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 بيان صحفي 

،كالمونكدوالأك75يقميةككالقكأو كصيدووقكأأمييب كاطب اككغتعلنكإككشيميما كابيماب 

 ك لحوك ألقصىكلطلببتك الاااببتجبوزكوتدجحكفيك
 

 2021كديسيباكك13أيوظبيكفيك

 

  تابعة  العالمي، وهي  وتخضر  تنييمياا لسروأ أبوظبي  المتخصرصرة في ارارا اولرول  ليمتدأعلنت اليوم شرركة شريميرا كابيتال  

شررركة اسررتثمارية خالررة مبرها أبو ظبي وتتولى ارارا م فيت ا  .، لالسررتثمارا) .م.م.م شرريميرا  لشررركة  ومملوكة بالكامل

اوخير مالأ اتمام اإلحول العالر  عن االسرتثمارية الخالرة المتنوعة والتي تشرمل أسر ر مدرجة ومير مدرجة في أسرواأ المال  

مجموعة من الشرررركال على السررراحتين اإل ليمية  ا منمدعوما  ،مليون روالر  75بلغت  ببيمة   شررريميرا جلوبال اوولصرررندوأ ل

والبالغ المسرت د    السرب عند اإلمالأ الثالث واوخير حجر الصرندوأ  كما تجاوز .  شيااةكاببدلةكلالمياايبأعلي رأسر ر  و  والدولية

 .شيميرا كابيتالتبدم ا االستثمار الجذابة التي  ةش رين، وهو ما يؤكد على فرلأ ل من خالل وملك مليون روالر  65

بإتمام اإلمالأ اوخير عن سعارته ،  رئيس مجلس ارارا شركة شيميرا كابيتال  السريد   سريد بصرر شرعيبعرب وفي هذا السرياأ أ

أبرز الشررركال االسررتراتيجيين بدعر هذا  تاب  للشررركة معرباا عن اعتزازه ببيام مجموعة من ول لررندوأ رأسررمال مخا ر و

هو امتدار لل د  الرئيسري  الصرندوأ  من أن ال المنطبة. وتاب  السريد   شرعيب أن    الصرندوأ ومن بين ر كبر  المؤسرسرا) المالية

ا في ، الى جانب اتاحة الفرلرة للشرركة  االسرتثمار في المنطبةتنمية مجال  المتمثل في  للشرركة و تنا  رؤيت بيق من المضري  دما

 .ة ليميعلى الساحة اإللول او المدرواحدا من أفضل كترسيخ المكانة الرائدا التي ت يى ب ا شيميرا كابيتال  المتمثلة في 

من جانبه أعرب ابراهير عجمي، رئيس وحدا االسرتثمار في الشرركا) الناشربة بشرركة مبارلة، عن سرعارته ب ذا التعاون الرامي  

را كابيتال، من خالل االسرتثمار في أول لرندوأ رأم مال لالسرتثمارا) الناشربة تاب  للشرركة.  لتعزيز العال ا) م  شرركة شريمي

وأضررا : لتلتزم مبارلة بدعر هذا النوع من لررناريق االسررتثمار ب د  تعزيز مجاال) االسررتثمارا) في المنطبة، فضررالا عن  

ل  لترسررريخ وتمتين هذه الشرررراكة الناج ة و ويلة االسرررتثمار في  طاع تكنولوجيا الخدما) الر مية سرررريعة النمو. ون ن نتط

 اوجل م  شركة شيميرا، وتعزيز آفا  ا ومجاالت ا.ل

تتنوع بين شرركا) جغرافي، والتي شرركة شريميرا كابيتال ضرخ اسرتثمارا) في م فية الشرركا) التي تتميز بالتنوع التوالرل و

ا بمراحل ما  بل  و مبكرالنمو ال  ما بين مراحل  عدا في باالسررررتثمارا)  أن الشررررركة تخطح لالحتفاظ  الطرح العام اوولي، علما

ما) الشررركا)  االسررتثمارا) في ، و د نفذ) بالفعل سررلسررلة من لفترا) تتراوح بين سررنتين وخمس سررنوا)  بل التخاره من ا

على  مسرتثمرين  ة من أبرز المجموعببيارا  أكثر من مرا، وملك  في ا  االكتتابالتي تر تغطية  سرتراتيجية وشرركا)  االالمبوما)  

 .الدوليةو ة ليميالساحتين اإل

االسرتثمارية    ةسرتراتيجياالن  كرير رضروان رئيس  طاع االسرتثمار بشرركة شريميرا كابيتال، أالسريد   من ناحية أخر ، أضرا   و

على    المسرتثمرينعن ا بال  ثمر)  أالواعدا  فرص  اللى الولرول الى ع االفريدت ا  درنب االى جالتي تتبناها الشرركة  المتنوعة 

أكد رضروان أن الشرركة ت يى لمسرتببل،  اسرتشررافاا ل. ومميز  على ت بيق عائد اسرتثمار الصرندوأ بصرورا  وية بفضرل  درته  

لمسرتثمرين  جذابة ل ا)عائد  ت بيقعلى  في الو ت نفسره نعمل كما    ،تنفيذهانتطل  الى التي االسرتثمارية  الفرص  برلريد  و  من 

 الكرام.

 لندوأ شيميرا جلوبال اوول يخض  تنييمياا لسوأ أبوظبي العالمي.جدير بالذكر أن 
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 بيان صحفي 

ا  أبوظبي  من  وتتخذ م.م.م  لالسررتثمارا)  شرريميرا لشررركة  تابعة اسررتثمار شررركة  هيشرريميرا كابيتال ليمتد    من  مميزا با ة  بتوفير  الشررركة تبوم ل ا.  مبرا

ا لعمالئ ا  االبتكارية  االسرتثمارية  اوروا)   اوم  الشرركة به  ت يى ما  بتوظي  الشرركة وتبوم  التبليدية. مير  اولرول  وفبا)  البديلة  اولرول على تركيزا

عال ات ا الراسرخة  ، فضرالا عن  المتميزا  المالية  الخدما)  مزور   لد   خالرة مكانة  من  به  تتمت  وما  الخالرة،   االسرتثمارا) مجال في  واسرعة را)خب من

  عائد بمؤسرسرا) الوسرا ة المالية وشربكة واسرعة من ألر اب الثروا) الى جانب شرركا) ارارا الثروا) واالسرتثمارا)، وملك من أجل تعيير المررور وال

وتعد شريميرا كابيتال ليمتد شرركة خالرة م دورا تأسرسرت وتر ترخيصر ا في سروأ أبوظبي العالمي وتخضر  لر ابة سرلطة تنيير الخدما)    االسرتثمار .

 المالية لسوأ أبوظبي العالمي.

 

 نبذةكعنكشااةكاببدلةكلالماايبأكك

   أبوظبي. ل كومة  مستدامة  مالية عوائد  ت بيق في م مت ا  وتتمثل  عالمية،  أعمال م فية  تدير  سيارية،  استثمار شركة  هي لالستثمار  مبارلة شركة

  عا)  طا في  الشررركة وتسررتثمر   ارا)،   6 على. أمريكي روالر مليار  2٤3.٤   اماراتي ررهر مليار 89٤  يمت ا  تبلغ  التي  مبارلة أعمال م فية  تتوزع

  والمسرراهمة   اورباح  لت بيق  اومد،    ويلة  العالمية  شررراكات ا وكذلك  البطاعا)  مختل  في  المتميزا  خبرت ا وتسررخر  اولررول،   فبا)  مختل  وفي  عديدا

ا   المستدام،  النمو  عملية في   العالمي.  اال تصار م  ومتكامل  متنوع  و ني  ا تصار  بنال لج ور رعما

   وبكين.  فرانسيسكو،  وسان  ونيويورك،   وموسكو،   جانيرو،  وريور  لندن،  من كل  في مكاتب ولدي ا  وظبي، أب  في  لمبارلة الرئيسي المبر  يب 

  .www.mubadala.com للشركة: الرسمي  المو   زيارا يمكن  لمبارلةل،  شركة  حول المعلوما) من لمزيد
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  لاصايحبتك لاطلعمةك

حداث تاريخية، ويمكن التعر  عليه عن  ريق اسرررتخدام مثل أو أي تو  هذا البيان على تصرررري ا) تطلعية. التصرررريل التطلعى هو أ  تصرررريل ال يتصرررل بو ائ  

)ل، لتعتزمل، لتر ل،  العبرارا) والكلمرا) االتيرة لوفبرا للتبرديرا)ل، لت رد ل، لمرتبربل، لتبردرل، لتت مرلل، لتعتبردل، ل ردل، لالتبرديرا)ل، لتفتر ل، لتو عرا

لى التعر  على اخر  ممراثلرة التي ت رد   أو تعبيرا) أو في كرل حرالرة، مرا ينفي را  ألتخطحل، لممكنل، لمتو  ل، لمشررررروعرا)ل، لينبغيل، لعلى علرل، لسررررو ل، 

و الخطح أو التو عا) بشررأن أية المسررتببلية  التصررريل باعتباره تطلعى. هذا ينطبق، على وجه الخصرروص، الى التصررري ا) التي تتضررمن معلوما) عن النتائ  المال

شررركة شرريميرا كابيتال ليمتد  اوعمال التجارية واإلرارا، والنمو أو الرب ية واليرو  اال تصررارية والتنييمية العامة في المسررتببل وميرها من المسررائل التي تؤثر على

 .لالشركةل .   

حداث مسرتببلية، والتي تبوم على افتراضرا) اإلرارا وتنطو  على مخا ر معروفة  أرارال  على ا الشرركة .لاإلالتصرري ا) التطلعية تعكس وج ا) النير ال الية إلرار

ا عن أ  نتائ  في المستببل، او ا ماريا ن تكون نتائ  الشركة الفعلية أو أرالها أو انجازات ا مختلفا اختالفا أومير معروفة، ومج ولة وميرها من العوامل التي  د تؤثر على 

علية  نجازات ا الواررا في هذه التصررري ا) التطلعية لررراحة أو ضررمنا.  د يتسرربب ت بق أو عدم ت بق هذا االفترا  في اختال  ال الة المالية الفاعن أرال الشررركة أو 

 و ضمنية.أ، أو عدم توافق التو عا) سوال كانت لري ة ا عن هذه التصري ا) التطلعيةا جوهريا و نتائ  عمليات ا اختالفا أللشركة 

 

النسبة المبوية لتغير اور ام الواررا    د تخض  بعض اور ام الواررا في هذه الوثيبة بما في ملك البيانا) المالية، الى تعديال) التبريب. وبالتالي  د ال يتوافق المجموع أو

ا م  الر ر اإلجمالي ال  معطى في حاال) معينة.في هذا المستند تماما

http://www.mubadala.com/
https://www.chimerainvestment.com/

