
 

 

و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصاالت" و"بنك أبوظبي األول"   (ADQ)"القابضة" 
 ’Wio‘الجيل الجديد المصرفية  تطلق منّصة

 تفتح آفاق االقتصاد الرقمي في دولة اإلمارات ’Wio‘منصة  •
 يمنح موافقته المبدئية لتأسيس بنك رقمي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   •
 2022في الربع األول من عام  المرحلة التجريبية خطط جارية إلطالق  •

 

"القابضة"    :2022فبراير    11  -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة   أبوظبي، إمارة  ، وهي شركة استثمارية قابضة في  (ADQ)أعلنت 
الرقمية الجديدة تحت    المصرفيةإلطالق منّصتها    مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي موافقة مبدئية من  عن حصولها على    ،اليوم
 . ’Wio‘اسم 

المكانة المتنامية للعاصمة اإلماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية  على تعزيز  أبوظبي إمارة  في من مقرها ’Wio‘وستعمل منصة  
مع منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية  متكاماًل،رقميًا  مصرفياً خيارًا  الدولة  في  لعمالئها ’Wio‘في مجال البنوك الرقمية. وستقدم 

ين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في  احتياجاتهم بما يتالءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالمي
تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات   عبر قريبًا نسخة تجريبية تبدأ    ’Wio‘التكنولوجيا. وستطلق  

 . لمطلوبةوسهولة الحصول على المعلومات االعمالء، مع التركيز على األمن والشفافية 

  ، وتعدباإلضافة إلى المساهمة العينية مليار درهم 2.3المصرفية الرقمية  ’Wio‘ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة 
  هما المساهَمين ،إحدى أسرع الشركات االستثمارية القابضة نموًا في الشرق األوسط  "ألفا ظبي القابضة"،وشركة   ،(ADQ)"القابضة" 
"، إحدى مجموعات االتصاالت والتكنولوجيا  "اتصاالتباإلضافة إلى ؛ %65بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ  ’Wio‘في  ينالرئيسي

، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأحد  (FABوبنك أبوظبي األول )؛ %25، بحصة تصل إلى الرائدة على مستوى العالم
 %. 10، بحصة استراتيجية تبلغ في العالم وأكثرها أماناً  أكبر المؤسسات المالية

امارة "في إطار جهودنا الهادفة إلى دعم مستقبل االقتصاد في    :(ADQ)"القابضة"  سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لِـوقال  
المالية، العمالء.   تلبية احتياجات  ُتركز علىعبر توفير منصة مصرفية رقمية متطورة    أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير قطاع الخدمات 

نموذج    في ة إلطالق اإلمكانات التجارية الكامنة  من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فرص  على الموافقة المبدئية  وُيمثل الحصول 
 المتطورة".  وتشريعاتها، مدعومًا ببنيتها التحتية القوية لدولة اإلماراتالفريد، للمساهمة بتعزيز االقتصاد الرقمي  ’Wio‘ عمل



 

 

: "ُيمثل اإلطالق القادم "القابضة  ظبي"ألفا    لشركة  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  العامري،  محمد  سالم  حمد  المهندسجانبه، قال    ومن
ويشكل استثمارنا   متميزًا سيساعد في ترسيخ ريادة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية في العصر الرقمي.  إنجازاً  ’Wio‘ لمنّصة
ستثمار في القطاعات الواعدة داخل  جزءًا من االستراتيجية التي أعلنا عنها في ديسمبر الماضي لال  ’Wio‘مليون درهم في    850البالغ  

وُتشكل   اإلمارات وخارجها.  نمو فرصة    ’Wio‘دولة  تسريع  سويًة على  العمل  إلى  ونتطلع  القابضة"،  "ألفا ظبي  لشركة  قوية  استثمارية 
 أعمالها".

المالية محركًا "للألفرد  الرقمية  الخدمات  -"اتصاالت    لِـ  التنفيذي  الرئيس  الشامسي،  حسن  خليفة  قال  وبدوره، التكنولوجيا  "ُيعّد قطاع   :
بالدفع،  المتعلقة  المستهلكين  سلوكيات  في  للتغير  نتيجة  كبير  بشكل  القطاع  هذا  تطور  وقد  اإلمارات،  دولة  في  الرقمي  للتحول  أساسيًا 

 المتاجر   فيبدون تالمس    الدفعات  باإلضافة إلى العروض الجديدة المالئمة والقائمة على التكنولوجيا. ويتزايد اعتماد العمالء على خدم
جزءًا من   ’Wio‘المنتجات المالية الرقمية بشكل كامل. واستنادًا إلى محفظة التكنولوجيا المالية لدينا، ُتمثل الشراكة في    وعلىالفعلية  

اربهم الرقمية اليومية. كما نسعى  استراتيجيتنا الهادفة إلى تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، من خالل منتجات وخدمات شاملة ُتعزز تج
‘إلى تمكين المستهلكين بخدمات يسهل الوصول إليها، ونحن ملتزمون بتوفير االتصال األمثل وتجربة المستخدم االستثنائية لعمالء  

Wio’." 

  بأن نكون شريكًا في   فخورون   "نحن  (:FAB)  األول  أبوظبي  بنك  للمجموعة،  التنفيذي  الرئيس  الرستماني،  هناء  وتعليقًا على ذلك، قالت
ذلك من خالل الشراكات االستراتيجية يأتي  ، و األمر الذي من شأنه تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا  الرقمية،  أبوظبيأجندة  

. وُيمثل  العربية المتحدة  اتمستقبل الخدمات المالية في دولة اإلمار ل  ولتكون كذلك مصدر إلهام االبتكار،بهدف    تم إطالقهاوالمبادرات التي  
 ".المصرفيةالخدمات  قطاع تقديم نهج جديد ومبتكر في  التي تساهم في بارزة في هذه المسيرة خطوة أخرى  ’Wio‘إطالق 

 حيثمسارات جديدة نحو آفاق أبعد، الجديدة، والمتمثل في فتح  نشاط الشركة أو" الغرض من-الذي يلفظ بصيغة "وي ’Wio‘  اسم شرحوي
الُمعطيات، فيما ُيعبر    ’i‘من خالل الرقمية. وُيمثل الحرف    ’Wio‘  توفرها لكم منصةالتي  إلى شكل المسار والرحلة    ’W‘الحرف    ُيشير 

 عن النتائج.   ’o‘الحرف 

 .wio.io، يرجى زيارة ’Wio‘لمعرفة المزيد حول 

 

 انتهى

 مالحظات للمحررين: 
 ( ADQ"القابضة" )نبذة عن 



 

 

الشركات الكبرى. تغطي استثماراتها القطاعات   واسعة من محفظة ، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك2018في عام  (ADQ)تأسست "القابضة" 
الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطالقًا من    بما في ذلك الطاقة والمرافق واألغذية والزراعة والصحة وعلوم، الرئيسية ضمن اقتصاد دولة اإلمارات المتنّوع

 بعملية تسريع تطوير اإلمارة لتصبح اقتصادًا تنافسيًا عالمي المستوى قائم على المعرفة.  (ADQ)دورها كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" 
،  تويترعلى مواقع التواصل االجتماعي في  (ADQ). كما يمكنكم متابعة "القابضة" media@adq.aeأو المراسلة على  adq.aeلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

 .ولينكدإن، وإنستاغرام
 

 ’Wio‘نبذة عن  
‘Wio’  أبوظبي، ستوفر    هي منصة بنكية رقمية تقدم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء بما يالئم أنماط حياتهم. ومن مقرها الرئيس في إمارة
‘Wio’  تجارب مصرفية من الجيل التالي ذات جودة عالية، تّتسم باألمان والشفافية والمالءمة. وتطمح‘Wio’ بتقديم الخدمات المالية في العصر  إلى تحقيق الريادة
إلى شكل المسار   ’W‘الحرف    ُيشيرالغرض من نشاط الشركة الجديدة، والمتمثل في فتح مسارات جديدة نحو آفاق أبعد، حيث    ’Wio‘شرح اسم  ويالرقمي.  

 عن النتائج.  ’o‘الُمعطيات، فيما ُيعبر الحرف  ’i‘من خالل الرقمية. وُيمثل الحرف  ’Wio‘والرحلة التي توفرها لكم منصة 
 
 

 عن "ألفا ظبي القابضة" 
، وهي واحدة من أسرع الشركات االستثمارية القابضة نمًوا في أبو  2013تأسست شركة ألفا ظبي القابضة وهي مجموعة مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة في عام 

شركة منتشرة في مجاالت الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات باإلضافة إلى قطاعات العقارات والبناء    100م أكثر من  ظبي ، تض 
لنمو المستمر ألصحاب  موظف ، تعد ألفا ظبي مساهًما استراتيجًيا في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي ملتزمة بدفع ا  85000والضيافة. مع أكثر من  

 المصالح من خالل االستثمار في الشركات الناشئة ، ودعم االبتكار والتنوع. 
 

 نبذة عن "اتصاالت"
القوية، وأداءها العمومية    "مجموعة اتصاالت" هي إحدى مجموعات االتصاالت والتكنولوجيا الرائدة في العالم، والتي تعكس تصنيفاتها االئتمانية العالية، ميزانيتها

 . 2020مليار درهم إماراتي في عام  9.0مليار درهم إماراتي، وصافي أرباح موحدة بلغ  51.7الُمثَبت على المدى البعيد، مع صافي إيرادات موحد وصل إلى 
الت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتقدم  يقع المقر الرئيسي لشركة "اتصاالت" في أبوظبي، حيث تأسست قبل أكثر من أربعة عقود كأول مزود لخدمات االتصا

 دولة في أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.   16مليون مشترك في   155.4"مجموعة اتصاالت" الرائدة حلواًل وخدمات مبتكرة لـ 
 لعالم. صّنفت مؤسسة "براند فاينانس" االستشارية "مجموعة اتصاالت" كأقوى عالمة تجارية لالتصاالت على مستوى ا

 www.etisalat.comالموقع اإللكتروني: 
 

 نبذة عن بنك أبوظبي األول 
ـــوظبي بنـــــــــك يعـــــــــد  ـــي بنـــــــــك أكبـــــــــر األول أبــــــ ـــة اإلمـــــــــارات دولـــــــــة فــــــ ـــد  المتحـــــــــدة العربيــــــ ـــات وأأمـــــــــن أكبـــــــــر وأحــــــ ـــالم فـــــــــي الماليـــــــــة المؤسســــــ ـــك ويعمـــــــــل. العــــــ  البنــــــ
 .واالبتكار والمرونة التميز خالل من سضمنها، يعمل التي والمجتمعات ومساهميه وعمالئه لموظفيه قيمة أفضل تحقيق على
ــع المقــــــــر الرئيســــــــي للبنــــــــك فــــــــي أبــــــــوظبي، وتتــــــــوزع شــــــــبكة فروعــــــــه فــــــــي خمـــــــس قــــــــارات، يقــــــــدم مــــــــن خاللهــــــــا عالقاتــــــــه الدوليــــــــة، وخبراتــــــــه الواســــــــعة وقوتــــــــه  يقـــــ

ــــارًا مو  ــــوظبي األول مستشــــــ ــــك أبــــــ ــــر بنــــــ ــًا ويعتبــــــ ــ ــًا وعالميــــــ ــ ـــا محليــــــ ــــعى إلدارة أعمالهــــــ ــــي تســــــ ــــة التــــــ ــــة والدوليــــــ ــــة واإلقليميــــــ ــــركات المحليــــــ ــــدعم الشــــــ ـــة لــــــ ــًا الماليــــــ ــ ثوقــــــ
ــريكاً  ـــ ــدة  وشــــــ ـــ ــة المتحــــــ ـــ ــارات العربيــــــ ـــ ــة اإلمــــــ ـــ ــي دولــــــ ـــ ــالهم فــــــ ـــ ــة أعمــــــ ـــ ــون لمزاولــــــ ـــ ــذين يتطلعــــــ ـــ ــراد الــــــ ـــ ــئة، واألفــــــ ـــ ــركات الناشــــــ ـــ ــات، والشــــــ ـــ ــرى المؤسســــــ ـــ ــًا لكبــــــ ـــ إقليميــــــ

ــًا فـــــــــي المســـــــــيرة التنمويـــــــــة فـــــــــي المنطقـــــــــة، ويقـــــــــدم الـــــــــدعم للعمـــــــــالء فـــــــــي  ومنطقـــــــــة الشـــــــــرق األوســـــــــط وشـــــــــمال أفريقيـــــــــا والعـــــــــالم. ويلعـــــــــع البنـــــــــك دورًا ملموســـــــ

https://adq.ae/ar
mailto:media@adq.ae
https://twitter.com/Adq_Official
https://www.instagram.com/adq_official/
https://www.linkedin.com/company/adqofficial/about/
http://www.etisalat.com/


 

 

ــو واال ــ ــــق النمــــــ ــد تحقيــــــ ــ ــى حــــــ ــ ــئة علــــــ ــ ــورة والناشــــــ ــ ــواق المتطــــــ ــ ــــي األســــــ ــة فــــــ ــ ــدفقات التجاريــــــ ــ ــهيل التــــــ ــ ــال، وتســــــ ــ ــــز رأس المــــــ ــاطر، وتعزيــــــ ــ ــر إدارة المخــــــ ــ ــار عبــــــ ــ زدهــــــ
   سواء.
ــغ ــ ــــالي بلــــــ ــول إجمــــــ ــ ــــك أصــــــ ــوظبي بنــــــ ــ ــــر األول أبــــــ ــن أكثــــــ ــ ــــون  مــــــ ــم ترليــــــ ــ ــــمبر  272) درهــــــ ــهر ديســــــ ــ ــــة شــــــ ــى نهايــــــ ــ ــــار دوالرة حتــــــ ــــك 2021مليــــــ ــع البنــــــ ــ . ويتمتــــــ

ـــــنيف  ــــــو  -AAو -AAو Aa3بتصــــــ ـــــاالت مــــــ ــــــن وكــــــ ــــــنيف مــــــ ــــــأقوى تصــــــ ـــــى بــــــ ــــــه يحظــــــ ـــــا يجعلــــــ ــــــوالي، مــــــ ــــــى التــــــ ـــــت  علــــــ ــــــورز، وفيــــــ ـــــد بــــــ ــــــتاندرد آنــــــ ديز، وســــــ
ــــة  ــي دولــــــ ــ ــــًا فــــــ ــر أمانــــــ ــ ــــك األكثــــــ ــنيف البنــــــ ــ ــــى تصــــــ ــوظبي األول علــــــ ــ ــــك أبــــــ ــل بنــــــ ــ ــــا. وحصــــــ ــمال أفريقيــــــ ــ ــــط وشــــــ ــرق األوســــــ ــ ــــة الشــــــ ــي منطقــــــ ــ ــــوك فــــــ ع للبنــــــ ــّ ــ مجمــــــ

ــــارات ــــز  اإلمــــــ ــــى المركــــــ ــل علــــــ ــ ــــط، وحصــــــ ــــرق األوســــــ ــة الشــــــ ــ ــــدة ومنطقــــــ ــــة المتحــــــ ــين  32العربيــــــ ــ ــًا بــــــ ــ ــة عالميــــــ ــ ــــنيف مجلــــــ ــــع تصــــــ ــًا بحســــــ ــ ــــر أمانــــــ ــــوك األكثــــــ البنــــــ
ــــز  ـــط والمركــــــ ـــرق األوســــــ ـــي الشــــــ ـــث فــــــ ـــدة والثالــــــ ـــة المتحــــــ ـــارات العربيــــــ ـــة اإلمــــــ ـــي دولــــــ ـــك فــــــ ـــأكبر بنــــــ ـــوظبي األول كــــــ ـــك أبــــــ ـــنف بنــــــ ـــانس. وصــــــ ـــال فاينــــــ  94غلوبــــــ

ــال  ـــ ـــــوة "رأس المــــــ ـــــث قــــــ ـــــن حيــــــ ـــــالم مــــــ ـــــي العــــــ ـــــام  –فــــــ ــانكر لعــــــ ـــ ـــــة ذا بــــــ ـــــنيف مجلــــــ ـــــمن تصــــــ ـــــق األول" ضــــــ ـــــأقوى  2021الشــــــ ـــــا  بــــــ ــ  1000والخــــــ ـــ ـــــك فــــــ ي بنــــــ
ــك أبـــــــــوظبي األول  ــل بنــــــ ــي؛ حيـــــــــث حصــــــ ــعيد اإلقليمــــــ ــتدامة علـــــــــى الصــــــ ــال االســــــ ــدة فـــــــــي مجــــــ ــة رائــــــ ــوظبي األول كـــــــــذلك بمكانــــــ ــك أبــــــ ــا يتمتـــــــــع بنــــــ ــالم، كمــــــ العــــــ

ـــــنيف  ــــى تصــــــ ـــــيونال ) AAعلــــــ ــــال إنترناشــــــ ـــــتانلي كابيتــــــ ــــان ســــــ ـــــر مورغــــــ ــــمن مؤشــــــ ـــــن MSCIضــــــ ـــــزء مــــــ ــــو جــــــ ـــــادة"، وهــــــ ــــة "الريــــــ ـــــمن فئــــــ ــــذلك ضــــــ ـــــدرج بــــــ ة، لينــــــ
 .FTSE4Good EMو ،MSCI ESG Leadersمؤشر 
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