
                         
 خبر صحفي  

 

كة    تدشن رسمًيا للتكنولوجيا المالية ن كونكت" ا "و شر
 
ق   عملياتها ف منطقة الشر

ا من سوق أبوظب   إنطال األوسط
ً
 العالم  ق

 
كة العالمية ي نيويورك وهونج كونج ستقدم  الشر

ي بورصت 
أجندة  دعم ل حلول مرصفية دوليةالمدرجة ف 

 المالية والمرصفية المفتوحة والتمويل المفتوحتطوير التقنيات 
 

، اإلمارات العربية المتحدة، كة "و أعلنت    : 2022أكتوبر    7  أبوظب   ، المالية  كلنولوجيا للتن كونكت"  اشر
التكنولوجية  ال الخدمات  تقديم  ي 

ف  الرائدة  كة  المالية،شر اإلقليمي  اليوم   للمؤسسات  عملياتها    ة تدشي   
 رسمًيا  

ً
ي العالمي من    انطالقا  لهل  ، المركز المالي الدولي الرائد سوق أبوظت 

ً
ي و   . عاصمة دولة اإلمارات مقرا

يأت 
، أن يدعم نمو اانضمام "و  ي العالمي تكنولوجيا الالمنظومة الشاملة لتطوير    ن كونكت" إل سوق أبوظت 

ي دولة اإلماراتالمالية
ي مجال الخدمات المالية ف 

والمنطقة   العربية المتحدة  ، وتشي    ع التحول الرقمي ف 
 بوجه عام. 

 
كة "و  ي العالمي وشر ي  مختب  الرقمي  ال  عىل تأسيسن كونكت" قد تعاونا  اوكان سوق أبوظت  لسوق أبوظت 

ي أبريل  و العالمي  
بهدف األولية    الختبار الحلول الرقميةومركز  كسوق    ،2021من عام  الذي تم إطالقه ف 

ي ترائدة  الحلول  التطوير  تشجيع  
اف    الماليةو   المرصفية  تكنولوجيا دعم قطاع الالت  تنظيم  سلطة  تحت إشر

المالية   .  الخدمات  العالمي ي  أبوظت  الرقمية  وتوفر  التابعة لسوق   المنصة 
ً
وي    ج عنا  سوق  تجاتالمن  للب 

كات  حيث يمكن  ،  والتقنيات ي   أعمالها   تعزيز حضورها وممارسة  و عرض حلولها  المالية    التقنياتلشر
ف 

ق األوسط وشمال   ي توفر  إل    . وذلك باإلضافةفريقيا أمنطقة الشر
المساعدة عنارص  المقومات المنصة الت 

بينها   ومن  ا،  مؤتم البيانات  بشكل  جمعها  يتم  ي 
مجيات  تطوير   منصاتوأدوات  ت  الت   الختبار     الب 

ا  .  المنتجات
ً
، قد أطلق حديث ي العالمي وًعا  وكان سوق أبوظت  لتطوير منصة  ن كونكت"  ا"و مع  بالتعاون  مشر

ة والمتوسطة لتحسي    كات الصغب   التمويل.  إل مصادر  وصولقدرتها عىل التمويل للشر
 

الحلول وهي باقة من    OneCosmo  "وان كوزمو"  منتجن كوكنت"  اوخالل حدث اإلطالق، قدمت "و 
الرقمية عىل   المرصفية  أجندة  القادرة  التقنيات  دعم  و تطوير  والتمويل المالية  المفتوحة  المرصفية 

ي    "وان كوزمو"سيتم توفب  مجموعة مختارة من حلول  و المفتوح.  
ي العالمي ف  المختب  الرقمي لسوق أبوظت 

 لمستخدمي   الختبارها وتجربتها. لصالح ا
 

لها   تعليق  ي 
لعمليات    عىلوف  الرسمي  قالت  ن كوكنت"  ا"و اإلطالق   ، ي أبوظت  ي 

الرئيس ف  و،  بين  تان 
ق آسيا لدى "و  ن كونكت" ا"ستسهم التقنيات الذكية من "و   ن كونكت": االتنفيذي لمنطقة جنوب شر

ي توسيع حضورنا عىل مستوى منطقة
ق األوسط  ف  ي مجال تطوير  الشر

اتنا ف  ، ونحن متحمسون لتقديم خب 
األوسط   ق  الشر ومنطقة  اإلمارات  دولة  داخل  والمتوسطة  ة  الصغب  كات  للشر الرقمية  المالية  الحلول 

 فريقيا." أوشمال 
 

كة "و ومن جهتها، قالت     أونج، الرئيس التفيذي للعائدات لدى شر
: "ن كونكت للتقنيات الماليةاآن 

ي العالمي عالقة  " ي  خالل  قوية تأسست من  تربطنا بسوق أبوظت 
، وافتتاح    مبادرتي   المشاركة ف  تعاونيتي  



                         
قدرتنا عىل   من  ثقة  ، ونحن عىل  ي أبوظت  ي 

ف  الجديد  ي مقرنا 
ف  الرقمي  التحول  دفع جهود  ي 

ف  المساهمة 
ق األوسط وشمال أفريقيا." الي القطاع الم   عىل مستوى منطقة الشر

 
يوقال ظاهر بن      ظاهر المهنر

 
يسعدنا : "العالم   سوق أبوظب    الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل ف

حيب  ي ن كونكت" اكة "و شر  انضمامبالب 
ي العالمي ف  اتها مجتمع سوق أبوظت  كة بخب  ، حيث ستسهم الشر

ي مجال تقنيات  
ي تحفب   وتنمية منظومتنا لال المالية  الخدمات  المتخصصة ف 

منصة نشطة   وتقديم  ، بتكار ف 
ي إطار مساعينا المستمرة لتوفب    كوذل  ،الةإل حلول التمويل الرقمي الفع  لتعزيز القدرة عىل الوصول  

ف 
." الفرص ألصحاب المصلحة النوعية من مثل هذه  ي العالمي ي مجتمع سوق أبوظت 

 ف 
 

ي  محور يعد االبتكار  : "وأضاف المهنر
ً
  أساسيرا

ً
ي العا ي سوق أبوظت 
يعمل عىل تحفب   أنشطته  الذي    المي مف 

وم    وتقدمه متطورة  بيئة  مقومات    لألعمال  نظمةلتأسيس  شأن  تمتلك  ومن  والنمو.  نضمام  االتوسع 
ي مجال الت

كات العالمية الرائدة ف  مشهد كونكت" أن يعزز مكانتنا لقيادة  ن  امثل "و   المالية  كنولوجيا الشر
  ". ي

، ودعم تنمية وتنوي    ع اقتصادنا الوطت  ي ي أبوظت 
 تطوير االقتصاد الرقمي ف 

 

 - انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظب   العالم  
تح  

 
ي  افت

 له، ف 
ً
الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا الدولي  المالي  المركز   ، العالمي ي  المالي  2015أكتوبر    21سوق أبوظت  س السوق 

. وتأس 

ي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة ي ترسيخ مكانة أبوظت 
سهم ف 

 
  بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفب  منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

ق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم. ا، وحلقة وصٍل األعمال ي الشر
اتيجية بي   االقتصادات المتنامية ف   سب 

ي تشمل الخدمات المرصفية الخاصة  اترتكز  و 
ي والت  ي تمتلكها إمارة أبوظت 

ي العالمي عىل المقومات ونقاط القوة الرئيسية الت  اتيجية سوق أبوظت 
سب 

وات وإدا ي العالمي أربعة سلطات مستقلة   رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار وإدارة البر المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظت 
ف  ي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشر ي العالمي ومحاكم سوق أبوظت   الهي سلطة سوق أبوظت 

ً
سوق باعتباره مركزا

 عىل
ً
 دوليا

ً
 كلم مرب  ع(.   14.1هكتار ) 114إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد عىل مساحة إجمالية تبلغ  ماليا

العمل واالبتك ي السوق لمواصلة 
كات والكيانات المسجلة ف  المالية والشر المالية وغب   المؤسسات  العالمي بدعم وتمكي    ي  م سوق أبوظت 

ار  ويلب  
ي منطقة  والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي  

دولي قائم عىل القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه عىل جائزة "أفضل مركز مالي للعام ف 
ي المن

ي القطاع المالي وأسواق رأس المال ف 
 لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف 

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا" ألرب  ع سنوات متتالية تقديرا  طقة.* الشر

ي  
وت  الموقع اإللكب  ، يرج  زيارة  العالمي ي  المعلومات عن سوق أبوظت  التواصل   www.adgm.comلمزيد من  أو متابعة صفحاته عىل منصات 

" و"إنستجرام":    . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":   adglobalmarket@االجتماعي "تويب 
ق األوسط"* المصدر: جوائز   وشمال إفريقيا"  جلوبال إنفستور الشر
 media@adgm.comلالستفسارات: 

 للتواصل من قبل المؤسسات اإلعالمية: 
 سيمون هيلز 

ق األوسط   رئيس منطقة الشر
كة إدلمان سميث فيلد   شر

 1173 973 50 971+جوال: 
 : ي
وت  يد االلكب   simon.hailes@edelmansmithfieldالب 

 
ي   هاجر الطنيج 

 رئيسة االتصال المؤسس  واإلعالم، سوق أبوظب   العالم  
 : ي
وت  يد االلكب   media@adgm.comالب 

 
كة ون كونكت  :نبذة عن شر

كة  "كونكت ون  "تعد   ي مجال  رائدة    ةعالمي  شر
كة عالمًيا  وتشتهر    للمؤسسات المالية.   اتكخدم تقديم التقنيات  ف  متفوقة،   اتتقنيبامتالكها لالشر

ي عام  وقد  
ي بورصة نيويورك لألوراق المالية ف 

ي  وسجلت  (  NYSE: OCFT)الرمز  تحت    2019تم إدراجها ف 
هونغ  بورصة  إدراًجا أساسًيا مزدوًجا ف 

ي عام  
كة خب  وتجمع  (.  HKEX: 6638)الرمز  تحت    2022كونغ ف  ي    اتالشر

، حيث  الرائدةالتقنيات المالية  الخدمات المالية مع  قطاع  واسعة ف 
الرقمية  جهود التحول    المتقدمة المقدرة عىل دفعها  تتيح حلولو للمؤسسات المالية.  التقنيات  وخدمات األعمال القائمة عىل  تقنية  تطبيقات  تقدم  
 إل زيادة اإليرادات وإدارة المخاطر وتحسي   الكفاءة وتعزيز جودة الخدمة وخفض التكاليف. الساعي    ها لعمالئ
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 من مجموعة "بينغ آن"

ً
كة جزءا ي إقامة    "كونيكتون  "نجحت  ا،  عامً   30كبر من  الممتدة أل المجموعة    اتوباالستفادة من خب    . تعد الشر

عالقات ف 
ي مجالمع المؤسسات المالية لخدمة احتياجاتوراسخة  طويلة  

تها وتجربتها كمزود رائد و التحول الرقمي ومعالجتها بدقة.    ها ف  باإلضافة إل خب 
الرقمية، تعمل  المالية  للحلول   المالية"كونكت ون"  المرصفية  للمؤسسات  الرقمي  التحول  ا عىل تعزيز 

ً
التجارة واالئتمان وسلسلة  وتوفر    ،أيض
العلمية   والخدمات  المخاطر  وإدارة  البيانات  وأمن  الحكوميي    والتقنيات  التوريد  للمستخدمي    الصلة  ذات  التنظيمية األخرى  والجهات 

كة حالًيا ، وتقدم والمؤسسات ي الشر
 دولة ومنطقة.  20أكبر من خدماتها ف 

 
كة "ون كونكت" قدرات تقنية رائدة عالم ي مجال الخدمات المالية والذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة والبلوك تشي   تمتلك شر

ًيا ف 
كة  2021ديسمب     31الحوسبة السحابية المالية. ومنذ يوم   ، من بينها    5652، قدمت الشر اع عالمي ي    1525طلب براءة اخب 

اع ف  طلب براءة اخب 
ي تصنيفات 

كة ف  درجت الشر
ُ
كة للعام الخامس عىل التوالي بعد أن احتلت المرتبة  100ألفضل  IDC FinTech 2022الخارج. وقد أ ي عام  61شر

ف 
ا ب   2022

ً
ةللعلوم    Wu Wen Jun AI، وجائزة  IDCجوائز متتالية من    4من بينها  جائزة مهنية دولية،    61. وقد فازت أيض ، والتقنيات المتمب  

العالمية  و  التأمي    شهادة  األولو ،  BAIجائزة  مسابقة  الجائزة  ي 
ف   OMG Micro-Express  تعلم ي 

ف  األول  والجائزة  ي  اآللة  ، 
 DROPف 
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