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2 صندوق اإلمناء للسيولة بالريال السعودي

أ مديرأالصندوق:	.

شركة اإلنماء لالستثمار

بيانات مدير الصندوق:. 1

شركة اإلنماء لالستثمار

ترخيص هيئة السوق المالية رقم: 09134-37

الرياض، حي العليا، برج العنود، طريق الملك فهد.

ص.ب. 55560 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية

هاتف : 8004413333 

 www.alinmainvestment.com  الموقع اإللكتروني

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثامر:. 2

اليوجد.

مراجعة ألنشطة االستثامر خالل الفرتة:. 	

تــم تنفيــذ جميــع اســتثمارات الصنــدوق بمــا يتوافــق مــع أهــداف و اســتراتيجيات الصنــدوق مــع اســتغالل الفــرص 

ــزام بقيــود االســتثمار التــي نصــت عليهــا شــروط و أحــكام الصنــدوق  ــار االلت ــة اخذيــن باالعتب االســتثمارية الممكن

قــدر اإلمــكان.

أداء صندوق االستثامر خالل الفرتة:. 	

0.69 %عائد الصندوق خالل الفترة

9,598,948,703صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الفترة

11.63صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية الفترة

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
األقلاألعلى

11.6311.57

825,287,014عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

ال يقوم الصندوق بتوزيع  أي أرباح لحملة الوحداتقيمة األرباح الموزعة لكل وحدة)حيثما ينطبق(.

0.06 %نسبة المصروفات

للتغييـــرات التـــي حدثـت علـى شـــروط وأحـكام الصنـدوق ومذكـــرة املعلومـات او مســـتندات الصنـدوق خـالل . 	

الفتـرة:

 نأمـل االطـالع علـى الملحـق )1(.
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أي تغيري عىل معلومات الصندوق التي من شأنها التأثري عىل قرار ماليك الوحدات.. 	

اليوجد.

ــا . 	 ــتثمر فيه ــي يس ــق الت ــه والصنادي ــدوق نفس ــىل الصن ــبة ع ــوم اإلدارة املحتس ــبة رس ــن نس ــاح ع اإلفص

ــري: ــكل كب ــدوق بش الصن

20  % سنويأ من صافي عوائد الصندوقصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

0.5  %  سنويا و يدفع من قيمة صافي أصول الصندوق صندوق مرابحات األول بالريال السعودي - شركة االول كابيتال

0.25  % سنويا تحتسب عند كل يوم تقويمصندوق البالد للمرابحة بالريال السعودي – شركة البالد لالستثمار

0.50  % من صافي قيمة الألصول سنويأفالكم للمرابحة بالريال السعودي - فالكم للخدمات الماليه

0.45  % من صافي قيمة األصول سنوياصندوق ألفا للمرابحة - شركة ألفا المالية

15  % سنويأ من العوائد المحققة من الصندوقصندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي - الجزيرة لألسواق المالية

بيــان حــول العمــوالت الخاصــة التــي حصــل عليهــا مديــر الصنــدوق خــالل الفــرتة، مبينــا بشــكل واضــح ماهيتهــا . 	

وطريقــة االســتفادة منهــا: 

ال يوجد.

مخالفات قيود االستثامر: . 	

اليوجد.
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الملحق 1 )التغييرات في شروط وأحكام الصندوق(

التحديثات بتاريخ 27 /2021/01م

اسم الصندوق: صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

موضوع اإلشعار: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة معلومات الصندوق

مبررات التغييرالصيغة المقترحةالصيغة الحالية

12. مدير الصندوق:
ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة 

العمل الرئيسة لكل عضو:

األستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الراشد 	 
)رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل(

األستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس 	 
الفارس )عضو(

األستاذ / مازن بن فواز بن أحمد بغدادي )عضو(	 

الدكتور / سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي 	 
)عضو(

المهندس / يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 	 
)عضو مستقل(

األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم )عضو(	 

12. مدير الصندوق:
ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة 

العمل الرئيسة لكل عضو:

األستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الراشد 	 
)رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل(

االستاذ / مشاري بن عبد العزيز الجبير )عضو(	 

األستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس 	 
الفارس )عضو(

األستاذ / مازن بن فواز بن أحمد بغدادي )عضو 	 
والرئيس التنفيذي(

الدكتور / سعد بن عطية بن أحمد قران الغامدي 	 
)عضو(

المهندس / يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم 	 
الزامل )عضو مستقل(

كما تم تحديث السير الذاتية لألعضاء.

إجراء تعديل في 
مجلس إدارة 

الشركة
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القوائمأالمالية: ب(أ
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