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وعدنــا مســتثمرينا بــأن نكــون فــرس الرهــان الرابــح الــذي يحقــق لهــم 
أعلــى العوائــد، وهــا هــم اليــوم يحصــدون مضاعفــات عديــدة لقيمــة 
اســتثماراتهم فــي ســهم الشــركة، ونســعى إلــى الوصــول إلــى المزيــد 
مــن األربــاح بمــا غرســناه مــن أســس لمشــاريع نوعيــة عــام 2021. 
ــى المضــي قدمــً فــي هــذا التطــور المســتقبلي لنتمكــن  ونتطلــع إل

مــن تحقيــق النمــو الدائــم للشــركة

بعــد أن تجاوزنــا الجائحــة التــي بلغــت ذروتهــا ســنة 2020، 

ــا أن مشــهد  ــا حققنــاه قبلهــا، وجدن بنجاحــات أكــر مــّا كّن

ــة  ــرًا، وازدادت أهمي ــرًا كب ــهد تغ ــد ش ــة ق ــال الرقمي األع

ــا  ــول التكنولوجي ــد حل ــة لتزوي ــة متكامل ــا رشك ــا بصفتن دورن

وأنظمــة املعلومــات لرؤيــة اململكــة وتحقيــق طموحــات 

الحاجــة  جانــب  يف  خــاص  وبشــكل  الرشــيدة،  قيادتهــا 

امللحــة لبنــاء قــدرات رقميــة متطــورة شــاملة عــى املســتوى 

الوطنــي، تدعــم التعــايف االقتصــادي، وتعــزز مــن مرونــة 

ــات مشــابهة  ــة أي أزم ــة الســعودية ملواجه ــة الرقمي املنظوم

يف املســتقبل.

فقــرر مجلــس اإلدارة أن يكــون عــام 2021 عاًمــا نغــرس فيــه 

ــرًا  ــة تشــكل حصــاًدا وف ــدة ونوعي لالســتثار ملشــاريع جدي

مــن النجاحــات لســنوات طويلــة قادمــة، وتنقــل الرشكــة مــن 

كونهــا مــزود لألنظمــة التكنولوجيــة إىل رشكــة تبنــي املشــاريع 

واملنصــات والقــدرات الرقميــة والذكيــة الســعودية، وتؤســس 

ــكار،  ــة واالبت ــى املعرف ــم ع ــات القائ ــاد املعلوم ــاء اقتص لبن

وفــق رؤيــة اململكــة 2030.

ــة األعــال  ــة االســتثار وتنمي ــة بتشــكيل لجن فكانــت البداي

ــن  ــراء الذي ــن الخ ــة م ــم نخب ــي تض ــس اإلدارة، والت يف مجل

يوجهــون بوصلــة الرشكــة نحــو أفضــل فــرص تطويــر األعــال 

واالســتثارات. وقــد واكــب ذلــك صــدور املوافقــة مــن 

مجلــس الــوزراء بقــرار ســاٍم لرتخيــص البنــك الرقمــي الــذي 

ــة يف  ــة نوعي ــق نقل ــايض، ليحق ــام امل ــه الع ــاركنا بتأسيس ش

ــزة  ــذي يشــكل ركي ــة، وال ــة يف اململك ــات املالي قطــاع الخدم

ــعودي. ــي الس ــاد الرقم ــاء االقتص بن

مــن جانــب آخــر قــرر املجلــس أن يكــون لنــا دور رئيــس يف 

تقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة، فكرســنا املزيــد مــن الدعم 

لفريــق التشــغيل والصيانــة الخــاص بالخدمــات الصحيــة، كــا 

ركزنــا بشــكل أكــر عــى دعــم رشكــة التميــز لألنظمــة الطبيــة، 

ذراعنــا املتخصــص بتقديــم أفضــل األنظمــة واملنتجــات الطبية 

ــا إىل أن نتوســع عــى  ــع مــن خالله ــي نتطل يف اململكــة، والت

مســتوى إقليــم الــرشق األوســط ومــا يتعــداه مــن أقاليــم.

ــة  ــه يف تحقيــق نقل ــذي نعــول علي غــر أن اإلنجــاز األهــم ال

ــة يتمثــل يف تأســيس  ــة ألعــال الرشكــة وأرباحهــا املالي نوعي

 ،»MIS Forward« التطبيقــات  لحلــول  التميــز  رشكــة 

ذراعنــا املتخصصــة يف تأســيس املنصــات الرقميــة والــرشكات 

واملبــادرات التــي يُتوقــع منهــا أن تحقــق عوائــد عاليــة، وقــد 

ــئة  ــرشكات الناش ــتوديو ال ــاريعها اس ــورة مش ــت يف باك أطلق

ــرشاء اآلن  ــق »ال ــة، وتطبي ــة والخالق ــكار التطويري لدعــم األف

والدفــع الحًقــا«، إضافــة إىل تطويــر منصــة وتطبيــق الســوق 

ــة املفتوحــة«. وستســهم  ــة »املرصفي ــر بني اإللكــرتوين، وتطوي

تلــك املرشوعــات يف إعــادة تشــكيل مارســة األعــال وتجــارة 

ــة. ــة يف اململك التجزئ

ومــع الطلــب املتزايــد عى خدمــات مراكــز البيانــات الوطنية، 

أعلّنــا عــن إطــالق رشاكــة لبنــاء مراكــز البيانــات الخــراء مــع 

ــة  ــادر الطاق ــى مص ــا ع ــد يف عملياته ــان، لتعتم ــة أبونيّ رشك

املتجــددة. وأسســنا بالرشاكــة مــع البنــك الســعودي الفرنــي 

ــار  ــة 1.5 ملي ــات بقيم ــز البيان ــعودي 1 ملراك ــدوق الس الصن

ــورة اســتثاراته  ــذي ســيطلق ضمــن باك ــال ســعودي، وال ري

6 مراكــز بيانــات عمالقــة. كــا نقــوم حاليّــا بالتحضــر إلدراج 

ــد  ــي تع ــعودي، والت ــايل الس ــوق امل ــة »إدارات«، يف الس رشك

مــن أهــم مقدمــي الخدمــات التقنيــة لدعــم مراكــز البيانــات، 

ومــزوًدا رائــًدا لخدمــات الحوســبة الســحابية يف اململكــة.

كل تلــك املشــاريع واملبــادرات التــي أطلقناهــا خــالل العــام 

ــا  ــل املــدى عــى مكانتن ــر وطوي ــر كب ــا أث 2021، ســيكون له

الســوقية، وســتعود بقيمــة عاليــة لصالــح مســتثمرينا الذيــن 

ــر  ــعى إىل تطوي ــا نس ــم أنن ــد له ــا، ونؤك ــم بن ــوا ثقته وضع

املزيــد مــن املشــاريع واألفــكار غــر املســبوقة، يك نكــون 

ــاء منصــات التجــارة واالقتصــاد الرقمــي،  ــوة الدافعــة لبن الق

ولرنتقــي باملنظومــة الرقميــة الوطنيــة يك تضاهــي أكــر دول 

ــا. العــامل تقدًم

خالد عبدالله املعمر
رئيس مجلس اإلدارة

عام االستثمار للمستقبل
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حتــى  ســتتواصل  تحولنــا  مســيرة 
يصبــح كل قطــاع مــن قطاعــات أعمالنــا 
شــركة قائمــة بذاتهــا، ومنصــات عاليــة 

الربحيــة وعالميــة االنتشــار.

شــكل انضــام رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات إىل الســوق 

املــايل الســعودي وتحولهــا إىل رشكــة مســاهمة عامــة، نقطــة 

ــة،  ــل الرشك ــة عم ــوالت يف طبيع ــن التح ــد م ــالق للعدي انط

لكــن أكرهــا وأشــدها تأثــرًا مــا شــهدته الرشكــة مــن تطويــر 

خــالل العــام 2021 يف أول عــام مــن اســرتاتيجية التحــول األكــر 

نحــو الصــدارة والــذي يهــدف إىل أن تنتقــل فيــه الرشكــة مــن 

ــور  ــة، إىل مط ــة املتكامل ــول األنظم ــزوًدا لحل ــا م ــرد كونه مج

ــة  ــرشكات الفائق ــة وال ــادرات النوعي ــة واملب ــات الرقمي للمنص

ــرادات.  ــد واإلي العوائ

اســرتاتيجية التحــول والنمــو مبنيــة عــى محوريــن: األول إعادة 

هيكلــة قطاعــات الرشكــة الرئيســة لتعزيــز كفــاءة العمليــات 

التشــغيلية وتنميــة العوائــد عــى االســتثارات املوجــودة، 

والثــاين هــو إطــالق الــرشكات التابعــة التــي تعمــل عــى بنــاء 

قــدرات رقميــة جديــدة ومتطــورة يف ســوق الخدمــات التقنيــة 

يف اململكــة والدخــول يف قطاعــات وأعــال لهــا اعتاديــة 

ــة.  ــات الحديث ــرة عــى التقني كب

وال شــك أن رؤيــة اململكــة 2030 والقيــادة النابضــة التــي 

ــات  ــه التقني ــا ميكــن أن تقدم ــر عــى م ــر األث ــا اك ــا، له تدفه

أكــر أســواق  النمــو والتحــول يف  الحديثــة لدفــع عجلــة 

ــكارات كــا  ــة واالبت ــكار اإلبداعي ــاًل لألف ــة وأكرهــا تقب املنطق

ــة  ــادرات واملشــاريع الرقمي ــي املب ــة لتبن ــة مثالي ــل حاضن وميث

ــذي  ــا ال ــة، وهــذا هــو هدفن املرشــحة لالنطــالق نحــو العاملي

نســعى إليــه، التزاًمــا مّنــا برؤيــة اململكــة 2030 والتــي تشــكل 

خارطــة الطريــق لتنويــع اقتصــاد اململكــة وتأســيس االقتصــاد 

القائــم عــى املعلومــات واالســتدامة وعــى كافــة األصعــدة... 

ــرشاكات،  ــرشكات وال ــن ال ــة م ــا مجموع ــام 2021 أطلقن يف ع

لقطــاع  املتقدمــة  القــدرات  بنــاء  التــي ستشــكل دعائــم 

تقنيــة املعلومــات يف اململكــة، أبرزهــا كان إطــالق رشكــة 

التميــز لألنظمــة الطبيــة، التــي ســتقود تبنــي أفضــل األنظمــة 

واملارســات الرقميــة يف القطــاع الطبــي، الــذي يعــد مــن أكــر 

 MIS« القطاعــات أولويــة بعــد الجائحــة، كــا أطلقنــا رشكــة

ــكارات  ــل االبت ــص يف تحوي ــرة املتخص ــت الخ Forward«، بي

الرقميــة إىل اســتثارات عاليــة القيمــة، وكذلــك نجحنــا يف 

ــة 1.5  ــات بقيم ــز البيان ــعودي 1 ملراك ــدوق الس ــالق الصن إط

مليــار ريــال ســعودي بالرشاكــة مــع الفرنــي املاليــة، والــذي 

ســيطلق ضمــن باكــورة اســتثاراته 6 مراكــز بيانــات عمالقــة، 

ووقعنــا اتفاقيــة رشاكــة مــع مجموعــة أبونيــان القابضــة 

لبنــاء مراكــز بيانــات خــراء، كــا أطلقنــا صندوقًــا اســتثاريًا 

ملشــاريع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص مــع الراجحــي 

ــأن نكــون عضــًوا  ــال ونفخــر ب ــار ري ــة ملي ــة بقيمــة أولي املالي

بعــض  عــى  نعمــل  ومازلنــا  الرقمــي.  البنــك  مؤسًســا يف 

ــاع  ــرى كقط ــدة أخ ــات واع ــتهدف قطاع ــي تس ــادرات الت املب

ــال..  ــياحة مث الس

ــول  ــح بيــت الخــرة الوطنــي يف خدمــات وحل ــا أن نصب هدفن

تقنيــة املعلومــات وان نعمــل  جنبًــا إىل جنــب باالنتقــال 

باالقتصــاد الرقمــي الســعودي مــن أكــر مســتهلك للخدمــات 

ــج ومصــّدر  ــر منت ــرشق األوســط إىل أك ــة ال ــة يف منطق التقني

ــه   ــإذن الل ــة ب ــول واألنظم للحل

نشــكر مســاهمينا ومجلــس اإلدارة عــى ثقتهــم ودعمهــم 

املتواصــل، ونشــكر عمالئنــا عــى إتاحــة الفرصــة لنــا لخدمتهــم 

وثقتهــم بقدراتنــا كــا وأشــكر فريــق الرشكــة وعائالتهــم عــى 

والئهــم وتضحياتهــم وعملهــم الــدؤوب. 

حفــظ اللــه وبــارك باململكــة وأهلهــا وقيادتهــا وجعلنــا جنــودا 

مخلصــن يف مســرة التنميــة الطموحــة. 

زياد مرتجى

الرئيس التنفيذي

التحول األكبر نحو الصدارة
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التقرير
االستراتيجي

 نبني األسس والبنية التحتية.. 

لتعزيز قدرات االقتصاد السعودي الرقمي 
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ألنظمة  المعمر  شركة  تأسست 

ويقع   ،1979 عـــام  الــمــعــلــومــات 

ــي الـــريـــاض  مــقــرهــا الـــرئـــيـــس فـ

وفروعها في جدة والخبر، وهي 

سعودية  مساهمة  شركة  أول 

ــوق الـــمـــالـــي  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ تــــــــدرج فـ

تقنية  قـــطـــاع  ــي  فـ الـــســـعـــودي 

المعلومات تقدم حلوالً متكاملة 

ألنظمة تقنية المعلومات بجودة 

متميزة وقيمة ال تضاهى

المبادئ والقيمالرؤية والمهمة

مبادؤنا

رؤيتنا

 أن نكون الشريك

 األكثر تميزًا بتقديم حلول 

وخدمات تقنية المعلومات 

في المملكة ومنطقة 

الشرق األوسط

مهمتنا

تطويع تقنيات التواصل 

والذكاء االصطناعي وبناء 

القدرات الرقمية إللهام 

المجتمعات وتمكينها من 

تحقيق التنمية والطموح

فريق العمل فريق العمل 
المتميز ينجح فيه المتميز ينجح فيه 
الجميع ويتعلمون الجميع ويتعلمون 
في كل يوم خبرات في كل يوم خبرات 

ومعارف جديدةومعارف جديدة

نقدر النجاح

نتواصل بفاعلية

كل عضو في 
 الفريق له
أهميته

نستثمر نجاحات 
أفرادنا ونبني 

عليها

ال نقــــبل أنصـــــاف 
الحلول ونسعى 

دائًما لألفضل

شغوفون بالتميز

 شركتنا هي
بيتنا الثاني

تقديم تجربة عمالء تقديم تجربة عمالء 
ال تضاهىال تضاهى

تعظيم العوائد تعظيم العوائد 
لمستثمرينالمستثمرينا

تحسين جودة الحياة تحسين جودة الحياة 
ألعضاء فريقنا وعائالتهمألعضاء فريقنا وعائالتهم

قيمنا
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مسيرة النجاح والتميز

ــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مســرتها يف العــام  ــدأت رشك ابت

1979 يف الخــر، يف األيــام املبكــرة لدخــول أنظمــة الكمبيوتــر 
إىل قطــاع األعــال والــرشكات، مــن خــالل تقديــم خدمــة 

مبتكــرة يف ذلــك الوقــت يف الســوق، حيــث وفــرت خدمــة تأجر 

ــرشكات  ــاعة لل ــور بالس ــوبها املتط ــتخدام حاس ــاركة يف اس املش

التــي مل تكــون متتلــك قــدرات وأجهــزة حاســوب، تدريجيــاً 

بــدأت حاجــات العمــالء تزيــد عــن مــا ميكــن أن تلبيــه خدمــات 

التأجــر واملشــاركة، فبــدأ الطلــب يتزايــد عــى الرشكــة بتوفــر 

ــاركة،  ــاعات املش ــم س ــن تأجره ــدالً م ــالء ب ــيب للعم الحواس

ومنــذ تلــك اللحظــة ونحــن نتــدرج خطــوة بعــد خطــوة 

وبشــكل عضــوي طبيعــي يف توســيع خدماتنــا وتنويــع منتجاتنــا.

وكان املــرشوع األكــر الــذي رســخ موقعنــا ومثــل نقلــة نوعيــة 

يف مســتوى وحجــم الخدمــات التــي نقدمهــا توقعينــا عقــداً مــع 

الحكومــة الســعودية عــام 1982 بقيمــة 100 مليــون ريــال، 

ــذ  ــة، ومن ــبكات رقمي ــة وش ــة إلكرتوني ــب أنظم ــد وتركي لتوري

ــجلنا  ــه س ــرس في ــر، نك ــو آخ ــاً تل ــق نجاح ــن نحق ــوم ونح الي

ــة  ــات الحكومي ــوق للمؤسس ــك موث ــل كرشي ــز يف العم املتمي

ــات. ــول أنظمــة املعلوم ــة يف مجــال حل والوطني

بــدأت الرشكــة بتأســيس وحــدات أعــال متخصصــة يف مجــاالت 

ــول  ــا تأســيس وحــدة خدمــات حل ــة، وكان أوله ــول التقني الحل

ــي تعــد مــن أهــم مــزودي  ــة مــع BMC الت األعــال، بالرشاك

حلــول اســتدامة األعــال وأنظمــة التعــايف مــن الكــوارث 

التقنيــة. ثــم توالــت بعــد ذلــك القطاعــات لتشــمل قطــاع حلول 

التكنولوجيــا، وقطــاع الشــبكات، وقطــاع أمــن املعلومــات، 

وقطــاع األنظمــة، وأخــرًا قطــاع الصيانــة والتشــغيل، وتوســعت 

أعــال الرشكــة لتصبــح مــن بــن الــرشكات ذات التصنيــف األول 

يف تزويــد حلــول أنظمــة املعلومــات والبنيــة التحتيــة الرقميــة 

يف اململكــة، ووصــل حجــم فريــق عملهــا املركــزي قرابــة 200 

موظــف يعملــون يف ثالثــة مناطــق يف اململكــة؛ املكتــب الرئيــس 

ــب  ــام، ومكت ــة يف الدم ــة الرشقي ــب املنطق ــاض، ومكت يف الري

ــة  ــرق الصيان ــغ عــدد ف ــة يف جــدة، يف حــن بل ــة الغربي املنطق

والتشــغيل العاملــة لــدى عمــالء الرشكــة مــا يزيــد عــى 700 

موظــف.

يف العــام 2017 قامــت رشكــة املعمــر بإجــراء تغيــرات يف 

هيــكل إدارتهــا العليــا، باســتقطاب كفــاءات تقنيــة ذات خــرات 

دوليــة، ليتبــع ذلــك إطــالق الهويــة الجديــدة للرشكــة يف العــام 

وبرنامــج   2030 اململكــة  رؤيــة  مــن  مســتلهمة   ،2018
التحــول الوطنــي الشــامل، والــذي اســتدعى رضورة االســتجابة 

ــداف  ــم أه ــاص لدع ــاع الخ ــة يف القط ــرشكات القيادي ــن ال م

اململكــة وتطلعاتهــا يف تبــوؤ الصــدارة يف مجــال االقتصــاد 

الرقمــي عامليًــا. عــى التــوازي مــن هــذا التحــول يف رؤيــة الرشكة 

ــال  ــوات االمتث ــالق خط ــم إط ــادي، ت ــا القي ــا وفريقه وهويته

ــد  ــعودية، وبع ــايل الس ــوق امل ــة يف الس ــات إدراج الرشك ملتطلب

جهــود دؤوبــة حققــت الرشكــة هدفهــا بالحصــول عــى موافقــة 

ــب إدراج الرشكــة،  ــول طل ــة الســوق املــايل الســعودية بقب هيئ

بتاريــخ 31 ديســمر 2018.

يف العــام 2019 تــم إدراج أســهم رشكــة املعمــر ألنظمــة 

ــداول يف الســوق املــايل الســعودية، كأول رشكــة  املعلومــات للت

ســعودية يف فئــة تقنيــة املعلومــات، وقــد أســهم تبنــي حوكمــة 

ــايل يف  ــوق امل ــة الس ــا هيئ ــي تفرضه ــاهمة الت ــرشكات املس ال

ــه  ــج عن ــز الشــفافية، ورفــع كفــاءة عمــل الرشكــة، مــا نت تعزي

ــك  ــا، ونتيجــة لذل ــا التجــاري وربحيته ــارش عــى أدائه ــر مب تأث

ــكل  ــه، ليش ــدة يف قيمت ــات عدي ــة مضاعف ــهم الرشك ــق س حق

أحــد أنجــح األســهم مــن جهــة العوائــد منــذ طرحــه للتــداول 

ــة 2021. ــى نهاي وحت

عــى إثــر النجــاح الكبــر الــذي حققتــه الرشكــة يف تحولهــا إىل 

رشكــة مســاهمة عامــة وانضامهــا إىل الســوق املــايل الســعودية، 

ــة  ــادة هيكل ــة إع ــام 2020 عملي ــة خــالل الع أطلقــت الرشك

كــرى، رســمت خاللهــا خارطــة طريــق تســمح بتحويــل خطــوط 

األعــال الرئيســة فيهــا إىل رشكات مســتقلة قامئــة بذاتهــا، كــا 

ــى  ــز ع ــدة ترك ــيس رشكات جدي ــة لتأس ــة خط ــت الرشك وضع

خدمــات نوعيــة عاليــة املــردود للمســتثمرين، مــن خــالل 

دراســة الفــرص الكامنــة يف ســوق تقنيــة املعلومــات واالقتصــاد 

ــم الخدمــات التــي  ــاء املنصــات وتقدي الرقمــي الســعودي، وبن

تعمــل عــى متكــن الــرشكات واألفــراد مــن التحــول الرقمــي.

ــز  ــه لرتك ــة قصــوى لتوســيع خدمات ــة أولوي ــا أعطــت الرشك ك

عــى دعــم املنظومــة الصحيــة يف اململكــة وتزويدهــا بأحــدث 

الكفــاءات التشــغيلية وأرقــى األنظمــة الرقميــة املتخصصــة 

ــم  ــا متخصًصــا يف تقدي يف الخدمــات الطبيــة، فأسســت فريًق

خدمــات التشــغيل والصيانــة للقطــاع الطبــي، كــا قامــت 

ــة EMS، والتــي تهــدف  ــز لألنظمــة الطبي بإطــالق رشكــة التمي

إىل متثيــل وتســويق أفضــل وأحــدث األنظمــة التقنيــة الطبيــة، 

إضافــة إىل تطــور صناعــات التكنولوجيــا الطبيــة لخدمــة القطاع 

ــة. ــي يف اململك الصح

ــات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــت رشك ــام 2021 قام ويف الع

 ،MIS Forward ــات ــول التطبيق ــز لحل ــة التمي ــيس رشك بتأس

والتــي تســعى إىل تطويــر منصــات رقميــة وتبنــي رواد األعــال 

عــر بنــاء اســتوديو لتأســيس املشــاريع الرقميــة وإدارة املحافــظ 

ــة  ــة الذكي ــاء القــدرات اإللكرتوني االســتثارية املتخصصــة يف بن

القتصــاد املعلومــات الســعودي.
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أبرز األحداث خالل 2021

يناير

14 يناير

محــدودة  مســؤولية  ذات  تأســيس رشكــة 

يف  متخصصــة   )%100( ملكيــة  وبنســبة 

مجــال التقنيــات واملعــدات الطبيــة والصحية

24 يناير

تكويــن »لجنــة االســتثار والتطويــر« لدعــم 

الخطــط املســتقبلية للرشكــة

26 يناير

تعيــن )رشكــة فالكــم للخدمــات املاليــة( 

ــدء بإجــراءات التســجيل  ــا للب مستشــاًرا ماليً

ــة لرشكــة  ــارش يف الســوق املوازي واإلدراج املب

املعلومــات«  وتقنيــة  لالتصــاالت  »إدارات 

ــة  ــا رشك ــك فيه ــي متتل ــرشكات الت ــدى ال إح

املعمــر ألنظمــة املعلومــات %50 مــن حصــة 

ــا رأس ماله

فبراير

14 فرباير

ائتــالف  مــع  مؤســس  كمســهم  الدخــول 

مكــون مــن عــدة كيانــات تجاريــة لتأســيس 

ــعودي ــي س ــك رقم بن

28 فرباير

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة أبونيان 

القابضــة لتأســيس رشكــة مشــرتكة )مناصفــة( 

لبحــث جــدوى بنــاء وتطويــر مراكــز بيانــات 

ــددة يف  ــة املتج ــى الطاق ــد ع ــراء تعتم خ

اململكــة

مارس

30 مارس

توقيــع عقــد لتشــغيل وصيانــة البنيــة التحتية 

باملنطقــة  مستشــفى   48 لعــدد  الرقميــة 

ــال  الوســطى بقيمــة )39,947,351.21( ري

ســعودي

30 مارس

ترســية مــرشوع مــع وزارة الصحــة للتشــغيل 

ســعود  امللــك  ملدينــة  الطبيــة  والصيانــة 

الطبيــة بقيمــة إجاليــة 186,002,965.93 

ــال ســعودي ري

أبريل

1 أبريل

تكويــن »لجنــة االســتثار وتنميــة األعــال« 

لدعــم الخطــط املســتقبلية للرشكــة

1 أبريل

توقيــع اتفاقيــة اســرتاتيجيه مشــرتكة مــع 

لتقديــم   )BMC Software, Inc( رشكــة 

ــات الســحابية  ــة املعلوم ــات إدارة تقني خدم

)Helix( باململكــة 

6 أبريل

البنيــة  وصيانــة  لتشــغيل  عقــد  توقيــع 

مستشــفى   72 لعــدد  الرقميــة  التحتيــة 

الشــالية  واملنطقــة  الرشقيــة  باملنطقــة 

ــعودي ــال س ــة )58,484,478.15( ري بقيم

26 أبريل

بــن  مشــرتكة  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

الطرفــن املتضامنــن )رشكــة املعمــر ألنظمــة 

ــة  ــع رشك ــة( م ــان القابض ــات وأبوني املعلوم

اتحــاد اتصــاالت )موبايــي( بغــرض توفــر 

إطــار عــام لتســهيل التعــاون إلنشــاء مراكــز 

بيانــات خــراء تســتخدم مصــادر طاقــة 

اململكــة نظيفــة ومســتدامة يف 

يونيو

7 يونيو

الســعودي  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

الفرنــي كابيتــال إلنشــاء صنــدوق اســتثاري 

ــات  ــالك وتشــغيل مراكــز البيان ــر وامت لتطوي

يف جميــع أنحــاء اململكــة بحجــم متوقــع 

ــون  ــوايل 700 ملي ــغ ح ــة األوىل يبل يف املرحل

ــال  ــار ري ــال ســعودي، ليصــل إىل 3.5 ملي ري

ألنظمــة  املعمــر  رشكــة  وتُعــد  ســعودي. 

املعلومــات املطــور الرئيــس ملراكــز البيانــات 

ــدوق واملســؤولة عــن تشــغيل  التابعــة للصن

وإدارة وتســويق املراكــز بصفــة حرصيــة، 

ــرادات  ــن إي ــة ســنوية م ــل نســبة مئوي مقاب

وعائــدات تصــل إىل % 10

23 يونيو

املوقــر  الــوزراء  مجلــس  مقــام  موافقــة 

برئاســة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك 

ــى  ــه ع ــة الل ــز حفظ ــن عبدالعزي ــلان ب س

الســعودي  للبنــك  الــالزم  الرتخيــص  منــح 

الرقمــي والــذي ســاهمت فيــه رشكــة املعمــر 

ألنظمــة املعلومــات مببلــغ 25 مليــون ريــال 

ــون  ــالف مك ــن ائت ــس ضم ــعودي، كمؤس س

مــن عــدة كيانــات تجاريــة بــرأس مــال قــدره 

ــعودي ــال س ــار ري 1,5 ملي

يوليو

4 يوليو

ــات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــت رشك وقع

والســعودي الفرنــي كابيتــال، نيابــة عــن 

الصنــدوق املقــرتح لتطويــر وامتالك وتشــغيل 

مراكــز البيانــات، اتفاقيــت لتطويــر وتصميــم 

وتشــغيل )6( مراكــز بيانــات يف جميــع أنحــاء 

اململكــة مبيزانيــة بنــاء تقديريــة تبلــغ حــوايل 

1.2 مليــار ريــال ســعودي كمرحلــه أويل

5 يوليو

انضــام رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومات إىل 

مبــادرة وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 

إلنشــاء بنيــة تحتيــة رقميــة قويــة ومتقدمــة 

ــر  ــاركة يف تطوي ــالل املش ــن خ ــة م يف اململك

مراكــز البيانــات الضخمــة لقيــادة منــو مراكــز 

البيانــات فائقــة النطــاق

15 يوليو

ترســية عقــد مــع جامعــة اإلمــام محمــد 

ــايل )74,486,000(  ــغ إج ــعود مببل ــن س ب

ريــال ســعودي لتشــغيل نظــام الحاســب 

الرئيســة والبوابــة  الشــامل والرامــج  اآليل 

اإللكرتونيــة

أغسطس

9 أغسطس

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة الســعودي 

ــدوق  ــالق صن ــدف إط ــال به ــي كابيت الفرن

اســتثاري خــاص بحجــم 150 مليــون ريــال 

ســعودي، وذلــك لالســتثار يف رأس املــال 

ــة ــا يف اململك ــاع التكنولوجي ــريء يف قط الج

30 أغسطس

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة الراجحــي 

ــدوق اســتثاري  ــدف إطــالق صن ــة، به املالي

مببلــغ مليــار ريــال كمرحلــة أوىل بهــدف 

متويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة الرقميــة 

والتقنيــة والتجهيــزات الطبيــة

أكتوبر

14 أكتوبر

إطــالق الصنــدوق الســعودي ملراكــز البيانــات 

ــو  ــال، وه ــي كابيت ــعودي الفرن ــع الس 1 م

أول صنــدوق مــن نوعــه يف اململكــة بحجــم 

1.5 مليــار ريــال ســعودي، ســيتم اســتخدامه 

ــات  ــز بيان ــغيل 6 مراك ــالك وتش ــاء وامت لبن

أوليــة  بقــدرة  متاحتــن  منطقتــن  عــر 

ــاواط ــغ 24 ميج ــة تبل مجمع

نوفمبر

14 نوفمرب

رشكــة »إدارات« التــي متتلــك فيهــا رشكــة 

تقــوم   %50 املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر 

رســميًا بالتقــدم إىل هيئــة الســوق املاليــة 

الســعودية بطلــب التســجيل واإلدراج املبارش 

يف الســوق املوازيــة )منــو(

ديسمبر

15 ديسمرب

إطــالق التشــغيل التجــاري لتطبيقــات الــذكاء 

االصطناعــي وعمليــات تعلــم اآللــة والبيانات 

 )DataRobot( الضخمــة بالتعــاون مع رشكــة

ــالل  ــن خ ــال م ــذا املج ــا يف ه ــدة عامليً الرائ

الخدمــات الســحابية لرشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات يف املمــل

26 ديسمرب

ــات  ــاء مــن الحصــول عــى املوافق ــم االنته ت

ــة  ــة التابع ــل يف الرشك ــدء العم ــص لب والرخ

ــة  ــات لتقني ــول التطبيق ــز لحل ــة التمي )رشك

وتــم   ،)MIS FORWARD املعلومــات 

ــل  ــى أفض ــي تتبن ــة الت ــل الرشك ــالق عم إط

املارســات واملعايــر العامليــة

26 ديسمرب

إطــالق صنــدوق اســتثاري مببلــغ مليــار 

ريــال كمرحلــة أوىل بهــدف الرشاكــة مــع 

ــة  ــاريع البني ــة يف مش ــي املالي ــة الراجح رشك

والتجهيــزات  والتقنيــة  الرقميــة  التحتيــة 

الطبيــة، وســتكون رشكــة املعمــر ألنظمــة 

واملنفــذ  واملــورد  املســّوق  املعلومــات 

الصنــدوق ملشــاريع  الحــرصي  واملشــغل 

28 ديسمرب

ــل  ــة للجبي ــة امللكي ــع الهيئ ــد م ــع عق توقي

ريــال   )54,887,472.52( بقيمــة  وينبــع 

ســعودي
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مكتب المنطقة 
الشرقية في 
الدمام

مكتب المنطقة 
الغربية في جدة

المقر الرئيس في 
المنطقة الوسطى 

في الرياض

أعمال شركة المعمر ألنظمة المعلومات 
وشركاتها التابعة

مــن أجــل ضــان وصــول خدمــات رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات إىل أوســع مــدى، متتلــك 

ــة. كــا  ــة واملنطقــة الغربي ــة مكاتــب تغطــي املنطقــة الوســطى واملنطقــة الرشقي الرشكــة ثالث

تتــوزع فــرق الصيانــة والتشــغيل التابعــة للرشكــة يف مقــرات عمالئهــا عــى كامــل نطــاق اململكة.

النشاط األساس للشركة

تحليل النظم. 1

بوابة الشبكة . 2

أنظمة التشغيل . 3

استراد وتصدير.. 	

نرش الرامج الجاهزة. 5

أنشطة الرمجة الحاسوبية. 6

أنشطة أخرى للرمجة الحاسوبية. 	

تصميم وبرمجة الرمجيات الخاصة. 	

صيانة برمجيات وتصميم صفحات املواقع. 	

تقنية االتصاالت )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(.. 10

تجارة الجملة والتجزئة يف األجهزة الالسلكية وصيانتها. 11

تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت واملعلومات. 12

تقديم خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت املقدمة عر الحوسبة السحابية. 13

األعال الكهربائية واألعال اإللكرتونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها يف الحاسب اآليل(. 	1

استراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وتقنية املعلومات. 15

تجارة الجملة والتجزئة يف الحاسب اآليل واألجهزة اإللكرتونية )تركيبها وتشغيلها وصيانتها(. 16

أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات والحاسوب األخرى تجهيز البيانات واستضافة املواقع عى الشبكة. 	1

تنفيذ عقود تركيب وتشغيل أنظمة املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واالتصاالت وأعال التدريب والدعم الفني.. 	1

ــة وتشــغيل املنشــآت . 	1 ــة وصيان ــات اإللكرتوني نشــاط املقــاوالت يف أعــال شــبكات االتصــاالت الســلكية والالســلكية والرتكيب

الكهربائيــة وصيانــة شــبكات الهاتــف واملقــاوالت العامــة للمبــاين وأعــال وتركيــب اآلالت واملاكينــات وتشــغيلها وصيانتهــا 

وتقديــم الخدمــات اللوجســتية لهــا

ومتارس الرشكة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول عىل الرتاخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 اسم الرشكة التابعة

أو الحليفة
نشاط الرشكة

رأسامل الرشكة 

بالريال السعودي

نسبة ملكية رشكة املعمر 

ألنظمة املعلومات
املوقع الجغرايف

السعودية100%1,000,000أنظمة طبيةرشكة أنظمة التميز الطبية

السعودية100%1,000,000تطبيقات تقنيةالتميز لحلول التطبيقات لتقنية املعلومات
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الشركات التابعة

يقــوم منــوذج أعــال رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ومصادر 

ــتثارات  ــاريع واالس ــن املش ــة م ــة متنوع ــى محفظ ــا ع دخله

التــي يتــم تنفيذهــا داخليًــا عــر خطــوط أعــال أربعــة رئيســة، 

إضافــة إىل أذرعهــا ورشكاتهــا التابعــة.

وتقــدم خطــوط وقطاعــات األعــال يف رشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات الخدمــات والحلــول التاليــة، والتــي متثــل أهــم 

ــة: ــوارد الرشك م
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نموذج أعمال شركة المعمر ألنظمة المعلومات

الطريق إلى العالمية يبدأ من المملكة
ــل  ــات داخ ــة املعلوم ــوق تقني ــة يف س ــا الطويل ــم خرته بحك

اململكــة وخارجهــا، ومبــا متتلكــه مــن عالقــات اســرتاتيجية 

ــة املعمــر  ــة، أدركــت رشك ــة العاملي مــع كــرى الــرشكات التقني

ألنظمــة املعلومــات مركزيــة موقــع اململكــة ومكانتهــا القياديــة 

يف هــذه الصناعــة، باعتبارهــا الدولــة األعــى إنفاقـًـا عــى أنظمــة 

ــرشق  ــي دول ال ــن باق ــا م ــة بغره ــا مقارن ــول التكنولوجي وحل

األوســط وشــال إفريقيــا، إضافــة إىل أنهــا الســوق األهــم 

لجميــع املنصــات الرقميــة واألســواق اإللكرتونيــة وبوابــات 

التجــارة اإللكرتونيــة الكــرى، ومــن ليــس لهــا تواجــد يف الســوق 

ــدل  ــذات املع ــو ب ــتمرار والنم ــا االس ــب عليه ــعودية، يصع الس

ــة. ــا يف اململك ــال تواجده ــه يف ح ــذي تحقق ال

ــات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــذت رشك ــك اتخ ــل ذل ــن أج م

قــراًرا اســرتاتيجيًا، يتمثــل يف أن الوصــول إىل العامليــة يبــدأ مــن 

بنــاء القــدرات الرقميــة للمملكــة، وتعزيــز مقومــات االقتصــاد 

املعــريف القائــم عــى املعلومــات والبيانــات، الســيا مــع وجــود 

دعــم المحــدود مــن رؤيــة اململكــة 2030، وسلســلة مشــاريعها 

عامليــة  وحــوارض  املســتقبل  ملــدن  تؤســس  التــي  الكــرى 

ــن  ــا م ــر وغره ــر األحم ــوم والبح ــرشوع ني ــل م ــتوى، مث املس

ــة. ــرى يف املنطق ــة الك ــات القيادي املرشوع

ــع  ــة يف توس ــة للمملك ــة واالعتباري ــة الثقافي ــاعد املكان وستس

ــا  ــا إىل محيطه ــق منه ــة تنطل ــات رقمي ــات أو منص أي مرشوع

ــة. ــم إىل العاملي ــن ث ــالمي، وم ــريب واإلس الع

تطوير نموذج األعمال الحالي للشركة
ــرشكات  ــم ال ــن أه ــون م ــا يف أن تك ــق هدفه ــل تحقي ــن أج م

ــة  ــررت رشك ــط، ق ــرشق األوس ــة ال ــة ومنطق ــة يف اململك التقني

ــي  ــا. فف ــاق أعاله ــع نط ــات أن توس ــة املعلوم ــر ألنظم املعم

ــى  ــد ع ــة تعتم ــا املالي ــة وموارده ــاط الرشك ــابق كان نش الس

دخــول املناقصــات التجاريــة وتقديــم أفضــل األســعار والحلــول، 

ومــن ثــم القيــام بتنفيذهــا لصالــح الجهــات الحكوميــة أو 

ــاريع. ــك املش ــل تل ــوم بتموي ــي تق ــة الت الخاص

ــة،  ــاهمة عام ــة مس ــة إىل رشك ــت الرشك ــد أن تحول ــن بع ولك

ــررت  ــة، ق ــات التمويلي ــة املســتثمرين والجه ــى ثق وحــازت ع

ــرشكات  ــاريع وال ــالق املش ــادر بإط ــي املب ــون ه ــة أن تك الرشك

االقتصــاد  لقــدرات  واملتممــة  املكملــة  الرقميــة  واملنصــات 

ــتجابة  ــال االس ــوذج أع ــن من ــول م ــي، لتتح ــعودي الرقم الس

لتنفيــذ الحلــول التــي تحتاجهــا الجهــات املختلفة يف الســوق، إىل 

منــوذج املبــادر ببنــاء القــدرات النوعيــة وتقديــم البنيــة التحتيــة 

الرقميــة التــي تحتاجهــا جميــع املؤسســات الحكوميــة والخاصــة 

ــة  ــة التكنولوجي ــيس املنظوم ــا وتأس ــالق قدراته ــل إط ــن أج م

ــاملة. ــعودية الش الس

تعزيز القدرات الرقمية السعودية

رأس المال الجريء: 
كان أول مــا قــررت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات إطالقــه 

ــي  ــة، والت ــاريع الرقمي ــة للمش ــل الجريئ ــق التموي ــو صنادي ه

ــة  ــال الرقمي ــا رواد األع ــي يواجهه ــرى الت ــة الك تحــل املعضل

واملشــاريع التقنيــة، وهــي صعوبــة الحصــول عــى متويــل 

مقارنــة بغرهــا مــن القطاعــات التقليديــة كالعقــار والصناعــة، 

وكانــت  بســهولة.  التمويــي  النظــام  معهــا  يتعامــل  التــي 

الخطــوة األوىل التــي قامــت بهــا الرشكــة يف هــذا االتجــاه 

تأســيس صنــدوق رأس املــال الجــريء مــع الســعودي الفرنــي 

ــعودي. ــال س ــون ري ــة 150 ملي ــال بقيم كابيت

البنية التحتية لمراكز البيانات: 
ــة  ــر البني ــة كان توف ــه الرشك ــذي ركــزت علي ــاين ال ــب الث الجان

التحتيــة الوطنيــة واملوجــودة داخــل اململكــة ملراكــز البيانــات، 

ــل  ــي متث ــبة الســحابية، والت ــات الحوس ــن خدم ــا م ــا يتبعه وم

رضورة كــرى أمــام الجهــات الحكوميــة مــن أجــل تطويــر 

منظومتهــا وخدماتهــا الذكيــة، واالســتغناء عــن البنيــة التحتيــة 

ــة  ــات، والتحــول نحــو منظوم ــز البيان ــة القدميــة ملراك التقليدي

عاليــة الدميومــة واألمــان والحايــة. وهنــا أطلقــت الرشكــة عدة 

مبــادرات أبرزهــا تأســيس رشاكــة مناصفــة مــع رشكــة أبونيــان 

القابضــة لبنــاء مراكــز البيانــات الخــراء، وتوقيــع مذكــرة 

تفاهــم مــع الســعودي الفرنــي كابيتــال إلنشــاء صنــدوق 

البيانــات يف  اســتثاري لتطويــر وامتــالك وتشــغيل مراكــز 

ــة. ــاء اململك ــع أنح جمي

البنية التحتية الرقمية والطبية: 
دعــًا لتعــايف االقتصــاد الســعودي بعــد الجائحــة، قــررت 

رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات تعزيــز القطــاع الصحــي 

ــاة  ــز جــودة الحي ــن ركائ ــزة م ــذي يشــكل ركي ــة، وال يف اململك

حســب رؤيــة اململكــة 2030، وذلــك بدخــول مجــال التشــغيل 

والصيانــة للمؤسســات الطبيــة، إضافــة إىل توفــر أرقــى األنظمــة 

ــع  ــوازي م ــي، وعــى الت ــة يف القطــاع الطب ــة والرقمي اإللكرتوني

ذلــك ســعت الرشكــة إىل تحفيــز الصناعــات الطبيــة، عــر بنــاء 

ــع  ــم توقي ــث ت ــة الكــرى؛ حي ــع املؤسســات التمويلي ــرشاكات م ال

مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة الراجحــي املاليــة، بهــدف إطــالق 

صنــدوق اســتثاري مببلــغ مليــار ريــال كمرحلــة أوىل لتمويــل 

ــة. ــزات الطبي ــة والتجهي ــة والتقني ــة الرقمي ــة التحتي ــاريع البني مش

بناء استوديو الشركات الناشئة
ميثــل هــذا االســتوديو الحاضنــة الخبــرة التــي تســتقبل رواد األعال 

الرقميــة، ومتــارس عمليــة التحكيــم والتقييــم ألفضــل األفــكار 

ــل، واملشــاركة يف  ــق التموي ــات وصنادي ــع جه ــا م ــن أجــل ربطه م

ــا،  ــًكا يف مرشوعه ــا، ليكــون صاحــب الفكــرة رشي تأسيســها وإدارته

ــة  ــول الرشك ــهيل دخ ــوروارد« يف تس ــة »إم أي إس ف ــهم رشك ولتس

ــع املســتثمرين. ــا م ــح عالقاته ــئة إىل األســواق وفت الناش

 حلول المصرفية المفتوحة والدفع الحًقا
والتجارة اإللكترونية

ــن رضورات  ــة رضورة م ــة واملفتوح ــة املرن ــة املرصفي ــل املنظوم متث

ــر  ــة املعم ــررت رشك ــك ق ــل ذل ــن أج ــي، م ــاد الرقم ــاء االقتص بن

 MIS Forward ألنظمــة املعلومــات عــن طريــق ذراعهــا التشــغيلية

إطــالق حلــول املرصفيــة املفتوحــة، إضافــة إىل إطــالق بوابــة للــرشاء 

ــة،  ــاء وتأســيس الســوق اإللكرتوني ــا ومنصــة لبن ــع الحًق اآلن والدف

مــن أجــل تحفيــز التحــول نحــو التجــارة اإللكرتونيــة لــرشكات 

ــراد. ــة وقطــاع األعــال واألف التجزئ

تعزيز القدرات 
الرقمية السعودية

صندوق رأس المال الجريء

مراكز البيانات الوطنية

صندوق البنية التحتية الرقمية والطبية

استوديو مسرعة األعمال الجريئة

حلول المصرفية المفتوحة

بوابة الشراء اآلن والدفع الحًقا

منصة السوق اإللكترونية
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ــدة التــي تجعــل أكثــر عقودهــا  ــج مــن الســمات الفري ــاز شــركة المعمــر ألنظمــة المعلومــات بمزي تمت

وصفقاتهــا الكبــرى تأتــي مــن اإلشــادة والتزكيــة المباشــرة، واختيارهــا مــزوًدا مفضــًلا بنــاء على الســمعة 

الطيبــة ورضــا المتعامليــن، الذيــن يفضلــون التعامــل مــع مــزود واحــد قــادر علــى تقديــم جميــع خدمــات 

تكنولوجيــا المعلومــات، فــي ذات الوقــت الــذي تتبنــى فيــه الشــركة أفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة 

المشــاريع وضمــان أعلــى معاييــر تجربــة المســتخدم

ميثاق أخالقيات العمل
بثقافــة  املعلومــات  املعمــر ألنظمــة  نلتــزم يف رشكــة 

مؤسســية تعــزز تبنــي أفضــل ميثــاق ألخالقيــات العمــل. 

فــرأس املــال البــرشي لدينــا هــو أهــم األصــول التــي 

ــع  ــن أرف ــا يضــم مهندســن م ــر أن فريقن ــا. ونفخ منتلكه

املســتويات يف مجــال أنظمــة املعلومــات، إضافــة إىل 

خــراء خدمــة مــا بعــد البيــع، ومديــري الحســابات الذيــن 

ــر األعــال  ــة وتطوي ــر القيمــة املضاف ــون عــى توف يعمل

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

ــو  ــات نح ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــرة رشك ــر مس وع

الــدوام  عــى  اعتبارهــا  الرشكــة يف  التطــور، وضعــت 

تحقيــق مهمتهــا األســاس، وهــي تعزيــز القــدرات التقنيــة 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  الحيويــة يف  للقطاعــات 

ــاً.  ــا تقدم ــامل وأكره ــل دول الع ــن أفض ــون م لتك

استراتيجية »العميل أوال«
قليلــة هــي الــرشكات التــي ميكــن للعميــل فيهــا التواصــل 

مبــارشة مــع قمــة الهــرم يف مجلــس اإلدارة أو املديــر 

التنفيــذي للرشكــة مــن أجــل االستفســار أو متابعــة ســر 

العمــل أو التقــدم بشــكوى، ونفخــر يف رشكــة املعمــر 

ألنظمــة املعلومــات بأننــا إحــدى تلــك الــرشكات، انطالقــاً 

ــا  ــا، وإلنن ــاه عمالئن ــؤولية تج ــق باملس ــا العمي ــن إميانن م

نعتــر أن خدماتنــا ومنتجاتنــا مكونــاً أساســاً مــن مكونــات 

ســمعتنا. لذلــك فإننــا نحــرص بشــكل كبــر عــى تقديــم 

ــات  ــة متطلب ــز لتلبي ــن الجــودة والتمي أقــى مســتوى م

عمالئنــا وضــان رضاهــم. هــذا النهج ميثــل ثقافة راســخة 

املعلومــات، ويجعلنــا  املعمــر ألنظمــة  داخــل رشكــة 

واحــدة مــن أكــر رشكات تقديــم حلــول النظــم املتكاملــة 

موثوقيــة يف اململكــة. عــالوة عــى ذلــك، فــإن هــذا النهــج 

ــة األجــل، األمــر  ــا مــن الحصــول عــى عقــود طويل ميّكنن

ــة  ــا املالي ــذي يســهم يف التوســع املســتمر ومنــو مواردن ال

وقدراتنــا، ونحــن نبــذل قصــارى جهودنــا لخدمــة عمالئنــا 

ــا. ــا ورعايتن ــم اهتامن بشــكل أفضــل، ألنهــم يف صمي

  نافذة خدمات
وحلول متكاملة

فهم الثقافة 
المحلية

أعلى جدوى
استثمارية 

التميز في إدارة 
المشاريع

 استراتيجية
»العميل أوال«

 ميثاق أخالقيات
 العمل

نافذة خدمات وحلول متكاملة
مــزوداً  املعلومــات  املعمــر ألنظمــة  نُعتــر يف رشكــة 

نقــدم  حيــث  املعلومــات،  تقنيــة  لخدمــات  شــامالً 

مجموعــة متكاملــة مــن الحلــول، بــدءاً مــن صيانــة 

األجهــزة والرمجيــات وصــوالً إىل بنــاء أكــر منظومــة 

مــن التطبيقــات املتطــورة واألجهــزة الحديثــة. هــذا 

ــا  ــدرات تكنولوجي ــز ق ــالً لتعزي ــكاً مفض ــا رشي ــا يجعلن م

املعلومــات للعمــالء؛ نظــراً ألننــا نســاعدهم يف االســتغناء 

عــن الحاجــة إىل التعامــل مــع أكــر مــن جهــة وتحمــل 

أعبــاء معالجــة االختالفــات التــي قــد تنشــأ بــن األطــراف 

املختلفــة التــي تتدخــل يف إدارة األنظمــة التقنيــة.

أعلى جدوى استثمارية
نُعــرف يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بتقديــم 

أفضــل األســعار لألنظمــة والحلــول التقنيــة. ويكمــن 

ــة  ــية مقارن ــر تنافس ــعار األك ــم األس ــا يف تقدي رس نجاحن

ننجزهــا  التــي  لألعــال  الكبــر  الحجــم  إىل  بغرنــا 

ــاً،  ــين عاملي ــا الرئيس ــي التكنولوجي ــع مصّنع ــاون م بالتع

ــتثنائية  ــات اس ــى خصوم ــول ع ــتطيع الحص ــايل نس وبالت

نقــوم بتمريرهــا لعمالئنــا. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن 

متيزنــا كنافــذة متكاملــة يف تقديــم الخدمــات يســمح 

ــا  ــايل فإنن ــل، وبالت ــف بالنســبة للعمي ــل التكالي ــا بتقلي لن

نضمــن لعمالئنــا أعــى عائــد عــى اســتثاراتهم يف مجــال 

تقنيــة املعلومــات.

التميز في إدارة المشاريع
مكتبًــا  املعلومــات  املعمــر ألنظمــة  منتلــك يف رشكــة 

ــت  ــليم يف الوق ــن التس ــاريع؛ يضم ــا إلدارة املش متخصًص

املحــدد للعمــالء وبالجــودة املثاليــة. كــا نتمتــع مبســتوى 

عــاٍل مــن القــدرة عــى التحكــم يف نوعيــة وجــودة تنفيــذ 

ــا  املــرشوع لتخطــي توقعــات العميــل. ونفخــر بــأن لدين

أكــر مــن 00	 عميــل ســعيد يف قطاعــات مختلفــة، وقــد 

اســتطعنا أن نحافــظ عــى والئهــم لســنوات طويلــة، ألننــا 

بالنســبة لهــم الجهــة املوثوقــة التــي تضمــن تســليم 

ــايل. ــون وبشــكل مث العمــل كــا يتمن

فهم الثقافة المحلية
إن أحــد أهــم الجوانــب التــي تجعــل مــن رشكــة املعمــر 

ــا  ــا هــو فهمن ــاراً مفضــالً لعمالئن ألنظمــة املعلومــات خي

العميــق لثقافــة املســتخدم النهــايئ. هــذا الفهــم يجعــل 

ــة  ــة الفعلي ــي الحاج ــة وتلب ــا مالمئ ــي نقدمه ــول الت الحل

للمســتخدم، فضــالً عــى مراعاتهــا لخصوصياتــه الثقافيــة 

ــة. واالجتاعي

 أركان
التميز و والء 

العمالء
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تطوير المنظومة المؤسسية

لؤي نوياليت
مدير التخطيط االسرتاتيجي

ــر  ــل حج ــق العم ــاءة فري ــية وكف ــة املؤسس ــوة املنظوم ــل ق متث

الزاويــة يف نجــاح املؤسســات وتطورهــا، ومنــذ أن تحولــت رشكــة 

املعمــر ألنظمــة املعلومــات لتصبــح أول رشكــة مســاهمة ســعودية 

ضمــن فئــة تقنيــة املعلومــات محطــة فارقــة، إذ تغــر دورهــا مــن 

إحــدى الــرشكات املتخصصــة يف بنــاء األنظمــة املتكاملــة، إىل رشكــة 

ــة  ــة، وصانع ــتوى اململك ــى مس ــا ع ــاع التكنولوجي ــة يف قط قيادي

لقواعــد مارســة األعــال الرقميــة.

ــول  ــذا التح ــب ه ــروري أن يصاح ــن ال ــك كان م ــل ذل ــن أج م

ــب  ــية، لتواك ــة املؤسس ــاملة للمنظوم ــر ش ــة تطوي ــر عملي الكب

ــي  ــا الداخــي، بتبن ــق عمله ــد، وتعــزز فري ــة دورهــا الجدي الرشك

أفضــل املارســات العامليــة يف مجــال التميــز املؤســي وإدارة 

ــاز. ــو واإلنج ــع والنم ــدرة للتوس ــى ق ــواًل إىل أع ــاءات، وص الكف

مشروع فيبوناتشي:
حرًصــا مــن إدارة الرشكــة عــى االرتقــاء بأدائهــا التجــاري، 

ــة  ــف يف اململك ــل والتوظي ــات العم ــل جه ــن أفض ــا م وجعله

الرشكــة  خصصــت  عموًمــا،  واملنطقــة  الســعودية  العربيــة 

اســتثاًرا كبــرًا يف عمليــة تطويــر املنظومــة املؤسســية، لتــؤدي 

إىل رفــع قدرتهــا عــى النمــو املضطــرد والتوســع بشــكل مثــايل، 

مــن أجــل ذلــك تــم إطــالق اســم »مــرشوع فيبوناتــي« عــى 

هــذه املبــادرة، ملحــاكاة معادلــة النمــو الطبيعــي املثاليــة والتــي 

ــف الجــال. ــاس األعــى لتعري ــة واملقي تشــكل النســبة الذهبي

وحرصنــا عــى أن يكــون املــرشوع شــاماًل، ويصــل يف نهايتــه إىل 

خلــق بيئــة عمــل داخليــة يف الرشكــة تحتضــن اإلبــداع، وترعــى 

الكفــاءات، وتكــرّس روح التنافســية اإليجابيــة، وتشــكل منوذًجــا 

اإلداريــة  املارســات  تفوقهــا يف  عــر  الســعودية  للــرشكات 

ــة. ــرشكات العاملي ــرى ال لتضاهــي ك

ونســعى إىل أن نرفــع معايــر التميــز املؤســي يف الســوق 

بالبنــان،  إليهــا  يشــار  فريــدة  تجربــة  لنشــكل  الســعودي، 

ويقتبــس اآلخــرون مــن أســلوبها يف العمــل، ومــن أجوائهــا 
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خط أعمال أنظمة البنية التحتية الرقمية الحيوية

الشراكات االستراتيجية لخط أعمال البنية التحتية الرقمية الحيوية
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الوقــت الــالزم لتنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات الداخليــة عــر 

ــراء  ــب كل إج ــا حس ــات ومتريره ــادل امللف ــات تب ــة عملي أمتت

مــن إجــراءات املــرصف.

أهم قصص النجاح خالل 2021م
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خط أعمال الحوسبة السحابية واالستشارات

الشراكات االستراتيجية

مــع تزايــد اســتخدام أنظمــة التكنولوجيــا، تــزداد معهــا الطــرق 

الجديــدة الســتغالل الثغــرات األمنيــة واخــرتاق تلــك الرمجيــات 

الخاصــة بالــرشكات وتهديــد اســتمرارية أعالها. وتســاعد بعض 

اإلجــراءات الوقائيــة يف التخفيــف مــن التهديــدات الســيرانية 

جزئيًــا؛ لكــن كلــا تعقــدت مكونــات املنظومــة الرقميــة 

كلــا كانــت الفرصــة أعــى لالخرتاقــات وتســلل القراصنــة 

ــن. اإللكرتوني

مــن أجــل ذلــك أعلنــت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن 

إطــالق مــرشوع “عــن الصقــر iHawk”، مركــز عمليــات األمــن 

ــا  ــد التزامه ــاعة، لتؤك ــدار الس ــى م ــل ع ــذي يعم ــدار وال املُ

تجــاه عمالئهــا مــن خــالل تزويدهــم باملزايــا الرئيســة التاليــة:

كشف متقدم لمحاوالت االختراق

العمل على مدار الساعة

إجراءات تصدي ذكية

استبعاد التنبيهات الجانبية

خبرات محلية وعالمية

حماية بيانات العميل
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خط أعمال تكنولوجيا الحلول الرقمية

الشراكات االستراتيجية

يقــوم منــوذج أعــال قطــاع تكنولوجيــا الحلــول الرقميــة عــى 

الدمــج بــن الخــرة االستشــارية يف تحليــل متطلبــات العمــالء 

وتصميــم أفضــل الحلــول التقنيــة املبتكــرة لتلبيــة احتياجاتهــم. 

ويتــوىل القطــاع تنفيــذ أكــر املشــاريع أهميــة وتعقيــًدا يف 

ــول  ــم الحل ــة وتقدي ــات النوعي ــى الخدم ــز ع ــة، إذ يرك الرشك

ــذيك. ــا ال ــا وأســاليب تكامله ــة مبكوناته ــر املألوف غ

 ويخــدم القطــاع مجــاالت اقتصاديــة وتشــغيلية عديــدة، أبرزها 

ــك  ــة، وكذل ــات املالي ــن والخدم ــاع التأم ــي وقط ــاع البن القط

قطــاع الخدمــات البلديــة، والحكومــة الذكيــة، ومــا يرتبــط بهــا 

مــن مــدن ذكيــة وبنيــة تحتيــة رقميــة، ويقــدم حلــواًل نوعيــة 

يف مجــاالت الدفــاع والتصنيــع والتعليــم والبحــث العلمــي، كــا 

ــة  ــات الجغرافي ــم املعلوم ــول نظ ــزودي حل ــرز م ــن أب ــد م يع

والخرائــط. وبفضــل هــذا القطــاع تبــوأت رشكــة املعمــر ألنظمة 

املعلومــات موقعهــا القيــادي بصفتهــا مــزوًدا مــن الدرجة األوىل 

لحلــول األنظمــة الرقميــة املتكاملــة

اإلدارة الرقمية للهيئة السعودية للري
يعــد هــذا املــرشوع مجموعــة مــن املشــاريع الفرعيــة املجمعــة 

ــة  ــن األنظم ــدد م ــن ع ــط ب ــالق، يرب ــد عم ــرشوع واح يف م

ــة  ــرشوع حوكم ــن م ــداء م ــة. ابت ــة املختلف ــات الرقمي والبيان

وتطبيــق النظــم اآلليــة الحديثــة للهيئــة الســعودية للــري 

معتمــدة عــى أحــدث أنظمــة رشكــة ســاب العامليــة، لترسيــع 

ــالء،  ــة للعم ــل تجرب ــم أفض ــدة وتقدي ــال الجدي ــاذج األع من

ــة  ــق التابع ــول واملراف ــل األص ــاءة عم ــن كف ــة إىل تحس إضاف

للهيئــة عــن طريــق اســتخدام الصيانــة التنبؤيــة وقــدرات 

الخدمــة وإنرتنــت األشــياء التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 

ــات االستشــعار مــن  ــل بيان يف وقــت مبكــر، مــع جمــع وتحلي

ــغيلية. ــال التش ــؤ باألعط ــة للتنب ــول العيني األص

النظام املرصيف إلدارة القروض واالستثامرات
ضمــن توجــه اململكــة لتطويــر القطــاع الســياحي، تــم تطويــر 

نظــام مركــزي رئيــس للقــروض والتعامــالت البنكيــة مــن أجــل 

إدارة االســتثارات والقــروض التــي يتــم تقدميهــا للمؤسســات 

ــتثارية يف القطــاع الســياحي، ويســهم هــذا املــرشوع يف  االس

متكــن صنــدوق التنميــة الســياحي مــن إدارة جميــع تعامالتــه 

املاليــة البنكيــة بشــكل رقمــي وبــال أوراق، مــن أجــل اإلســهام 

ــق االســتثارات وإطــالق املشــاريع املبتكــرة يف  ــز تدف يف تعزي

ــه  ــذي تعــول اململكــة عــى جعل القطــاع الســياحي الواعــد ال

ــرشوع  ــذ امل ــم تنفي ــي. وت ــاد الوطن ــد االقتص ــم رواف ــن أه م

بالتعــاون مــع تيمينــوس TEMENOS، ورشكــة أوراكل، عمــالق 

ــا العاملــي. التكنولوجي

أهم قصص النجاح خالل 2021م

تصنيف عدد المشاريع النشطة من حيث القيمةعدد المشاريع النشطةعدد العمالء النشطون
1M8<20حكو#" 19حكو#" 

211M to 10M34شبة حكو#" 3شبة حكو#" 
1510M to 20M55قطاع خاص11قطاع خاص

56>20M0

أع? 5 عمالءمدة المشاريع
المؤسسة العامة للري باالحساء12اق@ مدة (باألشهر)
صندوق التنمية الصناعية السعودي36المتوسط  (باألشهر)
صندوق التنمية السياV" 60أطول مدة (باألشهر)

أرامكو
ية والتنيمية االجتماعية XYوزارة الموارد الب

 A BCالقيمة اإلجمالية للمشاريع النشطة بالمالي

97      
H إجماHI المشاريع النشطة

AK مةLالمسا

11%

0

10

20

 صاخ عاطق يموكح ةبش يموكح

  نوطشنلا ءالمعلا ددع 

0

50

 صاخ عاطق يموكح ةبش يموكح

 ةطشنلا عیراشملا ددع

0

100

>1M 1M to 10M 10M to 20M >20M

 ةمیقلا ثیح نم ةطشنلا عیراشملا ددع فینصت

0

100

 )رھشألاب( ةدم لوطأ )رھشألاب(  طسوتملا )رھشألاب( ةدم رصقا

 عیراشملا ةدم

3233 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021



خط أعمال خدمات العمليات المتكاملة والصيانة

ومتثــل أعــال هــذا القطــاع أهميــة اســرتاتيجية للرشكــة، 

ــك  ــة، وميتل ــوادر الفني ــا للك ــات توظيًف ــر القطاع ــاره أك باعتب

ــم خدمــات  ــا الرشكــة لتقدي ــادرة تســتعن به ــة ن خــرات تقني

ــة. ــارية نوعي استش

مــن جانــب آخــر فــإن القطــاع ميثــل أحــد أهــم املــوارد 

املســتدامة للتدفقــات النقديــة، وذلــك بســبب طبيعــة عقــوده 

ــة  ــات املالي ــديد الدفع ــات تس ــام عملي ــد، وانتظ ــة األم طويل

ــود. ــك العق ــى تل ــتحقة ع املس

عــى ترسيــع عمليــات  الرشكــة  القطــاع عمــالء  ويســاعد 

التحــول اإللكــرتوين وترقيــة بنيتهــم التحتيــة، مــن خــالل توفــر 

الخــرات الفنيــة املؤهلــة لتشــغيل األنظمــة الحديثــة التــي يتــم 

توريدهــا للعمــالء، بســهولة ويــرس، وميكنهــم مــن التغلــب عى 

صعوبــة الحصــول عــى الخــرات النــادرة للقيــام باملهــام الفنيــة 

والتقنيــة الدقيقــة. كــا أن إجــراءات التعيــن والتحكــم بنوعيــة 

ــا  ــا وبعده ــاز مبرونته ــة متت ــغيلية التقني ــوارد التش ــة امل وكمي

ــات  ــة لعملي ــة املصاحب ــة والبروقراطي عــن اإلجــراءات الروتيني

ــت  ــن الوق ــرة م ــة كب ــرص كمي ــا يخت ــة، م ــف التقليدي التوظي

الــذي تتطلبــه عمليــات توفــر املــوارد البرشيــة املؤهلــة.

ثقة من كبرى الجهات والمشاريع الوطنية

ــة  ــات املتكامل ــت خــط أعــال العملي خــالل العــام 2021، أثب

والصيانــة موثوقيتــه، وقدراتــه النوعيــة؛ حيــث متكــن مــن 

ــات  ــن املؤسس ــدد م ــغيل يف ع ــة والتش ــود للصيان ــوز بعق الف

الحساســة واملشــاريع الحيويــة أبرزهــا مــرشوع نيــوم، والهيئــة 

الصحــة،  ووزارة  اإلعــالم،  ووزارة  وينبــع،  للجبيــل  امللكيــة 

وجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،إضافة إىل رئاســة 

االســتخبارات العامــة، ومركــز املعلومــات الوطنــي يف وزارة 

ــة. ــدين، ووزارة املالي ــران امل ــة للط ــة العام ــة، والهيئ الداخلي

ــوز  ــل يف الف ــاع متث ــه القط ــذي حقق ــر ال ــاز األك ــن اإلنج لك

بعقــد الصيانــة والتشــغيل يف مستشــفى امللــك ســعود بالريــاض 

ــعودي،  ــال س ــون ري ــة 6	1 ملي ــميي(، بقيم ــفى الش )مستش

والــذي يعــد األول مــن نوعــه يف مجــال تشــغيل وصيانــة 

ــر  ــة املعم ــخ رشك ــرد بتاري ــد منف ــر عق ــي، وأك ــاع الطب القط

ــة. ــث القيم ــن حي ــات م ــة املعلوم ألنظم

تأسســت وحــدة أعــال الدعــم الفنــي والعمليــات عــام 2003 

كــذراع دعــم لجميــع وحــدات األعــال األخــرى يف رشكــة املعمر 

ألنظمــة املعلومــات، وتتــوىل الوحــدة وفريقهــا الكبــر تقديــم 

الدعــم التقنــي ملشــاريع تكنولوجيــا املعلومــات يف جميــع 

أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية، كــا تســتعن بهــا العديــد 

ــاء فــرق خبــرة يف  ــة يف بن ــات الحكومي مــن املؤسســات والهيئ

مجــال الصيانــة والدعــم الفنــي لبنيتهــا التحتيــة الرقميــة.

ــم توســيع  ــي متــت يف العــام 2021 ت ــة الت ومــع إعــادة الهيكل

أعــال وحــدة الدعــم الفنــي والعمليــات لتصبــح خــط أعــال 

مســتقل، يضــم إىل جانــب خدمــات الدعــم الفنــي والعمليــات، 

ــة  ــغيل والصيان ــات التش ــة، وخدم ــدارة املتكامل ــات امل الخدم

ــا التوســع يف قطاعــات تشــغيلية أخــرى،  الطبيــة، ويجــري حاليً

ــال  ــع أع ــم جمي ــاملة تض ــة ش ــال بوتق ــط األع ــح خ ليصب

الدعــم الفنــي والتشــغيل والصيانــة امليدانيــة وعــن بعــد عــر 

ــة. ــدارة املتكامل ــات امل الخدم

خدمات العمليات المتكاملة و الصيانة
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تعنــى املــوارد البرشيــة بــإدارة رأس املــال البــرشي وتســخر كل اإلمكانــات للحصــول عــى أقــى فائــدة ممكنــة مــن فريــق العمــل؛ 

ــع  ــر جمي ــة، وتوف ــي الرشك ــة ملوظف ــل مثالي ــة عم ــق بيئ ــت، وخل ــم وإدارة الوق ــل، وتنظي ــب والتأهي ــات التدري ــن خــالل عملي م

الوســائل التــي يحتاجهــا املوظــف للتفــرغ ألداء مهامــه الوظيفيــة وتحقيــق أعــى إنتاجيــة يف العمــل. إضافــة إىل ذلــك، تقــوم اإلدارة 

بالتخطيــط الســليم ملواجهــة التحديــات الخارجيــة املتمثلــة يف االلتــزام بالترشيعــات والسياســات املتعلقــة باملــوارد البرشيــة، والعمــل 

عــى االســتفادة منهــا عــى النحــو املطلــوب، وتجنيــب الرشكــة أي مخالفــات ميكــن أن تنجــم عــن عــدم االلتــزام بسياســات الجهــات 

الترشيعيــة ذات الصلــة. 

توطين الوظائف:
ــعودين يف  ــن الس ــج املوطن ــة بدم ــة اململك ــع سياس ــيًا م متاش

ــت  ــات، قام ــة املعلوم ــال تقني ــيا يف مج ــاص، الس ــاع الخ القط

توطــن  عــى  العمــل  يف  كبــرة  ومبــادرات  بــأدوار  اإلدارة 

ــالل  ــن خ ــر م ــكل كب ــهمت بش ــث أس ــة حي ــف بالرشك الوظائ

برنامــج »التدريــب املنتهــي بالتوظيــف« املدعــوم مــن صنــدوق 

ــق  ــى خل ــل ع ــذي عم ــدف(، وال ــة )ه ــوارد البرشي ــة امل تنمي

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

التــي اســتمرت يف العمــل ألكــر مــن ســنتن مــن خــالل الرنامج. 

إضافــة إىل العمــل عــى رفــد اإلدارات بالســر الذاتيــة ملوظفــن 

ــي تتناســب مــع  ســعودين مــن أصحــاب الكفــاءة والخــرة الت

ــة.  ــواغر الوظيفي الش

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

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

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

املختلفــة مــع وضــع خطــة تــدرج وظيفــي لهــم تضمــن 

اســتمرارهم بالعمــل لفــرتة ال تقــل عــن ســنتن. 

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

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

بالتنســيق مــع وزارة العمــل، وقــد تــم تخصيــص مديــر حســاب 

مختــص للرشكــة مــن وزارة العمــل.

إنجازات إدارة الموارد البشرية:
ــام  ــة خــالل الع ــة إنجــازات نوعي ــوارد البرشي ــت إدارة امل حقق

ــا:  2021، أهمه

تنظيــم ورش عمــل واجتاعــات ملوظفــي إدارة املــوارد . 1

البرشيــة وتعريفهــم مبــرشوع إعــادة بنــاء منظومــة املــوارد 

ــة«. ــوارد البرشي ــي للم ــة »فيبونات ــة داخــل الرشك البرشي

تنظيــم ورش عمــل واجتاعــات لتطبيــق نظــام تقييــم . 2

الكفــاءات والجــدارات الوظيفيــة لتطويــر املخرجــات.

ــل، . 3 ــات العم ــة تخصص ــاوين يف كاف ــب التع ــل التدري تفعي

ــة  ــارات التخصصي ــة وامله ــع مســتوى املعرف لإلســهام يف رف

ــم للمنافســة يف  والقــدرات الشــخصية للموظفــن وتأهيله

ــاءة. ســوق العمــل بكف

ــات . 	 ــم خدم ــع مــرصف الراجحــي لتقدي ــة م ــع اتفاقي توقي

ــاة  ــع موظفــي الرشكــة، مبــا يســهل مــن حي ــة لجمي متويلي

ــة. ــم التمويلي ــن احتياجاته ــهم يف تأم ــن ويس املوظف

توقيــع اتفاقيــة مــع منصــة FlexxPay لتأمــن قــروض . 5

ــق. ــالل دقائ ــن خ ــد للموظف ــدون أي فوائ ــرسة ب ــهرية مي ش

رأس المال البشري

عدد املوظفني حتى 2021/11/09م

1,052عدد الذكور من جميع الجنسيات

525عدد الذكور السعودين

50%نسبة السعودة بني الذكور

191عدد اإلناث من جميع الجنسيات

172عدد اإلناث السعوديات

90%نسبة السعودة بني اإلناث

1,243العدد اإلجاميل للموظفني

697عدد السعوديني اإلجاميل

56.1%النسبة الكلية لسعودة الوظائف

إحصاءات الموظفين

 ریغ ثانإلا ددع
 تایدوعسلا

2% 
 تایدوعسلا ثانإلا ددع

14% 

 نییدوعسلا روكذلا ددع
42% 

 ریغ روكذلا ددع
 نییدوعسلا

42% 

%50
نسبة السعودة بني الذكور

نسبة السعودة بني اإلناث

%90
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تمكين المرأة:
انطالقــا مــن رؤيــة اململكــة 2030 وبرامجهــا، حظــي ملــف متكــن املــرأة باهتــام كبــر مــن رشكــة املعمــر 

ــبة  ــة نس ــت يف مضاعف ــي نجح ــراءات الت ــادرات واإلج ــن املب ــدًدا م ــت ع ــات، وأطلق ــة املعلوم ألنظم

توظيــف اإلنــاث يف الرشكــة لرتتفــع مــن 3.33%مــن العــدد الــكي للموظفــن خــالل العــام 2020 لتصبــح 

ــام 2021. 15.36% يف الع

وشملت إجراءات متكن املرأة، ما يي:

تقديم مكافأة نقدية خاصة للموظفة املقبلة عى الزواج. 1

تقديم الدورات التطويرية والتدريبية الالزمة للموظفات اإلناث. 2

تعين اإلناث يف جميع اإلدارات واألقسام اإلدارية والفنية عى قدم املساواة مع الذكور. 3

املساواة بن املوظفن من الجنسن يف حق العمل دون متييز يف األجور واملكتسبات الوظيفية. 	

%3.33%15.36
 الزيادة يف نسبة اإلناث

 العامالت يف الرشكة من عام

2020 إىل عام 2021
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مدير العمليات نائب الرئيس لكبار العمالء

نائب الرئيس لحلول إدارة األعامل

نائب الرئيس لخدمات األعامل

نائب الرئيس للصيانة والتشغيلنائب الرئيس للبنية التحتية

نائب الرئيس لألمن السيرباين

تتبنــى رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات منهجيــة العمــل 

البرشيــة املــوارد  إدارة  عــى  يرتكــز  الــذي   املؤســي، 

تفويــض  عــى  ويقــوم  الحوكمــة،  وفريــق  املاليــة  واإلدارة 

الصالحيــات وتوزيــع األدوار، يف ذات الوقــت الــذي تطبــق 

والتشــارك  التكامــل  تضمــن  داخليــة  عمــل  دورة  فيــه 

وقطاعــات  املختلفــة  األعــال  وخطــوط  وحــدات  بــن 

واملاليــة  التســويقية  اإلدارات  باقــي  يف  األخــرى  الرشكــة 

 واإلداريــة. وتبــدأ دورة العمــل التجاريــة يف املؤسســة مــن 

يتولّــون  الذيــن  العمــالء،  كبــار  األعــال وفريــق  خطــوط 

مهمــة تســويق خدمــات الرشكــة بالتعــاون مــع إدارة االتصــال 

والتســويق التــي تتــوىل كل مــا يتعلــق بإشــهار العالمــة التجارية 

ــا الســوقية. ــام بســمعتها ومكانته ــة واالهت للرشك

ــام 2021  ــات ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــت رشك ــد قام وق

تكــون  يك  قطاعاتهــا  لتحضرهــا  الرشكــة  هيكلــة  بإعــادة 

رشكات مســتقلة قامئــة بذاتهــا يف املســتقبل، تتعــاون يف تنفيــذ 

املشــاريع عــر الدعــم الــذي يقدمــه قطــاع الخدمــات املشــرتكة، 

وقطــاع العمليــات وإدارة املشــاريع، يف حــن يتخصــص كل 

ــاء  ــة وبن ــرات االحرتافي ــتقطاب الخ ــى اس ــز ع ــاع بالرتكي قط

الــرشاكات مــع املورديــن العامليــن والــرشكات القياديــة يف قطاع 

ــز  ــالل تعزي ــن خ ــا م ــة عموديً ــع الرشك ــا، يك تتوس التكنولوجي

ــت  ــا يف ذات الوق ــا يف خطــوط أعــال مســتقلة، لكنه خدماته

تعمــل بشــكل متكامــل يف املشــاريع الكــرى التــي تحتــاج إىل 

ــات. ــن القطاع ــرتكة ب ــرات مش خ

نجحــت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات يف 

اســتقطاب كفــاءات عاليــة املســتوى يف مجــال 

التخطيــط االســرتاتيجي وبنــاء دورة العمــل وفــق 

معايــر عامليــة املســتوى، تضمــن للرشكــة قدرتهــا 

ــة  ــة واإلداري ــا املالي ــن موارده ــتفادة م ــى االس ع

بالحــد األقــى، وترفــع مــن نوعيــة ومســتوى بيئة 

ــون  ــأن تك ــا ب ــا لهدفه ــة تحقيًق ــل يف الرشك العم

الســعودية  للكــوادر  املفضلــة  العمــل  وجهــة 

الــرشكات  املحرتفــة، مبســتوى يضاهــي أفضــل 

العامليــة املتخصصــة يف مجــال التكنولوجيــا.

إداريــة  منظومــة  بنــاء  الرشكــة  أنهــت  وقــد 

حديثــة وتبنــي هيــكل رواتــب جديــد يزيــد مــن 

جاذبيتهــا الســتقطاب فريــق مؤهــل ومحــرتف 

ــهد  ــذي يش ــات، وال ــا املعلوم ــال تكنولوجي يف مج

منافســة شــديدة عــى جــذب الكفــاءات مــن قبــل 

ــة. ــادة يف اململك ــرشكات القي ال

الهيكل التنظيمي

الجــمــــعـــيــــة العــــــــــــامــــة

 أمني الرس مجلس اإلدارة

 لجنة الرتشيحات واملكافآتالحوكمة

لجنة املراجعة

املراجع الداخيل

السكرتارية التنفيذية

عالقات املستثمرين

الشؤون القانونية

إدارة االتصال والتسويق

إدارة تقنية املعلومات

إدارة التخطيط االسرتاتيجي

مدير الخدمات املشرتكة املدير املايل مدير قطاع التكنولوجيا

الرئيس التنفيذي
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اإلسهامات المجتمعية واالستدامة

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:

العامل البيئي:

الرقميــة  وأنظمتهــا  الرشكــة  منتجــات  متثــل   

التــي تقدمهــا عامــالً رئيســاً يف التقليــل مــن 

اســتهالك الــورق يف جميــع املؤسســات الحكوميــة 

والخاصــة التــي تتعامــل معهــا الرشكــة، وتســاعد 

تلــك األنظمــة يف تقديــم الخدمــات للجمهــور 

عــن بعــد، مــا يحــد مــن الحاجــة إىل التنقــل 

واســتهالك الوقــود الــذي يؤثــر بشــكل ضــار عــى 

ــي  ــة الت ــول واألنظم ــز يف الحل ــث نرك ــة؛ حي البيئ

لــدى  بتطبيقهــا  نقــوم  أو  نســتخدمها داخليــاً 

ــة والحــد  ــل البصمــة الكربوني ــا عــى تقلي عمالئن

مــن نفايــات التغليــف واســتخدام امليــاه وتأثرهــا 

ــة. ــى البيئ ــايل ع اإلج

وقــد حصــل املبنــى الجديــد للرشكــة عــى جائــزة 

أفضــل تصميــم هنــديس ملبنــى مكاتــب تجارية يف 

الــرشق األوســط بســبب مزايــاه الخــراء وتقليــل 

اســتهالك الطاقــة. 

املسؤولية االجتامعية: 

تؤمــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )أم آي 

ــق  ــة يف تحقي ــؤولية االجتاعي ــة املس أس( بأهمي

التنميــة املســتدامة، فهــي تعتــر نفســها جــزء مــن 

ــة  ــذا قامــت رشك ــه. ل ــذي تعمــل مع املجتمــع ال

املعمــر ألنظمــة املعلومــات )أم آي أس( خــالل 

عــدة،  اجتاعيــة  بإســهامات  2021م  العــام 

ومنهــا التــرع مببلــغ نصــف مليــون ريــال لدعــم 

عــر جمعيــة  املجتمــع،  املحتاجــة يف  الفئــات 

ــة ــان الخري اإلحس

.

العامل االقتصادي: 

نلتــزم يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات تجــاه 

ــة املربحــة  مســتثمرينا مبارســة األعــال التجاري

التــي تحقــق أعــى عوائــد عــى اســتثاراتهم. ومع 

ذلــك، ال ميكــن للربــح أن يتفــوق عــى الدعامتــن 

األخريــن لالســتدامة، ألن تحقيــق الربــح بــأي 

مثــن ال يعنــي عــى اإلطــالق تحقــق الركيــزة 

االقتصاديــة لالســتدامة يف األعــال. ويشــمل ذلــك 

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

ــر. وإدارة املخاط

التزاًما من رشكة املعمر ألنظمة املعلومات بدعم الفئات 

املحتاجة يف املجتمع، قدمت الرشكة ترًعا بقيمة نصف 

مليون ريال لجمعية اإلحسان الخرية
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يضــع مجلــس إدارة رشكــة املعمــر واللجــان املنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة معايــر املخاطــر وتقييمهــا والتعامــل معهــا، كــا يراقــب ويضــع 

الضوابــط التــي تقلــل مــن أي مخاطــر تشــغيلية إليجــاد بيئــة عمــل احرتافيــة وفعالــة يف إدارة املخاطــر. 

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  املســتقبلية ويشــمل  الرشكــة 

الســوق والســيولة وتكاليــف التمويــل والركــود، والتضخــم 

أن  ميكــن  التــي  والدبلوماســية  السياســية  واألحــداث 

يكــون لهــا تأثــر عــى أســواق الــرشكات يف مجــال تقنيــة 

ــات. املعلوم

املخاطــر املتعلقــة باألنظمــة والقوانــني: إن إدارة أعــال   .2

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

فيهــا أو صــدور أنظمــة جديــدة مــن أي جهــة حكوميــة 

ــة. ــد يكــون أحــد املخاطــر املحتمل ــة ق أو إرشافي

مخاطــر العجــز عــن مواكبــة االبتــكار والتحــول الرقمــي:   .3

ــات  ــن القطاع ــه م ــات بأن ــة املعلوم ــف قطــاع تقني يصن

التــي تتســم بالتطــور والتغيــر املتســارع مــا قــد ينشــأ 

عنــه بعــض التحديــات ومخاطــر عــدم القــدرة عــى 

ــة. املواكب

مخاطــر الهجــامت الســيربانية وأمن الحوســبة الســحابية:   .4

يعتــر قطــاع تقنيــة املعلومــات ورشكات تقنيــة املعلومات 

القطاعــات  أكــر  الســحابية  الخدمــات  تقــدم  التــي 

ــن الهجــات الســيرانية. املســتهدفة م

ــروس  ــار ف ــى إثــر انتش ــاء: ع ــة والوب مخاطــر الجائح  .5

كوفيــد-	1 وســالالته املتعــددة، ميثــل تعــرض فريــق 

ــدد اســتمرارية  ــرًا يه ــاء خطــرًا كب ــة بالوب العمــل لإلصاب

األعــال ودميومتهــا.

إدارة المخاطر

خطط إدارة المخاطر
املخاطر االقتصادية

عــى الصعيــد االقتصــادي قــرر مجلــس اإلدارة تبنــي سياســة 

تنويــع طبيعــة النشــاط، بحيــث ال تقتــرص خدمــات الرشكــة 

عــى قطــاع واحــد محــدود مــن قطاعــات الخدمــات التقنية، 

مــا قــد يــؤدي إىل تأثــر مــوارد الرشكــة يف حــال حــدوث أي 

اضطــراب يف القطــاع املعنــي. لــذا تقــدم الرشكــة طيفــاً 

ــد رشاكات  ــة، وتعق ــات التقني ــن الخدم ــالً م ــامالً ومتكام ش

مــع مختلــف أنــواع املورديــن التقنيــن عــى مســتوى العــامل. 

مــن ناحيــة أخــرى، مل تكتــف الرشكــة باالعتــاد عــى 

املورديــن الخارجيــن، بــل قامــت بتأســيس ذراع داخــي 

لتقديــم الخدمــات االحرتافيــة واالستشــارية التقنيــة، مــا 

ميثــل مــورداً إضافيــاً جديــداً يــردف خطــوط العمــل التجارية 

ــة.  ــرى للرشك ــة األخ التقليدي

املخاطر املتعلقة باألنظمة والقوانني

كــا قامــت الرشكــة بتضمــن إدارة املخاطــر ضمــن منهجيــة 

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

الرشكــة مــن أي مخاطــر تعاقديــة أو تشــغيلية أو أرضار 

محتملــة ميكــن أن متــس باملشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا، 

وتحــرص الرشكــة عــى اختيــار عمالئهــا ليكونــوا مــن الجهات 

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

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

ــل مســتحقاتها.  ــد متــس بتحصي ــادي أي مخاطــر ق تف

عــى صعيــد آخــر، وفيــا يتعلــق باملخاطــر السياســية 

أو الترشيعيــة، فــإن الرشكــة تتــواءم بشــكل كامــل مــع 

التوجيهــات والتعليــات التــي تصدرهــا حكومتنــا الرشــيدة، 

يتــم إصدارهــا وفــق دراســات ومعرفــة خبــرة  والتــي 

بأوضــاع االقتصــاد املحــي والعاملــي، وبذلــك تســتند الرشكــة 

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 الرشك تعاق

ويقــوم أعضــاء اللجنــة بشــكل مســتمر بتوجيــه اإلدارة 

التنفيذيــة يف الرشكــة إىل تفــادي كافــة أنــواع املخاطــر 

ــى  ــان أع ــتثمرين وض ــح املس ــة مصال ــة وحاي االقتصادي

ــم.  ــى حقوقه ــد ع العوائ

مخاطر العجز عن مواكبة االبتكار والتحول الرقمي

مــن أجــل ضــان مواكبــة الرشكــة ملســتجدات االبتــكار 

والتحــول الرقمــي املتســارع يف الصناعــة، تــم تأســيس لجنــة 

متخصصــة يف مجلــس اإلدارة باســم »لجنــة االســتثار وتنمية 

األعــال« تتخصــص يف استكشــاف أفضــل الفــرص التجاريــة 

يف جميــع مجــاالت التقنيــات الحديثــة، مثــل تطبيقــات 

لغــة  ومعالجــة  األشــياء،  وإنرتنــت  االصطناعــي،  الــذكاء 

املحادثــة البرشيــة بلهجاتهــا املحليــة والفصحــى، إضافــة 

إىل تطبيقــات الحوســبة الســحابية للمؤسســات، وتســعى 

الرشكــة مــن خــالل هــذه الخطــوة إىل ضــان مواكبتهــا 

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

ــاً. ــات عاملي ــة املعلوم تقني

مخاطر الهجامت السيربانية وأمن الحوسبة السحابية

ــس  ــه مجل ــد وج ــية فق ــة املؤسس ــط الحوكم ــاً بضواب التزام

إدارة الرشكــة إىل إطــالق مبــادرة شــاملة لحايــة املســتندات 

نســخ  وحفــظ  تشــفرها  وضــان  الرقميــة،  والوثائــق 

احتياطيــة منهــا، فضــالً عــن تعزيــز مركــز البيانــات الداخــي 

للرشكــة وتحديثــه، وتزويــده بأحــدث أنظمة أمــن املعلومات 

ــن  ــد م ــة يف العدي ــن االخــرتاق، وتعتمــد الرشك ــة م والحاي

ــان  ــة األم ــات الســحابية عالي ــة عــى التقني ــا املركزي أنظمته

ــة. ــفر والحاي والتش

مخاطر الجائحة والوباء

تضــع إدارة الرشكــة صحــة وســالمة العاملن يف املرتبــة األوىل، 

مــن أجــل ذلــك تلتــزم الرشكــة بجميــع إجــراءات الوقايــة من 

انتشــار وبــاء كوفيــد-	1، كــا تــم توفــر بنيــة تحتيــة رقميــة 

ــى  ــة ع ــدرة التام ــمل الق ــد، تش ــن بع ــل ع ــة للعم متكامل

إدارة األنظمــة الرقميــة الحيويــة والتحكــم بهــا مــن خــارج 

املقــر الرئيــس. عــى صعيــد آخــر تــم األخــذ بعــن االعتبــار 

يف إدارة املشــاريع توافــر البدائــل البرشيــة للموظفــن ذوي 

األدوار الحساســة، وبنــاء فريــق متكامــل مــن حملــة الرخــص 

االحرتافيــة والشــهادات الدوليــة التــي تضمــن عــدم تعطــل 

ســر العمليــات يف حــال تعــرض أحــد أفــراد العمــل لإلصابــة 

والحجــر الصحــي. وقامــت الرشكــة ببنــاء مركــز »عــن 

الصقــر« ملراقبــة عمليــات أمــن املعلومــات، والتأكــد مــن أن 

جميــع أنظمتهــا وبياناتهــا الحيويــة تعمــل بحايــة وعصيــة 

عــى القرصنــة خــالل حــاالت العمــل عــن بعــد.
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تتكــون األدوات املاليــة الرئيســة للرشكــة مــن الرصيد لــدى البنك 

والذمــم املدينــة التجاريــة، والتــي تتحقــق بصــورة مبــارشة مــن 

ــة أخــرى متنوعــة  ــة أدوات مالي ــدى الرشك ــات. يوجــد ل العملي

مثــل املبالــغ 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

ــات خــالل دورة األعــال  ــل العملي ــا لتموي ــم تكبده ــي يت والت

العاديــة.

ــع  ــاد املناف ــر يف إيج ــد إدارة املخاط ــة عن ــدف الرشك ــل ه يتمث

للمســاهمن والحفــاظ عليهــا. إن أنشــطة الرشكــة تتعــرض 

ــد  ــة التحدي ــالل عملي ــن خ ــا م ــم إدارته ــن يت ــر، ولك للمخاط

ــن املخاطــر  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 الرشكــة. تتعــرض الرشكــة 

ملخاطــر الســوق )والتــي تشــتمل عــى مخاطــر أســعار العمــالت 

ومخاطــر تغــر العمــوالت( ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتان 

ــهم. ــعار األس ــر أس ومخاط

إن اإلدارة العليــا بالرشكــة هــي املســؤولة عــن تحديــد املخاطــر 

ومراقبتهــا. يتــم قيــاس مخاطــر الرشكــة 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 الرشكــة يف تحملهــا وبيئــة الســوق 

الخاصــة بالرشكــة. إضافــة إىل ذلــك، تقــوم الرشكــة مبراقبــة 

التعــرض  بإجــايل  يتعلــق  فيــا  الكليــة  املخاطــر  وقيــاس 

ــطة.  ــر واألنش ــواع املخاط ــة أن ــر لكاف للمخاط

ــتثار توضــح اســرتاتيجيات  ــادات اس ــة إرش ــدى الرشك يوجــد ل

العمــل العامــة الخاصــة بهــا، ومــدى تحملهــا للمخاطر وفلســفة 

ــة  ــن سياس ــس م ــة. ولي ــة بالرشك ــة الخاص ــر العام إدارة املخاط

ــة.  الرشكــة املتاجــرة يف األدوات املشــتقة ألغــراض املضارب

مخاطر السوق
متثــل مخاطــر الســوق املخاطــر الناتجــة عــن التغــرات يف أســعار 

الســوق مثــل أســعار العمــالت ومعــدالت العمــوالت التــي تؤثــر 

عــى دخــل الرشكــة أو قيمــة ملكيتهــا لــألدوات املاليــة. يتمثــل 

الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق يف إدارة التعرضــات ملخاطــر 

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

العائــدات.

مخاطر العمالت
متثــل مخاطــر العمــالت املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة 

األدوات املاليــة بســبب التغــرات يف أســعار الــرصف األجنبــي. مل 

يكــن لــدى الرشكــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة أي موجودات 

أو مطلوبــات مســجلة بعمــالت أجنبيــة هامــة تعرضــت الرشكــة 

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 الرشكــة موجــودات مرتبطــة 

بعمولــة هامــة، ولكــن يوجــد لديهــا مطلوبــات مرتبطــة بعمولــة 

ــة  ــوم الرشك كــا يف 31 ديســمر 2021 و31 ديســمر 2020، تق

بــإدارة التعرضــات ملخاطــر أســعار العمــوالت مــن خــالل مراقبــة 

التغــرات يف أســعار العمــوالت بصــورة مســتمرة. 

يوضــح الجــدول التــايل أثــر التغــرات املحتملــة املعقولــة، مــع 

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

قبــل الــزكاة )مــن خــالل األثــر عــى القــروض املرتبطــة بعمولــة 

ــة يف 31 ديســمر: ــة( للســنة املنتهي عامئ

أرباح )خسائر( من خالل 

قامئة الدخل

2021

ريال سعودي

2020

ريال سعودي

قروض بعمولة عامئة

		1,	5	  610,	52+ 50 نقطة

)		1,	5	()610,	52(– 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 

ــا للفــرتة  القائــم يف نهايــة فــرتة إعــداد القوائــم املاليــة كان قامئً

بأكملهــا. ويتــم اســتخدام الزيــادة أو النقــص بواقــع 50 نقطــة 

أســاس عنــد إعــداد تقريــر مبخاطــر أســعار العمــوالت داخليًا 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 الرشكــة 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 الرشكــة 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

إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال
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الذمم المدينة التجارية
تتكــون الذمــم املدينــة التجاريــة مــن عــدد كبــر مــن العمــالء. 

ــايل  ــع امل ــأن الوض ــتمر بش ــاين مس ــم ائت ــراء تقوي ــم إج ويت

ــة.  للذمــم املدين

المبالــغ المســتحقة مــن جهــات ذات 
قة عال

ــخ إعــداد كل  ــل لالنخفــاض يف القيمــة بتاري ــم إجــراء تحلي يت

قوائــم ماليــة، عــى أســاس فــردي للجهــات ذات العالقــة 

الرئيســة. ميثــل الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر االئتــان، 

بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة، القيمــة الدفرتيــة للمبالــغ 

الرشكــة  تقــوم  ال  العالقــة.  ذات  الجهــات  مــن  املســتحقة 

باالحتفــاظ بــأي ضانــات. يتــم هذا التقويــم يف كل ســنة مالية 

مــن خــالل فحــص املركــز املــايل للجهــات ذات العالقــة وفحــص 

الســوق الــذي تعمــل فيــه هــذه الجهــات ذات العالقــة. تقــوم 

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

ــة. ــا منخفض ــة بأنه ــات ذات العالق الجه

مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالودائع 
ألجــل والودائــع النقدية

تتــم إدارة مخاطــر االئتــان املتعلقــة باألرصــدة لــدى البنــوك 

واملؤسســات املاليــة وفقــاً لسياســة الرشكــة. يتــم إيــداع النقــد 

بشــكل أســايس لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتــاين جيد. 

ــزات مخاطــر االئتــان  ال تعتــر الرشكــة نفســها معرضــة لرتكي

فيــا يتعلــق بالبنــوك بســبب متانــة مركزهــا املــايل.

مخاطر أسعار األسهم
عــن  الناتجــة  األســهم  أســعار  ملخاطــر  الرشكــة  تتعــرض 

ــة،  ــرتة املالي ــة الف ــا. ويف نهاي ــة به ــهم الخاص ــتثارات األس اس

ــاه  ــة مقتن ــت معظــم اســتثارات األســهم الخاصــة بالرشك كان

ألغــراض اســرتاتيجية وليــس ألغــراض تجاريــة. ال تقــوم الرشكــة 

ــداد  ــخ إع ــط. وبتاري ــكل نش ــتثارات بش ــذه االس ــداول ه بت

القوائــم املاليــة، بلــغ التعــرض الســتثارات األســهم ال يشء )31 

ديســمر 	201: 	1,21 ريــال ســعودي(. مل يتــم تقديــم تحليــل 

الحساســية بشــأن التغــر يف القيمــة الســوقية لعــدم األهميــة 

ــغ.  النســبية للمبل

تســتخدم الرشكــة الطريقــة املبســطة الــواردة يف املعيــار الدويل 

للتقريــر املــايل لقيــاس خســائر االئتــان املتوقعــة، والتــي 

تســتخدم مخصــص الخســائر املتوقعــة عــى مــدى العمــر 

لكافــة املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة وموجــودات 

ــود. العق

ــة  ــان املتوقع ــاس خســائر االئت ــل املدخــالت الرئيســة لقي متث

ــة: املتغــرات التالي

الطريقــة 	  باســتخدام  الســداد  عــن  التعــر  احتاليــة 

العــادي(. التوزيــع  منحنــى  )أي  اإلحصائيــة 

ــعودية 	  ــة الس ــة العربي ــايل للمملك ــي اإلج ــج املح النات

الخســارة  معــدل  لتعديــل  الــكي  لالقتصــاد  كمتغــر 

التاريخــي. 

مخاطر السيولة
متثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا الرشكــة 

يف الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة التــي 

تســدد نقــداً أو عــى شــكل موجــودات ماليــة أخــرى. تتمثــل 

طريقــة الرشكــة يف إدارة مخاطــر الســيولة، وذلــك بالتأكــد، 

ــاء بالتزاماتهــا  ــة للوف ــأن لديهــا ســيولة كافي قــدر املســتطاع، ب

حــال اســتحقاقها خــالل الظــروف العاديــة وغــر العاديــة، دون 

تكبــد خســائر غــر مقبولــة أو التعــرض ملخاطــر تــر بســمعة 

الرشكــة. تعتقــد اإلدارة بــأن الرشكــة ال تتعــرض ملخاطــر هامــة 

ــة.  ــان مختلف ــدود ائت ــظ بح ــيولة، وتحتف ــق بالس ــا يتعل في

املطلوبــات  ضمــن  املدرجــة  املاليــة  املطلوبــات  ومبقارنــة 

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

املوجــودات املتداولــة، فإنــه يبــدو بأنــه يوجــد تغطيــة مخاطــر 

ــن. ــن الفئت ــن هات ــة ب بصــورة معقول
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إدارة رأس المالاالستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية

ــة ــر املخصوم ــات غ ــاس الدفع ــى أس ــك ع ــة وذل ــة بالرشك ــة الخاص ــات املالي ــتحقاق املطلوب ــخ اس ــاه تواري ــدول أدن ــص الج  يلخ

 املتعاقد عليها:

أكرث من 6 شهور4 اىل 6 اشهرخالل 3 اشهراإلجاميلالقيمة الدفرتيةكام يف 31 ديسمرب 2021م

325,			,		6	5,6	251,1	15,	5,50	3,160	5,1	123	,53	,0	3القروض والسلف

			,21,601		2,0	1,		110,	03,		1,0631		,	1,06326		,	26ذمم تجارية دائنة وأخرى*

--	1,53	1,		1,53	1,		1,53	1,	التزامات أخرى

		16,2				,		2-25	,0	5666,		6دفعات إيجارية

640,363,980644,836,487248,726,808295,592,228100,517,451

أكرث من 6 شهور4 اىل 6 اشهرخالل 3 اشهراإلجاميلالقيمة الدفرتيةكام يف 31 ديسمرب 2020م

		2,	0	,0,20362		,3	5	2,	221,15	2,13		,1	3	2,13		,1	3القروض والسلف

51	,	2	53351,120	,	1	53	,	1	ذمم تجارية دائنة وأخرى*

--0	2,6	022,5	2,6	022,5	2,6	22,5التزامات أخرى

-51,125	,	23	1,	3,15	1		212,005,2		212,005,2دفعات إيجارية

607,407,559607,407,559414,045,849131.290.57662,071,134

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

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

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

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

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

صــايف الديــن. وتــدرج الرشكــة ضمــن صــايف الديــن القــروض قصــرة األجــل والذمــم الدائنــة التجاريــة وااللتزامــات األخــرى ناقصــاً 

النقديــة وشــبه النقديــة.

 31 ديسمرب

2021 

 31 ديسمرب

2020 

370,753,812371,942,139قروض وسلف 

		6,	3,36	1,0632		,	26ذمم دائنة تجارية وأخرى

 )	0	,	0	,1	( )		21,563,1(ناقصا: النقد وما حكمه

	2	,01	,6533	1,6		,613صايف الدين 

0		,21	,	20532,	2	,333حقوق امللكية

			,623,	5	1		,			,			حقوق امللكية وصايف الدين

%63%65نسبة املديونية

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

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

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

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

ــإدارة رأس املــال خــالل  ــق بهــذا األمــر. مل تطــرأ أي تغــرات عــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات الخاصــة ب ــا يتعل ــة في املعني

ــة يف 31 ديســمر 2020 و31 ديســمر 2021. الســنوات املنتهي
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المعدات الطبية

الصحة الرقمية

الخدمات الطبية 
إدارة الرعاية الحيوية

الصحية

التصنيع

استشارات الرعاية 
الصحية

ــوم يف قطــاع  ــا بعــد ي ــد يوًم ــذي يتزاي مــع التطــور الالفــت ال

ــة يف هــذا املجــال  ــرشكات العامل ــاج ال ــة، تحت ــة الصحي الرعاي

إىل مواكبــة مســتجدات التكنولوجيــا الرقميــة يف هــذا القطــاع 

ــى  ــاعدة ع ــى املس ــل ع ــوم بالعم ــا نق ــذا م ــأول، وه أواًل ب

ــالل  ــن خ ــة EMS، م ــز الطبي ــه التمي ــة أنظم ــازه يف رشك إنج

ــي  ــاع الصح ــاء بالقط ــة لالرتق ــول متكامل ــة حل ــر منظوم توف

ــة الجــودة املريــض وبرسعــة  ــدة، لخدمــة عالي ــاق جدي إىل آف

فائقــة. واليــوم، أصبحــت األجهــزة الطبيــة مــن أهــم وســائل 

التشــخيص الطبــي والعالجــي، ونفخــر يف رشكــة أنظمــة التميــز 

ــك  ــة لتل ــة املصنع ــرشكات العاملي ــل ال ــا ألفض ــة بتمثيلن الطبي

األجهــزة، وتقديــم أعــى مســتويات الضــان وخدمــة مــا بعــد 

ــا. ــع ملنتجاته البي

ومــع زيــادة ارتبــاط ابتــكارات التقنيــات الطبيــة الوثيــق مــع 

ــة إدارة  ــواء يف أنظم ــة، س ــة الصحي ــغيل األنظم ــات تش عملي

ــة،  ــجالت الطبي ــات والس ــه امللف ــول أمتت ــفيات، أو حل املستش

ــادات  ــر العي ــة إىل تطوي ــد أصبحــت ملح نجــد أن الحاجــة ق

ــة، ووضــع األطــر والســبل لتشــغيلها بشــكل ســلس. االفرتاضي

الرقمنة للتصدي للجائحة
ــى حــن  ــامل ع ــذت الع ــي أخ ــد-	1 الت ــة كوفي فرضــت جائح

غــرة قواعــد جديــدة ملارســة الخدمــات الطبيــة، واســتدعت 

ــة،  ــة واإلجــراءات التقليدي ــن األنظم ــر م ــادة النظــر يف كث إع

ــر  ــدر كب ــواء ق ــة يف احت ــة الحديث ــات الرقمي وأســهمت التقني

مــن ســلبيات الجائحــة ومســاعدة العــامل عــى مواجهتهــا، 

وبحكــم الخــرات الكبــرة للرشكــة، فإنهــا تضــع ضمــن مهمتهــا 

تعزيــز التحــول الرقمــي يف القطــاع الصحــي يف اململكــة، 

ــي  ــل امل ــن أج ــدث األدوات م ــالك أح ــى امت ــاعدته ع ومس

نحــو التعــايف والتغلــب عــى التحديــات التــي ميكــن أن 

ــتقبل.  ــة أو يف املس ــة الحالي ــات واألوبئ ــا األزم ــبب به تتس

ــول الشــاملة  وضمــن ســعينا إىل توفــر هــذا النــوع مــن الحل

لقطــاع الرعايــة الصحيــة، أولينــا الصيانــة املتخصصــة لألجهــزة 

الطبيــة، ســواء الدوريــة أو التصحيحيــة، اهتاًمــا خاًصــا؛ ألنهــا 

ــن  ــة، يك تضم ــأة طبي ــة ألي منش ــات املاس ــن الحاج ــد م تع

املحافظــة عــى دقــة التشــخيص وســالمة تقديــم العــالج 

بشــكل مســتدام، وهــو مــا نحــرص عــى توفــره بأعــى 

درجــات الكفــاءة، عــر اختيــار فريــق املهندســن املتخصصــن، 

وتأمــن قطــع الغيــار املناســبة، معتمديــن عــى أجهــزه القيــاس 

ــا.  ــي منتلكه ــة الت ــرة الحديث واملعاي

ــة  ــات الطبي ــزة واملنتج ــد األجه ــى توري ــا ع ــرص دورن وال يقت

ــب؛  ــة فحس ــزة الطبي ــي األجه ــار مصنع ــن كب ــا م ــر رشكائن ع

بــل نضــع نصــب أعيننــا نقــل املعرفــة إىل الكــوادر والكفــاءات 

الســعودية، ومتكــن املؤسســات الصحيــة الوطنيــة مــن التحــول 

مــن االســتراد إىل تصنيــع األجهــزة الطبيــة وإنتاجهــا، لتكــون 

رافــًدا لالقتصــاد الوطنــي، وصــواًل إىل مرحلــة االكتفــاء الــذايت 

ومنهــا إىل التصديــر العاملــي، يك تكــون اململكــة مــن رواد هــذه 

ــة  ــد للرعاي ــة واالســرتاتيجية يف العــرص الجدي الصناعــة الحيوي

الطبيــة.

نموذج أعمال الشركة
يقــوم منــوذج أعــال الرشكــة عــى االنطــالق مــن اإلرث 

العريــق والســمعة املرموقــة للرشكــة األم »املعمــر ألنظمــة 

ــد الخدمــات واألنظمــة  ــا يف تزوي املعلومــات« لتوســيع أعاله

الرقميــة بأســلوب غــر تقليــدي يف القطــاع الصحــي، واإلســهام 

يف تعزيــز األمــن الصحــي للمملكــة، وتحفيــز قطاعهــا الطبــي 

ــذايت. ــاء ال ــق االكتف ــع وتحقي للتصني

ــا 2030  ــن رؤيته ــعودية ضم ــة الس ــة العربي ــعى اململك وتس

إىل تعزيــز املحتــوى املحــي واســتخدام التكنولوجيــا يف جميــع 

ــل  ــا يجع ــة، م ــزة الطبي ــة األجه ــك صناع ــا يف ذل ــاالت، مب املج

نطــاق عمــل الرشكــة مــن أكــر القطاعــات ذات الجــدوى 

والربحيــة الجاذبــة للمســتثمرين ورجــال األعــال، الســيا 

خــالل هــذه املرحلــة التــي يــزداد فيهــا الطلــب عى االبتــكارات 

ــة.  ــة الفكري ــات وامللكي ــراءات االخرتاع وب

شراكات مع كبرى الشركات العالمية
انطالقًا من السمعة املرموقة لرشكة املعمر ألنظمة املعلومات املؤسسة ألنظمة التميز 

الطبية، تم عقد رشاكات لتمثيل عدد من كرى الرشكات الطبية العاملية

الشركات التابعة

شركة أنظمة التميز الطبية
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خــالل العقــد األخــر، أثبتــت البيانــات واملعلومــات واألفــكار 

ــة املبتكــرة، أنهــا الســلعة االســتثارية األعــى قيمــة؛  اإلبداعي

حيــث حققــت العديــد مــن الــرشكات الناشــئة اخرتاقــات 

كــرى يف عوائدهــا االســتثارية، وســجلت أرقاًمــا أســطورية يف 

ــداول. ــا للت ــد طرحه ــة عن ــات األســواق املالي اكتتاب

ــي  ــدة الت ــا الفرصــة االســتثارية الفري ــك أدركن ــن أجــل ذل م

منتلكهــا، الســيا وأنهــا تــأيت يف ذات التوجــه الــذي تســر فيــه 

رؤيــة اململكــة 2030، املحــرك األقــوى القتصــاد املســتقبل، 

والتــي تخلــق بيئــة مثاليــة وحاضنة النطــالق األفــكار اإلبداعية 

ــي  ــوف، الت ــكار الخارجــة عــن املأل ــة، واألف ــادرات الخاّلق واملب

يطورهــا فريــق مــن الشــباب الســعودي املبــدع الــذي أثبــت 

ــى  ــاءات ع ــل الكف ــه أفض ــه وطموحات ــي يف قدرات ــه يضاه أن

مســتوى العــامل، مبــا يتوافــر لديــه دعــم اســتثنايئ بوجــود 

األليــاف  وشــبكات  االتصــاالت  لبنيــة  متقدمــة  منظومــة 

الضوئيــة وأرسع شــبكات الهواتــف املحمولــة والبيانــات فائقــة 

الرسعــة، والتــي تغطــي جميــع مناطــق اململكــة وبأفضــل 

ــات. ــى اإلمكان ــعار وأع األس

 إطالق العنان للنمو بتحويل االبتكار 
إلى قوة اقتصادية فاعلة

مــن هــذه الرؤية جــاءت رشكــة MIS Forward لتكــون الذراع 

املتممــة لقــدرات الرشكــة األم »املعمــر ألنظمــة املعلومــات« 

يف اســتثار رصيدهــا العريــق كأحــد مــزودي حلــول األنظمــة 

املتكاملــة مــن املســتوى األول يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

ــق  ــدى املســتثمرين والصنادي ــا ل ــي متتلكه ــرة الت والثقــة الكب

التمويليــة واملؤسســات القياديــة، لنصبــح مطــور الحلــول 

والتطبيقــات واملنصــات الرقميــة الذكيــة األكــر يف املنطقــة.

فإضافــة إىل متديــد شــبكات املعلومــات وبنــاء مراكــز البيانــات 

ــة األم، ســنبني  ــا الرشك ــذي تقــوم به ــة ال واألنظمــة اإللكرتوني

يف MIS Forward منصــات وتطبيقــات رائــدة يف مجــاالت 

ــدة معــززة بأفــكار غــر  ــة جدي عــدة، ونقــدم أدوات إلكرتوني

مســبوقة، تخلــق مناًخــا جديــًدا لالقتصــاد الرقمــي واملعلومــايت 

عــى صعيــد اململكــة واملنطقــة ككل، فالســعودية متثــل القــوة 

الــرشق األوســط، وإحــدى  الدافعــة لالقتصــاد يف منطقــة 

ــا  ــد تأثره ــامل، وميت ــرى يف الع ــة الك ــوى االقتصادي ــم الق أه

ــامل  ــاق الع ــى نط ــارش ع ــكل مب ــي بش ــادي واالجتاع االقتص

العــريب واإلســالمي، ومــا يتعداهــا مــن أقاليــم اقتصاديــة 

ــامل. ــة يف الع وتجاري

تأسيس البنية التحتية للقدرات 
االقتصادية الرقمية

ــا أن نكــون  ــا التــي متتــد عــر عقــود، قررن ــا مــن خرتن انطالقً

الرشكــة الرائــدة يف بنــاء املشــاريع املتميــزة، ومتكــن املبتكريــن 

ورواد األعــال لتحويــل قــوة االبتــكار إىل اســتثارات نوعيــة، 

فهــذا الــدور ميثــل املفتــاح الحقيقــي يك تتبــوأ اململكــة مكانتها 

ــادرة  ــالل املب ــن خ ــامل، م ــة يف الع ــق ديناميكي ــر املناط يف أك

ــة،  ــكار اإلبداعي ــان األف ــة الحتض ــة متكامل ــر منظوم إىل تطوي

وترسيــع تأســيس الــرشكات القــادرة عــى تحقيــق منــو وتوســع 

مضطــرد يف قطــاع األعــال عاليــة القيمــة وفائقــة العوائــد.

نموذج أعمال الشركة

يرتكــز منــوذج أعــال الرشكــة يف جوهــره عــى البحــث عــن األفــكار 

املبتكــرة، وتحليلهــا مــن قبــل فريــق مــن الخــراء مــن أجــل تقييــم 

قابليتهــا للتحــول إىل رشكات تجاريــة تحقــق عوائــد اســتثارية 

عاليــة املــردود، وتصلــح للتحــول إىل منصــات رقميــة ذكيــة، تقــدم 

خدماتهــا إىل أوســع نطــاق مــن املســتهلكن، ومتتلــك القابليــة 

لالنتشــار عــى املســتوى العاملــي.

ــوازي، نقــوم بدراســة احتياجــات الســوق مــن أجــل ســد  عــى الت

الفجــوة الرقميــة بتقديــم حلــول وتطبيقــات جديــدة، تشــكل 

منتجــات  إلطــالق  واالســتثاري  التجــاري  للقطــاع  ممّكنــات 

ــالت  ــام تعام ــدة أم ــاق جدي ــح آف ــرة، وفت ــة مبتك ــات رقمي وخدم

تجاريــة وخدمــات تشــاركية نوعيــة، تســتفيد مــن قــدرة البيانــات 

ــات. ــى املعلوم ــم ع ــي قائ ــاد رقم ــيس اقتص ــدة لتأس ــق قاع وتخل

الشراء اآلن والدفع الحًقا

هــي عبــارة عــن بوابــة دفــع إلكــرتوين 

أنــواع  مختلــف  عــر  للمشــرتيات 

والتقليديــة،  اإللكرتونيــة  املتاجــر 

تســمح بتســديد قيمــة املشــرتيات 

دفعــات مؤجلــة، وتســتخدم  عــى 

مــن  للتأكــد  متطــورة  خوارزميــات 

الجــدارة االئتانيــة لألشــخاص الذيــن 

ميكنهــم االســتفادة من هــذه الخدمة، 

وتوفــر هــذه البوابــة أفــكاًرا جديــدة 

ــرشاء اآلن  ــوق ال ــبوقة يف س ــر مس غ

ــا. ــع الحًق والدف

منصة السوق اإللكتروني

ــمح  ــة تس ــل متكامل ــة عم ــل بيئ متث

عــى  والجملــة  التجزئــة  ملتاجــر 

حــد ســواء الحصــول عــى األدوات 

ــة،  ــر إلكرتوني ــاء متاج ــبة إلنش املناس

والقيــام  عمالئهــم،  إىل  والوصــول 

عــر  املاليــة  الدفعــات  بتحصيــل 

ــرتوين،  ــع اإللك ــة للدف ــول متكامل حل

ــع  ــرشاء اآلن والدف ــة ال ــمل خدم تش

ــا، وتلبــي هــذه املنصــة الطلــب  الحًق

املتزايــد عــى التجــارة اإللكرتونيــة، 

والــذي شــهد طفــرة كبــرة الســيا 

بعــد الجائحــة.

منصة البيانات البنكية المفتوحة

ــات  ــة للخدم ــة ومفتوح ــة آمن ــن منص ــارة ع ــي عب ه

البنكيــة متكــن مقدمــي الخدمــات املاليــة مــن الوصــول 

ــات  ــجلن والعملي ــالء املس ــة للعم ــابات املرصفي للحس

ــر  ــة ع ــوك واملؤسســات املالي ــة يف البن ــات املالي والبيان

اســتخدام أدوات التقنيــة املاليــة للربــط اآليل. ســتمكن 

منصــة املرصفيــة املفتوحــة رشكات التقنيــات املاليــة 

بيئــة  خلــق  مــن  باملنصــة  املرتبطــة  واملؤسســات 

ــة  ــرة ونوعي ــات مبتك ــم خدم ــمح بتقدي ــية تس تنافس

ــا.  لعمالئه

أدوات  اهــم  مــن  املفتوحــة  املرصفيــة  تعتــر  كــا 

التطويــر واالبتــكار يف التقنيــات املاليــة والتــي ســتنقل 

منــوذج الخدمــات املرصفيــة واملاليــة الســابق إىل عــرص 

ــة. ــات البنكي ــن الصناع ــد م جدي

الشركات التابعة

شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات

استوديو الشركات الناشئة

بيئــة ديناميكيــة  هــو عبــارة عــن 

فيهــا  يتمتــع  الوظائــف  متعــددة 

ورواد  الجريئــة  األفــكار  أصحــاب 

واملمّكنــات  بــاألدوات  األعــال 

االحرتافيــة التــي تســاعدهم يف تطوير 

أفكارهــم وتنفيذهــا والوصــول بها إىل 

األســواق وتعظيــم قيمتهــا مــن خــالل 

معــززة  رشكات  تطويــر  منظومــة 

بخدمــات دعــم مؤســي وخــرات 

محرتفــة. استشــارية 

باكورة مشاريعنا
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إدارات هــي رشكــة خدمــات تقنيــة تقدم استشــارات هندســية 

والخدمــات  الحيويــة،  التكنولوجيــة  املرافــق  وإدارة  لبنــاء 

املــدارة عــر الســحابة. وتســاعد عمالئهــا عــى بنــاء وتحديــث 

البنيــة التحتيــة الداخليــة لتكنولوجيــا املعلومــات وتحويلهــا إىل 

منــوذج األعــال الســحابية، وتعريــف اســرتاتيجية أعالهــم.

خدمات عالية القيمة 
والمردود

متتــاز خدمــات إدارات بقيمتهــا العاليــة وجدواهــا املاليــة 

ــر عــى الخــرات االستشــارية  ــرة، العتادهــا بشــكل كب الكب

واملعرفــة العميقــة بحلــول تقنيــة املعلومــات وبنــاء األنظمــة 

التكنولوجيــة املتطــورة، الســيا يف مجــال مراكــز البيانــات 

ــة  ــا يف اململك ــا عاليً ــهد طلبً ــي تش ــحابية، الت ــات الس والخدم

العربيــة الســعودية نتيجــة للنمــو املضطــرد يف تحــول أنظمــة 

النمــوذج  الكــرى مــن  الحكوميــة والــرشكات  املؤسســات 

ــة  ــذي يعتمــد عــى االســتضافة الداخلي ــم، ال ــدي القدي التقلي

ــتخدم  ــي تس ــحابية، الت ــبة الس ــة، إىل الحوس ــة الرقمي لألنظم

بنيــة متطــورة مركزيــة مشــرتكة توفــر أعــى كفــاءة يف مراكــز 

ــة. ــات متخصص بيان

مزود إقليمي للخدمات

اململكــة  مــن  كل  يف  مكاتــب  إدارات  مجموعــة  ومتتلــك 

العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات ولبنــان وفرنســا، لتشــكل 

ــات ذات  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــة لرشك أوىل األذرع التابع

ــدويل. ــي وال ــور اإلقليم الحض

قطاعات عمل الشركة

حلول املدن واملباين الذكية	 

الخدمات الهندسية ملراكز البيانات 	 

خدمات إدارات للحوسبة السحابية	 

استشارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	 

خدمات ترحيل أنظمة معالجة العمليات والبيانات	 

أهم اإلنجازات

تسليم أكر من 2,500 مرشوع بنجاح	 

تصميــم وتشــغيل مــا يزيــد عــى 2.5 مليــار دوالر أمريــي 	 

مــن اســتثارات العمالء

نقــل وتحويــل أكــر مــن 2,000 خزانــة لألجهــزة الخادمــة 	 

التابعــة لعمــالء الرشكــة مــن املؤسســات

ــن 	  ــتضيف اآلالف م ــحابية تس ــبة س ــة حوس ــم بني تقدي

ــن  ــت م ــا باي ــى 1 بيت ــد ع ــا يزي ــات وم ــال العملي أح

البيانــات

بنــاء أكــر مــن 130,000 مــرت مربــع مــن مراكــز البيانــات، 	 

مــن حمولــة عمليــات  ميجــاوات  تبلــغ 150  بقــدرة 

ــات ــا املعلوم ــة لتكنولوجي املعالج

أبرز الخدمات السحابية

توفر حلول التعايف من الكوارث	 

إدارة ومراقبة أداء الحوسبة السحابية	 

تحسن أداء خدمات الحوسبة السحابية	 

 	)IaaS( البنية التحتية كخدمة تحت الطلب

 	)PaaS( املنصات الرقمية كخدمة تحت الطلب

نقل وترحيل األنظمة الداخلية إىل الحوسبة السحابية	 

بناء حلول استمرارية ودميومة أنظمة تقنية املعلومات	 

تقديم خدمات النسخ االحتياطي كخدمة تحت الطلب	 

الخدمة املُدارة لخدمات أمازون السحابية وخدمات آجور 	 

)AWSو Azure( السحابية من مايكروسوفت

أبرز الخدمات الهندسية

إدارة املرافق التكنولوجية	 

إدارة اإلنشاءات ملراكز البيانات	 

اختبــار وتشغـــيل مــراكز البيانات	 

تقييم بنية املرافق واملنشآت التكنولوجية 	 

اختيار املواقع املناسبة لبناء مراكز البيانات 	 

 	CFD إجراء تحليل تدفق الهواء وتوزيع الحرارة

تقديم االستشارات والخطط لتكنولوجيا املعلومات	 

تقديم التصميم الهنديس ملراكز بيانات عاملية املستوى	 

أبرز خدمات المدن الذكية

إدارة توزيع الطاقة الذكية	 

إدارة مواقف السيارات العامة	 

أنظمة الالفتات الرقمية الذكية	 

حلول عدادات االستهالك الذكية	 

أنظمة التحكم باملصاعد يف املباين	 

أنظمة إدارة شبكات املرور املركزية	 

أنظمة مراقــبة اإلنذار املبكر للحريق	 

أمتتة املـــباين وأنظمة التحكم عن بعد	 

بناء أنظمة ذكية ملراقبة إضاءة الشوارع	 

تصميم البنية التحتية ملرافق مركز البيانات	 

تطوير منظومة توفر خدمات مزودي اإلنرتنت	 

أنظمة التعرف عى لوحات السيارات والالفـتــات	 

بناء وتشغيل مراكز عمليات الطوارئ وإدارة األزمات 	 

بناء وتشغيل غرف التحكم املركزية بشبكات البيانات	 

حلول املراقبة األمنية والتحكم يف البوابـات اإللكرتونية 	 

أنظمة مراقبة توزيع أعباء استهالك الطــاقة الكهربائية	 

بناء وتشغيل غرف التحكم ألمن املعلومــات والكامرات	 

أنظمة تحديد وتتبع املوقع الفعي بشكل حـــي ومباشــر	 

تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومـــات واالتصـــاالت	 

تصميم شبكات األلياف البرصية توزيع وتحويـــل البيــانات	 

تقديم حلول ملجسات شبكات املياه والرصف الصحي للمدن	 

الشركات الحليفة

شركة إدارات لالتصاالت وتقنية المعلومات

5657 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021



متاشــىًا مــع توجهــات اململكــة والعــامل يف مجــال التحــول 

ــت  ــة املتجــددة، اتفق ــاد عــى مصــادر الطاق الرقمــي واالعت

رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــع مجموعــة أبونيــان 

القابضــة عــى تأســيس رشكــة مملوكــة مناصفــة بــن الطرفــن 

بهــدف بنــاء وتطويــر مراكــز البيانــات الخــراء تعتمــد عــى 

ــة. ــددة يف اململك ــة املتج الطاق

إطالق إطار عام للتعاون

ــان  ــة أبوني ــات ورشك ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــت رشك قام

القابضــة بصفتهــا طرفــن متضامنــن بتوقيــع مذكــرة تفاهــم 

مشــرتكة مــع رشكــة اتحــاد اتصــاالت )موبايــي( بغــرض توفــر 

إطــار عــام لتســهيل التعــاون فيــا بينهــم إلنشــاء مركــز بيانات 

خــراء يف اململكــة العربيــة الســعودية تســتخدم مصــادر 

ــة نظيفــة ومســتدامة. طاق

و تهــدف مذكــرة التفاهــم هــذه إىل تعزيــز وإدامــة التكامــل 

فيــا بينهــا إلنشــاء مــرشوع مراكــز البيانــات الخراء اســتناًدا 

ــا  ــاالت خراته ــل يف مج ــل والتكام ــة باملث ــادئ املعامل إىل مب

املتعلقــة بتقديــم حلــول مراكــز البيانــات الشــاملة، إضافــة إىل 

تقديــم فوائــد التشــغيل الكامــل للطاقــة النظيفــة واملســتدامة 

مــن أجــل مســتقبل أخــر مــرشق.

الشراكات االستراتيجية

شــراكة المعمــر - أبونيــان 
لمراكــز البيانــات الخضراء
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شــكلت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ظاهــرة اســتثارية متميــزة بأدائهــا املتصاعــد يف األربــاح واإلنجــازات، متغلبــة عــى جميــع 

التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، فأصبحــت محــط اهتــام وســائل اإلعــالم الكــرى والقياديــة، التــي تابعــت مشــاريع الرشكــة 

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

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

شركة المعمر ألنظمة المعلومات في اإلعالم
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األداء
المالي
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الخسارة الشاملة األخرى قامئة األرباح والخسائر املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمر 2021م

بند لن يعاد تصنيفه اىل الربح أو الخسارة 

31 ديسمرب 2021 31 ديسمرب 2021

مؤشرات األداء الرئيسة

اإليرادات/املصاريف
2021

ريال سعودي

2020)معدل(

ريال سعودي

 703,378,008  642,300,488 إيرادات

 )528,334,506( )478,777,115(تكلفة املبيعات

 175,043,502  163,523,373 مجمل الربح

 )55,380,278( )60,820,520(مرصوفات عمومية وإدارية

 )9,617,212( )10,159,776(مرصوفات بيع وتسويق

خسارة االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة التجارية 

وموجودات العقود
)15,278,942( )7,931,472( 

 102,114,540  77,264,135 ربح من العمليات

 5,385,914  3,583,406 إيرادات أخرى

الحصة يف ربح رشكات مستثمر فيها بطريقة حقوق 

امللكية
 1,903,715  2,267,366 

 )18,443,057( )18,911,999(تكاليف التمويل

 1,960,388  1,041,544 إيرادات متويل

 93,285,151  64,880,801 الربح قبل الزكاة

 )8,192,758( )8,400,805(الزكاة

 85,092,393  56,479,996 صايف ربح السنة

اإليرادات/املصاريف
2021

ريال سعودي

2020)معدل(

ريال سعودي

خسارة إعادة قياس من التزامات املنافع املحددة 

للموظفني الخسارة الشاملة األخرى
)273,661( )142,820( 

 )142,820( )273,661(اجاميل الخسارة الشاملة األخرى

 84,949,573  56,206,335 إجاميل الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:

2.263.4ربحية السهم األساسية واملخففة من صايف الدخل للسنة
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  31 ديسمرب 2021 

)ريال سعودي(

  31 ديسمرب 2020 )معدل(

)ريال سعودي(

املوجودات

1. املوجودات غري املتداولة 

	353,30,	3			,6	2,3	ممتلكات و معدات

0	6,		12,0	6,315,1موجودات غر ملموسة

2	3,	1	,	3	6,551,1رشكات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

-25,000,000دفعة مقدمة الستثار

02	,120,	02	1,5	16,3موجودات عقود

5	3,	61			,		3ذمم مدينة تجارية

3	101,0,	16	5,	01,		إجايل املوجودات غر املتداولة

22332	3	03		200		5موجودات العقود 

1	53,005,1			,5		,		تكاليف عقود

6		,3	0516,3	3,	3	,0	3ذمم مدينة تجارية وأخرى

1	1,6	1,	0531,	22,00مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

	0		0	1			21,563,1نقًدا وما يف حكمه

1,030,196,3791,053,851,897إجاميل املوجودات املتداولة

1,127,215,9201,122,952,980أجاميل املوجودات

250,000,000200,000,000رأس املال

	60,	03,	000,		5,6احتياطي نظامي 

0	2,5		,		1	,	16,	احتياطيات أخرى

6	16	2	610	1,111,2	أرباح مبقاة

333,928,205324,721,870إجاميل حقوق املساهمني

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

2		,22,575,10720,123منافع املوظفن

33,277,882	25,16	,	3مطلوبات عقود

055647,565,	36التزامات عقود ايجار

62,768,33054,049,389إجاميل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات متداولة

	213		1	123	53	0	3قروض وسلف

		6,	3,36	1,0632		,	26ذمم دائنة تجارية وأخرى

6	136,5,		1,53	1,	مطلوبات أخرى

2	20,0	,5113		,3,351	مطلوبات عقود

	21	31	51026		زكاة دائنة

730,519,385744,181,721إجاميل املطلوبات املتداولة 

793,287,715798,231,110إجاميل املطلوبات

1,127,215,9201,122,952,980إجاميل حقوق املساهمني واملطلوبات

القوائم المالية

متتلك رشكة املعمر ألنظمة املعلومات استثامرات يف الرشكات الزميلة أدناه:

نسبة امللكيةبلد التأسيس ومكان مزاولة العملاألنشطة الرئيسةأسامء الرشكات الزميلة

%50لبنانالحلول التقنية مجموعة إدارات سال

رشكة إدارات لالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات

تطوير وتركيب وصيانة برامج 

وأجهزة الحاسب اآليل
%50اململكة العربية السعودية

رشكة فينيسيا لتقنية املعلومات 

العاملية يب يف آي
%50جزر فرجن الريطانيةالحلول التقنية

وتتم املحاسبة عن كافة االستثارات أعاله باستخدام طريقة حقوق امللكية.

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

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

2021 و2020:

مجموعة إدارات سال

)ريال سعودي(

رشكة إدارات لالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

)ريال سعودي(

رشكة فينيشيا لتقنية 

املعلومات العاملية يب يف آي

)ريال سعودي(

اإلجاميل 

)ريال سعودي(

 2,651,976  272,685  2,193,609  185,682 الرصيد كام يف 01 يناير 2020م

 366,	2,26  )		6( 		5,		2,2  )	6,51(الحصة يف الربح )الخسارة( 

 -    -    -    -   توزيعات أرباح

 2	3,	1	,	  1		,1	2  6	1,	6	,	  165,		1 الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2020م

 16	,03	,1 1		06	,6		,1 )131,		(الحصة يف الربح )الخسارة( 

 5		,1	2  5		,1	2  -    -   توزيعات أرباح مستلمة

 6,551,183  1,057  6,455,092  95,034 الرصيد كام يف 31 ديسمرب 2021م

االستثمارات في الشركات الزميلة
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القروض المستحقة على الشركة

نوع التسهيالتاسم البنك
سعر املرابحة املوافق 

عليه

متوافق مع أحكام 

الرشيعة
صايف القروضقروض مسددةإجاميل القروضقروض جديدةالرصيد االفتتاحيمدة التمويل

 2	03,1	,55  162,	1,05	  3	3,	5	,6	  3	3,	5	,6	  -   0	2 يومنعم%	3.0متويل املشاريعمرصف الراجحي

 -    		1,		5,	1  		1,		5,	1  -    		1,		5,	1 360 يومنعم%	3.3متويل املشاريعالبنك العريب الوطني

 5,133	1,0  02,331	,	  	6	,			,	  3,653		,5  11	,53	,3 360 يومنعم%		.3متويل املشاريعبنك البالد

 	2	,105,320  2	210,020,2  01	,0	315,3  6	212,203,0  655,	103,13 0	1 يومنعم%2.60متويل املشاريعالبنك السعودي الفرنيس

 2,015	22,3  5	2,0	61,0  0	0,	6	,3	  00	,23	,	2  0	0,6	55,6 360 يومال%0	.3متويل املشاريعإدارة سيسكو املالية.

 01	,63,025  	0	,223,		  	20,		150,2  2,050		,111  	15,	35,	3 0	1 يومنعم%3.61متويل املشاريعبنك الخليج الدويل

 -    2,156		,3  2,156		,3  -    2,156		,3 0	 يومال%3.50متويل املشاريعبنك الفجرية الوطني

 3		,	21,31  		2,	15,66  	22,			,36  1		,0	2,	2  336,	0	,	 0	2 يومنعم%3.32متويل املشاريعبنك الكويت الوطني

 	1,02		,	3  5	112,663,1  203,			,151  3,663	50,0  0	0,5	101,3 360 يومنعم%6	.2متويل املشاريعبنك الرياض

 -    25,511	,35  25,511	,35  26	,3		,33  5	2,052,0 0	1 يومنعم%		.2متويل املشاريعمجموعة سامبا املالية

 1	6,	63,01  2		,01	,	16  13	,	1	,232  	501,00,	21  	0	,	31,	1 0	1 يومنعم%3.53متويل املشاريعالبنك السعودي الربيطاين

 -    56	,23,116  56	,23,116  635,		6,1  121,	2	,16 0	2 يومنعم%3.02متويل املشاريعالبنك السعودي لالستثامر

 370,753,812  788,725,438  1,159,479,250  787,537,111  371,942,139 املجموع
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الزكاة:

الشهر السداد 

خالل 2021م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 9,263,996  1,200,805  -    -    -    -    -    -  -  8,063,191  -  -  - املبلغ املدفوع

الفرتة املستحقة
زكاة العام 

2020م

 فروقات زكوية 

 2020-2019

االنتظام يف السداد وفق النظاممالحظة

ضريبة القيمة المضافة:

الشهر السداد 

خالل 2021م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 27,221,028  596,579  3,281,030  537,760  4,675,845  8,214,895  1,476,591  253,281  131,837  196,155  105,672  2,669,473  5,081,910 املبلغ املدفوع

  نوفمرب2021 أكتوبر2021 سبتمرب2021  أغسطس2021  يوليو2021  يونيو2021  مايو2021  ابريل2021  مارس2021  فرباير2021  يناير2021 ديسمرب 2020مالفرتة املستحقة

االنتظام يف السداد وفق النظام وفق الفرتة النظام املحددة بـ 30 يوممالحظة

ضريبة االستقطاع:

الشهر السداد 

خالل 2021م
املجموع ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فربايـــــر  ينــــاير 

 8,653,988  346,059  451,681  2,769,296  775,221  187,576  911,365  131,136  861,155  48,743  206,836  1,890,930  73,989 املبلغ املدفوع

 أكتوبر2021 سبتمرب2021  أغسطس2021  يوليو2021  يونيو2021  مايو2021  ابريل2021  مارس2021  فرباير2021  يناير2021 ديسمرب2020نوفمرب2020الفرتة املستحقة

االنتظام يف السداد وفق النظام وفق الفرتة النظام املحددة ب38 يوممالحظة

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
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تقرير
الحوكمة
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أعضاء مجلس اإلدارة: 

دورة مجلس اإلدارة للفرتة من 	1/	0/	201م حتى 	1/	2022/0م وملدة ثالث سنوات:

تكوين مجلس اإلدارة

ــو . 1 ــس اإلدارة )عض ــس مجل ــر: رئي ــه املعم ــد عبدالل م. خال

ــى  ــل ع ــخ 	1/	0/	201م، حاص ــب بتاري ــذي(، انتخ ــر تنفي غ

بكالوريــوس الهندســة الصناعيــة، اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة 

واشــنطن، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 0		1م. يتقلــد العديــد 

ــة  ــس اإلدارة لرشك ــس مجل ــا: رئي ــة؛ ومنه ــن املناصــب الحالي م

املعمــر ألنظمــة املعلومــات )	200م – 2022م(، وعمــل رئيًســا 

ملجلــس إدارة رشكــة إدارات )	200م – 	201م(، وعضــو مجلــس 

إدارة ورشيــك رشكــة أرسي الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة 

مجلــس  وعضــو  	201م،  وحتــى  2011م  منــذ  مختلطــة(، 

إدارة ورشيــك رشكــة الخرائــط اإللكرتونيــة )ذات مســؤولية 

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

	2012/06/0م. وعضــو مجلــس إدارة رشكة الكيميائية األساســية 

)BCI( رشكــة مســاهمة عامــة مدرجــة، تعمــل يف مجــال صناعــة 

ــاز، )3		1م  ــت والغ ــة الزي ــتخدمة يف معالج ــات املس الكياوي

ــه  ــل بصفت ــث عم ــرات حي ــن الخ ــد م ــه العدي – 	201م(. ول

ــام  ــن ع ــات م ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــا لرشك ــا تنفيذيً رئيًس

ــاريع يف  ــرًا للمش ــل مدي ــا عم ــام 	201م، ك ــى ع 3		1م وحت

ــة( مــن عــام  ــدوق الصناعــي الســعودي )منظمــة حكومي الصن

ــام 3		1م.  ــى ع 1		1م وحت

ــس . 2 ــس مجل ــب رئي ــر، نائ ــه املعم ــم عبدالل األســتاذ/ إبراهي

اإلدارة / غــر تنفيــذي، انتخــب بتاريــخ 	1/	0/	201م، حاصــل 

عــى بكالوريــوس إدارة أعــال مــن جامعــة امللــك ســعود 

الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ديســمر 1		1م. يتقلــد 

العديــد مــن املناصــب الحاليــة فهــو نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 

يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )			1م – 2022م(، مديــر 

ــة )	200م – 2022م(،  ــط اإللكرتوني ــة الخرائ ــك رشك عــام ورشي

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة، تعمل يف مجال اســتراد وتصدير 

وتجــارة الجملــة والتجزئــة، عضــو مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة 

أرسي الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة( )	200م 

– 2022م(، والتــي تعمــل يف نظــم املعلومــات. علــاً أنــه عمــل 

كنائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات 

ــو  ــل عض ــام 	201م. وعم ــى الع ــام 			1 حت ــن الع ــرتة م للف

ــات  ــة املعلوم ــاالت وتقني ــة إدارات لالتص ــس إدارة يف رشك مجل

)	200 م – 	201م(

األســتاذ/عبدالله بــن محمــد املعمــر، عضــو مجلــس اإلدارة/ . 3

ــن 	1/	0/	201م،  ــخ التعي ــب بتاري ــذي انتخ ــر تنفي ــو غ عض

ــس  ــة ري ــن جامع ــاريع م ــوس إدارة مش ــى بكالوري ــل ع حاص

الواليــات املتحــدة األمريكيــة أورالنــدو ســنة 2012م. حيــث 

يعمــل بصفتــه عضــو مجلــس اإلدارة يف رشكــة املعمــر ألنظمــة 

ــذي لرشكــة إعــار  ــر التنفي ــه املدي ــة إىل أن املعلومــات، باإلضاف

ــر  ــه املدي ــة املعلومــات – املقــاوالت(، كــا أن ــة )لتقني التنفيذي

التنفيــذي لرشكــة نبــض الحلــول الطبيــة. علــاً أنــه قــد عمــل 

ســابقاً بصفتــه مســؤول خدمــات عمــالء البنــك الســعودي 

مــن 2003/02/15م حتــى 2005/12/31م،  للفــرتة  األمريــي 

ــة املعمــر  ــة لرشك ــر املــوارد البرشي ــه مدي ــه ســابقاً بصفت وعمل

حتــى  2006/01/01م  مــن  للفــرتة  املعلومــات  ألنظمــة 

2015/01/10م. 

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

ــى  ــل ع ــخ 	1/	0/	201م، حاص ــب بتاري ــتقل انتخ ــو مس عض

بكالوريــوس إدارة صناعيــة مــن جامعــة ميلــوايك للهندســة 

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 1		1م ميلــوايك، كــا حصــل عــى 

دورة بنــك تشــيس منهاتــن بنيويــورك يف التحليــل والتقييــم املايل 

ملــدة ســنة 2		1-3		1 ٬ نيويــورك، يعمــل حاليــاً كعضــو مجلس 

ــى اآلن(،  ــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) 	201م حت إدارة رشك

ورئيــس لجنــة املكافــآت والرتشــيحات يف رشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات 	201(حتــى اآلن(، وعضــو مجلــس إدارة مجموعــة 

أســرتا الصناعيــة ) 	200م حتــى اآلن(، ويعمــل كعضــو مجلــس 

ــس  ــو مجل ــى اآلن، وكعض ــال 	201 – حت ــرة كابيت إدارة الجزي

ــن  ــي م ــتثار الصناع ــعودية لالس ــة الس ــة املجموع إدارة لرشك

2021 وحتــى اآلن، وكعضــو لجنــة املراجعــة/ مــرصف الراجحــي 

	201م حتــى اآلن، بصنــدوق التنميــة الصناعيــة كنائــب الرئيــس 

األعــى لالســتثار واملاليــة 	200م حتــى اآلن. تقلــد ســابقاً 

العديــد مــن املناصــب بصنــدوق التنميــة الصناعيــة للفــرتة 

مــن عــام 2		1 حتــى عــام 			1م حيــث عمــل كمديــر قســم 

ــدوق، وعضــو  ــراض املشــاريع بالصن ــة إق ــراض، وعضــو لجن اإلق

ــة بالصنــدوق. باإلضافــة  ــة مراجعــة أداء املشــاريع الصناعي لجن

إىل عملــه كعضــو مجلــس إدارة الرشكــة الوطنيــة للبرتوكياويات 

ــة  ــة/ رشك ــة املراجع ــو لجن ــم ) 	200-	201م (، وعض - برتوكي

املراعــي ) 2013-	201م( وعمــل برشكــة التصنيــع الوطنيــة 

للفــرتة 			1-	200م.وإضافــة إىل تلــك الخــرات عمــل كعضــو 

ــس إدارة  ــاض 	200-2012م، وعضــو مجل ــة الري ــس منطق مجل

وأخــراً  	200-	201م،  البحــري  للنقــل  الســعودية  الرشكــة 

م2016  -  2013 بــوان  رشكــة  إدارة  مجلــس  كعضــو   عمــل 

األســتاذ/ عبــد اللــه مهنــا عبدالعزيــز املعيبــد، عضــو مجلــس . 5

اإلدارة/ عضــو مســتقل انتخــب بتاريــخ 	1/	0/	201م، حاصــل 

ــة  ــة 			1م٬ جامع ــة مدني ــوس هندس ــهادة البكالوري ــى ش ع

ســياتل – واليــة واشــنطن – أمريــكا. يتقلــد حاليــاُ منصــب عضــو 

مجلــس اإلدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )	201 – حتى 

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

املعلومــات )2020م حتــى اآلن(، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة 

الصناعــات الكيميائيــة األساســية )يب يس آي( مســاهمة عامة من 

06/15/	201م، باإلضافــة إىل عضــو مجلــس إدارة رشكــة االتحــاد 

التجــاري للتأمــن التعــاوين )االتحــاد التجــاري( مســاهمة عامــة. 

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كرئيــس ورشيــك رشكة 

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

املحــدودة للفــرتة مــن 2		1م إىل 	201م. كــا عمــل كمهنــدس 

موقــع يف الرشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 

ــة  ــات الكيميائي ــة الصناع ــي برشك ــر فن 3		1م إىل 5		1م. مدي

األساســية للفــرتة مــن 5		1م إىل 0		1م، وعضــو مجلــس إدارة 

ــة األساســية للفــرتة مــن 0		1م إىل  رشكــة الصناعــات الكيميائي

6		1م، وتقلــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات 

الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 			1م إىل 	201م، باإلضافــة 

ــة املراجعــة لرشكــة املعمــر ألنظمــة  ــه كعضــو يف لجن إىل تعيين

املعلومــات )2020 حتــى اآلن(. 

فيا يي تفصيل عن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه للدورة 	1/	0/	201م حتى 	1/	2022/0م

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

ويقوم رئيس مجلس اإلدارة وبشكل دوري بإطالع أعضاء املجلس سواء غري التنفيذين أو املستقلني مبقرتحات املساهمني ومالحظاتهم 

حيال أداء الرشكة وأدائها وذلك من خالل االجتامعات الدورية والتقرير.

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
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الشركات ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة

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

أو مــن مديريهــا.

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

الكيان القانوين نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مساهمة عامة مدرجة 21/	2022/0م  22/	0/	201م  عضو مجلس إدارة  مجموعة أسرتا الصناعية

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

الكيان القانوين
تاريخ نهاية 

العضوية
بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مساهمة عامة مدرجة  	2022/06/1م  06/15/	201م  رئيس مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 	2022/06/1م  06/15/	201م
رئيس لجنة 

الرتشيحات واملكافآت
BCI رشكة الكيميائية األساسية

مساهمة عامة مدرجة 2020/01/05م  01/06/	201م  عضو مجلس إدارة
رشكة االتحاد للتأمني التعاوين

)االتحاد التجاري(

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

الكيان القانوين نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة حتى تاريخه 	2011/11/2م عضو مجلس إدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه 	2012/06/0م عضو مجلس إدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

مساهمة عامة مدرجة حتى تاريخه 06/15/	201م عضو مجلس إدارة BCI رشكة الكيميائية األساسية

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

الكيان القانوين
تاريخ نهاية 

العضوية
بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة  حتى تاريخه  	2011/11/2م  عضو مجلس اإلدارة رشكة أرسي السعودية

ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه  	2012/06/0م  عضو مجلس اإلدارة رشكة الخرائط اإللكرتونية

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

الكيان القانوين تاريخ نهاية العضوية بداية العضوية صفة العضوية اسم الرشكة

مؤسسة فردية  حتى تاريخه  21/	2005/0م  املدير العام 
مؤسسة إعامر التنفيذية لتقنية 

املعلومات 

مؤسسة فردية  حتى تاريخه   1		2/0	/0	 املدير العام  رشكة نبض الحلول الطبية 

مؤسسة فردية حتى تاريخه  1		2/0	/2	 املدير العام  رشكة عامل واحد للسفر والسياحة 

ذات مسئولية محدودة حتى تاريخه  1		3/03/1	 املدير العام 
رشكة نظم الحلول لالتصاالت 

وتقنية املعلومات 

مؤسسة فردية حتى تاريخه 	2015/03/0م  املدير العام
مؤسسة إعامر التنفيذية 

للمقاوالت 
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الجدول التايل يوضح سجل اجتامعات الدورة الحالية للفرتة من 2019/07/18م حتى 2022/07/18م:

اسم العضو
األول

	0 يناير

الثاين

	2 أبريل

الثالث

	0 يوليو 

الرابع

	0 نوفمر 

حارضحارضحارضحارضخالد عبدالله املعمر

حارضحارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضحارضحارضعبدالله بن محمد املعمر

حارضحارضحارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضحارضحارضعبدالله مهنا املعيبد

100 ٪100 ٪100 ٪100 ٪نسبة الحضور

سجل حضور الجمعيات العامة للمساهمين

اسم العضو
الجمعية العامة العادية

21 مايو

الجمعية العامة الغر عادية

11 أبريل

حارضمل يحر خالد عبدالله املعمر

حارضحارض إبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارض عبدالله بن محمد املعمر

حارضحارض فراج بن منصور أبوثنني

مل يحر مل يحر عبدالله مهنا املعيبد

80 ٪60 ٪نسبة الحضور

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

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

سبب الطلبتاريخ الطلب

ملف أرباح 2021/01/12م 1.

تقارير مالية 2021/01/12م 2.

الجمعية العامة 11/	2021/0م 3.

الجمعية العامة 2021/05/26م 	. 

أخرى 11/	2021/0م 5.

ملف األرباح 02/	2021/0م 6.

ملف األرباح 10/	2021/0م 	.

أخرى 2021/11/15م 	.
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اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة

أوالً: لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة
تشــكلت لجنــة املراجعــة يف 	1/	0/	201م حتــى 	1/	2022/0م بانتخــاب أعضائهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة يف 

	1/	0/	201م عــى النحــو التــايل: 

1. صالح بن عبدالله بن يحي الدبايس

  رئيس لجنة املراجعة / عضو مستقل )من خارج املجلس(، انتخب بتاريخ 	1/	0/	201م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

ــة  ــن جامع ــا م ــوس يف الجغرافي بكالوري

اإلمــام محمــد بــن ســعود، اململكــة 

عــام  الريــاض٬  الســعودية،  العربيــة 

1		1م.

اإلدارة  علــم  يف  املاجســتر  درجــة 

العامــة٬ جامعــة بيتســرغ بنســيلفانيا يف 

			1م. عــام  املتحــدة٬  الواليــات 

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

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

ــل  ــذ 01/	2016/0م، وكوكي ــم٬ من ــر التعلي ــة٬ تعمــل يف مجــال تطوي مســاهمة مغلق

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

)	0/06/0		1م - 	05/0/	201م(.

2. م. فايز عبدالله األسمري

  عضو لجنة املراجعة / عضو مستقل )من خارج املجلس(، انتخب بتاريخ 	1/	0/	201م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

بكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة مــن 

جامعــة امللــك ســعود يف الريــاض، عــام 

2		1م.

يعمــل حاليــاً كعضــو لجنــة املراجعــة يف رشكــة املعمــر مــن العــام 	201م، وهــو رشيك 

يف ون أو ون لالستشــارات الخاصــة، واملديــر املــايل لرشكــة البحري.

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

ــر  ــو 2015م - يناي ــاه )يوني ــة املي ــة ومعالج ــال الطاق ــل يف مج ــي تعم ــة، والت مغلق

	201م(، وكنائــب الرئيــس – املاليــة رشكــة تصنيــع الوطنيــة مــارس 2006م حتــى مايــو 

2015م، وككبــر مديــري الخدمــات املرصفيــة لرشكــة ســامبا املاليــة )	200م - 2005م(، 

وككبــر مستشــاري االئتــان بقســم االئتــان يف صنــدوق التنميــة الصناعــي )3		1م 

- 	200م(، باإلضافــة لعملــه كعضــو مراجعــة يف رشكــة مــالذ للتأمــن وإعــادة التأمــن 

ورشكــة وطــن لالســتثار. 

3. إبراهيم عبدالله املعمر

  عضو لجنة املراجعة / عضو غر تنفيذي، انتخب بتاريخ 	1/	0/	201م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

بكالوريــوس إدارة أعــال مــن جامعــة 

-اململكــة  الريــاض  ســعود  امللــك 

1		1م ديســمر  الســعودية  العربيــة 

ــة  ــس اإلدارة يف رشك ــس مجل ــب رئي ــو نائ ــة فه ــن املناصــب الحالي ــد م ــد العدي يتقل

املعمــر ألنظمــة املعلومــات )			1م – 2022م(، مديــر عــام ورشيــك رشكــة الخرائــط 

ــال  ــل يف مج ــدودة، تعم ــؤولية مح ــة ذات مس ــة )	200م – 2022م(، رشك اإللكرتوني

اســتراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة، عضــو مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة أرسي 

الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة( )	200م – 2022م(، والتــي تعمــل يف 

نظــم املعلومــات. علــاً أنــه عمــل كنائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات للفــرتة مــن العــام 			1 حتــى العــام 	201م. وعمــل عضــو مجلــس إدارة 

يف رشكــة إدارات لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات )	200 م – 	201م(.

	. م. عبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد

  عضو لجنة املراجعة / عضو مستقل )من املجلس(، انتخب بتاريخ 	1/	0/	201م

  )وتم إجازة تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 20/	2020/0م(

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

مــن  مدنيــة  هندســة  بكالوريــوس 

جامعــة ســياتل يف واليــة واشــنطن، 

			1م. عــام  أمريــكا، 

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

املعلومــات )	201 – حتــى اآلن(، وعضــو لجنــة مراجعــة رشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات )2020م حتــى اآلن(، ورئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات الكيميائيــة 

ــس إدارة  ــن 06/15/	201م، وعضــو مجل ــة( م ــية )يب يس آي( )مســاهمة عام األساس

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

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كرئيــس ورشيــك رشكــة عزمــي عبدالهــادي 

وعبداللــه املعيبــد لالستشــارات الهندســية املحــدودة للفــرتة مــن 2		1م إىل 	201م. 

كــا عمــل كمهنــدس موقــع يف الرشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 

3		1م إىل 5		1م. مديــر فنــي برشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 

5		1م إىل 0		1م، وعضــو مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات الكيميائيــة األساســية 

للفــرتة مــن 0		1م إىل 6		1م، وتقلــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة الصناعــات 

الكيميائيــة األساســية للفــرتة مــن 			1م إىل 	201م، باإلضافــة إىل تعيينــه كعضــو يف 

لجنــة املراجعــة لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )2020 حتــى اآلن(. 
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تشكيل لجنة المراجعة
ــة للرشكــة مــن املســاهمن أو مــن غرهــم، عــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو  ــة العامــة العادي ــة بقــرار مــن الجمعي ُشــكلت اللجن

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

ــة  ــة متطابقــة مــع الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئ ــات اللجن ــة املراجعــة عضــواً مســتقالً. ومكون أن يكــون رئيــس لجن

الســوق املاليــة املــادة 	5. )متــت املوافقــة يف اجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــاع األول( والــذي عقــد يف االثنــن 20 أبريــل 

2020م املوافــق 	2 مــن شــعبان 1		1 عــى زيــادة عــدد مقاعــد أعضــاء لجنــة املراجعــة مــن )3( إيل )	( مقاعــد ليصبــح عــدد أعضــاء 

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

مســتقل( ابتــداًء مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة وحتــى نهايــة فــرتة تشــكيل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 	1/	/2022م

أهم القرارات والتوصيات للجنة المراجعة: 

أوالً: القرارات:
إجازة واعتاد النتائج ربع السنوية للعام 2021م)الربع األول، الثاين، والثالث(.. 1

تطبيق متطلبات املراجعة والحوكمة بحزم لحاية حقوق املساهمن.. 2

تحديد صالحيات ومسؤوليات مدير إدارة املراجعة والحوكمة.. 3

استقاللية اإلدارة وربطها مبارشة برئيس اللجنة.. 	

ــر اإلدارة بالتنســيق والتعاقــد مــع رشكــة أو . 5 ــام باملراجعــة الداخليــة لعــام2021م وتوجيــه مدي االســتعانة مبكتــب خارجــي للقي

مكتــب مختــص.

أوصت اللجنة بتعين مدقق داخي.. 6

تقــوم لجنــة املراجعــة مبراقبــة أعــال الرشكــة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة . 	

. . فيها

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

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

المخالفات والجزاءات: 
تــم تســجيل مخالفــة واحــدة عــى الرشكــة يف العــام 2021، وذلــك لعــدم إفصــاح الرشكــة لهيئــة ســوق املــال والجمهــور فــوًرا ومــن 

دون تأخــر عــن الدعــوى التجاريــة املرفوعــة ضدهــا بتاريــخ 2021/10/22م، وقيمــة املخالفــة، وقــد قامــت الرشكــة بإجــراء الخطــوات 

التصويبيــة ملنــع تكــرار مثــل هــذه الحالــة.
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اختصاصات لجنة المراجعة وواجباتها ومسؤولياتها
تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ييل:

أوالً: التقارير املالية:
دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية للرشكــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة يف شــأنها لضــان . 1

نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

ــة . 2 ــة عادل ــة للرشك ــم املالي ــس اإلدارة والقوائ ــر مجل ــا إذا كان تقري ــس اإلدارة – في ــب مجل ــاء عــى طل ــي بن ــرأي الفن ــداء ال إب

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

ــا واســرتاتيجيتها. عمله

دراسة أي مسائل مهمة أو غر مألوفة تتضمنها التقارير املالية.. 3

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

ــابات. الحس

التحقق من التقديرات املحاسبية يف املسائل الجوهرية الواردة يف التقارير املالية.. 5

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.. 6

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

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

تتخــذه مــن قــرارات أو تــويص بهــا. 

ثانياً: املراجعة الداخلية:
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واملخاطر يف الرشكة.. 1

دراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة التــي يتــم إســنادها لرشكــة مختصــة يف مجــال املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات . 2

التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

الرقابــة واإلرشاف عــل أداء وأنشــطة املراجــع الداخــي وإدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة، للتحقــق مــن توافــر املــوارد الالزمــة . 3

وفعاليتهــا يف أداء األعــال واملهــام املنوطــة بهــا.

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

ثالثاً: مراجع الحسابات:
التوصيــة ملجلــس اإلدارة برتشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم . 1

ومراجعــة نطــاق عملهــم ورشوط التعاقــد معهــم.

التأكد من توجيه الدعوة إىل مراجعي الحسابات للحصول عى ما ال يقل عن 3 عروض ألعال املراجعة والزكاة.. 2

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعــال املراجعــة، مــع األخــذ باالعتبــار القواعــد . 3

واملعايــر ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الرشكــة وأعالــه والتحقــق مــن عــدم تقدميــه أعــاالً فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعــال . 	

املراجعــة وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.. 5

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عى القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.. 6

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

وذلــك متاشــياً مــع املارســات املهنيــة والتعليــات الصادرة مــن الجهــات الرقابية.

االعتــاد املســبق لكافــة الخدمــات املهنيــة ســواء كانــت تدقيــق أو غــر تدقيــق التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات للرشكــة مبــا يف . 	

ذلــك الخدمــات املتعلقــة بنظــام الرقابــة الداخليــة..

رابعاً: ضامن االلتزام:
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الرشكة اإلجراءات الالزمة بشأنها.. 1

التحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليات ذات العالقة.. 2

مراجعــة العقــود والتعامــالت املقــرتح أن تجريهــا الرشكــة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إىل مجلــس . 3

اإلدارة.

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

ــا. اتخاذه

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

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

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

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

رأي لجنة المراجعة
يف ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعــال خــالل العــام 2021م فــإن لجنــة املراجعــة تــرى أنــه ليــس هنــاك أي قصــور أو أي تغــر 

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

بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2021م.

اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خالل العام 2021م
انعقدت خمس اجتاعات للجنة خالل 2021م، وفيا يي سجل الحضور:

األولاسم العضو

21 فرباير

الثاين

25 أبريل

الثالث

25 يوليو

الرابع

25 أكتوبر

حارضحارضحارضحارضصالح عبدالله الدبايس

حارضحارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

مل يحرحارضمل يحرحارضفايز عبدالله األسمري

حارضحارضحارضحارضعبدالله مهنا عبدالعزيز املعيبد

5	 ٪100 ٪5	 ٪100 ٪نسبة الحضور

ــع اجتاعاتهــا عــن بعــد طبقــاً ملــا اســتوجبته التعليــات الرســمية ملكافحــة  ــة املراجعــة قــد عقــدت جمي وتجــدر اإلشــارة أن لجن

ــا. جائحــة كورون
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ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
ــخ  ــم )	-	1( بتاري ــس اإلدارة رق ــن مجل ــرار م ــى 	1/	2022/0م بق ــآت يف 	1/	0/	201م حت ــيحات واملكاف ــة الرتش ــكلت لجن تش

ــايل:  ــو الت ــى النح 21/	0/	201م ع

1. األستاذ/ فراج بن منصور أبوثنني

  رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت / عضو مستقل، انتخب بتاريخ 2019/07/21م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

ــة  ــوس إدارة صناعي حاصــل عــى بكالوري

مــن جامعــة ميلــوايك للهندســة بالواليــات 

املتحــدة األمريكيــة 1		1م ميلــوايك.

ــم  ــل والتقيي حاصــل عــى دورة يف التحلي

املــايل ملــدة ســنة )2		1-3		1م( مــن 

ــورك. ــن يف نيوي ــيس منهات ــك تش بن

ــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) 	201م . 1 ــس إدارة رشك ــاً كعضــو مجل يعمــل حالي

حتــى اآلن(، ورئيــس لجنــة املكافــآت والرتشــيحات يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومات 

ــى  ــة ) 	200م حت ــس إدارة مجموعــة أســرتا الصناعي ــى اآلن(، وعضــو مجل 	201(حت

ــى اآلن، وكعضــو  ــال 	201 – حت ــرة كابيت ــس إدارة الجزي اآلن(، ويعمــل كعضــو مجل

ــى  ــن 2021 وحت ــة الســعودية لالســتثار الصناعــي م ــة املجموع ــس إدارة لرشك مجل

اآلن، وكعضــو لجنــة املراجعــة/ مــرصف الراجحــي 	201م حتــى اآلن، بصنــدوق التنمية 

الصناعيــة كنائــب الرئيــس األعــى لالســتثار واملاليــة 	200م حتــى اآلن. تقلــد ســابقاً 

ــى  ــام 2		1 حت ــن ع ــرتة م ــة للف ــة الصناعي ــدوق التنمي ــب بصن ــن املناص ــد م العدي

ــراض املشــاريع  ــة إق ــراض، وعضــو لجن ــر قســم اإلق ــث عمــل كمدي ــام 			1م حي ع

ــة  ــدوق. باإلضاف ــة بالصن ــاريع الصناعي ــة أداء املش ــة مراجع ــو لجن ــدوق، وعض بالصن

إىل عملــه كعضــو مجلــس إدارة الرشكــة الوطنيــة للبرتوكياويــات - برتوكيــم ) 	200-

ــة  ــل برشك ــي ) 2013-	201م( وعم ــة املراع ــة/ رشك ــة املراجع ــو لجن 	201م (، وعض

ــو  ــل كعض ــرات عم ــك الخ ــة إىل تل ــرتة 			1-	200م.وإضاف ــة للف ــع الوطني التصني

ــعودية  ــة الس ــس إدارة الرشك ــو مجل ــاض 	200-2012م، وعض ــة الري ــس منطق مجل

للنقــل البحــري 	200-	201م، وأخــراً عمــل كعضــو مجلــس إدارة رشكــة بــوان 2013م 

- 206م

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة

2. إبراهيم عبدالله املعمر

عضو لجنة املراجعة / عضو غري تنفيذي، انتخب بتاريخ 2019/07/18م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

ــة  ــن جامع ــال م ــوس إدارة أع بكالوري

امللــك ســعود الريــاض -اململكــة العربيــة 

ــمر 1		1م. ــعودية ديس الس

ــة  ــس اإلدارة يف رشك ــس مجل ــب رئي ــو نائ ــة فه ــن املناصــب الحالي ــد م ــد العدي يتقل

املعمــر ألنظمــة املعلومــات )			1م – 2022م(، مديــر عــام ورشيــك رشكــة الخرائــط 

ــال  ــل يف مج ــدودة، تعم ــؤولية مح ــة ذات مس ــة )	200م – 2022م(، رشك اإللكرتوني

اســتراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة، عضــو مجلــس إدارة ورشيــك رشكــة أرسي 

الســعودية )ذات مســؤولية محــدودة مختلطــة( )	200م – 2022م(، والتــي تعمــل يف 

نظــم املعلومــات. علــاً أنــه عمــل كنائــب الرئيــس التنفيــذي لرشكــة املعمــر ألنظمــة 

املعلومــات للفــرتة مــن العــام 			1 حتــى العــام 	201م. وعمــل عضــو مجلــس إدارة 

يف رشكــة إدارات لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات )	200 م – 	201م(.

3. األستاذ / محمد الحقباين

عضــو لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت / عضــو مســتقل )مــن خــارج املجلــس(، انتخــب بتاريــخ 2020/02/26م،  بديــالً للعضو املســتقيل 

د. ســامر شــعار مبوجــب قرار مجلــس اإلدارة رقــم )14-20( بتاريــخ 2020/02/26م

األعامل واملناصب السابقة والحاليةاملؤهالت األكادميية

ــص إدارة  ــة، تخص ــوس يف املالي بكالوري

جامعــة  مــن  الــرشف  مرتبــة  مــع 

ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي فرجين

2005م. العــام  يف 

ــذ العــام  ــة من ــذي ملجموعــة أســرتا الصناعي ــس التنفي ــاً منصــب الرئي ــد حالي يتقل

	201م، كــا أنــه عضــو يف العديــد مــن مجالــس اإلدارات واللجــان )لجنــة مراجعة، 

لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت(.

ــات  ــة للتأمين ــة العام ــة( للمؤسس ــتثار )باإلناب ــوث االس ــام لبح ــر ع ــل كمدي عم

ــمر 2013م. ــى ديس ــو 2006م حت ــن يولي ــرتة م ــالل الف ــة خ االجتاعي

عمــل كمســاعد مديــر صنــدوق إدارة األصــول ببنــك الراجحــي، للفــرتة مــن يوليــو 

2005م حتــى يوليــو 2006م، عمــل كمديــر محفظــة بصندوق )ســيد( بلوكســمرج، 

فرجينــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
ُشــكلت لجنــة املكافــآت والرتشــيحات وفقــاً للــادة )60(، واملــادة )	6(، والفقــرة )	( مــن املــادة )50( مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات 

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

مســاعدة املجلــس فيــا يــي:

التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعاير املعتمدة.. 1

التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح أعضاء للعمل يف لجان املجلس األخرى.. 2

تقويم مهارات أعضاء املجلس بشكل دوري.. 3

مراجعة هيكل املجلس.. 	

ضان استقاللية أعضاء املجلس املستقلن.. 5

رفع التوصيات حول مكافآت أعضاء املجلس وكذلك مسؤويل اإلدارة التنفيذية وفقا لنظام الرشكة األسايس.. 6
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صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
متلك اللجنة صالحيات رفع التوصيات حول سياسة مكافآت أعضاء املجلس وكبار التنفيذين.. 1

ــا واملوافقــة عــى . 2 ــاء خدمــات أي مستشــار خارجــي ملســاعدتها يف أداء مهامه ــن أو إنه ــة ومســؤولية تعي ــة صالحي ــك اللجن متل

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

رئيــس مجلــس اإلدارة.

يجــوز أن تطلــب اللجنــة بالتنســيق مــع الرئيــس التنفيــذي مــن أي مســؤول أو موظــف آخــر يف الرشكــة أو املستشــارين الخارجين . 3

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

وتختص اللجنة فيام يتعلق بالرتشيحات واملكافآت مبا ييل:
اقرتاح سياسات ومعاير واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 1

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرتشــيح لعضويــة املجلــس وإعــادة ترشــيحهم وفقــا للسياســات واملعايــر املعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم . 2

ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجرميــة مخلــة بالــرشف أو األمانــة.

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل الوظائف التنفيذية.. 3

تقديــم النصــح واملشــورة ملجلــس اإلدارة فيــا يتعلــق باختيــار كبــار التنفيذيــن، الذيــن يتمتعــون بصفــات ومؤهــالت مناســبة . 	

للعمليــات التشــغيلية للرشكــة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات يف شأن التغيرات التي ميكن إجراؤها.. 5

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلن، وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس . 6

إدارة رشكــة أخــرى.

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 	

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

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

تقوم اللجنة باإلرشاف عى إعداد برنامج تعريفي لألعضاء الجدد.. 10

تقــوم اللجنــة بالتوصيــة ملجلــس اإلدارة للموافقــة عــى عمليــات التقييــم الــذايت الســنوي للمجلــس واإلرشاف عليهــا، وميكــن أن . 11

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

القرارات والتوصيات للجنة الترشيحات والمكافآت:
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بزيــادة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه مبــا يتوافــق مــع املــادة )		( مــن نظــام . 1

الرشكــة األســاس وبطريقــة تحقــق مصالــح املســاهمن ومصالــح الرشكــة يف الوقــت ذاتــه، وســيتم الرفــع باعتــاد الزيــادة كجــزء 

مــن بنــود اجتــاع الجمعيــة العامــة للرشكــة القــادم.

التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعاير املعتمدة.. 2

تشخيص أعضاء مجلس اإلدارة من حيث الخرة والتنوع)مايل – قانوين- تقني.. إلخ( . 3

تقويم مهارات أعضاء املجلس بشكل دوري.. 	

مراجعة هيكل املجلس.. 5

التحقق من استقاللية أعضاء املجلس املستقلن بشكل سنوي. . 6

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة

تقييم أداء مجلس اإلدارة:
ــة الرتشــيحات ألداء مجلــس  ــزًا عــى كافــة األصعــدة، ووفــق تقييــم لجن كان أداء مجلــس اإلدارة للرشكــة خــالل العــام 2021م متمي

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

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

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

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

التــي تعــرض عــى املجلــس، وبنــاء اإلجــراءات الصارمــة فيــا يتعلــق بالحكومــة واملراجعــة الداخليــة وإدارة املخاطــر. ويف ضــوء ذلــك 

مل تســجل أي شــكاوى أو بالغــات عــن املســائل الرقابيــة يف الرشكــة خــالل العــام 2021م. وقامــت الرشكــة بإنشــاء إدارة خاصــة مبســمى 

»إدارة الحوكمــة واملراجعــة الداخليــة« وتــم اعتــاد السياســات واللوائــح الداخليــة لهــا، ويجــري العمــل عــى تعيــن خبــر مختــص يف 

مجــال املراجعــة الداخليــة، بحيــث تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة بقيــاس فاعليــة األنظمــة والضوابــط بشــكل دوري. ليــرشف مجلــس 

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

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

ذلــك تحليــاًل مقارنــاً لعوامــل املخاطــر بالرشكــة فيــا يخــص الشــؤون املاليــة واالســتثارات واملســائل األخــرى. ومــن ثــم يتــم إعــداد 

ــة  ــر املتخصصــة واإلدارة التنفيذي ــان املخاط ــى لج ــا ع ــم عرضه ــة، ويت ــر املحتمل ــع املخاط ــاملة لجمي ــة وش ــة مفصل ــر تحليلي تقاري

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

عــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل خطــة العمــل الســنوية، والتــي تســلط الضــوء عليهــا. وبحكــم حداثــة إدراج الرشكــة يف الســوق املاليــة 

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

تقرير اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: 
فيــا يــي بيــان بأســاء وســجل حضــور أعضــاء اللجنــة خــالل العــام املــايل 2021م – علــاً بأنــه ســبق التعريــف ببعضهــم ضمــن 

أســاء ومعلومــات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

اسم العضو
األول 

24 مارس 

الثاين 

2 نوفمرب 

الثالث 

29 ديسمرب 

حارضحارضحارضفراج بن منصور أبوثنني

حارضحارضحارضإبراهيم عبدالله املعمر

حارضحارضحارضمحمد الحقباين

100 ٪100 ٪100 ٪نسبة الحضور
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ثالًثا: لجنة االستثمار وتنمية األعمال 

أعضاء لجنة االستثمار وتنمية األعمال
وافــق مجلــس إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات وبنــاء عــى الصالحيــات املمنوحــة لــه عــى إنشــاء لجنــة االســتثار وتنميــة 

األعــال، وتشــكلت لجنــة االســتثار وتنميــة األعــال يف 	2021/01/2م بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، رقــم 	-21 بتاريــخ 2/05/20		1ه 

املوافــق 	2021/01/0م، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1. الدكتور عبدالله الغامدي

  رئيس لجنة االستثار وتنمية األعال

املؤهالت األكادميية واألعامل واملناصب السابقة والحالية

ــا،  ــز - بريطاني ــة مــن جامعــة ويل ــة واإللكرتوني ــة الهندســة الكهربائي ــوراه مــن كلي ــه الغامــدي حاصــل عــى دكت ــور عبدالل الدكت

وماجســتر مــن كليــة الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة امللــك ســعود - الريــاض، وبكالوريــوس يف الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة 

امللــك ســعود - الريــاض، ولديــه شــهادة مهنــدس محــرتف CEng مــن هيئــة املهندســن الريطانيــة - اململكــة املتحــدة، إضافــة إىل 

الزمالــة مــن منظمــة الهندســة والتكنولوجيــا Fellow IEE or Fellow IET - اململكــة املتحــدة، ويعــد الدكتــور عبداللــه الغامــدي 

عضــو أعــى Senior member - SMIEEE يف منظمــة مهنــديس الكهربــاء واإللكرتونيــات األمريكيــة IEEE، وحاصــل عــى شــهادة 

PMP احرتافيــة يف إدارة املشــاريع

شــهادة مهنــدس احــرتايف EUR ING مــن منظمــة الهندســة األوروبيــة، وشــهادة احرتافيــة يف إدارة الرامــج MSP، ولديــه العديــد 

ــا مــن  ــة العلي ــادة التنفيذي ــج القي ــد IMD العاملــي، وبرنام ــة األداء مــن معه ــادة عالي ــا: دورة القي ــادة منه ــدورات يف القي ــن ال م

جامعــة هارفــارد.

2. الدكتور محمد عيل الجمعة

  عضو لجنة االستثار وتنمية األعال

املؤهالت األكادميية واألعامل واملناصب السابقة والحالية

 )FRCPC( الدكتــور محمــد عــي الجمعــة حاصــل عــى البــورد الكنــدي يف طــب األعصــاب، زميــل الكليــة امللكيــة لألطبــاء يف كنــدا

ــر  ــة يف التصوي ــهادة الزمال ــه ش ــر 			1، ولدي ــي نوفم ــي والعصب ــب النف ــي للط ــورد األمري ــى الب ــل ع ــر 5		1، وحاص - نوفم

ــراض  ــة يف األم ــو 6		1، والزمال ــة، يوني ــة الرسيري ــا العصبي ــي الفيزيولوجي ــة ألخصائي ــة الكندي ــن الجمعي ــالت م ــايئ للعض الكهرب

العصبيــة والعضليــة مــن جامعــة ألرتــا، كنــدا يوليــو 5		1 - ديســمر 6		1. شــغل الدكتــور محمــد عــي جمعــة مناصــب عديــدة، 

كان آخرهــا عملــه استشــاريًا يف قســم املــخ واألعصــاب يف مدينــة امللــك فهــد الطبيــة، كــا شــغل العديــد مــن املناصــب اإلداريــة 

أهمهــا عملــه يف منصــب املديــر العــام يف إنرتهيلــث كنــدا، ومستشــاًرا يف إتقــان لالستشــارات الصحيــة.

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة
3. األستاذ / زياد مرتجى

عضو لجنة االستثار وتنمية األعال  

املؤهالت األكادميية واألعامل واملناصب السابقة والحالية

عــن بتاريــخ 06/11/	201م، حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف علــوم الكمبيوتــر وهندســة الرمجيــات مــن جامعــة الكويــت 

عــام 6		1م، باإلضافــة إىل العديــد مــن الشــهادات يف القيــادة واإلدارة والشــؤون املاليــة واألعــال مــن العديــد املراكــز املعــرتف بهــا 

دوليــاً. عمــل رئيًســا تنفيذيـًـا لرشكــة شــنايدر إلكرتيــك يف الســعودية، واملديــر العــام لرشكــة )HP( يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

باإلضافــة إىل مديــر قســم الشــبكات يف رشكــة )HP( ملنطقــة الــرشق األوســط والبحــر األبيــض املتوســط وأفريقيــا. وعمــل يف رشكــة 

ــر  ــد مــن املناصــب، وآخرهــا كان املدي ــا العدي ــد خالله ــة الســعودية ملــدة 10 ســنوات، تقل سيســكو سيســتمز يف اململكــة العربي

اإلقليمــي لشــال أفريقيــا واملــرشق العــريب. وتــم تعيينــه رئيًســا ملجلــس إدارة رشكــة إدارات لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بتاريــخ 

	/2020/10م.

4. األستاذ سامر الخراط

عضو لجنة االستثار وتنمية األعال

املؤهالت األكادميية واألعامل واملناصب السابقة والحالية

ســامر الخــراط هــو نائــب الرئيــس األول للمبيعــات العامليــة لوحــدة أعــال منصــة التطبيقــات الحديثــة يف vmware. كــا عمــل 

ســابًقا ملــدة 10 ســنوات يف SAP. كان آخــر منصــب شــغله هــو الرئيــس التنفيــذي للعمليــات العامليــة، قبــل توليــه هــذا املنصــب، 

ــال  ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــا ملنطق ــابًقا، كان رئيًس ــر إداري. س ــة SAP كمدي ــالية لرشك ــكا الش ــرب أمري ــال غ ــادة أع ــوىل قي ت

إفريقيــا، حيــث نجــح يف تحويــل أعــال SAP وقــاد إحــدى خطــط النمــو األكــر نجاًحــا يف تاريــخ الرشكــة بزيــادة حجــم أعالهــا 	 

أضعــاف عــر 16 دولــة و12 مكتبًــا، كــا أدار فريًقــا قياديـًـا قويـًـا عــر الصناعــات واملناطــق الجغرافيــة واالرتقــاء بالعالمــة التجاريــة 

 Cisco Systems أمــى ســامر ســتة عــرش عاًمــا يف رشكــة ،SAP مــن خــالل نجــاح العمــالء والعالقــات الحكوميــة. قبــل انضامــه إىل

حيــث كان العضــو املنتــدب ألعــال القطــاع العــام للرشكــة عــر األســواق الناشــئة، ســامر حاصــل عــى درجــة بكالوريــوس العلــوم 

يف الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســبات مــن جامعــة توليــدو، وماجســتر إدارة األعــال التنفيذيــة العامليــة مــن جامعــة ديــوك 

ودبلــوم مــن إنســياد يف برنامــج اإلدارة املتقدمــة. ســامر هــو أيًضــا مــدرب ســلوك رئيــس معتمــد.

5. األستاذ دورقا براداس

عضو لجنة االستثار وتنمية األعال

املؤهالت األكادميية واألعامل واملناصب السابقة والحالية

يشــغل األســتاذ دورقــا بــراداس منصــب الرئيــس التنفيــذي يف رشكــة تــرا يس آي أس املحــدودة، حيــث أســهم يف مضاعفــة إيــرادات 

ــا، كــا عمــل قبلهــا يف رشكــة ويــرو إنفوتيــك املحــدودة، وشــارك يف  الرشكــة خــالل 	 ســنوات لتتجــاوز 130 مليــون دوالًرا أمريكيً

إبــرام عــدة عقــود يف قطاعــات االتصــاالت والخدمــات التقنيــة املتقدمــة. لديــه خــرة كبــرة يف وضــع الخطــط االســرتاتيجية والتنفيــذ 

والقيــادة، وتعزيــز الربــح وتحســن األداء للــرشكات، كــا يعــد خبــرًا يف هيكلــة الصفقــات واملفاوضــات التجاريــة، وتحليــل التكاليــف 

وخفضهــا ومراقبتهــا، إضافــة إىل إدارة النمــو وتطويــر األعــال، وإدارة الشــؤون املاليــة والقانونيــة وإدارة املخاطــر.
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صالحيات لجنة االستثمار وتنمية األعمال: 
وتختص اللجنة فيا يتعلق باالستثار وتنمية األعال وترشيح التقنيات الجديدة التي ستتخصص فيها الرشكة.

 

القرارات والتوصيات للجنة االستثمار وتنمية األعمال:
تحتاج رشكة املعمر ألنظمة املعلومات إىل التحول من أعال البنية التحتية إىل الخدمات املدارة. 1

يجب أن توسع رشكة املعمر ألنظمة املعلومات أعالها لتشمل التقنيات الحديثة. 2

ــل والتحــول . 3 ــات التكام ــة يف خدم ــا الطويل ــوي وخرته ــا الق ــن موقعه ــات م ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم يجــب أن تســتفيد رشك

ــة.  ــرتوين والرقمن اإللك

ال توىص بدخول رشكة املعمر ألنظمة املعلومات يف مجال تطوير الرمجيات. 	

الــذكاء االصطناعــي هــو أحــد املجــاالت الرئيســة التــي يجــب الرتكيــز عــى تطبيقاتهــا يف اململكــة. وقــد متــت التوصيــة بترسيــع . 5

تبنــي الــذكاء االصطناعــي مــن خــالل الرشاكــة مــع مــزود ذكاء اصطناعــي ذي خــرة

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة

تقرير اجتماعات لجنة االستثمار وتنمية األعمال: 
وفيــا يــي بيــان بأســاء وســجل حضــور أعضــاء اللجنــة خــالل العــام املــايل 2021م – علــاً بأنــه ســبق التعريــف ببعضهــم ضمــن 

أســاء ومعلومــات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

اسم العضو
األول 

25 أبريل 

الثاين 

07 يوليو 

الثالث 

20 سبتمرب 

حارضحارضحارضالدكتور عبدالله الغامدي

حارضحارضحارضالدكتور عبدالله الجمعة

حارضحارضحارضاملهندس زياد مرتجى

حارضحارضحارضاألستاذ سامر الخراط

حارضغائبحارضاألستاذ دورقا براداس

100 ٪0	 ٪100 ٪نسبة الحضور

9293 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021 المعمر ألنظمة المعلومات - التقرير السنوي 2021



الجمعيات العامة خالل العام 2021م

الجمعية العامة العادية
انعقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة يــوم االثنــن 2021/05/26م املوافــق 	2/10/1		1ه عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة بنــاء 

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

وذلــك حرصــاً عــى ســالمة املتعاملــن يف الســوق املاليــة وضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة مــن قبــل الجهــات 

الصحيــة املختصــة. مبدينــة الريــاض، وقــد انعقــدت الجمعيــة العامــة بحضــور نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، الســيد إبراهيــم عبــد اللــه 

املعمــر. 

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الذين حرضوا الجمعية العامة يف اجتامعها األول عام 2021: 
األستاذ/ إبراهيم بن عبدالله املعمر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(. 1

األستاذ/ عبدالله بن محمد املعمر )عضو مجلس اإلدارة(. 2

األستاذ/ فراج بن منصور ابواثنني )عضو مجلس اإلدارة(. 3

وفيام ييل قرارات وتوصيات الجمعية العامة يف اجتامعها األول عام 2021: 
املوافقة عى تقرير مجلس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31 م.. 1

املوافقة عى تقرير مراجع حسابات الرشكة عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.. 2

املوافقة عى القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.. 3

ــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول و النصــف الثــاين للعــام املــايل 2020م . 	 املوافقــة عــى مــا تــم توزيعــه مــن أرب

ــان و  ــغ اجــايل )2,000,000	( اثن ــة، و مببل ــال الرشك ــن رأس م ــا نســبته %21 م ــا )2.1( للســهم الواحــد و مب ــغ مجموعه البال

ــال. أربعــون مليــون ري

املوافقــة عــى األعــال والعقــود التــي متــت بــن الرشكــة ورشكــة ارسي العربيــة الســعودية والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة االســتاذ . 5

خالــد بــن عبداللــه املعمــر و األســتاذ ابراهيــم بــن عبداللــه املعمــر مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا، وهــي عبــارة عــن خدمــات منتــج 

ارسي )Esri( لعــام 2020م بنــاء عــى أســس تجاريــة دون رشوط تفضيليــة مببلــغ 	0	,066,	1 مليــون ريــال.

املوافقــة عــى األعــال والعقــود التــي متــت بــن الرشكــة ورشكــة الخرائــط اإللكرتونيــة والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة االســتاذ . 6

ــارة عــن خدمــات  ــا، وهــي عب ــارشة فيه ــه املعمــر مصلحــة غــر مب ــن عبدالل ــم ب ــه املعمــر و االســتاذ ابراهي ــن عبدالل ــد ب خال

التنفيــذ و دعــم منتــج ارسي )Esri( لعــام 2020م بنــاء عــى أســس تجاريــة دون رشوط تفضيليــة مببلــغ 6		,1,312 مليــون ريــال.

املوافقــة عــى األعــال والعقــود التــي متــت بــن الرشكــة ومؤسســة اعــار التنفيذيــة لتقنيــة املعلومــات والتــي لعضــو مجلــس . 	

اإلدارة االســتاذ عبــد اللــه بــن محمــد املعمــر مصلحــة غــر مبــارشة فيهــا، وهــي عبــارة عــن خدمــات تنفيــذ ومتديــد و تركيــب 

شــبكات لعــام 2020م بنــاء عــى أســس تجاريــة دون رشوط تفضيليــة مببلــغ 12	,160,	1 مليــون ريــال.

املوافقة عى اشرتاك عضو مجلس اإلدارة )خالد بن عبدالله املعمر( يف عمل منافس ألعال الرشكة.. 	

املوافقة عى اشرتاك عضو مجلس اإلدارة )ابراهيم عبدالله املعمر( يف عمل منافس ألعال الرشكة.. 	

املوافقة عى اشرتاك عضو مجلس اإلدارة )عبد الله محمد املعمر( يف عمل منافس ألعال الرشكة.. 10

املوافقة عى إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي 2020/12/31م.. 11

املوافقة عى رصف مبلغ 2	1,	1,12 ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2020/12/31م.. 12

املوافقــة عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة عــى املســاهمن بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام . 13

املــايل 2021م.

املوافقــة عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالرتخيــص الــوارد يف الفقــرة )1( مــن املــادة الحاديــة . 	1

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

املفــوض أيهــا أســبق، وفقــاً للــرشوط الــواردة يف الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الــرشكات الخاصــة 

بــرشكات املســاهمة املدرجــة.

املوافقــة عــى تعيــن مراجــع حســابات للرشكــة مــن بــن املرشــحن بنــاء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص و مراجعــة . 15

و تدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثــاين و الثالــث و الرابــع و الســنوي مــن العــام املــايل 2021م و الربــع األول مــن العــام املــايل 

2022م و تحديــد اتعابــه. تــود الرشكــة اإلعــالن عــن أنــه تــم تعيــن الســادة يك يب إم جــي الفــوزان ورشكاه/ كمراجــع حســابات 

للرشكــة لعــام 2021م.

الجمعية العامة غير العادية
يــرس مجلــس إدارة رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي أس( اإلعــالن عــن نتائــج الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة )االجتــاع 

ــائل  ــالل وس ــن خ ــور 56.21%، م ــبة حض ــاء، بنس ــاعة 6:30 مس ــق 2021-05-26، الس ــد يف 2		1-10-	1 املواف ــذي عق األول(،  وال

التقنيــة الحديثــة . وذلــك ضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة مــن قبــل الجهــات الصحيــة املختصــة وذات العالقــة 

للتصــدي لفــروس كورونــا الجديــد )	COVID-1( ، وامتــدادا للجهــود املتواصلــة التــي تبذلهــا كافــة الجهــات الحكوميــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية يف اتخــاذ التدابــر الوقائيــة الالزمــة ملنــع انتشــاره.

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الذين حرضوا الجمعية العامة يف اجتامعها األول عام 2021: 
األستاذ/ خالد بن عبدالله املعمر )رئيس مجلس اإلدارة(. 1

األستاذ/ إبراهيم بن عبدالله املعمر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(. 2

األستاذ/ عبدالله بن محمد املعمر )عضو مجلس اإلدارة(. 3

األستاذ/ فراج بن منصور ابواثنني )عضو مجلس اإلدارة(. 4

وفيام ييل قرارات وتوصيات الجمعية العامة غري العادية:
البنــد األول: املوافقــه عــى توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن زيــادة رأس مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ملســاهمي الرشكــة 

وفقــا ملــا يــي: -

أ - املبلغ االجايل للزيادة: خمسن مليون ريال.

ب - رأس املــال قبــل الزيــادة: 200 مليــون ريــال ســعودي، ويصبــح رأس املــال بعــد الزيــادة 250مليــون ريــال ســعودي، أي بنســبة 

زيــادة قدرهــا: %25.

ج- عدد األسهم قبل زيادة رأس املال: 20 مليون سهم، ويصبح عدد األسهم بعد الزيادة 25 مليون سهم.

ــز مــوارد الرشكــة مــا يســاهم يف تحقيــق معــدالت منــو جيــدة خــالل األعــوام  ــادة رأس املــال لتعزي ــة لزي د- تهــدف هــذه التوصي

القادمــة.

ه  - معدل الزيادة: سهم واحد لكل أربعة أسهم.

و- ستتم الزيادة من خالل رسملة مبلغ 50 مليون ريال من االحتياطي واألرباح املرحلة.

ــوزع  ــم ت ــعر الســوق، ث ــاع بس ــة األســهم وتب ــع حمل ــا يف محفظــة واحــدة لجمي ــيتم تجميعه ــة وجــود كســور أســهم س ز- يف حال

قيمتهــا عــى حملــة األســهم املســتحقن للمنحــة كل حســب حصتــه، خــالل مــدة ال تتجــاوز 30 يومــاً مــن تاريــخ تحديــد األســهم 

املســتحقة لــكل ســهم.

ح-تاريــخ األحقيــة: يف حــال املوافقــة عــى البنــد، ســتكون األحقيــة للمســاهمن املالكــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غــر 

العاديــة املقيديــن يف ســجل مســاهمي الرشكــة لــدى رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة )مركــز اإليــداع( يف نهايــة ثــاين يــوم تــداول 

يــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غــر العاديــة.

ط- تعديل املادة رقم )	( من نظام الرشكة األساس املتعلقة برأس املال.

ي- تعديل املادة رقم )	( من نظام الرشكة األساس املتعلقة باالكتتاب.

البند الثاين: املوافقه عى تعديل املادة رقم )	1( من نظام الرشكة األساس، املتعلقة بـعدد أعضــاء مجلــس اإلدارة.

البند الثالث: املوافقه عى اعتاد سياسة توزيعات األرباح.

البند الرابع: املوافقه عى تعديل املادة رقم )3( من نظام الرشكة األساس ، املتعلقة بـأغراض الرشكة.

Article 1: Approval of the Board of Directors ’recommendation regarding increasing the company›s capital by granting shares to the company›s shareholders according to the following: -

A- The total amount of the increase: fifty million riyals.

B- The capital before the increase is 200 million Saudi riyals, and the capital after the increase becomes 250 million Saudi riyals, i.e. an increase of ٪25.

C- The number of shares before the capital increase: - 20 million shares, and the number of shares after the increase becomes 25 million shares.

D - This recommendation aims to increase the capital to enhance the company›s resources, which will contribute to achieving good growth rates in the coming years.

E- The rate of increase: one share for every four shares.

F- The increase will be made by capitalizing an amount of 50 million riyals from the reserve and retained earnings.

G- In the event of shares fractions, they will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the eligible shareholders, each 

according to his share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the due shares for each share.

H- Eligibility Date: In the event that the clause is approved, the shareholders who own shares will be eligible on the day of the extraordinary general assembly who are registered in the 

company›s shareholders ’register at the Securities Depository Center Company )Depository Center( at the end of the second trading day following the date of the extraordinary general 

assembly.

I- Amending Article No. )	( of the Company’s Articles of Association relating to the capital

J- Amending Article No. )	( of the Company’s Articles of Association relating to subscription.

Article Two: Approving to amendment Article No. )1	( of the Company’s Articles of Association, relating to the number of members of the Board of Directors.

Article Three: approving the dividend policy.

Article Four: Approving to amend Article No. )3( of the company›s articles of association, related to the company›s objectives.
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نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييناإلدارة التنفيذية العليا

نســبة ملكيــة األســهم وتغيرهــا خــالل العــام 2021م ألعضاء مجلــس اإلدارة وكبار 
التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهم القصر:

أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص:	 

الجــدول التــايل يوضــح عــدد أســهم رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات اململوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2021م، 

مــع األخــذ باالعتبــار أنــه تــم تعديــل عــدد األســهم يف بدايــة العــام مبــا يتناســب مــع زيــادة رأس املــال التــي متــت مبوجــب قــرار 

الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للرشكــة املنعقــدة يف 2021م:

نسبة امللكيةاالسم

25% إبراهيم عبدالله املعمر

22%خالد عبدالله املعمر

	.2% عبدالله محمد املعمر

كبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القرص:	 

الجدول التايل يوضح عدد أسهم رشكة املعمر ألنظمة املعلومات اململوكة لكبار التنفيذين خالل العام 2021م:

عــدد األســهم اململوكــة االسم

2021م عــام  بدايــة 

عــدد األســهم اململوكــة 

2021م عــام  نهايــة 

نســبة التغــري خــالل عــام 

2021م

NANANAزياد مرتجى

NANANAعبدالكريم أبو عودة

NANANAكارتيك راماسوامي

NANANAمحمد أنرص خان

NANANAصالح الدين الوادي

زياد مرتجى
 المدير التنفيذي 

عــن بتاريــخ 06/11/	201م، حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس 

يف علــوم الكمبيوتــر وهندســة الرمجيــات مــن جامعــة الكويت 

ــادة  ــهادات يف القي ــن الش ــد م ــة إىل العدي ــام 6		1م، إضاف ع

ــد مــن املراكــز  ــة واألعــال مــن العدي واإلدارة والشــؤون املالي

املعــرتف بهــا دوليــاً.

عمــل كرئيــس تنفيــذي لرشكــة شــنايدر إلكرتيــك يف الســعودية، 

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

إضافــة إىل مديــر قســم الشــبكات يف رشكــة )HP( ملنطقــة 

الــرشق األوســط والبحــر األبيــض املتوســط وأفريقيــا. كــا عمــل 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــتمز يف اململك ــكو سيس ــة سيس يف رشك

ــب، كان  ــن املناص ــد م ــا العدي ــد خالله ــنوات، تقل ــدة 10 س مل

آخرهــا املديــر اإلقليمــي لشــال أفريقيــا واملــرشق العــريب. وتــم 

تعيينــه رئيًســا ملجلــس إدارة رشكــة إدارات لالتصــاالت وتقنيــة 

ــخ 	/2020/10م. ــات بتاري املعلوم

عبدالكريم أبو عودة 
رئيس المبيعات اإلقليمي 

عــن بتاريــخ 2020/01/01م، ولديــه بخــرة 20 عاًمــا يف مجــال 

املبيعــات وتطويــر األعــال يف اململكــة العربيــة الســعودية 

والــرشق األوســط. حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف نظــم 

املعلومــات اإلداريــة عــام 			1م، باإلضافــة إىل شــهادة يف 

ــن. ــادة للتنفيذي القي

 International عمــل يف بدايــة مســرته املهنيــة يف رشكــة

Turnkey System مــن ســبتمر عــام 	200م حتــى أغســطس 

 Hewlett Packard يف  مناصــب  عــدة  تقلــد  كــا  	200م. 

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

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

2012م حتــى 	201م، وآخرهــا كمديــر مبيعــات أبــو ظبــي مــن 

ــى 	201م. ــام 	201م حت ع

كارتيك راماسوامي سوبر أمانيان 
المدير المالي 

عــن بتاريــخ 2010/11/03م، حاصل عى شــهادة عليــا يف اإلدارة 

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

عــام 			1م، وشــهادة البكالوريــوس يف التجــارة )B.Com( مــن 

جامعــة Madras، مــدراس، الهنــد، عــام 3		1م.

تقلــد العديــد مــن املناصــب حيــث عمــل كمراقــب مــايل 

العربيــة  اإلمــارات  الشــارقة،  أونيكــس،  رشكات  ملجموعــة 

املتحــدة مــن 2006م حتــى 2010م، ومديــر مــايل لرشكــة رامكو 

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

والهنــد للفــرتة مــن عــام 2000م حتــى 2005م. وعمــل كمديــر 

الهنــد،   ،Greenland Fertilizers Limited لرشكــة  مــايل 

ــة  ــل يف بداي ــا عم ــى 2000م. ك ــام 			1م حت ــن ع ــرتة م للف

 Sankararaman حياتــه املهنية كمســاعد مراجــع حســابات يف

للفــرتة مــن   & Dhandapani Chartered Accountants

عــام 3		1م حتــى 			1م. وتــم تعيينــه عضــًوا يف مجلــس 

إدارة رشكــة إدارات لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بتاريــخ 

	/2020/10م.

أنصر خان 
رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات

2015م،  عــام  املعلومــات  ألنظمــة  املعمــر  عــن يف رشكــة 

 Sir Syed University وحاصــل عــى بكالوريــوس مــن جامعــة

of Engineering & Technologies يف هندســة الكمبيوتــر 

ــا  ــدة منه ــهادات ع ــة إىل ش ــتان، باإلضاف ــام 2006م يف باكس ع

.CDCDو  BVPو  VCIX-NVو  CCIE

قبــل  3 ســنوات  عــام 2006م وملــدة  الباكســتان  عمــل يف 

انتقالــه إىل اململكــة العربيــة الســعودية وتقلــده مناصــب عــدة 

تتضمــن عملــه كمستشــار فنــي يف رشكــة االتصــاالت الســعودية 

مــن عــام 2013م حتــى 2015م، وكمستشــار أول مــا قبــل البيــع 

ــى  يف رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات مــن عــام 2010م حت

للشــبكات واألمــن يف وزارة  2013م، وعمــل كمهنــدس أول 

االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن عــام 	200م حتــى 2010م.

صالح الدين الوادي
مجموعــة  مــع  التقنيــة،  األعــال  مجــال  يف  متخصــص 

ــددة  ــاالت متع ــات واالتص ــا املعلوم ــول تكنولوجي ــارات حل مه

ــن الخــرة يف مجــال  ــا م ــر مــن 25 عاًم ــع أك االســتخدامات م

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. طــور خرتــه بصفتــه مديــر 

قســم الحوســبة الســحابية واالستشــارات، ومــن ثــم مدير قســم 

أمــن نظــم املعلومــات، ومستشــار أول ألمــن نظــم املعلومــات. 

متفــوق يف إدارة وحــل التحديــات التــي تواجــه الــرشكات 

االستشــارية الفعالــة، وإدارة املبيعــات والعقــود واملشــاريع. 

ــات. ــول والخدم ــم الحل وتصمي
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 اإلفصاح عن المكافآت

ــة«  ــه واإلدارة التنفيذي ــة عن ــه املنبثق ــا ولجان ــس إدارته ــاء مجل ــآت أعض ــة مكاف ــات »سياس ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــدت رشك أع

تنفيــذاً ألحــكام الفقــرة )1( مــن املــادة )61( مــن الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة، وقــد روعــي 

باملكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن مطابقتهــا للسياســة املعتمــدة، كــا تؤكــد الرشكــة عــى أنــه ال يوجــد 

ــة املعمــر ألنظمــة  ــس إدارة رشك ــآت أعضــاء مجل ــة سياســة مكاف ــورد آلي ــي ن ــا ي أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة. وفي

ــا ملــا ورد بالسياســة. املعلومــات للتســويق ولجانــه املنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة وفًق

املعايري العامة للمكافآت:
ــه . 1 ــذي تعمــل في ــة املــدى وقصــرة املــدى ونشــاطاتها والقطــاع ال االنســجام مــع خطــط الرشكــة االســرتاتيجية وأهدافهــا طويل

ــدى الرشكــة. واملهــارة الالزمــة إلدارتهــا، وحجــم وطبيعــة ودرجــة املخاطــر ل

حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة عــى إنجــاح الرشكــة وتنميتهــا عــى املــدى الطويــل، وربــط الجــزء املتغــر . 2

مــن املكافــآت بــاألداء عــى املــدى الطويــل.

د املكافــآت بنــاًء عــى مســتوى الوظيفــة، واملهــام واملســؤوليات املنوطــة بشــاغلها، ومســتوى األداء، باإلضافــة إىل األهداف . 3 أن تحــدَّ

املحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة املــراد تحقيقهــا خــالل الســنة املالية.

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

للمكافــآت والتعويضــات.

أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.. 5

أن تعد بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرتشيحات يف الرشكة عند التعيينات الجديدة.. 6

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

اإلدارة التنفيذيــة؛ وذلــك ملنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول عــى مكافــآت غــر مســتحقة.

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

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

مكافأة سنوية تبلغ )200,000( مئتان ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.	 

مكافأة سنوية تبلغ )50,000( خمسون ألف ريال لعضو املجلس وعضو اللجنة عن كل لجنة هو عضو فيها.	 

مكافأة سنوية تبلغ )100,000( مئة ألف ريال لعضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة.	 

بدل حضور جلسات يبلغ )5000( خمسة آالف ريال للجلسة لكل عضو سواء يف مجلس اإلدارة أو يف لجانه املنبثقة عنه.	 

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

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

مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة عــى مــا يــي:

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

تأمن طبي للمدير وألرسته. 	 

بدل نقل.	 

بدل سكن.	 

تذاكر سنوية متنح للمدير ولعائلته ترصف وقت إجازته السنوية.	 

مكافأة سنوية تحدد وفق األداء.	 

مكافأة تحفيزية طويلة األجل.	 

وفيــام يــيل تفصيــل للمكافــآت املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وكبــار التنفيذيــني، وأعضــاء اللجــان عــن 
العــام املــايل 2021م:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: تفصيل للمكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املايل 2021م

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات املنصب االسم

200,000 ريال سعودي 25,000 ريال سعودي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالله املعمر

200,000 ريال سعودي 25,000 ريال سعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم عبدالله املعمر

200,000 ريال سعودي 25,000 ريال سعودي عضو مجلس اإلدارة عبدالله محمد املعمر

200,000 ريال سعودي 25,000 ريال سعودي عضو مجلس اإلدارة فراج منصور أبو ثنني

200,000 ريال سعودي 2	1,	2 ريال سعودي عضو مجلس اإلدارة عبدالله مهنا املعيبد

مكافآت لجنة املراجعة

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات االسم

100,000 ريال سعودي 15,000 ريال سعودي صالح عبدالله الدبايس

50,000 ريال سعودي 35,000 ريال سعودي إبراهيم بن عبد الله املعمر

50,000 ريال سعودي 5,000 ريال سعودي عبد الله مهنا املعيبد

100,000 ريال سعودي 15,000 ريال سعودي فائز األسمري

مكافآت لجنة الرتشيحات واملكافآت

البدل السنوي  بدل حضور الجلسات االسم

50,000 ريال سعودي 15,000 ريال سعودي فراج أبو اثنني

50,000 ريال سعودي 25,000 ريال سعودي إبراهيم بن عبد الله املعمر

100,000 ريال سعودي 10,000 ريال سعودي محمد الحقباين

تفصيل ملكافآت كبار التنفيذين الخمس األعىل قيمة:

املسمي الوظيفياالسم
)ريال سعودي(

الرواتب
)ريال سعودي(

مكافأة دورية
)ريال سعودي(

نهاية الخدمة
)ريال سعودي(

املجموع
)ريال سعودي(

611,			,3 5,000	611.00,		00,0001,6	,1املدير التنفيذيزياد مرتجى

000,	20,00020,0001,06	000,	62مدير أنظمة البنية التحتية الحيويةعبدالكريم أبو عودة

2,500		 5	3,		532,500350,000املدير املايلكارتيك راماسوامي

50	,5		50	,0	00250,000	,5		تقنية واسرتاتيجية املعلوماتمحمد أنرص خان

20,000	0,000	0,000200,000		مدير الحوسبة السحابية واالستشاراتصالح الدين الوادي
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سياسة توزيع األرباح

المادة األولى:
السياسة العامة لتوزيع أرباح األسهم

وضــع مجلــس اإلدارة سياســة واضحــة بشــأن توزيــع أربــاح األســهم مبــا يتوافــق مــع املــادة ))		 مــن نظــام الرشكــة األســاس . 1

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

ــس اإلدارة. ــر مجل ــك السياســة يف تقاري ــك اإلشــارة إىل تل ــة الســابقة وكذل ــة العام اجتاعــات الجمعي

تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح يف الرشكــة عــى األربــاح الصافيــة املحققــة والتدفقــات النقديــة والتوقعــات املســتقبلية . 2

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

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

أربــاح ســنوية ملســاهميها لتعظيــم العائــد عــى االســتثار، إال أنــه ليــس هنــاك ضانــات لذلــك وال ضانــات لقيمــة التوزيعــات 

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

إىل تحليــل الفــرص االســتثارية واالحتياجــات النقديــة والرأســالية وتوقعــات التوســعات يف األنشــطة الرئيســة، وتتــم عمليــة 

التوزيــع مــن خــالل تقديــم اقــرتاح مــن مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة التــي تقــر االقــرتاح أو ترفضــه، ويف حــال إقــراره يتــم 

ــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــاً للتعليــات واألنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات املختصــة يف  ــع يف املــكان واملواعي التوزي

هــذا الشــأن.

المادة الثانية:
آلية توزيع أرباح األسهم

يعتمد رصف أرباح األسهم من بن عوامل أخرى عى تقييم وتوصيات مجلس إدارة الرشكة بناء عى األمور التالية:. 1

املركز املايل للرشكة.	 

نتائج العمليات التشغيلية للرشكة.	 

احتياجات التدفق النقدي عى املدى القصر والطويل، مع األخذ بعن االعتبار خطط ومشاريع توسع الرشكة.	 

االلتزامات والقيود التي قد تقيد هذه التوزيعات.	 

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

اســتناداً إىل النظــام األســايس للرشكــة يتــم توزيــع األربــاح الصافيــة للرشكــة بشــكل ســنوي أو مرحــي بعــد تفويــض الجمعيــة . 2

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

األخــرى عــى الوجــه التــايل:

تجنيــب نســبة 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للرشكــة، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 	 

هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور 30% مــن رأس املــال املدفــوع.

ــة 	  ــاح الصافي ــن األرب ــبة 30% م ــب نس ــس اإلدارة أن تجن ــن مجل ــرتاح م ــى اق ــاء ع ــة بن ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي  يج

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

يســتخدم االحتياطــي النظامــي يف تغطيــة خســائر الرشكــة أو زيــادة رأس املــال، وإذا جــاوز هــذا االحتياطــي نســبة 30% مــن 	 

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

فيهــا الرشكــة أربــاح صافيــة تكفــي لتوزيــع النصيــب املقــرر لهــم يف نظــام الرشكــة األســاس.

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

ــغ  ــاح مبال ــن صــايف األرب ــك أن تقتطــع م ــورة كذل ــة املذك ــكان عــى املســاهمن، وللجمعي ــدر اإلم ــة ق ــاح ثابت ــع أرب توزي

ــا يكــون قامئــاً مــن هــذه املؤسســات. ــة م ــة لعامــي الرشكــة أو ملعاون إلنشــاء مؤسســات اجتاعي

يوزع من الباقي بعد ذلك عى املساهمن بنسبة ال تقل عن %5 من رأس املال املدفوع.	 

برامج حوافز الموظفين
بهــدف تعزيــز الــوالء لــدى الكفــاءات وكذلــك العمــل عــى اســتقطاب كفــاءات جديــدة مــن املوظفــن أنشــأت )أم آي أس( منظومــة 

ــا الحــق يف الحصــول عــى تعويــض  ــار موظفيه ــه كب ــح مبوجب ــح إدارة )أم آي أس( متن ــك أن متن مــن املحفــزات للموظفــن ومــن ذل

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

ــح مكافــآت  ــم من ــك يت ــة املوحــدة للرشكــة. كذل ــة األولي ــم املالي ــاً للقوائ ــذي يحــدد طبق ــا ســنوياً، ال تحققــه )أم آي أس( يف أرباحه

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

تقييــم ســنوي.

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

املســاهمن خــالل الفــرتات املختلفــة مــن الســنة الحاليــة، إضافــة إىل نســبة األربــاح املقــرتح توزيعهــا يف نهايــة الســنة املاليــة 

وإجــايل هــذه األربــاح.

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

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

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

يجــدد ســنويا.

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

املمنوحــة يتــم إيداعهــا يف محافــظ املســاهمن االســتثارية بعــد اإلعــالن عــن ذلــك يف موقــع الســوق املاليــة الســعودية) 

تــداول.

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

السنة
تاريخ 

اإلعالن

تاريخ 

االستحقاق

تاريخ 

التوزيع

طريقة 

التوزيع

الربح املوزع 

للسهم

إجاميل املبلغ 

املوزع )ريال(

نسبة 

التوزيع

عدد األسهم 

املستحقة
النصف

20212022/01/312022/02/2	2022/03/1	
تحويل 

للحساب
125,000,00010%25,000,000

النصف الثاين 

2021م

20212021/0	/0	2021/0	/2	2021/0	/15
تحويل 

للحساب
125,000,00010%25,000,000

النصف األول 

2021م

متت زيادة رأس املال من 200 مليون إىل 250 مليون يف 4 يناير 2021 عن طريق منح سهم مجاين لكل 4 أسهم

20202021/01/0	2021/01/0	2021/01/20
تحويل 

للحساب
1.122,000,00011%20,000,000

النصف الثاين 

2020م

20202020/0	/052020/0	/212020/0	/16
تحويل 

للحساب
120,000,00010%20,000,000

النصف األول 

2020م

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

20192020/01/052020/01/122020/01/2	
تحويل 

للحساب
116,000,00010%16,000,000

النصف الثاين 

	201م

2019201	/10/16201	/10/31201	/12/1	
تحويل 

للحساب
116,000,00010%16,000,000

النصف األول 

	201م
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التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

بنــاًء عــىل نتائــج اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة )االجتــامع األول( والــذي عقــد يــوم االثنــني 2021/05/26م املوافــق 

1442/10/14ه:

املوافقــة عــى تعيــن مراجــع حســابات للرشكــة مــن بــن املرشــحن بنــاء عــى توصيــة لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص و مراجعــة . 1

و تدقيــق القوائــم املاليــة للربــع الثــاين و الثالــث و الرابــع و الســنوي مــن العــام املــايل 2021م و الربــع األول مــن العــام املــايل 

2022م و تحديــد اتعابــه. تــود الرشكــة اإلعــالن عــن أنــه تــم تعيــن الســادة يك يب إم جــي الفــوزان ورشكاه/ كمراجــع حســابات 

للرشكــة لعــام 2021م.

وتؤكــد )أم آي أس( عــى أنــه تــم إعــداد القوائــم املاليــة خــالل العــام املــايل 2021م وفقــاً للمعايــر املحاســبية الدوليــة للتقريــر املــايل 

املعتمــدة مــن مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبن القانونيــن.

مراجعو حسابات شركة المعمر ألنظمة المعلومات

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

تكــون معامــالت األطــراف ذات عالقــة ذات طبيعــة متكــررة أو غــر متكــررة. خــالل العــام املــايل 2021م اســتمرت بعــض العقــود 

والتــي كانــت رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات طرفــاً فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة، وبعــض هــذه 

العقــود تــم االتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتــأيت امتــداداً لعالقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام املــايل 2021م. ونوجــز تلــك 

العقــود يف الجــدول أدنــاه وذلــك عــى النحــو التــايل:

طرف 
العقد

رشوط طبيعة العمل
العقد

اسم العضو 
ذو العالقة بأي 

منهم

مبلغ التعامل 
خالل 2020

مدة التنفيذ
باأليام

توضيحات

Esri تقديم رشكة
منتجات 
متعلقة 

بتطبيقات 
رشكة إرسي

موافقة 
الجمعية 

العامة

خالد املعمر
إبراهيم املعمر

 16,600.00 
 67,500.00 

 794,010.00 
 710,315.00 
 775,745.00 
 294,400.00 

 1,925,762.51 
 624,340.00 
 739,200.00 

 2,914,785.00 
388,300.00 

اإلجاميل
 9,250,957.51 

 365 
 			 
 36	 
 31	 
 36	 
 	63 
 3	0 
 150 
 	33 
 2	 

 33	 
 

هيئة الري والرصف الصحي يف األحساء
هيئة الطران املدين

مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة
وزارة الصناعة والروة املعدنية
وزارة الداخلية - حرس الحدود

نيوم
أرامكو السعودية

الجارك السعودية
الريد السعودي

رشكة االتصاالت السعودية للحلول املتقدمة
رشكة تطوير لتقنيات التعليم

ط اإللكرتونية
رشكة الخرائ

دعم منتجات 
متعلقة 

مبنتجات 
رشكة إرسي

موافقة 
الجمعية 

العامة

خالد املعمر
إبراهيم املعمر

 772,156.00 
 18,750.00 
 25,393.50 

 418,950.00 
 1,591,327.52 

 35,000.00 

اإلجاميل
2,861,577.02 

 365 
 365 
 36	 
 366 
 26	 
150 

هيئة الري والرصف الصحي يف األحساء
رشكة املعمر ألنظمة املعلومات

صندوق اإلستثارات العامة
الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة

أرامكو السعودية
الجارك السعودية

ت
امر التنفيذية لتقنية املعلوما

سة إع
مؤس

خدمات 
تنفيذ ومتديد 

وتركيب 
شبكات

موافقة 
الجمعية 

العامة

 13,149,031.23 عبدالله املعمر
 17,500.00 

 173,728.00 
 42,935.56 

 1,162,293.95 
 134,065.93 
 46,438.41 
 20,000.00 

 449,534.74 
 522,798.35 

 4,550,030.00 
 1,679,290.38 

 42,300.00 
 378,276.62 
 70,411.99 

اإلجاميل
 22,438,635.16 

1	0
1	0
36	
6		
2		

1		6
			.6

	65
365
332
332
365
3	3
3	6
653

رشكة البواين املحدودة
مركز دعم القرار

أنظمة الجيزة العربية
الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

موبايي
وزارة الشؤون البلدية والقروية

رئاسة أمن الدولة
صندوق اإلستثارات العامة

الديوان امللي
صدارة

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
البنك املركزي السعودي

الرشكة السعودية للكهرباء - الرشكة السعودية للكهرباء
رشكة أسمنت تبوك

رشكة تحكم

 34,551,169.68املجموع
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التزاًمــا مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بضوابــط الحوكمــة املعتمــدة للــرشكات املســاهمة، تــم التأكــد مــن أن جميــع مبــادئ 

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

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

النظــام، وال توجــد حاليــا حالــة عــدم التــزام.

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

يقر مجلس إدارة رشكة املعمر ألنظمة املعلومات مبا يي:

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.. 1

أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عى أسس سليمة ونُِفَذ بفاعلية.. 2

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.. 3

كا يؤكد مجلس إدارة رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عى:

أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض عــى )أم آي أس( مــن هيئــة الســوق املاليــة أو أي جهــة إرشافيــه . 1

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

أنــه ال يوجــد فروقــات جوهريــة يف النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات ســبق وأن أعلنــت عنهــا رشكــة . 2

املعمــر ألنظمــة املعلومــات، وكــا أشــر إليهــا يف النتائــج املاليــة.

أنــه ال يوجــد أي اختــالف عــن معايــر املحاســبة الدوليــة، كــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن املحاســب القانــوين عــى . 3

القوائــم املاليــة الســنوية لرشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات خــالل العــام 2021م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق 

املاليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا يف أي وقــت يف حالــة إبــداء املراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم املاليــة الســنوية لرشكــة 

املعمــر ألنظمــة املعلومــات
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خــالل العــام 2021م وصــل إجــايل اإلعالنــات التــي أعلنــت عنهــا رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــر املوقــع الرســمي لتــداول 

عــدد )1	( إعالنـًـا، تراوحــت بــن أحــداث مهمــة مــرت بهــا الرشكــة وبــن إشــعارات للمســاهمن، يلخــص الجــدول التــايل )بدايــة مــن 

األحــدث إىل األقــدم( هــذه اإلعالنــات حســب التاريــخ والنــوع والعنــوان: 

اإلعالنالتاريخالرقم

12021/01/0	
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف الثــاين مــن العــام 

املــايل 2020 م

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الرشكة عن طريق منح أسهم	22021/01/0

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام اي اس( عن سياسة توزيع األرباح لألعوام 2021م، 2022م و2023م32021/01/05

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام أي اس( عن مواعيد نرش نتائجها املالية.2021/01/05	

52021/01/21
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام آي اس( عــن توقيــع عقــد مــع )تحالــف البــواين املحــدودة وشــبة الجزيــرة( لتصميــم 

ــار  ــة والتي ــال اإللكرتوني ــة األع ــع أنظم ــان جمي ــليم وض ــار وتس ــط واختب ــع UPS وضب ــب وجمي ــال تركي ــذ أع ــد وتنفي وتوري

ــة مــع متطلباتهــا. الخفيــف ووحــدات ال MTR الثالث

62021/01/2	
ــات  ــال التقني ــل يف مج ــدودة تعم ــؤولية مح ــة ذات مس ــاء رشك ــن انش ــات ) ام آي اس( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

ــة )٪100( ــبة ملكي ــة وبنس ــة والصحي ــدات الطبي واملع

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام أي اس( عن تكوين "لجنة االستثار والتطوير" لدعم الخطط املستقبلية للرشكة .	2021/01/2	

	2021/01/26
تعلــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن آخــر التطــورات ل إعالنهــا عــن تطــورات جوهريــة يف أحــدى الــرشكات 

التــي متلــك 50٪ مــن حصــة رأس مالهــا.

	2021/01/2	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن الحصــول عــى تجديــد وتعديــل اتفاقيــة تســهيالت ائتانيــة متوافقــة 

مــع الرشيعــة اإلســالمية.

102021/02/1	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن الحصــول عــى تجديــد وتعديــل اتفاقيــة تســهيالت ائتانيــة متوافقــة 

مــع الرشيعــة اإلســالمية.

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات ) ام أي اس ( عن توقيع اتفاقية مع رشكة ) إن تتش هيلث(112021/02/21

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف 122021/02/2131-12-2020

132021/02/22
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس( بخصــوص اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي 

اس ( عــن توقيــع اتفاقيــة مــع رشكــة ) إن تتــش هيلــث(.

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ابونيان القابضة	2021/02/2	1

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن تجديد تسهيالت أئتانية متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية	152021/03/0

162021/03/0	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس( عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة جامعــة امللــك ســعود الصحيــة للعمــل 

عــى تقديــم خدمــات طبيــة مشــرتكة مــن خــالل العيــادات االفرتاضيــة .

1	2021/03/0	
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات) ام أي اس ( بخصــوص عنــوان األعــالن عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 

الرشكــة الصحيــة بجامعــة امللــك ســعود للعمــل عــى تقديــم خدمــات طبيــة مشــرتكة مــن خــالل العيــادات االفرتاضيــة

1	2021/03/1	
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( عــن دعــوة مســاهميها إىل حضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة 

ــق وســائل  ــة ملســاهمي الرشكــة ) االجتــاع األول( عــن طري ــح أســهم مجاني ــق من ــادة رأس مــال الرشكــة عــن طري ــة زي املتضمن

التقنيــة الحديثــة )عــن بُعــد(

1	2021/03/21
إعــالن إلحاقــي مــن رشكــة املعمرألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( بخصــوص إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( 

عــن دعــوة مســاهميها لحضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة املتضمنــة زيــادة رأس مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم 

مجانيــة ملســاهمي الرشكــة ) االجتــاع األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة )عــن بُعــد(

202021/03/25
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام آي اس( عــن ترســية 

عقــد مــع وزارة الصحــة .

212021/03/25
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات 

لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام آي اس( عــن ترســية عقــد مــع وزارة الصحــة

إعالنات الشركة على )تداول(
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إعالنات الشركة على )تداول(

222021/03/25
إعــالن إلحاقــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات بخصــوص إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( عــن دعــوة 

مســاهميها لحضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة املتضمنــة زيــادة رأس مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة 

ملســاهمي الرشكــة ) االجتــاع األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة )عــن بُعــد(

232021/03/30
إعــالن رشكــة املعمرألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن ترســية مــرشوع مــع وزارة الصحــة )مدينــة امللــك ســعود الطبيــة( بقيمــة 

اجاليــة 3	.65	,6,002	1 ريــال )شــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة(

2	2021/0	/01
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن تكويــن 

"لجنــة االســتثار والتطويــر" لدعــم الخطــط املســتقبلية للرشكــة

252021/0	/01
 BMC Software,( عــن توقيعهــا اتفاقيــة اســرتاتيجيه مشــرتكة مــع رشكــة ) اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس

)Helix( لتقديــم خدمــات إدارة تقنيــة املعلومــات الســحابية باململكــة )Inc

262021/0	/05
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( عــن دعــوة مســاهميها إىل حضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة 

ــالن  ــد ) إع ــن بع ــاع األول( ع ــة ) االجت ــة ملســاهمي الرشك ــح أســهم مجاني ــق من ــن طري ــة ع ــال الرشك ــادة رأس م ــة زي املتضمن

تذكــري (

2	2021/0	/06
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات إلعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام آي اس( عــن ترســية 

عقــد مــع وزارة الصحــة

2	2021/0	/0	
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) أم آي اس( عــن بــدء التصويــت األلكــرتوين عــى بنــود اجتــاع الجمعيــة العامــة الغــر 

عاديــة و التــي تتضمــن زيــادة راس املــال طريــق منــح أســهم مجانيــة ملســاهمي الرشكــة.

2	2021/0	/12
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن نتائــج اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة املتضمنــة زيــادة رأس مــال 

الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ملســاهمي الرشكــة ) االجتــاع األول( عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 2021-03-31 ) ثالثة أشهر (25/	302021/0

312021/0	/25
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام آي اس( عــن انشــاء 

رشكــة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل يف مجــال التقنيــات واملعــدات الطبيــة والصحيــة وبنســبة ملكيــة )٪100(

322021/0	/26
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام آي اس ( بشــأن 

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة أبونيــان القابضــة.

332021/05/05
ــة )  ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــور اجت ــاهميها إىل حض ــوة مس ــن دع ــات )ام آي اس (ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

االجتــاع األول (

3	2021/05/06
ــة )  ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــور اجت ــاهميها إىل حض ــوة مس ــن دع ــات )ام آي اس (ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك إع

االجتــاع األول (

352021/05/23
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس( عــن تاريــخ بدايــة التصويــت االلكــرتوين عــى بنــود اجتــاع الجمعيــة العامــة 

العاديــة االجتــاع األول ) إعــالن تذكــري(

362021/05/23
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن عــدم اإلنتهــاء مــن عمليــة بيــع كســور األســهم الناتجــة عــن زيــادة رأس 

مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ملســاهمي الرشكــة ، وعــن عــدم متكنهــا مــن توزيــع املبالــغ الناتجــة عــن بيــع كســور 

األســهم خــالل املــدة املذكــورة يف تعميــم املســاهمن

3	2021/05/2	
ــات )ام أي اس( عــن  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــات بخصــوص اعــالن رشك ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــن رشك إعــالن تصحيحــي م

اإلنتهــاء مــن عمليــة بيــع كســور األســهم الناتجــة عــن زيــادة رأس مــال الرشكــة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ملســاهمي الرشكــة، 

وعــن عــدم متكنهــا مــن توزيــع املبالــغ الناتجــة عــن بيــع كســور األســهم خــالل املــدة املذكــورة يف تعميــم املســاهمن

إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام أي اس( عن نتائج اجتاع الجمعية العامة العادية ) االجتاع األول (	2021/05/2	3

3	2021/06/0	

ــع مذكــرة تفاهــم ملزمــة )"املذكــرة"( مــع "الســعودي الفرنــي  ــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام اي اس( عــن توقي اعــالن رشك

كابيتــال )"SFC"( لتطويــر و إدارة العمليــات واملرافــق وخدمــات وكاالت التأجــر ملراكــز البيانــات التــي ســيتم تطويرهــا وامتالكهــا 

مــن صنــدوق اســتثاري خــاص متوافــق مــع الرشيعــة اإلســالمية وذلــك لالســتثار يف تأســيس وبنــاء مراكــز البيانــات يف اململكــة 

)"SFC"( "العربيــة الســعودية ينشــئه و يديــره "الســعودي الفرنــي كابيتــال

	02021/06/13
ــة  ــكام الرشيع ــع أح ــة م ــل متوافق ــة متوي ــل اتفاقي ــد و تعدي ــن تجدي ــات ) ام آي اس ( ع ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــالن رشك اع

ــالمية اإلس

	12021/06/23
ــات ) ام اي اس ( عــن  ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم ــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشك ــة املعلوم ــر ألنظم ــة املعم اعــالن رشك

الدخــول كمســاهم مؤســس مــع ائتــالف مكــون مــن عــدة كيانــات تجاريــة لتأســيس بنــك رقمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 

متوافــق مــع الرشيعــة اإلســالمية.

	22021/0	/0	)SFC( إعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن توقيع عقد مع السعودي الفرني كابيتال

	32021/0	/05
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس ( عــن انضامهــا ملبــادرة وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ألنشــاء بنيــة 

تحتيــة رقميــة قويــة ومتقدمــة يف اململكــة مــن خــالل املشــاركة يف تطويــر مراكــز البيانــات الضخمــة ولقيــادة منــو مراكــز البيانــات 

فائقــة النطــاق

		2021/0	/0	
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام آي اس( عــن توقيــع 

مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة ابونيــان القابضــة

	52021/0	/0	
إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام اي اس( عــن توزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول مــن العــام 

2021م

	62021/0	/0	
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام آي اس ( بخصــوص اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن 

آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام آي اس ( بشــأن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة أبونيــان القابضــة

		2021/0	/12
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام أي اس( عــن توقيــع 

مذكــرة تفاهــم مــع الرشكــة الصحيــة بجامعــة امللــك ســعود للعمــل عــى تقديــم خدمــات طبيــة مشــرتكة مــن خــالل العيــادات 

االفرتاضيــة .

		2021/0	/1	
إعــالن رشكــة املعمرألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن توقیــع عقــد مــرشوع مــع وزارة الصحــة )مدینــة امللــك ســعود الطبیــة( 

ــة القیمــة املضافــة( بقیمــة إجالیــة 3	.65	,6,002	1لایر )شــاملة رضیب

		2021/0	/15
ــغ اجــاىل:  ــن ســعود مببل ــام محمــد ب ــد مــع جامعــة االم ــات )ام اي اس( عــن ترســية عق ــة املعمــر ألنظمــة املعلوم إعــالن رشك

ــة ــة االلكرتوني ــية و البواب ــج الرئيس ــامل والرام ــب االيل الش ــام الحاس ــغيل نظ ــال لتش )6000.00				( ري
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502021/0	/25
إعالن إلحاقي من شركة المعمر ألنظمة المعلومات ) ام اي اس( بخصوص إعالنھا عن ترسیة عقد مع جامعة االمام محمد بن سعود 

بمبلغ اجماىل: )6000.00				( لایر لتشغیل نظام الحاسب االيل الشامل والبرامج الرئیسیة و البوابة االلكترونیة.

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 2021-06-30 ) ستة أشهر (25/	512021/0

522021/0	/26
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات إلعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام اي اس( عــن توزيــع 

أربــاح نقديــة عــى املســاهمن عــن النصــف األول مــن العــام 2021م

532021/0	/0	
إعــالن تصحيحــي مــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام اي اس( بخصــوص النتائــج املاليــة األوليــة للفــرتة املنتهيــة يف 2021-

06-30 ) ســتة أشــهر (

5	2021/0	/0	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي إس( عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة الســعودي الفرنــي كابيتــال بهــدف 

إطــالق صنــدوق اســتثاري خــاص بحجــم 150 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك لالســتثار يف رأس املــال الجــريء يف قطــاع التكنولوجيــا 

يف اململكــة العربيــة الســعودية.

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات ) ام أي اس( عن الحصول عى متويل متوافق مع أحكام الرشيعة االسالمية12/	552021/0

562021/0	/30
ــة، بهــدف إطــالق  ــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة الراجحــي املالي تعلــن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام اي اس ( عــن توقي

ــال كمرحلــة أوىل بهــدف متويــل مشــاريع  ــار ري صنــدوق اســتثاري خــاص )متوافــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية( مببلــغ ملي

ــة. ــزات الطبي ــة و التجهي ــة و التقني ــة الرقمي ــة التحتي البني

5	2021/0	/2	
ــة تابعــة ذات مســؤولية  ــس اإلدارة عــى تأســيس رشك ــة مجل ــات ) ام اي اس ( عــن موافق ــة املعمــر ألنظمــة املعلوم إعــالن رشك

ــة بنســبة )٪100( محــدودة مملوك

5	2021/10/06
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام اي اس ( عــن موافقة 

مجلــس اإلدارة عــى تأســيس رشكــة تابعــة ذات مســؤولية محــدودة مملوكة بنســبة )٪100(

5	2021/10/12
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام اي اس( عــى موقــع 

تــداول ، بخصــوص آخــر التطــورات لـــ توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الرشكــة الصحيــة بجامعــة امللــك ســعود للعمــل عــى تقديــم 

خدمــات طبيــة مشــرتكة مــن خــالل العيــادات االفرتاضيــة .

602021/10/1	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن توقيــع عقــد مــع 

)SFC( الســعودي الفرنــي كابيتــال

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات )ام أي اس( عن آخر التطورات العالن الرشكة عن مواعيد نرش نتائجها املالية.	612021/10/1

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات عن النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف 2021-	0-30 ) تسعة أشهر (622021/10/25

632021/11/1	
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( املنشــور عــى 

موقــع تــداول عــن اخــر التطــورات الجوهريــة يف أحــدى الــرشكات التــي متلــك 50٪ مــن حصــة رأس مالهــا بتعيــن )رشكــة فالكــم 

للخدمــات املاليــة( مستشــار مــايل للبــدء بإجــرات التســجيل واإلدراج املبــارش يف الســوق املوازيــة )منــو(

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات ) أم اي اس ( عن قضية تجارية مرفوعة ضد الرشكة2021/11/22	6

652021/12/0	
إعــالن رشكــة املعمرألنظمــة املعلومــات ) ام اي اس ( عــن ترســية عقــد مــع الهيئــة امللكية للجبيــل و يبنــع بقيمــة )2.52		,			,	5( 

لایر ســعودي شــاملة قيمــة الريبــة املضافة

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات ) ام أي اس ( عن الحصول عى متويل متوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية662021/12/12

اعالن رشكة املعمر ألنظمة املعلومات ) ام اي اس ( عن الحصول عى متويل متوافق مع أحكام الرشيعة االسالمية	2021/12/1	6

6	2021/12/1	
 Artificial( عــن إطــالق التشــغيل التجــاري لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ) اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام اي اس

 )DataRobot( بالتعــاون مــع رشكــة )Bigdata( والبيانــات الضخمــة )Machine Learning( وعمليــات تعلــم اآللــة ) Intelligence

الرائــدة عامليــا يف هــذا املجــال وذلــك مــن خــالل الخدمــات الســحابية يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل رشكــة املعمــر.

6	2021/12/26
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات ) ام اي اس ( عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن الرشكــة عــن موافقــة مجلــس اإلدارة عــى 

تأســيس رشكــة تابعــة ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة بنســبة )٪100(

	02021/12/26
اعــالن رشكــة املعمــر ألنظمــة املعلومــات عــن آخــر التطــورات لـــ إعــالن الرشكــة عــى عــن توقيــع مذكــرة تفاهم مــع رشكــة الراجحي 

ــة أوىل  ــال كمرحل ــار ري ــغ ملي ــدوق اســتثاري خــاص )متوافــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية( مببل ــة، بهــدف إطــالق صن املالي

بهــدف متويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة الرقميــة و التقنيــة و التجهيــزات الطبيــة.

	12021/12/2	
إعــالن رشكــة املعمرألنظمــة املعلومــات )ام أي اس( عــن توقیــع عقــد مــع الهيئــة امللكيــة للجبيــل و ينبــع بقيمــة )2.52		,			,	5( 

لایر ســعودي شــاملة قيمــة الريبــة املضافــة
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