
PRESS RELEASE 

على ترخيص مالي من سلطة  شركة تقديم الخدمات التقنية المالية تحصل على الموافقة  

 تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي 
 

أعلنت شركة خدمات المصرفية المفتوحة "لين تكنولوجيز" اليوم عن حصولها    :٢٠٢٢نوفمبر     ٢٩–أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  

 العالمي، المركز الي كامل، لممارسة وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية، من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي  على ترخيص م

 العالمي المالي لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 

الشركات والتي تتخذ من دولة اإلمارات    (، ستتمكن لين من دعم  TPPوبصفتها أول شركة طرٍف ثالٍث مرخصة لتقديم خدمات التقنية المالية )  

 مقراً لها في بناء منتجات تكنولوجيا مالية من خالل واجهاتها للتطبيقات البرمجية.

 

  االبتكار بين لتمكين وتعزيز  بعد اإلنضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والمنظم في سوق أبوظبي العالمي، والمصمم

تمكّنت لين من إجراء كافة االختبارات التجريبية لمنتجاتها الرقمية )واجهة ربط البيانات( و   المالية،شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات 

 )واجهة ربط المدفوعات( في بيئة قليلة المخاطر وبأقل التكاليف.  

 

 

العمالء وإبراز أهمية خدماتها لقطاعات العمالت الرقمية )كريبتو( والتداول    كما مّكنت فترة االختبارات التجريبية لين من استقطاب العديد من

 و االستثمار مثل: باينانس، بيت اواسيس، سروة، و بعض الشركات المميزة في قطاع تحويل األموال مثل لولو موني و هب باي. 

 

 

ليكون بإمكانهم العمل   TPPخدمات مقدمي الخدمات التقنية  ، أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية نموذج ونطاق عمل لتفعيل  2021وفي عام  

فعيل مع المؤسسات المالية بطريقة آمنة وكفاءة عالية، لتيسير العمليات المالية، والحفاظ على مصالح العمالء وبياناتهم، والذي يشّجع على ت 

يع من التحكم ببياناتهم المالية، وابتكار نماذج عمل جديدة  والمشار تمكين الشركاتنموذج التمويل المفتوح وتسهيل الوصول للخدمات المالية 

 لتقنيات مالية حديثة.

 

 

الرئيس التنفيذي لألعمال، مهدي تازي قائالً " شرعت لين تكنولوجيز بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي منذ  وفي هذا السياق صّرح  

ضجة والحيوية نموذج عمل مبتكٍر للبيئة التشريعية ونطاق عمل مميز، مكننا من  يقدّم بفضل بيئته التكنولوجية النا  والذي،  2020ديسمبر  

على بناء أفضل منصة مصرفية مفتوحة، و أخيراً التوسع إلى التمويل   النمّو والتوسع وفقاً لمستهدفاتنا وخططنا االستراتيجية، وهو ما يحفّزنا

 المفتوح "  

 

 

قائالً " يطمح سوق أبوظبي العالمي ألن يكون الرافد األول لنمو  رئيس قطاع األسواق في سوق أبوظبي العالمي    كما علّق ارفند رامامورتي،

لك  شركات التقنية المالية المحلية، من خالل تمكين المبتكرين في سوٍق حيوي يزخر بالتجارب المختلفة والتكاملية على كافة المستويات، ولذ

تخرجت مؤخراً من المختبر التنظيمي في سوق    والتي،  TPPول شركة مرخصة لتكون مقدم خدمات تقنية  نرحب بشركة لين تكنولوجيز كأ

 أبوظبي العالمي" 

 

"على مدى العامين الماضين، كان واضحاً تأثير شركة لين والمشاركين األخرين من ناحية نموذج العمل على المنظومة المالية في المنطقة،  

التي تشكل أساس تشريعات التمويل المفتوح، كما نطمح    TPPر وإصدار إرشادات العمل كمقدم خدمات تقنية  كونهم جزء من منظومة التطوي 



الطريق  لدعم منظومة مالية متكاملة في هذا المركز العالمي في قلب أبوظبي، مع التركيز على بناء الجيل القادم من الخدمات المالية التي تمهد  

 . "ومميزرقمي قوي  القتصاد

 

التوّسع  مليون دوالر، في جولة أ، بقيادة سيكويا كابيتال، وتستهدف الشركة    33ير بالذكر أن شركة لين حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة  الجد

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن سعيها لين لبناء منظومة مالية شاملة تخدم جميع أنواع العمالء في منطقة    خارج

 األوسط.  الشرق

 

 

 

 
 


