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 مليار دوالر 2 بقيمة أوليشيميرا كابيتال وألفا ويف جلوبال يطلقان صندوق ائتمان 

 لجذابة على الساحة العالميةية ااالئتمان  االستثماراتيستهدف الصندوق  •

 أسنتثمر بهااألصنول التي   إلى ةئاتجديدة    وإضناةةالسنتراأيجيات االئتما  برنركة شنيميرا،   إدارةيمثل إطالق الصنندوق أسسني   •

 الرركة

 2022 نوفمبر 7أبوظبي في 

أعلنت اليوم شنركة شنيميرا كابيتال التابعة لرنركة شنيميرا لالسنتثمارات، وكي شنركة اسنتثمارية راصنة مقركا أبو ظبي وأتولى إدارة مح  ة  

متنوعة من االسنننتثمارات المحلية والدولية، عن إطالق صنننندوق أل ا ويف براي ت االئتماني، وكو صنننندوق ائتما  م توت، وال  بتعهدات 

وقد قامت الرنركة بططالق الصنندوق باالشنتراع مر شنركة أل ا ويف جلوبال، وكي شنركة اسنتثمارية مليار دوالر.    2  قيمتها  أبلغاسنتثمارية 

 أتولى إدارة مجموعة من صناديق االستثمار عبر مختلف ةئات األصول.

ويف جلوبال أسسنني  مح  ة متنوعة من  أل ايسننتهدف الصننندوق الدائم الذت سننيتم إدارأط بواسنن ة كل من شننركة شننيميرا كابيتال وشننركة  

 دو  التقيداالسنتثمارات االئتمانية التي أعك  الخصنائا الجذابة لمخاطر االئتما  والعائدات االسنتثمارية وةقلا لنمو سنوق االئتما  الخا  و

. االسنتثماريةال رصنة   ةوةقلا لجاابي ال ائدة. وسنيسنتثمر الصنندوق برنكل رئيسني ةي القروا الخاصنة وأدوات االئتما  األرر    مسنار أسنعارب 

حيث يسنعى وسنتتركز اسنتثمارات الصنندوق برنكل رئيسني ةي الواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول االأحاد األوروبي وأسنتراليا، 

 األرر .العوامل ستثمار الجذابة الناأجة عن نقا رأس المال وغيركا من ةر  االالصندوق إلى رصد 

أحقيق درل دورت للمسنتثمرين من رالل المرناركة ةي اسنتحدال التسنهيالت االئتمانية والمرناركة ةي أوةير قروا  يهدف الصنندوق إلى 

 انية مبتكرة.بسسعار ةائدة متغيرة للرركات الراغبة ةي الحصول على حلول ائتم ،مضمونة ،راصة

أ  إأمام اإلغالق األول للصنندوق االئتماني    بصير شيبير رئيم مسلم ادارش شيركة شييميرا كابيتال   وفي هذا السيياق  أوحيا السييد ي  ييد

يمثل إضناةة جديدة إلنجااات الرنركة، ويلية أتيل للمسنتثمرين سنهولة الوصنول إلى أسنواق االئتما  الخا  العالمية. وأكد السنيد أ شنعيب أ  

  ، مما سنيسناكم ةيي أحقيق أكداةطسنيوةر الخبرات والوسنائل الالامة لتعزيز نجات الصنندوق ةبواسن ة الرنركتين إدارة الصنندوق الجديد 

 مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لتوةير حلول رأس المال. أعزيز

عن اعتزااه بططالق صننندوق أل ا ويف براي ت االئتماني    ومن جانبه أعرب ريك جير ييون رئيم مسلم ادارش شييركة ألفا ويف جلوبال 

ا إلى أ  دورات االئتما  الخا  أ رت ةر  جذابة لكل من المسنتثمرين الباحثين عن مسنتو    بالتعاو  مر شنركة شنيميرا كابيتال، مرنيرل

 مخاطر منخ ض، والرركات الراغبة ةي االست ادة من حلول االئتما  الخا ، وكو ما يعزا من إيما  اإلدارة بسكمية كذا المجال دائم النمو.

أ  اإلعال  عن إطالق الصنندوق الجديد جا  بعد قيام   ال وفي  ييياق متصييو  أوحييا  يييف فير  الرئيم التنفيذ  ليييركة شيييميرا كابيت

شنننركة شنننيميرا بتسسننني  إدارة السنننتراأيجيات االئتما  بها، حيث أسأي أل  الخ وة على رل ية النمو القوت ألنرننن ة رأس المال المخاطر  

ةكرت أ  الصنندوق سنيمكن السنيد أ  كة. وأابر وأنرن ة االسنتثمار ةي األسنهم المدرجة، ةضنالل عن باقة الخدمات االسنترنارية التي أقدمها الرنر

الرننركة من أزويد المسننتثمرين ب ر  اسننتثمار متنوعة أتميز بالجمر بين العائد الدورت ومسننتو  المخاطر المنخ ض وإمكانية النمو. كما 

خ ط إطالقها، سنعيلا لترسني  أعرب عن أ لعاأط لمواصنلة التوسنر بباقة المنتجات التي أقدمها الرنركة من رالل مجموعة من الصنناديق الم

 مكانة شيميرا باعتباركا الرركة الرائدة ةي إدارة األصول بسسواق المن قة. 

 – نهاية البيا  –
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 عن شركة شيميرا كابيتال ليمتد  

ا  أبوظبي  من  وأتخذ ا.م.م  لالسنتثمارات شنيميرا  لرنركة أابعة  اسنتثمار شنركة كيشنيميرا كابيتال ليمتد     األدوات  من مميزة  باقة بتوةير  الرنركة أقوم لها. مقرل

ا لعمالئها  االبتكارية  االسنتثمارية   رات رب  من  األم الرنركة بط  أح ى ما  بتوظيف الرنركة وأقوم  التقليدية.  غير  األصنول  وةئات  البديلة األصنول على أركيزل

عالقاأها الراسنخة بمسسنسنات  ، ةضنالل عن المتميزة  المالية  الخدمات مزودت لد   راصنة  مكانة  من بط  أتمتر  وما  الخاصنة،   االسنتثمارات مجال  ةي واسنعة

  االسنتثمارت.   الوسناطة المالية وشنبكة واسنعة من أصنحاب الثروات إلى جانب شنركات إدارة الثروات واالسنتثمارات، وال  من أجل أع يم المردود والعائد

وق وأعد شنيميرا كابيتال ليمتد شنركة راصنة محدودة أسسنسنت وأم أرريصنها ةي سنوق أبوظبي العالمي وأخضنر لرقابة سنل ة أن يم الخدمات المالية لسن

 أبوظبي العالمي.

 
 عن ألفا ويف جلوبال

أل ا ويف جلوبال كي شركة استثمارية عالمية أتخصا ةي إدارة مجموعة من الرراكات التي أركز بركل من صل على ةئات أصول وأسواق محددة، 

كة  ى الررويرمل ال  أنر ة رأس المال المخاطر ورأس المال النامي، باإلضاةة إلى أوةير حلول االستثمار ةي األسهم المدرجة واالئتما  الخا . وأح 

ايارة   يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  وجاكرأا.  وسيدني  وبنجالور  أبيب  وأل  ظبي  وأبو  ولند   وميامي  نيويورع  ةي  واسعة  ةروع  بربكة 

www.alphawaveglobal.com 

 
 

 لال تبالم والتواصو: 

 ال ليمتد  شيميرا كابيت

 مارت بجويلها 

 +(971) 0 52 668 0931  كاأف:

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني: بريد

 

chimerainvestment.com/ 

 

 ألفا ويف جلوبال

 جاستهالتر جوناثا  جاثالتر أ ناثانيال جارني  أ سام ةيرر

 ( 212) 257 4170  كاأف:

 alphawave@gasthalter.com إلكتروني: بريد

 

 

 التصريحات التطلبية 

حدال أاريخية، ويمكن التعرف عليط عن طريق اسنتخدام مثل العبارات  أو أيحتوت كذا البيا  على أصنريحات أ لعية. التصنريل الت لعى كو أت أصنريل ال يتصنل بوقائر 

أر ف، فأخ طف، فممكنف،  والكلمنات االأينة فوةقنا للتقنديراتف، فأهدفف، فمرأقبف، فأقدرف، فأتحملف، فأعتقدف، فقدف، فالتقديراتف، فأ تراف، فأوقعاتف، فأعتزمف، ف

لى التعرف على التصننريل باعتباره أ لعى.  إرر  مماثلة التي أهدف أو أعبيرات  أو ةي كل حالة، ما ين يها أفمتوقرف، فمرننروعاتف، فينبغيف، فعلى علمف، فسننوفف،  

و الخ ط أو التوقعات برس  األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو أكذا ين بق، على وجط الخصنو ، إلى التصنريحات التي أتضمن معلومات عن النتائا المالية المستقبلية  

 وال روف االقتصادية والتن يمية العامة ةي المستقبل وغيركا من المسائل التي أسثر على شركة شيميرا كابيتال ليمتد )فالرركةف(.    الربحية

مخاطر معروةة  حدال مسننتقبلية، والتي أقوم على اةتراضننات اإلدارة وأن وت على  أدارةف( على التصننريحات الت لعية أعك  وجهات الن ر الحالية إلدارة الرننركة )فاإل

ا عن أت نتائا ةي المسننتقبل، او ا ماديل   أكو  نتائا الرننركة ال علية أو أدا كا أو إنجاااأها مختل ا ارتالةل أوغير معروةة، ومجهولة وغيركا من العوامل التي قد أسثر على  

ب أحقق أو عدم أحقق كذا االةتراا ةي ارتالف الحالة المالية ال علية  نجاااأها الواردة ةي كذه التصننريحات الت لعية صننراحة أو ضننمنا. قد يتسننبإعن أدا  الرننركة أو  

 و ضمنية.أا عن كذه التصريحات الت لعية، أو عدم أواةق التوقعات سوا  كانت صريحة ا جوكريل و نتائا عملياأها ارتالةل أللرركة 

 

المالية، إلى أعديالت التقريب. وبالتالي قد ال يتواةق المجموع أو النسننبة المئوية لتغير األرقام الواردة  قد أخضننر بعض األرقام الواردة ةي كذه الوثيقة بما ةي ال  البيانات 

ا مر الرقم اإلجمالي المع ى ةي حاالت معينة.  ةي كذا المستند أمامل
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