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 المصدر المستشار المالي

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 برج المملكة
 220007ص ب: 

 11311الرياض: 
 المملكة العربية السعودية

 

 شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

 شارع المعذر 343
 ص.ب 

 11416الرياض 
 المملكة العربية السعودية

22890 

 

 اإلصدار مدير استقبال العروضمدير  وكيل حملة الصكوك

 أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة

 مبنى أتش أس بي سي
 طريق العليا
 حي المروج

 9084ص.ب 
 11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 برج المملكة
 220007ص ب: 

 11311الرياض: 
 المملكة العربية السعودية

 المستشار الشرعي

 )هيئة الرقابة الشرعية بمجموعة سامبا المالية (ممثلة من قبل اللجنة الشرعية التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية

 برج المملكة
 220007ص ب 

 11311الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 

 المسجل مدير الدفعات

 أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة

 بي سي مبنى أتش أس
 طريق العليا
 حي المروج

 9084ص.ب 
 11413الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 )تداول(شركة السوق المالية السعودية 

 طريق الملك فهد –البرج الشمالي  –مبنى التعاونية 
 60612ص.ب 
 11555الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 المستشارون القانونيون السعوديون للمصدر المستشارون القانونيون الدوليون للمصدر

 آلن آند أفري إل إل بي

 الدور الثاني
 08ذا قيت فيلج، مبنى جي في 
 مركز دبي المالي الدولي

 506678صندوق بريد 
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 مكتب المحامي عبدالعزيز القاسم

 طريق الملك فهد  7758
 3العليا، الوحدة رقم 

 12333 – 4187الرياض 
 المملكة العربية السعودية



 المستشارون القانونيون لمدير اإلصدار ومدير استقبال العروض

 بالتعاون مع ليثم آند واتكنز أل أل بي مكتب المحامي سلمان بن متعب السديري

 ، أبراج التطوير1، البرج 7الطابق
 طريق الملك فهد

 17411ص ب 
 11484الرياض 

 السعوديةالمملكة العربية 
 

 31المراجعون القانونيون للمصدر للسنة المالية المنتهية في 
 2009ديسمبر 

 31المراجعون القانونيون للمصدر للسنة المالية المنتهية في 
 يونيو 30والستة أشهر المنتهية في  2011و 2010ديسمبر 

2012 

 كي بي أم جي الفوزان والسدحان

 برج كي بي أم جي
 أيوبيطريق صالح الدين 

 92876ص.ب. 
 11663الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 إرنست ويونغ

 14و 6برج مكاتب الفيصلية، الطابق 
 طريق الملك فهد

 2732ص.ب. 
 11461الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 البنك التجاري للمصدر

 مجموعة سامبا المالية

 برج المملكة
 833ص ب 
 11421الرياض 

 السعودية المملكة العربية
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