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يتبع حركة مؤشر   صندوق مؤشرات متداولة تطلق )ذ.م.م( شركة شيميرا كابيتال 

 المتوافق مع الشريعة اإلسالمية السعودية  اس اند بي 

  موزعالعائد ال ذات  فئةمن الوهو المالية بسوق أبوظبي لألوراق  شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداولصندوق  سيتم إدراج

 

 2022يناير  10أبوظبي في 

شرريميرا  ومقرها أبوظبي والتابعة لشررر ة    االسررتامارأعلنت اليوم شررر ة شرريميرا  ابيتال .ذ(م(مم المت فررفررة  ي داسررين وإدار  صررنادي   

، وهو  العائد الموزع  ذات -الشررري ة . م  -شرريميرا سررتاندرد اند بورز السررعودية شررريعة المتداول لالسررتامار .ذ(م(مم عن إقالق صررندوق 

 (صندوق استامار متداول شفاف ووحداده قابلة لالستبدال بشكل  امل

 S&P  الفرندوق الدديد ااني صرندوق  رعي يتم إقالقه لم ا ا  أحد المرشررات المتوا قة مل الشرريعة ايسرالمية بالتعاوم مل مرسرسرةر يعتبو

Dow Jones Indices األساسي لشيميرا(، وذلك د ت مظلة الفندوق 

 (S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 – 35/20 Capped Index) االسرترشراد   ودم إنشرا  الفرندوق لم ا ا  المرشرر

سهماً وأ ارها   30أ بر لقياس أدا    S&P Dow Jones Indicesوهو مرشر دم است دااه من قبل مرسسة   (SPSALCAP) ود بلومبيرج 

، حيث يتيح الفرندوق الدديد للمسرتامرين  رصًرا واعد  لالسرتفاد  المدرجة  ي سروق دداول السرعوديةالمتوا قة مل الشرريعة ايسرالمية وسريولة 

النمو  بيًرا، بايضرا ة إلى دمكين المسرتامرين الم ليين وايقليميين من االسرتفاد  من أسرن من  ئة جديد  من األوراق المالية التي دلقى رواًجا  

 وية التي يتميز بها االقتفاد السعود (الق

،  . م ذات العائد الموزع   ئةوهو   بسروق أبوظبي لألوراق المالية، شريميرا سرتاندرد اند بورز السرعودية شرريعة المتداول  إدراج صرندوق وسريتم

 بتوزيل أرباحها  لما دو رت(الفندوق والتي سيقوم 

التابل   الدديد  ق االسررتاماردومدلن إدار  شررر ة شرريميرا  ابيتال، أم إقالق صررنو ي هذا السررياق أوضررح السرريد ب سرريد بفررر شررعي  رئين 

مليوم درهم    300أصرولها    دداوزت قيمةاألخرى التابعة، والتي  للشرر ة يادي اسرتكماالً للنداحات التي حققتها صرنادي  المرشررات المتداولة 

التوسررل  والمسرراهمة  ي  بمواصررلة النمو  هاالتزام بفضررل، مشرريًرا إلى أم الشررر ة ند ت  ي د قي  هذا اينداز شررهر  18أقل من  ي إمارادي 

 بال دمات التي دقدمها أسواق رأس المال ايمارادية للمستامرين(

رشرررات المتداولة دتيح أم صررنادي  الم، ومن جانبه أوضررح السرريد ب سررعيد حمد الظاهر  الرئين التنفيذ  لررررررسرروق أبوظبي لألوراق المالية

للمسررتامرين قريقة  عالة لتنويل م فظة اسررتامارادهم، معربًا عن اعتزازس باسررتضررا ة صررندوق جديد دابل لشررر ة شرريميرا  ابيتال  ي سرروق  

من    2021المالية قام بتقديم باقة جديد  من المنتدات وال دمات على مدار عام   لألوراقأبوظبي لألواق المالية( وأضررراف أم سررروق أبوظبي 

إدراج صرنادي  اسرتامار جديد  به(  ما أعر  السريد ب أجل دلبية احتياجات م تلف المسرتامرين، مما أامر عن دعزيز نشراق السروق ودشرديل 

 الظاهر  عن دطلعاده لمواصلة سلسلة النداحات التي حققتها شر ة شيميرا  ابيتال وإدراج المزيد من صنادي  االستامار مستقبالً(

خامن    بإقالق، عن اعتزاز ايدار  األسرواق المالية بشرر ة شريميرا  ابيتال –شرريف سرالم رئين قطاع االسرتامار  السريد ب  جهته أعر ومن  

من نوعه يتبل أدا  أسرهم يير مدرجة باسرواق دولة ايمارات، مضريفًا أم الفندوق سيلبي االحتياجات  صرندوق أولو متداولق اسرتامار وصرند

بادوات مل دزويدهم   ي دولة ايمارات العربية المت د  ومنطقة الشررق األوسرو وشرمال إ ريقياالمسرتامرين االسرتامارات أمام   المتزايد  لتنويل

  االستامار المبتكر  التي دتيح لهم االستفاد  من  رص النمو الواعد  التي د ظى بها المملكة العربية السعودية(  

يدار  شرر ة شريميرا  ابيتال .ذ(م(مم من مقرها بايمارات،    شريميرا سرتاندرد اند بورز السرعودية شرريعة المتداول  وسروف ي ضرل صرندوق

وال اصرلة على رخفرة من هيئة األوراق المالية والسرلل لمزاولة نشراق يداسرين وإدار  صرنادي  االسرتاماري( من ناحية أخرى، يقوم بنك أوف  

المدموعة  الدولية لألوراق المالية، العالمي( ودضرم قائمة المفوضرين المعتمدين للفرندوق  ل من    أمين ال فظنيويورك ميلوم  رع لندم بدور 

 (  سيكيوريتيز، وشر ة أرقام لل دمات المالية ام  ابيتاللألوراق المالية، وشر ة بي ادش   وشر ة ضمامالمالية هيرمين،  
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اعتزازس   ، عنS&P Dow Jones Indices  بمرسسةماريوس بومام رئين قطاع المرشرات ال اصة    السيد ب  و ي السياق ذاده، أعر 

شيميرا  ابيتال    بالتعاوم شر ة  الذ   مل  الدديد  االستامار  صندوق  إقالق   S&P Saudi Arabia) االسترشاد   المرشر  ي ا يعلى 

Shariah Liquid Top 30 – 35/20 Capped Index)  )مرشرات العالمية المبتكر  التي دست داها الشر ة دمكنها من دزويد  وأ د أم ال

دلك على  عمالئها مال شر ة شيميرا  ابيتال بالرؤى السليمة حول دوجهات وأوضاع السوق من أجل دعمهم  ي دطوير ودو ير ال لول المبنية  

   المرشرات للمستامرين(

باختيار البنك للقيام بدور أعر  أنطوني هابن رئين بنك أوف نيويورك ميلوم لمنطقة الشرق األوسو وأ ريقيا، عن سرورس  ومن جان  آخر،  

نيويورك ميلوم من   شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول، والذ  سيمكن بنك أوفالعالمي للفندوق االبتكار     أمين ال فظ

د من الدعم للسوق المالي السعود  الذ  يشهد نمًوا مستمًرا( وأوضح أم صنادي  المرشرات المتداولة ند ت  ي جذ  اهتمام دقديم المزي

المستامرين بشكل يير مسبوق على مستوى أسواق المنطقة، وهو ما سيامر عن دعزيز التعاوم مل شر ة شيميرا  ابيتال على إداحة منتدادها  

 ة الرائد  ل دمات صنادي  المرشرات المتداولة التابعة لبنك أوف نيويورك ميلوم( ي السوق من خالل المنف

 

 – نهاية البيام –
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 .م.م ذعن شركة شيميرا كابيتال 

  من  ومتنوعة  مميز   باقة  بتو ير  الشرر ة  دقوم  لها(  مقًرا  أبوظبي  من  ودت ذ (م(مذ  لالسرتامارات  شريميرا  لشرر ة  دابعة  اسرتامار  شرر ة هي (م(مذشريميرا  ابيتال  

  من  األم  الشرر ة  به  د ظى ما  بتوظيف  الشرر ة  ودقوم  التقليدية(   يير  األصرول  و ئات  البديلة  األصرول  على  در يًزا  لعمالئها  االبتكارية  االسرتامارية  األدوات

عالقادها الراسررر ة  ،  ضررراًل عن  يز المتم  المالية  ال دمات  مزود   لدى خاصرررة  مكانة  من  به  دتمتل  وما  ال اصرررة،  االسرررتامارات  مدال  ي  واسرررعة  خبرات

عائد  بمرسرسرات الوسراقة المالية وشربكة واسرعة من أصر ا  الاروات إلى جان  شرر ات إدار  الاروات واالسرتامارات، وذلك من أجل دعظيم المردود وال

  أعلى  دطبي   إلى  بايضرا ة  للهيئة،  التنظيمية  دالقواع بموج   ودعمل  ايمارادية   والسرلل  المالية  األوراق  هيئة  من  درخيص  على  حاصرلة  الشرر ةاالسرتامار (  

 (بال و مة يتعل   يما الدولية المعايير

 
 لالستعالم والتواصل:

 .م.مذشيميرا كابيتال  

 مار  بدويلهام

 +م971. 0 52 668 0931 هادف:

 chimeracapital@kekstcnc.com إلكتروني:  بريد

chimerainvestment.com/ 

 
 نبذة عن سوق أبوظبي لألوراق المالية

 
، وبموج  هذا القانوم  إم السوق  2000م لسنة  3بموج  القانوم الم لي رقم .  2000نو مبر من عام    15دم داسين سوق أبوظبي لألوراق المالية  ي  

، دم د ويل سوق  2020مارس    17بالش فية االعتبارية واالستقالل المالي وايدار  وبالفالحيات الرقابية والتنفيذية الالزمة لممارسة مهامه(  ي يتمتل 

لر يالقابضةي  ( سوق أبوظبي لألوراق المالية دابل  2020م من عام  8أبوظبي لألوراق المالية من مرسسة عامة إلى شر ة مساهمة عامة استناداً للقانوم .

.ADQ  م، إحدى أ بر الشر ات القابضة على مستوى المنطقة والتي دمتلك م فظة واسعة من الشر ات الكبرى العاملة  ي قطاعات رئيسية ضمن اقتفاد

 إمار  أبوظبي المتنوع( 

الشر ات المساهمة العامة والسندات الفادر  عن ال كومات  سوق أبوظبي لألوراق المالية هو سوق لتداول األوراق المالية( بما  ي ذلك األسهم الفادر  عن  

 أو الشر ات والفنادي  المتداولة  ي البورصة وأ  أدوات مالية أخرى معتمد  من هيئة األوراق المالية والسلل ايمارادية( 

مالي مستقر مل مفادر متنوعة للدخل دتماشى مل المبادئ  سوق أبوظبي لألوراق المالية هو ااني أ بر سوق  ي المنطقة العربية واستراديديته  ي دو ير أدا   

عربية المت د  والتي  التوجيهية ألجند  ايمارات العربية المت د  ياالستعداد لل مسيني( درسم ال طة الوقنية م طو التنمية االستراديدية لدولة ايمارات ال

  ي االنتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة( دهدف إلى بنا  اقتفاد حيو ، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيدابي  

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

 عبدالرحمن ال طي 

 مدير االدفال المرسسي والتسوي  الرقمي 

 8774 612 (2) 971+هادف: 

 9733 668 (50) 971+م مول: 

 ALKhateebA@adx.aeبريد إلكتروني: 

 

 عن شركة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات المالية  

 ما أنها صراحبة   شرر ة سرتاندرد أند بورز داو جونز للمرشررات المالية هي أ بر صرانل للمرشررات المالية وأ بر مزود للبيانات والمواد الب اية حول العالم،

( ودتداوز األصررول المسررتامر   ي  Dow Jones Industrial Average، ومرشرررS&P 500وأشررهر المرشرررات المالية حول العالم مال مرشررر  أ بر  

على يد دشرارلز دو،   1884المنتدات المالية المبنية على مرشررات الشرر ة دلك المسرتامر  لدى أ  من نظرائها حول العالم( ومنذ إنشرا  أول مرشررادها عام  

سرتنادًا لما  م الشرر ة سرتاندرد آند بورز داو جونز للمرشررات المالية بإرشراد المسرتامرين حول  يفية قياس أدا  السروق ودفرميم اسرتراديديات التداول، ادقو

 د ظى به من ال برات المتكاملة  ي إنشا  ودو ير ال لول االبتكارية المتميز  بالشفا ية، دقوم( 

 

م، وهي المرسررسررة المت فررفررة  ي دو ير  SPGI.المدرجة على بورصررة نيو يورك د ت  ود   S&P Globalودمال الشررر ة قطاًعا رئيسرريًا بمرسررسررة  

الموقل  المعلومات األسرررراسررررية لأل راد والشررررر ات وال كومات من أجل ددعيم القرارات االسررررتامارية التي يت ذونها( لمزيد من المعلومات يرجى زيار   

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

https://www.chimerainvestment.com/
mailto:ALKhateebA@adx.ae
https://www.spglobal.com/spdji/en/
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 عن بنك أوف نيويورك ميلون 

م( ودكرس الشرر ة جهودها BKيعد بنك أوف نيويورك ميلوم شرر ة اسرتامارات عالمية دابعة لمرسرسرة بنك أوف نيويورك ميلوم . ود بورصرة نيويورك:  

دار   ت إوأعمالها لمسررراعد  العمال  على إدار  وخدمة األصرررول المالية خالل جميل المراحل االسرررتامارية( ودقدم الشرررر ة خدمادها االسرررتامارية وخدما

دولة، ويتنوع عمالؤها بين المرسرسرات والشرر ات والمسرتامرين األ راد( وقد وصرل إجمالي األصرول المدرجة بامانة ال فظ    35االسرتامارات  ي أ ار من  

يز شررر ة بنك  دريليوم دوالر أمريكي( ودتم  2.3،  ما وصررل إجمالي األصررول المدار  إلى  2021سرربتمبر    30دريليوم دوالر ب لول    45.3وايدار  إلى  

أو إعاد  هيكلتها أو    أوف نيويورك ميلوم بتقديم  ا ة ال دمات وايجرا ات التي ي تاج إليها العمال  يقالق اسرررتامارادهم أو دداولها أو إداردها أو دوزيعها

ويمكنرك مترابعرة    www.bnymellon.comدقرديم خردمرات لهرا( لمزيرد من المعلومرات عن بنرك أوف نيويورك ميلوم، دفضررررل بزيرار  الموقل ايلكتروني  

 www.bnymellon.com/newsroomالرابو التالي:  أو زيار  المر ز ايعالمي على BNYMellon@الشر ة على دويتر من خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصريحات التطلعية

حداث داري ية، ويمكن التعرف عليه عن قري  اسررت دام مال العبارات أو  أي تو  هذا البيام على دفررري ات دطلعية( التفررريح التطلعى هو أ  دفررريح ال يتفررل بوقائل  

تي، يدعتزمي، يدرىي، يد طوي، يممكني، والكلمرات االديرة يو قرا للتقرديراتي، يدهردفي، يمردقر ي، يدقردري، يدت مرلي، يدعتقردي، يقردي، يالتقرديراتي، يدفتر ي، يدوقعرا

لى التعرف على التفرريح باعتبارس دطلعى( هذا  إخرى مماالة التي دهدف  أو دعبيرات  أو  ي  ل حالة، ما ينفيها  أيمتوقلي، يمشرروعاتي، يينبييي، يعلى علمي، يسروفي،  

و ال طو أو التوقعات بشررام األعمال التدارية وايدار ، والنمو أو أية المسررتقبلية  ينطب ، على وجه ال فرروص، إلى التفررري ات التي دتضررمن معلومات عن النتائل المال

 (   الرب ية والظروف االقتفادية والتنظيمية العامة  ي المستقبل وييرها من المسائل التي درار على شر ة شيميرا  ابيتال ليمتد .يالشر ةيم

حداث مسررتقبلية، والتي دقوم على ا تراضررات ايدار  ودنطو  على م اقر معرو ة أدار يم على ال الية يدار  الشررر ة .يايالتفررري ات التطلعية دعكن وجهات النظر 

المستقبل، او عن ا عن أ  نتائل  ي ا ماديً م دكوم نتائل الشر ة الفعلية أو أدا ها أو إندازادها م تلفا اختال ً أويير معرو ة، ومدهولة وييرها من العوامل التي قد درار على 

و أعلية للشرر ة  ندازادها الوارد   ي هذس التفرري ات التطلعية صرراحة أو ضرمنا( قد يتسرب  د ق  أو عدم د ق  هذا اال ترا   ي اختالف ال الة المالية الفإأدا  الشرر ة أو  

 و ضمنية(أ   انت صري ة ا عن هذس التفري ات التطلعية، أو عدم دوا   التوقعات سواا جوهريً نتائل عمليادها اختال ً 

النسربة المئوية لتيير األرقام الوارد   ي  قد د ضرل بع  األرقام الوارد   ي هذس الوايقة بما  ي ذلك البيانات المالية، إلى دعديالت التقري ( وبالتالي قد ال يتوا   المدموع أو

 هذا المستند دماًما مل الرقم ايجمالي المعطى  ي حاالت معينة(

 


