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 ميفك كابيتال
  سياسة حقوق التصويت

 
وضا  وبنااء  عليات تام  ، همبماا يدا م مصاال التصاف   يملا  عليناا وكالء عن عمالئنااإن التزامنا وواجبنا ك

إع ا  سياسة  قوق تصويت لتنظيم ممافسة  قوق التصويت عان سساهم الكافكات ب سياسة ل قوق التصويت
 الت  تستثمف فيها صنا يق ميفك كابيتال.

 
ميفك كابيتال سياسة  قوق التصويت والضاواب  اسستفكاا ية لضامان اتدااق القافافات التا  كفكة وضعت 

يتم التصويت عليها بما ي قق المصال ة الجماعياة لماالك  و ا ات الصان وق وت ساين صيماة سصاول العماالء 
ماان العنايااة علااا الماا ط ال وياال. وسااو  يعتماا  ماا يف الصاان وق فاا  ت بيااق لااقو السياسااة، نفاا  المسااتوط 

 والمهافة القي يبقلت ف  إ افة صنا يق اسستثماف.
 

 الموافقة على السياسة
 

يتااولا فئااي  مجلاا  إ افة صاان وق ميفااك كابيتااال مساا ولية الموافقااة علااا سياسااة  قااوق التصااويت لااقو 
اا بانل الماا  مان  37ة واإلكفا  علا تنفيقلا بع  التكاوف م  مس ول الم ابقة واسلتزام. ويأت  لاقا التزام 

ليئااة السااوق الماليااة. وصاا  فااوس فئااي  مجلاا  إ افة الصاان وق عاان صاانا يق اسسااتثماف الصااا فة سئ ااة 
بما يد م مصالح مالك  و  ات  اتصال يتت لقو لم يف الصن وق ومس ول الم ابقة واسلتزام ستداق القفاف

 .الصن وق
 

 سياسة حقوق التصويتل المبادئ األساسية
 

جياا ة فاا  اروفاق وار وات الماليااة للكاافكات التاا  تمتاااز بإ افتهااا ال ابيتااال عمومااا  يساتثمف صاان وق ميفااك ك
ما   وتلتزم بضواب  ال وكمة الم سسية الفكي ة. وبناء  علا قلك، يجاوز لما يف الصان وق التصاويت عموماا  

 .إ افة الكفكة ف  معظم المسائل
 

 :فا اتيجوز لم يف الصن وق ادتياف اسمتناع عن التصويت علا اسصت
 

 لها تأثيف يقكف علا صيمة  قوق المسالمينلت  تكون قات  بيعة فوتينية لي  ا. 

 الت  يمكن سن ت  ي إلا تضافب مصالح م تمل. 

 ا منها  .الت  س يكون لم يف الصن وق موصف ا واض  
 

تتأثف قوق مالك  الو  ات سو  ولكن ف  ال است الت  يفط فيها م يف الصن وق ومس ول الم ابقة سن  
 بأي اصتفاح، فإن الصن وق يصّوت ض  قلك اسصتفاح.  ا  سلب
 
 
 
 
 
 



2 
 

 الضوابط االسترشادية للتصويت
 

بانتداب سعضاء مجل   –علا سبيل المثال س ال صف  –تتعلق معظم اسصتفا ات الم فو ة للتصويت 
 .كفكةلمال  ل، وتغيف الهيكل الفسسوالمكافآت تعويضات الكفكة، والموافقة علا بفامج الإ افة 

 
ا ف  اسعتباف ما يل الم فظةم يف الصن وق ممافسة  قوق التصويت به   ت سين صيمة ل يجوز  :، آدق 
 

 ماية  قوق مالك  و  ات الصن وق . 

 زيا ة القيمة ال قيقية للكفكة. 

 ت سين  وكمة الكفكة وليكليتها المالية. 
 

 إجفاءات الكفكة -1
علا سبيل المثال اسن ماج وإجفاءات الكفكة اردفط الت  سو  ي عم م يف الصن وق صفافات منها  

ويمكن سن يصّوت م يف الصن وق ض  سي اصتفاح إقا كان  .يفط سنها ت قق مصل ة مالك  الو  ات
ف  القيمة ال قيقية لملكية المسالمين ف  كبيف يفط سن تلك التغييفات سو  ت  ي إلا اندفاس 

 .الكفكة
 
 فس  المال ليكلةتغييفات  -2

سن التغييف  ل يت ثبتاصتفاح سي تغييف ف  ليكلة فس  المال إقا   بككل عام م يف الصن وقي عم سو   
 قااق منفعااة سو يلباا   اجااة معقولااة. ويمكاان سن يصااّوت ماا يف الصاان وق ضاا  اصتاافاح إلصاا اف سسااهم ي

ة فا  القيمااندفااس كبياف إضافية سو سان ات  يان، إقا كاان يافط سن تلاك التغييافات ساو  تا  ي إلاا 
 .ال قيقية لملكية المسالمين ف  الكفكة

 
 :تعويضات اإل افة -3

ومجلاا   اصتفا ااات تعويضااات ومكافااآت اإل افةعاان التصااويت علااا ماا يف الصاان وق يمتناا  سااو   
 اإل افة.

 
 :ال وكمة -4

بماا فا  إكافا  مجلا  اإل افة، جو ة فصاباة وسو  ي ي  م يف الصن وق سي ت ابيف من كأنها ت سين  
 .استقاللية سعضاء مجل  اإل افة وم لالتهمزيا ة  فجة قلك 

 
 إنتداب سعضاء مجل  إ افة الكفكة -5

سو  يمتن  م يف الصن وق عن التصويت علا تفكيح سعضاء مجل  إ افة الكفكات المستثمف بها 
 الصن وق.

 
 :الكفافية -6

صان  وإجافاءات  ف  الكفكات الت  يستثمف فيهاا ما يف الصان وقسو  ي عم م يف الصن وق الكفافية  
وساة بكاأن ن المساالمين مان اتدااق صافافات م ففصاح عان المعلوماات الضافوفية لتمكايالقفاف، واإل

 .المسائل الم فو ة للتصويت، وبكأن كفاء سي وفصة مالية تص فلا الكفكة سو اس تفاظ بها سو بيعها
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 :مسائل سدفط -7

 الة علا   ة م  سب كل ب يتم التعامل م  سي مسائل سدفط ت ف ها الكفكة سو مسالمون آدفون،  
 .التفكيز بككل فئي  علا ت قيق القيمة للمسالمين

 
 :إدارة السياسة

 
م يف الصن وق مس وس  عن تنفيق السياسة المعتم ة، ويتولا مفاصبة إجفاءات صسم إ افة ارصول ل ط يكون 

واسلتزام، والتأك  من تنفيق الكفكة واتداق القفافات بكأن كيفية التصويت بالتكاوف م  مس ول الم ابقة 
 القفافات دالل الفتفات الزمنية الم   ة.

 
كما يقوم بادتياف سي ممثل لممافسة  قوق التصويت. ويقوم م يف صسم إ افة ارصول بتفويس الممثل 

ا  .المدتاف، سو يدتاف ممثال  آدف  سبما يفاو مناسب 
 
 
 
 


