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شررركش شرريميرا كابيتال .ذ.م.مل  صند صررؤشرا  مشررراة  تشارحش ةتمؤ رركش  مشررر 

 اس انش بي احكوةت احمتوافد  ؤ احشرةعش اإلسال يش 

 ستاندرد اند بورز الكويت شريعة المتداول بسوق أبوظبي لألوراق المالية وهو من الفئة ذات العائد الموزع سيتم إدراج صندوق شيميرا

 

 2022فمراةر  14أبوظمي في  

شرريميرا أعلنت اليوم شررر ة شرريميرا  ابيتال .ذ(م(مم المت فررفررة  ي داسررين وإدارال صررناديم اهسررتومار وملرها أبوظبي والتابعة ل ررر ة  

وهو صرندوق  ،  مCHKWSHIN:  . ود بلومبرج م(مم عن إطالق صرندوق شريميرا سرتاندرد اند بورز الكويت شرريعة المتداوللالسرتومار .ذ(

 (استومار متداول شفاف ووحداده قابلة لالستبدال ب كل  امل

 S&Pصرندوق  رعي يتم إطالقه لماا اال أحد المششررات المتوا لة ما ال رريعة امسرالمية بالتعاو  ما مشسرسرة   لثويعتبر الفرندوق الدديد اا

Dow Jones Indices)وذلك دات مظلة الفندوق األساسي ل يميرا ، 

ج  ود بلومبر  (S&P Kuwait Shariah Liquid 35/20 Capped Index)ي  اهسرررترشررراد  ودم إن رررال الفرررندوق لماا اال المششرررر

(SPKSLCAP)    وهو مششررر دم اسررتادااه من قبل مشسررسررةS&P Dow Jones Indices    و وأ ورها سرريولة    15للياس أدال أ بر سرراما

 المتوا لة ما ال ريعة امسالمية المدرجة  ي بورصة الكويت(و

ا واعدال لالسرتفادال من  رس اهسرتومار  ي سروق األسرام الكويتي عبر  دزويدهم بفرندوق اسرتومار ويتيح الفرندوق الدديد للمسرتومرين  رصرو

ويمول الفررندوق ااني صررندوق من نوعه يتبا أدال أسررام  ير  (الكويتيمن اهسررتفادال من أسررن النمو اللوية التي يتميز باا اهقتفرراد    يمكنام

شرريعة المتداول، وهو   السرعوديةق دولة اممارات، حيث يادي بعد نداح ال رر ة  ي إطالق صرندوق شريميرا سرتاندرد اند بورز مدرجة باسروا

 خامن صناديم المششرات المتداولة التابعة لل ر ة(

.بم ذات العائد الموزع،   ة ئ وسريتم إدراج صرندوق شريميرا سرتاندرد اند بورز الكويت شرريعة المتداول بسروق أبوظبي لألوراق المالية، وهو 

 والتي سيلوم الفندوق بتوزيا أرباحاا  لما دو رت(

و ي هذا السررياق أو ررح السرريد ب سرريد بفررر شررعيإ رئين مدلن إدارال شررر ة شرريميرا  ابيتال، أ  إطالق صررندوق اهسررتومار الدديد التابا 

ا، ويعكن اللدرات التي داظم باا   18ا ال ررر ة علم مدار  لل ررر ة يادي اسررتكماهو لفررناديم المششرررات المتداولة األخرط التي أطللتا شررارو

والمسررراهمة  ي التوسرررا بال دمات التي دلدماا أسرررواق رأس المال أدوات اهسرررتومار المبتكرال  عبر دلديمال رررر ة  ي مدال إدارال األصرررول  

 اممارادية للمستومرين(

وقال سرعيد حمد الظاهري، العورو المنتدب والرئين التنفيذي لسروق أبوظبي لألوراق المالية: كيعكن إدراج دصرندوق شريميرا سرتاندرد اند 

بورز الكويت شرريعة المتداول   ي سروق أبوظبي لألوراق المالية جاود السروق المسرتمرال لت رديا اهسرتومارات العابرال للادود وإداحة  رس  

 ي إطار إسرتراديديته للنمو، سريواصرل السروق دعم د وير وطرح أدوات اسرتومار متنوعة وعالية السريولة ومناسربة التكلفة بما ياد نمو  ريدال( و

 ال ويلك( من الم اطر ويعزز النمو المستدام علم المدط

أ  الفررندوق الدديد يمول ااني  ،األسررواق المالية ب ررر ة شرريميرا  ابيتال –السرريد ب شررريل سررالم رئين ق اع اهسررتومار  أو ررحومن جاته  

، واسرتكماهو لنداح ال رر ة  ي  لتتبا أدال أسرام  ير مدرجة باسرواق دولة اممارات 2022صرناديم اهسرتومار التي أطللتاا ال رر ة خالل عام  

تفرل يناير الما ري، إدراج وإطالق صرندوق شريميرا سرتاندرد اند بورز السرعودية شرريعة المتداول بسروق أبوظبي لألوراق المالية  ي من 

 مليو  درهم إمارادي خالل األسبوع األول من التداول(  72والذي ندح  ي دنمية قيمة أصوله المدارال إلم 

وسرروف ي وررا صررندوق شرريميرا سررتاندرد اند بورز الكويت شررريعة المتداول مدارال شررر ة شرريميرا  ابيتال .ذ(م(مم من ملرها باممارات، 

األوراق المالية والسرلا لمزاولة ن راط كداسرين وإدارال صرناديم اهسرتومارك( من ناحية أخرط، يلوم بنك أوف   والااصرلة علم رخفرة من هيئة

العالمي( ودورم قائمة المفو رين المعتمدين للفرندوق  ل من الدولية لألوراق المالية، المدموعة    الافظ أمين نيويورك ميلو   رع لند  بدور

 (سيكيوريتيزاق المالية، وشر ة بي ادش ام  ابيتال لل دمات المالية، وشر ة أرقام المالية هيرمين، وشر ة  ما  لألور
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اعتزازه   ، عنS&P Dow Jones Indices  بمشسسةماريوس بوما  رئين ق اع المششرات ال اصة    السيد ب  و ي السياق ذاده، أعرب

 ) S&P Kuwait Shariah Liquidاهسترشادي  المششر  ياا ي ابيتال علم إطالق صندوق اهستومار الدديد الذي    بالتعاو  ما شر ة شيميرا

)35/20 Capped Index  ) وأ د أ  المششرات العالمية المبتكرال التي دستادااا ال ر ة دمكن عمالئاا مول شر ة شيميرا  ابيتال من د وير

 ( رات للمستومرينودو ير الالول المبنية علم دلك المشش

سروره باختيار البنك مرال أخرط   عن   ،أعرب أن وني هابن رئين بنك أوف نيويورك ميلو  لمن لة ال رق األوسط وأ ريلياومن جانإ آخر،  

المستومرين من اهستفادال   ، والذي سيمكنشريعة المتداول  الكويت شيميرا ستاندرد اند بورز  للفندوق اهبتكاري    العالميالافظ    أمين  للليام بدور

الناجح لفندوق   الدور  ي امطالق  بنفن  البنك  قيام  بعد  يادي ذلك  الكويتي، حيث  بالسوق  بورز  من  رس اهستومار  اند  شيميرا ستاندرد 

ا با  البنك  شريعة المتداول السعودية فيدوا من داالفه اللوي ت لا إلم مواصلة التوسا باعماله  ي أسواق المن لة، مست ي  ي يناير الما ي، علمو

 ما شر ة شيميرا  ابيتال( 

 – نااية البيا  –

 
 عن شركش شيميرا كابيتال ذ.م.م 

ا  أبوظبي  من  ودت ذ ذ(م(م  لالسرتومارات شريميرا ل رر ة  دابعة اسرتومار  شرر ة  هي شريميرا  ابيتال ذ(م(م   من  ومتنوعة مميزال  باقة  بتو ير ال رر ة دلوم لاا(  ملرو

ا لعمالئاا  اهبتكارية  اهسرتومارية  األدوات   من  األم  ال رر ة به  داظم ما  بتوظيل  ال رر ة ودلوم  التلليدية(   ير  األصرول  و ئات  البديلة  األصرول علم در يزو

عالقاداا الراسررر ة  ،  ورررالو عن المتميزال  المالية  ال دمات مزودي لدط  خاصرررة  مكانة  من  به  دتمتا وما  ال اصرررة،   راتاهسرررتوما  مدال  ي واسرررعة  خبرات

عائد  بمشسرسرات الوسراطة المالية وشربكة واسرعة من أصرااب الوروات إلم جانإ شرر ات إدارال الوروات واهسرتومارات، وذلك من أجل دعظيم المردود وال

 أعلم  د بيم إلم  بام را ة  للايئة،   التنظيمية  اللواعد بموجإ ودعمل  اممارادية  والسرلا  المالية  األوراق  هيئة  من  درخيص علم  حاصرلة  ال رر ةاهسرتوماري(  

 (بالاو مة  يتعلم  يما  الدولية  المعايير
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 نمذة عن سوا أبوظمي حألرراا احماحيش 

 
، وبموجإ هذا اللانو   إ  السرروق  2000م لسررنة  3بموجإ اللانو  المالي رقم .  2000نو مبر من عام  15دم داسررين سرروق أبوظبي لألوراق المالية  ي 

، دم داويل سروق 2020مارس  17يتمتا بال ر فرية اهعتبارية واهسرتلالل المالي وامداري وبالفرالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة لممارسرة ماامه(  ي 

( سروق أبوظبي لألوراق المالية دابا لررررر كاللابورةك  2020ام م من ع8أبوظبي لألوراق المالية من مشسرسرة عامة إلم شرر ة مسراهمة عامة اسرتناداو لللانو  .

.ADQ  م، إحدط أ بر ال رر ات اللابورة علم مسرتوط المن لة والتي دمتلك مافظة واسرعة من ال رر ات الكبرط العاملة  ي ق اعات رئيسرية  رمن اقتفراد

 إمارال أبوظبي المتنوع(

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

 الاكومات أو ال ر ات والفناديم المتداولة  ي البورصة وأي أدوات مالية أخرط معتمدال من هيئة األوراق المالية والسلا اممارادية(

 ي المن لة العربية واسررتراديديته  ي دو ير أدال مالي مسررتلر ما مفررادر متنوعة للدخل دتماشررم ما سرروق أبوظبي لألوراق المالية هو ااني أ بر سرروق  

مارات العربية  المبادئ التوجياية ألجندال اممارات العربية المتادال كاهسرررتعداد لل مسرررينك( درسرررم ال  ة الوطنية م  ط التنمية اهسرررتراديدية لدولة ام

 اقتفاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم ب كل إيدابي  ي اهنتلال إلم نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة(المتادال والتي دادف إلم بنال  

 

 :حمزةش  ن احمعنو اة ةرجى احتواصل  ؤ

 عبدالرحمن ال  يإ 

 مدير اهدفال المشسسي والتسويم الرقمي

 8774 612 (2) 971+هادل: 

 9733 668 (50) 971+مامول: 

 ALKhateebA@adx.aeبريد إلكتروني: 

https://www.chimerainvestment.com/
mailto:ALKhateebA@adx.ae
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 عن شركش ستانشرد آنش بورز دار جونز حنممشراة احماحيش  

أناا صراحبة    ما  شرر ة سرتاندرد أند بورز داو جونز للمششررات المالية هي أ بر صرانا للمششررات المالية وأ بر مزود للبيانات والمواد الباوية حول العالم، 

( ودتداوز األصررول المسررتومرال  ي Dow Jones Industrial Average، ومششرررS&P 500أ بر وأشررار المششرررات المالية حول العالم مول مششررر  

علم يد د رارلز دو،    1884المنتدات المالية المبنية علم مششررات ال رر ة دلك المسرتومرال لدط أي من نظرائاا حول العالم( ومنذ إن رال أول مششرراداا عام 

أدال السروق ودفرميم اسرتراديديات التداول، اسرتنادوا لما دلوم ال رر ة سرتاندرد آند بورز داو جونز للمششررات المالية بإرشراد المسرتومرين حول  يفية قياس  

 داظم به من ال برات المتكاملة  ي إن ال ودو ير الالول اهبتكارية المتميزال بال فا ية، دلوم( 

 

دو ير  م، وهي المشسررسررة المت فررفررة  ي SPGI.المدرجة علم بورصررة نيو يورك دات  ود   S&P Globalودمول ال ررر ة ق اعوا رئيسرريوا بمشسررسررة 

الموقا  المعلومات األسرررراسررررية لأل راد وال ررررر ات والاكومات من أجل ددعيم اللرارات اهسررررتومارية التي يت ذوناا( لمزيد من المعلومات يرجم زيارال 

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

 

 عن بؤك أرف نيوةورك  ينون  

جاودها وأعمالاا لمسرراعدال العمالل علم إدارال وخدمة األصررول المالية خالل جميا المراحل اهسررتومارية( ودلدم بنك أوف نيويورك ميلو  دكرس شررر ة 

دولة، ويتنوع عمالؤها بين المشسرسرات وال رر ات والمسرتومرين األ راد( وقد   35ال رر ة خدماداا اهسرتومارية وخدمات إدارال اهسرتومارات  ي أ ور من 

،  ما وصررل إجمالي األصررول المدارال إلم 2021 ديسررمبر 31  دريليو  دوهر بالول 46.74رجة بامانة الافظ وامدارال إلم  وصررل إجمالي األصررول المد

رادام أو دريليو  دوهر أمريكي( ودتميز شرررر ة بنك أوف نيويورك ميلو  بتلديم  ا ة ال دمات وامجرالات التي ياتاج إلياا العمالل مطالق اسرررتوما 2.3

ل ررررر رة بنرك أوف نيويورك ميلو  العالمرة التدراريرة    يعرد بنرك أوف نيويورك ميلو و  داردارا أو دوزيعارا أو إعرادال هيكلتارا أو دلرديم خردمرات لارا(درداولارا أو إ

. نريرويرورك:     رود روربروري ررررن  املركرتررونري    (مBKبرورصررررررة  الرمروقرا  برزيررارال  درفوررررررل  مريرلرو ،  نريرويرورك  أوف  برنررك  عرن  الرمرعرلرومررات  مرن  لرمرزيررد 

www.bnymellon.com  من خالل  و دويتر  علم  ال ررررر ررة  متررابعررة  علم  BNYMellon@يمكنررك  امعالمي  المر ز  زيررارال  التررالي:   أو  الرابط 

www.bnymellon.com/newsroom 

 

 :حمزةش  ن احمعنو اة ةرجى احتواصل  ؤ

 ريبيكا  ارابوس 

 مسئول أول ق اع التسويم واهدفاهت 

 203.709.0511مامول: 

 rebecca.karabus@bnymellon.comبريد إلكتروني: 

 

 

 احتصرةحاة احتصنعيش 

ات  سررت دام مول العبار ياتوي هذا البيا  علم دفرررياات د لعية( التفررريح الت لعم هو أي دفررريح ه يتفررل بوقائا أو أحداة داري ية، ويمكن التعرف عليه عن طريم ا

درطك، كد  طك، كممكنك،  والكلمرات اهديرة كو لرا للتلرديراتك، كداردفك، كمردلرإك، كدلردرك، كدتامرلك، كدعتلردك، كقردك، كالتلرديراتك، كدفتر"ك، كدوقعراتك، كدعتزمك، ك

لم التعرف علم التفرريح باعتباره د لعم( هذا  كمتوقاك، كم رروعاتك، كينبييك، كعلم علمك، كسروفك، أو  ي  ل حالة، ما ينفياا أو دعبيرات أخرط مماالة التي دادف إ

رية وامدارال، والنمو أو ين بم، علم وجه ال فرروس، إلم التفرررياات التي دتوررمن معلومات عن النتائل المالية المسررتلبلية أو ال  ط أو التوقعات ب ررا  األعمال التدا

 ن المسائل التي دشار علم شر ة شيميرا  ابيتال ليمتد .كال ر ةكم(   الرباية والظروف اهقتفادية والتنظيمية العامة  ي المستلبل و يرها م

 وي علم م اطر معرو ة  التفرررياات الت لعية دعكن وجاات النظر الاالية مدارال ال ررر ة .كامدارالكم علم أحداة مسررتلبلية، والتي دلوم علم ا ترا ررات امدارال ودن

د دشار علم أ  دكو  نتائل ال ر ة الفعلية أو أدالها أو إندازاداا م تلفا اختال وا ماديوا عن أي نتائل  ي المستلبل، او عن  و ير معرو ة، ومداولة و يرها من العوامل التي ق

لفعلية لل رر ة أو االة المالية اأدال ال رر ة أو إندازاداا الواردال  ي هذه التفررياات الت لعية صرراحة أو  رمنا( قد يتسربإ دالم أو عدم دالم هذا اه ترا"  ي اختالف ال

 نتائل عملياداا اختال وا جوهريوا عن هذه التفرياات الت لعية، أو عدم دوا م التوقعات سوال  انت صرياة أو  منية(

النسبة المئوية لتيير األرقام الواردال  ي   قد د وا بعض األرقام الواردال  ي هذه الوايلة بما  ي ذلك البيانات المالية، إلم دعديالت التلريإ( وبالتالي قد ه يتوا م المدموع أو

ا ما الرقم امجمالي المع م  ي حاهت معينة(   هذا المستند دمامو
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