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تسجيل الدخول لصفحة المساهم
في الموقع اإللكتروني للشركة
بعد الحصول على رقم المساهم  ،ينبغي للمستخدم
تسجيل الدخول إلى صفحة المساهم بموقع الشركة
للبقاء على إطالع دائم بالمستجدات المتعلقة بحسابه
اإلستثماري .تتم عملية التسجيل في الموقع مره واحدة
فقط وذلك للتحقق من هوية المساهم  ،وبعد تحديد كلمة
المرور سيتمكن المساهم من الدخول إلى صفحته في أي
وقت ومن أي مكان.
ُيعتبر رقم الهاتف النقال للمساهمين األفراد والبريد
اإللكتروني للمساهمين اإلعتباريين معلومة أساسية
إلتمام عملية الدخول  ،في حالة عدم توافق رقم الهاتف
/البريد اإللكتروني مع ما تم حفظه في سجالت الشركة،
يتطلب ذلك تحديث بيانات المساهم قبل البدء بعملية
تسجيل الدخول إلى الموقع.

تسجيل الدخول

تفعيل المحفظة اإللكترونية للمساهمين األفراد:
لإلطالع على جميع التفاصيل المرتبطة بحساب المساهم يتطلب ذلك تسجيل
الدخول إلى صفحة المساهم عبر الموقع اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة
واإليداع ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
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من القائمة الرئيسية اضغط على “دخول المستخدمين” ثم “المساهمين”
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تسجيل الدخول
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قم بالضغط على “التسجيل في الموقع اإللكتروني”
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قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على “تحقق”
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سيتم ارسال رقم مرور مؤقت إلى هاتفك النقال ،ادخله في خانة “رقم
المرور المؤقت” واضغط “ارسل”.
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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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لتسجيل الدخول قم بإدخال رقم المساهم وكلمة المرور ورمز الحماية في
صفحة “دخول المساهمين”

تفعيل الحساب اإللكتروني للمساهمين اإلعتباريين:
لتفعيل الحساب للمساهمين اإلعتباريين يتم اتباع نفس الخطوات السابقة بتعبئة
اإلستمارة بالبيانات المتوافقة مع نوع المساهم .
مالحظات هامة :
يتم إرسال رمز التحقق إلى البريد اإللكتروني المرتبط بحساب المساهم
.1
اإلعتباري .
في حالة ظهور خطأ عند التسجيل  ،قد يكون ذلك بسبب عدم تطابق البيانات
.2
المدخلة مع المسجلة في النظام  ،لتحديث البيانات يرجى التواصل مع المختصين
من قسم شؤون المساهمين عبر الواتس أب على الرقم )+968( 90177000
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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

