االعالن عن بدء تقديم خدمة استخراج قوائم المساهمين الموقعة الكترونيا
مقدمة-:
إن شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي هي احد الجهات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
)  ( ITIDAلتقديم خدمات التوقيع االلكتروني تحت مظلة قانون التوقيع االلكتروني رقم  51لعام  4002والئحتة التنفيذيه
وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة  ISO 27001المتعلقه بنظام ادارة تامين سرية المعلومات وذلك استكماال لمنظومة
إدارة وتأمين البيانات شديدة االهمية والتي تتميز بقدر عالي من السرية التي تتولى الشركة ادارتها.
تتشرف شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي باالعالن عن تقديم خدمة استخراج قوائم المساهمين الموقعة الكترونيا
وذلك وفقا للتفاصيل التالية-:
وصف الخدمة:
تقوم الجهة المصدرة بتقديم طلب استخراج بيان المساهمين على النموذج المعد لذلك وفقا لما هو معتاد مع التأشير داخل
النموذج على رغبة الشركة في استالم قائمة المساهمين موقعه الكترونيا
يستخر ج بيان المساهمين ويعد ويسلم للجهه المصدرة خالل يومين عمل على االكثر من تاريخ الطلب او تاريخ استخراج بيان
المساهمين ايهما اكبر
يسلم البيان للشخص المفوض من الجهة المصدرة على اسطوانة مدمجة ( ) CDفي شكل ملف إكسيل موقع الكترونيا بواسطة
شركة مصر للمقاصة– إدارة قوائم المساهمين وذلك دون طباعه ورقيه أو اختام
في حالة رغبة الجهة المصدرة في التاكد من صحة التوقيع االكتروني الخاص بالشركة ولتسهيل عملية التحقق من صحة التوقيع
 ,سيكون هناك برنامج على نفس االسطوانة التي تحتوي على ملف بيان المساهمين بحيث تقوم الجهة المصدرة بتشغيل هذا
البرنامج لمرة واحدة فقط وهو ما سيتيح للجهه المصدرة التاكد من صحة التوقيع على بيان المساهمين من خالل برنامج
االكسيل
ملحوظه :البرنامج المذكور يتم تشغيله مرة واحدة فقط دون االحتياج الي تشغيله في كل مره للتحقق من صحة التوقيع على اي
بيان للمساهمين صادر من الشركة مستقبال طالما لم يتم تغيير جهاز الحاسب االلي الذي يتم التحقق من خالله
وتوفر عملية التحقق من صحة التوقيع للجهه المصدرة مايلي:
 -5التأكد من ان التوقيع االلكتروني الموقع به سجل المساهمين ساري الصالحية
 -4التأكد من ان التوقيع االلكتروني صادر عن شركة مصر للمقاصة و معتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
)  – ) ITIDAفي هذه الحالة يفضل ان يكون جهاز الحاسب االلي المستخدم متصال باالنترنت
 -3ان بيان المساهمين الموقع الكترونيا لم يحدث به اي تغيير او تعديل من لحظة اصداره وحتي تسليمه الي الجهة
المصدرة

مزايا الخدمة-:
 -5توفير في التكلفة والجهد الذي تتحمله الجهة المصدرة الصدار ومتابعة بيان المساهمين
 -4توفير اعلى مستوي من الحماية والتامين لبيانات المساهمين ضد التالعب – التغيير – التزوير .
 -3توفير الشكل القانوني لبيان المساهمين الموقع الكترونيا وفقا لقانون التوقيع االلكتروني رقم  51لسنة 4002
مقابل الخدمة-:
تم تخفيض رسوم استخراج قوائم المساهمين التي تحصلها الشركة لهذه الخدمه بنسبة  %41بحيث تصبح التكلفة  51قرشا
للمساهم الواحد ويصبح الحد االدني  410جنيه والحد االقصى  4100جنيه مصري
موعد بدء تقديم الخدمة -:
سيتم البدء في تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من يوم الخميس الموافق -42ابريل 4052 -
الدعم الفني للخدمة -:
ستقوم الشركة بتوفير خدمة الدعم الفني للجهات المصدرة و الرد على جميع االستفسارات من خالل -:
-

االتصال على ارقام ادارة قوائم المساهمين 41555152 -41555145
الدخول على الموقع االلكتروني للشركة  www.mcsd.com.egأو  ww.mcdr-ca.comحيث سيتم اتاحة جميع
المعلومات الخاصة بهذه الخدمة باالضافة الي امكانية تحميل البرنامج المستخدم في عملية التحقق من صحة التوقيع.

