تاريخ موافقة هيئة السوق املالية 2017/12/26م
السادة /عمالء الصناديق الاستثمارية العامة

املحترمين

تحية طيبة وبعد،،،
نود إشعاركم بتغيرات واجبة إلاشعار على شروط واحكام صناديق فالكم الاستثمارية العامة ،على فقرة مجلس إدارة الصندوق وذلك
بإجراء تغييرات في مجلس إدارة الصناديق الاستثمارية العامة التابعة لشركة فالكم للخدمات املالية املوضحة على النحو التالي:
صندوق فالكم لألسهم السعودية
 -14مجلس إدارة الصندوق ( الحالي )

 -14مجلس إدارة الصندوق ( املعدل)

يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس املجلس):

 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس املجلس):

ألاس ت تتتاذ /معاذ الخص ت تتاونة هو املدير العام لش ت تتركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والص تتناعة والعقار والص تتحة إض تتافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشت ت تتر ات في اململكة العربية الست ت تتعودية .انضت ت تتم ألاست ت تتتاذ /معاذ لفريق العمل في
ش ت ت تتركة فالكم ست ت ت تتنة  2008بعد أن ان يعمل كمس ت ت تتتش ت ت تتار لدى ديلويت كندا ،حيث
أتيحت له فرصت تتة التعامل مع عدد من الشت تتر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات
الاستتتشتتارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشتتر ات وخدمات الاستتتشتتارات املالية .كما أنه
حاص ت ت تتل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملص ت ت تترفية وكذلك في نظم
املعلومات من جامعة ست ت ت تتانت ماري بكندا ،باإلضت ت ت تتافة إلى درجة املاجيست ت ت تتتير في إدارة
ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

ألاس تتتاذ /معاذ الخص تتاونة هو املدير العام لش تتركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشت تتر ست تتنوات في مجال الاست تتتشت تتارات املالية وإلاست تتتثمارعمل خاللها في عدد
من القطاعات من أبرزها :البنوك والصت ت ت تتناعة والعقار والصت ت ت تتحة إضت ت ت تتافة إلى قطاع
التجزئة .قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاست ت ت تتتثمار املصت ت ت تترفي
بش تتركة فالكم للخدمات املالية ،كما عمل كمس تتتش تتار لإلدارة العليا وألعض تتاء مجلس
إلادارة في العديد من الشت تتر ات في اململكة العربية الست تتعودية .انضت تتم ألاست تتتاذ /معاذ
لفريق العمل في شتتركة فالكم ستتنة  2008بعد أن ان يعمل كمستتتشتتار لدى ديلويت
كنتدا ،حيتث أتيحتت لته فرصت ت ت تتة التعتامتل مع عتدد من الشت ت ت تتر تات القيتاديتة من خالل
تق تتديم الخ تتدم تتات الاست ت ت تتتشت ت ت ت تتاري تتة في إدارة املخ تتاطر وحوكم تتة الشت ت ت تتر تتات وخ تتدم تتات
الاستتتشتتارات املالية .كما أنه حاصتتل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية
واملص ت تترفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة س ت تتانت ماري بكندا ،باإلض ت تتافة إلى
درجة املاجيستير في إدارة ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

حاصت ت ت تتل على درجة املاجست ت ت تتتير في الاقتصت ت ت تتاد املالي من جامعة بوست ت ت تتطن في الواليات
املتحدة الامريكية ،قبل انضت ت ت تتمامه إلى شت ت ت تتركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة
الس ت ت تتوق املالية في اململكة العربية الس ت ت تتعودية في إدارة ص ت ت تتناديق الاس ت ت تتتثمار منذ عام
 .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6ست تتنوات مجال صت تتناديق الاست تتتثمار .إضت تتافة إلى
العديد من الدورات التدريبية املعتمدة من مؤست ت تس ت تتات تأهيل منهي في ل من اململكة
املتح تتدة و الواليتتات املتح تتدة الامريكي تتة وغيرهتتا ،وذلتتك في مج تتاالت متع تتددة منه تتا إدارة
الاست ت ت تتتثمتار واملنتجتات الاست ت ت تتتثمتاريتة،الهيكلتة املتاليتة وقيتاس ألاداء و املختاطر ،و تحليتل
القوائم املالية.

حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.

 )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل) :

)2ألاستاذ /أحمد إبراهيم الشبانه (عضو غير مستقل):
مدير الدخل الثابت واملدير املكلف إلدارة ألاصول لدى شركة فالكم للخدمات املالية
 .لتديته خبرة تتجتاوز تست ت ت تعتة عشت ت ت تتر عتامتا في مجتال عمليتات الخزينتة وتتداول العمالت
املحليه وألاجنبية والعمليات البنكية والاستتتثمارية وعمليات ألاوراق املالية وذلك من
خالل العمتتل في البنتتك الست ت ت تتعودي الهولنتتدي وبنتتك الخليج التتدولي وشت ت ت تتركتتة فتتالكم
للخدمات املالية.

ألاستتتاذ ستتليمان أبو تايه حاصتتل على بكالوريوس في املحاستتبة من الجامعة الاردنية في
عام  ،1998وحاصتل على شتهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من 15
عتتامتتا في مجتتال املحتتاست ت ت تبتتة واملراجعتتة .يعمتتل متتدير املتتاليتتة والخزينتتة لتتدى املؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة
الاس تتالمية لتأمين الاس تتتثمارات وائتمان الص تتادرات ،و عض تتو مجموعة البنك الاس تتالم
للتنمية منذ  ،2012مست تتتشت تتار لدى الهيئة الست تتعودية للمحاست تتبين القانونيين ملشت تتروع
تقلتتد منتتاص ت ت ت ت عتتديتتدة في مجتتال إدارة الخزينتتة بتتدأت بمنست ت ت تتق للعمليتتات في البنتتك
التحول الى معتتايير املحتتاست ت ت تبتتة التتدوليتتة  IFRSمنتتذ  2012كمتتا عمتتل كمتتدير للمجموعتتة
الست ت ت تتعودي الهولندي عام (1997م) .ومن ثم عمل مضت ت ت تتار في العمالت ألاجنبية في
املالية لش ت ت تتركة فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعض ت ت تتو لجنة مراجعة
بن تتك الخليج ال تتدولي ع تتام (2006م) .ثم شت ت ت تغ تتل وظيف تتة مشت ت ت تتر للعملي تتات ألاجنبي تتة
لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
وأستواق املال بشتركة فالكم للخدمات املالية في العام (2007م) ،ومن مارس من عام

(2014م) أصت ت تتبح رئيس قست ت تتم الخزينة في فالكم للخدمات املالية .وفي ابريل من عام
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
 2017اص ت ت تتبح مدير الدخل الثابت بقس ت ت تتم ادارة الاص ت ت تتول .باإلض ت ت تتافة إلى العديد من
ألاس تتتاذ محمد الوابل حاص تتل على درجة البكالوريوس في املحاس تتبة من جامعة امللك
الدورات والبرامج التدريبية التي حصت ت ت تتل عليها في مجال الصت ت ت تتيرفة وعمليات الخزينة
س ت تتعود بالرياض في العام 1988م .لألس ت تتتاذ /محمد خبرات واس ت تتعة في مجاالت عديدة
والتمويل واملحاسبة و ألاعمال البنكية.
تش ت ت تتمل املحاست ت ت تتبة واملراجعة والتمويل والاس ت ت تتتثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
الريتاض في ست ت ت تتبتمبر 1988م حيتث متل خالل تلتك الفترة بتأحتد فروع البنتك الرئيست ت ت تتة  )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل) :
وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بش ت ت تتركة إرنس ت ت تتت ويونغ للمراجعة في يوليو
ألاست تتتاذ ست تتليمان أبو تايه حاصت تتل على بكالوريوس في املحاست تتبة من الجامعة الاردنية
1990م وتدرج بوظائف الشت ت ت تتركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق
في عام  ،1998وحاصتتل على شتتهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من
في يوليو 2000م بتتالشت ت ت تتركتتة املتقتتدمتتة للحتتاس ت ت ت ت آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمتتل مع
 15عاما في مجال املحاس ت ت تتبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤست ت ت تست ت تتة
مجموعة املطلق منذ أغستتطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منصت الرئيس املالي
الاستتالمية لتأمين الاستتتثمارات وائتمان الصتتادرات ،و عضتتو مجموعة البنك الاستتالم
للمجموعة وعضتتو مجلس إدارة شتتر ات مفروشتتات املطلق وعضتتو مجلس إدارة شتتركة
للتنمية منذ  ،2012مس تتتش تتار لدى الهيئة الس تتعودية للمحاس تتبين القانونيين ملش تتروع
املطلق لالست تتتثمار العقاري وهو كذلك عضت تتو لجنة املراجعة لشت تتركة الشت تترق ألاوس ت ت
التحول الى معتتايير املحتتاست ت ت تبتتة التتدوليتتة  IFRSمنتتذ  2012كمتتا عمتتل كمتتدير للمجموعتة
للبطاريات.
املالية لشت ت تتركة فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضت ت تتو لجنة مراجعة
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل املثال ال الحصر ،آلات لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
:
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
 )1املوافق تتة على جميع العقود والقرارات والتق تتارير الجوهري تتة التي يكون الصت ت ت تن تتدوق
ألاستتتاذ محمد الوابل حاصتتل على درجة البكالوريوس في املحاستتبة من جامعة امللك
طرفا فيها.
س تتعود بالرياض في العام 1988م .لألس تتتاذ /محمد خبرات واس تتعة في مجاالت عديدة
 )2إلاش ترا  ،ومتى ان ذلك مناستتبا ،املصتتادقة على أي تضتتار مصتتال يفص ت عنه
تشت ت تتمل املحاس ت ت تتبة واملراجعة والتمويل والاست ت تتتثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق الاستثمار.
 )3الاجتماع مرتين ست ت ت تتنويا على ألاقل مع مست ت ت تتؤول املطابقة والالتزام (لجنة املطابقة الرياض في ست ت ت تتبتمبر 1988م حيث مل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيست ت ت تتة
والالتزام) لدى مدير الصت ت تتندوق ومست ت تتؤول التبليغ عن غست ت تتل ألاموال وتمويل إلارها وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بش ت تتركة إرنس ت تتت ويونغ للمراجعة في يوليو
1990م وتدرج بوظائف الشت ت تتركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق
لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح وألانظمة املتبعة.
ّ
في يوليو 2000م بالشت ت ت تتركة املتقدمة للحاس ت ت ت ت آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع
املصف في حالة تعيينه.
( )4إقرار أي توصية يرفعها
( )5التأكد من إكتمال وإلتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق الاستثمار .مجموعتة املطلق منتذ أغست ت ت تتطس 2002م حتى تتاريخته ،حيتث تقلتد منص ت ت ت ت الرئيس
( )6التأكد من قيام مدير الصت تتندوق بمست تتئولياته بما يحقق مصت تتلحة مالك الوحدات املالي للمجموعة وعضتتو مجلس إدارة شتتر ات مفروشتتات املطلق وعضتتو مجلس إدارة
وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
ش ت تتركة املطلق لالس ت تتتثمار العقاري وهو كذلك عض ت تتو لجنة املراجعة لش ت تتركة الش ت تترق
( )7العمل بأمانة وملصلحة صندوق الاستثمار ومالك الوحدات فيه.
ألاوس للبطاريات.
أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق التالية:
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل املثال ال الحصر،آلات
 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.:
 صندوق فالكم للطروحات ألاولية. )1املوافقتتة على جميع العقود والقرارات والتقتتارير الجوهريتتة التي يكون الصت ت ت تنتتدوق
طرفا فيها.
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية. )2إلاشترا  ،ومتى ان ذلك مناستتبا ،املصتتادقة على أي تضتتار مصتتال يفصت عنه
 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق الاستثمار.
 صندوق فالكم الخليجي للدخل. )3الاجتماع مرتين س ت ت تتنويا على ألاقل مع مس ت ت تتؤول املطابقة والالتزام (لجنة املطابقة
 صندوق الريم العقاري.والالتزام) لدى مدير الصت تتندوق ومست تتؤول التبليغ عن غست تتل ألاموال وتمويل إلارها
تدفع مكافأة مجلس إلادارة للمديرين املستقلين بواقع  3,000ريال سعودي عن ل لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح وألانظمة املتبعة.
ّ
املصف في حالة تعيينه.
اجتماع ،بحد أقص ى  5,000ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع ( )4إقرار أي توصية يرفعها
واحد في الشهر.
( )5التأكد من إكتمال وإلتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق الاستثمار.
( )6التأكد من قيام مدير الصتتندوق بمستتئولياته بما يحقق مصتتلحة مالك الوحدات
وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
( )7العمل بأمانة وملصلحة صندوق الاستثمار ومالك الوحدات فيه.
أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق التالية:
-

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.

-

صندوق فالكم للطروحات ألاولية.

-

صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.

-

صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.

تدفع مكافأة مجلس إلادارة للمديرين املستقلين بواقع  3,000ريال سعودي عن ل
اجتماع ،بحد أقص ى  5,000ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع
واحد في الشهر.

صندوق فالكم للطروحات ألاولية
 -14مجلس إدارة الصندوق ( الحالي )

 -14مجلس إدارة الصندوق ( املعدل)

مجلس إدارة الصندوق يكون لديه وبشكل شامل صالحية إلاشرا على الصندوق مجلس إدارة الصندوق يكون لديه وبشكل شامل صالحية إلاشرا على الصندوق
والرقابة على أدائه .ويشمل ذلك اتخاذ القرارات املرتبطة بالسياسات العامة ومتابعة والرقابة على أدائه .ويشمل ذلك اتخاذ القرارات املرتبطة بالسياسات العامة ومتابعة
ومراقبة أداء مدير الصندوق ومدير الاستثمار وأمين الحفظ ووكيل الطرح وإلاداري .ومراقبة أداء مدير الصندوق ومدير الاستثمار وأمين الحفظ ووكيل الطرح وإلاداري.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:
ويتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:
 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس مجلس إدارة الصندوق):
 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس مجلس إدارة الصندوق):
ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد
من القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع
التجزئة .قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي
بشركة فالكم للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس
إلادارة في العديد من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ
لفريق العمل في شركة فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت
كندا ،حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل
تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات
الاستشارات املالية .كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم
املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا،
باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.
)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):
حاصتتل على درجة املاجستتتير في الاقتصتتاد املالي من جامعة بوستتطن في الواليات
املتحدة الامريكية ،قبل انضت ت ت تتمامه إلى شت ت ت تتركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في
هيئة الس ت تتوق املالية في اململكة العربية الس ت تتعودية في إدارة ص ت تتناديق الاس ت تتتثمار
من تتذ ع تتام  .2007حي تتث يتمتع بخبر ة تزي تتد عن  6ست ت ت تتنوات مج تتال صت ت ت تن تتاديق
الاس ت تتتثمار .إض ت تتافة إلى العديد من الدورات التدريبية املعتمدة من مؤست ت تس ت تتات
ت تتأهي تتل منهي في تتل من اململك تتة املتح تتدة و الوالي تتات املتح تتدة الامريكي تتة وغيره تتا،
وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاست ت ت تتتثمار واملنتجات الاست ت ت تتتثمارية،الهيكلة
املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.
 )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل):

ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه
خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في
عدد من القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى
قطاع التجزئة .قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار
املصرفي بشركة فالكم للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا
وألعضاء مجلس إلادارة في العديد من الشر ات في اململكة العربية السعودية.
انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في شركة فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل
كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من
الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات الاستشارية في إدارة املخاطر
وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه حاصل على درجة
البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من
جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة ألاعمال من
جامعة دلهاوس ي بكندا.
)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):
حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.
)2ألاستاذ /أحمد إبراهيم الشبانه (عضو غير مستقل):
مدير الدخل الثابت واملدير املكلف إلدارة ألاصول لدى شركة فالكم للخدمات املالية
 .لتديته خبرة تتجتاوز تست ت ت تعتة عشت ت ت تتر عتامتا في مجتال عمليتات الخزينتة وتتداول العمالت
املحليه وألاجنبية والعمليات البنكية والاستتتثمارية وعمليات ألاوراق املالية وذلك من
خالل العمتتل في البنتتك الست ت ت تتعودي الهولنتتدي وبنتتك الخليج التتدولي وشت ت ت تتركتتة فتتالكم
للخدمات املالية.

ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية
في عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر
من  15عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى
املؤسسة الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة
البنك الاسالم للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل
تقلد مناص عديدة في مجال إدارة الخزينة بدأت بمنسق للعمليات في البنك
كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة ،2012 – 2006
السعودي الهولندي عام (1997م) .ومن ثم عمل مضار في العمالت ألاجنبية في بنك
وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
الخليج الدولي عام (2006م) .ثم شغل وظيفة مشر للعمليات ألاجنبية وأسواق املال
بشركة فالكم للخدمات املالية في العام (2007م) ،ومن مارس من عام (2014م)

أصبح رئيس قسم الخزينة في فالكم للخدمات املالية .وفي ابريل من عام  2017اصبح
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صال الوابل (عضو مستقل):
مدير الدخل الثابت بقسم ادارة الاصول .باإلضافة إلى العديد من الدورات والبرامج
ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة
التدريبية التي حصل عليها في مجال الصيرفة وعمليات الخزينة والتمويل واملحاسبة و
امللك سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت
ألاعمال البنكية.
عديدة تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه
مع بنك الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك  )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل):
الرئيسة وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة
ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية
في يوليو 1990م وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة،
في عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر
ثم التحق في يوليو 2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم
من  15عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى
عمل مع مجموعة املطلق ،منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص
املؤسسة الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة
الرئيس املالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو
البنك الاسالم للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين
مجلس إدارة شركة املطلق لالستثمار العقاري ،وهو عضو لجنة املراجعة لشركة
القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل
الشرق ألاوس للبطاريات كذلك.
كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة ،2012 – 2006
وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،من غير حصر ،آلات :

 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صال الوابل (عضو مستقل):

 )1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصت ت ت تتندوق
طرفا فيها.
 )2إلاشرا  ،ومتى ان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضار مصال يفص عنه
مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق الاستثمار.
 )3الاجتماع مرتين س تتنويا على ألاقل مع مس تتؤول املطابقة والالتزام (لجنة املطابقة
والالتزام) لدى مدير الصت ت ت تتندوق ومست ت ت تتؤول التبليغ عن غست ت ت تتيل ألاموال وتمويل
الارها لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح وألانظمة املتبعة.
ّ
املصف في حالة تعيينه .
 )4إقرار أي توصية يرفعها
 )5التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق إلاستثمار.
 )6التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات
وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
 )7العمل بأمانة وبحكمة بما يحقق مصت تتلحة صت تتندوق الاست تتتثمار ومالك الوحدات
فيه.
ويمنح امل تتديرين املست ت ت تتتقلين في مجلس إدارة الصت ت ت تن تتدوق مك تتاف تتأة ق تتدره تتا  3,000ري تتال
ستتعودي عن الاجتماع الواحد ،وبستتقف قدره  5,000ريال ستتعودي في الشتتهر في حالة وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،من غير حصر ،آلات :
انعقاد أكثر من اجتماع واحد ملجلس إلادارة خالل الشهر .ويتم تغطية مكافأة أعضاء  )1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق
مجلس إلادارة من أصول الصندوق .ويتخذ املجلس قرارته باألغلبية البسيطة.
طرفا فيها.
 )2إلاش ترا  ،ومتى ان ذلك مناستتبا ،املصتتادقة على أي تضتتار مصتتال يفص ت
ويش تتغل أعض تتاء مجلس إدارة الص تتندوق نفس املناص ت في مجالس إدارات الص تتناديق
عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق الاستثمار.
التالية:
 )3الاجتم تتاع مرتين ست ت ت تتنوي تتا على ألاق تتل مع مست ت ت تتؤول املط تتابق تتة والالتزام (لجن تتة
املطابقة والالتزام) لدى مدير الص تتندوق ومس تتؤول التبليغ عن غس تتيل ألاموال
وتموي تتل الاره تتا ل تتدي تته ،للت تتأك تتد من التزام م تتدير الصت ت ت تن تتدوق بجميع اللوائح
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.
وألانظمة املتبعة.
ّ
 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
 )4إقرار أي توصية يرفعها املصف في حالة تعيينه .
 صندوق فالكم الخليجي للدخل
 )5الت تتأك تتد من اكتم تتال والتزام شت ت ت تتروط وأحك تتام الصت ت ت تن تتدوق بالئح تتة صت ت ت تن تتاديق
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.
إلاستثمار.
 )6التتتأكتتد من قيتتام متتدير الصت ت ت تنتتدوق بمست ت ت تتئوليتتاتتته بمتتا يحقق مصت ت ت تتلحتتة متتالك
 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.
الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
 صندوق الريم العقاري.
 )7العمل بأمانة وبحكمة بما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار ومالك الوحدات
فيه.
ق
ويمنح املتتديرين املست ت ت تتتقلين في مجلس إدارة الصت ت ت تنتتدو مكتتافتتأة قتتدرهتتا  3,000ريتتال
ستعودي عن الاجتماع الواحد ،وبستقف قدره  5,000ريال ستعودي في الشتهر في حالة

ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة
امللك سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت
عديدة تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه
مع بنك الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك
الرئيسة وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ
للمراجعة في يوليو 1990م وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها
مدير مراجعة ،ثم التحق في يوليو 2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى
يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة املطلق ،منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه،
حيث تقلد منص الرئيس املالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شر ات
مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة املطلق لالستثمار العقاري ،وهو
عضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات كذلك.

انعق تتاد أكثر من اجتم تتاع واح تتد ملجلس إلادارة خالل الشت ت ت تتهر .ويتم تغطي تتة مك تتاف تتأة
أعضت ت ت ت تتاء مجلس إلادارة من أصت ت ت تتول الصت ت ت تن تتدوق .ويتخ تتذ املجلس قرارت تته ب تتاألغلبي تتة
البسيطة.
ويشتتغل أعضتتاء مجلس إدارة الصتتندوق نفس املناصت في مجالس إدارات الصتتناديق
التالية:


صندوق فالكم لألسهم السعودية.
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.



صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.




صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
 -14مجلس إدارة الصندوق ( الحالي )

 -14مجلس إدارة الصندوق ( املعدل)

يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

 -1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس املجلس):

 -1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس املجلس):

ألاس ت تتتاذ /معاذ الخص ت تتاونة هو املدير العام لش ت تتركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والص تتناعة والعقار والص تتحة إض تتافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشت ت تتر ات في اململكة العربية الست ت تتعودية .انضت ت تتم ألاست ت تتتاذ /معاذ لفريق العمل في
ش ت ت تتركة فالكم س ت ت تتنة  2008بعد أن ان يعمل كمس ت ت تتتش ت ت تتار لدى ديلويت كندا ،حيث
أتيحت له فرصت تتة التعامل مع عدد من الشت تتر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات
الاستتتشتتارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشتتر ات وخدمات الاستتتشتتارات املالية .كما أنه
حاص ت ت تتل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملص ت ت تترفية وكذلك في نظم
املعلومات من جامعة ست ت ت تتانت ماري بكندا ،باإلضت ت ت تتافة إلى درجة املاجيست ت ت تتتير في إدارة
ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في
شركة فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت
له فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات
الاستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه
حاصل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم
املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة
ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

حاصت ت ت تتل على درجة املاجست ت ت تتتير في الاقتصت ت ت تتاد املالي من جامعة بوست ت ت تتطن في الواليات
املتحدة الامريكية ،قبل انضت ت ت تتمامه إلى شت ت ت تتركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة
الس ت ت تتوق املالية في اململكة العربية الس ت ت تتعودية في إدارة ص ت ت تتناديق الاس ت ت تتتثمار منذ عام
 .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6ست تتنوات مجال صت تتناديق الاست تتتثمار .إضت تتافة إلى
العديد من الدورات التدريبية املعتمدة من مؤست ت تس ت تتات تأهيل منهي في ل من اململكة
املتح تتدة و الواليتتات املتح تتدة الامريكي تتة وغيرهتتا ،وذلتتك في مج تتاالت متع تتددة منه تتا إدارة
الاست ت ت تتتثمتار واملنتجتات الاست ت ت تتتثمتاريتة،الهيكلتة املتاليتة وقيتاس ألاداء و املختاطر ،و تحليتل
القوائم املالية.

حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.

 )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل):

)2ألاستاذ /أحمد إبراهيم الشبانه (عضو غير مستقل):
مدير الدخل الثابت واملدير املكلف إلدارة ألاصول لدى شركة فالكم للخدمات املالية
 .لتديته خبرة تتجتاوز تست ت ت تعتة عشت ت ت تتر عتامتا في مجتال عمليتات الخزينتة وتتداول العمالت
املحليه وألاجنبية والعمليات البنكية والاستتتثمارية وعمليات ألاوراق املالية وذلك من
خالل العمتتل في البنتتك الست ت ت تتعودي الهولنتتدي وبنتتك الخليج التتدولي وشت ت ت تتركتتة فتتالكم
للخدمات املالية.

ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية في
عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من 15
عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة الاسالمية
لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة البنك الاسالم للتنمية منذ
 ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى
تقلد مناص عديدة في مجال إدارة الخزينة بدأت بمنسق للعمليات في البنك
معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة
السعودي الهولندي عام (1997م) .ومن ثم عمل مضار في العمالت ألاجنبية في بنك

فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو الخليج الدولي عام (2006م) .ثم شغل وظيفة مشر للعمليات ألاجنبية وأسواق املال
بشركة فالكم للخدمات املالية في العام (2007م) ،ومن مارس من عام (2014م)
للفترة .2015 – 2012
أصبح رئيس قسم الخزينة في فالكم للخدمات املالية .وفي ابريل من عام  2017اصبح
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
مدير الدخل الثابت بقسم ادارة الاصول .باإلضافة إلى العديد من الدورات والبرامج
ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك التدريبية التي حصل عليها في مجال الصيرفة وعمليات الخزينة والتمويل واملحاسبة و
سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت عديدة ألاعمال البنكية.
تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
 )3ألاستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل):
الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة وكذلك
باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو 1990م ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية في
وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق في يوليو عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من 15
2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة
املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي للمجموعة الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة البنك الاسالم
وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة املطلق للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع
التحول الى معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة
لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.
املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة
لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
مكافأة املديرين املست ت ت تتتقلين ي  3,000ريال ست ت ت تتعودي عن ل اجتماع وبحد أقصت ت ت ت ى
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
 5,000ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع واحد في الشهر.
ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك
أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق التالية:
سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت عديدة
تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.
الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة وكذلك
 صندوق فالكم للطروحات ألاولية.
باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو 1990م
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.
وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق في يوليو
 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.
2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة
 صندوق فالكم الخليجي للدخل.
املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي
 صندوق الريم العقاري.
للمجموعة وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة
املطلق لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الات :
)1

)2
)3

)4

)5

املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصت ت ت تتندوق
طرفا فيها ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،املوافقة على عقود تقديم
خدمات إلادارة للص ت تتندوق ،وعقود خدمات الحفظ وأي عقد يتم إبرامه مع أي
شت تتخ مرخ له لتست تتويق وحدات الصت تتندوق ملست تتتثمرين محتملين أو تقديم
املشورة لهم بخصوص شراء وحدات الصندوق.
إلاشرا  ،ومتى ان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضار مصال يفص عنه
مدير الصندوق.
الاجتمتتاع مرتين ست ت ت تتنويتتا على ألاقتتل مع مست ت ت تتؤول املطتتابقتتة والالتزام لتتدى متتدير
الصتتندوق ومستتؤول التبليغ عن غستتل ألاموال وتمويل إلارها لديه ،للتأكد من
التزام مدير الصتتندوق بجميع اللوائح وألانظمة املتبعة ،ويشتتمل ذلك على ستتبيل
املثال ال الحصت ت ت تتر املتطلبات املنصت ت ت تتوص عليها في املادة  39من الئحة صت ت ت تتناديق
الاستثمار .وتتخذ قرارات املجلس باألغلبية البسيطة.
إقرار أي توصت ت تتية يرفعها املصت ت ت ّتف الذي يتم تعيينه بموج املادة  22من الئحة
صتتناديق الاستتتثمار ،تتعلق بتصتتفية أو استتتمرار عمل صتتندوق الاستتتثمار أو مدير
الصت ت تتندوق ،عدا التوصت ت تتيات املتعلقة بأي ادعاء من طر املصت ت ت ّتف بخص ت تتوص
سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
التأكد من اكتمال والتزام ش ت تتروط وأحكام الص ت تتندوق ،وأي مس ت تتتند اخر س ت تتواء
تتان عقتتدا أو غير ذلتتك (يتضت ت ت تتمن افص ت ت ت تتاحتتات تتعلق بتتالصت ت ت تنتتدوق و(أو) متتدير
الصندوق وإدارته للصندوق) بالئحة صناديق الاستثمار.

مكافأة املديرين املستقلين ي  3,000ريال سعودي عن ل اجتماع وبحد أقص ى
 5,000ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع واحد في الشهر.
أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق التالية:


صندوق فالكم لألسهم السعودية.



صندوق فالكم للطروحات ألاولية.



صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.



صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الات :
 )1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق
طرفا فيها ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،املوافقة على عقود تقديم
خدمات إلادارة للصندوق ،وعقود خدمات الحفظ وأي عقد يتم إبرامه مع
أي شخ مرخ له لتسويق وحدات الصندوق ملستثمرين محتملين أو
تقديم املشورة لهم بخصوص شراء وحدات الصندوق.
 )2إلاشرا  ،ومتى ان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضار مصال يفص
عنه مدير الصندوق.

 )6التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات )3
وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
 )7العمل بأمانة ملصلحة صندوق الاستثمار ومالك الوحدات فيه.

)4

)5

)6
)7

الاجتماع مرتين سنويا على ألاقل مع مسؤول املطابقة والالتزام لدى مدير
الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل ألاموال وتمويل إلارها لديه ،للتأكد
من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح وألانظمة املتبعة ،ويشمل ذلك على
سبيل املثال ال الحصر املتطلبات املنصوص عليها في املادة  39من الئحة
صناديق الاستثمار .وتتخذ قرارات املجلس باألغلبية البسيطة.
ّ
املصف الذي يتم تعيينه بموج املادة  22من الئحة
إقرار أي توصية يرفعها
ق
صناديق الاستثمار ،تتعلق بتصفية أو استمرار عمل صندو الاستثمار أو مدير
ّ
املصف بخصوص
الصندوق ،عدا التوصيات املتعلقة بأي ادعاء من طر
سوء سلوك أو إهمال من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق ،وأي مستند اخر سواء
ان عقدا أو غير ذلك (يتضمن افصاحات تتعلق بالصندوق و(أو) مدير
الصندوق وإدارته للصندوق) بالئحة صناديق الاستثمار.
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك
الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق الاستثمار.
العمل بأمانة ملصلحة صندوق الاستثمار ومالك الوحدات فيه.

صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
 -22مجلس إدارة الصندوق (الحالي)

 -22مجلس إدارة الصندوق (املعدل)

يتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:

يتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:

ً
 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيسا للمجلس):
ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في شركة
فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له
فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات الاستشارية
في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه حاصل على
درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من
جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة ألاعمال من جامعة
دلهاوس ي بكندا.

ً
 )1ألاستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيسا للمجلس):
ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في
شركة فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت
له فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات
الاستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه
حاصل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم
املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة
ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):
حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات
املتحدة الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار
منذ عام  .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق
الاستثمار .إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات
تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و الواليات املتحدة الامريكية وغيرها،
وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة
املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

 )3السيد /سليمان أحمد أبو تايه(عضو مستقل) :
ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة
الاردنية في عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام .2004
لديه خبره أكثر من  15عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية

حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.
)2ألاستاذ /أحمد إبراهيم الشبانه (عضو غير مستقل):
مدير الدخل الثابت واملدير املكلف إلدارة ألاصول لدى شركة فالكم للخدمات املالية
 .لتديته خبرة تتجتاوز تست ت ت تعتة عشت ت ت تتر عتامتا في مجتال عمليتات الخزينتة وتتداول العمالت
املحليه وألاجنبية والعمليات البنكية والاستتتثمارية وعمليات ألاوراق املالية وذلك من

والخزينة لدى املؤسسة الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و
عضو مجموعة البنك الاسالم للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية
 IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم للخدمات
املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة
.2015 – 2012
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك
سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت عديدة
تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة وكذلك
باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو 1990م
وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق في يوليو
2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة
املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي للمجموعة
وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة املطلق
لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.

خالل العمتتل في البنتتك الست ت ت تتعودي الهولنتتدي وبنتتك الخليج التتدولي وشت ت ت تتركتتة فتتالكم
للخدمات املالية.

تقلد مناص عديدة في مجال إدارة الخزينة بدأت بمنسق للعمليات
في البنك السعودي الهولندي عام (1997م) .ومن ثم عمل مضار في
العمالت ألاجنبية في بنك الخليج الدولي عام (2006م) .ثم شغل وظيفة
مشر للعمليات ألاجنبية وأسواق املال بشركة فالكم للخدمات
املالية في العام (2007م) ،ومن مارس من عام (2014م) أصبح رئيس
قسم الخزينة في فالكم للخدمات املالية .وفي ابريل من عام 2017
اصبح مدير الدخل الثابت بقسم ادارة الاصول .باإلضافة إلى العديد
من الدورات والبرامج التدريبية التي حصل عليها في مجال الصيرفة
وعمليات الخزينة والتمويل واملحاسبة و ألاعمال البنكية.

 )3السيد /سليمان أحمد أبو تايه(عضو مستقل) :
ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة
الاردنية في عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام .2004
لديه خبره أكثر من  15عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية
والخزينة لدى املؤسسة الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و
عضو مجموعة البنك الاسالم للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة
يمنح املديرين املستقلين في مجلس ادارة الصندوق مكافأة قدرها  3,000ريال سعودي السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة
عن الاجتماع الواحد ،وبسقف قدره  5,000ريال سعودي في الشهر في حالة انعقاد الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم
أكثر من اجتماع واحد ملجلس إلادارة خالل الشهر .ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة
إلادارة من رسوم الادارة .تتخذ قرارت املجلس باألغلبية البسيطة.
فيبكو للفترة .2015 – 2012
يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس املناص في مجالس إدارات الصناديق
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
التالية:
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.
ألاستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك
 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت عديدة
 صندوق فالكم للطروحات ألاولية
تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع بنك
 صندوق فالكم الخليجي للدخل.
الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة وكذلك
 صندوق الريم العقاري.
باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو 1990م
 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات
وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق في يوليو
2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة
املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي
للمجموعة وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة
املطلق لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.
يمنح املديرين املستقلين في مجلس ادارة الصندوق مكافأة قدرها  3,000ريال سعودي
عن الاجتماع الواحد ،وبسقف قدره  5,000ريال سعودي في الشهر في حالة انعقاد
أكثر من اجتماع واحد ملجلس إلادارة خالل الشهر .ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس
إلادارة من رسوم الادارة .تتخذ قرارت املجلس باألغلبية البسيطة.
يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس املناص في مجالس إدارات الصناديق
التالية:
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.


صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
صندوق فالكم للطروحات ألاولية



صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات



صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات

 -22مجلس إدارة الصندوق (الحالي)

 -22مجلس إدارة الصندوق (املعدل)

يتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:

يتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:

ً
 )1ألاستاذ  /معاذ قاسم الخصاونة (رئيسا للمجلس):

ً
 )1ألاستاذ  /معاذ قاسم الخصاونة (رئيسا للمجلس):

ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في شركة
فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له
فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات الاستشارية
في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه حاصل على
درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من
جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة ألاعمال من جامعة
دلهاوس ي بكندا.

ألاستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة
أكثر من عشر سنوات في مجال الاستشارات املالية وإلاستثمارعمل خاللها في عدد من
القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة.
قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة الاستثمار املصرفي بشركة فالكم
للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس إلادارة في العديد
من الشر ات في اململكة العربية السعودية .انضم ألاستاذ /معاذ لفريق العمل في
شركة فالكم سنة  2008بعد أن ان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت
له فرصة التعامل مع عدد من الشر ات القيادية من خالل تقديم الخدمات
الاستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشر ات وخدمات الاستشارات املالية .كما أنه
حاصل على درجة البكالوريوس في ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم
املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة
ألاعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

)2ألاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):

حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.

حاصل على درجة املاجستير في الاقتصاد املالي من جامعة بوسطن في الواليات املتحدة
الامريكية ،قبل انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات املالية ،عمل في هيئة السوق
املالية في اململكة العربية السعودية في إدارة صناديق الاستثمار منذ عام  .2007حيث
يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق الاستثمار .إضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية املعتمدة من مؤسسات تأهيل منهي في ل من اململكة املتحدة و
الواليات املتحدة الامريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة الاستثمار
واملنتجات الاستثمارية،الهيكلة املالية وقياس ألاداء و املخاطر ،و تحليل القوائم املالية.

 )3السيد /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل) :

)2ألاستاذ /أحمد إبراهيم الشبانه (عضو غير مستقل):
مدير الدخل الثابت واملدير املكلف إلدارة ألاصول لدى شركة فالكم للخدمات املالية
 .لتديته خبرة تتجتاوز تست ت ت تعتة عشت ت ت تتر عتامتا في مجتال عمليتات الخزينتة وتتداول العمالت
املحليه وألاجنبية والعمليات البنكية والاستتتثمارية وعمليات ألاوراق املالية وذلك من
خالل العمتتل في البنتتك الست ت ت تتعودي الهولنتتدي وبنتتك الخليج التتدولي وشت ت ت تتركتتة فتتالكم
للخدمات املالية.

ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية في
عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من 15
عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة الاسالمية
لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة البنك الاسالم للتنمية منذ
 ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى
معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة
تقلتتد منتتاص ت ت ت ت عتتديتتدة في مجتتال إدارة الخزينتتة بتتدأت بمنست ت ت تتق للعمليتتات في البنتتك
فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو
الست ت ت تتعودي الهولندي عام (1997م) .ومن ثم عمل مضت ت ت تتار في العمالت ألاجنبية في
للفترة .2015 – 2012
بن تتك الخليج ال تتدولي ع تتام (2006م) .ثم شت ت ت تغ تتل وظيف تتة مشت ت ت تتر للعملي تتات ألاجنبي تتة
وأستواق املال بشتركة فالكم للخدمات املالية في العام (2007م) ،ومن مارس من عام
 )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
(2014م) أصت ت تتبح رئيس قست ت تتم الخزينة في فالكم للخدمات املالية .وفي ابريل من عام
ألاستاذ محمد عبد هللا الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة
 2017اص ت ت تتبح مدير الدخل الثابت بقس ت ت تتم ادارة الاص ت ت تتول .باإلض ت ت تتافة إلى العديد من
امللك سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت
الدورات والبرامج التدريبية التي حصت ت ت تتل عليها في مجال الصت ت ت تتيرفة وعمليات الخزينة
عديدة تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع
والتمويل واملحاسبة و ألاعمال البنكية.
بنك الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة
وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو  )3السيد /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل) :
1990م وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق في
ألاستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة الاردنية في
يوليو 2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة
عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAألامريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من 15
املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي للمجموعة
عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة
الاسالمية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات ،و عضو مجموعة البنك الاسالم

وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة املطلق للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع
التحول الى معايير املحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة
لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.
املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة
ويمنح املديرين املستقلين في مجلس ادارة الصندوق مكافأة قدرها  000,3ريال سعودي
لدى شركة فيبكو للفترة .2015 – 2012
عن الاجتماع الواحد ،وبسقف قدره  000,5ريال سعودي في الشهر في حالة انعقاد
أكثر من اجتماع واحد ملجلس إلادارة خالل الشهر .ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس  )4ألاستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
إلادارة من رسوم الادارة .تتخذ قرارت املجلس باألغلبية البسيطة.
ألاستاذ محمد عبد هللا الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة
امللك سعود بالرياض في العام 1988م .لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت
عديدة تشمل املحاسبة واملراجعة والتمويل والاستثمار حيث عمل عق تخرجه مع
ويشغل أعضاء مجلس ادارة الصندوق نفس املناص في مجالس إدارات الصناديق
بنك الرياض في سبتمبر 1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة
التالية:
وكذلك باإلدارة إلاقليمية للبنك ثم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو
1990م وتدرج بوظائف الشركة و انت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،ثم التحق
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.
في يوليو 2000م بالشركة املتقدمة للحاس آلالي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع
 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
مجموعة املطلق منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منص الرئيس املالي
 صندوق فالكم للطروحات ألاولية.
للمجموعة وعضو مجلس إدارة شر ات مفروشات املطلق وعضو مجلس إدارة شركة
 صندوق فالكم الخليجي للدخل.
املطلق لالستثمار العقاري وعضو لجنة املراجعة لشركة الشرق ألاوس للبطاريات.
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.


صندوق الريم العقاري.

ويمنح املديرين املستقلين في مجلس ادارة الصندوق مكافأة قدرها  000,3ريال
سعودي عن الاجتماع الواحد ،وبسقف قدره  000,5ريال سعودي في الشهر في حالة
انعقاد أكثر من اجتماع واحد ملجلس إلادارة خالل الشهر .ويتم تغطية مكافأة أعضاء
مجلس إلادارة من رسوم الادارة .تتخذ قرارت املجلس باألغلبية البسيطة.

ويشغل أعضاء مجلس ادارة الصندوق نفس املناص في مجالس إدارات الصناديق
التالية:

وتقبلو خال

التحية والتقدير،،،



صندوق فالكم لألسهم السعودية.



صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.



صندوق فالكم للطروحات ألاولية.



صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.

