
 

 تحت الحظر حتى یوم األحد الموافق 17 ینایر الساعة 7 صباًحا بتوقیت الخلیج القیاسي

 رین منصة األصول المشفرة تجمع مبلغ 6 مالیین دوالر أمریكي في جولة التمویل (أ) من

Coinbase و MEVP 

والیة في المؤسسة األمریكیة والبورصات المالیة األوراق هیئة لدى المسجلة فایننشال رین شركُة               أعلنت
Middle East شركُة الجولة قادت حیث دوالر، مالیین 6 بقیمِة (أ) التمویل جولة عن الیوَم                 دیالویر
بمشاركِة األوسط) الشرق في استثمارٍي ماٍل رأِس شركِة (أكبُر Venture Partners MEVP            
Visionو المتحدة) الوالیات في المشفرة لألصول منصٍة (أكبُر Coinbase وهم وجدد حالیین              مستثمرین

DIFC Fintech Fund و JIMCOو CMT Digital Venturesو Ventures 

نیلسون جیه وإیه المعیقل اهللا عبد هم أعماٍل رواِد أربعِة یِد على 2017 عاَم فایننشال رین تأسست                   .وقد
الشركُة وأصبحت المشفرة. األصول وحفظ وبیِع شراِء خدمات لتقدَم بدوي، یحي و دالجو               وجوزیف
الشرِق في المشفرِة لألصوِل مرخصٍة منصٍة أول ذ.م.م، مانجمنت رین فایننشال، رین لـ التابعُة                البحرینیُة
من الثالثِة الفئِة من المشفرِة األصوِل خدماِت مزوِد ترخیِص على حصولها بعد 2019 عام                األوسط
األصوِل تبني عملیة ذ.م.م مانجمنت رین قادت الترخیص، على الحصول ومنذ المركزي. البحرین               مصرِف

 المشفرِة في المنطقة.

– ودولیین إقلیمیین قادٌة وهم – مستثمرینا بأن ثقٍة على "نحن مشترٍك: بیاٍن في المؤسس الفریق                  وقال
 سیدعموننا في سعینا لتحقیق رؤیتنا التي تتمثل في الوصوِل إلى التبني الشامل لألصوِل المشفرة".

المشفرِة األصوِل نمو استمراِر "مع قائًال: الجولِة على جودة أبو ریاض MEVP في الشریك                وعلق
سواء حٍد على والمؤسسات األفراد من اإلقلیمیون المستثمرون یحتاُج بها، معترٍف أصوٍل فئِة إلى                وتحولها
منصة كأوِل ذ.م.م مانجمنت رین لدعم متحمسون ونحن المشفرة. لألصول ونظامیٍة آمنٍة مساراٍت               إلى
في لنا استثماٍر أول هذا ویمثل إفریقیا. وشمال األوسط الشرِق منطقِة في المشفرِة لألصوِل                مرخصة

 البحرین، وهي بمثابِة منصِة انطالٍق لشركات التكنولوجیا المالیة في دول مجلس التعاون الخلیجي".

في ریادتها تواصل حیث فایننشال، رین في االستثمار مواصلة "ُیسعدنا :Vision Ventures              وأضافت
فریق كان ولقد بسالسة. المشفرِة األصول في االستثمار من المنطقة في الجمیع تمكین خالل من القطاع                  هذا

 رین مانجمنت استثنائًیا حیث نما كثیًرا في مثِل هذه الفترِة الزمنیِة القصیرة نسبًیا".



 

لتوسیع التمویل الستخدام فایننشال رین وُتخطط الماضي، العام خالل المشفرة األصول تبني معدل ارتفع                وقد
تنظیمیٍة جهاٍت مع والعمل األوسط الشرق في الجغرافي التوسع على والتركیز البرمجة مهندسي               فریق

 مختلفٍة في المنطقة لتحقیق رسالتها.

 نبذة عن رین

وقد البحرین. مملكِة في ومقرها األوسط الشرق في المشفرِة األصوِل لتداوِل منصٌة هي ذ.م.م مانجمنت                 رین
الفئة من المشفرة األصوِل لخدماِت كمزوٍد المركزي البحرین مصرف بواسطة وتنظیمها ترخیصها              تم
وآمنٍة. منظمٍة بطریقٍة األخرى المشفرِة واألصوِل البیتكوین وتخزین وبیع شراء للعمالء رین وُتتیح               الثالثة.
) وتطبیق www.rain.bh رین موقع خالل من حساٍب فتح األوسط الشرِق في المقیمین للعمالِء               وُیمكن

 iOS) أو ( أندروید ) للهواتف المحمولة.

على MEVP أو press@rain.bh على الشركة مع التواصل ُیرجى المعلومات، من             ولمزیٍد
riyad.aboujaoudeh@mevp.com 
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