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 خبر صحفي

 

 

 في خطوة لتعزيز وجودها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية:

Fintech Consortium إطالق عن تعلن InQvest Partners و 

Global Fintech Fund  أمريكي دوالر مليون 100بقيمة 
 

 

 العالمية االستثمار منصة إطالق عنتحالف التكنولوجيا المالية  أعلن: 2018 مايو 7 ثنيناإلنيويورك سنغافورة، البحرين، 

 بمملكة البحرين. المالية للتكنولوجيا البحرين خليجفي  تم تأكيد وجودها التيو ، InQvest Partners وهي بها، الخاصة

 

 InQvest لها، استثمارية أداة أول خالل من المال رأس توظيفعالوة على  ،استثماراتها المنصة المذكورة وستواصل

Fintech Holdings ، الى  باإلضافةGlobal Fintech Fund والذي أمريكي، دوالر مليون 100 تكلفته تبلغ الذي 

 .البحرين مملكة من مؤسسيين من ضمنهم المستثمرين، ومجموعات من والدولية اإلقليمية المؤسسات عدد من تدعمه

 

 عن فضالا  ، وأوروبا المتحدة الواليات في Fintech فرص في االستثمار على ، InQvest Partners منصة ركزوت

 Fintech تواجدتعزيز  وذلك عبر ،الخليجي التعاون مجلس ودول آسيا شرق جنوب في النمو السريعة األسواق

Consortium في ااستثماراته دعمكذلك ب كما تقوم. والبحرين ونيويورك سنغافورة كٍل من في على الصعيد العالمي 

 .األسواق عبر وانتشارها نموها وتسهيل المالية التكنولوجيا

 

 InQvest Partners ه من شأنبأن نؤمن نحن: "المالية التكنولوجيا اتحاد مؤسس فيسر جيربين قال المناسبة،في هذه  

 FinTech طورها التي التشغيلية القدراتباالضافة الى  المجال المتعلقة بهذا خبراتالو الشبكة من أن تستفيد

Consortium ا  للعمل محظوظين كنا فقد ، ذلك على عالوة. األخيرة السنوات خالل   األعمال رواد مع جنب الى جنبا

 والمساهمة في نمو ،لرحلتهم األولية المراحل في مساعدتهمبغرض  ،المالية التكنولوجيا مجال بشأنالموهوبين والشغوفين 

 ."InQvest Partners خالل من العالقات لتعزيز تلك المال رأس

 

 إطالق عن نعلن أن يسرنا: "البحرين المالي التكنولوجيا تحالف إدارة مجلس رئيس المسقطي ميسان السيد قال جهته، ومن

التكنولوجيا  ورعاية دعم في Fintech Consortium نجاح تحالف التكنولوجيا المالية، والمستمدة من ستثمارا منصة

 الشمالية أمريكا عبر سنتمكن من تعزيز وجودنا متخصصة،ال عالميةال ستثماريةالا منصةهذه ال خالل منو. المبتكرةالمالية 

 ."القادمة نموها مراحل عبر التكنولوجيا الماليةمؤسسات  وتسريع األوسط، الشرقمنطقة و وآسيا

 

 

 

 -انتهى-

 

 

 مالحظة للمحررين:
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 للمزيد من المعلومات:

 InQvest Partners، جو جولين

 info@inqvest-partners.com البريد اإللكتروني: 

 

 InQvest Partners حول

 وأوروبا الشمالية أمريكا من التكنولوجيا المالية الناشئة أو النامية مؤسسات في رئيسي بشكل InQvest Partners تستثمر

 .آسيا شرق وجنوب األوسط والشرق الغربية

  

 شاركوا قدالناشئة والنامية، كونهم  في الشركات مع العمل في كبيرة بخبرة العامون وشركاؤهمInQvest Partners  تمتعت

 .الماضية ا  عام 15 مدى على كما قادوا محفظتهم االستثمارية بنجاح هامن عدد تأسيس في

  

 االنتشار يتطلب الذي األمر الناجحة، الدولية والفرق العالمية الشركات بناء في حافل سجل InQvest Partners وتمتلك

 .المشترك والتعاون الحدود عبر

  

 .والبحرين ونيويورك سنغافورة لدى كٍل من ومكاتب فريق InQvest Partners تمتلك

 

 


