
           
 
 
 
 

 
 
 

ي 
 خ�ب صح�ف

ي للن�ش الفور   
 

ة ابتداء تعلن عن" المال�ة"الخب�ي  ي  ف�ت
ي اال�تتاب �ف

  "صندوق الخب�ي ر�ت" لـــــ الط�ح اإلضا�ف
 

ة   تبدأ • القعدة    ٢٨ الموافق  م٢٠٢٠يوليو    ١٩  ،األحد   اال�تتابف�ت   م ٢٠٢٠  أغسطس  ٦  ،خم�سال يوم  وتنت�ي  ه،  ١٤٤١ذو 
 . ه١٤٤١ حجةالذو  ١٦ الموافق

ي المستهدف إ� رأس مال الصندوق للعام األول بعد  •
ي  يبلغ العائد الصا�ف

    . الق�مة اإلسم�ة للوحدة من ٪ ٧٫٧٦الط�ح اإلضا�ف
 

ي إدارة األصول    : م ٢٠٢٠  يوليو   ١٩  – جدة، الممل�ة الع���ة السعود�ة  
كة المتخصصة �ف أعلنت "الخب�ي المال�ة"، ال�ش

ة  ابتداء    عن واالستثمارات البد�لة،   ي  ف�ت
ي اال�تتاب �ف

الموافق    م ٢٠٢٠يوليو    ١٩  ، األحد   "صندوق الخب�ي ر�ت" لـ   الط�ح اإلضا�ف
ي ستمتد حىت ه، و ١٤٤١ذو القعدة    ٢٨ وسيتم    . ه ١٤٤١ لحجة ا ذو    ١٦  الموافق   م ٢٠٢٠  أغسطس   ٦  ، خم�س ال يوم    الىت

اك    اال�تتاب عن ط��ق   . الجهتان المستلمتان   " البنك السعودي الفر��ي " و   " الج��رة كابيتال "   لدى قنوات االش�ت

كة  أعلنت  هذا وقد   ل��ادة إجما�ي   كافة الموافقات من الجهات المعن�ةعن حصولها ع�  مؤخرا�    "ةالخب�ي المال�"�ش
ل�صبح إجما�ي   ٪٧٠مليون ر�ال سعودي، مما �شكل ز�ادة قدرها    ٧٢٢٬٨٠ق�مة  ـق�مة أصول "صندوق الخب�ي ر�ت" ب

وحدة إضاف�ة  ٣٦٬٥٢٨٬٦٢٧ ذلك عن ط��ق ط�حوس�كون . مليون ر�ال سعودي  ١٬٧٠٧٫٥١ق�مة أصول الصندوق 
ونقد�ة عين�ة  مساهمات  قبول  خالل  وستشكل  من  اال ،  ط��ق  عن  ي  الوحدات  العيىف اك  وحدة،   ٣٢٬٧٣٢٬٩٥٠ش�ت

اك النقدي. من الوحدات المطروحة مقابل اال   ٣٬٧٩٥٬٦٧٧باإلضافة إ�   ش�ت

ل  هذا   �تما�ش و  المدى  ط��لة  ات�ج�ة  االس�ت مع  مستقرة لصندوق  القرار  نقد�ة  تدفقات  تحقيق  ع�  تركز  ي  والىت
ي  ي األصول المدرة للدخل. ومن شأن هذە الخطوة أن تعزز جاذب�ة الفرص االستثمار�ة الىت

للمستثم��ن ع�ب االستثمار �ف
سيتم استخدام . ح�ث توسيع قاعدة أصول الصندوق وتن��ــــع مصادر دخله " من خالل يوفرها "صندوق الخب�ي ر�ت

الط�ح ي لالستحواذ    متحصالت 
ال��اض اإلضا�ف ي مدينة 

ثالثة أصول عقار�ة �ف ب�ج    ،ع�  ل�جا�س ومبىف كل�ات  او�ي 
ي  ي ل�ل�ات الفاراىب ي والمبىف التدر�ىب  الرسوم والتكال�ف ذات العالقة.  كافة  ودفع ،الفاراىب

ابط الهيئة  الذكر أن "صندوق الخب�ي ر�ت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضو بوالجدير 
ي السوق المال�ة "تداول" بتار�ــــخ

ع�ة، تم إدراجه �ف ه. �شمل  ١٤٤٠رجب  ١٣  الموافق  م٢٠١٩مارس  ٢٠  ال�ش
ي  ي كل من قطاعات التجزئة والمكاتب اإلدار�ة والقطاع السكىف

كز �ف المحفظة العقار�ة للصندوق ع� عقارات ت�ت
ي كل من 

ات�ج�ة �ف ي مواقع اس�ت
، تقع �ف  وال��اض وتبوك.  جدة مدينةوالتعل��ي

ي    " الخب�ي المال�ة " 
كة متخصصة �ف ي  إدارة األصول و �ي �ش

االستثمارات البد�لة والخدمات االستثمار�ة، مقرها مدينة جدة �ف
 ). ٠٧٠٧٤  –   ٣٧حاصلة ع� ترخ�ص من هيئة السوق المال�ة السعود�ة برقم (   الممل�ة الع���ة السعود�ة، و�ي 
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 ر�ت"   الخب�ي  عن "صندوق

 

ع�ة الهيئة ضوابط مع متوافق مقفل عام متداول عقاري استثمار هو صندوق  موافقة تمت  ال�ش
ي  ر�ت" الخب�ي  صندوق" وحدات و�سج�ل ط�ح  ع� المال�ة السوق هيئة

 المال�ة السوق �ف
بتار�ــــخ "تداول"  السوق ١٤٤٠ صفر ٧ الموافق  م٢٠١٨أ�ت��ر   ١٦  السعود�ة  ي 

�ف إدراجه  ه، وتم 
 ه. ١٤٤٠رجب  ١٣ م الموافق٢٠١٩مارس   ٢٠ المال�ة "تداول" بتار�ــــخ 

  ي الصندوق ل�س ود�عة نقد�ة لدى بنك مح�ي
فإنه �مكن أن ترتفع أو تنخفض ق�مة االستثمار الخاصة به   ،و�التا�ي  . االستثمار �ف

 أي دخل آخر متحقق منه. 
�
ي االستثمار التوصل إ� قرارهم بالتشاور مع  كما يتوجب ع� جميع المستثم��ن وأ�ضا

ف �ف الراغبني
ي ينطوي عليها االستثمار، كما ال الىت المخاطر  ف وتقي�م جميع  ف والقانونيني الماليني النتائج  �مكن   مستشار�ــهم  بأن  إعطاء ضمان 

 .المستهدفة والمتوقعة سوف يتم تحق�قها، و�اإلضافة إ� ذلك، فإن األداء السابق ال �ضمن النتائج المستقبل�ة للصندوق
 

  ي  هام  إشعار
اء أو اال�تتاب أو المشاركة بأي شكل �ف  لل�ش

�
، وال �شكل الوث�قة  "صندوق الخب�ي ر�ت": ال تمثل هذە الوث�قة عرضا

ي االعتماد عليها للق�ام بما تقدم أو محفزا� إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. �جب ع� المستثم��ن 
 وال ينب�ف

�
 (أو أي جزٍء منها) أساسا

وط وأحكام   ف قراءة �ش   وما ورد فيها �شأن مخاطر االستثمار ووثائقه األخرى بعنا�ة ودقة قبل   "صندوق الخب�ي ر�ت"المحتملني
المال�ة:  القرار وذلك من خالل الموقع اإل   اتخاذ  كة الخب�ي  ي ل�ش

وىف . هذا االستثمار ل�س ود�عة  www.alkhabeer.comل��ت
جميع   ع�  يتوجب  منه. كما  متحقق  آخر  دخل  وأي  االستثمار  ق�مة  تنخفض  أو  ترتفع  أن  و�مكن   . مح�ي بنك  لدى  نقد�ة 

ي االستثمار التوصل إ� ق
ف �ف ي  المستثم��ن الراغبني ف وتقي�م جميع المخاطر الىت ف والقانونيني رارهم بالتشاور مع مستشار�ــهم الماليني

ينطوي عليها االستثمار. كما ال �مكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، و�اإلضافة إ� ذلك، فإن  
ي الصندوق إقرارا� منه    األداء السابق ال �ضمن النتائج المستقبل�ة للصندوق. �عد استثمار المستثمر 

وط وأحكام   باطالعه�ف ع� �ش
ي الصندوق. 

كة الخب�ي المال�ة �ف  الصندوق وقبوله بها. �ستثمر �ش
 

 عن "الخب�ي المال�ة" 
 

ي االستثمارات البد�لة، تقدم منتجات  
كة إدارة األصول المتخصصة �ف "الخب�ي المال�ة" �ي �ش

ف  وحلول استثمار�ة عالم�ة مبتكرة للمؤسسات وال�ش  كات العائل�ة والمستثم��ن األفراد المؤهلني
�عة  ال�ش مع ضوابط  المتوافقة  كة  ال�ش أعمال  ف  تتم�ي العال�ة. كما  المال�ة  المالءة  أصحاب  من 

 اإلسالم�ة بفاعليتها واستنادها إ� الفهم العميق الحت�اجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل المخاطر. 
 

ي  �قدم قطاع إدارة األصول  
المال�ة المحل�ة واإلقل�م�ة والدول�ة من خالل مجموعة �ف ي األسواق 

 استثمار�ة �ف
�
المال�ة فرصا كة الخب�ي  �ش

كات، ح�ث �عمل ف��ق االستثمار العقاري   ي قطاع العقار وقطاع األسهم الخاصة لل�ش
ي  متنوعة من الصناديق الخاصة �ف

الخب�ي المال�ة  �ف
ط��ر منتجات استثمار�ة عقار�ة مبتكرة، كما �ستهدف إدارة األسهم الخاصة ع� تط��ر منتجات �ستف�د من الفرص الجاذبة  ع� ه�كلة وت

ها.  ي �شمل ع� القطاع التعل��ي والقطاع الص�ي وغ�ي ي عدد من القطاعات والىت
 �ف
 

األصول   إدارة  قطاع  يوفر  ذلك،  إ�  ي  باإلضافة 
فر �ف لعمالئه  المال�ة  الخب�ي  كة  إدارة  �ش تقدم  بينما  المال�ة.  األسواق  ي 

�ف االستثمار  صة 
ي  المال�ة  االستثمارات البنك�ة خدمات استثمار�ة متخصصة من ضمنها عمل�ات الدمج واالستحواذ. كما تنفرد الخب�ي  

بتقد�م المشورة �ف
وات الوقف�ة ع�ب برنامج "وقف".   ه�كلة ال��انات و�دارة ال��
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اف  �قع المقر الرئ��ي للخب�ي الما ي مدينة ال��اض بالممل�ة الع���ة السعود�ة، و�ي تخضع لرقابة و��ش
ي مدينة جدة ولديها ف�ع �ف

ل�ة �ف
 ). ٠٧٠٧٤ –  ٣٧هيئة السوق المال�ة السعود�ة، وحاصلة ع� ترخ�ص رقم (

 
ي   الرجاءلم��د من المعلومات عن الخب�ي المال�ة، 

وىف كة اإلل��ت      www.alkhabeer.com ز�ارة موقع ال�ش

 

 :  عناو�ن الخب�ي المال�ة ع� شبكات التواصل االجتما�ي

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

 لم��د من المعلومات �مكن التواصل مع: 
 

 عبد الرحمن عمر باروم 
 رئ�س قطاع الخدمات اإلدار�ة

 الخب�ي المال�ة 
 ٩٣٤٤ ٦١٢ ١٢ ٩٦٦+هاتف: 

 : ي
وىف  a.baroom@alkhabeer.comب��د إل��ت

 إبراه�م عنبتاوي 
 برونزو�ك الخليج المحدودة 

 :  ٦٢٧٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+هاتف مبا�ش
ي 
وىف  alkhabeer@brunswickgroup.com  : ب��د إل��ت
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