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ؤع ك شركعة    ؤلوكفق  صردوقيي ؤششرككم ؤلوكق    شركة  شريريكك ةابيلا) .م.م.مت لق  

   والعام ك رلحوةللبع حكة  ؤششكي إس آنو بي ككإلسالؤي  

وصندوق شیمیرا ستاندرد آند بورز  لألسهم القی ِّمةصندوق شیمیرا ستاندرد آند بورز الوالیات المتحدة شریعة المتداول  سیتم إدراج   •

 في سوق أبو ظبي لألوراق المالیة ألسهم النموالوالیات المتحدة شریعة المتداول 

 أسواق المال األمریكیة لالستثمار فيمباشرة أمام المستثمرین  بمثابة آلیةالصنادیق الجدیدة  تعد •

 

 2022عونيو  27أبو ظبي في 

أعلنت الیوم شررركة شرریمیرا كابیتال .م(م(مم المت صررصررة في تاسرریس وإدارة صررنادیق االسررتثمار ومقرتا أبو ظبي والتابعة ل ررركة شرریمیرا 

م، CHUSSHINV.كود بلومبیرج لألسرهم القی ِّمة بورز الوالیات المتحدة شرریعة لالسرتثمار .م(م(مم عن إالالق صرندوق شریمیرا سرتاندرد آند 

وكٌل منهما صررندوق اسررتثمار م، CHUSSHG.كود بلومبیرج ألسررهم النمو وصررندوق شرریمیرا سررتاندرد آند بورز الوالیات المتحدة شررریعة  

 متداول شفاف ووحداته قابلة لالستبدال ب كل كامل(

یاتي اسرتكماال   ن الجدیدینصرندوقی إالالق ال، أن ك سريو  سريو ب رك شرةيي  ميل ؤإ ل إ ك ة شركة  شريريكك ةابيلا)وفي تذا السریاق أوحر   

دارة ب  صرررنادیق 8حالی ا  بلغ عددتاالتي و،  التابعة لل رررركة  للنجاحات التي حققتها صرررنادیق الماشررررات المتداولة األخر  إجمالي أصرررول مر

یهدف المتوافقین مع ال رریعة اسسرالمیة  الوالیات المتحدة  إالالق صرندوقي   وأحراف أنملیون درتم خالل عامین فقط(    ٤2٠ قیمتها  تجاوزت

وتو ما یعكس حرص شررركة شرریمیرا كابیتال على  أكبر وأن ررط أسررواق المال في العالم، لالسررتثمار في  آلیة مباشرررةب لمسررتثمرین  ا تزوید إلى

 ي تعزیز ال دمات التي تقدمها أسواق رأس المال اسماراتیة للمستثمرین(االحطالع بدور فعال ف

شرركة شریمیرا كابیتال إدراج بان    بسرو  أبو ظبي  وق ك  ك را ي   سرةيو حرو ك ااركي ك ةورو ك ردلوو قك كميل ك لدفي يمن جانبه صرر   

ا إقلیمی ا یضرم سروق أبو ظبي لألوراق المالیة   جعل  المتوافقین مع ال رریعة اسسرالمیة للوالیات المتحدة لصرندوقي الماشررات المتداولة مركز 

ا جدیدة أمام اسریتی   حیثصرنادیق الماشررات المتداولة في المنطقة،   عدد منأكبر  لتنویع سروق أبو ظبي لألوراق المالیة في  ثمرین  ت لمسرفرصر 

تتبنى استراتیجیة لزیادة السیولة بالسوق وجذب  أن سوق أبو ظبي لألوراق المالیة وأحاف    (من فضةبكفاءة عالیة وتكلفة ثماراتهم  ت محفظة اس

متطلبات جدیدة تلبي   خدماتوالر  منتجات ودراج  عملیات است رررجیع على سرررتواصرررل العمل  المزید من االسرررتثمارات العالمیة ماكد ا أنها  

 المستثمرین بالسوق(

یتم إالالقه لمحاكاة أحد رابع صررندوق فرعي     وسرر ا ك قيمةر صرردوق  شرريريكك سررلانو   آنو بو ي ك والعام ك رلحوة شرركعة  ك رلوكق)  ویمثل 

وتم إن راء األسراسري المسرجل لد  تیاة األوراق المالیة والسرلع(    شریمیراصرندوق  الماشررات المتوافقة مع ال رریعة اسسرالمیة، وملح تحت مظلة  

 S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah Top 30 35/20 Cappedاة الماشرر االسرترشراد  .الصرندوق لمحاك

Index (Custom). :م كود بلومبیرجSPHYSCAPم وتو ماشر تم استحداثه من قبل ماسسة S&P Dow Jones Indices  لقیاس أداء

سریاسرة تتبع  الذ  یضرم شرركات  S&P Composite 1500ة حرمن ماشرر  شرركة وأكثرتا سریولة والمتوافقة مع ال رریعة اسسرالمی   3٠أكبر 

ا( 2٠سررنوی ا لمدة ال تقل عن  التوزیعاتزیادة    جونسررون آند جونسررون مثلعالمیا    شررهر ال ررركاتأل  ویضررم الماشررر عدد ا من األسررهم  عام 

"Johnson & Johnson" بروكتر آند جامبل و"Procter & Gamble" إیكسون موبیل و"Exxon Mobil") 

بسروق أبو ظبي لألوراق المالیة، فاة .بم  لألسرهم القی ِّمة  وسریتم إدراج صرندوق شریمیرا سرتاندرد آند بورز الوالیات المتحدة شرریعة المتداول  

 كلما توفرت(التي یتلقاتا  ربا األ وسیقوم الصندوق بتوزیع مات العائد الموزع،

یتم إالالقه لمحاكاة أحد صررندوق فرعي    خامسألسرر ا ك درو    سررلانو   آنو بو ي ك والعام ك رلحوة شرركعة  ك رلوكق)صرردوق  شرريريكك  ویمثل 

وتم إن راء المسرجل لد  تیاة األوراق المالیة والسرلع(  األسراسري    شریمیراصرندوق  الماشررات المتوافقة مع ال رریعة اسسرالمیة، وملح تحت مظلة  

.كود بلومبیرج:  (S&P 500 U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom)) اد الصرندوق لمحاكاة الماشرر االسرترشر

SPSHXCANوتو ماشررر تم اسررتحداثه من قبل ماسررسررة م S&P Dow Jones Indices  ا  3٠لقیاس أداء أكبر وأكثرتا سرریولة    سررهم 

بارزة   ل رركات  األسرهم( ویضرم الماشرر عدد ا من  األمریكي  األسرهمالرائد في سروق   S&P 500والمتوافقة مع ال رریعة اسسرالمیة حرمن ماشرر  

 ("Amazon"أمازون و "Tesla"تسال و "Apple" بلأ مثل
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ات  وسریتم إدراج صرندوق شریمیرا سرتاندرد آند بورز الوالیات المتحدة شرریعة المتداول ألسرهم النمو بسروق أبو ظبي لألوراق المالیة، فاة .أم م

 دون أ  رسوم إحافیة على مالكي وحدات الصندوق(یتلقاتا العائد المتراكم، ویقوم الصندوق بإعادة استثمار األربا  التي 

بسرهولة   االسرتثمار  في دولة اسماراتاشررات المتداولة الجدیدة المتوافقة مع ال رریعة اسسرالمیة آلیة تتی  للمسرتثمرین وسرتوفر صرنادیق الم

ویاتي إالالق  (  للمسررتثمرینكابیتال شرریمیرا شررركة  أسررواق األسررهم األمریكیة، وتو ما یعزز من ال دمات التي تقدمها  فيوب رركل مباشررر  

في وقت سرررابق من العام  مدرجین بسررروق أبو ظبي لألوراق المالیة صرررندوقین آخرین  إالالق  النجا  الذ  شرررهده بعد الصرررندوقین الجدیدین

 ( المتداول وصندوق شیمیرا ستاندرد آند بورز الكویت شریعةالمتداول وتما صندوق شیمیرا ستاندرد آند بورز السعودیة شریعة  ،الجار 

، عن اعتزاز اسدارة بدعم كألسررروك  ك را ي  بشررركة  شررريريكك ةابيلا) –اع كالسرررلررا   ك سررريو   شررركع  سرررا ا  ميل يقومن جهته أعرب 

أسرواق المال األمریكیة ألول مرة، حیث تتی    فيب ركل مباشرر وسرلس  االسرتثمار المسرتثمرین في سروق أبو ظبي لألوراق المالیة لیتمكنوا من  

 سررریتم إدارةجموعة من أكبر وأنج  ال رررركات في الوالیات المتحدة( كما االسرررتثمار في م  فرصرررة  الصرررنادیق الجدیدة التي أاللقتها ال رررركة

ا األكثر ال رركات  أسرهم النمو  حیث یتضرمن صرندوق   ین الجدیدین باسرتراتیجیات م تلفة لتلبیة احتیاجات م تل  المسرتثمرین،قوالصرند  مثلنمو 

ا األ ركات الألسهم القی ِّمة اشركات قطاع التقنیة، بینما یتضمن صندوق   تقوم بتوزیع عائد منتظم(التي كثر نضج 

سدارة شرركة شریمیرا كابیتال .م(م(مم من مقرتا باسمارات، والحاصرلة على رخصرة من تیاة األوراق المالیة   نی صرندوق الكالوسروف ی ضرع  

من ناحیة أخر ، یقوم بنح أوف نیویورك میلون بدور الحافظ األمین العالمي( وتضرم قائمة المفوحرین   (تثماروالسرلع لمزاولة ن راال إدارة االسر

وشرررركة حرررمان وشرررركة أرقام لتداول األوراق المالیة، المجموعة المالیة تیرمیس، والمعتمدین للصرررندوق كل من الدولیة لألوراق المالیة، 

  مباشر لل دمات المالیة(تش إلألوراق المالیة، وشركة بي 

، عن اعتزازه S&P Dow Jones Indices  برشسرسر  ميل يقاع ك رششرككم ك ااصر   ؤا عوس باقؤان  السرید    أعربوفي السریاق ماته،  

   AristocratsS&P High Yield Dividend.حركة ماشررر    اتبعیت ل سالالق الصررندوقین الجدیدینشرریمیرا كابیتال   شررركة التعاون معب 

U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped Index (Custom). م وماشرررS&P 500 U.S. Shariah Top 30 35/20 Capped 

Index (Custom) وغیرتا من شررركة شرریمیرا كابیتال ن مكِّ  یر ماشرررات مبتكرة لالماسررسررة    اسررتحدا على أن باومان وأكد  (على الترتیب  م

 (استناد ا لتلح الماشرات النهائیین المستثمرینتالئم متطلبات طویر حلول ت من  الماسسة عاونة معت المال ركات 

بتعزیز التعاون مع سروره  أعرب أنطوني تابس رئیس بنح أوف نیویورك میلون لمنطقة ال رق األوسط وأفریقیا، عن  ومن جانب آخر،  

ا إلى أن إالالق الصندوقین الجدیدین سیتی    أمام المستثمرین في دولة اسمارات لالستثمار ب كل مباشر في  آلیة  شركة شیمیرا كابیتال، م یر 

ا أثمرت عن  238المسیرة الم رفة ألقدم بنوك الوالیات المتحدة والتي تمتد الوال  أسواق المال األمریكیة( وأحاف أن   للقیام  اختیار البنح    عام 

البنح سیواصل دعم ال ركة  ماكد ا على أن  ،  لجمیع صنادیق شركة شیمیرا كابیتال المتوافقة مع ال ریعة اسسالمیة  الحافظ األمین العالميبدور  

 في تقدیم المزید من الحلول المبتكرة للمستثمرین في أسواق ال رق األوسط وغیرتا( 

 – نهایة البیان–
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 عن شكة  شيريكك ةابيلا) م.م.م 

ا  أبوظبي  من  وتت ذ م(م(م  لالسرتثمارات شریمیرا ل رركة  تابعة اسرتثمار  شرركة  تي شریمیرا كابیتال م(م(م   من  ومتنوعة ممیزة  باقة  بتوفیر ال رركة تقوم لها(  مقر 

ا لعمالئها  االبتكاریة  االسرتثماریة  األدوات   من  األم  ال رركة به  تحظى ما  بتوظی   ال رركة وتقوم  التقلیدیة(  غیر  األصرول  وفاات  البدیلة  األصرول على تركیز 

عالقاتها الراسررر ة  ، فضرررال  عن المتمیزة  المالیة  ال دمات مزود  لد   خاصرررة  مكانة  من  به  تتمتع وما  ال اصرررة،   االسرررتثمارات  مجال في واسرررعة  خبرات

ارة الثروات واالسرتثمارات، وملح من أجل تعظیم المردود والعائد  بماسرسرات الوسراالة المالیة وشربكة واسرعة من أصرحاب الثروات إلى جانب شرركات إد

 أعلى  تطبیق إلى  باسحرافة  للهیاة،   التنظیمیة  القواعد بموجب وتعمل  اسماراتیة  والسرلع  المالیة  األوراق  تیاة  من  ترخیص على  حاصرلة  ال رركةاالسرتثمار (  

 (بالحوكمة  یتعلق فیما  الدولیة  المعاییر

 
 قك لوكصل:  السلةالم  

 م.م.مشيريكك ةابيلا) 

 مار  بجویلهان

 +م97١. ٠ 52 668 ٠93١تات :  

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني: برید

chimerainvestment.com/ 

 

  وق ك  ك را ي   أبو ظبينب ة عن سو  

 
، وبموجب تذا القانون فإن السوق  2٠٠٠م لسنة  3بموجب القانون المحلي رقم .  2٠٠٠نوفمبر من عام    ١5لألوراق المالیة في    أبو ظبيتم تاسیس سوق  

، تم تحویل سوق 2٠2٠مارس    ١7یتمتع بال  صیة االعتباریة واالستقالل المالي واسدار  وبالصالحیات الرقابیة والتنفیذیة الالزمة لممارسة مهامه( في 

لألوراق المالیة تابع لر "القابضة"    أبو ظبي ( سوق  2٠2٠م من عام  8لألوراق المالیة من ماسسة عامة إلى شركة مساتمة عامة استنادا  للقانون .  أبو ظبي

.ADQتصاد م، إحد  أكبر ال ركات القابضة على مستو  المنطقة والتي تمتلح محفظة واسعة من ال ركات الكبر  العاملة في قطاعات رئیسیة حمن اق

 المتنوع(  أبو ظبيإمارة 

مات  لألوراق المالیة تو سوق لتداول األوراق المالیة( بما في ملح األسهم الصادرة عن ال ركات المساتمة العامة والسندات الصادرة عن الحكو  أبو ظبيسوق  

 لمالیة والسلع اسماراتیة(أو ال ركات والصنادیق المتداولة في البورصة وأ  أدوات مالیة أخر  معتمدة من تیاة األوراق ا

لألوراق المالیة تو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربیة واستراتیجیته في توفیر أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع   أبو ظبيسوق  

لتنمیة االستراتیجیة لدولة اسمارات العربیة المتحدة  المبادئ التوجیهیة ألجندة اسمارات العربیة المتحدة "االستعداد لل مسین"( ترسم ال طة الوالنیة م طط ا

 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حیو ، مستدام، ومتنوع یساتم ب كل إیجابي في االنتقال إلى نمومج عالمي جدید للتنمیة المستدامة( 

 

 : رزعو ؤن ك رة وؤام عكجى ك لوكصل ؤع

 عبدالرحمن ال طیب 

 والتسویق الرقميمدیر االتصال الماسسي 

 + 97١م 2. 6١2 877٤ تات :

 + 97١م 5٠. 668 9733 محمول:

 ALKhateebA@adx.aeبرید إلكتروني: 

 

 عن شكة  سلانو   آنو بو ي  كق جونز   رششككم ك را ي   

كما أنها صراحبة    شرركة سرتاندرد أند بورز داو جونز للماشررات المالیة تي أكبر صرانع للماشررات المالیة وأكبر مزود للبیانات والمواد البحثیة حول العالم، 

( وتتجاوز األصررول المسررتثمرة في Dow Jones Industrial Average، وماشرررS&P 500أكبر وأشررهر الماشرررات المالیة حول العالم مثل ماشررر  

على ید ت رارلز دو،    ١88٤المنتجات المالیة المبنیة على ماشررات ال رركة تلح المسرتثمرة لد  أ  من نظرائها حول العالم( ومنذ إن راء أول ماشرراتها عام 

المسرتثمرین حول كیفیة قیاس أداء السروق وتصرمیم اسرتراتیجیات التداول، اسرتناد ا لما  تقوم ال رركة سرتاندرد آند بورز داو جونز للماشررات المالیة بإرشراد

 تحظى به من ال برات المتكاملة في إن اء وتوفیر الحلول االبتكاریة المتمیزة بال فافیة(  

 

الماسررسررة المت صررصررة في توفیر   م، وتيSPGI.المدرجة على بورصررة نیو یورك تحت كود   S&P Globalوتمثل ال ررركة قطاع ا رئیسرری ا بماسررسررة 

الموقع  المعلومات األسرررراسرررریة لألفراد وال ررررركات والحكومات من أجل تدعیم القرارات االسررررتثماریة التي یت ذونها( لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 /https://www.spglobal.com/spdji/en  :اسلكتروني

https://www.chimerainvestment.com/
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 عن بدك أقف نيوعو ك ؤي ون  

م( وتكرس ال رركة جهودتا  BKیعد بنح أوف نیویورك میلون شرركة اسرتثمارات عالمیة تابعة لماسرسرة بنح أوف نیویورك میلون .كود بورصرة نیویورك:  

دارة  ت إوأعمالها لمسررراعدة العمالء على إدارة وخدمة األصرررول المالیة خالل جمیع المراحل االسرررتثماریة( وتقدم ال رررركة خدماتها االسرررتثماریة وخدما

وقد وصرل إجمالي األصرول المدرجة بامانة الحفظ  دولة، ویتنوع عمالؤتا بین الماسرسرات وال رركات والمسرتثمرین األفراد(  35االسرتثمارات في أكثر من  

شرررركة بنح    وتتمیز  تریلیون دوالر أمریكي( 2.3، كما وصرررل إجمالي األصرررول المدارة إلى 2٠22مارس   3١تریلیون دوالر بحلول   ٤5.5واسدارة إلى 

أو إعادة تیكلتها أو  أوف نیویورك میلون بتقدیم كافة ال دمات واسجراءات التي یحتاج إلیها العمالء سالالق اسرررتثماراتهم أو تداولها أو إدارتها أو توزیعها

ویمكنرح مترابعرة  www.bnymellon.comتقردیم خردمرات لهرا( لمزیرد من المعلومرات عن بنرح أوف نیویورك میلون، تفضررررل بزیرارة الموقع اسلكتروني  

 (www.bnymellon.com/newsroomالرابط التالي:   أو زیارة المركز اسعالمي على  BNYMellon@ال ركة على تویتر من خالل 

 

 : رزعو ؤن ك رة وؤام عكجى ك لوكصل ؤع

 ریبیكا كارابوس

 بنح أوف نیویورك میلون

 قطاع التسویق واالتصاالت مساول

  rebecca.karabus@bnymellon.comبرید إلكتروني:  

 2٠3 7٠9 ٠5١١ محمول:
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