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سلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة األوراق المالية اإلسرائيلية 

 يوقعان اتفاقية حول التكنولوجيا المالية 
 

 

: أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 2020نوفمبر  18

تعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والتي  العالمي وهيئة األوراق المالية اإلسرائيلية عن توقيع اتفاقية

تعد األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة 

 المنطقة كبيئة متصلة وتعاونية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من العمل والتوسع عبر المنطقة.

 

معلومات وتسهيل حركة الشركات الناشئة ومشاركة المعرفة والخبرات وتوفر االتفاقية إطار عمل لتبادل ال

 والمواهب بين السلطتين القضائيتين.

 

وبموجب هذه الشراكة الجديدة، ستتعاون سلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة األوراق المالية 

خدمات المالية من خالل اإلسرائيلية إلطالق المبادرات التي من شأنها تعزيز النمو االقتصادي في قطاع ال

 تبني تقنيات جديدة ودعم قطاع التكنولوجيا المالية لدى الطرفين.

 

يتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى وفي هذه المناسبة، قال ر

قيع : "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع هيئة المالية اإلسرائيلية التي تأتي بعد توسوق أبوظبي العالمي

 اتفاق إبراهيم التاريخي"

 

"نرى تقدير الطرفان للتعاون والعمل المشترك، خصوصاً بعد المحادثات مع هيئة األوراق المالية اإلسرائيلية 

أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا إليجاد منصة  وإنني التي أجريناها خالل مهرجان فينتك أبوظبي،

 تعاون تلبي احتياجات مجتمع التكنولوجيا المالية."

 

توجهات القطاع والخدمات والمنتجات وستسهل  أحدثهذا وستتيح االتفاقية تبادل المعلومات حول 

التعاون إلطالق مبادرات مشتركة، هذا وستشارك السلطتان القضائيتان في فعاليات متنوعة لتبادل 

لتطوير تقنيات كالدفع اإللكتروني والتعامالت الرقمية اللذان عرفة وإطالق برامح المسرعات والترويج مال

 لتكنولوجيا المالية.يعدان عوامل رئيسية لنمو قطاع ا

 

هذا وستتيح االتفاقية حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على المعلومات من خالل 

 نقطة تواصل واحدة مشتركة بين الطرفين.

 

ومن الجدير بالذكر، أن سوق أبوظبي العالمي، من منطلق دوره كمركز مالي دولي ومنصة للتكنولوجيا 

عديد من اإلنجازات وأرسى شراكات استراتيجية عدة تعزز من بيئة األعمال لشركات المالية، حقق ال

دعم تأسيس ونمو الشركات إقليمياً وعالمياً، وإن الشراكة مع هيئة تلتكنولوجيا المالية في المنطقة وا

والتي تمتد األوراق المالية اإلسرائيلية تعزز من شبكة التعاون في مجال التكنولوجيا المالية لدى السوق 

 إلى قارات خمس.

 
 

 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي



 

أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 
. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق 2015

ستراتيجية بين ا، وحلقة وصلٍ تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
 االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي اترتكز و
المالي  وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارتشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة 
سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، التنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في 
العام. وقد حصل السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع 
 سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة
 Abu Dhabi@و"لينكد إن":  adglobalmarket@صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

Global Market (ADGM). 
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