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 األسس العامة لسياسة التصويت
بي كابيتال") كابيتال ("جي آي بي آي الصناديق المدارة من قبل شركة جي  

 
 إدارة األصول بجي اي بي كابيتال

 
 

 وال. صناديق فيهـا تستثمر التي المالية باألوراق المتعلق بالتصويت الخاصة بي كابيتال آي جي سياسة الوثيقة هذه تحدد
 المحافظ( الخاصة المحافظ حسـابات فـي العمـالء بأسـماء بهـا تحـتفظ التـي الماليـة وراقبـاأل المتعلـق التصويت تتناول

 ).DPM’sالمقيدة  غير االستثمارية
 واحتمالية المحليـة السـوق فـي المتبعـة الممارسـات االعتبار في كابيتالبي  آي جي أخذت السياسة، هذه إعداد في 

.العالمية السوق فـي المتبعـة الممارسـات وكـذلك التضـارب، ذلـك نشـوء احتمـال أو المصالح، في تضارب نشوء  
 

 نظرة عامة على السياسة
. المدرجة الشـركات لـدى قوي حوكمة نظام وجود لضمان مهمة أداة يمثل الفعال التصويت أن بي كابيتال آي جي تعتقد
 المصالح في محتمل أو فعلي لتضارب عرضة تكون قد الخدمات متعددة مالية كمؤسسة أنها أيضا بي كابيتال آي جي وتدرك

 مصـلحة يخـدم بمـا تتم التصويت عمليات جميع وأن التصويت استقاللية ضمان أجل من. ذلك من أي بوجود انطباع وجود أو
لتحديد اطر  التصويت لسياسة العامة األسسهذه  بي كابيتال آي جي أنشـأت فقد المعني، الصندوق في الوحـدات مـالكي

. بي كابيتال آي جي تديرها التي الصناديق فيها تستثمر التي المالية باألوراق المتعلقة التصـويت قـرارات جميـع اتخـاذ  

 
التصويت حقوق سياسة فلسفة  
 سليمة إدارة لـديها شـركات عـن الصـادرة الماليـة واألدوات األوراق فـي بي كابيتال جي آي تديرها التي الصناديق تستثمر

.الطويل المدى على العميـل اسـتثمارات إلى قيمة إضافة إمكانية ولديها الحوكمة مجال في جيدة قواعد وتتبع  
 
 

:التالية األساسية المعايير إلى باالستناد التصويت حقوقبي كابيتال  جي آيقسم اداره االصول في  مارسي سوف  
 

 . المعني الصندوق في الوحدات مالكي استثمارات قيمة تعزز سياسة/ إجراء أي دعم .1

 . المعني الصندوق في الوحدات مالكي مصالح وتحمي تعزز سياسة/ إجراء أي دعم .2

 .المعنية الشركة لدى المالي والهيكل الحوكمة نظام تحسين في تسهم سياسة/ إجراء أي دعم .3

 .الطويل المدى علـى الماليـة وأوراقهـا المعنيـة الشـركة بـأداء ومكافآتهـا اإلدارة أتعاب تربط سياسة/ إجراء أي دعم .4

 .المعنية الشركة لدى األجتماعية المسؤولية مستوى من وترفع تعزز سياسة/ إجراء أي دعم .5

 الشركة إدارة مجلـس فـي المسـتقلين لألعضاء الصالحيات من مزيدا يعطي أو تزيد سياسة/ إجراء أي دعم .6

 .المعنية

 مالكي حقوق حمايـة هـو التصـويت يحكـم الـذي المبـدأ يكـون سوفأعاله,  ذكرها يرد لم أخرى أمور أي بخصوص .7

 على المعني الصندوق فـي الوحـدات مالكي استثمار قيمة وتعزز وامتيازاتهم المعني الصندوق في الوحدات

 .الطويل المدى
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 عملية التصويت
 :بي كابيتال جي آي لدى التصويت سياسة بتنفيذ يتعلق فيما عادة اتباعها سيتم التي الداخلية لإلجراءات وصف يلي فيما

 
 غير أو العادية العمومية للجمعية اجتماع عنل) تداو( السعودية المالية السوق في المدرجة الشركة علنت .1

 .العادية

 .اإلعالن في االجتماع انعقاد ومكان وقت تحديد يجب .2

 .التصويت حقوق سياسة فلسفةبما يتوافق مع اساسيات  التصوي بشأن قرار تخذيو قسم اداره االصول بحثي .3

 .تمثيلها سيتم التي الصناديق وأسماء األسهم عدد قسم اداره االصول وفري .4

 الصندوق لتمثيل االجتماع لحضور )الصناديق مدراء( أو الصندوق مدير يفوض خطابا كابيتال بي آي جي تصدر .5

 .الممثلة األسهم عدد مع المعني

 .التصويت حقوق ويمارس االجتماع المعني الممثل يحضر .6


