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 تقرير المستثمر 

م 2021  الثانيعن الربع   

 

 
 

 نبذة عامة عن الصندوق 

تم إنشاؤه بموجب األنظمة  و هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية،    )"الصندوق"(  " الخبير للدخل المتنوع المتداول " صندوق  

تحقيق دخل دوري للمستثمرين من في  ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. ويتمثل الهدف االستثماري للصندوق   ، واللوائح المعمول بها في المملكة 

االستثمار في   "الخبير المالية"   لتحقيق دخل دوري للصندوق. وينوي مدير الصندوقة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية  خالل االستثمار في أصول مدر  

 مباشر أو من خالل صناديق استثمار.إما بشكل    ، الصكوك، وصفقات التمويل التجاري، وصفقات اإلجارة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة 

 الصندوق محفظة في  تركز االستثماراتنسب   البيانات األساسية للصندوق 

 4700 تداول ال  رمز

 AKDICIF:AB  رمز بلومبرغ 

  م2021يناير   19 اإلدراج تاريخ 

 قابلة للتمديد  ،تبدأ من تاريخ اإلدراج  سنة 99 مدة الصندوق 

 10.1423 صافي قيمة الوحدة 

 .س. ر   519,715,457   *حجم أصول الصندوق 

 .س. ر 472,814,700 مال الصندوق    رأسإجمالي 

 . ر.س   37,458,037 *  مبلغ التمويل

 % 7.21 *  اإلجمالية ألصول الصندوقنسبة االقتراض من القيمة 

 % 7.81 الصندوق في نهاية الربع المعني أصول  صافيقيمة  نسبة االقتراض من

 %0.0  المعني  الربع   نهاية   في   الصندوق   أصول   قيمة   صافي   من   الصندوق   مدير   استثمار   ونسبة   قيمة 

 مرتفع  مستوى المخاطر 

 ريال سعودي   عملة الصندوق 

 يوجد  ال االستثمار ومدير الصندوق من الباطن مستشار  

 % 0.18 نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيها 
 

 

 

 .م )غير مدققة(2021 يونيو 30 تاريخ في كما *
  

   

 الموقع الجغرافي  توزيع االستثمارات حسب    *  المؤشرات المالية

 ربع سنويا   فترات التقييم 

 .س. ر 519,715,457 *  اإلجمالية ألصول الصندوقالقيمة  

 . ر.س  479,545,085 *  الصندوقصافي قيمة أصول وحدات  

 %0.00 الصندوق   أصول   قيمة   صافي   متوسط   لى إ مصاريف التعامل للربع المعني    نسبة و   مبلغ 

 % 0.26 *  الصندوق  ألصول اإلجماليةالمصروفات واألتعاب اإلجمالية إلى القيمة   نسبة

 %0.29 * الصندوق ألصول  اإلجمالية القيمة إلى  الصندوق  تكاليف  نسبة

 %0.32 *  الصندوق أصولمتوسط صافي  إلى  الصندوق  تكاليف  نسبة

 %0.29 اإلجمالية للربع المعني إلى متوسط صافي أصول الصندوق   األتعاب   و   المصروفات سبة  ن 

 . م )غير مدققة(2021 يونيو 30 تاريخ كما في *
 

 

 
   

 * الوحدة وسعر  األصول قيمة صافي أداء  بيانات أصول الصندوق 

 . ر.س 127,993,122 إجمالي قيمة محفظة التمويل التجاري 

 . ر.س 187,316,233 جارة إجمالي قيمة محفظة اإل

   .ر.س  83,751,798 الصكوك إجمالي قيمة محفظة 

   .ر.س  73,563,106 صناديق الدخل إجمالي قيمة محفظة 

 . ر.س  47,091,198 إجمالي النقد وما في حكمه  

 *  القيمة السوقية للصندوق بيانات
 ر.س.  472,814,700  كما في تاريخ اإلدراج 

 ر.س.  428,370,118 م  2021مارس   31 تاريخ  كما في

 ر.س.  433,098,265 م2021يونيو  30كما في تاريخ 
 

 

 
 .الوحدة  سعر على بناء  *   * بناء  على سعر الوحدة.
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٢٠٢١مارس ٣١

2021يونيو 30

.(س.ر)سعر الوحدة في السوق  .(س.ر)صافي قيمة الوحدة 

م٢٠٢١يونيو ٣٠

م٢٠٢١مارس ٣١

(تاريخ اإلدراج)م ٢٠٢١يناير ١٩
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 وحدات الصندوق  بيانات

 ر.س.  9.16 ( م2021 يونيو 30) الثاني  بنهاية الربع سعر الوحدة

 %8.40-  (م 2021 الثاني  الربع نهاية إلىأداء سعر الوحدة منذ تاريخ اإلدراج )من تاريخ اإلدراج  

 ر.س.  12.00  أسبوعا   52أعلى سعر في 

 ر.س.  8.98 أسبوعا   52أدنى سعر في 

 وحدة  47,281,470  عدد الوحدات القائمة 
 

 توزيع األرباح عن الربع 

 سياسة توزيع األرباح 
 من األرباح النصف سنوية المستلمة من عوائد استثمارات الصندوق   %100سيقوم مدير الصندوق بتوزيع  

 . م 2021يوم من يونيو  40ول توزيع خالل  أ يكون على أن  ، السنة مالكي الوحدات مرتين في  منبعد خصم المصروفات 

 ر.س.  8,743,920   ( م2021 يونيو 30) إجمالي الدخل للفترة

 % 2.02  ( م2021 يونيو 30)الدخل للفترة على سعر الوحدة  

 ال يوجد   خر تقرير تم اإلفصاح عنه( )أي ربح مدفوع الحق آل إجمالي األرباح الموزعة في الربع المعني 

 ال يوجد   الربح الموزع لكل وحدة 

 %0.0 الربح الموزع على سعر الوحدة  

 يوجد  ال توزيعها خالل الربع المعني أحقية التوزيعات النقدية التي تم  

 يوجد  ال إجمالي األرباح الموزعة في الربع المعني 

 يوجد  ال األولي   الوحدةسعر  منالربح الموزع في الربع المعني   نسبة
 

 معايير ومؤشرات أداء الصندوق

 نقطة أساس  300شهر زائد   12( لمدة LIBOR - معدل )الليبور المؤشر االسترشادي 

 ر.س.  10 ( داية الطرحبعند  األولي )سعر الوحدة 

 % 1.10 *  أداء سعر الوحدة منذ الفترة السابقة

 %8.40-  **  البدءأداء سعر الوحدة منذ تاريخ 

 %8.40-  *** البدء  منذ تاريخالعائد الكلي 

 

 . م2021 العام من الثاني الربع نهاية إلى األول الربع نهايةمن  *

 .م2021 العام من الثاني الربع نهاية إلىمن تاريخ بدء الصندوق  **

 . (وجدتن إ)العائد الكلي = أداء سعر الوحدة + إجمالي األرباح الموزعة  ***

 *  األداء قياس ومؤشرات معايير

 نقطة أساس  ٣٠٠شهر زائد  ١٢( لمدة LIBOR  -معدل )الليبور صندوق الخبير للدخل  

 ال ينطبق  9.97 *بداية الفترةحدة في وقيمة الصافي 

 ال ينطبق    10.14 ** قيمة الوحدة في نهاية الفترةصافي 

 *** %0.80 % 1.70 وحدة ال أداء 

 

 م2021 بريلأ 1كما في تاريخ  *

 م2021يونيو  30في تاريخ   كما**

  .%3.25االسترشادي  المؤشر عائد***

 ملكية استثمارات الصندوق:

 (%النسبة ) ملكية ال

 %100 ملكية تامة 

 %0 حق منفعة 
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 العائد 

 ** م٢٠٢١يونيو    ٣٠حتى تاريخ سنة منذ بدء الصندوق    *أشهر   ٣ البند 

 % 1.42 %1.70 *الصندوق صافي قيمة أداء 

 %1.45 %0.80 أداء المؤشر االسترشادي 

 %0.03- % 0.90 فارق األداء 

 م 2021يونيو  30لى إ 2021بريل أ 1*عن الفترة من 

 م. 2021يونيو  30لى إ  2021 يناير 19عن الفترة من **

 .قالسو عوامل على بناء   واالنخفاض لالرتفاع تخضع  المالية السوق في الوحدة سعرن أب حاطة***يجب اإل

 األداء والمخاطر

 م 2021يونيو  30سنة حتى تاريخ  معايير األداء والمخاطر 

 2.79 االنحراف المعياري 

 0.75 مؤشر شارب

 2.61 خطأ التتبع 

 ال ينطبق بيتا 

 %0.03- ألفا 

 % 0.01- مؤشر المعلومات 

 الصندوق وأي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر على عمل الصندوق  مستجدات

  الواليات المتحدةمن أصول الصندوق في صفقات إجارة تشمل عدة أنواع من المعدات والشركات، غالبيتها في  %36.80استثمر مدير الصندوق  •

 .للا  بإذن على مدى السنوات الخمس القادمة سنويا   %6.5. ومن المتوقع أن تحقق محفظة اإلجارة معدل عائد إجمالي يقدر بنسبة مريكيةاأل

القارة غالبيتها في وكانت  من أصول الصندوق في صفقات تمويل تجاري مع عدة أطراف مقابلة وفي عدة قطاعات،  %31استثمر مدير الصندوق  •

 . ا  سنوي %7.0إلى   %6.5تتراوح ما بين للا  بإذن تحقق عوائدا  و ،. وجميع الصفقات المبرمة قصيرة األجل بطبيعتهاوروبيةاأل

سيادية وشبه سيادية وصكوك   من أصول الصندوق في صكوك ذات درجات تصنيف ائتمانية مختلفة، تشمل صكوكا   %16.6 استثمر مدير الصندوق •

ح لتصنيف سنويا   %5زيادة عوائد المحفظة إلى أكثر من  ائتمانية تدعمشركات. وقد حصل مدير الصندوق على تسهيالت  ، مع المحافظة على وسط مرج 

 استثمارية. المحفظة بدرجة  

من أصول الصندوق في صناديق دخل، تتراوح ما بين تمويل خاص وإجارة وتمويل  %14.5ألغراض تنويع استثمارات الصندوق، استثمر مدير الصندوق   •

 .%7.0إلى  %6.5يتراوح في المتوسط بين  سنويا    تحقق عائدا   يتوقع أنو .تجاري وتسنيد

 قة ضمن اإلطار الزمني المستهدف المنصوص عليه في الشروط واألحكام.  ينوي مدير الصندوق توزيع األرباح المتحق •

شروط وأحكام الصندوق، وذلك بهدف تعظيم أداء الصندوق وتحقيق   إلى باإلضافة    الضوابط الشرعية   وفق   التمويل يسعى الصندوق إلى االستفادة من  •

 إضافي للصندوق ألغراض توظيفها في األصول المستهدفة.  تمويل مباحثات مع بنوك للحصول على   العوائد المستهدفة. ويجري مدير الصندوق حاليا  

 نظرة على قطاع اإلجارة والتمويل التجاري 

 اإلجارة  قطاع على  نظرة

يزال   بين القطاعات المختلفة، وهو ال كبيرا   لما ورد في تقرير المراجعة العالمي لإلجارة، شهد األداء العام لسوق التأجير وتمويل المعدات تفاوتا   وفقا   •

. وبينما تأثرت بعض شرائح القطاع بدرجة كبيرة من الناحية المالية، شهدت  (19- كوفيد)ونسبة تلقي لقاح على أوضاع األسواق المحلية  االرتباطشديد  

 شرائح أخرى معدالت نمو ثابتة.  

.  م2021في مجال االستثمار في البرمجيات وأنشطة أعمال جديدة في مجال التأجير في العام  مستقرا   من جهة أخرى، شهدت السوق األمريكية انتعاشا   •

في الواليات  %11.2تأجير وتمويل المعدات، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لالستثمار في المعدات والبرمجيات إلى لما أوردته مؤسسة   ووفقا  

. والجدير بالذكر أن مؤشر جائحة، مع تعديل الشركات الستراتيجياتها للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد في مرحلة ما بعد ال م2021المتحدة في العام 

 .م2020نقطة في أبريل  22.3نقطة، مقارنة  بـ  76.1عند  م2021هري لسوق التأجير في الواليات المتحدة قد وصل إلى أعلى مستوياته في أبريل الثقة الش
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 التجاري التمويل قطاع على  نظرة

في   لما صرحت به شركة كوأوليشن، ذراع الدراسات واألبحات بشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن يرتفع حجم االستثمارات العالمية وفقا   •

ز بذلك المستوى الذي ، ليتجاوم2022مليار دوالر أمريكي بحلول العام  54، وإلى حوالي م2021مليار دوالر أمريكي في العام  52قطاع التمويل التجاري ليصل إلى 

 .م2019مليار دوالر أمريكي في العام  53قد وصل إلى ف، (19-كوفيد ) جائحةكان عليه قبل انتشار 

حسبما  م2021في حجم التجارة العالمية في العام  %7.2فإن االرتفاع بنسبة لذا من التجارة العالمية على التمويل التجاري،  %90إلى  %80أكثر من  يعتمد •

 نظمة التجارة العالمية، يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق زيادة في حجم صفقات التمويل التجاري.أعلنته م

أن يؤدي تحسن هوامش أرباح صفقات التمويل التجاري بفعل انخفاض تكاليف التمويل الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة، إلى تعزيز    من المتوقع أيضا   •

 اري.نمو إيرادات صفقات التمويل التج

إلى نشوء فرصة لصناديق الدين الخاص والمستثمرين   مؤخرا   ( قد أدى 3باإلضافة إلى ذلك، فإن تطبيق معايير اإلقراض الصارمة )معايير بازل   •

 على البنوك التقليدية فقط.  للمشاركة في قطاع التمويل التجاري الذي كان في السابق مقتصرا  

ي،  كذلك، فإن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحج  • على    إن البنوك التقليدية تركز عموما    إذ م تمثل فرصة ال بأس بها لقطاع التمويل التجار

 الصفقات الكبيرة. 

 الصكوك  قطاع على  نظرة

السيادي، ومن  على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن يؤدي تراجع الدعم الحكومي واستمرار االنتعاش االقتصادي إلى انخفاض احتياجات التمويل  •

 م. 2021المتوقع أن تسهم إصدارات الصكوك غير المتكررة في زيادة حجم الصكوك الصادرة في العام 

مليار دوالر  86.4، من م2021مليار دوالر أمريكي في النصف األول  90.6لما أوردته ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز، ارتفع حجم إصدارات الصكوك إلى  وفقا   •

ة عمان بشكل  أمريكي في نفس الفترة من السنة السابقة. وقد أسهمت الزيادة في أعداد الطروحات من المملكة العربية السعودية وماليزيا وسلطن

 رئيسي في دعم إجمالي الزيادة في حجم إصدارات الصكوك. 

إن  وبما .  م2021أن تسهم إصدارات البنوك والشركات في تحسين األداء العام لسوق الصكوك في النصف الثاني من العام   من المتوقع أيضا   •

من المتوقع أن يتم تنفيذ جزء من هذه  ف ،  ( 19- كوفيد)  جائحة   بسبب تدابير الحد من انتشار   م 2020أنشطة الشركات كانت قد تراجعت في العام  

 .م2021االستثمارات في العام  

  لإلصدارات   العام   المستوى  ستقود   م 2021  عام   من   الثاني   النصف   في   أمريكي   دوالر   مليار   20  بقيمة   المستحقة   للصكوك   المتوقع   التمويل   إعادة   إن  •

 .الصكوك   سوق   في 

 

   *المتداولة في السوقسعر الوحدة  أداء

  

 م.2021يونيو  30نهاية   فياألسعار كما  *

 تغيير سعر الوحدة في السوق نظرا  ألن فترات تقييم صافي قيمة الوحدة ربع سنوية. البياني علىتم احتساب أداء الصندوق في الرسم 
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٩
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١٣

يونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

 إشعار مهم 

  جزء   أي أو)  الوثيقة تشكل وال ،"المتداول المتنوع للدخل الخبير " صندوق  في شكل بأي المشاركة أو االكتتاب أو  للشراء عرضا   الوثيقة هذه  تمثل ال

 قراءة المحتملين  المستثمرين على يجب. نوعه كان  مهما  تعاقد أي إلبرام محفزا   أو  تقدم بما للقيام  عليها االعتماد ينبغي وال أساسا  ( منها

  الموقع خالل من وذلك القرار  تخاذا قبل ودقة بعناية األخرى  ووثائقه االستثمار مخاطر بشأن فيها ورد وما "للدخل الخبير" صندوق  وأحكام شروط

  قيمة تنخفض أو ترتفع أن  ويمكن. محلي بنك لدى نقدية وديعة ليس االستثمار هذا.  www.alkhabeer.com: "المالية الخبير"  لشركة لكترونياإل

  مستشاريهم مع بالتشاور قرارهم إلى  التوصل االستثمار  في الراغبين المستثمرين جميع على يتوجب كما. منه متحقق آخر دخل وأي االستثمار

  سوف والمتوقعة  المستهدفة النتائج  بأن ضمان إعطاء  يمكن ال  كما.  االستثمار  عليها ينطوي التي المخاطر جميع وتقييم والقانونيين الماليين

ا   الصندوق في المستثمر  استثمار يعد.  للصندوق المستقبلية النتائج يضمن ال السابق  األداء فإن ذلك، إلى وباإلضافة تتحقق،   طالعهاب منه إقرار

 . بها  وقبوله الصندوق وأحكام شروط على

 للحصول على مزيد من المعلومات

 شركة الخبير المالية
 21362جدة  128289ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 

 +966 12 658 8888هاتف: 

 +966 12 658 6663فاكس: 

 info@alkhabeer.comالبريد اإللكتروني: 

 4030177445رقم السجل التجاري: 

 07074-37الرخصة الصادرة من هيئة السوق المالية: 

alkhabeer.com 

 


