
 
 
 

 بيان صحفي 

 

بنك هبوعليم وسوق أبوظبي العالمي يتعاونان لتطوير التكنولوجيا 

 المالية واالبتكار
 

: يسر سوق أبوظبي العالمي، المركز ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020نوفمبر  21

تهدف إلى تطوير المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وبنك هبوعليم اإلعالن عن توقيع مذكرة تفاهم 

والترويج البتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم 

 التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد اإلمارات وإسرائيل.

في دولة إسرائيل واألبرز  المجموعة المالية األكبرعام،  100الذي تأسس منذ أكثر من يعد بنك هبوعليم، 

 ويمتلك أكبر شبكة الصيرفة التجزئة في الدولة. والتي توفر خدمات الصيرفة للمؤسسات واألفراد

وبموجب االتفاقية، سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك هبوعليم في مجاالت التكنولوجيا المالية 

تطوير حلول التكنولوجيا المالية تشمل  والتيالمختلفة من خالل إطالق المبادرات والمشاريع المشتركة 

ممارسة األعمال وأنشطة الخدمات المالية بين اإلمارات وإسرائيل التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية و

 ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد األعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.

هيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى ظاهر بن ظاهر الموفي هذه المناسبة، قال 

:"يسرنا البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق األوسط لتعزيز وتطوير سوق أبوظبي العالمي

األعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين إسرائيل وأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، 

ستراتيجين محلياً وعالمياً لدعم الخطط والرؤى االقتصادية مع شركائه اال الذي يسعى باستمرار إلى العمل

سنعمل التعاون مع بنك هبوعليم ومن خالل هذا . المالية أجندة التكنولوجياتعزيز ل كافة واإلمارات لإلمارة

ئيتين، ونؤكد على أن سوق أبوظبي اضالية في كال السلطتين الققطاع الصيرفة والخدمات المتطوير على 

سيستمر في التعاون مع رواد القطاع االستراتيجين وإطالق المبادرات الرائدة التي تلبي تطلعات العالمي 

 مجتمع الخدمات المالية."

نأمل  : "تعد هذه االتفاقية تقدماً كبيراً دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليمومن جانبه، قال 

اإلمارات وإسرائيل، حيث ستتيح هذه االتفاقية من خالله خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين 

لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي بنك هبوعليم الوصول إلى عالم جديد من الفرص. نفخر بأن نكون 

  إرساء العالقات بين البلدين."أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها 

، حيث سيناقش مهرجان فينتك أبوظبيفي  دوف كوتلرن الجديدة، سيشارك ووتأكيداً على عالقات التعا

فرص التعاون التي ستتيحها مذكرة التفاهم هذه ودورها في الوصل بين قطاعي التكنولوجيا المالية بين 

 اإلمارات وإسرائيل.

 – انتهى -

 

https://www.fintechabudhabi.com/
https://www.fintechabudhabi.com/


 
 
 

 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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