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 :مقدمة

 صندوق الوطني لألسهم السعودية ب الخاصةوصف لسياسات وإرشادات وإجراءات التصويت 

مدير الصندوق  ضيفوبتمجلس إدارة صندوق الوطني لألسهم السعودية )"الصندوق"(  قام

ممارسة جميع حقوق التصويت فيما يتعلق بمحفظة ب)"شركة الوطني إلدارة الثروات"( 

المالية للصندوق. كما وافق مجلس إدارة الصندوق على سياسات وإرشادات األوراق 

 وإجراءات التصويت. فيما يلي وصف لتلك السياسات.

 

 السياسة العامة

 قتحقي من يتجزأ ال جزءلطالما اعتقدت شركة الوطني إلدارة الثروات أن حقوق التصويت 

جزء مهم من عملية االستثمار الخاصة بها، وستمارس إلى كونها  إضافة لعمالئها،مة القي

مسؤوليات التصويت فقط عندما ترى أنها ضرورية لتحقيق أفضل مصالح مالكي  الشركة

 الوحدات في الصندوق.

الكي نيابة عن م بالوكالةتنشط شركة الوطني إلدارة الثروات، من وقت آلخر، في التصويت  

تصويت هي وسيلة مهمة لمعالجة قضايا حوكمة الشركات الوحدات إيمانًا منها بأن عملية ال

 والتي االستثماراتقيمة  منعتقد أنها تعززها يالمهمة وتشجيع إجراءات الشركات التي 

 .الوحدات مالكي على إيجابيا ستنعكس

لقرارات ا تنظر شركة الوطني إلدارة الثروات فيس، قرارند تحديد كيفية التصويت على أي ع

ائدة أي ف إلىولن تنظر  ،مالكي الوحدات استثماراتعلى قيمة ع توق  الم   تأثيرهاو قترحةالم  

 موظفيها. أحدلشركة الوطني إلدارة الثروات أو 

الصندوق عندما تقوم بتقييم مزايا شركة الوطني إلدارة الثروات في االعتبار سمعة  تضع

 معمتوافقة  أنها ستكون ي عتق دفي الشركات التي  الشركةاالستثمار في شركة معينة، وتستثمر 

تقوم شركة الوطني إلدارة س ،األحيانفي معظم و لذلك،. الصندوق ومالكي وحداته أهداف

 رة الثروات.الثروات باإلدالء بصوتها وفقًا لتوصيات إدارة شركة الوطني إلدا

 

 إرشادات التصويت بالوكالة

الة بالوكبعمليات التصويت  الخاصة رشاداتاإلشركة الوطني إلدارة الثروات عددًا من  أقرت

شركة الوطني إلدارة  ستقومالتي تهم الصندوق ومالكي الوحدات.  األمورحول مختلف 

أنه من المصلحة الصندوق  ريمد يقررما لم  ،وفقًا لهذه اإلرشادات تصويتالب الثروات

رشادات تتناول إوالتصويت بما يتعارض مع اإلرشادات.  هاالقتصادية للصندوق ومالكي وحدات

 التصويت لشركة الوطني إلدارة الثروات بشكل عام ما يلي:

  يعتقد مدير الصندوق أنه يجب أن تكون هناك أغلبية من  عامة:الشركة المجلس إدارة

درجة المستقلين األعضاء وأن لجان التدقيق والمكافآت  ،في مجالس إدارة الشركات الم 



 

 رمديصوت سيوالترشيح يجب أن تتكون فقط من أعضاء مجلس إدارة مستقلين، و

 ستقالل.االعادةً لصالح المقترحات التي تضمن ذلك الصندوق 

 ققالمدو المدرجةشركة اليعتقد مدير الصندوق أن العالقة بين  :الخارجيون المدققون 

، ويقوم مدير الصندوق التدقيقيجب أن تقتصر في المقام األول على مهمة  الخارجي

 فيما ققينمدلل حد من الرسوم المدفوعةتأو  تمنع التيمقترحات العادة بالتصويت لصالح 

 على تأثيراظهر ت   قدخدمات أخرى  وأي التدقيق أعماليخص قيامهم بأية أعمال غير 

يقوم مدير الصندوق عادة بالتصويت للتغيير الدوري  ذلك،. باإلضافة إلى استقالليته

 الخارجيين. للمدققين

 ق اف  و  والم   مالئميعتقد مدير الصندوق أن الخطط المصممة بشكل  :خطط التعويضات

 بين مامواءمة لعليها من قبل مساهمي الشركة العامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة ل

 والمديرين. والموظفين اإلدارة مصالح بين ماو الطويلمصالح المساهمين على المدى 

 لكيةم ضتخفإلى  تؤديالتي  المقترحاتمدير الصندوق ضد  يصوتسعادة ما  ذلك،مع 

 الشركة لمديري كبيرةمكافآت  لدفع تؤديأو  ،بشكل كبيرالصندوق في الورقة المالية 

 قيمة تسجيلالتي تتطلب  المقترحاتلصالح مدير الصندوق عادةً يصوت س كما. العامة

 .والخسارة الربح قوائم في الخيارات عقود

  يعتقد مدير الصندوق أن جميع المساهمين في الشركة العامة يجب  :المساهمينحقوق

التي تحد من قدرة المساهمين على  عوائقوأن ال ،يةمتساوبحقوق تصويت  يتمتعواأن 

 .أمر غير مرغوب فيه هوإحداث تغيير مؤسسي وتحقيق القيمة الكاملة الستثماراتهم 

جزء من المساهمين  منحضد مقترحات  يصوتسعادة ما  مدير الصندوق فإن ،عليه

منح المساهمين  حاقترا ضد أيضا سيصوت كماحقوق التصويت بأغلبية ساحقة، 

 تقوم دقالقيمة السوقية للسهم والتي  منأقل  سعرب هاأسهمالحاليين للشركة خيار شراء 

ست   الشركة بها  عملية إتمام من الم ستحِوذة الشركة لمنع وذلك ستحواذالل فةهد  الم 

فئات مختلفة من  منحضد مقترحات الصندوق  مدير سيصوت كذلك. االستحواذ

 .متساوية غيرحقوق تصويت  مساهمينال

 إلدارةايعتقد مدير الصندوق أن األمور المتعلقة بعمليات  :قضايا المسؤولية االجتماعية 

يركز مدير سفي المقام األول.  تهاإدار اتمسؤولي منعامة هي الشركة لاليومية ل

 فيو لذلك، .الطويلعلى المدى  الوحدات مالكي استثماراتالصندوق على تعظيم قيمة 

تطلب من الشركة اإلفصاح عن تالتي مقترحات الضد الصندوق  مديريصوت س ،عادةال

ممارسات تجارية معينة أو تغييرها ما لم يعتقد مدير الصندوق أن االقتراح سيكون له 

 يقتطب عدم الواضح من كان حال فيأو  ،تأثير اقتصادي إيجابي كبير على الشركة

ت   الممارسات ألفضل الشركة  .عةب  الم 



 

 لصندوق على أساس كل حالة على حدةيصوت مدير اس :بإصدارها المصرح األسهم 

من قبل  زيادة عدد األسهم العادية المصرح بإصدارهاب الخاصةمقترحات العلى 

 .الم صِدر

 لبشك الصندوق مدير سيصوت (:المنحة أسهمو األسهماألسهم )تقسيمات  توزيعات 

 ،األسهم تقسيم لغرض الشركة قبل من بإصدارها المصرح األسهم زيادة لصالح عام

غير ولكن  بإصدارهاح ر  ص  الم  األسهم نسبة تجاوز إلى  الزيادة ههذؤدي تبشرط أال 

الالزمة  الزيادة تمامبعد إوذك  بإصدارهاح ر  ص  األسهم الم  من  ٪100نسبته  ماالم صد رة 

 للتقسيم.

 إصدار فئات إضافية جديدة أو مختلفة من ب الشركة إدارة/أو و اإلدارة مجلس تفويض

ركة إدارة الش مجلس طلبلن يقوم مدير الصندوق بالتصويت لصالح  :األسهم الممتازة

 كوذل الممتازة األسهم منمختلفة  أو جديدة إضافية فئاتإصدار  بتخويلهمأو إدارتها 

خصوصا  ،العمومية الجمعية موافقة أخذعن طريق طرحها لبعض المساهمين من دون 

درجة القيام بذلك  )على سبيل المثال ال في ظل عدم وجود ظروف تبرر للشركة الم 

 ديؤيقد  مما ،محاوالت االستحواذ القسرية( منعالحصر: اإلجراءات المتخذة في سياق 

 . لذلك، فإن مديرالمساهمين مصلحة في تصب ال قرارات باتخاذ الشركة العامة لقيام

أسهم ممتازة ذات  صدارإبالصندوق سيصوت بشكل عام ضد المقترحات التي تسمح 

 أسهمأو  ،دينأدوات  إلى للتحويل قابلة أسهم إصدار أوحقوق تصويت غير محددة، 

 ممتازةفي حال كانت تلك األسهم ال إال ى،أخر حقوق أي أو محددة، بتوزيعات تتمتع

راد  حددةم توزيعاتوبتحويل محددة  نسبةوب محددة تصويت بحقوق تتمتع إصدارها الم 

وت ص هياألسهم  لهذهحقوق أخرى يتم تحديدها، بشرط أن تكون حقوق التصويت  أيو

 واحد لكل سهم. 

  حصاليصوت مدير الصندوق بشكل عام لس :العاديةتعديل القيمة االسمية لألسهم 

 القيمة االسمية لألسهم العادية. بتخفيض الخاصةمقترحات ال

 على "جميع المقترحات  الصندوقيراجع مدير س :ة"ع  ف  "حق الش   االكتتابفي  األولوية

 لذيوا الشفعة حق من المساهمين بتمكين الخاصةمقترحات ال "حدةكل حالة على أساس 

 ترحاتالمق. عند تقييم للجمهور طرحها قبل عاديةال سهمأو االكتتاب في األ شراء يخولهم

وقاعدة  ،إلى حجم الشركة العامة الصندوق مدير سينظر ،الشفعةالمتعلقة بحقوق 

يما ف الشفعة حقوق لصالح بالتصويت الصندوق مدير يقوم لن عام، بشكلمساهميها. 

 .عريضة مساهمين بقاعدة تعيخص الشركات العامة والتي تتم

  إصدارمقترحات " حدة"كل حالة على يراجع مدير الصندوق س :الديونإعادة هيكلة 

األخذ  مع ،وإصدار األسهم كجزء من خطة إعادة هيكلة الديون ،أسهم عادية و/أو ممتازة

 األمور التالية: باالعتبار



 

أي مدى ستنخفض حصة الملكية  إلى - والربحية الملكية في التخفيض -

 ؟الحاليينللمساهمين 

 فيرة سيطمال الحصصستؤدي الصفقة إلى تغيير  هل - تغيير في السيطرةال -

 الشركة؟

 هاضتعر احتماليةهيكلة الشركة لديونها هو  إلعادة الرئيس السبب هل - إلفالسا -

 ؟للمساهمين كبيرة خسائر حدوث عنه ينتج قد مما ،لإلفالس

 ،المقترحات التي تسهل إعادة هيكلة الديون لصالحمدير الصندوق  سيصوت عام،بشكل 

إعادة الهيكلة ال تصب في مصلحة  عملية أن على تدلواضحة  مؤشراتما لم تكن هناك 

 تجاوزات أخرى. ةأيهناك  أنأو مساهمي الشركة 

 قترحاتمال لصالحيصوت مدير الصندوق بشكل عام س :األسهمبرامج إعادة شراء  -

والتي يمكن لجميع المساهمين  ،المالية السوق من ألسهمها الشركةإعادة شراء بالخاصة 

 .بالتساويالمشاركة فيها 

ينظر مدير الصندوق في التصويت على عمليات س :واالستحواذعمليات االندماج  -

 :مع مراعاة ما يلي حدة،كل حالة على ل بالنظراالندماج واالستحواذ 

  المتوقعةالفوائد المالية والتشغيلية 

 قترحةالممع العالوة  بالمقارنةعملية االستحواذ  تكلفة) للشراءض وعرمسعر الال 

 (السوق في السهم سعر على

 االستحواذ أو االندماج من المرجوة اإلمكانيات 

 التفاوض على الصفقة يةكيف 

  ها على حقوق المساهميناتوتأثيرحوكمة ال إجراءاتالتغييرات في 

 ئلمسافي  حدةعلى أساس كل حالة على  الصندوقينظر مدير س :الشركاتإعادة هيكلة  -

 صصح بشراء الشركة قيامبما في ذلك  الشركات،التصويت على مقترحات إعادة هيكلة 

و أ جزء بيع وأ قترضةأو االستحواذ على شركات باستخدام أموال م   المساهمين صغار

 .أو التصفية أو بيع أحد األصول التابعة الشركات إحدىكامل حصتها في 

 مدير يصوتس :التابعة هافي إحدى شركات العامة الشركة ةبيع جزء أو كامل حص -

جزء أو كامل حصتها في إحدى الشركات التابعة  بيعبمقترحات الشركة  علىالصندوق 

 الشركة طةخإضافة إلى  ،الضريبية والتنظيمية المتوقعة المزايابعد األخذ بعين االعتبار 

قدمة والحوافزاالقتصادي،  والتركزالستخدام العوائد النقدية لعملية البيع،   إلدارة الم 

 .حدةعلى على أساس كل حالة . علما أن التصويت سيكون الشركة

 ىلعاألصول من قبل مدير الصندوق  بيع عملياتيتم التصويت على س األصول: بيع -

 رأسو للشركة المالي المركزعلى  هابعد النظر تأثير وذلك ،كل حالة على حدةأساس 

 . اتحقيقهالمحتمل  فوراتوال، وللعملية النقدية عوائدال باإلضافة إلى ،العامل هامال



 

مدير الصندوق بالتصويت على قرارات التصفية على  سيقوم التصويت على التصفية: -

 الشركة قبل من خذةت  الم   اإلجراءات في ظرنال بعد وذلك ،أساس كل حالة على حدة

 إتمام نع للمسؤولين المقدمة األتعابو ،أصولها تقييم وعملية التصفية، عملية لتفادي

 .التصفية إجراءات

 

 تضارب المصالح

أي  مراقبة وحللالتابع لها  االلتزامستقوم شركة الوطني إلدارة الثروات بالتشاور مع قسم 

تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالتصويت بالوكالة. قد ينشأ تضارب في المصالح 

ركة ش مععالقة  التصويتعندما يكون للم صدر الذي يطلب  ال الحصر(: على سبيل المثال)

شركة الوطني إلدارة  عمالء أحد يكونأو عندما عميالً لها،  كونهة الثروات الوطني إلدار

درجة الشركة إدارة مجلس في عضواالثروات  في محاولة تكوين رأي عام مقابل  وطرفا الم 

درجة الشركة إدارة في األخرى األطراف أحد ، أو عندما يكون ألحد إدارتها مجلس أو الم 

 .للتصويت المطروحة القراراتموظفي شركة الوطني إلدارة الثروات مصلحة شخصية في 

 

تصويت بما يخدم مصالح الصندوق المن أجل ضمان وعند حدوث تضارب في المصالح، 

رأى  الح وفي. أعاله المذكورة للسياسةسيصوت مدير الصندوق وفقًا ف، فقط ومالكي الوحدات

، هداتلصندوق ومالكي وحالن يكون في مصلحة  السياسة لهذهمدير الصندوق أن التصويت وفقًا 

 .قراراتالفإن مجلس إدارة الصندوق سيحدد كيفية التصويت على 

 
 

من قبل مجلس إدارة الصندوق  التصويت بحقوق المتعلقة السياسات على الموافقة تمت

 (.F1/21/08م )مرجع رقم 2021أغسطس  09بتاريخ 


