
 

  لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنأ دردناتس اریمیش - يساسألا اریمیش قودنص  قودــنصلا مـــسا

CHIMERA UMBRELLA FUND – CHIMERA S&P UAE SHARIAH ETF 

 ةرادإ ةكرش  ةرادإلا عون

 م م ذ لاتیباك اریمیش  سسؤملا مسا

 تارامثتسا ةرادإ ةكرش مسا
  قودنصلا

 م م ذ لاتیباك اریمیش 

   301056  ةئیھلا ىدل ةرادإلا ةكرش ةصخر مقر

  ىلحملا نیمألا ظفاحلا مسا
 )ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا (

 دودحملا طسوألا قرشلا يس يب سإ شتإ كنب 

 ندنل عرف , نولیم كرويوین فوا كنب  يملاعلا نیمألا ظفاحلا مسا

  م م ذ لاتیباك اریمیش  ةيرادإلا تامدخلا مدقم مسا

 ةیلاملا قاوسالا   تادحولا لجس نیمأ
  ةعيرش تارامالا زروب دنا دردناتس اریمیش : ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوس •

  دئاعلا ةیمكارت - )أ ( ةحيرشلا -لوادتملا

 -لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنا دردناتس اریمیش : يلاملا ىبد قوس •
 عزوملا دئاعلا تاذ - )ب ( ةحيرشلا

 يب لا لا زلھيرف ثیمس تيریھ  ينوناقلا راشتسملا

 )طسوالا قرشلا( شوت دنا تيوليد  تاباسحلا ققدم

 دجوي ال  )تدجو نإ( ةیعرشلا ةنجللا

   ةلویسلا يرفوم / نودمتعملا نوضوفملا 
 ةدودحملا تارامإلا سیمریھ ةیلاملا  ةعومجملا •

  ةیلاملا قاروألل عاعش •

  زیتيرویكیس ماقرأ •

 ةیلاملا تامدخلل رشابم شتا يب ةكرش •

 زروب دنآ دردناتس  تارشؤملا ةمدخ مدقم

 رشؤم عبتت  قودنصلا فادھأ
S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index 

 دجويال  قودنصلا ةدم / رمع

   

 نم ]ربمسيد[ رخآ يف يھتنتو ]رياني[ نم لوألا يف قودنصلل ةیلاملا ةنسلا أدبت  قودـنصلل ةـیلاملا ةـنسلا

 حامسلا خيرات ذنم أدبت يتلاو قودنصلل يلوألا ةیلاملا ةنسلا ءانثتسإب ماع لك

 2021/ 31/12 ىتحو هطاشن ةلوازمب قودنصلل

 :ثیح نم  قودــنصلا عوـــن



 حوتفم :لاملا سأر ةعیبط .1  

 ةحيرش لك اھب جردملا لاملا قوس لالخ نم لوادتلا     :جراختلا ةقيرط .2  

  o يساسالا قودنصلا مسا)Umbrella Fund ( : 

 يساسألا اریمیش قودنص

CHIMERA UMBRELLA FUND 

o يعرفلا قودنصلا مسا )Sub fund ( :  

 لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنأ دردناتس اریمیش
 

CHIMERA S&P UAE Shariah ETF 

  ىرخأ ةیعرف قيدانص ةيأ ةرشنلا هذھ رادصا خيرات ىتح دجوي الو

  

    :قودنصلا حابرأ تاعيزوت .3  

 )حابرأ عزوت ال( دئاعلا ةیمكارت : )أ ( ةحيرشلا •

 اریمیــش : مــسإ تحت  ةیلاملا قاروألل يبظوبأ قوــسب  اھجاردإ عمزملاو 

  دئاعلا ةیمكارت - )أ ( ةحيرشلا -لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنا دردناتس

 )ةيرود حابرا عزوت(  عزوم دئاع تاذ : )ب ( ةحيرشلا •

 تارامالا زروب دنا دردناتس اریمیش : مسإ تحت يلاملا ىبد قوسب  اھجاردإ عمزملاو

  عزوملا دئاعلا تاذ - )ب ( ةحيرشلا -لوادتملا ةعيرش

 قفاوتم ریغ :ةیمالسالا ةعيرشلا عم قفاوتلا .4  

 S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 رشؤم عبتي :ددحم رشؤمل ةیعبتلا .5  

Capped Index ةمات ةیعبت 

 ةیبرعلا تارامالا ةلود :)رامثتــسالا قاوــسا( قودنــصلا لاومأ تافیظوت قاوــسأ .6  

 ةدحتملا

 Equity مھسأ :رامثتسالا ةظفحم ةلیكشت .7  

  يموي :)NAV( ةدحولل لوصالا ةمیق يفاص باستحا ةيرود .8  

 ءانثإ يظحل يداــشرتــسا ةدحولل لوــصالا ةمیق يفاــص باــستحإ متیــس امك

 لوادتلا ةسلج

 قودـنصلا لاـم سأر
 )تادحولل ةیمسالا ةمیقلا(

   ةداھش / ةدحو       250,000 :ىندألا دحلا 

     دجويال :ىصقألا دحلا

   يتاراما مھرد 3.67  ةدحولل ةیمسالا ةمیقلا



 يتاراما مھردلا :قودنصلل ةیسیئرلا ةلمعلا  قودنصلا ةلمع

 قودنصلا تادحو حئارش
 )ةفلتخم حئارش تدجو نإ(

 دئاعلا ةیمكارت - ) أ ( ةحيرشلا - لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنأ دردناتس اریمیش 
 دئاعلا تاذ - )ب ( ةحيرشلا - لوادتملا ةعيرش تارامالا زروب دنأ دردناتس اریمیش

 عزوملا

 يف ءارشلاو باتتكالل لھؤملا رمثتسملا

 قودنصلا

 يلاملا يبد قوس /  ةیلاملا قاروألل يبظوبا قوس  يرمثتسم  

  ةــیلوألا باتتكالا ةدم
 

 لـمع موي ةـياـھن ىتح رمتــــسيو  06/07/2020 لـمع موي نم ةـيادـب باـتتكالا أدـبي

 ةـلود تـیقوتب( ًاءاــــسم 2:00 ةـعاــــسلا 20/7/2020 خيراـتب يھتنت وأ 13/07/2020

 اذإو ىلوألا ةرتفلا ةـياـھنب تاـباـتتكإلا نم ىندألا دـحلا ةـیطغت مدـع لاـح يف )تاراـمإلا

 .ةیناثلا ةرتفلل رارمتسإلا ةرادإلا ةكرش تأر ام

  باتتكالا يقلت كونب / كنب
 

 نيدمتعملا نیضوفملا ربع باتتكالا متي

  باتتكالل ىندألا دـحلا
 

  ةدحو   250,000

 دحلا نع باتتكالا يف ةدايزلا تافعاضم
 ىندألا

  ةدحو    250,000 

 باتتكالل ىصقألا دـحلا
 )دجو نإ(

 
 

      دجوي ال

 ءارشلاب لماعتلا نوكیف نیيداعلا نيرمتسملل امأ نيدمتعملا نیضوفوملل طقفو يموي  هتیلآو هتيرودو )دجو نإ( دادرتسالا

 ةحيرش لكب ينعملا يلاملا قوسلاب عیبلاو

 ةحيرش لكب ينعملا يلاملا قوسلاب يموي  يلوالا باتتكالا ةرتف ءاھتنا دعب ءارشلا

 ةرتف ءاھتنا دعب  دادرتسا / باتتكا رعس
 طقف نيدمتعملا نیضوفملل يلوالا باتتكالا
 نیيداعلا نيرمثتسملل سیلو

 ىنعملا لوادتلا موي يف ةيرادالا تامدخلا مدقم هبستحي يذلا ةدحولا رعس وھ 

 وا يكيرما رالود١١٥٠ عقاوب ةددحملاو باتتكالا تافورصم هنم اموصخم / هیلإ ًافاضم

   ، نيوكتلا ةدحول يتارامالا مھردلاب اھلدعي ام

 دحب نيدمتعملا نیضوفملا نم موسر لیصحتو لیمحتب اضيأ قودنصلا موقیس امك

 دنع ةقحتسم موسرلا هذھ نوكت فوس و لوصألا ةمیق يفاص نم  ٪٥ ىصقأ

 .ادقن دادرتسالا /باتتكالا
 
 
 
 

  ةدحولا رعس باستحاو ةدحولا رعس

 .ةيرادإلا تامدخلا مدقم ةطساوب تادحولا لوصأ ةمیق يفاص ديدحت متیس • 
 ةمیق يلامجإ نم قودنصلا ىلع ةقحتسملا تامازتلالا ةفاك عاطقتساب بستحتو
 ةلمع(ـــب ةموقم تادحولاو قودنصلا لوصأ ةمیق يفاص نوكتسو .قودنصلا لوصأ
 ىلإ اھليوحت متیس ،ىرخأ تالمعب ةموقم دونب يأ دوجو لاح يفو )قودنصلا
 هددحي ام قفوو مییقتلا تقو ةيراسلا فرصلا تالدعم ىلع ءانب )قودنصلا ةلمع(
   .ةيرادإلا تامدخلا مدقم

 3.67  هردق يلوأ رعسب ةدحو لك رادصإ متیس ،يلوالا باتتكالا قالغإ خيرات يفو •
 ةدحولا رعس باستحا متیس دعب امیف ،)ةدحولل ةیمسالا ةمیقلا(  يتارما مھرد
 لوصأ ةمیق يفاص نیمضت متيو يموي لكشب ةيرادإلا تامدخلا مدقم ةطساوب
 امك ،قودنصلا لوصأ نمض قودنصلل ةققحم حابرأ وأ لخد وأ تاعيزوت يأب قودنصلا
 عم ،عفدلا مامت نع رظنلا فرصب ةقحتسم باعتأ وأ تافورصم ةيأ هنم عطقتسي
 .ةیلودلا ةبساحملا ریياعمل ًاقفو ىرخا دونب ةيأ مصخ وأ ةفاضإ

 .نيرمثتسملل دحاو يونس ريرقت •  تادحولا يكلام ىلإ حاتت يتلا ريراقتلا
 .ةيرھش ةفصب قودنصلل تامولعم ةقیثو •
 نم نيرمثتسملل ةیفاضإ ريراقت ميدقتب قودنصلل ةیعارلا ةھجلا موقت نأ زوجي •

 .رخآل نیح



 

 مھسألا يكلامل ةحونمملا قوقحلا ةدحولا كلام قودنصلا يف تادحو ءارش حنمي ال : تادحولا يكلام قوقح
 وأ مكحت قوقح وأ تيوصت قوقح وأ ةیكلم قوقح يأ حنمي ال امك ،ةيراجتلا تاكرشلاب
 .ةرشنلا يف درو ام ءانثتساب ،ةیساسألا لوصألا يف ىرخأ قوقح يأ

  : باعتالاو تافورصملا

 دجوي ال : نيدمتعملا نیضوفملا ریغ نم نیيداعلا نيرمثتسملل : )تدجو نإ( باتتكالا تافورصم

 دجوي ال : نيدمتعملا نیضوفملا ریغ نم نیيداعلا نيرمثتسملل : )تدجو نإ( دادرتسالا تافورصم

   دجوي ال : )تدجو نإ( قودنصلا سیسأت تافورصم

 زجوم( رامثتسالا ريدم باعتأ
 مقر ةحفص ةرشنلا لخادب لیصفتلاو

50 

   .ةدحولا رعس نم ایموي مصخت و ًايونس  % 1  :ةتباثلا باعتالا :

 لیصفتلاو زجوم( نیمألا ظفاحلا باعتأ
 52 & 50 مقر ةحفص ةرشنلا لخادب

 نم اھیلع لـصحي يتلا ةـصاخلا هباعتأ نم رامثتـسإلا ريدم اھلمحتیـس( دجوي ال .أ :

 )قودنصلا

 زجوم( ةيرادإلا تامدخلا مدقم باعتأ
 مقر ةحفص ةرشنلا لخادب لیصفتلاو

50 & 55 

 نم اھیلع لـصحي يتلا ةـصاخلا هباعتأ نم رامثتـسإلا ريدم اھلمحتیـس( دجوي ال .ب 

 )قودنصلا

  دجوي ال   قودنصلا تادحو لجس نیمأ باعتأ

 قودنصلل رخآ ةمدخ مدقم لك باعتأ
 هتعیبط بسح تدجو نإ

    دجوي ال 

 مقر بتكم ، يناثلا قباطلا ، ةفیلخ هزتنم ، بورج لايور ةكرش ، يسیئرلا ىنبملا : ةلسارملا ةیفیكو قودــنصلا رـــقم
 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،٤١٠

 ينورتكلالا عقوملا ربع :ةلسارملا ةیفیك
  www.chimerainvestment.com 

   ٠١/٢٠٢٠ صیخرتلا مقرو  ٢٠٢٠ / ٢ / ١٩ صیخرتلا خيرات  : ةـئیھلا نم قودنصلل رداصلا صیخرتلا مقرو خيرات
  

 نإ( قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ
 )دجو

 دجوي ال :

 دجوي ال  ةرادإلا سلجم لیكشت ةیفیك

 لاتیباك اریمیش ةكرش قيرط نع قودنصلا ةمكوحل يلخادلا میظنتلا ةیلمع متت :  قودنصلا ةمكوحل يلخادلا میظنتلا

  م.م.ذ

 سیمخلا ىلا دحالا : لـــــمعلا موـــي

 سیمخلا ىلا نینثالا : رادـــصإلا موـــي

 سیمخلا ىلا نینثالا : دادرــتسالا موـــي

 سیمخلا ىلا نینثالا : مــــییقتلا موـــي

 سیمخلا ىلا دحالأ : لوادـــتلا موـــي

 نإ( ریغلل اھدیھعت متیس يتلا تاطاشنلا
 .)تدجو

 دجوي ال :

  Passive investment : قودنصلل ةيرامثتسالا ةسایسلا

 تارامثتسا رصتقت تناك اذإ ام نایب
 .ىرخأ قيدانص يف قودنصلا

 دجوي ال 



 ضرعتي يتلا رطاخملاو حابرالا نایب
  قودنصلا اھل

 رطاخملا نأ امك هطاشن نع ةجتان حابرأ نم ةققحي دق امیف قودنصلا حابرأ لثمتت :

 ةرشنب  ةرطاخملا لماوعب صاخلا دنبلاب اھرصح مت قودنصلا اھل ضرعتي يتلا

 )  39 - 34ص ( باتتكالا

 تامولعم يأ ىلع لوصحلا ةیلآ
 قودنصلاب ةقلعتم

: www.Chimerainvestment.com 

 ميدقتب ةینعملا لصاوتلا تاھج نایب
 قودنصب ةقلعتملا تامولعملا
 .رامثتسالا

 م . م . ذ لاتیباك اریمیش  مسالا :

 ةدودحم ةیلؤسم تاذ ةكرش ينوناقلا لكشلا

 بتكم ، يناثلا قباطلا ، ةفیلخ هزتنم ، بورج لايور ةكرش ، يسیئرلا ىنبملا ناونعلا

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ ،٤١٠ مقر
 

 وأ ينورتكلا لكشب تادحولا يكلامل حرطلا دنتسم صخلم ریفوت -  هضوفت نم وأ ةرادإلا ةكرش لالخ نم - متیس
 ءادألا نمضتي نأ ىلع رمتسم لكشب هثيدحت عم ،لباقم يأ نودو بلطلا دنع وأ ةرمتسم ةروصبو ،عوبطم

.قودنصلل يخيراتلا  


