
 
 
 

 تصريح صحفي
 

 للنشر الفوري

ي  %6تحقق زيادة بنسبة الخبير المالية 
 
ي صاف

 
 م2016لسنة  األرباحف

 مليارات ريال سعودي 4.4إىل  %10نمو األصول تحت اإلدارة بأكثر من 

 
كة إدارة األصول م: 2017مارس  21 –جدة، المملكة العربية السعودية  كة الخبثر المالية، شر أعلنت اليوم شر

ي المتخصصة 
 
ي االستثمارات البديلة، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية ف

 
م، بأداٍء ماىلي موفق 2016ديسمثر  31ف

. عللسنة الساب  ة عىل التواىلي

 

ي 
 
كة نمًوا ف  لتلك النتائج، فقد حققت الشر

ً
ماليير  ريال  207ليصل إىل  %16إجماىلي دخلها التشغيىلي بمعدل ووفقا

ي 
 
 ف
ً
ي األرباحسعودي، وزيادة

 
ي نهاية ديسمثر  71إىل  %6 نسبةب صاف

 
، بلغ إجماىلي م2016مليون ريال سعودي. وكما ف

كة   بما كان %16مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبة  1.61أصول الشر
ً
ي نهاية السنة الس تمقارنة

 
ابقة. كما عليه ف

ي االرتفاع ليصل إىل 
 
، بينما نما إجماىلي األصول تحت اإلدارة بمعدل %8استمر معدل العائد عىل حقوق المساهمير  ف

 . %12.6مليارات ريال سعودي، وشهد معدل العائد عىل االستثمار نمًوا بنسبة  4.4إىل  10%

 

كة  / وأوضح السيد  ا  الخبير الماليةمساعد بن محمد الدريس، رئيس مجلس إدارة شر
ً
أن هذه النتائج "تمثل إنجاز

ي أثرت 
ي األسواق، والتوترات الجيوسياسية الت 

 
ي ظل الضبابية االقتصادية المستمرة، والتقلبات السائدة ف

 
 ف
ً
مهما

ا أن مجلس اإلدارة "سوف يدرس بناًء عىل هذه النتائج "عامجميعها سلًبا عىل إقبال المستثمرين خالل ال
ً
، مضيف

ح  ، لكي تكون الخبثر المالية قد وزعت أرباًحا عىل مساهميها للسنة الرابعة عىل السادة المساهمير   توزي    ع أرباحمقث 

 
ً
، تقديرا كتهملعىل التواىلي  . "دعمهم المستمر لشر

 

كة الخبير المالية كة "قد حققت خالل العام الماىلي  وأشار السيد عمار أحمد شطا، العضو المنتدب لشر إىل أن الشر

ي تركز بشكل رئيسي عىل إدارة أصول االستثمارات البديلة، حيث تعتمد  م2016
اتيجيتها الت  ي تنفيذ اسث 

 
ا ف

ً
تقدًما ممتاز

ي قطاعات أساسية 
 
ي األسهم الخاصة ف

 
تير  أساسيتير  هما االستثمار العقاري، واالستثمار ف اتيجية عىل ركثر 

هذه االسث 

ي وب 2030مستهدفة معينة )ضمن إطار رؤية المملكة 
ي منها التعليم والرعاية الصحية 2020رنامج التحول الوطت 

(، الت 

ي ظل التقلبات 
 
ي مدى إقبال المستثمرين عىل تحمل مخاطر االستثمار ف

 
والسياحة الدينية، وبما يتوافق مع التغثر ف

ي يشهدها المناخ االقتصادي". 
 الشديدة الت 

 

كة الخبير المالية  "إن هذه اإلنجازات تعكس بوضوح مدى وقال السيد أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشر

ة وتلبية احتياجات  ي االستجابة الفورية لعوامل السوق المتغثر
 
كة ف النجاح الذي حققته مختلف فرق أعمال الشر

ي 
 
كة االستثمارية العمالء، وقد استطعنا بفضل هذه الجهود المركزة تحقيق زيادة ف ي صناديق الشر

 
مشاركة عمالئنا ف

ي جمع استثمارات غثر مسبوقة من خالل الطرح الخاص بلغت و، %10بنسبة 
 
مليون ريال سعودي،  588نجحنا ف

ي أعداد عمالئنا من المؤسسات %17كذلك قمنا بتوسيع قاعدة عمالئنا بنسبة 
 
، حيث اشتملت عىل زيادة ملحوظة ف

ي منها 
كات الت  مؤسسات استثمار محلية ومصارف إقليمية، وتنمية حسابات إدارة محافظنا االستثمارية بالوكالة والشر

 ."%28 بنسبة
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إطالق صندوق الخبثر للدخل العقاري  م2016إن من أبرز إنجازات الخبثر المالية خالل العام وأضاف غوث: "

من خالل الطرح الخاص وفقا لالئحة ، وهي صناديق مغلقة تم طرحها 1وصندوق الخبثر للضيافة  ،1السعودي 

كة صناديق االستثمار  ي شر
 
كة خالل العام عىل حصة أغلبية ف ، أما عىل صعيد األسهم الخاصة فقد استحوذت الشر

كة تعليمية للمراحل الدراسية ابتداًء من الروضة إىل المرحلة الثانوية ومقرها الرياض، إضافة  رحاب المعرفة، وهي شر

ي بتنفيذ عدد من صفقات يق العمل إىل ذلك فقد قام فر 
. كما بدأت إعادة تشكيل إدارة عمليات التخارج التام والجزئ 

ي تتيحها متطلبات أمانة الحفظ الصادرة  الصناديق والحفظ
كة للفرصة الت  ي ضوء إدراك الشر

 
كة الخبثر المالية ف بشر

 عن هيئة السوق المالية". 

 

كة م 2016"أنه بجانب ذلك، واصلت الخبثر المالية العمل خالل العام  كما رصح غوث:  عىل تعزيز قدرات الشر

كثر  بشكل خاص عىل وضع األولويات 
كثر  عىلالمؤسسية، مع الث 

ي المجاالت الرئيسية المدرة  بالث 
 
ية ف مواردها البشر

ائز السنوية كأفضل بيئة عمل للسنة للدخل وعمليات المكاتب الخلفية المساندة. وقد تصدرت الخبثر قائمة الجو 

ي المملكة العربية 
 
كة محلية ف كة خدمات مالية، وأفضل شر . كما فازت بالمرتبة األوىل كأفضل شر السابعة عىل التواىلي

كات عىل مستوى المملكة ككل وحلت للمرة األوىل ضمن قائمة أفضل   25السعودية، وبالمرتبة الرابعة بير  جميع الشر

كة آسيوية ضم ة والمتوسطة الحجم". شر كات الصغثر  ن فئة الشر

 

ة القادمة، قال شطا   بالتحديات والمفاجآت، تستمر  م2017"إننا نتوقع أن يكون العام أما عىل صعيد الفير
ً
 مليئا

ً
عاما

، يؤججها استمرار المخاوف وتفاقم الضبابية، إال أنه  ي
ي هزت أسواق المنطقة طيلة العام الماض 

خالله الصعوبات الت 

ي 
 
ي العام ف

 
ي حققناها ف

ة الت  ة، بجهود فريق إدارتنا الذي يمتاز م2016 ضوء اإلنجازات الكبثر ، وخالل السنوات األخثر

ي نظرتنا المستقبلية ألداء الخبثر المالية". 
 
اته الواسعة، فإننا نبق  متفائلير  بحذر ف  بخثر

 

 
ً
عرب عن خالص التقدير والعرفان للسادة "أود نيابة عن مجلس اإلدارة أن أواختتم رئيس مجلس اإلدارة قائال

ا 
ً
كائها لثقتهم المستمرة وإخالصهم الدائم، وما قدموه لنا من دعم وتشجيع، منّوه مساهمي الخبثر المالية وعمالئها وشر

ام أعضاء فريق إدارة الخبثر وم  وإسهاماتهم الفعالة عىل مدى سنة أخرى حافلة بالنجاح". نسوبيها إىل مهنية والث  
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 عن الخبير المالية
 

كة  ي إدارة األصول واالستثمارات البديلة، تقدم الخبثر منتجات وحلول " الخبثر المالية"شر
 
كة المتخصصة ف هي الشر

كات العائلية والمستثمرين األفراد أصحاب المالءة المالية . استثمارية مبتكرة ذات قيمة مستدامة للمؤسسات والشر

كة  يعة اإلسالمية بفعاليتها واستنادها إىل الفهم العميق الحتياجات كما تتمثر  أعمال الشر المتوافقة مع ضوابط الشر

 .العمالء واإلدراك الشامل لعوامل المخاطر

 

كة الخبثر المالية فرًصا استثمارية بديلة من خالل مجموعة متنوعة من الصناديق الخاصة  يقدم قطاع إدارة األصول بشر

ي قطاع العقار، وقطاع أس
 
كات الخاصة، حيث يعمل فريق االستثمار العقاري بالخبثر المالية عىل اقتناص ف هم الشر

كات الخاصة عدة قطاعات منها  الفرص المجدية لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة أسهم الشر

 .قطاع التعليم والقطاع الصحي لتوفثر حلول عرصية الستثمار أمثل

 

ي األسواق الماليةباإلضافة إىل ذلك، 
 
بينما تقدم إدارة االستثمارات . يوفر قطاع إدارة األصول لعمالئه فرصة االستثمار ف

ي .  البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج واالستحواذ 
 
كما تنفرد الخبثر بتقديم المشورة ف

وات الوقفية عثر برنامج   ."وقف"هيكلة الكيانات وإدارة الثر

 

ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع 
 
ي مدينة جدة ولديها فرع ف

 
 يقع المقر الرئيسي للخبثر المالية ف

اف هيئة السوق المالية السعودية  (. 07074 – 37)وحاصلة عىل ترخيص رقم . لرقابة وإشر

 

كة عىل ش  زيارة موقع الشر
ً
نت لمزيد من المعلومات عن الخبثر المالية، فضال  www.alkhabeer.comبكة اإلنث 

 
 : عناوين الخبير المالية عىل شبكات التواصل االجتماعي 

 

https://twitter.com/AlkhabeerCap    https://www.facebook.com/AlkhabeerCap 

 

 االتصال بكل من
ً
 : فضال

 

 طارق حيات

 رئيس قطاع االتصاالت والعالقات العامة والشؤون اإلدارية

 الخبثر المالية

 9394 612 12 966+: هاتف

ي 
وئ   alkhabeer.comt.hayat@: بريد إلكث 

 وجيه حالوة

 مدير

 برونزويك الخليج المحدودة

 6282 446 4 971+: هاتف

ي 
وئ   whalawa@brunswickgroup.com : بريد إلكث 

 

https://twitter.com/AlkhabeerCap
https://www.facebook.com/AlkhabeerCap
mailto:t.hayat@alkhabeer.com

