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 في سوق أبوظبي العالمياستثمارتطلق صندوق  زفنشرإيه يو إم 

 والموارد العالمية للتطوير ليكون صلة وصل ما بين المؤسسين من الهند 

 

فنشرز، وهي شركة    إيه يو إمأعلنت    ،2022نوفمبر    23، االمارات العربية المتحدة،  بوظبيأ

أموال   النمو  ةاستثماريرؤوس  على  السابقة  والمراحل  المبكرة  المراحل  علىفي  وتعمل  دعم ، 

الالتكنولوجيا والعمليات التقنية   الريادية  مع  ، من الهندتركز على العمالء من أصحاب المشاريع 

رسميا   نوعه.     اليوم  من  األول  استثماري هو  رأسمال  إمعن طرح صندوق  يو  هو    إيه  فنشرز 

الدولي  ومنظم من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي    صندوق رأسمال استثماري مرخص

 لعاصمة دولة االمارات العربية المتحدة.  

لتكون الدولة الخامسة في االقتصاد العالمي   األسواق المختلفة على    وقد تفوقت الهند مؤخرا  

%، كما يتوقع أن تكون ثالث أكبر دولة اقتصاديا بحلول  6بمعدل يزيد عن    توقع أن تحقق نموا  يو

للهند بما يزيد عن الضعف ليصل الى  اإلجمالي  . حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي  2030سنة  

.  2030، ويتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بحلول سنة  تريليون دوالر أمريكي  8

الشركات الناشئة قيمة في العالم أكثر  وهي موطن ثالث  الناشئة  دث الدول  الهند هي أحوتعتبر  

 من الشركات الغير مدرجة في البورصة.  

لرأس المال االستثماري وذلك ببناء مهمة  سمعة الهند كوجهة  لتعزيز  فنشرز    إيه يو إم وتطمح  

العالميين   المستثمرين  بين  ما  كشريك     الهنداألعمال من    وروادمنصة استثمار مزدهرة تصل 

إم  تعمل  . وموثوق يو  الهنود في  إيه  رواد األعمال  أعمال  فنشرز عن قرب مع  عالمية  تأسيس 

ة تجمع المستثمرين مع رواد ناجحة مستدامة وقابلة للتطوير. وتطمح الشركة لبناء منصة تعاوني

 األعمال لتشكيل الشراكات القوية وتمكين النمو من خالل المشاركة االستباقية.  

صلة  مما يمكنها من العمل كأبوظبي وبنغالور ومومباي،  إمارة  فنشرز مكاتب في    إيه يو إم لشركة  

الشركة   وتعمل  العالمية،  واألسواق  الهند  بين  ما  ال وصل  الهندية  الجهات  عاملة في مجال مع 

العالم   أنحاء  والمنتشرة في مختلف  التصرف    إلعادةالتكنولوجيا  الهند، مع  األفكار واالبتكار الى 

العالمي.  تعمل الشركة  للمستوى  أفكارهم  بالترويج عن  الراغبين  لرواد األعمال من الهند  كمنصة  

ستثمرين العالميين  عمليات إقليمية ولجمع رأس المال اإلضافي من الم  إلنشاءمع المؤسسين  

 لتسهيل توسع السوق.  

فنشرز بقيادة الشريك المؤسس تشيتن مهتا، وهو مستثمر مخضرم قديم يتمتع   إيه يو إمتعمل  

بخبرة في العمل كرئيس تنفيذي للشركات العائلية وكمستثمر ألمواله الخاصة، في األسواق  

الشركات العائلية، تمكن مهتا    إلحدىتنفيذيا    الهندية والعالمية على حد سواء.  بصفته رئيسا  

شركة ناشئة في مناطق مختلفة من الهند وإسرائيل واالمارات   60ر من  من بناء محفظة من أكث

شركة    30العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، كما استثمر بأمواله الخاصة في أكثر من  

هذا  لتحقيق  فنشرز يطمح مهتا    إيه يو إم   بإطالقناشئة وهو موّجه لرواد األعمال الطموحين.   

وللعمل كصلة وصل ما بين المستثمرين  من الهند  م لمزيد من المؤسسين  النجاح لتقديم الدع

 العالميين وفرص االستثمار في اقتصاد الهند الرقمي واالستهالكي المتسارع النمو.  



 

Skyroot Aerospace  ,(Spacetech)شركة، منها     11فنشرز في    إيه يو إمحتى اليوم، استثمرت  

(D2C Men’s  Svishommerce), cBorder E-Cross GlobalFair(Dentalcare),  Smiles.ai

 OEsports X(Gen Z Fast Fashion),  NewMe(D2C Female Hygiene),  LemmeBeHygenie), 

(Edtech) and Krayonnz(Edtech),  Myways.ai(Micro Mobility),  Fenix(Gaming), 

(AI) Firstsense-    تلقت عدة صفقات حيث وقد  استثمرت مع شركات هندية وعالمية كبرى.  

 رأسمال إضافي من مستثمرين كبار من الشركات. بالفعل 

"الهند حاليا في خضم    اوم فنشرز قائال:  في  وقد عقب تشيتن مهتا، الشريك المؤسس

االقتصادي، حيث تستفيد من الربح الذي يعود عليها من التركيبة  -فترة من تاريخها االجتماعي

السكانية المزدهرة، ودخولها االستثنائي والكفؤ في عالم االنترنت، ونمو الشركات القائمة على 

وتطمح   إم التكنولوجيا.   يو  لج  إيه  عالمية  عالقات  ذات  كشركة  الممارسات    أفضللب  فنشرز 

العالمية والموارد االستراتيجية للمؤسسين من الهند، مع انشاء شراكات للمستثمرين العالميين  

استراتيجية  صممنا  وقد  للهند.   الديناميكي  الرقمي  االقتصاد  من  االستفادة  عن  الباحثين 

أ أكبر بمخاطر معدلة لمستثمرينا.  وسيكون  النجاح ولتوليد عوائد  لزيادة  حد مجاالت االستثمار 

مساعدتها في  والتركيز الرئيسية لدينا هو جلب الشركات الهندية الى االمارات العربية المتحدة  

المنطقة.   لها في  تمكين  قاعدة  لتكون  العالمي،  أبوظبي  لها في سوق  إقليمية  قاعدة  انشاء 

م تجاهلها  عادة ما يتوالتي    كذلك، سنسعى لالستثمار في القطاعات التي ال تلقى اقباال عظيما  

الىتوالتي   بأن    فتقر  ثقتنا  من  انطالقا  األخرى،  الشركات  اليها  تلتفت  ال  والتي  التمويل، 

 المؤسسين يمكنهم تشكيل كافة فئات السوق من خالل األفكار الجريئة."  

  دولة  "تربطوقد أفاد آرفيند رامامورثي، رئيس األسواق في سوق ابوظبي العالمي:  

فنشرز    إيه يو إم  ونحن متحمسون للمشاركة مع  متينة  االمارات العربية المتحدة والهند عالقة  

مع النظام النابض الموثوق في سوق ابوظبي  الهند  من  في بناء منصة مزدهرة تربط المؤسسين  

العالمي.  وستمكن هذه الشراكة المستثمرين المحليين أيضا والشركات العائلية من الوصول  

س المال االستثماري الهندي الناشئ مع شريك موثوق في اوم فنشرز.  يتطلع سوق  رأالى  

فنشرز للتعاون مع مزيد من    إيه يو إمأبوظبي العالمي، كممكن للشركات، للعمل عن قرب مع  

 الشركات الهندية ورواد األعمال للتعامل مع طموحات تطور أعمالهم ونموها بشكل أفضل."  

الدورة األولى من أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي  صدر هذا اإلعالن خالل  

الفترة من   الرئيسية  2022نوفمبر    18إلى    14العالمي في  الكيانات االقتصادية  بالشراكة مع   ،

الذي   الحدث  يشكل  واإلقليمية.  العالمية  المالية  المؤسسات  من  ومجموعة  أبوظبي  القتصاد 

معمقة حول القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق    يستمر لمدة أسبوع منصة لمحادثات

األوسط وشمال إفريقيا واتجاهات الصناعة والتطورات واالبتكارات التي تشمل األسواق المالية  

 والخدمات المصرفية العالمية. 

 

 

 

 

https://skyroot.in/
https://gosvish.com/
https://www.myglobalfair.com/
https://smiles.ai/ae
https://www.esportsxo.gg/
https://newme.asia/
https://lemmebe.com/
https://www.krayonnz.com/
https://myways.ai/
https://fenix.life/
https://www.firstsense.tech/

