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صندوق اإلمناء املتوازن متعدد األصول 

أ مديرأالصندوق:	(

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

مراجعة ألنشطة االستثامر خالل الفرتة:( 2

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

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

أداء صندوق االستثامر خالل الفرتة:( 	

12.79 %عائد الصندوق خالل الفترة

12,038,292صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الفترة

15.34صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية الفترة

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
األقلاألعلى

15.3413.52

784,601عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

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

1 %نسبة المصروفات

 للتغييـــرات التـــي حدثـت علـى شـــروط وأحـكام الصنـدوق ومذكـــرة املعلومـات او مسـتندات الصنـدوق خـــالل الفتـرة، نأمـل ( 	

االطـــالع علـى امللحـق )1(.

ال يوجد أي تغيري عىل معلومات الصندوق التي من شأنها التأثري عىل قرار ماليك الوحدات.( 	
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 اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة املحتسبة عىل الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق بشكل كبري: ( 	

 من صافي قيمة أصول الصندوقصندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول
ً
1.50 % سنويا

20 % سنويأ من صافي عوائد الصندوقصندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي

 من صافي قيمة أصول الصندوق صندوق إتقان للمرابحات والصكوك - إتقان كابيتال
ً
0.25 % سنويا

ــة ( 	 ــا وطريق ــح ماهيته ــكل واض ــا بش ــرتة، مبين ــالل الف ــدوق خ ــر الصن ــا مدي ــل عليه ــي حص ــة الت ــوالت الخاص ــول العم ــان ح  بي

ــد. ــا: ال يوج ــتفادة منه االس

 مخالفات قيود االستثامر:( 	

حصر كافة التجاوزات االستثمارية لصندوق االنماء المتوازن متعدد األصول لعام 2021م

تاريخ االغالقاإلجراء المتخذ/الخطة التصحيحيةتاريخ التجاوزنوع التجاوز سبب التجاوز #

1
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachJanuary 11, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي 

January 14, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 

2
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachFebruary 15, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي 

February 18, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 

3
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachFebruary 24, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي 

March 1, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 

4
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachMarch 10, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي 

March 11, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 

5
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachApril 28, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي

May 2, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام  

6
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachMay 10, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي

May 23, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 

7
تجاوز الفقرة )5 -د( من شروط وأحكام الصندوق حيث 

تجاوزت نسبة استثمار الصندوق في االسهم المحلية 
أكثر من 50 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

 passive
breachMay 26, 2021 سيتم بيع نسبة من الوزن الحالي

May 31, 2021للتخلص من التجاوز قبل خمسة أيام 



	

www.alinmainvestment.com

صندوق اإلمناء املتوازن متعدد األصول 

الملحق 1 )التغييرات في شروط وأحكام الصندوق(

التحديثات بتاريخ 27 /2021/01م

اسم الصندوق: صندوق اإلنماء المتوازن متعدد األصول

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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