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رررر30رر–رجدة،رالمملكةرالعربيةرالسعوديةرر كة إدارة    ، "الخبير المالية"   أعلنت   م:ر2020ديسمب  ي االستثمارات والخدمات  ش 
األصول المتخصصة ف 

يعة اإلسالمية  ة عن اختتام  ، المالية المتوافقة مع ضوابط الش  بنجاح   صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" " الطرح األولي لوحدات  فير

ي المنطقة و 
 األول من نوعه ف 

ُّ
 . الذي يعد

 

ة كانت و  ي كتتاب اال فير
ي ا ربيع  21الموافق م 2020ديسمير  6حد يوم األ قد بدأت  الصندوق وحدات الطرح األولي ل ف 

  ، واختتمت ه 1442 لثان 

  فراد من األمكتتبير   يوم عمل    15عىل مدى  الصندوق    استقطبقد  و   . ه1442  جمادى األول   9الموافق  م  2020  ديسمير   24  يوم الخميس 

كات  ي  وبلغ  ،  ألف  89تجاوز عددهم    ه فيستثمار  ال ل  والش 
اكات  صاف  ، حيث تجاوزت نسبة التغطية ريال سعوديمليون    8.472قيمة االشير

 . لرأس مال الصندوقمن الحد األدن    157%

 

 عىل هذا اإلنجاز، رصح 
ً
رالمالية"وتعليقا كةر"الخببر : "إننا سعداء بالنجاح الذي  األستاذ/رأحمدرسعودرغوث،رالرئيسرالتنفيذيرلشر

ة الطرح  األولي واإلقبال الذي شهده من ِقَبل المستثمرين من فئة األفراد والمؤسسات." وأضاف األستاذ غوث  حققه الصندوق خالل فير

ي أصول متنوعة بهدف تحقيق دخل دوري للمستثمرين."
: "سيوفر الصندوق فرص استثمارية ف 

ً
 قائال

 

 و و 
ً
وط و  فقا عىل المكتتبير    الخبير للدخل المتنوع المتداول""صندوق لـ  المطلوبة وحداتكامل التخصيص  سيتم  ،حكام الصندوق ألش 

،أيام عمل من  10خالل  ة الطرح األولي
ي موعد أقصاه انتهاء فير

ي  الصندوق طرح وحداتتعىل أن و  ،م2021يناير  7 ف 
المالية  السوق ف 

، من يوم عمل   20خالل   "تداول" ةالسعودي ة الطرح األولي
ي موعد أقصاهانتهاء فير

 . م2021يناير  21 ف 

 

عن    دورية   إل أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من األصول الُمدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد   "الخبير المالية" وأشارت  

ي 
.  الدخل، والمرابحة التمويل التجاري، واإلجارة، وصناديق و : الصكوك، ، وتضم تلك األصول من األصول متنوعة مجموعة  طريق االستثمار ف 

 لتشمل المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وأور 
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
حيث   ، وبا وتتوزع محليا

ي السنة عىل مالكي الوحدات.   % 5تفوق   يهدف الصندوق إل تحقيق عوائد منافسة 
 توزع مرتير  ف 

ً
 سنويا

 

ي إدارة األصول واالستثمارات البديلة والخدمات االستثمارية، مقرها مدينة جدة  والجدير بالذك
كة متخصصة ف  ر أن "الخبير المالية" هي ش 

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

ر

 -رررانتهررر-ر
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ر عنر"صندوق رالمتنوعرالمتداول"رللدخلر الخببر

ي المملكة العربية السعودية   الهيئة ضوابط مع متوافق مغلق متداول هو صندوق
 
عية، تم إنشاؤه بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها ف الش 

اف هيئة السوق المالية.  ي  المتنوع المتداول"للدخل  الخبير  "صندوق وحدات عىل طرح المالية السوق هيئة موافقة تمت ويخضع لرقابة وإش 
 
 ف

 م. 2020سبتمير   16 الموافق  ه،1442 محرم 28 السعودية "تداول" بتاريــــخ المالية السوق

  

، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة االستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب عىل جميع   هذا االستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محىلي

ي 
 
ي ينطوي عليها المستثمرين الراغبير  ف

االستثمار التوصل إل قرارهم بالتشاور مع مستشاريــهم الماليير  والقانونيير  وتقييم جميع المخاطر التر

تائج  االستثمار، كما ال يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، وباإلضافة إل ذلك، فإن األداء السابق ال يضمن الن 

وط واألحكام.  . المستقبلية للصندوق ي الش 
 
اك، ورسوم أخرى كما هو مذكور ف ي الصندوق خاضع لرسوم إدارة، ورسوم اشير

 
 االستثمار ف

 

اء أو بيع أي ورقة مالية أو  ا لش 
ً
المشاركة    إشعار هام: هذه الوثيقة صادرة من "الخبير المالية" ألغراض المعلومات العامة فقط، وهي ال تشكل عرض

 يمكن االعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أو التشجيع عىل إبرام أي عقد مهما كان. وال  فيها، كما أنها ال تشك
ً
 أو سندا

ً
ل )بكاملها أو أي جزء منها( أساسا

علق  تتحمل "الخبير المالية" أي مسؤولية عن أي خسارة يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو ألي سبب آخر ينشأ فيما يت 

ي تحتوي عليها هذه الوثيقة بشأن االحتماالت المستقبلية. وال يمكن تفسير أي ن بها. 
وع  ويمكن أال تتحقق أي من التوقعات واآلراء والبيانات التر

أن   مكنمن األداء السابق عىل أنه ضمان للنتائج المستقبلية. ويمكن أن تنخفض أو ترتفع قيم األوراق المالية وأسعارها والدخل الناتج عنها. وي

يات  يتعرض المستثمرون النخفاض قيم األوراق المالية أو أسعارها أو الدخل الناتج عنها. وال تتحمل هيئة السوق المالية أي مسؤولية عن محتو 

 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن، أو ي
ً
تم تكبدها  هذه الوثيقة، وال تقدم أي إقرار بشأن دقتها أو اكتمالها، وتخىلي نفسها رصاحة

وط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وما ورد ف يها  نتيجة، االعتماد عىل أي جزء من هذه الوثيقة. ويجب عىل المستثمرين المحتملير  قراءة ش 

ي الصندوق أنه قد قرأ 
وط وأحكام  بشأن مخاطر االستثمار ر ووثائقه األخرى بعناية ودقة قبل اتخاذ القرار. ويؤكد المستثمر عند استثماره ف  ش 

كة "الخبير المال  ي لش 
ون  وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى عىل الموقع اإللكير ية":  الصندوق، وأنه قد وافق عليها. يمكن االطالع عىل ش 

www.alkhabeer.com .   

 
رالمالية"ر رعنر"الخببر

ر

كة  كات  "الخبير المالية" هي ش  ي االستثمارات البديلة، تقدم منتجات وحلول استثمارية عالمية مبتكرة للمؤسسات والش 
إدارة األصول المتخصصة ف 

يعة اإل  كة المتوافقة مع ضوابط الش  سالمية بفاعليتها  العائلية والمستثمرين األفراد المؤهلير  من أصحاب المالءة المالية العالية. كما تتمير  أعمال الش 

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

 

ي األسواق المالية المحلية واإلقليمية والدولية من خالل مجموعة
 استثمارية ف 

ً
كة "الخبير المالية" فرصا ي ش 

متنوعة من   يقدم قطاع إدارة األصول ف 

ي قطاع العقار والصناديق ا 
ي "الخبير  الصناديق الخاصة والعامة ف 

كات، حيث يعمل فريق االستثمار العقاري ف  ي قطاع األسهم الخاصة للش 
لخاصة ف 

اذبة  المالية" عىل هيكلة وتطوير منتجات استثمارية عقارية مبتكرة، كما تستهدف إدارة األسهم الخاصة عىل تطوير منتجات تستفيد من الفرص الج

ي تشمل عىل القطاع التعل 
ي عدد من القطاعات والتر

ها ف   .يمي والقطاع الصحي وغير

 

ي األسواق المالية عير "صندوق الخبير 
كة "الخبير المالية" لعمالئه فرصة االستثمار ف  ي ش 

ريت". بينما   باإلضافة إل ذلك، يوفر قطاع إدارة األصول ف 

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

ي  
وات الوقفية عير "صندوق الخبير الوقف   ". 1هيكلة الكيانات وإدارة الير

 

ي مدينة   المملكة العربية السعودية.  ،21362جدة  128289طريق المدينة المنورة، ص. ب.  عىل يقع المقر الرئيسي للخبير المالية 
ولديها فرع ف 

اف هيئة السوق المالية السعودية، وحاصلة عىل ترخيص رقم ) الرياض    (. 07074 –  37بالمملكة العربية السعودية، وهي تخضع لرقابة وإش 

http://www.alkhabeer.com/
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ي 
ون  كة اإللكير      www.alkhabeer.com لمزيد من المعلومات عن "الخبير المالية"، الرجاء زيارة موقع الش 

 

:ر رالمالية"رعىلرشبكاترالتواصلراالجتماع   عناوينر"الخببر

https://twitter.com/AlkhabeerCap  https://www.facebook.com/AlkhabeerCap 
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 رئيس قطاع الخدمات اإلدارية
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