سوق
العالم
أبوظب
ي
ي
▪

العالم وتعزيز فرص النمو من خالل االستفادة من أكب صناديق
يعمل بنك سيجنوم عىل تعزيز نشاطه
ي
إدارة ر
البوات واألصول يف العالم.

▪

العالم وتم تعيي مسؤول تنفيذي
أبوظب
حصل بنك سيجنوم عىل الموافقة المبدئية من قبل سوق
ي
ي
)(i
متمرس ف ر
المحىل بقيمة  25مليار دوالر
الشق األوسط إلطالق المكتب وتقديم خدمات البنك للسوق
ي
ي
أمريك مع مجموعة متكاملة من خدمات األصول الرقمية الخاضعة للتنظيم السويشي.
ي

الت تجاوزت قيمة االكتتاب فيه مبلغ
زيورخ،
أبوظب 23 ،نوفمب  –2022أعلن بنك سيجنوم ،أول بنك لألصول الرقمية يف العالم ي
ي
أبوظت .
عال النمو بإمارة
 90مليون دوالر
ي
أمريك من الفئة ب ،التوسع دوليا يف مركز األصول الرقمية ي
ي

ومنذ إطالقه نجح بنك سيجنوم ف ِّ
كل من سويرسا وسنغافورة من تمكي عمالئه ر
وشكائه لتوسيع نطاق أعمالهم ،حيث
ي
أمريك ،كما واصل سيجنوم تنمية قاعدة عمالئه العالمية
دوالر
مليون
90
بقيمة
ب
الفئة
بلغت قيمة االكتتاب األول من
ي
ر
الت كانت تواجه األسواق العالمية.
إل ما يقرب من  1500عضو ،واجتذاب أكث من  200موظف عىل الرغم من التحديات ي
وتتجىل اسثاتيجية توسيع نطاق األعمال العالمية لبنك سيجنوم من خالل تعزيز حضورهم يف أهم مراكز المال واألعمال
الت تقدم أطرا تنظيمية فعالة واعتمادا مثايدا وطلبا قويا عىل خدمات
المزدهرة مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة ي
األصول الرقمية الموثوقة والمؤسسية.
أبوظب
الموافقة المبدئية يف
ي
العالم .وسيخدم مكتب
أبوظت
حصل بنك سيجنوم عىل موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية يف سوق
ي
ي
ر
الت
سيجنوم الجديد يف الرسق األوسط السوق المحلية من خالل مجموعة من الخدمات المرصفية لألصول الرقمية ،ي
تخضع لرقابة األسواق المالية السويرسية وخدمات إدارة األصول ،وخدمات الثمث باإلضافة إل الخدمات المرصفية
ر
ر
الت تتطلع لتعزيز حضورها يف
الخاصة بالرسكات والمؤسسات .وتشكل قائمة العمالء مجموعة من شكات البلوك تشي ي
والت تستهدف
والت توفر بيئة بيئة أعمال مناسبة ،باإلضافة إل جمعيات األصول الرقمية ي
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ي
المستثمرين المؤسسيي "التقليديي" والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص األعمال يف قطاع األصول الرقمية من خالل
رشيك موثوق به.
تون ،المدير التنفيذي ل ررسكة سيجنوم بدولة اإلمارات العربية المتحدة" :نحن
وقد جاء يف ترصي ح لجوليا فينكبايب  -بب ي
أبوظت.
المال يف إمارة
المستقبىل للمجتمع
العالم والثوي ج عن رؤيتنا للتمويل
متحمسون إلطالق أعمال بنك سيجنوم
ي
ي
ي
ي
ونعتقد أن القيمة األساسية ر
لرسكة سيجنوم متمثلة يف الثقة وقدرتها عىل بناء عالقات قوية ستشكل مكسبا لسنوات قادمة
يف هذه المنطقة".
عالم لألصول الرقمية ،وتحتل حاليا المرتبة الخامسة
وقد نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة يف التحول إل مركز
ي
ر
أمريك .وسيتيح
والت بلغت قيمتها السنوية أكث من  25مليار دوالر
عالميا بنسبة  % 34من المعامالت المرصفية،
ي
ي
أبوظت وتواجدها يف سوق إدارة األصول تعزيز األجندة الوطنية لدولة اإلمارات الداعمة لهذا النوع
ترخيص سيجنوم يف
ي
من اإلستثمار من خالل األطر التنظيمية الواضحة ،باإلضافة إل تطوير فرص ريادة خدمات األصول االفثاضية يف
المنطقة.
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ر
العالم" :سعدنا بحصول سيجنوم عىل الموافقة
ظت
وقال السيد أرفند رامو ي
ي
مرث ،الرئيس التنفيذي لألسواق يف سوق أبو ي
ظت
أبوظت
المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية يف سوق
العالم ،ونتطلع لدعمهم يف تعزيز تواجدهنا يف إمارة أبو ي
ي
ي
والمنطقة .وتعد سلطة تنظيم الخدمات المال ف سوق أبوطت العالم ،ه أكث سلطة ر
ترسيعية لتنظيم قطاع األصول
ي ي
ي
ي
ي
الرقمية ف منطقة ر
المال يف العاصمة اإلماراتية ،ونحن
الرسق األوسط وشمال أفريقيا ،وهو ما يعد محفزا لنمو القطاع
ي
ي
الت ستجلبها رشكات مثل سيجنوم لمجتمع األعمال المتنوع والذي يحفز زيادة النمو
المضافة
بالقيمة
بشدة
نؤمن
ي
ظت وكذلك رفع معدل الشفافية والثاهة باألسواق .إن تواجد سيجنوم يف المنطقة يدعم الثامنا الذي
االقتصادي بأبو ي
عالم تعمل عىل اجتذاب
مال
ظت ،كما وأن دولة اإلمارات العربية المتحدة يف سعيها إل التحول لمركزا ي
ي
نوليه إلمارة أبو ي
رشكات عالمية من خالل بيئة أعمال مناسبة".
الدول لبنك سيجنوم
وأضاف ماتياس إمباخ ،المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سيجنوم" :يتيح التوسع
ي
ف مركز األصول الرقمية ف أبوظت الوصول إل أكث صناديق إدارة ر
الثوات واألصول العالمية ويمنحها فرصا جديدة لعرض
ي
ي
ي
قيمة االستثمار ف األصول االفثاضية بثقة كاملة للمجتمع المحىل والعمالء ر
والرسكاء".
ي
ي

انتىه

اتصال وسائل اإلعالم:
كاستىل
دوم
ي
هاتف+41 58 5082018 :
وث: dominic.castley@sygnum.com
الثيد اإللكث ي
العالم لألصول
بنك سيجنوم
ي
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