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تطلق أول صييوقوم شرشيي  د شتق وتب  ترك   كب شرشيي    (.م.مذ)  كابيتالشيييري    

 في دوتب  إلشار د   ترتو فق شك  تش  عب  إلسالشيب نق بي   س
 

 تقوم  قاألخرىلألق ا  المالمة( بي ظأبل)مو جة بسنل     المحققة األ باحعادة اين مما   إلتراكممة إحواهما   صنل لأل  نالصندوق  ينم نئ ي  م 

  )مو جة بسل  دبي المالي( أ باح تلزيعات

  

 تراكممة العائو -الشريحة ) أ (  -شمممرا ي انو د أنو بل ز االما ات شريعة الم واق    -صدوق  شمممرا األيايي 

 ذات العائو الملزع  -الشريحة ) ب (  -شمممرا ي انو د أنو بل ز االما ات شريعة الم واق    -صدوق  شمممرا األيايي 

 

 2020 وتيو  21أبوظري في 

 

شنمممرا ال ابعة لشنركة  ق قمقرها أبلظبي  اإلين مما قإدا ة صندادي     تأينم الم خصنصنة يي (  .م.مذ)كابم ا   شنمممرا أعلدت الملم شنركة  

 ;CHAESH كلد بللمبمرج) Chimera S&P UAE Shariah ETF عن إطال  صنندوق  المرشننرات الم واقلة  (.م.مذ)لالينن مما   

CHAESHIN). 

 

 S&P Dow Jonesمع مريننسننة    بال عاقنمع الشننريعة اإليننالممة    ةم لايقال  اتمرشننرال  أحو لمحاكاةفرعي الصنندوق   ال  إطال  قتئ

Indices،  دقلة    ييهم ة األق ا  المالمة قالسنلع نلعه ب رخمص من   منقهل أق  صندوق   شنمممرا الصندوق  األينايني لتحت مظلة    قذلك

 .اإلما ات

 

كلد   (S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index) الين رشناد ا  المرشنر لمحاكاة  صندوق الققو تئ إنشنا  

لقماس أدا  مجملعة من األينمئ    S&P Dow Jones Indicesمرينسنة   قهل مرشنر تئ اين حوا ه من قب   (SPSHDAAP) بللمبمرج

ا لماق  السننمللة عالمة ا  لمسنن ممرين  ل الصنندوق  الجويو  ي مح  ، حمثالم لايقة مع الشننريعة اإليننالممة لشننركات ت خإل من اإلما ات مقر  يرصنن 

ا يي أيلا  الما  اإلما اتمة  .قاعوة لالي فادة من نمل ي ة جويوة من األق ا  المالمة ال ي تلقى  قاج 

 

 يحاكيأق  صندوق  مرشنرات م واقلة    بإطال   ينرق  عن   (،.م.م)ذكابم ا   شنمممرا السنما  أعرب  ئم  مجل  إدا ة شنركة  قيي هإلا 

ي كلن  Chimera S&P UAE Shariah ETF صدوق أن   قأقضحمع الشريعة اإليالممة يي أيلا  الما  اإلما اتمة.    ام لايق    امرشر  

ال راكممة ينم ئ إد اجما بسنل  أبلظبي لألق ا  المالمة قتقلم على إعادة اين مما  المكاينم المحققة   A األقلى ي ة  ،حالم ا من ي  من لألينمئ

تلزيعات  تقويئقيسنم ئ إد اجما يي ينل  دبي المالي  Bأما الف ة المانمة    ،يي الصندوق  مجود ا بوقن تحمم  المسن ممرين أ  تكالمإ إضنايمة

 .بالكام  للمس ممرين  باحاأل

 

من مقرها باإلما ات،   (.م.م)ذكابم ا  شنننمممرا  إلدا ة شنننركة  Chimera S&P UAE Shariah ETF صننندوق يخ نننع   قينننل 

. من ناحمة ينم  قإدا ة صندادي  االين مما "أ"ت  ين مما اال  إدا ة  لمزاقلة نشناطقالحاصنلة على  خصنة من هم ة األق ا  المالمة قالسنلع  

بوق   يرع لدون بدك أق  نمليل ك ممللنالشننننر  األقينننند المحوقد بوق  الحايا األممن المحلي قبدك إتش إس بي ينننني  أخرى، يقلم 

شنننعاع  ق  ،المجملعة المالمة همرمم  اإلما ات المحوقدةك  من   للصننندوق   المع موين  المفلضنننمنالعالمي. قت نننئ قائمة األممن    الحايا

 المالمةشركة بي اتش مباشر للخومات ق ،لألق ا  المالمة

 

خلمفة المدصنل   الرئم  ال دفمإل  لسنل  أبلظبي لألق ا  المالمة، عن بالا ال ماني لشنركة شنمممرا كابم ا  على  ينعادةمن جانبه أعرب  

ا من خال  مرشنر مطاب  للشنريعة اإلينالممة مع  م خصنصن  تطلير هإلا المد ج باع با   األق  من نلعه يي دقلة اإلما ات الإل  يقوم حال  

إد اج  ئمسني يي ينل  أبلظبي لألق ا  المالمة. قاع بر المدصنل   أن إطال  الصندوق  يع بر يرصنة جويوة لشنمممرا إلضناية مجملعة  

علمة. يسنعونا أن تو ج شنركات االين مما  المر رة ام دلعة إلى محفظ مئ االين مما ية باإلضناية إلى إمكانمة إدا ة المخاطر بشنك  أكمر ي
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اا، ا يي يننل  أبلظبي المدظئ جمو  مم  شننمممرا مد جاتم عود الشننركات ال ي تر م يي اإلد اج يي السننل . قأشننا  إلى  ا تفاعإلى  مشننمر 

ين راتمجمة قخطد الدمل يي ظ  ينل  أبلظبي  االين فادة الكبمرة من تحسنمن اللصنل  إلى  أس الما  ل ملي  طملحاتمئ قمشنا يعمئ اال

 مممة الرايخة، مما يسم  إد اج مجملعة م دلعة من ي ات األصل  المخ لفة.الرايخ ذا البدمة ال ح مة الم طل ة قال دظ

 

بمإل  الخطلة المممة عن ترحابه   ،حسنن السنركا  الرئم  ال دفمإل  للعملمات ق ئم  قطاع العملمات يي ينل  دبي المالي أعربقمن جم ه  

اين مما ية م دلعة أمام جممل  المسن ممرين. لقو مم  تدليع   كابم ا  قال ي ت ماشنى مع اين راتمجمة السنل  ل ليمر مد جاتشنمممرا  من قب   

ا على المسن لى العالمي، أهئ مرتكزات  الم واقلة ال ي تعو من أينرع القطاعات نمل    المرشنراتالمد جات قي ات األصنل  قإد اج صندادي  

. قنحن ن طلع ل عزيز هإلا 2016عام    خال اين راتمجمة ينل  دبي المالي مما أينمئ يي إد اج أق  صندوق  مرشنرات م واقلة يي السنل   

ادي   ال لجه باالين فادة من البدمة األيناينمة الم طل ة قالبم ة ال دظمممة الجإلابة قالواعمة ال ي يليرها السنل  ل أينم  قإد اج مم  هإل  الصند 

الملزعة لأل باح من صنندوق     Bةالمريننسننات االينن مما ية. إن إد اج الف    مخ لإق مر  من المد جات بال عاقن مع الجمات ال دظمممة ق

اإلما ات ينملير لقاعوة السنل  ال نخمة قالم دلعة من المسن ممرين المحلممن قالعالمممن أداة اين مما ية جويوة لالين مما  شنمممرا مرشنرات  

ا من ة تعزز أي ن  للشنريعة اإلينالممة. قمما ال شنك يمه يإن هإل  الخطل  ين دانو د ننو بل زيي مجملعة من الشنركات ال ي يرصنوها مرشنر  

 .2007مكانة يل  دبي المالي باع با   أق  يل  مالي م لاي  مع الشريعة اإليالممة على المس لى العالمي مدإل العام 

 

يرصنة اين مما ية م كاملة  يمم  Chimera S&P UAE Shariah ETF  صندوق أن كابم ا   شنمممرا قأكو  ئم  مجل  إدا ة شنركة  

يي اللقت   االل زاممع الدمل اللاعوة يي أينلا  اإلما ات،  إمكانمات  االين فادة من    محي  يمل، االين مما  مج مع من  م داممة  لشنريحة  قجإلابة

ا بطرح ي  من من األصنل  أمام للمسن ممرين ذاته   لالين فادةإما   بمبادئ الشنريعة يي ال عامالت المالمة. قأضنا  أن الصندوق  ي ممز أي ن 

 .األج  طلي تعظمئ العائو االي مما   ققة كاملة أق إعادة اي مما ها بغرض المح  لزيعات األ باحب 

 

أق  شنركة إدا ة تطل  صندوق  مرشنرات م واق  قيق ا لقلاعو هم ة األق ا  المالمة قالسنلع المدظمة لعم   كشنمممرا بمكانة   يع زأنه   قلفت

ا لكلنما الشنركة األقلى ال ي تطل  صندوقق ا أيناينم ا يي اإلما ات بملجم القلاعو ذاتما. قأقضنح  ئم  مجل    صندادي  االين مما ، قأي ن 

يي تطلير قطاع إدا ة األصنل  على مسن لى   الفعالةالمسناهمة   معالمردقد االين مما    ظمئتعيي  ت بلل اإلدا ة أن اين راتمجمة الشنركة  

 عمن بدك ب ، قامت الشنركة االين راتمجمة أهوايمااإلما ات عبر ال عاقن الل م  قالم لاصن  مع مخ لإ الجمات ال دظمممة. قيي إطا  تحقم  

ا لمنا يم لنك من قنو ة ينائقنة قخبرات هنائلنة يي تلظمإ أحنو  األدقات  ممن العنالمي ن األ  الحناياأق  نمليل ك ممللن لمقلم بنوق    ظر 

ال كدلللجمة المسن خومة يي إدا ة صندادي  المرشنرات الم واقلة، ي نال  عن ينعمه الحممث ل طلير ينل  تلك الصندادي  يي مدطقة الشنر   

 .األقيد قالعالئ أجمع

 

 من ناعن اع زاز  باخ ما  ،نمليل ك ممللن لمدطقة الشننننر  األقينننند قأيريقماأعرب أنطلني هاب   ئم  بدك أق   هإل  الخلفمة   قعلى

قيق ا لقلاعو هم ة األق ا   الإل  يعو أق  صندوق  أينايني  الجويو   للصندوق  العالميممن األ  الحايابوق     للقمامكابم ا  شنمممرا  شنركة    جانم

االمالمة قالسلع   لإلات القلاعو.قيقا  أق  صدوق  مرشرات م واقلة ي ئ تأيمسه قأي  

 

اخ ما  ب ، عن اع زاز  S&P Dow Jones Indices  بمريسةقيي السما  ذاته، أعرب ما يلس بلمان  ئم  قطاع المرشرات الخاصة  

الم لاي  مع الشنريعة اإلينالممة إلطال  صندوق  المرشنرات الم واقلة ال ابع لما. قأكو بلمان انو بي    اسمرشنر  لكابم ا  ش.م.م  شنمممرا 

تزقيو شنننركائما بالمرشنننرات قالبمانات قالرحى ال حلملمة الماقبة من أج  تحقم  ال لاي  بمن األهوا   يي  ماضنننمة  المرينننسنننةعلى أن 

 .االي مما ية للمس ممرين قالقمئ ال ي ت بداها الشركة

 

 – ماية البمانن  –

 

 

 

 



 

  
 

 بيان صحفي 

 تالستعالم و تتو صل

 

 .م.م ذكابيتال شيري    

 يالئ  شريإ

 االي مما   قطاع   ئم 

 

 

 +971( 2) 885 6686هاتإ:  

 +971( 50) 668 3091 محمل :

 :لك رقنيإ بريو

sherif.salem@chimerainvestment.c

om 

 

 سوم أبوظري تألور م  تراتيب

 عبوالرحمن الخطمم

 موير قسئ االتصا  المريسي قال سلي  الرقمي

 إدا ة ال سلي  قاالتصا  المريسي -

 

 +971( 2) 612 8774  هاتإ:

 +971( 50) 668 9733 محمل :

 :لك رقنيإ بريو

ALKhateebA@adx.ae   

 

 سوم دبي  تراتي

 عاطإ ي حي  

 موير اإلعالم قالعالقات العامة -نائم الرئم   

 

 

 +971 4 3055334هاتإ :

 

 لك رقني:إبريو 

 afathy@dfm.ae 

 بوك أوف نيو ورك شيلون   

  ايت برقس

 اإلعالممة  العالقات  إدا ة

 بدك أق  نمليل ك ممللن 

 

 +44( 0) 7834 289638  هاتإ:

 :ك رقنيإل بريو

bruce.wraight@bnymellon.com 

   د و جونز تلررش  د  تراتيب بيأنق   سش كب  

 مم شل  اي ي

 قالشننننر   أق قبنا  –  اإلعالممنة  العالقنات  منوير

 الم حوة المملكة  لدون،  -  أيريقما قشر   األقيد

 

 +44( 0) 07970 887863  هاتإ:

 :ك رقنيإل بريو

asti.michou@spglobal.com  

 

 

 

 .م.م ذكابيتال شيري    ش كب  عن 

 

ا  أبلظبي  من  قت خإل .م.مذ  لالين مما   شنمممرا لشنركة  تابعة  اين مما  شنركة  هي .م.مذكابم ا   شنمممرا     من  قم دلعة مممزة  باقة   ليمرب  الشنركة تقلم لما.  مقر 

ا لعمالئما  االب كا ية  مما يةاالين   األدقات   األم  الشنركة به  تحظى ما  ب لظمإ الشنركة قتقلم  .ال قلموية  مر  األصنل   قي ات  البويلة  األصنل  على تركمز 

قاتما الراينخة  عال، ي نال  عن  الم ممزة  المالمة  الخومات  مزقد   لوى  خاصنة مكانة  من  به  ت م ع ماق  الخاصنة،   االين مما ات مجا  يي  قاينعة خبرات من

عائو  بمرينسنات الليناطة المالمة قشنبكة قاينعة من أصنحاب المرقات إلى جانم شنركات إدا ة المرقات قاالين مما ات، قذلك من أج  تعظمئ المردقد قال

  تطبم   إلى  باإلضناية  للمم ة،   ال دظمممة القلاعو  بملجم قتعم   اإلما اتمة  قالسنلع  المالمة  األق ا   هم ة  من  ترخمص على  حاصنلة الشنركةاالين مما  .  

  بالحلكمة.  ي عل   يمما  الوقلمة  المعايمر أعلى

 

 (ADX)عن سوم أبوظري تألور م  تراتيب  

 

، قبملجم هإلا القانلن يإن السنل   2000( لسندة  3بملجم القانلن المحلي  قئ )  2000عام نليمبر من    15تئ تأينم  ينل  أبلظبي لألق ا  المالمة يي 

، تئ تحلي   2020ما س   17يي  ي م ع بالشنخصنمة االع با ية قاالين قال  المالي قاإلدا   قبالصنالحمات الرقابمة قال دفمإلية الالزمة لمما ينة ممامه.  

. يننل  أبلظبي لألق ا  المالمة تابع لن 2020( من عام 8إلى شننركة مسنناهمة عامة اينن دادا  للقانلن )يننل  أبلظبي لألق ا  المالمة من مريننسننة عامة  

(، ال ي تعو قاحوة من أكبر الشنركات القاب نة على مسن لى المدطقة، قال ي تم لك محفظة م دلعة من المرينسنات الكبرى العاملة يي ADQ"القاب نة" )

 ي يي إما ة أبلظبي.  قطاعات  ئمسمة ضمن االق صاد  مر الدفط

 

 ة عن  ينل  أبلظبي لألق ا  المالمة هل ينل  ل واق  األق ا  المالمة. بما يي ذلك األينمئ الصناد ة عن الشنركات المسناهمة العامة قالسندوات الصناد

 قالسلع اإلما اتمة.الحكلمات أق الشركات قالصدادي  الم واقلة يي البل صة قأ  أدقات مالمة أخرى مع موة من هم ة األق ا  المالمة  

 

mailto:sherif.salem@chimerainvestment.com
mailto:sherif.salem@chimerainvestment.com
mailto:ALKhateebA@adx.ae
mailto:bruce.wraight@bnymellon.com
mailto:asti.michou@spglobal.com
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ماشنى مع ينل  أبلظبي لألق ا  المالمة هل  اني أكبر ينل  يي المدطقة العربمة قاين راتمجم ه يي تليمر أدا  مالي مسن قر مع مصناد  م دلعة للوخ  ت 

االينن راتمجمة لوقلة اإلما ات العربمة  المبادئ ال لجمممة ألجدوة اإلما ات العربمة الم حوة "االينن عواد للخمسننمن". تريننئ الخطة اللطدمة مخطد ال دممة  

 الم حوة قال ي تمو  إلى بدا  اق صاد حمل ، مس وام، قم دلع يساهئ بشك  إيجابي يي االن قا  إلى نملذج عالمي جويو لل دممة المس وامة.

 

 ((DFMعن سوم دبي  تراتي  

 

 نليمبر 12 ب ا يخ أقلي  اك  اب يي للسننمئ  قاحو د هئ  بقممة يننمئ ملما   1.6 طرح عملمة بعو عامة  مسنناهمة شننركة المالي  دبي يننل  شننركة  أصننبحت

  من %80  دبي حكلمة  قتم لنك  د هئ.  ملمنا ات  8  البنالا  للسننننل   المنويلع  المنا    أس إجمنالي من %20  لالك  ناب  طرحت ال ي  الدسننننبنة  قتممن   ، 2006

  السل   يي المالي دبي  يل   شركة إد اج قتئ  المحوقدة. دبي  بل صة  ةشرك  الحصة  هإل  يي الحكلمة  قتمم  العام  لالك  اب طرحما بعو الشركة  أيما 

 العام  مدإل العالمي  المسنن لى على اإليننالممة  الشننريعة مع  م لاي  ما  يننل   أق  المالي  دبي يننل  قيع بر  ."DFM" تواق  برمز  2007 ما س 7 يي

  من  أ  أق  االتحادية،   الحكلمة  تصننو ها  ال ي  قالسنندوات  العامة،   المسنناهمة شننركات عن  الصنناد ة  المالمة األق ا   ل واق    انليا   يننلقا    يعو قهل  ، 2007

  مالمة   أدقات أية أق  المحلمة،   االين مما   صندادي  عن  الصناد ة  االين مما ية  اللحوات  قكإللك الوقلة  يي العامة  قالمرينسنات  قالمم ات  المحلمة  الحكلمات

 www.dfm.ae.2000 العام من ما س 26 ب ا يخ  السل   احاي   تئ ققو  السل .  يقبلما محلمة  مر أق  محلمة أخرى

 

 عن بوك أوف نيو ورك شيلون  

 

(. قتكرس الشننركة  BKيعو بدك أق  نمليل ك ممللن شننركة اينن مما ات عالممة تابعة لمريننسننة بدك أق  نمليل ك ممللن )كلد بل صننة نمليل ك:  

ة قخومات  جملدها قأعمالما لمسناعوة العمال  على إدا ة قخومة األصنل  المالمة خال  جممع المراح  االين مما ية. قتقوم الشنركة خوماتما االين مما ي

مالي األصننل  المو جة دقلة، قي دلع عمالحها بمن المريننسننات قالشننركات قالمسنن ممرين األيراد. ققو قصنن  إج  35إدا ة االينن مما ات يي أكمر من  

. قت ممز دقال  أمريكي  تريلملن  2، كما قصننن  إجمالي األصنننل  الموا ة إلى  2020يلنمل    30  بحلل  تريلملن دقال   37.3بأمانة الحفا قاإلدا ة إلى 

تواقلما أق إدا تما أق تلزيعما أق شنننركة بدك أق  نمليل ك ممللن ب قويئ كاية الخومات قاإلجرا ات ال ي يح اج إلمما العمال  إلطال  ايننن مما اتمئ أق 

  www.bnymellon.comإعادة همكل ما أق تقويئ خومات لما. لمزيو من المعللمات عن بدك أق  نمليل ك ممللن، تف نن  بزيا ة الملقع اإللك رقني  

خننال    مننن  تننلينن ننر  عننلننى  الشننننننركننة  منن ننابننعننة  عننلننى  BNYMellon@قيننمننكنندننك  اإلعننالمنني  الننمننركننز  زيننا ة  النن ننالنني:    أق  الننرابنند 

w.bnymellon.com/newsroomww 

 

   عن ش كب ستانقرد آنق بورز د و جونز تلررش  د  تراتيب

 

كما أنما   شننركة ينن انو د أنو بل ز داق جلنز للمرشننرات المالمة هي أكبر صننانع للمرشننرات المالمة قأكبر مزقد للبمانات قالملاد البحممة حل  العالئ، 

. قت جاقز األصننل   Dow Jones Industrial Average، قمرشننرS&P 500صنناحبة أكبر قأشننمر المرشننرات المالمة حل  العالئ مم  مرشننر 

  1884عام  اتمامرشنر  أق قمدإل إنشنا   ة يي المد جات المالمة المبدمة على مرشنرات الشنركة تلك المسن ممرة لوى أ  من نظرائما حل  العالئ. المسن ممر

اي راتمجمات  نو بل ز داق جلنز للمرشرات المالمة بإ شاد المس ممرين حل  كمفمة قماس أدا  السل  قتصممئ  نالشركة ي انو د تقلم  ، على يو تشا لز دق

. قتمم  الشركة قطاع ا  ئمسم ا بمريسة  ، اين داد ا لما تحظى به من الخبرات الم كاملة يي إنشنا  قتليمر الحلل  االب كا ية الم ممزة بالشنفايمة، تقلمال واق 

S&P Global  المو جة على بل صنة نمل يل ك تحت كلد(SPGIقهي المرينسنة الم خصنصنة يي تليمر المعللمات األين ،)  اينمة لأليراد قالشنركات

 www.spdji.com  :قالحكلمات من أج  توعمئ القرا ات االي مما ية ال ي ي خإلقنما. لمزيو من المعللمات يرجى زيا ة الملقع اإللك رقني

 

ينن انو د أنو بل ز داق جلنز للمرشننرات أحو مد جات شننركة  S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20"قيعو المرشننر االينن رشنناد  "

 مرشنننرا قيعو  ايننن خوامه.  ترخمص على .م.مذكابم ا   شنننمممرا   شنننركة  حصنننلت حمث  (، SPDJI)  مز تحت  قذلك لما  ال ابعة  الشنننركات أق  المالمة

"S&P®ق ""S&P 500®" مز تحت  قذلك .م.مذ  المالمة  للخومات  بل ز  ننو  ينن انو د لشننركة ممللك من مسننجل من عالم من  (S&P.)  أما "Dow 

Jones® " لشننركة ممللكة مسننجلة  تجا ية عالمة يمل Dow Jones Trademark Holdings LLC"" مز  تحت قذلك   "JonesDow ". ققو 

  العالمات   الينن خوام  الباطن من ترخمص على .م.مذكابم ا   شننمممرا   شننركة  حصننلت  كما  ال جا ية،   العالمات  هإل   اينن خوام  ترخمص (SPDJI)  مدحت

المرشننننرات صنننندنوق   داعمنة أق بنائعنة أق مرقجنة ل  أق   اعمنة  ال نابعنة  شننننركناتمنا من  أ   أق  (SPDJI) شننننركنة  تعنو  قال  محنودة.  أ راض  يي  ال جنا ينة

  من  أ  يي االينننن مما   بجوقى  ي عل  شنننني  أ   يي مممال   طري ا المإلكل ة  األطرا  تعو ال. ق"Chimera S&P UAE Shariah ETF"الم واقلة

 S&P UAE Domestic""  االين رشناد  للمرشنر  تلقإ أق تقصنمر أق  أخطا  أ  ققلع عن  تدجئ قو  مسن للة أ   ت حم  ال  كما  الصندوق ،   مد جات

Shariah Liquid 35/20.  
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