
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027ع م//152المرجع: ر م / ر ت م ش /  

  2022 فبراير 11 التاريخ: 
Ref. No.:  HO/GCFO/152/IR/027 

Date : 11 February 2022 
 

 المدير التنفيذي

 سوق أبو ظبي لألوراق المالية

54500ص ب     

االمارات العربية المتحدة –أبوظبي   

 

Director General 

Abu Dhabi Securities Exchange 

PO Box   54500 

Abu Dhabi, UAE 

 ,Dear Sir بعد التحية،

 

،(ADQ) مجموعة اتصاالت بالشراكة مع القابضة  

ألفا ظبي القابضة، وبنك أبوظبي األول تطلق منّصة 

‘Wio’  الجيل الجديد البنكية  

 

 Etisalat Group Partnered with ADQ, 

Alpha Dhabi Holding and FAB to 

Launch a Next Generation Banking 

Platform ‘Wio’ 
  

، وقعت شركة 2022فبراير  10نود أعالمكم بأنه بتاريخ 

"مجموعة اتصاالت"  –مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع 

ظبي لفا ظبي القابضة، وبنك أبوأ، (ADQ) القابضةاتفاقية مع 

" Wio" تحت اسم رقمية جديدة بنكيةول إلطالق منصة ألا

مصرف اإلمارات العربية من حصلت على موافقة مبدئية والتي 

المتحدة المركزي. وتوفر هذه الشراكة لمجموعة اتصاالت 

فرصة لالستثمار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية 

المتنامي، االستفادة من أوجه التآزر مع الخدمات المصرفية 

تفادة من فرص الرقمية األوسع نطاقًا، باإلضافة إلى االس

التعاون المشتركة في العروض التسويقية.  وسوف يؤدي هذا 

إلى خلق إمكانات كبيرة وقيًمة لمجموعة اتصاالت على المدى 

 البعيد.

 

Wio’‘ منتجات وخدمات مصممة  هي منصة بنكية رقمية تقدم

خصيصاً لتلبية احتياجات العمالء بما يالئم أنماط حياتهم. ومن 

تجارب  ‘’Wioمقرها الرئيس في إمارة أبوظبي، ستوفر 

مصرفية من الجيل التالي ذات جودة عالية، تتّسم باألمان 

  والشفافية والمالءمة.

 

 

 

 

 

  

We would like to inform you that on 10 February 

2022, Emirates Telecommunications Group 

Company PJSC (Etisalat Group) signed an 

agreement with ADQ, Alpha Dhabi Holding and 

First Abu Dhabi Bank (FAB) to launch a new 

digital banking platform, ‘Wio’ that received in-

principal approval from the Central Bank of the 

UAE. This partnership provides Etisalat Group 

the opportunity to invest in the growing digital 

banking sector and leverage synergies in this 

space by offering a broader portfolio of products 

and services along with taking advantage of joint 

and collaborative go-to-market opportunities. 

This initiative brings significant value creation 

potential for Etisalat Group over the long term. 
 

 

Wio is a digital banking platform with products 

and services tailored for its customers’ lifestyles 

and needs. With its headquarters in Abu Dhabi, 

Wio will deliver high-quality, next generation 

banking experiences that are secure, transparent 

and convenient. 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

مليون درهم  639وقد قامت مجموعة اتصاالت بدفع مبلغ قيمته 

". إن االتفاقية ال ترتبط Wio% من "25اماراتي مقابل حصة 

بأطراف ذات عالقة، وتم تمويلها نقدًا. وسيتم احتساب الشراكة 

على أساس طريقة حقوق الملكية، وسينعكس األثر المالي في 

 .2022عتباًرا من فبراير البيانات المالية لمجموعة اتصاالت ا

 

 

 

 

Etisalat Group will contribute AED 639 million 

in exchange for a stake of 25%. The transaction is 

not associated to related parties and is paid in 

cash. The partnership will be accounted for based 

on the equity method and the financial impact will 

be reflected in Etisalat Group’s financials 

effective from February 2022. 

 

 

 

 ,Kind regards  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسنب كريم  
مجموعة اتصاالت  –الرئيس التنفيذي للشؤون المالية   

Karim Bennis 

Chief Financial Officer – Etisalat Group 

 

 


