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 ما هو صندوق البالد متعدد األصول المتوازن؟ 

المتوازن األصول  متعدد  البالد  استثماري صندوق  صندوق  م    قابض  هو  مفتوح  دار  عام 

يقوم مدير الصندوق بتنويع أصول  حيثوبمستوى متوسط من المخاطرة  ة نشط باستراتيجية

  الضوابط مع    ومتوافقةمحليًا وعالميًا  متنوعة األصول  أخرى    في صناديق استثمارالصندوق  

اصولهاوالتي    الشرعية االستثمارات   الدين   أدواتفي    تستثمر  وأسواق  األسهم  وأسواق 

 .البديلة

 

 ما هي أهداف صندوق البالد متعدد األصول المتوازن؟

المال   رأس  على  الحفاظ  بين  الموازنة  إلى  المتوازن  األصول  متعدد  البالد  صندوق  يهدف 

صناديق  في  االستثمار  خالل  من  وذلك  الطويل  إلى  المتوسط  المدى  على  نمو  وتحقيق 

الم استثمارية  االستثمار  أدوات  في  أصولها  تستثمر  والتي  الشرعية  الضوابط  مع  توافقة 

 الدين وأسواق االستثمارات البديلة. متنوعة كاألسهم وأدوات

 

 ؟ االستثمار المتبعة في صندوق البالد متعدد األصول المتوازن استراتيجيةما هي 

الستراتيجية التنوع للمحفظة   قباتباع مدير الصندو  صندوق البالد متعدد األصول المتوازن  يتميز

وبمستوى متوسط  بين األصول المختلفة  توفير التنوع    االستثمارية للعميل والتي تهدف الى

مدير الصندوق لمنهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ   تبني  من المخاطرة وذلك من خالل

 علىبناء على تحليالته  حيث يعمل مدير الصندوق    تبديل المراكز االستثمارية ألصول الصندوق

الصندوق  تنويع مختلفة    أصول  خاللبنسب  من  الصناديق    وذلك  في  المتنوعة االستثمار 

تستثمر  و   االصول و التي  األسهم  أسواق  الدين  أو  /في   البديلة،االستثمارات    أو /و   أدوات 

 . ورسوم إدارة تنافسية  بانخفاض الحد األدنى لالشتراك في الصندوق  الصندوق كذلكويتميز  
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 ثروات للمستثمر؟ بمثابة مديركيف سيعمل الصندوق 

فانه يعمل بمثابة مدير ثروات للمستثمر حيث    اإلدارة النشطة   ةباتباع مدير الصندوق استراتيجي

توزيع   على  يعمل  األصولانه  بين  الصندوق  تحليله   بناءالمتنوعة    االستثمارية  أصول  على 

المخاطر غير الضرورية    عوائد وتقليلتحقيق  لألوضاع االقتصادية بالتالي سيعمل على محاولة  

 قدر االمكان. 

 

 األصول لشركة البالد المالية؟ ما هي الخبرات السابقة إلدارة 

  صناديق المؤشرات المتداولة تقدم إدارة األصول في البالد المالية خدمات متنوعة ومنها إدارة  

وإدارة المحافظ الخاصة، وإدارة الصناديق االستثمارية العامة والخاصة كما تقدم إدارة األصول  

ى مستويات الشفافية، وكذلك نشر  لعمالئها معلومات دقيقة وبيانات عن استثماراتها مع أعل

 .تقارير عن أداء الصناديق بشكل دوري

 

 كم مدة الصندوق؟

 .وال يوجد تاريخ الستحقاق الصندوق ،مفتوح المدة

 

 كم قيمة الوحدة االسمية؟ 

 .ريال سعودي 10قيمة الوحدة االسمية عند تأسيس الصندوق هي 

 

 

 متى يتم تقويم الصندوق؟

 حد واألربعاء. الصندوق يومي األيتم تقييم أصول 
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 ؟ماذا يعني كون الصندوق عاماً 

 كانوا أفراد أو شركات.  يعني أنه مطروح للعامة من الجمهور سواءً 

 

 هل يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية؟

أصول   في  االستثمار  عن  الناتجة  الموزعة  األرباح  استثمار  بإعادة  الصندوق  مدير  سيقوم 

 . الوحداتلن يقوم بتوزيع أي أرباح دورية على مالكي و  ،الصندوق

 

 درج في السوق السعودي )تداول(؟هل الصندوق م  

المجازة    متنوعة،يستثمر بشكل أساسي في صناديق استثمارية    ال، هو صندوق عام مفتوح

 . الشرعيةاللجنة من 

 البالد المالية.ويمكن االشتراك في الصندوق من خالل فتح حساب استثماري لدى 

 هل الصندوق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية؟

 نعم.

 

 كيفية االشتراك في الصندوق؟ 

 المالية ليتم تنفيذ عمليات االشتراك واالسترداد.  البالدفتح حساب استثماري لدى 

 

 ما هو الحد األدنى والحد األعلى لالشتراك؟ 

ريال سعودي لالشتراك    100و   ريال سعودي  500الصندوق  الحد األدنى لالشتراك النقدي في  

 .، وال يوجد حد أعلى لالشتراكضافياإل
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 هل يوجد حد أدني لالسترداد؟

 ريال سعودي. 100الحد األدنى لالسترداد هو 

 

 ؟ما هو مستوى المخاطر للصندوق

   .متوسط المخاطر 

 

 هل يدفع الصندوق الزكاة؟ 

يتحمل مالك الوحدات  ، و مستحقة نيابة عن مالكي الوحداتلن يقوم الصندوق بدفع أي زكاة  

 مسؤولية دفع الزكاة المستحقة عليه من قيمة الوحدات الخاصة به. 

 

 

 

 


