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 :المقدمة

بتاريخ  2020( لسنة 85قرار وزير التجارة والصناعة رقم )تم إعداد هذا الدليل لتنظيم متطلبات 
بإصدار  2016لسنة ( 1( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )118بشأن تعديل المادة ) 31/03/2020

الصادر من هيئة أسواق المال  2020( لسنة 3وكذلك التعميم رقم ) ،قانون الشركات وتعديالته
 وأي تعاميم أخرى ذات صلة تصدرها الهيئة،، اإللكترونيبخصوص عقد الجمعيات العامة بواسطة النظام 

ألوراق المالية ووكاالت المقاصة" ( من الكتاب الرابع "بورصات ا2-9-2المادة رقم )مة مع  ءوكذلك للموا
جراءات  –بعد موافقة الهيئة–من الالئحة التنفيذية التي نصت على أن تضع المقاصة   يلي: ماسياسات وا 

 
في الجمعيات  اجراءات التحقق من توكيالت الحضور للمساهمين وحملة األوراق المالية األخرى .1

والعادل في الحضور وتطبيق أي قيود  التمثيل القانونيالعامة وهيئات حملة تلك األوراق بما يضمن 
 قانونية أو اتفاقية بشأن حقوق التصويت.

وهيئات  الحضور في الجمعيات العامةنصاب التقارير التي تزود بها الهيئة متضمنة بيانات عن  .2
 .حملة األوراق المالية ونسب التصويت على بنود جدول األعمال كل على حدة

األوراق المالية، وبما  لعملية فرز وحصر األصوات في الجمعيات العامة وهيئات حملةاآللية المتبعة  .3
 يضمن تسهيل هذه العملية.

 
مع العلم بأن السياسات واإلجراءات الواردة في هذا الدليل سيتم تطبيقها بصورة مؤقتة تزامنًا مع األزمة 

لى حين صدور قرار من الهيئة  العالمية المتعلقة بفيروس كورونا وتعليمات الجهات الحكومية الصحية، وا 
بالجمعيات العمومية والتصويت  وسيكون من حق المساهم إما المشاركة في الحضور بالتعديل عليها.

 ماع الجمعية العموميةتقراراتها من خالل هذا النظام االلكتروني أو من خالل الحضور المباشر باج على
 .في حال عدم وجود قيود تمنع من االنعقاد حضورياً 

 
 .هامساهمي تقوم المقاصة بحفظ سجالت التي والصناديق ان هذا الدليل يخص الشركات

 
منه بتفويض هذا النظام في ابداء رغبته في حضور  االنظام االلكتروني يعد اقرار  ىدخول المساهم ال

، الجمعية العمومية وابداء رغبته في القرارات التي قام بالتصويت عليها بالطريقة المحددة بهذه السياسة
 الصادر التقرير لتالوة العمومية الجمعية في بتمثيله للمصدر القانوني الممثل بتفويض منه إقراراً  يعد كما
 .العمومية الجمعية بنود من بند كل يخص فيما لكترونياال النظام عن
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 :االعتماد
 .بعد اعتماد هيئة أسواق المال واإلجراءات المحددة في هذا الدليل اتبتطبيق وتنفيذ السياس المقاصةتقوم 

 .كلما دعت الحاجةواعتماده  هوتحديث تهكما يتم مراجع

 

 التعريفات:
 

 وزارة التجارة والصناعة :الوزارة

 هيئة أسواق المال : الهيئة

 الشركة الكويتية للمقاصة :المقاصة

 مصدر األوراق المالية الذي يحتفظ بسجلها لدى المقاصة :أو الصندوق الشركةأو  المصدر

( الصادر 3الجمعية العامة للشركات المشمولة بخطاب التعميم رقم ) : الجمعية
ة الوحدات أو جمعيات حمل 2020من هيئة أسواق المال لسنة 

الخاصة بصناديق االستثمار الواردة في الكتاب الثالث عشر)أنظمة 
( لسنة 7االستثمار الجماعي( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 2010

 : (eAGM)النظام اإللكتروني 

 

للشركات والصناديق المقاصة اآللي المخصص هو نظام 
لحضور الجمعيات العامة الكترونيًا والتصويت على  والمساهمين

 بنود االجتماع

حامل السهم في الشركات أو حامل الوحدة بالنسبة لصناديق  :المساهم
 االستثمار
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 :تسجيل المساهمين في النظام اإللكتروني 1
 

 السياسة:
 المسااهمتسجيل طلب ل يكون مخصصافي الشركات  مساهم لكل إلكتروني المقاصة بتوفير بريدتقوم  .1

واآلخااار  المسااااهمين الطبيعيااايناألول مخصاااص لشاااريحة  ، ويكاااون علاااى ناااوعين،بالنظاااام اإللكتروناااي
 .المساهمين االعتباريينلشريحة 

علاى موقعهاا اإللكتروناي والاذي ياتم إرسااله النموذج الخاص بتسجيل المسااهمين  نشربتقوم المقاصة  .2
 .من المقاصة لذلك البريد اإللكتروني المخصص إلى من قبل المساهم ئةبعد التعب

رفاق المستندات المطلوبة. .3  يتعين على المساهم التأكد من تعبئة النموذج بشكل كامل وا 
يتعااين إرفاااق نمااوذج التسااجيل مااع صااورة البطاقااة المدنيااة األصاالية  ،الطبيعيااينفااي حااال المساااهمين  .4

عادم وجاود صاورة لجاواز الساافر ياتم إرفااق أي مساتند رسامي يوضاا  وصاورة جاواز السافر، وفاي حااال 
 فيه تطابق توقيع المساهم على نموذج التسجيل.

يتعااين إرفاااق نمااوذج التسااجيل مااع صااورة اعتماااد التوقيااع وصااورة  ،االعتباااريينفااي حااال المساااهمين  .5
 البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع وصورة من هوية التعريف بالمساهم.

قاصااة بحااق رفااض أي طلااب غياار مسااتوفي البيانااات أو فااي حااال التحقااق ماان أن البيانااات تحااتفظ الم .6
مساااتندات ل بالمسااااهم لطلاااب أي بياناااات أو يمكااان للمقاصاااة االتصااااالمرسااالة ال تعاااود للمسااااهم. كماااا 

 إضافية.
كترونااي الااوارد فااي نمااوذج التسااجيل وال تكااون ليااتم إرسااال اساام المسااتخدم وكلمااة الساار إلااى البريااد اإل .7

لبيانات الدخول على النظام اإللكتروناي أو فاي حاال خطأ أو المقاصة مسؤولة عن أي سوء استخدام 
 غير مخول عليها. طرف حصول

 يتعين على المساهم فور الحصول على بيانات الدخول القيام بتغيير كلمة السر الخاصة به. .8
 الغ عن فقدانه لكلمة السر.يتعين على المساهم اإلب .9

 توفر المقاصة رابط الدعم الفني للنظام لحصول المساهمين على المساعدات التقنية. .10
  للهيئة عن عدد المساهمين المسجلين بالنظام. شهريةتقدم المقاصة تقارير  .11
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 :اإلجراءات
 اإلجراءات  الرقم

 :تسجيل المساهمين في النظام اإللكترونيإجراءات 

 (www.maqasa.com) المساهم بتنزيل نموذج التسجيل من موقع المقاصة اإللكترونيقيام   .1

2.  

بعد التوقيع عليه واستكماله إلى البريد  والمستندات الدالة قيام المساهم بإرسال نموذج التسجيل
 :من المقاصةلذلك المخصص اإللكتروني 

 IREGAGM@maqasa.com: الطبيعيينلمساهمين ل -

 CREGAGM@maqasa.com: المساهمين االعتباريين -

تقوم المقاصة بمراجعة طلب التسجيل والتأكد من استيفاء المتطلبات. وفي حال رفض الطلب أو في   .3
 يتم التواصل مع المساهم.سوف  ،متطلبات إضافيةحال وجود 

4.  

 :التالي فيه ةفي حال قبول الطلب، تقوم المقاصة بإرسال بريد الكتروني إلى المساهم موضح

 اسم المستخدم -

 كلمة السر -

 رابط الدخول على النظام اإللكتروني -

  السر.يقوم المساهم بالدخول على رابط النظام اإللكتروني ومن ثم تغيير كلمة   .5

 
  

https://www.maqasa.com/
mailto:IREGAGM@maqasa.com
mailto:CREGAGM@maqasa.com
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 :طلب اجتماع جمعية عامة 2
 

 السياسة:
 الوزارة والهيئة في حال كان المصدر شخص مرخص له من قبل الهيئة. بإخطاريقوم المصدر  .1
يقااوم المصاادر بطلااب اجتماااع جمعيااة عامااة ماان خااالل المنصااة اإللكترونيااة المخصصااة مساابقًا ماان  .2

علااى أن يااتم إرفاااق مااا يفيااد إخطااار المقاصااة للمصاادرين وذلااك عباار تحمياال نمااوذج طلااب االجتماااع 
 .أو الهيئة بالنسبة لصناديق االستثمار الوزارة

التأكاااد مااان تعبئاااة جمياااع الخاناااات فاااي نماااوذج الطلاااب ومااان ذلاااك تفصااايل بناااود المصااادر يتعاااين علاااى  .3
 اجتماع الجمعية العامة وباللغتين العربية واإلنجليزية.

م بكونهااا خاصااة باالجتماااع فقااط أو جميااع يخااص مشاااركة المساااه فيمااايتعااين علااى المصاادر التحديااد  .4
 االجتماعات المؤجلة.

وال تزياد عان مان ياوم تقاديم الطلاب عمال  أياام 7 مادة ال تقالبعاد تاريخ اجتماع الجمعية العامة  يكون .5
 .شهرفترة 

ماا جتمااع فاي حاال عادم اساتيفاء البياناات أو فاي حاال عادم ارفااق االطلب للمقاصة الحق في رفض  .6
 أو في حال طلب الجهات الرقابية. الوزارةيفيد إخطار 

 في حال وجود مستحقات مالية في ذمة المصدر. جتماعاالطلب للمقاصة الحق في رفض  .7
 يتحمل المصدر المسؤولية عن صحة بنود االجتماع المرسلة من قبله إلى المقاصة. .8
خااالل فتارة ال تزيااد فاي حاال اسااتيفاء الطلاب، تقااوم المقاصاة بتفعياال الجمعياة علاى النظااام اإللكتروناي  .9

 والمشاركة من قبل المساهمين. االطالعوبالتالي إتاحة عن يومي عمل 
 

 اإلجراءات:
 اإلجراءات  الرقم

 :طلب اجتماع جمعية عامةإجراءات 

1.  
ويتم اإلعالن عن موعد وتاريخ ونوع  در.من قبل المصاالجتماع عن موعد وتاريخ ونوع اإلعالن 

بالنسبة لصناديق االستثمار وبعد  التنفيذية الالئحة في المنظمة المواد وفق االجتماع من قبل المصدر
 .الحصول على الموافقات المسبقة حسب األحوال

 والهيئة في حال كان المصدر شخص مرخص له من قبل الهيئة. الوزارة بإخطارقيام المصدر   .2
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 اإلجراءات  الرقم

3.  
الهيئة والبورصة ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي  بإخطارقيام المصدر 

 .الخارجي حسب األحوال بالنسبة لصناديق االستثمار

4.  
اإللكترونية قيام المصدر بتحميل نموذج طلب اجتماع الجمعية العامة على المنصة 

(issuer.maqasa.com)  والتأكد من استيفاء السياسات الخاصة بهذا اإلجراء. 

 قيام المقاصة بتفعيل االجتماع على النظام اإللكتروني.  .5

 
  

https://issuer.maqasa.com/
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 :النظام اإللكتروني من خاللالمشاركة والتصويت  3
 

 السياسة:
الوصاااول واالطااالع علااى كافاااة المسااتندات المقدماااة ماان مجلاااس يتااي  النظااام اإللكتروناااي للمساااهمين  .1

فرصااة المشاااركة والتصااويت علااى بنااود الجمعيااة العامااة اإلدارة ذات العالقااة ببنااود جاادول االعمااال و 
 .وذلك باللغتين العربية واإلنجليزية تفعيلهاوذلك لالجتماعات التي تم 

يتم إتاحة المشاركة بالتصويت على بنود االجتماع والتأكيد على المشاركة بالنظاام خاالل فتارة ال تقال  .2
 عن خمس أيام عمل حتى تاريخ االجتماع المعلن.

  يمكن إتاحة أكثر من اجتماع على النظام اإللكتروني خالل نفس الفترة. .3
 .اإلتاحةم المشاركة والتصويت على بنود االجتماع خالل فترة يمكن للمساه .4
فاااي السااااعة الثامناااة صااابا  ياااوم ياااتم إغاااالق بااااب المشااااركة والتصاااويت علاااى بناااود الجمعياااة العاماااة  .5

 االجتماع المعلن.
خولهااا تمنااع د يمكان للمساااهم المشاااركة والتصااويت بمااا يعااادل األسااهم المملوكااة والخاليااة ماان أي قيااود .6

 .الحضور او التصويتفي نصاب 
 ال يوجد خاصية تجزئة األسهم المملوكة للمساهم. .7
 عدم الموافقة أو االمتناع على أي بند من بنود االجتماع.يمكن للمساهم ابداء الموافقة أو  .8
استفسااارات تتعلااق عباار النظااام اإللكترونااي لجميااع المساااهمين إلبااداء أي  استفساااراتيااتم إتاحااة نافااذة  .9

 وذلك في أول يومي عمل من فترة اتاحة المشاركة. االجتماع ببنود
يلتزم المصدر بالرد على جميع االستفسارات الواردة عبر النظام االلكتروناي وذلاك خاالل ياومي عمال  .10

 . ، ويكون الرد عبر بيانات االتصال التي يتلقاها المصدر من المقاصةمن تاريخ ورود االستفسار
 النظاام اإللكتروناي لجمياع المسااهمين إلباداء أي مالحظاات أويتم إتاحة نافذة مالحظات عاماة عبار  .11

 تعليقات عامة على بنود االجتماع. تحفظات أو
ال يتم إرسال أي بيانات عن إجمالي المشاركة أو نتاائ  التصاويت إلاى المصادر خاالل فتارة اإلتاحاة،  .12

 ويتم ذلك فقط بعد إغالق باب المشاركة.
مدير الصندوق مسؤوال عن ارسال الدعوة للجهات المعنية )الهيئة بالنسبة لصناديق االستثمار، يكون  .13

بات ومكتاااب التااادقيق الشااارعي الخاااارجي فاااي األحاااوال والبورصاااة ومراقاااب االساااتثمار و)مراقاااب الحساااا
المقاررة( وتبطال الجمعياة فاي حاال عادم حضااور مراقاب الحساابات ومكتاب التادقيق الشارعي الخااارجي 

 المالية على حملة الوحدات.كان من المقرر عرض البيانات  إذا
، وفاي حاال البياع قبال ياوم تكون مشاركة المساهم بناء على آخر رصيد أسهم مملاوك فاي ياوم الحياازة .14

 الحيازة فسيتم الغاء المشاركة.
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 اإلجراءات:
 اإلجراءات  الرقم

 :النظام اإللكتروني من خاللالمشاركة والتصويت إجراءات 

1.  
خاالل فتارة ال تقاال  فاي اجتمااع الجمعيااة العاماة عبار النظاام اإللكترونايتقاوم المقاصاة بتفعيال المشااركة 

 عن خمس أيام عمل حتى تاريخ االجتماع المعلن.

2.  
أنظمة االستثمار الجماعي في الهيئة في حال  إلدارةرابط المشاركة باالجتماع  بإرسالتقوم المقاصة 

 .رغبتها باالطالع على االجتماعات الخاصة بالصناديق

 المساهم بالدخول على النظام اإللكتروني باستخدام بيانات الدخول الخاصة به. يقوم  .3

 المتاحة.المصدرين من قائمة أو الصندوق يقوم المساهم باختيار الشركة   .4

 يقوم المساهم بالتصويت على كل بند من بنود االجتماع إما بالموافقة أو عدم الموافقة أو االمتناع.  .5

 بتعبئة خانة المالحظات أو التحفظات في حال الرغبة بذلك.يقوم المساهم   .6

 يقوم المساهم بالموافقة على إرسال مشاركته والتصويت على بنود االجتماع.  .7

 بعد قيام المساهم بإرسال المشاركة، يقوم النظام اإللكتروني بتحديث أرقام المشاركة والتصويت.  .8

 بشكل يومي خالل فترة إتاحة النظام لمشاركة المساهمين.تقوم المقاصة بتحديث أرصدة المساهمين   .9

 موعد اجتماع الجمعية العامة المعلن. الساعة الثامنة صبا يتم إغالق باب المشاركة   .10
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 :آلية احتساب النصاب ونتائج المشاركة في النظام اإللكتروني 4
 

 السياسة:
طبقااا لسااجل  اجتماااع الجمعيااة العامااةيااتم تحااديث أرصاادة المساااهمين المشاااركين صاابا  يااوم انعقاااد  .1

  ويتم استخدام آخر رصيد للمساهم وفق لهذا الرصيد. المساهمين
نتاااائ  تقريااار علاااى  االطاااالعخاصاااية  تفعيااالبعاااد إغاااالق بااااب المشااااركة فاااي النظاااام اإللكتروناااي ياااتم  .2

 بنود االجتماع للمصدر من خالل المنصة اإللكتروني الخاصة به. علىالمشاركة والتصويت 
يتم إرسال تقرير منفصل بجميع المالحظات والتحفظات الواردة من المساهمين المشاركين في النظاام  .3

 اإللكتروني إلى المصدر.
يااتم احتساااب النصاااب بناااء علااى إجمااالي أسااهم المساااهمين المشاااركين وفااق للرصاايد المحاادث وتكااون  .4

 نسبة الحضور بتقسيم اإلجمالي المشارك على إجمالي أسهم المصدر. 
 .يتم احتساب نسبة الموافقة أو عدم الموافقة أو االمتناع لكل بند من بنود االجتماع .5
في حال كان أحد البنود من االجتماع خااص بالتصاويت علاى انتخااب أعضااء مجلاس اإلدارة فسايتم  .6

 اعتماد آلية التصويت النسبي.
 أو الوحادات لحملة المكتسبة الحقوق تمس التي األساسي النظام تعديل قرارات فان للصناديق بالنسبة .7

 الااذين الوحاادات حملااة بموافقااة تصاادر أن فيجااب الصااندوق ماادير طلااب علااى بناااء التصاافية حااال فااي
وبعد الحصول على الموافقات المسبقة مان  المصدر الصندوق مال رأس من% 50 من أكثر يملكون
 .الهيئة

 سواء من المقاصة أو المصدر.جميع عمليات احتساب النتائ  تتم بصورة آلية دون تدخل بشري  .8
يتعااين علااى النصاااب القااانوني للحضااور  اكتمااالبساابب عاادم الجمعيااة  اجتماااعتأجياال انعقاااد فااي حااال  .9

إرسال طلب جدياد إلاى المقاصاة مان خاالل تحميال النماوذج المخصاص لاذلك علاى المنصاة المصدر 
 . أو الهيئة بالنسبة لصناديق االستثمار المؤجل بعد إخطار الوزارة االجتماعاإللكترونية عن موعد 

 من هذا الدليل. 3و 2يخضع االجتماع المؤجل إلى السياسات رقم  .10
 أي تتحمااال وال ساااليم بشاااكل النظاااام لعمااال الالزماااة والتقنياااة الفنياااة التااادابير أخاااذ ىالمقاصاااة علااا تعمااال .11

 أو األمور الخارجة عن سيطرتها. االلية بأنظمتها متعمد غير تقني خطأ أي حدوث نتيجة مسئولية
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 اإلجراءات:
 اإلجراءات  الرقم

 :احتساب النصاب ونتائج المشاركة في النظام اإللكترونيإجراءات 

1.  
بعد إغالق باب المشاركة في النظام اإللكتروني يقوم النظام وفق آلخر تحديث ألرصدة باحتساب نسبة 

 االجتماع.الحضور والتصويت لكل بند من بنود 

2.  
على تقرير النصاب ونتائ  التصويت وتقرير قائمة المالحظات والتحفظات  االطالعيتم تفعيل خاصية 

 على منصة المصدر اإللكترونية.

3.  
 على التقارير. لالطالعيقوم المصدر بالدخول على المنصة اإللكترونية الخاصة به 

(issuer.maqasa.com) 

 يتم أرشفة التقارير بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة.  .4

 
  

https://issuer.maqasa.com/
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 :من خالل الحضور المباشرآلية احتساب النصاب ونتائج المشاركة  5
 

 السياسة:
بنمااوذج بطاقااات الاادعوة يمكاان للمصاادر الطلااب ماان المقاصااة ماان خااالل البريااد اإللكترونااي بتزويااده  .1

 معية العامة.الجتماع الج
 يكون المصدر مسؤواًل عن تسليم الدعوة للمساهمين الراغبين بالحضور المباشر. .2
ضااافة مجمااوع الحضااور  .3 يكااون المصاادر مسااؤواًل عاان تجميااع بطاقااات الاادعوة فااي موعااد االجتماااع وا 

 المباشر مع إجمالي النصاب الصادر من النظام اإللكتروني للمساهمين المشاركين من خالله.
 ن صحة بطاقات الدعوة والتأكد من هوية حاملها.يكون المصدر مسؤواًل ع .4
 الشركات قانون من( 213) المادة بموجب العمومية الجمعية أعمال جدول على جديد بند إضافة لدى .5

 باالمتنااع تحساب إلكترونيااً  المشااركين المسااهمين تصاويت نتيجة فإن وتعديالته، 2016 لسنة 1 رقم
 .الجديد البند على التصويت عن

 
 اإلجراءات:

 اإلجراءات  الرقم

 :ونتائج المشاركة من خالل الحضور المباشراحتساب النصاب إجراءات 

1.  
طلب المصدر من المقاصة تزويده بنموذج بطاقة الدعوة الجتماع الجمعية العامة من خالل البريد 

 المخصص لذلك: اإللكتروني

agm@maqasa.com 

2.  
عمل من  يتقوم المقاصة بإرسال نموذج بطاقة الدعوة مع كشف المساهمين إلى المصدر خالل يوم

 استالم الطلب.

 يقوم المصدر بطباعة نموذج بطاقة الدعوة وتعبئته وتسليمه إلى المساهمين.  .3

4.  
الجمعية يقوم المساهم بتسليم بطاقة الدعوة إلى المصدر وذلك بحد أقصى قبل موعد انطالق اجتماع 

 العامة.

5.  
ضافة المجموع إلى مجموع نصاب التقرير الصادر عن النظام  يقوم المصدر بتجميع بطاقات الدعوة وا 

 اإللكتروني للمشاركين من خالله.

mailto:agm@maqasa.com
mailto:agm@maqasa.com
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 :واإلعالن عن نتائج المشاركة االجتماع نقل فعاليات 6
 

 السياسة:
التااي  العامااة عباار الصااوت والصااورةخاصااية نقاال فعاليااات اجتماااع الجمعيااة يلتاازم المصاادر باسااتخدام  .1

 .ستوفرها المقاصة
يااتم إرسااال رابااط االطااالع علااى فعاليااات االجتماااع لجميااع المساااهمين المشاااركين ماان خااالل النظااام  .2

 اإللكتروني.
على النقل الخاص بفعالياات االجتمااع وال يمكان التصاويت أو إباداء المالحظاات  االطالعيمكن فقط  .3

 بأي حال على نصاب الحضور. االطالعوال يؤثر  من خالله
نتااائ  المشاااركة خااالل و الصااادرة ماان النظااام اإللكترونااي  النصاااب يتعااين علااى المصاادر قااراءة تقرياار .4

 وكذلك ملخص تقرير نصاب الحضور المباشر إن وجد. االجتماع
 يتعين على المصدر قراءة تقرير المالحظات والتحفظات الوارد من المساهمين المشاركين. .5
التقاارير الخاصاة بالمشااركة  قاراءةلمقاصة أي مساؤولية حاال قياام المصادر باالمتنااع عان ال تتحمل ا .6

 عبر النظام اإللكتروني أو في قراءة بيانات خاطئة.
 

 اإلجراءات:
 اإلجراءات  الرقم

 :واإلعالن عن نتائج المشاركة االجتماع نقل فعالياتإجراءات 

 معية العامة.لمصدر قبل يوم من موعد اجتماع الجإلى ايتم إرسال رابط النقل لفعاليات االجتماع   .1

يتم إرسال رابط النقل لفعاليات اجتماع الجمعية العامة لخاصية نقل الفعالية المصدر  وتحديد بعد موافقة  .2
 .طرفوذلك إلى البريد اإللكتروني الخاص بكل والجهات المعنية لجميع المساهمين 

 لنقل وذلك في الموعد المحدد المعلن الجتماع الجمعية العامة.يقوم المساهم بالدخول على رابط ا  .3

4.  
يقوم المصدر بقراءة التقارير الصادرة من النظام اإللكتروني عن ملخص النصاب ونتائ  التصويت لكل 

وكذلك التقرير الخاص بقائمة وتقرير نصاب الحضور المباشر إن وجد بند من بنود االجتماع 
 المالحظات والتحفظات.
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 اإلجراءات  الرقم

 يقوم المصدر بإغالق خاصية النقل لفعاليات االجتماع.  .5

 يتم حفظ تسجيل النقل لفعاليات االجتماع من خالل النظام اإللكتروني.  .6
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 :مشاركة أمناء الحفظآلية  7
 

 السياسة:
مكاان ألمناااء الحفااظ الفاارعيين القيااام بطلااب بيانااات الاادخول علااى النظااام اإللكترونااي لجميااع حسااابات ي .1

 .المساهمينعمالءه من 
يتعين على أمين الحفظ إرسال طلب واحد مع إرفاق قائمة الحسابات المطلوبة إلى البرياد اإللكتروناي  .2

 الخاص بتسجيل المساهمين.
 تقوم المقاصة بإنشاء بيانات الدخول وذلك لكل مساهم من المساهمين بصورة منفصلة. .3
 مة السر لكل مساهم.يتعين على أمين الحفظ بعد استالم بيانات الدخول تغيير كل .4
خالل فترة إتاحة المشاركة والقيام بالمشااركة  هئعمالتقع المسؤولية على أمين الحفظ في المتابعة مع  .5

 والتصويت عبر النظام اإللكتروني.
 في هذا الدليل على مشاركة أمين الحفظ. 6و 5و 3يتم تطبيق ما جاء في السياسة رقم  .6
من المسااهمين بتغييار أماين  عميلهتقع المسؤولية على أمين الحفظ في إبالغ المقاصة في حال قيام  .7

 الحفظ أو انتهاء العالقة.
ألي اساتخدام ألماين الحفاظ للنظاام  عميل أمين الحفظ المساهمال تتحمل المقاصة أي مسؤولية تجاه  .8

 اإللكتروني نيابة عن العميل.
 

 اإلجراءات:
 اإلجراءات  الرقم

 :طلب الخدمة

1.  
من المساهمين مع إرفاق القائمة المطلوبة وذلك  لعمالئهيقوم أمين الحفظ بإرسال طلب بيانات الدخول 

 :المخصص لذلك على البريد اإللكتروني
CREGAGM@maqasa.com          

2.  
. وفي وتطابق القائمة المطلوبة التسجيل والتأكد من استيفاء المتطلباتتقوم المقاصة بمراجعة طلب 

 .أمين الحفظيتم التواصل مع فسوف  ،حال رفض الطلب أو في حال وجود متطلبات إضافية

mailto:CREGAGM@maqasa.com
mailto:CREGAGM@maqasa.com
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 اإلجراءات  الرقم

3.  

 :افيه ةموضح أمين الحفظ بقائمةفي حال قبول الطلب، تقوم المقاصة بإرسال بريد الكتروني إلى 

 لعمالئهلكل مساهم من  اسم المستخدم -

 لكل مساهم كلمة السر -

 رابط الدخول على النظام اإللكتروني -

4.  
ومن ثم تغيير  لعمالئهوذلك لكل مساهم من بالدخول على رابط النظام اإللكتروني  أمين الحفظيقوم 

  كلمة السر.

5.  
خالل فترة المشاركة في اجتماع الجمعيات العامة يقوم أمين الحفظ بالدخول على النظام اإللكتروني 

ما جاء في ومن ثم المشاركة والتصويت وابداء المالحظات ويتم تطبيق  لعمالئهوذلك لكل مساهم من 
 ويمكن استخدام شاشات الدخول باللغة اإلنجليزية. من هذا الدليل 3السياسة رقم 

6.  
يتم إرسال رابط نقل الفعاليات الجتماع الجمعية العامة ألمين الحفظ قبل يوم من انعقاد االجتماع في 

 حال موافقة المصدر.
 

  



 دليل السياسات واإلجراءات

 الجمعيات العامة من خالل األنظمة اإللكترونية 
 

 

 
KCC\P&P\eAGM  Page 18  

 

 :وحفظ المستندات التقارير 8
 

 السياسة:
ويااتم فااي حااال الطلااب الهيئااة والااوزارة تقرياار النصاااب الصااادر ماان النظااام اإللكترونااي تاازود المقاصااة  .1

 البريد اإللكتروني المعرف للجهتين.إرساله إلى 
تاااازود المقاصااااة الهيئااااة والااااوزارة تقرياااار نتااااائ  التصااااويت علااااى بنااااود االجتماااااع الصااااادر ماااان النظااااام  .2

 ويتم إرساله إلى البريد اإللكتروني المعرف للجهتين.في حال الطلب اإللكتروني 
فااي ماان المساااهمين المشاااركين  ةتاازود المقاصااة الهيئااة والااوزارة تقرياار المالحظااات والتحفظااات الااوارد .3

 ويتم إرساله إلى البريد اإللكتروني المعرف للجهتين.حال الطلب 
مخصاااص اللاااي المقاصاااة اآلالعامياااة علاااى موقاااع  الجمعياااةياااتم تحميااال تساااجيل نقااال فعالياااات اجتمااااع  .4

 .واالطالعصالحية الدخول  والهيئة وتعطى الوزارة
ل الخاااص بنقاال الفعاليااات الكترونيااًا مااع االحتفاااظ بهااا والتسااجي يااتم أرشاافة جميااع المسااتندات والتقااارير .5

وال تكون المقاصة مساؤولة بعاد مارور هاذه  لمدة ال تقل عن سنتين بما يسهل استرجاعها عند الحاجة
 .الفترة عن توفيرها

 
 اإلجراءات:

 اإلجراءات  الرقم

 :وحفظ المستنداتالتقارير 

1.  
النصاب أو ملخص المشاركة أو تقرير المالحظات تقوم الوزارة أو الهيئة بإرسال طلب تقرير 

 :والتحفظات وذلك إلى البريد الكتروني للمقاصة

agm@maqasa.com 

 .للوزارة أو الهيئةالمعتمد تقوم المقاصة بإرسال التقرير المطلوب إلى البريد اإللكتروني   .2

3.  

تقوم الوزارة بطلب اسم المستخدم وكلمة السر لنظام تحميل ملفات نقل فعاليات اجتماع الجمعية العامة 
المخصص وذلك على البريد اإللكتروني بذلك لدى الوزارة من خالل البريد اإللكتروني ألحد المخولين 

 مع بيان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف للمستخدم:لذلك 

agm@maqasa.com 

mailto:agm@maqasa.com
mailto:agm@maqasa.com
mailto:agm@maqasa.com
mailto:agm@maqasa.com
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 اإلجراءات  الرقم

 تقوم المقاصة بإرسال بيانات الدخول إلى بريد المستخدم.  .4

 تقوم المقاصة بمس  الملفات والمستندات بعد مرور سنتين.  .5
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 مرفقات:
 

 نموذج تسجيل المساهم الفرد: – 1مرفق 

 :نموذج تسجيل المساهم غير الفرد – 2مرفق 

 :اجتماع جمعية عامة نموذج طلب – 3مرفق 

 :نسخة من شاشات النظام اإللكتروني المقدم للشركات – 4مرفق 

 :نسخة من شاشات النظام اإللكتروني المقدم للمساهمين – 5مرفق 

 :نسخة من تقرير النصاب – 6مرفق 
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 :الصادر من النظام اإللكتروني عن المشاركة في التصويت على بنود االجتماع تقريرالنموذج  - 7مرفق 
 

 بنود جدول األعمالالتصويت على  تقرير
 عادية 

  :السنة المالية
 غير عادية 

  
جمعية حملة 

وحدات 
 الصناديق

  

أو  اسم الشركة
 :الصندوق

  التاريخ: 

  الساعة:  مكان االنعقاد:
 نسبة التصويت  رقم الجمعية:

 ممتنع غير موافق موافق البند
    البند األول
    البند الثاني
    البند الثالث
    البند الرابع

    البند الخامس
    البند السادس
    البند السابع
    البند الثامن
    البند التاسع
    البند العاشر

    البند الحادي عشر
    البند الثاني عشر
    البند الثالث عشر
    البند الرابع عشر

    البند الخامس عشر
 التعليقات والمالحظات والتحفظات

 
   

 
  :ةصفال     اسم رئيس االجتماع:

 التوقيع:       التاريخ:


