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صراع  سصقر   صنرعا ال سصراشركس    تنرح   كQMM  -شركة  كةي  صنرعا   سصقر    

 بق   أب ظحي صألورس  سصراصي وسصردرج  شيريكس ةابيتال سصرتدسوص  سصتابع  صشكة  

المتداولة المدرجة بستو   مستتویا  الستیولة واتمان كفااأل ااستبار بصتنالیق الم شترا    تحستی  في"كیو لصتناةة الستو "    شتركة  ستتستا  

 أبوظبي لألورا  المالیة

 2022 أبكال 18أب ظحي في 

شتتیمیرا أةلنت الیوم شتتركة شتتیمیرا كابیتال .م(م(مم المت صتتصتتة في تاستتیس ويلارأل تتتنالیق اهستتتثمار وملر ا أبوظبي والتاببة ل تتركة 

تتتانا الستتو  ارببة تتتنالیق م شتترا  متداولة تاببة لل تتركة    أتتتبحت"  QMM - شتتركة "كیو لصتتناةة الستتو    أنلالستتتثمار .م(م(مم  

 ومدرجة بسو  أبوظبي لألورا  المالیة(

 ١8حیث استتطاةت في ضةتون ، مADQ.  "شتركة "اللابةتة جزًاا م   باةتبار ا،  2٠2٠وقد ت  يطال  شتركة "كیو لصتناةة الستو " ةام 

ت تتعیا  باإلاتتافة يلىكفااأل ااستتبار بستتو  أبوظبي لألورا  المالیة، واتتمان   تتًطا في ایالأل مستتتویا  الستتیولة  أن تلبب لوًرا ن  شتت ر

 (، و و ما سینتج ةنه ایالأل أن طة التداول ةلى ااورا  المالیة المدرجة بسو  أبوظبي لألورا  المالیةالمستثمری 

شتركة "كیو لصتناةة الستو "  الذي تلببه  بالدورالستید   ستید بصتر شتبیب رئیس معلس يلارأل شتركة شتیمیرا كابیتال،   أشتالوفي  ذا الستیا   

صتانا الستو  ارببة تتنالیق م شترا  متداولة تاببة لل تركة ومدرجة بستو  أبوظبي لألورا  المالیة( وأواتش أن ال تركة ستتبم  ةلى ك

بصتنالیق الم شترا  المتداولة التاببة ل تیمیرا، مستتفیدألً م  خبرات ا المت صتصتة والتلنیا  كفااأل ااستبار    اتمانوأن تطة التداول   تبزیز

ال تتركة ب ذا الدور یبكس مدن نةتتج أستتوا  تتتنالیق الم شتترا  المتداولة ونمو ا ن قیام  المبتكرأل ومبالرا  تطویر رأس المال، ةلًما با

 اإلمارا (بدولة  المستمر في ااسوا  المالیة

’كیو لصتناةة الستو ’، التاببة   ستبید حمد الاا ري، البةتو المنتدب والرئیس التنفیذي لستو  أبوظبي لألورا  المالیةت "تةتطلا شتركةقال  

المتمثّلة في جذب  ADX One   "، بدور محوري في ترجمة أ داف استتتراتیعیة ستتو  أبوظبي لألورا  المالیةADQ  - ل تتركة "اللابةتتة  

ا بوتیرأل نمو متستارةة هستتلطاب يلراجا  جدیدأل، ستو  قدمً الوالمصتدری  وتبزیز مستتویا  الستیولة( یمةتي شتریحة جدیدأل م  المستتثمری   

بعانب تطویر محفاة جدیدأل م  المنتعا  وال دما  المبتكرأل التي م  شتان ا أن ترتلي بللیا  الستو  وت تك  ةوام  جذب للمستتثمری  م  

 بابوظبي"( أج  تفبی  م اركت   في مسیرأل النمو المستدام

ال تركة ستتبم  ةلى تبزیز مستتویا  الستیولة  ، أن الرئیس التنفیذي ل تركة "كیو لصتناةة الستو "  شتن معدي  الستید    وم  جانبه أواتش  

بملتةتى لور ا كصتانا الستو  ما اتمان شتفافیة أستبار شتراا وبیا ااورا  المالیة التي تةتم ا تتنالیق الم شترا  المتداولة بما یبكس 

"كیو لصتتناةة  تزااه بتباون  وأةرب ة  اةقیمت ا الحلیلیة بدقة، حیث یبد ملك أحد البوام  الرئیستتیة لنعاص تتتنالیق الم شتترا  المتداولة(  

ما شتتركة شتتیمیرا واللیام بدور تتتانا الستتو  لعمیا تتتنالیق الم شتترا  المتداولة بستتو  أبوظبي لألورا  المالیة، وة  تطلباته    الستتو "

 (خالل الفترأل الملبلة نعاص  ذه الصنالیقتبزیز للمسا مة في 

 

 – ن ایة البیان –
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  ن شكة  شيريكس ةابيتال ذ.م.م 

  م   ومتنوةة ممیزأل  باقة  بتوفیر ال تركة تلوم ل ا(  ملًرا  أبوظبي  م   وتت ذ م(م(م  لالستتثمارا  شتیمیرا ل تركة  تاببة استتثمار  شتركة   ي شتیمیرا كابیتال م(م(م

  م   اام  ال تركة به  تحاى ما  بتوظیف  ال تركة وتلوم  التللیدیة(  ضیر  ااتتول  وفئا   البدیلة  ااتتول ةلى تركیًزا لبمالئ ا  اهبتكاریة  اهستتثماریة  االوا 

ةالقات ا الراستتت ة  ، فةتتتاًل ة  المتمیزأل  المالیة  ال دما  مزولي لدن  خاتتتتة  مكانة  م   به  تتمتا وما  ال اتتتتة،   اهستتتتثمارا   معال في واستتتبة  خبرا 

م  أج  تبای  المرلول والبائد   بم ستستا  الوستاطة المالیة وشتبكة واستبة م  أتتحاب الثروا  يلى جانب شتركا  يلارأل الثروا  واهستتثمارا ، وملك

 أةلى  تطبیق يلى  باإلاتافة  لل یئة،   التنایمیة  اللواةد بموجب وتبم   اإلماراتیة  والستلا  المالیة  ااورا    یئة  م   ترخیص ةلى  حاتتلة  ال تركةاهستتثماري(  

 (بالحوكمة  یتبلق فیما  الدولیة  المباییر

 
 صالستعالم وسصت سصل: 

 ذ.م.مشيريكس ةابيتال 

 ماري بعویل ان

 +م97١. ٠ 52 668 ٠93١ اتفت  

 chimeracapital@kekstcnc.com يلكترونيت برید

chimerainvestment.com/ 

 
  ن شكة  ةي  صنعا   سصق  

ب دف رئیستي یتمث  في تبزیز الستیولة وتحستی  العولأل ال تاملة   ، (QMM)شتركة "كیو لصتناةة الستو "   (ADQ)"اللابةتة"    أطللت، 2٠2٠ةام  في

  ال برا   م  مزیًعا وتعما  أبوظبي،  في  المال رأس  أستتوا   وتطویر  تنمیة ةلى"  الستتو   لصتتناةة"كیو  وتبم ( (ADX)لستتو  أبوظبي لألورا  المالیة  

صتتة التاببة  "كیو لصتتناةة الستتو "،   شتتركةتبتبر  و (الستتو  في  المستتا می  جمیا  لصتتالش المال رأس  توظیف  وقدرا   المبتكرأل  والتكنولوجیا  المت صتتّ

 م(SCA.  والسلا  المالیة ااورا    یئة  لرقابة  ت ةا كما  المالیة،   لألورا   واقتراض  يقراض ووكی  مرخص  سو   تانا   ي ، (ADQ)"اللابةة"  لت

 

 صالستعالم وسصت سصل: 

 info@qmm.aeبرید يلكترونيت  
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