
 

                                      

 

 

 سياسة حقوق التصويت

 :نظام هيئة السوق املالية 

 من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية على التالي: 35تنص املادة رقم 

الحقووق املرتطةوة صوصووي أي صوندوق عوامص التصور  صموا ق عند ممارسة أو عدم ممارسة أي من يجب على مدير الصندو  ( أ

 يحقق مصالح مالكي الوحدات.

 يجب على مدير الصندوق القيام صالتالي في شون حقوق التصويت )إن وجدت( املرتطةة صوي أصوي لصندوق عام يديره: ( ب

 وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق صحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق. •

ووووا ملووووا تقتمووووي  السياسووووة املكتوبووووة املعتموووودة موووون قطوووو   ممارسووووة حقوووووق  • التصووووويت أو االمتنووووار موووون ممارسووووضيا وفقي

 مجلس إدارة الصندوقص وحفظ سج  كام  يوثق حقوق التصويت أو االمتنار عن ممارسضيا وأسطاب ذلك.

السياسووووات املتعلقووووة  يجووووب علووووى موووودير الصووووندوق العووووام ارفصوووواق فووووي موقعوووو  ارلك  و ووووي وموقووووع السوووووق ارلك  و ووووي عوووون ( ج

 التصويت التي يتطعها في الجمعيات العامة للشركات املدرجةص وذلك فيما يتعلق صك  صندوق استثمار يديره.  صحقوق 

 

 

 :سياسة التصويت 

 

يمووارم مووودير الصووندوق حقووووق التصووويت ديووود  تحسووومن أداذ الصووندوق ص موووع الحووح صالعتطوووار تمووارب املصوووالحص حمايوووة  (1

لصووووندوقص التكووووالية املرتطةووووة صووووالقراراتص قيووووادة القيمووووة الحقيقووووة للشوووور ة وتحسوووومن حو مضيوووووا حقوووووق مووووالكي وحوووودات ا

 وهيكليضيا املالية.

املةاصقوة وارل ومام  وإصوغ  مودير يتم تقييم التموارب فوي املصوالح الناتجوة عون ممارسوة حقووق التصوويت فوي حواي وجودهواص  (2

 أعماذ مجلس إدارة الصندوق.رئيس و و 

فيموووا ياوووص الشووووركات  التصوووويت معووودأو  املشووو   من فوووي الصوووندوق أن يلووودم مووودير الصوووندوق التصوووويتيحوووق لي مووون ال  (5

 وبالتالي يحق ملدير الصندوق ممارسة حقوق التصويت دون الرجور الى مالكي الوحدات.املستثمر فيياص 

 ة واالل مام.املةاصق مدير ممارسة أو عدم ممارسة حقوق التصويت بعد مشاورة  مدير الصندوق  قرار  يتاح (4

جوووراذات حقووووق سياسوووات وإبسوووتندات املتعلقوووة املو  سوووجغتالحفوووظ وتوثيوووق جميوووع  علوووى إدارة املةاصقوووة واالل ووومام يجوووب  (3

 سنوات. 11التصويت ملدة 

 يقوم مدير الصندوق صتفويض أحد موظفي  لتمثيل  في الجمعيات العمومية. (6

 الشر ة.تةطق هحه السياسات على جميع الصناديق املدارة من قط   (7

 يقوم مدير الصندوق صمراجعة هحه السياسة بشك  دوري. (8

 يتم تدويد مالكي الوحدات بسياسة التصويت املةطقة في الشر ة عند طلبيا. (9


