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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 الشركات المساهمة العامة وصناديق االستثمار
ً
إلكترونيا عبر المنصة االلكترونية والتي
من إدارة جمعياتها
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

ً
إلكترونيا عن بعد.
عقد الجمعيات العمومية بنوعيها
تفعيل دور المساهمين ومشاركتهم من خالل:
.A

توفير بيانات متكاملة عن الجمعية وبنودها.

.B

تمكينهم من التصويت والترشيح عن بعد.

.C

اتاحة فترة زمنية أطول للتفاعل مع أعمال الجمعية ( 3أيام).

الدقة والسرعة في احتساب النصاب القانوني.
السرعة والدقة في تجميع األصوات والترشيحات وعرض النتائج الفورية.
تسهيل عملية تسجيل التفاويض واإلنابة للمساهمين االعتباريين وممارستها
ً
إلكترونيا.
حفظ وطباعة التقارير الالزمة عن أعمال الجمعية ومقرراتها.

4

www.mcd.gov.om

خدمة e-AGM

2

شروط الخدمة

الخدمة متوفرة للشركات المساهمة العامة وصناديق االستثمار المدارة
سجالتها من شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
على الشركات والصناديق التي ترغب في استخدام المنصة االلكترونية تقديم
طلب الى شركة مسقط للمقاصة وااليداع عبر موقعها االلكتروني ،وسوف
لن تقوم الشركة بالبت في الطلب اال بعد التأكد من اكتمال الملف التعريفي
للشركة او الصندوق وسداد الرسوم المقررة.
يمكن للشركة او الصندوق سداد قيمة الرسوم من خالل وسائل الدفع االلكتروني
التي توفرها الشركة او من خالل دفع قيمة الرسم في حسابها البنكي المشار
اليه أعاله ،وعلى الشركة او الصندوق ارفاق نسخة من وصل اإليداع او التحويل
البنكي في المكان المخصص له في شاشة طلب الخدمة.
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إجراءات الخدمة

الخطوة األولى :تقديم طلب الخدمة:
على الشركات والصناديق المصدرة لألوراق المالية تقديم الطلب عبر الموقع
اإللكتروني لشركة مسقط للمقاصة واإليداع ،ومن ثم اتباع الخطوات التالية:
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6

من القائمة الرئيسية اضغط على “دخول المستخدمين”
ثم “الشركات المصدرة”
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ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول

3

من القائمة اختر “الجمعية العمومية” ثم “طلب خدمة إدارة الجمعية
العمومية”
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4

قم بإضافة جدول األعمال وثم اختر نوع اإلجتماع و التفاصيل األخرى
المتعلقة به .

5

قم بإدخال بنود االجتماع ضمن جدول “بنود الجمعية العامة”
إلضافة بند جديد قم بالضغط على الزر
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في حالة وجود انتخاب ،قم بالضغط على خيار انتخابات في بداية
الطلب .ولتسجيل أسماءالمرشحين في الجدول المخصص،قم بإضافة
رقم المساهم والضغط على “التحقق” من ثم قم بتحميل ملف التعريف
بالمرشح والضغط على “إضافة مترشح” (رقم المساهم للمرشحين شرط
أساسي للترشيح حسب تعليمات الهيئة العامة لسوق المال).

7

بعد اكتمال الطلب  ،سيقوم النظام بعرض تفاصيل الحساب البنكي الخاص
بالشركة باإلضافة إلى رسوم الخدمة .والمدفوعات المتأخرة إن وجدت.
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ُيشترط لقبول الطلب الموافقة على األحكام والشروط.

9

بعد الموافقة على األحكام والشروط  ،قم بالضغط على
لتسليم الطلب.

10

يتم تسليم الطلب ،ومن ثم االنتقال للمرحلة التالية والتي يتم فيها تحميل
سند دفع الرسوم إلكمال اعتماد الطلب بشكل نهائي.

10

www.mcd.gov.om

خدمة e-AGM

الخطوة الثانية :دفع رسوم الخدمة:
بعد تقديم الطلب والحصول على الموافقة المبدئية من شركة مسقط للمقاصة
واإليداع ،يتطلب من الشركة دفع الرسوم وفق الخطوات التالية :

1

من القائمة الرئيسية اضغط على “قائمة المهام” .في هذه الصفحة سيتم
استعراض جميع الطلبات اإللكترونية المقدمة من الشركة .لإلطالع على
.
حالة الطلب قم بالضغط على الزر
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2

في الصفحة السابقة  ،سيتم استعراض
بعد الضغط على الزر
رسوم الخدمة  ،يتطلب من الشركة القيام بعملية ايداع الرسوم إلى حساب
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ومن ثم إرفاق ايصال الدفع في الخانة
المخصصة لذلك .لإلرسال قم بالضغط على زر

3

بعد اعتماد الدفع من ِقبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع سيتم تفعيل
الخدمة للشركة ويظهر الطلب بحالة
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•متابعة الطلبات
يمكن للمستخدم متابعة الطلبات المقدمة من خالل صفحة “قائمة طلبات خدمة
إدارة الجمعية العمومية” ضمن قائمة “الجمعية العمومية” .
للتعديل على الطلب قم بالضغط على الزر

.

لمتابعة حالة الطلب قم بالضغط على الزر
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الخطوة الثالثة :إدارة اإلجتماع في وقت انعقاد الجمعية
1

أعضاء مجلس اإلدارة:
أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

بإمكان أعضاء مجلس اإلدارة الدخول الى المنصة اإللكترونية من خالل
حسابهم كمستثمرين الموجود في قائمة المستخدمين في موقع
شركة مسقط للمقاصة واإليداع االلكتروني على االنترنت.
يقوم عضو مجلس اإلدارة بالدخول الى كل جميعة على حده من خالل
الرابط الخاص بتلك الجمعية والموجود في حسابه ،وبمجرد ضغطه
على الرابط سوف يتم تفعيل اتصاله بالمنصة وبالتالي تسجيل حضوره،
وممارسته لصالحياته ومنها اإلطالع على نسبة الحضور والنصاب
القانوني ونتائج التصويت متى ما تم مناقشتها وغيرها من الصالحيات.
يجب على العضو لتسهيل التعرف عليه أثناء االجتماع ان يعمل على
تسجيل اسمه الثالثي مع القبيلة/اسم العائلة في الخانة المخصصة
لذلك للتعريف به في برنامج االتصال كعضو مجلس إدارة.
سيقوم النظام بربط أعضاء المجلس وامين السر والمستشار القانوني
ومدقق الحسابات الخارجي (ان وجد) عبر االتصال المرئي المباشر ،ويتم
نقل مجريات االجتماع معهم مباشرة للمساهمين عبر االتصال المرئي.
يتم استالم استفسارات المساهمين عبر وسائل االتصال المتاحة
في برنامج االتصال المرئي ،ويتم عرضها على إدارة الجمعية ،ويمكن
ربط أي مساهم يرغب بطرح استفساراته مباشرة عبر االتصال المرئي
ليتم مناقشتة في الجمعية ،ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالرد مباشرة
عبر االتصال المرئي.
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2

أمين سر االجتماع والمستشار القانوني:
.1

.2

يتم توفير كلمة مرور خاصة ألمين سر االجتماع والمستشار القانوني
للشركة او الصندوق ،والتي تمكنهما من دخول منصة إدارة الجمعية
وإلطالع على مجريات الجمعية والتفاعل معها ،وسيتم تزويدهم بها عبر
التواصل المباشر مع شركة مسقط للمقاصة واإليداع بعد االنتهاء من
تسجيل طلب الخدمة.
على أمين السر والمستشار القانوني الدخول لصفحة أمين سر المجلس
عبر موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداع على االنترنت قبل موعد
إنعقاد الجمعية بربع ساعة على األقل.
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.3

ً
تلقائيا.
حدث
سوف تعرض الصفحة سجل نسبة الحضور والتي تُ ّ

.4

عند اكتمال النصاب وابتداء وقت االجتماع يقوم أمين السر بالضغط على
زر بدء االجتماع.

16
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.5

.6

.7

قبل البدء في مناقشة بنود جدول االعمال سوف يتم الطلب من
المساهمين التصويت بالموافقة على تثبيت امين سر الجمعية المقترح من
عدمه.
على أمين السر أو المستشار القانوني الضغط على زر بدء التصويت
على كل بند من بنود االجتماع مباشرة عند االنتهاء من مناقشة البند والرد
على استفسارات المساهمين.

بمجرد الضغط على زر بدء التصويت يقوم النظام باحتساب  5دقائق
وينتهي التصويت ً
آليا بعد انتهاء المهلة المحددة ،وفي بند انتخابات اعضاء
مجلس االدارة تكون المهلة  10دقائق.
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.8

تظهر النتائج ً
آليا لجميع الحضور من مساهمين وأعضاء المجلس وأمين
السر والمستشار القانوني ويعلن المستشار القانوني نتيجة التصويت
النهائية على البند.

.9

عند انتهاء االجتماع يمكن ألمين السر الحصول على تقرير إلكتروني عن
نتائج التصويت على بنود االجتماع ونصاب الحضور ونتائج انتخاب اعضاء مجلس
االدارة.
سوف يتم التنسيق بين االتصال بشركة مسقط للمقاصة واإليداع وأمين
سر المجلس لتنظيم عملية طرح المساهمين ألسئلتهم واستفساراتهم
والرد عليها من مجلس اإلدارة او المدقق الخارجي حسب طبيعة الحال.

.10
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مراقب الحسابات:
أ.

ب.

ج.

4

سوف يتم وصل مراقب الحسابات بالجمعية عن طريق رابط سوف يتم
ارساله إليه عبر البريد االلكتروني لكي يتمكن من المشاركة في االجتماع
والمناقشات المرتبطة بالبيانات المالية مباشرة دون الحاجة لدخول موقع
اإليداع على االنترنت.
على المدقق المفوض من مكتب مراقب الحسابات بحضور الجمعية العمل
على تسجيل اسمه واسم المكتب الذي يمثله في برنامج االتصال
المرئي للتعريف عن نفسه في الخانة المخصصة لذلك.
يقوم امين السر أو المستشار القانوني بالتنسيق مع مدير االتصال
بااليداع الستبعاد مراقب الحسابات عند مناقشة بند اختيار مراقب
الحسابات.

مراقب الهيئة العامة لسوق المال
أ.

ب.
ج.

يتم ربط مراقب الهيئة عن طريق ارسال رابط اإلجتماع عبر برنامج االتصال
المرئي والذي يمكنه من الدخول لإلجتماع مباشرة دون الحاجة لدخول
موقع اإليداع على االنترنت.
ً
متبوعا باسمه في
على مراقب الهيئة تسجيل صفته كمراقب الهيئة
برنامج االتصال المرئي في المكان المخصص لذلك للتعريف عن نفسه.
ً
متصال عبر االتصال المرئي خالل فترة اإلجتماع
يكون مراقب الهيئة
كاملة ،و له التفاعل مباشرة مع أعضاء مجلس اإلدارة والمستشار
القانوني وأمين السر والمدقق الخارجي وأي من المساهمين المتصلين
خالل فترة االجتماع.
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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

