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صندوق البالد ريت القابض؟   ما هو   

هو صندوق يستثمر في صناديق االستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية "تداول"  

أو المطروحة لالكتتاب بهدف تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل وتوزيع أرباح  

 .مرتين في السنة 

 

 ماهي أهداف صندوق البالد ريت القابض؟ 

أرباح   توزيع  الى  الطويل باإلضافة  إلى  المتوسط  المدى  المال على  تنمية رأس  إلى  يهدف 

وذلك من خالل االستثمار بشكل أساسي في صناديق االستثمار العقارية  مرتين في السنة  

السوق   في  الشرعية  الرقابة  لجنة  من  المجازة  المطروحة  المتداولة  أو  تداول"  الرئيسية” 

لالكتتاب. ويهدف الصندوق لالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة المطروحة  

 . طرحا عاما في السوق السعودي 

 

 متى يتم تقويم الصندوق؟ 

   . واألربعاء   األحد مرتين أسبوعًيا  

 

عاًما؟   الصندوق   كون   يعني   ماذا   

 . ت شركا   أو   أفراد   كانوا   سواء   الجمهور   من   للعامة   مطروح   أنه   يعني 

 

 هل يقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية؟ 

نهاية شهر ابريل وشهر أغسطس من كل سنة.    ، نعم  
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 هل الصندوق مدرج في السوق السعودي تداول؟ 

ال، هو صندوق عام مفتوح يستثمر بشكل أساسي في صناديق االستثمار العقارية المتداولة  

 . المجازة من لجنة الرقابة الشرعية في السوق الرئيسية” تداول" أو المطروحة لالكتتاب 

 

فق ضوابط الهيئة الشرعية؟ هل الصندوق متوا   

. نعم   

 

 كيفية االشتراك في الصندوق؟  

 . واالسترداد   االشتراك   عمليات   تنفيذ   ليتم   المالية   البالد   لدى   استثماري   حساب   فتح 

 

 العقارية؟   ر االستثما   صناديق   في   لالستثمار   ة األساسي   ة خاصي ال   هي   ما 

 

 في   المباشر   ر االستثما   مع   بالمقارنة   بالسيولة   ض القاب   ريت   البالد   صندوق   يتميز 

 . الصندوق   فترة   طيلة   الوحدات   د واستردا   تراك اش   يمكن   حيث   العقارات 

 

 لالشتراك؟   ى األعل  والحد   ى األدن   الحد   هو   ما 

 

 أعلى   حد   يوجد   وال   سعودي،   ريال   500  الصندوق   في   النقدي   ك لالشترا   ى األدن   الحد 

 . ك لالشترا 

 


