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  م 2021/  01/  27التاريخ: 

 هـ 1442/  06/  14الموافق:                                                                                                                                                                                                                             

 

 المحترمون                       السادة / مالكي الوحدات                                                                              

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
 

 ة:صندوق والتي تتضمن التعديالت التاليالنود اشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة معلومات 
 

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

 اشعار بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة معلومات الصندوقموضوع اإلشعار: 

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 . مجلس إدارة الصندوق:10

 اإلدارة:أ. مؤهالت أعضاء مجلس 

                                                                   األستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي                                                                                         

مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي المكلف في اإلنماء 

 في مجال االستثمار.  20مار، ولديه خبرة أكثر من لالستث
ً
عاما

وقد عمل مازن في كل من بنك الرياض والسعودي 

 إتش بي سي العربية السعودية 
ً
الفرنسي كابيتال وأخيرا

قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث كان يشغل منصب رئيس 

االستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية. وقد 

في إدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ عمل مازن 

دارة في اسواق األسهم والنقد على المستويين 
ُ

الخاصة الم

ي والخليجي. ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في 
ّ
المحل

تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما 

حصل على دورات متخصصة في مجاالت اإلدارة من معهد 

 ت العليا في ادارة االعمال.انسياد للدراسا

 . مجلس إدارة الصندوق:10

 أ. مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة:

                                                                   األستاذ/ مازن بن فواز بن أحمد بغدادي                                                                                         

مازن بغدادي هو الرئيس التنفيذي في اإلنماء 

 في مجال  20لالستثمار، ولديه خبرة أكثر من 
ً
عاما

االستثمار. وقد عمل مازن في كل من بنك الرياض 

 إتش بي سي  والسعودي الفرنسي كابيتال
ً
وأخيرا

العربية السعودية قبل انضمامه لإلنماء لالستثمار، حيث 

كان يشغل منصب رئيس االستثمار في إتش إس بي سي 

العربية السعودية. وقد عمل مازن في إدارة الصناديق 

دارة في اسواق 
ُ

االستثمارية والمحافظ الخاصة الم

ي والخليجي.
ّ
 األسهم والنقد على المستويين المحل

ويحمل مازن شهادة البكالوريوس في تخصص المالية 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على 

دورات متخصصة في مجاالت اإلدارة من معهد انسياد 

 للدراسات العليا في ادارة االعمال.

وذلك لتعديل 

 المنصب.
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 . مدير الصندوق:12

وأنشطة ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق 

 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(

 . مدير الصندوق:12

ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق وأنشطة 

 العمل الرئيسة لكل عضو:

األستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الراشد 

 عضو مستقل()رئيس مجلس اإلدارة و

 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(

إبراهيم الزامل المهندس / يوسف بن عبد الرحمن بن 

 )عضو مستقل(

 كما تم تحديث السير الذاتية لألعضاء.

جراء تعديل في إ

مجلس إدارة 

 الشركة.

 

 

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير،

 

 
 
 

 


