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  األسس العامة لسياسة التصويت
  شركة األھلي المالية ("األھلي كابيتال") قبل من المدارة الصناديق العامة

 
 األصول باألھلي كابيتال إدارة

  
تستثمر فيھــا  التي المالية المتعلق باألوراق بالتصويت الخاصة كابيتال األھلي سياسة الوثيقة ھذه تحدد

حســابات  فــي العمــالء الماليــة التــي تحــتفظ بھــا بأســماء المتعلــق بــاألوراقتتناول التصويت  وال. صناديق
  ).DPMsمحافظ االستثمارية غير المقيدة ال(المحافظ الخاصة 

 المحليــة المتبعــة فــي الســوق في االعتبار الممارســات كابيتال أخذت األھلي السياسة، إعداد ھذه في
المتبعــة فــي  ممارســاتال وكــذلك ،ذلــك التضــارب نشــوءاحتمــال  أو ،المصالحفي  تضاربنشوء  يةواحتمال
 .يةعالمال السوق

  
  سياسةعلى ال عامة نظرة
 لشــركاتدى الــ قوية كموحوجود نظام  ضمانل مھمة أداةيمثل فعال ال التصويتأن  كابيتال األھلي تعتقد

 فعلي لتضارب عرضة تكون قد الخدمات متعددة مالية كمؤسسة ھاأن تدرك األھلي كابيتال أيضاو. المدرجة
  .وجود انطباع بوجود أي من ذلك أوفي المصالح  محتمل أو
 الوحــدات مــالكي مصــلحةعمليات التصويت تتم بمــا يخــدم  جميع وأنالتصويت  يةاستقالل ضمان أجل من

 التصــويت قــرارات جميــعتصــويت تتــولى اتخــاذ  لجنــة كابيتــال األھلــي أنشــأتفقد  ،المعني صندوقفي ال
 .كابيتال األھليتي تديرھا ال الصناديق ھاستثمر فيت التي المالية باألوراقالمتعلقة 

  
  التصويت حقوق سياسة فلسفة
 لــديھا شــركات نالصــادرة عــ الماليــةواألدوات  األوراق فــي كابيتال األھلي تديرھا التي الصناديقتستثمر 

 العميــل اســتثمارات إلى قيمة ضافةمكانية إلاإل اديھول حوكمةجيدة في مجال ال قواعد تبعوت سليمة إدارة
 .الطويل المدى على

  
 :التالية ألساسيةالمعايير ا لىباالستناد إ التصويت حقوقتصويت ال لجنةمارس تسوف 

  
  .المعني الصندوقفي  وحداتال يمالك استثمارات قيمة تعززة سياس/ إجراء أي دعم .1

  المعني. الصندوق في الوحدات مالكيمصالح  حميتو عززت سياسة/ إجراء أي دعم .2

  .المالي لدى الشركة المعنية والھيكل حوكمةنظام ال تحسينتسھم في  سياسة/ إجراء أي دعم .3

علــى  الماليــة وأوراقھــاالمعنيــة  لشــركةا أداءآتھــا بــومكاف اإلدارةأتعاب  تربط سياسة/ إجراء أيدعم  .4
  .المدى الطويل

  .ة المعنيةلشركدى ال االجتماعية المسؤوليةوترفع من مستوى  تعززة سياس/ إجراء أي دعم .5

 إدارة مجلــس فــي مســتقلينعضاء الألصالحيات لال من مزيدا يعطي أو تزيد سياسة/ إجراء أي دعم .6
  .المعنية الشركة

 حمايــة ھــو التصــويت يحكــم الــذي المبــدأسوف يكــون  أعاله،رد ذكرھا ي لم أخرىأمور  أيبخصوص  .7
استثمار مالكي الوحــدات فــي  قيمة وتعزز ھموامتيازاتالمعني  الصندوقفي  الوحدات مالكي حقوق

 .طويلالصندوق المعني على المدى ال
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  التصويت لجنةالمبادئ األساسية ل
 عضويةال
  

  :ن أصحاب المراكز التاليةم التصويت اللجنة تتكون
  اللجنة  رئيس األصول، إدارة رئيس .1

  عضو ،مسؤول االلتزام .2

  عضو ،اتالمنتج تطويرإدارة  رئيس .3

  عضو اإلقليمية، االستثمار صناديق رئيس .4

  علــى المســتوى العــام  إجــراءات أيذي الصــلة إبــالغ لجنــة التصــويت بــ الصندوق مديرعلى
 مــن بتوجيــهالتصــويت المناســب  قــرار واتخــاذتھا مناقش تم، لكي يتصويتال تطلبة تلشركل

  .اللجنة رئيس

 ألغــراض الصــلة ذاتحاضــر االجتماعــات موالوثــائق الثبوتيــة و السجالت جميعب االحتفاظ يتم 
  .المراجعة

  األخــرى اإلدارات مــن نيالمشــاركمــن  طلــبيُ  قــد ،لجنة التصــويت رئيس توجيھاتبناء على 
  .لزومال عندتصويت ال لجنة اجتماعات حضور

 الرسمية  اإلجراءاتب للقيام كابيتال ألھلياإلدارة القانونية ل إلىالذي يتم اتخاذه  قراريحال ال
  .المطلوب التصويت لممارسة الالزمة الوثائق وتقديم

 مــالتــزام فــي اال ممثل دوروينحصر . التصويت لجنة في تصويتال حق االلتزام مسؤولليس ل 
 :يلي

 يــةلمالا ســوقلنظــام التمــت وفقــا  التصــويت جنــةل قرارات جميع أن من تأكدال .1
  .تنفيذيةال هلوائحو

  .ھذه التصويت سياسةمع  متوافقة التصويت جنةل قرارات جميع أنالتأكد من  .2

 الصــندوق وأحكــام لشــروطمراعيــة  التصــويت جنــةل قرارات جميع أن من تأكدال .3
  .المعني

 أيال تتضــمن  الحاضــرينتصــويت ال لجنــة أعضــاء جميــعأصــوات  أن مــن التأكــد .4
 .المصالح في تضارب

  التقاريررفع 
 .سنوي ربع اجتماع كل فيللمراجعة  الصندوق إدارة مجلسإلى  التصويت لجنة قراراتترفع 

  
  والتصويت النصاب

مسؤول االلتزام  باإلضافة إلىبحضور عضوين  القانوني لنصابتصويت في حال تحقق اال لجنة قراراتتصدر 
 .شتركةم بموافقة القراروصدور 

  
   التضارب
مــن  الوحــدات مــالكي مصــالحيخدم  لتصويتبا قراركل  أن من التأكد ھو التصويت للجنة األساسي الغرض
 مــن عضــوفــإن علــى كــل  ،ى ذلــكعلــوبنــاء . غيرھال أو كابيتال ألھليفردية ل أخرى مصالح أياعتبار  دون

يعتــذر عــن و أن يفصح عن ذلك تيصوت أو مصدر معينبخصوص  متضاربة مصلحة لديه التصويت لجنة أعضاء
 .مؤقت بديل عضو رشحأن ي التصويت لجنة رئيسيمكن ل الحاالت ھذه مثل فيو. في التصويت المشاركة
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  التصويت عملية
لــدى  التصــويت سياســة بتنفيــذ يتعلــق فيمــاتي سيتم اتباعھا عادة ال داخليةإلجراءات الل وصف يلي فيما
  :االستثمار مدير

موميــة الع لجمعيــةاجتمــاع ل عــن) تــداول( الســعودية المالية السوق في مدرجةال شركةتعلن ال .1
  .العادية غيرالعادية أو 

  .عالناإل فيانعقاد االجتماع  ومكان وقت تحديد يجب .2

  .التصويت لجنةإلى  عالناإل صندوق مدير مديق .3

  .التصويت بشأنوتتخذ قرارھا  تيتصوتبحث لجنة ال .4

ــ التصــويت لجنــةتقــوم  .5 وتزودھــا  االجتمــاعبعزمھــا علــى المشــاركة فــي  ةالقانونيــاإلدارة  إبالغب
  .هحضورمن يقترح وذات الصلة  سھماأل تفاصيلب

  .صناديق التي سيتم تمثيلھاوال األسھم عدد الصندوق إدارةمن  انونيةالقتطلب اإلدارة  .6

  .صناديق التي سيتم تمثيلھاال وأسماء األسھم عدد صندوقال إدارةتوفر  .7

لتمثيــل  االجتمــاع لحضــور )مدراء الصــناديق( أو الصندوق مدير يفوض اخطاب القانونيةتصدر اإلدارة  .8
  الممثلة. األسھم عدد معالمعني  صندوقال

  .قانونيةخطاب اإلدارة ال التصويت لجنةتستلم  .9

 .التصويتحقوق  مارسيو االجتماعالمعني  مثليحضر الم .10

 


