
 

 بيان صحافي

 

العالمي وشركة "صن الين" لتطوير حلول التكنولوجيا أبوظبي سوق بين تعاون 

 المالية في المختبر الرقمي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

: وقعت سلطة تنظيم الخدمات 2020أغسطس   11-ظبي، اإلمارات العربية المتحدة أبو

بيئة مذكرة تفاهم لتعزيز تطوير "صن الين" القابضة العالمي وشركة أبوظبي المالية في سوق 

الذي سيدعم ويربط األعمال واألسواق والعالمي أبوظبي في سوق لتكنولوجيا المالية عمل ا

الحزام والطريق، بما في ذلك  مبادرة وضمن مسارفريقيا أفي منطقة الشرق األوسط وشمال 

ها تطويرتطوير حلول التمويل والقروض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم عملياتها و

 .19جائحة كوفيدما بعد األعمال في بيئة 

في  تكنولوجيا المصرفيةوال خدمات البرامجوباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال 

 وتتمتعفي تقديم أفضل الحلول التكنولوجية في الصناعة المالية.  "صن الين"العالم، تتخصص 

أكبر قاعدة مثبتة لكل من األنظمة المصرفية األساسية والرقمية في الصين، وتخدم أكثر من ب

خالل العقد  ا  عميل مصرفي ومالي في جميع أنحاء العالم وتساعدهم على التحول رقمي 700

من قبل  تكريمهافي العديد من "االبتكارات المالية"، وقد تم رائدة  "صن الين"تعتبر والماضي. 

 .Forbesو Forresterو IDCالمحللين ومجالت األعمال بما في ذلك 

في مجال التكنولوجيا وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر "صن الين" مجموعة من أدوات التطوير 

شركات كن تم الرقمية التيالبيئة ، ظبي العالميالمختبر الرقمي لسوق أبوفي  المالية

لمواجهة التحديات مع  المبتكرة إنشاء واختبار الحلول منوالمؤسسات المالية  التكنولوجيا المالية

 المتخصصة األدوات توظيفمن خالل و. التنظيمية اتالجهشاركة تتيح ماإلشراف المباشر ووجود 

إنشاء تدفقات عمل متخصصة  بنوكلمختبر الرقمي، يمكن للاوالتعاون مع المشاركين في 

 الحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. المصممة وفقا  لمنتجات القروض  متكاملةو

فعلى سبيل المثال، يمكن للبنك إنشاء حزمة قروض رقمية يتم تنظيمها ديناميكيا  استنادا  إلى 

للشركات الصغيرة  ر ملف االئتمان واحتياجات السيولةيظروف السوق المتغيرة باإلضافة إلى تطو

 يةالنقدالسيولة لبناء حلول رقمية ترصد  شركاء بيئة األعمالمع  قد يعمل البنك أيضا  ووالمتوسطة. 

ا يتيح المزيد من حلول خيارات موالمخزون والمدفوعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، م

 تحريرالتمويل البديلة مثل تمويل المستحقات وتمويل سلسلة التوريد التي يمكن أن تساعد في 

 في دورة المبيعات. ةالمقيّد السيولة النقدية



 

"صن الين" الواسعة كمزود رائد لخدمات التكنولوجيا في الصين وهونغ كونغ  خبرةوانطالقا  من 

وجنوب شرق آسيا، باإلضافة إلى تواجدها المتنامي في منطقة الشرق األوسط، فإن تعاون 

العالمي مع "صن الين" سيساعد على بناء االتصال والشراكات بين النظم المالية أبوظبي سوق 

الحزام  مسارفريقيا وآسيا وعلى طول أفي منطقة الشرق األوسط وشمال  للتكنولوجيا المالية

 والطريق.

سوق ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في بدوره، قال 

إلى  العالميأبوظبي سوق سعى يالتحول الرقمي، نحو تسارع ال في ظل: "العالميأبوظبي 

القطاعات واالبتكار من خالل التعاون مع للتكنولوجيا الرقمية  يةظم البيئنالدعم نمو وتطوير 

الحلول  وتوفير بيئة العملتعزيز المختبر الرقمي  ومن شأن. عنيةة المالتنظيمي الجهاتو المتخصصة

 ."الشاملة األكثر فعالية واستدامة

العالمي و"صن الين" في تطوير منصات أبوظبي وأضاف: "نتطلع إلى التعاون بين سوق 

، باإلضافة إلى تعزيز لدينا لتكنولوجيا الماليةبيئة عمل االتكنولوجيا المتعددة األطراف التي تدعم 

المزيد من فرص التجارة والنمو بين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة 

 لى طول مسار الحزام والطريق".الشرق األوسط وشمال أفريقيا والصين والبلدان ع

: أوفرسيس بيزنس"ماثيو تشين، الرئيس التنفيذي لشركة "صن الين ومن جانبه، قال 

 العالميأبوظبي سوق في  ضمن المختبر الرقميعلى إنشاء منصة رقمية  "صن الين""ستعمل 

 من توفيرلبنوك الحديثة ا التقنيات حيث ستمكن هذه. التكنولوجيا الماليةلربط البنوك بشركات 

قروض أكثر مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تمر بالصعوبات في ظل الوضع 

التكنولوجيا ن االتصاالت السلسة بين البنوك وشركات ذ إالحالي للجائحة عبر هذه المنصة. إ

هذا الممر  يعزز التعاون األعمق بين رقميا   على هذه المنصة الرقمية ستخلق سوقا   المالية

 التجاري".

على دعم "صن الين" شركة سلطة تنظيم الخدمات المالية و ستعملوبموجب مذكرة التفاهم، 

 لتمكينهم من والشركات الداعمة لبيئة األعمال قطاع التكنولوجيا الماليةالمشاركين في 

كمنصة لتطوير واختبار وإطالق منتجات التكنولوجيا المالية المبتكرة أبوظبي االستفادة من 

الحزام والطريق. مسار فريقيا وأوالخدمات وحلول األعمال في أسواق الشرق األوسط وشمال 

مثل الذكاء مختلفة سيشارك الطرفان في مشاريع مشتركة حول تطوير وتطبيق تقنيات و

 التقنيات الناشئة األخرى.االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة و

 

 -انتهى-


