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 لتعزيز االبتكار والتكنولوجيا المالية "كونيكت ون " وشركة العالمي ظبي أبو سوق تعاون بين 
 

 الدولي المالي المركز العالمي، أبو ظبي سوق  أبرم: 2019يوليو  23-الصين بكين،/  المتحدة العربية اإلمارات ظبي، أبو
تعزيز و  التكنولوجيا المالية ابتكارات وتطوير لتعزيز ،للتكنولوجيا المالية "كونيكتون "مع شركة ظبي، مذكرة تفاهم  أبو في

 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق  ومنطقة والطريق" "الحزام على مسار مبادرة االقتصادات وتربط ستدعم التي السوق  فرص
 

 ،المؤسسات المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ُتعد واحدة من أضخم "بينغ آن"مجموعة وباعتبارها جزءًا من 
وتوفر  المالية، للمؤسسات التكنولوجيا تدعم التي المتقدمة التجارية والحلول للتطبيقات رائداً  مزوداً  "ون كونيكت"شركة تعتبر 
و"البلوك  الضخمة البيانات تحليالت االصطناعى، مجاالت الذكاء في المالية للخدمات المستوى  عالمية تقنية إمكانات الشركة
 .المالية الخدمات قطاع في الرقمي التحول لدعم تشين"

 
يلتزم سوق أبو ظبي : "سوق أبو ظبي العالمي في المالية الخدمات تنظيم لسلطة التنفيذي الرئيس تنغ، ريتشارد وقال

العالمي بدعم نمو وتطوير النظم األيكولوجية للتكنولوجيا المالية واالبتكار الحيوي من خالل تعزيز أطر التعاون مع القطاع 
الجهات التنظيمية المعنية، انطالقًا من مكانتنا كمركز مالي دولي، ومركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق والمجتمع 

في  "،ون كونيكت"شركة  مثل رئيسية أطراف معنية مع الشراكاتعقد و  التواصل تعزيز ن ناحية أخرى سيسهماألوسط، وم
مسار  في المتاحة الفرص من االستفادة من تمكين مجتمع التكنولوجيا المالية في منقطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ."منطقةال في ات التكنولوجيا الماليةابتكار  ونشر اعتماد تسريعتعمل على  رقمية قدرات وتطوير ،"والطريق الحزام" مبادرة
 

 التكنولوجيا منصات تطوير في" ون كونيكت"شركة سوق أبو ظبي العالمي و  بين أقوى  تعاون  بناء إلى وأضاف: "نتطلع
 التجارة فرص من المزيد المجال أمامفتح  وكذلك األيكولوجي للتكنولوجيا المالية، نظامنا تدعم التي األطراف متعددة

 ".مسار مبادرة الحزام والطريق على الواقعة والدول ودولة اإلمارات الصين بين الدولية واألعمال
 

": "بفضل إمكانات الشركة الكبيرة ون كونيكت"شركة  لـ المشرف المالي الرئيسيومن جانبه صرح السيد هوانج رنزهونج، 
 منحهية بما بكافة اختصاصته الفرع خدمات التكنولوجية للقطاع الماليالتكنولوجي، نجحنا في توفير الحلول والفي القطاع 

بالتوسع عالميًا حيث أسست أعمالها في شرق تستمر شركة "ون كونيكت" ونود التأكيد على أن مكانة رائدة في القطاع. 
  آسيا واليابان. 

المالية والجهات التنظيمية وخصوصًا تلك التي أقمناها مع سوق أبوظبي العالمي، الذي وإننا نقدر شراكاتنا مع المؤسسات 
نتطلع ونحن تلبي احتياجات السوق ومبادراته في مجال التكنولوجيا المالية.  التي ديناميكيةالتنظيمية التحتية اليتميز ببنيتة 

إفريقيا من خالل منصة سوق أبوظبي العالمي بما يتيح لنا دعم منطقة الشرق األوسط وشمال في المستقبل إلى التوسع في 
 المزيد من المؤسسات المالية في العالم ودعم عملية تطوير القطاع المالي في المنطقة.
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 ُمجتمع على مساعدة العالمي أبو ظبي وسوق  المالية للتكنولوجيا كونيكت" "ون  شركة التفاهم، ستعمل مذكرة وبموجب
 منتجات وإطالق واختبار لتطوير كمنصة العالمي أبو ظبي سوق  من االستفادة من ليتمكن الصيني ماليةال التكنولوجيا

 "الحزام مبادرة ضمن أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة أسواق في التجارية والحلول المالية التكنولوجيا وخدمات
إبداعية مشتركة باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك والطريق"، كما سيشارك الطرفان في تطوير وتطبيق مشاريع 

 وواجهة برمجة التطبيقات، وغيرها من التقنيات الناشئة. األستاذ الموزعتر ودف تشين

 انتهى

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من عام  21لممارسة األعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه 
. وجاء إطالق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما 2015

أحد أكبر يشّكل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستراتيجي في قلب 
الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع 
االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا. ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة 

ت المالية، ومحاكم سوق أبو ظبيُ  سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن تنظيم الخدما
بيئة خالية من الضرائب، وضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

بي العالمي بشكل مبدئي في ثالث مجاالت رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، القانون اإلنجليزي العام. وينشط سوق أبو ظ
وإدارة الثروات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور 

 ي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيالوقت، وفقا الحتياجات السوق. للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظب
www.adgm.com لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع: 

 راوند القاضي

 0502627078رقم الهاتف: 

 rawand.alqadi@adgm.com :البريد اإللكتروني

 

 نبذة عن شركة ون كونيكت:

ة في تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع المالي في الصين. تجمع الشركات صشركة ون كونيكت هي إحدى الشركات الرائدة المتخص
الشركة  حلولبين أهم الخبرات في القطاع مع حلول التكنولوجيا الرائدة لتوفير التطبيقات والخدمات األعمال للمؤسسات المالية. تسهم 

زيادة فاعلية األعمال وتحسين جودة األعمال وخفض في دعم عملية التحول الرقمي للمؤسسات وزيادة الربح وإدارة المخاطر و 
 التكاليف.

مؤسسة مالية في الصين وخامس ثاني أكبر  2019"، والتي باتت تعد منذ يونيو بينغ آن"مجموعة جزءًا من تعد الشركة 
عامًا،  30التي تمتد على مدى أكثر من  المجموعةأكبر مؤسسة عالميًا من حيث القيمة السوقية. وباالستفادة من خبرة 
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التي تقدمها الشركة  12تمكنت شركة ون كونيكت من تلبية احتياجات المؤسسات المالية المختلفة. إن الحلول التقنية الـ
دة منها، الخدمات البنكية والتأمين وإدارة األصول، سواء من حيث المبيعات أو التسويق أو خدمة العمالء تخدم مجاالت ع

 وإدراة العمليات وتأسيس البنية التحتية التكنولوجية بما فيها إدارة المعلومات وتطوير البرامج.

 % من شركات التأمين.38وك التجارية ز% من البن99 تتضمن قاعدة عمالء ون كونيكت كافة البنوك الكبرى في الصين:

 

 


