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 خبر صحفي 

  50في الصندوق االستثماري المتداول التابع لشركة شيميرا كابيتال تتخطى ال  المدارةاألصول قيمة 
 أشهر فقط  6مليون درهم إماراتي خالل  

ثالثة  أكبر ضمن   مؤشر اس اند بي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات تبعتالصندوق الذي يُيصنف  
 صناديق استثمارية متداولة في سوق األسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

وإدارة  أعلنت شركة شيميرا كابيتال )ذ.م.م(، المتخصصة في تأسيس    :2021  يناير  11أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
 مليون دوالر أمريكي(   13.6مليون درهم إماراتي )  50قد تخطت ال    المدارةصناديق االستثمار ومقرها أبوظبي، أن قيمة األصول  

 .اإلمارات دولة  في اإلسالمية الشريعة مع المتوافق بي اند اس مؤشر بعتيتصندوق االستثماري المتداول الذي ال  في

 ق األسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااسو أثالثة صناديق استثمارية متداولة في    أكبر  ضمن  وقد تم تصنيف الصندوق 
بع  تويت  في أغسطس من العام الماضي.   في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي   على إدراجه  أشهر  6  بعد انقضاء
 S&P UAE Domestic Shariah Liquidة اإلمارات )مؤشر اس اند بي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في دولالصندوق  

35/20 Capped Index( كود بلومبيرج )SPSHDAAN  الذي تم استحداثه لقياس أداء مجموعة من األسهم عالية السيولة )
 والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لشركات تتخذ من اإلمارات مقًرا لها.

االستثماري المتداول    صندوق لل الملحوظ  النمو  المستثمرين إلى المشاركة الفّعالة في اقتصاد دولة اإلمارات في    ولقد أسهم سعي
صافي  )  سعر الوثيقه  التابع لشركة شيميرا كابيتال. واستفاد المستثمرون من أداء الصندوق في األشهر الستة األولى حيث ازداد

 . 1ن من شيميرا كابيتالتين المطروحتي% ضمن الفئ19بنسبة تفوق ال  (قيمة األصول

وقال سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا كابيتال: ’’ لقد ساهم األداء القوي والتدفقات المالية بتسريع عملية نمو الصندوق 
في وصولنا إلى    أساسي اس اند بي. وساعدت تلك العوامل بشكل    بع حركة مؤشرتوالذي يتاالستثماري المتداول الخاص بشركتنا  

المفصلية  المرحلة  قصيرة.  تلك  فترة  في  متزايدة    المهمة  قابلية  نلمس  الخليجي  اننا  التعاون  مجلس  دول  في  المستثمرين  بين 
من االستفادة من اآلفاق    المستثمرين  إلى تمكينالخاص بنا    لالستثمارات المتنوعة، ونطمح من خالل صندوق االستثمار المتداول

 ال‘‘. االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل فعّ 

صناديق االستثمارية التواجه    بشركة شيميرا كابيتال: ’’   ليهااألسواق الم  –  ومن جهته قال شريف سالم، رئيس قطاع االستثمار
المتعلقة بمستشاري االستثمار المعتمدين، فضاًل عن    الضوابطمثل االفتقار إلى    تحديات عدة،   العربي  في منطقة الخليج  المتداولة 
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التقاعد و   في األسواق  طويل األمد  لالستثماراألموال المخصصة    في  نقصال التأمينالمحلية مثل صناديق  وصناديق   شركات 
السيادية  الجامعيةالدراسية  الهبات/المنح   الثروة  التحديات  . وصناديق  تلك  رغم  متحمسون  االستثمار    لمستقبل  ولكننا  صناديق 

 ‘‘. تناسب المستثمرين من فئات مختلفة المتداولة في المنطقة ونفخر بتقديم أدوات استثمار بسيطة وفعالة من حيث التكلفة

تريليون دوالر أمريكي وتتوزع    7تفوق قيمة أصولها ال    صندوق   6,970أكثر من    عالمًيايبلغ عدد الصناديق االستثمارية المتداولة  
  285في منطقة الشرق األوسط حيث تقارب قيمتها ال    منخفًضا نسبًيامزود، ويعتبر عدد تلك الصناديق    400على أكثر من  

ع الشريعة اإلسالمية  بع مؤشر اس اند بي المتوافق متالمتداول الذي يت  وقد تم اطالق صندوق االستثمار  مليون دوالر أمريكي فقط.
االستثمارات المتنوعة توجه المستثمرين نحو  ليتيح االستفادة من    Chimera S&P UAE Shariah ETFفي دولة اإلمارات  

 المنطقة. في وفرص النمو الواعدة 

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  و المؤشر    خدمات  موفر  شركة ستاندرد اند بورز   بدعم   المتداول الصندوق   يحظىو 
بدور الحافظ األمين المحلي وبنك أوف نيويورك ميلون بدور الحافظ األمين العالمي لصندوق االستثمار المتداول التابع   يقوم  الذي

المجموعة المالية هيرميس  ،  المالية   لألوراق  الدولية  لشركة شيميرا كابيتال. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من
 .سيكيوريتيزوشركة أرقام  اإلمارات المحدودة، وشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية

 -انتهى-

 لالستعالم والتواصل:

 (9807 751 50 971+)مرام الهندي  
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 عن شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م

يزة شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة استثمار تابعة لشركة شيميرا لالستثمار ذ.م.م وتتخذ من أبوظبي مقًرا لها. تقوم الشركة بتوفير باقة مم
االستثمارية االبتكارية لعمالئها تركيًزا على األصول البديلة وفئات األصول غير التقليدية. وتقوم الشركة بتوظيف ما  ومتنوعة من األدوات 

تحظى به الشركة األم من خبرات واسعة في مجال االستثمارات الخاصة، وما تتمتع به من مكانة خاصة لدى مزودي الخدمات المالية  
راسخة بمؤسسات الوساطة المالية وشبكة واسعة من أصحاب الثروات إلى جانب شركات إدارة الثروات  المتميزة، فضاًل عن عالقاتها ال

واالستثمارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد االستثماري. الشركة حاصلة على ترخيص من هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية 
 .افة إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالحوكمةوتعمل بموجب القواعد التنظيمية للهيئة، باإلض
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