
 

 بيان صحفي

 
تعلن عن تعيينات بمناصب قيادية بعد الحصول على ترخيص   Wioمنصة 

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 
 

 النعيمي بمنصب رئيس مجلس اإلدارة   راشد  تعيين سعادة سالم -

 للمنصة    خبير التكنولوجيا املالية املخضرم جايش -
ً
 تنفيذيا

ً
 باتل رئيسا

- Wio  تحصل على ترخيص مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي إلنشاء بنك رقمي بالكامل في دولة اإلمارات 

املنصة املصرفية الرقمية من الجيل التالي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في مجال اإلدارة املالية للشركات  -

 واملستهلكين في دولة اإلمارات 

 
 في دولة اإلمارات،    Wio Bankأعلنت منصة    :2022أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، ×× مايو  

ً
عن تعيين  التي تأسست مؤخرا

باتل بمنصب الرئيس التنفيذي. وتأتي هذه الخطوة بعد   بمنصب رئيس مجلس اإلدارة، وجايش النعيمي    راشد  سعادة سالم 

 إلطالق أعمالها من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. التراخيص الالزمة  حصول املنصة على  

 

( و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصاالت" وبنك أبوظبي ADQمن "القابضة")  يملكها كل مصرفية رقمية متكاملة  منصة    Wioوتعد  

 مليار درهم.   2.3( برأس مال أولي قدره  FABاألول )

 

من خالل توليه العديد من املناصب القيادية في   Wioالنعيمي خبرة واسعة في القطاع املالي إلى    راشد  سعادة سالم  ويضيف

(، والعضو املنتدب بمجلس إدارة صندوق ADQ"القابضة" )  مؤسسات رفيعة املستوى، بما في ذلك منصب عضو مجلس إدارة

 عمل  أبوظبي للتقاعد. كما  
ً
باإلضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"،  بمنصب  سعادته سابقا

القابضة املدرجة في بورصة نيويورك والشركة الوطنية لخدمات الطاقة )نسر(    إيركابفي مجلس إدارة شركة  عدد من املناصب  

  املدرجة في بورصة ناسداك.  

 

املالي الرائد واملفضل لتكون الشريك  ، يشارك النعيمي في تشكيل املنصة  Wioوبموجب منصبه كرئيس مجلس إدارة منصة  

 للشركات واألفراد في دولة اإلمارات.  

 

تلبية وقال   إلى  نهدف  اليوم  ونحن  باستمرار.  املتغيرة  العمالء  احتياجات  ملواكبة  نموه  املصرفي  القطاع  "يواصل  النعيمي: 

 بديهية وأساسية وسهلة االستخدام.
ً
نمتلك اليوم    احتياجات الجمهور الذي يسعى للحصول على خدمات رقمية ويتوقع حلوال

  منصة رقمية عالية التطور وقابلة للتك Wioفي 
ً
يف تفتح مسارات جديدة لعمالئها وتبسط عملية إدارة األموال. يسعدني جدا



 

االنضمام إلى فريق العمل القوي واملؤهل الذي يعمل خلف الكواليس لتقديم هذه الرحلة املصرفية الرقمية املبتكرة للعمالء 

 في دولة اإلمارات".  

 

 Wioا املالية على مستوى املنطقة، جهود النمو االستراتيجي في  وسيقود جايش باتل، أحد أبرز األسماء في مجال التكنولوجي

بموجب منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة. وبفضل خبرته الواسعة في بناء الحلول الرقمية واملنتجات املبتكرة بحسب الطلب، 

 على مستوى الدول  ، وهو بنك نمط الحياة الرقمي.Livقاد باتل جهود إنشاء  
ً
 ة في وقت قياس ي. الذي أصبح األسرع نموا

 

 لتناسب نمط حياة    Wioوقال باتل: "تعد  
ً
 األفرادمنصة مالية ذكية ومتكاملة تعمل على توفير حلول مبتكرة ومصممة خصيصا

إلى األدوات   Wioشترك  واحتياجات األعمال. وباعتبارها منصة مفتوحة، ست لتسهيل الوصول  مع مزودين محليين وعامليين 

والخدمات التي ستدعم طموحات عمالئنا. ويتمثل الهدف من ذلك في جعل الخدمات املصرفية تجربة مريحة وشفافة وبديهية 

    وخلق مستقبل أفضل لعمالئنا من خالل تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع البنوك في املنطقة". 

 

في تبسيط الخدمات املصرفية للمستهلكين في الدولة، وتهدف املنصة إلى بناء قدراتها املالية وغير املالية من   Wioوتتمثل رؤية 

الناشئة األخرى في قطاع التكنولوجيا املالية ورواد هذا املجال لتزويد العمالء بتجربة مصرفية   خالل التعاون مع الشركات 

 . Wioخالل تطبيقات أو شركاء    رقمية كاملة بصورة سلسة من

 

التي تمكن الشركات من النمو بشكل أكثر فاعلية البيانات والذكاء االصطناعي لتطوير رؤى العمالء اليومية    Wioوتستخدم  

 وتساعد األشخاص من جميع األعمار على تحمل املسؤولية املالية الشخصية واالرتقاء بمستقبلهم املالي. 

 

املنصة على طر  األول  وستعمل  منتجها  األعمال  Wio Businessح  الصغيرة واملتوسطة ورواد  للشركات  املخصص  التطبيق   ،

وأصحاب األعمال الحرة، والذي يقدم مجموعة كاملة من الحلول املصرفية لألعمال للشركات الصغيرة والكبيرة على مستوى 

زات أخرى مثل لوحة املعلومات سهلة االستخدام  املنطقة. ومع وجود فريق عمل ضخم متاح لدعم العمالء باإلضافة إلى مي 

سيزود   اآللية،  املالية   Wio Businessوالخدمات  اإلدارة  لتحقيق  إليه  يحتاجون  الذي  والدعم  باألدوات  األعمال  أصحاب 

      الفعالة، وكل ذلك بضغطة زر واحدة. 

 

على تبسيط مهام اإلدارة املالية ألصحاب كذلك  إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات املصرفية، حيث تعمل    Wioوتذهب منصة  

 األعمال، ما يترك لهم الحرية في التركيز على بناء أعمالهم.   

 

 انتهى

 

 Wioنبذة عن 



 

 مفتوحة، بين األدوات   Wioمنصة مصرفية رقمية متكاملة تم إنشاؤها بهدف توفير الخدمات املصرفية للجميع. وتدمج    Wioتعد  
ً
باعتبارها منصة

 لتناسب أنماط حياة العمالء واحتياجات األعمال. وجرى  والخدمات املالية املستقلة بهدف تقديم تجربة 
ً
مصرفية رقمية بالكامل مصممة خصيصا

 مستقبل مالي مرن ألنفسهم. بناء لتكون آمنة وشفافة ومالئمة ملساعدة األفراد على   Wioتصميم 

 

شكل املسار والرحلة التي  " إلى Wالهدف من إطالق املنصة واملتمثل في فتح مسارات جديدة نحو آفاق أبعد، حيث يشير الحرف " Wioويعكس اسم 

 من خالل الخدمات الرقمية.   Wioتوفرها منصة 

 

(  ADQ"القابضة")مملوكة لكل من في أبوظبي وهي حاصلة على ترخيص مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، و  Wioويقع املقر الرئيس ي ملنصة  

 (.  FABو"ألفا ظبي القابضة" و"اتصاالت" وبنك أبوظبي األول )

 

 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع ممثلي العالقات العامة: 

Wio 

 Wio، مدير العالقات العامة،  الجارحريما  

 1099 606 50(0) 971+هاتف متحرك:  

 Rjareh.o@adq.aeبريد إلكتروني:  

 
 

 هاوس أوف كومز 

 جورجيا أديرلي

     0125 892 56(0) 971+هاتف متحرك:  

     Neobank@houseofcomms.comبريد إلكتروني:  
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