األسس العامة لسياسة التصويت
الصناديق العامة المدارة من قبل شركة األھلي المالية )"األھلي كابيتال"(
إدارة األصول باألھلي كابيتال
تحدد ھذه الوثيقة سياسة األھلي كابيتال الخاصة بالتصويت المتعلق باألوراق المالية التي تستثمر فيھــا
صناديق .وال تتناول التصويت المتعلــق بــاألوراق الماليــة التــي تحــتفظ بھــا بأســماء العمــالء فــي حســابات
المحافظ الخاصة )المحافظ االستثمارية غير المقيدة .(DPMs
في إعداد ھذه السياسة ،أخذت األھلي كابيتال في االعتبار الممارســات المتبعــة فــي الســوق المحليــة
واحتمالية نشوء تضارب في المصالح ،أو احتمــال نشــوء ذلــك التضــارب ،وكــذلك الممارســات المتبعــة فــي
السوق العالمية.
نظرة عامة على السياسة
تعتقد األھلي كابيتال أن التصويت الفعال يمثل أداة مھمة لضمان وجود نظام حوكمة قوي لـدى الشــركات
المدرجة .وتدرك األھلي كابيتال أيضا أنھا كمؤسسة مالية متعددة الخدمات قد تكون عرضة لتضارب فعلي
أو محتمل في المصالح أو وجود انطباع بوجود أي من ذلك.
من أجل ضمان استقاللية التصويت وأن جميع عمليات التصويت تتم بمــا يخــدم مصــلحة مــالكي الوحــدات
في الصندوق المعني ،فقد أنشــأت األھلــي كابيتــال لجنــة تصــويت تتــولى اتخــاذ جميــع قــرارات التصــويت
المتعلقة باألوراق المالية التي تستثمر فيھا الصناديق التي تديرھا األھلي كابيتال.
فلسفة سياسة حقوق التصويت
تستثمر الصناديق التي تديرھا األھلي كابيتال فــي األوراق واألدوات الماليــة الصــادرة عـن شــركات لــديھا
إدارة سليمة وتتبع قواعد جيدة في مجال الحوكمة ولديھا اإلمكانية إلضافة قيمة إلى اســتثمارات العميــل
على المدى الطويل.
سوف تمارس لجنة التصويت حقوق التصويت باالستناد إلى المعايير األساسية التالية:
.1

دعم أي إجراء /سياسة تعزز قيمة استثمارات مالكي الوحدات في الصندوق المعني.

.2

دعم أي إجراء /سياسة تعزز وتحمي مصالح مالكي الوحدات في الصندوق المعني.

.3

دعم أي إجراء /سياسة تسھم في تحسين نظام الحوكمة والھيكل المالي لدى الشركة المعنية.

.4

دعم أي إجراء /سياسة تربط أتعاب اإلدارة ومكافآتھــا بـأداء الشــركة المعنيــة وأوراقھــا الماليــة علــى
المدى الطويل.

.5

دعم أي إجراء /سياسة تعزز وترفع من مستوى المسؤولية االجتماعية لدى الشركة المعنية.

.6

دعم أي إجراء /سياسة تزيد أو يعطي مزيدا من الصالحيات لألعضاء المســتقلين فــي مجلــس إدارة
الشركة المعنية.

.7

بخصوص أي أمور أخرى لم يرد ذكرھا أعاله ،سوف يكــون المبــدأ الــذي يحكــم التصــويت ھــو حمايــة
حقوق مالكي الوحدات في الصندوق المعني وامتيازاتھم وتعزز قيمة استثمار مالكي الوحــدات فــي
الصندوق المعني على المدى الطويل.
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المبادئ األساسية للجنة التصويت
العضوية
تتكون اللجنة التصويت من أصحاب المراكز التالية:
رئيس إدارة األصول ،رئيس اللجنة
.1
.2

مسؤول االلتزام ،عضو

.3

رئيس إدارة تطوير المنتجات ،عضو

.4

رئيس صناديق االستثمار اإلقليمية ،عضو


على مدير الصندوق ذي الصــلة إبــالغ لجنــة التصــويت بـأي إجــراءات علــى المســتوى العــام
للشركة تتطلب التصويت ،لكي يتم مناقشتھا واتخــاذ قــرار التصــويت المناســب بتوجيــه مــن
رئيس اللجنة.



يتم االحتفاظ بجميع السجالت والوثــائق الثبوتيــة ومحاضــر االجتماعــات ذات الصــلة ألغــراض
المراجعة.



بناء على توجيھات رئيس لجنة التصــويت ،قــد ُيطلــب مــن المشــاركين مــن اإلدارات األخــرى
حضور اجتماعات لجنة التصويت عند اللزوم.



يحال القرار الذي يتم اتخاذه إلى اإلدارة القانونية لألھلي كابيتال للقيام باإلجراءات الرسمية
وتقديم الوثائق الالزمة لممارسة التصويت المطلوب.



ليس لمسؤول االلتزام حق التصويت في لجنة التصويت .وينحصر دور ممثل االلتــزام فــي مــا
يلي:
 .1التأكد من أن جميع قرارات لجنــة التصــويت تمــت وفقــا لنظــام الســوق الماليــة
ولوائحه التنفيذية.
 .2التأكد من أن جميع قرارات لجنة التصويت متوافقة مع سياسة التصويت ھذه.
 .3التأكد من أن جميع قرارات لجنــة التصــويت مراعيــة لشــروط وأحكــام الصــندوق
المعني.
 .4التأكــد مــن أن أصــوات جميــع أعضــاء لجنــة التصــويت الحاضــرين ال تتضــمن أي
تضارب في المصالح.

رفع التقارير
ترفع قرارات لجنة التصويت إلى مجلس إدارة الصندوق للمراجعة في كل اجتماع ربع سنوي.
النصاب والتصويت
تصدر قرارات لجنة التصويت في حال تحقق النصاب القانوني بحضور عضوين باإلضافة إلى مسؤول االلتزام
وصدور القرار بموافقة مشتركة.
التضارب
الغرض األساسي للجنة التصويت ھو التأكد من أن كل قرار بالتصويت يخدم مصــالح مــالكي الوحــدات مــن
دون اعتبار أي مصالح أخرى فردية لألھلي كابيتال أو لغيرھا .وبنــاء علـى ذلــك ،فــإن علــى كــل عضــو مــن
أعضاء لجنة التصويت لديه مصلحة متضاربة بخصوص مصدر معين أو تصويت أن يفصح عن ذلك ويعتــذر عــن
المشاركة في التصويت .وفي مثل ھذه الحاالت يمكن لرئيس لجنة التصويت أن يرشح عضو بديل مؤقت.
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عملية التصويت
فيما يلي وصف لإلجراءات الداخلية التي سيتم اتباعھا عادة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ سياســة التصــويت لــدى
مدير االستثمار:
 .1تعلن الشركة المدرجة في السوق المالية الســعودية )تــداول( عــن اجتمــاع للجمعيــة العموميــة
العادية أو غير العادية.
 .2يجب تحديد وقت ومكان انعقاد االجتماع في اإلعالن.
 .3يقدم مدير صندوق اإلعالن إلى لجنة التصويت.
 .4تبحث لجنة التصويت وتتخذ قرارھا بشأن التصويت.
 .5تقــوم لجنــة التصــويت ب ـإبالغ اإلدارة القانوني ـة بعزمھــا علــى المشــاركة فــي االجتمــاع وتزودھــا
بتفاصيل األسھم ذات الصلة ومن يقترح حضوره.
 .6تطلب اإلدارة القانونية من إدارة الصندوق عدد األسھم والصناديق التي سيتم تمثيلھا.
 .7توفر إدارة الصندوق عدد األسھم وأسماء الصناديق التي سيتم تمثيلھا.
 .8تصدر اإلدارة القانونية خطابا يفوض مدير الصندوق أو )مدراء الصــناديق( لحضــور االجتمــاع لتمثيــل
الصندوق المعني مع عدد األسھم الممثلة.
 .9تستلم لجنة التصويت خطاب اإلدارة القانونية.
 .10يحضر الممثل المعني االجتماع ويمارس حقوق التصويت.
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