
 

Classification: Private 
 

  هـ1442/  05/ 23التاريخ: 

 م2021/  01 /07: الموافق

 

 المحترمون                       السادة / مالكي الوحدات                                                                              

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
 

 صندوق والتي تتضمن التعديالت التالية:النود اشعاركم بتغييرات واجبة االشعار على مذكرة معلومات 
 

 

 

 اسم الصندوق: صندوق اإلنماء لألسهم السعودية

 مبررات التغيير الصيغة المقترحة الصيغة الحالية

 مجلس إدارة الصندوق: .10

أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع أسماء  أ.

 العضوية:

 نوع العضوية اسم العضو

عضو مستقل ورئيس  األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح

 مجلس إدارة الصندوق

عضو  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني

 مستقل

عضو غير  االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشود

 مستقل

 عضو غير مستقل از بغدادياالستاذ / مازن بن فو

 

 مجلس إدارة الصندوق: .10

أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع  أ.

 العضوية:

 نوع العضوية اسم العضو

عضو مستقل  األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح

 ورئيس مجلس إدارة الصندوق

عضو  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني

 مستقل

 عضو غير مستقل بن فواز بغدادي االستاذ / مازن

 

عضو مجلس اإلدارة االستاذ /  استقالة

 تركي بن عبد العزيز بن مرشود  

 نبذه عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق: ب.

عضو مستقل ورئيس  األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح

 مجلس إدارة الصندوق

عضو  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني

 مستقل

عضو غير  االستاذ / تركي بن عبد العزيز بن مرشود

 مستقل

 عضو غير مستقل االستاذ / مازن بن فواز بغدادي

نبذه عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة  ب.

 الصندوق:

عضو مستقل  األستاذ / خالد بن عبد الله الرميح

 ورئيس مجلس إدارة الصندوق

عضو  الدكتور / محمد بن ابراهيم السحيباني

 مستقل

 عضو غير مستقل الستاذ / مازن بن فواز بغداديا

عضو مجلس اإلدارة االستاذ /  استقالة

 تركي بن عبد العزيز بن مرشود  

 كأعضاء مجلس 
ً
ه. أعضاء مجلس الصندوق يعملون أيضا

 إدارة في الصناديق اآلتية:

تركي بن عبد العزيز بن مرشود من  االستاذ/ تم حذف

 القائمة
عضو مجلس اإلدارة االستاذ /  استقالة

 تركي بن عبد العزيز بن مرشود  

 

كما يقر مدير الصندوق بأن التغيير المقترح ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به في 

 .المملكة

 

 م2021يناير  20هـ الموافق لـ 1442ة جمادى اآلخر  7األربعاء وسيبدأ سريان هذه التغييرات بداية من يوم 

 

 

 وتقبلوا وافر التحية والتقدير،


