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ويمكــن أن نقــول بــكل ثقــة أننــا تمكنــا مــن 
مواكبــة تطلعــات مســتثمرينا الكــرام عبــر 
تحقيــق عوائــد جيــدة علــى اســتثماراتهم 

فــي الشــركة

ثمرة العقود األربعة
يف الوقــت الــذي شــكل فيــه عــام ٢٠٢٠ تحديــا صعبــا للعــامل أجمــع عــى العديــد 

مــن الصعــد بســبب جائحــة كورونــا وآليــة التعاطــي معهــا  متكنــا يف رشكــة املعمــر 

ــا بلــغ 19٪ عــن العــام  ألنظمــة املعلومــات أن نختتــم هــذا العــام بنمــو يف أرباحن

ــم  ــتثنايئ، وك ــكل اس ــة بش ــاريع الناجح ــازات واملش ــل باإلنج ــجل حاف 2019، وبس

ــه  ــدس عبدالل ــر مــن معــايل املهن شــعرنا بالســعادة ونحــن نتلقــى الشــكر والتقدي

ــذي وســمنا بلقــب  ــة، ال ــات يف اململك ــر االتصــاالت واملعلوم ــر الســواحة، وزي عام

أبطــال قمــة العرشيــن، تقديــرًا منــه لجهــود فريقنــا االســتثنائية يف تركيــب وتشــغيل 

ــدول  ــادة ال ــل ق ــن قب ــتخدامها م ــم اس ــي ت ــارش الت ــريئ املب ــال امل ــة االتص منظوم

ــن. املشــاركة يف قمــة العرشي

ــس اإلدارة واإلدارة  ــة يف مجل ــات، ممثل ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــتمر رشك وستس

التنفيذيــة، يف سياســة النمــو املتواصلــة ألعاملهــا، والتــي تضمنت،بحمــد اللَّــه، إقــرار 

املشــاركة يف البنــك الرقمــي مببلــغ 25,000,000 ريــال، وكذلــك تأســيس رشكــة طبيــة 

بقيمــة مليــون ريــال، وتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الرشكــة الصحيــة بجامعــة امللــك 

ــتقبل  ــة يف املس ــامل الرشك ــو أع ــايب يف من ــردود إيج ــا م ــيكون له ــي س ــعود، والت س

ــع ألن  ــة، ونتطل ــو الرشك ــاندة من ــتمرون يف مس ــن مس ــه، ونح ــاء اللَّ ــب إن ش القري

تكــون رشكــة املعمــر ألنظمــة مــن أكــر الــرشكات الرائــدة يف مجــال عملهــا قريبــاً.

خالد عبدالله املعمر
رئيس مجلس اإلدارة
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تحركنــا بشــكل ســريع لتعديــل الخطــة 
التشــغيلية لعــام ٢٠٢٠ واضعيــن نصــب 
أعيننــا الثالثــي األهــم: المســاهمين، 

العمــالء والموظفيــن

٢٠٢٠ عام اإلنجازات وتحدي الجائحة
اســتطاعت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات لعقــود مضــت، االرتقــاء بحلــول فريــدة لصناعة 
تقنيــة املعلومــات تلبــي احتياجــات الســوق املحــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، بكــوادر 

تنافــس غريهــا مــن الــرشكات العامليــة الرائــدة ومبنظومــة عمــل عــى أعــى املســتويات...

بدأنــا خطتنــا التشــغيلية لعــام ٢٠٢٠ بهــدف التوســع يف أعاملنــا وخدماتنــا لتحقيــق نســب 
منــو أعــى مــن معــدل الســوق ثــم جــاءت الجائحــة وشــكلت تحديــا حقيقيــا ملــا جلبتــه مــن 
صعوبــة يف اســتقراء اآلثــار االقتصاديــة وآليــة التعامــل معهــا مــن قبــل العديــد مــن العمــاء 

يف القطاعــات املختلفــة...

لقــد تحركنــا بشــكل رسيــع لتعديــل الخطــة التشــغيلية لعــام ٢٠٢٠ واضعــن نصــب أعيننــا 
ــس اإلدارة  ــه، ودعــم مجل ــايث األهــم: املســاهمن، العمــاء واملوظفــن. وبفضــل مــن الل الث
متكنــا مــن تحقيــق إنجــازات متميــزة عــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات املبــارشة وغــري 
ــاة. لقــد كان الســتثامر الرشكــة يف  املبــارشة التــي شــكلتها الجائحــة عــى كافــة نواحــي الحي
ــة  ــر يف رسع ــر األث ــابقة اك ــوام الس ــة يف األع ــا الداخلي ــة وثقافته ــغيلية التقني ــا التش أنظمته
ــة  ــة تقني ــهد صناع ــث تش ــدة حي ــل الجدي ــات العم ــة ومتطلب ــع الجائح ــة م ــل الرشك تعام
املعلومــات تحــوالت كــرى تتاحــق رسيعــاً، تســتدعي املرونــة لاســتمرارية بأعــى مســتوى 
مــن الكفــاءة، وبالرغــم مــن أن الجائحــة ألقــت بالعديــد مــن الظــروف التــي مل يكــن العــامل 
عــى اســتعداد مســبق لهــا، مــام أدى لتغيــريات جذريــة يف منــط العمــل، إال أن ردنــا عليهــا 
ــا يف  ــل كان حليفن ــا بهــا مــن قب ــي تعاملن ــة الت ــول مبتكــرة بنفــس الرسعــة والديناميكي بحل

النجــاح الــذي حققنــاه.

ــي  ــري مــن اإلنجــازات التــي حققناهــا خــال فــرات التحــول التقن ــا الكب ــك رصيدن ســبق ذل
ــة  ــاً بالثق ــياء، مدعوم ــت األش ــي وإنرن ــذكاء االصطناع ــاالت وال ــورة االتص ــل ث ــئ، مث املفاج

ــا. ــر يف منــو أعاملن ــدور األك ــه ال ــذي كان ل ــا، وال ــة مــن عمائن العالي

ــز مــن العــام ٢٠٢١ ومــا  ــة التمي ــة واضحــة لانطــاق يف رحل ــا رؤي نخــرج مــن ٢٠٢٠ ولدين
بعــده...

أقــدم شــكري الخــاص ملجلــس اإلدارة الــذي أبــدى أداًء اســتثنائياً يف القيــادة املتميــزة خــال 
ــرية  ــدور الرئيــس يف املحافظــة عــى وت ــه ودعمــه الامحــدود ال فــرة األزمــات، وكان لقرارات
اإلنجــازات وحامســة أعضــاء الفريــق. كــام أود أن أشــكر فريــق العمــل الــذي حقــق إنجــازات 
ــات الجائحــة يف ذروة اإلغــاق وحظــر التجــول عــى مســتوى  غــري مســبوقة يف وجــه تحدي

اململكــة. 

لتبدأ رحلة التميز... 

زياد مرتجى

الرئيس التنفيذي
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مواصلة التميز
شــهد عــام ٢٠٢٠ تغيــريات جذريــة تحــدث يف بيئــة أعاملنــا، ال ســيام يف ظــل تأثــري جائحــة 
ــتفدنا  ــدة اس ــرات عدي ــابنا لخ ــن اكتس ــفر ع ــات وأس ــا بالتحدي ــا مليئً ــد كان عاًم ــد-١9، لق كوفي
منهــا. ومــا زلنــا عــى املســار الصحيــح لتحقيــق هدفنــا االســراتيجي املتمثــل يف تســجيل منــو ثابــت 
ــم أفضــل  ــا اإلجــاميل ونواصــل االســتثامر يف تقدي ــش أرباحن ــظ عــى هام ــام نحاف ــرادات، بين لإلي

ــرية. ــا الكب ــدة عمائن ــا لقاع ــات يف فئته الخدم

يسعدين مشاركة أبرز األحداث املالية لعام 2020 معك:

ــا مــن العقــود يف عــام ٢٠٢٠ ١٠١6.66 مليــون ريــال ســعودي، مقابــل 997.5١  ١- بلغــت إيراداتن
مليــون ريــال ســعودي يف العــام الســابق. تســجيل منــو بنســبة ٢٪ عــى أســاس ســنوي.

٢- بلــغ إجــاميل أرباحنــا لعــام ٢٠٢٠ م ١8٠.3٢ مليــون ريــال ســعودي مقابــل ١63.8٢ مليــون ريــال 
ســعودي يف العــام الســابق. تســجيل منــو بنســبة ١٠٪ عــى أســاس ســنوي.

3- بلــغ صــايف أرباحنــا لعــام ٢٠٢٠ بعــد الــزكاة 9٠.37 مليــون ريــال، مقابــل 75.98 مليــون ريــال يف 
العــام الســابق. تســجيل منــو بنســبة ١9٪ عــى أســاس ســنوي.

4- بلغــت ربحيــة الســهم 4.5٢ ريــال ســعودي لــكل ســهم مقارنــة بـــ 3.8٠ ريــال ســعودي للســهم 
يف العــام الســابق، مســجاً منــًوا بنســبة ١9٪ عــى أســاس ســنوي.

5- بلغــت حقــوق املســاهمن 3٠8.35 مليــون ريــال ســعودي كــام يف تاريــخ التقريــر، مقارنــة بـــ 
٢54.١٢ مليــون ريــال ســعودي يف العــام الســابق، مســجلة منــًوا بنســبة ٢١٪ عــى أســاس ســنوي.

إن التميــز املســتمر يف تنفيــذ مرشوعاتنــا والخدمــات املقدمــة لعمائنــا قــد جلــب بالفعــل تقديــرًا 
ــاز يف عائــد الســهم )EPS(. ويف الوقــت  ــا املــايل، مــا أدى إىل منــو ممت كبــريًا وقيمــة مضافــة ألدائن
ــام  ــة بالع ــام بنســبة ١6٪ مقارن ــوم خــال الع ــع والتســويق والعم ــف البي نفســه، ارتفعــت تكالي
ــع  ــرية، ودف ــاءات الخب ــة يف الكف ــتمر للرشك ــتثامر املس ــو االس ــك ه ــع وراء ذل ــابق. كان الداف الس
ــجلت  ــد س ــف، فق ــادة يف التكالي ــن الزي ــم م ــى الرغ ــن. وع ــاألداء للموظف ــة ب ــآت املرتبط املكاف

ــام الســابق. ــة يف الع ــًوا يف صــايف الدخــل بنســبة ١9٪ مقارن ــة من الرشك

ــة  ــدت الرشك ــم 9، اعتم ــة رق ــر املالي ــداد التقاري ــدويل إلع ــار ال ــواردة يف املعي ــرشوط ال ــا لل ووفًق
ــة  ــم التجاري ــة الذم ــاض قيم ــامن )ECL( النخف ــارة االئت ــر خس ــوذج تقدي ــتمرار من ــت باس وطبق
املدينــة. واتبعــت الرشكــة سياســات حكيمــة ومتســقة يف تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة لضــامن 

ــات األعــامل. ــة املخصصــات يف الســياق العــادي لعملي كفاي

ــع خــال عــام ٢٠٢٠. عــاوة عــى  ــاح للتوزي ــد خصصــت الرشكــة 4٠٪ مــن صــايف الدخــل املت وق
ــا مــن خــال إصــدار أســهم منحــة بنســبة ١: 4. ــك، اســتفاد املســاهمون أيًض ذل

أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر جميــع موظفينــا عــى مســاهمتهم املتميــزة عــام ٢٠٢٠ خــال هــذه 
األوقــات غــري املســبوقة. فتفانيهــم وإخاصهــم والتزامهــم وتصميمهــم عــى تحقيــق النتائــج بتميــز 

يســتحق الثنــاء والتقديــر الكبرييــن.

وأخــريًا.. أتقــدم بجزيــل االمتنــان ملســتثمرينا عــى دعمهــم ومســاندتهم الكبــرية التــي مكنتنــا مــن 

تحقيــق أفضــل النتائــج.

كارتيك راماسوامي

املدير املايل - رشكة املعمر ألنظمة املعلومات
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تأسست شركة المعمر ألنظمة 

المعلومات عام 1979، ويقع 

مقرها الرئيس في الرياض 

وفروعها في جدة والخبر، وهي 

أول شركة مساهمة سعودية 

تدرج في السوق المالي 

السعودي في قطاع تقنية 

المعلومات تقدم حلوالً متكاملة 

ألنظمة تقنية المعلومات بجودة 

متميزة وقيمة ال تضاهى

الرؤية والمهمة

استرياد وتصدير. . 	

تجــارة الجملــة والتجزئــة يف الحاســب اآليل واألجهــزة . 	

وصيانتهــا(.  وتشــغيلها  )تركيبهــا  اإللكرونيــة 

تجارة الجملة والتجزئة يف األجهزة الاسلكية وصيانتها. . 	

)تركيبهــا . 	 اإللكرونيــة  واألعــامل  الكهربائيــة  األعــامل 

اآليل(.  الحاســب  يف  وصيانتهــا  وتشــغيلها 

تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. . 	

نشــاط املقــاوالت يف أعــامل شــبكات االتصــاالت الســلكية . 	

والاســلكية والركيبــات اإللكرونيــة وصيانــة وتشــغيل 

املنشــآت الكهربائيــة وصيانــة شــبكات الهاتــف واملقــاوالت 

واملاكينــات  اآلالت  وتركيــب  وأعــامل  للمبــاين  العامــة 

ــا.  ــتية له ــات اللوجس ــم الخدم ــا وتقدي ــغيلها وصيانته وتش

ــاالت . 	 ــزة االتص ــة أجه ــب وصيان ــويق وتركي ــترياد وتس اس

ــات.  ــة املعلوم ــلكية وتقني ــلكية والاس الس

املعلومــات . 	 أنظمــة  وتشــغيل  تركيــب  عقــود  تنفيــذ 

ــامل  ــاالت وأع ــد واالتص ــن بع ــعار ع ــة واالستش الجغرافي

التدريــب والدعــم الفنــي املرتبــط بهــا. 

نرش الرامج الجاهزة. 	

أنظمة التشغيل . 		

أنشطة الرمجة الحاسوبية. 		

تحليل النظم. 		

تصميم وبرمجة الرمجيات الخاصة. 		

صيانة برمجيات وتصميم صفحات املواقع. 		

أنشطة أخرى للرمجة الحاسوبية. 		

االتصــاالت . 		 شــبكات  ومراقبــة  إدارة  خدمــة  تقديــم 

ملعلومــات وا

والحاســوب . 		 املعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات  أنشــطة 

األخــرى تجهيــز البيانــات واســتضافة املواقــع عــى الشــبكة 

ــك مــن أنشــطة. ــا يتصــل بذل وم

بوابة الشبكة . 		

تقديــم خدمــات تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت املقدمــة . 		

عــر الحوســبة الســحابية.

ومتارس الرشكة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول عى الراخيص الازمة من الجهات املختصة إن وجدت.

النشاط األساس للشركة
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رؤيتنا

أن نكون الشريك األكثر تميزًا 

في تقديم حلول وخدمات تقنية 

المعلومات للمملكة والشرق 

األوسط عمومًا

مهمتنا

في عالم يتبنى سهولة التواصل 

والذكاء االصطناعي، نطوع 

التقنية لتلهم المجتمعات 

النابضة والطموحة لتمكين 

الحلول ذات األهمية لكافة 

القطاعات
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قطاعــات  كافــة  خلــف  يكمــن 
ــة  ــة والحديث ــة املتقدم ــة التحتي البني
مــن  متطــورة  شــبكة  للمملكــة، 
ووحــدات  الخادمــة،  األجهــزة 
ــي  ــة الت ــة املرابط ــن، واألنظم التخزي
والتطبيقــات  الرمجيــات  تشــغل 
وحــدة  يف  ونوفــر  الذكيــة.  للمــدن 
أعــامل األنظمــة حلــول تكنولوجيــا 
وتقــدم  تطــوراً،  األكــر  املعلومــات 
ويُعتــر  املتاحــة.  التقنيــات  أفضــل 
ــات  ــة املعلوم ــال تقني ــا يف مج رشكاؤن
يف  الرائديــن  املزوديــن  أكــر  مــن 
ــات  ــاء عاق ــث ببن ــال، حي ــذا املج ه
رشاكــة اســراتيجية معهــم لضــامن 
توافــق خدماتنــا وحلولنــا مــع املعايــري 

الدوليــة. واملواصفــات 
فريقــاً  الوحــدة  هــذه  يف  ولدينــا 
مؤهــاً مــن ذوي الخــرة الواســعة 
ــادرة  ــدة الق ــول املعق ــم الحل يف تصمي
عــى الصمــود والعمــل بكفــاءة يف 
وخــال  الطــوارئ  حــاالت  أقــى 
تزويــد  عــى  ونحــرص  الكــوارث، 
عمائنــا مبنتجــات وخدمــات تقنيــة 
تقــود مؤسســاتهم إىل زيــادة الفعاليــة 
والكفــاءة والقــدرة عــى التكيــف مــع 
النمــو يف  لتحقيــق  الظــروف  كافــة 

والعوائــد.  األعــامل 

ــول   ــري الحل ــدة توف ــذه الوح ــوىل ه تت
ــف  ــن مختل ــط ب ــي ترب ــة الت املتكامل
واألجهــزة  التطبيقــات  أنــواع 
ــة  ــؤدي يف النهاي ــي ت واملنظومــات، الت
إىل تحقيــق األهــداف الرئيســة للبنيــة 
العميــل،  يحتاجهــا  التــي  الرقميــة 
وتوفــر لــه الخدمــات والوظائــف التــي 
تســاعده يف تطويــر عملياتــه وتحقيــق 

أهدافــه.
ــدة  ــل وح ــلوب عم ــى أس ــب ع ويغل
حلــول األنظمــة االبتــكار واإلبــداع، 
مــن  الصنــدوق؛  خــارج  والتفكــري 
ــك  تقــدم طيفــاً شــاماً مــن  أجــل ذل
قواعــد  تشــميل  التــي  التطبيقــات، 
ــة  ــات الحكوم ــول خدم ــات وحل البيان
الذكيــة، ونظــم املعلومــات الجغرافيــة 
والتطبيقــات املكانيــة، وأنظمــة البنوك 
واملــدن الذكيــة، والعديــد مــن الحلــول 
الدفعايــة  للتطبيقــات  املوجهــة 
وإدارة  والتعليميــة،  والصحيــة 
وأمــور  النقــل،  ووســائل  األســاطيل 
أخــرى عديــدة، تجعــل مــن هــذه 
متكاملــة  توقــف  محطــة  الوحــدة 
لتلبيــة كافــة الطلبــات الخاصــة التــي 

تحقــق التحــول الرقمــي.

خــال مســرية رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات نحــو التطــور، وضعــت الرشكــة يف اعتبارهــا عــى الــدوام تحقيــق مهمتهــا األســاس، 

وهــي تعزيــز القــدرات التقنيــة للقطاعــات الحيويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لتكــون مــن أفضــل دول العــامل وأكرهــا تقدمــاً. 

وتقــوم الرشكــة بتنفيــذ هــذه املهمــة مــن خــال دمــج ســت وحــدات أعــامل رئيســة تعمــل بانســجام وتكامــل لتقديــم حلــول شــاملة 

بأعــى مســتويات الجــودة والتميــز يف القطــاع التقنــي.
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حلول التكنولوجيا وحدة النظم 

وحدات األعمال والمعلومات القطاعية
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ــات  ــن املعلوم ــم أم ــدة نظ ــر وح توف
مجموعــة واســعة مــن أفضــل حلــول 
أمــن املعلومــات، وذلــك بالرشاكــة مــع 
أقــوى رشكات أمــن املعلومــات العاملية 
التــي تواكــب أحــدث التطــورات يف 
املعلومــات،  وحاميــة  أمــن  مجــال 
ــر  ــي تســاعد العمــاء عــى تطوي والت
ونــرش وتحقيــق والحفــاظ عــى أمــن 
تعمــل  أمثــل.  بصــورة  املعلومــات 
الوحــدة عــى توفــري جميــع متطلبــات 
العمــاء املتعلقــة أحــدث تطــورات 
األمــن الســيراين وذلــك مــن أجــل 
تحقيــق االســتدامة، واملصداقيــة، ومــن 
ثــم الحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات.

يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذه الوحدة 
ــات  ــز معلوم ــبكات ومراك ــاء ش يف بن
التقنيــات  أحــدث  عــى  اعتــامداً 
العامليــة املتوفــرة باإلضافــة إىل أنظمــة 
حاميــة املعلومــات املعتمــدة عــى 
رشكات رائــدة عامليــة وذلــك باالعتــامد 
عــى الكفــاءات املوجــودة يف قســم 
الشــبكات فعالــة مــن حيــث التكلفــة 
ــاالت  ــول االتص ــري حل ــاءة وتوف والكف
ــات  ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــة ع القامئ

ــة.  ــدة املتنوع ــاالت الرائ واالتص

أمن المعلومات

ــة مــن  ــة. وألغــراض اإلدارة، تتكــون الرشك ــا قطاعــات جغرافي ــة الســعودية فقــط وال يوجــد لديه تعمــل الرشكــة يف اململكــة العربي

وحــدات أعــامل بنــاء عــى الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا ويوجــد لديهــا قطاعــات األعــامل التاليــة التــي يتــم رفــع التقاريــر بشــأنها:

وحدة الشبكات

INFORMATION
SECURITY

NETWORKS
DIVISION

TECHNOLOGY
SOLUTIONS

BUSINESS SERVICE
MANAGEMENT

SYSTEMS
DIVISION

OPERATION AND
MAINTENANCE

ــات األعــامل  ــر وحــدة إدارة خدم توف
الرامــج يف مجــاالت إدارة خدمــات 
األعــامل التجاريــة، ومراقبــة مراكــز 
البيانــات والتحســينات باإلضافــة إىل 
ــة،  ــال ذات الصل ــز االتص ــول مراك حل

ــات. ــاً للمتطلب وفق

خدمات إدارة األعمال
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اكتســاب  الوحــدة  هــذه  متثــل 
الكفــاءات واملــوارد  وتطويــر وإدارة 
الفنيــة الخارجيــة يف املوقــع مــن أجــل 
الخدمــة  اتفاقيــة مســتوى  تحقيــق 
التعاقديــة »SLA« ورشوط وأحــكام 
الخدمــات املــدارة املحــددة ملشــاريع 
التشــغيل والصيانــة ملســاعدة عمائنــا 
ومؤسســاتهم عــى تحقيــق أهدافهــم 
معظــم  باســتخدام  االســراتيجية، 
منهجيــات أطــر العمــل املســتخدمة يف 
إدارة خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات 

املشــاريع. وإدارة 

التشغيل والصيانة
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منهجية »العميل أوال«
ــن  ــاً م ــاً أساس ــد مكون ــا تع ــا ومنتجاتن ــر أن خدماتن ــا نعت ــا، فإنن ــاه عمائن ــؤولية تج ــق باملس ــا العمي ــن إميانن ــاً م انطاق

مكونــات ســمعتنا. لذلــك فإننــا نحــرص بشــكل كبــري عــى تقديــم أقــى مســتوى مــن الجــودة والتميــز لتلبيــة متطلبــات 

عمائنــا وضــامن رضاهــم. هــذا النهــج ميثــل ثقافــة راســخة داخــل رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات، ويجعلنــا واحــدة مــن 

أكــر رشكات تقديــم حلــول النظــم املتكاملــة موثوقيــة يف اململكــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإن هــذا النهــج ميّكننــا مــن الحصــول 

عــى عقــود طويلــة األجــل، األمــر الــذي يســاهم يف التوســع املســتمر ومنــو مواردنــا املاليــة وقدراتنــا، ونحــن نبــذل قصــارى 

جهودنــا لخدمــة عمائنــا بشــكل أفضــل ألنهــم يف صميــم اهتاممنــا ورعايتنــا.

نافذة متكاملة لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات
نُعتــر يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــزوداً شــاماً لخدمــات تقنيــة املعلومــات، حيــث نقــدم مجموعــة متكاملــة 

مــن الحلــول، بــدءاً مــن صيانــة األجهــزة والرمجيــات وصــوالً إىل بنــاء أكــر منظومــة مــن التطبيقــات املتطــورة واألجهــزة 

ــا نســاعدهم يف  ــراً ألنن ــاء؛ نظ ــات للعم ــا املعلوم ــدرات تكنولوجي ــز ق ــكاً مفضــاً لتعزي ــا رشي ــا يجعلن ــذا م ــة. ه الحديث

االســتغناء عــن الحاجــة إىل التعامــل مــع أكــر مــن جهــة وتحمــل أعبــاء معالجــة االختافــات التــي قــد تنشــأ بــن األطــراف 

املختلفــة التــي تتدخــل يف إدارة األنظمــة التقنيــة؛ فنحــن نضمــن لعمائنــا الراحــة التامــة ألنهــم يســتفيدون مــن التعامــل 

مــع طــرف واحــد ميتلــك املعرفــة الشــاملة والخــرة الفنيــة لفهــم بيئــة عمــل البنيــة التحتيــة املتنوعــة ألنظمتهــم، بــدالً 

مــن بــذل جهــود ضخمــة يف تعريــف الجهــات املختلفــة لبيئــة العمــل والدخــول يف عمليــة مضنيــة مــن أجــل ضــامن فهــم 

اإلعــدادات واملكونــات التقنيــة املعقــدة التــي يديرونهــا.

تتفــرد شــركة المعمــر ألنظمــة المعلومــات بمجموعــة 
للعمــاء،  التــي تجعلهــا خيــارًا مفضــاً  الســمات  مــن 

ــا:  وأهــم تلــك المزاي

أعلى عائد على االستثمار
تُعــرف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بتقديــم أفضــل األســعار لألنظمــة والحلــول التقنيــة. ويكمــن رس نجاحنــا يف تقديــم 

األســعار األكــر تنافســية مقارنــة بغرينــا إىل الحجــم الكبــري لألعــامل التــي ننجزهــا بالتعــاون مــع مصّنعــي التكنولوجيــا الرئيســن 

ــا  ــإن متيزن ــك، ف ــا. وعــاوة عــى ذل ــايل نســتطيع الحصــول عــى خصومــات اســتثنائية نقــوم بتمريرهــا لعمائن ــاً، وبالت عاملي

كنافــذة متكاملــة يف تقديــم الخدمــات يســمح لنــا بتقليــل التكاليــف بالنســبة للعميــل، وبالتــايل فإننــا نضمــن لعمائنــا أعــى 

عائــد عــى اســتثامراتهم يف مجــال تقنيــة املعلومــات.

»ضمان اإلنجاز« في إدارة المشاريع
ــدد  ــت املح ــن التســليم يف الوق ــاريع؛ يضم ــب متخصــص إلدارة املش ــاء مكت ــات ببن ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــا يف رشك قمن

ــا عــن باقــي املنافســن يف القطــاع، إذ نتمتــع مبســتوى عــاٍل مــن القــدرة عــى  ــة. وهــذا مــا مييزن للعمــاء وبالجــودة املثالي

التحكــم يف نوعيــة وجــودة تنفيــذ املــرشوع وتخطــي توقعــات العميــل. ونفخــر بــأن لدينــا أكــر مــن 3٠٠ عميــل ســعيد يف 

قطاعــات مختلفــة، وقــد اســتطعنا أن نحافــظ عــى والئهــم لســنوات طويلــة ألننــا بالنســبة لهــم الجهــة املوثوقــة التــي تضمــن 

تســليم العمــل كــام يتمنــى العميــل وبشــكل مثــايل.

الفهم العميق للثقافة المحلية
ــا العميــق  ــا هــو فهمن ــاراً مفضــاً لعمائن إن أحــد أهــم الجوانــب التــي تجعــل مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات خي

لثقافــة املســتخدم النهــايئ. هــذا الفهــم يجعــل الحلــول التــي نقدمهــا مامئــة وتلبــي الحاجــة الفعليــة للمســتخدم، فضــاً عــى 

مراعاتهــا لخصوصياتــه الثقافيــة واالجتامعيــة.

أخالقيات العمل المتميزة
تتبنــى رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ثقافــة مؤسســية داخليــة تعــزز أخاقيــات العمــل املتميــزة. فــرأس املــال البــرشي 

لدينــا هــو أهــم األصــول التــي منتلكهــا. ونفخــر أن فريقنــا يضــم مهندســن مــن أرفــع املســتويات يف مجــال أنظمــة املعلومــات، 

إضافــة إىل خــراء خدمــة مــا بعــد البيــع، ومديــري الحســابات الذيــن يعملــون عــى توفــري القيمــة املضافــة وتطويــر األعــامل 

لعمائنــا يف كل مرحلــة مــن مراحــل دورة العمــل.

خــال مســرية رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات نحــو التطــور، وضعــت الرشكــة يف اعتبارهــا عــى الــدوام تحقيــق مهمتهــا 

األســاس، وهــي تعزيــز القــدرات التقنيــة للقطاعــات الحيويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لتكــون مــن أفضــل دول العــامل 

وأكرهــا تقدمــاً. وتقــوم الرشكــة بتنفيــذ هــذه املهمــة مــن خــال دمــج ســت وحــدات أعــامل رئيســة تعمــل بانســجام وتكامــل 

لتقديــم حلــول شــاملة بأعــى مســتويات الجــودة والتميــز يف القطــاع التقنــي.

 منهجية
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الســعودية  العربيــة  اململكــة  ميثــل متكــن 
ــي  ــة، الت ــات واألدوات الرقمي ــدث التقني بأح
ترفــع كفــاءة  العمليــات التشــغيلة وتزيــد من 
ــة والخاصــة عــى  ــدرة املؤسســات الحكومي ق
ــا  ــة الشــاملة يف اململكــة هدلن ــق التنمي تحقي

ــاس. األس

ــك تنوعــت مشــاريعنا لتشــمل  ــن أجــل ذل م
االقتصاديــة  التنميــة  قطاعــات  كافــة  
واالجتامعيــة، مــن أجــل بنــاء اقتصــاد رقمــي 
املعرفــة،  مجتمــع  إىل  والوصــول  متطــور 
وبلــغ العــدد الــكي للمشــاريع التقنيــة التــي 
أنجزناهــا يف العــام 				 مــا يقــارب 			 

مرشوًعــا.

ولضــامن إنجــاز تلــك املشــاريع وتســليمها 
وفــق  األمثــل،  بالشــكل  متطلباتهــا  وفــق 
توقعــات العميل، أنشــأنا مكتبًــا متكامًا إلدارة 
املشــاريع، يعمــل وفــق أفضــل املامرســات 
العامليــة يف هــذا املجــال، وحاصــل عى شــهادة 
املعايــري القياســية يف إدارة املشــاريع، كــام 
يضــم الفريــق نخبــة مــن الكفــاءات املرخصــة 
بشــهادات دوليــة، واملتمرســن بشــكل كبــري يف 

إدارة املشــاريع داخــل اململكــة.

تــراب  كامــل  عــى  مشــاريعنا  وامتــدت 
اململكــة املبــارك، لتشــمل جميــع املناطــق، 
ــة، مــن  ــة والرشقي املنطقــة الوســطى، والغربي
أجــل أن نضمــن دعــم قطــاع التكنولوجيــا 

عــى املســتوى الوطنــي .

			 مرشوعاملنطقة الوسطة

			 مرشوعاملنطقة الرشقية

		 مرشوعاملنطقة الغربية

تــم  التــي  املشــاريع  قطاعــات  وتنوعــت 
تنفيذهــا  لتشــمل مختلــف مجــاالت التنميــة 

العامــة. والخدمــات  االقتصاديــة 

			 مرشوعالقطاع الحكومي

		 مرشوعقطاع البنوك

		 مرشوعقطاع االتصاالت

		 مرشوعالرشكات الصغرية واملتوسطة

		 مرشوعالقطاع الصحي

		 مرشوعقطاع التعليم

محفظة مشاريع متنوعة على امتداد مناطق المملكة

يضمــن تنــوع محفظــة المشــاريع اســتقراًرا فــي تدفــق 

العوائــد مــن خــالل خدمــة قطاعــات اقتصاديــة متنوعــة، 

ــي  ــة ف مــا يحمــي الشــركة مــن التعــرض ألزمــة مالي

حــال تعــرض أحــد القطاعــات التــي تعمــل بهــا لتباطــؤ 

اقتصــادي أو ركــود، حيــث تعــوض القطاعــات األخــرى 

النقــص الــذي يمكــن أن ينتــج عــن ضعــف قطــاع معيــن
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النسبة من اإليرادات



2223

ومــن املزايــا التــي نتفــرد بهــا يف رشكــة املعمــر 
ــا  ــل مب ــة العم ألنظمــة املعلومــات ديناميكي
يتــاءم مــع كل ســاحة مــن ســاحات الســوق، 
ــرات  ــوع الخ ــة تن ــذه الدميناميكي ــم ه ويدع
والكفــاءات التقنيــة يف الرشكــة مبــا يســمح 
اختلفــت  مهــام  العمــاء  طلــب  بتلبيــة 
احتياجاتهــم وتعــددت الحلــول التــي يبحثــون 

ــا. عنه

تظهــر هــذه القــدرة بشــكل واضــح مــن 
خــال معاينــة قطاعــات األعــامل التــي يقــوم 
فريقنــا بالتعامــل معهــا، إذ تتصــدر املشــاريع 
ــي  ــاع البن ــي والقط ــاع الحكوم ــة للقط التابع
ــة  ــم العاصم ــي تض ــطى، الت ــة الوس يف املنطق
ومقــرات  واألعــامل  املــال  مركــز  الريــاض، 

الجهــات الحكوميــة الرئيســة يف اململكــة.

النفــط  قطــاع  مشــاريع  تتصــدر  حــن  يف 
ــط  ــي تنش ــة، والت ــة الرشقي ــاز يف املنطق والغ
فيهــا رشكــة أرامكــو الســعودية والعديــد مــن 

لنشــاطها يف  الرديفــة واملســاندة  الــرشكات 
ــة. ــاع الطاق قط

وتتصــدر مشــاريع القطــاع الخــاص يف املنطقــة 
 				 عــام  يف  اتســمت  والتــي  الغربيــة، 
ــدد املشــاريع  ــاع ع ــع خــاص، وهــو ارتف بطاب
التــي تــم تنفيذهــا لصالــح الــرشكات الصغــرية 
مــن رشكــة  جديــد  توجــه  يف  واملتوســطة، 
املعمــر ألنظمــة املعلومــات باســتهداف هــذا 
ــام القتصــاد اململكــة،  ــوي واله ــاع الحي القط
لــدوره الكبــري يف تأمــن الوظائــف واملســاهمة 
يف تنميــة االقتصــاد الوطنــي، ولحاجتــه املاســة 
إىل حلــول تقنيــة عاليــة الجــدوى، تســاعد 
وقــد  والتوســع،  النمــو  يف  الــرشكات  تلــك 
صمــم فريقنــا عــدد مــن الحلــول الفعالــة 
لتلــك الــرشكات، الســيام خــال فــرة الجائحــة 
ــد، يف  ــن بع ــل ع ــرشكات إىل العم ــة ال وحاج
ــن  ــى أم ــه ع ــظ في ــذي تحاف ــت ال ذات الوق
ــا التشــغيلية  ــا واســتمرارية عملياته معلوماته

والتجاريــة.

مشاريع نوعية تخدم طيًفا واسًعا من القطاعات االقتصادية

التقنيــة  الخبــرات والكفــاءات  تنــوع 
بتلبيــة  يســمح  بمــا  الشــركة  فــي 
اختلفــت  مهمــا  العمــالء  طلــب 
احتياجاتهــم وتعــددت الحلــول التــي 

عنهــا.« يبحثــون 
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تفصيل وحدة النظم

الشراكات االسترا تيجية

دعم القطاع التعليمي
ــكل  ــل بش ــا يعم ــا مخصًص ــا بحثيً ــة فريًق ــة طيب ــك جامع متتل

تقييــم  بعــد  للمملكــة،  كوفيــد  أبحــاث  عــى  متخصــص 

احتياجاتهــم إلجــراء عمليــات البحــث بساســة، صممــت رشكــة 

ــة  املعمــر منظومــة تضمــن مســاحة عمــل لباحثــي وادي طيب

االصطناعــي،  والــذكاء   Microsoft Data أدوات  باســتخدام 

والتــي مكنــت فريــق الجامعــة مــن التعــاون يف جمــع ومعالجة 

البيانــات للحصــول عــى النتائــج التــي توصلــوا إليهــا مــن 

ــر عــن فــريوس  ــايل تقديــم تقاري عملهــم كفريــق واحــد، وبالت

كورونــا املســتجد. ومبســاعدة فريــق مايكروســوفت، قمنــا 

بتطبيــق منــوذج التعليــم اآليل ML للتنبــؤ بالحــاالت املتوقعــة 

ــة. ــات يف اململك ــدل الوفي ــا ومع ــريوس كورون لف

ــا،  ــا لفــريوس كورون ــه دوليً ــاره مركــز أبحــاث معــرف ب وباعتب

ســاهمت هــذه املنظومــة يف متكــن فريــق العمــل يف وادي 

طيبــة مــن إجــراء أبحاثــه بساســة لتقديــم نتائجــه يف الوقــت 

ــد وزارة الصحــة بإرشــادات  املناســب. كــام قــام الفريــق بتزوي

ــا ســاعد عــى  مــن أجــل عمــل منــوذج اســتجابة للفــريوس، م

ــة. ــات يف اململك ــل الحــاالت والوفي تقلي

دعم القطاع األكادميي
يبحــث العميــل عــن البنيــة التحتيــة االفراضيــة لســطح املكتب 

ــاء الحــل  ــة »HCI«. وقامــت MIS ببن »VDI« باســتخدام بني

الــذي يوفــر التطبيقــات وأجهــزة الحاســوب املكتبيــة ألي جهــاز 

مــع تعزيــز أمــان البيانــات وتقليــل التكلفــة وزيــادة إنتاجيــة 

املســتخدم.

 Citrix Virtual Apps & Desktops العميــل يف مســاعدة 

Design وهــو قابــل للتطويــر لدعــم 					 مســتخدم ونــرش 

ــة األوىل. ــتخدم يف املرحل ــات 					 مس ــة احتياج ــة لتلبي بيئ

 Windows ــد إىل تطبيقــات ــول اآلمــن عــن بُع اتاحــة الوص

وأجهــزة ســطح املكتــب مــن أي جهــاز وعــر أي شــبكة. قامــت 

 Citrix Virtual Apps & Desktops Design ببنــاء   MIS

ــة  ــرش بيئ ــتخدم ون ــم 			.		 مس ــر لدع ــل للتطوي ــو قاب وه

ــة األوىل.  ــج املرحل ــتخدم يف نه ــات 					 مس ــة احتياج لتلبي

ســتكون املرحلــة األوىل مــن التنفيــذ ملركــز بيانــات واحــد يقــع 

ــة. ــه يف هــذه املرحل ــم تغطيت ــذي ت ــاض وال يف الري

زاد متكــن املوظفــن عــى العمــل يف أي مــكان وتقليــل التكلفــة 

والتعقيــد يف إدارة التطبيقــات وســطح املكتــب. متكــن العمــل 

يف أي مــكان الــذي يجعــل القــوى العاملــة اليــوم متنقلــة متاًمــا 

مــن خــال تقديــم تطبيقــات Windows وLinux وأجهــزة 

ســطح املكتــب إىل أي جهــاز يتمتــع بتجربــة عاليــة األداء.  

ــة  ــة الفكري ــل امللكي ــا وأن تظ ــول آمًن ــل الوص ــامن أن يظ وض

ــد يف  ــة والتعقي ــل التكلف ــة وتقلي ــة آمن ــات الحساس واملعلوم

ــب ــطح املكت ــات وس إدارة التطبيق

أهم قصص النجاح خالل 2020م

2 1

وحدة النظم باألرقام

عدد العمالء النشطون

84

عدد المشاريع النشطة

54 22 4138 13 33

أقصر مدة )باألشهر(

أطول مدة )باألشهر(

المتوسط )باألشهر(

قطاع حكومي

قطاع خاص

قطاع شبه حكومي

مدة المشاريع
)باألشهر(

أعلى 5 عمالء

تصنيف عدد المشاريع النشطة
من حيث القيمة

القيمة اإلجمالية
للمشاريع النشطة للوحدة

المساهمة في إجمالي
المشاريع النشطة للمعمر
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مليون ريال121.56

قطاع حكومي

قطاع خاص

قطاع شبه حكومي

6 24 36

مساهمة الوحدة في إجمالي
 إيرادات المعمر

%18.70
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تفصيل وحدة أمن المعلومات

الشراكات االستراتيجية

ــت  ــة تح ــة حكومي ــع هيئ ــاص م ــرشوع خ م

التأســيس:
ــت  ــة تح ــات الحكومي ــدى الهيئ ــل يف إح ــق العم ــاج فري احت

ــك  ــري ذل ــن، ولتوف ــات آم ــال ومعلوم ــام اتص ــيس إىل نظ التأس

ــن  ــور لتأم ــل متط ــن الجي ــة م ــدار حامي ــده بج ــا بتزوي قمن

الخاصــة  املعلومــات  شــبكة  مكونــات  وجميــع  االتصــال 

ــن  ــة االتصــال ب ــن وحامي ــا تأم ــك أيًض باملؤسســة. وشــمل ذل

ــة  ــروع املؤسســة الناشــئة يف املناطــق النائي املقــر الرئيــس، وف

وصــد جميــع التهديــدات األمنيــة إضافــة إىل التأكــد مــن عــدم 

وجــود نقــاط ضعــف يف الشــبكة ومكونــات الحاميــة ميكــن أن 

ــات. ــال أو الخدم ــاع يف االتص ــبب يف انقط تتس

مــن خــال توفــري هــذا الحــل لفريــق عمــل الهيئــة الحكوميــة، 

وتــم التأكــد مــن نقــل املعلومــات عــر الشــبكة بســامة، 

وتحقيــق االســتدامة يف توفــري الخدمــات، بثقــة ومصداقيــة 

وتوافــر هــذه  الرسيــة،  عــى  الحفــاظ  ثــم  عاليــة، ومــن 

املعلومــات لجميــع األطــراف املعنيــة يف جميــع األوقــات.

 

يف قطاع التعليم:
ــطء  ــبب ب ــاكل بس ــة مش ــات التعليمي ــدى الجه ــت إح واجه

االتصــال يف الشــبكة واالنقطــاع املتكــرر يف تدفــق البيانــات إىل 

التطبيقاتــه اإللكرونيــة الحيويــة، مــا تســبب يف تأخــري يف ســري 

العمــل.

وللتغلــب عــى املشــكلة قــام فريــق أمــن املعلومــات يف رشكــة 

املعمــر ألنظمــة املعلومــات بتصميــم حــل يعتمــد عــى تقنيــة 

»مراقبــة أداء الشــبكة« لتحســن أداء أعاملهــم مــن خــال 

الشــبكة  أداء  لتشــكيل صــورة موحــدة عــن  أداة  تشــكيل 

ــن أداء الشــبكة  ــة ع ــة كامل ــر رؤي ــات، وضــامن تواف والتطبيق

املعلوماتيــة والتطبيقــات املختلفــة املتصلــة بهــا، وتزويــد فريــق 

أمــن املعلومــات لــدى العميــل بتحليــل عــن تدفــق البيانــات 

ــة االســتباقية لصحــة الشــبكة. مــن أجــل املراقب

شــبكة  أداء  تعزيــز  الجديــدة  املنظومــة  عــن  نتــج  وقــد 

املعلومــات، ومتكــن العميــل مــن التحكــم يف الشــبكات الهجينة 

لتحســن التســليم املتســارع بنــاء عــى متطلبــات العمــل، 

ــادة تدفــق البيانــات  واملســاعدة يف ترتيــب األولويــات عــر زي

إىل التطبيقــات الهامــة أوالً بشــكل أرسع وأكــر أمانــاً. يســاهم 

الحــل يف تبســيط الحــل أداء التطبيــق وإدارة املســار ويضمــن 

ــة  ــات املهم ــة للتطبيق ــتوى الخدم ــى مس ــن ع ــليم اآلم التس

ــامل. لألع

أهم قصص النجاح خالل 2020م

وحدة أمن المعلومات باألرقام

74
73 36 4047 6 21

أقصر مدة )باألشهر(

أطول مدة )باألشهر(

المتوسط )باألشهر(

قطاع حكومي

قطاع خاص

قطاع شبه حكومي

149
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قطاع حكومي

قطاع خاص

قطاع شبه حكومي

6 24 36
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عدد العمالء النشطون عدد المشاريع النشطة

مدة المشاريع
)باألشهر(

أعلى 5 عمالء

تصنيف عدد المشاريع النشطة
من حيث القيمة

القيمة اإلجمالية
للمشاريع النشطة للوحدة

المساهمة في إجمالي
المشاريع النشطة للمعمر

مساهمة الوحدة في إجمالي
 إيرادات المعمر
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تفصيل وحدة حلول التكنولوجيا

يف قطاع الطريان:
ــذ  ــدين )GACA( إىل تنفي ــريان امل ــة للط ــة العام ــعت الهيئ س

ــل  ــن أج ــذ م ــارات والتنفي ــات االستش ــن خدم ــرشوع يتضم م

تحديــد أرايض املطــار باســتخدام اســتطاعات صــور بانوراميــه 

بنطــاق  36٠ْ  درجــة، ومســح LiDAR، وبنــاء بوابــة املعلومــات 

ــة  ــة العام ــد الهيئ ــدف إىل تزوي ــي ته ــة، الت ــة املكاني الجغرافي

ــات  ــل للمــرشوع باســتخدام إمكاني للطــريان املــدين بحــل كام

ــت. GIS )نظــم املعلومــات الجغــرايف( عــر شــبكة اإلنرن

عزمــت الهيئــة العامــة للطــريان املــدين الحصــول عــى خرائــط 

دقيقــة ألرايض واملطــارات مــن خــال ماســح LiDAR. يشــمل 

نطــاق العمــل 3٢ مطــاًرا يف اململكــة العربيــة الســعودية و47 

مطــاًرا تابًعــا لهــا. 

ويتكــون املــرشوع مــن 3 مراحــل: مرحلــة األشــغال املســاحية، 

ومرحلــة أعــامل مســاحية تفصيليــة للمطــار الداخــي، ومرحلــة 

ــتخدام  ــة باس ــة املكاني ــات الجغرافي ــم املعلوم ــة نظ ــاء بواب بن

إمكانيــات نظــام املعلومــات الجغرافيــة عــى شــبكة اإلنرنــت. 

وتضمنــت مرحلــة األشــغال املســاحية 79 حــًدا أرضيــاً تــم 

ــز  ــك عبدالعزي ــة املل ــور مدين ــح وص ــتخدام املس ــمها باس رس

ــع مســتندات الســند.  ــا م ــم مطابقته ــن ث ــة م ــوم والتقني للعل

للمطــار  التفصيليــة  املســاحية  األعــامل  مرحلــة  وتشــمل 

الداخــي مــا يقــرب مــن ٢4 مطــاًرا، تــم مســح 7٠٠,٠٠٠ مــر 

مربــع مــن مناطقهــا املبنيــة ضوئيــاً باســتخدام LiDAR وصــور 

بانوراميــه بنطــاق 36٠ درجــة لــكل مــن التصميــامت الخارجيــة 

والداخليــة. ويف مرحلــة بنــاء بوابــة املعلومــات الجغرافيــة 

املكانيــة، شــمل العمــل تطويــر ونــرش ودعــم وصيانــة البوابــة 

ملــدة 3 ســنوات.

يف قطاع التأمني:
يهــدف املــرشوع اىل تعزيــز مركــز أرشــيف OpenText الحــايل 

باملواصفــات والخصائــص الجديــدة، وبنــاء نظــام احتياطــي 

للتعــايف مــن الكــوارث، إضافــة إىل بنــاء واختبــار أدوات النســخ 

االحتياطــي وترحيــل املســتندات مــن TRM Max DB الحــايل 

.OpenText ــيف ــز أرش إىل مرك

 ،OpenText ميثــل نطــاق املــرشوع يف بنــاء مركــز أرشــيف

وإنجــاز تعديــات البنيــة التحتيــة واملتطلبــات املقرحــة لحجــم 

ــز األرشــيف. مرك

ــر  ــة املعم ــن رشك ــي م ــار الفن ــام املستش ــك ق ــل ذل ــن أج م

وتخصيصــه  األرشــيف  مركــز  بتهيئــة  املعلومــات  ألنظمــة 

الوثائــق  توفــري  يتــم  كــام   .SAP TRM بأنظمــة  لربطــه 

 OpenText الفنيــة. مــا ســمح للهيئــة بتطويــر مركــز األرشــيف

ــاء أدوات النســخ  ــدة، وبن ــزه باملواصفــات الجدي الحــايل وتعزي

االحتياطــي والرحيــل واألرشــفة يف مركــز األرشــيف االحتياطــي 

الخــاص بالتعــايف مــن الكــوارث، إضافــة إىل ضــامن عمــل 

النســخ املتزامــن بــن منصــة مركــز األرشــيف األســاس، واملنصــة 

ــوارث. ــن الك ــايف م ــة بالتع ــة الخاص االحتياطي
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تفصيل وحدة خدمات األعمال

الشراكات االستراتيجية

في قطاع الطاقة 
ــتدامة  ــكل اس ــة، تش ــال الجائح ــال خ ــل ذروة اإلغ يف ظ

ــا  ــات تكنولوجي ــات وخدم ــم عملي ــة ودع ــدادات الطاق إم

املعلومــات عامــان رئيســان يف تعزيــز العمليــات التجاريــة 

يســمح  وســلس  مســتقر  بشــكل  الخدمــات  وتأمــن 

ــانية  ــهد اإلنس ــي تش ــة الت ــار األزم ــة آث ــع مبواجه للمجتم

ــا  لهــا مثيــًا خــال القــرن املــايض. مــن أجــل عملــت فرقن

التقنيــة واالستشــارية عــى مــدار الســاعة مــع عمائنــا مــن  

ــامد  ــة باالعت ــدة املتخصصــة يف قطــاع الطاق ــرشكات الرائ ال

عــى نظــام BMC Remedy Service Desk للمســاعدة 

ــامل  ــول األع ــات حل ــع خدم ــاون م ــي، بالتع ــم الفن والدع

ــز  ــى تعزي ــات MIS، ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم يف رشك

تعطّــل  وتقليــل  الفنيــة  األنظمــة  تشــغيل  اســتمرارية 

ــن خــال  ــة إىل الحــد األدىن، م ــات التقني ــة والخدم األنظم

 .BMC ــات ــا وتطبيق ــن مزاي ــتفادة م االس

وشــمل العمــل تحســن الخدمــات املقدمــة للمســتخدمن 

 BMC ــام ــن نظ ــدة م ــخة الجدي ــم النس ــال تقدي ــن خ م

ــع  ــاملة لجمي ــة ش ــد منص ــذي يع Digital Workplace ال

بتكنولوجيــا  املتعلقــة  الفنــي  الدعــم  إدارة  خدمــات 

املعلومــات، كــام متــت إعــادة تصميــم وتعزيــز أنظمــة 

 BMC الحاليــة باســتخدام أحــدث إصــدار من ECC BMC

Helix، وقــام مستشــارو رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات 

الدوريــة  والصيانــة  الفنــي  الدعــم  خدمــات  بتقديــم 

 BMC Asset Management و BMC CMDB ملنظومــة

للتعامــل مــع جميــع محطــات عمــل ECC، وضــامن ســامة 

عمليــات األمتتــة للمهــام املتكــررة اليدويــة والعمليــات 

 .BMC ــن ــة تزام ــتخدام خاصي باس

في القطاع البنكي
بعــد تحقيــق نجــاح اســتثنايئ يف العــام 				 بركيــب 

ــوك  ــد البن ــة BMC Atrium Orchestrator يف أح منظوم

القياديــة يف اململكــة ونجاحهــا يف دعــم العمليــات املرصفيــة 

عــى كامــل محافظــات اململكــة العربيــة الســعودية ودول 

أخــرى يف املنطقــة، باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم الفنــي 

ــدي  ــك.  كان التح ــهم يف البن ــداول األس ــم ت ــات قس لعملي

ــذه  ــة له ــي واإلدارة التقني ــم الفن ــم الدع ــو تقدي ــر ه األك

املنظومــة لضــامن االســتجابة الرسيعــة ومعالجــة أي توقــف 

يف األنظمــة الحيويــة يف حالــة وقــوع كارثــة يف البنك، الســيام 

ــخاص  ــدد األش ــرض ع ــي وتع ــر الصح ــرات الحج ــال ف خ

ــل.  ــرات العم ــذر التواجــد يف مق ــريوس وتع لإلصابــة بالف

ولكنــن وعــى الرغــم مــن ضخامــة قاعــدة العمــاء يف البنك 

ــدة  ــات املعق ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــد يف بيئ ــد التعقي وتزاي

والكبــرية، متكــن فريــق وحــدة خدمــات األعــامل مــن 

تقديــم الدعــم لفريــق التعــايف مــن الكــوارث مــن الوصــول 

إىل هدفــه باســرجاع تشــغيل األنظمــة الحيويــة خــال أقــل 

ــال  ــق مــن االمتث ــك متكــن الفري مــن ســاعتن فقــط، وبذل

الســعودي  العــريب  النقــد  للوائــح وتعليــامت مؤسســة 

 )SAMA( بإجــراء االختبــار الشــامل للتعــايف مــن الكــوارث

End-To-End DR مــرة واحــدة عــى األقــل كل ثاثــة 

ــهر. أش
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يف القطاع الحكومي:
يعــد هــذا املــرشوع مــن أهــم املشــاريع التــي قمنــا بتنفيذهــا 

يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات، وذلــك لقيمتــه املعنويــة 

العاليــة وملواصفاتــه الفنيــة املتطــورة؛ حيــث كان موجهــاً لدعــم 

ــبكة  ــة لش ــة تحتي ــاء بني ــال إنش ــن خ ــي م ــاع الحكوم القط

ــو،  ــول الصــوت والفيدي ــان، وتعزيزهــا بحل ــة األم ــات فائق بيان

ــة مســتخدم  ــة الحصــول عــى تجرب ــة املعني ــح للجه ــي تتي الت

بســيطة وسلســلة ومرنــة يف إجراء مؤمتــرات ومكاملــات الفيديو، 

ضمــن تصميــم آمــن شــامل وُمفصــل، إضافــة إىل تنظيــم تدفــق 

ــات  ــر طبق ــفرة ع ــول املش ــات الدخ ــات وصاحي ــة البيان حرك

متعــددة، كــام ميكــن تقســيم الشــبكة إىل نطاقــات آمنــة 

متعــددة، تــدار مــن قبــل منظومــة للعمــل التعــاوين املتقدمــة.

تــم تطبيــق هــذا النظــام باالعتــامد عــى تكنلوجيــا رشكــة 

ــينا  ــق مهندس ــا فري ــام به ــي ق ــود الت ــر بالجه ــكو، ونفخ سيس

األكفــاء واملرخصــون لتقديــم هــذا النــوع مــن الخدمــات 

االحرافيــة املتقدمــة، والتــي تضــم يف بعــض املراحــل النهائيــة 

ــق  ــبكة،وقد حق ــة للش ــة األمني ــات الرمج ــم خدم ــه تقدي من

ــي  ــة، والت ــن االفراضي ــة العرشي ــريًا يف قّم ــا كب ــرشوع نجاًح امل

عكســت صــورة مرشفــة للمملكــة العربيــة الســعودية يف العامل.

»بروق« )املنصة الوطنية لالتصال املريئ(:
تــم تصميــم وبنــاء مــرشوع “بــروق« )املنصــة الوطنيــة لاتصال 

ــة  ــة رؤي ــة ملواكب ــة والثالث ــه الثاني املــريئ واملســموع( يف مرحلت

اململكــة 				، وإتاحــة التواصــل بــن مؤسســات اململكــة، 

ــان  ــة األم ــوات عالي ــر قن ــة ع ــات االفراضي ــراء االجتامع وإج

وفقــاً ألحــدث التقنيــات واملواصفــات العامليــة، لضــامن مرونــة 

وســهولة االســتخدام مــع االلتــزام مبعايــري األمــن الســيراين 

ــة. مبســتوى عــال مــن املوثوقي

وتفخــر رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مبســاهمتها يف إنجــاز 

ــرة املحــددة  ــن، بالف ــريئ واملســموع اآلم مــرشوع االتصــال امل

وحســب املتطلبــات بتقنيــة وجــودة عاليــة، آخــذة بعــن 

االعتبــار أهميــة املــرشوع يف ربــط املواقــع إلجــراء االجتامعــات 

االفراضيــة عــر شــبكة »بــروق«، تحــت ظــروف جائحــة فريوس 

ــك بتحســن الخدمــات  ــر، وذل ــان والتواف ــا، لضــامن األم كورون

ــد املشــاكل وطريقــة  ــة لتحدي ــة أنظمــة مراقب املقدمــة وإضاف

ــاء مركــز خــاص للتعــايف مــن الكــوارث، مــع توفــري  حلهــا، وبن

كامــل ملتطلبــات الحــل من أجهــزة وبرامــج وخدمــات احرافية، 

وبالتــايل ضــامن املوثوقيــة وتوفــر الخدمــة عــى مــدار الســاعة.

الشراكات االستراتيجية
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تفصيل وحدة الشبكات

33

وحدة الشبكات باألرقام

86
60 66 7438 11 37

أقصر مدة )باألشهر(

أطول مدة )باألشهر(

المتوسط )باألشهر(

قطاع حكومي

قطاع خاص

قطاع شبه حكومي

200

%17

38
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200

مليون ريال 178.09
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المساهمة في إجمالي
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تفصيل وحدة التشغيل والصيانة

أهم قصص النجاح خالل 2020م

ــة لســنوات  ــق التشــغيل والصيان ــه فري ــز قدم ــد أداء متمي بع

يف مجــال دعــم العمليــات لقطــاع تقنيــة املعلومــات، وتشــغيل 

ــهد   ــورة، ش ــة املتط ــة واملعلوماتي ــة التقني ــن األنظم ــد م العدي

ــال  ــه يف مج ــق بدخول ــذا الفري ــًدا له ــازًا جدي ــام 				 إنج ع

ــث  ــي؛ حي ــة للقطــاع الطب ــات التشــغيل والصيان ــم خدم تقدي

ــة  ــد تحــت وحــدة التشــغيل والصيان ــم إنشــاء قســم جدي وت

ــة. ــة والتشــغيل الطبي ــات الصيان ــم خدم لتقدي

الدعــم  خدمــات  تقديــم  الوحــدة  هــذه  مهــام  وتشــمل 

الفنــي والتشــغيل والصيانــة لألجهــزة واملعــدات الطبيــة يف 

ــة  ــر غاي ــو أم ــة، وه ــة يف اململك ــز الصحي املستشــفيات واملراك

يف الحساســية الرتباطــه املبــارش بحيــاة املواطنــن وصحــة 

ــات يف  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــول رشك ــل دخ ــراد، وميث األف

هــذا املجــال وتنفيذهــا عــدًدا مــن املشــاريع الناجحــة خــال 

ــق العمــل ومنظومــة  ــاءة فري العــام املــايض، شــاهًدا عــى كف

ــل  ــع العمي ــة م ــج الرشاك ــع منه ــي تتب ــة، والت اإلدارة يف الرشك

ــاً  ــرص دامئ ــة، إذ نح ــغيل والصيان ــاريع التش ــص مش ــام يخ في

عــى اختيــار الكفــاءات املتميــزة التــي تســتطيع تلبيــة حاجــات 

ــة  ــي والتشــغيل والصيان العمــاء، وإدارة خدمــات الدعــم الفن

ــية  ــل القياس ــر العم ــة وأط ــات العاملي ــدث املامرس ــاً ألح وفق

ــي. ــتوي العامل ــى املس ــاً ع ــتخدمة حالي املس

تشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية

ويعتــر مرشوَعــّي »تشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة الرقميــة«، 

لعــدد إجــاميل 			 مستشــفى، منهــا 		 يف املنطقــة الوســطى 

دعائــم  أهــم  مــن  والرشقيــة،  الشــاملية  املنطقــة  يف  و		 

اســراتيجية التحــول الرقمــي والصحــة اإللكرونيــة يف وزارة 

ــي. ــاع الصح ــة 				 للقط ــة اململك ــق رؤي ــة لتحقي الصح

ونظــرًا للتطــور امللحــوظ يف تطبيــق األنظمــة والخدمــات 

املتقدمــة، قامــت وزارة الصحــة بطــرح  الرقميــة الصحيــة 

عقــود تشــغيل وصيانــة متكاملــة للبنيــة التحتيــة الرقميــة 

ــد مــن الخدمــات املــدارة داخــل نطــاق عمــل  تتضمــن العدي

ــات والشــبكات،  ــن املعلوم ــة أم ــا إدارة ومراقب املــرشوع؛ ومنه

وأجهــزة  والشــبكات،  الحاســب  أجهــزة  وتشــغيل  وصيانــة 

غــرف البيانــات، ومركــز للدعــم الفنــي املبــارش، ونظــام موحــد 

وأنظمــة  الفريوســات،  مكافحــة  رخــص  وتوفــري  للباغــات، 

التشــغيل، باإلضافــة إىل توفــري قطــع الغيــار واألجهــزة البديلــة 

ــة  ــات أنظم ــمل خدم ــا يش ــال، مب ــرض لألعط ــي تتع ــك الت لتل

ــزام  ــة الت ــن اتفاقي ــايل، ضم ــب االتص ــة والط ــعة االتصالي األش

ــة. ــن الخدم ــال م ــتوى ع مبس

وحدة التشغيل والصيانة باألرقام
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نطبــق يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات دورة عمــل متطــورة تضمــن بشــكل حاســم تقديــم أعــى 

ــول  ــردود عــى االســتثامر يف الحل ــود بأعــى م ــة وتع ــة املضاف ــق القيم ــي تحق مســتويات الجــودة الت

ــة:.  ــا. وتشــمل دورة العمــل الجوانــب التالي ــة التــي نقدمهــا لعمائن التقني

ضمان الجودة وتحقيق القيمة

تصميــم الحلــول التقنيــة وفــق احتياجات 	 

العميــل: مــن خــال فريــق خــراء األعامل 

ــا، نقــوم  ــة ومطــوري األعــامل لدين التقني

أعــامل  لطبيعــة  تفصيليــة  بدراســة 

وخدمــات العمــاء، ومــن ثــم تصميــم 

األفضــل  والهندســية  التقنيــة  الحلــول 

ــتثامرات  ــى االس ــد ع ــى عائ ــق أع لتحقي

الحلــول  لبنــاء  تخصيصهــا  يتــم  التــي 

ــة الرقمي

ــر 	  ــتخدم: نعت ــة املس ــى تجرب ــز ع الركي

االســتخدام  واجهــة  بســهولة  االهتــامم 

الشاشــات  مــع  التعامــل  وساســة 

كافــة  يف  رئيســة  أولويــة  والبيانــات 

الحلــول التــي نقدمهــا، مــن أجــل أن 

نضمــن رسعــة تعلــم املتعامــل وتبنيــه 

ببنائهــا نقــوم  التــي  الرقميــة  لألنظمــة 

املعرفــة: ويشــمل 	  نقــل  عــى  الركيــز 

كل  لعمائنــا  نقدمــه  الــذي  تدريبنــا 

عــن  املســؤول  التقنــي  الفريــق  مــن 

إدارة األنظمــة لــدى العميــل، وكذلــك 

املســتخدم النهــايئ، ونقــدم التدريــب مــن 

خــال فريقنــا التقنــي املؤهــل، كــام نوفــر 

ــص  ــب االحــرايف وشــهادات الرخي التدري

الــرشكات  مــن  رشكائنــا  خــال  مــن 

التقنيــة القياديــة عامليــاً، وبذلــك نضمــن 

ــة  ــرة واملعرف ــل الخ ــتويات نق ــى مس أع

البرشيــة  العنــارص  وتطويــر  لعمائنــا، 

العاملــة لديهــم.

الدعــم الفنــي ملــا بعــد البيــع: نعتمــد يف 	 

ــى  ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم رشك

الرشاكــة طويلــة األمــد مــع عمائنــا مــن 

ــن،  ــكا الطرف ــق االســتدامة ل أجــل تحقي

مــن أجــل ذلــك نركــز بشــكل كبــري عــى 

الدعــم الفنــي الشــامل لألنظمــة والحلــول 

التــي نقدمهــا، ســواء عــى مســتوى ضامن 

ســامة األجهــزة واألنظمــة املــوردة، أو 

الدعــم  خدمــات  تقديــم  ناحيــة  مــن 

ــا. ــق خرائن ــر فري ــي واملســاعدة ع الفن

 الوصول إىل مستوى

 مرتفع من رضا

العمالء

 الحصول عىل عقود

 جديدة من العمالء

الراضني عن خدماتنا

 توفري أعىل مستويات

 الخدمة بقدرات وإمكانات

جديدة ومتطورة
توفري أعىل

مستويات الخدمة

 زيادة مواردنا املالية

  واستثامرها لتحسني

مستوى خدماتنا وجودتها

 الوصول إىل مستوى

 مرتفع من رضا

العمالء

 الحصول عىل عقود

 جديدة من العمالء

الراضني عن خدماتنا

 توفري أعىل مستويات

 الخدمة بقدرات وإمكانات

جديدة ومتطورة
توفري أعىل

مستويات الخدمة

 زيادة مواردنا املالية

  واستثامرها لتحسني

مستوى خدماتنا وجودتها
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ــر اإلدارة هــي  ــرشي، وتعت ــرص الب ــة يف العن ــا، واملتمثل ــة ورأس ماله ــة مســؤولة عــن أهــم أصــول الرشك ــوارد البرشي ــر إدارة امل تعت

بوابــة دخــول املوظــف إىل الرشكــة، وهــي أيضــاً بوابــة الخــروج منهــا، وتعنــى املــوارد البرشيــة بــإدارة رأس املــال البــرشي وتســخري كل 

اإلمكانــات للحصــول عــى أقــى فائــدة ممكنــة مــن رأس املــال البــرشي؛ مــن خــال عمليــات التدريــب والتأهيــل، وتنظيــم وإدارة 

الوقــت، وخلــق بيئــة عمــل مثاليــة ملوظفــي الرشكــة، وتوفــري جميــع الوســائل التــي يحتاجهــا املوظــف للتفــرغ ألداء مهامــه الوظيفيــة 

ــات  ــك، تقــوم اإلدارة بالتخطيــط الســليم ملواجهــة التحدي ــة يف العمــل. إضافــة إىل ذل عــى النحــو املطلــوب، وتحقيــق أعــى إنتاجي

ــو  ــى النح ــا ع ــتفادة منه ــى االس ــل ع ــة، والعم ــوارد البرشي ــة بامل ــات املتعلق ــات والسياس ــزام بالترشيع ــة يف االلت ــة املتمثل الخارجي

املطلــوب، وتجنيــب الرشكــة أي مخالفــات ميكــن أن تنجــم عــن عــدم االلتــزام بسياســات الجهــات الترشيعيــة ذات الصلــة. 

توطين الوظائف:
لــإلدارة أدوار ومبــادرات كبــرية يف العمــل عــى توطــن الوظائف 

بالرشكــة حيــث ســاهم القســم بشــكل كبــري مــن خــال برنامــج 

»التدريــب املنتهــي بالتوظيــف« املدعــوم مــن صنــدوق تنميــة 

ــق اســتقرار  ــذي عمــل عــى خل ــة )هــدف(، وال املــوارد البرشي

ــتمرت  ــة اس ــعودية بالرشك ــوادر الس ــن الك ــد م ــي للعدي وظيف

يف العمــل ألكــر مــن ســنتن مــن خــال الرنامــج.  إضافــة إىل 

العمــل عــى رفــد اإلدارات بالســري الذاتيــة ملوظفــن ســعودين 

ــواغر  ــع الش ــب م ــي تتناس ــرة الت ــاءة والخ ــاب الكف ــن أصح م

ــة.  الوظيفي

ــن  ــعيها لتوط ــار س ــة يف إط ــوارد البرشي ــت إدارة امل ــد قام وق

ــا  ــم مبوجبه ــع وزارة االتصــاالت يت ــة م ــرام اتفاقي ــف بإب الوظائ

ــات  ــة املعلوم ــاالت تقني ــة يف مج ــة مدرب ــوادر وطني ــري ك توف

املختلفــة مــع وضــع خطــة تــدرج وظيفــي لهــم تضمــن 

اســتمرارهم بالعمــل لفــرة ال تقــل عــن ســنتن. وكمرحلــة أوىل 

ــعودي(. ــف س ــدد )		 موظ ــف ع ــى توظي ــاق ع ــم االتف ت

ــل  ــا وزارة العم ــي أطلقته ــز( الت ــاء التمي ــادرة )عم ــن مب وضم

ــي  ــاق الباتين ــة إىل النط ــاق الرشك ــع نط ــة لرف ــع خط ــم وض ت

بالتنســيق مــع وزارة العمــل، وقــد تــم تخصيــص مديــر حســاب 

مختــص للرشكــة مــن وزارة العمــل.

إنجازات إدارة الموارد البشرية:
باإلضافــة إىل كــون إدارة املــوارد البرشيــة ال يســعنا املجــال 

ــر  ــة املعم ــة برشك ــوارد البرشي ــزات إدارة امل ــع منج ــر جمي لذك

ــي:  ــزات وه ــم املنج ــرق إىل أه ــن نتط لك

ــي( . 	 رفــع نطــاق الرشكــة يف املقــاوالت اىل النطــاق )الباتين

وأنظمــة املعلومــات )أخــر مرتفــع( مــع املحافظــة عــى 

ــة يف الوظائــف الهندســية. نســب الســعودة املطلوب

تحقيــق اســتفادة قصــوى مــن دعــم صنــدوق املــوارد . 	

البرشيــة حيــث بلــغ اجــاميل الدعــم املقــدم للرشكــة 

ــر 				  ــى أكتوب ــارس 				 وحت ــهر م ــن ش ــرة م يف الف

)مليــون ومثامنائــة وواحــد وعــرشون الــف وســبعامئة 

ــال( عــى ان يصــل اجــاميل الدعــم  ــال( )			,			,	 ري ري

بنهايــة 				 )اثنــن مليــون ريــال( )			,			,	(.

رأس المال البشري

عدد املوظفني حتى 2020/11/09م

عدد املوظفني غري السعودينيعدد املوظفني السعودينيعدد املوظفني اإلجاميل 

791304487
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مدير العمليات املدير التقني

مكتب إدارة املشاريع

وحدة الخدمات

االستشارية واالحرتافية

قسم التحصيل

الدعم الهنديس ملا قبل البيع

مدير وحدة الصيانة والتشغيل

مدير وحدة أمن املعلومات

وحدة الصيانة والتشغيلوحدة خدمات األعامل

وحدة أمن املعلومات

مدير وحدة الحلولمدير وحدة األنظمة

مدير وحدة خدمات األعامل

وحدة الحلولوحدة األنظمة

مدير وحدة التحول الرقميمدير وحدة الشبكات

وحدة التحول الرقميوحدة الشبكات

البرشيــة املــوارد  إدارة  عــى  يرتكــز  الــذي  املؤســي،  العمــل  منهجيــة  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  رشكــة   تتبنــى 

الــذي  الوقــت  ذات  يف  األدوار،  وتوزيــع  الصاحيــات  تفويــض  عــى  ويقــوم  الحوكمــة،  وفريــق  املاليــة  واإلدارة 

الرشكــة  وقطاعــات  املختلفــة  األعــامل  وحــدات  بــن  والتشــارك  التكامــل  تضمــن  داخليــة  عمــل  دورة  فيــه  تطبــق 

مــن  املؤسســة  يف  التجاريــة  العمــل  دورة  وتبــدأ  واإلداريــة.  واملاليــة  التســويقية  اإلدارات  باقــي  يف   األخــرى 

مــع  بالتعــاون  العمــاء  لــدى  الرشكــة  خدمــات  تســويق  مهمــة  يتــوىل  الــذي  املبيعــات،   قطــاع 

ــاع  ــى قط ــوقية، ويتلق ــا الس ــمعتها ومكانته ــة وس ــة للرشك ــة التجاري ــق بالعام ــا يتعل ــوىل كل م ــي تت ــويق الت ــال والتس إدارة االتص

املبيعــات الدعــم مــن وحــدات األعــامل التــي تتــوىل مهمــة التواصــل مــع الــرشكاء االســراتيجين مــن الــرشكات التقنيــة القياديــة التــي 

توفــر األنظمــة والحلــول التكنولوجيــة املتقدمــة. حيــث تقــوم وحــدات األعــامل بتطويــر الفــرص التجاريــة واستكشــاف الصفقــات 

بالتعــاون مــع الــرشكات التقنيــة الحليفــة، وعــر هــذا التكامــل بــن فريــق املبيعــات والــرشكات التكنولوجيــة القياديــة تحقــق الرشكــة 

أهــم صفقاتهــا وعوائدهــا.

وفريــق  التقنيــة  اإلدارة  فريــق  بتوســيع   				 عــام  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  رشكــة  قامــت  وقــد 

لتقديــم  املتكاملــة،  الحلــول  تصميــم  يف  كبــري  بشــكل  يســاهم  الــذي  للمبيعــات،  الهنــديس  الدعــم 

أعــامل  وتنميــة  تعزيــز  تــم  كــام  الحليفــة.  التقنيــة  والــرشكات  العمــاء  مــن  لــكل  املضافــة   القيمــة 

وحــدة الخدمــات االستشــارية واالحرافيــة، التــي عــززت مــن منتجــات الرشكــة مــن خــال تقديــم استشــارات تقنيــة نوعيــة، كان لهــا 

أثــر كبــري يف تحقيــق إيــرادات ماليــة جديــدة للرشكــة عــززت مــن ربحيتهــا بشــكل كبــري.

الهيكل التنظيمي

الجــمــــعـــيــــة العــــــــــــامــــة

 أمني الرس مجلس االدارة

 لجنة الرتشيحات واملكافآتالحوكمة

لجنة املراجعة

املراجع الداخيل

السكرتارية التنفيذية

عالقات املستثمرين

الشؤون القانونية

إدارة االتصال والتسويق

إدارة تقنية املعلومات

إدارة التخطيط االسرتاتيجي

مدير عام املوارد البرشية املدير املايل

إدارة املوارد البرشية  اإلدارة املالية

املشريات والخدمات اللوجستية

مدير عام املبيعات

مدير مبيعات الوسطىمدير مبيعات الغربية

مبيعات الوسطىمبيعات الغربية

مدير مبيعات الرشقية

مبيعات الرشقية

الرئيس التنفيذي
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االستدامة

تعتــر االســتدامة يف مامرســة أعاملنــا مبــدأً أساســاً نؤمــن بــه منــذ أن انطلقنــا قبــل أربعــة عقــود، وســنواصل التزامنــا بــه طاملــا واصلنــا 

املســاهمة يف بنــاء هــذا الوطــن، وينطلــق فهمنــا لاســتدامة يف مامرســة األعــامل مــن منظورهــا الشــامل، الــذي يتعــدى املحافظــة عــى 

البيئــة، ليحتــوي كافــة محــاور وأركان االســتدامة يف األعــامل، وهــي:

العامل البيئي:

 وعــادة مــا يحظــى هــذا الركــن عــى أكــر قــدر 

مــن االهتــامم، حيــث نركــز يف الحلــول واألنظمــة 

التــي نســتخدمها داخليــاً أو نقــوم بتطبيقهــا لــدى 

ــة والحــد  ــا الكربوني ــل بصمتن ــا عــى تقلي عمائن

مــن نفايــات التغليــف واســتخدام امليــاه وتأثريهــا 

اإلجــاميل عــى البيئــة، وقــد حصــل املبنــى الجديد 

للرشكــة عــى جائــزة أفضــل تصميــم هنــديس 

ملبنــى مكاتــب تجاريــة يف الرشق األوســط بســبب 

مزايــاه الخــراء وتوفــريه الســتهاك الطاقــة. كــام 

متثــل منتجــات الرشكــة وأنظمتهــا الرقميــة التــي 

ــن  ــل م ــاً يف التقلي ــاً رئيس ــة عام ــا الرشك تقدمه

ــات  ــم الخدم ــورق، وتســاعد يف تقدي اســتهاك ال

ــن الحاجــة إىل  ــا يحــد م ــد، م ــن بع ــور ع للجمه

ــكل  ــر بش ــذي يؤث ــود ال ــتهاك الوق ــل واس التنق

ضــار عــى البيئــة.

املسؤولية االجتامعية: 

تؤمــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي 

ــق  ــة يف تحقي ــؤولية االجتامعي ــة املس اس( بأهمي

ــزء  ــها ج ــر نفس ــي تعت ــتدامة، فه ــة املس التنمي

ــت  ــذا قام ــه. ل ــل مع ــذي تعم ــع ال ــن املجتم م

رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام آي اس( 

خــال العــام 2020م  مبســاهامت اجتامعيــة 

ــال لدعــم  ــون ري ــغ ملي ــرع مببل ــا الت عــدة، ومنه

املبــادرات والجمعيــات الخرييــة العاملــة عــى 

ــع،  ــى املجتم ــا ع ــة كورون ــري جائح ــف تأث تخفي

باإلضافــة إىل قيامهــا بتوزيــع ألــف جهــاز لوحــي 

دعــامً ملبــادرة »كلنــا عطــاء« لدفــع التعليــم 

والتحــول الرقمــي إميانــاً منهــا بأهميــة هــذه 

ــم. ــن التعلي ــادرة يف متك املب

العامل االقتصادي: 

نلتــزم يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات تجــاه 

ــة املربحــة  مســتثمرينا مبامرســة األعــامل التجاري

التــي تحقــق أعــى عوائــد عــى اســتثامراتهم. ومع 

ذلــك، ال ميكــن للربــح أن يتفــوق عــى الدعامتــن 

األخريــن لاســتدامة، ألن تحقيــق الربــح بــأي 

مثــن ال يعنــي عــى اإلطــاق تحقــق الركيــزة 

االقتصاديــة لاســتدامة يف األعــامل. ويشــمل ذلــك 

ــة  ــال للحوكم ــع االمتث ــاءم م ــي تت ــطة الت األنش

ــر. وإدارة املخاط
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يضــع مجلــس إدارة رشكــة املعمــر و اللجــان املنبثقــة و اإلدارة التنفيذيــة معايــري املخاطــر و تقييمهــا و التعامــل معهــا، كــام يراقــب 

ويضــع الضوابــط التــي تقلــل مــن أي مخاطــر تشــغيلية مــام يوجــد بيئــة عمــل احرافيــة و فعالــة يف إدارة املخاطــر.  

نماذج من المخاطر المحتملة: 

ــة: إن الوضــع االقتصــادي العاملــي أو  املخاطــر االقتصادي  .1

ــه تأثــري غــري مبــارش عــى أعــامل  اإلقليمــي قــد يكــون ل

أداء  التغــريات يف  ذلــك  املســتقبلية ويشــمل  الرشكــة 

الســوق والســيولة وتكاليــف التمويــل والركــود، والتضخــم 

أن  ميكــن  التــي  والدبلوماســية  السياســية  واألحــداث 

يكــون لهــا تأثــري عــى أســواق الــرشكات يف مجــال تقنيــة 

ــات. املعلوم

املخاطــر املتعلقــة باألنظمــة والقوانــني: إن إدارة أعــامل   .2

ــري  ــة وأي تغ ــن مختلف ــة وقوان ــع ألنظم ــرشكات تخض ال

فيهــا أو صــدور أنظمــة جديــدة مــن أي جهــة حكوميــة 

ــة. ــد يكــون أحــد املخاطــر املحتمل ــة ق أو إرشافي

مخاطــر العجــز عــن مواكبــة االبتــكار والتحــول الرقمــي:   .3

ــي  ــة املعلومــات مــن القطاعــات الت ــف قطــاع تقني يصن

تتســم بالتطــور والتغيــري املتســارع مــام قــد ينشــأ عنــه 

ــة. بعــض التحديــات ومخاطــر عــدم القــدرة عــى املواكب

مخاطــر الهجــامت الســيربانية وأمن الحوســبة الســحابية:   .4

يعتــر قطــاع تقنيــة املعلومــات ورشكات تقنيــة املعلومات 

القطاعــات  أكــر  الســحابية  الخدمــات  تقــدم  التــي 

ــن الهجــامت الســيرانية. املســتهدفة م

إدارة المخاطر

خطط إدارة المخاطر
عــى الصعيــد االقتصــادي قــرر مجلــس اإلدارة تبنــي سياســة 

تنويــع طبيعــة النشــاط، بحيــث ال تقتــرص خدمــات الرشكــة 

عــى قطــاع واحــد محــدود مــن قطاعــات الخدمــات التقنية، 

بحيــث يــؤدي ذلــك إىل تأثــر مــوارد الرشكــة يف حــال حــدوث 

أي اضطــراب يف القطــاع املعنــي، وإمنــا تقــدم الرشكــة طيفــاً 

ــد رشاكات  ــة وتعق ــات التقني ــن الخدم ــاً م ــاماً ومتكام ش

مــع مختلــف أنــواع املورديــن التقنيــن عــى مســتوى العــامل. 

مــن ناحيــة أخــرى، مل تكتــف الرشكــة باالعتــامد عــى 

املورديــن الخارجيــن، بــل قامــت بتأســيس ذراع داخــي 

لتقديــم الخدمــات االحرافيــة واالستشــارية التقنيــة، مــا 

ميثــل مــورداً إضافيــاً جديــداً يــردف خطــوط العمــل التجارية 

ــة.   ــرى للرشك ــة األخ التقليدي

كــام قامــت الرشكــة بتضمــن إدارة املخاطــر ضمــن منهجيــة 

ــي  ــا يحم ــا، م ــة فيه ــاريع الداخلي ــب إدارة املش ــل مكت عم

الرشكــة مــن أي مخاطــر تعاقديــة أو تشــغيلية أو أرضار 

محتملــة ميكــن أن متــس باملشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا، 

وتحــرص الرشكــة عــى اختيــار عمائهــا ليكونــوا مــن الجهات 

ــة وذات  ــاص املوثوق ــاع الخ ــات القط ــة أو مؤسس الحكومي

ــل  ــن أج ــة، م ــة املالي ــمعة واملكان ــن الس ــري م ــد الكب الرصي

ــل مســتحقاتها.  ــد متــس بتحصي ــادي أي مخاطــر ق تف

عــى صعيــد آخــر، وفيــام يتعلــق باملخاطــر السياســية 

أو الترشيعيــة، فــإن الرشكــة تتــواءم بشــكل كامــل مــع 

التوجيهــات والتعليــامت التــي تصدرهــا حكومتنــا الرشــيدة، 

يتــم إصدارهــا وفــق دراســات ومعرفــة خبــرية  والتــي 

بأوضــاع االقتصــاد املحــي والعاملــي، وبذلــك تســتند الرشكــة 

إىل الرؤيــة املتكاملــة لحكومــة اململكــة. 

ويتابــع مجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة املراجعــة تفاصيــل 

ــا،  ــوم به ــي تق ــة الت ــات التجاري ــة والصفق ــدات الرشك تعاق

ويقــوم أعضــاء اللجنــة بشــكل مســتمر بتوجيــه اإلدارة 

التنفيذيــة يف الرشكــة إىل تفــادي كافــة أنــواع املخاطــر 

ــى  ــامن أع ــتثمرين وض ــح املس ــة مصال ــة وحامي االقتصادي

ــم.  ــى حقوقه ــد ع العوائ

ــدة  ــيس وح ــت يف تأس ــد رشع ــة ق ــر أن الرشك ــر بالذك جدي

أعــامل جديــدة متخصصــة يف التحــول الرقمــي، والتــي 

تتخصــص يف كافــة التقنيــات الحديثــة، مثــل تطبيقــات 

لغــة  ومعالجــة  األشــياء  وإنرنــت  االصطناعــي  الــذكاء 

املحادثــة البرشيــة بلهجاتهــا املحليــة والفصحــى، إضافــة 

إىل تطبيقــات الحوســبة الســحابية للمؤسســات، وتســعى 

الرشكــة مــن خــال هــذه الخطــوة إىل ضــامن مواكبتهــا 

ــة  ــا صناع ــم به ــذي تتس ــد ال ــكار والتجدي ــتجدات االبت ملس

تقنيــة املعلومــات عامليــاً.

وجــه  فقــد  املؤسســية  الحوكمــة  بضوابــط  والتزامــاً 

ــة  ــاملة لحامي ــادرة ش ــاق مب ــة إىل إط ــس إدارة الرشك مجل

ــظ  ــفريها وحف ــامن تش ــة، وض ــق الرقمي ــتندات والوثائ املس

ــات  ــز البيان ــز مرك ــن تعزي ــاً ع ــا، فض ــة منه ــخ احتياطي نس

الداخــي للرشكــة وتحديثــه، وتزويــده بأحــدث أنظمــة أمــن 

ــة يف  ــد الرشك ــراق، وتعتم ــن االخ ــة م ــات والحامي املعلوم

ــحابية  ــات الس ــى التقني ــة ع ــا املركزي ــن أنظمته ــد م العدي

ــة. ــفري والحامي ــان والتش ــة األم عالي

إدارة المخاطــر الماليــة وإدارة رأس 
المال

تتكــون األدوات املاليــة الرئيســة للرشكــة مــن الرصيــد لــدى 

ــورة  ــق بص ــي تتحق ــة، والت ــة التجاري ــم املدين ــك والذم البن

مبــارشة مــن العمليــات. يوجــد لــدى الرشكــة أدوات ماليــة 

أخــرى متنوعــة مثــل واملبالــغ املســتحقة مــن الجهــات 

ــامن  ــاء خطــاب الضــامن واالئت ــات لق ــة والتأمين ذات العاق

والدائنــن التجاريــن والقــروض قصــرية األجــل واملبالــغ 

ــم تكبدهــا  ــي يت ــة، والت ــات ذات العاق املســتحقة إىل الجه

ــة. ــامل العادي ــال دورة األع ــات خ ــل العملي لتموي

يتمثــل هــدف الرشكــة عنــد إدارة املخاطــر يف إيجــاد املنافــع 

ــة تتعــرض  ــا. إن أنشــطة الرشك ــاظ عليه للمســاهمن والحف

للمخاطــر، ولكــن يتــم إدارتهــا مــن خــال عمليــة مــن 

ــدود  ــع لح ــتمرة، وتخض ــة املس ــاس واملراقب ــد والقي التحدي

ــة  ــام أن عملي ــرى. ك ــة أخ ــراءات رقابي ــر وإج ــن املخاط م

إدارة املخاطــر لهــا أهميــة كبــرية الســتمرار ربحيــة الرشكــة. 

تتعــرض الرشكــة ملخاطــر الســوق )والتــي تشــتمل عــى 

ــر  ــات( ومخاط ــر العم ــوالت ومخاط ــعار العم ــر أس مخاط

ــهم. ــعار األس ــر أس ــامن ومخاط ــر االئت ــيولة ومخاط الس
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إن اإلدارة العليــا بالرشكــة هــي املســؤولة عــن تحديــد املخاطــر 

ومراقبتهــا. يتــم قيــاس مخاطــر الرشكــة باســتخدام طريقــة 

تعكــس كاً مــن الخســارة املتوقعــة التــي مــن املحتمــل أن 

تنشــأ خــال الظــروف العاديــة والخســائر غــري املتوقعــة التــي 

ــامذج  ــاًء عــى الن ــة بن ــة الفعلي ــراً للخســارة النهائي ــر تقدي تعت

اإلحصائيــة. تســتخدم النــامذج االحتامليــات املبنيــة عــى الخــرة 

ــة.  ــة االقتصادي ــا لتعكــس البيئ ــم تعديله ــي يت الســابقة، والت

يتــم بصــورة رئيســة وضــع إجــراءات مراقبــة وتحديــد املخاطــر 

ليتــم تنفيذهــا عــى أســاس الحــدود املقــررة مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة. وتعكــس تلــك الحــدود اســراتيجية العمــل، مبــا يف 

ذلــك املخاطــر التــي ترغــب الرشكــة يف تحملهــا وبيئــة الســوق 

الخاصــة بالرشكــة. إضافــة إىل ذلــك، تقــوم الرشكــة مبراقبــة 

التعــرض  بإجــاميل  يتعلــق  فيــام  الكليــة  املخاطــر  وقيــاس 

ــطة.  ــر واألنش ــواع املخاط ــة أن ــر لكاف للمخاط

ــتثامر توضــح اســراتيجيات  ــادات اس ــة إرش ــدى الرشك يوجــد ل

العمــل العامــة الخاصــة بهــا، ومــدى تحملهــا للمخاطر وفلســفة 

إدارة املخاطــر العامــة الخاصــة بالرشكــة. وإنــه ليــس مــن 

سياســة الرشكــة املتاجــرة يف األدوات املشــتقة ألغــراض املضاربــة. 

مخاطر السوق
متثــل مخاطــر الســوق املخاطــر الناتجــة عــن التغــريات يف أســعار 

الســوق مثــل أســعار العمــات ومعــدالت العمــوالت التــي تؤثــر 

عــى دخــل الرشكــة أو قيمــة ملكيتهــا لــألدوات املاليــة. يتمثــل 

الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق يف إدارة التعرضــات ملخاطــر 

ــادة  ــة لزي ــتويات مقبول ــن مس ــا ضم ــاظ عليه ــوق والحف الس

العائــدات.

مخاطر العمالت
متثــل مخاطــر العمــات املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة 

األدوات املاليــة بســبب التغــريات يف أســعار الــرصف األجنبــي. مل 

يكــن لــدى الرشكــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة أي موجودات 

أو مطلوبــات مســجلة بعمــات أجنبيــة هامــة تعرضــت الرشكــة 

بشــأنها للتقلبــات يف أســعار العمــات األجنبيــة. وعليــه، مل يتــم 

عــرض تحليــل الحساســية بشــأن العمــات األجنبيــة. 

مخاطر أسعار العموالت
متثــل مخاطــر أســعار العمــوالت املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب 

ــوالت  ــعار العم ــريات يف أس ــة للتغ ــا نتيج ــة م ــة أداة مالي قيم

الســائدة يف الســوق. ال يوجــد لــدى الرشكــة موجــودات مرتبطــة 

بعمولــة هامــة، ولكــن يوجــد لديهــا مطلوبــات مرتبطــة بعمولــة 

كــام يف 		 ديســمر 				 و		 ديســمر 				 , تقــوم الرشكــة 

بــإدارة التعرضــات ملخاطــر أســعار العمــوالت مــن خــال مراقبــة 

التغــريات يف أســعار العمــوالت بصــورة مســتمرة. 

يوضــح الجــدول التــايل أثــر التغــريات املحتملــة املعقولــة، مــع 

ــة  ــل الرشك ــى دخ ــة، ع ــرى الثابت ــريات األخ ــة املتغ ــاء كاف بق

قبــل الــزكاة )مــن خــال األثــر عــى القــروض املرتبطــة بعمولــة 

ــة يف 		 ديســمر: ــة( للســنة املنتهي عامئ

أرباح )خسائر( من خالل 

قامئة الدخل

2020

ريال سعودي

2019

ريال سعودي

قروض بعمولة عامئة

)			,			,	()			,			(+ 50 نقطة

			,			,	 			,			 – 50 نقطة

تــم إجــراء تحليــل الحساســية بنــاًء عــى التعــرض ملخاطر أســعار 

العمــوالت الخاصــة بــاألدوات املاليــة غــري املشــتقة يف نهايــة فرة 

ــة  ــات املرتبط ــق باملطلوب ــام يتعل ــة. وفي ــم املالي ــداد القوائ إع

بعمولــة عامئــة، يتــم إجــراء التحليــل بافــراض أن مبلــغ االلتــزام 

القائــم يف نهايــة فــرة إعــداد القوائــم املاليــة كان قامئــا للفــرة 

بأكملهــا. ويتــم اســتخدام الزيــادة أو النقــص بواقــع 		 نقطــة 

أســاس عنــد إعــداد تقريــر مبخاطــر أســعار العمــوالت داخليا إىل 

موظفــي اإلدارة العليــا ومتثــل تقويــم اإلدارة للتغــريات املحتملــة 

املعقولــة يف أســعار العمــوالت. 

مخاطر االئتمان
ــاء  ــى الوف ــا ع ــرف م ــدرة ط ــدم مق ــامن ع ــر االئت ــل مخاط متث

بالتزاماتــه مــام يــؤدي إىل تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. 

تقــوم الرشكــة بــإدارة مخاطــر االئتــامن املتعلقــة بالعمــاء 

ــم  ــة الذم ــل ومراقب ــكل عمي ــامن ل ــدود ائت ــع ح ــك بوض وذل

ــامن  ــرض ملخاطــر االئت ــى للتع ــة. إن الحــد األق ــة القامئ املدين

بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة ميثــل القيمــة الدفريــة لــكل فئــة 

مــن فئــات املوجــودات املاليــة. ال يوجــد لــدى الرشكــة أي ذمــم 

مدينــة تجاريــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة تشــكل بشــكل 

ــة.  ــة التجاري ــم املدين ــد الذم ــن رصي ــن 		 ٪ م ــر م ــردي أك ف

ويعتــر الركــز يف مخاطــر االئتــامن محــدوداً نظــراً لكــر قاعــدة 

ــا.  العمــاء وتنوعه

الذمم المدينة التجارية
تتكــون الذمــم املدينــة التجاريــة مــن عــدد كبــري مــن العمــاء. 

ويتــم إجــراء تقويــم ائتــامين مســتمر بشــأن الوضــع املــايل 

ــة.  ــم املدين للذم

المبالــغ المســتحقة مــن جهــات ذات 
عالقــة

ــداد كل  ــخ إع ــة بتاري ــاض يف القيم ــل لانخف ــراء تحلي ــم إج يت

قوائــم ماليــة، عى أســاس فــردي للجهــات ذات العاقة الرئيســة. 

ميثــل الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر االئتــامن، بتاريــخ إعــداد 

القوائــم املاليــة، القيمــة الدفريــة للمبالــغ املســتحقة مــن 

الجهــات ذات العاقــة )إيضــاح 		(. ال تقــوم الرشكــة باالحتفاظ 

بــأي ضامنــات. يتــم هــذا التقويــم يف كل ســنة ماليــة مــن خــال 

ــوق  ــص الس ــة وفح ــات ذات العاق ــايل للجه ــز امل ــص املرك فح

الــذي تعمــل فيــه هــذه الجهــات ذات العاقــة. تقــوم الرشكــة 

ــات  ــن الجه ــتحقة م ــغ املس ــة باملبال ــر املتعلق ــم املخاط بتقوي

ــا منخفضــة. ــة بأنه ذات العاق

مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالودائــع 
ألجــل والودائــع النقديــة

ــوك  ــدى البن ــة باألرصــدة ل ــامن املتعلق ــم إدارة مخاطــر االئت تت

واملؤسســات املاليــة وفقــاً لسياســة الرشكــة. يتــم إيــداع النقــد 

بشــكل أســايس لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتــامين جيــد. 

ــامن  ــر االئت ــزات مخاط ــة لركي ــها معرض ــة نفس ــر الرشك ال تعت

فيــام يتعلــق بالبنــوك بســبب متانــة مركزهــا املــايل.

مخاطر أسعار األسهم
عــن  الناتجــة  األســهم  أســعار  ملخاطــر  الرشكــة  تتعــرض 

ــة،  ــرة املالي ــة الف ــا. ويف نهاي ــة به ــهم الخاص ــتثامرات األس اس

ــاه  ــة مقتن ــة بالرشك ــهم الخاص ــتثامرات األس ــم اس ــت معظ كان

ألغــراض اســراتيجية وليــس ألغــراض تجاريــة. ال تقــوم الرشكــة 

بتــداول هــذه االســتثامرات بشــكل نشــط. وبتاريــخ إعــداد 

القوائــم املاليــة، بلــغ التعــرض الســتثامرات األســهم ال يشء )		 

ديســمر 				: 			,	 ريــال ســعودي(. مل يتــم تقديــم تحليــل 

ــة  ــدم األهمي ــة الســوقية لع ــري يف القيم الحساســية بشــأن التغ

ــغ.  ــبية للمبل النس

تســتخدم الرشكــة الطريقــة املبســطة الــواردة يف املعيــار الــدويل 

ــي  ــامن املتوقعــة، والت ــاس خســائر االئت ــايل )	( لقي ــر امل للتقري

تســتخدم مخصــص الخســائر املتوقعــة عــى مــدى العمــر لكافــة 

املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة وموجــودات 

العقــود.

ــة  ــامن املتوقع ــائر االئت ــاس خس ــة لقي ــات الرئيس ــل املدخ متث

ــة: ــريات التالي املتغ

الطريقــة 	  باســتخدام  الســداد  عــن  التعــر  احتامليــة 

العــادي(. التوزيــع  منحنــى  )أي  اإلحصائيــة 

الناتــج املحــي اإلجــاميل للمملكــة العربيــة الســعودية 	 

الخســارة  معــدل  لتعديــل  الــكي  لاقتصــاد  كمتغــري 

التاريخــي. 

مخاطر السيولة
ــة يف  ــا الرشك ــي تواجهه ــات الت ــيولة الصعوب ــر الس ــل مخاط متث

ــي تســدد  ــة الت ــات املالي ــاء بااللتزامــات املتعلقــة باملطلوب الوف

نقــداً أو عــى شــكل موجــودات ماليــة أخــرى. تتمثــل طريقــة 

قــدر  بالتأكــد،  وذلــك  الســيولة،  مخاطــر  إدارة  يف  الرشكــة 

ــا حــال  ــاء بالتزاماته ــة للوف ــا ســيولة كافي ــأن لديه املســتطاع، ب

اســتحقاقها خــال الظــروف العاديــة وغــري العاديــة، دون تكبــد 

خســائر غــري مقبولــة أو التعــرض ملخاطــر تــر بســمعة الرشكــة. 

تعتقــد اإلدارة بــأن الرشكــة ال تتعــرض ملخاطــر هامــة فيــام 

يتعلــق بالســيولة، وتحتفــظ بحــدود ائتــامن مختلفــة. ومبقارنــة 

املتداولــة  املطلوبــات  ضمــن  املدرجــة  املاليــة  املطلوبــات 

ــودات  ــن املوج ــزءاً م ــكل ج ــي تش ــة الت ــودات املالي ــع املوج م

ــورة  ــر بص ــة مخاط ــد تغطي ــه يوج ــدو بأن ــه يب ــة، فإن املتداول

ــن. ــن الفئت ــن هات ــة ب معقول
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ــة ــري املخصوم ــات غ ــاس الدفع ــى أس ــك ع ــة وذل ــة بالرشك ــة الخاص ــات املالي ــتحقاق املطلوب ــخ اس ــاه تواري ــدول أدن ــص الج  يلخ

 املتعاقد عليها:

االستحقاقات التعاقدية 

للمطلوبات املالية
معدل العمولة %

خالل 3 أشهر

ريال سعودي

4 إىل 6 أشهر

ريال سعودي

أكرث من 6 أشهر

ريال سعودي

 اإلجاميل 

ريال سعودي

31 ديسمرب 2020

 			,			,			   -   			,			,		  			,			,			 بدون   عمولةدائنون تجاريون

 			,			,			  			,			,		  			,			,		  			,			,			 عمولة   متغريةقروض قصرية األجل

  -    -    -    -   - توزيعات   أرباح   مستحقة

مبالغ مستحقة إىل جهات 

ذات عالقة
 			,			,		   -    -   			,			,		 بدون   عمولة

 			,			,			  			,			,			  		,			,			  			,			,			 

31 ديسمرب 2019

 			,			,			   -    -   			,			,			 بدون   عمولةدائنون تجاريون

 			,			,			  			,			,		  			,			,		  			,			,			 عمولة   متغريةقروض قصرية األجل

  -    -    -    -   - توزيعات   أرباح   مستحقة

مبالغ مستحقة إىل جهات 

ذات عالقة
 			,			,		   -    -   			,			,		 بدون   عمولة

 			,			,			  		,			,			  		,			,			  			,			,			 

ــا  ــدة مــن أجــل دعــم عملياته ــد إدارة رأس املــال يف ضــامن الحفــاظ عــى نســب رأســامل جي ــة عن ــل الهــدف الرئيــس للرشك يتمث

وزيــادة املنفعــة للمســاهمن. تقــوم الرشكــة بــإدارة هيــكل رأس املــال الخــاص بهــا وإجــراء التعديــات عليــه يف ضــوء التغــريات يف 

الظــروف االقتصاديــة واملتطلبــات الخاصــة بالتعهــدات املاليــة. وللحفــاظ عــى هيــكل رأس املــال أو تعديلــه، يجــوز للرشكــة تعديــل 

توزيعــات األربــاح إىل املســاهمن أو إعــادة رأس املــال إىل املســاهمن أو إصــدار أســهم جديــدة. 

تقــوم الرشكــة مبراقبــة رأس املــال باســتخدام نســبة الرفــع املــايل والتــي متثــل صــايف الديــن مقســوماً عــى إجــاميل رأس املــال زائــداً 

صــايف الديــن. وتــدرج الرشكــة ضمــن صــايف الديــن القــروض قصــرية األجــل والذمــم الدائنــة التجاريــة و االلتزامــات األخــرى ناقصــاً 

النقديــة وشــبه النقديــة.

 31 ديسمرب

2020 

 31 ديسمرب

2019 

 219,325,610  371,942,139 قروض قصرية األجل

 			,			,			  			,			,			 مطلوبات تجارية وأخرى 

  ) 			,			,		 (   )			,			,		(ناقصاً: النقدية وشبه النقدية

 			,			,			  			,			,			 حقوق املساهمني

 			,			,			  			,			,			 حقوق املساهمني وصايف الدين

%		%		نسبة الرفع املايل

ــد مــن  ــور أخــرى، إىل التأك ــن أم ــن ب ــة، م ــال الخــاص بالرشك ــق هــذا الهــدف بشــكل كي، تهــدف إدارة رأس امل ــن أجــل تحقي وم

وفــاء الرشكــة بالتعهــدات املاليــة املتعلقــة بشــكل كي بالقــروض والتــي تحــدد متطلبــات هيــكل رأس املــال. إن اإلخفــاق يف الوفــاء 

بالتعهــدات املاليــة يســمح للبنــوك طلــب الســداد الفــوري للقــروض. مل تكــن الرشكــة ملتزمــة ببعــض تعهــدات القــروض مــام قــد 

ينتــج عنــه إنهــاء اتفاقيــات التســهيات مــن قبــل البنــوك. ومــع ذلــك، كان مبقــدور الرشكــة الحصــول عــى خطــاب إعفــاء مــن البنــوك 

ــإدارة رأس املــال خــال  ــق بهــذا األمــر. مل تطــرأ أي تغــريات عــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات الخاصــة ب ــام يتعل ــة في املعني

ــة يف 		 ديســمر 				 و		 ديســمر 				. الســنوات املنتهي
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تعــد البنيــة األســاس لتكنولوجيــا املعلومــات مبثابــة القلــب النابــض يف كل األعــامل، ومل يعــد االســتثامر 

ــا اســراتيجية  ــون لدين ــم أن يك ــن امله ــذى م ــه؛ ل ــن االســتغناء عن ــاراً ميك ــا خي ــول التكنولوجي يف حل

وبنيــة أســاس للتكنولوجيــا تتناســب مــع أهــداف املؤسســات وتحســن أداء أعاملهــا، وتعتمــد 

ــا املعلومــات كأداة رئيســية للتعــاون وتحســن  ــى األســاس لتكنولوجي ــة عــى البن املؤسســات الحديث

ــد، كــام أصبحــت الحكومــات أيضــاً ملتزمــة  ــة واالتصــاالت وإدارة الســوق عــن بُع ــة واإلنتاجي الرؤي

ــة. ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــاً للتنمي ــاً رئيس ــا مكون ــات باعتباره ــا املعلوم بتكنولوجي

ــا  ــن منتجــات التكنولوجي ــة املناســبة م ــار املجموع ــة واختي ــول التقني ــم الحل ــة تصمي ــزال مهم وال ت

ــك  ــل تل ــوب تكام ــدة، خاصــة إذا كان املطل ــن املراحــل املعق ــد م ــى العدي ــرياً ينضــوي ع ــاً كب تحدي

التقنيــات مــن أجــل تحقيــق بنيــة تحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات تتســم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفة، 

وســهولة التشــغيل، وقابليــة التطويــر بآليــة آمنــة ميكــن االعتــامد عليهــا، ويعــد تشــغيل وإدارة تلــك 

البنيــة األســاس الرقميــة بعــد بنائهــا تحديــاً أكــر.

مــن أجــل ذلــك تتمثــل مهمتنــا يف مجموعــة إدارات بتقديــم خدمــات تقنيــة تســاعد املؤسســات عــى 

تحســن اســتثامراتها يف البنيــة األســاس التكنولوجيــة، حيــث نُعتــر إحــدى الــرشكات الرائــدة يف مجــال 

خدمــات التكنولوجيــا التــي تقــدم خدمــات هندســة تصميــم املرافــق الحيويــة، وتقديــم االستشــارات 

التكنولوجيــة، وكذلــك توفــري الخدمــات الســحابية واملـُـدارة بشــكل متكامــل، وتشــمل قاعــدة عمائنــا 

العديــد مــن الصناعــات مبــا يف ذلــك القطــاع العــام واملــايل والتصنيــع واالتصــاالت والرعايــة الصحيــة 

وتجــارة التجزئــة والتعليــم.

وتبلغــت رشكــة املعمــر آلنظمــة املعلومــات )ام آي اس( يف 8 أكتوبــر مــن العــام 2020م عــن نيــة 

مجلــس مــدراء رشكــة »إدارات لإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات« بالبــدء بإتخــاذ اإلجــراءات الروريــة 

إلدراج الرشكــة يف الســوق الســعودية املوازيــة )منــو( علــامً أن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام 

آي اس( متلــك نســبة 5٠٪ مــن حصــة رأس مــال الرشكــة.

الشركات الحليفة
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شــكلت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ظاهــرة اســتثامرية متميــزة بأدائهــا املتصاعــد يف األربــاح واإلنجــازات، متغلبــة عــى جميــع 

التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، فأصبحــت محــط اهتــامم وســائل اإلعــام الكــرى والقياديــة، التــي تابعــت مشــاريع الرشكــة 

ــة  ــادت بالرشك ــي أش ــة الت ــر الصحفي ــات والتقاري ــرش التحلي ــة، ون ــا يف الرشك ــتضافة اإلدارة العلي ــال اس ــن خ ــأول، م ــا أواًل ب وأداءه

يف تصــدر االرتفــاع يف الســوق املــايل الســعودية عــدة مــرات، وحــازت عــى ثقــة املســتثمرين. ونجاحها  

شركة المعمر ألنظمة المعلومات في اإلعالم
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األداء
المالي
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فيــام يــي بيــان باإليــرادات والتكاليــف املبــارشة وإجــاميل الربــح للرشكــة حســب قطاعــات األعــامل. تقــوم الرشكــة بــإدارة املصاريــف 

األخــرى واملوجــودات واملطلوبــات عــى مســتوى اإلدارة العامــة، وعليــه ال يتــم توزيعهــا بــن القطاعــات: 

31 ديسمرب 2020

مؤشرات األداء الرئيسة

اإليرادات/املصاريف

وحدة إدارة 

خدمات األعامل

ريال سعودي

وحدة الحلول

ريال سعودي

وحدة النظم

ريال سعودي

وحدة نظم أمن 

املعلومات

ريال سعودي

وحدة الشبكات

ريال سعودي

وحدة التشغيل 

والصيانة

ريال سعودي

اإلدارة العامة

ريال سعودي

اإلجاميل

ريال سعودي

 1,016,665,970   -    137,052,926    290,912,185    123,968,582    190,073,862   217,150,739  57,507,676 إيرادات العقود

 )836,338,818(  -   )120,033,338( )215,456,181( )100,600,438( )169,003,425( )192,782,345( )38,463,091(تكاليف مبارشة

 180,327,328   -   17,019,587  75,456,181  23,368,144  21,070,437  24,368,394  19,044,585 إجاميل الربح

 )9,617,211(  -   )384,688( )2,788,991( )2,211,959( )1,442,582( )1,827,270( )961,721(مصاريف بيع وتسويق

 )55,302,466(  -   )2,420,205( )20,213,978( )8,333,851( )7,302,837( )8,772,112( )8,259,483(مصاريف عمومية وإدارية

 )5,855,266(  -   )861,725( )1,219,693( )959,044( )1,506,319( )1,175,069( )133,416(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

 )2,076,207( )194,253( )572,986( )182,587( )236,416( )348,729( )541,236(مخصص االنخفاض يف موجودات العقود

 2,267,367  2,267,367   -    -    -    -    -    -  الحصة يف نتائج رشكات زميلة، صايف

 )16,560,657(  -   183,417  )2,535,338( )4,889,084( )4,160,837( )4,649,815( )509,000(تكاليف )دخل التمويل، صايف(

 5,385,913   -   560,769  1,294,433  853,946  931,084  754,210  991,470 إيرادات أخرى

 98,568,801  2,267,367  13,902,902  49,419,628  7,645,565  7,352,531  8,349,609  9,631,200 الدخل قبل الزكاة
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  31 ديسمرب 2020 

)ريال سعودي(

  31 ديسمرب 2019 

)ريال سعودي(

املوجودات

1. املوجودات   غري   املتداولة   

 			,			,		  			,			,		    ممتلكات   ومعدات   

 			,			,	  			,			,	    موجودات   غري   ملموسة   

 			,			,	  			,			,	    استثامرات   يف   رشكات   زميلة

 			,			,		  			,			,		 موجودات عقود

 			,			,	  			,			    مدينون   تجاريون،   غري   متداولة

 			,			,		  			,			,		 إجاميل   املوجودات   غري   املتداولة

 			,			,			  			,			,			 موجودات   العقود   

 			,			,			  			,			,			 مدينون   تجاريون   واخرى  

 			,			,		  			,			,		 مدفوعات مقدما وموجودات اخرى

 			,			,		  			,			,			 تكاليف   مؤجلة

 			,			,		  			,			,		 نقدية   وشبه   نقدية

 885,957,909  1,063,811,626 إجاميل   املوجودات   املتداولة

 935,911,543  1,132,912,709 إجاميل   املوجودات

 160,000,000  200,000,000 رأس   املال

   			,			,		  			,			,	 احتياطي   نظامي   

 			,			,	  			,			,	 احتياطيات   أخرى

   			,			,		  			,			,		 أرباح   مبقاة

    254,117,917  308,351,140 إجاميل   حقوق   املساهمني

 			,			,		  20,123,942 التزامات   املنافع   املحددة   للموظفني

    917,453  			,			 التزامات   اإليجار،   غري   متداولة   

 24,677,276  			,			,		 مطلوبات   العقود،   غري   متداولة

    41,510,040  54,049,389 إجاميل   املطلوبات   غري   املتداولة

 			,			,			  			,			,			 قروض   قصرية   األجل

    			,			,			  			,			,			 دائنون   تجاريون   وأخرى   

 			,			,	  			,			,	 مطلوبات اخرى

 			,			,		  			,			,			 مطلوبات   العقود

  -   -   توزيعات   أرباح   مستحقة

 			,			,	  			,			,	 زكاة   مستحقة   

    640,283,586  770,512,180 إجاميل   املطلوبات   املتداولة   

    681,793,626  824,561,569 إجاميل   املطلوبات

    935,911,543  1,132,912,709 إجاميل   حقوق   املساهمني   واملطلوبات

القوائم المالية

متتلك رشكة املعمر ألنظمة املعلومات استثامرات يف الرشكات الزميلة أدناه:

نسبة امللكيةبلد التأسيس ومكان مزاولة العملاألنشطة الرئيسةأسامء الرشكات الزميلة

%		لبنانالحلول   التقنية   مجموعة   إدارات   سال

رشكة إدارات لاتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات

تطوير وتركيب وصيانة برامج 

وأجهزة الحاسب اآليل
%		اململكة العربية السعودية

رشكة فينيشيا لتقنية املعلومات 

العاملية يب يف آي
%		جزر فريجن الريطانيةالحلول التقنية

وتتم املحاسبة عن كافة االستثامرات أعاه باستخدام طريقة حقوق امللكية.

الزميلة.  الرشكات  يف  الرشكة  امللخصة الستثامرات  املجمعة  املالية  املعلومات  التايل  الجدول  يوضح 

وتعكس املعلومات املفصح عنها املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية للرشكات الزميلة كام يف 31 ديسمرب 

2020 و2019:

مجموعة إدارات سال

)ريال سعودي(

رشكة إدارات لالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

)ريال سعودي(

رشكة فينيشيا لتقنية 

املعلومات العاملية يب يف آي

)ريال سعودي(

اإلجاميل 

)ريال سعودي(

 			,			,	  			,		  			,			,	  			,			 كام يف 1 يناير 2019 

 833,200  229,517  648,772  )45,089(الحصة يف نتائج 

 			,			,	  			,			  			,			,	  			,			 كام يف 31 ديسمرب 2019

 2,267,366  )694( 2,274,577  )6,517(الحصة يف نتائج 

 			,			,	  			,			  			,			,	  			,			 كام يف 31 ديسمرب 2020

االستثمارات في الشركات الزميلة
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القروض المستحقة على الشركة

نوع   التسهيالتاسم   البنك
سعر   املرابحة   املوافق  

 عليه

متوافق   مع أحكام  

 الرشيعة
صايف   القروضقروض مسددةإجاميل   القروضقروض   جديدةالرصيد   االفتتاحيمدة التمويل

 			,			,			  			,			,			  			,			,			  			,			,			  			,			,		 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعالبنك السعودي الفرنيس

 			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,	 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعالبنك السعودي الربيطاين

 			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,		 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعالبنك السعودي لالستثامر

 			,			,	  			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,	 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعبنك الكويت الوطني

 			,			,		  			,			,	  			,			,		  			,			,		  -   			 يومنعم%		.	متويل املشاريعبنك الخليج الدويل

 			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,		 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعالبنك العريب الوطني

 -    			,			,			  			,			,			  			,			,		  			,			,		 			-			 يومنعم%		.	متويل املشاريعبنك االول

 			,			,		  			,			,			  			,			,			  			,			,			  			,			,		 			 يومال%		.	متويل املشاريعمجموعة سيسكو املالية

 			,			,			  			,			,		  			,			,			  			,			,			  -   			 يومنعم%		.	متويل املشاريعبنك الرياض

 			,			,	  			,			,		  			,			,		  			,			,		  -    			 يومنعم%		.	متويل املشاريعبنك البالد

 			,			,	  			,			,		  			,			,		  			,			,		  			,			,	 			 يومنعم%		.	متويل املشاريعمجموعة سامبا املالية

 			,			,	  			,			,	  			,			,		  			,			,		  -   		 يومال%		.	متويل املشاريعبنك الفجرية الوطني

 371,942,139 762,903,692  1,134,845,832  915,520,221  219,325,612 املجموع
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الزكاة:

الشهر السداد 

خالل 2020م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 7,489,498   -    -   1,872,376  1,872,374  1,872,374  1,872,374   -    -    -    -    -    -  املبلغ املستحق

زكاة 2019مزكاة 2019مزكاة 2019مزكاة 2019مفرتة االستحقاق

انتظام يف السداد وفق املبادرة التي اطلقتها الحكومة لتسهيل سداد املستحقات للمكلفنيمالحظة

ضريبة القيمة المضافة:

الشهر السداد 

خالل 2020م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 33,980,263  3,602,444  4,688,343  10,960,699  7,300,808  2,404,531  860,115  331,580   -    -    -   985,522  2,846,221 املبلغ املستحق

فرباير 2020ميناير 2020مديسمرب 2019مفرتة االستحقاق
مارس ويونيو 

2020م

ابريل و يوليو 

2020م

مايو واغسطس 

2020م
 نوفمرب 2020مأكتوبر 2020مسبتمرب 2020م

مالحظة
انتظام يف السداد حسب املدة النظامية املحددة ب 30 يوم باإلضافة إىل االستفادة من مبادرة

الحكومة لتسهيل سداد املستحقات للمكلفني

ضريبة االستقطاع:

الشهر السداد 

خالل 2020م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 8,153,113  1,168,306  974,133  466,332  931,818   -   1,771,601   -    -   588,206  1,119,717  283,512  849,488 املبلغ املستحق

فرباير 2020ميناير 2020مديسمرب 2019منوفمرب 2019مفرتة االستحقاق
مارس وابريل 

ويونيو 2020م

مايو و يوليو 

2020م

أغسطس 

2020م
 أكتوبر 2020مسبتمرب 2020م

مالحظة
انتظام يف السداد حسب املدة النظامية املحددة ب 38 يوم باإلضافة إىل االستفادة من مبادرة

الحكومة لتسهيل سداد املستحقات للمكلفني

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
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تقرير
الحوكمة
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أعضاء مجلس اإلدارة:  

دورة مجلس اإلدارة للفرة من 		/		/				م حتى 		/		/				م وملدة ثاث سنوات:

تكوين مجلس اإلدارة

ــو . 	 ــس اإلدارة )عض ــس مجل ــر: رئي ــه املعم ــد عبدالل م. خال

ــى  ــل ع ــخ 		/		/				م، حاص ــب بتاري ــذي(، انتخ ــري تنفي غ

بكالوريــوس الهندســة الصناعــة، اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة 

واشــنطن، ســاتل واشــنطن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 				 

م. يتقلــد العديــد مــن املناصــب الحاليــة؛ ومنهــا: رئيــس مجلــس 

اإلدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ، عضــو مجلــس إدارة 

ورشيــك رشكــة أرسي الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة 

مختلطــة( والتــي تعمــل يف مجــال تنفيــذ عقود تركيب وتشــغيل 

وصيانــة أنظمــة وشــبكات، منــذ 		/		/				م وعضــو مجلــس 

إدارة ورشيــك رشكــة الخرائــط اإللكرونيــة )ذات مســؤولية 

ــذ  ــة( من ــة والتجزئ ــارة الجمل ــر وتج ــترياد وتصدي ــدودة اس مح

الكيميائيــة  رشكــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  		/		/				م. 

األساســية )BCI( رشكــة مســاهمة عامــة مدرجــة، تعمــل يف 

مجــال صناعــة الكيامويــات املســتخدمة يف معالجــة الزيــت 

والغــاز، منــذ 		/		/				م. ولــه العديــد مــن الخــرات حيــث 

عمــل كرئيــس تنفيــذي لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــن 

ــاريع،  ــر مش ــل مدي ــام عم ــام 				، ك ــى ع ــام 				م وحت ع

ــة( مــن عــام  ــدوق الصناعــي الســعودي )منظمــة حكومي الصن

ــام 				م.   ــى ع 				م وحت

ــس . 	 ــس مجل ــب رئي ــر، نائ ــه املعم ــم عبدالل األســتاذ/ إبراهي

اإلدارة / غــري تنفيــذي انتخــب بتاريــخ 		/		/				م، حاصــل 

عــى بكالوريــوس إدارة أعــامل مــن جامعــة امللــك ســعود 

الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ديســمر 				م. يتقلــد 

ــس  ــس مجل ــب رئي ــة فهــو نائ ــب الحالي ــد مــن املناص العدي

		/		/				م  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  رشكــة  اإلدارة 

،رئيــس مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة الخرائــط اإللكرونيــة، 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل يف مجــال اســترياد 

وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة، منــذ 		/		/				م، عضــو 

مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة أرسي الســعودية )ذات مســؤولية 

ــذ  ــات من ــم املعلوم ــل يف نظ ــي تعم ــة( والت ــدودة مختلط مح

عــام 		/		/				م. علــامً أنــه عمــل كنائــب الرئيــس التنفيــذي 

ــام 				  ــن الع ــرة م ــات للف ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم لرشك

ــام 				م.  ــى الع حت

األســتاذ/عبدالله بــن محمــد املعمــر، عضــو مجلــس اإلدارة/ . 	

ــن 		/		/				م،  ــخ التعي ــب بتاري ــذي انتخ ــري تنفي ــو غ عض

حاصــل عــى بكالوريــوس إدارة مشــاريع جامعــة ريــس الواليات 

يعمــل  أورالنــدو ســنة 				م. حيــث  األمريكيــة  املتحــدة 

كعضــو مجلــس اإلدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات، 

ــة  ــامر التنفيذي ــة إع ــذي لرشك ــر التنفي ــه املدي ــة إىل أن باإلضاف

ــذي  ــر التنفي ــه املدي ــام أن ــاوالت(، ك ــات – املق ــة املعلوم )لتقني

لرشكــة نبــض الحلــول الطبيــة. علــامً أنــه عمــل ســابقاً كمســؤول 

مــن  للفــرة  األمريــي  الســعودي  البنــك  عمــاء  خدمــات 

		/		/				م حتــى 		/		/				م، وعملــه ســابقاً كمديــر 

املــوارد البرشيــة لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات للفــرة مــن 

		/		/				م.   حتــى  		/		/				م 

األســتاذ/ فــراج بــن منصــور أبــو ثنــن عضــو مجلــس اإلدارة/ . 	

ــى  ــل ع ــخ 		/		/				م، حاص ــب بتاري ــتقل انتخ ــو مس عض

بكالوريــوس إدارة صناعيــة مــن جامعــة ميلــوويك للهندســة 

ــل  ــام حص ــوويك، ك ــة 				م ميل ــدة األمريكي ــات املتح بالوالي

عــى دورة بنــك تشــيس منهاتــن بنيويــورك يف التحليــل والتقييــم 

املــايل ملــدة ســنة )				-				(٬ نيويــورك. يعمــل حاليــاً كعضــو 

مجلــس إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )				م حتــى 

ــر  ــة املعم ــيحات يف رشك ــآت والرش ــة املكاف ــس لجن اآلن(، ورئي

ــس إدارة  ــو مجل ــى اآلن(، وعض ــات )				 حت ــة املعلوم ألنظم

مجموعــة أســرا الصناعيــة )				م حتــى اآلن(، ويعمــل كعضــو 

ــال )				 – حتــى اآلن(، وكعضــو  ــرة كابيت مجلــس إدارة الجزي

اآلن(،  حتــى  )				م  الراجحــي  مــرصف  املراجعــة/  لجنــة 

بصنــدوق التنميــة الصناعيــة كنائــب الرئيــس األعــى لاســتثامر 

مــن  العديــد  ســابقاً  تقلــد  اآلن(.  حتــى  )				م  واملاليــة 

املناصــب بصنــدوق التنميــة الصناعيــة للفــرة مــن عــام 				 

حتــى عــام 				م حيــث عمــل كمديــر قســم اإلقــراض، وعضــو 

لجنــة إقــراض املشــاريع بالصنــدوق، وعضــو لجنــة مراجعــة أداء 

ــو  ــه كعض ــة إىل عمل ــدوق. باإلضاف ــة بالصن ــاريع الصناعي املش

- بروكيــم  للبروكيامويــات  الوطنيــة  الرشكــة  إدارة  مجلــس 

املراعــي  رشكــة  املراجعــة/  لجنــة  وعضــو  )				-				م(، 

للفــرة  الوطنيــة  التصنيــع  برشكــة  وعملــه  )				-				م( 

)				-				م(. باإلضافــة إىل تلكــم الخــرات عمــل كعضــو 

مجلــس منطقــة الريــاض )				-				م(، وعضــو مجلــس إدارة 

الرشكــة الســعودية للنقــل البحــري )				-				م(، وأخــرياً 

ــوان )				-				م(.   ــة ب ــس إدارة رشك ــو مجل ــه كعض عمل

األســتاذ/ عبــد اللــه مهنــا عبدالعزيــز املعيبــد، عضــو مجلــس . 	

اإلدارة/ عضــو مســتقل انتخــب بتاريــخ 		/		/				م، حاصــل 

ــة  ــة 				م٬ جامع ــة مدني ــوس هندس ــهادة البكالوري ــى ش ع

ســياتل – واليــة واشــنطن – أمريــكا. يتقلــد حاليــاُ منصــب عضــو 

مجلــس اإلدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )				 – حتى 

ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــة رشك ــة مراجع ــو لجن ــب عض اآلن(، ومنص

املعلومــات )				م حتــى اآلن(، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة 

الصناعــات الكيميائيــة األساســية )يب يس آي( مســاهمة عامة من 

		/		/				م، باإلضافــة إىل عضــو مجلــس إدارة رشكــة االتحــاد 

التجــاري للتأمــن التعــاوين )االتحــاد التجــاري( مســاهمة عامــة. 

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كرئيــس ورشيــك رشكة 

ــية  ــارات الهندس ــد لاستش ــه املعيب ــادي وعبدالل ــي عبداله عزم

املحــدودة للفــرة مــن 				م إىل 				م. كــام عمــل كمهنــدس 

موقــع يف الرشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرة مــن 

ــة  ــات الكيميائي ــة الصناع ــي برشك ــر فن 				م إىل 				م. مدي

األساســية للفــرة مــن 				م إىل 				م، وعضــو مجلــس إدارة 

ــة األساســية للفــرة مــن 				م إىل  رشكــة الصناعــات الكيميائي

				م، وتقلــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات 

الكيميائيــة األساســية للفــرة مــن 				م إىل 				م، باإلضافــة 

ــة املراجعــة لرشكــة املعمــر ألنظمــة  ــه كعضــو يف لجن إىل تعيين

ــة  ــة الوطني ــس الرشك ــام أس ــى اآلن(. ك ــات )				 حت املعلوم

لعصــري الفاكهــة )عصــري دانــه( يف العــام 				م إضافــًة إىل 

تأســيس رشكــة عبداللــه املعيبــد للهندســة عــام 				م. 

فيام يي تفصيل عن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه للدورة 		/		/				م حتى 		/		/				م

صفة العضوية املنصب االسم

غري تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالله املعمر

غري تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالله املعمر

غري تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالله محمد املعمر

مستقل عضو مجلس اإلدارة فراج منصور أبو ثنني

مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالله مهنا املعيبد

ويقوم رئيس مجلس اإلدارة وبشكل دوري باطاع أعضاء مجلس سواء غري التنفيذين أو املستقلن مبقرحات املساهمن وماحظاتهم 

حيال أداء الرشكة وأدائها وذلك من خال االجتامعات الدورية والتقرير.

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
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الشركات ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة

أســامء الــرشكات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الرشكــة عضــواً يف مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة 

أو مــن مديريهــا.

4. فراج بن منصور مطلق أبواثنني/ عضو مجلس اإلدارة / مستقل 

الكيان القانوين نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مساهمة عامة مدرجة 		/		/				م  		/		/				م  عضو مجلس إدارة  مجموعة أسرتا الصناعية

5. عبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد٬ عضو مجلس اإلدارة/ مستقل 

الكيان القانوين
تاريخ نهاية 

العضوية
بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مساهمة عامة مدرجة  		/		/				م  		/		/				م  رئيس مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 		/		/				م  		/		/				م
رئيس لجنة 

الرشيحات واملكافآت
BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 		/		/				م  		/		/				م  عضو مجلس إدارة
رشكة االتحاد للتأمني التعاوين

)اإلتحاد التجاري(

1. خالد عبدالله املعمر / رئيس مجلس اإلدارة / غري تنفيذي

الكيان القانوين نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة حتى تاريخه 		/		/				م عضو مجلس إدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه 		/		/				م عضو مجلس إدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

مساهمة عامة مدرجة حتى تاريخه 		/		/				م عضو مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

2. إبراهيم عبدالله املعمر / نائب رئيس مجلس اإلدارة / غري تنفيذي 

الكيان القانوين
تاريخ نهاية 

العضوية
بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة  حتى تاريخه  		/		/				م  عضو مجلس اإلدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه  		/		/				م  عضو مجلس اإلدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

v 3. عبدالله بن محمد املعمر / عضو مجلس اإلدارة / غري تنفيذي

الكيان القانوين تاريخ نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مؤسسة فردية  حتى تاريخه  		/		/				م  املدير العام 
مؤسسة إعامر التنفيذية لتقنية 

املعلومات 

مؤسسة فردية  حتى تاريخه  		/		/				م  املدير العام 
مؤسسة إعامر التنفيذية 

للمقاوالت
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سبق وأرشنا لوجود مجلسن خال سنة 				م:

ــاد . 	 ــى انعق ــتثنائية حت ــة اس ــه بصف ــس يف أداء مهام ــتمر املجل ــى 		/		/				م، واس ــن 		/		/				م حت ــابقة م ــدورة الس ال

ــة يف 		/		/				م. ــة للرشك ــة العادي ــة العام الجمعي

انتخاب مجلس إدارة بدورته الجديدة للفرة 		/		/				م حتى 		/		/				م.. 	

الجدول التايل يوضح سجل اجتامعات الدورة الجديدة للفرتة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م:

اسم العضو
األول

		 يناير

الثاين

		 فراير

الثالث

		 يوليو 

الرابع

		 يوليو

الخامس

		 أكتوبر

حارضحارضحارضحارضحارضخالد عبدالله املعمر

حارضحارضحارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضحارضحارضحارضعبدالله بن محمد املعمر

حارضحارضحارضحارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

مل يحرحارضحارضحارضحارضعبدالله مهنا املعيبد

80 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 ٪نسبة الحضور

سجل حضور الجمعيات العامة للمساهمين

اسم العضو
الجمعية العامة العادية

		 إبريل

الجمعية العامة الغري عادية

		 يونيو

حارضحارضخالد عبدالله املعمر

حارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضعبدالله بن محمد املعمر

حارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضعبدالله مهنا املعيبد

100 ٪100 ٪نسبة الحضور

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

طلب سجالت المساهمين
تم طلب سجات املساهمن )١١( مرات ألسباب مختلفة تلخصت يف التايل:

سبب الطلبتاريخ الطلب

ملف أرباح		/		/				م	.

تقارير مالية		/		/				م	.

الجمعية العامة		/		/				م	.

الجمعية العامة غري العادية		/		/				م	. 

تقارير مالية		/		/				م	.

ملف األرباح		/		/				م	.

تقارير مالية		/		/				م	.

تقارير دورية		/		/				م	.

تقارير دورية		/		/				م	.

تقارير دورية		/		/				م		.

تقارير دورية		/		/				م		.
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أوالً: لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة
تشــكلت لجنــة املراجعــة 		/		/				م حتــى 		/		/				م بانتخــاب أعضائهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة يف 

		/		/				م عــى النحــو التــايل: 

	.   صالح بن عبدالله بن يحي الدبايس

  رئيس لجنة املراجعة / عضو مستقل )من خارج املجلس(، انتخب بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

جامعــة  مــن  الجغرافيــا  يف  بكالوريــوس 

اإلمــام محمــد بــن ســعود، اململكــة العربيــة 

الســعودية، الريــاض٬ عــام 				م.

درجــة املاجســتري يف علــم اإلدارة عامــة٬ 

ــات  ــيلفانيا يف الوالي ــرغ بنس ــة بيتس جامع

املتحــدة٬ عــام 				م .

عمــل ســابقاً كعضــو مجلــس إدارة الرشكــة الســعودية للنقل البحــري )ممثــاً لصندوق 

االســتثامرات العامــة(، وكعضــو مجلــس إدارة رشكــة تطويــر التعليــم القابضــة، رشكــة 

ــل  ــذ 		/		/				م، وكوكي ــم٬ من ــر التعلي ــة٬ تعمــل يف مجــال تطوي مســاهمة مغلق

وزارة املاليــة، وهــي مؤسســة حكوميــة مســؤولة عــن إعــداد امليزانيــة العامــة للدولــة، 

)		/		/				م - 		/		/				م(.

	.   م. فايز عبدالله األسمري

  عضو لجنة املراجعة / عضو مستقل )من خارج املجلس(، انتخب بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

بكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة مــن 

جامعــة امللــك ســعود يف الريــاض، عــام 

				م.

يعمــل حاليــاً كعضــو لجنــة املراجعــة يف رشكــة املعمــر مــن العــام 				م، وهــو رشيك 

يف ون أو ون لاستشــارات الخاصة.

ــاهمة  ــة مس ــة، رشك ــوا القابض ــة أك ــات، رشك ــذي للعملي ــس تنفي ــابقاً كرئي ــل س عم

ــر  ــو 				م - يناي ــاه )يوني ــة املي ــة ومعالج ــال الطاق ــل يف مج ــي تعم ــة، والت مغلق

				م(، وكنائــب الرئيــس – املاليــة رشكــة تصنيــع الوطنيــة مــارس 				م حتــى مايــو 

				م، وككبــري مديــري الخدمــات املرصفيــة لرشكــة ســامبا املاليــة )				م - 				م(، 

وككبــري مستشــاري االئتــامن بقســم االئتــامن يف صنــدوق التنميــة الصناعــي )				م 

- 				م(، باإلضافــة لعملــه كعضــو مراجعــة يف رشكــة مــاذ للتأمــن وإعــادة التأمــن 

ورشكــة وطــن لاســتثامر. 

	.   إبراهيم عبدالله املعمر

  عضو لجنة املراجعة / عضو غري تنفيذي، انتخب بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

جامعــة  مــن  أعــامل  إدارة  بكالوريــوس 

ــة  ــة العربي ــاض -اململك ــعود الري ــك س املل

				م ديســمر  الســعودية 

يتقلــد حاليــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات 

		/		/				م، ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة الخرائــط اإللكرونيــة، 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة )تعمــل يف مجــال اســترياد وتصديــر وتجــارة الجملــة 

ــذ 		/		/				م، ومنصــب عضــو مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة أرسي  ــة( من والتجزئ

ــات  ــي تعمــل يف نظــم املعلوم الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة( والت

منــذ عــام 		/		/				م. علــامً أنــه عمــل ســابقاً كنائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 

املعمــر ألنظمــة املعلومــات للفــرة مــن العــام 				 حتــى العــام 				م.

	.   م. عبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد

  عضو لجنة املراجعة / عضو مستقل )من املجلس(، انتخب بتاريخ 		/		/				م

  )وتم إجازة تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 		/		/				م(

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

ــة  ــن جامع ــة م ــة مدني ــوس هندس بكالوري

ــام  ــكا، ع ســياتل يف واليــة واشــنطن، أمري

				م.

يتقلــد حاليــاُ عــدة مناصــب، فهــو عضــو مجلــس إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات )				 – حتــى اآلن(، وعضــو لجنــة مراجعــة رشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات )				م حتــى اآلن(، ورئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات الكيميائيــة 

ــس إدارة  ــن 		/		/				م، وعضــو مجل ــة( م ــية )يب يس آي( )مســاهمة عام األساس

ــة(. ــاهمة عام ــاري( )مس ــاد التج ــاوين )االتح ــن التع ــاري للتأم ــاد التج ــة االتح رشك

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كرئيــس ورشيــك رشكــة عزمــي عبدالهــادي 

وعبداللــه املعيبــد لاستشــارات الهندســية املحــدودة للفــرة مــن 				م إىل 				م. 

كــام عمــل كمهنــدس موقــع يف الرشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرة مــن 

				م إىل 				م. مديــر فنــي برشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرة مــن 

				م إىل 				م، وعضــو مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية 

للفــرة مــن 				م إىل 				م، وتقلــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات 

الكيميائيــة األساســية للفــرة مــن 				م إىل 				م، باإلضافــة إىل تعيينــه كعضــو يف 

ــة املراجعــة لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )				 حتــى اآلن(. كــام أســس  لجن

الرشكــة الوطنيــة لعصــري الفاكهــة )عصــري دانــه( يف العــام 				م إضافــًة إىل تأســيس 

رشكــة عبداللــه املعيبــد للهندســة عــام 				م.
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تشكيل لجنة المراجعة
ــة للرشكــة مــن املســاهمن أو مــن غريهــم، عــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو  ــة العامــة العادي ــة بقــرار مــن الجمعي شــكلت اللجن

مســتقل عــى األقــل، وأال تضــم أيــاً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذيــن. علــام أن عــدد أعضــاء اللجنــة هــو أربعــة أعضــاء. يجــب أن 

يكــون رئيــس لجنــة املراجعــة عضــواً مســتقاً. ومكونــات اللجنــة متطابقــة مــع الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

املاليــة املــادة 		. )متــت املوافقــة يف اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــامع األول( والــذي عقــد يف االثنــن 		 أبريــل 				م 

املوافــق 		 مــن شــعبان 				 عــى زيــادة عــدد مقاعــد أعضــاء لجنــة املراجعــة مــن )	( إيل )	( مقاعــد ليصبــح عــدد أعضــاء لجنــة 

املراجعــة )أربعــة( أعضــاء، وذلــك بتعيــن )املهنــدس/ عبــد اللــه مهنــا املعيبــد لعضويــة لجنــة املراجعــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل( 

ابتــداًء مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة وحتــى نهايــة فــرة تشــكيل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 		/	/				م

أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة: 

أوالً: القرارات:
إجازة واعتامد النتائج ربع السنوية للعام 				م)الربع األول، الثاين، والثالث(.. 	

تطبيق متطلبات املراجعة والحوكمة بحزم لحمية حقوق املساهمن.. 	

تحديد صاحيات ومسؤوليات مدير إدارة املراجعة والحوكمة.. 	

استقالية اإلدارة وربطها مبارشة برئيس اللجنة.. 	

ــر اإلدارة بالتنســيق والتعاقــد مــع رشكــة أو . 	 ــام باملراجعــة الداخليــة لعــام				م وتوجيــه مدي االســتعانة مبكتــب خارجــي للقي

مكتــب مختــص.

قــوم لجنــة املراجعــة مبراقبــة أعــامل الرشكــة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة . 	

. فيها

ثانياً: التوصيات:
مل يصــدر عــن لجنــة املراجعــة أي توصيــات تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ومل يرفــض املجلــس األخــذ بــأي توصيــات رفعتهــا 

اللجنــة بشــأن تعــن مراجــع حســابات الرشكــة أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، أو تعــن املراجــع الداخــي.

المخالفات والجزاءات: 
بفضــل اللَّــه ثــم بتكاتــف الجهــود مــع الجهــات الرقابيــة واإلرشافيــة، فلــم يتــم تســجيل أي مخالفــات أو جزائيــات عــى رشكــة املعمــر 

ألنظمــة املعلومــات خــال الســنة املاليــة 				م.

اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ييل:

أوالً: التقارير املالية:
دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية للرشكــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة يف شــأنها لضــامن . 	

نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

ــة . 	 ــة عادل ــة للرشك ــم املالي ــس اإلدارة والقوائ ــر مجل ــام إذا كان تقري ــس اإلدارة – في ــب مجل ــاء عــى طل ــي بن ــرأي الفن ــداء ال إب

ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن املعلومــات التــي تتيــح للمســاهمن واملســتثمرين تقييــم املركــز املــايل للرشكــة وأدائهــا ومنــوذج 

ــا واســراتيجيتها. عمله

دراسة أي مسائل مهمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية.. 	

ــع . 	 ــة أو مراج ــزام يف الرشك ــؤول االلت ــه أو مس ــوىل مهام ــن يت ــة أو م ــايل للرشك ــر امل ــا املدي ــائل يثريه ــة يف أي مس ــث بدق البح

ــابات. الحس

التحقق من التقديرات املحاسبية يف املسائل الجوهرية الواردة يف التقارير املالية.. 	

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.. 	

وتتــوىل اللجنــة دراســة املوضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة، وترفــع توصياتهــا إىل املجلــس التخــاذ 

القــرار بشــأنها، أو أن تتخــذ القــرارات إذا فــوض إليهــا املجلــس ذلــك، واللجنــة تبلــغ مجلــس اإلدارة مبــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو 

تتخــذه مــن قــرارات أو تــويص بهــا.

ثانياً: املراجعة الداخلية:
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واملخاطر يف الرشكة.. 	

دراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة التــي يتــم إســنادها لرشكــة مختصــة يف مجــال املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات . 	

التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

الرقابــة واإلرشاف عــل أداء وأنشــطة املراجــع الداخــي وإدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة، للتحقــق مــن توافــر املــوارد الازمــة . 	

وفعاليتهــا يف أداء األعــامل واملهــام املنوطــة بهــا.

التوصية ملجلس اإلدارة بتعين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخي واقراح مكافآته.. 	

ثالثاً: مراجع الحسابات:
التوصيــة ملجلــس اإلدارة برشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقالهم . 	

ومراجعــة نطــاق عملهــم ورشوط التعاقــد معهــم.

التأكد من توجيه الدعوة إىل مراجعي الحسابات للحصول عى ما ال يقل عن 	 عروض ألعامل املراجعة والزكاة.. 	

التحقــق مــن اســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعــامل املراجعــة، مــع األخــذ باالعتبــار القواعــد . 	

واملعايــري ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الرشكــة وأعاملــه والتحقــق مــن عــدم تقدميــه أعــامالً فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعــامل . 	

املراجعــة وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.. 	

دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته عى القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 	

التأكــد مــن أن مراجــع الحســابات املرشــح ملراجعــة حســابات الرشكــة مل متــض عليــه املــدة النظامية لتعاقــب مراجعي الحســابات، . 	

وذلــك متاشــياً مــع املامرســات املهنيــة والتعليــامت الصادرة مــن الجهــات الرقابية.

االعتــامد املســبق لكافــة الخادمــات املهنيــة ســواء كانــت تدقيــق أو غــري تدقيــق التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات للرشكــة مبــا يف . 	

ذلــك الخدمــات املتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة.

رابعاً: ضامن االلتزام:
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الرشكة اإلجراءات الازمة بشأنها.. 	

التحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليامت ذات العاقة.. 	

مراجعــة العقــود والتعامــات املقــرح أن تجريهــا الرشكــة مــع األطــراف ذوي العاقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إىل مجلــس . 	

اإلدارة.

ــي يتعــن . 	 ــا باإلجــراءات الت ــداء توصياته ــس اإلدارة وإب ــرى رضورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إىل مجل ــراه مــن مســائل ت ــا ت ــع م رف

ــا. اتخاذه
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خامساً: الرقابة الداخلية:
بنــاء عــى مــا أوضحتــه اإلدارة التنفيذيــة للرشكــة، والجهــة الخارجيــة التــي أُســند إليهــا إجــراء املراجعــة الداخليــة الســنوية للرشكــة، 

ومراجــع الحســابات الخارجــي فإنــه مل يتضــح للجنــة وجــود ضعــف جوهــري يف أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالرشكــة:

مل يصــدر عــن لجنــة املراجعــة أي توصيــات تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ومل يرفــض املجلــس األخــذ بــأي توصيــات رفعتهــا 

اللجنــة بشــأن تعــن مراجــع حســابات الرشكــة أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، أو تعــن املراجــع الداخــي.

رأي لجنة المراجعة
يف ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــامل خــال العــام 				م فــإن لجنــة املراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور أو أي تغــري 

جوهــري يف أنظمــة الرقابــة الداخليــة، وأنهــا فعالــة ملنــع واكتشــاف األخطــاء الجوهريــة، وأنــه مل يحــدث أي خــرق جوهــري، أو إخــال 

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال عــام 				م.

اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خالل العام 2020م
وقد انعقدت خمس اجتامعات للجنة خال 				م، وفيام يي بسجل الحضور:

األولاسم العضو

18 فرباير

الثاين

30 إبريل

الثالث

30 يونيو

الرابع

28 أكتوبر

الخامس

24 ديسمرب

حارضحارضحارضحارضحارضصالح عبدالله الدبايس

حارضحارضحارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضحارضحارضحارضفايز عبدالله األسمري

ــد  ــز املعيب ــا عبدالعزي ــه مهن عبدالل

*

حارضمل يحرحارضحارضمل ينضم بعد للجنة

			 ٪		 ٪			 ٪			 ٪			 ٪نسبة الحضور

ــع اجتامعاتهــا عــن بعــد طبقــاً ملــا اســتجوبته التعليــامت الرســمية ملكافحــة  ــة املراجعــة قــد عقــدت جمي وتجــدر اإلشــارة أن لجن

ــا. جائحــة كورون

قيمنا

الرشاكة يف تطوير وتحقيق رؤية اململكة 	 

العربية السعودية

السعي إىل متكني عمالئنا باملعرفة والخربة	 

االلتزام بالتفوق ورضا العمالء	 

تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا 	 

املعلومات لتحقيق أعىل عائد عىل 

اإلنسان واملجتمع

رأس مالنا البرشي هو أغىل ما منلك 	 

كل فرد لديه فكرة ميكن أن تغري العامل	 

االبتكار هو القاعدة األساس يف أعاملنا	 

النزاهة والشفافية ركن أساس يف أسلوبنا 	 

يف العمل
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ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
تشــكلت لجنــة الرشــيحات واملكافــآت 		/		/				م حتــى 		/		/				م بقــرار مــن مجلــس اإلدارة رقــم )	-		( بتاريــخ 

		/		/				م عــى النحــو التــايل:  

	.   األستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنن

  رئيس لجنة الرشيحات واملكافآت / عضو مستقل،  انتخب بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

حاصــل عــى بكالوريــوس إدارة صناعيــة 

ــات  ــوويك للهندســة بالوالي مــن جامعــة ميل

املتحــدة األمريكيــة 				م ميلــوويك.

حاصــل عــى دورة يف التحليــل والتقييــم 

املــايل ملــدة ســنة )				-				م( مــن بنــك 

ــورك. ــن يف نيوي ــيس منهات تش

يعمــل حاليــاً كعضــو مجلــس إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )				م حتــى 

ــات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــيحات يف رشك ــآت والرش ــة املكاف ــس لجن اآلن(، ورئي

ــى  ــة )				م حت ــس إدارة مجموعــة أســرا الصناعي ــى اآلن(، وعضــو مجل )				 حت

اآلن(، ويعمــل كعضــو مجلــس إدارة الجزيــرة كابيتــال )				 – حتــى االن(، وكعضــو 

لجنــة املراجعــة/ مــرصف الراجحــي )				م حتــى اآلن(، بصنــدوق التنميــة الصناعيــة 

كنائــب الرئيــس األعــى لاســتثامر واملاليــة )				م حتــى اآلن(.

باإلضافــة إىل تلكــم الخــرات، تقلــد ســابقاً العديــد مــن املناصــب بصنــدوق التنميــة 

ــم  ــر قس ــل كمدي ــث عم ــام 				م حي ــى ع ــام 				 حت ــن ع ــرة م ــة للف الصناعي

ــة أداء  ــة مراجع ــو لجن ــدوق، وعض ــاريع بالصن ــراض املش ــة إق ــو لجن ــراض، وعض اإلق

ــة  ــس إدارة الرشك ــو مجل ــه كعض ــة إىل عمل ــدوق. باإلضاف ــة بالصن ــاريع الصناعي املش

الوطنيــة للبروكيامويــات - بروكيــم )				-				م(، وعضــو لجنــة املراجعــة/ رشكــة 

ــرة )				-				م(.  ــة للف ــع الوطني ــة التصني ــه برشك املراعــي )				-				م( وعمل

باإلضافــة إىل تلكــم الخــرات عمــل كعضــو مجلــس منطقــة الريــاض )				-				م(، 

ــرياً  ــري )				-				م(، وأخ ــل البح ــعودية للنق ــة الس ــس إدارة الرشك ــو مجل وعض

ــوان )				-				م(.  ــة ب ــس إدارة رشك ــه كعضــو مجل عمل
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	.   إبراهيم عبدالله املعمر

  عضو لجنة املراجعة / عضو غري تنفيذي، انتخب بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

جامعــة  مــن  أعــامل  إدارة  بكالوريــوس 

ــة  ــة العربي ــاض -اململك ــعود الري ــك س املل

				م. ديســمر  الســعودية 

يتقلــد العديــد مــن املناصــب الحاليــة فهــو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة رشكــة املعمــر 

ــط  ــة الخرائ ــك رشك ــس إدارة ورشي ــس مجل ــات 		/		/				م، رئي ــة املعلوم ألنظم

اإللكرونيــة، رشكــة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل يف مجــال اســترياد وتصديــر 

وتجــارة الجملــة والتجزئــة، منــذ 		/		/				م، وعضــو مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة 

أرسي الســعودية، رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة، تعمــل يف مجــال تنفيــذ 

عقــود تركيــب وتشــغيل وصيانــة أنظمــة وشــبكات، منــذ عــام 		/		/				م. علــامً 

أنــه عمــل كنائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات للفــرة مــن 

العــام 				 حتــى العــام 				م.

	.   األستاذ / محمد الحقباين

  عضو لجنة الرشيحات واملكافآت / عضو مستقل )من خارج املجلس(، انتخب بتاريخ 		/		/				م

      بدياً للعضو املستقيل د. سامر شعار مبوجب قرار مجلس اإلدارة رقم )		-		( بتاريخ 		/		/				م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

إدارة   تخصــص  املاليــة،  يف  بكالوريــوس  

ــا  ــة فرجين ــن جامع ــرشف م ــة ال ــع مرتب م

العــام  يف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

				م.

ــام  ــذ الع ــة من ــرا  الصناعي ــة أس ــذي  ملجموع ــس التنفي ــب الرئي ــاً  منص ــد حالي يتقل

				م، كــام أنــه عضــو يف العديــد مــن  مجالــس اإلدارات واللجــان )لجنــة  مراجعــة، 

ــة الرشــيحات واملكافــآت(. لجن

عمــل كمديــر عــام لبحــوث االســتثامر )باإلنابــة(  للمؤسســة العامــة للتأمينــات 

االجتامعيــة خــال الفــرة مــن يوليــو  				م  حتــى  ديســمر 				م.

ــو  ــن يولي ــرة م ــك الراجحــي، للف ــدوق إدارة األصــول ببن ــر صن ــل كمســاعد مدي عم

				م حتــى يوليــو 				م، عمــل كمديــر محفظــة بصنــدوق )ســيد( بلوكســمرج، 

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــا، الوالي فرجين

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
ُشــكلت لجنــة املكافــآت والرشــيحات وفقــاً للــامدة )		(، واملــادة )		(، والفقــرة )	( مــن املــادة )		( مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات 

ــة الرشــيحات واملكافــآت املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة يف  ــة. ويكمــن الهــدف األســايس مــن لجن ــة الســوق املالي الصــادرة عــن هيئ

مســاعدة املجلــس فيــام يــي:

التوصية ملجلس اإلدارة بالرشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة.. 	

التوصية ملجلس اإلدارة برشيح أعضاء للعمل يف لجان املجلس األخرى.. 	

تقويم مهارات أعضاء املجلس بشكل دوري.. 	

مراجعة هيكل املجلس.. 	
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ضامن استقالية أعضاء املجلس املستقلن.. 	

رفع التوصيات حول مكافآت أعضاء املجلس وكذلك مسؤويل اإلدارة التنفيذية وفقا لنظام الرشكة األسايس.. 	

صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
متلك اللجنة صاحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء املجلس وكبار التنفيذين.. 	

ــا واملوافقــة عــى . 	 ــاء خدمــات أي مستشــار خارجــي ملســاعدتها يف أداء مهامه ــن أو إنه ــة ومســؤولية تعي ــة صاحي ــك اللجن متل

رشوط أي تعيــن مــن هــذا القبيــل، وأتعــاب أي مستشــار يقــدم خدمــات االستشــارة والدعــم للجنــة، بعــد موافقــة خطيــة مــن 

رئيــس مجلــس اإلدارة.

يجــوز أن تطلــب اللجنــة بالتنســيق مــع الرئيــس التنفيــذي مــن أي مســؤول أو موظــف آخــر يف الرشكــة أو املستشــارين الخارجين . 	

أو أي شــخص آخــر لاجتــامع مــع أي عضــو أو مستشــار يف اللجنــة أو تقديــم مســاعدة أخــرى للجنــة يف أداء مهامهــا.

وتختص اللجنة فيام يتعلق بالرتشيحات واملكافآت مبا ييل:
اقراح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 	

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرشــيح لعضويــة املجلــس وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات واملعايــري املعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم . 	

ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجرميــة مخلــة بالــرشف أو األمانــة.

إعداد وصف للقدرات واملؤهات املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل الوظائف التنفيذية.. 	

تقديــم النصــح واملشــورة ملجلــس اإلدارة فيــام يتعلــق باختيــار كبــار التنفيذيــن، الذيــن يتمتعــون بصفــات ومؤهــات مناســبة . 	

للعمليــات التشــغيلية للرشكــة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها.. 	

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلن، وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس . 	

إدارة رشكــة أخــرى.

املراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من املهارات أو الخرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 	

وضع اإلجراءات الخاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين.. 	

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقراح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.. 	

تقوم اللجنة باإلرشاف عى إعداد برنامج تعريفي لألعضاء الجدد.. 		

تقــوم اللجنــة بالتوصيــة ملجلــس اإلدارة للموافقــة عــى عمليــات التقييــم الــذايت الســنوي للمجلــس واإلرشاف عليهــا، وميكــن أن . 		

يتــم ذلــك مــن خــال اللجنــة أو مــن خــال مســاعدة طــرف خارجــي ثالــث.

القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بزيــادة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه دون مبــا يتوافــق مــع املــادة ))		 مــن . 	

نظــام الرشكــة األســايس وبطريقــة تحقــق مصالــح املســاهمن ومصالــح الرشكــة يف الوقــت ذاتــه، وســيتم الرفــع باعتــامد الزيــادة 

كجــزء مــن بنــود اجتــامع الجمعيــة العامــة للرشكــة القــادم.

التوصية ملجلس اإلدارة بالرشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة.. 	

ــا املعيبــد لعضويــة لجنــة املراجعــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل( . 	 التوصيــة ملجلــس اإلدارة برشــيح )املهنــدس/ عبــد اللــه مهن

ــخ 		/	/				 م ــة بتاري ــة الحالي ــة فــرة تشــكيل اللجن ــى نهاي ــة وحت ــخ موافقــة الجمعي ــداًء مــن تاري ابت

تشخيص أعضاء مجلس اإلدارة من حيث الخرة والتنوع )مايل – قانوين- تقني.. إلخ(. 	

تقويم مهارات أعضاء املجلس بشكل دوري.. 	

مراجعة هيكل املجلس.. 	

التحقق من استقالية أعضاء املجلس املستقلن بشكل سنوي.. 	

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة

تقييم أداء مجلس اإلدارة:
كان أداء مجلــس اإلدارة للرشكــة خــال العــام 				 م متميــز عــى كافــة األصعــدة، ووفــق تقييــم لجنــة الرشــيحات ألداء مجلــس 

اإلدارة. حيــث التــزم جميــع األعضــاء بحضــور االجتامعــات واجتامعــات لجــان املجلــس، ومل يســمح بالغيــاب إال بعــذر يقبلــه املجلــس. 

ومــن ناحيــة أخــرى قــام املجلــس بــاإلرشاف عــى أداء فريــق املراجعــة الداخليــة للرشكــة، بالتعــاون مــع لجنــة املراجعــة مبــا يضمــن 

ــام إدارة  ــة ومه ــس عــى آلي ــة ملعالجــة هــذه املســائل.. كــام أرشف املجل ــة املخاطــر ومواطــن الضعــف واإلجــراءات الروري مراقب

املخاطــر يف الرشكــة بشــكل دوري، حيــث قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد املخاطــر الرئيســة وطــرق معالجتهــا عــر خطــة العمــل الســنوية 

التــي تعــرض عــى املجلــس، وبنــاء اإلجــراءات الصارمــة فيــا يتعلــق بالحكومــة واملراجعــة الداخليــة وإدارة املخاطــر فانــه مل تســجل أي 

شــكاوى أو باغــات عــن املســائل الرقابيــة يف الرشكــة  خــال 				م. وقامــت الرشكــة بإنشــاء إدارة خاصــة مبســمى »إدارة الحوكمــة 

ــة  ــال املراجع ــص يف مج ــر مخت ــى توف ــل ع ــري العم ــا، ويج ــة له ــح الداخلي ــات واللوائ ــاد السياس ــم اعت ــة « وت ــة الداخلي واملراجع

ــس اإلدارة عــى  ــرف مجل ــط بشــكل دوري. وي ــة والضواب ــة األنظم ــاس فاعلي ــة بقي ــة الداخلي ــوم إدارة املراجع ــث تق ــة بحي الداخلي

املراجعــة الداخليــة للرشكــة والتــي تشــمل أنظمــة وضوابــط يتــم تحديدهــا مــن كل إدارة.

كــام قامــت الرشكــة بإعــداد سياســات ولوائــح داخليــة إلدارة املخاطــر لتحديــد وتقييــم املخاطــر القامئــة أو املحتملــة بحيــث يتضمــن 

ذلــك تحــي اً مقارنــاً لعوامــل املخاطــر بالرشكــة فيــا يخــص الشــؤون املاليــة واالســتثامرات واملســائل األخــرى. ومــن ثــم يتــم إعــداد 

تقاريــر تحليليــة مفصلــة وشــاملة لجميــع املخاطــر املحتملــة، ويتــم عرضهــا عى لجــان املخاطــر املتخصصــة واإلدارة التنفيذيــة بالرشكة، 

وإذا لــزم األمــر يتــم رفعهــا إىل مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار املناســب. ويتــم عــرض عــى مجلــس اإلدارة املخاطــر الرئيســة وطــرق 

معالجتهــا مــن خــال خطــة العمــل الســنوية، والتــي ســوف يتــم تســليط الضــوء عليهــم. وبحكــم حداثــة إدراج الرشكــة يف الســوق 

املاليــة الســعودية فلــم يتــم حتــى اآلن تكويــن لجنــة املخاطــر وســوف تســعى الرشكــة يف تحقيــق ذلــك مســتقباً.

تقرير اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: 
وفيــام يــي بيــان بأســامء وســجل حضــور أعضــاء اللجنــة خــال العــام املــايل 				م – علــامً بأنــه ســبق التعريــف ببعضهــم ضمــن 

أســامء ومعلومــات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

اسم العضو
األول

26 فرباير

الثاين

28 يونيو

الثالث

19 أكتوبر

حارضحارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضمل  يتم تعيينه بعد محمد الحقباين

			 ٪			 ٪			 ٪نسبة الحضور
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الجمعيات العامة خالل العام 2020م

الجمعية العامة العادية

انعقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة يــوم االثنــن 		/		/				م املوافــق 		/		/				ه عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة بنــاء 

عــى تعميــم هيئــة الســوق املاليــة القــايض باالكتفــاء بعقــد جمعيــات الــرشكات املســاهمة املدرجــة عــر وســائل التقنيــة الحديثــة 

وذلــك حرصــاً عــى ســامة املتعاملــن يف الســوق املاليــة وضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحرازيــة مــن قبــل الجهــات 

ــه  ــد الل ــد عب ــس اإلدارة، الســيد/ خال ــس مجل ــة بحضــور رئي ــة العام ــدت الجمعي ــد انعق ــاض، وق ــة الري ــة املختصــة.   مبدين الصحي

املعمــر.  

وفيام ييل قرارات وتوصيات الجمعية العامة يف اجتامعها األول عام 2020: 
املوافقة عى تقرير مجلس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 		/		/				م.. 	

املوافقة عى تقرير مراجع الحسابات عن العام املايل املنتهي يف 		/		/				م.. 	

املوافقة عى القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 		/		/				م.. 	

ــة . 	 ــم املالي ــق القوائ ــك لفحــص ومراجعــة وتدقي املوافقــة عــى تعيــن مراجــع الحســابات مكتــب يك يب أم جــي )KPMG( وذل

للربــع الثــاين والثالــث والرابــع مــن العــام املــايل 				م والربــع األول مــن العــام املــايل 				م، رســوم املراجعــة )			.			( ريــال.

املوافقــة عــى تعيــن مراجــع الحســابات إيرنســت آنــد يونــق )E&Y( لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع األول . 	

العــام املــايل 				م، رســوم املراجعــة )			.		( ريــال.

املوافقــة عــى قــرار مجلــس اإلدارة مبــا تــم توزيعــه مــن أربــاح عــن النصــف األول والنصــف الثــاين لعــام 				م البالــغ مجموعهــا . 	

)ريــاالن( للســهم الواحــد مبــا نســبته %		 مــن رأس مــال الرشكــة ومببلــغ إجــاميل )		( مليــون ريــال ســعودي.

ــي . 	 ــة( والت ــرف ذو عاق ــعودية Esri )ط ــة الس ــة إرسي العربي ــة ورشك ــن الرشك ــت ب ــي مت ــود الت ــامل والعق ــى األع ــة ع املوافق

ألعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســامئهم )خالــد عبداللــه املعمــر وإبراهيــم عبداللــه املعمــر( مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش 

أو غــري مبــارش، وبــدون التمييــز أو رشوط تفضيليــة والرخيــص بهــا لعــام قــادم وهــي عبــارة عــن )خدمــات التنفيــذ ودعــم منتــج( 

أرسي )Esri(، علــامً بــأن إجــاميل مبلــغ التعامــات يف العــام 				م والربــع األول لعــام 				م بلــغ 	,		 مليــون ريــال. 

املوافقــة عــى األعــامل والعقــود التــي متــت بــن الرشكــة ورشكــة الخرائــط اإللكرونيــة )طــرف ذو عاقــة( والتــي ألعضــاء مجلــس . 	

اإلدارة التاليــة أســامئهم )خالــد عبداللــه املعمــر و إبراهيــم عبداللــه املعمــر( مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، 

 )Esri( إرسي )وبــدون التمييــز أو رشوط تفضيليــة والرخيــص بهــا لعــام قــادم وهــي عبــارة عــن )خدمــات التنفيــذ و دعــم منتــج

علــامً بــأن إجــاميل مبلــغ التعامــات يف العــام 				 والربــع األول لعــام 				م بلــغ 		,	 مليــون ريــال.

املوافقــة عــى األعــامل والعقــود التــي متــت بــن الرشكــة ومؤسســة إعــامر التنفيذيــة لتقنيــة املعلومــات )طــرف ذو عاقــة( والتــي . 	

لعضــو مجلــس اإلدارة )عبداللــه محمــد املعمــر( مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، وبــدون التمييــز أو رشوط 

تفضيليــة والرخيــص بهــا لعــام قــادم وهــي عبــارة عــن )خدمــات تنفيــذ و متديــد و تركيــب شــبكات(، علــامً بــأن إجــاميل مبلــغ 

التعامــات يف العــام 				 والربــع األول لعــام 				م بلــغ 		,	 مليــون ريــال.

املوافقــة عــى األعــامل والعقــود التــي ســتتم/متت بــن الرشكــة ورشكــة إدارات لاتصــاالت وتقنيــة املعلومــات )طــرف ذو عاقــة( . 		

والتــي للرشكــة مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، وبــدون التمييــز أو رشوط تفضيليــة والرخيــص بهــا لعــام قــادم 

وهــي عبــارة عــن )إدارة املشــاريع والخدمــات(، علــامً بــأن إجــاميل مبلــغ التعامــات يف العــام 				 والربــع األول لعــام 				م، 

بلــغ 		,	 مليــون ريــال.

املوافقة عى اشراك عضو مجلس اإلدارة / خالد عبد الله املعمر يف عمل منافس ألعامل الرشكة. . 		

املوافقة عى اشراك عضو مجلس اإلدارة / ابراهيم عبد الله املعمر يف عمل منافس ألعامل الرشكة.. 		

املوافقة عى اشراك عضو مجلس اإلدارة/ عبدالله محمد املعمر يف عمل منافس ألعامل الرشكة. . 		

املوافقة عى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 		/		/				م.. 		

املوافقة عى رصف مبلغ 			,			,	 ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 		/		/				م.. 		

املوافقــة عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصاحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالرخيــص الــوارد يف الفقــرة )	( مــن املــادة الحاديــة . 		

والســبعن مــن نظــام الــرشكات، وذلــك ملــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة 

املفــوض أيهــام أســبق، وفقــاً للــرشوط الــواردة يف الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــرشكات الخاصــة 

بــرشكات املســاهمة املدرجــة.

املوافقــة عــى زيــادة عــدد مقاعــد أعضــاء لجنــة املراجعــة مــن )	( إىل )	( مقاعــد ليصبــح عــدد أعضــاء لجنــة املراجعــة )أربعــة( . 		

أعضــاء، وذلــك بتعيــن املهنــدس/ عبــد اللــه مهنــا املعيبــد لعضويــة لجنــة املراجعــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل ابتــداًء مــن 

تاريــخ موافقــة الجمعيــة وحتــى نهايــة فــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 		/		/				م.

املوافقــة عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة عــى املســاهمن بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام . 		

املــايل 				م، وتحديــد تاريــخ االســتحقاق والتوزيــع وفقــاً للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــرشكات 

وذلــك مبــا يتناســب مــع وضــع الرشكــة املــايل وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا التوســعية واالســتثامرية.

الجمعية العامة غير العادية

كــام انعقــدت الجمعيــة العامــة غــري العاديــة للرشكــة يــوم االثنــن 		/		/				م املوافــق 		/		/				ه، عــن طريــق وســائل التقنية 

الحديثــة بنــاء عــى تعميــم هيئــة الســوق املاليــة القــايض باالكتفــاء بعقــد جمعيــات الــرشكات املســاهمة املدرجــة عــر وســائل التقنية 

الحديثــة وذلــك حرصــاً عــى ســامة املتعاملــن يف الســوق املاليــة وضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحرازيــة مــن قبــل 

الجهــات الصحيــة املختصــة، برئاســة األســتاذ خالــد بــن عبداللــه املعمــر.

وفيام ييل قرارات وتوصيات الجمعية العامة غري العادية:
املوافقــة عــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة مبعــدل ســهم واحــد لــكل أربعــة . 	

أســهم وفقــا ملــا يــي:

املبلغ اإلجاميل للزيادة: أربعن مليون ريال.	 

رأس املــال قبــل الزيــادة 			 مليــون ريــال، ويصبــح رأس املــال بعــد الزيــادة 			 مليــون ريــال ســعودي، أي بنســبة زيــادة 	 

قدرهــا %		.

عدد األسهم قبل زيادة رأس املال: 		 مليون ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة 		 مليون سهم.	 

ستتم الزيادة من خال رسملة مبلغ 		 مليون ريال االحتياطي واألرباح املرحلة.	 

املوافقة عى تعديل املادة رقم )	( من النظام األساس للرشكة الخاصة بأغراض الرشكة.. 	

املوافقة عى تعديل املادة رقم )		( من النظام األساس للرشكة الخاصة بصاحيات املجلس.. 	
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نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييناإلدارة التنفيذية العليا

نســبة ملكيــة األســهم وتغيرهــا خــالل العــام 2020م ألعضاء مجلــس اإلدارة وكبار 
التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهم القصر:

أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص:	 

الجــدول التــايل يوضــح عــدد أســهم )ام آي اس( اململوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام 				م، مــع األخــذ باالعتبــار أنــه 

تــم تعديــل عــدد األســهم يف بدايــة العــام مبــا يتناســب مــع زيــادة رأس املــال التــي متــت مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة للرشكــة 

املنعقــدة يف 				م:

نسبة امللكيةاالسم

%		إبراهيم عبدالله املعمر

%		خالد عبدالله املعمر

%	عبدالله محمد املعمر

كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القرص:	 

الجدول التايل يوضح عدد أسهم )إم آي إس( اململوكة لكبار التنفيذين خال العام 				م:

عــدد األســهم اململوكــة االسم

2020م عــام  بدايــة 

عــدد األســهم اململوكــة 

2020م عــام  نهايــة 

نســبة التغــري خــالل عــام 

2020م

NANANAزياد مرتجى

NANANAكارتيك راماسوامي

NANANAعبدالكريم أبو عودة

NANANAمحمد أنرص خان

NANANAعبدالكريم الفدعاين

زياد مرتجى
 الرئيس التنفيذي 

عــن بتاريــخ 		/		/				م، حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس 

يف علــوم الكمبيوتــر وهندســة الرمجيــات مــن جامعــة الكويت 

عــام 				م، باإلضافــة إىل العديــد مــن الشــهادات يف القيــادة 

املراكــز  العديــد  مــن  واألعــامل  املاليــة  والشــؤون  واإلدارة 

املعــرف بهــا دوليــاً.

عمــل كرئيــس تنفيــذي لرشكــة شــنايدر إلكرتيــك يف الســعودية، 

ــة الســعودية،  ــة )HP( يف اململكــة العربي ــر العــام لرشك واملدي

ــة  ــة )HP( ملنطق ــر قســم الشــبكات يف رشك ــة إىل مدي باإلضاف

الــرشق األوســط والبحــر األبيــض املتوســط وأفريقيــا. وعمــل يف 

رشكــة سيســكو سيســتمز يف اململكــة العربيــة الســعودية ملــدة 

ــا  ــب، وآخره ــن املناص ــد م ــا العدي ــد خاله ــنوات، تقل 		 س

ــم  ــا واملــرشق العــريب. وت ــر اإلقليمــي لشــامل أفريقي كان املدي

تعيينــه رئيًســا ملجلــس إدارة رشكــة إدارات لاتصــاالت وتقنيــة 

ــخ 	/		/				م. ــات بتاري املعلوم

كارتيك راماسوامي سوبر أمانيان 
المدير المالي 

عــن بتاريــخ 		/		/				م، حاصل عى شــهادة عليــا يف اإلدارة 

ــد،  ــدراس، الهن ــة Indian Chartered Accountancy، م املالي

عــام 				م، وشــهادة البكالوريــوس يف التجــارة )B.Com( مــن 

جامعــة Madras، مــدراس، الهنــد، عــام 				م.

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كمراقــب مــايل 

العربيــة  اإلمــارات  الشــارقة،  أونيكــس،  رشكات  ملجموعــة 

املتحــدة مــن 				م حتــى 				م، ومديــر مــايل لرشكــة رامكو 

ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــا، والوالي ــدودة ملاليزي ــة املح لألنظم

والهنــد للفــرة مــن عــام 				م حتــى 				م. وعمــل كمديــر 

الهنــد،   ،Greenland Fertilizers Limited لرشكــة  مــايل 

ــة  ــل يف بداي ــام عم ــى 				م. ك ــام 				م حت ــن ع ــرة م للف

 Sankararaman حياتــه املهنية كمســاعد مراجــع حســابات يف

للفــرة مــن   & Dhandapani Chartered Accountants

عــام 				م حتــى 				م. وتــم تعيينــه عضــًوا يف مجلــس 

إدارة رشكــة إدارات لاتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بتاريــخ 

	/		/				م.

عبدالكريم مهيدي عوينان الفدعاني
مدير عام إدارة الموارد البشرية

ــة  ــهادة الثانوي ــى ش ــل ع ــخ 		/		/				م، حاص ــن بتاري ع

ــوم مــوارد  ــة إىل دبل ــاض، باإلضاف العامــة يف عــام 				ه، الري

ــاض. ــام 				م، الري ــة ع برشي

عمــل كمديــر املــوارد البرشيــة لرشكــة هــال للســيارات للفــرة 

مــن 				م حتــى 				م، ويشــغل منصــب عضــو إدارة يف 

ــرية  ــة كب ــه معرف ــعودية، ولدي ــة الس ــوارد البرشي ــة امل جمعي

ــادرات  ــد مــن مب ــن العمــل والعــامل، ويشــارك يف العدي بقوان

ــات. ــة املعلوم ــاع تقني ــف يف قط ــعودة الوظائ س

عبدالكريم أبو عودة  
رئيس المبيعات اإلقليمي 

عــن بتاريــخ 		/		/				م، ولديــه بخــرة 		 عاًمــا يف مجــال 

املبيعــات وتطويــر األعــامل يف اململكــة العربيــة الســعودية 

والــرشق األوســط. حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف نظــم 

املعلومــات اإلداريــة عــام 				م، باإلضافــة إىل شــهادة يف 

ــن. ــادة للتنفيذي القي

 International عمــل يف بدايــة مســريته املهنيــة يف رشكــة

ــطس  ــى أغس ــام 				م حت ــبتمر ع ــن س Turkey System م

 Hewlett Packard يف  مناصــب  عــدة  تقلــد  كــام  				م. 

ــات  ــاع الخدم ــات يف قط ــر املبيع ــا مدي International وأوله

ــذي للقطــاع املــرصيف مــن عــام  ــر تنفي ــاً كمدي ــة، والحق التقني

				م حتــى 				م، وآخرهــا كمديــر مبيعــات أبــو ظبــي مــن 

عــام 				م حتــى 				م.

أنصر خان 
رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات

٢٠١5م،  عــام  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  عــن يف رشكــة 

 Sir Syed University وحاصــل عــى بكالوريــوس مــن جامعــة

of Engineering & Technologies يف هندســة الكمبيوتــر 

ــا  ــدة منه ــهادات ع ــة إىل ش ــتان، باإلضاف ــام 				م يف باكس ع

.CDCDو  BVPو  VCIX-NVو  CCIE

قبــل  	 ســنوات  عــام 				م وملــدة  الباكســتان  عمــل يف 

انتقالــه إىل اململكــة العربيــة الســعودية وتقلــده مناصــب عــدة 

تتضمــن عملــه كمستشــار فنــي يف رشكــة االتصــاالت الســعودية 

مــن عــام 				م حتــى 				م، وكمستشــار أول مــا قبــل البيــع 

يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــن عــام 				 م حتــى 

للشــبكات واألمــن يف وزارة  				م، وعمــل كمهنــدس أول 

االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن عــام 				م حتــى 				م.
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 اإلفصاح عن المكافآت

أعــدت رشكــة )ام آي اس( »سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارتــه ولجانــه املنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة« تنفيــذاً ألحــكام الفقــرة 

)	( مــن املــادة )		( مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة، وقــد روعــي باملكافــآت املمنوحــة 

ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن مطابقتهــا للسياســة املعتمــدة، كــام تؤكــد الرشكــة عــى أنــه ال يوجــد أي انحــراف جوهــري 

عــن هــذه السياســة. وفيــام يــي نــورد آليــة سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة رشكــة )ام اي اس( للتســويق ولجانــه املنبثقــة عنــه 

واإلدارة التنفيذيــة وفًقــا ملــا ورد بالسياســة.

املعايري العامة للمكافآت:
ــه . 	 ــذي تعمــل في ــة املــدى وقصــرية املــدى ونشــاطاتها والقطــاع ال انســجامها مــع خطــط الرشكــة االســراتيجية وأهدافهــا طويل

واملهــارة الازمــة إلدارتهــا، وحجــم وطبيعــة ودرجــة املخاطــر لــدى الرشكــة.

حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة عــى إنجــاح الرشكــة وتنميتهــا عــى املــدى الطويــل، وربــط الجــزء املتغــري . 	

مــن املكافــآت بــاألداء عــى املــدى الطويــل.

د املكافــآت بنــاًء عــى مســتوى الوظيفــة، واملهــام واملســؤوليات املنوطــة بشــاغلها، ومســتوى األداء، باإلضافــة إىل األهداف . 	 أن تحــدَّ

املحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة املــراد تحقيقهــا خــال الســنة املالية.

األخــذ يف االعتبــار مامرســات الــرشكات األخــرى يف تحديــد املكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غــري مــرر . 	

للمكافــآت والتعويضــات.

أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.. 	

أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرشيحات يف الرشكة عند التعيينات الجديدة.. 	

إيقــاف رصف املكافــأة أو اســردادها إذا تبــن أنهــا تقــررت بنــاء عــى معلومــات غــري دقيقــة قدمهــا عضــو يف مجلــس اإلدارة أو . 	

اإلدارة التنفيذيــة؛ وذلــك ملنــع اســتغال الوضــع الوظيفــي للحصــول عــى مكافــآت غــري مســتحقة.

ونصت السياسة عىل أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة عنه وفق ما ييل:
تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه املنبثقــة عنــه مــن مبلــغ معــن وبــدل حضــور عــن الجلســات أو املرصوفــات ومبــا ال 

يتجــاوز مــا نــص عليــه نظــام الــرشكات ولوائحــه والنظــام األســاس للرشكــة، وذلــك عــى التفصيــل التــايل:

مكافأة سنوية تبلغ )			,			( مئتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.	 

مكافأة سنوية تبلغ )			,		( خمسون ألف ريال لعضو املجلس وعضو اللجنة عن كل لجنة هو عضو فيها.	 

مكافأة سنوية تبلغ )			,			( مئة ألف ريال لعضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة.	 

بدل حضور جلسات يبلغ )				( خمسة آالف ريال للجلسة لكل عضو سواء يف مجلس اإلدارة أو يف لجانه املنبثقة عنه.	 

تضاف البدالت واملزايا األخرى مثل مصاريف السفر وخافه حسب سياسة الرشكة.	 

كام نصت السياسة أيًضا عىل أن تكون مكافأة اإلدارة التنفيذية وفق ما ييل:
متنــح الرشكــة كبــار التنفيذيــن فيهــا مزايــا ماليــة محــددة بنــاء عــى ســلم الرواتــب وسياســاتها املعتمــد يف هــذا الشــأن وتشــتمل 

مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة عــى مــا يــي:

راتب أساس يتم دفعه يف نهاية كل شهر ميادي وبصفة شهرية.	 

تأمن طبي له وألرسته.	 

بدل نقل.	 

بدل سكن.	 

تذاكر سنوية له ولعائلته ترصف وقت إجازته السنوية.	 

مكافأة سنوية تحدد وفق األداء.	 

مكافأة تحفيزية طويلة األجل.	 

وفيــام يــيل تفصيــل للمكافــآت املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وكبــار التنفيذيــني، وأعضــاء اللجــان عــن 
العــام املــايل 2020م:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: تفصيل للمكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املايل 2020م

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات املنصب االسم

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالله املعمر

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالله املعمر

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي عضو مجلس اإلدارة عبدالله محمد املعمر

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي عضو مجلس اإلدارة فراج منصور أبو ثنني

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي عضو مجلس اإلدارة عبدالله مهنا املعيبد

مكافآت لجنة املراجعة

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات االسم

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي صالح   عبدالله   الدبايس

			,		  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي إبراهيم   بن   عبد الله   املعمر

			,		  ريال   سعودي 			,	  ريال   سعودي عبد الله مهنا املعيبد

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي فائز   األسمري

مكافآت لجنة الرتشيحات واملكافآت

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات االسم

			,		  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي فراج   أبو   اثنني

			,		  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي إبراهيم   بن   عبد الله   املعمر

			,			  ريال   سعودي 			,		  ريال   سعودي محمد الحقباين

تفصيــل للمكافــآت املدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذيــني ممــن تلقــوا أعــىل املكافــآت ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي واملديــر املــايل 

خــالل العــام املــايل 2020م:

املسمي الوظيفياالسم
)ريال سعودي(

الرواتب
)ريال سعودي(

مكافأة دورية
)ريال سعودي(

مكافأة نهاية الخدمة
)ريال سعودي(

املجموع
)ريال سعودي(

			,			,	 			,		 			,			,				,			,	املدير التنفيذيزياد   مرتجى

			,			 			,		 			,						,			املدير املايلكارتيك   راماسوامي

			,						,					,					,			مدير قسم املوارد البرشيةعبدالكريم الفدعاين

			,						,					,						,			مدير قطاع املبيعاتعبدالكريم أبو عودة

			,						,					,						,			تقنية واسراتيجية املعلوماتأنرص خان
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سياسة توزيع األرباح

المادة األولى:
السياسة العامة لتوزيع أرباح األسهم

وضــع مجلــس اإلدارة سياســة واضحــة بشــأن توزيــع أربــاح األســهم مبــا يتوافــق مــع املــادة ))		 مــن نظــام الرشكــة األســايس . 	

ــه، وتــم إطــاع املســاهمن عــى هــذه السياســة خــال  ــح املســاهمن ومصالــح الرشكــة يف الوقــت ذات وبطريقــة تحقــق مصال

ــر مجلــس اإلدارة. ــك السياســة يف تقاري ــك االشــارة اىل تل ــة العامــة الســابقة  وكذل اجتامعــات الجمعي

تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح يف الرشكــة عــى األربــاح الصافيــة املحققــة والتدفقــات النقديــة والتوقعــات املســتقبلية . 	

لاســتثامرات الرئيســية مــع األخــذ يف االعتبــار أهميــة املحافظــة عــى وضــع مــايل قــوي ملقابلــة أي تغــريات يف الوضــع العــام أو 

أي تغــريات جوهريــة قــد تؤثــر عــى حالــة الســوق واملنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام، وبالرغــم مــن أن الرشكــة تحــرص عــى رصف 

أربــاح ســنوية ملســاهميها لتعظيــم العائــد عــى االســتثامر، إال أنــه ليــس هنــاك ضامنــات لذلــك وال ضامنــات لقيمــة التوزيعــات 

املســتقبلية، كــام قــد تتغــري سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت ألخــر حســب األداء املــايل للرشكــة ورؤيــة مجلــس اإلدارة اســتناداً 

إىل تحليــل الفــرص االســتثامرية واالحتياجــات النقديــة والرأســاملية وتوقعــات التوســعات يف األنشــطة الرئيســية، وتتــم عمليــة 

التوزيــع مــن خــال تقديــم اقــراح مــن مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة التــي تقــر االقــراح أو ترفضــه، ويف حــال إقــراره يتــم 

ــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــاً للتعليــامت واالنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات املختصــة يف  ــع يف املــكان واملواعي التوزي

هــذا الشــأن.

المادة الثانية:
آلية توزيع أرباح األسهم

يعتمد رصف أرباح األسهم من بن عوامل أخرى عى تقييم وتوصيات مجلس إدارة الرشكة بناء عى األمور التالية:. 	

املركز املايل للرشكة.	 

نتائج العمليات التشغيلية للرشكة.	 

احتياجات التدفق النقدي عى املدى القصري والطويل، مع االخذ بعن االعتبار خطط ومشاريع توسع الرشكة.	 

االلتزامات والقيود التي قد تقيد هذه التوزيعات.	 

تغطية ما قد يكون لحق الرشكة من خسائر يف سنوات ماضية وبعد تجنيب املخصصات واالحتياطات النظامية.	 

اســتناداً إىل النظــام األســايس للرشكــة يتــم توزيــع األربــاح الصافيــة للرشكــة بشــكل ســنوي أو مرحــي بعــد تفويــض الجمعيــة . 	

العامــة العاديــة للمجلــس بذلــك، ويجــدد هــذا التفويــض ســنوياً، وذلــك بعــد خصــم جميــع املرصوفــات العموميــة والتكاليــف 

األخــرى عــى الوجــه التــايل:

تجنيــب نســبة %		 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للرشكــة، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 	 

هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور %		 مــن رأس املــال املدفــوع.

ــة 	  ــاح الصافي ــن األرب ــبة %		 م ــب نس ــس اإلدارة أن تجن ــن مجل ــراح م ــى اق ــاء ع ــة بن ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي  يج

ــة. ــايل للرشك ــز امل ــم املرك ــه لدع ــي وتخصيص ــي اتفاق ــن احتياط لتكوي

يســتخدم االحتياطــي النظامــي يف تغطيــة خســائر الرشكــة أو زيــادة رأس املــال، وإذا جــاوز هــذا االحتياطــي نســبة %		 مــن 	 

رأس املــال املدفــوع، جــاز للجمعيــة العامــة للرشكــة أن تقــرر توزيــع الزيــادة عــى املســاهمن يف الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا 

الرشكــة أربــاح صافيــة تكفــي لتوزيــع النصيــب املقــرر لهــم يف نظــام الرشكــة األســايس.

برامج حوافز الموظفين

بهــدف تعزيــز الــوالء لــدى الكفــاءات وكذلــك العمــل عــى اســتقطاب كفــاءات جديــدة مــن املوظفــن أنشــأت )ام اي اس( منظومــة 

ــا الحــق يف الحصــول عــى تعويــض  ــار موظفيه ــه كب ــح مبوجب ــح إدارة )ام آي اس( متن ــك ان متن مــن املحفــزات للموظفــن ومــن ذل

تحفيــزي مــادي نقــدي يف نهايــة فــرة االســتحقاق إذا تــم اســتيفاء رشوط محــددة، ويرتبــط احتســاب هــذه املكافــآت بالنمــو الــذي 

ــح مكافــآت  ــم من ــك يت ــة املوحــدة للرشكــة. كذل ــة األولي ــم املالي ــاً للقوائ ــذي يحــدد طبق ــا ســنوياً، ال ــه )ام اي اس( يف أرباحه تحقق

موظفــي املبيعــات ومــدراء العمــوم مكافــآت ســنوية وحوافــز عــى املبيعــات، وهــي مرتبطــة بــاألداء إىل حــد كبــري خــال العــام وفــق 

تقييــم ســنوي.

ــذي يحقــق مصلحــة الرشكــة أو يكفــل 	  ــك بالقــدر ال ــات أخــرى، وذل ــن احتياطي ــة أن تقــرر تكوي ــة العامــة العادي للجمعي

توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان عــى املســاهمن، وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

مؤسســات اجتامعيــة لعامــي الرشكــة أو ملعاونــة مــا يكــون قامئــاً مــن هــذه املؤسســات. 

يوزع من الباقي بعد ذلك عى املساهمن بنسبة ال تقل عن  %	 من رأس املال املدفوع.	 

ــى 	  ــا ع ــم توزيعه ــي ت ــاح الت ــب األرب ــة نس ــة العام ــدم إىل الجمعي ــنوي املق ــره الس ــد تقري ــس اإلدارة أن يعتم ــى مجل ع

املســاهمن خــال الفــرات املختلفــة مــن الســنة الحاليــة، إضافــة إىل نســبة األربــاح املقــرح توزيعهــا يف نهايــة الســنة املاليــة 

ــاح. وإجــاميل هــذه األرب

تطبق الزكاة وأي أنظمة رضيبية أخرى معمول بها يف اململكة العربية السعودية.	 

يجــوز للرشكــة توزيــع أربــاح مرحليــة عــى املســاهمن بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي وفــق للضوابــط الصــادرة عــن هيئــة 	 

الســوق املاليــة، وذلــك بنــاء عــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة ملجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة 

يجــدد ســنويا.

ــا عــى املســاهمن يف حســاباتهم املرتبطــة مبحافظهــم االســتثامرية واألســهم 	  ــة املقــرر توزيعه ــاح النقدي ــداع األرب ــم إي يت

املمنوحــة يتــم ايداعهــا يف محافــظ املســاهمن االســتثامرية بعــد اإلعــان عــن ذلــك يف موقــع الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.

الجدول التايل يوضح التطور التاريخي لتوزيعات األرباح النقدية لرشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام آي اس( حتى اآلن:

السنة
تاريخ 

اإلعالن

تاريخ 

االستحقاق

تاريخ 

التوزيع

طريقة 

التوزيع

الربح املوزع 

للسهم

إجاميل املبلغ 

املوزع )ريال(

نسبة 

التوزيع

عدد األسهم 

املستحقة
النصف

2020				/		/						/		/						/		/		
تحويل 

للحساب
	.			,			,					%		,			,			

النصف الثاين 

				م

2020				/		/						/		/						/		/		
تحويل 

للحساب
			,			,					%		,			,			

النصف األول 

				م

متت زيادة رأس املال من 160 مليون إىل 200 مليون يف 5 يناير 2020 عن طريق منح سهم مجاين لكل 4 أسهم

2019				/		/						/		/						/		/		
تحويل 

للحساب
			,			,					%		,			,			

النصف الثاين 

				م

2019				/		/						/		/						/		/		
تحويل 

للحساب
			,			,					%		,			,			

النصف األول 

				م
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التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

بنــاًء عــىل نتائــج اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــامع األول( والــذي عقــد يف 20 أبريــل 2020م املوافــق 27 مــن شــعبان 

1441ه، متــت املوافقــة عــىل مــا هــو آيت:

املوافقــة عــى تعيــن مراجــع حســابات الرشكــة رشكــة آرنســت ويونــغ ورشكاهــم محاســبون قانونيــون مــن بــن املرشــحن بنــاًء . 	

ــد  ــع األول للعــام املــايل 				 م وتحدي ــة للرب ــم املالي ــق القوائ ــك لفحــص ومراجعــة وتدقي ــة املراجعــة؛ وذل ــة لجن عــى توصي

أتعابــه.

املوافقــة عــى تعيــن مراجــع حســابات الرشكــة رشكــة يك يب إم جــي الفــوزان ورشكاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون مــن بــن . 	

املرشــحن بنــاًء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة؛ وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثــاين والثالــث والرابــع 

والســنوي مــن العــام املــايل 				م، والربــع األول مــن العــام املــايل 				م( وتحديــد أتعابــه

وتؤكــد )ام أي اس( عــى أنــه تــم إعــداد القوائــم املاليــة خــال العــام املــايل 				م وفقــاً للمعايــري املحاســبية الدوليــة للتقريــر املــايل 

املعتمــدة مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن.

مراجعي حسابات شركة المعمر ألنظمة المعلومات

تحويــل مــوارد أو خدمــات أو التزامــات بــن أطــراف ذات عاقــة بغــض النظــر عــن وجــود مقابــل تــم تقديــره لهــذا التحويــل، وقــد 

تكــون معامــات األطــراف ذات عاقــة ذات طبيعــة متكــررة أو غــري متكــررة. خــال العــام املــايل 				م اســتمرت بعــض العقــود 

والتــي كانــت )ام أي اس( طرفــاً فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة، وبعــض هــذه العقــود تــم االتفــاق 

عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتــأيت امتــداداً لعاقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام املــايل 				م. ونوجــز تلــك العقــود يف الجــدول أدنــاه 

وذلــك عــى النحــو التــايل:

طرف 
العقد

رشوط طبيعة العمل
العقد

اسم العضو 
ذو العالقة بأي 

منهم

مبلغ التعامل 
خالل 2020

يذ
نف

الت
ة 

مد
ام

ألي
با

توضيحات

Esri تقديم رشكة
منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
رشكة إرسي

موافقة 
الجمعية 

العامة

خالد املعمر
إبراهيم املعمر

 	,			,			.		 
 		,			.		 

 			,			.		 
	,			,			.		 

اإلجاميل
9,342,275.84

	
	
	
	

أرامكو السعودية
رسوم رشاكة

نيوم
هيئة الطريان املدين

رشكة 
الخرائط 

اإللكرتونية

دعم منتجات 
متعلقة 

مبنتجات 
رشكة إرسي

موافقة 
الجمعية 

العامة

خالد املعمر
إبراهيم املعمر

 			,			.		 
			,			.		 

اإلجاميل
9,342,275.84

		
		

أرامكو السعودية
رشكة االتصاالت حلول

مؤسسة 
إعامر 

التنفيذية 
لتقنية 

املعلومات

خدمات 
تنفيذ ومتديد 

وتركيب 
شبكات

موافقة 
الجمعية 

العامة

 		.			,			,	 عبدالله املعمر
 	,			,			.		 
 	,			,			.		 
 	,			,			.		 
 	,			,			.		 
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اإلجاميل
16,134,859.34

فوري
			
		

			
فوري
			
		
		

			
		
		
		
		
	

		
		
	

		
		
	

		
		
	

املديرية العامة للمباحث
مركز البيانات والذكاء االصطناعي

تحكم
الجامعة اإلسامية باملدينة املنورة

رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )املبنى الرئيي(
الرشكة السعودية للكهرباء

تطوير
وزارة النقل

رئاسة أمن الدولة
مركز اتخاذ القرار
سعودي انتل تيك

رشكة باتكو لإلتصاالت وحلول تقنية املعلومات
وزارة االتصاالت  وتقنية املعلومات

رشكة الراشد للتجارة واملقاوالت
ملـــــــار

صندوق االستثامرات
وزارة الخارجية 

ميكروسوفت العربية السعودية
ملـــــــار

جامعة عفت
مجلس الضامن الصحي

أرامكو السعودية
مؤسسة النقد العريب السعودي
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التزاًمــا مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بضوابــط الحوكمــة املعتمــدة للــرشكات املســاهمة، تــم التأكــد مــن أن جميــع مبــادئ 

وأحــكام نظــام الحوكمــة تــرسي عــى جميــع منســويب عــى رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات واألطــراف ذات العاقــة، مــا مل يــرد 

ــادئ وأحــكام هــذا  ــة. كــام وتفصــح الرشكــة يف تقاريرهــا عــن التزامهــا بتطبيــق مب بشــأنها نــص خــاص يف أي مــن ترشيعــات الهيئ

النظــام، وال توجــد حاليــا حالــة عــدم التــزام.

إقرار مجلس اإلدارة حول صحة وسالمة المعلومات المنشورة في تقريره السنويتطبيق الئحة حوكمة الشركات

يقر مجلس إدارة )ام آي اس( مبا يي:

أن سجات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.. 	

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عى أسس سليمة ونُِفَذ بفاعلية.. 	

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.. 	

كام يؤكد مجلس إدارة )ام آي اس( عى:

أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض عــى )ام آي اس( مــن هيئــة الســوق املاليــة أو أي جهــة إرشافيــه . 	

أو تنظيميــة أو قضائيــة -ســوى مــا ذكــر بهــذا التقريــر-.

أنــه ال يوجــد فروقــات جوهريــة يف النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات ســبق وأن أعلنــت عنهــا )ام . 	

آي اس(، وكــام أشــري إليهــا يف النتائــج املاليــة.

أنــه ال يوجــد أي اختــاف عــن معايــري املحاســبة الدوليــة، كــام ال توجــد أي ماحظــات جوهريــة مــن املحاســب القانــوين عــى . 	

القوائــم املاليــة الســنوية لـــ )ام اي اس( خــال العــام 				م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق املاليــة بــأي معلومات 

إضافيــة تطلبهــا يف أي وقــت يف حالــة إبــداء املراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم املاليــة الســنوية لـــ )ام آي اس(.
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خــال العــام 				م وصــل إجــاميل اإلعانــات التــي أعلنــت عنهــا رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــر املوقــع الرســمي لتــداول 

عــدد )46( إعــان، تراوحــت بــن أحــداث مهمــة مــرت بهــا الرشكــة وبــن إشــعارات للمســاهمن، يلخــص الجــدول التــايل )بدايــة مــن 

األحــدث إىل األقــدم( هــذه اإلعانــات حســب التاريــخ والنــوع والعنــوان: 

العنوانالتاريخالرقم

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )إم آي إس( عن انتقال مقرها الرئيي مبدينة الرياض.		/		/				م	.

		/		/				م	.

إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن آخــر التطــورات لـــ توقيــع اتفاقية رشاء األســهم 

للحصــول عــى حصــة تعــادل ٪		 مــن حصــص رأســامل رشكــة بصمــة لاستشــارات )ورشكائهــا( وتأســيس 

رشكــة مختلطــة ذات مســئولية محــدودة.

		/		/				م	.
ــة  ــة تســهيات مرصفي إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن الحصــول عــى اتفاقي

مــرصف الراجحــي.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن ترسية عقد مع وزارة الصحة.		/		/				م	.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )إم آي إس( عن ترسية عقد مع وزارة الصحة.		/		/				م	.

		/		/				م	.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة األوليــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)تســعة أشــهر(

		/		/				م	.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة التقديريــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)تســعة أشــهر (.

		/		/				م	.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن تطــورات جوهريــة يف إحــدى الــرشكات التــي متلــك %		 

مــن حصــة رأس مالهــا. إدارات لاتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.

		/		/				م	.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن توقيــع اتفاقيــة تعديــل وتجديــد تســهيات 

متويليــة متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية )اتفاقيــة متويــل إســامي( مــع بنــك الكويــت الوطنــي.

		/		/				م		.
ــة  ــل اتفاقي ــد وتعدي ــى تجدي ــول ع ــن الحص ــات )إم آي إس( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك إع

ــة. ــامبا املالي ــة س ــامية مجموع ــة اإلس ــع الرشيع ــة م ــة متوافق ــهيات ائتامني تس

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )إم آي إس( عن توقيع عقد مع جهة اعتبارية.		/		/				م		.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن الحصــول عــى تعديــل وتجديــد تســهيات متويليــة متوافقة 

مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية مــع البنك الســعودي لاســتثامر.

		/		/				م		.
إعــان إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( بخصــوص ترســیة عقــد مــع جھــة 

ــة. اعتباري

		/		/				م		.

ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك ــوص إع ــات بخص ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك ــي م ــان تصحيح إع

ــة  ــاح نقدي ــع أرب املعلومــات عــن آخــر التطــورات إلعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توزي

ــام 				م. ــن الع ــف األول م ــن النص ــاهمن ع ــى املس ع

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة األوليــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)ســتة أشــهر(

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومات 

عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول مــن العــام 				م.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة التقديريــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)ســتة أشــهر(

		/		/				م		. 
ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك ــوص إع ــات بخص ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك ــي م ــان تصحيح إع

املعلومــات عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول 				م.

		/		/				م		
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول 

				م.

		/		/				م		
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن إيــداع املبالــغ العائــدة مــن بيــع كســور األســهم 

الناتجــة عــن زيــادة رأس مــال الرشكة يف حســابات املســاهمن املســتحقن.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن ترسية عقد مع هيئة اعتبارية.		/		/				م		.

إعالنات الشركة على )تداول(



100101

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن تجديــد اتفاقيــة تســھیات مرصفيــة إســامية 

مــع البنــك الســعودي الريطــاين.

		/		/				م		.

إعــان إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( بخصــوص إعــان الرشكــة عــن نتائــج 

اجتــامع الجمعيــة العامــة غــري العاديــة التــي تضمنــت املوافقــة عــى زيــادة رأس مــال الرشكــة )االجتــامع 

األول(.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن نتائــج اجتــامع الجمعيــة العامــة غــري العاديــة 

التــي تضمنــت املوافقــة عــى زيــادة رأس مــال الرشكــة )االجتــامع األول(.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن الحصــول عــى اتفاقيــة تســهيات بنكيــة )متوافقــة مــع 

أحــكام الرشيعــة اإلســامية( بنــك الريــاض.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة األوليــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)ثاثــة أشــهر(.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن دعــوة مســاهميها إىل حضــور اجتــامع الجمعية 

العامــة غــري العاديــة املتضمنــة زيــادة رأس مال الرشكــة )االجتــامع األول(.

		/		/				م		.
إعــان إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص اإلعــان عــن النتائــج املاليــة التقديريــة 

للفــرة املنتهيــة يف 		-		-				 )ثاثــة أشــهر(.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن النتائــج املاليــة التقديريــة للفــرة املنتهيــة يف 				-		-		 

)ثاثــة أشــهر(.

		/		/				م		.
ــة  ــة العادي ــة العام ــامع الجمعي ــج اجت ــن نتائ ــات )إم آي إس( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك إع

)االجتــامع األول(.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )إم آي إس( عن دعم مبادرات خريية.		/		/				م		.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن تاريــخ بــدء التصويــت اإللكــروين عــى بنــود 

اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــامع األول( - تذكــريي.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن دعــوة مســاهميها إىل حضــور اجتــامع الجمعيــة العامــة 

ــامع األول(. ــة )االجت العادي

		/		/				م		.

إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات بخصــوص مذكــرة التفاهــم املوقعــة مــع 

ــع مــن الرشكــة  ــا( لاســتحواذ عــى %		 مــن الحصــص محــل البي رشكــة بصمــة لاستشــارات )ورشكائه

ــة وتأســيس رشكــة مختلطــة ذات مســئولية محــدودة. املرصي

		/		/				م		.
ــعودية  ــة الس ــع الرشك ــرشوع م ــية م ــن ترس ــات )إم آي إس( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك إع

ــدودة. ــامل املح ــي الش ــي واألمن ــم التقن للتحك

		/		/				م		.
ــة  ــة تســهيات ائتامني إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن الحصــول عــى اتفاقي

ــة ــة مرابحــة عامــة(. مجموعــة ســامبا املالي متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية )اتفاقي

		/		/				م		.
ــة  ــة تســهيات ائتامني إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن الحصــول عــى اتفاقي

متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســامية بنــك الخليــج الــدويل.

		/		/				م		.

إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن تقديــم ملــف طلــب زيــادة رأس مــال الرشكــة 

عــن طريــق رســملة جــزء مــن االحتياطــي واألربــاح املرحلــة مبنــح ســهم واحــد لــكل اربعــة أســهم إىل 

هيئــة الســوق املاليــة.

		/		/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( عــن الحصــول عــى اتفاقيــة التســهيات مضمونــة 

بســند ألمــر بقيمــة التســهيات )سيســكو سيســتمز فاينانــس إنرناشــونال(.

		/		/				م		.
إعــان إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( بخصــوص ترســية مــرشوع مــع رشكــة 

جيــزة العربيــة.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )إم آي إس( عن ترسية مرشوع مع رشكة جيزة العربية.		/		/				م		.

إعان رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف 				-		-				/		/				م		.

		/	/				م		.

ــة  ــاالت وتقني ــة ادارات لاتص ــول رشك ــن حص ــات )إم آي إس( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــان رشك إع

ــم  ــة لتقدي ــى رخص ــبة 		 %( ع ــات بنس ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك ــة م ــات )اململوك املعلوم

ــحابية. ــبة الس ــات الحوس خدم

		/	/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )إم آي إس( ملســاهميها الكــرام عــن رضورة تحديــث بياناتهــم 

والتأكــد مــن ربــط أرقــام حســاباتهم البنكيــة.

		/	/				م		.
إعــان رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف الثــاين 

				م.

		/	/				م		.
ــة عــن  ــال الرشك ــادة رأس م ــس اإلدارة بزي ــة مجل ــات عــن توصي ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم إعــان رشك

ــح أســهم. ــق من طري

إعالنات الشركة على )تداول(
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