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 للنشر الفوري 
 

   أعمالها   وتوسعة أنشطتها  لدعم
 م2019 ف 

 %10زيادة رأسمالها بنسبة  تعلن المالية الخبب  

 

كة إدارة األصول الرائدة   ،الخبير الماليةأعلنت : م2019 سبتمبر  4 –جدة، المملكة العربية السعودية  شر

  
وبقيمة قدرها  %10رأسمالها المدفوع بنسبة  زيادة عن ،االستثمارات البديلةالمتخصصة ف 

، وبعدد أسهم قدرها 81,320,300) 
ً
 سعوديا

ً
 وثالثمائة رياال

ً
ون ألفا  وثالثمائة وعشر

ً
( واحد وثمانون مليونا

 (8,132,030 ،
ً
 وثالثون سهما

ً
ليصبح إجمال  عدد األسهم بعد  ( ثمانية ماليير  ومائة وإثنير  وثالثون ألفا

ون  89,452,323الزيادة )   وثالثمائة وثالثة وعشر
ً
 وأربعمائة وإثنير  وخمسون ألفا

ً
( تسعة وثمانون مليونا

 ،
ً
 وخمسمائة وثالثة  894,523,230قدره ) رأس مال يعكس  والذيسهما

ً
( ثمانمائة وأربعة وتسعون مليونا

و    اجتماعها وعشر
، وقد صدرت موافقة الجمعية العامة الغير العادية ف 

ً
 سعوديا

ً
 ومئتان وثالثون رياال

ً
ن ألفا

  بتوزي    ع  ،م2019/ 05/ 02السابع المنعقد بتاري    خ 
كة كأسهم   %10القاض  منحة عىل من رأس مال الشر

  . السادة المساهمير  
ً
كة.  عىل  الحصولقد تم  هبأن علما  موافقة هيئة السوق المالية عىل زيادة رأس مال الشر

 

وقال "إن  ،بهذا القرار  المالية الخبب   إدارة مجلس رئيس  الدريس، سعد  محمد  مساعد  السيد  أشاد  قد و 

 مع  
ً
  متوافقة

اتيجية نمونا، وتأتر ز مدى ثقة المساهمير  بإدارتنا العليا واسير كة المدفوع تير زيادة رأسمال الشر

   لمساهمينا  ومستدامة عالية عوائد  تحقيق  إل الهادفةرسالة الخبير المالية 
 ". الطويل المدى ف 

 

كةالرئيس التنفيذي ل غوث، سعود  أحمد  السيد جهته، قال  ومن "إن زيادة رأسمال   المالية لخبب  ا شر

كة   مركز مال  أقوى يتيح لنا االستفادة من فرص تعطينا درجة أكير من المرونة الشر
، وتضع الخبير المالية ف 

  جميع قطاعاتنا الرئيسية المستهدفة، كما أنها تعتير خطوة 
نحو تحقيق قيمة   هامةاستثمارية مجزية ف 

 . عالية لعمالئنا ومساهمينا 

 

  المملكة العربية السعودية،  الخبير المالية
كة ومقرها جدة ف    االستثمار شر

ات البديلة  متخّصصة ف 

 من هيئة السوق المالية السعودية.  (07074 – 37)رقم  حاصلة عىل ترخيص والخدمات االستثمارية

 

 –انتىه  -
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 عن الخبب  المالية

كة   االستثمارات البديلة، تقدم منتجات  إدارة أصول الخبير المالية ه  شر
 متخصصة ف 

ً
  ا

ً
استثمارية عالمية مبتكرة   وحلول

كات العائلية والمستثمرين األفراد  كة  عال المالية أصحاب المالءة المؤهلير  للمؤسسات والشر الية. كما تتمير  أعمال الشر
يعة اإلسالمية بفعاليتها واستنادها  إل الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل  المتوافقة مع ضوابط الشر

 .المخاطر
 

كة الخبير المالية فرًصا استثمارية    يقدم قطاع إدارة األصول بشر
من خالل    المحلية واإلقليمية والعالمية المالية األسواق ف 

  العقار  االستثمار  صناديق مجموعة متنوعة من 
كات الخاصة، حيث  و ف  فريق االستثمار العقاري بالخبير  وميقأسهم الشر

كات الخاصةبهيكلة وتطوير منتجات عقارية استثمارية مبتكرة، بينما تقوم   المالية بتطوير منتجات تهدف إل   إدارة أسهم الشر
  عدد من القطاعات، منها 

ها  الصحية والرعايةالتعليم  االستفادة من الفرص المجزية ف   .وغير
 

كة الخبير المالية لعمالئه فرًص باإلضافة إل ذلك،    األسواق الماليةل  ا يوفر قطاع إدارة األصول بشر
بينما تقدم   ،الستثمار ف 

 تقدم  ذلك، جانب  وإلإدارة االستثمارات البنكية خدمات استثمارية متخصصة من ضمنها عمليات الدمج واالستحواذ.  
وات الوقفية عير برنامج "وقفو  الكيانات وإدارة يكلةله استشارية خدمات  المالية الخبير   ". الير

 
  مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وه  تخضع لرقابة  

  مدينة جدة ولديها فرع ف 
يقع المقر الرئيس  للخبير المالية ف 

اف هيئة السوق المالية السعودية  (. 07074- 37)وحاصلة عىل ترخيص رقم  ،وإشر
 

نت   كة عىل شبكة اإلنير  زيارة موقع الشر
ً
 www.alkhabeer.comلمزيد من المعلومات عن الخبير المالية، فضال

 

 : االجتماع  الخبب  المالية عىل شبكات التواصل   عناوين

 

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

 

 
ا
 : من  بكل االتصال فضل

 

 باروم عمر  عبدالرحمن
 اإلدارية  والشؤون العامة والعالقات االتصاالت قطاع  رئيس
 المالية  الخبير 
 9344 612 12 966+: هاتف
   بريد 

وت   a.baroom@alkhabeer.com: إلكير
 

  عنبتاوي ابراهيم
 المحدودة  الخليج  برونزويك

:  هاتف  6270 446 4 971+مباشر
   بريد 

وت     alkhabeer@brunswickgroup.com : إلكير

https://twitter.com/AlkhabeerCap
https://www.facebook.com/AlkhabeerCap
mailto:a.baroom@alkhabeer.com

