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Virtual General Assembly Meeting is a system that allows the general assembly members in any 
public shareholding, private shareholding or Limited Liability Companies (LLC) to attend a meeting 
via an online video and audio platform, and allows them to participate, vote on decisions and elect 

a chairman and members of the board of directors in a secure and confidential manner.
The system also provides general statistics for shareholders, registrants, attendees, voting 
and elections.The system is fully parametrized through many variables related to meeting 
settings, which serves different types of companies to hold their meetings without the need 

for modifications on the system.
The Meetings can be recorded for reference when needed.

 Virtual General Assembly Meeting

Technical
Features 

Easy to use (user friendly).

Allows shareholder or his delegate to register.

Allow guests to attend the meeting.

Full permissions to manage the meeting (Start/End the meeting, 
Start/End the elections, Mute/Unmute the participants).

Ensure the secrecy of voting and elections.

Display voting and election results.

Detailed Dashboard with full statistics.

Full process for election based on the number of shares and 
nominations.

Vote on decisions.

Nominate for the membership of the Board of Directors as 
individuals or companies (with the number of seats allocated 
to the company in quota).

 General
features

Works via an online video and audio platform. 

Data is handled and stored in a secure and 
confidential manner.

Meeting is recorded for reference when needed.

Display name of the company, logo and the main 
color (Theme).

Fully parametrized through many variables related 
to meeting settings; for example: agenda of the 
meeting, voting availability, voting decisions, 
elections, minimum number of shares to be a 
candidate, names of current board members, 
number of new board seats, quota for corporates, 
... and others).

Unlimited users.

Professionally designed using latest  UX / UI. design 
trends.

Secure connection (https).
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Full process for election based on the number of shares and 
nominations.



العامــة فــي أي شــركة  الهيئــة  المرئــي هــو نظــام يســمح ألعضــاء  العامــة  الهيئــات  اجتمــاع 
(مســاهمة عامــة أو مســاهمة خاصــة أو ذات مســؤولية محــدودة) حضــور االجتمــاع مــن خــالل تقنيــة 
االتصــال المرئــي والمســموع ويتيــح لهــم المشــاركة والتصويــت علــى القــرارات وانتخــاب رئيــس 

وأعضاء مجالس اإلدارة أو رئيس وأعضاء هيئة المديرين بشكل آمن وبفعالية وسرية تامة.

كما يوفر النظام إحصائيات عامة عن المساهمين والمسجلين والحضور والتصويت واالنتخابات.
ويتميــز النظــام بالمرونــة الكبيــرة مــن خــالل العديــد مــن المتغيــرات فــي إعــدادات النظــام، ممــا يخــدم 
الشــركات بمختلــف أنواعهــا لعقــد اجتماعاتهــا دون الحاجــة إلــى إجــراء تعديــالت علــى النظــام، ويتم 

تسجيل االجتماعات للرجوع إليها عند الحاجة.

نظام اجتماعات  الهيئات العامة المرئي 

المزايا التقنية

.(User Friendly) سهولة التنقل خالل شاشات النظام

تسجيل المساهم نفسه أو الوكيل/المفوض عنه.

تسجيل الضيوف للمشاركة في االجتماع.

المحافظة على سرية التصويت واالنتخابات.

عرض نتائج التصويت واالنتخابات.

لوحة بيانات (Dashboard)  بإحصائيات  متعددة.

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة كأفراد أو شركات (مع تحديد عدد 
المقاعد المخصصة للشركة المعنية – الكوتا).

التصويت على القرارات.

إدارة  االجتماع بشكل كامل من حيث بدُء االجتماع وإنهاؤه, بدُء االنتخابات
 وإنهاؤها، السماح للمشاركين بالتحدث .

المزايا العامة

يعمل من خالل تقنية االتصال المرئي والمسموع.

التعامل مع البيانات وتخزينها بطريقة آمنة وسرية.

إظهــار اســم الشــركة وشــعارها (Logo) واللــون األساســي 
(Theme) المعتمد لديها.

تسجيل االجتماع وإمكانية الرجوع إليه عند الحاجة.

تخــص  متعــددة  متغيــرات   / إعــدادات  علــى  يحــوي 
ال  المثــال  ســبيل  (علــى  وتفاصيلــه  االجتمــاع  إعــدادات 
التصويــت،  قــرارات  التصويــت،  االجتمــاع،  أجنــدة  الحصــر: 
للترشــح،  األســهم  عــدد  مــن  األدنــى  الحــد  االنتخابــات، 
مقاعــد  عــدد  الحالــي،  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أســماء 
للشــركات  المخصصــة  الكوتــا  الجديــد،  اإلدارة  مجلــس 

المساهمة وحسب القانون، ... وغيرها).

عدد الحضور غير محدود.

تــم تصميمــه بطريقــة احترافيــة مــن خــالل أحــدث اتجاهات 
.(UX/UI) تجربة المستخدم

.(https) يعمل من خالل الربط اآلمن
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آلية إجراء انتخابات متكاملة بناء على عدد األسهم والترشيحات..

المزايا التقنية


