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في أقل من عام  قيمة األصول المدارةمليون درهم في   100صندوق شيميرا المتداول يبلغ  

 إطالقهعلى 

 اإلماراتية االسهم انتعاش اسواقظل  فيالمتنوعة يخدم الصندوق حاجة المستثمرين ألدوات االستثمار 

 :2021أغسطس   29اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 

وهي شركة مملوكة بالكامل لشيميرا لالستثمار   أعلنت شركة شيميرا كابيتال ، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق االستثمار
خالل      مليون دوالر أمريكي(  27.2مليون درهم إماراتي )  100  ـال  المدارةقيمة األصول    عن تخطي  ومقرها أبوظبي،    ذ.م.م
 ."شيميرا ستاندرد آند بورز اإلمارات شريعة المتداول" صندوق االستثماري ال في  ٢٠٢١يوليو  شهر

، االهتمام المتزايد من قبل المستثمرين  طالق الصندوق الذكرى السنوية األولى إل  بالتزامن مع  تجاء  تيال  ،الخطوة    ههذ  جسدت
 اإلمارات العربية المتحدة. دولةالذين يسعون إلى االستفادة من اآلفاق القوية القتصاد 

:    ،لرئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتا  ،سيد بصر شعيبوفي هذه المناسبة علق   النمو السريع هو دليل على  إن هذا  "قائالا
ا انعكاس لبنية المنتج   أدوات  نحو  المستثمرين المتزايد  اتجاه  االستثمار المبتكرة مثل صناديق االستثمار المتداولة، وهو أيضا
 التنظيم."   عاليةو   القوية

  سوق على الرغم من أن  ل: "بشركة شيميرا كابيتا  الماليةاألسواق    –شريف سالم، رئيس قطاع االستثمار    أضافومن جهته  
نحن في شيميرا نموه في المنطقة.  بصناديق االستثمار المتداولة في الخليج ال يزال في طور التكوين، إال أننا متفائلون للغاية  

، ونحن على ثقة من أن سوق التكلفة  فضة  ومنخوفعالة    مبسطةلمستثمرين األفراد والمؤسسات بأدوات استثمار  ا  نمك  ، نكابيتال
 لمزيد من النمو". مهيئصناديق االستثمار المتداولة 

بي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية   آندمؤشر اس  الذي يتبع    بورز اإلمارات شريعة المتداول   آندستاندرد  صندوق شيميرا    تم إدراج
 (SPSHDAAN  :بلومبرغكود  ( )S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Indexفي دولة اإلمارات )

مليون   2بأصول ُمدارة بقيمة  2020( في يوليو DFM( وسوق دبي المالي )ADXسوق أبوظبي لألوراق المالية ) كل من في
األصول    كقيمةمليون درهم إماراتي    50  ،قوياا من المستثمرين منذ البدايةقباال  ا  شهدالذي    ،تجاوز الصندوق درهم إماراتي. وقد  

ق منطقة  اسو أفي   لألسهم ثالثة صناديق استثمارية متداولة أكبر ضمن هوقد تم تصنيفإطالقه،  ذالمدارة في ستة أشهر فقط من
 .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بنهاية   47.3%أكثر من   (NAV) حيث ارتفع صافي قيمة األصول  األول،في عامه   الصندوق  المستثمرون من أداءاستفاد  
باإلضافة    1.0%    خطأ في التتبعالنسبة  ) خالل نفس الفترة الزمنية  49.3%. ويتماشى هذا مع عائد المؤشر البالغ  2021يوليو  

 وزعت   CHAESHIN  سوق دبي الماليعلى    المدرجة فئة الصندوق   ذلك،عالوة على  (  1.0%إلى نسبة مصاريف إجمالية  
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على أساس سعر ما   2.0%يونيو، مما يشير إلى عائد أرباح بنسبة    23درهم إماراتي للسهم الواحد في   0.108قدرها    اأرباحا 
أرباح مرتين سنوياا في يونيو    توزيعيعتزم الصندوق  .  2021يونيو   22إماراتي المسجل في  درهم    5.39قبل توزيع األرباح البالغ  

 عند توفرها.وذلك وديسمبر، 

  400  أكثر منموزعة على  تريليون دوالر أمريكي    9  الصناديق االستثمارية المتداولة عالميااتبلغ قيمة األصول المدارة في  
تبلغ    مدارةصول  أقيمة  هناك عشرة صناديق استثمار متداولة لألسهم ب    وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط  . أما في  مزود

أمريكي.    330حوالي   كابيتالأطلقت  وقد  مليون دوالر  الجديدقو صند  شيميرا  الفرعي  اإلمارات   اندشيميرا ستاندرد    ها  بورز 
ُمدرج في كل من سوق    واألصول المدارة، وه  نمو  في قوة  ولها األوقدصن شهد  ، بعد أن  2021يوسيتس المتداول في فبراير  

المالية وسوق دبي المالي،  S&P UAE BMI Liquid 20/35وُيحاكي الصندوق المؤشر االسترشادي    أبوظبي لألوراق 
Capped Index    كود(بلومبرغ  :SPUAECAN  )  .  متداولة   استثمار  عشرة صناديق  أصلاآلن أربعة من    شركة شيميراتدير

 . .منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيالألسهم المدرجة في 

  موفر بورز    آند شركة ستاندرد    كل من   من   تقنيبدعم    لشركة شيميرا كابيتال  ةالتابع  ةالمتداولاالستثمار    ديقاصن  حظىتو  
وبنك أوف نيويورك ميلون بدور الحافظ األمين العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق    داو جونز  مؤشر  خدمات

 ، المجموعة المالية هيرميس اإلمارات، وشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية وشركة أرقام  المالية  لألوراق  الدوليةكل من  
 .سيكيوريتيز

 -انتهى-

 :اإلعالمية يرجى التواصل مع ستفساراتلال

 (9807 751 50 971+)مرام الهندي  

ChimeraCapital@kekstcnc.com   

  عن شركة شيميرا كابيتال  

تنمية وتعظيم العائدات شركة مملوكة بالكامل لشركة شيميرا لالستثمار )ذ.م.م.( ولديها سجل حافل في  شيميرا كابيتال هي
وتتمتع بشبكة عالقات متميزة مع كبار المستثمرين ذوي المالءة التي تعمل بها.  االستثمارية بما يتجاوز متوسط أداء السوق 

المالية ومكاتب االستثمار العائلية وكذلك شركات االستثمار الخاصة. كما تقوم الشركة بهيكلة أدوات استثمارية مبتكرة مع  
  (ADGM)األساسي على إدارة األصول البديلة. اكتسبت شركة شيميرا كابيتال ليمتد عضوية سوق أبوظبي العالمي التركيز 
شيميرا من سلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.    C3وهي حاصلة على ترخيص من فئة   2018في عام 

ذ.م.م ومرخصة ويتم تنظيمها من قبل هيئة األوراق المالية    كابيتال ذ.م.م هي شركة مملوكة بالكامل لشركة شيميرا لالستثمار
 والسلع كشركة إلدارة االستثمارات. 
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