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 إشعار مهم 

، وال تشــكل الوثيقة (أو أي جزٍء منها) أســاس وال ينبغي االعتماد عليها  للدخل المتنوع المتداولال تمثل هذه الوثيقة عرض للشــراء أو االكتتاب أو المشــاركة بأي شــكل في صــندوق الخبير  
وما ورد فيها بشـــأن مخاطر    للدخل المتنوع المتداولللقيام بما تقدم أو محفزًا إلبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. يجب على المســـتثمرين المحتملين قراءة شـــروط وأحكام صـــندوق الخبير  

كما يمكن الحصــول على تقارير الصــندوق من خالل    www.alkhabeer.comبعناية ودقة قبل اتخاذ القرار وذلك من خالل الموقع االلكتروني لشــركة الخبير المالية االســتثمار ووثائقه األخرى  
ر وأي دخـل آخر متحقق مـنه. كمـا يتوجـب على جميع  لكتروني لمـدير الصــــــــندوق. ـهذا االســـــــتثمـار ليس وديعـة نقـدـية ـلدى بـنك محلي. ويمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمـة االســـــــتثمـاالموقع اإل

عليها االسـتثمار كما ال يمكن إعطاء ضـمان  المسـتثمرين الراغبين في االسـتثمار التوصـل إلى قرارهم بالتشـاور مع مسـتشـاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي  
ــوف تتحقق، وباإل ــتهدفة والمتوقعة سـ ــندوق إقرارًا منه بأن النتائج المسـ ــتثمر في الصـ ــتثمار المسـ ــندوق. يعد اسـ ــتقبلية للصـ ــمن النتائج المسـ ــابق ال يضـ ــافة إلى ذلك، فإن األداء السـ ضـ

إن  –لمؤشـر االسـترشـادي  لجميع المسـتثمرين. األداء السـابق لصـندوق االسـتثمار أو األداء السـابق ل اً باطالعه على شـروط وأحكام الصـندوق وقبوله بها. هذا االسـتثمار قد ال يكون مالئم
ــندوق أو أي من تابعيه وفقًا ألهد - وجد ــدرها مدير الصـ ــندوق في أوراق مالية أصـ ــتثمر الصـ ــتقبل. قد يسـ ــندوق في المسـ ــرًا على أداء الصـ ــتثمار  ال ُيعّد مؤشـ ــات االسـ ــياسـ ــندوق وسـ اف الصـ

ــاته المذكورة في  ــروط وأحكاموممارســ ــركة الخبير المالي  شــ ــندوق. يمكن أن تملك شــ ــتركين  الصــ ــمان للمشــ ــناديق التي تديرها. ال يوجد ضــ ــة في الصــ الوحدات أن األداء المطلق  في  ة حصــ
سـوف يتكرر أو يماثل األداء السـابق. ليس هناك ضـمان يمكن أن يقدمه مدير الصـندوق بشـأن تحقيق أهداف االسـتثمار. ويجب   مقارنة بالمؤشـر االسـترشـادي  ئهلصـندوق االسـتثمار أو أدا

ل الصـندوق. تؤثر في صـافي قيمة أصـو على المشـتركين أخذ عوامل المخاطر المذكورة في شـروط وأحكام ومذكرة معلومات الصـندوق بعين االعتبار قبل االشـتراك والتي من المحتمل أن
. تنتفي المســؤولية عن مدير الصــندوق أو أي من تابعيه قيمة الوحداتقد يخســر المشــتركون األموال المشــترك بها في صــندوق االســتثمار، ويترتب على هذه الخســارة انعدام أو انخفاض  

اتخاذ قرارهم بأنفسهم أو   االستثمارفي   الراغبينالمستثمرين  الصندوق. يجب على جميع  بل مدير في حال وقوع أي خسارة مالية للصندوق ما لم يكن ذلك ناتجًا عن أسباب متعمدة من قِ 
 بمشاركة مستشاريهم المهنيين فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والمالية والضريبية المرتبطة بهذا الصندوق.
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 معلومات صندوق االستثمار  (أ) 

 اسم الصندوق 1)

 للدخل المتنوع المتداول صندوق الخبير 

 تها أهداف وسياسات االستثمار وممارس 2)

ة للدخل متوافقة مع  هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خالل االستثمار في أصول مدرّ االستثماري للصندوق  الهدف إن •
 .ضوابط الهيئة الشرعية

 ضوابط الهيئة الشرعيةة للدخل متوافقة مع االستثمار في أصول متنوعة مدرّ فه من خالل اهدأ سعى الصندوق إلى تحقيق ي •
، وصفقات اإلجارة، التجاري لتحقيق دخل دوري للصندوق. وينوي مدير الصندوق االستثمار في الصكوك، وصفقات التمويل 

 منتوزيع األصول كنسبة مئوية  ويتراوح وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة إما بشكل مباشر أو من خالل صناديق استثمار.
 : التالي   النحو على ائم مالية مدققة القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق حسب آخر قو

 الحد األعلى  الحد األدنى  فئة األصول

 %40 %0 صكوك

 %40 %0 صفقات التمويل التجاري 

 %40 %0 صفقات اإلجارة 

 % 25 %0 *  صناديق الدخل

 % 5 %0 **  السيولة النقدية وصفقات المرابحة

 مالحظات بخصوص االستثمار في صناديق الدخل:  *
لكل نوع من تلك   استثمار صناديق الدخل في أي من أنواع األصول المذكورة أعاله، تكون عندها حدود االستثمار في تلك الصناديق مستقلة عن الحدود المحددةفي حال  -

 االستثمارات. 

 مالحظات بخصوص االستثمار في صفقات المرابحة:  ** 
ولكن في حال تصفية بعض   من صافي قيمة أصول الصندوق. %5لنقد أو االستثمار في صفقات مرابحة بنسبة تتجاوز االحتفاظ بابفي األوضاع العادية، لن يقوم مدير الصندوق   -

  %100 إلى  المرابحة إلى ما يصلصفقات  و يةنقدسيولة اليمكن زيادة النسبة المخصصة لل  االستثمارات (وإلى أن تتم إعادة استثمار السيولة النقدية)، أو في الظروف االستثنائية،

 . من صافي قيمة أصول الصندوق
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 : وصف أنواع األصول واستراتيجيات الصندوق •

 االستثمار  نوع

يتم االستثمار في الصكوك السيادية أو شبه السيادية أو صكوك الشركات المطروحة طرحًا عامًا أو خاصًا، والصادرة محليًا  صكوك:  1.
أو أي عملة   ،الدوالر األمريكي  أو السعودي،الريال وعالميًا والمتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وتكون عملة تلك الصكوك إما 

 . ريكي أخرى مرتبطة بالدوالر األم

% من أصول  5يحق لمدير الصندوق االستثمار في أي إصدار صكوك ذي درجة استثمارية، كما يجب عليه أال يقوم باستثمار أكثر من  
ئتماني الصندوق في صكوك مصنفة بأقل من الدرجة االستثمارية، أو في صكوك غير مصنفة، على أن يكون معدل التصنيف اال 

فيتش أو موديز). وفي حال تفاوت   / أو أعلى وفقًا لتصنيف ستاندرد آند بورز BBB-/Baa3(أي  استثماريةدرجة   المحفظة الصكوك هو ذ 
 درجات التصنيف االئتماني وفقًا للشركات المعتمدة للتصنيف، يجب العمل بدرجة التصنيف األقل.

الصندوق مسؤوًال عن تعيين السمسار الوسيط بل سمسار وسيط. ويكون مدير ويمكن للصندوق االستثمار في الصكوك من قِ  
 بما يتوافق مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

التجاري:   .2 التمويل  التمويلصفقات  االستثمار في صفقات  تجارية  التمويل  الالتجاري من خالل محفظة متنوعة من صفقات   يتم 

تكون متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية، وموزعة في األسواق العالمية  ن  أعلى  التأمين، وقصيرة األجل بضمان األصول و/أو عقود  

لألنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك األسواق في الدول    ةوخاضعخارج المملكة العربية السعودية  

التجاري ذ  فّ وسيط منمدير الصندوق بالتعاقد مع  ويقوم  التي تعمل بها.   . وفي هذا الحال، يلتزم  لتنفيذ الصفقات الخاصة بالتمويل 

ذ بضوابط االستثمار اإلرشادية المتفق عليها مع مدير الصندوق، ويكون مدير الصندوق مسؤوًال عن تعيين الوسيط  الوسيط المنفّ 

 .   المنفذ بما يتوافق مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية

صفقات اإلجارة من خالل محفظة متنوعة مؤلفة من عقود اإلجارة المتوسطة إلى طويلة األجل يتم االستثمار في  صفقات اإلجارة: . 3

وموزعة في   متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعيةوالتي تستخدم لتوريد أنواع مختلفة من المعدات في قطاعات متعددة، وتكون 

لألنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات المالية والرقابية المنظمة لتلك  ةوخاضعلعربية السعودية األسواق العالمية خارج المملكة ا

النقل والمواصالت، والمرافق العامة، والنقل البحري،  -على سبيل المثال ال الحصر  -األسواق في الدول التي تعمل بها. ومنها 

ب المواد الغذائية، والرعاية الصحية. وتكون صفقات اإلجارة مضمونة بملكية  والنظافة والصيانة، وإنتاج المواد الكيماوية، وتعلي

. وفي هذا الحال، يلتزم الوسيط لتنفيذ صفقات اإلجارةوسيط منفذ األصول لصالح الصندوق. ويقوم مدير الصندوق بالتعاقد مع 

ذ بما ر الصندوق مسؤوًال عن تعيين الوسيط المنفّ المنفذ بضوابط االستثمار اإلرشادية المتفق عليها مع مدير الصندوق، ويكون مدي

 .   يتوافق مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية

مرخصين   -  مدير الصندوق مفيه نبم -صناديق  يري يتم إدارتها من ِقَبل مدالتي دخل اليتم االستثمار في صناديق صناديق الدخل:  .4

متوافقة مع ضوابط على أن تكون من ِقَبل الهيئة أو جهة مماثلة في حال االستثمار في صناديق خارج المملكة العربية السعودية 

التمويل التجاري    -على سبيل المثال ال الحصر  -ة للدخل، منها الهيئة الشرعية. وتستثمر هذه الصناديق في فئات أصول مختلفة مدرّ 

ة للدخل وصفقات المرابحة. وسوف يتأكد مدير الصندوق عند استثماره في أي  ئتماني واإلجارة والصكوك واألسهم المدرّ والتمويل اال

  الخاصةمن تلك الصناديق من توافق استراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق المستهدف مع االستراتيجية االستثمارية 

ثمار فيها الصناديق المطروحة طرحًا عامًا أو خاصًا على أال يتجاوز االستثمار في  بالصندوق. وتشمل صناديق الدخل التي يمكن االست

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 25الصناديق الخاصة 

 البنك المركزي يتم االستثمار في صفقات المرابحة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة من ِقَبل  صفقات المرابحة: 5.

 .متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعيةعلى أن تكون  السعودي والعاملة في المملكة العربية السعودية
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 القرارات  اتخاذ  بغرض  استخدامها  الصندوق  لمدير  يمكن  التي  واألدوات  واألساليب  المعامالت 
 االستثمار  االستثمارية لصندوق 

يعتمد الصندوق على رؤية وتقدير مدير الصندوق المبنية على األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية، ونتائج الدراسات المالية   •
الصندوق على التحليل األساسي لكل فرصة  والمعلومات المتوفرة تجاه الفرص االستثمارية المتاحة في السوق، ويعتمد مدير 

استثمارية وتقييمها بناًء على قوة المركز المالي والعوائد المتوقعة، باإلضافة إلى تحليل المؤشرات الفنية ومستوى المخاطر  
 التي ُتعد فرصًا استثمارية مناسبة. االستثمارات اختيار المرتبط بكل فرصة، ومن ثم سيتم 

 حيث العائد التمويل التجاري واإلجارة والمرابحة من  صفقات في  المتاحة  العروض أفضل تحليل على  الصندوق  مدير يعتمد •
 الحال  وكذلك  من المخاطر. ممكن مستوى  أدنى  على  الحفاظ مع ممكن  عائد أفضل تحقيق لضمان المخاطر  ومستوى 

 والصناديق الصكوك انتقاء  على  يتم العمل بحيث المتاحة والصناديق  الصكوك وعوائد مخاطر  مستوى  لتحليل بالنسبة
 .جيدة مالية ومالءة ةسمع ذات  رةمصدّ  جهات  إلى  العائدة

% من 5يستهدف مدير الصندوق االستثمار في أي إصدار صكوك ذي درجة استثمارية، كما يجب عليه أال يقوم باستثمار أكثر من  •
أصول الصندوق في صكوك مصنفة بأقل من الدرجة االستثمارية، أو في صكوك غير مصنفة، على أن يكون معدل التصنيف  

فيتش أو موديز). وفي  / أو أعلى وفقًا لتصنيف ستاندرد آند بورز BBB-/Baa3ة (أي درجة استثماري  المحفظة الصكوك هو ذئتماني اال
 وفقًا للشركات المعتمدة للتصنيف، سيتم األخذ بدرجة التصنيف األقل. ،حال تفاوت درجات التصنيف االئتماني 

على آلية التقييم الداخلية المتبعة لدى مدير  فة ائتمانيًا، يتم تقييم هذه الجهات بناءً وفي حال االستثمار مع جهات غير مصنّ  •
على سبيل   - الصندوق، حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الجهة غير المصنفة ائتمانيًا بناًء على عدد من العوامل والتي ذكر منها

د األعلى لالستثمار مع جهات أو تصنيف البلد الذي تنتمي له الجهة، المالءة المالية، كفاءة األصول واألرباح. والح  -  المثال ال الحصر
 % من إجمالي قيمة أصول الصندوق.5% من إجمالي حجم محفظة الصكوك على أال يتجاوز 25أدوات غير مصنفة هو 

 واألداء  صندوق لكل العائد والمخاطر على  بناءً  صندوق كل بتقييم الدخل  صناديق في  االستثمار عند الصندوق مدير يقوم •
للصندوق   المالية المالءة -  ال الحصر المثال سبيل على  - أخرى  معايير لى إ باإلضافة الصناديق لمدير تلك  السابق

 .بالصندوق المستهدف الخاصة  االستثمار وإجراءات  سياسات المستهدف،

 األهداف  تحقق  التي  والحكيمة  الجيدة  االستثمار  ممارسات  مع  منسجمة  الصندوق  مدير  يتخذها  التي  االستثمار  قرارات  تكون  •
 للتأكد  وسعه  في  ما  بذل ذلك  ويشمل  ، المعلومات  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط  في  للصندوق المحددة  االستثمارية 

 :اآلتي  من 

 وسياساته االستثمار بأهداف اإلخالل  عدم مع وحكيم حذر بشكل المخاطر  توزيع على  تقوم  الصندوق  تستثماراا  نإ 1.
 الصندوق.  وأحكام وشروط 

كالمصاريف والرسوم المستحقة التي تدفع من   متوقع  دفع طلب  بأي  لإليفاء  الصندوق لدى  الكافية السيولة توفر 2.
 الصندوق. 

% من صافي قيمة أصول  100لى  إ % وقد تصل  5قد يلجأ مدير الصندوق في الظروف االستثنائية وبناًء على تقديره باالحتفاظ بنسبة تزيد عن   •
 و/أو استثمارات في أسواق النقد و/أو صفقات المرابحة و/أو صناديق تستثمر في صفقات المرابحة. الصندوق على شكل سيولة نقدية  

 يتم تقدير المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق مصلحة مالكي الوحدات بما يتماشى مع األنظمة واللوائح المطبقة.   •

يتبع مدير الصندوق سياسة إدارة مخاطر تهدف إلى تحديد وتقويم المخاطر المحتملة في أقرب وقت ممكن والتعامل معها للتقليل  •
 عادة تقييم المخاطر بشكل سنوي.إمن أثرها، ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتقويم المخاطر ألي أصول قبل االستثمار ويتم 

 سياسة توزيع الدخل واألرباح  3)
سنوية المستلمة من عوائد استثمارات الصندوق بعد خصم المصروفات على ال% من األرباح النصف 100وم مدير الصندوق بتوزيع يق

مالكي الوحدات مرتين في السنة. وذلك باستثناء األرباح الرأس مالية الناتجة عن بيع األصول المستثمر فيها والتي قد يتم إعادة 
 .توزيع كل أو جزء منها وفقًا لتقدير مدير الصندوقاستثمارها في أصول أخرى أو 

 

ميالدية أي خالل شهري  سنة كل كل نصف سنة وبنهاية من يوم  آخر تاريخ منعمل  يوم) 40( خالل  األرباح  توزيعب الصندوق ويقوم
 . الوحدات لمالك  الخاص االستثماري  الحساب في  موزعة  نقدية أرباح أي  إيداع  وسيتم. أغسطس وفبراير من كل سنة ميالدية

 بدون مقابل  الطلبيقوم مدير الصندوق بإتاحة تقارير الصندوق عند   )4

 ر االسترشادي للصندوق شوصف المؤ )5
  . أساس نقطة  300 زائد شهر 12 لمدة) LIBOR -الليبور(  المؤشر االسترشادي للمقارنة مع أداء الصندوق هو معدل
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 (ب) أداء الصندوق

 *  م2021المؤشرات المالية كما في نهاية  ) 1

 . ر.س 484,469,700 صافي قيمة أصول الصندوق

 .ر.س 10.2465 صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة

 أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق 

 خالل السنة  لكل وحدة

 .ر.س 10.2465أعلى قيمة للوحدة =  •

 .ر.س  10.1462 =أقل قيمة للوحدة  •

 .وحدة 47,281,470 المصدرة وحدات العدد 

 .ر.س  0.430 **  قيمة األرباح الموزعة لكل وحدة

 % 1.59 من صافي قيمة األصول  المصروفات نسبة

اإلجمالية إلى متوسط نسبة المصروفات 

 صافي قيمة األصول*** 
 1.60% 

 نسبة القروض من إجمالي قيمة األصول، 

 استحقاقها ومدة انكشافها وتاريخ 

18.86 % 

 . شهرياً   وتجدد م2022يناير  10في  وتنتهي شهر  لمدة ..سر 37,509,796بقيمة  تسهيالت

 .م2022 مارس 9شهور وتنتهي في  ةلمدة ثالث 75,796,490 بقيمة تسهيالت

نتائج مقارنة أداء الصندوق بأداء المؤشر 

  االسترشادي منذ التأسيس

المؤشر االسترشادي   أداء ب مقارنة% 4.26نسبة عن الفترة  أداء صافي قيمة الوحدةبلغ 

عن نفس الفترة الذي كان ) نقطة أساس  300شهر زائد  12لمدة  "LIBOR - الليبور" معدل (

 %.3.24نسبة 

 .م2021يناير  7تم تأسيس الصندوق في  *
 بتاريخ   توزيعلكل وحدة وتم ال .ر.س  0.180بمبلغ   ،م2021يونيو  30م إلى 2021فبراير  21بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة من  م2021أغسطس  3مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  وافق **
 . م 2021أغسطس  31
 بتاريخ   التوزيعلكل وحدة وتم   .ر.س  0.250بمبلغ   ،م2021ديسمبر  31م إلى 2021يوليو  1بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة من  م2022يناير  25كما وافق مجلس إدارة الصندوق بتاريخ  **
 . م 2022فبراير  21

   .ر.س 482,097,964*** متوسط صافي قيمة أصول الصندوق خالل العام 

 *  سجل األداء )2

 %4.26 * *العائد اإلجمالي لسنة مالية واحدة أ) 

 %4.26 * * العائد اإلجمالي منذ التأسيسب) 

  م2021يناير  7تم تأسيس الصندوق في  *
 1.80% م متضمنة التوزيعات النقدية بنسبة 2021ديسمبر  31م إلى 2021يناير   19عن الفترة من  داء صافي قيمة الوحدةأ **

 



 
 

 

 للدخل المتنوع المتداول  صندوق الخبير   8

 م 2021التقرير السنوي للعام   

   

اإلفصاح بشكل واضح عن  لها صندوق االستثمار على مدار العام. ويجب أيضاً تعاب التي تحمّ جدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واأل

 . فاء من أي رسوم أو تخفيضهاعذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلإجمالي نسبة المصروفات ويجب اإلفصاح عما إ

 ) .المبلغ (ر.س البند 

 476,845 مشغل الصندوق أتعاب 

 4,768,458 أتعاب اإلدارة 

 14,712 أتعاب الهيئة الشرعية

 292,294 أتعاب الحفظ

 40,250 أتعاب المحاسب القانوني 

 33,836 أعضاء مجلس اإلدارة (األعضاء المستقلين) تمكافآ

 134,248 مصروفات التأسيس

 659,448 مصروفات التسجيل

 8,625 أتعاب رقابية

 594,460 فوائد التسهيالت 

 703,450 مصروفات أخرى 

 7,726,626 إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته

 484,469,700 صافي قيمة األصول المدارة 

 % 1.59 نسبة إجمالي رسوم الصندوق ونفقاته من صافي قيمة األصول المدارة

 

 عنها  اإلفصاح  يجب الصندوق،  أداء  في وأثرت الفترة خالل جوهرية تغييرات أي )3
  ،م2021ر.س. خالل ديسمبر  75,796,490تمكن مدير الصندوق من الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية بمبلغ يعادل 

يف مبلغ التمويل في صفقات اإلجارة وصناديق الدخل. ويهدف مدير الصندوق الستخدام التمويل لتحسين عوائد الصندوق  ظتو وتم

 .على المدى القصير إلى المتوسط

 

 ة ي اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنو 4)
 يوجد  ال
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 مجلس إدارة الصندوقتقرير  )5

 سماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية أ (أ)

 صفة العضوية  اسم العضو #

 غير مستقل  -رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ عمار أحمد صالح شطا  1

 غير مستقل  -مجلس إدارة عضو  السيد/ أحمد سعود حمزة غوث 2

 غير مستقل  -عضو مجلس إدارة  السيد/ هشام عمر علي باروم  3

 مستقل -عضو مجلس إدارة  السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم 4

 مستقل -عضو مجلس إدارة  السيد/ أحمد عبداإلله مغربي  5

 

 نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ب) (

 اسم العضو صالح شطا السيد/ عمار أحمد 

 صفة العضوية  غير مستقل  -رئيس مجلس اإلدارة 

 المنصب الحالي  شركة الخبير المالية. رئيس مجلس إدارة السيد/ عمار هو المؤسس و

عامًا في قطاعات تمويل الشركات والتمويل المشترك وإدارة األصول وتطوير  30حاصل على خبرة تزيد عن  •

 .اإلسالمية والخدمات االستثمارية والمصرفية اإلسالميةالمنتجات المالية  

حاصل على درجة الماجستير في التخطيط االقتصادي ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من   •

 .جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة

الماليين المعتمدين بالواليات المتحدة كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين   •

)CFA .( 

المؤهالت والخبرات 
 العملية

 

 اسم العضو السيد/ أحمد سعود حمزة غوث

 صفة العضوية  غير مستقل  -عضو مجلس إدارة 

 المنصب الحالي  شركة الخبير المالية.  وعضو مجلس إدارة السيد/ أحمد هو الرئيس التنفيذي  

 األصول  وإدارة اإلسالمي، والتمويل للشركات، المصرفية الخدمات في  سنة 20 عن تزيد خبرة على  حاصل •

 وصناديق العقاري  االستثمار صناديق من عدد إدارة مجالس عضوية حالياً  يشغل وهو. الخاصة  واألسهم

 . المالية السوق في  المدرجة  والصناديق الخاصة الملكية  أسهم

  وهيكلة القروض محافظ إدارة في  شاملة خبرة اكتسب ،السعودي  األهلي  البنك  لدى  السابق عمله خالل •

  المالية الخبير بشركة األصول إدارة على  اإلشرافية  مسؤولياته خالل من اكتسب كما. اإلسالمية القروض

 . األسهم وصناديق للدخل ةالُمدرّ  والصناديق العقاري  التطوير صناديق في  المتنوعة الخبرات  من مزيداً 

على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران  حاصل •

 بالمملكة العربية السعودية.  

المؤهالت والخبرات 
 العملية
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 اسم العضو السيد/ هشام عمر علي باروم 

 صفة العضوية  غير مستقل  -عضو مجلس إدارة 

 المنصب الحالي  الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية. السيد / هشام هو نائب  

 . األعمال  وتطوير االستثمارات وإدارة المالية المؤسسات إدارة في  سنة 20 عن تزيد خبرة على  حاصل •

 حيث إيالف شركات بمجموعة التنفيذي  الرئيس نائب منصب يشغل المالية الخبير بشركة التحاقه قبل كان •

 األصول إدارة مجموعة لدى  بالعمل المهنية حياته  بدأ وقد. االستراتيجيات وتنفيذ التخطيط مسؤولية تولى 

 . سنوات تسع فترة  مدى  على  مختلفة  مناصباً  شغل حيث السعودي  األهلي  بالبنك 

 السعودية،  العربية المملكة في  العزيز عبد الملك  جامعة  من المحاسبة في  البكالوريوس درجة على  حاصل •

 . والمصرفية المالية للعلوم العربية  األكاديمية من المالية واألسواق  االستثمارية المحافظ إدارة ودبلوم

المؤهالت والخبرات 
 العملية

 

 اسم العضو السيد/ فاروق فؤاد أحمد غالم 

 صفة العضوية  مستقل –عضو مجلس إدارة 

 المنصب الحالي  .لالستثمارلمجموعة شركة ألفا المدير التنفيذي السيد/ فاروق هو   

عامًا من الخبرة الشاملة في الشؤون القانونية، التمويل اإلسالمي واالستثمار والهيكلة  20لديه أكثر من  •

 المالية. 

حتى  م2006كان الشريك التنفيذي ورئيس قسم إدارة األصول لشركة الخبير المالية (من أغسطس  •

 السعودي ). وقبل ذلك، كان رئيس تطوير المنتجات والمخاطر التشغيلية في البنك األهلي م2009أغسطس 

 حيث كان المسؤول عن إطالق وتنظيم الصناديق االستثمارية. 

حاصل على درجة الماجستير في الدراسات القانونية الدولية المتخصصة في مجال األعمال والصفقات   •

ن للقانون في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة في القانون من جامعة التجارية العالمية من كلية واشنط 

 الملك عبدالعزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

المؤهالت والخبرات 
 العملية

 

 اسم العضو السيد/ أحمد عبداإلله مغربي 

 صفة العضوية  مستقل –عضو مجلس إدارة 

السيد/ أحمد مؤسس مشارك ونائب رئيس مؤسسة عبداإلله محمد علي مغربي التجارية. وهو يعمل في إدارة 
قطاعي المعدات والنقل بالمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم أيضًا بوضع السياسات واالستراتيجيات والخطط 

 التشغيلية للمجموعة.
 المنصب الحالي 

 عامًا في مجاالت المعدات الثقيلة والنقل والتطوير العقاري. 19د عن  حاصل على خبرة عملية شاملة تزي  •

منصب مدير المشتريات بشركة محمد علي مغربي وأوالده، حيث تولى مسؤولية اإلشراف على   شغل سابقاً  •

 إنشاء فندق لومريديان جدة. 

الواليات المتحدة  -كاليفورنيا  -حاصل على درجة البكالوريوس في نظم معلومات اإلدارة من كلية ويتر  •

 األمريكية، ودبلوم إدارة فنادق من الواليات المتحدة األمريكية. 

 السيد/ أحمد عضو في معهد إدارة المشاريع، وهو اختصاصي إدارة مشاريع معتمد. •

المؤهالت والخبرات 
 العملية

 

 : الصندوق إدارة مجلس أعضاء   جميع بأن الصندوق  مدير ويقر

 وخاضعين ألي إجراءات إفالس أو تصفية؛  غير (أ) 

 و  األمانة؛ أو بالشرف مخلة أو احتيالية أعمال أي  ارتكاب لهم يسبق لم (ب) 

 . الصندوق إدارة مجلس  في  أعضاءً   ليكونوا تؤهلهم التي  الالزمة والخبرات بالمهارات يتمتعون (ج) 

مدير الصندوق بمطابقة كل من العضوين المستقلين لتعريف "العضو المستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح   ويقر
 هيئة السوق المالية وقواعدها والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار المغلقة المتداولة. 
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 .تهومسؤوليا الصندوق  إدارة مجلس أدوار وصف (ج)

 : التالية المسؤوليات الصندوق إدارة جلسم أعضاء  يتولى 

 عل سبيل المثال  -الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها ويشمل ذلك  •
وال يشمل ذلك العقود المبرمة   الحفظ،الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات  -ال الحصر 

 أي استثمارات قام بها الصندوق أو يقوم بها في المستقبل.وفقًا للقرارات االستثمارية في شأن 

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق.  •

 مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. تعارض أي اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبًا، الموافقة أو المصادقة على  •

األنظمة   بجميع الصندوق  التزام لمراجعةع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق  االجتماع مرتين سنويًا على األقل م •
 المتطلبات المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار. –على سبيل المثال ال الحصر   -واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك 

 قبل إشعار مدير الصندوق للهيئة ومالكي الوحدات.  ك التغييرات واجبة اإلشعار وذل ى مناسبًا عل  ك كان ذل ى الموافقة مت •

تتعلق بالصندوق و/أو   إفصاحات، سواء كان عقدًا أم غيره، يتضمن آخرمستند  وأي  واألحكامالتأكد من اكتمال ودقة الشروط  •
 االستثمار.، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة صناديق للصندوق وإدارتهمدير الصندوق 

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار والشروط   •
 واألحكام وقرارات الهيئة الشرعية. 

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحدات.  •

 جتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها المجلس. تدوين محاضر اال •

 المصادقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق.  •

  من   لتمكينهم  الصندوق   إدارة  مجلس  أعضاء   جميع  إلى   الصندوق  بشؤون  المتعلقة  الضرورية   المعلومات  كافة  الصندوق   مدير  ويقدم 

أو خسائر أو   أضرار،عن أي  الوحدات مالكي  نتجاه أي م مسؤوالً . وال يكون أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بواجباتهم القيام

أو أصول الصندوق، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن سوء تصرف متعمد أو   الوحدات  مالك تكاليف أو مصاريف أو التزامات أخرى يتعرض لها  

 .أعضاء مجلس إدارة الصندوق جانبمن   سوء نية أو إهمال جسيم مقصود
 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء   مكافآت  تفاصيل (د)

ريال سعودي عن كل اجتماع. وقد  4,000ريال سعودي سنويًا لكل عضو مستقل باإلضافة إلى بدل حضور قدره  5,000يدفع الصندوق  

تم تعيين عضوين مستقلين للصندوق، وعليه ستكون قيمة األتعاب اإلجمالية المدفوعة للعضوين هي رسم سنوي ثابت بقيمة 

ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره العضو الواحد.   4,000إلضافة إلى بدل حضور بقيمة ريال سعودي سنويًا للعضوين، با  10,000

خالل السنة كحد أقصى)، وعليه سيكون إجمالي بدل  اجتماعاتخالل السنة كحد أدنى (وأربعة ثنين ا اجتماعينومن المتوقع أن يتم عقد 

ريال سعودي كحد أقصى). وبذلك يكون مجموع األتعاب  32,000ريال سعودي كحد أدنى ( 16,000الحضور المتوقع للعضوين هو 

ريال سعودي كحد  42,000ريال سعودي كحد أدنى ( 26,000المتوقع دفعها خالل السنة ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين هي 

عضاء المستقلين في الصندوق كافة تكاليف السفر واإلقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من األ تحملباإلضافة إلى ذلك، يأقصى). 

ريال سعودي سنويًا للعضوين المستقلين. وتحتسب وتدفع هذه التكاليف   15,000وبحد أقصى  سبيل حضور االجتماعات (إن ينطبق)،

 مستقلين أي أجور.الأعضاء مجلس اإلدارة غير  يتلقَّ  مول واألتعاب السنوية بشكل نصف سنوي.

 تضارب المصالح  ) (هـ 

 أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح الصندوق.   يوجد حالياً  ال
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  )(و 
ِ
 بل أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناديق األخرى المدارة من ق

 التالية أسماؤهم يشغلون أيضًا عضوية مجالس إدارة صناديق أخرى يديرها مدير الصندوق:  الصندوقأعضاء مجلس إدارة 

 اسم الصندوق 
نوع 

 الصندوق 

 األعضاء 

 أحمد مغربي  فاروق غالم  هشام باروم  أحمد غوث  عمار شطا

    عضو الرئيس  طرح خاص  2صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 

    عضو الرئيس  طرح خاص  صندوق الخبير للدخل العقاري األمريكي 

  عضو  عضو الرئيس  طرح خاص  1صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 

   عضو الرئيس   طرح خاص  2صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 

    عضو الرئيس  طرح خاص  1صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  2صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  3صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  4صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  5صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  6صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  7صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  1صندوق الخبير للملكية الخاصة السعودي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  2صندوق الخبير للملكية الخاصة السعودي 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  4صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي  

   عضو الرئيس   طرح خاص  1صندوق الخبير الخاص للدخل متعدد األصول 

 عضو  عضو الرئيس   طرح خاص  1صندوق الخبير للضيافة 

  عضو عضو عضو الرئيس  طرح عام  صندوق الخبير ريت 

  عضو  عضو الرئيس  طرح عام  1صندوق الخبير الوقفي  

 

مناقشتها والقرارات الصادرة بشأنها بما في ذلك أداء الصندوق الموضوعات التي تمت   (ز)

 وتحقيق الصندوق ألهدافه  

 عن   لمحة ستخدام وسائل التقنية الحديثة وذلك لمناقشة  ا م عن طريق  2021يناير    21بتاريخ    ول األ مجلس إدارة الصندوق اجتماعه    عقد  •
  طلب االستثمار في الصكوك.و   من الصناديق االستثمارية طلب االستثمار في عدد  ب   الخاصة مستجدات  ال   خر آ و   الصندوق 

خر آ ستخدام وسائل التقنية الحديثة وذلك لمناقشة  ا م عن طريق  2021أغسطس    30بتاريخ   الثاني عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه   •
 .مستجدات محفظة الصكوك 

خر مستجدات أعمال آ تقرير    ستعراض ال   وذلك   ، م2021ديسمبر    29مجلس إدارة الصندوق بنظام التمرير اجتماعه الثالث بتاريخ    عقد  •
 . " الخبير للدخل المتنوع المتداول " صندوق  
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 مدير الصندوق(ج) 

 ، وعنوانهمدير الصندوقاسم  )1

 

 شركة الخبير المالية

  07074-37ترخيص هيئة السوق المالية:  

 21362جدة  ،  128289ص.ب:  

 المملكة العربية السعودية

 +966  –   12 658  8888هاتف:  

 +966  –   12  658 6663فاكس:  

 4030177445رقم السجل التجاري: 

  www.alkhabeer.comي: الموقع اإللكترون

 

 ن وجد)إمن الباطن و/أو مستشار االستثمار ( مدير الصندوقاسم وعنوان  )2

 يوجد   ال 

 الفترة  االستثمار خاللمراجعة ألنشطة  )3

في   من أصول الصندوق في صفقات إجارة تشمل عدة أنواع من المعدات والشركات %36.6مدير الصندوق استثمر  :جارةاإل صفقات

في الواليات المتحدة األمريكية. ومن المتوقع أن تحقق محفظة اإلجارة معدل عائد إجمالي يقدر بنسبة   ا، غالبيتهم2021نهاية العام 

 على مدى السنوات الخمس القادمة بإذن هللا.   % سنوياً 6.5

من أصول الصندوق في صفقات تمويل تجاري مع عدة أطراف مقابلة   %23.0مدير الصندوق  استثمر :تجاريالتمويل الصفقات 

  -بإذن هللا  - عوائداً  وتحقق بطبيعتها،ي عدة قطاعات، وكانت غالبيتها في القارة األوروبية. وجميع الصفقات المبرمة قصيرة األجل وف

 .سنوياً  %7.0إلى  % 6.0تتراوح ما بين 

سيادية  أصول الصندوق في صكوك ذات درجات تصنيف ائتمانية مختلفة، تشمل صكوكاً   من% 12.7استثمر مدير الصندوق   :صكوكال

،  سنوياً % 5.0وشبه سيادية وصكوك شركات. وقد حصل مدير الصندوق على تسهيالت ائتمانية تدعم زيادة عوائد المحفظة إلى أكثر من 

 مع المحافظة على وسط مرجح لتصنيف المحفظة بدرجة استثمارية. 

 من أصول الصندوق في صناديق دخل، تتراوح   %15.7ألغراض تنويع استثمارات الصندوق، استثمر مدير الصندوق  الدخل:صناديق 

   .%7.0إلى  %6.0بين ما يتراوح في المتوسط  سنوياً  . ويتوقع أن تحقق عائداً وتسنيد تجاري، وتمويل وإجارة، خاص،ما بين تمويل 

http://www.alkhabeer.com/
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 الفترة  خالل االستثمار  صندوق  أداء عن تقرير )4

 %). 1.80% (متضمنة التوزيعات النقدية بنسبة 4.26أداء صافي قيمة الوحدة بلغ  ،م2021ديسمبر  31م إلى 2021يناير  19الفترة من خالل 

 20,331,032.10 جماليةإ بقيمةم 2021ديسمبر  31م إلى 2021فبراير  21الصندوق عن الفترة من   توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات وتم
  %.4.30نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية  كونتل ،ةوحد لكل ريال سعودي  0.43، أي بمعدل ريال سعودي 

 خالل الفترة الصندوقتفاصيل عن أي تغييرات حدثت في شروط وأحكام  )5

 يوجد  ال

 على ومبني مدروس قرار اتخاذ  من الوحدات  مالكي تمكِّن  أن شأنها  من أخرى  معلومات أي )6

 الفترة  خالل الصندوق أنشطة بشأن كافية معلومات

 يوجد  ال

  سومكان صندوق االستثمار يستثمر في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة ر إذا )7

 الصندوق فيها يستثمر التي والصناديق نفسه الصندوق على المحتسبة اإلدارة

 %. 0.21نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر فيها على الصندوق هي  م،2021ديسمبر  31كما في تاريخ 

  واضح بشكل مبيناً  الفترة، خالل الصندوق مدير عليها حصل التي الخاصة العموالت حول بيان )8

 )وجد(إن  منها االستفادة وطريقة ماهيتها

 يوجد  ال

 التقرير  بهذا  تضمينها الالئحة  هذه أوجبت أخرى  ومعلومات بيانات أي )9

 ال يوجد. 

 للصندوق  كمدير المسجل الشخص  إدارة مدة )10

 .م2021يناير  7تأسيس الصندوق في  منذ

اإلفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق بنهاية العام والمتوسط المرجح لنسبة  يجب )11

 (حيثما ينطبق) ها فيمصروفات كل الصناديق الرئيسية المستثمر 

 م. 2021% بنهاية العام 0.31فيها هي  المستثمر للصناديق المصروفات نسبة متوسط
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 الحفظ أمين  عن عامة د) معلومات(

 وعنوانه أمين الحفظ اسم )1

 

 شركة اإلنماء لالستثمار

 08134- 37 : ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 11544، الرياض  55560 : | ص.ب فهد  طريق الملك 

 المملكة العربية السعودية

  0112906299فاكس:     8004413333الرقم الموحد:  

  info@alinmainvest.comبريد إلكتروني: 

 /http://www.alinmainvestment.comالموقع اإللكتروني:  

 

 أمين الحفظ   وصف موجز لواجبات ) 2

 الئحة أو االستثمار صناديق الئحة  أحكام بموجب أكثر أو ثالث طرف ألي  الحفظ أمين بلقِ  من تكليف  بأي  اإلخالل دون •

 .االستثمار صناديق بالئحة  االلتزام عن  بالكامل مسؤوالً  الحفظ أمين يكون ،السوق الماليةمؤسسات 

 تقصيره  أو  تصرفه  سوء  أو  إهماله  أو  احتياله  عن  الناجمة  الصندوق  خسائر  عن  الوحدات  مالكي  تجاه  مسؤوالً  الحفظ  أمين  يكون  •

 .المتعمد 

 كافة اتخاذ عن مسؤوالً  ويكون الوحدات، مالكي  عن بالنيابة الصندوق وحماية أصول حفظ عن  مسؤوالً  الحفظ أمين يكون •

 . الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما اإلدارية الالزمة التدابير 

أو إلى أي من تابعيه ليقوم بمهام   ،يجوز ألمين الحفظ أن يفوض واجباته ومسؤولياته تجاه الصندوق إلى طرف ثالث واحد أو أكثر •

  ،أمين الحفظ من الباطن للصندوق. ويظل أمين الحفظ مسؤوًال مسؤولية كاملة عن التزاماته وفقًا ألحكام الئحة صناديق االستثمار

السوق   مؤسساتسواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أو فوض بها طرفًا ثالثًا بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة 

. ويكون أمين الحفظ مسؤوًال أمام مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن أي خسائر قد تلحق بالصندوق بسبب إهمال أمين  المالية

ويتحمل أمين الحفظ، من موارده الخاصة، أتعاب أمين  .الحفظ أو ارتكابه ألي فعل من أفعال االحتيال أو سوء التصرف المتعمد

 الحفظ من الباطن.  

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
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 (هـ) مشغل الصندوق
 وعنوانه   الصندوقمشغل  اسم )1

 

 شركة الخبير المالية

  07074-37ترخيص هيئة السوق المالية:  
 21362جدة  ،  128289ص.ب:  

 المملكة العربية السعودية
 +966  –   12 658  8888هاتف:  

 +966  –   12  658 6663فاكس:  
 4030177445رقم السجل التجاري: 

  www.alkhabeer.comاإللكتروني: الموقع  

   الصندوق مشغل ومسؤولياتوصف موجز لواجبات  ) 2

ها يجب على مشغل الصندوق، فيما يتعلق بالصندوق، أداء جميع الواجبات وااللتزامات اإلدارية المطلوبة بموجب الئحة صناديق االستثمار وغير 

 :التعهدات التي قد تكون ضرورية من أجل تنفيذ وتحقيق أغراض الصندوق وسياساته وأهدافه. فعلى سبيل المثال ال الحصر من  

 .االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق  •

 تقييم أصول الصندوق. •

يجوز لمشغل الصندوق تعيين مشغلين للصندوق من الباطن متخصصين وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويمكن  و 

 الصندوق أتعاب   مشغل ويدفع  استبدالهم حسبما يراه مدير الصندوق مناسبًا وفقًا لتقديره وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.  

 . دوق من الباطن من موارده الخاصة للصن   شغل ومصاريف أي م 

 مراجع الحسابات و)

 اسم مراجع الحسابات، وعنوانه 

 

 العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون 

 عضو كرو الدولية

  40097 جدة، 21499.ب: ص

 السعودية   العربية المملكة

https://www.crowe.com/sa 

 

 ز) القوائم المالية
  

http://www.alkhabeer.com/
https://www.crowe.com/sa
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 مزودو الخدمة الرئيسيون

مدير الصندوق  

 والمشغل

 شركة الخبير المالية

 ، المملكة العربية السعودية 21362جدة  - 128289ص.ب: 

 +966126588888هاتف: 

 www.alkhabeer.comلكتروني: الموقع اإل 
 

 أمين الحفظ

 شركة اإلنماء لالستثمار

 11544، الرياض  55560 : | ص.ب فهد  طريق الملك 

 المملكة العربية السعودية

  0112906299فاكس:     8004413333الرقم الموحد:  

  info@alinmainvest.comلكتروني: اإل بريد  ال 

 http://www.alinmainvestment.comالموقع اإللكتروني:  

 

 المحاسب القانوني 

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون 

 قانونيون

 عضو كرو الدولية

  40097 جدة ،  21499.ب:  ص 

 السعودية  العربية   المملكة 

 https://www.crowe.com/sa  : الموقع اإللكتروني 

 

 المستشار الشرعي 

 .دار المراجعة الشرعية ذ.م.م 

  42و   41مكتب رقم  - 872بناية رقم 

 ، مملكة البحرين 436، سيف 3618طريق 

 +97317215898هاتف: 

  www.shariyah.comلكتروني: الموقع اإل 

 

  

http://www.alinmainvestment.com/
https://www.crowe.com/sa
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