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رؤيتنا
ــدًا في  ــ رائ نــكــون شــريــكــً  أن 
تقنية  وخدمات  حلول  تقديم 
الـــمـــعـــلـــومـــات لــلــمــمــلــكــة 

والشرق األوسط عمومً

مهمتنا
وخبرتنا  معرفتنا  تــوظــيــف 
ــة الـــتـــي جــمــعــنــاهــا  ــق ــري ــع ال
ــم أفــضــل  ــدي ــق فـــي مـــجـــال ت
صناعة  ودعم  التقنية  الحلول 
في  المعلومات  تكنولوجيا 
لتكون  والمنطقة،  المملكة 
أداة أساس في تنمية المجتمع 

وازدهاره

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

وتتفرد شركة المعمر ألنظمة المعلومات بمجموعة من السمات التي 
تجعلها خيارًا مفضاًل للعمالء، وأهم تلك المزايا: 

منهجية »العميل أوال«
ــا  ــا، فإنن ــاه عمالئن ــق باملســؤولية تج ــا العمي ــن إميانن ــاً م انطالق
نعتــر أن خدماتنــا ومنتجاتنــا تعــد مكونــاً أساســاً مــن مكونــات 
ــا نحــرص بشــكل كبــر عــى تقديــم أقــى  ســمعتنا. لذلــك فإنن
مســتوى مــن الجــودة والتميــز لتلبيــة متطلبــات عمالئنــا وضــان 
رضاهــم. هــذا النهــج ميثــل ثقافــة راســخة داخــل رشكــة املعمــر 
ألنظمــة املعلومــات، ويجعلنــا واحــدة مــن أكــر رشكات تقديــم 
حلــول النظــم املتكاملــة موثوقيــة يف اململكــة. عــالوة عــى ذلــك، 
ــة  ــود طويل ــى عق ــول ع ــن الحص ــا م ــج ميّكنن ــذا النه ــإن ه ف
األجــل، األمــر الــذي يســاهم يف التوســع املســتمر ومنــو مواردنــا 
املاليــة وقدراتنــا، ونحــن نبــذل قصــارى جهودنــا لخدمــة عمالئنــا 

ــا. ــا ورعايتن بشــكل أفضــل ألنهــم يف صميــم اهتامن

 نافذة متكاملة لحلول وخدمات
تكنولوجيا المعلومات

نُعتــر يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــزوداً شــامالً 
ــة  ــة متكامل ــدم مجموع ــث نق ــات، حي ــة املعلوم ــات تقني لخدم
مــن الحلــول، بــدءاً مــن صيانــة األجهــزة والرمجيــات وصــوالً إىل 
بنــاء أكــر منظومــة مــن التطبيقــات املتطــورة واألجهــزة الحديثة. 
ــا  ــدرات تكنولوجي ــز ق ــالً لتعزي ــكاً مفض ــا رشي ــا يجعلن ــذا م ه
ــن  ــتغناء ع ــاعدهم يف االس ــا نس ــراً ألنن ــالء؛ نظ ــات للعم املعلوم
الحاجــة إىل التعامــل مــع أكــر مــن جهــة وتحمــل أعبــاء معالجــة 
االختالفــات التــي قــد تنشــأ بــن األطــراف املختلفــة التــي تتدخــل 
يف إدارة األنظمــة التقنيــة؛ فنحــن نضمــن لعمالئنــا 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 
ــة  ــة مضني ــول يف عملي ــل والدخ ــة العم ــة لبيئ ــات املختلف الجه
مــن أجــل ضــان فهــم اإلعــدادات واملكونــات التقنيــة املعقــدة 

التــي يديرونهــا.

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

تقديــم األســعار األكــر تنافســية مقارنــة بغرنــا إىل الحجــم الكبــر 
لألعــال التــي ننجزهــا بالتعــاون مــع مصّنعــي التكنولوجيــا 
ــات  ــى خصوم ــول ع ــتطيع الحص ــايل نس ــاً، وبالت ــن عاملي الرئيس
ــإن  ــك، ف ــا. وعــالوة عــى ذل ــوم بتمريرهــا لعمالئن اســتثنائية نق
متيزنــا كنافــذة متكاملــة يف تقديــم الخدمــات يســمح لنــا بتقليــل 
ــا  ــن لعمالئن ــا نضم ــايل فإنن ــل، وبالت ــبة للعمي ــف بالنس التكالي

ــات. ــة املعلوم ــال تقني ــتثاراتهم يف مج ــى اس ــد ع ــى عائ أع

»ضمان اإلنجاز« في إدارة المشاريع
مكتــب  ببنــاء  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  قمنــا يف رشكــة 
متخصــص إلدارة املشــاريع؛ يضمــن التســليم يف الوقــت املحــدد 
للعمــالء وبالجــودة املثاليــة. وهــذا مــا مييزنــا عــن باقي املنافســن 
يف القطــاع، إذ نتمتــع مبســتوى عــاٍل مــن القــدرة عــى التحكــم 
ــل.  ــذ املــروع وتخطــي توقعــات العمي ــة وجــودة تنفي يف نوعي
ــات  ــعيد يف قطاع ــل س ــن 300 عمي ــر م ــا أك ــأن لدين ــر ب ونفخ
مختلفــة، وقــد اســتطعنا أن نحافــظ عــى والئهــم لســنوات طويلة 
ألننــا بالنســبة لهــم الجهــة املوثوقــة التــي تضمــن تســليم العمــل 

كــا يتمنــى العميــل وبشــكل مثــايل.

الفهم العميق للثقافة المحلية
إن أحــد أهــم الجوانــب التــي تجعــل مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة 
املعلومــات خيــاراً مفضــالً لعمالئنــا هــو فهمنــا العميــق لثقافــة 
ــا  ــي نقدمه ــول الت ــل الحل ــم يجع ــايئ. هــذا الفه املســتخدم النه
مالمئــة وتلبــي الحاجــة الفعليــة للمســتخدم، فضــالً عــى مراعاتها 

لخصوصياتــه الثقافيــة واالجتاعيــة.

أخالقيات العمل المتميزة
تتبنــى رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ثقافــة مؤسســية 
داخليــة تعــزز أخالقيــات العمــل املتميــزة. فــرأس املــال البــري 
لدينــا هــو أهــم األصــول التــي منتلكهــا. ونفخــر أن فريقنــا يضــم 
ــع املســتويات يف مجــال أنظمــة املعلومــات،  مهندســن مــن أرف
ــري الحســابات  ــع، ومدي ــد البي ــا بع ــة م ــة إىل خــراء خدم إضاف
ــر األعــال  ــون عــى توفــر القيمــة املضافــة وتطوي الذيــن يعمل

ــل. ــل دورة العم ــن مراح ــة م ــا يف كل مرحل لعمالئن
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وحدات األعمال والقطاعات

خــالل مســرة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات نحــو التطــور، وضعــت الركــة 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 الركــة بتنفيــذ هــذه املهمــة مــن خــالل دمــج ســت وحــدات أعــال رئيســة تعمــل بانســجام وتكامــل لتقديــم حلــول شــاملة 

بأعــى مســتويات الجــودة والتميــز يف القطــاع التقنــي. 

المعلومات القطاعية

ــة مــن  ــة. وألغــراض اإلدارة، تتكــون الرك ــا قطاعــات جغرافي ــة الســعودية فقــط وال يوجــد لديه تعمــل الركــة يف اململكــة العربي
وحــدات أعــال بنــاء عــى الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا ويوجــد لديهــا قطاعــات األعــال التاليــة التــي يتــم رفــع التقاريــر بشــأنها:

BUSINESS SERVICE

MANAGEMENT

SYSTEMS

DIVISION

OPERATION AND

MAINTENANCE

التشغيل والصيانة

وحدة النظم 

خدمات إدارة األعمال

INFORMATION

SECURITY

NETWORKS

DIVISION

TECHNOLOGY

SOLUTIONS

حلول التكنولوجيا

وحدة الشبكات

أمن المعلومات

وحدة إدارة خدمات األعمال 
توفــر وحــدة إدارة خدمــات األعــال الرامــج يف مجــاالت 
إدارة خدمــات األعــال التجاريــة، ومراقبــة مراكــز البيانــات 
والتحســينات باإلضافــة إىل حلــول مراكــز االتصــال ذات 

الصلــة، وفقــاً للمتطلبــات.

وحدة حلول التكنولوجيا
تتــوىل هــذه الوحــدة توفــر الحلــول  املتكاملــة التــي تربــط 
ــات،  ــزة واملنظوم ــات واألجه ــواع التطبيق ــف أن ــن مختل ب
التــي تــؤدي يف النهايــة إىل تحقيــق األهــداف الرئيســة 
لــه  وتوفــر  العميــل،  يحتاجهــا  التــي  الرقميــة  للبنيــة 
ــه  ــر عمليات ــي تســاعده يف تطوي ــف الت الخدمــات والوظائ

ــه. ــق أهداف وتحقي
ويغلــب عــى أســلوب عمــل وحــدة حلــول األنظمــة 
االبتــكار واإلبــداع، والتفكــر خــارج الصنــدوق؛ مــن أجــل 
ذلــك  تقــدم طيفــاً شــامالً مــن التطبيقــات، التــي تشــميل 
قواعــد البيانــات وحلــول خدمــات الحكومــة الذكيــة، ونظم 
املعلومــات الجغرافيــة والتطبيقــات املكانيــة، وأنظمــة 
للتطبيقــات  املوجهــة  الحلــول  مــن  والعديــد  البنــوك، 
الدفعايــة والصحيــة والتعليميــة، وإدارة األســاطيل ووســائل 
النقــل، وأمــور أخــرى عديــدة، تجعــل مــن هــذه الوحــدة 
ــات الخاصــة  ــة الطلب ــة كاف ــة لتلبي محطــة توقــف متكامل

ــي. ــق التحــول الرقم ــي تحق الت

وحدة النظم
ــة  ــة املتقدم ــة التحتي ــات البني ــة قطاع ــف كاف ــن خل يكم
األجهــزة  مــن  متطــورة  شــبكة  للمملكــة،  والحديثــة 
الخادمــة واألنظمــة املرتابطــة التــي تشــغل الرمجيــات 
والتطبيقــات للمــدن الذكيــة. ونوفــر يف وحــدة أعــال 
األنظمــة حلــول تكنولوجيــا املعلومــات األكــر تطــوراً، 
رشكاؤنــا،  ويُعتــر  املتاحــة.  التقنيــات  أفضــل  وتقــدم 

 ،VMware و   ،Microsoft و   ،HPE يشــملون   الذيــن 
ــال  ــذا املج ــن يف ه ــن الرائدي ــر املزودي ــن أك و Citrix، م
ــم  ــرتاتيجية معه ــة اس ــات رشاك ــاء عالق ــا ببن ــاً. وقمن عاملي
لضــان توافــق خدماتنــا وحلولنــا مــع املعايــر واملواصفــات 

ــة. الدولي
ــا يف هــذه الوحــدة فريقــاً مؤهــالً مــن ذوي الخــرة  ولدين
عــى  القــادرة  املعقــدة  الحلــول  تصميــم  يف  الواســعة 
الصمــود والعمــل بكفــاءة يف أقــى حــاالت الطــوارئ 
وخــالل الكــوارث، ونحــرص عــى تزويــد عمالئنــا مبنتجــات 
ــة  ــادة الفعالي ــاتهم إىل زي ــود مؤسس ــة تق ــات تقني وخدم
والكفــاءة والقــدرة عــى التكيــف مــع كافــة الظــروف 

لتحقيــق النمــو يف األعــال والعوائــد. 

وحدة نظم أمن المعلومات 
ــعة  ــة واس ــات مجموع ــن املعلوم ــم أم ــدة نظ ــر وح توف
مــن أفضــل حلــول الصناعــة، والتــي تســاعد العمــالء عــى 
ــات  ــاظ عــى أمــن املعلوم ــق والحف ــر وتحقي ــر ون تطوي
بجميــع  الوفــاء  عــى  الوحــدة  تعمــل  أمثــل.  بصــورة 

ــات. ــن املعلوم ــدورة أم ــة ب ــالء املتعلق ــات العم متطلب

وحدة الشبكات
ــبكات  ــاء ش ــدة يف بن ــذه الوح ــس له ــدف الرئي ــل اله يتمث
فعالــة مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة وتوفــر حلــول 
االتصــاالت القامئــة عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت 

ــة.  ــدة املتنوع الرائ

وحدة التشغيل والصيانة
وتشــغيل  وصيانــة  إدارة  وحــدة  الوحــدة  هــذه  متثــل 
املشــاريع وتقــوم بتقديــم الدعــم إلدارة املشــاريع للمهات 
والتقنيــات  املعرفــة واملهــارات  تتطلــب تطبيــق  التــي 
الالزمــة لنجــاح تنفيــذ البنيــة التحتيــة لتقنيــة املعلومــات.
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ــز عــر التقرير االستراتيجي ــا املتمي ــرة بذلناهــا مــع فريــق عملن ــة لجهــود كب ــا مثــاراً طيب »خــال مســرتنا تلــك حصدن
مســرتنا الطويلــة يف خدمــة اململكــة ومتكينهــا بأحــدث الحلــول واألنظمــة اإللكرتونيــة، لكــن مكســبنا 
ــة يف  ــاهمة العام ــركات املس ــة ال ــط حوكم ــا بضواب ــا والتزامن ــو تطبيقن ــاه، ه ــذي حققن ــر ال األك
ــة،  ــال قادم ــا ألجي ــة ومنوه ــال الرك ــتدامة أع ــم الس ــة األه ــا الضان ــتمثل لن ــي س ــة، والت اململك

ــدة. وعقــود ممت
ونتطلــع اليــوم، إىل أن تنطلــق الركــة مــن املحليــة إىل العامليــة، وقــد بدأنــا نحــر للمامــح الرئيســة 

لخططنــا االســرتاتيجية التــي متكننــا مــن تحقيــق طموحنــا وانطاقنــا إىل العامليــة.«

خالد المعمر
رئيس مجلس اإلدارة - شركة المعمر ألنظمة المعلومات
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ريادة أعمال سعودية..

برؤية وطموحات عالمية

ــاً مبتكــراً  ــه مروع ــق أخــي الراحــل محمــد املعمــر يرحمــه الل ــل أربعــة عقــود، أطل قب
لتوفــر خدمــات تأجــر اســتخدام منصــة حاســوب لقطــاع األعــال، لتصبــح تلــك البــذرة 
املباركــة شــجرة باســقة وافــرة األغصــان والظــالل، تــؤيت أكلهــا نجاحــات متميــزة يف قطــاع 

ــي. ــا املعلومــات الوطن تكنولوجي

ــا  ــاري، كان يصحبه ــا التج ــد نجاحن ــى صعي ــام ع ــا إىل األم ــا فيه ــوة تقدمن ــع كل خط وم
ــة الصغــر  ــة متناهي ــز الداخــي، فمــن رشك ــد التطــور والتمي ــدة عــى صعي خطــوات عدي
يديرهــا ثالثــة أخــوة، إىل رشكــة متوســطة تقــوم بتنفيــذ مشــاريع متعــددة يف مجــال متديــد 
شــبكات املعلومــات للقطــاع الحكومــي والخــاص، ومــن ثــم منــت أعالنــا وتوســع هيكلنــا 
اإلداري بشــكل أكــر لنطلــق وحــدة أعــال خدمــات األعــال، والتــي مثلــت نقلــة نوعيــة 
لنــا عــى صعيــد مســتوى الحلــول املتقدمــة التــي نوفرهــا لعمالئنــا. وتوالــت مــن بعدهــا 
وحــدات األعــال، حتــى أصبحــت الركــة اســاً مرموقــاً وعالمــة تجاريــة موثوقــة يف قطــاع 
ــاهمة  ــة مس ــا إىل رشك ــة، وتحولن ــة يف اململك ــة املتكامل ــب األنظم ــد وتركي ــات توري خدم
مغلقــة كخطــوة عــى طريــق وصولنــا إىل غايتنــا، وهــي أن نكــون رشكــة مســاهمة عامــة، 
وقــد تكللــت جهودنــا بالنجــاح، وأصبحنــا بحمــد اللــه أول رشكــة مســاهمة عامة يف الســوق 
املاليــة الســعودية يف فئــة تقنيــة املعلومــات، ونأمــل يف أن تكــون تجربتنــا منوذجــاً لكافــة 
الــركات العاملــة يف القطــاع الرقمــي يف اململكــة مــن أجــل أن نشــكل ســوياً قــوة دافعــة 

للصناعــة الســعودية يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات.

خــالل مســرتنا تلــك حصدنــا مثــاراً طيبــة لجهــود كبــرة بذلناهــا مــع فريــق عملنــا املتميــز 
عــر مســرتنا الطويلــة يف خدمــة اململكــة ومتكينهــا بأحــدث الحلــول واألنظمــة اإللكرتونيــة، 
لكــن مكســبنا األكــر الــذي حققنــاه، هــو تطبيقنــا والتزامنــا بضوابــط حوكمــة الــركات 
املســاهمة العامــة يف اململكــة، والتــي ســتمثل لنــا الضانــة األهــم الســتدامة أعــال الركــة 

ومنوهــا ألجيــال قادمــة، وعقــود ممتــدة.

ونتطلــع اليــوم، إىل أن تنطلــق الركــة مــن املحليــة إىل العامليــة، وقــد بدأنــا نحــر للمالمح 
الرئيســة لخططنــا االســرتاتيجية التــي متكننــا مــن تحقيــق طموحنــا وانطالقنــا إىل العاملية.

خالد المعمر
رئيس مجلس اإلدارة - شركة المعمر ألنظمة المعلومات

تميز في األداء اإلبداعي

للريادة في االقتصاد الرقمي

ــات يف  ــة املعلوم ــات تقني ــات وخدم ــواق منتج ــر أس ــعودية أك ــة الس ــة العربي ــر اململك تعت
الــرق األوســط، هــذا األمــر ميثــل نتيجــة طبيعيــة لحجــم اقتصادهــا وضخامــة مرافــق بنيتهــا 

التحتيــة التــي تعتــر األكــر عــى مســتوى املنطقــة.
 

ــة  ــن زاوي ــات م ــة املعلوم ــات ننظــر إىل قطــاع تقني ــة املعلوم ــة املعمــر ألنظم ــا يف رشك لكنن
مختلفــة، تتعــدى الحــدود الضيقــة الســتراد املعــدات مــن الخــارج ثــم تركيبهــا ضمــن منظومة 
ــول  ــر الحل ــي؛ إذ تعت ــوق املح ــا الس ــددة يحتاجه ــغيلية مح ــف تش ــق وظائ ــة لتحق متكامل
ــد مــن  ــزاً ميكــن تعميمــه عــى العدي ــي نطورهــا ألســواق اململكــة منوذجــاً متمي ــة الت التقني
الــدول املجــاورة التــي تطمــح إىل بنــاء اقتصــاد قــوي كاقتصــاد الســعودية، وتتضمــن األنظمــة 
والحلــول التــي طاملــا قدمناهــا لعمالئنــا يف الســوق الســعودي أفضــل املارســات التقنيــة التــي 

تحتــاج إىل االســتفادة منهــا قطاعــات عديــدة حــول العــامل.
 

ــة يف  ــود طويل ــه لعق ــت جدارت ــذي أثب ــا ال ــن فريقن ــا ضم ــي منتلكه ــاءات الت ــا أن الكف ك
التعامــل مــع أنظمــة تعتــر األضخــم واألكــر تطــوراً يف املنطقــة، متثــل قيمــة إضافيــة متتلكهــا 
ــة،  ــح لهــا اآلفــاق مــن أجــل التفكــر بتوســيع نطــاق أعالهــا لتصــل إىل العاملي الركــة وتفت
ــاس  ــق بالح ــداع واملتدف ــم باإلب ــعودي املفع ــباب الس ــايل للش ــك األداء الع ــا إىل ذل يدفعن

ــر. ــكار والتطوي لالبت
 

وال يقتــر دافعنــا يف بنــاء هــذا التصــور إىل الفــرص التجاريــة الواعــدة التــي يحققهــا االنتشــار 
ــة اململكــة 2030، والتــي تؤكــد عــى  ــا إىل هــذا التوجــه رؤي ــل يحدون اإلقليمــي والعاملــي، ب
رضورة تنويــع االقتصــاد ومــوارده، وامتــالك مقومــات مســتدامة لتحقيــق التنميــة واالزدهــار، 
وليــس أفضــل مــن الصناعــة الرقميــة وامللكيــة الفكريــة املرتبطــة بهــا لتكــون ركــن مــن أركان 
هــذه الرؤيــة، ونعتقــد أننــا يف رشكــة املعمــر منتلــك كافــة األدوات الالزمــة لالنطــالق يف هــذا 

املجــال.
 

مــن أجــل ذلــك، فــإن اســرتاتيجيتنا القادمــة ســرتكز بشــكل كبــر عــى عكــس اتجــاه التدفــق 
ــكارات  ــر االبت ــر تطوي ــر، ع ــتراد إىل التصدي ــن االس ــات م ــة املعلوم ــوق تنقي ــاري يف س التج
والحلــول الســعودية، وبنــاء امللكيــة الفكريــة وبــراءات االخــرتاع يف القطــاع التقنــي، وتأســيس 
ــر  ــا ع ــا وخرائن ــر كفاءاتن ــة الســعودية، ون ــع املبدعــن ورواد األعــال الرقمي ــراكات م ال
العــامل لتقديــم االستشــارات وتطبيــق أحــدث الحلــول التقنيــة والهندســية. ونحــن عــى ثقــة 

كبــرة بأننــا ســننجح عامليــاً بــذات القــدر الــذي نجحنــا بــه محليــاً..

زياد مرتجى
الرئيس التنفيذي - شركة المعمر ألنظمة المعلومات
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ابتكار في التخطيط التجاري..

وتناِم في األداء المالي

ــتمراً يف  ــواً مس ــا من ــت رشكتن ــث حقق ــام 2019، حي ــة لع ــج املالي ــاركتكم النتائ ــعدين مش يس
اإليــرادات يف الســنة املاليــة 2019 مقارنــة بعــام 2018، وعــى الرغــم التحديــات الناتجــة عــن 
حالــة عــدم اليقــن يف الســوق، إال أننــا حققنــا منــواً أعــى مــن متوســط منــو اإليــرادات يف قطــاع 
تقنيــة املعلومــات يف اململكــة. وحافظنــا عــى قــوة أدائنــا املــايل والتجــاري، لنصــل إىل مرتبــة 
متميــزة متكننــا مــن اقتنــاص الفــرص التــي مــن شــأنها مســاعدتنا عــى تحقيــق منــو متصاعــد 

يف أعالنــا التجاريــة. 
وفيا يي أهم املالمح املالية البارزة للعام املايل 2019:

بلغــت إيراداتنــا مــن العقــود عــام 2019 997.52 مليــون ريــال ســعودي، مقارنــة بـــ 886.15 . 1
مليــون ريــال ســعودي يف العــام الســابق؛ لنســجل منــواً بنســبة 12.6 ٪   عــى أســاس ســنوي

ــال يف . 2 ــون ري ــل 133.62 ملي ــال، مقاب ــون ري ــام 2019 163.82 ملي ــح اإلجــايل لع ــغ الرب بل
ــام الســابق ؛ لنســجل منــواً بنســبة 22.6 ٪   عــى أســاس ســنوي الع

بلــغ صــايف أرباحنــا لعــام 2019 بعــد الــزكاة 75.97 مليــون ريــال ســعودي، مقارنــة بـــ 64.51 . 3
مليــون ريــال ســعودي يف العــام الســابق؛ لنســجل منــواً بنســبة 17.8 ٪   عــى أســاس ســنوي

بلــغ العائــد عــى الســهم EPS 4.75 ريــال ســعودي للســهم، مقارنــة بـــ 4.03 ريــال ســعودي . 4
للســهم الواحــد يف العــام الســابق؛ مســجالً منــواً بنســبة 17.8 ٪   عــى أســاس ســنوي

بلغــت حقــوق املســاهمن 254.12 مليــون ريــال ســعودي، مقارنــة بـــ 196.59 مليــون ريــال . 5
ســعودي يف العــام الســابق، مســجلة منــواً بنســبة 29 ٪   عــى أســاس ســنوي

ــمولة  ــرتة املش ــالل الف ــدة خ ــة والجدي ــاريع الحالي ــذ املش ــاءة يف تنفي ــن الكف ــد أدى تحس وق
ــام  ــات املحجــوزة خــالل ع ــن الصفق ــح اإلجــايل م ــز هامــش الرب ــب تعزي ــر، إىل جان بالتقري
2019 إىل منــو متزايــد. واســتفادت الركــة بشــكل جيــد مــن املــوارد الداخليــة لتوليــد إيــرادات 
خدمــات مربحــة، والتــي جلبــت قيمــة مضافــة كبــرة إىل عوائــد الركــة؛ مــا أدى إىل تعزيــز 

املركــز املــايل للركــة مــن خــالل تقليــل االســتعانة باملــوارد الخارجيــة.
ــل  ــع والتســويق وتكاليــف التموي ــادة يف تكاليــف اإلدارة العامــة والبي وعــى الرغــم مــن الزي
خــالل عــام 2019، حافظــت رشكتنــا عــى منــو بنســبة 17.7٪ يف الدخــل قبــل احتســاب الــزكاة، 

بقيمــة أكــر مــن األرقــام التــي حققناهــا عــام 2018.

رؤية إيجابية
متتلــك رشكتنــا رصيــداً مرتاكــاً قويــاً مــن طلبــات الــراء التــي ميتــد موعدهــا حتــى عــام 2022، 
مــا ســيعطينا دفعــة قويــة لزيــادة اإليــرادات، إضافــة إىل مــا نشــهده مــن تحســن مســتمر يف 

أداء مبيعاتنــا للعــام الجديــد، ويؤكــد هــذا توقعاتنــا اإليجابيــة للســنة املاليــة 2020.
وختامــاً أود أن أشــكر بشــكل شــخيص فريــق اإلدارة املاليــة واملشــرتيات واللوجســتية يف الركــة 
عــى جهودهــم املتميــزة، والتــي أشــعر بالفخــر لقيادتهــا، وأقــدر تفانيهــم وإخالصهــم والتزامهم 

لتحقيــق نتائــج رائعــة بشــكل مســتمر لركــة املعمــر لنظــم املعلومــات ومســاهميها.

كارتيك راماسوامي
المدير المالي - شركة المعمر ألنظمة المعلومات

كيف نضمن الجودة ونحقق القيمة؟

نطبــق يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات دورة عمــل متطــورة تضمــن بشــكل حاســم تقديــم أعــى مســتويات الجــودة التــي تحقــق 
القيمــة املضافــة وتعــود بأعــى مــردود عــى االســتثار يف الحلــول التقنيــة التــي نقدمهــا لعمالئنــا. وتشــمل دورة العمــل الجوانــب 

التاليــة:. 

ــل: 	  ــق احتياجــات العمي ــة وف ــول التقني ــم الحل تصمي
مــن خــالل فريــق خــراء األعــال التقنيــة ومطــوري 
األعــال لدينــا، نقــوم بدراســة تفصيليــة لطبيعــة 
أعــال وخدمــات العمــالء، ومــن ثــم تصميــم الحلــول 
التقنيــة والهندســية األفضــل لتحقيــق أعــى عائــد 
عــى االســتثارات التــي يتــم تخصيصهــا لبنــاء الحلــول 

ــة الرقمي

الرتكيــز عــى تجربــة املســتخدم: نعتــر االهتــام 	 
ــع  ــل م ــة التعام ــتخدام وسالس ــة االس ــهولة واجه بس
الشاشــات والبيانــات أولويــة رئيســة يف كافــة الحلــول 
ــم  ــة تعل ــن رسع ــل أن نضم ــن أج ــا، م ــي نقدمه الت
ــا ــوم ببنائه ــي نق ــة الت ــة الرقمي ــه لألنظم ــل وتبني املتعام

ــذي 	  ــا ال ــة: ويشــمل تدريبن ــل املعرف ــز عــى نق الرتكي
ــي املســؤول  ــق التقن ــن الفري ــا كل م ــه لعمالئن نقدم
عــن إدارة األنظمــة لــدى العميــل، وكذلــك املســتخدم 

النهــايئ، ونقــدم التدريــب مــن خــالل فريقنــا التقنــي 

ــهادات  ــرتايف وش ــب االح ــر التدري ــا نوف ــل، ك املؤه

الرتخيــص مــن خــالل رشكائنــا مــن الــركات التقنيــة 

القياديــة عامليــاً، وبذلــك نضمــن أعــى مســتويات 

ــارص  ــر العن ــا، وتطوي ــة لعمالئن ــرة واملعرف ــل الخ نق

ــم. ــة لديه ــة العامل البري

الدعــم الفنــي ملــا بعــد البيــع: نعتمــد يف رشكــة املعمر 	 

ألنظمــة املعلومــات عــى الراكــة طويلــة األمــد مــع 

عمالئنــا مــن أجــل تحقيــق االســتدامة لــكال الطرفــن، 

مــن أجــل ذلــك نركــز بشــكل كبــر عــى الدعــم الفنــي 

الشــامل لألنظمــة والحلــول التــي نقدمهــا، ســواء عــى 

مســتوى ضــان ســالمة األجهــزة واألنظمــة املــوردة، أو 

مــن ناحيــة تقديــم خدمــات الدعــم الفني واملســاعدة 

عــر فريــق خرائنــا.
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مؤشرات األداء الرئيسة
فيــا يــي بيــان باإليــرادات والتكاليــف املبــارشة وإجــايل الربــح للركــة حســب قطاعــات األعــال. تقــوم الركــة بــإدارة املصاريــف 

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

اإليرادات/املصاريف
وحدة إدارة 

خدمات األعال
ريال سعودي

وحدة الحلول
ريال سعودي

وحدة النظم
ريال سعودي

وحدة نظم امن 
املعلومات

ريال سعودي

وحدت الشبكات
ريال سعودي

وحدة التشغيل 
والصيانة

ريال سعودي

اإلدارة العامة
ريال سعودي

اإلجايل
ريال سعودي

997,515,170-83,951,014283,753,211248,556,908137,389,141117,293,882126,571,014إيرادات العقود

)833,693,238(-)101,419,180()96,060,646()111,217,947()213,354,255()250,508,883()61,132,327(تكاليف مبارشة

163,821,932-22,818,68733,244,32835,202,65326,171,19421,233,23625,151,834إجايل الربح

)11,782,844(-)1,408,226()1,333,822()1,544,284()2,962,467()3,685,210()848,835(مصاريف بيع وتسويق

)44,258,309(-)7,968,720()7,613,167()7,040,991()6,802,957()5,067,251()9,765,223(مصاريف عمومية وإدارية

)7,581,286(-)578,802()536,378()628,272( )4,071,193()1,382,738()383,903(مخصص خسائر االئتان املتوقعة

833,200833,200------الحصة يف نتائج رشكات زميلة، صايف

)19,326,037(-424,392)1,003,302()4,734,347()7,398,925()6,180,507()433,348((تكاليف) دخل التمويل، صايف 

1,283,372-106,029381,896313,925173,521148,141159,860إيرادات أخرى

11,493,40717,310,51814,281,03612,396,82110,894,70815,780,338833,20082,990,028الدخل قبل الزكاة

31 ديسمر 2019
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رأس المال البشري
ــر اإلدارة هــي  ــري، وتعت ــر الب ــة يف العن ــا، واملتمثل ــة ورأس ماله ــة مســؤولة عــن أهــم أصــول الرك ــوارد البري ــر إدارة امل تعت
بوابــة دخــول املوظــف إىل الركــة، وهــي أيضــاً بوابــة الخــروج منهــا، وتعنــى املــوارد البريــة بــإدارة رأس املــال البــري وتســخر كل 
اإلمكانــات للحصــول عــى أقــى فائــدة ممكنــة مــن رأس املــال البــري؛ مــن خــالل عمليــات التدريــب والتأهيــل، وتنظيــم وإدارة 
الوقــت، وخلــق بيئــة عمــل مثاليــة ملوظفــي الركــة، وتوفــر 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 البري ــة بامل ــات املتعلق ــات والسياس ــزام بالتريع ــة يف االلت ــة املتمثل الخارجي

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

توطين الوظائف:

لــإدارة أدوار ومبــادرات كبــرة يف العمــل عــى توطــن الوظائــف 
بالركــة حيــث ســاهم القســم بشــكل كبــر مــن خــالل برنامــج 
»التدريــب املنتهــي بالتوظيــف« املدعــوم مــن صنــدوق تنميــة 
ــق اســتقرار  ــذي عمــل عــى خل ــة )هــدف(، وال املــوارد البري
ــتمرت  ــة اس ــعودية بالرك ــوادر الس ــن الك ــد م ــي للعدي وظيف
ــة إىل  يف العمــل ألكــر مــن ســنتن مــن خــالل الرنامــج.  إضاف
العمــل عــى رفــد اإلدارات بالســر 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 البري 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 ــر ك توف
تــدرج وظيفــي لهــم تضمــن  املختلفــة مــع وضــع خطــة 
اســتمرارهم بالعمــل لفــرتة ال تقــل عــن ســنتن. وكمرحلــة أوىل 

ــعودي(. ــف س ــدد )30 موظ ــف ع ــى توظي ــاق ع ــم االتف ت

ــل  ــا وزارة العم ــي أطلقته ــز( الت ــالء التمي ــادرة )عم ــن مب وضم
ــي  ــاق البالتين ــة إىل النط ــاق الرك ــع نط ــة لرف ــع خط ــم وض ت
بالتنســيق مــع وزارة العمــل، وقــد تــم تخصيــص مديــر حســاب 

ــة مــن وزارة العمــل. ــص للرك مخت

إنجازات إدارة الموارد البشرية:

ال يســعنا املجــال لذكــر جميــع منجــزات إدارة املــوارد البريــة 
بركــة املعمــر لكــن نتطــرق إىل أهــم املنجــزات وهــي: 

ــام . 1 ــن النظ ــالت اإلدارة م ــراءات ومعام ــع إج ــل جمي تحوي
الورقــي إىل النظــام اإللكــرتوين، مــن خــالل إضافــة برنامــج 
املعامــالت  بجميــع  يختــص  الــذي   ،)MENAITCEH(
ــوارد  ــالت إدارة امل ــة إىل معام ــف إضاف ــص املوظ ــي تخ الت
ــوم  ــذي يق ــج )MENAME( ال ــن خــالل برنام ــة م البري
ــا  ــه ومتابعته ــع طلبات ــم جمي ــن تقدي ــف م ــه املوظ خالل
إلكرتونيــاً حتــى مرحلــة التعميــد النهــايئ وإقفــال املعاملــة 
ــه  ــى بيانات ــالع ع ــن االط ــف م ــن املوظ ــة إىل متك باإلضاف
املاليــة وإمكانيــة الحصــول عــى أي مرفــق مــن ملفــه 
ــب(. ــر روات ــة – مس ــورة هوي ــب – ص ــادة رات ــد – زي )عق

2 . )MENAPAY( تشــغيل الرامــج الخاصــة باملــوارد البريــة
ــن  ــة م ــوارد البري ــي متكــن إدارة امل و)MENAHR( والت
االحتفــاظ بســجالت املوظفــن إلكرتونيــاً إضافــة إىل إجــراء 
جميــع املعامــالت الخاصــة بهــم عــى الرنامــج مثــل 
)التوظيــف – التدريــب – التقييــم - اإلجــازات – الرواتــب 

ــر...(. – التقاري

إنشاء هيكل وظيفي للركة.. 3

إنشــاء وتوحيــد واعتــاد املســميات الوظيفيــة لجميــع . 4
اإلدارات.

توثيــق عقــود املوظفــن عــى التأمينــات االجتاعيــة بنســبة . 5
ــة  ــرتة الحالي ــة يف الف ــى الرك ــوب ع ــم أن املطل 44 ٪، رغ

فقــط نســبة 20 ٪. 

تخصيــص رقــم عــى برنامــج )واتــس آب – أعــال( خــاص . 6
بالركــة الســتقبال استفســارات املوظفــن والتواصــل معهــم 

عــى مــدار الســاعة.

إحصائيات الموظفين:
 عدد الموظفين حتى 2019/12/31م 

عدد املوظفني غر السعودينيعدد املوظفني السعودينيعدد املوظفني اإلجايل 

675246429

عدد الذين تم توظيفهم في 2019

عدد املوظفني غر السعودينيعدد املوظفني السعودينيعدد املوظفني اإلجايل 

270149121
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الجــمــــعـــيــــة العــــــــــــامــــة

 أمني الرس مجلس االدارة

 لجنة الرتشيحات واملكافآتالحوكمة

لجنة املراجعة

املراجع الداخيل

السكرتارية التنفيذية

عاقات املستثمرين

الشؤون القانونية

إدارة االتصال والتسويق

إدارة تقنية املعلومات

إدارة التخطيط االسرتاتيجي

مدير عام املوارد البرية املدير املايلمدير العمليات املدير التقني

إدارة املوارد البرية مكتب إدارة املشاريع

وحدة الخدمات
االستشارية واالحرتافية

قسم التحصيل

الدعم الهنديس ملا قبل البيع اإلدارة املالية

املشرتيات والخدمات اللوجستية مدير وحدة الصيانة والتشغيل

مدير عام املبيعات مدير وحدة أمن املعلومات

مدير مبيعات الغربية

وحدة الصيانة والتشغيلوحدة خدمات األعال

مدير مبيعات الوسطى

وحدة أمن املعلومات

مبيعات الغربية

مدير وحدة الحلولمدير وحدة األنظمة

مبيعات الوسطى

مدير وحدة خدمات األعال

مدير مبيعات الرقية

مبيعات الرقيةوحدة الحلولوحدة األنظمة

مدير وحدة التحول الرقميمدير وحدة الشبكات

وحدة التحول الرقميوحدة الشبكات

الرئيس التنفيذي

تتبنــى رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات منهجيــة العمــل 
البريــة املــوارد  إدارة  عــى  يرتكــز  الــذي   املؤســي، 
تفويــض  عــى  ويقــوم  الحوكمــة،  وفريــق  املاليــة  واإلدارة 
الــذي  الوقــت  ذات  يف  األدوار،  وتوزيــع  الصالحيــات 
التكامــل  تضمــن  داخليــة  عمــل  دورة  فيــه  تطبــق 
وقطاعــات  املختلفــة  األعــال  وحــدات  بــن  والتشــارك 
واملاليــة  التســويقية  اإلدارات  باقــي  يف  األخــرى  الركــة 
 واإلداريــة. وتبــدأ دورة العمــل التجاريــة يف املؤسســة مــن 
تســويق  مهمــة  يتــوىل  الــذي  املبيعــات،  قطــاع 
مــع  بالتعــاون  العمــالء  لــدى  الركــة   خدمــات 
إدارة االتصــال والتســويق التــي تتــوىل كل مــا يتعلــق بالعالمــة 
التجاريــة للركــة وســمعتها ومكانتهــا الســوقية، ويتلقــى 
ــوىل  ــي تت ــال الت ــدات األع ــن وح ــم م ــات الدع ــاع املبيع قط
مهمــة التواصــل مــع الــركاء االســرتاتيجين مــن الــركات 
التقنيــة القياديــة التــي توفــر األنظمــة والحلــول التكنولوجيــة 

املتقدمــة. حيــث تقــوم وحــدات األعــال بتطويــر الفــرص 
التجاريــة واستكشــاف الصفقــات بالتعــاون مــع الــركات 
ــات  ــق املبيع ــن فري ــل ب ــذا التكام ــر ه ــة، وع ــة الحليف التقني
أهــم  الركــة  تحقــق  القياديــة  التكنولوجيــة  والــركات 

صفقاتهــا وعوائدهــا.
ــام 2019  ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــت رشك ــد قام وق
الهنــديس  الدعــم  وفريــق  التقنيــة  اإلدارة  فريــق  بتوســيع 
ــول  ــم الحل ــر يف تصمي ــكل كب ــاهم بش ــذي يس ــات، ال للمبيع
العمــالء  مــن  لــكل  املضافــة  القيمــة  لتقديــم  املتكاملــة، 
ــة أعــال  ــز وتنمي ــم تعزي ــة الحليفــة. كــا ت  والــركات التقني
ــة، التــي عــززت مــن  وحــدة الخدمــات االستشــارية واالحرتافي
منتجــات الركــة مــن خــالل تقديــم استشــارات تقنيــة نوعيــة، 
كان لهــا أثــر كبــر يف تحقيــق إيــرادات ماليــة جديــدة للركــة 

عــززت مــن ربحيتهــا بشــكل كبــر.

الهيكل التنظيمي
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إعان الركة الداخيل عن 
تبني عمليات إدارية با أوراق 
لحاية البيئة

االستدامة
تعتــر االســتدامة يف مارســة أعالنــا مبــدأً أساســاً نؤمــن بــه منــذ أن انطلقنــا قبــل أربعــة عقــود، وســنواصل التزامنــا بــه طاملــا واصلنــا 
املســاهمة يف بنــاء هــذا الوطــن، وينطلــق فهمنــا لالســتدامة يف مارســة األعــال مــن منظورهــا الشــامل، الــذي يتعــدى املحافظــة عــى 

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

الركن البيئي:
ــى  ــن ع ــذا الرك ــى ه ــا يحظ ــادة م  وع
ــز  ــث نرك ــام، حي ــن االهت ــدر م ــر ق أك
ــتخدمها  ــي نس ــة الت ــول واألنظم يف الحل
داخليــاً أو نقــوم بتطبيقهــا لــدى عمالئنــا 
ــة والحــد  ــا الكربوني ــل بصمتن عــى تقلي
مــن نفايــات التغليــف واســتخدام امليــاه 
وتأثرهــا اإلجــايل عــى البيئــة، وقــد 
حصــل املبنــى الجديــد للركــة عــى 
ــى  ــديس ملبن ــم هن ــل تصمي ــزة أفض جائ
األوســط  الــرق  يف  تجاريــة  مكاتــب 
وتوفــره  الخــراء  مزايــاه  بســبب 
ــل منتجــات  ــا متث ــة. ك الســتهالك الطاق
الركــة وأنظمتهــا الرقميــة التــي تقدمهــا 
ــن  ــل م ــاً يف التقلي ــالً رئيس ــة عام الرك
اســتهالك الــورق، وتســاعد يف تقديــم 
مــا  بعــد،  عــن  للجمهــور  الخدمــات 
يحــد مــن الحاجــة إىل التنقــل واســتهالك 
ــر بشــكل ضــار عــى  ــذي يؤث ــود ال الوق

ــة. البيئ

المسؤولية االجتماعية: 
ألنظمــة  املعمــر  رشكــة  يف  نركــز 
ــب  ــى الجان ــر ع ــات بشــكل كب املعلوم
االجتاعــي يف أعالنــا، ابتــداًء مــن رعاية 
ــم  ــاخ مالئ ــل من ــر أفض ــا وتوف موظفين
لهــم للعمــل ومارســة مهامهــم اليوميــة 
يف بيئــة الئقــة وأجــواء مريحــة، ونحــرص 
عــى الرتكيز عى اســرتاتيجيات االســتبقاء 
ذلــك  يف  مبــا  للموظفــن،  واملشــاركة 
ــكل  ــوة بش ــة واألب ــاة األموم ــا مراع مزاي
لســاعات  املرنــة  والجدولــة  أفضــل، 
العمــل، وإتاحــة فــرص التعلــم والتطويــر 
الداخــي  التدريــب  عــر  املســتمر 
ــخصية  ــدرات الش ــاء الق ــي، وبن والخارج
ــا عــى  ــة عــى حــد ســواء. أم واالحرتافي
ــى  ــة ع ــل الرك ــع فتعم ــد املجتم صعي
والرائــح  املجتمــع  ومتكــن  دعــم 
دعــم  إىل  تحتــاج  والتــي  الضعيفــة، 
ومســاندة منــا، مــن خــالل الرعايــات 
ــزم  ــة. وتلت ــة املتواصل ــاركات املالي واملش
وإتاحــة  الوظائــف  بتوطــن  الركــة 
أفضــل الفــرص للكفــاءات الوطنيــة مــن 
أجــل العمــل وتطويــر القــدرات املهنيــة. 

الركن االقتصادي: 
ألنظمــة  املعمــر  رشكــة  يف  نلتــزم 
ــة  ــتثمرينا مبارس ــاه مس ــات تج املعلوم
األعــال التجاريــة املربحــة التــي تحقــق 
ــع  ــتثاراتهم. وم ــى اس ــد ع ــى عوائ أع
ــى  ــوق ع ــح أن يتف ــن للرب ــك، ال ميك ذل
ألن  لالســتدامة،  األخريــن  الدعامتــن 
تحقيــق الربــح بــأي مثــن ال يعنــي عــى 
االقتصاديــة  الركيــزة  تحقــق  اإلطــالق 
لالســتدامة يف األعــال. ويشــمل ذلــك 
األنشــطة التــي تتــالءم مــع االمتثــال 

املخاطــر. وإدارة  للحوكمــة 

تكريم رشكة املعمر ألنظمة املعلومات من 
قبل جمعية األطفال املعوقني

تلتزم رشكة املعمر ألنظمة املعلومات 
بتوظيف الكوادر السعودية 
وتأهيلها يف قطاع تقنية املعلومات 
والتخصصات الفنية الدقيقة

تدريب فريق العمل عىل املهارات السبعة 
ألكرث األشخاص فعالية ضمن خطة الركة 

املتواصلة لتطوير العنرص البري
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الشركات الحليفة

مجموعة إدارات
ــض يف كل  ــب الناب ــة القل ــات مبثاب ــا املعلوم ــاس لتكنولوجي ــة األس ــد البني تع
ــتغناء  ــن االس ــاراً ميك ــا خي ــول التكنولوجي ــتثار يف حل ــد االس ــال، ومل يع األع
عنــه؛ لــذى مــن املهــم أن يكــون لدينــا اســرتاتيجية وبنيــة أســاس للتكنولوجيــا 
تتناســب مــع أهــداف املؤسســات وتحســن أداء أعالهــا، وتعتمــد املؤسســات 
الحديثــة عــى البنيــة األســاس لتكنولوجيــا املعلومــات كأداة رئيســة للتعــاون 
وتحســن الرؤيــة واالتصــاالت واإلنتاجيــة وإدارة الســوق عــن بُعــد، كــا 
أصبحــت الحكومــات أيضــاً ملتزمــة بتكنولوجيــا املعلومــات باعتبارهــا مكونــاً 

ــة. ــة واالجتاعي ــة االقتصادي رئيســاً للتنمي

ــار املجموعــة املناســبة مــن  ــة واختي ــول التقني ــم الحل ــزال مهمــة تصمي وال ت
منتجــات التكنولوجيــا تحديــاً كبــراً ينضــوي عــى العديــد مــن املراحــل 
املعقــدة، خاصــة إذا كان املطلــوب تكامــل تلــك التقنيــات مــن أجــل تحقيــق 
ــة،  ــث التكلف ــة مــن حي ــات تتســم بالفعالي ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــة تحتي بني
ــا،  ــاد عليه ــن االعت ــة ميك ــة آمن ــر بآلي ــة التطوي ــغيل، وقابلي ــهولة التش وس
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 اســتثاراتها يف البنيــة األســاس التكنولوجيــة، 
حيــث نُعتــر إحــدى الــركات الرائــدة يف مجــال خدمــات التكنولوجيــا التــي 
ــارات  ــم االستش ــة، وتقدي ــق الحيوي ــم املراف ــة تصمي ــات هندس ــدم خدم تق
التكنولوجيــة، وكذلــك توفــر الخدمــات الســحابية واملـُـدارة بشــكل متكامــل، 
وتشــمل قاعــدة عمالئنــا العديــد مــن الصناعــات مبــا يف ذلــك القطــاع العــام 
واملــايل والتصنيــع واالتصــاالت والرعايــة الصحيــة وتجــارة التجزئــة والتعليــم.
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أبرز إنجازات عام 2019م

في القطاع الحكومي: 
ــع  ــة م ــر بالراك ــة املعم ــة يف رشك ــرق التقني عملــت الف
ــم حــل  ــدة عــى تصمي ــة الرائ إحــدى املؤسســات الحكومي
املعلومــات  لتكنولوجيــا  أســاس  بنيــة  متكامــل إلنشــاء 
ــات  ــد بيان ــغيلية لقواع ــف التش ــل الوظائ ــحابية لرتحي الس
أوراكل املوزعــة عــر املؤسســة إىل منصــة تشــغيل واحــدة 
وقــادرة عــى تلبيــة كافــة وظائــف األنظمــة املتفرقــة، 
بعبــارة أخــرى، القيــام بتوحيــد وتوفــر بنيــة تحتيــة عاليــة 
ــن  ــل األول م ــذا الح ــل ه ــات، وميث ــد البيان ــدرة لقواع الق
نوعــه الــذي يســتخدم منظومــات أوراكل مــن الجيــل الثاين.
ــل مــن  ــة للعمي ــة التحتي ويهــدف املــروع إىل دعــم البني
خــالل توفــر قــدرات الحوســبة الســحابية اآلمنــة ومنخفضة 

التكاليــف التشــغيلية واإلداريــة.
وتتيــح هــذه الخدمــة ملوظفــي تكنولوجيــا املعلومــات 
للعميــل الرتكيــز عــى إضافــة قيمــة إىل األنشــطة التجاريــة 
األســاس، بــدالً مــن هــدر الوقــت يف صيانــة األجهــزة 
ــة العمــل، وســيكون العميــل قــادراً  ومتابعــة اســتدامة بيئ
عــى تحديــد معــدل االســتهالك والخدمــات الســحابية ذات 
الصلــة بنــاًء عــى احتياجاتــه وأهدافــه. مــا يحقــق الرسعــة 
يف األداء وتوافــق التطبيقــات واملرونــة يف إنجــاز املهــام 

ــل. للعمي

في قطاع التأمين: 
ــول  ــل يف االســتفادة مــن حل ــق أهــداف العمي ــر تحقي يعت
أوراكل التكنولوجيــة املصممــة لتلبيــة قواعــد البيانــات 
املعقــدة أحــد املكونــات الرئيســة لنهــج رشكــة املعمــر 
ــة  ــل األنظم ــات تكام ــة متطلب ــات يف تلبي ــة املعلوم ألنظم
عــر بيئــات املؤسســات املتنوعــة. وقــد ســاعد تحالــف 
ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــر البني أوراكل/املعمــر عــى تطوي
ــوالً إىل  ــات وص ــن التطبيق ــة م ــول متكامل ــالل حل ــن خ م

ــدرة. ــة الق ــات فائق ــن البيان ــائل تخزي وس
ــن  ــة م ــا مجموع ــم تقدميه ــي ت ــة الت ــرت املنظوم ــد وف وق
مفتوحــة  منتجــات  تشــمل  املتقدمــة،  الحلــول  مزايــا 
ومتكاملــة مــع مختلــف أنــواع األنظمــة، لتحقــق التســارع 
والنمــو لألعــال، وتســاهم يف انخفــاض التكلفــة اإلجاليــة 
المتــالك وتشــغيل األنظمــة، وفــق بنيــة تحتيــة قابلــة 
ــاض  ــم بانخف ــتقبل، تتس ــو يف املس ــة النم ــر لتغطي للتطوي
التكلفــة والتشــغيل وتحقــق الفوائــد التجاريــة، عــر منصــة 
ــل  ــل أداء مقاب ــن أفض ــحابية، تضم ــبة الس ــزة للحوس جاه
الســعر يف الســوق، عــر حلــول مضمونــة بالكامــل مــن قبــل 
ــة أوراكل، تســمح بالحصــول عــى الدعــم الفنــي مــن  رشك
جهــة واحــدة، لتســاعد عــى تحســن الكفــاءة مــن حيــث 
ــوارد  ــة، ومب ــى املســتخدم الســتضافة املنظوم مســاحة املبن

ــة. ــتهالك الطاق ــد واس ــات التري ــل ملتطلب أق

في القطاع الحكومي، 
ــاً  ــات بنجــاح تقيي ــة املعمــر ألنظمــة املعلوم نفــذت رشك
تفصيليــاً لجاهزيــة األمــان واختبــار االخــرتاق املتوافــق 
مــع معيــار ISO-27001 للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة 
الرئيســة يف اململكــة، وكانــت جهــود الركــة عامــالً رئيســاً 
ــالء،  ــل للعم ــكل أمث ــات بش ــن املعلوم ــداد أم ــن إع لتمك
ــة  ــات للمملك ــن املعلوم ــدرات أم ــدارة ق ــاعد يف ص ــا س م
الســيراين  األمــن  مــؤرش  يف  متقدمــاً  ترتيبــاً  واحتاللهــا 

ــاً. ــي عاملي الوطن
 

في قطاع صناعة النفط والغاز:
نظــراً ألن قطــاع النفــط والغــاز يعتــر أحــد الركائــز األكــر 
ــر  ــة املعم ــت رشك ــد أول ــعودي، فق ــاد الس ــة لالقتص أهمي
الجهــات  لتمكــن  املعلومــات اهتامــاً خاصــاً  ألنظمــة 
الرائــدة يف صناعــة النفــط والغــاز لتعزيزهــم بقــدرات 
ــاً  ــاً ضخ ــاح مروع ــا بنج ــدد أنجزن ــذا الص ــورة. وبه متط
لتثبيــت »أنظمــة منــع فقــدان البيانــات« تغطــي أكــر مــن 
70,000 نقطــة، وحقــق املــروع نجاحــاً باهــراً ويعتــر 
إنجــازاً متميــزاً رضب رقــاً قياســياً يف وقــت التســليم، حيــث 
تــم االنتهــاء منــه يف أقــل مــن 180 يومــاً. مــن جانــب آخــر، 
ــدادات  ــاريع إع ــر مش ــن أك ــداً م ــروع واح ــذا امل كان ه
أمــان األجهــزة الطرفيــة تعقيــداً يف منطقــة الــرق األوســط 

ــة. يف قطــاع الطاق

في القطاع البنكي:
ــد  ــح مؤسســة النق ــة 2030 ولوائ ــة اململك ــع رؤي متاشــياً م
العــريب الســعودي، والتــي تنــص عــى تحويــل اململكــة 
ــت  ــاً، نجح ــد عاملي ــايل رائ ــز م ــعودية إىل مرك ــة الس العربي
رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات يف تطبيق ترقية وتوســعة 
ــاين  ــل الث ــن الجي ــة م ــدار الحاي ــن وج ــام األم ــرة لنظ كب
للنظــم املرفيــة األســاس يف مؤسســات بنكيــة رائــدة. وتــم 
إنجــاز هــذا املــروع الدقيــق بأقــل وقــت توقــف للخدمــة 
ــة  ــات املرفي ــاً ملســتخدمي العملي ــاً نهائي ــن ملحوظ مل يك
الذيــن يتعاملــون مــع البنــك عــى مــدار الســاعة، مــا وفــر 
ــل وحافــظ عــى مســتوى  ــراً مــن التكلفــة للعمي ــدراً كب ق
ــة  ــع األنظم ــون م ــن يتعامل ــالء الذي ــن رىض العم ــاٍل م ع

ــة مــن دون انقطــاع. املرفي
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في قطاع الطاقة 
ــات  ــة أن عملي ــاع الطاق ــة بقط ــركات املتخصص ــدرك ال ت
رئيســيان يف  عامــالن  املعلومــات  تكنولوجيــا  وخدمــات 
تعزيــز العمليــات التجاريــة وتأمــن تقديــم الخدمــات 
ــادرت إحــدى  ــك ب ــن أجــل ذل بشــكل مســتقر وســلس. م
ــق  ــة بتطبي ــاع الطاق ــة يف قط ــدة املتخصص ــركات الرائ ال
نظــام BMC Remedy Service Desk للمســاعدة والدعــم 

.Remedy ــام ــابقاً نظ ــمى س ــذي كان يس ــي، وال الفن

لتجديــد  الركــة مروعــاً  الحاســوب يف  مركــز  أطلــق 
ــة الخاصــة بالتعــاون  ــا املعلومــات الحالي أنظمــة تكنولوجي
ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــال يف رشك ــول األع ــات حل ــع خدم م
املعلومــات MIS، لالســتفادة مــن أحــدث مزايــا وتطبيقــات 
BMC. ويهــدف املــروع إىل إعــادة تصميــم وتوســيع 
ــة إىل  ــة باإلضاف ــات يف الرك ــا املعلوم ــات تكنولوجي خدم

ــدة.  ــات جدي ــات ومنظوم ــر خدم توف

وتشــمل تلــك املنظومــات تحســن الخدمــات املقدمــة 
ــدة مــن  ــم النســخة الجدي للمســتخدمن مــن خــالل تقدي
محطــة  باعتبــاره   BMC Digital Workplace نظــام 
املتعلقــة  خدماتهــم  لجميــع  وحديثــة  شــاملة  توقــف 
تصميــم  إعــادة  متــت  كــا  املعلومــات،  بتكنولوجيــا 
ــدث  ــتخدام أح ــة باس ــة ECC BMC الحالي ــز أنظم وتعزي
إصــدار مــن BMC Helix، وقــام مستشــارو رشكــة املعمــر 
 HP Assetو HP uCMDB ألنظمــة املعلومــات باســتبدال
 BMC و BMC CMDB نظــام مكانــه  ليحــل   Center
ــنة،  ــة محس ــان بوظيف ــث يقوم Asset Management حي
ــص  ــط خصائ ــم ضب ــات، وت ــرس الخدم ــا بفه ــم ربطه وت
 ،ECC لـــ  الشــبكة  يف  لألصــول  التلقــايئ  االستكشــاف 
ــوفت  ــج مايكروس ــات وبرام ــتبدال أدوات إدارة تطبيق واس
للتعامــل   BMC Client Management بـــ   Microsoft
مــع جميــع محطــات عمــل ECC، وصــوالً إىل أمتتــة املهــام 
ــن  ــة تزام ــتخدام خاصي ــات باس ــة والعملي ــررة اليدوي املتك

 .BMC

في القطاع البنكي
متكــن العميــل الــذي يعتــر أحــد أكــر البنــوك اإلســالمية يف 
العــامل، مــن تخفيــض وقــت معالجــة الكــوارث إىل النصــف، 
 ،BMC Atrium Orchestrator بعــد تطبيقــه منظومــة
البنــك دعــم  ويتــوىل فريــق تكنولوجيــا املعلومــات يف 
العمليــات املرفيــة يف كل مــن اململكــة العربية الســعودية 
ودول أخــرى يف املنطقــة، باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم 
ــد  ــك. وتع ــهم يف البن ــداول األس ــم ت ــات قس ــي لعملي الفن
األنظمــة  يف  توقــف  أي  مبعالجــة  الرسيعــة  االســتجابة 
ــك.  ــاً حاســاً يف البن ــة مطلب ــوع كارث ــة وق ــة يف حال الحيوي
وعــى الرغــم مــن ضخامــة قاعــدة العمــالء يف البنــك 
ــدة  ــات املعق ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــد يف بيئ ــد التعقي وتزاي
والكبــرة، متكــن فريــق التعــايف مــن الكــوارث مــن الوصــول 
إىل هدفــه باســرتجاع تشــغيل األنظمــة الحيويــة خــالل أقــل 
ــال  ــق مــن االمتث ــك متكــن الفري مــن ســاعتن فقــط، وبذل
الســعودي  العــريب  النقــد  للوائــح وتعليــات مؤسســة 
 )SAMA( بإجــراء االختبــار الشــامل للتعــايف مــن الكــوارث
End-To-End DR مــرة واحــدة عــى األقــل كل ثالثــة 

ــهر. أش

ــل  ــوارث يجع ــتجابة للك ــن االس ــدم م ــتوى املتق ــذا املس ه
عمــالء البنــك مطمئنــن عنــد حــدوث خلــل ال ســمح 
اللــه، حيــث انخفضــت املــدة الالزمــة الســتعادة تطبيقــات 
املســتوى األول مــن أربــع ســاعات إىل تســعن دقيقــة 90، 
وتــم اســرتجاع تشــغيل تطبيقــات املســتوى الثــاين وربطهــا 
بشــبكة اإلنرتنــت يف غضــون ســاعتن، كــا انخفــض عــدد 
األشــخاص املطلــوب منهــم إجــراء اختبــار التعــايف مــن 
الكــوارث disaster recovery )DR(، مــا قلــل مــن التكلفــة 
بــه بشــكل  القيــام  الــذي يجــب  التشــغيلية لالختبــار 
ــا  ــق تكنولوجي ــدرة فري ــاً بق ــأيت مدعوم ــك ي فصــي. كل ذل
ــل  ــاءة أفض ــق كف ــة BMC بتحقي ــر منظوم ــات ع املعلوم
وتســجيل املشــكالت أثنــاء اســرتجاع تشــغيل األنظمــة 
ــل  ــادم بالتسلس ــغيل الخ ــادة تش ــذ إع ــن تنفي ــد م والتأك

ــرتداد.  ــاء االس ــة أثن ــة األنظم ــح، ومراقب الصحي

مشروع الحوسبة السحابية الحكومية:
خــالل عــام 2019 تــم تنفيــذ املــروع الريــادي الخــاص 
ــر  ــة G-Cloud والــذي يعت ــحابية الحكومي ــبة الس بالحوس
وأمتتــة  الحكوميــة  الســحابية  للحوســبة  النــواة  بدايــة 
األداء  تطــور  عــى  إيجابــا  ينعكــس  والــذي  املعلومــات، 
الخــاص بالقطاعــات الحكوميــة، ورفــع كفــاءة وجاهزيــة 
البنيــة األســاس للوصــول إىل رفــع مســتوى الخدمــة املقدمــة 
ــات؛  ــض النفق ــة وتخفي ــادة اإلنتاجي ــم، وزي ــن واملقي للمواط
البيانــات  مراكــز  توحيــد  إىل  املــروع  يهــدف  حيــث 
واملعلومــات ملــا يقــارب أربعائــة هيئــة حكوميــة لتســتفيد 

مــن خدمــات الحوســبة الســحابية الحكوميــة. 
ــحابية  ــبة الس ــة للحوس ــة املخصص ــذه املنظوم ــتكون ه وس
االصطناعــي  الــذكاء  قــدرات  لدعــم  ركيــزة  الحكوميــة 
البيانــات  إىل  املســتندة  التحليليــة  والتقاريــر  الحكومــي، 
الضخمــة، وماســيفتح آفاقــاً جديــدة أمــام االقتصاد الســعودي  

لدخــول عــر التحــول الرقمــي الشــامل.

في القطاع الحكومي:
ــن  ــة م ــة متكامل ــد منظوم ــام 2019 بتوري ــة ع قامــت الرك
ــاص  ــات الخ ــز البيان ــغيل مرك ــاس لتش ــى األس ــدات البن مع
بإحــدى الجهــات الحكوميــة الســيادية الكــرى، شــملت 
منظومــة الخــوادم املركزيــة والتخزيــن وأمــن املعلومــات 
االحرتافيــة  الخدمــات  كافــة  إىل  إضافــة  والشــبكات، 
ــا  ــة التكنولوجي ــز ومنظوم ــاءة املرك واالستشــارية لضــان كف

ــا.  ــي تــم اعتاده الحديثــة  الت

دعم القطاع األكاديمي
اســتحوذت رشكــة املعمــر النظمــة املعلومــات عــى العديــد 
مــن مشــاريع التشــغيل والصيانــة العديــدة، أبرزهــا مــع 
إحــدى أكــر الجامعــات الســعودية يف اململكــة، حيــث تقــوم 
رشكــة املعمــر بتقديــم الخــرات والكفــاءات إلدارة منظومــة 
تكنولوجيــا املعلومــات يف الجامعــة عــى مــدار الســاعة، 
وملــدة ثــالث ســنوات، كــا تســتمر وحــدة األعــال يف تنفيــذ 
ــات  ــم الخدم ــة تقدي ــث آلي ــاريع وتحدي ــن املش ــد م العدي
ــؤرشات األداء  ــات وم ــن اتفاقي ــدة م ــة جدي ــمل منظوم لتش

ــتجابة. ــة يف االس ــة والرسع ــر الدميوم ــى معاي ــي بأع التقن
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في قطاع الطاقة 
ــات  ــة أن عملي ــاع الطاق ــة بقط ــركات املتخصص ــدرك ال ت
رئيســيان يف  عامــالن  املعلومــات  تكنولوجيــا  وخدمــات 
تعزيــز العمليــات التجاريــة وتأمــن تقديــم الخدمــات 
ــادرت إحــدى  ــك ب ــن أجــل ذل بشــكل مســتقر وســلس. م
ــق  ــة بتطبي ــاع الطاق ــة يف قط ــدة املتخصص ــركات الرائ ال
نظــام BMC Remedy Service Desk للمســاعدة والدعــم 

.Remedy ــام ــابقاً نظ ــمى س ــذي كان يس ــي، وال الفن

لتجديــد  الركــة مروعــاً  الحاســوب يف  مركــز  أطلــق 
ــة الخاصــة بالتعــاون  ــا املعلومــات الحالي أنظمــة تكنولوجي
ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــال يف رشك ــول األع ــات حل ــع خدم م
املعلومــات MIS، لالســتفادة مــن أحــدث مزايــا وتطبيقــات 
BMC. ويهــدف املــروع إىل إعــادة تصميــم وتوســيع 
ــة إىل  ــة باإلضاف ــات يف الرك ــا املعلوم ــات تكنولوجي خدم

ــدة.  ــات جدي ــات ومنظوم ــر خدم توف

وتشــمل تلــك املنظومــات تحســن الخدمــات املقدمــة 
ــدة مــن  ــم النســخة الجدي للمســتخدمن مــن خــالل تقدي
محطــة  باعتبــاره   BMC Digital Workplace نظــام 
املتعلقــة  خدماتهــم  لجميــع  وحديثــة  شــاملة  توقــف 
تصميــم  إعــادة  متــت  كــا  املعلومــات،  بتكنولوجيــا 
ــدث  ــتخدام أح ــة باس ــة ECC BMC الحالي ــز أنظم وتعزي
إصــدار مــن BMC Helix، وقــام مستشــارو رشكــة املعمــر 
 HP Assetو HP uCMDB ألنظمــة املعلومــات باســتبدال
 BMC و BMC CMDB نظــام مكانــه  ليحــل   Center
ــنة،  ــة محس ــان بوظيف ــث يقوم Asset Management حي
ــص  ــط خصائ ــم ضب ــات، وت ــرس الخدم ــا بفه ــم ربطه وت
 ،ECC لـــ  الشــبكة  يف  لألصــول  التلقــايئ  االستكشــاف 
ــوفت  ــج مايكروس ــات وبرام ــتبدال أدوات إدارة تطبيق واس
للتعامــل   BMC Client Management بـــ   Microsoft
مــع جميــع محطــات عمــل ECC، وصــوالً إىل أمتتــة املهــام 
ــن  ــة تزام ــتخدام خاصي ــات باس ــة والعملي ــررة اليدوي املتك

 .BMC

مكتب إدارة المشاريع:
شــهد مكتــب إدارة املشــاريع منــواً اســتثنائياً يف العــام 2019، 
ــا  ــا، م ــا وحجمه ــدد املشــاريع ونوعيته ــادة ع ــاً بزي مدعوم
اســتدعى زيــادة أعــداد مــدراء املشــاريع والرامــج بشــكل 
كبــر، وقــام مكتــب إدارة املشــاريع بتنفيــذ مــا يزيــد عــى 
200 مــروع رئيــس، تنوعــت فيهــا الحلــول مــن بــن 

وحــدات األعــال الســت.
ــر  ــى املعاي ــة ع ــاريع يف الرك ــذ املش ــة تنفي ــد آلي وتعتم
ــق  ــل فري ــر بتأهي ــام الكب ــع االهت ــذ، م ــة يف التنفي العاملي
العمــل وتزويــده بالشــهادات االحرتافيــة املعتمــدة عامليــاً يف 

ــذ املشــاريع. قطــاع تنفي
وقــد حقــق مكتــب إدارة املشــاريع نجاحــاً اســتثنائياً أســهم 
ــذا العــام  ــة له ــرادات الرك ــر يف إي ــق النمــو الكب يف تحقي
ــر إدارة  ــدث معاي ــي أح ــالل تبن ــن خ ــا، م ــة أرباحه وتنمي
املخاطــر التــي ضمنــت درجــات كبــرة مــن رىض العمــالء.

الخدمات االحترافية واالستشارية:
عــى  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  مــن رشكــة  حرصــاً 
ــق  ــا، قامــت بتأســيس فري ــة لعمالئه ــر القيمــة املضاف توف
متخصــص للخدمــات االحرتافيــة واالستشــارية ضمــن وحــدة 
أعــال الصيانــة والتشــغيل، حيــث تــم اســتقطاب وتأهيــل 
ــات  ــن يف مجــال الخدم ــن املتخصصــن واملحرتف ــد م العدي

ــارية. االستش
وقــد ســاهمت هــذه الخطــوة يف تحقيــق أربــاح اســتثنائية 
ســاهمت مــن منــو العوائــد اإلجاليــة للركــة بشــكل كبــر 
عــام 2019 مقارنــة بعــام 2018، وقللــت االعتــاد عــى 
ــت  ــي كان ــة، والت ــارية الخارجي ــوارد االستش ــتعانة بامل االس
تكلــف الركــة مبالــغ كبــرة وتحرمهــا مــن االســتفادة مــن 

أربــاح مجديــة يف كثــر مــن املشــاريع.
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يقــع عــى عاتــق مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مســؤولية إدارة المخاطر
اإلرشاف عــى املخاطــر املحتملــة التــي تحيــط بالركــة 
ويتمثــل دور املجلــس واإلدارة مــن خلفــه يف ضبــط اإليقــاع 
ــة، مــن خــالل  ــة إدارة املخاطــر يف الرك ــر عــى ثقاف والتأث

ــد املخاطــر والطــرق املثــى للتعاطــي معهــا.  تحدي

نماذج من المخاطر المحتملة: 
ــة: إن الوضــع االقتصــادي العاملــي أو  املخاطــر االقتصادي  .1
ــه تأثــر غــر مبــارش عــى أعــال  اإلقليمــي قــد يكــون ل
أداء  التغــرات يف  ذلــك  ويشــمل  املســتقبلية  الركــة 
الســوق والســيولة وتكاليــف التمويــل والركــود، والتضخــم 
أن  ميكــن  التــي  والدبلوماســية  السياســية  واألحــداث 
يكــون لهــا تأثــر عــى أســواق الــركات يف مجــال تقنيــة 

ــات. املعلوم
ــني: إن إدارة أعــال  املخاطــر املتعلقــة باألنظمــة والقوان  .2
ــر  ــة وأي تغ ــن مختلف ــة وقوان ــع ألنظم ــركات 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  ــات الت ــن القطاع ــات م ــة املعلوم ــف قطــاع تقني يصن
ــه  ــر املتســارع مــا قــد ينشــأ عن تتســم بالتطــور والتغي
ــة. ــات ومخاطــر عــدم القــدرة عــى املواكب بعــض التحدي
مخاطــر الهجــات الســيرانية وأمن الحوســبة الســحابية:   .4
يعتــر قطــاع تقنيــة املعلومــات ورشكات تقنيــة املعلومات 
القطاعــات  أكــر  الســحابية  الخدمــات  تقــدم  التــي 

ــيرانية.. ــات الس ــن الهج ــتهدفة م املس

خطط إدارة المخاطر: 
عــى الصعيــد االقتصــادي قــرر مجلــس اإلدارة تبنــي سياســة 
تنويــع طبيعــة النشــاط، بحيــث ال تقتــر خدمــات الركــة 
عــى قطــاع واحــد محــدود مــن قطاعــات الخدمــات التقنية، 
بحيــث يــؤدي ذلــك إىل تأثــر مــوارد الركــة يف حــال حــدوث 
أي اضطــراب يف القطــاع املعنــي، وإمنــا تقــدم الركــة طيفــاً 
شــامالً ومتكامــالً مــن الخدمــات التقنيــة وتعقــد رشاكات مــع 

مختلــف أنــواع املورديــن التقنيــن عــى مســتوى العــامل.
ناحيــة أخــرى، مل تكتــف الركــة باالعتــاد عــى  مــن 
املورديــن الخارجيــن، بــل قامــت بتأســيس ذراع داخــي 
لتقديــم الخدمــات االحرتافيــة واالستشــارية التقنيــة، مــا 

ميثــل مــورداً إضافيــاً جديــداً يــردف خطــوط العمــل التجارية 
ــة.  ــرى للرك ــة األخ التقليدي

كــا قامــت الركــة بتضمــن إدارة املخاطــر ضمــن منهجيــة 
ــي  ــا يحم ــا، م ــة فيه ــاريع الداخلي ــب إدارة املش ــل مكت عم
الركــة مــن أي مخاطــر تعاقديــة أو تشــغيلية أو أرضار 
ــة ميكــن أن متــس باملشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا،  محتمل
وتحــرص الركــة عــى اختيــار عمالئهــا ليكونــوا مــن الجهات 
الحكوميــة أو مؤسســات القطــاع الخــاص املوثوقــة وذات 
ــل  ــن أج ــة، م ــة املالي ــمعة واملكان ــن الس ــر م ــد الكب الرصي

ــل مســتحقاتها. ــد متــس بتحصي ــادي أي مخاطــر ق تف
عــى صعيــد آخــر، وفيــا يتعلــق باملخاطــر السياســية 
أو التريعيــة، فــإن الركــة تتــواءم بشــكل كامــل مــع 
التوجيهــات والتعليــات التــي تصدرهــا حكومتنــا الرشــيدة، 
خبــرة  ومعرفــة  دراســات  وفــق  إصدارهــا  يتــم  والتــي 
بأوضــاع االقتصــاد املحــي والعاملــي، وبذلــك تســتند الركــة 

إىل الرؤيــة املتكاملــة لحكومــة اململكــة.
ويتابــع مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة املراجعــة تفاصيــل 
ــا،  ــوم به ــي تق ــة الت ــات التجاري ــة والصفق ــدات الرك تعاق
ــه  ــتمر بتوجي ــكل مس ــة بش ــة املراجع ــاء لجن ــوم أعض ويق
اإلدارة التنفيذيــة يف الركــة إىل تفــادي كافــة أنــواع املخاطــر 
االقتصاديــة وحايــة مصالــح املســتثمرين وضــان أعــى 

ــم. ــد عــى حقوقه العوائ
ــدة  ــيس وح ــت يف تأس ــد رشع ــة ق ــر أن الرك ــر بالذك جدي
الرقمــي، والتــي  التحــول  أعــال جديــدة متخصصــة يف 
تتخصــص يف كافــة التقنيــات الحديثــة، مثــل تطبيقــات 
لغــة  ومعالجــة  األشــياء  وإنرتنــت  االصطناعــي  الــذكاء 
املحادثــة البريــة بلهجاتهــا املحليــة والفصحــى، إضافــة 
إىل تطبيقــات الحوســبة الســحابية للمؤسســات، وتســعى 
الركــة مــن خــالل هــذه الخطــوة إىل ضــان مواكبتهــا 
ــة  ــا صناع ــم به ــذي تتس ــد ال ــكار والتجدي ــتجدات االبت ملس

تقنيــة املعلومــات عامليــاً.
ــط الحوكمــة املؤسســية فقــد وجــه مجلــس  والتزامــاً بضواب
إدارة الركــة إىل إطــالق مبــادرة شــاملة لحايــة املســتندات 
والوثائــق الرقميــة، وضــان تشــفرها وحفظ نســخ احتياطية 
ــة  ــات الداخــي للرك ــز البيان ــز مرك ــا، فضــالً عــن تعزي منه
املعلومــات  أمــن  أنظمــة  بأحــدث  وتزويــده  وتحديثــه، 
ــن  ــد م ــة يف العدي ــد الرك ــن االخــرتاق، وتعتم ــة م والحاي
ــان  ــة األم ــات الســحابية عالي ــة عــى التقني ــا املركزي أنظمته

ــة. والتشــفر والحاي
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إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال
تتكــون األدوات املاليــة الرئيســة للركــة مــن الرصيد لــدى البنك 
والذمــم املدينــة التجاريــة، والتــي تتحقــق بصــورة مبــارشة مــن 
ــة  ــة أخــرى متنوع ــة أدوات مالي ــدى الرك ــات. يوجــد ل العملي
مثــل واملبالــغ املســتحقة مــن الجهــات ذات العالقــة والتأمينــات 
لقــاء خطــاب الضــان واالئتــان والدائنــن التجاريــن والقــروض 
ــة،  ــات ذات العالق ــتحقة إىل الجه ــغ املس ــل واملبال ــرة األج قص
ــال  ــات خــالل دورة األع ــل العملي ــا لتموي ــم تكبده ــي يت والت

العاديــة.
ــع  ــاد املناف ــر يف إيج ــد إدارة املخاط ــة عن ــدف الرك ــل ه يتمث
للمســاهمن والحفــاظ عليهــا. إن أنشــطة الركــة تتعــرض 
للمخاطــر، ولكــن يتــم إدارتهــا مــن خــالل عمليــة مــن التحديــد 
ــر  ــن املخاط ــة املســتمرة، وتخضــع لحــدود م ــاس واملراقب والقي
ــا  ــر له ــة إدارة املخاط ــا أن عملي ــرى. ك ــة أخ ــراءات رقابي وإج
أهميــة كبــرة الســتمرار ربحيــة الركــة. تتعــرض الركــة 
ملخاطــر الســوق )والتــي تشــتمل عــى مخاطــر أســعار العموالت 
ومخاطــر العمــالت( ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتــان 

ــهم. ــعار األس ــر أس ومخاط
إن اإلدارة العليــا بالركــة هــي املســؤولة عــن تحديــد املخاطــر 
ومراقبتهــا. يتــم قيــاس مخاطــر الركــة باســتخدام طريقــة 
تعكــس كالً مــن الخســارة املتوقعــة التــي مــن املحتمــل أن 
تنشــأ خــالل الظــروف العاديــة والخســائر غــر املتوقعــة التــي 
ــاذج  ــاًء عــى الن ــة بن ــة الفعلي ــراً للخســارة النهائي ــر تقدي تعت
اإلحصائيــة. تســتخدم النــاذج االحتاليــات 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 اســرتاتيجية العمــل، مبــا يف ذلــك 
املخاطــر التــي ترغــب الركــة يف تحملهــا وبيئــة الســوق الخاصة 
بالركــة. إضافــة إىل ذلــك، تقــوم الركــة مبراقبــة وقيــاس 
املخاطــر الكليــة فيــا يتعلــق بإجــايل التعــرض للمخاطــر لكافة 

أنــواع املخاطــر واألنشــطة. 
ــرتاتيجيات  ــح اس ــتثار توض ــادات اس ــة إرش ــدى الرك ــد ل يوج
العمــل العامــة الخاصــة بهــا، ومــدى تحملهــا للمخاطــر وفلســفة 
إدارة املخاطــر العامــة الخاصــة بالركــة. وإنــه ليــس من سياســة 

الركــة املتاجــرة يف األدوات املشــتقة ألغــراض املضاربــة. 

مخاطر السوق
متثــل مخاطــر الســوق املخاطــر الناتجــة عــن التغــرات يف أســعار 
الســوق مثــل أســعار العمــالت ومعــدالت العمــوالت التــي تؤثــر 

عــى دخــل الركــة أو قيمــة ملكيتهــا لــألدوات املاليــة. يتمثــل 
الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق يف إدارة التعرضــات ملخاطــر 
ــادة  ــة لزي ــن مســتويات مقبول ــا ضم ــاظ عليه ــوق والحف الس

ــدات. العائ

مخاطر العمالت
ــذب قيمــة  ــل مخاطــر العمــالت املخاطــر الناتجــة عــن تذب متث
األدوات املاليــة بســبب التغــرات يف أســعار الــرف األجنبــي. مل 
يكــن لــدى الركــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة أي موجودات 
أو مطلوبــات مســجلة بعمــالت أجنبيــة هامــة تعرضــت الركــة 
بشــأنها للتقلبــات يف أســعار العمــالت األجنبيــة. وعليــه، مل يتــم 

عــرض تحليــل الحساســية بشــأن العمــالت األجنبيــة. 

مخاطر أسعار العموالت
متثــل مخاطــر أســعار العمــوالت املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب 
ــوالت  ــعار العم ــرات يف أس ــة للتغ ــا نتيج ــة م ــة أداة مالي قيم
الســائدة يف الســوق. ال يوجــد لــدى الركــة موجــودات مرتبطــة 
بعمولــة هامــة، ولكــن يوجــد لديهــا مطلوبــات مرتبطــة بعمولــة 
كــا يف 31 ديســمر 2019 و31 ديســمر 2018 , تقــوم الركــة 
بــإدارة التعرضــات ملخاطــر أســعار العمــوالت مــن خــالل مراقبــة 

التغــرات يف أســعار العمــوالت بصــورة مســتمرة. 
ــة، مــع  ــة املعقول ــر التغــرات املحتمل يوضــح الجــدول التــايل أث
ــة  ــل الرك ــة، عــى دخ ــرى الثابت ــرات األخ ــاء كافــة املتغ بق
قبــل الــزكاة )مــن خــالل األثــر عــى القــروض املرتبطــة بعمولــة 

ــمر: ــة يف 31 ديس ــنة املنتهي ــة( للس عامئ

أرباح )خسائر( من خال 
قامئة الدخل

2019
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

قروض بعمولة عامئة

)706,031()1,096,628(+ 50 نقطة

 1,096,628706,031– 50 نقطة

تــم إجــراء تحليــل الحساســية بنــاًء عــى التعــرض ملخاطر أســعار 
العمــوالت الخاصــة بــاألدوات املاليــة غــر املشــتقة يف نهايــة فرتة 
ــة  ــات املرتبط ــق باملطلوب ــا يتعل ــة. وفي ــم املالي ــداد القوائ إع
بعمولــة عامئــة، يتــم إجــراء التحليــل بافــرتاض أن مبلــغ االلتــزام 
القائــم يف نهايــة فــرتة إعــداد القوائــم املاليــة كان قامئــا للفــرتة 
بأكملهــا. ويتــم اســتخدام الزيــادة أو النقــص بواقــع 50 نقطــة 
أســاس عنــد إعــداد تقريــر مبخاطــر أســعار العمــوالت داخليــا إىل 

موظفــي اإلدارة العليــا ومتثــل تقويــم اإلدارة للتغــرات املحتملــة 
املعقولــة يف أســعار العمــوالت. 

مخاطر االئتمان
ــاء  ــى الوف ــا ع ــرف م ــدرة ط ــدم مق ــان ع ــر االئت ــل مخاط متث
بالتزاماتــه مــا يــؤدي إىل تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. 
تقــوم الركــة بــإدارة مخاطــر االئتــان املتعلقــة بالعمــالء 
ــم  ــة الذم ــل ومراقب ــكل عمي ــان ل ــدود ائت ــع ح ــك بوض وذل
ــان  ــرض ملخاطــر االئت ــى للتع ــة. إن الحــد األق ــة القامئ املدين
بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة ميثــل القيمــة الدفرتيــة لــكل فئــة 
مــن فئــات املوجــودات املاليــة. ال يوجــد لــدى الركــة أي ذمــم 
مدينــة تجاريــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة تشــكل بشــكل 
ــة.  ــة التجاري ــم املدين ــد الذم ــن رصي ــن 10 ٪ م ــر م ــردي أك ف
ويعتــر الرتكــز يف مخاطــر االئتــان محــدوداً نظــراً لكــر قاعــدة 

ــا.  العمــالء وتنوعه

الذمم المدينة التجارية
تتكــون الذمــم املدينــة التجاريــة مــن عــدد كبــر مــن العمــالء. 
ويتــم إجــراء تقويــم ائتــاين مســتمر بشــأن الوضــع املــايل 

ــة.  ــم املدين للذم

المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة
ــداد كل  ــخ إع ــة بتاري ــاض يف القيم ــل لالنخف ــراء تحلي ــم إج يت
قوائــم ماليــة، عى أســاس فــردي للجهــات ذات العالقة الرئيســة. 
ميثــل الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر االئتــان، بتاريــخ إعــداد 
القوائــم املاليــة، القيمــة الدفرتيــة للمبالــغ املســتحقة مــن 
الجهــات ذات العالقــة )إيضــاح 24(. ال تقــوم الركــة باالحتفاظ 
بــأي ضانــات. يتــم هــذا التقويــم يف كل ســنة ماليــة مــن خــالل 
ــوق  ــص الس ــة وفح ــات ذات العالق ــايل للجه ــز امل ــص املرك فح
الــذي تعمــل فيــه هــذه الجهــات ذات العالقــة. تقــوم الركــة 
ــات  ــن الجه ــتحقة م ــغ املس ــة باملبال ــر املتعلق ــم املخاط بتقوي

ــا منخفضــة. ــة بأنه ذات العالق

مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالودائــع ألجــل 
والودائــع النقديــة

ــوك  ــدى البن ــة باألرصــدة ل ــان املتعلق ــم إدارة مخاطــر االئت تت
واملؤسســات املاليــة وفقــاً لسياســة الركــة. يتــم إيــداع النقــد 
بشــكل أســايس لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتــاين جيــد. 
ــان  ــر االئت ــزات مخاط ــة لرتكي ــها معرض ــة نفس ــر الرك ال تعت

فيــا يتعلــق بالبنــوك بســبب متانــة مركزهــا املــايل.

مخاطر أسعار األسهم
عــن  الناتجــة  األســهم  أســعار  ملخاطــر  الركــة  تتعــرض 
ــة،  ــرتة املالي ــة الف ــا. ويف نهاي ــة به ــهم الخاص ــتثارات األس اس
ــاه  ــة مقتن ــة بالرك ــهم الخاص ــتثارات األس ــم اس ــت معظ كان
ألغــراض اســرتاتيجية وليــس ألغــراض تجاريــة. ال تقــوم الركــة 
بتــداول هــذه االســتثارات بشــكل نشــط. وبتاريــخ إعــداد 
القوائــم املاليــة، بلــغ التعــرض الســتثارات األســهم ال يشء )31 
ديســمر 2018: 1,218 ريــال ســعودي(. مل يتــم تقديــم تحليــل 
ــة  ــدم األهمي ــة الســوقية لع ــر يف القيم الحساســية بشــأن التغ

ــغ.  ــبية للمبل النس

تســتخدم الركــة الطريقــة املبســطة الــواردة يف املعيــار الــدويل 
ــي  ــان املتوقعــة، والت ــاس خســائر االئت ــايل )9( لقي ــر امل للتقري
تســتخدم مخصــص الخســائر املتوقعــة عــى مــدى العمــر لكافــة 
املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة وموجــودات 

العقــود.

ــة  ــان املتوقع ــائر االئت ــاس خس ــة لقي ــالت الرئيس ــل املدخ متث
ــة: ــرات التالي املتغ

الطريقــة 	  باســتخدام  الســداد  عــن  التعــر  احتاليــة 
العــادي(. التوزيــع  منحنــى  )أي  اإلحصائيــة 

الناتــج املحــي اإلجــايل للمملكــة العربيــة الســعودية 	 
الخســارة  معــدل  لتعديــل  الــكي  لالقتصــاد  كمتغــر 

التاريخــي. 

مخاطر السيولة
ــة يف  ــا الرك 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  الركــة 
ــا حــال  ــاء بالتزاماته ــة للوف ــا ســيولة كافي ــأن لديه املســتطاع، ب
اســتحقاقها خــالل الظــروف العاديــة وغــر العاديــة، دون تكبــد 
خســائر غــر مقبولــة أو التعــرض ملخاطــر تــر بســمعة الركــة. 
تعتقــد اإلدارة بــأن الركــة ال تتعــرض ملخاطــر هامــة فيــا 
يتعلــق بالســيولة، وتحتفــظ بحــدود ائتــان 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 ــر املخصوم ــات غ ــاس الدفع ــى أس ــك ع ــة وذل ــة بالرك ــة الخاص ــات املالي ــتحقاق املطلوب ــخ اس ــاه تواري ــدول أدن ــص الج  يلخ
 املتعاقد عليها:

االستحقاقات التعاقدية 
للمطلوبات املالية

معدل العمولة 
%

خال 3 أشهر
ريال سعودي

4 إىل 6 أشهر
ريال سعودي

أكرث من 6 أشهر
ريال سعودي

 اإلجايل 
ريال سعودي

31 ديسمر 2019

288,643,221--288,643,221بدون عمولةدائنون تجاريون

102,174,74764,531,69952,619,124219,325,570عمولة متغرةقروض قصرة األجل

مبالغ مستحقة إىل جهات 
ذات عاقة

18,103,386--18,103,386بدون عمولة

 408,921,354 64,531,699 52,619,124 526,072,177

31 ديسمر 2018

178,462,898--178,462,898بدون عمولةدائنون تجاريون 

266,971,970-215,045,90951.926.061عمولة متغرةقروض قصرة األجل

11,825,040--11,825,040بدون عمولةتوزيعات أرباح مستحقة

مبالغ مستحقة إىل جهات 
ذات عاقة

13,950,499--13,950,499بدون عمولة

419,284,34651,926,061-471,210,407

إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيــس للركــة عنــد إدارة رأس املــال يف ضــان 
الحفــاظ عــى نســب رأســال جيــدة مــن أجــل دعــم عملياتهــا 
وزيــادة املنفعــة للمســاهمن. تقــوم الركــة بــإدارة هيــكل رأس 
املــال الخــاص بهــا وإجــراء التعديــالت عليــه يف ضــوء التغــرات 
بالتعهــدات  الخاصــة  واملتطلبــات  االقتصاديــة  الظــروف  يف 
ــوز  ــه، يج ــال أو تعديل ــكل رأس امل ــى هي ــاظ ع ــة. وللحف املالي
للركــة تعديــل توزيعــات األربــاح إىل املســاهمن أو إعــادة رأس 

املــال إىل املســاهمن أو إصــدار أســهم جديــدة. 

تقــوم الركــة مبراقبــة رأس املــال باســتخدام نســبة الرفــع 
ــايل رأس  ــى إج ــوماً ع ــن مقس ــايف الدي ــل ص ــي متث ــايل والت امل
املــال زائــداً صــايف الديــن. وتــدرج الركــة ضمــن صــايف الديــن 
القــروض قصــرة األجــل والذمــم الدائنــة التجاريــة و االلتزامــات 

ــة. ــة وشــبه النقدي األخــرى ناقصــاً النقدي

 31 ديسمر
 2019 )ريال سعودي(

 31 ديسمر
 2018 )ريال سعودي(

219,325,610266,971,970قروض قصرة األجل

320,345,466224,885,814مطلوبات تجارية وأخرى 

)106,365,312()29,361,283(ناقصاً: النقدية وشبه النقدية

254,117,917196,588,381حقوق املساهمني

764,427,710582,080,853حقوق املساهمني وصايف الدين

66 ٪67 ٪نسبة الرفع املايل

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف بشــكل كي، تهــدف إدارة رأس 
املــال الخــاص بالركــة، مــن بــن أمــور أخــرى، إىل التأكــد مــن 
وفــاء الركــة بالتعهــدات املاليــة املتعلقــة بشــكل كي بالقــروض 
والتــي تحــدد متطلبــات هيــكل رأس املــال. إن اإلخفــاق يف 
الوفــاء بالتعهــدات املاليــة يســمح للبنــوك طلــب الســداد 
ــدات  ــض تعه ــة ببع ــة ملتزم ــن الرك ــروض. مل تك ــوري للق الف
القــروض مــا قــد ينتــج عنــه إنهــاء اتفاقيــات التســهيالت مــن 
قبــل البنــوك. ومــع ذلــك، كان مبقــدور الركــة الحصــول عــى 
ــة فيــا يتعلــق بهــذا األمــر.  خطــاب إعفــاء مــن البنــوك املعني
ــراءات  ــات واإلج ــداف والسياس ــى األه ــرات ع ــرأ أي تغ مل تط
الخاصــة بــإدارة رأس املــال خــالل الســنوات املنتهيــة يف 31 

ديســمر 2018 و31 ديســمر 2019.
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الجمعية العامةتقرير الحوكمة
 

الجمعيات العامة خالل العام 2019م
الخميــس  يــوم  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  انعقــدت 
تــداول  مبركــز  1440/11/15ه  املوافــق  2019/07/18م 
الجمعيــة  انعقــدت  وقــد  الريــاض،  مبدينــة  اإلعالمــي 
العامــة بحضــور نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، الســيد 

املعمــر.  إبراهيــم 
يف  العامــة  الجمعيــة  وتوصيــات  قــرارات  يــي  وفيــا 

:2019 عــام  األول  اجتاعهــا 
املوافقــة عــى تعيــن مراجــع الحســابات للركــة مــن   .1
بــن املرشــحن بنــاًء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة، 
وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة 
ــام  ــن الع ــنوي م ــع والس ــث والراب ــاين والثال ــع الث للرب
املــايل 2019م وتحديــد أتعابهــم وهــم: ارنســت ويونــغ 
 ( بأتعــاب قدرهــا  قانونيــون  ورشكائهــم محاســبون 
570.000 ريــال ســعودي( وقــد بلغــت النســبة 97.6 ٪ 
ــون. ــغ ورشكائهــم محاســبون قانوني ــح ارنســت ويون لصال
املوافقــة عــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة   .2
ــى  ــخ 2019/7/18م حت ــن تاري ــدأ م ــي تب ــدة الت الجدي
حيــث  ســنوات(.   3 )ملــدة  2022/7/17م  تاريــخ 
مــن  القادمــة  دورتــه  اإلدارة يف  مجلــس  سيتشــكل 
ــة أســائهم : حســب نســب التصويــت  األعضــاء التالي

ــا: ــوا عليه ــي تحصل الت
 

نسبة التصويتاالسم

 18.60٪ خالد عبدالله املعمر

18.56٪إبراهيم عبد الله املعمر

17.81٪عبدالله مهنا املعيبد

17.12٪عبدالله محمد املعمر

16.92٪فراج منصور أبو اثنني

 

للــدورة  املراجعــة  لجنــة  تشــكيل  عــى  املوافقــة   .3
ــى  ــخ 2019/7/18 حت ــن تاري ــدأ م ــي تب ــدة والت الجدي
وعــى  ســنوات(   3 )وملــدة  2022/07/17م  تاريــخ 
مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا، وقــد 

بلغــت النســبة 98.9 ٪ وأســاؤهم كــا يــي:
صالح عبدالله الدبايس 	 
إبراهيم عبدالله املعمر 	 
فايز عبدالله األسمري	 

ــاح  ــع أرب املوافقــة عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزي  .4
مرحليــة عــى املســاهمن بشــكل نصــف ســنوي أو 
ربــع ســنوي عــن العــام املــايل 2019م، وتحديــد تاريــخ 
للضوابــط واإلجــراءات  االســتحقاق والتوزيــع وفقــاً 
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــركات وذلــك مبــا 
يتناســب مــع وضــع الركــة املــايل وتدفقاتهــا النقديــة 
وخططهــا التوســعية واالســتثارية وقــد بلغــت النســبة 

.٪ 99.9
5. املوافقــة عــى إجــازة أعــال مجلــس اإلدارة مــن تاريــخ 
ــى 2019/7/18م،  ــه يف 2019/05/15م حت ــاء دورت انته

وقــد بلغــت النســبة 93.5 ٪. 

النشاط األساس للشركة
نــص النظــام األســاس للركــة يف املــادة )3( عــى أغــراض 

الركــة.
استراد وتصدير.. 1
تجــارة الجملــة والتجزئــة يف الحاســب اآليل واألجهــزة . 2

اإللكرتونيــة )تركيبهــا وتشــغيلها وصيانتهــا(.
الالســلكية . 3 األجهــزة  يف  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة 

وصيانتهــا.
ــا . 4 ــة )تركيبه ــال اإللكرتوني ــة واألع ــال الكهربائي األع

ــب اآليل(. ــا يف الحاس ــغيلها وصيانته وتش
تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.. 5
االتصــاالت . 6 شــبكات  أعــال  يف  املقــاوالت  نشــاط 

الســلكية والالســلكية والرتكيبــات اإللكرتونيــة وصيانــة 
شــبكات  وصيانــة  الكهربائيــة  املنشــآت  وتشــغيل 
الهاتــف واملقــاوالت العامــة للمبــاين وأعــال وتركيــب 
وتقديــم  وصيانتهــا  وتشــغيلها  واملاكينــات  اآلالت 

ــا. ــتية له ــات اللوجس الخدم
اســتراد وتســويق وتركيــب وصيانــة أجهــزة االتصاالت . 7

الســلكية والالســلكية وتقنيــة املعلومات.
ــات . 8 ــة املعلوم ــغيل أنظم ــب وتش ــود تركي ــذ عق تنفي

واالتصــاالت  بعــد  عــن  واالستشــعار  الجغرافيــة 
وأعــال التدريــب والدعــم الفنــي املرتبــط بهــا.
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أعضاء مجلس اإلدارة
املعمــر  رشكــة  إدارة  ملجلــس  دورتــن   2019 عــام  شــهد 
2016/05/15م  مــن  الســابقة  الــدورة  املعلومــات،  ألنظمــة 
ــة  ــه بصف ــس يف أداء مهام ــتمر املجل ــى 2019/05/14م، واس حت
اســتثنائية حتــى انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة للركــة 
يف 2019/07/18م، وانتخــاب مجلــس إدارة بدورتــه الجديــدة 
للفــرتة مــن 2019/07/18م حتــى 2022/07/17م، حيــث تشــكل 
مجلــس إدارة الــدورة القدميــة )2016/05/15م 2019/05/14م( 

ــايل: كالت

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة: 

م. خالد عبدالله املعمر
 رئيس مجلس اإلدارة )عضو غر تنفيذي(

ــوس يف  ــى بكالوري ــل ع ــخ 2016/05/15م، حاص ــب بتاري انتخ
ــنطن،  ــة واش ــن جامع ــة م ــة، اإلدارة الصناعي ــة الصناعي الهندس
ســياتل واشــنطن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 1980م. يتقلــد 
ــس إدارة  ــس مجل ــا: رئي ــة؛ ومنه ــب الحالي ــن املناص ــد م العدي
رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ورئيــس مجلــس إدارة رشكــة 
إدارات، رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة، لتنفيــذ عقود 
خدمــات إعــداد وتطويــر وصيانــة أنظمــة، 2018/08/23م، عضو 
مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة أرسي الســعودية )ذات مســؤولية 
محــدودة مختلطــة( والتــي تعمــل يف مجــال تنفيــذ عقــود 
تركيــب وتشــغيل وصيانــة أنظمة وشــبكات، منــذ 2011/11/28م 
ــة  ــط اإللكرتوني ــة الخرائ ــك يف رشك ــس إدارة ورشي ــو مجل وعض
ــة  ــارة الجمل ــر وتج ــتراد وتصدي ــدودة اس ــؤولية مح )ذات مس
والتجزئــة( منــذ 2012/06/04م. وعضــو مجلــس إدارة رشكــة 
ــة،  ــة مدرج ــاهمة عام ــة مس ــية )BCI( رشك ــة األساس الكيميائي
ــات املســتخدمة يف معالجــة  ــة الكياوي ــل يف مجــال صناع تعم
الزيــت والغــاز، منــذ 2019/06/15م. وعضــو مجلــس إدارة 
ورشيــك يف رشكــة الغــازات الصناعية الســعودية، رشكة مســاهمة 
مقفلــة تعمــل يف مجــال إنشــاء املصانــع وخدمــات الزيــت 
والغــاز منــذ 2017/01/01م. ولــه العديــد مــن الخــرات حيــث 
عمــل كرئيــس تنفيــذي لركــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــن 
ــر مشــاريع،  ــا عمــل كمدي ــام 2017، ك ــى ع ــام 1983م وحت ع

ــام  ــن ع ــة( م ــدوق الصناعــي الســعودي )منظمــة حكومي الصن
ــام 1983م.  ــى ع 1981م وحت

إبراهيم عبدالله املعمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة / غر تنفيذي 

انتخــب بتاريــخ 2016/05/15م، حاصــل عــى بكالوريــوس إدارة 
أعــال مــن جامعــة امللــك ســعود يف الريــاض، اململكــة العربيــة 
الســعودية، ديســمر 1991م. يتقلــد العديــد مــن املناصــب 
الحاليــة، فهــو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لركــة املعمــر 
ألنظمــة املعلومــات منــذ عــام 2016/05/15م، وعضــو مجلــس 
إدارة رشكــة إدارات )ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة(، تعمــل 
يف مجــال تنفيــذ عقــود خدمــات إعــداد وتطويــر وصيانــة 
األنظمة  منــذ 2008/08/23م ورئيــس مجلــس إدارة ورشيــك يف 
ــة)ذات مســؤولية محــدودة(، والتــي   رشكــة الخرائــط اإللكرتوني
ــة،  ــة والتجزئ ــر وتجــارة الجمل تعمــل يف مجــال اســتراد وتصدي
ــة  ــك يف رشك ــس إدارة ورشي ــو مجل ــذ 2012/06/04م، وعض من
ــة(،  ــدودة مختلط ــؤولية مح ــة ذات مس ــعودية )رشك أرسي الس
والتــي تعمــل يف مجــال تنفيــذ عقــود تركيــب وتشــغيل وصيانــة 
ــة  ــك رشك ــام 2011/11/28م، ورشي ــذ ع ــبكات، من ــة وش أنظم
مقفلــة(،  مســاهمة  الســعودية )رشكــة  الصناعيــة  الغــازات 
تعمــل يف مجــال إنشــاء املصانــع وخدمــات الزيــت والغــاز منــذ 
2017/01/01م. علــاً أنــه عمــل كنائــب الرئيــس التنفيــذي 
ــام 1994  ــن الع ــرتة م ــات للف ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم لرك

ــام 2017 . ــى الع حت

عبدالله بن محمد املعمر
عضو مجلس اإلدارة/ عضو غر تنفيذي 

بكالوريــوس  عــى  حاصــل  2016/05/15م،  بتاريــخ  انتخــب 
إدارة مشــاريع جامعــة ريــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
أورالنــدو عــام 2012م. حيــث يعمــل كعضــو مجلــس إدارة 
رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات، باإلضافــة لكونــه مديــر عــام 
مؤسســة أعــار التنفيذيــة لتقنيــة املعلومــات، علــاً أنــه عمــل 
ــرتة  ــي للف ــك الســعودي األمري ــات عمــالء البن كمســؤول خدم
ــر  ــا عمــل كمدي ــى 2005/12/31م.، ك ــن 2003/02/15م حت م

 مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة عنه وعن الجمعية العامة

ــرتة  ــات للف ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــة يف رشك ــوارد البري امل
مــن 2006/01/01م حتــى 2015/01/10م. 

فراج بن منصور أبو ثنني 
عضو مجلس اإلدارة/ عضو مستقل 

 انتخــب بتاريــخ 2018/03/05م، حاصــل عــى بكالوريــوس 
اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة ملــوايك للهندســة بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة عــام 1981م.  حاصــل عــى دورة يف التحليــل 
والتقيييــم املــايل ملــدة ســنة مــن بنــك تشــيس منهاتــن بنيويورك 

.)1983-1982(

ــة  ــر ألنظم ــة املعم ــس إدارة يف رشك ــو مجل ــاً كعض ــل حالي يعم
ــة  ــرتا الصناعي ــة أس ــس إدارة مجموع ــو مجل ــات، وعض املعلوم
ــرة  ــس إدارة الجزي ــو مجل ــى اآلن، وعض ــام 2009م حت ــذ ع من
كابيتــال منــذ عــام 2019م حتــى اآلن، وعضــو لجنــة املراجعــة يف 

ــى اآلن. ــام 2014م حت ــذ ع مــرف الراجحــي من

ــة  ــة الصناعي ــدوق التنمي ــه بصن ــابقة تتضمــن عمل ــه الس خرات
املشــاريع  إقــراض  لجنــة  وعضــو  إقــراض،  قســم  كمديــر 
ــام  ــذ ع ــاريع من ــة اداء املش ــة مراجع ــو لجن ــدوق، وعض بالصن
1982م حتــى عــام 1999م. عمــل أيضــاً كنائــب الرئيــس األعــى 
لالســتثار واملاليــة يف رشكــة التصنيــع الوطنيــة منــذ عــام 1999م 
ــة  ــس إدارة الرك ــو مجل ــل كعض ــا عم ــام 2008م. ك ــى ع حت
ــى  ــام 2009م حت ــذ ع ــم من ــات - برتوكي ــة للبرتوكياوي الوطني
عــام 2019م، وعضــو مجلــس منطقــة الريــاض منــذ عــام 2004م 
ــعودية  ــة الس ــس إدارة الرك ــو مجل ــام 2012م، وعض ــى ع حت
ــام 2017م، وعضــو  ــى ع ــام 2007م حت ــذ ع ــل البحــري من للنق
مجلــس إدارة رشكــة بــوان منــذ عــام 2013م حتــى عــام 2016م، 
ــام 2013م  ــذ ع ــي  من ــة املراع ــة يف رشك ــة املراجع ــو لجن وعض

ــام 2019م. ــى ع حت

صالح بن عبدالله بن يحي الدبايس 
عضو مجلس اإلدارة / عضو مستقل 

ــوس يف  ــى بكالوري ــل ع ــخ 2018/03/05م، حاص ــب بتاري انتخ
ــة  ــعود، اململك ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــن جامع ــا، م الجغرافي
درجــة  ثــم  1981م.  عــام  الريــاض٬  الســعودية،  العربيــة 
املاجســتر يف علــم اإلدارة عامــة٬ جامعــة بيتســرغ بنســيلفانيا يف 
الواليــات املتحــدة٬ 1987م. عمــل ســابقاً كعضــو مجلــس إدارة، 
الركــة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري )ممثــالً لصنــدوق 
االســتثارات العامــة( منــذ عــام 2008م حتــى 2019م، وســابقاً 

ــة  ــة، رشك ــم القابض ــر التعلي ــة تطوي ــس إدارة رشك ــو مجل كعض
مســاهمة مغلقــة٬ تعمــل يف مجــال تطويــر التعليــم٬ منــذ 
ــي  ــة، وه ــل وزارة املالي ــل كوكي ــه عم ــاً أن 2016/07/01م. عل
مؤسســة حكوميــة مســؤولة عــن إعــداد امليزانيــة العامــة 

للدولــة، منــذ 1980/06/08م حتــى 2017/05/04م.

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية: 
تشــكل مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة )2019/07/18م حتــى 
2022/07/17م( بانتخــاب أعضائــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة 

العاديــة املنعقــدة يف 2019/07/18م عــى النحــو التــايل:
اإلدارة 	  مجلــس  رئيــس  املعمــر:  عبداللــه  خالــد   م. 

)عضو غر تنفيذي(، انتخب بتاريخ 2019/07/18م
ــس اإلدارة	  ــس مجل ــب رئي ــر، نائ ــه املعم ــم عبدالل  إبراهي

عضو غر تنفيذي انتخب بتاريخ 2019/07/18م 
اإلدارة	  مجلــس  عضــو  املعمــر،  محمــد  بــن   عبداللــه 

عضو غر تنفيذي انتخب بتاريخ 2019/07/18م
اإلدارة	  مجلــس  عضــو  ثنــني  أبــو  منصــور  بــن   فــراج 

عضو مستقل انتخب بتاريخ 2019/07/18م

عبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد
عضو مجلس اإلدارة/ عضو مستقل 

شــهادة  عــى  حاصــل  2019/07/18م.  بتاريــخ  انتخــب 
ــة  ــن جامع ــام 1974م م ــة ع ــة املدني ــوس يف الهندس البكالوري
ســياتل – واليــة واشــنطن – أمريــكا. يتقلــد حاليــاً عضويــة 
ــس  ــات، رئي ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــس اإلدارة يف رشك مجل
)يب  األساســية  الكيميائيــة  الصناعــات  رشكــة  إدارة  مجلــس 
ــس إدارة  ــة مجل ــة إىل عضوي ــة٬ باإلضاف ــاهمة عام يس آي( مس
رشكــة االتحــاد للتأمــن التعــاوين )رشكــة مســاهمة عامــة(. تقلــد 
ــة  ــكاً يف رشك ــل رئيســاً ورشي ــث عم ــن املناصــب حي ــد م العدي
ــية  ــارات الهندس ــد لالستش ــه املعيب ــادي وعبدالل ــي عبداله عزم
للفــرتة 1982 – 2019م. كــا عمــل كمهنــدس موقــع يف رشكــة 
الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 1973م – 1975م. 
كــا عمــل مديــراً فنيــاً بركــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية 
للفــرتة مــن 1975م – 1980م، وعضــو مجلــس إدارة رشكــة 
الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 1980م – 1986م، 
ــية  ــة األساس ــات الكيميائي ــة الصناع ــس إدارة رشك ــس مجل رئي
ــة  ــة الوطني ــس الرك ــا أس ــن 1987م – 2019م.، ك ــرتة م للف
ــة إىل  ــام 1979م، باإلضاف ــه( يف الع ــة )عصــر دان لعصــر الفاكه

ــام 1982م. ــة ع ــد للهندس ــه املعيب ــة عبدالل ــيس رشك تأس
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فيا يي تفصيل عن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه للدورة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م 

صفة العضوية املنصب االسم

غر تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالله املعمر

غر تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالله املعمر

غر تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبدالله محمد املعمر

مستقل عضو مجلس اإلدارة فراج منصور أبو ثنني

مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدالله مهنا املعيبد

الشركات ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة
أســاء الــركات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الركــة عضــواً يف مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو 

مــن مديريهــا.

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

الكيان القانوين نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الركة

ذات مسؤولية محدودة 2019/11/24م 2008/08/23م رئيس مجلس اإلدارة رشكة إدارات

ذات مسؤولية محدودة مختلطة حتى تاريخه 2011/11/28م عضو مجلس إدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه 2012/06/04م عضو مجلس إدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

مساهمة عامة مدرجة حتى تاريخه 2019/06/15م عضو مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه 2017/01/01م عضو مجلس إدارة رشكة الغازات الصناعية السعودية

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

الكيان القانوين
تاريخ نهاية 

العضوية
بداية العضوية صفة العضوية اسم الركة

ذات مسؤولية محدودة  2019/11/24م 2008/08/23م عضو مجلس اإلدارة رشكة إدارات

ذات مسؤولية محدودة مختلطة  حتى تاريخه  2011/11/28م  عضو مجلس اإلدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه  2012/06/04م  عضو مجلس اإلدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

3. عبدالله بن محمد املعمر / عضو مجلس اإلدارة / غر تنفيذي 

الكيان القانوين تاريخ نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الركة

مؤسسة فردية  حتى تاريخه  2005/07/21م  املدير العام 
مؤسسة إعار التنفيذية لتقنية 

املعلومات 

مؤسسة فردية  حتى تاريخه  2015/03/09م  املدير العام 
مؤسسة إعار التنفيذية 

للمقاوالت

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة:

ــاء  ــالع أعض ــكل دوري بإط ــس اإلدارة وبش ــس مجل ــوم رئي ويق
مبقرتحــات  املســتقلن  أو  التنفيذيــن  غــر  ســواء  املجلــس 
املســاهمن ومالحظاتهــم حيــال أداء الركــة، وذلــك مــن خــالل 

االجتاعــات الدوريــة والتقاريــر.

إقــرار مجلــس اإلدارة حــول صحــة وســالمة 
تقريــره  فــي  المنشــورة  المعلومــات 

الســنوي:
يقر مجلس إدارة رشكة املعمر ألنظمة املعلومات مبا ييل:

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.	 
أن نظــام الرقابــة الداخليــة أُعــد عــى أســس ســليمة ونُِفــَذ 	 

بفــاعـلية.
أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر يف قــدرة الركــة عــى مواصلــة 	 

. نشاطها

ــات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــس إدارة رشك ــد مجل ــا يؤك ك
عــىل:
أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي 	 

مفــروض عــى إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــن 
هيئــة الســوق املاليــة أو أي جهــة إرشافيــة أو تنظيميــة أو 

ــر. ــذا التقري ــر به ــا ذُك ــة – ســوى م قضائي
أنــه ال يوجــد فروقــات جوهريــة يف النتائــج التشــغيلية عــن 	 

ــت  ــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات ســبق وأن أعلن نتائ
عنهــا رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات،

أنــه ال يوجــد أي اختــالف عــن معايــر املحاســبة الدوليــة، 	 
كــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن املحاســب 
ــر  ــة املعم ــنوية لرك ــة الس ــم املالي ــى القوائ ــوين ع القان
ألنظمــة املعلومــات خــالل العــام 2019م، ويلتــزم مجلــس 
اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق املاليــة بــأي معلومــات 
ــداء املراجــع ألي  ــة إب ــا يف أي وقــت يف حال ــة تطلبه إضافي
ــة الســنوية لركــة املعمــر  ــم املالي تحفظــات حــول القوائ

ــات. ــة املعلوم ألنظم
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الشركات ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة
أســاء الــركات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الركــة 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 الركة

مساهمة عامة مدرجة 2022/04/21م  2019/04/22م  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 الركة

مساهمة عامة مدرجة  2022/06/14م  2019/06/15م  رئيس مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 2022/06/14م  2019/06/15م
رئيس لجنة 

الرتشيحات واملكافآت
BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 2020/01/05م  2017/01/06م  عضو مجلس إدارة رشكة االتحاد للتأمني التعاوين 

ســبق وأرشنــا لوجــود مجلســن خــالل ســنة 2019م الــدورة الســابقة مــن 2016/05/15م حتــى 2019/05/14م واســتمر املجلــس يف أداء 
مهامــه بصفــة اســتثنائية حتــى انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة للركــة يف 2019/07/18م وانتخــاب مجلــس إدارة بدورتــه الجديــدة 

للفــرتة 2019/07/18م حتــى 2022/07/17م.

الدورة السابقة من 2016/05/15م حتى 2019/05/14م:

الخامسالرابعالثالث الثاين 08 مايواألول 18 فرايراسم العضو

حارضحارضخالد عبدالله املعمر
حارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضعبدالله بن محمد املعمر
حارضحارضفراج بن منصور أبوثنني
حارضحارضصالح عبدالله الدبايس

100 ٪100 ٪نسبة الحضور

الدورة الجديدة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م:

اسم العضو
األول

18 فراير
الثاين

08 مايو
الثالث

21 يوليو 
الرابع

15 أكتوبر
الخامس

5 يناير 2020م

حارضحارضحارضخالد عبدالله املعمر
حارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارض-عبدالله بن محمد املعمر
حارضحارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضحارضعبدالله مهنا املعيبد
100 ٪100 ٪80 ٪نسبة الحضور

سجالت المساهمين
تم طلب سجالت املساهمن )6( مرات ألسباب مختلفة تلخصت يف التايل:

سبب الطلب تاريخ الطلب 
توزيع األرباح 2019/11/04م 1.
توزيع األرباح2019/10/31م 2.
تقارير دورية 2019/10/08م 3.

الجمعية العامة 2019/07/03م 4. 
تقارير دورية 2019/04/16م 5.
تقارير دورية2019/04/18م 6.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2019م
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لجنة المراجعة:
تشــكلت لجنــة املراجعة يف 2019/07/18م حتــى 2022/07/17م 
بانتخــاب أعضائهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقدة 

يف 2019/07/18م عــى النحــو التايل:
صالــح بــن عبداللــه بــن يحــي الدبــايس رئيــس لجنــة 	 

2019/07/18م  بتاريــخ  انتخــب  مســتقل  عضــو  املراجعــة، 
ــة املراجعــة / عضــو 	  ــه املعمــر، عضــو لجن ــم عبدالل إبراهي

ــخ 2019/07/18م  ــذي انتخــب بتاري ــر تنفي غ
ــة املراجعــة /عضــو 	  ــه األســمري عضــو لجن ــز عبدالل م. فاي

مســتقل انتخــب بتاريــخ 2019/07/18م، حاصــل عــى 
بكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة، جامعــة امللــك ســعود، 
الريــاض، عــام 1992م، وحاصــل عــى شــهادة برنامــج 
االئتــان مــن مــرف تشــيس مانهاتــن، نيويــورك، الواليــات 
ــة املراجعــة  ــة. تقلــد منصــب عضــو لجن املتحــدة األمريكي
ــذ العــام 2019م.  ــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات من يف رشك
تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كرئيــس تنفيــذي 
مســاهمة  القابضــة، رشكــة  أكــوا  يف رشكــة  للعمليــات 
ــاه  ــة ومعالجــة املي ــي تعمــل يف مجــال الطاق ــة، والت مغلق
)منــذ يونيــو 2015م حتــى ينايــر 2018م(. كــا عمــل نائــب 
ــارس 2006م  ــة م ــع الوطني ــة تصني ــة رشك ــس يف املالي الرئي
حتــى مايــو 2015م، وعمــل ككبــر مديــري الخدمــات 
املرفيــة للــركات يف ســامبا املاليــة 2004م حتــى 2005م، 
ــدوق  ــان يف صن ــان – قســم االئت ــر مستشــاري االئت وكب
ــى 2004م، كــا عمــل  ــام 1993م حت ــة الصناعــي ع التنمي
ــن  ــادة التأم ــن وإع ــالذ للتام ــة م ــة يف رشك ــو مراجع كعض

ــة وطــن لالســتثار. ورشك
م. عبداللــه مهنــا عبدالعزيــز املعيبــد، عضــو لحنــة املراجعة 	 

/ عضــو مســتقل انتخــب بتاريــخ 2019/10/15 )يتــم عــرض 
التعيــن إلجازتــه مــن الجمعيــة العامــة القادمة( 

لجنة الترشيحات والمكافآت
تشــكلت لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت يف 2019/07/18م حتــى 
2022/07/17م بقــرار مــن مجلــس اإلدارة رقــم )4-19( بتاريــخ 

2019/07/21م عــى النحــو التــايل: 
ــيحات 	  ــة الرتش ــس لجن ــن رئي ــو ثن ــور أب ــن منص ــراج ب ف

بتاريــخ 2019/07/21م واملكافــآت / عضــو مســتقل عــن 
الرتشــيحات 	  لجنــة  عضــو  املعمــر،  عبداللــه  إبراهيــم 

2019l/07/21م  بتاريــخ  عــن  تنفيــذي  غــر   / واملكافــآت 
ــآت / 	  ــيحات واملكاف ــة الرتش ــو لجن ــعار، عض ــامر الش د. س

عضــو مســتقل عــن بتاريــخ 2019/07/21م، حاصــل عــى 
درجــة الدكتــوراه يف التســويق وإدارة أعــال مــن جامعــة 
ــة 1998م،  ــدة األمريكي ــات املتح ــا، الوالي ــال، فيالدلفي الس
ودرجــة املاجســتر يف الهندســة الصناعيــة والعمليــات، 
الواليــات  كوليستشــن،  ام،  انــد  اي  تكســاس  جامعــة 
الرياضيــات  وبكالوريــوس  1992م،  األمريكيــة،  املتحــدة 
ــان  ــروت، البن ــة، ب ــة األمريكي ــر، الجامع ــوم الكمبيوت وعل
ــادة  ــوىل قي ــث ت ــن املناصــب حي ــد م ــد العدي 1985م، تقل
عمليــات تشــغيل وإدارة منطقــة الــرق األوســط وأفريقيا، 
 Emerging Markets Enterprise رشكــة  إدارة  ومديــر 
إىل   2008 إبريــل  مــن  للفــرتة   .Juniper Networks
ســبتمر 2011، وعمــل كمديــر عــام لركــة IBM لتطويــر 
 IBM Central Europe األعــال واالســرتاتيجية لركــة
فيينــا  ومقرهــا   )CEMA( وأفريقيــا  األوســط  والــرق 
ــا  ــطس 2006م، ك ــى أغس ــر 2005م حت ــن يناي ــرتة م للف
ــر اإلداري لعمليــات آي يب إم الــرق األوســط،  عمــل املدي
مــر، وباكســتان )MEEP(.( للفــرتة مــن 2003-2005م،(. 
ــة يف  ــة والقيادي ــن املناصــب اإلداري ــد م ــا شــغل العدي ك
االستشــارات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن عــام 

1985 إىل عــام 1985.

أعمال وقرارات لجان مجلس اإلدارة والجمعية العامة

لجنة المراجعة
أواًل: اجتماعات لجنة المراجعة: 

اجتمعت لجنة املراجعة يف الدورة السابقة من 2016/05/15م حتى 2019/05/14م مرتن خالل سنة 2019م، تفاصيلها كالتايل: 

ماحظات الثاين 05 مايواألول - 12 فراير اسم العضو

*عر الهاتف حارض*حارضصالح عبدالله الدبايس

حارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضفايز عبدالله األسمري

100 ٪100 ٪نسبة الحضور

اجتمعت لجنة املراجعة يف الدورة الجديدة 2019/07/18م حتى 2022/07/17م مرتن خالل سنة 2019م، تفاصيلها كالتايل:

ماحظات الرابع 30 أكتوبرالثالث 04 أغسطس اسم العضو

حارضحارضصالح عبدالله الدبايس

*عر الهاتفحارضحارض*إبراهيم عبدالله املعمر

*عر الهاتفحارضحارض*فايز عبدالله األسمري

*انضم الحقاً للجنةحارض*-عبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد

100 ٪100 ٪نسبة الحضور

ثانيًا: القرارات والتوصيات للجنة المراجعة:
1.  إجازة واعتاد النتائج ربع السنوية للعام 2019م )الربع األول- الثاين والثالث(.

تطبيق متطلبات املراجعة والحوكمة بحزم لحمية حقوق املساهمن.  .2
3.  تحديد صالحيات ومسؤوليات مدير إدارة املراجعة والحوكمة.

استقاللية اإلدارة وربطها مبارشة برئيس اللجنة.  .4
مــع والتعاقــد  بالتنســيق  اإلدارة  مديــر  وتوجيــه  2019م  لعــام  الداخليــة  باملراجعــة  للقيــام  مبكتــب خارجــي  االســتعانة   .5 

رشكة أو مكتب مختص.

المخالفات والجزاءات: 
نظــراً لحــرص الركــة املســتمر والدائــم عــى الشــفافية املطلقــة يف مارســة أعالهــا، وااللتــزام بكافــة الضوابــط واللوائــح الصــادرة 
عــن الجهــات التنظيميــة وهيئــة الســوق املــايل الســعودية، فلــم يتــم تســجيل أي مخالفــات أو جــزاءات خــالل الســنة املاليــة 2019م. 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والجمعية العامة
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الرقابة الداخلية: 
بنــاء عــى مــا أوضحتــه اإلدارة التنفيذيــة للركــة، والجهــة الخارجيــة التــي أُســند إليهــا إجــراء املراجعــة الداخليــة الســنوية للركــة، 

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

توصيات لجنة المراجعة: 
فيــا يتعلــق بتوصيــة لجنــة املراجعــة يف الركــة بخصــوص تعيــن مراجــع داخــي، تقــوم اللجنــة مبراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي 
الحســابات وترشــح إىل مجلــس اإلدارة مــن تــراه مناســباً لتعيينــه كمراجــع الحســابات الخارجــي للركــة. وبعــد موافقة مجلــس اإلدارة، 
يتــم اإلعــالن عــن مراقــب الحســابات الخارجــي املعــن يف الجمعيــة العامــة، ويتــم تعيينــه والتجديــد لــه وفقــاً ملتطلبــات الهيئــة، ومبــا 

يتوافــق أيضــاً مــع النظــام األســاس للركــة.

ومل يصــدر عــن لجنــة املراجعــة أي توصيــات تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، ومل يرفــض املجلــس األخــذ بــأي توصيــات رفعتهــا 
اللجنــة بشــأن تعيــن مراجــع حســابات الركــة أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، أو تعيــن املراجــع الداخــي.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل تقرير لجنة املراجعة - ملحق رقم 1

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

أواًل: تقرير اجتماعات مجلس اإلدارة: 
اجتمعت لجنة الرتشيحات واملكافآت مرتن خالل العام 2019م تفاصيل االجتاعات كالتايل:

ماحظات الثاين 26 مايواألول 13 مارس اسم العضو

حارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضد. سامر شعار 

100 ٪100 ٪نسبة الحضور

ثانيًا: القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:
التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.  .1

التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعاير املعتمدة.  .2
التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح أعضاء للعمل يف لجان املجلس األخرى.  .3

تشخيص أعضاء مجلس اإلدارة من حيث الخرة والتنوع )مايل – قانوين- تقني.. إلخ(.  .4
تقويم مهارات أعضاء املجلس بشكل دوري.  .5

مراجعة هيكل املجلس.  .6
التحقق من استقاللية أعضاء املجلس املستقلن بشكل سنوي.  .7

أداء مجلس اإلدارة:
ــز  ــام 2019م متمي ــالل الع ــة خ ــس اإلدارة للرك كان أداء مجل
ــيحات ألداء  ــة الرتش ــم لجن ــق تقيي ــدة، ووف ــة األصع ــى كاف ع
مجلــس اإلدارة التــزم جميــع األعضــاء بحضــور االجتاعــات 
واجتاعــات لجــان املجلــس، ومل يســمح بالغيــاب إال بعــذر 

ــس. ــه املجل يقبل
ــق  ــاإلرشاف عــى أداء فري ــس ب ــام املجل ــة أخــرى ق ــن ناحي وم
ــة  ــة املراجع ــع لجن ــاون م ــة، بالتع ــة للرك ــة الداخلي املراجع
ــراءات  ــف واإلج ــن الضع ــر ومواط ــة املخاط ــن مراقب ــا يضم مب
الــالزم اتباعهــا ملعالجــة هــذه املســائل مــن خــالل وحــدة إدارة 
املخاطــر. كــا أرشف املجلــس عــى آليــة ومهــام إدارة املخاطــر 
ــد  ــس اإلدارة بتحدي ــام مجل ــث ق ــة بشــكل دوري، حي يف الرك
املخاطــر الرئيســة وطــرق معالجتهــا عــر خطــة العمــل الســنوية 
ــا  ــة في ــاء اإلجــراءات الصارم ــس، وبن ــي تعــرض عــى املجل الت
ــه  ــر فان ــة وإدارة املخاط ــة الداخلي ــة واملراجع ــق بالحكوم يتعل
مل تســجل أي شــكاوى أو بالغــات عــى املســائل الرقابيــة يف 

الركــة خــالل العــام.
وقامــت الركــة بإنشــاء إدارة خاصــة مبســمى »إدارة الحوكمــة 
واللوائــح  السياســات  اعتــاد  وتــم  الداخليــة«  واملراجعــة 
ــر مختــص يف مجــال  ــا، ويجــري العمــل عــى توف ــة له الداخلي
املراجعــة الداخليــة بحيــث تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة 
ــرف  ــكل دوري. وي ــط بش ــة والضواب ــة األنظم ــاس فاعلي بقي
مجلــس اإلدارة عــى املراجعــة الداخليــة للركــة والتــي تشــمل 

ــن كل إدارة.  ــا م ــم تحديده ــط يت ــة وضواب أنظم
ــة إلدارة  ــح داخلي ــات ولوائ ــداد سياس ــة بإع ــت الرك ــا قام ك
املخاطــر لتحديــد وتقييــم املخاطــر القامئــة أو املحتملــة بحيــث 
ــاً لعوامــل املخاطــر بالركــة فيــا  يتضمــن ذلــك تحليــالً مقارن
يخــص الشــؤون املاليــة واالســتثارات واملســائل األخــرى. ومــن 
ثــم يتــم إعــداد تقاريــر تحليليــة مفصلــة وشــاملة لجميــع 
املخاطــر  لجــان  عــى  عرضهــا  ويتــم  املحتملــة،  املخاطــر 
ــم  ــر يت ــزم األم ــة، وإذا ل ــة بالرك ــة واإلدارة التنفيذي املتخصص
رفعهــا إىل مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار املناســب. ويتــم عــرض 
ــا مــن  ــس اإلدارة املخاطــر الرئيســة وطــرق معالجته عــى مجل
ــليط  ــم تس ــوف يت ــي س ــنوية، والت ــل الس ــة العم ــالل خط خ
الضــوء عليهــم. وبحكــم حداثــة إدراج الركــة يف الســوق املاليــة 
الســعودية فلــم يتــم حتــى اآلن تكويــن لجنــة املخاطــر وســوف 

ــتقبال. ــك مس ــق ذل ــة يف تحقي ــعى الرك تس

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان 

بنــاء عــى نــص املــادة الثانيــة والعــرون مــن النظــام األســاس 
للركــة تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معن، 
أو بــدل حضــور عــن الجلســات، أو مزايــا معينــه، أو نســبة 
معينــه مــن صــايف األربــاح، ويجــوز الجمــع بــن اثنــن أو أكــر 
مــن هــذه املزايــا. إذا كانــت املكافــأة نســبة معينــه مــن أربــاح 
ــد هــذه النســبة عــى )10 ٪( مــن  ــال يجــوز أن تزي ــة، ف الرك
ــا  ــي قررته ــد خصــم االحتياطــات الت ــك بع ــاح، وذل صــايف األرب
الجمعيــة العامــة، وبعــد توزيــع ربــح عــى املســاهمن ال يقــل 
ــع األحــوال  عــن )5 ٪( مــن رأســال الركــة املدفــوع. يف جمي
ال يتجــاوز مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت 
ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500,000( خمســائة ألــف 
ــة الرتشــيحات  ــا لجن ــي تضعه ــط الت ــق الضواب ــال ســنوياً وف ري
واملكافــآت، ويجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة املقــدار 
بحيــث تعكــس مــدى خــرة العضــو واختصاصــه واملهــام املنوطة 
ــارات  ــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي حرهــا وأي اعتب ب

أخــرى بحســب تقديــر مجلــس اإلدارة. 
ــتقلن  ــس اإلدارة املس ــاء مجل ــأة أعض ــون مكاف ــب أال تك ويج
نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الركــة أو أن تكــون مبنيــة 
بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى ربحيــة الركــة وفقــاً 
ــر  ــو ح ــتحق كل عض ــا يس ــة. ك ــة املختص ــه الجه ــا تضع مل
ــال عــن كل  ــاع بنفســه مكافــأة قدرهــا خمســة آالف ري االجت
جلســة، ويــرف لــكل عضــو إذا كان مقــر إقامتــه الدائــم خــارج 
املدينــة التــي تنعقــد بهــا اجتاعات مجلــس اإلدارة بــدل إركاب 
يعــادل قيمــة تذكــرة الدرجــة األوىل عــى الخطــوط الســعودية 
باإلضافــة إىل بــدل مبيــت مبعــدل ألفــي ريــال عــن كل يــوم مــن 
ــتحق  ــات، يس ــور الجلس ــدل حض ــة إىل ب ــاع. إضاف ــام االجت أي
عضــو مجلــس اإلدارة مكافــأة ســنوية مقدارهــا 100,000 ريــال 
ــتحق  ــان فيس ــاء اللج ــا أعض ــال(. أم ــف ري ــة أل ــعودي )مائ س
كل )عضــو مجلــس إدارة- عضــو لجنــة أخــرى( بالركــة مبلــغ 
ــا  ــنوياً، أم ــعودي( س ــال س ــف ري ــون أل ــال )خمس 50,000 ري
ــال  ــال )ســبعون ألــف ري ــح 70,000 ري العضــو الخارجــي فيمن

ســعودي( ســنوياً.
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جدول مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019
البدل السنوي  بدل حضور الجلسات املنصب االسم

100,000 ريال سعودي 30.000 ريال سعودي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالله املعمر

100,000 ريال سعودي 25.000 ريال سعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالله املعمر

100,000 ريال سعودي 20.000 ريال سعودي عضو مجلس اإلدارة عبدالله محمد املعمر

100,000 ريال سعودي 15.000 ريال سعودي عضو مجلس اإلدارة فراج منصور أبو ثنني

-- -- عضو مجلس اإلدارة عبدالله مهنا املعيبد

جدول مبكافآت لجنة املراجعة
بدل حضور الجلسات  البدل السنوي االسم

5,000 ريال سعودي 50,000 ريال سعودي ابراهيم بن عبد الله املعمر

5,000 ريال سعودي 50,000 ريال سعودي صالح عبدالله  الدبايس

5,000 ريال سعودي 70,000 ريال سعودي فائز األسمري

جدول مبكافآت لجنة الرتشيحات واملكافآت
بدل حضور الجلسات  البدل السنوي االسم

5,000 ريال سعودي 50,000 ريال سعودي ابراهيم بن عبد الله املعمر

5,000 ريال سعودي 70,000 ريال سعودي سامر الشعار

5,000 ريال سعودي 50,000 ريال سعودي فراج ابو اثنني

جدول مبكافآت كبار املوظفني التنفيذيني لعام 2019

الحوافز و العموالتاملسمي الوظيفياالسم
 1,554,219 ريال سعوديالرئيس التنفيذيزياد مرتجى

 410,000    ريال سعودياملدير املايلكارتيك راما سوامي
 224,757    ريال سعوديمدير الصيانة والتشغيلخالد ربحي

 160,900    ريال سعوديمدير وحدة أمن املعلوماتصاح الدين الوادي
 156,569    ريال سعوديمدير قسم النظمأنور اليوسف
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زياد مرتجى
 الرئيس التنفيذي 

عــن بتاريــخ 2017/06/11م، حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس 
يف علــوم الكمبيوتــر وهندســة الرمجيــات مــن جامعــة الكويــت 
1986، باإلضافــة إىل العديــد مــن الشــهادات يف القيــادة واإلدارة 
ــد املراكــز املعــرتف بهــا  ــة واألعــال مــن العدي والشــؤون املالي
دوليــاً. عمــل كرئيــس تنفيــذي لركــة شــنايدر إلكرتيــك يف 
ــة  ــة العربي ــة )HP( يف اململك ــام لرك ــر الع ــعودية. واملدي الس
 )HP( ــة ــر قســم الشــبكات رشك ــة إىل مدي الســعودية. باإلضاف
ــا.  ــض املتوســط وأفريقي ــرق األوســط والبحــر األبي ــة ال ملنطق
العربيــة  اململكــة  يف  سيســتمز  سيســكو  رشكــة  يف  وعمــل 
العديــد مــن  تقلــد خاللهــا  الســعودية ملــدة 10 ســنوات، 
أفريقيــا  لشــال  اإلقليمــي  املديــر  كان  وآخرهــا  املناصــب، 

ــريب. ــرق الع وامل

م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العمران
 مدير الحوكمة واملراجعة الداخلية 

عــن بتاريــخ 2016/11/01م، حاصــل عــى ماجســتر، إدارة 
مشــاريع، جامعــة جــورج واشــنطن، واشــنطن دي يس، الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، 2001 م، بكالوريــوس، الهندســة اإللكرتونية، 
جامعــة انديانــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 1983م. لديــه 37 
ــى املســتوين املحــي  ــازات ع ــة باإلنج ــن الخــرة الري ــاً م عام
ــث عمــل لتســعة أعــوام يف  ــن متعــددة حي ــدويل ويف ميادي وال
القطــاع الحكومــي كمهنــدس مواقــع للمشــاريع الرائــدة. وعمــل 
الحــد عــر عــام يف رشكــة اإللكرتونيــات املتقدمــة كممثــل 
ــة  ــاريع. إضاف ــدراء املش ــر م ــدة وكب ــة املتح ــة يف اململك للرك
ــة  ــار الصناعي ــر األق ــاالت ع ــا لالتص ــة الري ــان يف رشك إىل عام
كنائــب للرئيــس يف تطويــر األعــال واملبيعــات، خمســة أعــوام 
يف بنــك البــالد كمديــر للمشــاريع التأسيســية، االلتــزام، جــودة 
الخدمــات.، وخمســة أعــوام يف بنــك البــالد ككبــر مــدراء االلتزام 
ــس  ــا أس ــوال. ك ــيل األم ــة غس ــة ومكافح ــة الداخلي واملراجع
ــع  ــر مواق ــة ع ــات اإلعالمي ــت ألداره األزم ــة الصي ــة حاي رشك

التواصــل االجتاعــي.

عبدالكريم مهيدي عوينان الفدعاين
مدير عام إدارة املوارد البرية

 عــن بتاريــخ 2015/02/23م، حاصــل عــى شــهادة ثانويــة 
ــة  ــوارد بري ــوم م ــة إىل دبل ــاض باإلضاف ــة 1417ه الري العام
ــة هــال  ــة لرك ــوارد البري ــر امل ــل كمدي ــاض. عم 2013م، الري
ــى 2015م. ويشــغل منصــب  للســيارات للفــرتة مــن2010م حت
عضــو إدارة يف جمعيــة املــوارد البريــة الســعودية، ولديــه 
ــد  ــارك يف العدي ــال، ويش ــل والع ــن العم ــرة بقوان ــة كب معرف
ــادرات ســعودة الوظائــف يف قطــاع تقنيــة املعلومــات. مــن مب

كارتيك راماسوامي سوبر أمانيان 
املدير املايل 

عــن بتاريــخ 2010/11/03م حاصــل عــى شــهادة عليــا يف 
 Indian Chartered Accountancy 1997 املاليــة  اإلدارة 
 ،)B. Com( الهنــد -مــدراس، وشــهادة البكالوريــوس يف التجــارة
جامعــة Madras، الهنــد، 1993م، مــدراس. تقلــد العديــد مــن 
املناصــب حيــث عمــل كمراقــب مــايل ملجموعــة مجموعــة 
ــة املتحــدة 2006- ــارات العربي رشكات أونيكــس، الشــارقة، اإلم

املحــدودة  لألنظمــة  رامكــو  لركــة  مــايل  ومديــر  2010م، 
-ماليزيــا -الواليــات املتحــدة األمريكيــة -الهنــد للفــرتة مــن 
 Greenland ــر مــايل لركــة )2000-2005م(، كــا عمــل كمدي
Fertilizers Limited- الهنــد، للفــرتة مــن )1998-2000م.(، 
كــا عمــل يف بدايــة حياتــه املهنيــة كمســاعد مراجــع حســابات 
 Sankararaman & Dhandapani, Chartered Accountants

للفــرتة مــن )1993-1997م(.

خالد ربحي عبد مقبول
مدير العمليات 

ــوم  ــوس عل ــى بكالوري ــل ع ــخ 2003/03/29م، حاص ــن بتاري ع
تخصــص حاســب، جامعــة الرمــوك 1998م، اربــد، عمــل كمديــر 
مشــاريع لركــة املعمــر ألنظمــة املنطقــة الغربيــة )جــدة( 
)2004-2007م( باإلضافــة إىل مديــر مــروع رشكــة املعمــر 
ألنظمــة املعلومــات مــن )-2003 2004م(. ومديــر مــروع 

ــن )2001-2003م(. ــات م ــة املعلوم ــة تقني رشك

تطبيق الئحة حوكمة الشركات: 
بضوابــط  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  مــن رشكــة  التزامــاً 
ــن أن  ــد م ــم التأك ــاهمة، ت ــركات املس ــدة لل ــة املعتم الحوكم
ــع  ــى جمي ــرسي ع ــة ت ــام الحوكم ــكام نظ ــادئ وأح ــع مب جمي
منســويب رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات واألطــراف ذات 
ــرد بشــأنها نــص خــاص يف أي مــن تريعــات  العالقــة، مــا مل ي
الهيئــة. كــا وتفصــح الركــة يف تقاريرهــا عــن التزامهــا بتطبيــق 
ــدم  ــة ع ــاً حال ــد حالي ــام، وال توج ــذا النظ ــكام ه ــادئ وأح مب

ــزام. الت

سياسة توزيع األرباح: 
ــادرة  ــون ق ــأن تك ــاح ب ــع األرب ــة يف توزي ــة الرك ــل سياس تتمث
عــى توزيــع مــا ال يقــل عــن 40-50 ٪   مــن األربــاح مــن صــايف 
الدخــل الســنوي واالحتفــاظ بالرصيــد. وتعتمــد سياســة الركــة 
ــادة  ــة أو زي ــة أو عيني ــت نقدي ــواء أكان ــاح، س ــع األرب يف توزي
ــط  ــى ضواب ــح أســهم، ع ــق من ــن طري ــة ع ــال الرك يف رأس م
عديــدة يراعــى فيهــا صــايف األربــاح املحققــة، والتدفقــات 
النقديــة، وسياســة التوزيــع الــواردة يف النظــام األســاس للركــة، 
وفيــا يخــص التوزيعــات النقديــة أو العينيــة فتتــم بنــاء عــى 
توصيــة مجلــس اإلدارة إىل الجمعيــة العامــة للركــة مبــا يتاىش 

مــع جميــع األنظمــة ذات العالقــة.
وقــد أوىص مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح عــى املســاهمن 

ــي: ــا ي ــك ك ــايل 2019م، وذل ــام امل ــن للع مرت
ــعودي . 1 ــال س ــا 16,000,000 ري ــة قدره ــاح نقدي ــع أرب توزي

ــاهمن  ــايل 2019م للمس ــام امل ــن الع ــف األول م ــن النص ع
ــداول  ــوم ت ــاين ي ــداع بنهايــة ث ــجلن لــدى مركــز اإلي املس
ــوم 2019/12/19م  ــق ي ــذي واف ــتحقاق وال ــخ االس ــي تاري ي
املوافــق 22 ربيــع اآلخــر 1441 هجريــا بواقــع 1 ريــال 
ســعودي للســهم الواحــد ومــا ميثــل 10 ٪ مــن القيمــة 

االســمية للســهم. 

توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن قدرهــا 16,000,000 . 2
ريــال ســعودي عــن النصــف الثــاين مــن العــام املــايل 2019م 
ملســاهمي الركــة املالكــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم 
ــدى  ــة ل ــجالت الرك ــن بس ــر 2020 واملقيدي ــد 12 يناي األح
رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة يف نهايــة ثــاين يــوم تــداول 
يــي تاريــخ االســتحقاق، وتاريــخ التوزيــع كان 27 ينايــر 
 2020م. بواقــع 1 ريــال ســعودي للســهم الواحــد ومــا ميثــل

10 ٪ من القيمة االسمية للسهم.

ــرام  ــاهمن الك ــة للمس ــاح املوزع ــوع األرب ــغ مجم ــك يبل وبذل
وقــدره  مبلغــاً  31-12-2019م  يف  املنتهيــة  املاليــة  للســنة 
ــال ســعودي للســهم  ــع 2 ري ــال ســعودي، بواق 32,000,000 ري

ــهم. ــمية للس ــة االس ــن القيم ــادل 20 ٪ م ــا يع ــد، ومب الواح

مراجع الحسابات:
تــم التصويــت يف الجمعيــة العامــة يــوم 15-11-1440 املوافــق 
18-07-2019 معــى تعيــن مراجــع الحســابات للركــة مــن بــن 
ــك لفحــص  ــة، وذل ــة املراجع ــة لجن ــى توصي ــاًء ع املرشــحن بن
ومراجعــة وتدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثــاين والثالــث 

ــايل 2019م.  ــام امل ــن الع ــع والســنوي م والراب
وال يوجــد يف تقريــر مراجــع الحســابات مــا يتضمــن تحفظــات 

عــى القوائــم املاليــة الســنوية. 

اإلدارة التنفيذية العليا 
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التقرير المالي
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القوائم المالية

  31 ديسمر 2019 
ريال سعودي

 31 ديسمر 2018 
ريال سعودي

املوجودات
املوجودات غر املتداولة 
20,539,4139,761,819  ممتلكات ومعدات 

2,036,7211,588,969  موجودات غر ملموسة 
2,651,9761,818,776 استثارات يف رشكات زميلة

1,976,52228,997,083 مدينون تجاريون، غر متداولة

27,204,63242,166,647 إجايل املوجودات غر املتداولة

املوجودات املتداولة
427,921,105303,091,489موجودات العقود 

368,598,760373,455,516مدينون تجاريون وموجودات أخرى 
82,825,76372,297,245 تكاليف مؤجلة

29,361,283106,365,312نقدية وشبه نقدية

908,706,911855,209,562إجايل املوجودات املتداولة
935,911,543897,376,209 إجايل املوجودات

حقوق املساهمني واملطلوبات
حقوق املساهمني

160,000,000160,000,000رأس املال
14,049,2296,451,248 احتياطي نظامي 
7,585,40010,035,675احتياطيات أخرى

72,483,28820,101,458 أرباح مبقاة

254,117,917196,588,381 إجايل حقوق املساهمني

املطلوبات
املطلوبات غر املتداولة

15,915,31114,334,505التزامات املنافع املحددة للموظفن
-917,453 التزامات اإليجار، غر متداولة 
24,677,27625,721,628مطلوبات العقود، غر متداولة

41,510,04040,056,133 إجايل املطلوبات غر املتداولة

املطلوبات املتداولة
219,325,610266,971,970قروض قصرة األجل

320,345,466224,885,814 دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى 

93,001,552151,218,171مطلوبات العقود
11,825,040-توزيعات أرباح مستحقة

7,610,9585,830,700زكاة مستحقة 
640,283,586660,731,695 إجايل املطلوبات املتداولة 

681,793,626700,787,828 إجايل املطلوبات

935,911,543897,376,209 إجايل حقوق املساهمني واملطلوبات

االستثمارات في الشركات الزميلة

متتلك رشكة املعمر ألنظمة املعلومات استثارات يف الركات الزميلة أدناه:

نسبة امللكيةبلد التأسيس ومكان مزاولة العملاألنشطة الرئيسةأساء الركات الزميلة

50 ٪لبنانالحلول التقنية مجموعة إدارات سال

رشكة إدارات لالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات

تطوير وتركيب وصيانة برامج 
وأجهزة الحاسب اآليل

50 ٪اململكة العربية السعودية

رشكة فينيشيا لتقنية 
املعلومات العاملية يب يف آي

50 ٪جزر فرجن الريطانيةالحلول التقنية

وتتم املحاسبة عن كافة االستثارات أعاله باستخدام طريقة حقوق امللكية.

املعلومات املفصح عنها  الزميلة. وتعكس  امللخصة الستثارات الركة يف الركات  املالية املجمعة  املعلومات  التايل  الجدول  يوضح 
املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية للركات الزميلة كا يف 31 ديسمر 2019 و2018:

مجموعة إدارات سال
ريال سعودي

رشكة إدارات لاتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات 

ريال سعودي

رشكة فينيشيا لتقنية 
املعلومات العاملية يب يف آي

ريال سعودي

اإلجايل 
ريال سعودي 

225,2901,043,388791,9052,060,583كا يف 1 يناير 2018 

)241,807()748,737(5,481501,449الحصة يف نتائج 

230,7711,544,83743,1681,818,776كا يف 31 ديسمر 2018

648,772229,517833,200)45,089(الحصة يف نتائج 

185,6822,193,609272,6852,651,976كا يف 31 ديسمر 2019
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القروض المستحقة على الشركة )بالريال السعودي(:

نوع التسهياتالبنك
متوسط ربح العمليات 

املوافقة عليه %
التوافق مع أحكام 
الريعة اإلسامية

مدة التمويل
الرصيد اإلفتتاحي 

ملبالغ التمويل 
 متويل تم الحصول 

عليه خال العام  
 إجايل مبالغ 

التمويل 
 املسدد من التمويل 

خال العام 
 الرصيد الختامي 

للتمويل 

 41,693,727  313,428,581  355,122,308  225,665,304  129,457,004 180-270 أيامنعم%5.26متويل املشاريعالبنــــــــــــــــــــك األول

 95,381,406  183,342,734  278,724,140  222,369,207  56,354,933 180 أيامنعم%5.19متويل املشاريعالبنك السعودي الفرنيس

 28,036,102  24,596,700  52,632,801  48,157,446  4,475,355 270 أيامنعم%4.75متويل املشاريعالبنك السعودي لإلستثار

 9,804,585  19,442,640  29,247,225  12,360,273  16,886,952 180 أيامنعم%4.94متويل املشاريعمجموعة سامبا املالية

 8,807,283  26,509,303  35,316,587  27,390,406  7,926,181 180-270 أيامنعم%4.71متويل املشاريعبنك الكويت الوطني

 9,891,885  75,604,953  85,496,838  57,822,324  27,674,514 180 أيامنعم%3.95متويل املشاريعبنك ساب

 12,375,611  23,887,572  36,263,183  22,170,434  14,092,749 360 أيامنعم%4.47متويل املشاريعالبنك العريب الوطني 

 -    10,104,282  10,104,282  -    10,104,282 حسب الصفقةال-متويل املشاريعبنك الفجرة

 13,335,011  8,826,593  22,161,604  22,161,604  -   حسب الصفقةال%4.60متويل املشاريعسيسكو املالية

 219,325,610  682,435,226  905,068,968  638,096,998  266,971,970 املجموع
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المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الزكاة )بالريال السعودي(:

الشهر السداد 
خال 2019م

املجموع ديسمر  نوفمر  أكتوبر  سبتمر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فرايـــــر  ينــــاير 

 5,229,958.33  -  -  -  -  -  -  -  -  5,229,958  -  -  - املبلغ املستحق

زكاة العام 2018م فرتة االستحقاق

ماحظة
 انتظام يف السداد وفق النظام الذي ينص عىل سداد املبالغ املستحقة للزكاة خال 

مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ نهاية الفرتة 31 ديسمر 2018م 

ضريبة القيمة المضافة )بالريال السعودي(:

الشهر السداد 
خال 2019م

املجموع ديسمر  نوفمر  أكتوبر  سبتمر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فرايـــــر  ينــــاير 

 8,530,575  190,378  87,765  111,229  515,607  100,682  87,804  188,570  769,163  1,255,561  106,861  952,966  4,163,989 املبلغ املستحق

 نوفمر 2019م  أكتوبر 2019م  سبتمر 2019م أغسطس 2019م  يوليو 2019م  يونيو 2019م  مايو 2019م  إبريل 2019م  مارس 2019م  فراير 2019م  يناير 2019م  ديسمر 2018م فرتة االستحقاق

 انتظام يف السداد وفق النظام الذي ينص عىل سداد املبالغ املستحقة خال 38 يوم للفرتة املستحقة              ماحظة

ضريبة االستقطاع )بالريال السعودي(:

الشهر السداد 
خال 2019م

املجموع ديسمر  نوفمر  أكتوبر  سبتمر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فرايـــــر  ينــــاير 

 4,774,984  188,493  72,059  112,180  69,299  626,392  157,089  60,463  1,240,992  66,428  284,186  121,698  1,775,706 املبلغ املستحق

 أكتوبر 2019م  سبتمر 2019م أغسطس 2019م  يوليو 2019م  يونيو 2019م  مايو 2019م  إبريل 2019م  مارس 2019م  فراير 2019م  يناير 2019م  ديسمر 2018م  نوفمر 2018م فرتة االستحقاق

 انتظام يف السداد وفق النظام الذي ينص عىل سداد املبالغ املستحقة خال 30 يوم للفرتة املستحقة ماحظة
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

خاصة أصول وخصوم ونتائج أعال الركة للسنوات املالية الخمس األخرة 2019-2015م )بآالف الرياالت السعودية(

20192018201720162015

 716,806  654,024  842,800  886,151  997,515 إيرادات العقود

 )619,935( )555,561( )704,470( )752,528( )833,693(تكاليف مبارشة

 96,871  98,463  138,330  133,623  163,822 اجايل الربح

 )12,387( )12,531( )11,800( )9,720( )11,783(مصاريف بيع وتسويق

 )30,640( )30,487( )32,047( )37,202( )44,258(مصاريف عمومية وإدارية 

 -    -    -    )812( )7,581(مخصص خسائر االئتان املتوقعة

 53,844  55,445  94,483  85,888  100,199 الدخل من العمليات

 )9,081( )14,461( )12,262( )15,788( )19,326(تكاليف متويل

 392  )752( )525( )242( 833 الحصة يف نتائج رشكات زميلة، صايف

 634  1,173  1,585  486  1,283 إيرادات أخرى

 45,789  41,405  83,281  70,343  82,990 الدخل قبل الزكاة

 )4,882( )5,321( )6,473( )5,831( )7,010(الزكاة

 40,907  36,084  76,808  64,512  75,980 صايف الدخل للسنة
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قائمة المركز المالي آلخر 5 سنوات 2015-2019م )بآالف الرياالت السعودية(

20192018201720162015

الموجودات 
املوجودات غر املتداولة
 1,058  891  9,101  9,762  20,539  ممتلكات ومعدات 

 882  765  1,035  1,589  2,037  موجودات غر ملموسة 
 3,338  2,585  2,061  1,819  2,652  استثارات يف رشكات زميلة

 -    -    -    28,997  1,977  مدينون تجاريون، غر متداولة
 5,278  4,241  12,197  42,167  27,205 اجايل املوجودات غر املتداولة

املوجودات املتداولة
 -    144,844  253,048  303,091 427,921موجودات العقود 

 487,911  343,096  385,762  373,456 368,599مدينون تجاريون وموجودات أخرى 
 -    -    -    72,297 82,826تكاليف مؤجلة

 44,562  50,687  55,814  106,365 29,361نقدية وشبه نقدية
 532,473  538,627  694,624  855,210  908,707 اجايل املوجودات املتداولة

935,912897,376706,821542,868537,751إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

 50,000  50,000  50,000  160,000 160,000رأس املال
 25,000  25,000  25,000  6,451 14,049احتياطي نظامي 
 -    -    -    10,036 7,585احتياطيات أخرى

 85,328  95,791  121,458  20,101 72,483أرباح مبقاة
 160,328  170,791  196,458  196,588 254,118اجايل حقوق املساهمني

المطلوبات
املطلوبات غر املتداولة

 10,912  11,908  12,899  14,335  15,915 التزامات املنافع املحددة للموظفن
 -    -    -    -    917 التزامات االيجار، غر متداولة 
 -    -    -    25,722  24,677 مطلوبات العقود، غر متداولة

 10,912  11,908  12,899  40,057  41,510 اجايل املطلوبات غر املتداولة
املطلوبات املتداولة

 215,242  162,182  179,104  266,972  219,326 قروض قصرة األجل
 144,225  190,953  278,887  224,885  320,345 دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى 

 -    -    -    151,218  93,002 مطلوبات العقود
 -    -    33,000  11,825  - توزيعات أرباح مستحقة

 7,044  7,034  6,473  5,831  7,611 زكاة مستحقة 
 366,511  360,169  497,464  660,731  640,284 اجايل املطلوبات املتداولة 

 377,423  372,077  510,363  700,788  681,794 اجايل املطلوبات

 537,751  542,868  706,821  897,376  935,912 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
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إعالنات الشركة عبر )تداول( 
خــالل العــام 2019م وصــل إجــايل اإلعالنــات التــي أعلنــت عنهــا رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــر املوقــع الرســمي لتــداول 
عــدد )21( إعــالن، تراوحــت بــن أحــداث مهمــة مــرت بهــا الركــة وبــن إشــعارات للمســاهمن، يلخــص الجــدول التــايل )بدايــة مــن 

األحــدث إىل األقــدم( هــذه اإلعالنــات حســب التاريــخ والنــوع والعنــوان: 

العنواننوع اإلعانالتاريخالرقم

اتفاقية تسهيالت 2019/12/15م 1.
ــل  ــد وتعدي ــات عــن الحصــول عــى تجدي ــة املعمــر ألنظمــة املعلوم إعــالن رشك
اتفاقيــة تســهيالت بنكيــة )متوافقــة مــع أحــكام الريعــة اإلســالمية( مــع البنــك 

العــريب الوطنــي.

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن ترسية عقد مع جهة اعتباريةترسية مروع2019/12/03م 2.

2019/11/28م 3.
توزيع أرباح إعالن

إلحاقي 
ــوص  ــات )ام آي أس( بخص ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك ــي م ــالن إلحاق إع

ــام 2019م. ــن الع ــف األول م ــن النص ــة ع ــاح النقدي ــع األرب ــخ توزي تاري

توقيع مذكرة تفاهم 2019/11/21م 4.

إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توقيعهــا مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة 
بصمــة لالستشــارات )ورشكائهــا( لالســتحواذ عليهــا، ودراســة فرصــة اســتحواذ رشكــة 
ــيس  ــة وتأس ــة املري ــن الرك ــع م ــل البي ــص مح ــن الحص ــى 75 ٪ م ــر ع املعم

رشكــة مختلطــة ذات مســؤولية محــدودة

اتفاقية تسهيالت2019/11/18م 5.
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن الحصــول عــى اتفاقيــة تســهيالت 

بنكيــة )متوافقــة مــع أحــكام الريعــة اإلســالمية( 

2019/11/04م 6.
نتائج مالية إعالن

تصحيحي 
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص النتائــج املاليــة 

األوليــة للفــرتة املنتهيــة يف 2019/09/30م )تســعة أشــهر (.

نتائج مالية2019/10/31م 7.
ــرتة  ــة للف ــة األولي ــج املالي ــن النتائ ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

املنتهيــة يف 2019/09/23م( تســعة أشــهر(.

2019/10/16م 8.
تعين عضو لجنة

مراجعة 
إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن تعين عضو لجنة املراجعة

توزيع أرباح2019/10/16م9.
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى 

2019م األول  النصــف  عــن  املســاهمن 

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن توقيع عقد مع التعاونية للتامن.توقيع عقد 102019/08/18.

نتائج مالية 2019/08/05م 11.
ــرتة ــة للف ــة األولي ــج املالي ــن النتائ ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

املنتهيــة يف 2019-06-30 )ســتة أشــهر( 

.122019/07/21
نتائج اجتاع

الجمعية العامة
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )أم آي أس( عــن نتائــج اجتــاع الجمعية 

العامــة العادية )االجتــاع األول( 

2019/07/14م 13.
التصويت اإللكرتوين

للجمعية 
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي أس( ملســاهميها الكــرام عــن بــدء 

التصويــت اإللكــرتوين عــن بعــد عــى بنــود اجتــاع الجمعيــة العامــة األويل.

2019/07/14م14.
إعالن حضور

الجمعية العامة 
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن دعــوة مســاهميها لحضــور اجتــاع 

الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــاع األول( )إعــالن تذكــري(.

2019/06/30م 15.
إعالن الجمعية

العامة
إعــالن إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص إعــالن الركــة 
لدعــوة مســاهميها لحضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــاع األول( 

2019/06/26م 16.
إعالن الجمعية

العامة
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن دعــوة مســاهميها لحضــور اجتــاع 

الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــاع األول( 

إعالن تصحيحي2019/05/27م 17.
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص إعــالن رشكــة 

املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توقيــع عقــد مــع وزارة الخارجيــة.

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن توقيع عقد مع وزارة الخارجيةإعالن توقيع عقد2019/05/27م 18. 

نتائج مالية 2019/05/06م 19
ــرتة  ــة للف ــة األولي ــج املالي ــن النتائ ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

املنتهيــة يف 2019-03-31 )ثالثــة أشــهر( 

2019/05/01م 20
الرتشح لعضوية 
املجلس إعالن 

إلحاقي 

ــاب  ــح ب ــوص فت ــات بخص ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك ــي م ــالن إلحاق إع
الرتشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة

2019/04/25م 21
إعالن الرتشح لعضوية

املجلس
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن فتــح بــاب الرتشــح لعضويــة مجلــس 

اإلدارة
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 ملحق رقم 1

 شركة املعمر  ألنظمة  املعلومات

 )ام أي اس 7200#(

 

 2019شركة المعمر ألنظمة المعلومات  لعام لتقرير لجنة المراجعة السنوي 
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 مقدمة
لجنة  18-07-2019املوافق  15-11-1440فوضت الجمعية العامة لشركة املعمر ألنظمة املعلومات واملنعقدة يوم 

املراجعة بالقيام بمسؤولية اإلشراف والرقابة املستقلة على دراسة التقارير األولية، والسنوية للشركة وأنظمة الرقابة 
م حتى   18/7/2019الثالث : التصويت على تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ د)البن .الداخلية

على الئحة اللجنة املعتمدة من الجمعية العامة  أيضا بناء و م وعلى مهامها وضوابط عملها و.....( 0 17/7/2022تاريخ 
 .م  2017إبريل  20للشركة بتاريخ 

) اجتماعات، تم من خاللها مناقشة القوائم املالية األولية  ٦م عدد (  2019اجتمعت لجنة املراجعة خالل ال عام 
داخلية واملراجعة الخارجية ، وذلك في ضوء القوائم املالية واملعلومات املقدمة من اإلدارة  والسنوية وأعمال املراجعة ال

 :التنفيذية ومراقب الحسابات، وعليه قامت لجنة املراجعة باألعمال التالية
 

ائم املالية األولية والسنوية  أواًل: القو
عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل  •

 .لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات   •
 .ي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتهاالتي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املال

 .غير مألوفة تتضمنها التقارير املاليةأو  دراسة أي مسائل مهمة •

مراجع  أو  مسؤول الحوكمة في الشركة أو  من يتولى مهامهأو  البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة  •
 .الحسابات

 .الجوهرية الواردة في التقارير املالية  دراسة التقديرات املحاسبية في املسائل •

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها  •
 

 ثانيًا: املراجعة الداخلية

توافر املوارد الالزمة  الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من   •
 .وفعاليتها في تنفيذ األعمال واملهام املنوطة بها

على تقرير املراجعة الداخلية التي تم اسنادها ألحد الجهات الخارجية املختصة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات    واالطالعدراسة    •
 .التصحيحية للمالحظات الواردة فيها وإبالغ مجلس اإلدارة باملالحظات الجوهرية 

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية في الشركة   •

    غيرها أو  غ للعاملين في الشركة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املاليةتفعيل آلية سياسة اإلبال   •
 .بسرية



 

 (3)   2019  لعام  المعلومات المعمر ألنظمة لشركة السنوي المراجعة لجنة تقرير

 .مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها  •

لى السادة إ  .إدارة املراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال املراجعة، بما يتناسب مع املعايير ذات العالقة  استقالل التحقق من   •
 املساهمين

 

 ثالثًا: املراجعة الخارجية 

إدارية تخرج عن نطاق أعمال أو  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية  •
 .املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك 

فاعلية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى  •
 .واملعايير ذات الصلة

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة •

تخذ بشأنها •
ُ
 .دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما أ

 .الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ  •

مراجعة العقود والتعامالت ات املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس  •
 .اإلدارة

 .الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة  التزامالتحقق من  •

 .ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذهارفع ما تراه من مسائل  •
 

 رأي لجنة املراجعة 

و مراقب الحسابات واإلدارة التنفيذية وتأكيد  املراجع الداخلي في ضوء نطاق العمل أعاله، واستنادًا على التقارير املقدمة من 
مور جوهرية ذات تأثير هام تتطلب اإلفصاح اإلدارة حول سالمة  

ُ
النظام الرقابي للشركة ضمن تقريرها السنوي، لم يتبين للجنة أ

 .م  2019لعام 

 
 نطاق التطبيق

ان تسري مبادئ وأحكام نظام الحوكمة على جميع منسوبي شركة   التأكيدالتنفيذية على دارة اإل دارة و عمل مجلس اإل 
املعمر ألنظمة املعلومات واألطراف ذات العالقة ، ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة. كما وتفصح  

بعض   باستثناء  الشركة في تقاريرها عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام هذا النظام، وال توجد حاليا حالة عدم التزام
والتي ستعمل على   تشكيل لجنة حوكمة الشركات   تشكيل لجنة إدارة املخاطر.   . )    االسترشاديةات القليلة   الفقر   واد/امل

 تحقيقها عند وجود الحاجة املاسة لها.(
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 ضد الشركةتدبير احترازي أ أو  جزاء  أو  أي عقوبةأو   اي غرامات 
قيد احتياطي مفروض اي    أو    جراءات  فرضت على الشركةإأو    جزاءات تم ايقاعهاأو    مخالفات  م     2019في  عام    ال يوجد

وفي هذا املضمار تشكر شركة املعمر ألنظمة  قضائية،  أو  تنظيمية  أو  من أي جهة إشرافية أو  على الشركة من الهيئة
الذي ساعد الشركة    ه الشركة في عامها األول باملشورة  والتوجي املعلومات  هيئة السوق املالية و شركة تداول في دعم

 ذات العالقة.  حاللوائباألنظمة و السياسات و  االلتزامعلى التقيد و 
 

 شركة املعمر ألنظمة املعلومات     حسابات مراجع

 ملعايير وفقاً  م م  2019 املالي العام خالل  املالية القوائم إعداد تم أنه  إدارة شركة املعمر ألنظمة املعلومات  على تؤكد

 الحصول  تم وقد  .القانونيين للمحاسبين  السعودية الهيئة إدارة مجلس من املعتمدة املالي  للتقرير الدولية املحاسبة

-2020للعام املالي الجديد حسابات شركة املعمر ألنظمة املعلومات   لتدقيق املراجعة  مكاتب كبرى  من عروض على
 على ستعرض التي الترشيحات على اللجنة رأي استقر مناقشتها وبعد املراجعة لجنة على تم عرضها وقد ، 2021

م املالي  للعا شركة املعمر ألنظمة املعلومات  حسابات مراجع إختيار في للنظر للمساهمين العامة القادمة الجمعية
 .م2020-2021

 معهم  التواصل املساهمين وآلية حقوق 
 أداء الشركة  حيال وملحوظاتهم المساهمين مقترحات

خاصة األعضاء غير التنفيذيين  و أعضاءه  باطالع م   2019قام مجلس اإلدارة في شركة املعمر ألنظمة املعلومات في عام 
يتناسب منها   التي وردت من املساهمين، لدراستها وأخذ الرأي بشأن كل منها ، إلقرار ما االستفساراتو  بكافة املقترحات

الصادرة من الجهات الرقابية و  يتعارض مع األنظمة واللوائح  مع سياسة شركة املعمر ألنظمة املعلومات وبما ال 
 .  . اإلشراقية

 آلية التواصل مع املساهمين
ومات وايمانها التام إ بحقوق مساهميها فقد قامت شركة املعمر ألنظمة املعلومات حرصا من  شركة املعمر ألنظمة املعل 

بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب املصالح في لوائحها و أنظمتها بما في ذلك  النظام األساس للشركة و في 
هذه الوثائق على املوقع  مبادئ وسياسات حوكمة شركة املعمر ألنظمة املعلومات وإجراءاتها، و قد تم نشر كافة 

يجاد إدارة  شركة املعمر ألنظمة املعلومات ، إضافة الى ذلك فان شركة املعمر ألنظمة املعلومات تسعى إل  اإللكتروني
للتعامل و ملتابعة شئون املساهمين و التجاوب مع أي أمور تستوجب التوضيح و حل أي مشاكل قد تواجه املساهمين 

 غيرها،أو  األرباحبخصوص عمليات توزيع 

 سياسة توزيع األرباح 

الزيادة في رأس املال على ضوابط عديدة يراعى أو  عينيةأو  تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح، سواء اكانت نقدية 
فيها صافي األرباح املحققة، والتدفقات النقدية، وسياسة التوزيع الواردة في النظام األساس للشركة، وفيما يخص 
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إلى الجمعية العامة للشركة بما يتماش ى مع جميع  دارة  اإل العينية فهي تتم بناء على توصية مجلس  أو    زيعات النقديةالتو 
 م  2019 بتوزيع أرباح على املساهمين مرتين للعام املاليدارة اإل ص ى مجلس أو  . وقدالعالقةذات  األنظمة

م للمساهمين املسجلين  2019 النصف االول من العام املاليريال سعودي عن  16,000,000 توزيع أرباح نقدية قدرها .1
ربيع   22 م املوافق19/12/2019 لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق والذي وافق يوم

 % من القيمة األسمية للسهم. 10 ريال سعودي للسهم الواحد و يمثل 1 هجريا بواقع 1441 اآلخر
م  2019 ريال سعودي عن النصف الثاني من العام املالي 16,000,000 قدرها ة على املساهمينتوزيع أرباح نقدي .2

واملقيدين بسجالت الشركة لدى شركة مركز  2020 يناير 12 ملساهمي الشركة املالكين لألسهم بنهاية تداول يوم األحد
ريال  1 . بواقع 2020 يناير 27 االستحقاق. و تاريخ التوزيع كان إيداع األوراق املالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

 % من القيمة األسمية للسهم. 10 سعودي للسهم الواحد و يمثل

م مبلغ  2019-12-31 و بذلك يبلغ مجموع األرباح املوزعة للمساهمين الكرام للسنة املالية املنتهية في .3
% من القيمة االسمية 20 للسهم الواحد، أي بما يعادل ريال سعودي  2 ريال سعودي، بواقع 32,000,000 وقدره

 للسهم. 

كما ان الشركة قد اعلنت عن منح سهم واحد لكل اربعة اسهم و سيتم تنفيذ التوزيع حال الحصول على املوافقات   .4
النظرة   مما يعزز مكانة الشركة في السوق املالية السعودية و اإلشراقيةاملطلوبة من الجهات التشريعية و الرقابية و 

 املستقبلية للشركة عامليا. 

 مة املعلومات ظإدارة املخاطر في شركة املعمر ألن
 من معتمدة لسياسات  وفقاً  لتنفيذية للشركة دارة اإل  قبل من املعلومات ألنظمةشركة املعمر  في املخاطر إدارة تتم

 خالل التعاون  التعامل معها منأو  تفاديهاوسبل  املخاطر، وتقييم بتحديد اإلدارة تقوم حيث اإلدارة، مجلس قبل
قد   انعكاساتها على الشركة و ما وتقدير حدوثها احتماليات وتقييم إدارات الشركة على مختلف مستوياتها ، بين  الوثيق
لتالفي   اإلمكان قدر واحتوائها وتجنبها  املخاطر تلك  من للحد الالزمة التدابير اتخاذ يتم  ثم ومن آثار على ذلك من يترتب

 يث يتم: حب .وقوعها حال  فيها تتسبب قد أضرار أي
 أ( تعزيز و ضبط اإليقاع والتأثير على ثقافة إدارة املخاطر في الشركة.  
 مستوى التعرض في الشركة.  أو  ب( تحديد الطرق املثلى للتعاطي مع املخاطر  
 الشركة في مجال إدارة املخاطر. ج( املوافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء  
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 العالقة اتذ األطراف  مع التعامالت

 توجد وكانت فيها طرفاً  شركة املعمر ألنظمة املعلومات  كانت التي العقود بعض  استمرت م  2019ي املال العام الل خ

 اً امتداد وتأتي سابقة سنوات  منذ عليها االتفاق تم  العقود هذه وبعض  ،  اإلدارة مجلس أعضاء لبعض مصلحة فيها
 . قبل ادراج الشركة في السوق املالية السعودية  مستمرة بدأت لعالقات

 

 العالقة ذات األطراف  مع للمعامالت األداة مجلس رئيس تبليغ
 

 هللا سلمهم    املساهمون  السادة

  املعلومات  ألنظمة املعمر شركة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،  

 وبعد 

من نظام الشركات للسنة   71تبليغ رئيس مجلس األداة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب متطلبات املادة 
 م  2019-12-31املالية املنتهية في 

ركة والتي يمتلك بعض  نود ابالغكم بان الشركة قد نفذت عددا من العقود والتعامالت التجارية الخاصة بأنشطة الش
غير مباشرة فيها. وتسعى الشركة للحصول على  أو    أعضاء مجلس إدارة شركة املعمر ألنظمة املعلومات مصلحة مباشرة
 -ترخيص السادة املساهمين عليها وهي  موضحة في الجداول التالية: 
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 ESRIشركة أسري العربية السعودية 

 

مبلغ التعامل  طبيعة العمل طرف العقد م
و  2019خالل 

الربع األول من 
2020 

اسم العضو/ كبار  شروط العقد مدة العقد
أي أو  التنفيذيين

شخص ذي عالقة بأي 
 منهم

 توضيحات

شركة أسرى  1
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

5,700,000 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 ابراهيم عبد هللا المعمر

2019/147  

شركة أسرى  2
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

251,300 
 ر.س.

موافقة  200
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 ابراهيم عبد هللا المعمر

2019/112  

شركة أسرى  3
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

3,154,800 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 هللا المعمر ابراهيم عبد

2019/298 

شركة أسرى  4
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

 33,000 
    ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

هللا المعمر،  خالد عبد
 هللا المعمر ابراهيم عبد

2019/087 

شركة أسرى  5
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

2,644,900 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 ابراهيم عبد هللا المعمر

2019/087 

شركة أسرى  6
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

 
44,000 

     ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 ابراهيم عبد هللا المعمر

2019/087 

شركة أسرى  7
العربية 
السعودية 

Esri 

لخدمات 
التنفيذ ودعم  
منتج أسرى 

Esri 

1,819,476 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية العامة 

 السنوية

خالد عبد هللا المعمر، 
 ابراهيم عبد هللا المعمر

2019/341 

  13,680,476 ر.س. إجمالي التعامالت
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ائط اإللكترونية   شركة الخر

 

 م

التعامل مبلغ  طبيعة العمل طرف العقد
 2019خالل 

والربع األول من 
2020 

اسم العضو/ كبار  شروط العقد مدة العقد
أي أو  التنفيذيين

شخص ذي 
 عالقة بأي منهم

 توضيحات

شركة  1
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

42,722 
     ر.س.

موافقة الجمعية العامة  مدة سنه  
 السنوية

هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/054 

شركة  2
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

433,913  

 ر.س. 
موافقة الجمعية العامة  مدة سنه  

 السنوية
هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/115 

شركة  3
الخرائط 
 اإللكترونية

منتجات دعم 
متعلقة 

بتطبيقات 
 شركة أسري

5,923 

 ر.س.

موافقة الجمعية العامة  مدة سنه  
 السنوية

هلل   ابراهيم عبدا
 المعمر

2019/151 

شركة  4
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

 

2,847  

       ر.س.

موافقة الجمعية العامة  مدة سنه  
 السنوية

هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/303 

شركة  5
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسريشركة 

47,470  

 ر.س.
واحد عام موافقة الجمعية العامة  

 السنوية
هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/309 

شركة  6
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

   14,580  

 ر.س.
واحد عام موافقة الجمعية العامة  

 السنوية
هلل   ابراهيم عبدا
 المعمر

2019/316 

شركة  7
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

120,000 

 ر.س.  
واحد عام موافقة الجمعية العامة  

 السنوية
هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/329 
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شركة  8
الخرائط 
 اإللكترونية

دعم منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
 أسرىشركة 

23,735  

     ر.س.
موافقة الجمعية العامة  واحد عام

 السنوية
هللا   ابراهيم عبد
 المعمر

2019/334 

691,189 ر.س. إجمالي التعامالت  
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 لتقنية املعلومات مؤسسة اعمار التنفيذية 

مبلغ التعامل  طبيعة العمل طرف العقد م 
 2019خالل 
األول   والربع
 2020من 

إسم العضو/ كبار  شروط العقد مدة العقد
أي أو  التنفيذيين

شخص ذي عالقة 
 بأي منهم

 توضيحات

مؤسسة اعمار  1
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

32,128  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

هللا بن محمد  عبد
 المعمر

2019/018  

مؤسسة اعمار  2
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

2,355 

 ر.س.   
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

هللا بن محمد  عبد
 المعمر

2019/018 

مؤسسة اعمار  3
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

55,614  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

هللا بن محمد  عبد
 المعمر

2019/018 

مؤسسة اعمار  4
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

6,000  

 ر.س.  
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/386 

مؤسسة اعمار  5
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

2,500  

 ر.س.  
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/343 

مؤسسة اعمار  6
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

3,975    

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2017/449 

مؤسسة اعمار  7
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

218,800 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/062 

مؤسسة اعمار  8
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

22,000  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/048 

مؤسسة اعمار   9
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

34,266  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/138 

مؤسسة اعمار  10
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

92,560  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/122 
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مؤسسة اعمار  11
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
و تركيب  وتمديد

 شبكات

  4,000  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 السنويةالعامة 

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/386 

مؤسسة اعمار  12
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

46,510  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/062 

مؤسسة اعمار  13
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

6,288     

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/138 

مؤسسة اعمار  14
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

109,335 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 السنويةالعامة 

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/297 

مؤسسة اعمار  15
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

3,870  

 ر.س.  
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/062 

مؤسسة اعمار  16
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

6,165  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/048 

مؤسسة اعمار  17
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

 

13,625  

 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 السنويةالعامة 

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2018/048 

مؤسسة اعمار  18
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

902,625 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/237 

مؤسسة اعمار  19
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

21,683  

 ر.س.
موافقة  مدة سنه  

الجمعية 
 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/122 

مؤسسة اعمار  02
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

316,730 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/160 

مؤسسة اعمار  21
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

75,310 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/237 
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مؤسسة اعمار  22
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

443,700 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/237 

مؤسسة اعمار  23
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

646,690 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

 عبد هللا بن محمد 

 المعمر
2019/352 

مؤسسة اعمار  24
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ 
 وتركيب وتمديد

 شبكات

582,500 
 ر.س.

موافقة  مدة سنه  
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/352 

مؤسسة اعمار  25
التنفيذية لتقنية 

 المعلومات

خدمات تنفيذ و 
تمديد و تركيب 

 شبكات

 ر.س.
15,000  

موافقة  واحد عام
الجمعية 

 العامة السنوية

عبد هللا بن محمد 
 المعمر 

2019/138 

 3,664,229 ر.س. إجمالي التعامالت
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 املعلومات  وتقنيةشركة إدارات لالتصاالت 

مبلغ التعامل  طبيعة العمل طرف العقد م
 2019خالل 

والربع األول من 
2020 

إسم العضو/ كبار  شروط العقد مدة العقد
أي أو  التنفيذيين

شخص ذي عالقة 
 بأي منهم

 توضيحات

شركة إدارات  1
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

المشاريع إدارة 
 والخدمات

3,000  

 ر.س.
موافقة  عام واحد

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/004 

شركة إدارات  2
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

32,340  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/444 

شركة إدارات  3
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

15,000  

 ر.س.
موافقة  عام واحد

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/406 

شركة إدارات  4
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

16,000 

 ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/016 

شركة إدارات  5
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

18,000 

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50نسبة الشركة 

2019/015 

شركة إدارات  6
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

22,000  

   ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/443 

شركة إدارات  7
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

92,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/441 

شركة إدارات  8
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

5,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/441 

شركة إدارات  9
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 

17,000 

 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/018 
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شركة إدارات  10
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 

19,000 

 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/019 

شركة إدارات  11
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

9,000   

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/018 

شركة إدارات  12
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

20,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/031 

شركة إدارات  13
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

60,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/056 

شركة إدارات  14
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

40,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/048 

شركة إدارات  15
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

34,000 

   ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/187 

شركة إدارات  16
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

14,538  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/242 

شركة إدارات  17
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 18,760  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2014/200 

شركة إدارات  18
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

65,000 

  ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/071 

شركة إدارات  19
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

70,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/432 

شركة إدارات  20
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 54,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/081 

شركة إدارات  21
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

172,000 

 ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/042 
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شركة إدارات  22
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 47,000  

 .ر.س
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/063 

شركة إدارات  23
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

55,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/065 

شركة إدارات  24
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

75,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/342 

شركة إدارات  25
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

6,600  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/059 

شركة إدارات  26
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

11,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/438 

شركة إدارات  27
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

6,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/047 

شركة إدارات  28
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

13,000 

   ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/112 

شركة إدارات  29
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

48,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/101 

شركة إدارات  30
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 42,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/102 

شركة إدارات  31
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

30,000  

  ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/111 

شركة إدارات  32
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

واحد عام  ر.س. 50,000  موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2014/181 

شركة إدارات  33
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

55,000 

  ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/122 
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شركة إدارات  34
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

100,000 

 ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/298 

شركة إدارات  35
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

10,000 

  ر.س. 
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/230 

شركة إدارات  36
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

14,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2015/055 

شركة إدارات  37
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

10,000 
 ر.س. 

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2016/310 

شركة إدارات  38
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

2,720  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/092 

شركة إدارات  39
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

22,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/122 

شركة إدارات  40
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

40,000 
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/138 

شركة إدارات  41
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

5,791  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/321 

شركة إدارات  42
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

7,800  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/156 

شركة إدارات  43
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

131,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/082 

شركة إدارات  44
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

34,000  
   ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/178 

شركة إدارات  45
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 
20,000 
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/048 
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شركة إدارات  46
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

10,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/195 

شركة إدارات  47
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

3,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/164 

شركة إدارات  48
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 40,000  
 ر.س.
  

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/048 

شركة إدارات  49
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

12,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/215 

شركة إدارات  50
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

58,498  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/219 

شركة إدارات  51
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

34,000 
   ر.س. 

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/433 

شركة إدارات  52
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

28,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/224 

شركة إدارات  53
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

44,300  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/229 

شركة إدارات  54
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

250,000 
 ر.س.

واحد عام موافقة  
 الجمعية
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/204 

شركة إدارات  55
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

20,000  
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/350 

شركة إدارات  56
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 230,000 
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/251 

شركة إدارات  57
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

2,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2017/463 
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شركة إدارات  58
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 15,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/350 

شركة إدارات  59
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 140,000 
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/165 

شركة إدارات  60
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 26,770  
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/281 

شركة إدارات  61
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

20,000 
  ر.س. 

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/048 

شركة إدارات  62
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

550,000  
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/288 

شركة إدارات  63
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

 25,000  
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/350 

شركة إدارات  64
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

120,000  
  ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/160 

شركة إدارات  65
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

9,000  
 ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/251 

شركة إدارات  66
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

4,000  

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/430 

شركة إدارات  67
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

6,844   

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/272 

شركة إدارات  68
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

50,000     

 ر.س.        
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/048 

شركة إدارات  69
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

71,000     

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/332 
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شركة إدارات  70
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

355,000 
      ر.س.

واحد عام موافقة  
الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2019/292 

شركة إدارات  71
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات

إدارة المشاريع 
 والخدمات

       20,000 

 ر.س.
واحد عام موافقة  

الجمعية 
العامة 
 السنوية

طرف ذو عالقة تمتلك 
 %50الشركة نسبة 

2018/350 

3,773,961 ر.س. إجمالي التعامالت  
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 اإلدارة  مجلس إقرارات

 :يلي بما شركة املعمر ألنظمة املعلومات   إدارة مجلس يقر

عدت الحسابات سجالت أن  -
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن  -
ُ
 .بفاعلية وُنِفذ   سليمة أسس على أ

 .نشاطها مواصلة على الشركة  قدرة  في يذكر شك  أي يوجد ال أنه  -
 : على جلسامل يؤكد

  املالية السوق  هيئة منشركة املعمر ألنظمة املعلومات  على مفروض احتياطي قيدأو  جزاءأو  عقوبة أي توجد ال أنه -
 .قضائيةأو  تنظيمية أو  إشرافية جهة أيأو 

 عنها أعلنت وأن سبق توقعات أيأو  السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات يوجد أنه ال -

 .املالية النتائج في إليها أشير املعلومات ، وكماشركة املعمر ألنظمة 

على   القانوني  املحاسب من جوهرية مالحظات أي توجد ال كما الدولية، املحاسبة معايير عن اختالف أي يوجد ال أنه -
 هيئة بتزويد اإلدارة مجلس ويلتزم م ، 2019العام خالل  شركة املعمر ألنظمة املعلومات السنوية  املالية القوائم

 املالية  القوائم حول  تحفظات  ألي  املراجع إبداء حالة  في وقت  أي في تطلبها  معلومات إضافية  بأي  املالية السوق 

 .شركة املعمر ألنظمة املعلومات   السنوية

   :يلي ما على الشركة ومنهابنود ال تنطبق  هنالكان يشير املجلس الى 
 للمساهمين سواء التصويت في خاصة  بأولوية تتمتع أسهمأو  امتياز أسهماملعلومات شركة املعمر ألنظمة  لدى ليس .1

 القيمة متساوية عادية  أسهم عن عبارة شركة املعمر ألنظمة املعلومات   أسهم كل  وأن اإلدارة، مجلس أعضاءأو 

 .النظام حسب الحقوق  من وغيرها التصويت حقوق  في ومتساوية اإلسمية

 أي تضمن لم كما إدارتها، مجلس أعضاء من ألي نوع أي من نقدي قرض أياملعلومات شركة املعمر ألنظمة  تقدم لم .2

 .الغير مع إدارتها مجلس أعضاء أحد عقده قرض

 حق مذكراتأو  تعاقدية مالية أوراق أيأو  للتحويل  قابلة للدين  أدواتاملعلومات شركة املعمر ألنظمة  لدى يوجد ال .3

    2019العام خالل املعلومات شركة املعمر ألنظمة  منحتهاأو  أصدرتها مشابهة حقوق أو  اكتتاب

  اكتتاب حق مذكراتأو  تعاقدية  مالية أوراقأو  للتحويل قابلة دين  أدوات  بموجب  اكتتابأو  تحويل  حقوق  يوجد ال .4
 .م 2019 العام خالل  شركة املعمر ألنظمة املعلومات   منحتهاأو  أصدرتها مشابهة حقوق أو 

 السعودية، العربية اململكة في والدخل للزكاة العامة الهيئة ألنظمة وفقاً  للزكاةاملعلومات شركة املعمر ألنظمة  تخضع .5

 الربط عند تطرأ التي التعديات قيد ويتم الدخل قائمة على وتحميله سنوياً  املستحقة الزكاة مخصص  بقيد وتقوم

 .الربط فيها يتم التي الفترة في – وجدت  إن – للزكاة النهائي
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  ولم  للشركة  استشارية صبغة ذات خدمات أي بتقديم م 2019 املالي العامالل خ  للشركة الخارجي املراجع  يقم لم .6
 .الخصوص هذا في أتعاب أي يتلق

 يتلق ولم  للشركة استشارية صبغة ذات خدمات أي بتقديم م 2019 املالي العام خال  للشركة الخارجي املراجع  يقم لم .7

   .الخصوص هذا في أتعاب أي
مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي  لم تقدم شركة املعمر ألنظمة املعلومات أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء  .8

قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
. لالستردادإلغاء ألي أدوات دين قابلة أو  شراءأو  استردادال يوجد لدى شركة املعمر ألنظمة املعلومات أي  .9

 خالد بن عبدهللا املعمر
رئيس مجلس إدارة شركة املعمر ألنظمة املعلومات )ام أي اس(

انتهى 
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