سياسة حقوق التصويت


نظام هيئة السوق املالية:

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

يجب على مدير الصندوق عند ممارسة أو عدم ممارسة أي من الحقووق املرتطةوة صوصووي أي صوندوق عوامص التصور صموا
يحقق مصالح مالكي الوحدات.

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

وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق صحقوق التصويت يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
س ووة حق وووق التص ووويت أو االمتن ووار م وون س ووضيا ي
وفق ووا مل ووا تقتم ووي السياس ووة املكتوب ووة املعتم وودة م وون قطو و
ممار
ممار
مجلس إدارة الصندوقص وحفظ سج كام يوثق حقوق التصويت أو االمتنار عن ممارسضيا وأسطاب ذلك.

ج) يج ووب عل ووى م وودير الص ووندوق الع ووام ارفص وواق ف ووي موقع و ارلك و ووي وموق ووع الس وووق ارلك و ووي ع وون السياس ووات املتعلق ووة
صحقوق التصويت التي يتطعها في الجمعيات العامة للشركات املدرجةص وذلك فيما يتعلق صك صندوق استثمار يديره.

 سياسة التصويت:
 )1يمووارم موودير الصووندوق حقوووق التصووويت ديوود تحسوومن أداذ الصووندوق ص مووع الحووح صالعتطووار تمووارب املصووالحص حمايووة
حق وووق م ووالكي وح وودات الص ووندوقص التك ووالية املرتطة ووة ص ووالقراراتص قي ووادة القيم ووة الحقيق ووة للش وور ة وتحس وومن حو مضي ووا
وهيكليضيا املالية.
 )2يتم تقييم التموارب فوي املصوالح الناتجوة عون ممارسوة حقووق التصوويت فوي حواي وجودهواص وإصوغ مودير املةاصقوة وارل ومام
ورئيس وأعماذ مجلس إدارة الصندوق.
 )5ال يح ووق لي م وون املش و من ف ووي الص ووندوق أن يل وودم م وودير الص ووندوق التص ووويت أو ع وودم التص ووويت فيم ووا يا ووص الش ووركات
املستثمر فيياص وبالتالي يحق ملدير الصندوق ممارسة حقوق التصويت دون الرجور الى مالكي الوحدات.
 )4يتاح مدير الصندوق قرار ممارسة أو عدم ممارسة حقوق التصويت بعد مشاورة مدير املةاصقة واالل مام.
)3

يجووب علووى إدارة املةاصق ووة واالل ومام حف ووظ وتوثيووق جمي ووع السووجغت واملس ووتندات املتعلقووة بسياس ووات وإج وراذات حق وووق
التصويت ملدة  11سنوات.

 )6يقوم مدير الصندوق صتفويض أحد موظفي لتمثيل في الجمعيات العمومية.
 )7تةطق هحه السياسات على جميع الصناديق املدارة من قط الشر ة.
 )8يقوم مدير الصندوق صمراجعة هحه السياسة بشك دوري.
 )9يتم تدويد مالكي الوحدات بسياسة التصويت املةطقة في الشر ة عند طلبيا.

