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 10بقيمة  2رز شنتيلفا ويف ف أشيميرا كابيتال تعلن إتمام اإلغالق الثاني لصندوق 

 دوالرار ملي

 

 2022يناير   25أبوظبي في 

إدارة األصول في  المتخصصة  ليمتد  كابيتال  اليوم شركة شيميرا  العالمي، وهي  أعلنت  أبوظبي  تنظيميًا لسوق  تابعة   وتخضع 

لشركة   بالكامل  االستثمارية  شيميرا  ومملوكة  محفظتها  إدارة  وتتولى  أبو ظبي  مقرها  استثمارية خاصة  )شركة  لالستثمارات، 

ي لصندوق ألفا ، عن إتمام اإلغالق الثان الخاصة المتنوعة والتي تشمل أسهم مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال حول العالم(

 مليار دوالر. 10بقيمة  2فينتشرز ويف 

ألفا ويف   ثاني صناديق رأس المال المخاطر التي تطلقها شركة شيميرا كابيتال ليمتد، ويتم إدارته   2فينتشرز  ويمثل صندوق 

ة عالية الجودة في االستثمارات الفريد ، حيث يستهدف الصندوق  لفا ويف جلوبال )"فالكون أيدج" سابقا(أباالشتراك مع شركة  

الخدمات اإللكترونية للمستهلكين عبر اإلنترنت وقطاع  تكنولوجيا الخدمات المالية والذكاء االصطناعي وعلوم الحياة و  قطاعات

ويركز على االستثمار في الشركات   األطوارصندوق متعدد    2كما يعد ألفا ويف فينتشرز  (.  B2Bاألعمال التجارية للشركات )

 .االستثمارات تلك ويتبنى استراتيجيات واضحة للتخارج من النامية

ني لصندوق ألفا اوفي هذا السياق أوضح السيد / سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال، أن إتمام اإلغالق الث

استثمارات رأس على ساحة    مكانتهال  ويأتي تعزيًزاشركة شيميرا،  لدة  مليار دوالر يمثل إضافة جدي  10بقيمة    2ويف فينتشرز  

المال المخاطر بأسواق المنطقة. وأضاف أن الصندوق سيستثمر في الشركات المتميزة التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا 

ي تطوير اقتصاد المعرفة المحلي مع ترسيخ وتساهم ف  والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير الحلول االبتكارية ألبرز المشكالت

التابعة للشركة   االستثمار  السيد / شعيب أن إطالق ثاني صناديقمركًزا لالبتكار والتطور التكنولوجي. وأكد  كمكانة إمارة أبوظبي  

لباقة المنتجات التي تقدمها  لعمالئنا     توفير فرص  استثماريةفي مجال رأس المال المخاطر الذي يشهد إقباالً متزايدًا سيساهم في  

 .تنفرد بها شركة شيميرا الخبرات الواسعة التيشبكة العالقات و  الشركة واالستفادة من

على إدارة صندوق ألفا ويف  الشركة    تطلع عن  سيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال،  السيد /    أعربومن جانبه  

  ، الجذابة  بناء سجل حافل بإطالق صناديق االستثمار وتنفيذ الصفقات االستثمارية  مستفيدةً من نجاحها في  ،مع شركائها  2فينتشرز  

تتطلع    اإلدارةالمي لرأس المال المخاطر. وتابع السيد / فكري أن  والذي شهد إطالق خمسة صناديق مؤشرات متداولة وصندوق ع

ترسيخ مكانة شيميرا ودرايتها العميقة بتوجهات األسواق في  إلى مواصلة توظيف خبراتها الواسعة وأنظمتها ذات المعايير العالمية  

الرائدة  كابيتال   الشركة  إدارةباعتبارها  والعائد   في  القيمة  تعظيم  ضمان  وبالتالي  األصول،  من  ومتنوعة  متميزة  مجموعة 

 االستثماري للمساهمين.

 – نهاية البيان –
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 عن شركة شيميرا كابيتال ليمتد  

  األدوات  من  مميزة  باقة  فيربتو  الشيركة  تقوم  لها.  مقًرا  أبوظبي  من  وتتخذ ذ.م.م  لالسيتثمارات  شييميرا  لشيركة  تابعة  اسيتثمار  شيركة هيشييميرا كابيتال ليمتد  

  خبرات  من  األم  الشيركة  به تحظى  ما  بتوظيف  الشيركة وتقوم  التقليدية.  غير  األصيول  وفئات  البديلة  األصيول  على  تركيًزا  لعمالئها  االبتكارية  االسيتثمارية

عالقاتها الراسيخة بمؤسيسيات  ، فضياًل عن  ميزةالمت  المالية  الخدمات  مزودي  لدى خاصية  مكانة  من  به  تتمتع وما  الخاصية،  االسيتثمارات  مجال  في  واسيعة

  سيتثماري.الوسياطة المالية وشيبكة واسيعة من أصيحاب الثروات إلى جانب شيركات إدارة الثروات واالسيتثمارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد اال

العالمي وتخضيع لرقابة سيلطة تنظيم الخدمات المالية لسيوق  وتعد شييميرا كابيتال ليمتد شيركة خاصية محدودة تأسيسيت وتم ترخيصيها في سيوق أبوظبي  

 أبوظبي العالمي.

 
 

 لالستعالم والتواصل:

 شيميرا كابيتال ليمتد 

 ماري بجويلهان

 +(971) 0 52 668 0931 هاتف:

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني:  بريد

 

chimerainvestment.com/ 

 

 

 التصريحات التطلعية

حداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق اسيتخدام مثل العبارات أو  أيحتوي هذا البيان على تصيريحات تطلعية. التصيريح التطلعى هو أي تصيريح ال يتصيل بوقائع  

ت"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، والكلميات االتيية "وفقيا للتقيديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفتر""، "توقعا

لى التعرف على التصييريح باعتبارت تطلعى. إخرى مماثلة التي تهدف أو تعبيرات  أو في كل حالة، ما ينفيها أ"متوقع"، "مشييروعات"، "ينب"ي"، "على علم"، "سييوف"، 

و الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو أية المستقبلية  هذا ينطبق، على وجه الخصيو،، إلى التصيريحات التي تتضمن معلومات عن النتائا المال

 .   الربحية والظروف االقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة شيميرا كابيتال ليمتد )"الشركة"(

حداث مسييتقبلية، والتي تقوم على افتراضييات اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة أدارة"( على الحالية إلدارة الشييركة )"اإلالتصييريحات التطلعية تعكس وجهات النظر 

المسييتقبل، او ا عن أي نتائا في ا ماديً ن تكون نتائا الشييركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفً أوغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على 

علية نجازاتها الواردة في هذت التصييريحات التطلعية صييراحة أو ضييمنا. قد يتسييبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفترا" في اختالف الحالة المالية الفإعن أداء الشييركة أو 

 و ضمنية.أء كانت صريحة ا عن هذت التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواا جوهريً و نتائا عملياتها اختالفً أللشركة 

 

النسييبة المئوية لت"ير األرقام الواردة  قد تخضييع بعا األرقام الواردة في هذت الوثيقة بما في ذلك البيانات المالية، إلى تعديالت التقريب. وبالتالي قد ال يتوافق المجموع أو

 في هذا المستند تماًما مع الرقم اإلجمالي المعطى في حاالت معينة.
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