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مقدمة
مرخص لشركة الراجحي المالية أن تقدم الصناديق االستثمارية،
بما في ذلك صناديق األسهم  .وهي تقوم باإلدارة اليومية
للممتلكات االستثمارية ،ومن واجبها التصرف بما يحقق مصلحة
مالكي وحدات صناديق االستثمار  ،بما في ذلك التصرف نيابة
عن صناديق االستثمار لممارسة حقوق التصويت على األوراق
المالية التي تمتلكها هذه الصناديق.
يعتمد مجلس إدارة صندوق الراجحي ألسهم رأس المال (يشار
إليه باسم "إدارة الصناديق") السياسات واإلجراءات التالية فيما
يتعلق بحقوق لألوراق المالية التي تمتلكها الصناديق االستثمارية
التي تديرها شركة الراجحي المالية (يشار اليها باسم "مدير
الصندوق" ).

 .١االدارة اليومية :ال يتعين على مدير الصندوق المشاركة في
أمور االدارة اليومية لشؤون الشركات ،ولكنه يمارس حقوق
التصويت ألجل أن يضمن عمل الشركات بما يحقق أفصل
المصالح للمساهمين.
 .٢حوكمة الشركات :يمارس مدير الصندوق حقوق التصويت
في الحاالت المناسبة من اجل تحسين حوكمة الشركات التي
يستثمر فيها.
.٣التأثير على نتائج القرارات :ينظر مدير الصندوق إلى حصة
الملكية واحتمالية تأثير ممارسة حقوق التصويت على نتائج
القرار.
 .٤طبيعة الحدث :ينظر مدير الصندوق إلى طبيعة الحدث
وأثره على مصالح مالك الوحدات بالصندوق.
 .٥المزايا المحتملة :ينظر مدير الصندوق إلى المزايا المحتملة
التي يمكن أن تنتج عن ممارسة حقوق التصويت.

مهمة الوكيل

 .٦اعتبارات اخرى :يراعي مدير الصندوق االعتبارات االخرى
مثل أن يكون هناك أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح
سوف ينتج عن ممارسة حقوق التصويت.

تتمثل سياسة "مجلس إدارة الصناديق" في تفويض المسؤولية
عن حق التصويت فيما يتعلق باألوراق المالية التي يمتلكها
الصندوق (الصناديق) إلى "مدير الصندوق" كجزء من اإلدارة
العامة ألصول الصندوق  ،وذلك مع استمرار مراقبة المجلس
المستمرة لإلشراف على الصناديق.

.٧التشاور مع مسؤولي االلتزام :يعقد مدير الصندوق جلسات
تشاور مناسبة مع مسؤولي االلتزام عند ممارسته حقوق
التصويت.

وبالتالي  ،فإن إدارة الصناديق تقوم بتفويض هذه المسئولية
لمدير الصندوق ويوكل له حق التصويت فيما يتعلق بأسهم
الشركات التي يمتلكها الصندوق.

ويجب أن يتأكد مدير الصندوق أن الوكالء يصوتون في الوقت
المناسب ،ويقدمون التقارير ويتأكدون من حفظ السجالت
للرجوع إليها في المستقبل.

عند تنفيذ هذا الواجب االئتماني ،سيتبع مدير الصندوق السياسات
واإلجراءات بطريقة تتفق جوهريًا مع سياساته وإجراءاته
ومبادئه وتوجهاته ،كما هو موضح في هذه الوثيقة.
يعتبر حق التصويت للوكيل فيما يتعلق باألوراق المالية التي
يمتلكها الصندوق (الصناديق) أحد أصول (حق التصويت)
للصندوق  .مدير الصندوق -الذي يمتلك السلطة للتصويت نيابة
عن الصندوق -بمثابة الوكيل للصندوق ويجب عليه التصويت
بما يحقق أفضل مصلحة لمالك الوحدات في الصندوق .

A1
نطاق العمل
تنطبق السياسات واالجراءات المنصوص عليها في الوثيقة
الحالية على حقوق التصويت التي تتعلق باألوراق المالية
المملوكة للصناديق االستثمارية في شركة الراجحي المالية،
وينطبق ذلك على االوراق المالية المستددمة كضمان ألي قر
يُمنح من الصندوق ولكن في حالة تسهيل الضمان من جانب
ألي سبب؛ ينتهي الحق الممنوح في التصويت
المقتر
بالصندوق.

السياسات
يؤمن مدير الصندوق بأهمية تفعيل التصويت لضمان حوكمة
قوية للشركات المطروحة .لذلك ،يراجع مدير الصندوق أجندة
التصويت لكل حالة على حدة عند ممارسة حقوق التصويت ثم
يصوت بالقرار المناسب وفقا ً لصالحياته ومسؤولياته  .وفي
إطار ممارسة حقوق التصويت المكفولة له ،يتعين على مدير
الصندوق أن يراعي ما يلي:
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يستثمر مدير الصندوق في األوراق المالية واألدوات للشركات
التي لديها إدارة سوية  ،وتتبع معايير حوﮐمة شرﮐات جيدة
وتملك القدرة علﯽ إضافة قيمة إلﯽ استثمارات العمالء علﯽ
المدى الطويل .لذلك  ،فإن السياسة العامة لمدير الصندوق هي
دعم إدارة الشركات التي يستثمر فيها ،ويدلي باألصوات وفقا
لمقترح اإلدارة بما فيه المصلحة األكبر للمساهمين في الشركة،
وبالتالي استفادة مالَك وحدات الصندوق .لذلك ،يجب عليه
ممارسة حقوق التصويت بنا ًء على السياسات واإلرشادات
الرئيسية التالية:


اعتماد البيانات المالية :يدعم مدير الصندوق استالم
ومراقبة واعتماد البيانات المالية المدققة (المستقلة
والموحدة) للشركة (الربعية/السنوية) وتقارير مجلس
اإلدارة ومدققي الحسابات.



إجراءات الشركات :يدعم مدير الصندوق مقترحات
اإلدارة في اإلجراءات الشركة الروتينية مثل الموافقة على
توزيع أرباح األسهم وسندات األسهم وتجزئة األسهم
وأسهم جديدة وإعادة شراء األسهم .



اعتمادات االرباح المبقاة :يدعم مدير الصندوق اي اجراء
متعلق باعتماد االرباح المبقاة في راس المال االحتياطي
واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام وغيره.



تعيين المدراء :يمتنع مدير الصندوق عن التصويت
الختيار مجلس االدارة ،اال في حالة تأكد مدير الصندوق
في ان هذه المشاركة مطلوبة بصورة واضحة لحماية
مصالح الشركة االساسية أو مساهمي الصناديق.
يؤمن ﻣدﯾر الصندوق أن ﻣن مسؤوليات مجالس اإلدارات
االستجابة للدعاوى التي لها تأييد كبير من المساهمين.
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وبالتالي ،يدعم مدير الصندوق الدعوة االدارية للتصويت
فيما يتعلق باخالء المسؤولية تجاة الشركة ما لم يكن هناك
خرق للوائح او النظام االساسي للشركة ،وعدم وجود
حاالت إغفال فيما يتعلق بالتقرير السنوي والحسابات
والوثائق األخرى المقدمة للمساهمين.


تعيين مراجعي الحسابات :إن اختيار شركة محاسبة لتدقيق
البيانات المالية للشركة يعد عمو ًما مسألة عمل
روتينية .يرى مدير الصندوق أن اإلدارة هي األنسب
الختيار شركة المحاسبة وستدعم عمو ًما إعادة توجيه
اإلدارة طالما أن شركة المحاسبة تعمل بشكل مستقبل.



التغييرات في الهيكل :غالبا ً ما تكون التغيرات في ميثاق
الشركات أو مواد التأسيس أو اللوائح الداخلية تغيرات تقنية
وطبيعية إدارية .إذا لم يﮐن هناك سبب مقنع للجمهور،
فسيقوم مدير الصندوق بإدالء أصواته وفقاً إلدارة
الشرﮐة .ومع ذلك ،سيقوم مدير الصندوق بمراجعة وتحليل
 في حدود توافر المعلومات  -كل حالة على حدة أليمقترحات غير روتينية من المحتمل أن تؤثر على هيكل
الشركة وتشغيلها أو أن يكون لها اقتصاد مادي تأثير على
الشركه.



عمليات إعادة هيكلة الشركات وعمليات الدمج
واالستحواذ :يعتقد مدير الصندوق أن أصوات الوكيل التي
تتعامل مع إعادة تنظيم/هيكلة الشركات هي امتداد لقرارات
االستثمار في الشركة  ،وسوف تدضع هذه المقترحات
لفحص منطقي كل حالة على حدة .كما تدضع عمليات
الدمج واالستحواذ لمراجعة دقيقة من أجل تحديد ما إذا
كانت ستفيد مالك األسهم الذين يهتمون بالتنوع االقتصادي
والعوامل االستراتيجية .سيقوم مدير الصندوق بإجراء
تقييمه على "مرحلة ما بعد الصفقة" من وجهة نظر قسم
الشريعة ووجهة نظر األعمال.
لذلك  ،فإن مدير الصندوق سيفضل إعادة هيكلة الشركة
(بما في ذلك تدفيض رأس المال عن طريق إلغاء األسهم)
 ،أو االستحواذات  ،أو االندماجات حيث يرجح أن هذه
القرارات ستزيد من قيمة المساهمين على المدى الطويل،
وبالتالي سيستفيد مالك الوحدات في الصندوق.



حوكمة الشركات :يدرك مدير الصندوق أهمية اإلدارة
الجيدة في ضمان أن يفي كل من اإلدارة ومجلس اإلدارة
بالتزاماتهم تجاه المساهمين .لذلك ،يؤيد مدير الصندوق
بشكل عام المقترحات التي تعزز الشفافية والمصداقية في
الشركة.



المسؤولية االجتماعية ومسؤولية الشركة :يدرك مدير
الصندوق أهمية دعم السياسات السليمة فيما يتعلق بالقضايا
االجتماعية والسياسية والبيئية  .ومع ذلك ،لصالح
المساهمين ،يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التصويت
ضد المقترحات التي ال يمكن تحملها أو تؤدي إلى تكاليف
غير ضرورية ومفرطة للشركة  .قد يمتنع مدير الصندوق
عن التصويت على المقترحات االجتماعية التي ليس لها
تأثير مالي واضح على قيمة المساهمين.



مكافآت التنفيذيين :يدرك مدير الصندوق أن إدارة الشركة
ولجنة التعويضات التابعة لالدارة ومجلس اإلدارة لهم
حرية العمل  -بطريقة معقولة -في تحديد أنواع ومزايا
التعويضات والجوائز الممنوحة .وسواء تم اقتراحه من قبل
المساهمين أو اإلدارة  ،فسيقوم مدير الصندوق بمراجعة
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المقترحات المتعلقة بدطط المكافآت التنفيذية  ،وإذا ما
اعتبره مبال ًغا مفرطة  ،فقد يصوت ضد المقترحات.
يحتفظ مدير الصندوق بالحق في االبتعاد عن هذه السياسة لتفادي
قرارات التصويت التي يعتقد أنها قد تكون مدالفة ألفضل
مصالح مالكي وحدات الصناديق .يحتفظ مدير الصندوق بالحق
في االمتناع عن المسائل التي يكون اإلفصاح عنها غير كاف.

اإلجراءات
سيقوم مدير الصندوق بتنفيذ سياسات التصويت بالوكالة
باستددام أفضل الجهود توافقا ً مع المبادئ العامة الواردة في هذه
الوثيقة .تنطبق اإلجراءات التالية على هذه السياسة.
 .Aإعالن التصويت
يجب تحديد وقت ومكان وأجندة التصويت المعلن عندما تعلن
شركة مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول) عن اجتماع
الجمعية العامة العادية أو غير العادية.
 .Bقرار التصويت
يناقش مدير الصندوق وينتهي قراره حول التصويت علﯽ أساس
التقييمات المطلوبة وفقاً لدليل السياسات والتقييمات .كما سيقوم
بمراجعة الممتلكات (عدد األسهم) الداصة باألموال المراد
تمثيلها.
 .Cدور مدير الصندوق
يتولى مدير الصندوق مسؤولية التصويت عن الصناديق المدارة
داخليًا وكذلك عن الصناديق التي يديرها مستشارون فرعيون ،
حيث يتم توجيه مدير  /مدير الحصة ذات الصلة للعمل بموجب
القانون  ،حيثما كان ذلك ممكنًا.
يمكن تفويض هذا الدور إلى شدص مناسب من فريق إدارة
األموال أو أعضاء آخرين داخل الشركة .يجوز لفريق إدارة
الصندوق التصويت من خالل التصويت عبر اإلنترنت (إن
وجد) .ومع ذلك  ،في حالة التصويت في اجتماع ،سيتم إصدار
خطاب يدول الصندوق اإلداري (اإلداريون) لحضور االجتماع
الذي يمثل الصندوق مع عدد األسهم المعنية.
 .Dتقرير سجل التصويت
يكون مدير الصندوق مسؤول أيضًا عن التأكد من االحتفاظ
بسجالت ووكاالت التصويت كاملة وكافية.
يجب على مدير الصندوق توفير معلومات سجل التصويت على
األقل سنويا ً بالشكل الموضح في الملحق  .Aوتكون معلومات
سجل التصويت في صيغة مقبولة ويتم تقديمها في وقت احتياجها
ألي إيداع تنظيمي .فيما يتعلق بالتوكيالت التي يرى مدير
الصندوق بأن فيها تضارب في المصالح  ،يجب على مدير
الصندوق تقديم تقرير منفصل يوضح طبيعة تضارب المصالح
وكيفية حل هذا النزاع.
 .Eاالحتفاظ بالسجالت
يحتفظ مدير الصندوق بهذه السجالت فيما يتعلق بتصويت
الوﮐالء علﯽ النحو المطلوب من قبل هيئة السوق المالية
والقواعد الصادرة من قبل أي هيئة تنظيمية .بعد ذلك  ،سيتم
االحتفاظ بالسجالت لمدة عشر سنوات.

3

Proxy Voting – Policy and Procedure

.F

تضارب المصالح

يدرك مدير الصندوق أنه من وقت آلخر  ،قد يكون هناك
تضارب مصالح عند ممارسة حقوق التصويت في أي صندوق
مدار .سيتم إخطار فريق االلتزام وإدارة الصندوق بأي تضارب
مصالح فعلي أو محتمل ينشأ عن عملية التصويت بالوكالة بين
مدير الصندوق وحاملي وحدات الصندوق.
يجب على مدير الصندوق  -غير متأثر باعتبارات ليست في
المصلحة المثلى ألصحاب الوحدات في الصندوق ال ُمدار  -حل
أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل .يجب على مدير الصندوق
إخطار رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة وجود تضارب
مصالح ال يمكن التوفيق بينها في إطار المبادئ التوجيهية
للسياسة وأن يتم إبالغه وفقًا لذلك.
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بالصندوق هو أمر اختياري بالكامل ويمكن أن يلغيه المجلس ،
كليًا أو جزئيًا  ،في أي وقت.

مراجعة السياسات
يلتزم مدير الصندوق في الجوانب العملية لهذه المسألة ويدرك
التغيرات المطلوبة في هذه السياسات .ولذلك  ،ينبغي عليهم
مناقشة هذه التوصيات مع أمين مجلس إدارة الصندوق الذي
سيقوم بما يلزم لوضع التوصيات من أجل النظر فيها والموافقة
عليها.
كما يقوم مجلس إدارة الصندوق بمراجعة هذه السياسة من وقت
آلخر لتحديد مدى كفاءتها  ،ويقوم بإجراء وإقرار أي تعديل يراه
ضروريا من وقت آلخر.

يدرك مدير الصندوق أن الرقابة التي يقوم بها رئيس مجلس
إدارة الصندوق تضمن أن يتم التصويت من الوكالء لمصلحة
مالك وحدات الصندوق .من أجل تجنب أي تضارب مصالح
محتمل ،تم وضع اإلجراءات التالية التباعها عند حدوث تضارب
في المصالح:
)a

)b
)c
)d

يرجع مدير الصندوق إلى فريق الشؤون القانونية وااللتزام
محتمل .ثم
عند مالحظة أي مؤشر على وجود تعار
يقوم فريق االلتزام بإصدار القرار المبدئي حول ما إذا كان
هناك تضارب جوهري في المصالح على أساس الحقائق
والظروف الداصة بكل حالة.
إذا كان التصويت المقترح متوافقًا مع سياسة التصويت
بالوكالة المذكورة ،فال حاجة إلى مزيد من المراجعة.
إذا كان التصويت المقترح مدالفا ً لسياسة التصويت
بالوكالة المعلنة ويتعار أيضا ً مع توصية اإلدارة  ،فال
يلزم إجراء أي مراجعة أخرى.
إذا كان التصويت المقترح مدالفا ً لسياسة التصويت
بالوكالة المعلنة  ،وكان متوافقا ً مع توصية اإلدارة  ،فإن
المقترح يرفع إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق للمراجعة
والحكم النهائي.

اإلطبطال
إن تفويض السلطة من قبل مجلس إدارة الصندوق لمدير
الصندوق للتصويت بالوكاالت المتعلقة باألوراق المالية الداصة
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االعتماد والتعديل
تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للصندوق
اجتماع بتاريخ  28مارس 2010
القرار بتاريخ  27مارس 2018
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االصدار

االجراء

اإلصدار األول  -يناير 2010
اإلصدار الثاني  -يناير 2010

اعتماد
تعديل
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المالحق
ملحق A
فيما يلي سجل لألصوات التي أ ُدلى بها أو باسم شركة الراجحي المالية من هو في منصب مدير الصندوق:
اسم المصدر:

رمز  /رمز األمن:
اسم الصندوق:
عدد األسهم المملوكة:
تاريخ االجتماع:
جدول عرض إجراءات التصويت
الرقم التسلسلي

القرار*

مع

ضد

امتنع

ال إجراء

*فقط يتم تضمين القرارات التي يكون لمدير الصندوق سلطة التصويت فيها
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