
 

  

 بيان صحفي 

  أول صندوق مؤشرات متداولة يُدرجاندبي المالي ولألوراق المالية  أبو ظبي

يتبع حركة مؤشر اس اند بي المتوافق مع الشريعة و  يضم فئتين لشيميرا

  اإلسالمية في دولة اإلمارات

 2020 أغسطس  18،  أبوظبي

صندوق  متداولة  المؤشرات  الصندوق  الخاصة ب دراج  إتمام عملية اإلعن    دبي المالي سوق  لألوراق المالية و  أبو ظبي كلٌّ من سوق    أعلن

يضم فئتين ويتبع حركة مؤشر اس  وهو أول صندوق من نوعه    شيميرا ستاندرد أند بورز االمارات شريعة المتداول،   - شيميرا األساسي 

متكاملة ومتنوعة للعديد  استثمارية سعيًا لتقديم باقة من فئتين  الصندوق يتكون . اإلمارات اند بي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في دولة 

)ب(  الفئة الثانية  والمخصصة إلعادة استثمار المكاسب المحققة، و  العائد  التراكمية  )أ( األولى  فئة  ويشمل ذلك ال،  مستثمرينمن فئات ال

 .للمستثمرين توزيعات األرباح بالكامللتقديم  ذات العائد الموزع

األولى   الفئة  إدراج  تم  المالية  العائد   التراكمية  )أ( وقد  لألوراق  أبوظبي  حيث بسوق  في    ؛  المحققة  المكاسب  استثمار  إعادة  تقوم على 

 S&P UAE Domestic Shariah"  المؤشر االسترشاديكما إنها تتبع    الصندوق مجدًدا بدون تحميل المستثمرين أي تكاليف إضافية، 

Liquid 35/20 capped index  ،وتتبع أيًضا    المالي في سوق دبي    ذات العائد الموزع   )ب( الفئة الثانية  تم إدراج  ". وفي الوقت نفسه

م  "، سوف  S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 capped index"  المؤشر االسترشادي  توزيعات األرباح بالكامل    تقد ِّ

 . وديسمبر، حينما تكون متاحة  يونيومرتين سنويًّا في شهري  للمستثمرين

سوق أبوظبي لألوراق  تابع لها في كل ٍّ من    صندوق مؤشرات متداولةأول  بإدراج  ا  شركة شيميرا كابيتال )ذ.م.م( عن سرورهوقد أعربت  

مها الصندوق.  المالية وسوق دبي المالي وستتولى  ، كما إنها متشوقة الستفادة المستثمرين من كافة الفرص االستثمارية الواعدة التي يُقد ِّ

  حتى   را لزيادة عدد المفوضين المعتمدين في المستقبل، فضاًل عن سعي شيمي المعتمد للصندوق  المفوض  وساطة مالية مهامشركات    أربع

 كثر شفافية وسيولة. األيكون صندوق المؤشرات المتداولة 

 – نهاية البيان –

 .م.م ذعن شركة شيميرا كابيتال 

 

  من  ومانوع  ميمزة  يبق   ياوفما   لشياا  تقوم لهب.  مقًا   أيوظبي  من  وتاخذ .م.مذ  لالسياميب   شيميما  لشياا   تبيع    سياميب  شياا   هي .م.مذشيميما  ابيماب   

   ألم   لشياا  يه  تحظى مب  ياوظمف  لشياا  وتقوم   لاقلمدة . غما   ألصيو   وفئبت   لبدةل    ألصيو  على تاامًز  لعيالئهب   الياكب ة    السياميب ة    ألدو ت

عالقبتهب  لا سيييخ     فضييياًل عن     ليبلم    لخدمبت مزودي لدى  خبصييي  مكبن  من يه  تاياع  بوم   لخبصييي      السييياميب  ت مجب  في  و سيييع  خبا ت من

عبئد  ييؤسيايبت  لوسيبا   ليبلم  وشيبك  و سيع  من أصيحبو  لماو ت نلى ربنت شياابت ند  ة  لماو ت و السياميب  ت  وذل  من أرا تعظمد  ليادود و ل

  تطبمق  نلى  يبإلضيبف   للهمئ      لانظميم   لقو عد  ييورت وتعيا   إلمب  تم   و لايلع   ليبلم     ق ألو  همئ   من  تاخمص على  حبصيل   لشياا  السياميب ي.  

  يبلحواي .  ةاعلق  فميب   لدولم    ليعبةما أعلى

 

 (ADX)عن سوق أبوظبي لألوراق المالية  

 

  وييورت هذ   لقبنون فإن  لايوق  2000( لاين   3ييورت  لقبنون  ليحلي  قد )  2000نوفيبا من عبم   15تد تأسيم  سيوق أيوظبي لرو  ق  ليبلم  في 

د تحوةا    ت2020مب س   17في  ةاياع يبلشيخييم   العابب ة  و السياقال   ليبلي و إلد  ي ويبلييالحمبت  لاقبيم  و لانةمذة   لاللم  لييب سي  مهبمه.  

. سييوق أيوظبي لرو  ق  ليبلم  تبيع لي 2020( من عبم 8سييوق أيوظبي لرو  ق  ليبلم  من مؤسييايي  عبم  نلى شيياا  ماييبهي  عبم   سييانبد ً للقبنون )

ى  لعبمل  في (   لاي تعد و حدة من أابا  لشياابت  لقبيضي  على ماياوى  لينطق   و لاي تيال  محةظ  مانوع  من  ليؤسيايبت  لكباADQ" لقبيضي " )

 قطبعبت  ئمام  ضين  القايبد غما  لنةطي في نمب ة أيوظبي.  

 

 ة عن  سيوق أيوظبي لرو  ق  ليبلم  هو سيوق لاد و   ألو  ق  ليبلم . ييب في ذل   ألسيهد  لييبد ة عن  لشياابت  ليايبهي   لعبم  و لايند ت  لييبد

 أدو ت مبلم  أخاى معايدة من همئ   ألو  ق  ليبلم  و لالع  إلمب  تم .  لحكومبت أو  لشاابت و لينبدةق  لياد ول  في  لبو ص  وأي

 



 

  

 بيان صحفي 

يبشيى مع سيوق أيوظبي لرو  ق  ليبلم  هو ابني أابا سيوق في  لينطق   لعايم  و سياا تمجماه في توفما أد ا مبلي ماياقا مع مييبد  مانوع  للدخا تا

سيياعد د للخياييمن". تاسييد  لخط   لوانم  مخطم  لانيم   السيياا تمجم  لدول   إلمب  ت  لعايم    ليببدئ  لاورمهم  ألرندة  إلمب  ت  لعايم   لياحدة " ال

  لياحدة و لاي تهدف نلى ينبا  قايبد حموي  مااد م  ومانوع ةابهد يشكا نةجبيي في  الناقب  نلى نيوذج عبليي ردةد للانيم   ليااد م .

 

 ((DFMعن سوق دبي المالي  

 

 نوفيبا 12 ياب ةخ أولي   ااابو في للاييهد  و حد د هد  يقمي  سييهد ملمب   1.6 ااح عيلم  يعد عبم   ماييبهي  شيياا   ليبلي  ديي سييوق شيياا   أصييبح 

  من %80  ديي حكوم   وتيالي   د هد.  ملميب  ت  8   لبيبل   للاييييوق   لييدفوع   لييب    أس نرييبلي من %20  لالااايبو  ااح   لاي   لناييييبي   وتيميا    2006

   لاوق  في  ليبلي ديي  سوق  شاا  ند  ج وتد   ليحدودة. ديي  يو ص   شاا    لحي   هذه في  لحكوم   وتيما  لعبم  لالااابو ااحهب يعد لشاا    أسيب 

  لعبم  منذ  لعبليي   ليايياوى على  إلسييالمم    لشيياةع  مع  ماو فق مب  سييوق  أو   ليبلي  ديي سييوق وةعابا  ."DFM" تد و  يامز  2007 مب س 7 في

ً   ةعد وهو    2007 ً  سييوقب   من  أي أو   التحبدة      لحكوم   تيييد هب   لاي  و لاييند ت   لعبم      لياييبهي  شيياابت عن   ليييبد ة   ليبلم   ألو  ق  لاد و   ابنوةب

  لم  مب  أدو ت أة  أو   ليحلم      السياميب   صينبدةق عن   لييبد ة   السياميب ة    لوحد ت  واذل   لدول   في  لعبم   و ليؤسيايبت  و لهمئبت   ليحلم    لحكومبت

 www.dfm.ae.2000  لعبم من مب س 26 ياب ةخ   لاوق   فاابح تد وقد   لاوق.  ةقبلهب محلم  غما أو  محلم  أخاى

 

 لالستعالم والتواصل

 

 .م.م ذشيميرا كابيتال 

 سبلد  شاةف

  الساميب   قطبع   ئم 

 

 

 +971( 2) 885 6686هبتف:  

 +971( 50) 668 3091 محيو :

 :لكااونين ياةد

sherif.salem@chimerainvestment.c

om 

 

 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 عبد لاحين  لخطمت

مدةا قاد  التيب   ليؤساي و لااوةق  لاقيي 

  ليؤسايند  ة  لااوةق و التيب    -

 

 +971( 2) 612 8774هبتف:  

 +971( 50) 668 9733محيو : 

 :لكااونين ياةد

ALKhateebA@adx.ae   

 

 سوق دبي المالي

 عباف فاحي  

 مدةا  إلعالم و لعالقبت  لعبم  -نبئت  لائم   

 

 

 +971 4 3055334هبتف :

 

 لكااوني:نياةد 

 afathy@dfm.ae 
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