e-AGM
دليل المستخدم

للمساهمين
األفـــــــــــــــــراد
واإلعتبارييـن

لحضور اجتماعات
الجمعيات العمومية عن
طريق الموقع اإلكتروني
والتصويت على قراراتها

خدمــــــــــة

e-AGM

الطريقة اإللكترونية إلدارة اإلجتمــــاع

هي منصة لخدمة الجمعيات العمومية االلكترونية التي
توفرها شركة مسقط للمقاصة وااليداع على شبكة
المعلومات العالمية (االنترنت) حيث تهدف هذه الخدمة
من تمكين المساهمين من حضور الجمعيات العمومية
ً
إلكترونيا
للشركات المساهمة العامة وصناديق االستثمار
عبر المنصة االلكترونية والتي تمتاز بالسرعة والكفاءة
السهولة في االستخدام بما يتيح لجميع االطراف إمكانية
حضور الجمعية من أي مكان ،وممارسة حقوقهم في
مناقشة بنود جدول االعمال والتصويت عليها وانتخاب
اعضاء مجالس ادارتها ،كما تتيح هذه الخدمة للمساهمين
االطالع على مجريات الجمعية مباشرة ومناقشة اي بند
من بنود االجتماع في بث مباشر وقت انعقادها.
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1

مميزات الخدمة

توفير بيانات متكاملة للمساهمين عن الجمعيات العمومية وبنودها ومرفقاتها.
تمكين المساهمين من التصويت والترشيح عن بعد عبر شبكة األنترنت.
تمديد فترة التصويت واالنتخاب عبر اتاحة فترة زمنية أطول للتفاعل مع أعمال
الجمعية ( 3أيام).
متابعة مجريات الجمعية عبر االتصال المرئي عن بعد والتفاعل وطرح
االستفسارات مع أعضاء الجمعية بشكل مباشر.
الدقة والسرعة في األفصاح الفوري عن نتائج الجمعية من احتساب النصاب
القانوني وفرز األصوات والترشيحات.
ً
إلكترونيا للمساهمين االعتباريين
تمكين تعيين نائب وتسجيل التفاويض
ً
إلكترونيا.
وممارستها

2

قيود و شروط الخدمة

ً
إلكترونيا عبر موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
الخدمة متوفرة
يمكن للمساهم اإلطالع على بنود اإلجتماع والمرفقات قبل  10أيام من موعد
انعقاد االجتماع.
ً
مسبقا قبل  3أيام من موعد االجتماع،
يمكنك التصويت وتسجيل الحضور
ويشترط لتسجيل التصويت أن يقوم المساهم بالتصويت على بند واحد على
األقل .
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اليسمح النظام ترشيح عدد اعلى من المقاعد الشاغرة كما اليسمح النظام بمنح
عدد اسهم اعلى الي مترشح غير التي بحوزته مع اسهم التفويض
في جميع االحوال (تحسب االسهم الممتازة عن صوتين)
التفويض اإللكتروني متاح فقط للمساهم االعتباري حسب الضوابط التالية:
.1

ال يمكن للمساهم االعتباري تفويض مساهم اعتباري اخر ،ويجب تفويض
مساهم طبيعي (فرد).

.2

إلغاء التفويض وإصدار تفويض آخر متاح حتى نهاية اليوم السابق للجمعية،
وبعدها لن يسمح بإلغاء أو تغيير التفويض.

.3

يجب أن يكون للنائب رقم مساهم مفعل حتى يمكن تسجيل التفويض
ً
إلكترونيا والتصويت لمقرراتها.
وتمكينه من حضور اإلجتماع

يمكن لمدير حساب المساهم االعتباري حضور والتصويت والترشيح لمقررات
الجمعية ،ويمكنه تفويض نائب ،وعلى المخولين للمساهم االعتباري مراجعة
العمليات التي يقوم مدير الحساب بادخالها والتأكد من تنفيذها حسب االوامر
الصادرة من المخولين والمفوضين بالمساهم االعتباري.
في بند الترشيحات ،اليسمح النظام ترشيح عدد اعلى من المقاعد الشاغرة كما
اليسمح النظام بمنح عدد اسهم اعلى الي مترشح غير التي بحوزته مع اسهم
التفويض
تحسب االسهم الممتازة عن صوتين.
قد يكون هنالك تأخير في بث االتصال المرئي لثواني معدودة وبحسب سرعة
الشبكة.
يجب اإلطالع على ضوابط انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة
وصناديق االستثمار عن ُبعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

www.mcd.gov.om

5

خدمة e-AGM

3

البدء بالخدمة

ً
أوال :تفعيل المحفظة اإللكترونية للمساهمين:
على المساهم تسجيل الدخول إلى صفحة المساهم عبر الموقع اإللكتروني لشركة
مسقط للمقاصة واإليداع ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
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6

من القائمة الرئيسية اضغط على “دخول المستخدمين” ثم “المساهمين”
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2

قم بالضغط على “التسجيل في الموقع اإللكتروني”

3

قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على “تحقق”
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4

سيتم ارسال رقم مرور مؤقت إلى هاتفك النقال ،ادخله في خانة “رقم
المرور المؤقت” واضغط “ارسل”.

5

قم بادخال كلمة المرور وتأكيدها للدخول إلى محفظتك اإللكترونية .ثم اضغط
على زر“ارسل” .سيتم تفعيل الحساب وإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتفك
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ً
ً
الكترونيا :
ثانيا :حضور الجمعيات
1

من القائمة الرئيسية اضغط على “دخول المستخدمين” ثم “المساهمين”

2

قم بإدخال “رقم المساهم” و “كلمة المرور” مع “رمز الحماية” لتسجيل
الدخول إلى صفحة المساهم.
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3

10

قم باختيار خدمة “حضور الجمعيات” من قائمة “الجمعيات العمومية”،
ستظهر جميع الجمعيات التي يمتلك بها المساهم و التي اعلنت عنها
الشركات عند دخول المساهم حتى ذلك التاريخ  ،يمكنك القيام بإحدى
الخطوات التالية:
قم بالضغط على “****” لمعاينة تفاصيل وأجندة االجتماع
.1
قم بالضغط على “****” لتسجيل حضور الجمعية والتصويت على
.2
مقرراتها (تفعل قبل  3أيام من انعقاد الجمعية)
ً
إلكترونيا
قم بالضغط على “****” لتفويض نائب لحضور اإلجتماع
.3
(متاحة للمساهم االعتباري فقط)
ومن ثم ادخال رقم المساهم المراد تفويضه والضغط على “بحث” ليظهر
اسم المساهم المراد تفويضه ومن ثم تحديد عدد األصوات التي ترغب
بتفويضها ونوعها (عادية أو غير عادية) وتسجيل التفويض بالضغط على
“* ****” (يجب تفويض مساهم فرد)
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4

“ تظهر الخصائص التالية:
عند الضغط على الزر “
عرض االتصال المرئي على المتصفح والذي سيفعل في وقت
.1
انعقاد الجمعية.
مجموع األسهم التي تمتلكها (اسهم عادية او اسهم ممتازة)
.2
باإلضافة إلى أية تفاويض عينت لك.
بنود اإلجتماع مع المرفقات الخاصة بكل بند إلطالعك.
.3

5

يمكنك حضور االجتماع :
بالدخول لصفحة الجمعية وقت انعقادها ومتابعة مجرياتها عبر
.1
االتصال المرئي الظاهر في المتصفح أو بالضغط على رابط االجتماع
واالنتقال إلى برنامج اإلتصال المرئي.
ً
مسبقا لفترة تبدأ قبل  3أيام
تسجيل حضورك بالتصويت والترشيح
.2
من انعقاد الجمعية ولحين انعقادها.
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6

تبدء الجمعية باعتماد تعيين أمين سر الجمعية ،ويمكن التصويت بالموافقة
عليه من عدمه بالضغط على “موافق” أو “رفض” ،وفي وقت انعقاد الجمعية
سيتم إتاحة  5دقائق لتسجيل قبولك من عدمه مباشرة بعد االنتهاء من
مناقشة البند.

7

قم بمراجعة أجندة اإلجتماع والتصويت للبنود التي تحتاج إلى تصويت،
يمكنك قبول البند بالضغط على “موافق” أو الرفض بالضغط على
“أرفض” ،وفي وقت انعقاد الجمعية سيتم إتاحة  5دقائق لتسجيل قبولك
من عدمه مباشرة بعد االنتهاء من مناقشة كل بند على حدة.

8

يمكنك اإلطالع على المرفقات الخاصة بكل بند بتحميل المرفقات.
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9

بعد االنتهاء من بنود أجندة االجتماع يمكنك االنتقال إلى انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة إذا كانت من ضمن بنود األجندة.

10

قم بإدخال عدد األصوات التي ترغب بترشيح كل مرشح في الخانة التالية
للمرشح ،يمكنك توزيع األصوات لعدد المقاعد المتوفرة فقط.

11

بعد االنتهاء أضغط “ارسال” وسيتم تسجيل تصويتك و انتخابك في
النظام.

12

يستطيع المساهم الرجوع لصفحة الجمعية وتعديل تصويته وينتهي
التعديل وقت االنتهاء من التصويت للبند المحدد في وقت انعقاد
الجمعية

13

يستطيع المساهم االعتباري تعديل وإلغاء التفاويض وبحد أقصى نهاية
اليوم السابق النعقاد الجمعية.
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صدر عن دائرة الدراسات والعالقات الخارجية
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.
ص.ب - 952 .الرمز البريدي  - 112روي  ،سلطنة عمان
لإلستفسار يرجى التواصل على :
واتس أب )+968( 90177000 :
نظام المحادثات الفورية في الموقع اإللكتروني

