
 

 

 

ي العالمي يمنح بنك أنجلو  ي التجاري  -سوق أبوظب    "بنك من مستوىالخليج 

   كامل للخدمات المرصفيةرقمي  وترخيص  " الفئة األوىل

ي التجاري، -يهدف بنك أنجلو   ي العالم الخليج 
سلطة تنظيم  يخضع للوائح وأنظمة والذي  أول بنك تجاري رقمي مرخص له ف 

ي 
ي العالمي   الخدمات المالية ف  استثنائية وفريدة من نوعها وفق نموذج   وخدمات بنكية رقمية إىل تقديم حلولسوق أبوظب 

ي  ي مدينة أبوظب 
 الخدمات البنكية كخدمة من مقره الرئيسي ف 

، اإلمارات العربية المتحدة   ي ،    11أبو ظب  ي    -بنك أنجلو    حصل  : 2019سبتمب  عىل مستوى ، الرائد  (AGTB)التجاري  الخليج 

ي مجال المعامالت  العالم
الفئة  "بنك من ومستوى تقديم الخدمات المرصفيةل كامل  رقمي ترخيص عىل ، الرقمية المرصفيةف 

ي   تنظيم الخدمات المالية  سلطة من "األوىل
ي العالمي  سوق  ف   . أبوظب 

 
 
ي التجاري عىل    -حصول بنك أنجلو    لويشك خيصالخليج  ي خارطة الط  نقطة تحول بارزةالجديد    التر

ريق الرقمية للبنك الذي  ف 

 له
ً
ي مقرا  أول ي ال س، يتخذ من أبوظب 

ً
من  يحصل عىل ترخيص رقمي كامل لتقديم الخدمات المرصفية بنك ما وأنه بات حاليا

ي  سوق خيص خطوة مهمة نحو تقديم و . العالمي أبوظب  وتعامالت بنكية   خدمات مرصفية تجارية مبسطة البنكيمثل منح التر

.  ومتطلباته تركز عىل العميلشاملة 
ً
 أوال

ي التجاري باإلضافة إىل ذلك،  ي  تسجيللعن كثب مع سلطة ايعمل بنك أنجلو الخليج 
ي العالمي ف  هيئات  لتمكي    سوق أبوظب 

ي العالمي بشكل سلس   الخاصة   اتمعلوملالتبادل المسموح به ل   إتاحةمن خالل    وذلكمن فتح حسابات مؤسسية    سوق أبوظب 

ي العالمي سلطة ( من KYC) " اعرف عميلكبسياسة " ي سوق أبوظب 
ي التجاريإىل  التسجيل ف  ساهم ي وس. بنك أنجلو الخليج 

ي هذا اإلجراء 
. بشكل كبت  بالنسبة  اتعملية فتح الحسابوتبسيط ترسي    ع ف  ي العالمي  لهيئات سوق أبوظب 

ي   قالو 
ش  ي    ورئيس قسم البنوك والتأمي     ، أول  ، مدير تنفيذيتوماس هت 

ي العالمي    - م الخدمات المالية  تنظي  سلطة ف  سوق أبوظب 

ي التجاري    – " يرسنا منح بنك أنجلو   ي  ترخيص رقمي كامل  الخليج  ام سوق أبوظب 
لتقديم الخدمات المرصفية بما يتماش  مع التر 

ي والماىلي   بما يعود عىلالسوق  متطلباتذات إطار تنظيمي متقدم ينسجم مع وفت  منصة شاملة العالمي بت
المجتمع المرصف 

ي قطاع الخدمات المالية بمزيد من
 . االزدهار" والمؤسسات المبدعة ف 

ي   –  لبنك أنجلو دانييل جولد، نائب الرئيس التنفيذي    ومن جهته قال  تمتلك دولة اإلمارات العربية المتحدة  : "التجاري  الخليج 

ي مركز واسعة عىل مستوى العالم كشهرة  ي المشهد التكنولوج 
ي  يركز عىل اإلبداع الرقمي رائد ف 

من  واألفكار العرصية الخالقة البر

ي ضمان 
 ". أفضل اجتماعي واقتصادي مستقبلشأنها المساهمة ف 

ي العالمي لبنك أنجلو وأضاف جولد:  ي سوق أبوظب 
  – "وقد أتاحت البيئة المحفزة عىل االبتكار ف 

ً
 قويا

ً
ي التجاري أساسا   الخليج 

ي مشهد التمويل الرقمي  يمكن االعتماد عليه  
    –إلحداث ثورة جديدة وحقيقية ف 

ً
بداية من دولة اإلمارات العربية المتحدة وصوال

 وتمكننا من  بتوفت  خدمات مرصفية شاملة ومبسطة تتمحور حول متطلبات العميل  إىل نطاق عالمي أوسع، مما يسمح لنا  
ً
أوال

ي أن نصبح مركز  مكانة اإلماراتتعزيز 
 ورؤيتها ف 

ً
 لي ماا

ً
  عالميا

ً
ي   شاملة للتعامالت المرصفيةيقدم خدمات مرصفية  ا

كات ف  للرس 

 . جميع أنحاء العالم"

ي التجاري إىل تحقيق رؤيته بأن يصبح    –بنك أنجلو    يهدف ي مجالبنكالخليج 
 ف 
ً
 رائدا

ً
عىل  الحلول التجارية  التعامالت الرقمية و   ا

كت   ليس فقط عىل تقديم حلول  -مستوى العالم 
ق األوسط  التجاري تمويل مية لخدمات الرقمع التر ي منطقة الرس 

كات ف  للرس 

 والعالم  
ً
 وإنما أيض،  وفق مفهوم جديد كليا

ً
بي   القدرات المرصفية والوظائف الرقمية    نوعه  فريد منالمزي    ج  الاالستفادة من     عىلا



ي يتمتع بها 
ي العالمي ب المالية البر ي سوق أبوظب 

كات التكنولوجيا المالية ف  ويد ش  . (BaaS) كخدمة  لول الخدمات المرصفيةح لتر 

ي التجاري من  –وسيمكن هذا النهج بنك أنجلو  ائح العمالء   ةالمالي ية الخدماتشمولمستوى أعىل من تحقيق الخليج  لرس 

 الذين يعانون من نقص الخدمات. 

ي التجاري التقدمية  – المزيد عن رؤية بنك أنجلو  لمعرفة ، يرج  زيارة الموقع:  مي مشهد التمويل التجاري العاللالخليج 

https://agtb.com   

 -انتىه-

 

ي التجاري -نبذة عن بنك أنجلو   الخليج 

ي التجاري )  -تم إطالق بنك أنجلو   ي عام  AGTBالخليج 
ي بي      2019( ف 

وع تعاون  كة مبادلة  كمرس  " القابضة المحدودة وش  ي ي ن 
ي نر كة "أيه ج  لالستثمار. ش 

ي تأسيس  و 
ويد استجابة لحاجة العرص الرقمي    البنكيأنر ي من نقص الخدماتلتر 

ي تعان 
كات البر ائح الرس  مرصفية المالية و الخدمات  وصول سلس إىل الب  ش 

 . التجارية المبتكرة

ي التجاري  -بنك أنجلو يتخذ  ي سوق أبو  منالخليج 
ي العالمي ف   له  دولة اإلمارات العربية المتحدةظب 

ً
التوجهات العامة  وينسجم تأسيس البنك مع  . مقرا

 تقديم نحو 
ً
كات من خالل تحدي ا الخاصة بتعامالت لبنوك التجاريةالعمالء خدمات مالية أكتر شموال فريد من   نهج تحوىلي النماذج التقليدية وفق لرس 

اتيجية لبنك أنجلو . نوعه ي التجاري  –وتوفر هذه المكانة االستر  اإلمارات عىل الخريطةموقع  وتعزيز النمو  من شأنه دعم مسارات إطار مبتكر الخليج 

.   العالمية  كمركز ماىلي عالمي

ة يتمت   البنك بمهمته الجرئية الهادفة إىل  ي تركز عىل العمالء من خالل الجمع بي   الخت 
حات المرصفية التجارية البر ي تبسيط وتقديم المقتر

الرقمية ف 

كات.  صياغة مفهومالشجاعة إلعادة التقنيات الجديدة، إىل جانب مجال الخدمات المالية و  ي ويكمن الخدمات المرصفية التجارية للرس 
الهدف النهان 

ي 
ي الوقت  تقدمة بطريقة يمكن الوصول إليها وتكامل البيانات والتحليالت الماآللية التشغيلية  مستوى أعىل من المرونةتوفت   للبنك ف 

الفعىلي بكل ف 

 ة. يشفاف

 

 :ة عن سوق أبو ظبي العاملينبذ

. وجاء إطالق سوق أبو ظبي 2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العاملي، املركز املالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه ملمارسة األعمال في يوم 

ل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب  العاملي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في املجتمع املالي العاملي. كم
ّ
ا يشك

ألعمال والتمويل على  السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد ل

ومن خالل سلطاته املستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة   .الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسياالصعيد الدولي، يرتبط مع االقتصادات املتنامية في 

ن الضرائب،  تنظيم الخدمات املالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العاملي أعضائه من الشركات املسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية م

وينشط سوق أبو ظبي   .مستويات عاملية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العاموضمن أطر تنظيمية ذات 

رونة  درجة عالية من املالعاملي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات املصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع ب

للمزيد من املعلومات حول سوق أبو ظبي العاملي، الرجاء زيارة املوقع   .ليتمكن من إطالق املزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق 
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