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 "  المتداول لدخل المتن�عالخب�ي لإدراج "صندوق 
ي السوق المال�ة السعود�ة   و�دء

 تداول وحداته �ف
 

السعود�ة   الع���ة  الممل�ة  االستثمارات  :  م٢٠٢١يناير    ١٩  –جّدة،  ي 
�ف المتخصصة  األصول  إدارة  كة  �ش المال�ة"،  "الخب�ي  أعلنت 

المال�ة   اإلسالم�ة،والخدمات  �عة  ال�ش ضوابط  مع  عن    المتوافقة  وحدات  اليوم  تداول  و�دء  المتن�ع  "إدراج  للدخل  الخب�ي  صندوق 
اليوم الثالثاء   "المتداول المال�ة السعود�ة "تداول"  ي السوق 

ي السوق هو  ٢٠٢١يناير    ١٩  ، �ف
  ٤٧٠٠م، وس�كون رمز تداول الوحدات �ف

 .SA1560529E57والرمز الدو�ي 
 

ي    الصندوق  ب�دراج وتداول وحداتحتفال  تم اال   ،المناسبةو�ــهذە  
ي المركز اإلعال�ي لـ "تداول"السوق المال�ة السعود�ة "تداول"  �ف

بمدينة    �ف
ي "تداول"، واألستاذ/ أحمد سعود غوث، بحضور    ، وذلكال��اض

األستاذ/ محمد سل�مان الرميح، مدير عام اإلدارة العامة لألسواق �ف
كةالتنف�ذي ل�ش  الرئ�س  ي ال�ش

ي المنطقة يتم األول  باعتبارە الصندوق  ،  كة "الخب�ي المال�ة"، وعدد من كبار التنف�ذين �ف
ي السوق إدراج�ف

ه �ف
ي  يتيح للمستثم��ن  ل  المال�ة السعود�ة من فئة الصناديق االستثمار�ة المغلقة المتداولة (غ�ي العقار�ة)،

محفظة متنوعة فرصة االستثمار �ف
 المدرة للدخل. من األصول 

 
كة "الخب�ي المال�ة"  / األستاذ وّ�ح   ي  "   : أحمد سعود غوث، الرئ�س التنف�ذي ل�ث

نحن سعداء بط�ح وحدات أول صندوق للدخل �ف
�حة واسعة من األصول واألسواق المحل�ة واإلقل�م�ة والدول�ة. و�تيح   صندوق الخب�ي للدخل  "المنطقة الذي تتن�ع استثماراته ع�ب �ش

أ�شطة لل  "المتداول  المتن�ع نطاق  وتوسيع  التداول  نمو حجم  �دعم  بما  للدخل،  ُمدرة  أصول  أموالهم ع�ب  توظ�ف  مستثم��ن فرصة 
ي نتطلع من خاللها إ� فتح آفاق جد�دة من   ي السوق السعود�ة. وُ�عد هذا الصندوق خطوة أخرى ضمن رؤ�تنا البارزة الىت

االستثمار �ف
ة لصالح كافة أطرافنا المعن�ةفرص االستثمار الواعدة أم  ". ام المستثم��ن إ� جانب تع��ز النمو وخلق ق�مة كب�ي

 
ي المنطقة، أ��� من  "وقد جذب  هذا  

ألف مكتتب من المستثم��ن األفراد    ٨٩صندوق الخب�ي للدخل المتن�ع المتداول"، األول من نوعه �ف
ا�ات   ف تجاوزت �سبة التغط�ة    مليون ر�ال  ٤٧٢٫٨والمؤسسات، و�لغ إجما�ي ق�مة االش�ت ي حني

من الحد األدىف لرأس    ٪١٥٧سعودي. �ف
الممتدة ع� مدى   ة اال�تتاب  الصندوق طوال ف�ت بدأ  يوم عمل،    ١٥مال  ي   �وانت  م٢٠٢٠د�سم�ب    ٦  تار�ــــخ  منوالذي 

د�سم�ب    ٢٤  �ف
 . م٢٠٢٠

 
المال�ة" وأشارت   للمستثم��ن فرص تحقيق عوائد    "الخب�ي  للدخل، و�قدم  الُمدرة  الصندوق يوفر محفظة متنوعة من األصول  إ� أن 

واإلجارة،   التجاري،  والتم��ل  الصكوك،  األصول:  تلك  وتضم  األصول،  من  متنوعة  مجموعة  ي 
�ف االستثمار  ط��ق  عن  منافسة  دور�ة 

 وعا
�
 و�قل�م�ا

�
 لتشمل الممل�ة الع���ة السعود�ة، واإلمارات الع���ة المتحدة، والوال�ات  وصناديق الدخل، والمرابحة. وتتوزع محل�ا

�
لم�ا

ي السنة ع� مال�ي الوحدات ٪٥ تتجاوز المتحدة، وأورو�ا، ح�ث يهدف الصندوق إ� تحقيق عوائد منافسة 
ف �ف  توزع مرتني

�
 .سن��ا

 
ي إدارة األصول واالستثمارات البد�لة والخدمات االستثمار�ة، مقرها مدينة جدة    "الخب�ي المال�ة"والجدير بالذكر أن  

كة متخصصة �ف �ي �ش
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، و�ي حاصلة ع� ترخ�ص من هيئة السوق المال�ة السعود�ة 

 ). ٠٧٠٧٤ – ٣٧برقم (�ف
 

 -  انت� -
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 للدخل المتن�ع المتداول" الخب�ي  عن "صندوق 
 

الع���ة  الممل�ة  ي 
�ف بها  المعمول  واللوائح  األنظمة  إ�شاؤە بموجب  تم  ع�ة،  ال�ش الهيئة  متوافق مع ضوابط  هو صندوق متداول مغلق 

المال�ة ع� ط�ح وحدات "صندوق الخب�ي للدخل  المال�ة. تمت موافقة هيئة السوق  اف هيئة السوق  السعود�ة و�خضع لرقابة و��ش
ي السوق

 م. ٢٠٢٠سبتم�ب   ١٦ه، الموافق ١٤٤٢محرم  ٢٨المال�ة السعود�ة "تداول" بتار�ــــخ   المتن�ع المتداول" �ف
 

، و�مكن أن ترتفع أو تنخفض ق�مة االستثمار وأي دخل آخر متحقق منه. كما يتوجب   هذا االستثمار ل�س ود�عة نقد�ة لدى بنك مح�ي
ي االستثمار التوصل إ� قرارهم  

ف �ف ف وتقي�م جميع المخاطر ع� جميع المستثم��ن الراغبني ف والقانونيني بالتشاور مع مستشار�ــهم الماليني
ي ينطوي عليها االستثمار، كما ال �مكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، و�اإلضافة إ� ذلك، فإن األداء   الىت

ي الصندوق خاضع 
اك، ورسوم أخرى كما هو مذكور  السابق ال �ضمن النتائج المستقبل�ة للصندوق. االستثمار �ف لرسوم إدارة، ورسوم اش�ت

وط واألحكام.  ي ال�ش
 �ف
 

اء أو بيع أي ورقة مال�ة أو  ا ل�ش  إشعار هام: هذە الوث�قة صادرة من "الخب�ي المال�ة" ألغراض المعلومات العامة فقط، و�ي ال �شكل عرض�
 أو سندا� �مكن االعتماد عل�ه ف�ما يتعلق ب�برام أو التشجيع ع�  

�
أي   إبرامالمشاركة فيها، كما أنها ال �شكل (بكاملها أو أي جزء منها) أساسا

عقد مهما كان. وال تتحمل "الخب�ي المال�ة" أي مسؤول�ة عن أي خسارة �مكن أن تنشأ نت�جة استخدام هذە الوث�قة أو محت��اتها أو ألي 
ي تحتوي عليها هذە الوث�قة �شأن االحتماالت  سبب آخر ينشأ ف�ما يتعلق بها. و�مكن أال تتحقق أي من التوقعات واآلراء والب�انات الىت

بل�ة. وال �مكن تفس�ي أي ن�ع من األداء السابق ع� أنه ضمان للنتائج المستقبل�ة. و�مكن أن تنخفض أو ترتفع ق�م األوراق المال�ة  المستق
 وأسعارها والدخل الناتج عنها. و�مكن أن يتعرض المستثمرون النخفاض ق�م األوراق المال�ة أو أسعارها أو الدخل الناتج عنها. وال تتحمل 

 من أي هيئة الس 
ً
وق المال�ة أي مسؤول�ة عن محت��ات هذە الوث�قة، وال تقدم أي إقرار �شأن دقتها أو ا�تمالها، وتخ�ي نفسها �احة

مسؤول�ة مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن، أو يتم تكبدها نت�جة، االعتماد ع� أي جزء من هذە الوث�قة. و�جب ع� المستثم��ن 
وط وأحكام ف قراءة �ش الصندوق ومذكرة المعلومات وما ورد فيها �شأن مخاطر االستثمار ر ووثائقه األخرى بعنا�ة ودقة قبل   المحتملني

وط وأحكام الصندوق، وأنه قد وافق عليها. �مكن االطالع ع�   ي الصندوق أنه قد قرأ �ش
اتخاذ القرار. و�ؤكد المستثمر عند استثمارە �ف

وط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى ع�  كة "الخب�ي المال�ة":   �ش ي ل�ش
وىف  . www.alkhabeer.comالموقع اإلل��ت

 
 عن "الخب�ي المال�ة" 

 
ي االستثمارات البد�لة، تقدم منتجات وحلول استثمار�ة عالم�ة مبتكرة للمؤسسات وال

كة إدارة األصول المتخصصة �ف كات  "الخب�ي المال�ة" �ي �ش �ش
ف من  �عة اإلسالم�ة بفاعليتها  العائل�ة والمستثم��ن األفراد المؤهلني كة المتوافقة مع ضوابط ال�ش ف أعمال ال�ش أصحاب المالءة المال�ة العال�ة. كما تتم�ي

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

ي  
 استثمار�ة �ف

�
كة "الخب�ي المال�ة" فرصا ي �ش

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

كات، ح�ث �عمل ف��ق االستثمار العقاري �ف ي قطاع األسهم الخاصة لل�ش
ي قطاع العقار والصناديق الخاصة �ف

خب�ي  الصناديق الخاصة والعامة �ف
كما �ستهدف إدارة األسهم الخاصة ع� تط��ر منتجات �ستف�د من الفرص الجاذبة    المال�ة" ع� ه�كلة وتط��ر منتجات استثمار�ة عقار�ة مبتكرة،

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

 
ي األسواق المال�ة ع�ب 

كة "الخب�ي المال�ة" لعمالئه فرصة االستثمار �ف ي �ش
 "صندوق الخب�ي ر�ت". بينما  باإلضافة إ� ذلك، يوفر قطاع إدارة األصول �ف

ي  تقدم إدارة االستثمارات البنك�ة خدمات استثمار�ة متخصصة من ضمنها عمل�ات الدمج واالستحواذ. كما تنفرد "الخب�ي المال�ة" بتقد�م الم 
شورة �ف

ي  
وات الوقف�ة ع�ب "صندوق الخب�ي الوق�ف  ". ١ه�كلة ال��انات و�دارة ال��
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ال للخب�ي  الرئ��ي  المقر  المنورة، ص. ب.    ع� مال�ة  �قع  المدينة  السعود�ة.   ،٢١٣٦٢جدة    ١٢٨٢٨٩ط��ق  الع���ة  ي مدينة   الممل�ة 
ولديها ف�ع �ف

اف هيئة السوق المال�ة السعود�ة، وحاصلة ع� ترخ�ص رقم (   ). ٠٧٠٧٤ –  ٣٧ال��اض بالممل�ة الع���ة السعود�ة، و�ي تخضع لرقابة و��ش
ي   الرجاءل�ة، لم��د من المعلومات عن الخب�ي الما 

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 
 9344 612 12 966+هاتف: 

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

 إبراه�م عنبتاوي 
 برونزو�ك الخليج المحدودة 

 :  6270 446 4 971+هاتف مبا�ش
ي 
وىف  alkhabeer@brunswickgroup.com  : ب��د إل��ت
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