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 سعودي ريال مليون 188 بقيمة تشغيلية إيرادات إجمال   تسجل" المالية"الخبير 
م2018 المالية للسنة  

 

ة، المملكة العربية السعودية 
ّ
ي إدارة األصول  : م2019 أبريل 21 –جد

 
كة المتخصصة ف أعلنت "الخبير المالية"، الشر

 واالستثمارات البديلة، 
 
كة عامها بإيرادات تشغيلية بلغت م2018نتائجها للسنة المالية  مؤخرا ؛ حيث اختتمت الشر

 . مليون ريال سعودي 188

ي األسهم الخاصة والعقارات
 
كة نشاطها االستثماري ف  بن ،وزادت الشر

 
 نموا

ً
 1,5لتصل قيمتها إىل  %14,8سبة محققة

  مليار ريال سعودي 5,6 إىل لتصل %16.7 بنسبةكما زادت األصول تحت اإلدارة   مليار ريال سعودي. 
ً
 4,8 بـمقارنة

ي العام  سعودي ريال مليار 
 
ي الطروحات بنسبة نمو بلغت  . م2017ف

 
ة ف  كبير

ً
كة زيادة  عىل ذلك، شهدت الشر

ً
عالوة

ي ماليير  ريال سعودي،  803لتصل قيمتها إىل  59,32%
صندوق "الخبير  لوحداتالعام األوىلي  تضمنت الطرح والت 

مليون ريال  53.7مليون ريال سعودي بالمقارنة مع  64.5لتصل إىل  %20ارتفعت إيرادات األتعاب بنسبة و ريت". 

ي 
 
كة سجلت كما   . م2017عام الف ي  الشر

 
يبة الزكاةأرباح قبل احتساب  صاف  بانخفاض مليون ريال 56.9 قيمته الدخل وض 

ي 
ي ظل البيئة االقتصادية الصعبة  %7نسبته هامشر

 
ي فقط ف

 
 مع م2018عام الف

ً
 والذي سجل م2017عام ال مقارنة

 . مليون ريال سعودي 61.1

ي سياق تعليقه عىل هذه النتائج، قال األستاذ 
 
: مساعد محمد سعد الدريس، رئيس مجلس إدارة "الخبير المالية" / وف

كة أن أعلن عن تحقيق عدد من اإلنجازات خالل  ي بالنيابة عن مجلس إدارة الشر
، كان أبرزها تنويــــع م2018عام ال"يّشن 

اتيجيتنا الرامية إىل تعزيز حقوق المساهمير  وتحقيق عوائد  محفظة استثماراتنا ومنتجاتنا للعمالء بما يتماشر مع اسي 

 ، ي
ي شهدتها األسواق خالل العام الماض 

مجزية لهم عىل المدى الطويل. وعىل الرغم من البيئة االقتصادية الصعبة الت 

كة  ي المستقبل. وبالنسبة للمرحلة  مد الح وهللإال أن الشر
 
 من شأنه إرساء أساس متير  ألنشطتنا ف

 
ا حققت أداًء متمير 

كتنا ومساهمينا وللمملكة العربية فالقادمة،  اتيجيتنا ومتفائلير  بما تحمله السنوات القادمة لشر ال نزال واثقير  من اسي 

 
 
 ."السعودية عموما

كة "الخبير المالية"عمار أحمد شطا، العضو  /  وأضاف األستاذ كتنا المحافظة عىل المنتدب لشر : "استطاعت شر

، وما نزال متفائلير  بما يحمله المستقبل للمملكة ومستعدين لمواجهة أي تحديات م2018عام المكانتها القوية خالل 

 ."جديدة

ب األستاذ 
ّ
كة "الخبير المالية" /  وعق كأحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشر ة إنجازات عديدة : "حققت الشر

ة نموها بالرغم من التحديات االقتصادية اإلقليمية والدولية. واختتمت م2018خالل السنة المالية  ، وتابعت مسير

ي بأداء متسق وسط 
كة العام الماض  ي شهدتها قطاعات أعمالنا خالل السنة المالية  والتحدياتالظروف تلك الشر

الت 

ي م2018
التوترات الجيوسياسية اإلقليمية وتقلبات السوق العالمية. ويتجىل أبرز إنجازاتنا ب بشكل رئيشي  تأثرت، والت 

ي نجاح الطرح العام األوىلي لصندوق
 
 25مليون ريال سعودي من أكير من  247ما يزيد عىل  استقطابب ‘الخبير ريت’ ف

 
ّ
ي ألف مكتتب. كما نف

 
اتيجية ف ة مهمة لمستقبل و  ،التعليم قطاعذنا العديد من االستثمارات االسي  ه ركير  الذي نعتير
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ي تحقق عوائد جيدة لعمالئنا، ونتطلع إىل تحقيق 
ي المرحلة القادمة اغتنام الفرص الت 

 
المملكة والمنطقة. وسنتابع ف

 ."لأداء أفضل العام المقب

ي بالعديد من الجوائز  م2018عام الومن الجدير بالذكر أن "الخبير المالية" فازت خالل 
هتعكس  الت  ا عىل صعيد تمير 

ي المملكة العربية السعودية 
 
ي األسهم الخاصة" ف

 
كة استثمار ف الحوكمة وممارسات األعمال، ومنها جائزة "أفضل شر

كة إلدارة األصول" من مجلة "إسالمك   جائزة "أفضل شر
 
، وأيضا ي عىل التواىلي

من مجلة "بانكر ميدل إيست" للعام الثان 

ي المملكة وفق تصنيف مؤسسة بزنس آند فايننس". كما حافظت عىل مكا
 
نتها كواحدة من أفضل بيئات العمل ف

 ."ريت بليس تو ووركغ"

  الدريسواختتم رئيس مجلس اإلدارة 
ً
 أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص تقديري ألعضاء مجلس قائل

ّ
: "أود

كة خالل العام  ي تنمية أعمال الشر
 
 فريق اإلدارة العليا اإلدارة عىل توجيهاتهم ومساهماتهم ف

 
. وأشكر أيضا ي

الماض 

ي ستكون تحولية 
 الستقبال تحديات وفرص السنة المقبلة الت 

 
وموظفينا الكرام عىل جهودهم وتفانيهم. ونتطلع قدما

كتنا وللمملكة بإذن هللا".   لشر

ي االستثمارات البديلة والخدمات االستثمارية، مقرها مدي
 
كة متخصصة ف ي المملكة الخبير المالية هي شر

 
نة جدة ف

 (. 37-07074العربية السعودية، وهي حاصلة عىل ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم )

 

 -انتىه-
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 عن "الخبير المالية"
ي االستثمارات البديلة، تقدم منتجات وحلول استثمارية عالمية 

 
كة إدارة األصول المتخصصة ف كة "الخبير المالية" هي شر مبتكرة شر

كة المتوافقة مع كات العائلية والمستثمرين األفراد المؤهلير  من أصحاب المالءة المالية العالية. كما تتمير  أعمال الشر  للمؤسسات والشر
يعة اإلسالمية بفاعليتها واستنادها إىل الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل المخاطر.   ضوابط الشر

 
ي األسواق المالية المحلية واإلقليمية والدولية من خالل مجموعة متنوعة يقدم قطاع إ

 
 استثمارية ف

 
كة الخبير المالية فرصا دارة األصول بشر

كات، حيث يعمل فريق االستثمار العقاري بالخبير المالية عىل هيكلة  ي قطاع العقار وقطاع األسهم الخاصة للشر
 
من الصناديق الخاصة ف

ي عدد وتطوير منتجات است
 
ثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة األسهم الخاصة عىل تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة ف

ها.  ي تشمل عىل القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغير
 من القطاعات والت 

 
ي ا
 
كة الخبير المالية لعمالئه فرصة االستثمار ف ألسواق المالية. بينما تقدم إدارة االستثمارات باإلضافة إىل ذلك، يوفر قطاع إدارة األصول بشر

ي هيكلة الكيانات وإدارة 
 
البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج واالستحواذ. كما تنفرد الخبير بتقديم المشورة ف

وات الوقفية عير برنامج "وقف".   الير
 

ي مدينة جدة ولديها ف
 
اف يقع المقر الرئيشي للخبير المالية ف ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإشر

 
رع ف

 (. 07074 – 37هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة عىل ترخيص رقم )
 

ي 
ون  كة اإللكي   زيارة موقع الشر

ً
    habeer.comwww.alk لمزيد من المعلومات عن الخبير المالية، فضال

 :  عناوين الخبير المالية عىل شبكات التواصل االجتماع 

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

 لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع: 
 

 عبد الرحمن عمر باروم
 رئيس قطاع الخدمات اإلدارية

 الخبير المالية
 9344 612 12 966+هاتف: 

 : ي
ون   a.baroom@alkhabeer.comبريد إلكي 

 
 إبراهيم عنبتاوي

 برونزويك الخليج المحدودة
 :  6270 446 4 971+هاتف مباشر
ي 
ون   alkhabeer@brunswickgroup.com  : بريد إلكي 
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