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 قيمة أصول إجمال  تعلن عن حصولها عىل موافقة هيئة السوق المالية لزيادة " المالية"الخببر 

 عىل أصول عقارية جديدةلالستحواذ "صندوق الخببر ريت" 

 

ة، المملكة العربية السعودية 
ّ
ي إدارة   : م2020يونيو  21 –جد

كة المتخصصة ف  أعلنت "الخبير المالية"، الشر

عن حصولها عىل موافقة هيئة السوق المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق األصول واالستثمارات البديلة، 

ليصبح إجمالي قيمة أصول   %70مما يشكل زيادة قدرها   ،ريال سعوديمليون  722,80بقيمة الخبير ريت" 

ي مدينة الرياض دةيأصول عقارية جد ثالثة لالستحواذ عىل  وذلك ،ريال سعوديمليون   1,707.51 الصندوق
 ف 

ي و  ليجانسإوهي برج  ي لكليات الفاراب   التدرين 
ي والمبن  هذه  يهدف مدير الصندوق من  و  . مبن  كليات الفاراب 

 عىل نتائج وأداء  مصادر دخله مما وتنوي    ع  توسيع قاعدة أصول الصندوقإل االستحواذات 
ً
من شأنه التأثير إيجابا

 الصندوق. 

حيث سيكون   "الخبير ريت صندوق "عن إرسال دعوة الجتماع الجمعية العمومية ل "الخبير المالية"أعلنت قد هذا و 
لتمكينهم من  ،م2020/ 7/ 5 ـه، الموافق 1441/ 11/ 14بتاري    خ  موعد انعقاد اجتماع مالكي الوحدات يوم األحد 

ي الشر التصويت عىل قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 
ي تعكس  و والتعديالت األساسية ف 

ط واألحكام والن 
 تفاصيل الزيادة والعقارات محل االستحواذ. 

 
كة الخببر المالية:  ، األستاذ أحمد سعود غوث، قال هذه المناسبةو ب "يتماشر القرار مع   الرئيس التنفيذي لشر

اتيجية طويلة المدى ل ي تركز عىل تحقيق تدفقات نقدية "صندوق الخبير ريت "االسي 
للمستثمرين عي    مستقرة، والن 

ي األصول المدرة للدخل. 
ات ل عقارات الصندوق لما إشكل األصول الجديدة إضافة نوعية وتاالستثمار ف  لها من مير 

اتيجيالمواقع  منها  ،عدة  المالية للمستأجرين  مالءةوجودة األصول وال ةاالسي 
ا
  االرتباط بقطاعات حيوية  عن فضل

اتيجية او  ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية . والقطاع الحكومي  مثل القطاع التعليمي والقطاع الصحي  هامةسي 

ي يوفرها 
امنا الدائم بتحقيق أفضل قيمة ممكنة  ، كما أنها تؤكد "صندوق الخبير ريت "الفرص االستثمارية الن  الي  

 " .لمستثمرينا

استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق 

عية ي السوق المالية "تمت موافقة هيئة السوق المالية عىل طرح وتسجيل وحدات  ،الشر
صندوق الخبير ريت" ف 

ي السوق المالية "تداول" 2018 أكتوبر  16ـه، الموافق 1440صفر  7السعودية " تداول" بتاري    خ 
م، وتم إدراجه ف 

م. 2019مارس  20الموافق  ،ـه1440رجب  13بتاري    خ   

كة  ي المملكة الخبير المالية هي شر
ي االستثمارات البديلة والخدمات االستثمارية، مقرها مدينة جدة ف 

متخصصة ف 

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

 

 - انتىه-
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 ريت"   الخببر  عن "صندوق

 

عية الهيئة ضوابط مع متوافق مقفل عام متداول عقاري استثمار هو صندوق  موافقة تمت  الشر

ي  ريت" الخبير  صندوق" وحدات وتسجيل طرح  عىل المالية السوق هيئة
 المالية السوق ف 

ي السوق م2018 أكتوبر  16 الموافق ،ـه1440 صفر 7 السعودية "تداول" بتاري    خ
، وتم إدراجه ف 

 م. 2019مارس  20الموافق   ،ـه1440رجب  13المالية "تداول" بتاري    خ 

ي الصندوق ليس وديعة نقدية لدى بنك محىلي  ❖
 أي دخل آخر  ،وبالتالي  .االستثمار ف 

ً
فإنه يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االستثمار الخاصة به وأيضا

ي االستثمار التوصل إل قرارهم بالتشاور مع  كما يتوجب عىل جميع المستثمرين متحقق منه. 
مستشاري  هم الماليير  والقانونيير  وتقييم جميع الراغبير  ف 

ي ينطوي عليها االستثمار، كما ال
يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف يتم تحقيقها، وباإلضافة إل ذلك، فإن األداء  المخاطر الن 

 .السابق ال يضمن النتائج المستقبلية للصندوق
 

ي  إشعار  ❖
اء أو االكتتاب أو المشاركة بأي شكل ف   للشر

ً
 "صندوق الخبير ريت"مهم: ال تمثل هذه الوثيقة عرضا

ً
، وال تشكل الوثيقة )أو أي جزٍء منها( أساسا

و   إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب عىل المستثمرين المحتملير  قراءة شر
ً
ي االعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزا

صندوق الخبير "ط وأحكام  وال ينبغ 

كة الخبير المالية: القرار وذلك من خالل الموقع اإل اتخاذ وما ورد فيها بشأن مخاطر االستثمار ووثائقه األخرى بعناية ودقة قبل  "ريت ي لشر
وب  لكي 

www.alkhabeer.comويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االست . ثمار وأي دخل آخر متحقق منه. . هذا االستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محىلي

ي االستثمار التوصل إل قرارهم بالتشاور مع مستشاري  هم الماليير  والقانونيير  وتقييم جميع 
ي كما يتوجب عىل جميع المستثمرين الراغبير  ف 

المخاطر الن 

باإلضافة إل ذلك، فإن األداء السابق ال يضمن ينطوي عليها االستثمار. كما ال يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، و 

 منه 
ً
ي الصندوق إقرارا

كة الخبير  باطالعهالنتائج المستقبلية للصندوق. يعد استثمار المستثمر ف  وط وأحكام الصندوق وقبوله بها. تستثمر شر عىل شر

ي الصندوق. 
 المالية ف 

 

 عن "الخببر المالية" 

 

كة  ي االستثمارات البديلة، تقدم منتجات  "الخبير المالية" هي شر
إدارة األصول المتخصصة ف 

كات العائلية والمستثمرين األفراد المؤهلير    وحلول استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والشر

يعة  كة المتوافقة مع ضوابط الشر من أصحاب المالءة المالية العالية. كما تتمير  أعمال الشر

 ا إل الفهم العميق الحتياجات العمالء واإلدراك الشامل لعوامل المخاطر. اإلسالمية بفاعليتها واستناده

 

ي يقدم قطاع إدارة األصول 
ي األسواق المالية المحلية واإلقليمية والدولية من خالل مجموعة ف 

 استثمارية ف 
ً
كة الخبير المالية فرصا شر

ي قطاع العقار وقطاع األسهم الخاصة ل
كات، حيث يعمل فريق االستثمار العقاري متنوعة من الصناديق الخاصة ف  ي لشر

الخبير المالية  ف 

عىل هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة األسهم الخاصة عىل تطوير منتجات تستفيد من الفرص الجاذبة  

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

 ف 

 

ي ضافة إل ذلك، يوفر قطاع إدارة األصول باإل 
ي األسواق المالية. بينما تقدم إدارة  ف 

كة الخبير المالية لعمالئه فرصة االستثمار ف  شر

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

وات الوقفية عي  برنامج "وقف". هيكلة الكيانات و   إدارة الير

 

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

يقع المقر الرئيسي للخبير المالية ف 

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

 

ي لمزيد من المعلومات عن الخبير 
وب  كة اإللكي   زيارة موقع الشر

ا
     www.alkhabeer.com  المالية، فضل

 

http://www.alkhabeer.com/
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 :  عناوين الخببر 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
وب   a.baroom@alkhabeer.comبريد إلكي 

 إبراهيم عنبتاوي

 برونزويك الخليج المحدودة 

 :  6270 446 4 971+هاتف مباشر

ي 
وب   alkhabeer@brunswickgroup.com  : بريد إلكي 

 

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