
 

  

 بيان صحفي 

بسيقق   جديد  متد ول سيتميار   صيددوق  ج درإوق  طالعلن إت «لميتدكابمتال    شيميما »

أد ء  ألسييييألك  ألكما سييييمقلة  ي أسييييق ق   مار   تتبع  ي أبقظبي لألور ق  ليالمة

  لعابمة  ليتحدة
 

عائد موزع  شررحة ذ ت     هي  -  لشييايحة (د  -   ليتد ولشييميما  سييتا درد أ د بقرم   مار   يقسييمتك   -شييميما  يقسييمتك  ي ا  وق  صييدد

  لماليذ لألور ق أبو ظبي بسوقمدرجذ و

 

 2021  با يا 23ظبي  ي  أبق

 

تم تأسريسر ا في سروق أبو ظبي  لمالمي وتخ ر   ونشرا  دا ر   صورو   في   لملخصرصرذ  )ت.م.م(  ليملد أعلنت  ليوم شرحةذ شريميح  ةابيلا   

 السرلممار  لملد و   ورندوق  وقيد  ، عن د الق  بماورمذ اولذ  ممار     لخدما   لماليذ لدى سروق أبوظبي  لمالميتنظيميًا لسرلةذ تنظيم 

، وهو وررندوق  بسرروق أبوظبي لألور ق  لماليذ (CHAEIN)كود بلومبيرج:   « لملد و   ةوسرريل   مار   م بورز أند سررلاندرا شرريميح »

وةخ رر  لنظام تم د    السررلممار  ليماعي في  صور ق  لماليذ  لةابلذ   وشتتفل  بشتتك  كلم   لالستتدبد   سررلممار ملد و  وواد تق قابلذ  

 (. ةوسيل للل وةل )

 

(  لذي تم SPUAECAP)ةوا بلومبيحج:   S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Indexوةةوم  لصرررندوق بم اةا  م شرررح  

ة رم  صسر م  لربحى من اير رأ   لما   لسروقي ومسرلوى  لسريولذ في اولذ  وتةوةحه بو سرةذ »    ند بي ا و جون   ندةسري  ت.م.م.«  

  ممار  .لالسلممار في  قلصاا اولذ فحةد  من نوع ا  ذفحوسوف ةليح  لصندوق  ممار    لمحبيذ  لمل د ، وباللالي 

 

أبو ظبي  مدرجذ بسروق   لوموزع   لمائد   لت      - (  ا لشرحة ذ ) - ورندوق »شريميح  سرلاندرا أند بورز  ممار   ةوسريل   لملد و «،    سريةوم

 .حينمل دكون مدلحة ،سنويأسا  نصف  للمسلممحةن علىلوزة   صرباح ب  لألور ق  لماليذ 

 

بالذةح أن   ت ت مظلذ  لصندوق  صساسي    وندوًق فحعيً   هو  «ةوسيل   لملد و    ممار    بورز  أند  سلاندرا  شيميح »وندوق  جدةح 

نيمنت  ام  روك  فاند»ةحلندةذ وتلم دا رتق بو سةذ شحةذ   م   صوو   دا ر في     ليماعي  لالسلممار  أا     وهو  « ةرافشيميح  ةوسيل   »

بأن ةال  لصندوقين  لفحعي    « ةومباني   .أةق علًما  دا ر   صوو ،  للبنك و لملخصصذ في ميا   ورقابيًا  تنظيميًا  ةخ مان   صساسي 

  لمحة ي  صةحلندي. 

وهي شحةذ ااولذ على    ي، لمالم   ظبي  أبو سوق  ب من مةحها    ليملدم ام مدةح  السلممار للصندوق شحةذ شيميح  ةابيلا     ةلولىوسوف  

 ودا ر    ليماعي، السلممار    ونااةق   دا ر    لحئيسيذ  أنشةل ا  وتشمل  ي، لمالم  ظبي  أبوتنظيم  لخدما   لماليذ لدى سوق    سلةذتحخيص  

  خدما  لل  ةمةدم سيحفيسي  ) ةحلند (    فاند بنك أوف نيوةورك ميلون   تميين  وتم.  و الئلمان السلممار      او     السلشار     وتةدةم   صوو 

تم تميين بنك   فحع ابلن ة افظ أمين للصندوق    ،  ى ڤ نيوةورك ميلون     ةق/ ن  أوف  ما رةذ ومس و   للسييل ووةيل  للوزة ، ةما 

  ممار     هيحمي    لماليذ   لميموعذو  ،.م.مت   لماليذ  لألور ق   لدوليذوت م قائمذ  لمفوضين  لمملمدةن للصندوق ةل من  .   صةراف صساسي  

 ..م.مت سيريورةلي  أرقام و ،.م.خش   لماليذ للخدما  مباشح  تش بي شحةذو  ،.ت.م.مش

 السرلممار عن  عل  زه بإار ج ورندوق ليملد وفي هذ   لسرياق أعح   لسريد سريد بصرح شرميس رئي  ميل  دا ر  شرحةذ شريميح  ةابيلا   

، وتلك في د ار  سرررلح تيييذ ملراملذ (ةوسررريل  لةابلذ للل وةل ) ليدةد بنظام تم د    السرررلممار  ليماعي في  صور ق  لماليذ   لملد و   

 السرلممار لل وةد  لمسرلممحةن بفح  ييح مسربوقذ لالسرلفاا  من  لنمو  القلصرااي  ليذ   في أسرو ق  ممار  . وأشرار أن د الق ورندوق  

وباللالي مو وررلذ  عق لشررحةذ شرريميح  ةابيلا  ةمر  ج وا  لشررحةذ للوظيف  للح خيص  لملنوعذ  للي ت ظى ب ا  لماني من نو   لملد و 

 تةوةح ميا  دا ر   صوو  بالدولذ. اورها في 
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 سررل د و وتةوةح باقذ   في  سرروق ل  سررلمح ر على  لماليذ،   لألور ق  ظبي لسرروق أبو   للنفيذي   لحئي    لظاهحى امدسررميد     لسرريدأةد و

 لمنليرا  و صاو   و لخردمرا   لمةردمرذ لردعم ميلم   السررررلممرار  لردولي وتمرينرق من توظيف فح  ومةومرا   لنمو  ل رائلرذ  للي ةنفحا ب را 

ةلم  للي ثاني ورنااةق شرحةذ شريميح  هو   »شريميح  سرلاندرا أند بورز  ممار   ةوسريل   لملد و «ورندوق   قلصراا أبو ظبي، مشريًح  أن 

ً وفة  لألور ق  لماليذدار ج ا بسوق أبو ظبي    .   للي تنظم عمل ونااةق  السلممار ومدةحي  صوو  في  لسوق فائةذ  ليوا   لأل ح  لحقابيذ    ا

 

 ليملدشريميح  ةابيلا   بل نئذ  لمالمي،سروق أبوظبي ب وتةوةح  صعما   سرلح تيييذاللأو    تنفيذي مدةح املىجممذ  ل   لسريدومن جانبق قام  

 سرلممارال   لشرحةا  لدعم   سربلةافذ   توفيح على م ةد ً   ،« لملد و   ةوسريل  مار   م  بورز أند سرلاندرا شريميح »  د الق ورندوق ا على

ومساهملق  لفمالذ في    لمالمي  أبو ظبىدور سوق  ، تم ةً   لوبيئذ  صعما   لمحنذ، بما في تلك  ص ح  للنظيميذ  لملةور    لماليذ  و لخدما 

  اولذ لخاوررذ  للي ت ظى ب ا  مرانذ ل للحسرري  وتلك ،بللك  لشررحةا  و لممل على ت وةل ا دلى ةيانا  دقليميذ ةبحى للنميذ تسررحة  وتيح  

في    يةأت لرارةذ  الب   لمنليا ممل هذه   د الق أنولفت    .على  لسررااذ  مقليميذ و لدوليذ سررلممارلالر ئد   وج ذ  ة  لمل د   لمحبيذ   ممار  

 ليدا     لمسرلممحةن  جذ ةنمر  بصرور  مباشرح  في  مماأبو ظبي   في ينمو  لةةاع  لمال  للم ة  أبو ظبي  لمالميسروق   د ار دسرلح تيييذ

 . لمل د   لمحبيذ  ممار   ق سوأ دلى

 

 لناجح    مار ج  اعة ليدةد ةأتي في أ   لصررندوق  د القأن   ،ليملد  ةابيلا  شرريميح   شررحةذ للنفيذي ل حئي وأضرراف  لسرريد سرريف فرحي  ل

  50اير تياوز  أوو   لصندوق ااج   لرررر 2020ةوليو ش ح  خال     « لملد و   شحةمذ مار   م  شيميح  سلاندرا أند بورز»لصندوق  

   لشرحق  أسرو قعلى مسرلوى    لملد ولذ صسر م  ورنااةق  أةبح لل بذلك  لمحة   لمالر بين  لي اةسرمبح  لماضري ب لو   مليون ارهم دمار تي 

، شرأنق شرأن  لصرندوق  صو   لذي أ لةلق شريميح ، ةمنح  لمسرلممحةن قدًر  هائالً من  لصرندوقهذ  وأوضرح أن   صوسر  وشرما  دفحةةيا.

 لمسرررلممحةن بفح   مما ةسررر م في ت وةد الخليار بين  لشرررحة ذ تح ةميذ  لمائد أو  لشرررحة ذ ت    لمائد  لموزع محونذ نظح ً ممرانيذ  ل

  في أسو ق اولذ  ممار    لمحبيذ  لمل د .من نوع ا  سلممارةذ فحةد  

 

أن  للوقيت ةمد مماليًا ل ذه  لفئذ من وررررنااةق   ودفحةةيا،رئي  بنك أوف نيوةورك ميلون لمنةةذ  لشررررحق  صوسرررر    هاب   أنةونىقا   و

 عل  زه عن على  لسراالين  مقليميذ و لمالميذ. وأعح    السرلممار  لملد ولذ  ةق  السرلممار نظًح  لممدال   لنمو  لمةحا   للي ت ةة ا ورناا

 ليدةد من خال  منصررلنا   « لملد و  ةوسرريل   مار   م  بورز أند  سررلاندرا شرريميح »ميلون لدعم وررندوق   نيوةورك  أوفبنك   خلياراب 

 .من ونااةق  السلممار  لنوع لملراملذ وخبح تنا  لمل افح  في هذ  

 

دعم شررحةذ شرريميح  ب  عل  زه عن  ، ندةسرري  جون  ا و بي  ند    مارةو  بومان رئي  قةاع  لم شررح    لخاوررذ بم سررسررذ أعح   و

د الق وررندوق م شررح   ملد ولذ ةللب  أا س  صسرر م  صةمح سرريولذ في أسررو ق  ممار    لمحبيذ  لمل د . وأشررار أن  ل لو     يةابيلا  ف

تدعم  لممالس في  قلنا   لفح   السررلممارةذ و ت وةد ميلم   السررلممار   ندةسرري   جون   ا و بي   ند       البلرارةذ  للي تةدم ا م سررسررذ

 .او لفحةد  من نوع بالفح   ليذ بذ 

 

 

 -ن اةذ  لبيان-
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 لالستعالم و لتق صل

 

   لميتدشميما  كابمتال 

 م مد اافظ

دا ر   لمبيمرا  وأسررررو ق  لمرا  ووررررنرااةق  

  لم شح  

 971+ 52 276 3982  هاتف:

 لرلحوني:د بحةد

m.hafez@chimerainvestment.com 

 

 

 سقق أبقظبي لألور ق  ليالمة

 عبد لحامن  لخةيس

مدةح قسم  التصا   لم سسي و للسوةق  لحقمي 

 دا ر   للسوةق و التصا   لم سسي -

 

 +971( 2) 612 8774هاتف:  

 +971( 50) 668 9733م مو : 

 :لرلحونيد بحةد

ALKhateebA@adx.ae   

 

 أبقظبي  لعاليي  سقق  

 هاجح  لةنييي

 مدةح   التصا  و  معالم

  التصا   لم سسيدا ر   - 

 

 +971( 2) 333 8888هاتف:  

 :لرلحونيد بحةد

Hajer.AlTenaiji@adgm.com 

 

 

 بدك أو   مقيقرك مملقن   

 ر ةت بحو 

  معالميذ   لمالقا   دا ر 

 بنك أوف نيوةورك ميلون 

 

 +44( 0) 7834 289638هاتف:  

 :رلحونيدل بحةد

bruce.wraight@bnymellon.com 

   د و جق ز لليؤشا    ليالمة بيأ د   سشاكة  

 ميلشو   سلي

 و لشررررحق  أوروبرا  –   معالميرذ   لمالقرا   مردةح

  لمل د   لمملرذ  لندن،  -  أفحةةيا وشحق   صوس 

 

 +44( 0) 07970 887863هاتف:  

 :رلحونيدل بحةد

asti.michou@spglobal.com  

 

 

 

   لميتدعن شاكة شميما  كابمتال 

 

  من  وملنوعذ ممي    باقذ  بلوفيح  لشحةذ تةوم ل ا. مةًح   يظب أبو  من  وتلخذ .م.مت  لالسلممار  شيميح  لشحةذ تابمذ   سرلممار شرحةذ هي ليملدشريميح  ةابيلا   

   صم   لشرحةذ بق  ت ظى ما  بلوظيف  لشرحةذ وتةوم   للةليدةذ. ييح   صورو   وفئا    لبدةلذ   صورو  على تحةيً   لممالئ ا   البلرارةذ   السرلممارةذ   صاو  

م سرسرا   لوسرا ذ  لماليذ وشربرذ و سرمذ  و    لماليذ   لخدما  م واي م  عالقا  من بق  تلمل   وما   لخاورذ،    السرلممار   ميا  في  و سرمذ خبح   من

، وتلك من أجل تمظيم  لمائد  السررلمماري.  مراتس  السررلممار  لمائليذ وشررحةا   السررلممار  لخاوررذدلى جانس     صفح ا توي  لمالس   لماليذ  لماليذمن 

  تةبيق  دلى  بامضرافذ  ، للسرلةذ   للنظيميذ  لةو عد  بموجس وتممل   لمالمي،   ظبي أبو سروق  لدى   لماليذ   لخدما   سرلةذ  من  تحخيص على  ااورلذ  لشرحةذ

   . لدوليذ   ل وةمذ مماةيح أعلى

 

 (ADX)عن سقق أبقظبي لألور ق  ليالمة  

 

، وبموجس هذ   لةانون فإن  لسروق  2000( لسرنذ  3بموجس  لةانون  لم لي رقم )  2000نوفمبح من عام   15تم تأسري  سروق أبوظبي لألور ق  لماليذ في 

م ت وةل  ، ت2020مار    17في  ةلمل  بالشرخصريذ  العلبارةذ و السرلةال   لمالي و ما ري وبالصرالايا   لحقابيذ و للنفيذةذ  لالزمذ لممارسرذ م امق.  

. سرروق أبوظبي لألور ق  لماليذ تاب  لر 2020( من عام 8سرروق أبوظبي لألور ق  لماليذ من م سررسررذ عامذ دلى شررحةذ مسرراهمذ عامذ  سررلناا ً للةانون )

ى  لماملذ في (،  للي تمد و اد  من أةبح  لشرحةا   لةاب رذ على مسرلوى  لمنةةذ، و للي تمللك م فظذ ملنوعذ من  لم سرسرا   لربحADQ" لةاب رذ" )

 قةاعا  رئيسيذ ضمن  القلصاا ييح  لنفةي في دمار  أبوظبي.  

 

ر  عن  سروق أبوظبي لألور ق  لماليذ هو سروق للد و   صور ق  لماليذ. بما في تلك  صسر م  لصراار  عن  لشرحةا   لمسراهمذ  لمامذ و لسرند    لصراا

 أاو   ماليذ أخحى مملمد  من هيئذ  صور ق  لماليذ و لسل   ممار تيذ.  ل روما  أو  لشحةا  و لصنااةق  لملد ولذ في  لبوروذ وأي

 

ماشرى م  سروق أبوظبي لألور ق  لماليذ هو ثاني أةبح سروق في  لمنةةذ  لمحبيذ و سرلح تيييلق في توفيح أا س مالي مسرلةح م  مصراار ملنوعذ للدخل تل

سررلمد ا للخمسررين". تحسررم  لخةذ  لو نيذ مخة   للنميذ  السررلح تيييذ لدولذ  ممار    لمحبيذ   لمباائ  للوجي يذ صجند   ممار    لمحبيذ  لمل د  " ال

  لمل د  و للي ت دف دلى بناس  قلصاا ايوي، مسلد م، وملنوع ةساهم بشرل دةيابي في  النلةا  دلى نموتج عالمي جدةد لللنميذ  لمسلد مذ.

mailto:m.hafez@chimerainvestment.com
mailto:ALKhateebA@adx.ae
mailto:Hajer.AlTenaiji@adgm.com
mailto:bruce.wraight@bnymellon.com
mailto:asti.michou@spglobal.com


 

  

 بيان صحفي 

 

 ي لعالي  بقظبىأ  سققعن 

 

 . 2015  ةلوبح 21 يف  ، لق مةح    المار   فُللح سوق أبوظبي  لمالمي،  لمحة   لمالي  لدولي  لذي ةلخذ من عاومذ اولذ 

 

مرانذ أبوظبي ةمحة     تحسرري  يف تسرر مبموجس محسرروم  ت ااي ب دف توفيح منظومذ ماليذ ملراملذ وو سررمذ  لنةاق   سرروق أبوظبى  لمالمي  وتأسرر 

 .  وس  ودفحةةيا وجنو  آسيا وسائح أن اس  لمالمفي  لشحق  ص لناشئذ     القلصاا   سلح تيييذ بين   وول الةذ و  عما  صللليار  وعالمي ر ئد 

 

 لخاوررذ  وتحتر   سررلح تيييذ سرروق أبوظبي  لمالمي على  لمةوما  ونةا   لةو   لحئيسرريذ  للي تمللر ا دمار  أبوظبي و للي تشررمل  لخدما   لمصررحفيذ  

مسرلةلذ هي سرلةا     ثالو. وة رم سروق أبوظبي  لمالمي  السرلد مذ لمالي و  البلراروتد و   لمشرلةا   لماليذ و لسرل  و  ورو  صودا ر   لمحو   ودا ر   

ماليا اوليا على دا ر  ج ةح   لمارةق،   محة  م اةم سروق أبوظبي  لمالمي وسرلةذ تنظيم  لخدما   لماليذ وسرلةذ  للسرييل ةما ةشرحف  لسروق باعلباره  

   لماليذ    لم سررسررا  تمرينو بدعم  ي لمالم  بوظبىأسرروق    وةلل م( محب  ةم  14.1)  هيرلار  114  تبلغ   جماليذ  مسررااذ على تملد اح   ماليذ  منةةذ وهى

 . لمام   لةانون على  قائم ياول  يتنظيم  اردلمو ولذ  لممل و  البلرار و  لنياح و  لنمو ضمن    لسوق يف لمسيلذ    و لريانا   و لشحةا    لماليذ وييح

 

 عن بدك أو   مقيقرك مملقن  

 

(. وترح   لشررحةذ  BKةمد بنك أوف نيوةورك ميلون شررحةذ  سررلممار   عالميذ تابمذ لم سررسررذ بنك أوف نيوةورك ميلون )ةوا بوروررذ نيوةورك:  

ذ وخدما   ج واها وأعمال ا لمسراعد   لممالس على دا ر  وخدمذ  صورو   لماليذ خال  جمي   لمح ال  السرلممارةذ. وتةدم  لشرحةذ خدمات ا  السرلممارة

اولذ، وةلنوع عمالؤها بين  لم سررسررا  و لشررحةا  و لمسررلممحةن  صفح ا. وقد ووررل دجمالي  صوررو   لمدرجذ   35ا ر   السررلممار   في أةمح من  د

تحةليون اوالر أمحةري.   2.2، ةما ووررررل دجمالي  صوررررو   لمد ر  دلى  2020اةسررررمبح    31تحةليون اوالر ب لو     41.1بأمانذ  ل فظ و ما ر  دلى 

ا أو ي  شررررحةرذ بنرك أوف نيوةورك ميلون بلةردةم ةرافرذ  لخردمرا  و مجح س    للي ة لراج دلي را  لممالس م الق  سررررلممرار ت م أو ترد ول را أو دا رت روتلم

ب ةررار   لموق   ملرلحوني  تف رررررل  ميلون،  نيوةورك  أوف  بنررك  من  لمملومررا  عن  ل ررا. لم ةررد  تةرردةم خرردمررا   أو  دعرراا  هيرلل ررا  أو  توزةم ررا 

www.bnymellon.com     وةمرنررك ملررابمررذ  لشررررحةرذ على توةلح من خال@BNYMellon  لح ب   للررالي:    أو زةرار   لمحة   معالمي على 

www.bnymellon.com/newsroom 

 

 عن شاكة ستا درد آ د بقرم د و جق ز لليؤشا    ليالمة  

 

 لماليذ وأةبح م وا للبيانا  و لمو ا  لب ميذ او   لمالم، ةما أن ا   شررحةذ سررلاندرا أند بورز ا و جون  للم شررح    لماليذ هي أةبح ورران  للم شررح  

. وتلياوز  صوررو   Dow Jones Industrial Average، وم شررحS&P 500ورراابذ أةبح وأشرر ح  لم شررح    لماليذ او   لمالم ممل م شررح 

  1884عام   ت ام شرح  أو  لمسرلممح  في  لمنليا   لماليذ  لمبنيذ على م شرح    لشرحةذ تلك  لمسرلممح  لدى أي من نظح ئ ا او   لمالم. ومنذ دنشراس  

أا س  لسوق وتصميم  سلح تيييا   على ةد تشارل  او، تةوم  لشحةذ سلاندرا آند بورز ا و جون  للم شح    لماليذ بإرشاا  لمسلممحةن او  ةيفيذ قيا  

ةاًعا رئيسيًا بم سسذ   للد و ،  سرلنااً  لما ت ظى بق من  لخبح    لملراملذ في دنشراس وتوفيح  ل لو   البلرارةذ  لملمي   بالشرفافيذ، تةوم. وتممل  لشحةذ ق

S&P Global  لمدرجذ على بورورذ نيو ةورك ت ت ةوا (SPGIوهي  لم سرسرذ  لملخصرصرذ في تو ،)   فيح  لمملوما   صسراسريذ لألفح ا و لشرحةا

 www.spdji.com  :و ل روما  من أجل تدعيم  لةح ر    السلممارةذ  للي ةلخذون ا. لم ةد من  لمملوما  ةحجى زةار   لموق   ملرلحوني

 

سرلاندرا أند بورز ا و جون  للم شرح    أاد منليا  شرحةذ    Capped Index 35/20Liquid  BMI"S&P UAEوةمد  لم شرح  السرلحشرااي "

"  ®S&P"  م شح   وةمد   سلخد مق. تحخيص  على ليملدشيميح  ةابيلا     شحةذ  اصلت اير (، SPDJI)  رم  ت ت وتلك  ل ا   للابمذ  لشحةا  أو  لماليذ

 " ®Dow Jones" أما  (.S&P)  رم   ت ت  وتلك  .م.مت   لماليذ  للخدما   بورز  آند  سررلاندرا لشررحةذ مملوةلين  مسرريللين عالملين  "®S&P 500"و

  من رت   وقرد  ". JonesDow" رم   ت رت  وتلرك  ""Dow Jones Trademark Holdings LLC  لشررررحةرذ  مملوةرذ  مسرررريلرذ  تيرارةرذ  عالمرذ  ف و

(SPDJI) لليارةذ    لمالما   السرلخد م   لبا ن من تحخيص على  ليملدشريميح  ةابيلا    شرحةذ  اصرلت  ةما   لليارةذ،    لمالما   هذه   سرلخد م  تحخيص   

 Chimera"لملد ولذصندوق  لم شح    ا عمذ أو بائمذ أو محوجذ ل  أو  ر عيذ  للابمذ  شحةات ا  من  أي  أو  (SPDJI)  شحةذ  تمد  وال  م دا .  أيح ض  في

ETF" UCITSS&P UAE ال ةما   لصررندوق،   منليا  من أي في   السررلممار  بيدوى  ةلملق شرريس أي في ممماًل    حفًا  لمذةور    ص ح ف تمد ال. و 

 Capped  35/20Liquid  BMI"S&P UAE"   السررلحشررااي للم شررح  توقف أو  تةصرريح أو  أخةاس أي  وقوع  عن  تنيم قد  مسررئولذ أي  تل مل

Index. 
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