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 1پیوست 

 مجامع الکترونیکیهای برگزاری زیرساخت در خصوص  کسب و کارمربوط به و  الزامات فنی

 های زیر را دارا باشد:های برگزاری مجامع الکترونیکی باید حداقل امکانات و قابلیتزیرساخت 

 یهابخش یتمام یرو بر آنها یبرا یدسترس سطوح نییتع و اطالعات تیامن مالحظات کاربران، تیریمد امکان .1

 .باشد داشته وجود آن

 دعوت نیهمچن و رهیمد ئتیه یاعضا سه،ییر ئتیه یاعضا ،یقانون بازرس و مستقل حسابرس ،سازمان ندهینما .2

 .باشند داشته را سامانه به خود تیصالح حدود با متناسب جداگانه یدسترس مجمع کننده

 یریگیرا نیح در سامانه راهبران یدسترس شدن قطع و سازمان به صرفا یدسترس ارائه جهت الزم داتیتمه تمام .3

 . شود گرفته نظر در

 احراز. باشد داشته وجود سامانه قیطر از مجمع به دعوت یآگه انتشار زمان از کنندگانمشارکتثبت نام  امکان .4

. شد خواهد انجام یو نام به همراه تلفن شماره به شده ارسال دییتأ کد و یمل کد ورود با کنندگانمشارکت تیهو

 امکان. دینما یبارگذار سامانه در را یندگینما یاعطا مدارک دیبا باشد، ندهینما کننده،مشارکت که یصورت در

 سمت احراز از پس کند،یم صادر ندهینما یبرا سامانه که یکد قیطر از یکیالکترون بصورت مجمع در شرکت

 طبق مجمع شروع زمان از. شودیم فعال ریغ ای فعال ندهینما اراتیاخت حدود با متناسب کد نیا. شودیم انجام

 سامانه وارد توانندیم یندگینما به ای و اصالتاً کنندگانمشارکت ت،یهو احراز از پس و مجمع انیپا زمان تا یآگه

احراز  لیمنظور تسه به .دارد وجود هاآن اراتیاخت حدود همراه به هایندگینما مدارک یبارگذار امکان و شوند

 لیمنتخب خود را قبل از تشک ندهینما توانندیحضور در مجمع، سهامداران م یشده برا یمعرف ندگانینما تیهو

و مقررات  نیبرابر با قوان یندگیمدارک نما رشی. در هر صورت تبعات عدم پذندینما یمجمع به دعوت کننده معرف

مراتب را  دیحضور در جلسه احراز نگردد، شرکت با یشده برا یشخص معرف یندگیبوده و چنانچه نما لیبا اص

شخصًا در مجمع  لیاص ایرفع  یندگیتا حسب مورد نواقص مدارک نما دیشده اعالم نما یمعرف ندهیفوراً به نما

 در. بود خواهد مجمع اتمام زمان تا مجمع در لیاص حضور ای یندگینما مدارک نقص رفع موعد. دینما مشارکت
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 مربوط یرأ حق صفحه مورد حسب ابدی حضور مجمع در متعدد سهامداران از یندگینما به شخص کی که یصورت

 هر به نسبت یرأ اعمال و ثبت و شده داده شینما مستقل و مجزا صورت به( هالی)اص سهامداران از کی هر به

 .ردیگیم صورت شانیا ندهینما به متعلق کد قالب در و مستقالً سهامداران از کدام

 . باشد فراهم  سامانه رساختیز و داده گاهیپا به سازمان یدسترس یبرقرار امکان .5

 یبرگزار جهت یمعامالت نماد توقف از)پس  یگذارشده از شرکت سپرده افتیسهامداران در ستیمطابقت ل  .6

 باشد.  ریپذامکان سامانه در موجود سهامداران و( مجمع

 ازین بدون نترنتیا یمرورگرها یتمام قیطر از کاربران یبرا و بوده( Responsive)گراواکنش و وب بر یمبتن .7

 یهاعاملستمیس یرو دیبا برنامه ل،یموبا شنیکیاپل یطراح صورت در. باشد یدسترس قابل افزارنرم نصب به

 قابل نصب و استفاده باشد. IOSو  دیاندرو

 .باشد داشته را رهیغ و لیمیا امک،یپ قیطر از یرسان اطالع تیقابل .8

برخوردار  هیسرما بازار ازین مورد گزارشات و مقررات و نیقوان و هاتیمحدود اعمال جهت الزم یریپذانعطاف از .9

 باشد.

 داشته وجود( pdfو  XML، Excel، Word)مانند  جیرا یهافرمت براساس گزارشات از یخروج گرفتن امکان .10

 .باشد

 داشته را یگذارسپرده شرکت ییدارا تیریمد ستمیس مانند هیسرما بازار یهاسامانه ریسا با ارتباط یبرقرار امکان .11

 .باشد

 .باشد داشته را دلخواه یکاربر یهاواسط هیجهت ته APIارائه  امکان .12

 .باشد داشته را هیسرما بازار یهاسامانه ریسا به سیسرو ارائه امکان .13

 


