
  

1 
 

 خبر صحفي  

 

الشركات الصغيرة   لدعمبنك"  ند"زاشراكة مع اتفاقية سوق أبوظبي العاملي يبرم 

    أبوظبيواملتوسطة في 

  
 

الحسابات  عمليات فتح  فتح  تشمل السرعة في خدمات مصرفية تفضيلية،   لقطاع األعمال توفر االتفاقية •

 مجالالصغيرة واملتوسطة العاملة في الناشئة و للشركات املسجلة في سوق أبوظبي العاملي، ومن بينها الشركات 

 واملؤسسات.الصناديق واألصول الرقمية و  ،التكنولوجيا

ومن    "زاند بنك"تستفيد الشركات الناشئة املسجلة في سوق أبوظبي العاملي من الخدمات القّيمة التي يقدمها   •

 .  "املنصة الرقمية لزاند بنك"و "بينها "سوق الشركات الصغيرة واملتوسطة

 
لعاصمة دولة    املركز املالي الدوليوقع سوق أبوظبي العاملي،    :2023فبراير    20أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

املتحدة العربية  بنك"،  اإلمارات  و"زاند  رقمي  ،  بنك  من  أول  ص 
ّ
املتحدة  مرخ العربية  اإلمارات  اتفاقية    ،املركزي مصرف 

 الصغيرة واملتوسطة.  الناشئة و شراكة لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات 

 

الشركات    ومن بينها ،  املسجلة في سوق أبوظبي العاملي  للشركات  ية صرفامل  ات حسابالفتح  تسهيل عملية  تركز االتفاقية على  و 

إلى تمكين مجتمع    .واملؤسساتشركات األصول االفتراضية والصناديق  الصغيرة واملتوسطة و  سوق  ويهدف هذا التعاون 

من بينها    لهم  ومخصصةمة  قيّ خدمات    توفيرمن خالل  ،  سوق  الوالشركات الصغيرة واملتوسطة املسجلة في    أبوظبي العاملي

و واملتوسطة"  الصغيرة  الشركات  "سوق  سوق    كل سيعمل  االتفاقية،    هذه  وبموجب.  "الرقميةزاند  منصة  "خدمة  من 

الية  في مجال الخدمات امل  يةتدريبالبرامج  من خالل الاإلمارات    دولة  فيفرص العمل  تحفيز  على  "زاند بنك"  و  أبوظبي العاملي  

سيتم دعم مجتمع  و بتكار للشركات.  اال وبرامج  املالية    التكنولوجيا  ومنصات  لشركات الصغيرة واملتوسطة  اومنصات تمويل  

الذين سيتم تخصيصهم لتلك املهمة  عمالء  المديري  توفير االستشارات املصرفية من طرف  من خالل  سوق أبوظبي العاملي  

املشاركة  ستكشاف و فرص اال الوعي و أيًضا االرتقاء بمستوى  الشراكة  ومن شأن هذه  .  وتنشيطهمأثناء عملية إعداد العمالء  

 املالية.  التكنولوجيا لشركاء منظومة بيئية شاملة تطوير لاملالية في أبوظبي التقنيات مبادرات  في 

 

اإلمارات، واالستفادة من قوة  في دولة    الطريقة التي يتم فيها تقديم الخدمات املصرفيةلتغيير  "زاند بنك"    قد تم إطالقو 

املتقدمةو  البيانات  بالسالسة  التيالتشغيل  ذج  اونم  ،إمكانات  املتطورة    تمتاز  تجربة  التبسيط  التي تستهدف  والتقنيات 

، حيث يطمح  الرقمي لدولة اإلماراتالبرنامج الوطني     ، وذلك بما يتماش ى معالوقتواالرتقاء بها في ذات  لعمالء  املصرفية ل

 أسواق املنطقة.نحو  بوابة الصبح ي لإلى تأسيس مكانته "زاند بنك" 

 

والوصول  تطوير األعمال  الرامية إلى  جهوده  وفي إطار هذه االتفاقية، يقدم سوق أبوظبي العاملي دعمه إلى "زاند بنك" لتعزيز  

وبدوره، سيخصص "زاند  من خالل الخدمات املصرفية االستثمارية.  شركة مسجلة في سوق أبوظبي العاملي    100أكبر  إلى  

املسجلة فيه، حيث ستلعب هذه املنصة    املؤسساتو سوق أبوظبي العاملي  تلبية احتياجات موظفي  بنك" منصة ملساعدة و 
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األولية  دور   االتصال  تستجيب  نقطة  بينها  ،  ينللموظف   املصرفيةلمتطلبات  لالتي  على  ومن  والرد  املعلومات  توفير 

 املتنوعة. "  بنك "زانداالستفسارات وتلقي الشكاوى وتعريف املوظفين املهتمين بعروض 

 

:  العاملي سوق أبوظبيلالرئيس التنفيذي لسلطة   ال ظاهر بن ظاهر املهيري وفي تعليق له على إبرام هذه الشراكة، ق

سوق  مجتمع  الجانبين بهدف تعزيز    تعود بالنفع على كالمبادرات  في  لتعاون  "زاند بنك" واالدخول في شراكة مع  يسعدنا  "

لجهود  ركائز أساسية  التي تعد  الصغيرة واملتوسطة  الناشئة و لشركات  ل  تفضيليةمن خالل خدمات مصرفية  أبوظبي العاملي  

 عن كونه دولة اإلماراتو أبوظبي  في    د تنويع االقتصا
ً

كما يعد توفير  .  السوق   مين في حيوية ونشاط ساه من أبرز امل  م، فضال

 صغيرة واملتوسطةلصالح الشركات ال"زاند بنك" من خالل لألفراد والشركات الخدمات املالية الرقمية 
ً

على جهودنا  ، دليال

العاملي  نااملستمرة لدعم نموها وتوسعها في مركز  إلى  و .  الرائد  املالي  الذي  النمو طويل  متابعة  نتطلع  تحققه هذه  ساألمد 

  ."اإلمارات دولة  الصغيرة واملتوسطة في الناشئة و شركات للمجتمع سوق أبوظبي العاملي و في الشراكة 

 

سعداء باإلعالن عن هذه الشراكة مع سوق أبوظبي  "  مايكل شان، الرئيس التنفيذي لدى "زاند بنك":ومن جهته قال،  

دولة اإلمارات.  على مستوى    التكنولوجي  جالاملالعاملة في  الصغيرة واملتوسطة  الناشئة و دعم الشركات  العاملي من أجل  

التي  من الشركات املتنوعة،  كبير  عدد  فإن سوق أبوظبي العاملي يعد مقًرا لفي أبوظبي،  الرائد  دولي  الالي  وباعتباره املركز امل

ا من  الشركات ماليً تلك  تمكين  إلى  نسعى  من جهتنا،  نحن  و في املنطقة.  أعمالها  النمو وتوسيع  تحقيق  إلى  تتطلع جميعها  

 " العمالء.تلبية احتياجات وتطلعات مصرفية رقمية مبتكرة تركز على ما نقدم من خدمات  خالل 

 

شراكة مع سوق أبوظبي    اتزاند بنك" إلى ست مؤسسات مصرفية ترتبط باتفاقيوبهذه االتفاقية املوقعة اليوم، ينضم "

 اإلمارات. في دولة األخرى العاملة في العاصمة والكبرى  العاملي، باإلضافة إلى العديد من البنوك 

 

 -انتهى -
 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  اإلمارات العربية املتحدةاملركز املالي الدولي لعاصمة دولة  هو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال 

 لعالم. ا

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على  يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

ز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا املالية في منطقة الشرق ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراك

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة  
ً
 وشموال

ً
ية وغير املالية  تجتذب املؤسسات املالاألوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملي واألسواق العاملية    العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي

 األخرى.

  

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

 

 نبذة عن زاند 

.  2022يوليو في  املوافقات التنظيمية النهائية من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي وحاصل على زاند" هو أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية لألفراد والشركات، 

يترأسه سعادة محمد العبار، لتغيير مشهد الخدمات    ي"، الذتجربة مصرفية متقدنة ومصممة خصيًصا للعصر الرقمي لألفراد والشركات. وقد تم هيكلة "زاند"زاند"  ويقدم  

ط تجربة العمالء واالرتقاء بها في  املصرفية في دولة اإلمارات، واالستفادة من قوة وإمكانات البيانات املتقدمة ونماذج التشغيل السريع والتقنيات املتطورة، من أجل تبسي

الي للعمالء. كما يلتزم بتعزيز الثقافة املالية داخل املستقبل  أمن املفية، حيث يطبق أفضل املمارسات العاملية لحماية  ذات الوقت. ويتبنى "زاند" نهًجا مميًزا للخدمات املصر 

 في دولة اإلمارات واملنطقة. املتنامي املجتمعات واملساهمة في االقتصاد الرقمي  

 ww.zand.aewبزيارة ملزيد من املعلومات، تفضلوا 

 "إن لينكدأو املتابعة على 
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