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ُمقدِّمة

بيت االستثمار العالمي – إلممترة إلعردية إلسدعودية نحن و مدير االستثمار)ُ ،مددير صدول
ُمصددرل لددد ت ددديم خدددمات دإرة إألصددول اددا إلممترددة إلعرديددة إلسددعودية مددن دددل هيئةةة السةةو

المالية  .ورمدير صول ،اإننا نتحمل مس ولية مانة إلتصرف لتح ي

حسن إلمصالح لحمتدة

وحدإت صنادي نا .وتشدمل هدذا إلمسد ولية ممارسدة ح دو إلتصدويت إلمرتدهدة دشسدهم إلشدررات

ستثمر فيهةا) ادا إجتماقدات إلجمعيدات إلعامدة لتتد
الم َّ
إلتا تسترمر ايها صنادي نا الشركات ُ
إلمسترمر ايها .وتتحمل إلشررة مس ولية إلتصويت دما يح
إلشررات ُ

ا ل إلمصالح لحمتة

وحدإت صنادي نا .ودالرجوع لى إلمادة  53من ال حة صنادي إالسترمار  ،ا د مندا دصدياغة

سياساتنا وإجرإءإتنا إلخاصة دالتصويت لممارسة ح و إلتصويت تت .
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سياسات ومبادئ مدير االستثمار للتصويت في الصنادي
الوزن الممنوح لتوصيات اإلدارة

مددن حددد إلعناصددر إألساسددية إلتددا يرإقيهددا مدددير إالسددترمار قنددد إتخدداذ درإر دشددشن إلرغدددة اددا
دإرة تتد إلشددررة .ومددن إلمتو ددع ن تتددع هددذا

وقمد
إالسددترمار اددا شددررة ُمعينددة ،هددا نوقيددة ُ
ُس د ددس س د ددتيمة .ودالت د ددالا ،اد د دشن إل د د درإر
إإلدإرة ق د ددرإف حورم د ددة إلش د ددررات ،و ن ير د ددون ل د ددديها ُ
إلمسددترمر ايهددا ،ايجددوز لمدددير
داالسددترمار هددو
قمومددا درإر دممارسددات إإلدإرة إلسددتيمة لتشددررة ُ
ل
إالس ددترمار دص ددفة قامد ددة إلتص ددويت مد ددع دإرة إلش ددررات ا ددا إألمد ددور إلروتيني ددة .ال ن مد دددير
إلمسترمر ايهدا لت درر دمدا ت ترحدد
إالسترمار يرى ند ذإ تعر ت مصالح مساهما إلشررات ُ
دإرإت تتد د إلش ددررات ،اي ددوم م دددير إالس ددترمار دالتص ددويت

إ ترإحات.

ددد م ددا تُ دم ددد تتد د إإلدإرإت م ددن

وي ددوم مدددير إالسددترمار دمرإجعددة إ ت إرحددات إلتصددويت ،قتددى إلدنددود إلروتينيددة وغيددر إلروتينيددة،
ولرند يتشرد ن إلدنود غير إلروتينية مرل إلتغييدر ادا و دع إلتشسديس ،و إلددمج ،و إلعمتيدات
إألخددرى إلق ددادة إلهيرت ددة إلملسس ددية ،وإلتغيي ددر ا ددا هير ددل رس إلم ددال ،وتعي ددين وق ددزل ق دداء
مجتس إإلدإرة ،دد تدم تحديددها وإلتصدويت قتيهدا دالهري دة إلمرسدومة لهدا لتعظديم إل يمدة لحمتدة
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إلوحدإت .ودالنسدة لتت إألمور ،ايجوز لمدير إالسترمار إتخاذ إل رإر لالمتنداع قدن إلتصدويت
ذإ تد دوإارت لدي ددد معتوم ددات رااي ددة ،و ر ددان هن ددا تع ددارض مص ددالح ،و ل ددم ير ددن ل دددى م دددير

إلم دم.
إالسترمار مو ف وإ ح قن إال ترإل ُ
قمومددا وا لددا لسياسددة إلتصددويت ،ولرددن اددا ظددروف
سيصد ودوت
وقتددى إلددرغم ن مدددير إالسددترمار ُ
ل
ُمعينددة يجددوز لمدددير إالسددترمار إلتصددرف دهري ددة مختتفددة ذإ متددت إلح ددا وإلظددروف ذل د .
وقتي ددد ،يج ددوز لمد دددير إالس ددترمار إالنحد درإف قد ددن مد دداد سياس ددة إلتصد ددويت قن دددما ُي د د ودرر ن
إالنحرإف قن إلسياسة رور لحماية مصالح حمتة وحدإت صنادي نا.
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إدارة تعارض المصالح
يمرن ن ينشش تعارض إلمصالح اا موإ ف ترون ايها:
إلمسترمر ايها ترون قميل لمدير إالسترمار و
 )1إلشررة ُ
)2

من شرراتد إلزميتة.

إلمسترمر ايها دا ع تردون منتجاتدد و خدماتدد
ذإ رانت إلشررة ُ

إالسترمار و /و

من شرراتد إلزميتة.

درورية ألقمدال مددير

إلمسدترمر ايهدا تردون ريدان مشدار ادا توزيدع إلمنتجدات إالسدترمارية إلتدا ُيعتدن
 )3إلشررة ُ
قنها و ُيديرها مدير إالسترمار و /و

من شرراتد إلزميتة.

وسدديدذل مدددير إالسددترمار صددارى جهددودا لتفدداد تتد إلتعار ددات وإلتشرددد مددن نددد ذإ نشددش
ا ددل مصددتحة لحمتددة وحدددإت صددنادي نا.

تعددارض مصددالح ،اسدديتم حتهددا دمددا ُيف ددا لتح ي د
ومدع ذلد  ،ادا إلموإ دف إلتدا يتددين ايهدا تعدارض مداد لتمصدالح ددين مددير إالسدترمار و

من شرراتد إلزميتة و
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ُمصدر ،استمتنع إلشررة قن إلتصويت.

المبادئ العام للتصويت بالوكالة
ن وإقد حورمة إلشررات متنوقة ومستمرة إلتهور .وقتيد ،امن إلصدع

و دع ا مدة شدامتة

دتت إل وإقد .وتعرس إإلرشادإت وإلسياسات إلتالية إقت اد مدير إالسترمار دشدنها معدايير جيددة
لحورمة إلشررات ،وإلمو ف إلذ يجوز ن يتخذا دصفة قامة دخصوص إألمور إلتالية.
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األمور الخاصة بحوكمة الشركات
يدددقم مدددير إالسددترمار قام دةل إل د إررإت مرددل إلتغييددر اددا و ددع إلتشسدديس ،وإلدددمج ،وغيرهددا مددن

إلهيرت ددة إلملسس ددية ذإ ران ددت ا ددا مص ددتحة حمت ددة وح دددإت إلص ددندو  .وي ددوم م دددير إالس ددترمار
دتحتيددل إلعديددد مددن إلعوإمددل إال تصددادية وإالسددترإتيجية التخدداذ إل درإر إلنهددا ا قتددى إلدددمج ،و

إالسددتحوإذ و

قددرض ملسسددا خددر .ومددع ذل د  ،سددي وم مدددير إالسددترمار دالتصددويت

إل إررإت إلتا ال تُح
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مصالح حمتة إلوحدإت.

ددد

اعتماد المدققين الخارجيين
إلمددد ين إلخددارجيين ،حسد

سدي وم مدددير إالسددترمار ي ل ددا دد إرسددة قددروض تندداو
وسيص د ودوت ددد إقتم دداد إلم ددد ين إلخ ددارجيين قن دددما ُيوج ددد دلي ددل وإ ددح و م ن ددع
قت ددى ح دددةُ ،
قت ددى وج ددود مخالف ددات محاس دددية و هم ددال يع ددزى ل ددى إلم ددد ين ،و ذإ ر ددان تن دداو م ددد ا
إلحسادات مهتوداُ دموج
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رددل حالددة

إلتوإ ح وإل وإنين.

التغيير في هيكل رأس المال
شررة لها رر ردير قتى مساهميها ،وخاصدة

ُيدر مدير إالسترمار ن إررإت إلتمويل اا
قندددما تنهددو تت د إل د إررإت قتددى صدددإر سددهم قامددة

ددااية و تحمددل ديددن

ددااا .ومددع

قمومددا إلتغييدرإت اددا إلرسددمتة ذإ ُوجددد سدداس مع ددول لتتغييددر.
ذلد  ،اسدديدقم مدددير إالسددترمار
ل
وسي وم مدير إالسترمار دمرإجعة إ ت إرحدات إلشدررات ،حسد ردل حالدة قتدى حددة ،لزيدادة رس
إلمصرل دد وإلغرض من إلزيادة .ومع ذل  ،اتن يدتم دقدم إلتغييدرإت إلناتجدة قدن إلت تيدل
إلمال ُ
إل إز د من يمة ح و إلمساهمين.
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اآلليات المضادة لالستحواذ واألمور المتعلقة بها
ُيعددارض مدددير إالسددترمار قامدةل إلمعددايير إلم ددادة لالسددتحوإذ ،حيددم نهددا تميددل لددى إنخفدداض
ح و إلمساهمين .ومع ذل  ،اإن مددير إالسدترمار سدي وم ددإجرإء مرإجعدة مسدت تة لردل قدرض
م اد لالستحوإذ .واا
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من تت إألحوإل ،يجوز لمدير إالسدترمار إلتصدويت مدع إإلدإرة ذإ
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ختددص إلتحتيددل إلرددااا لددى ن إلعددرض لدديس ُمرتوددف جد لددإ ولددن ُيتح د إل ددرر دمصددالح حمتددة
إلوحدإت رحمتة سهم.
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العروض المتعلقة بتعويض اإلدارة
سددي وم مدددير إالسددترمار ددددقم قددروض إلمرااددرت إلمردوهددة دتح يد

دإء هويددل إألجددل وتعزيددز

إل يمة لح و إلمساهمين ،ولرند ال ُي و
شجع إتخاذ مخاهر مادية ومسراة.
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انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ن إنتخ ددا

مجت ددس إإلدإرة ،وم ددنهم ق دداء مجت ددس إإلدإرة إلمس ددت تين ،ه ددو مفت ددال إلحورم ددة

إلسددتيمة .ومددن إلمتو ددع مددن ق دداء مجتددس إإلدإرة ن يرون دوإ مددن إألا درإد إألرفدداء ،ويج د

ن

يروندوإ ممدن يتحمدل إلمسد ولية ويسدتجيدوإ لتمسداهمين .ويددقم مددير إالسدترمار ق داء مجتددس

ويف و ددل ن ت ددم إلتجددان إلر يسددية ،مرددل لجنددة إلتددد ي ولجنددة إلترشدديحات
إإلدإرة إلمسددت تينُ ،
وإلتعوي د ددات ،ق د دداء مجتد ددس دإرة مسد ددت تين .وسد ددي وم مد دددير إالسد ددترمار دد ددالنظر اد ددا مند ددع
إلتصويت ألق اء مجتس إإلدإرة إلذين ح روإ ل من  %75مدن إجتماقدات مجتدس إإلدإرة

ددون ُقذر.
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المسئولية االجتماعية للشركة
ساسددا دتح ي د إلمصددالح إلماليددة لحمتددة وحدإتددد .سددي وم
رمددلتمن ،مهددتم
ل
ن مدددير إالسددترمارُ ،
مدددير إالسددترمار قام دةل دإقهدداء إإلدإرة ح د ت دددير إألو دداع إالجتماقيددة وإلدي يددة وإألخال يددة،

قتى إلرغم ن مدير إالسترمار يجوز لد إلتصويت لصالح إألمور إلتا ُيعت دد ن لهدا مندااع و
رار إ تصادية ملررة.
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مسئول المطابقة واإللتزام  /لجنة المطابقة واإللتزام

سي وم مجتس دإرة إلصندو دالتشاور مع مسئول المطابقة واإللتزام  /لجنة المطابقة واإللتزام
وإقتماد إلسياسات إلعامة دخصوص ح و إلتصويت إلتا تعود أل صندو إسدترمار دسدد

وجود و إر مالية اا محفظتد رشصول.
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سدديتم ممارسددة ح ددو إلتصددويت إلتددا تعددود أل صددندو إسددترمار دسددد

وجددود و إر ماليددة مدرجددة اددا

محفظة صولد ،و لن يمارس مدير إالسترمار تت إلح و  ،دعد إلتشاور

مسئول المطابقة واإللتزام  /لجنة المطابقة واإللتزام

إلمشار ليها اا إألقتى.
 ،ووا لا لتسياسات إلعامة ُ
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االحتفاظ بالسجالت واإلفصاح

يتعين قتى مدير إلصندو إالحتفاظ دسجالت رامتة ود ي دة تُورود ممارسدتد لح دو إلتصدويت
دما اا ذل تدرير ممارسة و قدم ممارسة ح و د لتتصويت دهري ة معينة).
قددالوة قتددى ذل د  ،يجد د

إإلاصددال قددن ه ددذا إلسياسددة قتددى مو ددع ديددت إالسددترمار إلع ددالما،

إلسعودية  ،داإل ااة لى مو ع تدإول.
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