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 بيان صحفي 

اوك ذىاتجيوزاأو اصييوقوقاسأاييري ار يط اتيتاا  يااااكطالقتعلنااشيييري كابيتيلي 

 عوقاكإلغالقاك ثينىارليونادوالسا50ك احجره
 

 2021أبلوت اا25أتوظبيافيا

 

 تابلة   وتخضر  تنييمياا لسروأ أبوظبي اللالمي، و ي  المتخصرصرة في ارارا اولرول ليمتدأعلنت اليوم شرركة شريميرا كابيتال  

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

اإلمالأ الثاني  اتمام حول اللالر  عن االسرتثمارية الخالرة المتنوعة والتي تشرمل أسر ر مدرجة ومير مدرجة في أسرواأ المال  

مليون روالر. ويسرت د  الصرندوأ ت بيق   50 ببيمةالمسرت دفة   سرتثماريةالتل دا) اال متخطياا ، اوول  جلوبالشريميرا   لصرندوأ

الفريدا والتنوع االسرررتفارا من مبوما) النمو ، وملك لخدمة المسرررتثمرين الرامبين في  لمخاطرمسرررتو  اوفباا ل مرتفلةعائدا) 

 .الجغرافي لم فية الشركا) التي يستثمر ب ا الصندوأ

 الرائدا في توفير الدورا) التلليمية  Coursera، ومن بين ا شرركة  الشرركا)أبرز   فى االسرتثمارا) ضرر الصرندوأ عدر منيو

الرائدا في توفير حلول مبتكرا للنبل   SWVLالمتخصصة في خدما) ارارا النفبا)، وشركة    Divvy، وشركة  عبر االنترنت

 الرائدا عالمياا في ارارا المطابخ الس ابية. Kitopiالجماعي، وكذلك شركة 

الشرركة بدأ) جذب تمويال) ، أن رئيس مجلس ارارا شرركة شريميرا كابيتال  السريد   سريد بصرر شرليبوفي  ذا السرياأ أوحر  

وسررعة  مليون روالر، مير أن ال يكل الفريد للصرندوأ   50 دفة ببيمة  للصرندوأ في مايو الماحري وباسرتثمارا) مبدئية مسرت

 ، وبالتالي تجاوز االسررتثمارا) نموه ومسررتو  تغطية لمختلا اولررول سررا ر بشرركل مل وظ في جذب اللديد من المسررتثمرين

بأسررواأ الواليا) ا  أن الصررندوأ سرريوالررل االسررتثمار في أبرز الشررركا) المتميز  السرريد   شررليب. وتاب  المبدئية المسررت دفة

، وملك بالتوازي م  رراسرة فرص االسرتثمار في أسرواأ أخر  جديدا، المت دا اومريكية والشررأ اووسرو وجنوب شررأ اسريا 

ا بأن  ناك اللديد من فرص االسرررتثمار في  وتكنولوجيا تكنولوجيا الخدما) المالية وتكنولوجيا الخدما) التلليمية   قطاعا)علما

 بلد اتمام اإلمالأ الثاني. صندوأللالرعاية الص ية، والتي سيي ر بلض من ا حمن البطاعا) المكونة 

مار قامت كرير رحروان رئيس قطاع االسرتثمار بشرركة شريميرا كابيتال، أن شرركة شريميرا لالسرتث  السريد   ومن جانبه أوحر 

مليون روالر، مما عزز قدرا الصندوأ على االستفارا من فرص االستثمار   25بضخ استثمارا) رأسمالية في الصندوأ ببيمة  

رحروان أن  السريد   وأحرا . التبنيا) المتطوراواسرت دا  شرركا) التي يلتمد نمو ا على توظيا التكنولوجيا  الالمتاحة في 

فلال، حيث نج  فريق ارارا الصرندوأ في تبيير الشرركة ت يى بمنيومة قوية لت ديد وتنفيذ الصرفبا) وتتبنى من ا اسرتثماري 

الشررركا) المدارا بواسررطة    أبرزفرلررة اسررتثمار وتنفيذ مجموعة مختارا من لررفبا) االسررتثمار الجذابة في   100أكثر من 

 لر.كبر  شركا) ارارا اولول حول اللا 

شرركة تتنوع بين شرركا)   15و 12يتراوح بين  ما  فيمليون روالر   5ويسرت د  الصرندوأ حرخ اسرتثمارا) ببيمة تصرل الى  

ا بان الصرندوأ سريركز على االسرتثمار في وشرركا) أخر  في مراحل ما قبل الطرح اللام اوولي مبكرانمو  في مراحل   ، علما

 وسي تفظ باالستثمارا) لفترا) تتراوح بين سنتين وخمس سنوا) قبل التخارج من ا. نمو متبدمة ما) مراحلشركا) 

  أوجه وسربل نميةلتشرركة شريميرا كابيتال  التي تتبنا ا    االسرتراتيجيةيأتي حرمن الصرندوأ تأسريس أن   السريد   شرليبوأحرا   

على  أكدكما بالنجاحا) الساببة التي حببت ا بما في ملك اطالأ أربلة لناريق مؤشرا) متداولة.    ةا مدعوم  ،بالمنطبة االستثمار

ا إلرارا اولرول في المنطبة،   الىمارا  اإلرؤية حكومة أبوظبي التي تتمثل في ت ويل بشريميرا كابيتال    ايمان عن ملرباا مركزا

عبر تبدير نشاط ارارا اولول ت بيق  ذه الرؤية واالرتباء بالمسا مة في ال يوي الذي تللبه الشركة من أجل   اعتزازه بالدور

 جديدا ومبتكرا.استثمارية  منتجا) 
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  واوخير   لندوأ شيميرا جلوبال اوول يخض  تنييمياا لسوأ أبوظبي اللالمي ويست د  اتمام اإلمالأ الثالثجدير بالذكر أن 

 .2021خالل الرب  اوخير من عام 

 

 – ن اية البيان  –

 

 عناش بةاشيري كابيتيلي ا يرلقا

ا  أبوظبي  من وتتخذ  م.م.م  لالسررتثمارا)  شرريميرا  لشررركة  تابلة  اسررتثمار  شررركة   يشرريميرا كابيتال ليمتد    من  مميزا  باقة بتوفير  الشررركة تبوم  ل ا.  مبرا

ات  للمالئ ا  االبتكارية  االسرتثمارية  اوروا)  اوم  الشرركة به  ت يى  ما بتوظيا  الشرركة وتبوم  التبليدية.  مير  اولرول  وفئا)  البديلة  اولرول  على  ركيزا

عالقات ا الراسرخة  ، فضرالا عن  المتميزا  المالية  الخدما)  مزوري  لد   خالرة  مكانة  من  به  تتمت   وما  الخالرة،  االسرتثمارا)  مجال  في  واسرلة  خبرا)  من

المالية وشربكة واسرلة من ألر اب الثروا) الى جانب شرركا) ارارا الثروا) واالسرتثمارا)، وملك من أجل تليير المررور واللائد  بمؤسرسرا) الوسراطة  

تنيير الخدما)    سرلطةأبوظبي اللالمي وتخضر  لرقابة    أوتلد شريميرا كابيتال ليمتد شرركة خالرة م دورا تأسرسرت وتر ترخيصر ا في سرو  االسرتثماري.

 وظبي اللالمي.لسوأ أبالمالية 

 

 

  الالعالماوك لوكصل:ا

 ا يرلقشيري كابيتيلي ا

 ماري بجويل ان

 + 971. 0 52 668 0931  اتا:

 chimeracapital@kekstcnc.com : الكتروني بريد
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 ك لطلعيةااك لص يحيت

سرررتخدام مثل ي توي  ذا البيان على تصرررري ا) تطللية. التصرررري  التطللى  و أي تصرررري  ال يتصرررل بوقائ  او احدا  تاريخية، ويمكن التلر  عليه عن طريق ا

)ق، قتلتزمق، قتر ق،  اللبرارا) والكلمرا) االتيرة قوفبرا للتبرديرا)ق، قت رد ق، قمرتبربق، قتبردرق، قتت مرلق، قتلتبردق، ققردق، قالتبرديرا)ق، قتفتر ق، قتوقلرا
التلر  على قتخطوق، قممكنق، قمتوق ق، قمشررررروعرا)ق، قينبغيق، قعلى علرق، قسررررو ق، او في كرل حرالرة، مرا ينفي را او تلبيرا) اخر  ممراللرة التي ت رد  الى 

ية المسررتببلية او الخطو أو التوقلا) بشررأن التصررري  باعتباره تطللى.  ذا ينطبق، على وجه الخصرروص، الى التصررري ا) التي تتضررمن مللوما) عن النتائا المال
شررركة شرريميرا كابيتال ليمتد   اوعمال التجارية واإلرارا، والنمو أو الرب ية واليرو  االقتصررارية والتنييمية اللامة في المسررتببل ومير ا من المسررائل التي تؤلر على

 .قالشركةق .   

ا الشرركة .قاالراراق  على احدا  مسرتببلية، والتي تبوم على افتراحرا) اإلرارا وتنطوي على مخاطر ملروفة التصرري ا) التطللية تلكس وج ا) النير ال الية إلرار

ريا عن أي نتائا في المستببل، او ومير ملروفة، ومج ولة ومير ا من اللوامل التي قد تؤلر على ان تكون نتائا الشركة الفللية أو أراء ا أو انجازات ا مختلفا اختالفا ما

 الة المالية الفللية أراء الشررركة أو انجازات ا الواررا في  ذه التصررري ا) التطللية لررراحة أو حررمنا. قد يتسرربب ت بق أو عدم ت بق  ذا االفترا  في اختال  ال  عن

 منية.للشركة او نتائا عمليات ا اختالفا جو ريا عن  ذه التصري ا) التطللية، أو عدم توافق التوقلا) سواء كانت لري ة او ح

 

النسبة المئوية لتغير اورقام الواررا    قد تخض  بلض اورقام الواررا في  ذه الوليبة بما في ملك البيانا) المالية، الى تلديال) التبريب. وبالتالي قد ال يتوافق المجموع أو

ا م  الرقر اإلجمالي الملطى في حاال) ملينة.  في  ذا المستند تماما

https://www.chimerainvestment.com/

