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ؤع ك شركعة    ؤلوكف  صردوق  ؤششرككم ؤلوكق    شركة  شريريكك ةابيلا) .م.م.مت لق  

  كألسهم ك رورج  با بورص  ك لكةي لبع حكة  عكإلسالؤي  

أداء األسيم  المتوافةة م  الريری ة االسيةمیة المقرجة ببورنية   المتقاول سيیتتب  نينقوش ميیمیرا سيتانقرد بنق بورك تركیا ميری ة •

 إسطنبول

 التركیةأسواش المال  لةستثمار فيمبامرة أمام المستثمرین  بلیة وسیوفر صنقوش في سوش أبو ظبي لألوراش المالیةالسیت  إدراج  •

 

 2022 أغسقس 01أبو ظبي في 

أعلنت الیوم مييركة مييیمیرا كابیتال .م(م(مم المت صييصيية في تاسييیس وإدارة نيينادیق اهسييتثمار ومةرتا أبو ظبي والتاب ة لرييركة مييیمیرا 

نيينقوش  وتو م،  CHTRSHIN.كود بلومبیرج   المتقاول  مييری ة  تركیالةسييتثمار .م(م(مم عن إقةش نيينقوش مييیمیرا سييتانقرد بنق بورك  

، وسييیتتب   ركة األسييم  المتوافةة م  الرييری ة االسييةمیة المقرجة ببورنيية اته قابلة لةسييتبقال برييكم كامماسييتثمار متقاول مييفاح وو ق

 (إسطنبول

یت  إقةقه لمحاكاة أ ق المؤمييراا المتوافةة م  نيينقوش فرعي   سيياد شرركعة  ك رلوكق)    لكةياصرردوق  شرريريكك سررلانورب رنو بور   ویمثم 

وت  إنرياء الصينقوش لمحاكاة األسياسيي المسيلم لقي تیاة األوراش المالیة والسيل (    ميیمیرانينقوش    الريری ة االسيةمیة، وملت تحت مةلة

م وتو مؤميير ت  SPTSLCAPم كود بلومبیرج: .S&P Turkey Shariah Liquid 35/20 Capped Indexالمؤميير اهسييترميياد  .

  من  یث السييیولةالمتوافةة م  الرييری ة االسييةمیة  الرييركاا  لةیا  أداء أكبر  S&P Dow Jones Indices اسييتحقا ه من قبم مؤسييسيية

 والمقرجة في بورنة إسطنبول(

ميركة ميیمیرا كابیتال لصينقوقما  إقةش  ، أن  ك سريو  سريو ب رك شرةيي رميس ؤإ س ةبكرك شركة  شريريكك ةابيلا)وفي تذا السيیاش أوحي  

ا إلى أن، التاب ة للرييركةنيينادیق المؤمييراا المتقاولة  تنوع الذ  تتمت  به النطاش والسييی زك من من نوعه  التاسيي    الصيينادیق التاب ة  مرييیر 

أسييواش رأ  المال  وت میق في ت زیز   وتسييم   أكبر وأنرييأ أسييواش المال في ال ال ، لةسييتثمار في آلیة مبامييرةب لمسييتثمرین  اتزود   للرييركة

 االماراتیة(

نر ب بإدراج ميركة ميیمیرا إننا    ،سرةيو حرو ك اارك،  ك ةورو ك ردلوو قك كميس ك لدفي ،  سرو  أبوظبي  اقرك  ك را ي قال  من جانبه و

وتي خطوة تقع  جمودنا المسييتمرة لتحسييین مسييتویاا سييیولة  ،كابیتال لصيينقوش مؤمييراا متقاول جقیق في سييوش أبوظبي لألوراش المالیة

سيوش أبوظبي وأحياح أن كوجمة إقلیمیة لم تلف فااا نينادیق المؤميراا المتقاولة المت صيصية قطاعیا  وجيرافیا (  السيوش وت زیز مكانته 

ین لألوراش المالیة یمضيي ققما  في تنفیذ اسيتراتیلیته الرامیة إلى قرم ملموعة واسي ة من المنتلاا وال قماا المبتكرة التي تتی  للمسيتثمر

 وی  محافةم  اهستثماریة(مرونة وفرنا  أكثر للتحوق وتن 

وسيیةوم   ميری ة المتقاول بسيوش أبو ظبي لألوراش المالیة، فاة .بم ماا ال ائق الموكع،  تركیاوسيیت  إدراج نينقوش ميیمیرا سيتانقرد بنق بورك  

 كلما توفرا(التي یتلةاتا  رباماأل الصنقوش بتوكی 

 ركة مؤمر     یتب انمؤمراا متقاولة متوافةة م  الرری ة االسةمیة  ننقوقي    إقةش  النلام الذ  ممقه ب ق الصنقوش اللقیقویاتي إقةش  

في وقت سيابق  مقرجین بسيوش أبو ظبي لألوراش المالیةنينقوقین بخرین إقةش  ، إلى جانب  في یولیو الماحيي إ  بنق بي الوهیاا المتحقة

 ونينقوش ميیمیرا سيتانقرد بنق بورك الكویت ميری ةالمتقاول  ميری ة   وتما نينقوش ميیمیرا سيتانقرد بنق بورك السي ودیة  ،من ال ام اللار 

 ( المتقاول

أن نينقوش ميیمیرا سيتانقرد بنق ،  كألسروك  ك را ي  بشركة  شريريكك ةابيلا) –ك سريو   شركعس سرا م رميس عقاال كثسرل رار    أحياحومن جمته  

هفت ا إلى  ،الذ  یتمیز به اهقتصياد التركيالكبیر  التنوع سيیتی  للمسيتثمرین وسيیلة سيملة ومباميرة لةسيتفادة من بورك تركیا ميری ة المتقاول 

بذلت تتی  لش المال االماراتیة، مقرجة باسيواتقیر  الی ا تسي ة نينادیق مؤميراا متقاولة   الصينقوش األخیر ماإقةقميركة ميیمیرا كابیتال ب أن 

 في خمس بورناا م تلفة(سمولة اهستثمار للمستثمرین  
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الدارة مركة میمیرا كابیتال .م(م(مم من مةرتا باالماراا، والحانلة على رخصة من تیاة األوراش المالیة والسل     الصنقوشوسوح ی ض  

من نا یة أخري، یةوم بنت أوح نیویورك میلون بقور الحافظ األمین ال المي( وتضييي  قائمة المفوحيييین  (لمزاولة نرييياق إدارة اهسيييتثمار

وميييركة حيييمان وميييركة أرقام لتقاول األوراش المالیة، الملموعة المالیة تیرمیس، ولألوراش المالیة،   الم تمقین للصييينقوش كم من القولیة

  تش مبامر لل قماا المالیة(إلألوراش المالیة، ومركة بي 

  سيروره، عن  S&P Dow Jones Indices  برشسرسر رميس عقاال ك رششرككم ك ااصر   ؤارعوس باقؤان  السيیق    أعربوفي السيیاش ماته، 

 S&P Turkey Shariah Liquid 35/20المؤمر اهسترماد  .میمیرا في ترخیص وإقةش الصنقوش اللقیق الذ  یحاكي    مركةبنلام  

Capped Indexكما أعرب عن اعتزاك الرييركة بتوفیر مؤمييراا دقیةة ومييفافة تمثم أنحاء م تلفة ومتنوعة من أسييواش المال ال المیة، م )

ا إلى أن ملت  المؤميير بالتحقیق یزود الرييركاا المت صييصيية في إدارة األنييول مثم مييیمیرا وكذلت عمةئما بآلیة تمكنم  من ت میق مرييیر 

 درایتم   ول أداء الرركاا المقرجة ببورنة إسطنبول(

عةن عن إقةش  أن اال  خوؤام كألصو)  بي كن قك، ؤي ون  –   ك كميس ك ةا ري  لغقي  ك ةرالء  أنقوني رابس  السیق   أوح ومن جانب بخر،  

، في حوء  رص میمیرا على تزویق المستثمرین  بت زیز الت اون م  مركة میمیرا كابیتالالصنقوش اللقیق یؤكق مرة أخري على التزام البنت  

راا لةستثمار بلیة أمام المستثمرین في دولة االما( وأحاح أن البنت سیوانم إتا ة  باهستراتیلیاا المتنوعة التي تلبي أتقافم  اهستثماریة

للمی  ننادیق مركة میمیرا كابیتال أمین الحفظ ال المي بما في ملت الوهیاا المتحقة وتركیا باعتباره  أسواش المالم تلف بركم مبامر في 

 ( المتوافةة م  الرری ة االسةمیة

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

ا أبوظبي من وتت ذ م(م(م لةسيتثماراا ميیمیرا  لريركة  تاب ة اسيتثمار ميركة تي ميیمیرا كابیتال م(م(م  ممیزة  باقة بتوفیر الريركة تةوم  لما( مةر 

ا  ل مةئما اهبتكاریة  اهسيتثماریة  األدواا من ومتنوعة  ما  بتوظیف  الريركة  وتةوم  التةلیقیة( غیر  األنيول  وفااا البقیلة  األنيول على تركیز 

 المالیة  ال قماا  مزود  لقي  خانييية مكانة  من  به  تتمت   وما  ال انييية، اهسيييتثماراا  ملال  في  واسييي ة  رااخب  من األم  الريييركة به  تحةى

عةقاتما الراسي ة بمؤسيسياا الوسياقة المالیة وميبكة واسي ة من أنيحاب الثرواا إلى جانب ميركاا إدارة الثرواا  ، فضية  عن المتمیزة

 االماراتیة  والسيل  المالیة  األوراش تیاة من ترخیص على   انيلة  الريركةاهسيتثمار (   واهسيتثماراا، وملت من أجم ت ةی  المردود وال ائق

 (بالحوكمة یت لق فیما القولیة الم اییر أعلى تطبیق إلى باالحافة للمیاة، التنةیمیة الةواعق بموجب وت مم

 

  السلةالم قك لوكصل:

 م.م.مشيريكك ةابيلا) 

 مار  بلویلمان

 +م97١. ٠ 52  668 ٠93١تاتف: 

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني: بریق

chimerainvestment.com/ 

 

  اقرك  ك را ي  أبو ظبينب ك عن سو  

 

، وبموجب تذا الةانون 2٠٠٠م لسنة  3بموجب الةانون المحلي رق  .  2٠٠٠نوفمبر من عام  ١5لألوراش المالیة في    أبو ظبيت  تاسیس سوش  

 ١7فإن السييوش یتمت  بالريي صييیة اهعتباریة واهسييتةةل المالي واالدار  وبالصيية یاا الرقابیة والتنفیذیة الةكمة لممارسيية ممامه( في 

( 2٠2٠م من عام 8لألوراش المالیة من مؤسييسيية عامة إلى مييركة مسيياتمة عامة اسييتنادا  للةانون .  أبو ظبي، ت  تحویم سييوش  2٠2٠مار   

م، إ قي أكبر الرركاا الةابضة على مستوي المنطةة والتي تمتلت محفةة واس ة  ADQلألوراش المالیة تاب  ليييي قالةابضةق . أبو ظبيسوش  

 المتنوع( أبو ظبيتصاد إمارة من الرركاا الكبري ال املة في قطاعاا رئیسیة حمن اق

لألوراش المالیة تو سييوش لتقاول األوراش المالیة( بما في ملت األسييم  الصييادرة عن الرييركاا المسيياتمة ال امة والسيينقاا    أبو ظبيسييوش  

لمالیة والسييل   الصييادرة عن الحكوماا أو الرييركاا والصيينادیق المتقاولة في البورنيية وأ  أدواا مالیة أخري م تمقة من تیاة األوراش ا

 االماراتیة(

لألوراش المالیة تو  اني أكبر سيوش في المنطةة ال ربیة واسيتراتیلیته في توفیر أداء مالي مسيتةر م  مصيادر متنوعة للقخم   أبو ظبيسيوش  

لتنمیة اهسييتراتیلیة تتمامييى م  المبادا التوجیمیة ألجنقة االماراا ال ربیة المتحقة قاهسييت قاد لل مسييینق( ترسيي  ال طة الوقنیة م طأ ا

لقولة االماراا ال ربیة المتحقة والتي تمقح إلى بناء اقتصيياد  یو ، مسييتقام، ومتنوع یسييات  برييكم إیلابي في اهنتةال إلى نمومج عالمي 

 جقیق للتنمیة المستقامة(

 

 : رزعو ؤن ك رة وؤام عكجى ك لوكصل ؤع

 ال طیبنال  عبقالر من 

 والتسویق الرقميمقیر اهتصال المؤسسي 

 +97١م 2.  6١2 877٤ تاتف:

 +97١م 5٠. 668 9733 محمول:

 ALKhateebA@adx.aeبریق إلكتروني: 

 

 

 

 

 

https://www.chimerainvestment.com/
mailto:ALKhateebA@adx.ae
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 عن شكة  سلانورب رنو بور  بكق جونز   رششككم ك را ي  

 مييركة سييتانقرد أنق بورك داو جونز للمؤمييراا المالیة تي أكبر نييان  للمؤمييراا المالیة وأكبر مزود للبیاناا والمواد البحثیة  ول ال ال ،

(  Dow Jones Industrial Average، ومؤميييرS&P 500كما أنما نيييا بة أكبر وأميييمر المؤميييراا المالیة  ول ال ال  مثم مؤمييير  

 وتتلاوك األنيول المسيتثمرة في المنتلاا المالیة المبنیة على مؤميراا الريركة تلت المسيتثمرة لقي أ  من نةرائما  ول ال ال ( ومنذ إنرياء

على یق تريارلز دو، تةوم الريركة سيتانقرد بنق بورك داو جونز للمؤميراا المالیة بإرمياد المسيتثمرین  ول كیفیة   ١88٤أول مؤميراتما عام 

أداء السييوش وتصييمی  اسييتراتیلیاا التقاول، اسييتناد ا لما تحةى به من ال براا المتكاملة في إنريياء وتوفیر الحلول اهبتكاریة المتمیزة قیا   

 بالرفافیة( 

 

م، وتي المؤسسة المت صصة في  SPGI.المقرجة على بورنة نیو یورك تحت كود   S&P Globalوتمثم الريركة قطاع ا رئیسی ا بمؤسسة  

الم لوماا األسياسيیة لألفراد والريركاا والحكوماا من أجم تقعی  الةراراا اهسيتثماریة التي یت ذونما( لمزیق من الم لوماا یرجى توفیر 

 /https://www.spglobal.com/spdji/en :كیارة الموق  االلكتروني

 

 عن بدك أقف نيوعورك ؤي ون 

م( وتكر   BKی ق بنت أوح نیویورك میلون مييركة اسييتثماراا عالمیة تاب ة لمؤسييسيية بنت أوح نیویورك میلون .كود بورنيية نیویورك:  

الرييركة جمودتا وأعمالما لمسيياعقة ال مةء على إدارة وخقمة األنييول المالیة خةل جمی  المرا م اهسييتثماریة( وتةقم الرييركة خقماتما 

دولة، ویتنوع عمةؤتا بین المؤسيسياا والريركاا والمستثمرین األفراد( وقق ونم   35إدارة اهسيتثماراا في أكثر من اهسيتثماریة وخقماا  

، كما ونيم إجمالي األنيول المقارة إلى 2٠22 یونیو  3٠تریلیون دوهر بحلول    ٤3.٠إجمالي األنيول المقرجة بامانة الحفظ واالدارة إلى 

تریلیون دوهر أمریكي( وتتمیز مييييركية بنيت أوح نیویورك میلون بتةيقی  كيافية ال يقمياا واالجراءاا التي یحتياج إلیميا ال مةء القةش    9.١

مياا عن بنيت أوح نیویورك میلون، اسييييتثمياراتم  أو تيقاولميا أو إدارتميا أو توكی ميا أو إعيادة تیكلتميا أو تةيقی  خيقمياا لميا( لمزیيق من الم لو

أو كیارة   BNYMellon@ویمكنت متاب ة الرييييركة على تویتر من خةل    www.bnymellon.comتفضييييم بزیارة الموق  االلكتروني 

 (www.bnymellon.com/newsroomالرابأ التالي:  المركز االعةمي على

 

 : رزعو ؤن ك رة وؤام عكجى ك لوكصل ؤع

 ریبیكا كارابو 

 بنت أوح نیویورك میلون

 قطاع التسویق واهتصاها مساول

  rebecca.karabus@bnymellon.comبریق إلكتروني: 

 2٠3 7٠9 ٠5١١محمول: 
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http://www.bnymellon.com/
http://www.bnymellon.com/newsroom
mailto:rebecca.karabus@bnymellon.com

