
 بيان صحفي 

               شيميرا كابيتال ذ.م.م                                                                                                                  

ه خليفة، الطابق  ى كة رويال جروب، منت  ، شر ، ،3190: ب. ص    615، المكتبالرابعالمبنى الرئيسي ي  م . ع. أ  أبوظن 
    + 971 2 88 56 660: فاكس   -+  971 2 88 56680 :تليفون 

Chimera Capital LLC   

Office 615, RG Procurement Building, Khalifa Park, P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE 
Tel: +971 2 88 56 680   -   Fax: +971 2 88 56 660   

 

chimerainvestment.com 
Chimera Capital LLC is duly licensed and regulated by the Securities and Commodities Authority. 

 

 

ؤششرر   حرك بع  تتي  )ذ.م.م( تطلق صردوق  ؤششررام ؤتواق    كابيتال  شريميراشررك  

 15أبوظبي سو  فوتسي 

فئة )ب( ذات العائد وهو من البسوق أبو ظبي لألوراق المالية،    المتداول  15سيتم إدراج صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي  

 الموزع 

 

 2022 نوفمبر 17أبو ظبي في 

أعلنت اليوم شررر ة شرريميرا  ابيتال )ذ(م(م( المت فررفررة في تاسررين وإدارال صررنادوم اهسررتومار ومارها أبو ظبي والتابعة ل ررر ة شرريميرا 

(، CHADX15: ) ود بلومبيرجالمتداول    15صرندوق شريميرا فوتسري سروق أبوظبي وحدات    بدء اه تتاب األولي في  لالسرتومار )ذ(م(م( عن

 (2022نوفمبر  23نوفمبر إلى  21، وذلك من استومار متداول شفاف ووحداته قابلة لالستبدال ب كل  املوهو صندوق 

تحت مظلة صرندوق شريميرا األسراسري المسر ل  وتم إطالقه  صرندوق فرعي  سراب   ا متواقل  15فوتسري سرو  أبوظبي    شريميرا  صردوق وومول 

(، وهو مؤشرر FADSM15) ود بلومبيرج:  15أداء مؤشرر فوتسري سروق أبوظبي  لدى هيئة األوراق المالية والسرل ، حي  سريتب  الفرندوق  

وواتي إطالق الفرندوق  (  وأ ورها سريولة بسروق أبوظبي لألوراق الماليةسرمم   15لاياس أداء أ بر   فوتسري راسرلتم اسرتحداهه من قبل مؤسرسرة  

  بفرصررة اهسررتومار فيتزوود المسررتومرون   شرريميرا، حي  ومدف الفررندوق إلىاسررتراتي ية النمو وتوليد الايمة التي تتبناها  ال دود في إطار  

 (م موعة من أ بر ال ر ات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية

فئة الوهو من ،  2022نوفمبر  24في   المتداول بسروق أبوظبي لألوراق المالية 15إدراج صرندوق شريميرا فوتسري سروق أبوظبي   ومن الم طط

  لما توفرت(مرتين سنووًا وسياوم الفندوق بتوزو  األرباح التي وتلااها  (عائد الموزع)ب( ذات ال

إطالق ال رر ة لفرندوقما العاشرر سريزود ن ، أ السرتمما ا سريو  سريو ب رر شرريي  ميل ؤإلل ة ا ك شررك  شريميرا  وفي هذا السرياق أوحر   

بالمنطاة، م ريًرا إلى أن ال رر ة تواصرل  أسررع األسرواق نمًوا  من  واحد  في بر ال رر ات المدرجة  أفي المسرتومرون بللية مباشررال لالسرتومار

 التابعة لما من أجل المساهمة في تعزوز نمو وتطور أسواق المال اإلماراتية( ولةاالمؤشرات المتد تنوو  صنادوم

إن إدراج شرر ة شريميرا ،  ،سرريو حمو ا اارر،  ا رورو ا مدتوو قا رميل ا تدذي ،  سرو  أبوظبي  اق ا  ا ما ي      ا سريو  ومن جانبه قال

ق المالية وعكن ن اح السرروق في جذب إدراجات جدودال، مفرريفاً أن لوامن صررنادوم المؤشرررات المتداولة التابعة لما بسرروق أبوظبي لألورا

( في وقت سرررابم من العام ال ارت أتاح بوابة جدودال لالسرررتومارفي 15فادا ن  ) 15فوتسررري سررروق أبوظبي لألوراق المالية إطالق مؤشرررر  

ا،  الفرص الواعدال التي توفرها أبوظبي(   ما أن سروق أبوظبي لألوراق المالية حرمن اسرتراتي يته نحو تنوو  األدوات اهسرتوماروة التي وادمم

   ت وال دمات المبتكرال(م موعة أوس  من المنت ا وطرحمستمرفي ت  ي  اهدراجات المتنوعة 

  صررندوقأن إطالق سررادس    ،األسرروا  ا ما ي  بكرررك  شرريميرا كابيتال –ا سرريو   شررريل سررا    ميل الطاث ارسررتمما   ومن جمته أحرراف  

وتي   مما ،سراهم في تنوو  صرنادوم اهسرتومار التابعة لل رر ة فترال تت اوز العامين باليلمؤشررات متداولة منذ بداوة العام ال ارت والعاشرر في  

 (من خالل األسواق المحلية أسرع األسواق نمًوا حول العالمأ بر وللمستومرون المحليين فرص اهستومار في 

وسوف و ف  الفندوق إلدارال شر ة شيميرا  ابيتال )ذ(م(م( من مارها باإلمارات، والحاصلة على رخفة من هيئة األوراق المالية والسل   

العالمي( وتفم قائمة المفوحين المعتمدون   أمين الحفظميلون بدور  ار( من ناحية أخرى، واوم بنك أوف نيوووركلمزاولة ن اط إدارال اهستوم

للفرررندوق  ل من الدولية لألوراق المالية، والم موعة المالية هيرمين، وشرررر ة أرقام لتداول األوراق المالية، وشرررر ة حرررمان لألوراق  

 المالية( المالية، وشر ة بي إتش مباشر لل دمات

أن صررررندوق    خوؤام األصررررول  بي اي قا، ؤيلوي  –  ا رميل ا را مي  تغطي  ا رمالء  أنطوني رابل السرررريد   أوحرررر ومن جانب آخر، 

د سريزود المسرتومرون بفرصرة اهسرتومار في سروق أبوظبي سررو  النمو( وأعرب عن اعتزازي باختيار البنك للايام المؤشررات المتداولة ال دو 

أمين الحفظ العالمي ل مي  صرنادوم المؤشررات المتداولة التابعة ل ريميرا، وعن تطلعاته لمواصرلة تزوود ال رر ة بالمؤشررات والبيانات بدور 

 التحليلية وال برال الواسعة في إدارال صنادوم المؤشرات المتداولة(

 – نماوة البيان–
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 عن شرك  شيميرا كابيتال ذ.م.م 

 مميزال  باقة بتوفير  ال رر ة تاوم لما( ماًرا أبوظبي من وتت ذ  ذ(م(م  لالسرتومار شريميرا  ل رر ة تابعة  اسرتومار  شرر ة هي  ابيتال ذ(م(م شريميرا

 ما  بتوظيف  ال رر ة  وتاوم  التاليدوة( غير  األصرول  وفئات البدولة  األصرول على تر يًزا  لعمالئما اهبتكاروة  اهسرتوماروة  األدوات من ومتنوعة

 المالية  ال دمات  مزودت لدى  خاصرررة مكانة  من  به  تتمت   وما  ال اصرررة، اهسرررتومارات  م ال  في  واسرررعة  خبرات من األم  ال رررر ة به  تحظى

عالقاتما الراسر ة بمؤسرسرات الوسراطة المالية وشربكة واسرعة من أصرحاب الوروات إلى جانب شرر ات إدارال الوروات  ، ففراًل عن المتميزال

 اإلماراتية  والسرل  المالية  األوراق هيئة من ترخيص على  حاصرلة  ال رر ةواهسرتومارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد اهسرتومارت(  

  بالحو مة( وتعلم فيما الدولية المعاوير أعلى تطبيم إلى باإلحافة ميئة،لل التنظيمية الاواعد بموجب وتعمل

  السترالم قا تواصل:

 ذ.م.مشيميرا كابيتال 

 مارت ب وولمان

 +(971) 0 52 668 0931هاتف: 

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني: برود

chimerainvestment.com/ 

 

 (ADX)عن سو  أبوظبي  اق ا  ا ما ي  

لاانون ، وبموجب هذا ا2000( لسرنة 3بموجب الاانون المحلي رقم ) 2000نوفمبر من عام   15تم تاسرين سروق أبوظبي لألوراق المالية في 

مارس    17في  فإن السوق وتمت  بال  فية اهعتباروة واهستاالل المالي واإلدارت وبالفالحيات الرقابية والتنفيذوة الالزمة لممارسة ممامه(  

( سرروق  2020( من عام 8سرروق أبوظبي لألوراق المالية من مؤسررسررة عامة إلى شررر ة مسرراهمة عامة اسررتناداً للاانون )، تم تحوول  2020

(، التي تعد واحدال من أ بر ال ر ات الاابفة على مستوى المنطاة، والتي تمتلك محفظة  ADQأبوظبي لألوراق المالية تاب  لرررر قالاابفةق )

 متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية حمن اهقتفاد غير النفطي في إمارال أبوظبي(  

لألوراق المالية هو سرروق لتداول األوراق المالية( بما في ذلك األسررمم الفررادرال عن ال ررر ات المسرراهمة العامة والسررندات   سرروق أبوظبي

الفررادرال عن الحكومات أو ال ررر ات والفررنادوم المتداولة في البورصررة وأت أدوات مالية أخرى معتمدال من هيئة األوراق المالية والسررل   

 اإلماراتية(

وراق المالية هو هاني أ بر سرروق في المنطاة العربية واسررتراتي يته في توفير أداء مالي مسررتار م  مفررادر متنوعة للدخل  سرروق أبوظبي لأل

 تتماشررى م  المبادا التوجيمية ألجندال اإلمارات العربية المتحدال قاهسررتعداد لل مسررينق( ترسررم ال طة الوطنية م طط التنمية اهسررتراتي ية

ية المتحدال والتي تمدف إلى بناء اقتفرراد حيوت، مسررتدام، ومتنوع وسرراهم ب رركل إو ابي في اهنتاال إلى نموذج عالمي لدولة اإلمارات العرب 

 جدود للتنمية المستدامة(

 : مزيو ؤن ا مرلوؤام يرجى ا تواصل ؤع

 عبدالرحمن صال  ال طيب

 مدور اهتفال المؤسسي والتسووم الرقمي

 +971( 2) 612 8774 هاتف:

 +971( 50) 668 9733 محمول:

 ALKhateebA@adx.aeبرود إلكتروني: 

 

https://www.chimerainvestment.com/
mailto:ALKhateebA@adx.ae
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 عن بدك أقف نيويو ك ؤيلوي 

(( وتكرس  BKصررة نيووورك:  وعد بنك أوف نيووورك ميلون شررر ة اسررتومارات عالمية تابعة لمؤسررسررة بنك أوف نيووورك ميلون ) ود بور

ال ررر ة جمودها وأعمالما لمسرراعدال العمالء على إدارال وخدمة األصررول المالية خالل جمي  المراحل اهسررتوماروة( وتادم ال ررر ة خدماتما 

دولة، ووتنوع عمالؤها بين المؤسرسرات وال رر ات والمسرتومرون األفراد( وقد وصل    35اهسرتوماروة وخدمات إدارال اهسرتومارات في أ ور من 

،  ما وصل إجمالي األصول المدارال إلى 2022  سبتمبر  30تروليون دوهر بحلول    2(42مالي األصول المدرجة بامانة الحفظ واإلدارال إلى  إج

تروليون دوهر أمروكي( وتتميز شررررر رة بنرك أوف نيووورك ميلون بتاردوم  رافرة ال ردمرات واإلجراءات التي وحتراج إليمرا العمالء إلطالق    8(1

أو ترداولمرا أو إدارتمرا أو توزوعمرا أو إعرادال هيكلتمرا أو تاردوم خردمرات لمرا( لمزورد من المعلومرات عن بنرك أوف نيووورك ميلون، اسررررتومراراتمم  

أو زوارال   BNYMellon@وومكنك متابعة ال ررررر ة على تووتر من خالل    www.bnymellon.comتففررررل بزوارال الموق  اإللكتروني 

 www.bnymellon.com/newsroom الرابط التالي: المر ز اإلعالمي على

 

 : مزيو ؤن ا مرلوؤام يرجى ا تواصل ؤع

 جيسيكا توماس

 بنك أوف نيووورك ميلون

 أسواق أوروبا وال رق األوسط وأفروايا –ال ارجية  اهتفاهترئين قطاع 

  Jessica.thomas@bnymellon.comبرود إلكتروني: 

 +44 7805 068 686محمول: 
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