
  بیان صحفى هام
 

 للحد من مخاطر انتشار فیروس كورونا
 

 "مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة"تطور نظام للتصویت االلكتروني"E-Magles"لتقلیل التجمعات
 النظام یضمن استمراریة نشاط الشركات ویدعم جهود الحكومة بتفادي انتشار فیروس كورونا

 
 استكماًال لإلجراءات الوقائیة واالحترازیة التي تتخذها إدارة البورصة المصریة والجهات التابعة لها الالزمة لتفادي انتشار

 فیروس كورونا المستجد، بما یسمح باستمراریة نشاط الشركات، وفي ضوء قرار رئیس الوزراء رقم 606 لسنة2020
 بالتعلیق المؤقت لجمیع الفعالیات التي تتطلب تجمعات كبیرة للمواطنین، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بین المحافظات بتجمعات

 التابعة للبورصة المصریة "من تطویر نظام للتصویت االلكتروني" (EGID) كبیرة، انتهت شركة مصر لنشر المعلومات
 یمكن مساهمي الشركات من التصویت عن بعد

 
 وعملت شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصریة، منذ فترة على تطویر النظام في إطار دعم توجه الدولة

 المصریة نحو عملیة التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسریع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات
 وجمعیاتها العمومیة، وهذا بدوره سیوفر الوقت والجهد والتكلفة

 
 وتم تسریع اجراءات االنتهاء منه وتفعیله وكذلك الحصول على اعتماد الهیئة العامة للرقابة المالیة وموافقة الهیئة العامة

 لالستثمارعلى تفعیل التطبیق االلكتروني للتصویت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، الستخدامه في عقد
 اجتماعات مجالس االدارة واجتماعات الجمعیات العامة للشركات، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة المصریة وشركاتها
 التابعة على الحد من التجمعات فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمین

 .وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصریة
 

 من جانبه قال محمد فرید رئیس مجلس إدارة البورصة المصریة، قد وجه بإنشاء وتطویر هذا التطبیق الفعال، مؤكدا أن نظام
 التصویت اإللكتروني سیسهل المشاركة بفاعلیة في اجتماعات مجالس اإلدارة، واجتماعات الجمعیات العامة والتعلیق على كل

 .بند من بنود جدول أعمال االجتماع
 

 وذكر المهندس یاسر االالیلي العضو المنتدب للشركة أن التطبیق اإللكتروني الجدید یستخدم أعلى المعاییر األمنیة في حمایة
 .المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إلیه التكنولوجیا متسقًا مع أفضل المعاییر العالمیة

 
 ولقد استحدث قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، في تعدیالت األخیرة جواز استخدام الشركات المودع

 أسهمها بنظام اإلیداع والقید المركزي لألنظمة اإللكترونیة لعرض بنود اجتماعات جمعیاتها العامة والتصویت علیها عن بعد
 .من قبل المساهمین الذین یحق لهم المشاركة والتصویت في تلك الجمعیات

 
 فیما نظمت الالئحة التنفیذیة للقانون سالف البیان إجراءات تنظیم آلیة الجمعیات العامة إلكترونیًا والتصویت عن بعد خالل

 خمسة أیام عمل سابقة على موعد الجمعیة ، انتهاًء بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصویت
 

  ومن شأن النظام الجدید "E-Magles" أن یسهم في اآلتي:
 



1.  .تجنب التجمعات الكبیرة للشركات التي بها أعداد كبیرة من المساهمین
2.  .مساعدة المساهمین األجانب في تجنب السفر واالعتماد على التصویت عن بعد
3.  . إقامة اجتماعات مجالس اإلدارة في موعدها بشكل یضمن صحة انعقادها
4.  یمكن نظام التصویت االلكتروني الجدید كل مساهم من التصویت اإللكتروني على كل قرار في الجمعیة و كذا

 التصویت التراكمي النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
5.   یضمن النظام الجدید سریة المعلومات والتحقق من شخصیة كل مساهم قبل السماح له بالتصویت، وأیضا التأكد على

 .سبیل الحصر من حضور المساهمین، لضمان صحة قرارات الجمعیة
6.  یسمح النظام أیضًا بالحضور الفعلي خالل یوم عقد الجمعیة مع األخذ في االعتبار بنتائج تصویت األشخاص الذین

 صوتوا عن بعد
7.  یتیح عمل تقاریر وافیة بنتائج التصویت تتضمن عدد الحضور ونوعیة التصویت إذا كان بالحضور الفعلي أو

 اإللكتروني
 

 
 

 فیما یتعلق بمتطلبات النظام، فالمطلوب أن یقوم ممثل الشركة الراغبة في استخدام النظام أن یقوم بتحمیل ملف یتضمن قائمة
 (pdf)   ونسخة مطبوعة معتمدةexcel) (ببیانات المساهمین بعد الحصول علیه من (شركة مصر للمقاصة) في صیغة

 .ومطابقة النسختین
  

 :للشركات الراغبة في االشتراك بنظام التصویت االلكتروني، یرجي التكرم باستخدام اللینك التالي
https://emagles.gr8.com/ 
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