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مدير الصندوق: . 	

اسم  مدير الصندوق، وعنوانه:( 1

شركة اإلنماء لالستثمار

برج العنود 2، الطابق رقم 20، طريق الملك فهد، حي العليا. 

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:( 	

1.33- %عائد الصندوق خالل الفترة

1,249,497,766صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الفترة

101.93صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية الفترة

أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
األقلاألعلى

103.81101.71

12,500,000عدد الوحدات المصدرة في نهاية الفترة

1.44قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة )حيثما ينطبق(

0.15 %نسبة المصروفات

تفاصيل أي تغيريات حدثت عىل رشوط واحكام الصندوق او مسـتندات الصنـدوق خـالل الفتـرة:( 	

ملحق 1

ال يوجد أي تغيري عىل معلومات الصندوق التي من شأنها التأثري عىل قرار ماليك الوحدات.( 	

اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة املحتسبة عىل الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق بشكل كبري: ( 	

0.25 % سنويأ من إجمالــي أصــول الصنــدوقصندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة األجل

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

ــا:  ــتفادة منه االس

ال يوجد.

أي بيانات ومعلومات أخرى: ( 	

اليوجد.
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الملحق 1 )التغييرات في شروط وأحكام الصندوق(

التحديثات بتاريخ 27 /2021/01م

اسم الصندوق: صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة األجل

موضوع اإلشعار: اشعار بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة معلومات الصندوق

مبررات التغييرالصيغة المقترحةالصيغة الحالية

10. مجلس إدارة الصندوق:
أ. مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة:

األستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي
التنفيــذي المكلــف فــي 	  الرئيــس  مــازن بغــدادي هــو 

 
ً
عامــا  20 مــن  أكثــر  خبــرة  ولديــه  لالســتثمار،  اإلنمــاء 
فــي مجــال االســتثمار. وقــد عمــل مــازن فــي كل مــن 
 
ً
وأخيــرا كابيتــال  الفرنســي  والســعودي  الريــاض  بنــك 
انضمامــه  قبــل  الســعودية  العربيــة  ســي  بــي  إتــش 
رئيــس  منصــب  يشــغل  كان  حيــث  لالســتثمار،  لإلنمــاء 
االســتثمار فــي إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية. 
االســتثمارية  الصناديــق  إدارة  فــي  مــازن  عمــل  وقــد 
األســهم  اســواق  فــي  الُمــدارة  الخاصــة  والمحافــظ 
ــي والخليجــي. ويحمــل 

ّ
والنقــد علــى المســتويين المحل

مــازن شــهادة البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة مــن 
حصــل  كمــا  والمعــادن  للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة 
علــى دورات متخصصــة فــي مجــاالت اإلدارة مــن معهــد 

األعمــال. إدارة  فــي  العليــا  للدراســات  انســياد 

10. مجلس إدارة الصندوق:
أ. مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة:

األستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي
اإلنمــاء 	  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  هــو  بغــدادي  مــازن 

 فــي مجــال 
ً
لالســتثمار، ولديــه خبــرة أكثــر مــن 20 عامــا

االســتثمار. وقــد عمــل مــازن فــي كل مــن بنــك الريــاض 
 إتــش بــي ســي 

ً
والســعودي الفرنســي كابيتــال وأخيــرا

العربيــة الســعودية قبــل انضمامــه لإلنمــاء لالســتثمار، 
فــي  االســتثمار  رئيــس  منصــب  يشــغل  كان  حيــث 
الســعودية. وقــد عمــل  العربيــة  بــي ســي  إتــش إس 
والمحافــظ  االســتثمارية  الصناديــق  إدارة  فــي  مــازن 
الخاصــة الُمــدارة فــي اســواق األســهم والنقــد علــى 
ــي والخليجــي. ويحمــل مازن شــهادة 

ّ
المســتويين المحل

البكالوريــوس فــي تخصــص الماليــة مــن جامعــة الملــك 
دورات  علــى  حصــل  كمــا  والمعــادن  للبتــرول  فهــد 
انســياد  معهــد  مــن  اإلدارة  مجــاالت  فــي  متخصصــة 

األعمــال. إدارة  فــي  العليــا  للدراســات 

وذلك لتعديل 
المنصب

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

العمل الرئيسة لكل عضو:
األســتاذ / عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه الراشــد 	 

)رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مســتقل(

األســتاذ/ عبــد المحســن بــن عبــد العزيــز بن فــارس الفارس 	 
)عضو(

األستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي )عضو(	 

الغامــدي 	  قــران  أحمــد  بــن  بــن عطيــة  الدكتــور/ ســعد 
)عضــو(

المهنــدس/ يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الزامــل 	 
)عضــو مســتقل(

األستاذ / محمد إقبال محمد إبراهيم )عضو(	 

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

العمل الرئيسة لكل عضو:
األســتاذ / عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه الراشــد 	 

)رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مســتقل(

االستاذ / مشاري بن عبد العزيز الجبير )عضو(	 

فــارس 	  بــن  العزيــز  عبــد  بــن  المحســن  عبــد   / األســتاذ 
)عضــو( الفــارس 

)عضــو 	  بغــدادي  أحمــد  بــن  فــواز  بــن  مــازن   / األســتاذ 
التنفيــذي( والرئيــس 

الدكتــور / ســعد بــن عطيــة بــن أحمــد قــران الغامــدي 	 
)عضــو(

إبراهيــم 	  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  يوســف   / المهنــدس 
مســتقل( )عضــو  الزامــل 

كما تم تحديث السير الذاتية لألعضاء.

إجراء تعديل في 
مجلس إدارة 

الشركة
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القوائم المالية: ب. 

































20

www.alinmainvestment.com

صنـدوق اإلمناء املتـداول لصكـوك الحكومـة السـعودية املحليـة – قصيـرة األجـل

www.alinmainvestment.com


