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 كلمة رئيس مجلس االدارة
 

أكد أداءنا السننننننننوي عدر نا علا االلنننننننتجابة لمتعيرات السنننننننوو العالمية  المحلية   التعام  م  الم ا ر 

 . عدم االلتقرار بمر نة  احترافية عالية

سنننم بالتقلةات  التعير لقد  اجهنا العديد من  التحديات أيضنننا  كعةيعة لنننوو ال دمات الرعمية  حيي ّنه يتل

التقني السنننننري    النننننتحداد منتجات جديدة   حسنننننينات  قنية  متعلةات العمىء عالية المسنننننتو   معايير 

و مسننتقر الصننناعة المتعورة   لهنها لم  هن  حديات جديدة بالنسننةة لناس فالننترا يجيتنا موجهة نحو  حقي  نم

ة  مر نة ننا من التعام  م  هذه المتعيرات بقول  . وي  األج    مصممة لتمهل

كما ندرك أهمية االلتثمار الذكي في المجاالت التي  عزز عدرات الشركة التنافسية  فةشه  عام نركز في 

العالمية  ّثراء  جمي  أعمالنا علا االلنننننتثمار في المشننننناري  التي  مهننا من االلنننننتتادة من التقنيات الرعمية

 .ميزا ها التنافسية

م   التي  عتةر عامًى رئيسنننننًيا في النمو 2030في ذات الوعت كثتنا جهودنا في المسننننناهمة بتحقي  ر ية 

 .الهةير الذي يشهده ععاع اال صاالت   قنية المعلومات في المملهة

يجاد حلول للقضايا الرئيسة التي ّننا نسعا في شركة ِعلم من خىل رلالتنا في  سهي  حياة الناس  ّلا ّ

 واجه المجتمعات حاضننننًرا  مسننننتقةى   لنننننوالنننن   قديم حلول ناجحة  ضننننيع عيمة للمجتمعات    عزز في 

 .الوعت ذا ه نمو أعمالنا

بالت عيط االلننترا يجي   االلتزام بالتميز  الننتعاعت شننركة ِعلم موالننلة نجاحا ها   التقدم نحو مسننتقة  

 .أفض 

 

 

 ّبراهيم بن أحمد هد اللعةرائد أ. 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                      
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 التنتيذيرئيس الكلمة 
 

د ري   جاءت أدركت ِعلم منذ بدايا ها أهمية عيامها بإعادة  قييم عمليا ها  النننننننتثمار ّمهانا ها بشنننننننه  

األحداد الراهنة لتؤكد أهمية هذه االلنننننننترا يجيات    ؤكد أيضنننننننا أم ّجراءا نا المةهرة جعلت ِعلم في  ليعة 

 .الشركات الرعمية في المملهة العربية السعودية

ع   الهتاءة التشنننعيلية   التوالننن  م  عمىئنا  شنننركائنا   يتميز نموذج أعمالنا بالمر نة  القدرة علا التهيل

م بشنننننننهري الجزي  ألعضننننننناء   عد اكتسنننننننةنا نقا  القوة  ل  نتيجة جهود  مهنية مووتينا.  أ د هنا أم أ قدل

مجلس اإلدارة  عادة الشركة  جمي  مووتيها إللهاما هم المميزة خىل هذا العام.  ّنني ف ور بما حققته 

 .التي نعم  من أجلهاِعلم من ّنجازات   مد   أثير عيمنا في  حتيز مووتينا  ّلهام المجتمعات 

نسننننننعا في ِعلم لتحقي  النمو من خىل  نمية   عوير ثر  نا الةشننننننرية   الننننننتقعا  العنالننننننر الموهوبة 

 ّحا تها به  مقومات النمو الوويتي  االلنننتقرار االجتماعي   نتوع  من عادة الشنننهرة  حمل  المسنننؤ لية 

 .بشأم  نمية عدرات الجي  القادم

هو محور جمي  عمليات الشركة  فقد عمنا بتنتيذ العديد من اإلجراءات التي  ستهدف ّم اإلبداع  االبتهار 

ّثراء منظومة التقنية  االبتهار لجعلها أكثر  ركيًزا   نظيًما  مر نة  عدرة لتصننةم من المر هزات الرئيسننة لتعزيز 

حوريا لتلةية احتياجات النمو.  لننننننننوالننننننن  دعم االبتهار عةر جهود  عويرية لةاعة األعمال  لتصنننننننةم عامى م

 . متعلةات السوو

م أهمية مر نة أعمالنا  عوة النننننترا يجيات النمو  ويلة المد  التي نتةناهاس  2021لقد أكدت نتائجنا لعام 

ن األداء في المةيعات  النتقات  -بما في ذل   أثيرات الجائحة علا ألننننواعنا  –فرغم العوام  ال ارجية   حسننننل

ريال  مليوم 567ت م أرباحا لافية بلع 2021ِعلم في العامة  اإلدارية  حيي حققت  الرألمالية  المصر فات

مليار ريال لنننننعودي    شنننننير هذه النتائن ّلا نجاحنا في التعام  م   3.8لنننننعودي   مةيعات ّجمالية بقيمة 

 .هذه المتعيرات  م   مهيد  ري  النجاح ألعمالنا م  عودة األعمال ّلا نموها العةيعي

  فإننا  تعل  ّلا المسننتقة  بنظرة متتائلة  لنناعين بإذم الله للمحافظة علا ما حققناه من نجاحات  ختاًما

  هثيع االلتثمار في االبتهار   عوير مواردنا الةشرية    قديم حلولنا  ف  أعلا المعايير االحترافيةس لتحقي  

 ."ياةنمو  وي  األج   م   جسيد رلالتنا "ُنلهم العالم..  ُنسهل  الح

 .. الله الموف 

 

 الجضعي بن لعد نعةد الرحم د.

 الرئيس التنتيذي                                                                                          
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 نةذة عن الشركة. 1

 الةداية  النمو 1.1
 

( 500,000م( برأس مال  عدره خمسمائة ألع )09/06/1988هن )المواف  24/10/1408شركة علم كشركة ذات مسؤ لية محد دة عام  ألست 

مة الا ام ريال لعودي  عمرها الرئيسي مدينة الرياض بالمملهة العربية السعودية. مرت شركة علم علا مراح   عور خىل الثىثة  ثىثوم عام المنصر

( ريال لعودي مدفوع 800,000,000م(  برأس  عدره ثمانمائة مليوم )16/02/2022هن )المواف  10/11/1442مساهمة مدرجة بتاريخ ألةحت شركة 

يق   ( رياالت لننعودية للسننهم الواحد.10( لننهمًا عاديًا بقيمة الننمية مدفوعة بالهام  عدرها عشننرة )80,000,000بالهام  مقسننم ّلا ثمانين مليوم )

للشنننركة في مدينة الرياض "بالمملهة"  علا  ري  اإلمام محمد بن لنننعود في حي الن ي   المدينة الرعمية    مارس أعمالها التشنننعيلية  المقر الرئيس

 في "المملهة"  خارجها 

 

 :الشركةيوضم الجد ل التالي مل صًا لإل ار الزمني ألهم األحداد الجوهرية منذ  أليس 

 الحدد التاريخ

 م1988
الشركة كشركة ذات مسؤ لية محد دة بالم "شركة العلم لألبحاد  التعوير"  كشركة أبحاد ُ عنا بنق  التقنية من كافة أنحاء العالم  ألست  -

 .( ريال لعودي500,000برأس مال  عدره )   و ينها

 م2002
  م  عيير الم الشركة ّلا "شركة الِعلم ألمن المعلومات". -

 في  قديم خدمات ّلهتر نية  ك  ما يتعلل  بأمن المعلومات    لعت نعاو خدما ها لتقديمها ّلا الحهومة. الشركةبدأت  -

  م ّ ىو خدمة "يقين" للتوثي  اآلني كأ ل خدمة  وثي  ّلهتر نية في المملهة. - م2004

 م2007
 ( ريال لعودي. 50,000,000 حولت الشركة من شركة ذات مسؤ لية محد دة ّلا شركة مساهمة مقتلة  زيادة رأس المال الا ) -

  م ّ ىو خدمة "مقيم" كأ ل خدمة  تاعلية متهاملة. -

 بتشعي  أ ل مركز نموذجي لل دمات الحهومية. الشركةعامت  - م2010

 م2011
 في نشا ها التجاري ّلا  قديم االلتشارات  خدمات  هنولوجيا المعلومات مث  خدمات "حافز"  "أبشر"  اإللناد  التدريب. الشركة ولعت  -

 بإ ىو خدمة "التحقاو" كأ ل محرك لتأكيد األحقية. الشركةعامت  -

 أ ل شركة يسند لها أعمال  تتيشية  ابعة للقعاع العام من خىل خدمة ّجادة للتتتيش اإللهتر ني. الشركةألةحت  - م2017

 م2018
من األ متة ّلا الرعمنة عةر الترا يجية معتمدًة االبتهار كركيز ها األلالية  لتهوم المنصة الرعمية األ لا التي  قدم  جربة عمي   الشركةانتقلت  -

 متهاملة   بدأت في التول  د ليًا.

 م2020
 التحوذت الشركة علا شركة  ةادل. -

 ( ريال500,000,000) م  عيير الم الشركة ّلا شركة علم  زيادة راس مال الشركة الا  -

  م ادراج شركة علم في السوو المالية السعودية ) دا ل(. - م2022

 

 عم  الشنننننننركة علا أم  هوم الممهن الرعمي األ ل في المنعقة   ذل  بةناء الحلول الرعمية كالمنصنننننننات  المنتجات   نتيذ المشننننننناري  الرعمية 

 قديم ال دمات االلنننتشنننارية الداعمة في المجاالت الرعمية  مجاالت األعمال المحيعة بها. كما  حلول النننناد األعمال المر ةعة بأعمال الشنننركة م  

يادة  عمم الشننركة بتولنني  أعمالها عن  ري  الشننراكات  االلننتحواذات  التولنن  من خىل دخول ألننواو جديدة. باإلضننافة ّلا  ةني  دعم االبتهار  ز

 حسب المتعيرات  الترص. يجيات "الشركة"  .   عورت الترامصادره داخ  الشركة  خارجها
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 حلولنا 1.2

مدار أكثر من عشنننننرين لننننننة من العم  الد     الت عيط  المثابرة ألنننننةحت علم نموذجًا للشنننننركات السنننننعودية في النمو  التعور   قديم  علا

ماذج عم  متنوعة  مرنة  تنالنننننب  رغةة ك  عمي  من مجموعة كةيرة من الحلول الرعمية الجاهزة  الم صنننننصنننننة في العديد من المجاالت  من خىل ن

 عمىئنا.

مي    تمث  حلولنا الجاهزة في منتجا نا التي   دم شننريحة عريضننة من العمىء   يهمن لهم أم يشننتركوا فيها من خىل باعات متنوعة  نالننب ك  ع

  احتياجه.

  ف  احتياجا هم ال الة بهم  ف  ما يحق  رغةا هم  يحق   موحا هم. كما نقصد بحلولنا الم صصة  المشاري  التي نقوم بتقديمها لعمىئنا

 

 باعة أعمالنا 1.3

ذج جمعنا م  االحترافية في ابتهار الحلول  ال دمات  مر نة عالية في  ريقة  عاملنا م  عمىئنا  ألننننننناليب التعام  معهم   ذل  من خىل نما

 لةي  المثال ال الحصر: عم  احترافية متنوعة  تنالب  متعلةا هم  منها علا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هام    ناغم 1.4

 

 ليست شركة حلول  قنية فقط..« ِعلم»
 

ة.  لهن.. ليست هذه معادلتنا الصعةة  فال دة الت صص  يهاد ك  نشا  منها أم يهوم شركة مستقلل عة النشا ات  متوحل عالم ّننا شركة كةر  متنول

 مليء بالشركات الهةر .

الصننننعةة هي عدر نا علا  نتيذ أعمالنا المتنوعة به   هام    ناغم بين هذه القعاعات الهةر   ف  أعلا المعايير العالمية  ضننننمن بي ة ّم معادلتنا 

 ابتهارية متهاملة  بما يحق   جربة عمي  احترافية.

زة )الصحة  الصناعة  النق    الداخلية  العم   الحن  العمرة  العدل  لتحقي  هذه المعادلة عمنا بتقسيم  حدات األعمال حسب   صصات مركل

مة عةر ك   المالية  التحول الرعمي  التنمية الحضرية  لند و االلتثمارات  األعمال الد لية  غيرها( لضمام الت صص  االحترافية في ال دمة المقد

  حدة.

عمىئها    هوم هي حلقة الولننن  بين ععاعات "الشنننركة"   قوم ك   حدة من  حدات األعمال بتحلي   جار  العمىء  ّيجاد الترص المشنننتركة م 

  عمىئها بما يحق  النتائن المرجوة.

نقدم لعمىئنا العديد من االلتشارات في مجال  حلي  الترص أ  المشاك   المعوعات   ض  الحلول بما يتنالب ععاع ال دمات االحترافية فعةر 

الةيانات ألعمال الشننركة  ال عوات المسننتقةلية التي لننتعتمد الشننركة عليها  مسنناعدة الشننركات علا   علعات عمىئنا  كما أننا نقدم خدمات  حلي  

 الت دام بيانا ها للحصول علا ميزة  نافسية.
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ذ الحلول التقنية  عند حاجة عمىئنا إلدارة المشننننننناري س فإننا نقوم بتنتيذ  ّدارة كام  مرععاع مجموعة المشننننننناري  الرعمية  من خىل  اح  ننتل

منصننننات المشنننناري  باإلضننننافة ّلا التعوير التقني  ّدارة الجودة  ف  أعلا المعايير حيي  شننننم  األعمال التقنية المتهاملة  محركات االلننننتحقاو  ال

 بتقديم حلول األعمال التقنية المتهاملة للعمىء من القعاعين العام  ال اص الشركةالرعمية   التي  قوم من خىلها 

 .ععاع ّلناد األعمالي  المشاري  لعمىئنا  ف  متهوم أم المراج  ضيع بالتنسي  م  كما نقوم بتشع

 نسعا من خىله لنق  المعرفة   ولي  نعاو التثمارا نا خارجيًا.األعمال الد لية  نظرًا لتوجه الشركة بالتول  اعليميًا  د ليًا  فقد أنشأنا ععاع 

ا نسنننننننعا ّلا  أهي  الهوادر الو نية بأعلا المعايير العالمية من باحثين عن العم  أ  مووتين علا فإننععاع التو ين  بناء القدرات  من خىل 

 رأس العم  من خىل عمليات التقعا  محهمة لشع  الشواغر المتاحة في لوو العم 

ر المسنننننننتمر   حقي  الريادة في  قديم خدمات األعمال الرعمية اآلمنة  من خىل بناء بي ة ععاع األبحاد  االبتهار كما أننا نسنننننننعا في  ّلا التعول

ثىد  ّبداعية  سنناهم في ّيجاد منتجات  خدمات مةتهرة  حلول ّبداعية للتحديات من خىل برامن  هدف ّلا  شننجي  االبتهار.   سننتهدف هذه الةرامن

    المجتم    الجامعات.الشركة( ف ات رئيسية  هي: مووتي 3)

لمةتهرة كما نجم عسم أبحاد علم في الولول ّلا مهانة رائدة في مجال الةحي  االبتهار  ذل  من خىل  عةيقه ألحدد التقنيات الناش ة  الولائ  ا

ية   التعليم   النق    خدمات لتحسنننننين جودة الحياة في م تلع المجاالت  الت صنننننصنننننات  مث  الرعاية الصنننننحية   األمن القائم علا القيالنننننات الحيو

 الحهومة اإللهتر نية.

 أنشعة الشركة 1.5
 

ات النشا  الرئيسي لشركة علم هو  قديم ال دمات الرعمية اآلمنة  ف  أعلا معايير ال صولية  أمن المعلومات  باإلضافة الا  قديم االلتشار

  ال دمات المساندة  التشعي   حلول التدريب.

 التي  عم  عليها الشركة ما يلي: من أبرز األنشعة 

  قديم خدمات اال صاالت   قنية المعلومات  أمن المعلومات  األعمال اإللهتر نية    ةادل المعلومات االئتمانية. -

  قديم خدمات الربط اإللهتر ني بين القعاع الحهومي  القعاع ال اص. -

 ا.ّدارة مراكز الةيانات  المعلومات   جهيزها   شعيلها  ليانته -

 ّدارة األجهزة  اآلليات اإللهتر نية  نظم المعلومات  شةهات اال صال  ليانتها   شعيلها   عويرها. -

 وفير   دريب القو  العاملة   عويرها إلدارة   شعي    عوير أعمال  خدمات القعاعين العام  ال اص في مجال التقنية المعلومات  -

  اال صاالت  غيرها من المجاالت.

 أنشعة  خدمات التعوير  التسوي   االلتثمار التقني. قديم جمي   -

  قديم خدمات ّدارة المشاري  التقنية  اإلشراف علا  نتيذها. -

 االلتثمار داخ  المملهة  خارجها في الشركات  المشاري  التقنية. -

 جذ  االلتثمارات المحلية  األجنةية للمشاركة في أي من أنشعة الشركة. -

 صة في أعمال  قنية  أمن المعلومات  اال صاالت  األعمال اإللهتر نية   ةادل المعلومات االئتمانية. قديم االلتشارات المت ص -
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 الشركة  رلالتها. ر ية 2

 الر ية 2.1  
 

  تمث  ر ية الشركة بأم  هوم الممهن الرعمي للقعاعات الحهومية  األعمال في المملهة  المنعقة.

 الرلالة 2.2
 

 الشركة في أم  ةتهر لتمهين المجتمعات   سهي  الحياة. تمث  رلالة 

 .االلترا يجية3
 

نتجات  ر هز شنننننركة عِلم علا  نوع نشنننننا ا ها    همن ميز ها التنافسنننننية بالتهام   التناغم بين  حدا ها المتنوعة. فركيز ها األلنننننالنننننية  قديم الم

المحترفة عن  ري  درالننننة الترص   حلي  مشنننناك  األعمال    ضنننن  أفضنننن  الحلول الرعمية الجاهزة لقعاعات عديدة  مدعومًة بالحلول االلننننتشننننارية 

. كما   نتيذها  ف  أحدد الحلول التقنية الم صصة   القيام بعمليات التشعي  حسب  لب العمي  لتحقي  أعلا مستويات الهتاءة  التميز التشعيلي

اللوجسنننتي لرف  الهتاءة  الشنننتافية   عزيز األداء التشنننعيلي  باإلضنننافة لشنننركة ّمداد  ضنننم شنننركة  ةادل  التي  قدم الحلول الرعمية المةتهرة للقعاع 

ال ةرات  التي  قوم بتقديم خدمات الموارد الةشننننرية المت صننننصننننة  غير المت صننننصننننة علا نعاو  النننن  لم تلع الجهات الحهومية  ال الننننة بما فيها 

 مشاري  عِلم.

اة اإلنسنننام من خىل التقنية  الحلول المةتهرة    عزيز الرفاهية  الحلول المسنننتدامة في المجتم  األلنننما   سنننهي  حي كانت غايتها منذ انعىعها

ات الحهومية بشه  متناغم م  الةي ة  العالم.  عزز الترا يجية علم هذا المتهوم   التي  هدف من خىل ر يتها "بأم  هوم عِلم الممهن الرعمي للقعاع

بتحقي  ّنجازات مهمة نتجت عنها  عوير القدرات التجارية  الداخلية  م  النننننننتمرار  لمنعقة". فةهذه الر ية عامتلهة  ا ععاعات األعمال في المم

في  عوير القدرات  التوجهات  سننننوو  الظر ف االعتصننننادية  الننننتثمرت علم حسننننن األداء المالي السنننننوي للشننننركة.  علا الرغم من عدم الننننتقرار ال

علا المد  المتولنننننط  العوي   م  النننننتمرار  حقي  المهالنننننب المالية  نتائجها ّيجابًا علا العوائد المالية للشنننننركةالتجارية الجديدة التي لنننننتنعهس 

يذ عصنننننننيرة األج . ّال أم الشنننننننركة  عم  علا أم  هوم الممهن الرعمي األ ل في المنعقة   ذل  بةناء الحلول الرعمية كالمنصنننننننات  المنتجات   نت

ناد األعمال المر ةعة بأعمال الشنننركة م   قديم ال دمات االلنننتشنننارية الداعمة في المجاالت الرعمية  مجاالت األعمال المشننناري  الرعمية  حلول الننن

 المحيعة بها. كما  عمم الشنننركة بتولننني  أعمالها عن  ري  الشنننراكات  االلنننتحواذات  التولننن  من خىل دخول ألنننواو جديدة. باإلضنننافة ّلا  ةني

 ادره داخ  الشركة  خارجها. دعم االبتهار  زيادة مص

 

  ر هز الترا يجية الشركة علا خمسة ركائز ألالية:

 :التمركز حول العمي   ذل  عن  ري  بناء الحلول متعددة القنوات  وفر  جربة متجانسة  شاملة للعمي  م  المحافظة علا مستو   الركيزة األ لا

 جودة ال دمات عةر جمي  القنوات الم تلتة.

  عوير منصات رعمية  حلول رعمية متعددة لعدد من الجهات في القعاعين العام  ال اص  ستهدف شرائم متعددة من المست دمين   الثانية:الركيزة 

 مما يضمن نمو الشركة  التدامة ايرادا ها.

 :تحواذ م  شركات مت صصة أ   عوير شراكات النمو من خىل الشراكات االلترا يجية عن  ري  عقد شراكات الترا يجية ا  عمليات ال الركيزة الثالثة

 م  الشركات الناجحة.

 :شجي  االبتهار   ةني  رو ابتهارية جديدة  ذل  من خىل التركيز علا المنتن  التمحور حول العمي    تعي  المر نة باإلضافة الا  الركيزة الرابعة 

 لتعوير لل ر ج بحلول  منتجات ّبداعية.االلتتادة من مصادر االبتهار الم تلتة  العم  م  شركات الةحي  ا

 :التول  د ليًا عن  ري   صدير الحلول الرعمية  المنصات  خدمات الشركة األخر  الا األلواو الد لية باإلضافة الا القيام  الركيزة ال امسة

 بعمليات االلتحواذ  الشراكات االلترا يجية في األلواو المستهدفة. 
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 القيم 3.1

 يم الشركة في اآل ي: تمث  ع

 :عزيز األمانة  النزاهة  االنتتاح بين المووتين  الشركاء  العمىء. الثقة  

 : ض  رحلة العمي  في لميم ك  منتن  خدمة. التمحور حول العمي  

 :المةادرة  التتهير خارج الصند و بما ُيرضي شركاء الشركة  عمىئها. االبتهار 

 :ىو عدرات المووتين لىلتجابة السريعة بما يسعد عمىء الشركة. المر نة ّ 

 :االلتزام  جاه المووتين  الوفاء بوعود الشركة للعمىء  الشركاء. االعتمادية 

  المزايا التنافسية   نواحي القوة اآلفاو المستقةلية 3.2

 األفاو المستقةلية 3.2.1

 ل  بأم  هوم الممهن الرعمي في المملهة  المنعقة  ذل  عن  ري  عدة عوام   هي:االلتمرار بتوجهات الشركة االلترا يجية  ذ

 بناء المنصات  الحلول الرعمية الُمَمهنة للتحول الرعمي في القعاعين العام  ال اص. -

 بناء الشراكات االلترا يجية م  الجهات  المنظمات الرائدة في المجال الرعمي عالميا. -

لتقنيات الحديثة الممهنة ألعمال الشركة  التي ليهوم لها األثر اإليجابي مستقةى حسب متعلةات العمىء االلتثمار في التقنية  ا -

  األلواو المستهدفة.

  نوي  مصادر الدخ  للشركة  التول  في ألواعها  عمىئها. -

 نظومة الرعمية. مهين المنشآت المتولعة  الصعيرة علا أم  هوم أحد أهم الشركاء لتنتيذ المشاري   بناء الم -

 

 نواحي القوة  المزايا التنافسية 3.2.2

 عمق العالقات مع العمالء (أ)

أرلت الشركة عىعات رال ة    يدة م  م تلع عمىئها من الجهات الحهومية السعودية  كذل  العمىء من القعاع ال اص   حرلت  

 علا  عزيز  ل  العىعات  المحافظة عليها.

 وقدرات متميزةعالمة تجارية موثوقة  (ب)

 تميز الشركة بأنها مقدم خدمات موثوو عادر علا  نتيذ ُكةر  المشاري     حظا عىمتها التجارية بمهانة مرموعة في م تلع أرجاء 

 المملهة العربية السعودية    شتهر كذل  باألثر اإليجابي الملحوظ الذي  حققه للمجتم  )مث : منصة أبشر(.

 قدرات شاملة متكاملة (ج)

  الشركة بمجموعة متنوعة من القدرات  اإلمهانات بداية من أ لا مراح  التصميم  حتا التنتيذ   لديها كافة ما  حتاج ّليه من  تمت

عدرات  مهنها من  قديم خدمات شاملة  متهاملة.  من بين القدرات التريدة للشركة   اعتها الةشرية المت صصة  عدرا ها التنية التي 

شعي  المنصات  الحلول الرعمية الشاملة للعمىء )مث : منصة أبشر  خدمة  م   خدمة يقين    عةي  رابط(  كما  تمت   مهنها من  عوير   

الشركة بعىعات عوية م  مجموعة متنوعة  كةيرة من الجهات المعنية في المملهة  مث  المؤلسات المالية التي  شم  الةنوك  شركات 

 التأمين  الجهات الرعابية.
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 . الشركات التابعة4
 

 الشركات التابعة "للشركة"  المملوكة لها بعريقة مةاشرة أ  غير مةاشرة:

 رأس المال بلد التأليس الم الشركة
 نسةة الملهية التعلية

 2020ديسمةر  31 2021ديسمةر  31

 %100 %100 ريال لعودي 500,000 المملهة العربية السعودية شركة ّمداد ال ةرات المحد دة

 %100 %100 ريال لعودي 500,000 المملهة العربية السعودية شركة علم لىلتثمار التقني

 %100 %100 ريال لعودي 50,000 المملهة العربية السعودية شركة موارد المستقة  المحد دة

 %100 %100 ريال لعودي 500,000 المملهة العربية السعودية شركة العمرة لل دمات المتميزة

 %100 %100 ريال لعودي 50,000,000 المملهة العربية السعودية الشركة السعودية لتةادل المعلومات " ةادل"

 - %100 درهم ّمارا ي 50,000 اإلمارات العربية المتحدة شركة ألدام ديجيتال

 - %60 ريال لعودي 500,000 المملهة العربية السعودية شركة علم أركام لتقنية نظم المعلومات

 %100 - ريال لعودي 500,000 المملهة العربية السعودية شركة علم للمدفوعات الرعمية المحد دة*

 .عمالهاأ رس ما لم بأنها علمًا للشركة  ريلتجاا لسج ا بشعبم ٢٠٢١ يونيو ٧ يخر ا في لشركةا عامت*

 وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

 شركة ّمداد ال ةرات المحد دة 4.1

م(  مملوكة بالهام  2014مايو  21هننننننننن )المواف  1435رجب  22  بتاريخ 1010414975ذات مسنن ولية محد دة مقيدة بسننج   جاري رعم شننركة 

ال دمات  لشركة علم  مقرها الرئيسي الرياض.  يتمث  نشا  شركة ّمداد ال ةرات المحد دة الرئيسي في ّدارة مراكز اال صال  مراكز ال دمات   قديم

 ة في مجال األعمال اإللهتر نية  التشعي   الصيانة  التيراد   صدير  بي  األجهزة  المعدات  الةرامن  األنظمة   عوير القو  العاملة.االلتشاري

 شركة علم لىلتثمار التقني 4.2

م(  مملوكة بالهام  2019مايو  16هننننننن )المواف  1440رمضام  11  بتاريخ 1010069210شركة ذات مس ولية محد دة مقيدة بسج   جاري رعم 

ال ةرة  لشركة علم  مقرها الرئيسي الرياض.  يتمث  نشا  الشركة الرئيسي في ّدارة مراكز اال صال  مراكز ال دمات  برمجة أنظمة الحالو   أنشعة

لومات  اال صاالت بالتجزئة في االلتشارية الحالوبية  خدمات  قنية المعلومات   جهير الةيانات  التضافة المواع  علا الشةهة  بي  معدات المع

 المتاجر المت صصة.  لم  مارس الشركة أعمالها بعد.

 شركة موارد المستقة  المحد دة 4.3

م(  مقرها الرئيسي 2019نوفمةر  5هن )المواف  1441ربي  األ ل  8  بتاريخ 1010606896شركة ذات مس ولية محد دة مقيدة بسج   جاري رعم 

%   يتمث  نشننا  الشننركة الرئيسنني في 99.98%  شننركة علم لىلننتثمار التقني بنسننةة 0.02ّمداد ال ةرات المحد دة بنسننةة الرياض   مملوكة لشننركة 

 ال دمات المالية  أنشعة ال ةرة االلتشارية في مجال اإلدارة  أنشعة الةرمجة الحالوبية.  لم  مارس الشركة أعمالها بعد.

 شركة العمرة لل دمات المتميزة 4.4

م( 2020لننةتمةر  30هنننننننننن )المواف  1442لننتر  12  بتاريخ 1010656805شنن ص  احد ذات مسننؤ لية محد دة مقيدة بسننج   جاري رعم  شننركة

%  يتمث  نشا  الشركة الرئيسي نق  الركا  بالحافىت بين المدم  متعهدي اإلعاشة بالحن 100 مقرها الرئيسي الرياض   مملوكة لشركة علم بنسةة 

نة  التتتيش لألنظمة الم تلتة  عياس أدائها   قديم خدمات  سننويقية نيابة عن العير  حجز  حدات اإليواء السننياحي   سننويقها  خدمة  العمرة  المعاي

 التقةال   ودي  المعتمرين.  لم  مارس الشركة أعمالها بعد.

 الشركة السعودية لتةادل المعلومات " ةادل" 4.5

اللنننتحواذ علا الشنننركة السنننعودية لتةادل المعلومات " ةادل" بتوعي  ا تاعية بي   شنننراء ألنننهم م  م با2020أغسنننعس  2عامت الشنننركة بتاريخ 

لي  لننند و االلننتثمارات العامة )المسنناهم الوحيد في الشننركة( لشننراء جمي  ألننهم  ةادل به  مالها من حقوو  ما عليها من التزامات  د م عوض ما

ةادل كزيادة مقترحة في رأس المال في هذه القوائم المالية الموحدة   لم يتولد من عملية االلنننتحواذ   م  سنننجي  لنننافي القيمة الدفترية لشنننركة الت

 موجودات شهرة.

ّم شننركة  ةادل شننركة لننعودية يق  مركزها الرئيسنني في الرياض    عم   ةادل في ععاعات  قنية المعلومات  اال صنناالت   ركيب  لننيانة  دعم 

يقات اال صاالت   قنية المعلومات.  كذل  امتىك  ّنشاء   عوير   شعي   ّدارة مراف  اال صاالت   قنية المعلومات  مساندة برامن  أنظمة   عة

  المشاركة في  عوير  ّنشاء   شعي   ليانة  ّدارة المنا   التقنية.
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 شركة ألدام ديجيتال 4.6

م(  مقرها 2021لننننةتمةر  16هننننننننننن )المواف  1443لننننتر  9بتاريخ   99019شننننركة منعقة حرة ذات مسننننؤ لية محد دة مقيدة بسننننج   جاري رعم 

%  يتمث  نشننا  الشننركة الرئيسنني في خدمات االلننتشننارات  خدمة العمىء 100الرئيسنني دبي   مملوكة لشننركة موارد المسننتقة  المحد دة بنسننةة 

 ا بعد.  عوير   قديم الحلول  دعم مقدمي ال دمات لألنظمة التقنية.  لم  مارس الشركة أعماله

 شركة علم أركام لتقنية نظم المعلومات 4.7

م(  23/05/2005هنننننننننن )المواف  15/04/1426  اريخ  1010209530 هي شنننركة مؤلنننسنننة  عائمة في المملهة  مقيدة بالسنننج  التجاري رعم 

( ريال لعودي 100عدرها مائة ) ( حصة نقدية بقيمة المية5,000( ريال لعودي مقسم ّلا خمسة آالف )500,000 برأس مال عدره خمسمائة ألع )

 % من عة  شركة موارد المستقة .60للحصة الواحدة   هي مملوكة بنسةة 

 الشركات الزميلة. 5
 

 بلد التأليس الم الشركة
 نسةة الملهية التعلية

 2020ديسمةر  31 2021ديسمةر 31

 %30 %30 المملهة العربية السعودية شركة له  المدار التجارية

 %24 %24 المملهة العربية السعودية الو ن الذكية لتقنية نظم المعلوماتحلول 

 - %30 المملهة العربية السعودية شركة الدال لل دمات العقارية  

 

 يما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:وف

 له  المدار التجارية  5.1
 

م ا تاعية التثمار في شركة له  المدار التجارية المؤلسة بموجب عانوم الشركات السعودية بموجب 2020أغسعس  16أبرمت الشركة بتاريخ 

مليوم ريال  6بالننتثمار مةل   الشننركة. يتمث  نشننا  الشننركة في  وجيه مركةات نق  الةضننائ    لننعاء الشننحن.  عامت 1010586820لننج   جاري رعم 

% من الشننركة  30بموجةه علا نسننةة ملهية  مث   الشننركةألع ريال لننعودي  مث  الننتثمار بعريقة حقوو ملهية حصننلت  60لننعودي مقسننمة ّلا  

 مليوم ريال لعودي. 5.9 دفعة مقدمة لحقوو  مل  مستقةلية في الشركة  مث  المةل  المتةقي 

 

 اتحلول الو ن الذكية لتقنية نظم المعلوم 5.2
 

م ا تاعية التثمار في شركة حلول الو ن الذكية لتقنية نظم المعلومات المؤلسة بموجب عانوم الشركات 2020نوفمةر  1أبرمت الشركة بتاريخ 

.  تمث  األنشنننعة الرئيسنننة للشنننركة في  صنننميم  برمجة الةرمجيات ال النننة  لنننيانة برمجيات 1010463892في السنننعودية بموجب لنننج   جاري رعم 

ألع ريال  مث  الننننتثمار بعريقة حقوو ملهية  49مليوم ريال مقسننننمة ّلا   4.900.000بالننننتثمار مةل   الشننننركةم لننننتحات المواع .  عامت   صننننمي

 4.85% من الشنننركة   دفعة مقدمة لحقوو  مل  مسنننتقةلية في الشنننركة  مث  المةل  المتةقي 24بموجةه علا نسنننةة ملهية  مث   الشنننركةحصنننلت 

 مليوم ريال.

 شركة الدال لل دمات العقارية 5.3
 

م  يسنناعد المنشننآت علا  رح  ّجراء المزادات  م  التحق  من بيانات المزايدين بشننه  لحظي  دعي   م  ّمهانية 2021منتن  م ّ ىعه في عام 

التي  عم  علا التحق  من بيانات الدف  بشه  يد ي أ  ّلهتر ني. يهدف المنتن ّلا  سهي  عملية المزاد للمستتيدين  الجهات الحهومية  ال الة  

شه  كام .   مارس المزايدين آليًا    وفير  قارير  مؤشرات أداء بناء علا المعلومات المست لصة من المزاد  باإلضافة ّلا ّدارة  مراعةة عملية المزاد ب

% 30كة ّ قام العقارية بينما النسةة المتةقية الةالعة % من عة  شر70خدمة مزادات من خىل شركة الدال لل دمات العقارية المملوكة بنسةة  الشركة

 .مملوكة لشركة موارد المستقة  المحد دة
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  التثمارات الشركة . 6
 

 بلد التأليس الم الشركة 
 نسةة الملهية التعلية

 2020 ديسمةر 31 2021ديسمةر  31

 %1,28 %0.85 جزر فيرجن الةريعانية شركة يونيتون 

 %10 %15.21 فيرجن الةريعانيةجزر  شركة ليارة

 %1,75 %2.52 جزر كايمام شركة بيزات

 %1.4 %0.94 لينعافورة شركة هيلثيتاي مي

 - %14.28 أبووةي شركة زد القابضة المحد دة

 - %1.60 جزر فيرجن الةريعانية شركة ألوانز  يهنولوجي كور 

 - %7.28 جزر كايمام  شركة كيورا يع كير 

 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات 

 شركة يونيتوني  6.1

.   وفر الشننركة أحدد 1887019شننركة "يونيتون " مؤلننسننة بموجب عانوم الشننركات التجارية في جزر فيرجن الةريعانية بموجب لننج   جاري رعم 

فة عن  ري   الرلننائ  النصننية  المهالمات الصننو ية  التحق  ثنائي المعيار التقنيات لتعوير ا صنناالت عوية عةر اعتماد  اجهة برمجة  عةيقات آمنة  معرل

  التحري عن األرعام بهدف ضمام عنوات ا صال موثوعة بين الشركات  العمىء.

 شركة ليارة 6.2

لعديد من   وفر الشركة ا. 1924624اري رعم شركة "ليارة" مؤلسة بموجب عانوم الشركات التجارية في جزر فيرجن الةريعانية بموجب لج   ج

ال دمات المقدمة لةائعي  مشنننننتري السنننننيارات عن  ري  منصنننننة "لنننننيارة أ نىين"  التي  عتةر منصنننننة  سنننننوو متهاملة  وفر لعمىئها خدمات  موي  

   سوي    قرير موجز  غيرها. 

 شركة بيزات 6.3

 أمين حيي بألتعاعة المست دم مقارنة  اختيار ال يار  شركة "بيزات" مؤلسة بموجب عانوم الشركات التجارية في جزر كايمام.   وفر الشركة حلول

 األمث  حسب متعلةا ه عةر منصة بيزات  كذل   وفر الشركة عةر منصتها أنظمة الموارد الةشرية  أ متتها بشه  آمن. 

 شركة هيلثتاي مي 6.4

  وفر الشنننركة  عةي   201435901 ري رعمشنننركة " هيلثتاي مي" مؤلنننسنننة بموجب عانوم الشنننركات التجارية في لننننعافورة بموجب لنننج   جا

للهوا ع الذكية يسنناعد المسننت دمين علا متابعة نشننا هم الرياضنني  نظامهم العذائي  يربعهم م  م تصنني  عذية  لياعة من م تصننين بشننريين أ  

 .ذكاء العناعي

 شركة زد القابضة المحد دة 6.5

 وفر الشركة حلول  هنولوجية متهاملة  000001640ي بموجب لج   جاري رعم شركة "زد"مؤلسة بموجب عانوم الشركات التجارية في أبو وة

 لقعاع التجزئة  حيي يستعي  المست دم ّعداد بوابة ّلهتر نية   حديد  رو الدف   التولي  لعمىئه من خىل منصة ّلهتر نية.

 شركة ألوانز  يهنولوجي كور  6.6

. 1941071مسؤ لية محد دة مؤلسة في جزر فيرجن الةريعانية  مقيدة بالسج  التجاري رعم  هي شركة ذات "فوديهس"  شركة ألوانز  يهنولوجي

  وفر الشركة منصة لحابية موحدة إلدارة خدمات المعاعم  مما يمهن المععم من ّدارة مةيعا ه  التقةال المدفوعات الرعمية.

 شركة كيورا يع كير  6.7

محد دة مؤلسة في جزر كايمام   دير شركة كيورا يع كير منصة للرعاية الصحية عن ُبعد   قدم  شركة "كيورا يع كير" هي شركة ذات مسؤ لية

 هة.االلتشارات  التش يص  الولتات العةية  جلسات العىج الصحي من خىل الرلائ  التورية  مهالمات التيديو الحية في مملهة الةحرين الممل
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 . نظرة عامة علا أعمال الشركة7
 

كة عدد  عد الشركة من أكةر الشركات القيادية المقدمة للحلول الرعمية المتهاملة  خالة في مجال التحول ّلا الحهومات اإللهتر نية.  قدم الشر

الحلول  كةيرة من الحلول الرعمية الجاهزة  الم صصة في العديد من المجاالت من خىل نماذج عم  متنوعة  مرنة  تنالب م  رغةات العمىء.   شم 

بينما  الجاهزة المنتجات التي   دم شريحة عريضة من العمىء  التي يمهن لهم أم يشتركوا فيها من خىل باعات متنوعة  نالب ك  عمي   احتياجه.

  شم  الحلول الم صصة المشاري  التي  قدمها الشركة لعمىئها  ف  احتياجا هم ال الة بهم  ف  ما يحق  رغةا هم   موحا هم. 

ذت الشننركة خىل عام ن العديد من ال عط  الدرالننات التي  هدف ّلا  عوير أعمالها  ضننمام  ولننعها  الننتمرارية نموها  بما يتواف  م   2021تل

  من أبرز ما  م العم  عليه: الترا يجيتها 

  للمجموعةي ص التوععات المستقةلية  مافيّ مام خعط األعمال لوحدات الشركة  الشركات التابعة  ›

في لوو األلهم الرئيسي  شاملة  الشركة% من ألهم 30االنتهاء من ّجراءات العرح  نشرة اإللدار م  هي ة السوو المالية السعودية لعرح  ›

 التحص النافي للجهالة  غيرها من اإلجراءات الم ا ر درالة  السوو جمي  المهام مث  درالة 

  عييرات في الهيه  التنظيمي: ›

جديد بمسما الرئيس التنتيذي للمنتجات الرعمية  يتولا مهمة اإلشراف  اإلدارة علا المنتجات  المنصات الرعمية بالشركة التحداد منصب  -

  التي  ضم ععاع مجموعة المنتجات  برنامن أبشر  برنامن الحن  العمرة

 ية ملع االلتحواذات  الشراكاتّنشاء ععاع جديد لىلتثمار يهدف لتنمية محتظة الشركة االلتثمارية   الرغةة في  نم -

  السنوات التابعة  حقي  أهداف منها: 2022 لتعزيز مركزها  عيمتها التنافسية   هدف الشركة في عام 

 التواجد اإلعليمي  الد لي ›

 التول  في أعمال المشاري   ذل  بالتهداف القعاع ال اص  الشراكة معه ›

 ي  الض مةالمشاركة في  عوير المدم الذكية  المشار ›

  ولي  المحتظة االلتثمارية ›

 التول  في المنتجات  المنصات الرعمية ›

 التول  في المشاري  القائمة  الجديدة ›

  مهين الشركات الصعيرة  المتولعة لتحتيز النمو االعتصادي الشام  ›

 %60المحافظة علا نسةة محتو  محلي ال  ق  عن  ›

 

 :اآلتي وتتضمن أعمال شركة علم

 االعمال الرعمية 7.1

ة    قوم  الشركة قدم  في ععاع  قنية المعلومات خدمات رائدة لتعةي  أفض  الممارلات  التجار  العالمية في مجال الحلول التقنيل

بمساعدة المنظمات  القعاعات الحهومية  ال الة في  حديد   حلي  المشاك  التي  واجهها إليجاد الح  األنسب   الذي ُيسهم في  عوير 

حلول األعمال التقنية المتهاملة في العديد من المجاالت   لم تلع الجهات الحهومية  ال الة من نعاو  شركةالأعمالها  خدما ها.   قدم 

.   م  قسيم الت صص في  قديم حلول األعمال المتهاملة علا (Turnkey)محدد  كلتة محددة  م  ّمهانية  قديمها بنظام اإلنجاز الهام  

ديم أفض  ال دمات له  ععاع  خدمة ك  القعاعات  االلتتادة  اإلفادة منها.  شم  أبرز من  ق الشركةحسب القعاعات  مما يمهن 

حلولها لها  زارة الداخلية  أعسامها    زارة الموارد الةشرية  التنمية االجتماعية    زارة الحن  العمرة    زارة  الشركةالقعاعات التي  قدم 

هام   مراكز التنمية الحضرية   زارة الةي ة  المياه  الزراعة.   شم  هذه الحلول  صميم آلية الح  العدل   زارة الشؤ م الةلدية  القر ية  اإلل

  أنظمة العم     نتيذ الح   /أ  اإلشراف علا  نتيذه  كما  قدم ال دمات المساندة الضر رية  منها:

o .قديم االلتشارات اإلدارية  التنية  

o  النظم   شعيلها. عوير الةوابات اإللهتر نية    عوير 

o .الربط بين الجهات الحهومية  غير الحهومية 

o .جهيز الةنية التحتية التقنية  
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جاهزة لىلت دام علا شه  خدمات  قنية  بوابات   عةيقات ّلهتر نية  ما عد يتعل  بها من أعمال مساندة   م  الرعمية حلولاألعمال   تضمن 

م    عويرها في الشركة بالتعا م م  عدد كةير من المنشآت في القعاعين العام  ال اص بهدف ّيجاد خدمات متهاملة  ععي شريحة كةيرة من المجت

سهم في ح  مشهلة عائمة أ  لد ثعرة خدمية موجودة   ذل  من خىل  حوي  اإلجراءات التقليدية ّلا معامىت ّلهتر نية.  عةر ابتهار خدمات متعورة  ُ 

منتجات الشركة المملوكة لها عدة منتجات  شم  منتجات التنق   منتجات المركةات  منتجات حلول األعمال  منتجات  هام  المنتجات  كما  شم 

مة  منتجات العقار  المراف   منتجات الحلول الصحية.  فيما يلي عائمة بالمنتجات  ال دمات الحالية  التي  حتوي بعضها علا  منتجات األمن  السى

 خدمات فرعية عابلة للتول .

 منتن يقين 7.1.1

ة العامة )مث  الهي ات م   وفر للمؤلسات المالية )مث  الةنوك  شركات التأمين(  مؤلسات ال دم2003خدمة ّلهتر نية أ لقت في لنة 

ىعة الحهومية   المنشآت الصحية   القعاعات المالية   ععاعات العيرام(  غيرها من المنشآت ّمهانية التحق  من بيانات أي ش ص ير ةط بها بع

ل  باالر ةا  اإللهتر ني م  رلمية )كالعمىء   المراجعين   المووتين   المتقدمين(  ضمن حد د خصولية المعلومات المسموح اال ىع عليها   ذ

جودة  الةيانات الموجودة في مركز المعلومات الو ني  الةريد السعودي لحظيًا.   تميز خدمة يقين بدعمها للحد من عمليات التز ير   رف  مستو 

 تنالب م  حاجة ك  عمي .   شم  خدمة الةيانات بإبقائها محدثة  معابقة للسجىت الرلمية بشه  دائم.  يتم االشتراك بها من خىل باعات متنوعة 

  :يقين ال دمات التالية

ُ قدم خدمة التحق  لمرة  احدة فقط  كالتحق  من هوية المقيمين أ  الموا نين  بيانا هم   مهن التحق  من كافة الةيانات  يقين األلالية:

 . ّعادة ّرلالها للمنشأة خىل ّ ار زمني محدد

لتحق  بشه  يومي كأحد اإلجراءات األلالية  الضر رية في ععاعات الةنوك  النتأمين.   مهن التحق  من كافة ُ قدم خدمة ا يقين المةاشرة:

  .الةيانات  ّعادة ّرلالها للمنشأة بشه  فوري  عن  ري  ربط أنظمتها مةاشرة م  عواعد بيانات مركز المعلومات الو ني

اد: ء األفراد للمنشآت عن  ري  الربط اإللهتر ني م  عواعد بيانات مركز المعلومات الو ني.   قَدم ُ قدم خدمة التحق  من بيانات العمى يقين ر َّ

اد األعمال  المنشآت الناش ة   .هذه ال دمة لتحقي  أعلا مستويات األمام  الموثوعية  بتهلتة من تضة لدعم ر ل

في األلهم أ  الصنادي  العقارية.  يستتيد من هذه ال دمة غالةًا الةنوك ُ قدم خدمة التحق  من بيانات  معلومات المهتتةين لواًء  (IPO) :يقين

 . الشركات المالية التي  دير االكتتابات

ُ قدم خدمة التحق  من بيانات العنوام الو ني للعمىء أ  المستتيدين  مد  معابقتها لةيانات م  السجىت الرلمية  التحق  من العنوام الو ني:

حدثة  الموثقة لد  الةريد السعودي.  من المزايا التي  تمت  بها خدمة التحق  من العنوام الو ني هي  وفير معلومات فورية  دعيقة  بيانات م

  .لمية معابقة للسجىت الر

 (Shyper) شيةر منتن 7.1.2

م   هو منتن يربط العمي  بشركات الشحن العاملة في المملهة حيي يقوم العمي  بشحن العلةات رعميًا عةر 2020منتن رعمي أ ل  في عام 

ارة اإللهتر نية بشه  رئيسي من المنصة بعد التعراض خيارات شركات الشحن  ألعارها.  هدف المنصة ّلا دعم شركات التجزئة  المتاجر  منصات التج

العاعة  خىل  وفير العديد من خيارات الشحن  األلعار للعمي   مما يؤدي ّلا  قلي  التهلتة المادية في الةحي عن خيارات منالةة للشحن   ّدارة

 .االلتيعابية من خىل  وزي  الُشحنات بين شركات الشحن

بة الشحن من خىل ّ احة ال يرات للعمي  للمقارنة بين ال دمات  األلعار المقدمة من شركات  من ميزات منصة شيةر أنها ُ حسن  ُ سه   جر

 .الشحن   من ُثم من خىل شراء بوليصة الشحن رعميًا من جمي  مز دي الشحن من خىل المنصة بشه  للس

 منتن موجز 7.1.3

المعلومات المتوفرة عن أي مركةة مستعملة منذ  اريخ دخولها ّلا المملهة  م   قدم 2018منصة رعمية   عةي  ّلهتر ني  م ّ ىعها في عام 

التأمين   ساعد الةاحثين عن ليارات مستعملة علا ا  اذ عرار الشراء بناًء علا معلومات  ستمد من عة  جهات مث  اإلدارة العامة للمر ر  شركات 

الشتافية في لوو المركةات المستعملة   قدم  قارير متنوعة مدعومة باألرعام   كىء السيارات.   عم  خدمة موجز علا رف  مستو  الثقة  

ك الذين  عاعةوا علا الت دامها   خدمة  لع الحا ات الصيانة للسيارة  المىل ن  االحصائيات  التواريخ التي  همل المستتيدين مث  عدد مرل دد التي  ةيل

من المعلومات من خىل الربط م  الجهات الم تصة )اإلدارة العامة للمر ر   التحص الد ري   بعض  اريخ الحادد  لةةه  الجهة المةاشرة له   غيرها 

ة موجز  كاالت السيارات( لضمام  هام  المعلومات  أ متتها بشه  د ري   قدم بشه  الترشادي للعمىء لمساعد هم في ا  اذ القرار. كما  تيم خدم

م  سجيله في  قرير موجز   هو مةني علا عراءة من الجهات الرلمية المةاشرة للحادد  مما يرف  مستو  خالية اال ىع علا  لع الحادد الذي  

  .الشتافية  مستو  التقييم العادل لسعر المركةة عن رغةة المستتيد في شرائها
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العش التي  حص  عند شراء أ  بي  المركةات   من المزايا المهمة التي  هدف ال دمة في  حقيقها هي رف  مستو  الثقة  الشتافية    قلي  عمليات

م نتسه. المستعملة   ّمهانية فحص المركةة التي يتم عرضها علا المواع  اإللهتر نية  أ  الموجودة في منعقة أخر  د م الحاجة التواجد في المها

ي  ذل    قدم خدمة موجز مجموعة من ال دمات   هدف خدمة موجز ّلا رف  مستو  الثقة  الشتافية في لوو المركةات المستعملة  لعاية  حق

حوادد   خدمة المتنوعة. علا لةي  المثال   وفر ال دمة التقرير األلالي لةيانات  موالتات المركةة    قرير لجىت الصيانة    قرير لور   قديرات ال

اعدة المستتيد في ا  اذ القرار   الدف  به  لهولة عةر  لع الحادد   باعات متنوعة  نالب احتياجات المستتيد التي  قدم بشه  الترشادي لمس

 خدمة لداد

 منصة ار م 7.1.4

م  يعم  علا  حسين  جربة مىك المركةات  مراكز ليانة  ّلىح المركةات  من خىل رف  مستو  الثقة بين مال  2020 عةي   م ّ ىعه في عام 

لصيانة  اإللىح   وفير  رو دف  معتمدة باإلضافة ّلا ّ احة ّمهانية  قييم الورش للمستتيد المركةة  الورش  عةر أ متة جمي  ال دمات المتعقلة با

 .النهائي لرف  جودة ال دمات

 منتن مزادات 7.1.5

م  يساعد المنشآت علا  رح  ّجراء المزادات  م  التحق  من بيانات المزايدين بشه  لحظي  دعي   م  ّمهانية 2021منتن  م ّ ىعه في عام 

ت بياناالدف  بشه  يد ي أ  ّلهتر ني. يهدف المنتن ّلا  سهي  عملية المزاد للمستتيدين  الجهات الحهومية  ال الة  التي  عم  علا التحق  من 

شه  كام .   مارس المزايدين آليًا    وفير  قارير  مؤشرات أداء بناء علا المعلومات المست لصة من المزاد  باإلضافة ّلا ّدارة  مراعةة عملية المزاد ب

% 30ة المتةقية الةالعة % من عة  شركة ّ قام العقارية بينما النسة70خدمة مزادات من خىل شركة الدال لل دمات العقارية المملوكة بنسةة  الشركة

 .مملوكة لشركة موارد المستقة  المحد دة

 منصة ّمداد 7.1.6

م  بهدف  سنننهي  رحلة الشنننركات للولنننول ّلا المورد المىئم الحتياج أعمالها من خىل شنننةهة شننناملة من 2020منصنننة ّلهتر نية أ لقت في عام 

ر  فعال. الموردين في م تلع ععاعات األعمال.  هدف خدمة ّمداد ّلا ا لربط ما بين المشنننننترين  الموردين   لةي احتياجات الشنننننركات بشنننننه  ميسنننننَّ

 :  شم  خدمات منصة ّمداد

 .الةحي عن مورد من خىل محددات بحي م تلتة - .التسجي  التوري كمورد أ  مشتري -

 . نةيهات فورية من خىل عنوات م تلتة - .التعراض ملع المورد بشه   تصيلي -

 .ّدارة المنتجات  عرضها في ملع المورد - . حديد الصىحيات  هوين فري  عم  م  -

 . لةات التسعيرات  ّدار ها - .معلومات  تصيلية لملع الشركة م  ّمهانية التعدي  -

 .ّنشاء  لةات الشراء  ّدار ها - .الرلائ  التورية بين المورد  المشتري -

 .ّدارة التوا ير   لةات الشراء - .ّدارة عنا ين الشركة -
 

 منصة مرموو 7.1.7

م   هدف ّلا جم  القنوات اإلعىنية  حت مظلة  احدة لتنظيم أعمال التسوي   اإلعىم من خىل  تاع  الوكاالت 2020منصة أ لقت في عام 

تاح من اإلعىنية  المعلنين في مهام  احد  مما ليسه  العملية  يساعد في العثور علا أفض  الصتقات   وفير فرص الولول ّلا األلواو  الم

 -  شم : خدمات بشه  أكةر  أفض . 

 :خدمات العمىء المعلنين األلالية :خدمات الوكاالت  المؤثرين األلالية

 التعراض باعات المنصة من خىل الةحي  التصتية. - ّدارة فري  العم  -

 .شراء الةاعات اإلعىنية المنالةة - .ّدارة الةاعات المعر ضة -

علا التتسارا هم من خىل أداة التوال  التوال  م  العمىء  الرد  -

 .بالمنصة

 التعراض الوكاالت  المؤثرين  ملتات أعمالهم. -

 .التوال  م  الوكاالت  المؤثرين من خىل المنصة - .ّدارة الحمىت من خىل العلةات المستلمة -

 .ّدارة العلةات )الحمىت( المشتراة -  .ّدارة ملع االعمال من خىل لوحة التحهم -

 .ّدارة ملع األعمال من خىل لوحة التحهم - .اإلشعارات  التقارير -

 .اإلشعارات  التقارير - 

 

 

 

 



 
 2021السنوي  التقرير

  19 -  62 

 

 منتن موزع 7.1.8

عملية  لب الةضائ    سهي    أ مته الةضائ  م   ربط الموزعين بنقا  الةي  لتقديم خدمات مراعةة خط  وزي  2020خدمة  م ّ ىعها في عام 

 من أهم ال دمات المقدمة من خىل  عةي  موزع ما يلي: .العمليات اليومية من ناحية العلب   مراعةة الم ز م   عمليات اإلرجاع

  .ّدارة المنتجات  العر ض: ّمهانية ّضافة المنتجات أ  حذفها أ   عديلها  ّضافة عر ض علا منتجات محددة من ِعة  الموزعين -

  . لب الةضائ : ليتمهن مست دمين نقا  الةي  من  لب المنتجات من م تلع الموزعين داخ  التعةي  -

  .يتم مسحه من عة  مند   التىم الشحنات (QR code)  أكيد التىم الةضائ :  وثي  التىم الشحنات من عة  نقا  الةي  عن  ري  -

  .ىمها في حال التيتاء الشر   المحددةّرجاع الةضائ : ّمهانية ارجاع الشحنات بعد الت -

  .التو رة اإللهتر نية: ّلدار التوا ير اإللهتر نية متصله له  عملية  باإلضافة إلمهانية  ةاعة التوا ير -

  .ال اص بالشركات الموردة (web)ّدارة المست دمين:   هوم ّدارة المست دمين عن  ري  الن -

 

  منتن نذير 7.1.9

م   م  صميمها لتساعد المنشآت  المؤلسات علا  حديي بيانات األش اص الذين  تعام  معهم من عمىء  مراجعين 2018عام خدمة أ لقت في 

عامة  مووتين  ذل  الر ةا  منتن نذير الهتر نيًا بالسجىت الرلمية  الموثقة لد  الجهات الحهومية مث  مركز المعلومات الو ني  المؤلسة ال

ية  الةريد السعودي.  يعم  منتن نذير من خىل عيام المنشآت  المؤلسات بتز يد ال دمة بقائمة األش اص المراد مراعةة  عير للتأمينات االجتماع

مث  حالة بيانا هم    قوم خدمة نذير بد رها بإرلال  حديثات لحظية في حال  عيرت بيانات هؤالء األش اص أ  حد د أي  عيرات في لجى هم الرلمية 

يم الذي عمي    حالة ال ر ج النهائي للمقيمين   حالة ّلعاء  أشيرة ال ر ج النهائي بعد ّلدارها للمقيم   حالة ّلدار  أشيرة خر ج  عودة للمق فاة ال

  .لم يعد

مستو  جودة الةيانات  تميز خدمة نذير بقدر ها التاعلة علا  حديي بيانات األش اص لتتعاب  م  الةيانات المتوافرة لد  الجهات الرلمية   رف  

قضاء الش صية.  من مزايا خدمة نذير  وفير المعلومات المحدثة  عت  عيرها في السجىت الحهومية   رف  مستو  جودة الةيانات لد  العمي    ال

 علا العيو  التي  عاني منها معظم عواعد الةيانات مث  األخعاء النا جة عن  قادم المعلومات  عدم  حديثها

 منتن دخلي 7.1.10

م  يهدف ّلا درالة  لد االحتياجات حول  وفير بيانات عن الدخ   الثر ة لألفراد كمعلومات عن اإليجارات  األلول 2020منتن  م ّ ىعه في عام 

ي التأمينات االجتماعية العقارية  األلول التجارية  االلتثمارات. كما يهدف ّلا  وفير بيانات ب صوص  وويع األفراد مث   ل  المعلومات المتواجدة ف

تعىم  المؤلسة العامة للتقاعد.  عليه  فإم منتن دخلي يقوم بتسهي  عمليات االلتعىم عن دخ   ثر ة   وويع األش اص  حيي  قوم ال دمة باالل

ادة فاعلية ال دمات اإللهتر نية التي عن المر ب من المصدر الرلمي لهذه الةيانات بشه  مةاشر د م الحاجة ّلا حضور اُلمستعلم عنه  مما يؤدي ّلا زي

  .يقدمها العمي  باإلضافة ّلا من  حد د  ز ير أ  أخعاء بشرية

 باإلضافة ّلا  وفير خدمات الدخ   الثر ة  التوويع  يهدف منتن دخلي ّلا  قديم خدمة  حلي  الم ا ر  المساعدة في  قديم لناعة جديدة  

ي ّلا  وفير خدمة نظام التحم   الذي بد ره يساعد في ختض مؤشرات التعثر في لداد االلتزامات المالية. في عالم االئتمام. كما يهدف منتن دخل

ت أخيرًا  يقوم أيضًا منتن دخلي بتوفير خدمة  حلي  السلوك المالي  االلتهىكي.  يقوم منتن دخلي بتقديم المعلومات للمستتيدين من شركا

 ّلا األفراد.  مؤلسات مالية  التثمارية باإلضافة

 منصة بيانات    7.1.11

م  لتمهين العمي  من ّدراج بيانات المركةات المعلو  التدعائها  التوال  م  مال  المركةة برلائ  نصية عةر 2021منصة  م ّ ىعها في عام 

اء في حال  م ّلىح المركةة. كما  توفر أيضا أرعام الهوا ع المحمولة  المسجلة لد  أبشر إلشعارهم بأمر االلتدعاء  من ثم  حديي بيانات االلتدع

  .خدمة ّدخال معلومات ّلىح المركةة مةاشرة عةر  عةي  بيانات    للجوال

  هدف منصة بيانات    ّلا حماية المستهل   المجتم  من أضرار العيو  المصنعية للمركةات   سهي    سري  عملية  لول المستتيدين 

 .  نظيم  دف  عمليات الصيانة علا  رش الوكاالت حيي يمهن ّدراج رعم التوال  ال اص بالعمي  في رلالة نصيةالمعنيين بقرار االلتدعاء 

 منتن ناع  7.1.12

م   هو منتن يهتم بتقديم خدمات الربط التقني بين مقدمي الةيانات  ال دمات  ّيصال المنتعة للمستتيدين  ذل  2006منتن ناع  بدأ في عام 

ر  قنيات متعورة  متنوعة  لةي م تلع االحتياجات التقنية أللحا  المصلحة.  يعتمد منتن ناع  علا نظم  شعيلية  بي ة التضافة عن  ري   وفي

لومات  منم العمىء موثوعية عالية في التمرارية ال دمات  نق  المعلومات. م  الحتاظ علا  عةي  أعلا معايير الجودة  خصولية الةيانات  المع

 .ف  م  التشريعات  األنظمة الصادرة من لدايا  الهي ة العامة لألمن السةرانيبما يتوا
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  منتن كاشع 7.1.13

ركةة  من خىل خدمة  مهن العمىء من التحق  المةاشر ّلهتر نيًا من بيانات المركةة عةر عراءة لوحتها بهاميرات خالة  ليتم كشع الحالة النظامية للم

األنظمة الحهومية.   قوم خدمة كاشع بعرض المعلومات ذات للة بالمركةة لمسؤ ل األمن لد  المنشأة    تضمن هذه االعتماد علا بيانات 

 المصنعة   نوع  مودي  السيارة. الشركةالمعلومات لوم المركةة األلالي   لوم المركةة الثانوي   

 منتن  صريم 7.1.14 

ار  ّدارة  صاريم الدخول لمنشآ ها  لواًء كام التصريم لترد أ  فرد بمركةة لمنشأة مسجلة في م   مهن العمي  من ّلد2020خدمة أ لقت في عام 

ابط خدمة  صريم   ذل  بعد التحق  من لحة الةيانات المدخلة لواًء كانت بيانات أفراد أ  مركةات  فًقا لما هو موجود لد  الجهات   ف  الضو

العلب  انتهاًء بإلدار التصريم.  من أهداف  مميزات ال دمة ّدارة جمي  عمليات التصاريم من ّنشاء التصريم  الشر   المحددة  ابتداًء من مرحلة  قديم 

لتصريم   ّلدارة   سجي  دخول لاحب التصريم  خر جه  كما  هدف ال دمة ّلا  وفير عمليات التحق  من خىل الربط م  الجهات الحهومية عة  ّلدار ا

 :عامىت اليد ية التي  هوم عرضة للتز ير  التىعب.   قدم خدمة  صريم خدمات فرعية كالتالي الت لص من األ راو  الم

حيي يتم من خىل هذه ال دمة ّدارة عمليات  عريع مةاني المنشأة المقدمة للتصريم من ّدارة حرم المنشأة  جمي  المةاني  خدمة ّدارة المةاني:

فر ال دمة العديد من ال صائص التي يتم من خىلها   صيص الشر   المتةعة عة  ّلدار التصريم   شم  هذه التابعة لها  بيانات مسؤ لي المةاني    و

 ....ّلخال صائص  عريع  ّدارة المةاني   عريع  ّدارة بيانات مسؤ ل المةنا    عريع أ عات الزيارة  العاعة االلتيعابية اليومية لز ار المةنا

حيي  قدم هذه ال دمة عدة أنواع من التصاريم    شم   صريم لترد    صريم فرد بمركةة    صريم أفراد بمركةة  أفراد  خدمة ّلدار  ّدارة التصاريم:

يم النظام بد م مركةة.  يتم في عملية ّلدار التصاريم التحق  من المعلومات األلالية للترد  المركةة عن  ري  الربط م  الجهات الحهومية. كما يت

شر للزائر عن  ري  مووع االلتقةال أ   لب التصريم عن  ري  الزائر بنتسه لواء كام فرد أ  منشأة  ذل  عن  ري   قديم العلب التسجي  المةا

  .مةاشرة ليص  ّلا المشرف للموافقة أ  بحسب ّعدادات المةنا

لمركةات عند  لولهم  خر جهم ّلا الةوابة األمنية  تيم هذه ال دمة للمنشأة القدرة علا  سجي  دخول األفراد  ا خدمة  سجي  الدخول  ال ر ج:

 .(QR code) عن  ري  مشرف األمن في االلتقةال أ  عن  ري  عارئ

   مهن هذه ال دمة العمي  من ربط خدمة  صريم م  انظمته ال الة خدمة الربط م  أنظمة العمي :

مي  علا  عدي  الواجهة الرلومية لمنشأ ه   من خىل هذه ال دمة يتمهن  تيم هذه ال دمة القدرة للع خدمة  عدي  الواجهة الرلومية للمنشأة:

  العمي  من ّضافة شعار المنشأة ليتم عرضه في حسا  المنشأة  أيًضا ّلا  عدي  الواجهة الرلومية لحسا  المنشأة بما يتنالب م  هويتها

مليات التي  مت من خىل ال دمة  الةيانات الموجودة في النظام لمساعدة  وفر هذه ال دمة العديد من التقارير علا الع التقارير  اإلحصائيات: 

 .اإلدارة العليا للعمي   مت ذي القرار من ا  اذ عرارا هم بشه  أكثر دعة

 منصة  راس 7.1.15

دة مت صصة لعرض  بي  م   جم  بين جمي  أ راف العملية العقارية في مهاِم  احد    صةم المنصة نافذة مو2020منصة  م ّ ىعها في عام  حل

تي  قدمها خدمة  شراء الوحدات العقارية السهنية القابلة للتموي     وفر العر ض التمويلية المقدمة عةر المصارف  الشركات التمويلية.  من المزايا ال

مة   راس لألفراد هي  نوع  شمول الوحدات السهنية المعر ضة للةحي عن المسهن المنالب  به  لهولة    وفير الوحدات السهنية المعر ضة ُمقيل

ي  معتمدة من عة  الةنوك   الحصول علا التموي  مةاشرة من عة  الةنوك  شركات التموي    ّمهانية حسا  التموي  من خىل حالةة التموي  ف

  .المنصة

من خىل المنصة    قييم الوحدات السهنية  من المزايا التي  قدمها خدمة  راس لمعوري العقار هي لهولة ّضافة الوحدات السهنية  عرضها 

خىل الولول لمرة  احدة فقط   التسوي    حتيز المةيعات.   تمت  خدمة  راس بمزايا خالة للجهات التمويلية    شم  هذه المزايا  عزيز المةيعات من 

مة لىعتماد بشه  ألرعالسري  لألفراد الراغةين بالحصول علا التموي    لهولة عرض ال يارات التمويلية في ال  .منصة   جمي  الوحدات ُمقيل

 منتن ّفادة 7.1.16

م   تيم التحق  من نتيجة التحص العةي  حيي  عم  علا  سجي   نق  نتائن التحص من المراكز الصحية المعتمدة 2012منصة  م ّ ىعها في عام 

ة للجوازات  اإلدارة العامة للمر ر  األمانات( ّلهتر نيًا  بشه  لحظي  آمن  د م لد   زارة الصحة ّلا عواعد بيانات الجهة الم تصة )كالمديرية العام

التز ير في  حاجة المنشأة أ  لاحب العم  ّلا مراجعة المركز الصحي. كما  تيم التأكد من اإلجازات العةية بشه  ّلهتر ني مما يساعد علا القضاء علا

د  م مؤخرًا ّ احة خدمة ّفادة لل ليجين المقيمين في المملهة حيي  عم  ال دمة علا  سجي   نق  هذه الشهادات  يرف  مستو  جودة الةيانات.  ع

ر نيًا  بشه  نتائن فحولا هم العةية من المراكز الصحية المعتمدة لد   زارة الصحة ّلا عواعد بيانات المر ر  مما يتيم لهم ّلدار رخص القيادة ّلهت

  .لري   آمن
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دمة من خىل منصة ّفادة هي التقرير العةي العام   التقرير العةي لتحص العمالة الوافدة   التقرير العةي للتوويع الجديد   من ال دمات المق 

 قديم    قرير فحص ّلدار   جديد رخصة القيادة    قرير فحص  جديد رخص أمانة مدينة الرياض.  من المميزات المهمة التي  تم بها منصة ّفادة هي

 .ورية   الحد من عمليات  ز ير التقارير العةية   المساعدة علا التةعاد المصابين باألمراض المعديةمعلومات ف

 منتن  ا  7.1.17

م   مهن الممارلين الصحيين من أداء أعمالهم بأفض  جودة  بأع   هلتة  م   قديم عيم  نافسية عةر  وفير 2018 قنية متهاملة أ لقت عام 

بعيدًا عن لعوبات الرعاية السريرية التقليدية  ان تاض عدد األلرة المجهزة اللتيعا  المرضا )من كةار السن  ألحا  األمراض  الرعاية الصحية للمرضا

االنتظار المزمنة(. حيي  تيم هذه التقنية لمقدمي الرعاية ّمهانية متابعة الحالة الصحية لمرضاهم عن بعد  د م الحاجة للتردد علا المستشتيات  

  .ت  ويلة لتلقي العىجلساعا

 ه  من المزايا المهمة التي  تمت  بها خدمة  ا  هي متابعة   سجي  المؤشرات الحيوية مث  ضعط الدم   معدل نةضات علب المريض   درجة حرار

  غيرها  من خىل األجهزة الذكية المتصلة بالمنصة الرئيسية ل دمة  ا .

 للمعلومات الصحية "" احد منصة 7.1.18

م   قدم خدمات ألالية  فرعية بتقنية عالية بهدف  عوير جمي  المعامىت التي  تم في المنشآت الصحية 2017منصة  م ّ ىعها في عام 

مرضا ت دمين  البشه  يومي   رف  كتاءة األداء   سري  اإلجراءات الر  ينية المتةعة )كأنظمة مراعةة األمراض   بيانات الم تةرات   بيانات ّدارة المس

ة الملحة   سجيلهم   شؤ م المووتين   قديم الرعاية التمريضية  العةية الىزمة   نظام خاص بالتأمين العةي  التوا ير(   ذل   ماشيًا م  الحاج

 .إليجاد نظام يتيم ّمهانية  ةادل الملتات الصحية للمرضا بعريقة ميسرة  آمنة

هي  وحيد الملتات الصحية للمريض   متابعة  اريخ المريض الصحي  العىجي    وثي  جمي   من المزايا المهمة التي يتمت  بها منتن  احد 

ة الولول التحولات  التقارير العةية في ملع المريض    وفير  اجهة نظام لهلة للمست دمين    شعي  النظام  التضافته عةر الةي ة السحابية لسهول

األداء التعلي. باإلضافة ّلا ذل   يتيم منتن  احد لعمىئه ّمهانية ّضافة  ّدارة الم تةرات  الصيدليات  من أي مهام    مهين المنشآت الصحية من عياس

عاعمين التمريضي  األد ية التابعة لمراكز الرعاية األ لية    مهين ّدارة الموارد الصحية لمراكز الرعاية األ لية  علا لةي  المثال  سجي  المرضا  ال

ستويات م تلتة من الصىحيات  متابعة اإلجراءات حتاوًا علا خصولية المريض. كما  يتميز منتن  احد في مر نة األنظمة المصممة  العةي    وفير م

مث  أجهزة بموجةه ليتواف   مامًا م  احتياجات المنشأة  مرحلة التعدادها للتحول الرعمي   التواف  م  غالةية األنظمة العالمية لألجهزة العةية 

 .عة  الةيانات الحيوية لتوفير الةيانات للممارلين الصحييناالش

  منصة مستمر 7.1.19

م   هي منصة موحدة لتنظيم نشا ات  برامن التعوير المهني المستمر بالتعا م م  الهي ة السعودية للت صصات 2020منصة  م ّ ىعها في عام 

 :حدة.  من أهم أهدافها ما يليالصحية  لرف  كتاءة العم   ربط الجهات المعنية في منصة  ا

 .الموافقة علا  لةات اعتماد الجهات المقدمة ألنشعة التعوير المهني المستمر -

 . مهين الهي ة السعودية للت صصات الصحية من مراعةة أداء الجهات حتا  تواف  برامجها التعليمية م  أفض  الممارلات العالمية -

 .األنشعة  ّحصاءا ها    سجي  لاعات الحضور التدريةية ال الة بالممارلين الصحيين مهين الجهات من اال ىع علا أنواع  -

 عوير مؤشنننرات أداء لقياس جودة األنشنننعة التدريةية   جودة أداء مووتي ّدارة التعوير المهني المسنننتمر  بهدف مسننناعدة الهي ة  -

 السعودية للت صصات الصحية علا القياس  التحسين.

 

 أبشر 7.1.20

ة  عتةر منصة أبشر المنصة الرائدة في  قديم ال دمات اإللهتر نية علا مستو  المملهة. ّذ انعلقت مسير ها في  قديم خدمات  زارة الداخلي 

لحالي م  لتةدأ أ لا خعوات  وجه المملهة للتحول الرعمي  أنسنة. حيي ألةحت المنصة في  عتنا ا2010 ععاعا ها اإللهتر نية لقعاع األفراد في عام 

    ى ذل   ةاعا ّ ىو منصتي أبشر أعمال ل دمة القعاع ال اص  أبشر حهومة ل دمة الجهات 2030أحد الركائز األلالية لتحقي  ر ية المملهة 

  .الحهومية األخر 

مركز المعلومات الو ني  عم  منصة أبشر  ف  منظومة يقودها  نظيميًا   شعيليًا مركز المعلومات الو ني حيي عامت شركة علم   حت ّشراف 

 نين بتعوير   شعي  المنصة بهدف  حسين ّجراءات العم   أ متة ال دمات المقدمة من عة  ععاعات  زارة الداخلية  لم تلع ف ات المجتم  من موا

 . مقيمين  ز ار باإلضافة ّلا ععاعي األعمال  الحهومة
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 منتجات التنق  7.1.21

التنظيمية  التشريعية في مجال النق   المجال اللوجيستي  عامت الشركة بتعوير حزم من ال دمات الحهومية التي بالشراكة المميزة م  الجهات 

بة  متابعة عدمت حلول فريدة  مميزة  دعم النشا   الجهات العاملة فيه    ععي الجهات التشريعية  التنظيمية األد ات الىزمة لضةط األعمال  الرعا

ذه الحلول علا  نظيم العمليات التعاعدية  حماية أ راف التعاعد )مقدم ال دمة  المستتيد منها( مما يدف  لتوفير بي ة منالةة األداء. كما  قوم ه

صة للمعارات   من لىلتثمار  النمو.  من المنتجات المقدمة منصة  ل    بوابة نق    بوابة  أجير   منصة حافىت   بوابة بيام   بوابة التصاريم األمنية

 . شن

 منتجات المركةات 7.1.22

يعتةر ععاع المركةات  ال دمات ذات العىعة بأعمال   شعي  المركةة ععاع مهم  حيوي  مساهم في دف  عجلة التنمية  االعتصاد   عد عامت 

من ال دمات التي  سه  أعمال الشركة بالمشاركة م  عدد من الجهات التنظيمية  التشريعية ذات العىعة  الجهات ال الة بتعوير   شعي  حزم 

مة للمر ر التعام  في مجال نق    جارة  الت جار السيارات  سهي  حصول الجهات المالهة أللا ي  المركةات لقواعد المعلومات ال الة باإلدارة العا

ق  ملهيتها   جديد  ثائقها    حديد القائد   نتيذ م تلع المعامىت المر رية.   مهن هذه المنصات المنشآت من االلتعىم عن بيانات المركةات   ن

م عن التعلي أ  المتوض بالقيادة داخ  المملهة  خارجها   ّلدار رخص الملهية  لوحات السيارات بشه  فوري.   شم  هذه ال دمات أيضًا االلتعى

 قدم خدمة رعابية   نظيمية أخر  مث  خدمات باشر التي  أمين المركةة   االلتعىم عن الم التات المر رية المدفوعة   ّلدار   جديد رخص السير.  

أبرز المنتجات   هدف الا  عوير اإلجراءات الميدانية  اإلدارية لإلدارة العامة للمر ر.  منتجات  ساهم في متابعة ألا ي  المركةات بصورة مةاشرة.  من

 .منصة  م   منصة باشر   منتن مسارات   منتن ّيجاز

 ل األعمالمنتجات حلو 7.1.23

 قدم عدد من الةوابات  المنصات االلهتر نية مث  منصة مقيم التي  تيم للمنشآت اال ىع علا بيانات مووتيها المقيمين  ّ مام معامىت 

ىل منصة الجوازات ال الة بهم ّلهتر نيًا  بشه  فوري في أي  عت  من أي مهام.  كذل    دم مجموعة حلول األعمال المستثمرين الصناعيين من خ

 .منصة خةرة التي  سمم لل ةراء بتسجي  بيانا هم كجهات خةرة معتمدة لد   زارة العدل الشركةلناعي. كما  قدم 

  هام  المنتجات 7.1.24

رز أهميتها ( جهة لتعريع هويات األفراد ّلهتر نيًا أمام مقدمي ال دمات الحيوية الحهومية  ال الننننة.   ة130أكثر من مائة  ثىثين ) الشننننركة  دم 

ف رعمي موحد موثوو  آمن. كما  قدم خدمات المعابقة للش ص المراد االلتعىم عنه بالةصمة للتأك د في  حسين  جربة المست دم بالت دام معرل

ام  ح   سوي  هذه ال دمات للقعاع ال اص. كما  عم  مجموعة  ه الشركةمن أم الش ص المستتيد من ال دمة هو ذات الش ص المعني.   مل  

ة العامة المنتجات علا  قديم خدمات نق  المعلومات م  الحتاظ علا  عةي  أعلا معايير الجودة بما يتواف  م  التشريعات الصادرة من لدايا  الهي 

 .لألمن السيةراني   من المنتجات المقدمة منصة النتاذ الموحد   خدمة الةصمة   منتن ناع 

 منتجات األمن  السىمة 7.1.25

ّلهتر نية  قدم خدمات المديرية العامة لألمن العام  المديرية العامة للدفاع المدني  المديرية العامة لحرس الحد د. حيي  مهن  منصننننننننات

بقة المسننتتيدين من الحصننول علا متعلةات هذه الجهات الهتر نيًا بما يسنناعد في  سننري  ّجراءات العم  لننواء لعرض التوويع أ  ألغراض  أكيد معا

ة ات الوعاية أ  الحصول علا التصاريم الىزمة لممارلة العم  في الموانئ  المنافذ.  من المنتجات المقدمة منصة أمن   منصة لىمة   منصاألجراء

 .زا ل

 منتجات العقار  المراف  7.1.26

خدمات  منصات للقعاع العقاري  ّدارة المراف  مث  منصة  صريم لهارين المياه   هي منصة موحدة إلدارة جمي  عمليات  أهي   الشركة قدم 

لنننهارين الصنننرف الصنننحي    سنننجي  جمي  الشنننركات المقدمة لصنننهارين الصنننرف الصنننحي  ّلننندار   جديد  راخيصنننها   متابعة   نظيم ال دمات الةي ية 

صرف الصحي من نزح  نق    تري  للمياه.   قوم المنصة بالعم  من خىل ضمام االلتزام الةي ي للصهارين  الحتاظ علا المظهر المساندة في مجال ال

 .العام داخ  المدم

 األعمال التقنية المتهاملة 7.1.27

متعلةات العمي    الربط  التهام  في  بإدارة   حلي  الةيانات الضنننننن مة   عوير األنظمة حسننننننب الشننننننركةمن خىل حلول التقنية المتهاملة  قوم 

حلولها التقنية لعمىئها ضنننننننمن نعاو  كلتة ُيتت  عليها م  العمي    الشنننننننركةالةنا التحتية حيي  تهام  األفهار م  التنتيذ بتناغم احترافي.   قدم 

 :  تمحور األعمال التقنية المتهاملة حول ما يلي
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بتصنننننميم   نتيذ الحلول التقنية  فقًا الحتياجات العمي  بالنننننت دام أعلا ما  لنننننلت له التقنية  الشنننننركة قوم   عوير حلول حسنننننب حاجة العمي :

 .( عامًا في التعام  م  المشاري  الهةر 30الممتدة ألكثر من ثىثين ) الشركةالرعمية عالميًا   من خىل خةرة 

ةيقات علا الجواالت الذكية لتولنني  نعاو  لننولهم لعمىئهم   عزيز عمىئها علا مواكةة حلول التع الشننركة سنناعد   عةيقات الجواالت الذكية:

 .الهتاءة التشعيلية في شركا هم  ذل  بشه  منتص  أ  ضمن مشاري  كةر 

 نتيذ حلول ذكاء األعمال  التي  شم  جم  معلومات متعلةات األعمال   مستودع الةيانات   صميم مستودعات بيانات   عةيقات ذكاء األعمال:

    عوير التقارير  (ETL)     صنننننميم   نتيذ النننننت ىص الةيانات   حويلها   حميلها(OLAP) األعسنننننام   نمذجة األعمال  المعالجة التحليلية المةاشنننننرة

  أ ممتها   ّدارة الةيانات المرجعية  األداء. اختةار الةيانات 

 محركات االلتحقاو 7.1.28

محركات االلنننتحقاو  هي أنظمة متهاملة لضنننةط مسنننتو  النننتحقاو ال دمات التي  قدمها م تلع  الشنننركة شنننم  الحلول التقنية التي  قدمها 

مسننتحقيها التعليين   ضننمام  عاب  شننر   الدعم علا أ ضنناعهم  المنشننآت الحهومية أ  ال الننة  بهدف التأكد من  لننول م تلع أشننهال الدعم ّلا

عة الحقيقية.  عد  جد هذا النظام لربط المنشنننننننأة بم تلع الجهات المعنية لتز يدها بالةيانات التي  سننننننناعدها علا  سنننننننهي   لنننننننول خدما ها المتنو

 :عةول العلةات.  يشم  نظام "التحقاو" ال دمات اآل ية للمستتيدين  منها ما يعزز لرعة التعرف بشه  موثوو علا ك  متقدم   يعدل عملية

 .حوافز العا لين عن العم  -

 .دعم التعليم -

 . أمين الرعاية الصحية -

 .التدريب علا الووائع -

 

 ال دمات المدعومة )كاإللهام  الههرباء  غيرها( 7.1.29 

الةيانات  محركات المنصة  بحيي يتم الحصول علا الةيانات األلالية من خىله  يتهوم النظام من بوابة ّلهتر نية  خدمات المنشآت  منصة ربط 

تيم ّدارة   سننهي  ّجراءات العم   الربط م  مصننادر متعددة باإلضننافة ّلا  جود محرك مرم لمحركات االلننتحقاو  بنية  حتية  قنية لمعالجة الةيانات  

 .نظام ّدارة خدمة العمىء  االعتراضات  خالية التقارير  متابعة األداء  عدي  شر   االلتحقاو كما يتم  قديم الدعم التني  

 منصة التتتيش 7.1.30

 عد هذه المنصنننة أحد المنصنننات التي عامت مجموعة المشننناري  الرعمية بتعويرها  هي منصنننة شننناملة  سنننمم لم تلع القعاعات بالقيام بأعمال 

التتتيش  التي  تماشا م  المعايير العالمية بعريقة ديناميهية  تضمن النماذج  القوائم  ّدارة التتتيش بحيي  سه  عليهم  نظيم   ةسيط عمليات 

 .مهام التتتيش  الم التات  المدفوعات  غيرها من المزايا التي  تضمنها هذه المنصة

 "أشياء"منصة ّنترنت األشياء  7.1.31

الرعمية بتعويرها  هي منصة  سمم بالربط بين "األشياء" مث  األش اص  األماكن  عد هذه المنصة أحد المنصات التي عامت مجموعة المشاري   

 سمم بتقديم  األجهزة باإلنترنت بحيي يمهن ّرلال  التقةال الةيانات بعريقة لهلة.  م  عوير هذه المنصة بناًء علا التقنيات متتوحة المصدر  التي 

ف ّدارة األجهزة  جم  الةيانات   حليلها.  من المزايا التي  وفرها هذه المنصنننننننة القدرة علا جم   ّدارة  أ متة األجهزة المتصنننننننلة بعريقة فعالة بهد

 .الةيانات   صويرها برلوم بيانية   حليلها  ّدارة األجهزة  األلول بشه  آمن  فعال

 منصة ألاس7.1.32 

فض  الممارلات    شم  أنظمة مترابعة  عم  كنظام متهام  منصة لحابية متهاملة  متعورة لت عيط الموارد المؤلسية بأحدد التقنيات  أ 

مهين بقاعدة بيانات مشتركة   دم جمي  أعسام  ّدارات المنشآت الحهومية  ال الة.  يتعام  النظام م  منسوبي المنشأة كجزء من د رة العم  لت

بإنشننناء المنصنننة بناء علا فهمها  الشنننركةةيرة  كتاءة عالية.  عامت المنشنننآت من النننت دام  ّدارة مواردها المعلوما ية  المادية  الةشنننرية بتاعلية ك

ة لمتعلةات الووائع الحهومية  شنننننننةه الحهومية  الووائع ال النننننننة بالقعاع ال اص في ّ ار منظومة الموارد الةشنننننننرية   األنظمة المالية   أنظم

ا يوفر المر نة الىزمة لتنتيذ األعمال.   وفر منصنننة ألننناس خيارات لنننىلننن  اإلمداد   األنظمة األخر   م  الحرص علا  عةي  أفضننن  الممارلنننات بم

  :متعددة للتنتيذ كالتالي

 .(Software as a Service) نظام لحابي يتوافر كن"برمجيات ك دمة -

 .(Platform as a Service) نظام لحابي يتوافر كن"منصة خدمة -

 .(On-premise Solution) ّمهانية االلتضافة في الةي ة التقنية للعمي  -
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   من المزايا التي  تمت  بها منصنننة ألننناس هي  مهين المنشنننأة من التركيز علا جوانب  عوير األعمال   منم المنشنننأة نظرة شننناملة  موحدة لواع

لنننننىلنننننة في أداء اإلجراءات أعمالها    وفير المر نة العالية في ّعداد النظام حسنننننب  تضنننننيىت المسنننننت دم. ّضنننننافة ّلا ذل    وفر منصنننننة ألننننناس 

قنية  العمليات م   وفير عرض بسننننننيط لتتة  لننننننير العم     صننننننميم متواف  م  األجهزة الذكية    وفير خعط جاهزة للتعام  م  الحاالت العارئة    

 .التعةي  الواحد   التتعي  السري  للمنتن   لهولة الربط م  األنظمة  ال دمات األخر 

 

 الناد االعمال 7.2

عةر ععاع ّلناد األعمال ّلا  عزيز الميزة التنافسية لها في مجال التشعي    قديم ال دمة في مجاالت االختصاص   ذل  من اإلدارة  الشركةعا  س

خدما ها في هذا القعاع بمتهوم  الشركة التشعي  الهلي لل دمات  أ  الدعم الجزئي لها في مجاالت محددة   التدرج بها نحو التحول الرعمي.   قدم 

المعر فة القعاع ال اص   التي  ساعد المنشأة الحهومية المستتيدة علا  حقي  التحول اإللهتر ني بنجاح   ف  أعلا الموالتات  المعايير الد لية 

أم منشآت هذه  الشركةتر نية   جدت م  القعاعات الحهومية في مسيرة التحول ّلا الحهومة اإلله الشركةفي ك  مجال عملي.  من خىل خةرة 

لية  التي القعاعات  حتاج في  حقي  هذا التحول ّلا نعاو خدمات يتجا ز نعاو ال دمات التقنية األلالية  ّذ  وجد لعوبات عديدة في الةي ة التشعي

 :حلولها في عدة مجاالت كما يلي الشركةيجب التعلب عليها  مهيدًا للتحول اإللهتر ني.   وفر 

 الرعابة  التتتيش 7.2.1

ة  سعا خدمات الرعابة  التتتيش ّلا رف  الهتاءة  الجودة من خىل الحلول التشعيلية  الرعمية    هدف لتحوي  ال دمات من ممارلات  نظيمي

 :ّلا خدمات ذات عيمة اعتصادية مضافة.   شم  عائمة خدمات الرعابة  التتتيش ما يلي

: بناء  ّدارة   شعي  ال دمات التتتيشية الحهومية لضمام مستويات عالية من األلعول  ّدارة المةال  المالية خدمات التتتيش الميداني  ّدارة

دية  القر ية جودة الم رجات  زيادة نسب االمتثال  من أمثلة ذل  برنامن ّجادة  الذي يةاشر أعمال الرعابة  التتتيش بالنيابة عن  زارة الشؤ م الةل

 .هدف الا رف  نسةة االمتثال لد  المنشآت التجارية اإللهام  الذي ي

ّدارة  ّلدار التراخيص بالنيابة عن الجهة الحهومية من خىل نموذج  شعيلي عاب  للتحول نحو نموذج رعمي علا المد  المتولط  من  التراخيص:

 .عاعات العم أمثلة ذل  مركز العةاعة الذي يعم  علا دعم المنشآت الحهومية في  ةاعة المستندات  ب

 قديم حلول  قنية أ  فنية إلدارة الحشود الةشرية  التحهم في مسارا ها في المنا    المساحات المتتوحة.  من أمثلة ذل   قديم  ّدارة الحشود:

 .حلول  قنية إلدارة الحشود في مهرجام الجنادرية

ت العةيعة المركةة لتقديم معلومات ذات عيمة نوعية.  من أمثلة ذل    قديم حلول  شعيلية   قنية لجم   رلد الةيانات ذا االلتةيام  الرلد:

الحن جاهزية المشاعر المقدلة حيي  م العم  م   زارة الحن  العمرة للتأكد من جاهزية المشاعر المقدلة  الرعابة علا جمي  المراف  في مولم 

 .م2019لعام 

 مراكز األعمال 7.2.2

اكز األعمال" الحلول المثلا للجهات ال دمية التي  تعام  بصتة مةاشرة م  الجمهور أثناء  قديم ال دمة فمن من خىل منظومة "مر الشركة قدم 

في  الشركةّلا  حقي  معدالت رفيعة من الهتاءة في كافة محعات رحلة العمي .   شتم  ال دمات التي  قدمها  الشركةخىل باعة ال دمات  سعا 

 :مجال مراكز األعمال ما يلي

 قديم الحلول التشعيلية المىئمة الحتياج الجهة ال دمية من خىل التعوير  التشعي  لقنوات ال دمة المركزية بما يضمن التميز  راكز ال دمات:م

 . الجودة في ال دمات المقدمة.  ُ قدم الحلول التشعيلية كمشر ع عم  يتم م  الحهومة أ  أم ُيقدم علا ألاس المشاركة بالدخ 

 حوي  ال دمات ذات القنوات المركزية ّلا خدمات متنقلة مدعومة بنموذج  شعيلي رعمي يسه  للمستتيد الحصول  عمىء المتنقلة:خدمات ال

 .عليها  ف  المهام  الزمام اللذين يحددهما

درالة رحلة العمي  ذات العةيعة المركةة  المتداخلة  مهيدا لتحويلها  من خىل نموذج  شعيلي متعور مدعوم بعنالر رعمية متنوعة   رحلة العمي :

 .ّلا  جربة يسيرة خالية من التعقيد  ثرية ب دمات القيمة المضافة للعمي 

 ّلناد العمليات 7.2.3

في مجاالت   صصية محددة   ساهم بصورة فعالة في  حقي  األهداف التشعيلية المعلوبة   مجموعة من ال دمات الداعمة لألعمال الشركة قدم 

 :ما يلي الشركةد م أم يستوجب ذل  التشعي  الهلي لل دمات.   شم  خدمات ّلناد العمليات التي  قدمها 

متقدمة  دعم اال صال بالمستتيد كقنوات التوال   ّدارة   شعي  عمليات عنوات التوال  الم تلتة م  العمىء    وفير حلول عنوات التوال :

  .المرئي
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 :ّلناد األعمال التشعيلية: ّلناد األعمال التشعيلية للجهات الحهومية  ال الة كاألعمال التالية

ةيقها من خىل خدمة  شتم  علا مجموعة من معايير الجودة يتم  قديمها للجهات التي  قدم خدمات مةاشرة لعمىئها   يتم  ع خدمة مقياس:

ةلية زيارات د رية للجهة المستتيدة للتأكد من  عةي  معايير مقياس.   هدف خدمة مقياس ّلا  قديم التقارير  المىحظات  خعط التحسين المستق

 .بعريقة  ىئم الجهة المستتيدة    مهنها من رف  مستو  ال دمات لديها

لعمليات التشعيلية ال الة بقعاعات اإللناد الحهومي لتتم متابعتها  معالجتها م  اإلدارات : خدمة  تيم للمست دمين  سجي    وثي  اخدمة محور

لتزام بمعايير المعنية في الوعت الزمني المحدد.  يهدف النظام ّلا زيادة الهتاءة  اإلنتاجية   قليص المدة الزمنية لتنتيذ   قديم العلةات  ضمام اال

دارة القعاع. فمن خىل ال دمة يمهن للمست دم معرفة ّجمالي عدد العلةات المقدمة   متابعة حالتها  التترة التي الجودة  التهام  بين العمليات  ّ

 .التعرعتها العلةات لتتم معالجتها مما يساعد في رف  جودة  دعة العمليات التشعيلية

 نية     زين الوثائ  اإللهتر نية   ّدارة الوثائ  الورعية    زينها  خدمة معنية بتحوي  الوثائ  الورعية ّلا  ثائ  ّلهتر خدمة الرعمنة  األرشتة:

ني م  حتظ  معالجة الوثائ  المتضررة   رميمها   اإل ىف اآلمن للوثائ    األرشتة المتنقلة. ُ قدم ال دمة لمساعدة الجهات علا التحول اإللهتر 

  .كام   اري ها الوثائقي

خدمة مسؤ لة عن  ةاعة الوثائ  الرلمية  الحسالة عةر منظومة  قنية  فنية متهاملة من خىل ّجراءات ذات جودة عالية   حت  خدمة العةاعة:

أيضًا بتقديم خدمة التولي  للمست دم النهائي  ب يارات متعددة مما ي دم  الشركة ثائ   غيرها. كما   قوم  الشركةمراعةة أمنية آنية حيي  عة  

 .تي  تعام  معها  يحق  رضا المست دمين النهائيينالجهات ال

ّدارة جودة المنصات الرعمية  فحصها   دعيقها بما يحق  التمرارية ال دمات.  من األمثلة علا ذل  منصة ّثراء ّدارة   شعي  المنصات الرعمية: 

متابعة   قييم العملية التدريةية بهتاءة  ّيصال الةرامن التدريةية  هي منصة  علم   دريب ّلهتر نية يتم  قديمها من خىل بي ة علم السحابية إلدارة  

 .به  لهولة من خىل أ متة جمي  األنشعة المتعلقة بالتدريب  التعليم المستمر

تنادًا ّلا الم تةرات  المعام  الحديثة:  وفير أفض  ال ةرات في المعام   الم تةرات لتقديم خدمات التصميم  االختةار  القياس للمنتجات ال

 . قنيات حديثة بما في ذل  علا لةي  المثال معام  األغذية  األ ربة التي  ستتيد منها األمانات

 الدعم بالتقنيات الحديثة 7.2.4

هذه المنظومة لتوويع التقنيات الحديثة التي  دعم األعمال في المجاالت الم تلتة بهدف  مهين الجهات المستتيدة من  حقي   الشركة قدم 

ّلا عمىئها األجهزة الذكية  الشركةنتائن نوعية لح  المشاك  المعقدة من خىل التثمار التقنية المتقدمة.   شم  ال دمات المساندة التي  قدمها 

 حقي   بحيي يتم  وريد   ركيب األجهزة الذكية التي  ساعد في  قديم حلول نوعية  حق  القيمة  المنتعة للجهة المستتيدة  اللت دامها في  نتيذ

 .اإللناد لألعمال التشعيلية   من أمثلة ذل  خدمة السوار اإللهتر ني

 التو ين  بناء القدرات 7.2.5

من خىل ّدارة التو ين  بناء القدرات بتأهي  الهوادر الو نية بأعلا المعايير العالمية من باحثين عن العم  أ  مووتين علا رأس  الشركةم  قو

 هم بتأهي  مهارات األفراد  عدرا هم  ربعها بهتاءا الشركةالعم  من خىل عمليات التقعا  محهمة لشع  الشواغر المتاحة في لوو العم .   قوم 

بأداء أعمال التو ين  بناء القدرات عةر نموذجين رئيسيين  هما رف  المهارات  ّعادة  الشركةالتنية  الوويتية   حقي  االلتدامة المهنية.   قوم 

  : أهي  مهارات  الةي العم   مر ًرا بعدة مراح  كالتالي

العرض من عة  لوو العم   درالة العلب من عة  الةاحثين عن عم  يهدف ّلا  حلي  الوض  الراهن في السوو من درالة  درالة لوو العم :

بعد ذل   بتحديد التوجه المستقةلي من خىل  حديد القعاعات  المنا    الشرائم المستهدفة  ّعداد خعة للتنتيذ.   قوم  الشركة ال ريجين.   قوم 

  .نهايًة بتقديم التوليات  التقارير الد رية الشركة

. الشركةبتحقي  الربط بين ألحا  العم   الةاحثين عن عم  من خىل منصة التوويع المعورة من عة   الشركة قوم  التوويع: شعي  عمليات 

من خىل منصة التوويع بعرح الووائع الشاغرة   الةحي عن مرشحين  ّرلال أ  التقةال  لةات التوويع. كما يقوم الةاحي عن عم   الشركة  قوم 

التوويع  ّضافة المهارات  ال ةرات    صتم الترص الوويتية باإلضافة ّلا  قديم أ  التقةال  لةات العم .   ةدأ منهجية  بالتسجي  في منصة

راعةة د رة التوويع بعملية الترشيم  التهي ة للمقابىت الوويتية ثم ّدارة د رة التوويع  ّدارة منظومة الحوافز للةاحثين عن العم   لواًل ّلا م

 . االلتدامة   نتهي بعملية التقييم  المتابعة الد ريةالتوويع 
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  صميم  اعداد   نتيذ برامن التأهي   التدريب:  7.2.6

  :( مراح  كاآل ي6  مر  ل  الةرامن بستة )

بمراجعة أهداف  مسؤ ليات  الترا يجية الجهة المستتيدة أ  ألحا  العم   مراجعة هيهلها التنظيمي  المسارات  الشركة قوم  مرحلة التحلي :

بمراجعة الةرامن التدريةية الحالية  آلية عياس أثر التدريب  أعضاء هي ة التدريب في لةي   حلي   الشركةالوويتية  أ لافها الم تلتة. كما  قوم 

  .ة   عوير ّ ار الجدارات المنالباالحتياجات التدريةي

بتصميم الةرامن التدريةية المستقةلية  التأكد من  عةي   صميم الةرامن التدريةية م  الترا يجية لاحب العم   الشركة قوم  مرحلة التصميم:

 .ا ية للمدربينبتعوير المسارات التدريةية للمسارات الوويتية   قييم السير الذ الشركة. كما  قوم وذجه التشعيلي نم

 .بالةدء في  عوير المحتو  التدريةي العملي  المحتو  التدريةي اإللهتر ني الشركة قوم  مرحلة التعوير:

بتقديم خدمات التحلي  الوويتي  التقييم الذا ي بالت دام اختةارات متنوعة الهتر نيًا  المقابىت  الشركة قوم  مركز التقييم  التعوير الش صي:

 .من بعد ذل  بعرض النتائن  خعط التعوير المقترحة الشركةلسناريوهات االفتراضية.   قوم الش صية  ا

  .بتعوير ّجراءات عم   نتيذ الةرامن التدريةية   ر يب العنالر اللوجستية للتدريب مث  مهام التدريب  المادة العلمية الشركة قوم  مرحلة التنتيذ:

بتقييم التدريب  عياس األثر   ذل  يشم  اآل ي: عياس انعةاع المتدربين   عياس مد  اكتسا  المتدربين للعلوم  الشركة قوم  مرحلة التقييم:

لتتادة  المعارف  المهارات السلوكية   عياس مد  عدرة المتدربين علا  عةي  العلوم  المعارف  المهارات السلوكية في بي ة العم    عياس مد  ا

 .التدريةية  باإلضافة ّلا عياس العائد علا االلتثمار أ   هلتة التدريب مقارنة بالتتادة لاحب العم  من الةرامن التدريةية لاحب العم  من الةرامن

خدمات ّدارة التو ين  بناء القدرات هو  شعي  مراكز  اعات  هي ّحد  مةادرات لند و  نمية  الشركة من المشاري  السابقة التي عدمت فيها 

رية لتوويع السعوديين   دريةهم علا مهارات الووائع األلالية  ّرشادهم عة   أثناء  بعد عملية التوويع  العم  علا التمرارهم الموارد الةش

 .في  وائتهم

 

 ال دمات االحترافية 7.3

ال دمات االحترافية   التي من خىلها يتم فهم  ةيعة المشهلة القائمة في المنشأة  اكتشاف أبعادها   الشركة شم  ال دمات التي  قدمها 

الجديدة   درالة مراح  العم  المست دمة بمزاياها  عيوبها   التيعا  التحديات المستقةلية    حديد العقةات التي عد  عرع   عةي  ألاليب العم  

ّلا  عوير األداء العام للمنشأة  الشركةعة العم   مراحلها  أجزائها  م   حديد أهدافها التي ينةعي  حقيقها  لعيًا من  ذل  بعرض رلم ر ية  اضحة ل 

لتشارية  رف  مستويات رضا العمىء   ذل  علا أيدي خةراء  التشاريين لهم خةرة  ويلة في العديد من الت صصات   يتم ذل  عةر  قديم ال دمات اال

 .ارات  حلي  الةيانات خدمات التش

 ال دمات االلتشارية

خدمات التشارية متهاملة  ععي رحلة المنشأة من  صميم ال عط االلترا يجية ّلا  نتيذها عةر الةرامن  المشاري   من خىل  اعم  الشركة قدم 

من خىل عملها في هذا المجال بتهم  ةيعة  الشركةالتشاري ذي خةرة  ويلة في العديد من المجاالت الرعمية  التقنية  اإلدارية  التشعيلية.   هتم 

ات التي ض  الحالي للمنشأة  اكتشاف أبعادها   درالة ألاليب العم  المست دمة بمزاياها  عيوبها   التيعا  التحديات المستقةلية    حديد العقةالو

قها.  يتم عد  عرع   عةي  ألاليب العم  الجديدة   ذل  بعرض رلم ر ية  اضحة ل عة العم   مراحلها  أجزائها م   حديد أهدافها التي ينةعي  حقي

لعملية في هذا المرحلة أيًضا الةحي عن أفض  الممارلات العالمية المتصلة بالمجال مح  الةحي   ذل  ألغراض المقارنة  التنةا  أفض  األفهار ا

  :في هذا المجال الشركة  األلاليب اإلدارية  التنية    حديد المعايير المعتةرة د ليًا في مجاالت العم  الم تلتة.  من أبرز ال دمات التي  قدمها

 االلتشارات االلترا يجية  اإلدارية  برامن التحول

 ش يص  ُ عنا هذه االلتشارات بالعم  لوًيا م  المنشأة  فرعها لتعريع التحول المأمول للمنشأة    عريع خار ة العري  الموللة ّليه   ذل  عةر

 حصر الموارد المتوفرة  لىلتتادة من العوام  اإليجابية المتاحة   وفير الظر ف المنالةة لنموها الوض  الراهن  بتحديد النقا  اإليجابية  السلةية فيه  

المستقةلية   جنب الم ا ر التي  واجهها   التحضار النظام الةي ي المحيط بالمنشأة  عةر منهجيات  أد ات م تةرة  مةتهرة   عين علا  شهي  الر ية 

ها. يتم ك  ذل  م  األخذ بعين االعتةار أفض  الممارلات في مجال أعمال المنشأة   معرفة الدر س المستتادة من التي  عمم المنشأة للولول ّلي

مها    :في هذا المجال الشركةالدرالات المقارنة.  من ال دمات التي  قدل
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لها   ر ية المنشأة   الرلالة   األهداف من خىل  حديد القيم التي يجب علا المنشأة  منسوبيها التحلي بها     صميم االلترا يجيات: مثل

لا  حقي  االلترا يجية التي  عةر عن مسارات التركيز في األعمال خىل مدة ال عة االلترا يجية   مؤشرات عياس أدائها   خار ة العري  الموللة ّ

 .هذه األهداف عةر  عريع المةادرات  الةرامن االلترا يجية  أ لويا ها

حيي يتم العم  علا بنائها لتهوم متناغمة م  الترا يجية المنشأة   ذل  من خىل  عوير رحلة عميلهاس للتمحور حول  التشعيلية: صميم النماذج 

ت   الهياك  احتياجا ه   علعا ه بعد التعرف عليها من العمىء أنتسهم  بت ا هم الم تلتة    عريع ال دمات الداخلية  ال ارجية للمنشأة   اإلجراءا

 . ال ارجية تنظيمية التي  جم  بين  ضوح  وزي  األد ار  المر نة الىزمة   الموارد الةشرية الىزمة   ضوح األ لاف الوويتية   الحوكمة الداخليةال

منشأة  فتركز علا ّلا بناء ّجراءات  تواءم م  الترا يجية ال الشركة عد اإلجراءات من مهونات النماذج التشعيلية    هدف  ّعادة هندلة اإلجراءات:

لية   حسين العمليات ذات القيمة المضافة للعمي   أهداف المنشأة  بما يحق  أفض  التوازنات بين هذين األمرين   يؤدي ّلا  نتيذ األعمال بسرعة عا

العمليات غير الضر رية.  من  جودة ال دمات  المنتجات التي  قدمها لتنالب احتياجات عمىئها  رغةا هم    سهم في ختض التهلتة من خىل ّلعاء

 .أهم ما يستحضر هنا أيضًا ّعادة هندلة اإلجراءات بما يمهن المنشأة من رعمنتها  أ متتها

ُ نشأ هذه المها ب لجم  عدة فرو من   صصات م تلتة في مهام  احد من أج  القيادة  أفض   المها ب المت صصة )مها ب التميز المؤلسي(:

عم للمنشأة للحصول علا أعلا  أفض  عيمة  أداء  عةر  صميم  اعتماد أ ر عم   معايير داخ  المنشأة  متابعة  نتيذهاس الممارلات  الةحي  الد

ركز إلدارة ال دمات  المنتجات بما يحق   علعات العمي    موحات المنشأة معًا.  بحسب حاجة المنشأة  يمهن للمجموعة أم  نشئ   شع  مها ب  

 .ن التميز المؤلسيعلا نعاعات معينة م

  نتيذ االلترا يجيات

  2030علا  مهين المنشآت من  نتيذ الترا يجيا ها  ف  آلية عم  مةنية علا ربط خععها باألهداف االلترا يجية لر ية المملهة  الشركة عم  

ذ االلترا يجية الم عط لها   ح  العقةات التي   حلي  مةادرا ها   تضيلها علا مستو  برامن  مشاري   م   حديد العوام  المساعدة علا نجاح  نتي

 مها ب دعم  نتيذ  2030خدما ها في هذا المجال لمها ب  حقي  الر ية  الشركة واجه المنشآت في رحلة  نتيذ هذه االلترا يجيات    قدم 

 .االلترا يجية في المنشآت

  التشارات ّدارة التحول  التعيير التنظيمي

تشارية م  منسوبي المنشأة بهدف  حقي  التحول ّلا الوض  المنشود  ف  منهجية ناجحة   دم انتقال المنشأة ّلا االل الشركة عم  كوادر 

بتهي ة  ّعداد مووتي المنشأة لقةول  الشركة ض  مستقةلي يتماشا م  الترا يجيا ها   علعا ها نحو التنمية  التعوير. كما  قوم ّدارة التعيير لد  

مها العمليات  اللوائم   :في هذا المجال الشركة القيم  الهياك  التنظيمية الجديدة.  من ال دمات التي  قدل

  من خىل  قييم الوض  (BoT)  قوم هذه ال دمة علا مةدأ الةناء  التشعي   النق   أليس مهتب ّدارة المشاري  / ّدارة التحول / ّدارة الةرنامن:

   الةرامن   بناء التصور المستقةلي للوض  المنشود   من ثم  عوير المنهجية  نموذج العم    حوكمة الحالي في المنشأة لممارلات ّدارة المشاري

لها. كما  قوم  العىعة  آلية  ةادل المعلومات داخلًيا  خارجًيا    صميم الهيه  اإلداري ال اص بالمهتب   أيًضا النماذج  عوالب المستندات المصاحةة

من خىل هذه ال دمة بنشر النظام التقني الذي يمهن منسوبي المنشأة من القيام بمهامهم اليومية من خىله  ّلدار التقارير  التعراض  الشركة

 .لوحات التحهم  عياس األداء

ل  قييم الوض  الحالي في   من خى(BoT)  أليس مهتب  حقي  الر ية/ ّدارة االلترا يجية:  قوم هذه ال دمة علا مةدأ الةناء  التشعي   النق 

 ّدارة مةادرات الر ية  بناء التصور المستقةلي للوض  المنشود   من ثم  2030المنشأة لممارلات متابعة  مواءمة االلترا يجية م  ر ية المملهة 

اإلداري ال اص بالمهتب  أيضا النماذج  عوالب  عوير المنهجية  نموذج العم    حوكمة العىعة  آلية  ةادل المعلومات داخلًيا  خارجًيا    صميم الهيه  

قارير المستندات المصاحةة لها  باإلضافة ّلا نشر النظام التقني الذي يمهن منسوبي المنشأة من القيام بمهامهم اليومية من خىله  ّلدار الت

 . التعراض لوحات التحهم  عياس األداء لمؤشرات الر ية ال الة بالمنشأة

  من خىل نشر فري  التشاري مؤه  في الموع  يعم  (BoT)   المعرفة:  قوم هذه ال دمة علا مةدأ الةناء  التشعي   النق دعم التشعي   نق

ّدارة التحول جنًةا ّلا جنب م  منسوبي المنشأة للقيام بأنشعة  مهام التشعي  اليومية المتعلقة في مها ب متابعة  ّدارة المشاري   ّدارة الةرامن  

تمر حقي  الر ية  ّدارة االلترا يجية  ّدارة التعيير  باإلضافة ّلا عم  فحص د ري يهدف ّلا  قييم مستو  النضن  الحاجة ّلا التحسين المس مهتب  

  ّلا ضمام نق  المعرفة  التدريب المستمر علا رأس العم الشركةكما  سعا  .(®Axelos P3M3) با ةاع أفض  الممارلات العالمية في هذا المجال

 .خىل مدة التشعي   الذي غالُةا ما يستمر من لنة ّلا ثىد لنوات  لتمهين المنشأة من بناء القدرات  التىم األعمال عند االنتهاء

 من خىل  حديد الوض  المنشود من التحول لد  المنشأة  حثها علا  ةني ثقافة التعيير با ةاع أفض  الممارلات العالمية في هذا ّدارة التعيير:

   عقد الجلسات التوعوية   رش العم   نق  المعرفة لر اد التعيير  لتمهين منسوبي المنشأة أ  (Prosci ADKAR® , AXELOS® OCM) المجال

 .المستتيدين من  ةني التعيير  دخوله حيز العم  المعتاد
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 خدمات التشارات الرعمنة

علومات للمنشآت  المؤلسات   ذل  عن  ري  الةحي عن أفض  الممارلات الرعمية بتعوير الترا يجيات التحول الرعمي   قنية الم الشركة قوم 

وير األداء العام  التقنية العالمية المؤثرة في المجال مح  الةحي  الدرالة   ذل  للمقارنة  التنةا  أفض  األفهار االبتهارية  العملية  لعًيا ّلا  ع

  .رعمية  حق  الريادة الرعمية في مجال العم  المعني رعمًيا  رف  مستويات رضا العمىء من خىل خعط

ّلا  عوير الترا يجية  حول رعمي   قني للمنشآت  المؤلسات   ز يدها بتصاميم مرجعية للحلول الرعمية  التقنية الىزمة  مما  الشركة  هدف 

  .يات الناش ة فيهايساهم في رف  جودة األداء  جودة ال دمات االلهتر نية من خىل  مهين   ةني التقن

 

 لتمهن خعط التحول الرعمي االلترا يجي المنشآت من االلتتادة من القدرات الرعمية المتنوعة  التقنيات الناش ة  مث   قنيات الذكاء 

عم  رعمية ابتهارية  مهن االلعناعي   ّنترنت األشياء   للسلة الهت    الةيانات الض مة   الحولةة السحابية  بما ينعهس ّيجاًبا علا  عوير نماذج 

خدمات  عريع خصائص األنظمة التقنية التي  حتاجها  الشركةأعمال المنشأة رعمًيا  القعاع ذي العىعة    عزز موععها الريادي في مجالها. أيًضا  قدم 

 :المنشأة لرعمنة النماذج التشعيلية لديها.   شم  خدما ها اآل ي

  .  قنية المعلومات  عوير الترا يجيات التحول الرعمي -

 عوير الترا يجيات ّدارة  حوكمة الةيانات  دعم  نتيذ  شعي  مها ب  -

 .الةيانات

 حلي    قييم احتياجات الرعمنة  مستو  النضن الرعمي  -

 .للمؤلسات

 .درالة   صميم هيهلية مرجعية للمنصات الرعمية -

مهتب    ب الهيهلية المؤلسية  دعم  شعي  أليس   شعي  مها -

 الهيهلية المؤلسية

 ال دمات االحترافية في  حلي  الةيانات  الذكاء االلعناعي -

  .التشارات حوكمة  قنية المعلومات -

 

خدما ها االحترافية كننننننننأل  الترا يجي يساعد عمى ها للولول بهتاءة  فاعلية لألهداف المرجوة  ّيجاد  اكتشاف أهداف جديدة  الشركة قدم 

فيما ي ص ال دمات  الشنننركةمن الةيانات  ؤدي ّلا منتجات  خدمات ذات عيمة مضنننافة  سنننتح  االلنننتثمار فيها.  من ضنننمن ال دمات التي  قدمها 

 :ي  الةيانات  الذكاء االلعناعي ما يلياالحترافية في  حل

بتقديم خدمات   ول المنشآت من االلتةاو  المةادرة في ح  المشاك  عة   عوعها.  يساعد ذل  كثيًرا  الشركة قوم  االلتشعار  االلتشراف:

بقديم ال دمات  الشنننركة عوعها.   قوم  مت ذي القرارات  ّدارات األزمات لد  المنشنننآت لتقلي  لنننعوبات عياس المشننناك    حديد آلية عيالنننها عند

 :التالية في لياو االلتشعار  االلتشراف

 .اكتشاف العىعات الم تية - .بناء لوحات عيادة  تاعلية لدعم مت ذي القرار -

 . وليد  قارير مؤ متة - .(KPI)  صميم مؤشرات األداء الرئيسية -

 .التنةا  األعمال بر   مدعومة بالةيانات - .اكتشاف األنما  -

 . صور الةيانات عةر الزمام  المهام عن  ري  رلومات متحركة - .المقارنة التةادلية -

 ز يننند اإلدارة بنننآراء متعنننددة العةقنننات )النننذهنننا  لألعلا /  - .المقارنة المعيارية -

 .لأللت (

 

 حليىت  سننننناعد مت ذي القرار من التنةؤ بالمسنننننتقة   ّيجاد التوععات المدر لنننننة  اإلجابة علا التسنننننا الت  الشنننننركة قدم  التحليىت المتقدمة:

ركات أ  المسننتقةلية المعقدة من خىل  عةي   قنيات  عدين الةيانات  الذكاء االلننعناعي.   ؤدي  ل  التحليىت المتقدمة ّلا مثًى الننتهشنناف المح

  :ما يلي الشركةواهر بعينها أ  اختيار أفض  السة  للتعام  م  مشهلة ما.  من التحليىت المتقدمة التي  قدمها األلةا  الرئيسية خلع حد د و

 . قييم الم ا ر  ّدار ها - . حلي  األعمال -

 .النمذجة  التحليىت التنةؤية - . حلي  اإلنتاو -

 .الهشع عن العش - . حلي  المنصات االجتماعية -

 . حديد ميزات المنتن  التسعير - .جزي ها حلي  ف ات العمىء بعد   -

 . صميم  اختةار السيالات الم تلتة لمستويات التعويض - .التحلي  الديموغرافي -

 . ز يد اإلدارة بنظرة شاملة لترص السوو   حديا ه - .التحلي  االعتصادي -
 

ّم بناء منظومة إلدارة   حلي  الةيانات الضنن مة ُي ضنن  مت ذ القرار في المنشننأة ّلا اإلجابة علا عدة ألنن لة  منصننة امتياز لحلول الةيانات الضنن مة:

م اختيار أفضنن   تعل  بالتقنيات الم تلتة للحصننول علا الةيانات  أخر  لت زينها  أخر  لمعالجتها  غيرها للتحلي  أ  لعرض النتائن.  يهمن التحدي في أ

ا التقنيات في أي م رحلة من  ل  المراح  يأ ي مترابًعا م  أهداف المنشننأة نتسننها  حيثيا ها كمثال ال لتية التقنية للعاملين  متداخًى أ  حتا متناعضننً

بناء    يتم دعم المراح  الم تلتة فيالشركةم  التقنيات األمث  في المراح  األخر .  عليه  فإنه في منصة امتياز لحلول الةينات الض مة المقدمة من 
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  حلي  الةيانات  المنظومة إلدارة   حلي  الةيانات الضننن مة ابتداًء من التوالننن  م  مصنننادر الةينات الم تلتة علا  نوعها   مر ًرا بتوفير  قنيات معالجة 

ة الةي ة التشنننننناركية  التي  مهن فرو  نهايًة لةناء لوحات القيادة   عةيقات التقارير  اإلخعار اآلني. كما  تيم منصننننننة امتياز لحلول الةيانات الضنننننن مة ميز

 Low Code) العم  الم تلتة لد  المنشننننأة من معالجة   حلي  الةيانات أ  بناء نماذج  علم اآللة   عةيقات الةيانات من خىل  قنيات الهود المن تض

Development) ال دمات المنمنة  (Microservices) لحة   ةًقا لنظام محهم من التتويض ثم مشننننننناركة ذل  م  الترو األخر   ألنننننننحا  المصننننننن

 .في مشاركة الةيانات (Authorization and Authentication)  المصادعة

 2021اهم اإلنجازات خىل عام . 8

 االلترا يجية  8.1

ذت الشننركة خىل عام  نموها  بما يتواف  م  العديد من ال عط  الدرالننات التي  هدف ّلا  عوير أعمالها  ضننمام  ولننعها  الننتمرارية  2021نتل

    من أبرز ما  م العم  عليه:ة شركة علمالترا يجي

 للمجموعة ّ مام خعط األعمال لوحدات الشركة  الشركات التابعة فيما ي ص التوععات المستقةلية. 

  في لنوو األلنهم الرئيسنني   الشنركة% من ألنهم 30االنتهاء من ّجراءات العرح  نشنرة اإللندار م  هي ة السنوو المالية السنعودية لعرح

 درالة الم ا ر, التحص النافي للجهالة  غيرها من اإلجراءات. السوو شاملة جمي  المهام مث  درالة 

 .ّنشاء ععاع جديد لىلتثمار يهدف لتنمية محتظة الشركة االلتثمارية   الرغةة في  نمية ملع االلتحواذات  الشراكات 

 حلول التقنية 8.2

 :2021ت لعام من اهم اإلنجازا

 لا اإل ىو التجريةي للحن الذكي  يشم  مسار الحن اإللهتر ني  بعاعة الشعائر الذكية  السوار الذكي  ر بو ات ذكية   التقنيات الحديثة ع

  ري  المشاعر.

 .ّنشاء  دعم   شعي   ليانة المنصة اإللهتر نية لةرنامن التهىك العاعة في الجهات الحهومية 

 تعوير المؤلسي لعدد من الجهات في القعاع العام  ال اص. نتيذ أنظمة ال 

 م  منها:2021 علا الجانب اآلخر   م ّ ىو عدد من المنتجات  ال دمات الرعمية الجديدة في عام 

 2021ال دمات المعورة خىل عام 

 التول  في خدمات يقين 

 .التحق  الرعمي من ال دمات الصحية 

  ري  الةصمة.التحق  من هوية المست دم عن  

 .الربط بمنصة النتاذ الو ني 

 التول  في خدمات منصة أبشر 

 . خدمات الةريد  التقرير الشام 

 .)الوثائ  الرعمية )الهوية  اإلعامة  الرخصة 

 .نق  ملهية مركةة  شليم 

 التول  في نعاو منتن ضامن 

 بحيي يشم  العمليات المالية لنق  ملهية المركةة علا منتن  م.

  2021حلول رعمية  م ا ىعها خىل عام 

  رعمية  ربط ألننحا  القضننايا ال الننة في مجالأ ما بألننحا  االختصنناص في نتس المجال  االلننتتادة منهم في القضننايا  منصننة خةرة:منصننة

 العدلية.

  ن منصة رعمية متهاملة  قدم خدمات ّلهتر نية لألفراد  المنشآت في لوو نق  األ عمة  السل ولي : منصة الجهات الم تصة  .  مهل

 من ضةط  مراعةة أنشعة نق  األ عمة  السل  لرف  الجودة  األمانة  السىمة.

  ّلهتر نية  سنناعد المنشننآت ال الننة  الحهومية علا  رح  ّجراء المزادات العقارية   مهين األفراد  الجهات الراغةة  منصننةالمزادات: منصننة

بالمشنننناركة بالمزاد  م  التحق  من بيانات المزايدين بشننننه  لحظي  دعي  بهدف  سننننهي  عملية المزاد للمسننننتتيدين  الجهات الحهومية 

  ال الة.
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   ن: منصننة بيانا  كاالت السنننيارات من التوالننن  م  ألنننحا  المركةات حول العيو  المصننننعية في مركةا هم   ريقة اإللنننىح  منصنننة  مهل

حسننب  عليمات المصننن     مهن المنصننة من ّدراج بيانات المركةات المعيةة   حديي حالة المركةة بعد ّلننىح ال ل .  م ّ ىو أ ل خدمات 

 المنصة  هي خدمة )التدعاء المركةات(.

  منصننة  ربط بين المشننترين بمحىت المتر شننات  يعم  علا جم  محىت المتر شننات بالمملهة بحيي  مهن هذه المراكز من : أثادمنصننة

 عرض منتجا هم   ساعد علا  حديد مىئمة المنتن لمنزل المشتري عة  شراءاه من خىل ميزة   قنية الواع  المعزز.

 ات العقارية  ّدار ها للعقود عصنننننننيرة المد    قدم مجموعة من ال دمات الذكية منصنننننننة  مهن من  أجير  عرض الوحد: منصنننننننة الننننننتأجر

 التهاملية التي  ساهم في رف  الهتاءة التشعيلية  زيادة المداخي  لمىك الوحدات العقارية.

 صة  ين متعدد الوجهات  في ععاع السنياحة  الترفيه   وفر للمسنتتيدين خيارات Soft launchمنصنة مت صنصنة أ لقت بشنه  مةدئي : من

  فعاليات لياحية   رفيهية بالت دام  قنيات عرض عوائم م صصة له  مست دم بما يتىءم م  اهتماما هم الش صية.

 منصة  وليط  هدف للجم  بين االفراد  شركات الت ليص الجمركي لعاية   ليص الةضائ  ال الة باألفراد من الموانئ.: منصة  وليط 

 الناد االعمال  8.3

  1 شعي  مراكز التحص المول  الم صصة لسةاو التورميى. 

 عقارية   قديم خدمات تقديم خدمات التنتيذم   زارة العدل لجية شراكات الترا ي عقد. 

 .التول  لمراكز ناجز في ثىد مدم رئيسية 

 .ىو   شعي  مركز خدمة المستتيدين في محافظة العى ّ 

 :التتتيش 

   لمشاري  مدينة جدة لتتتيش الحتريات. وعي  عقد مهتب التنسي 

  أكثر من مليوم زيارة  تتيش ضمن ا تاعيات األمانات. نتيذ  

 .ىو مركز ال دمات الزراعية بوزارة الةي ة  المياه  الزراعة ّ 

  ألع عملية. 9ّ ىو أعمال الرعابة  التتتيش بوزارة السياحة   نتيذ 

 :ّلناد العمليات 

 مليوم مستند. 76زارة العدل حيي  ل  عدد المستندات التي  م  حويلها من  رعي ّلا رعمي أرشتة  رعمنة المستندات لو 

  مليوم  ثيقة مر ةعة ب دمات علم الرعمية )مركز العةاعة(.2 م معالجة   ولي  عدد 

 .ىو   وزي  الةعاعة الذكية للحاج ّ 

 .ىو  شعي  منصة ّثراء لجامعة األمير نايع ّ 
 

 القدرات:التو ين  بناء 

  ععاع اال صننننناالت  عاع الصنننننحي ألع لنننننعودي  لنننننعودية في ععاعات عدة بم تلع منا   المملهة   ضنننننم الق 153 وويع أكثر من 

 .التنية الهندلية   المهن المعلومات  قنية 

  ّرشنناد  لسننات  وجيهاحتياجات العم   حيي يشننم  التدريب  قني  رخص ّلهتر نية   ج ألع لننعودي  لننعودية لمواكةة 50 دريب أكثر من 

 مهني.

  ال دمات االحترافية 8.4

  الدرالننننة االلننننتشننننارية لحماية  ّدارة   شننننعي  مواع  التراد الثقافي  مراكز الز ار   الشننننراكة م  هي ة التراد لقيادة التحول الشننننام  في

 منظومة التراد الثقافي.

  السعودية للموالتات  المقاييس.االنتهاء من درالة   حلي  لتحسين  جربة المستتيد للهي ة 

 .ّعادة  صميم   حسين  جربة المستتيدين بمركز ال دمات الشام  لهي ة المدم االعتصادية  المنا   الحرة 

  االنتهاء من ّعادة هندلة اإلجراءات لنظام التراخيص اإللهتر ني الشام  بهي ة اال صاالت   قنية المعلومات  حيي  م  وحيدها ضمن منصة

  شم  هذه ال دمات. موحدة

  اختيار  زارة الموارد الةشننننرية  التنمية االجتماعية شننننركة عِلم لقيادة التحول في منظومة االلننننتقدام من خىل ثىثة مشنننناري  الننننتشننننارية

 الترا يجية.

 .ّعداد الترا يجية التحول الرعمي للهي ة العامة لأل عاف لما يمهنها من  عوير منظومة القعاع الوعتي 

 خدمات  زارة النق .  أ متهلتشارية لدرالة   قييم خدمات ا 

 .درالة منظومة الةريد في السعودية   صميم النموذج العم  المثالي ليتم  عةيقه عةر منصة الةريد الموحد 

 .عوير الترا يجية  نموذج عم  منصة الي وت لتمهين التحول الرعمي  

  العامة لأل عاف. عوير ال عة االلترا يجية للتحول الرعمي في الهي ة 
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 األداء المالي .9

 م 2021حتا  م2019ة من السنة المالي أبرز المؤشرات 9.1

 

 المؤشرات المالية 2021 2020 2019

  نسةة التدا ل 2.21 2.37 2.46

  نسةة النقدية 74% 112% 65%

 باأليام  -معدل د رام المدينين   166   211   223 

 باأليام  -معدل د رام الدائنين  49 78 93

  نسةة ّجمالي الموجودات ّلا حقوو الملهية 186% 180% 185%

  العائد علا حقوو الملهية 20% 14% 20%

  ّجمالي الربم الا اإليرادات 31% 34% 32%

 هامش لافي الربم  15% 12% 15%

  ربحية السهم من العمليات التشعيلية 7.68 4.45 3.76

  ربحية السهم من لافي الربم 7.09 3.83 3.84

 

 بالمىيين )ريال لعودي(م 2021حتا  م2019ة اآلخر الموحدة من السنة المالي  الدخ  الشام  عائمة الربم أ  ال سارة 9.2

 

 2019 2020 2021 الةيام

 2,102  2.466   3,828  اإليرادات

 (1,420) (1,629)  (2,632)   هلتة اإليرادات

 682 837 1,195 الربم ّجمالي

    المصاريع

 (84) (87) (106)  بيعيه   سويقية

 - (35) (90)  م صص خسائر ائتمانية متوععة

 (210) (247)  (269)  عمومية  ّدارية

 (87) (112)  (116)  التهىك  ّ تاء

 301 356 615 ربم العمليات التشعيلية

 (5) (6) (5)  مصاريع  مويلية

 12 11  9  عصيرة األج  عوائد  دائ 

 - 0.1 3 لافي الحصة في نتائن شركات زميلة

 - 3 25 التعير في القيمة العادلة لىلتثمارات من خىل الربم أ  ال سارة

 (1) 8  2  )مصاريع( ّيرادات أخر 

 307 372 649 لافي الربم عة  الزكاة

 - (66) (82) الزكاة

 307 306 567 لافي الربم

    الشام  اآلخر السنةالدخ  

    بنود لن يعاد  صنيتها الحًقا ّلا عائمة الربم أ  ال سارة

 2 0.8 16 التعير في القيمة العادلة لىلتثمارات من خىل الدخ  الشام  األخر

 (12) 0.2 (7) ّعادة احتسا  م صص مهافأة نهاية ال دمة

 297 307 576 لافي دخ  السنة بعد الدخ  الشام  اآلخر 
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 بالمىيين )ريال لعودي( م2021ّلا م 2019للسنوات ات  لافي الربم رلم بياني إلجمالي اإليرادفيما يلي 

 

 

 

 :)ريال لعودي(بالمىيين  القعاعية المعلومات -

 م2020 م2021 اإليرادات

 1,727 2,102  األعمال الرعمية

 652 1,635 حلول ّلناد األعمال

 86 90 ال دمات االحترافية

 2,466 3,828 المجموع

 التهاليع

 (1,629) (2,632)  هلتة اإليرادات

 بالتثناء االلتهىك (مصاريع التشعي  
 (334) (375) )مانية المتوععةئت اال تاء  ال سائر اال

 (35) (90) خسائر ائتمانية متوععة مصر ف 

 (112) (116) مصاريع التهىك  ّ تاء 

 17 34 )مصاريع( / ّيرادات أخر 

 (66) (82) زكاة 

 (2,159) (3,261) المجموع

 307 567 لافي الربم
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  حلي  ألهم االنحرافات في عائمة الربم أ  ال سارة  الدخ  الشام  اآلخر

 ّلا رئيسنني بشننه  االر تاع يعود. لننعودي ريال مليوم 3,828 ّلا اإليرادات ّجمالي ليصنن  م 2020 بعام مقارنة% 55 بنسننةة اإليرادات ار تعت 

 في الزيادة  تمث  ريال  مليوم 1,635 ّلا القعاع ّيرادات ّجمالي ليصننن % 151 بنسنننةة ار تاًعا القعاع حق  حيي األعمال ّلنننناد ععاع مشننناري 

 القائمة. المشاري  أداء  حسن ّلا باإلضافة حهومية  جهة م  خدمات مراكز   شعي  إلدارة جديدة عقود علا الشركة حصول عن نا جة ّيرادات

 بسننننةب رئيسنننني بشننننه   ذل  ريال  مليوم 2,102 ّلا القعاع ّيرادات ّجمالي ليصنننن % 22 بنسننننةة الرعمية األعمال ععاع ّيرادات ار تعت كما

 .كور نا جائحة أثر من المنتجات بعض  عافي ّلا باإلضافة  أبشر  يقين مقيم لمنتجات جديدة خدمات  دشين

 في االر تاع يعود. لننننننعودي ريال مليوم 2,632 ّلا اإليرادات  هلتة ّجمالي ليصنننننن   2020 بعام مقارنة% 62 بنسننننننةة يراداتاإل  هلتة ار تعت 

 خدمات مراكز   شننعي  بإدارة المتعلقة اإللننناد  هاليع ار تاع ّلا باإلضننافة الدخ  ار تاع  هاليع مشنناركة  ّلا رئيسنني بشننه  اإليرادات  هلتة

 أداء بالتزامات للوفاء المشننناري  مووتي عدد زيادة بسنننةب رئيسننني بشنننه   ذل  المةاشنننرة المووتين  هلتة ار تعت كما. المشننناري  من لعدد

 .العقود

  ار تاع ّلا الربم لافي في االر تاع يعود. لعودي ريال مليوم 567 ّلا الربم لافي ليص  م 2020 بعام مقارنة% 85 بنسةة ربمال لافي ار ت 

 بشه  رئيسي. اإليرادات

 

 )ريال لعودي( بالمىيين لشركة علم  الشركات التابعةيرادات اإل تالي  

 الشركةالم 
 ّيرادات الشركة

 غير الموحدة

اإليرادات الموحدة 

 للمجموعة

 3,469   3,470  شركة علم

 307 307 "الشركة السعودية لتةادل المعلومات"  ةادل

 52 636 شركة ّمداد ال ةرات المحد دة

 - - لىلتثمار التقنيشركة علم 

 - - شركة موارد المستقة  المحد دة

 - - شركة العمرة لل دمات المتميزة

 - - شركة ألدام ديجيتال

 - - شركة علم أركام لتقنية نظم المعلومات

 - - شركة علم للمدفوعات الرعمية المحد دة

 3,828 4,413 المجموع

 

 

  



 
 2021السنوي  التقرير

  34 -  62 

 

 عائمة المركز المالي الموحدة 9.3 

 (لعودي ريال) بالمىيين م2021 حتا م2019 المالية السنة من

2019 2020 2021 

 الةيام 

 الموجودات

 الموجودات غير المتدا لة

 ممتلهات  معدات 347  374  355

 أعمال رألمالية  حت التنتيذ 58  109   48

 موجودات ح  الت دام 108  131  154

 ملمولةموجودات غير  165  83   19

 التثمارات في شركات زميلة 3  0.21  -

 موجودات مالية أخر  120  45  16

 ّجمالي الموجودات غير المتدا لة 802 742  592

 الموجودات المتدا لة   

 ذمم مدينة  1,655  1,370 1,116

 موجودات العقود   660  274  414

 متدا لة أخر مصاريع مدفوعة مقدمًا  موجودات   123  87 99

 موجودات مالية أخر    492  - 4

  دائ  مرابحة  100  538 482

 النقد  ما في حهمه  1,362  1,013  105

 ّجمالي الموجودات المتدا لة 4,392 3,282 2,220

 ّجمالي الموجودات 5,194 4,025  2,812

 حقوو الملهية  المعلوبات   

 حقوو الملهية   

 المالرأس  800 50 50

 الزيادة المقترحة في رأس المال - 450 -

 احتيا ي نظامي 82 25 25

 احتيا يات أخر  (27) (35) 

 أرباح مةقاة 1,955 1,744 1,435

 ّجمالي حقوو الملهية 2.809 2.234 1,510

 المعلوبات   

 المعلوبات غير المتدا لة   

 معلوبات شراء عقار  50   74  98

 معلوبات عقود ّيجار   87   102  119

 م صص مهافأة نهاية ال دمة للمووتين  263   228  184

 ّجمالي المعلوبات غير المتدا لة 401 404  401

 المعلوبات المتدا لة   

 ذمم دائنة 249 183 169

 مستح  ّلا أ راف ذات عىعة 17 24 3

 معلوبات عقود  236 227  186

 الدف   معلوبات متدا لة أخر مصاريع مستحقة  1,335 835 501

 زكاة 103 66 -

 معلوبات شراء عقار  24 23 23

 معلوبات عقود ّيجار   19 28 19

 ّجمالي المعلوبات المتدا لة 1,984 1,387 901

 ّجمالي المعلوبات 2,384 1,791 1,302

 ّجمالي المعلوبات  الحقوو الملهية 5,194 4,025  2,812
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 م2021حتا م 2019 للموجودات  المعلوبات  حقوو الملهية من السنة الماليةرلم بياني 

 

 

 

 

  حلي  ألهم االنحرافات في عائمة المركز المالي

  ار تاع رلنننيد الموجودات المالية مليوم ريال.  يعود االر تاع بشنننه  رئيسننني ّلا  802% لتصننن  ّلا 9ار تعت الموجودات غير المتدا لة بنسنننةة

  باإلضافة ّلا التثمارات ّضافية االلتثماراتهذه  ّعادة  قييم ذل  بسةب   الذي يمث  بشه  رئيسي التثمارات في شركات ناش ة  األخر 

 .خىل العام الشركةعامت بها 

  386بمةل   مليوم ريال   يعود ذل  بشنننه  رئيسننني ّلا ار تاع موجودات العقود 4,392% لتصننن  ّلا 34ار تعت الموجودات المتدا لة بنسنننةة 

بالتثمار في لند و  الشركة  كما عامت الشركةمليوم ريال  ذل  بالتماشي م  ار تاع ّيرادات  284مليوم ريال   ار تاع الذمم المدينة بمةل  

 .مليوم ريال 490أللواو النقد "مرابحة" مدرج ضمن بند موجودات مالية أخر   ذل  بمةل  

  ذل  بسةب ار تاع لافي أرباح الشركةمليوم ريال   2.809% لتص  ّلا مةل  26ار تعت حقوو الملهية بنسةة . 

  مليوم ريال.  يعود االر تاع بشننننننه  رئيسنننننني ّلا زيادة أرلنننننندة بنود  1,984% لتصنننننن  ّلا 40ار تعت المعلوبات المتدا لة للمجموعة بنسننننننةة

 الدخ .بمشاركة ال الشركاء في مشاري  ل  بشه  رئيسي بسةب زيادة أرلدة مستحقاتمصاريع مستحقة  معلوبات متدا لة أخر   ذ

 

 القر ض 9.4

 فيما بيام بتتالي  القر ض بالمىيين )ريال لعودي(:

الةل  المتةقي 

 من التموي 

المسدد خىل 

 م2020العام 

المسدد خىل 

 م2021العام 
 الشركة المانحة للقرض الم الجهة  ةيعة التموي  مدة التموي  عيمة التموي 

 لنوات 10 145.2 14.5 14.5 -
 موي  بد م 

 عوائد

 لند و االلتثمارات العامة

 "الجهة المالهة"

 شركة  ةادل

 "شركة  ابعة"
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 الشركةالمدفوعات النظامية المسجلة علا  9.5

 :)بالريال السعودي( م   لع موجز لها  بيام ألةابها الشركةفيما يلي بيام بقيمة المةال  النظامية المستحقة  المدفوعة من عة  

 

 المؤلسة النظامية 2021 الولع السةب

 متعلب نظامي

ما يتم لداده أ   حميله علا التترة  فقا فريضة الزكاة  نظام ضريةة 

 الدخ   رلوم نظام لداد في المملهة
 هي ة الزكاة  الضريةة  الجمارك 128,813,293

 متعلب نظامي
لداده أ   حميله علا التترة  فًقا ألحهام نظام العم  في  ما يتم

 المملهة
 المؤلسة العامة للتأمينات االجتماعية 115,245,190

 متعلةات نظامية

 اخر 
 جهات نظامية أخر  851,804 مةال  مدفوعة أ  متر ضة بموجب القوانين األخر 

 المجموع 244,910,287  

 

 

 الجزاءات  العقوبات  9.6

 أ   نظيمية أ  عضائية. ّشرافيهم من عة  أي  حدة 2021 ألي جزاءات أ  عقوبات خىل عام الشركةلم  تعرض 

 

 التعامىت م  األ راف ذات العىعة 9.7

   الشركات الزميلة  الشقيقة  المديرين  مووتي اإلدارة العليا للمجموعة   يتم اعتماد الشركة تهوم األ راف ذات العىعة من المساهم في 

  فقًا للظر ف االعتيادية للتعامىت. الشركةشر    أحهام هذه المعامىت من عة  ّدارة 

ساهم الرئيسي(  أعضاء مجلس اإلدارة بإجراء معامىت م  أ راف ذات عىعة متضمنة التعام  م  لند و االلتثمارات العامة )الم الشركة قوم 

عامىت  تم  المدراء التنتيذيين  غيرها من الشركات التي يمتلهها لند و االلتثمارات العامة أ  األعضاء من مجلس ّدارة  ل  الشركات   ك   ل  الم

 . الشركة فًقا للشر   المتت  عليها من عة  ّدارة 

 م  األ راف ذات العىعة التالية:خىل السنة بإجراء معامىت  الشركةعامت 

 العىعة الجهة

 الجهة المالهة لند و االلتثمارات العامة

 مووتين مووتي اإلدارة العليا

 أعضاء أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة زميلة شركة يونيتون 

 شركة زميلة شركة حلول الو ن
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  م  أ راف ذ ي العىعة المةرمة  اال تاعيات لعقودا

 األعضاء الذين لهم مصلحة غير مةاشرة العقد / اال تاعية #

1.  

بين الشركة  مركز المعلومات الو ني  التي لعضو مجلس اإلدارة األعمال 

معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت مصلحة غير مةاشرة فيها  هي عةارة 

بمةل   ب صوص  عةيقات االنترنت 19/3/2015مذكرة  تاهم موععة بتاريخ عن 

( ريال لعودي   عد  م هذا التعاعد بد م شر   ا  مزايا 6,000,000.00)

  تضيلية.

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت

2.  

بين الشركة  مركز المعلومات الو ني  التي لعضو مجلس اإلدارة األعمال 

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت مصلحة غير مةاشرة فيها  هي عةارة

ب صوص دعم   شعي   ليانة  1/1/2015مذكرة  تاهم موععة بتاريخ عن 

( ريال لعودي   عد  م هذا التعاعد بد م  7,006,000.00بمةل  )  األنظمة

 شر   ا  مزايا  تضيلية.

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت

3.  

ة بين الشركة  مركز المعلومات الو ني  التي لعضو مجلس اإلداراألعمال 

معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت مصلحة غير مةاشرة فيها  هي عةارة 

 ملح   م02/02/2008 بتاريخا تاعية  عوير موارد الةيانات الموععة عن 

% من 10التي  تضمن   صيص نسةة  م04/04/2021 بتاريخالتعدي  الموع  

ي ّجمالي دخ  خدمات الةيانات لتنتيذ خدمات  عويرية للمركز  بسقع لنو

( ريال لعودي   عد  م هذا التعاعد بد م شر   ا  60,000,000.00عدره )

 مزايا  تضيلية.

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت

4.  

 التي مستشتا عو  األمن  برنامن - زارة الداخلية  بين الشركة األعمال 

ألعضاء مجلس اإلدارة األلتاذ/ رائد بن عةد الله بن أحمد   األلتاذ/ عةدالله 

عقد  شعي  بن عةدالرحمن الربيعة مصلحة غير مةاشرة فيها  هي عةارة عن 

الموع  بتاريخ  بالمدينة العةية 19لتاير س كوفيد  مركز اللقاحات

 م هذا التعاعد ( ريال لعودي   عد 9,700,000.00م بمةل  )11/03/2021

 بد م شر   ا  مزايا  تضيلية.

 األلتاذ/ رائد بن عةد الله بن أحمد

 األلتاذ/ عةدالله بن عةدالرحمن الربيعة

5.  

االلعناعي )مركز الهي ة السعودية للةيانات  الذكاء  بين الشركة  األعمال 

المعلومات الو ني(  التي لعضو مجلس اإلدارة معالي الدكتور/ عصام بن 

خدمات  مشر ععقد لله الوعيت مصلحة غير مةاشرة فيها  هي عةارة عن عةدا

( 350,000,000م بمةل  )01/04/2020الموع  بتاريخ  2فراد أل زارة الداخلية ل

 ريال لعودي   عد  م هذا التعاعد بد م شر   ا  مزايا  تضيلية.

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت

6.  

االلعناعي  التي الهي ة السعودية للةيانات  الذكاء  األعمال بين الشركة  

لعضو مجلس اإلدارة معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت مصلحة غير 

ا تاعية  شعي    عوير  ّضافة خدمات ذات عيمة مةاشرة فيها  هي عةارة عن 

م 01/02/2020الموععة بتاريخ  مضافة لمنصة ال دمات اإللهتر نية )أبشر(

 تضمن مشاركة بدخ  ال دمات التجارية   عد  م هذا التعاعد بد م  التي 

 شر   ا  مزايا  تضيلية.

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت
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أل راف ّم التعامىت م  األ راف ذات العىعة  تشننننابه م  التعامىت التجارية م  األ راف ال ارجية. فيما يلي  تالنننني  المعامىت الجوهرية م  ا

 :)بالريال السعودي( السنةذات العىعة خىل 

 المعامىت م  المال  
 م2020 م2021

 26,248,524 44,278,595 ّيرادات خدمات

 33,487,000 - أرباح مدفوعة وزيعات 

   شركة يونيتوني 

 19,561,849 39,717,754  هاليع خدمات

   شركة حلول الو ن

 173,250 8,505,614  هاليع خدمات

   المعامىت م  مجلس اإلدراة  مووتي اإلدارة العليا

 22,537.340 23,028,824 ر ا ب   مزايا

 12.914.366 17,522,788 مهافآت  بدالت

 1.664.641 2,625,532 ة نهاية ال دمةأفامه

   األرلدة

    مدرج ضمن ذمم مدينة  لند و االلتثمارات العامةمستح  من 

  مصاريع مدفوعة مقدًما  موجودات متدا لة أخر  حهومية
56,072,372 24,289,551 

   متدا ل–مستح  ّلا أ راف ذات عىعة 

 13.895.778 - (1لند و االلتثمارات العامة )

 8.092.751 12,895,453 شركة يونيتوني 

 129.712 1,913,554 شركة حلول الو ن

 1,986,500 1,986,500  وزيعات أرباح مستحقة

 24,104,741 16,795,507 المجموع

 

 ّدارة الم ا ر. 10
ة في  عم  شركة علم علا درالة   حلي  الم ا ر االلترا يجية  التشعيلية  التي عد  حدل من  نتيذ خعط الشركة المستقةلية لتهوم الشركة رائد

تم  حديد يال دمات المةتهرة في السوو السعودي  حيي  قوم الشركة بمتابعة المتعيرات السوعية  التشعيلية  من ثم درالتها   حليلها    بناء عليه 

وكمة   الم ا ر  خعط  االلنننننننتجابة المنالنننننننةة  الرف  بتقارير د رية عنها الا اإلدارة التنتيذية  لجنة المراجعة بشنننننننه  مسنننننننتمر   يتم ذل   فقا للح

 .ISO31000  COSOالسيالات المعتمدة إلدارة الم ا ر في الشركة م   ةنا أفض  الممارلات العالمية في هذا المجال مث  

 لي عائمة الم ا ر  التي عد  واجه الشركة خىل  نتيذ أعمالها:فيما ي

 الم ا ر االلترا يجية: 10.1

  ركيز أعمال الشركة علا الجهات الحهومية 

  عتمد بعض أنشنننعة الشنننركة علا  عوير الحلول  المنصنننات الرعمية المر هزة علا بيانات بعض الجهات الحهومية  باإلضنننافة الا  نتيذ المشننناري  

 ات حهومية أخر   من المتوع  ام  ستمر في  شهي  نسةة كةيرة من ّيرادات الشركة.لجه

شركة  لت تيع اآلثار المتر ةة علا ذل    عم  الشركة في  ولي  الشراكات م  القعاعات الحهومية االلترا يجية   بناء منصات رعمية  ملهها ال 

لنمو   حقي  المسننننتهدفات المالية. كما  قوم الشننننركة بالتولنننن  في السننننوو المحلي ( لضننننمام اPPP كذل   عوير مشنننناري  المشنننناركة في الدخ  )

  الد لي بإضافة منتجات  عزز من حصتها السوعية. 

 التعورات التقنية السريعة  احتياجات العمىء

العمىء عالية المسنننننتو   معايير يتميز لنننننوو ال دمات الرعمية بالتعير التقني السنننننري   النننننتحداد منتجات جديدة   حسنننننينات  قنية  متعلةات 

حاليين الصننناعة المتعورة.  يعتمد نجاح الشننركة المسننتقةلي علا عدر ها في االلننتمرار بتعوير خدمات  حلول جذابة   سننويقها   قديمها لعمىئها ال

السريعة  المستمرة في مجال التقنية   المستقةليين في الوعت المنالب  بشه  فعال  بألعار  نافسية.  يتعلب ذل  أم  ستجيب الشركة للتعيرات

  أم  واكب  عورات القعاع  ال دمات الرعمية  الحلول المقدمة من الشركات الجديدة   يمث  ذل   حديا للشركة في المستقة .
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 االلنننننننتجابة لمتعلةات   لذل  يتم  نتيذ العديد من المةادرات في علم لتهي ة بي ة عالية المر نة  مهن الشنننننننركة من مواكةة التعييرات السنننننننريعة

تعزيز العمىء بنجاح  التهيع معها في التوعيت المنالنننننب. كما  سنننننتثمر الشنننننركة بشنننننه  كةير في مجال األبحاد  االبتهار  كذل  االلنننننتثمار الجريء ل

 مركزها الرائد في السوو.

 الم ا ر التشعيلية: 10.2

 م ا ر الهجمات اإللهتر نية

مية المالية  االلنننننننترا يجية لعمىء الشنننننننركة  فإنها عد  هوم عرضنننننننة لهجمات ّلهتر نية  شنننننننم  التير لنننننننات نظرا لعةيعة أعمال الشنننننننركة  األه

  االختراعات  غيره   التي  ؤثر علا لرية أنظمة المعلومات  الةيانات ال الة بها  لىمتها   وافرها. 

 تضننننمن أحدد الحلول  التقنيات في مجال أمن المعلومات  مما   للحد من الهجمات اإللهتر نية  قوم الشننننركة بتعةي  أفضنننن  الممارلننننات  التي

(  المعيار الد لي ألمن NCAيضنننننننمن امتثال أعمال الشنننننننركة للمعايير المعتمدة  بما في ذل  االلتزام بمتعلةات الهي ة الو نية ل لألمن السنننننننيةراني )

 (.ISO27001المعلومات )

 م ا ر  عع  أنظمة المعلومات  مراكز الةيانات

يؤدي حد د أي عع  في أنظمة المعلومات التقنية ال النننننة بالشنننننركة ّلا  وعع أعمال الشنننننركة اليومية  مما يؤثر علا الهتاءة التشنننننعيلية  عد

 ي   وععات أيضنننا عدرة الشنننركة علا  قديم ال دمات لعمىئها بهتائها عالية  مما لنننيهوم له  أثير علا أعمال الشنننركة  نتائن عمليا ها  مركزها المال

 عمىئها المستقةلية. 

 لذل  عملت الشنننننننركة علا  عوير كتاءة أنظمتها لتوفير السنننننننرعة المنالنننننننةة لىلنننننننتجابة عند حد د أي عع  في أنظمتها   القدرة علا  وفير 

 مراكز الةيانات  ضننننمام  ال دمات بهتاءة عالية من خىل الةنية التقنية المتينة التي  شننننم  جمي  المتعلةات الىزمة للحد من  عع  أنظمة المعلومات

 التمرارية األعمال.

 الم ا ر المتعلقة بالتدامة نمو ّيرادات الشركة  ربحيتها:  10.3

 مؤشنننر النمو السنننري  إليرادات الشنننركة خىل التترة الماضنننية كام بسنننةب  ةيعة متعلةات العمىء  عد ال يدل علا أدائها المسنننتقةلي مما يضنننمن

الماضنننننننية  حيي عد ين تض معدل نمو اإليرادات  عد  واجه الشنننننننركة  قلةات د رية في ّيرادا ها   التي عد  عتمد علا النننننننتمرار النمو بنتس الو يرة 

  وعيت بعض المشاري  الهةيرة التي  قوم الشركة بتنتيذها لةعض الجهات الحهومية.

ر المتعلقة بالنننتدامة النمو  ضنننمام الربحية   نتن عن ذل  لذل   قوم الشنننركة بتنتيذ المةادرات االلنننترا يجية المنالنننةة للت تيع من حدة الم ا 

% خىل الثىد السنننوات الماضننية   ذل  بسننةب الزيادة في ّيرادات المنتجات 13.6ار تاع في ّيرادات الشننركة الصننافية بمعدل نمو لنننوي مركب عدره

م بناء علا الننترا يجية 2020تحواذ علا شننركة  ةادل في عام الرعمية  بشننه  رئيسنني خدمة يقين   شننعي    عوير منصننة أبشننر.  كذل  أيضننا  م االلنن

 المتمثلة بإيرادات خدمات منصة فسم. الشركةعلم في التول    الذي نتن عنه زيادة في ايرادات 

 الم ا ر السوعية: 10.4

ت في معايير السوو   عد يؤدي يتسم لوو ال دمات الرعمية بمستو  عالي من المنافسة حيي ّنها لوو خاضعة للتعيرات السريعة  التعورا

 هذا المستو  من المنافسة بان تاض الحصة السوعية للشركة.

 من أج  رف  عدرة الشننركة علا التنافس بشننه  فعال   قوم الشننركة بالننتثمارات ّضننافية في الةحي  التعوير  ال دمات  التسننوي   المةيعات. 

 مةتهرة للمنافسننننة في السننننوو من خىل  عوير منتجات  خدمات متهاملة  موحدة في   عم  الشننننركة علا رف  عدر ها في  قديم خدمات متميزة 

 مجاالت اعمالها الرئيسية  علا لةي  المثال ال دمات الصحية  ّدارة الهوية  ال دمات اللوجستية  غيرها من المجاالت.

 الم ا ر التشريعية  التنظيمية: 10.5

المملهة   التي  عم  عدد من الجهات الحهومية علا  عةيقها  فقا لسننيالننات الحهومة   وجها ها    ضنن  الشننركة لمجموعة من أنظمة  لوائم 

مث  نظام لننننننوو المال  نظام المنافسننننننة  نظام ضننننننريةة القيمة المضننننننافة  نظام الشننننننركات  نظام العم   نظام اال صنننننناالت  نظام المنافسننننننات 

لسنننيةراني  اللوائم األخر   باإلضنننافة ّلا متعلةات الجهات التنظيمية التي  ندرج الشنننركة  حت  المشنننتريات الحهومية  أنظمة حماية الةيانات  األمن ا

 مظلة نعاعها التشريعي.

ة  لضنننننمام االلتزام بم تلع التشنننننريعات يوجد في الشنننننركة عدة ّدارات  عم  علا  تادي م تلع الم ا ر النا جة من عدم ا ةاع اللوائم التشنننننريعي

لا ذل   قوم بالتأكد من التزام الشننننركة لجمي  المتعلةات التنظيمية  التشننننريعية مث  ّدارة الحوكمة  االلتزام   ّدارة الم ا ر  التنظيمية باإلضننننافة ا

ة  حوكمة امن المعلومات   كذل   قوم الشننننركة بتحديي اإلجراءات الداخلية بشننننه  مسننننتمر لتتادي العرامات أ  العقوبات التي عد  ؤثر علا لننننمع

 كة. مهانة الشر
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 الموارد الةشرية. 11
م العديد من اإلنجازات  الةرامن في م تلع األلنننننعدة  النننننتعاع أم يتماشنننننا م  األهداف  ال عط 2021حق  ععاع رأس المال الةشنننننري خىل 

عدد من أنظمة الموارد االلننننترا يجية الموضننننوعة   رغم كونه عاًما ملي ا بالتحديات  فقد  م فيه الننننتحداد أنما  عم  جديدة  مرنة  مثلت في أ متة 

 الةشرية  ّ ىو   صميم العديد من برامن التدريب عن بعد.

% من مجم  75 كذل   النننننننتعاعت الشنننننننركة من خىل ّدراكها لواجةها الو ني  جاه مجتمعها أم  حافظ علا معدل التو ين لدينا  الذي بل  

 مووع. 1350المووتين الةال  عددهم عرابة 

ر المسنننننتمر   حقي  الريادة في  قديم خدمات األعمال الرعمية اآلمنة  لذا  عم   الشنننننركة سنننننعا  علا بناء بي ة  الشنننننركةبشنننننه  فاع  ّلا التعول

ثىد  ّبداعية  سنناهم في ّيجاد منتجات  خدمات مةتهرة  حلول ّبداعية للتحديات من خىل برامن  هدف ّلا  شننجي  االبتهار.   سننتهدف هذه الةرامن

بهدف  شننننجي  االبتهار داخ   الشننننركة   المجتم    الجامعات.  فيما يلي بعض من أبرز الةرامن التي  قدمها الشننننركةئيسننننية  هي: مووتي ( ف ات ر3)

 : الشركة

 :لننننننننويًا بيوم اإلبداع  االبتهار   سنننننننتعرض فيه ّنجازا ها في هذا المجال    عرض آخر التقنيات التي  الشنننننننركة حتت   يوم اإلبداع  االبتهار

 . الشركة ست دمها    عرح منافسات لتعزيز ر ح الةحي  االبتهار في مووتي 

 :لعرض أفهارهم اإلبداعية  مناعشنننننننتها أمام  الشنننننننركةمن خىل هذا المنتد  بي ة  والنننننننلية بين مووتي  الشنننننننركة وفر  منتد  اإلبداع

 المووتين  لتعزز ر ح اإلبداع  االبتهار.

 :يهدف ّلا بناء المةتهرين  ّععائهم التهر   األد ات   الثقة  الشننركةفريد مد ه خمسننة أشننهر لمووتي  برنامن  دريةي عملي ر اد االبتهار

  يأخذ ها ّلا مستويات متقدمة من خىل اإلبداع  االبتهار.  الشركةليهونوا لتراء للتعيير داخ  

 :لتشجي  المووتين علا مشاركة أفهارهم اإلبداعية  من ثم  حليلها   عويرها   مهاف تهم علا ّبداعا هم  ابتهارا هم بن  األفهار. 

 14 :برنامن فريد يهدف ّلا ّجراء التحص السننننري  لألفهار الجديدة من خىل  حليلها  بناء النماذج األ لية لها  من ثم  جربتها م   كيلو هير ز

ّلا المست دمين في أماكنهم  لواًء كام ذل  في المستشتا  أ  في السوو  أ  في  الشركةلين  يذهب مووتي المست دمين المحتم

م  .الشارع  أ  في أي مهام لتجربة النموذج األ لي معهم  أخذ انعةاعا هم عن الح  المقدل

 :الحياة  رلم االبتسامة  زيادة الدخ    ذل  من للمشهىت  التحديات علا أنها فرص لتسهي   الشركة نظر  الحلول اإلبداعية للمشهىت

 .بابتهار حلول ّبداعية للمشهىت التي  واجه عمىئها  بوعت عيالي الشركةخىل منهجيات عالمية لىبتهار  قوم 

 : رش بوجود فري  مت صننننص علا مسننننتو  عالأ باالبتهار   يسننننير  رش العم . من خىل  رش العم    الشننننركة تميز   يسننننير  رش العم 

عمىئها بالولننول ّلا عرارات معينة  أ  اال تاو علا أمر معين  أ   وليد أفهار ّبداعية خىل مدة عصننيرة   الشننركةالعصننع الذهني  سنناعد 

 . لط جو فريد من التسلية  االحترافية

 :ز علا    لهذا فهي  عم  بالنننننننتمرالشنننننننركةُ عتةر ثقافة االبتهار من أهم أعمدة االبتهار في  ثقافة االبتهار ار ل ل  بي ة  ثقافة فريدة  حتل

االبتهار في ك   تالننننننني  العم . ثمة أنشنننننننعة مسنننننننتمرة علا مدار العام  هدف لمسننننننناعدة جمي  المووتين علا  ةني عقليات االبتهار 

 . الت دام أد ا ه بشه  مستمر

 :بإنشننننناء  الشنننننركةفي  عظيم عيمتها   من هنا عامت  لها د ر كةير  الشنننننركة عتةر براءات االختراع مهمة جدًا في  مسننننرعة الملهية التهرية

   ذل  من خىل عملية  ستمر لمدة شهر الشركةمسرعة الملهية التهرية لمساعدة مووتيها علا  سجي  براءات اختراع بالمهم   ملهها 

 التعديىت المعلوبة علا التهرة يمهن للمووع لنننننننناحب التهرة اإلبداعية أم يتعلم أكثر عن براءات االختراع  يقوم بإجراء الةحي الىزم 

 حتا ننتهي في النهاية بتهرة مسجلة كةراءة اختراع.

 

 بشه أ أ ل  للمجتم   الجامعات.  فيما يلي بعض من أبرز الةرامن: الشركةّلا  شجي  االبتهار خارج  الشركة  سعا 

 :ّيجاد  الشننننركةقنية المتعلقة بااللننننترا يجيات الجديدة في ُيعنا هذا الةرنامن بح   حديات ععاع األعمال  الت معسنننهرات التدريب التقني 

م اإلضافة للسوو.  م رجات ابتهارية  قدل

 :ينندعم هننذا الةرنننامن األفهننار األكنناديميننة   رو  حويلهننا ّلا خنندمننات  منتجننات  اععيننة عةر  قننديم ال نندمننات المنناليننة  حنناضنننننننننات األفهننار

  االلتشارية لها. 

 :من بي ة جاذبة للهتاءات األكاديمية  شنننننننتم  علا ك  ال دمات  الم تةرات التي  جعله مهانًا خصنننننننةًا لةحود يوفر هذا الةرنا مركز االبتهار

كام  ّنترنت األشنننننننياء  الر بو ات  العةاعة ثىثية األبعاد  الواع  المعزز  الواع  االفتراضننننننني  الدر نز  كما أم مركز االبتهار مهيأ بشنننننننه أ 

 لزيارات العى . 

 :لنننويًا مسننابقة "هاكاثوم علم" لتقديم منافسننات احترافية  شننجل  االبتهار   عزز من كتاءة  ى    الةات جامعات  الشننركة قيم  هاكاثوم

المملهة في   صننننصننننات الحالننننب اآللي   زيد من خةرا هم   ةرز مهارا هم    حتز ر ح االبتهار لديهم من خىل  رح مشنننناك   قنية   دعو 

ها.   المشاركين لحلل
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 ُيعنا هذا الةرنامن بتقديم التموي  المالي للجامعات للعديد من األبحاد    شنننم  هذه األبحاد درالنننة  امن ا تاعية األبحاد المشنننتركة:برن

 المشاك   التحديات  الترص لألفهار الجديدة  المت صصة بالتقنية. 

 ت المتعلقة بقعاع األعمال  التقنية في ّدارة اإلبداع  : ُيعنا هذا الةرنامن بتدريب العى   العالةات في الت صنننننننصننننننناالتدريب التعا ني

ب ذل  منهم  قديم حلول لتحديات نقدمها لهم عة  دخولهم برنامن التدريب  ثم بعد عةولهم يعملوم علا  حديات حقيقية  واجه   يتعلل

   ليشعر ا بقيمة التدريب  اإلضافة التي ليقدمونها ألنتسهم  مجتمعهم.الشركة

 

 ن ّدارة األداء   عوير المواهب:  من أهم برام

  :الذي يهدف ّلا دعم التعور المهني للِعلما يين  اكتشنناف موا ن القوة لديهم لننواًء في مسننارهم ّ ىو برنامن مسننتشننارك المهني 

 الوويتي الحالي أ  في مسار  ويتي آخر.

 :ععاعات  ّضننننننننافًة ّلا القيام بدرالننننننننة  9ن في خعة  عوير فردية للمرشنننننننحين المعتمدي 85 م فيه بناء  مشننننننر ع التعاعب الوويتي

 ععاعات بهدف ّيجاد حلول بديلة للتعاعب الوويتي.  9لن     Heat Map Risk Analysis حليلية

 :حمىت  وعوية متنوعة موجهة للمووتين  هدف ّلا التعرف علا  10 م فيه ّ ىو  مشننننننر ع  عوير الجدارات األلنننننننالننننننية  القيادية

 سلوكيات الضمنية في الجدارات.الجدارات  اختةار ال

 :ين جلسنات ّضنافة للجلسنة التعريتية. مما  3 م عقده لجمي  المدراء في الشنركة    لنلت جلسنات اإلرشناد فيه ّلا  برنامن اإلرشاد للقياديل

 .The Leadership Circleيسهم في  عور عدرا هم القيادية  معرفة موا ن القوة  التعوير م  الشري  

 :هه لقادة ِعلم  عنا بتنمية   عوير السلوك القيادي لقادة ِعلم  ّ ىعها شهرًيا خىل عام   مضة بمجموع  2020 هي نشرة شهرية موجل

 أعداد. 9

 :م  محتو  العرض   صننننميمه   حت ّشننننراف ن ةة  مركز ِعلم للعر ض التقديمية مةادرة لتعوير العر ض التقديمية في ِعلم من ناحية المقدل

ر بن  2020ِعلما ي خىل العام  35ن في هذا المجال. شارك من الم تصي  %.95بنسةة رضا  قدل

 92 محاضرات  عريتية للمووتين حول أهمية  حديد األهداف   ريقة ّدخالها  10%من أهداف  مؤشرات أداء المووتين ذكية:  م  قديم

  .”SMART“هداف الذكية بناء علا معايير األ ألع هدف  مؤشر أداء 12في النظام.  كذل    م  قييم 
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 ثقافة علم  بي ة العم 

المووتين  هدف الشركة ّلا  وفير بي ة  حتز اإلبداع   المةادرة   عرض األفهار    ةادل اآلراء  ال ةرات   المعرفة له  من المووتين الحاليين  

مها المعاهد المستقةليين    حقي  مستو  عالأ من الدعم  التعوير  التدريب المستمر للمووتين من خىل  وفير برامن التدريب المتنوعة   التي  قد

ر المعتمدة   عقد بشه  مستمر في المملهة  خارجها لرف  المهارات   عزيز القدرات.   هدف الشركة ّلا  عزيز مهارات مووتيها من خىل  وفي

   خعط (LMS)التعلم مجموعة من الةرامن التي  شم  التدريب الجماعي   الد رات الد لية   برامن القيادة   التدريب التنتيذي   الولول لنظم ّدارة 

 التدريب المت صصة   ّكمال التعليم العالي   برامن ال ريجين   برامن  علم اللعة. 

من كما ّم الشركة  ولي اهتمام كةير به  ما يساهم في المحافظة علا بي ة العم  التي  ميزت بها عن كثير من منافسيها.  نشأ هذا االهتمام 

لمال الحقيقي للشركة.  ألم له  منظمة هويتها  ثقافتها التي  ميزها  فالشركة  عم  علا  عوير   حسين  جربة ّيمام  ام بأم المووتين هم رأس ا

  أمر المووع لتوفير بي ة عم  محتزة لإلبداع  االبتهار    عم  كمنظومة متهاملة لتحقي   جربة مميزة للمووتين.   ؤمن الشركة أم ثقافة العم

جزء ال يتجزأ من هذه الةي ة  لذا  عة  الشركة حقةة  الشركةالتصميم التنظيمي  المزايا  السيالات الداخلية المعةقة في  ُيستشعر بشه  يومي كما أم

 من السيالات  الةرامن  المةادرات التي  ساهم في  حقي   جربة مميزة للمووع   منها علا لةي  المثال ال الحصر المةادرات التالية:

 :دعم القرض السهني 

 م الشركة مووتيها لتمل  لهن منالب لهم  لعوائلهم   ذل  بتحم  فوائد القرض السهني لمدة  ص  ّلا )عشرة( لنوات. دع

 :االهتمام بالصحة 

  هتم الشركة بصحة مووتيها    شاركهم في  حم  جزء من  هاليع مةادرا هم الش صية لىهتمام بالصحة كالتهاليع المتعلقة باشتراك األندية

  شراء أجهزة رياضية   االشتراك في الوجةات الصحة.الصحية  

 :االهتمام باأللرة 

ت  هتم الشركة في ألر مووتيها    شارك المووتين في  حم  جزء من  هاليع اشتراك األندية الصحية للز جة  األبناء  الوالدين   حضور د را

 ووع. دريةية ألفراد ألرة المووع   مةال  االشتراك بالحضانة أل تال الم

 :االهتمام بالتقنية  التعليم عن بعد 

ع لوجود  عيرات لريعة في التقنية  إليمام الشركة بأهمية مواكةتها   شارك الشركة مووتيها في  حم  جزء من  هاليع شراء حالب آلي أ  ها 

م ك  ما هو جديد  ناف  لرف  مهارا هم بشه  متنق .  لما للتعلم المستمر من فوائد علا مستو  الترد  المجتم    شج  الشركة مووتيها علا  عل

 المهنية. المواع  في  السمعية   االشتراك اإللهتر نية المهتةات في مستمر   ذل  بمشاركة مووتيها في  حم  جزء من  هاليع االشتراك

 :االهتمام بالسىمة 

 بالسىمة    شارك المووتين في  حم   هاليع  أمين السيارة. الشركة حت شعار السىمة أ ال   هتم 

 :عوير القادة  المووتين  

 علا أم  عور   نمي من مهارات مووتيها    ل  القادة منهم عةر مةادرات متنوعة  شم  التالي: الشركة حرص 

O :قديم الد رات التدريةية  

م   أحد األد ات التي  ست دمها  في  حقي  ذل  هي الد رات التدريةية  حيي نقدم  الشركة ؤمن الشركة بالسعي المستمر ّلا التعلل

 قيادين. التدريب بعريقة مةتهرة لواء بالمسارات التدريةية المت صصة أ  برامن التدريب الداخلية  ال ارجية أ  الةرامن ال الة بالتنتيذيين  ال

O تمام بالشهادات األكاديمية:االه 

  حي الشركة مووتيها علا الحصول علا شهادة الةهالوريوس  ذل  بدف   هاليع الدرالة لهم.

O :االهتمام بالشهادات المهنية 

  حي الشركة مووتيها علا معرفة الجديد في   صصا هم بشه  مستمر   ذل  بمنحهم مهاف ة عند حصولهم علا شهادة مهنية.

 لمنالةات:المسابقات  ا 

مووتيها علا ممارلات العادات الصحية عن  ري  ّعامة مسابقات  الشركة حرص الشركة علا أم  قدر مووتيها   شاركهم احتتاال هم  كما  حتز 

 لنوية. 
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 :لوت المووع 

عة  جمي  المووتين.  أحد برامن لجنة     هي لجنة يتاح الترشم لرئالتها منالشركةيعد  حسين بي ة العم  من أهم أد ار لجنة الموارد الةشرية في 

الةرنامن ّلا الموارد الةشرية لوت المووع  الذي يعتةر أحد القنوات لمتابعة االعتراحات  المىحظات لتتم معالجتها م  اإلدارات المعنية  حيي يهدف 

  المساعدة علا ّيجاد بي ة عم  مريحة  ّيجابية. ّيصال لوت المووتين لإلدارة العليا   سليط الضوء علا أبرز مىحظا هم  اإللهام في حلها

 

 المساهمة المجتمعية. 12
نت ّم متهوم المسنننؤ لية االجتماعية أ  المةادرات االجتماعية للشنننركات بمعناه الوالننن   يشنننم  جوانب كثيرة في م تلع ميادين الحياة  لنننواء كا

في كت لننحية  أ  اجتماعية  أ  بي ية  أ   عويرية  أ  غيرها   هو ما يترض علا الشننركة أم  هوم علا مسننتو  هذه المسننؤ لية.  ال شنن  أم ِعلم شننار

ية المملهة هذه المسنيرة  لنعًيا لتحقي  أهدافها في هذا المجال عةر النترا يجية محددة   اضنحة المعالم  انعىًعا من  اجةها الو ني  النتجابتها لر 

 في بناء مجتم  حيوي  اعتصاد مزدهر    ن  موح.  2030

 عود بالتائدة علا كافة شنرائحه.  النتشنعاًرا بأهمية اندماجها م  أبناء لم  دخر ِعلم جهًدا في دعم برامن خدمة المجتم    نتيذ برامن مسنتدامة  

  بما المجتم    جا زت الشننننننركة د رها لتنعل  من الربحية  االهتمام بالعاملين   قديم أفضنننننن  ال دمات للعمىء  ّلا المسنننننناهمة في  نمية المجتم 

يعتمد علا مد  عيامها بد ر فاع  في دعم أنشنننننننعة  برامن المجتم  الم تلتة.  من هنا ينعهس أثره ّيجاًبا علا الو ن  الموا ن  ّيماًنا بأم نجاحها 

  من ضمنها:  كانت مشاركا ها متنوعة  متعددة في ععاعات  مجاالت كثيرة شملت ف ات م تلتة من المجتم 

   فقط خمسة مليوم ريال  5.000.000التةرع لمنصة ّحسام ال يرية بمةل 

  الب   الةة. 68التعا ني لعدد  نتيذ برنامن التدريب  

  الب   الةة. 28 تعي  التدريب الصيتي لعدد  

   نتيذ برنامن يوم المحاكاة المهني األ ل م  مؤلسة مس  ال يرية )زيارة عدد من  ى  الثانوية العامة لعلم  عضاء يوم كام  م 

 المرشدين في علم(

  مقعدا ) الب   الةة(. 20 تعي  برنامن  جسير 
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 مجلس اإلدارة. 13

  هوين مجلس اإلدارة  لجانه   صنيع أعضائه  اإلدارة التنتيذية 13.1

مساهمين لمدة ال  زيد بناًء علا المادة الثامنة عشرة من النظام األلاس للشركة  فإم مجلس اإلدارة مؤلع من  سعة أعضاء   نت ةهم الجمعية العامة العادية لل

للجمعية العامة العادية ّعادة انت ا  أعضاء مجلس اإلدارة لمدة مماثلة   يجوز له  مساهم  رشيم نتسه أ  ش ص آخر أ  أكثر لعضوية عن ثىد لنوات   يجوز 

ليات ك  حيات  مسؤ مجلس اإلدارة   ذل  في حد د نسةة ملهيته في رأس المال    يعين مجلس االدارة من بين أعضائه رئيسا  نائةا للرئيس  يجوز له  حديد لى

ركة كما شهل  مجلس منهما بما ال يتعارض م  هذا النظام  االنظمة االخر  ذات العىعة   ال يجوز الجم  بين منصب رئيس مجلس اإلدارة  أي منصب  نتيذي بالش

لت الجمعية العامة لجنة  المراجعة.  كما أم جمي  أعضاء مجلس ّدارة "الشركة" ّدارة "الشركة" لجنتين دائمتين هما: لجنة الترشيحات  المهافآت   لجنة االلتثمار.  شهل

أعضاء مستقلين ّال أم الشركة  عهدت في نشرة اإللدار  م فلم يهن من بين أعضاء مجلس االدرة أي2021غير  نتيذيين نظرًا ألم الشركة لم  هن مدرجة في عام 

 مام الد رة الحالية   عيين األعضاء المستقلين في لجام مجلس اإلدارة لىلتزام بالمتعلةات بتتم با  الترشم النت ا  األعضاء المستقلين في مجلس ّدارة الشركة إل

 .المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات

 أعضاء مجلس اإلدارة  لجانه   صنيع عضويتهم  13.1.1

 رائد عةدالله ّبراهيم بن أحمد الم العضو

 رئيس مجلس اإلدارة لتة العضوية

 غير  نتيذي - العضوية صنيع 

 المؤهىت العلمية
 م.2002دبلوم عالي في الت عيط المالي  جامعة دلهالي  المعهد المصرفي  كندا  عام  -

 م1991بهالوريوس في المحالةة  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام  -

 عضو مجلس ّدارة في برنامن جودة الحياة عضوية شركات أخر 

 

  رائد بن عةدالله بن ّلماعي  العضوالم 

 لتة العضوية
 نائب رئيس مجلس اإلدارة -

 عضو لجنة الترشيحات  المهافآت -

 غير  نتيذي -  صنيع العضوية

 المؤهىت العلمية
 2008  عام المملهة المتحدة  االعمال من كلية لندم لألعمال ةماجستير ّدار -

  2011  عام الواليات المتحدة االمريهية ميسوم المالية من جامعة جورج  بهالوريوس في -

 ال ةرات العملية

 م  حتا  اري ه.2018منذ عام ّدارة  عزيز األداء التشعيلي  افريقيا  مديرمدير ّدارة االلتثمارات المةاشرة في الشرو األ لط  شمال  -

 .2017م حتا عام 2014منذ عام  المؤلس  الشري  اإلداري في شركة بيت التجزئة -

 م.2013م حتا عام 2011منذ عام  التنتيذي لمجموعة  دا ي السعودية للرعاية الصحية الرئيس -

 م.2011م حتا عام 2010منذ عام  المدير العام لشركة العليام ل دمات األغذية -

 م.2011م حتا عام 2009منذ عام مدير ّدارة المالية  االلترا يجية لشركة العليام ل دمات األغذية  -

 م.2006عام في هي ة لوو المال السعودية  ةالماليفاإلدارة منتد   -

 م.2006م حتا عام 2003منذ عام  HSBCااللتثمارية الةنهية العالمية في بن  تأعلا لىلتشارامدير  -

 ال ةرات االضافية

 رئيس مجلس ّدارةالشركة السعودية لتهي ة  ليانة العائرات -

 رئيس مجلس ّدارة شركة  حهم لىلتثمار -

 ّدارة شركة العائرات المر حيةرئيس مجلس  -

 عضو مجلس ّدارة شركة الةحري -

 عضو مجلس ّدارة شركة كر ز السعودية -

 عضو مجلس ّدارة شركةنوبهو -

 عضو مجلس ّدارة شركة امريهانا -

 

 عصام بن عةدالله بن خلع الوعيتمعالي الدكتور/  الم العضو

 لتة العضوية
 عضو مجلس ّدارة -

  المهافآتعضو لجنة الترشيحات  -

 غير  نتيذي -  صنيع العضوية

 م.2011دكتوراه في علوم الهمةيو ر  جامعة فالنسيا للتقنيات المتعددة  مملهة ّلةانيا  عام  المؤهىت العلمية

  عضوية شركات أخر 
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 الشيهانة بنت لالم بن عةدالله العزاز الم العضو

 عضو مجلس ّدارة - لتة العضوية

 غير  نتيذي -  صنيع العضوية

 م2008بهالوريوس في القانوم  جامعة د رهام  المملهة المتحدة  عام  المؤهىت العلمية

 عضوية شركات أخر 

قافية  منذ عام رئيس مجلس ّدارة شركة للة الرياضية   هي شركة مساهمة مقتلة لعودية   عم  في مجال  نظيم  ّدارة التعاليات الرياضية  الترفيهية  الث -

  حتا  اري ه.م 2020

 م  حتا  اري ه.2019عضو مجلس ّدارة في شركة  ةادل   هي شركة مساهمة مقتلة لعودية   عم  في مجال التقنية  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه.2019رئيس لجنة الترشيحات  المهافآت في شركة  ةادل   هي شركة مساهمة مقتلة لعودية   عم  في مجال التقنية  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه.2019ّدارة في شركة حي الستارات القابضة   هي شركة مساهمة مقتلة لعودية   عم  في مجال العقار  منذ عام عضو مجلس  -

 م  حتا  اري ه.2019عضو لجنة الترشيحات  المهافآت في شركة حي الستارات القابضة   هي شركة مساهمة مقتلة لعودية   عم  في مجال العقار  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه2018العام لمجلس ّدارة لند و االلتثمارات العامة   هو لند و ليادي حهومي لعودي  يعم  في مجال االلتثمار  منذ عام األمين  -

 

 عةدالله بن عةدالرحمن بن عةدالمحسن الربيعة الم العضو

 لتة العضوية
 عضو مجلس اإلدارة -

 عضو لجنة الترشيحات  المهافآت -

  نتيذيغير  -  صنيع العضوية

 المؤهىت العلمية
 م.2006ماجستير في الهندلة الههربائية  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام  -

 م.1999بهالوريوس في الهندلة الههربائية  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام  -

  عضوية شركات أخر 

 

 السالمعةدالله بن لعد بن محمد  الم العضو

 لتة العضوية

 عضو مجلس اإلدارة -

 رئيس لجنة االلتثمار -

 عضو لجنة الترشيحات  المهافآت -

 غير  نتيذي -  صنيع العضوية

 المؤهىت العلمية
 م.2010ماجستير في ّدارة األعمال  جامعة بور سمود  المملهة المتحدة  عام  -

 م.2007العربية السعودية  عام بهالوريوس في أنظمة المعلومات  جامعة المل  لعود  المملهة  -

 عضوية شركات أخر 

م  حتا 2021عضو مجلس مديرين في الشركة السعودية للذكاء االلعناعي   هي شركة ذات مسؤ لية محد دة   عم  في مجال الذكاء االلعناعي  منذ عام  -

  اري ه.

 م  حتا  اري ه.2019ّدارة برامن الةنية التحتية االجتماعية  منذ عام عضو مجلس اإلدارة في شركة جسارة   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال  -

م  حتا 2019م عضو مجلس اإلدارة في شركة بو ي  السعودية   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال ّدارة األلول العقارية )السياحة التراثية(  منذ عا -

  اري ه.

م 2019ية   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال ّدارة األلول العقارية )السياحة التراثية(  منذ عام عضو في اللجنة التنتيذية في شركة بو ي  السعود -

  حتا  اري ه.

تراثية(  منذ عام عضو في لجنة الترشيحات  المهافآت في شركة بو ي  السعودية   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال ّدارة األلول العقارية )السياحة ال -

  حتا  اري ه. م2019

 

 

 أعضاء لجام مجلس اإلدارة ال ارجين 13.1.2

 الم العضو العضوية المؤهىت العملية

 الدكتور / عةد الرحمن بن محمد بن عةد العزيز الةراك رئيس لجنة المراجعة م2005دكتوراه في المالية  جامعة نيوكال   المملهة المتحدة  عام 

 األلتاذ/ فراس بن لىح الدين بن عةد الحميد عقاد القرشي عضو لجنة المراجعة م2010جامعة ليدني  ألتراليا  عام ماجستير في الةنوك  التموي   

 األلتاذ /  ركي بن عةد المحسن بن فالم اللحيد عضو لجنة المراجعة م2003بهالوريوس في المحالةة  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام 

 األلتاذ / مر ام بن حمد بن عةد الله اللحيدام عضو لجنة المراجعة م2010أمن أنظمة الهمةيو ر  جامعة جىمورجام  المملهة المتحدة  عام  ماجستير في

دكتوراه في علوم الحالب  جامعة بيتسةرغ بوالية بنسيلتانيا  الواليات المتحدة األمريهية  

 م1999عام 
 لرحمن بن لعد بن لعدام الجضعيالدكتور/ عةدا عضو لجنة االلتثمار
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 اإلدارة التنتيذية 13.1.3

 الدكتور/ عةدالرحمن لعد بن لعدام الجضعي االلم

 الرئيس التنتيذي المنصب

 م1999دكتوراه في علوم الحالب  جامعة بيتسةرغ بوالية بنسيلتانيا  الواليات المتحدة األمريهية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 .م  حتا  اري ه2012التنتيذي في الشركة منذ عام الرئيس 

 عضو مجلس ّدارة في شركة  ادي  يةة

 عضو مجلس ّدارة في الشركة الو نية ل دمات التسجي  العيني للعقار

 م2002م  حتا عام 1999ألتاذ مساعد في الهلية التقنية  منذ عام 

 م2005م  حتا عام 2002ة مساهمة مدرجة   عم  في مجال اال صاالت  منذ عام مدير الةنية التحتية في شركة اال صاالت السعودية   هي شرك

 

 محمد عةدالهريم بن عةدالرحمن المحيميدالدكتور/  االلم

 نائب الرئيس لمجموعة المشاري  الرعمية المنصب

 م1997األمريهية  عام دكتوراه في هندلة الههرباء  الحالب  جامعة بتسةرج  الواليات المتحدة  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م  حتا  اري ه.2013عضو مجلس أمناء جامعة المعرفة   هي جامعة أهلية لعودية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه2014عضو المجلس االلتشاري بهلية الحالب في جامعة القصيم   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام  -

 م.2016م  حتا عام 2014مدير  نتيذي بوحدة الشركات الناش ة في الشركة منذ عام  -

 م.2014م  حتا عام 2010مدير  نتيذي بوحدة أعمال ال دمات اإللهتر نية في الشركة منذ عام  -

 م.2011 حتا عام  2009التعليم اإللهتر ني  منذ عام  عضو مجلس ّدارة في شركة العةيهام المحد دة   هي شركة لعودية ّمارا ية   عم  في مجال -

 م.2010مدير التقنية في شركة العةيهام للتعليم   هي شركة لعودية ّمارا ية   عم  في مجال التعليم  في عام  -

 م2010م  حتا عام 2009لتعوير  منذ عام المدير العام للتقنية في شركة العةيهام لألبحاد  التعوير   هي شركة لعودية ّمارا ية   عم  في مجال األبحاد  ا -

م  حتا 1997ألتاذ مساعد بهلية علوم الحالب  المعلومات في جامعة المل  لعود   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام  -

 م.2005عام 

 م.2005م  حتا عام 2001في مجال هندلة الحالب  منذ عام  رئيس اللجنة االلتشارية في جمعية الحالةات السعودية   هي جمعية لعودية   عم  -

 م.2005م  حتا عام 2003رئيس فري  اإلرشاد األكاديمي في معهد جدة الد لي للتدريب   هي مؤلسة  عليمية أهلية لعودية   عم  في مجال التدريب  منذ عام  -

م 2004عود   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام رئيس لجنة التوويع بهلية علوم الحالب  المعلومات في جامعة المل  ل -

 م.2005 حتا عام 

م  حتا 2004منذ عام نائب رئيس جمعية معالجة اإلشارات فرع السعودية   هي  ابعة لمعهد مهندلي الههرباء مقرها في نيوجيرلي بالواليات المتحدة األمريهية   -

 م.2005عام 

 م.2004م  حتا عام 2003لتقنية إلنشاء جامعة القصيم   هي جامعة حهومية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام عضو اللجنة ا -

 م.2003م  حتا عام 2002مستشار في مشر ع ال عة الو نية لتقنية المعلومات   هو مشر ع لعودي  يعم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  -

م  حتا عام 2002مشر ع ال عة الو نية لتقنية المعلومات   هو مشر ع لعودي  يعم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  مشرف علا ال عة العاجلة  في -

 م.2003

 م.2003رئيس لجنة الر ية  ويلة المد  في مشر ع ال عة الو نية لتقنية المعلومات   هو مشر ع لعودي  يعم  في مجال  قنية المعلومات  في عام   -

 م.2003ة ال عة ال مسية في مشر ع ال عة الو نية لتقنية المعلومات   هو مشر ع لعودي  يعم  في مجال  قنية المعلومات  في عام رئيس لجن -

 م.2002م  حتا عام 2000 كي  كلية علوم الحالب  المعلومات في جامعة المل  لعود   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم العالي  منذ عام  -
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 نالر بن زيد بن عةدالرحمن المشاريالدكتور/  االلم

 نائب الرئيس لقعاعات األعمال المنصب

   م2004دكتوراه في أمن المعلومات  جامعة فلوريدا للتهنولوجيا  الواليات المتحدة األمريهية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م  حتا  اري ه.2020شركة ذات مسؤ لية محد دة لعودية   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام عضو مجلس ّدارة شركة حلول الو ن   هي  -

 م  حتا  اري ه.2020عضو مجلس ّدارة شركة له  المدار التجارية  شركة ذات مسؤ لية محد دة لعودية   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه.2020ا يجي لجامعة األميرة نورة   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم  منذ عضو المجلس التوجيهي علا التوجه االلتر -

 م  حتا  اري ه.2019عضو المجلس االلتشاري لجامعة المجمعة   هي جامعة حهومية لعودية   عم  في مجال التعليم  منذ عام  -

 م  حتا  اري ه2019أهلية لعودية   عم  في مجال التعليم  منذ عام  عضو المجلس االلتشاري في جامعة اليمامة   هي جامعة -

 .م2020م  حتا 2013نائب الرئيس لقعاع حلول التدريب في الشركة منذ عام  -

 م.2013م  حتا عام 2011مستشار  عوير األعمال في شركة أكسير للنظم الصحية   هي شركة لعودية خالة   عم  في مجال التقنيات الصحية  منذ عام  -

م 2009للمملهة  منذ عام كةير المدراء التقنيين  مستشار لمو  كي  الوزارة لشؤ م التقنية بوزارة ال ارجية   هي  زارة لعودية   عم  في مجال الشؤ م ال ارجية  -

 م.2011 حتا عام 

م 2008لدفاع   هي  زارة لعودية   عم  في مجال الدفاع  منذ عام عائد فري  العم  لمشر ع القيادة  السيعرة  اال صاالت  الهمةيو ر  االلت ةارات في  زارة ا -

 م.2010 حتا عام 

 م.2010م  حتا عام 2006ضابط ال صولية  أمن المعلومات في الشركة  منذ عام  -

 صاالت   قنية المعلومات  منذ مستشار أمن المعلومات في برنامن لعودي ليرت في هي ة اال صاالت   قنيه المعلومات   هي هي ة لعودية   عم  في مجال اال -

 م.2009م  حتا عام 2006عام 

 م.2008م  حتا عام 2004ألتاذ مساعد في معهد اإلدارة العامة   هي مؤلسة  عليمية لعودية   عم  في مجال التعليم  التدريب  منذ عام  -

 م.2008م  حتا عام 2004الصحي  منذ عام  مستشار  قني في مدينة المل  فهد العةية   هي مستشتا حهومي لعودي   عم  في المجال -

م  حتا 2006عام  مستشار  قني في برنامن يسر في  زارة اال صاالت   قنيه المعلومات   هي  زارة لعودية   عم  في مجال اال صاالت   قنية المعلومات  منذ -

 م2007عام 

 

 عةدالعزيز بن لعد بن عةدالعزيز التماميالدكتور/  االلم

 الرئيس لتعوير الشركة نائب المنصب

 م1995دكتوراه في هندلة الحالب  جامعة برادفورد  المملهة المتحدة  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.2017م  حتا عام 2012نائب الرئيس لعىعات الشركة  منذ عام  -

 م.2012م  حتا عام 2010كةير التقنيين في الشركة  منذ عام  -

م  حتا عام 2008األعمال في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  منذ عام المدير العام لتقنية ّدارة  -

 م.2010

عام االت  منذ المدير العام لت عيط الموارد  ال دمات اإللهتر نية في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال ص -

 م.2007م  حتا عام 2006

م  حتا عام 2005المدير العام للت عيط  الموارد في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  منذ عام   -

 م.2006

شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  مستشار نائب الرئيس  مدير هندلة   هام   قنية المعلومات  في شركة اال صاالت السعودية   هي  -

 م.2005م  حتا عام 2003منذ عام 

م 2001ام مدير عسم هندلة   هام   قنية المعلومات في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  منذ ع -

 م.2003 حتا عام 

 قنية المعلومات  في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  منذ عام مدير عسم التشارات  درالات  -

 م.2001م  حتا عام 2000

ت  منذ االمساعد مدير عسم التشارات  درالات  قنية المعلومات  في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال ص -

 م.2000م  حتا عام 1999عام 

م  حتا 1998عام  مدير برنامن التدريب التقني  نق  التقنية في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت  منذ -

 م.1999عام 

 م.1998م  حتا عام 1996 عم  في مجال التعليم التقني  المهني  منذ عام رئيس عسم الحالب  في الهلية التقنية بالرياض   هي مؤلسة  عليمية لعودية   -

م  حتا عام 1995ألتاذ مساعد بهندلة الحالب  في الهلية التقنية بالرياض   هي مؤلسة  عليمية لعودية   عم  في مجال التعليم التقني  المهني  منذ عام  -

 م.1996

 م1988م  حتا عام 1987ي مؤلسة  عليمية لعودية   عم  في مجال التعليم التقني  المهني  منذ عام مساعد  دريس  في الهلية التقنية بالرياض   ه -
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 ماجد بن لعد بن محمد العريتياأللتاذ/  االلم

 نائب الرئيس لقعاع التسوي  المنصب

 م1997السعودية  عام بهالوريوس في ّدارة األعمال  جامعة المل  لعود  المملهة العربية  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.2018م  حتا عام 2010مدير ّدارة التسوي  في الشركة  منذ عام  -

م  حتا 2007م مساعد مدير عام التأجير في شركة محمد الحةيب العقارية   هي شركة ذات مسؤ لية محد دة لعودية   عم  في مجال التعوير العقاري  منذ عا -

 م.2010عام 

)لعودي نت( في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال اال صاالت   قديم خدمات اإلنترنت  منذ مدير  عوير خدمات   -

 م.2007م  حتا عام 2001عام 

 .م2001م  حتا عام 1997منذ عام نائب المدير العام اإلداري في شركة جنرال ّلهتري    هي شركة مساهمة مدرجة أمريهية   عم  في مجال الصناعة  العاعة    -

 

 بسام بن نالر بن علي المهيد  /مهندسال االلم

 نائب الرئيس لقعاع ّلناد العمليات المنصب

 المؤهىت العلمية
 م2012دبلوم برنامن القادة  جامعة جينرال ّلهتري   ّيعاليا  عام  -

 م2007العربية السعودية  عام بهالوريوس في الهندلة الميهانيهية  جامعة المل  لعود  المملهة  -

 ال ةرات

 م.2020م  حتا عام 2018نائب الرئيس التنتيذي في شركة ّمداد ال ةرات   هي شركة ذات مسؤ لية محد دة   عم  في مجال الموارد الةشرية  منذ عام  -

 م.2020م  حتا عام 2019مدير ّدارة المشاري   المحافظ في الشركة  منذ عام  -

 م.2017م  حتا عام 2015التشعي  في ععاع ّلناد األعمال في الشركة  منذ عام مدير ّدارة  -

 م.2015م  حتا عام 2013مدير برنامن في الشركة  منذ عام  -

عام  عة  منذمدير ّدارة المشاري   ال دمات لد  شركة جينرال ّلهتري  التميمي السعودية   هي شركة ذات مسؤ لية محد دة لعودية   عم  في مجال الصنا

 م2013م  حتا عام 2007

 

 منير بن عويش بن رحيم التهيدياأللتاذ/  االلم

 نائب الرئيس لقعاع رأس المال الةشري المنصب

 م2018ماجستير في الموارد الةشرية  كليات الشرو العربي  المملهة العربية السعودية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 .م  حتا  اري ه2010الةشري في الشركة  منذ عام نائب الرئيس لقعاع رأس المال  -

 م.2010م  حتا عام 2004العيسا للسيارات(  منذ عام  ععةد اللعيمدير الموارد الةشرية في شركة األفض  )عضو مجموعة  -

 م.2004م  حتا عام 2000مشرف موارد بشرية في شركة جرير للتسوي   منذ عام  -

 

 فارس التارسفارس بن حمد بن األلتاذ/  االلم

 نائب الرئيس لقعاع ال دمات المشتركة المنصب

 م2005ماجستير في القانوم  جامعة نو نجهام  رنت  المملهة المتحدة  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.  2015ّلا عام  2006للشركة منذ عام  مديًرا إلدارة الشؤ م القانونية -

 م2018ّلا عام  2015مدير إلدارة ال دمات المشتركة منذ عام  -

 م  التي  شم  االدراة القانونية  ّدارة الشؤ م االدرية  اإلدارة الهندلية  الصيانة  ّدارة المشتريات. 2018نائب الرئيس لل دمات المشتركة منذ عام  -

 م2020أمين مجلس االدرة منذ عام  -

 

 محمد بن عةدالعزيز بن ّبراهيم العميراأللتاذ/  االلم

 الرئيس التنتيذي للمنتجات الرعمية المنصب

 م2000بهالوريوس في  حلي  النظم  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.2016م  حتا عام 2012المدير التنتيذي لل دمات اإللهتر نية في الشركة  منذ عام  -

 م.2012م  حتا عام 2011الشركة  منذ عام مدير مةيعات ال دمات اإللهتر نية في  -

 م.2011م  حتا عام 2008مدير التسوي   الحلول التجارية في الشركة  منذ عام  -

 م.2008م  حتا عام 2005مدير التسوي  في الشركة  منذ عام  -

 م.2005م  حتا عام 2002مسؤ ل  سوي   نتيذي في الشركة  منذ عام  -
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 بن عةدالله التويجريعثمام بن محمد األلتاذ/  االلم

 نائب الرئيس لقعاع المالية المنصب

 م2007بهالوريوس في المحالةة  جامعة المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م  حتا  اري ه.2021عضو لجنة المراجعة في شركة الةحر األحمر للستن السياحية  منذ عام  -

 م.2019م  حتا عام 2018للعمليات المالية في الشركة منذ عام المدير التنتيذي  -

ة المحالةية مدير مراجعة  شري  مرخص في شركة ارنست أند يون  )محالةوم عانونيوم(   هي شركة مهنية لعودية   عم  في مجال  قديم ال دمات االلتشاري -

 م.2018م  حتا عام 2016 المالية  منذ عام 

 

 لويسياأللتاذ/ رياض  االلم

 نائب الرئيس لقعاع الةحي  االبتهار المنصب

 م1996(  الجمهورية الترنسية  عام Ecole Centrale Parisماجستير في نظم اال صاالت  المعلومات  المدرلة المركزية لةاريس ) المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م  حتا  اري ه.2008اال صاالت  منذ عام مدير المعلومات في شركة أكسيز   هي شركة ّند نيسية   عم  في مجال  -

 م.2020م  حتا عام 2018مدير عام لألبحاد في الشركة منذ عام  -

 م.2018م  حتا عام 2010مدير عام للتعوير في الشركة منذ عام  -

 م2008م  حتا عام 2004مدير  عوير التهام  في شركة اال صاالت السعودية   هي شركة مساهمة مدرجة   عم  في مجال اال صاالت  منذ عام  -

 

 األلتاذ/ عةدالعزيز بن عةدالله بن محمد الحيدري االلم

 رئيس المراجعة الداخلية المنصب

 المؤهىت العلمية
 م.2016ماجستير في ّدارة  قنية المعلومات  جامعة  الية كاليتورنيا  الواليات المتحدة األمريهية  عام  -

 م2012المل  لعود  المملهة العربية السعودية  عام ماجستير في المحالةة المهنية  جامعة  -

 ال ةرات

 م  حتا  اري ه.2017الرئيس التنتيذي للمراجعة الداخلية في الشركة منذ عام  -

 م  حتا  اري ه.2021عضو لجنة المراجعة في شركة الصهوك الو نية   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال التموي   االلتثمار منذ عام  -

م 2020لجنة المراجعة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات )لايت(   هي شركة مساهمة مقتلة   عم  في مجال  قنية  أمن المعلومات  منذ عام عضو  -

  حتا  اري ه.

م  حتا 2018لة  منذ عام الحلول اللوجستية للقو  العام رئيس لجنة المراجعة في شركة مال  اللوجستية   هي شركة ذات مسؤ لية محد دة   عم  في مجال -

  اري ه. 

م  حتا 2018 عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة مهارة للموارد الةشرية   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية   عم  في مجال الموارد الةشرية  منذ عام -

  اري ه. 

م  حتا 2018 عم  في مجال األجهزة  النوادي الرياضية  منذ عام  عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة لجام للرياضة   هي شركة مساهمة مدرجة لعودية  -

  اري ه

 

 المهندس/ لالم بن لعود بن ّبراهيم العسىم االلم

 للتقنية الرئيسنائب  المنصب

 م1985بهالوريوس في علوم الحالب  جامعة  الية ّنديانا  الواليات المتحدة األمريهية  عام  المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.2020م  حتا عام 2017كةير مستشاري الرئيس التنتيذي للتقنية في الشركة  منذ عام  -

 م.2017م  حتا عام 2014المدير التنتيذي ألبشر لل دمات اإللهتر نية في الشركة  منذ عام  -

 م.2014م  حتا عام 2012عيادة التري  االلتشاري للشراكة التقنية في الشركة  منذ عام  -

 م.2012م  حتا عام 2011دة الةيانات العامة المرحلة الثانية بمركز المعلومات الو ني  منذ عام مدير برنامن عاع -

 م. 2012م  حتا عام 2011مدير متعا م منتد  من علم لمركز المعلومات إلدارة مشر ع القضايا الشام  بمركز المعلومات الو ني  منذ عام  -

 م.2012م  حتا عام 2011ركة  منذ عام مدير خدمات  التشارات  قنية المعلومات في الش -

 م.2011م  حتا عام 2007كةير مستشاري التقنية في الشركة  منذ عام  -

 م.2007م  حتا عام 2003مدير  قنية المعلومات في الشركة  منذ عام  -

 م2003م  حتا عام 2001معلومات  منذ عام مدير برنامن عاعدة الةيانات العامة في مركز المعلومات الو ني   هو مركز حهومي لعودي  يعم  في مجال ال -
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 األلتاذ/ فهد بن عيسا بن ّبراهيم الشثري االلم

 نائب الرئيس لقعاع االلتثمار  نائب الرئيس المهلع لقعاع ال دمات االحترافية المنصب

 م.2003المملهة المتحدة  عام بهالوريوس في هندلة الةرمجيات  كلية األعمال   قنية المعلومات   المؤهىت العلمية

 ال ةرات

 م.2021مدير عام ععاع المالية  التحول الرعمي في الشركة في عام  -

 م.2020م  حتا عام 2018مدير عام ععاع لند و االلتثمارات العامة في الشركة منذ عام في الشركة منذ عام  -

 م.2018 م  حتا عام2011مدير  عوير األعمال  المةيعات في الشركة منذ عام  -

 م.2011م  حتا عام 2010نائب مدير الحلول الحهومية في الشركة منذ عام  -

 م.2010م  حتا عام 2007نائب الرئيس للمةيعات  التسوي  في شركة التقنية األمنية   هي شركة لعودية خالة   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  -

 م.2006م  حتا عام 2004كة لعودية خالة   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام مدير المةيعات في شركة التقنية األمينة   هي شر -

 م.2004م  حتا عام 2003مدير المةيعات للقعاع الحهومي في شركة التقنية األمنية   هي شركة لعودية خالة   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  -

م  حتا عام 2002مدير التسوي   المةيعات في شركة المترابط ألنظمة الحالب اآللي   هي شركة لعودية خالة   عم  في مجال  قنية المعلومات  منذ عام  -

 م. 2003

 م.2002م  حتا عام 1998مدير  نتيذي في شركة أرالوف   هي شركة لعودية خالة   عم  في مجال الةرمجيات  منذ عام  -

 م.2002م  حتا عام 1995صائي برمجة في القوات الجوية الملهية السعودية  منذ عام محل   ّخ -

 م.1995م  حتا عام 1993مةرمن  محل  نظم في شركة الراجحي المصرفية   هي شركة مساهمة لعودية   عم  في مجال  قديم ال دمات المصرفية  منذ عام  -

م  حتا عام 1992 هي شركة مساهمة لعودية   عم  في مجال  قديم ال دمات المصرفية  منذ عام مدر  أنظمة حالب آلي في شركة الراجحي المصرفية   -

 م1993

 

 بيام اجتماعات الجمعية العامة 13.2

 

 م08/06/2021( بتاريخ 12الجمعية العامة العادية رقم )

 م بعد اكتمال النصا  القانوني.08/06/2021 هن المواف 27/10/1442ُعقد االجتماع الثاني عشر عةر اال صال المرئي  يوم الثىثاء 

  أعضاء الجمعية هم:

 المنصب الم العضو

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله بن أحمد
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اجتماع الجمعية

 ممث   زارة الداخلية األلتاذ/ عةد الله بن عةد الرحمن الربيعة

 االلتثمارات العامةممث  لند و  األلتاذ/ أحمد بن لالم الحصيني

 

 م20/06/2021( بتاريخ 5الجمعية العامة غير العادية رقم )

 م بعد اكتمال النصا  القانوني.20/06/2021هن المواف  10/11/1442ُعقد االجتماع الثاني عشر عةر اال صال المرئي  يوم األحد 

  أعضاء الجمعية هم:

 المنصب الم العضو

 أحمداأللتاذ/ رائد بن عةدالله بن 
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اجتماع الجمعية

 ممث   زارة الداخلية األلتاذ/ عةد الله بن عةد الرحمن الربيعة

 ممث  لند و االلتثمارات العامة األلتاذ/ أحمد بن لالم الحصيني
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 م23/06/2021( بتاريخ 6الجمعية العامة غير العادية رقم )

 م بعد اكتمال النصا  القانوني.23/06/2021هن المواف  13/11/1442اال صال المرئي  يوم ا األربعاء ُعقد االجتماع الثاني عشر عةر 

  أعضاء الجمعية هم:

 المنصب الم العضو

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله بن أحمد
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اجتماع الجمعية

 الداخليةممث   زارة  األلتاذ/ عةد الله بن عةد الرحمن الربيعة

 ممث  لند و االلتثمارات العامة األلتاذ/ أحمد بن لالم الحصيني

 

 م18/10/2021( بتاريخ 13الجمعية العامة العادية رقم )

 م بعد اكتمال النصا  القانوني.18/10/2021هن المواف  12/03/1443ُعقد االجتماع الثاني عشر عةر اال صال المرئي  يوم اإلثنين 

 هم: أعضاء الجمعية 

 المنصب الم العضو

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله بن أحمد
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اجتماع الجمعية

 ممث   زارة الداخلية األلتاذ/ عةد الله بن عةد الرحمن الربيعة

 ممث  لند و االلتثمارات العامة األلتاذ/ عةد الله بن علي الدهامي

 

 م25/11/2021بتاريخ ( 7الجمعية العامة غير العادية رقم )

 م بعد اكتمال النصا  القانوني.25/11/2021هن المواف  20/04/1443ُعقد االجتماع الثاني عشر عةر اال صال المرئي  يوم ال ميس 

  أعضاء الجمعية هم:

 المنصب الم العضو

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله بن أحمد
 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اجتماع الجمعية

 ممث   زارة الداخلية عةد الله بن عةد الرحمن الربيعةاأللتاذ/ 

 ممث  لند و االلتثمارات العامة األلتاذ/ عةد الله بن علي الدهامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2021السنوي  التقرير

  52 -  62 

 

 مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس  اللجام. 14
 م  علا النحو التالي:2021ديسمةر  31في  ةين الجدا ل التالية عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  اللجام المنةثقة منه للسنة المنتهية 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 14.1
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 الم العضو الصتة

 رائد بن عةدالله بن أحمداأللتاذ/  رئيس مجلس اإلدارة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7

 رائد بن عةدالله بن ّلماعي األلتاذ/ نائب رئيس مجلس اإلدارة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 6

 الشيهانة بنت لالم العزاز األلتاذة/ عضو مجلس ّدارة ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ 6

 عصام بن عةدالله الوعيت معالي الدكتور/ عضو مجلس ّدارة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7

 عةدالرحمن الربيعةعةدالله بن  األلتاذ/ عضو مجلس االدارة ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ 6

 )*( بن ّبراهيم الحماد يزيد األلتاذ/ عضو مجلس ّدارة ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 2

 )*(عةدالله بن لعد السالم  األلتاذ/  عضو مجلس ّدارة ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5

 )**( فهد بن ّبراهيم الزرعة األلتاذ/ عضو مجلس ّدارة ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 4

 م.25/6/2021م ّ(   اريخ  444/66/2021م بموجب عرار المجلس رعم )24/6/2021بن ّبراهيم الحماد من عضوية المجلس   عيين األلتاذ/ عةد الله بن لعد السالم بديًى عنه بتاريخ  )*(  م عةول التقالة األلتاذ/ يزيد

م بتشنننهي  المجلس الجديد بنتس أعضننناء المجلس في الد رة السنننابقة بالنننتثناء األلنننتاذ/ فهد بن ّبراهيم 25/11/2021( القاضننني بتشنننهي  مجلس اإلدارة الجديد اعتةارًا من 7)**( لننندر عرار الجمعية العامة غير العادية )

 الزرعة.
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 اجتماعات لجام المجلس 14.2

 لجنة الترشيحات والمكافآت 14.2.1

الرعابية  اإلشرافية بهتاءة  فعالية  من أبرز مهامها: التولية  هدف لجنة الترشيحات  المهافآت ّلا مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه 

لرئيس  اإلشراف علا عملية  رشيم أعضاء مجلس اإلدارة  اللجام  الرئيس التنتيذي   اإلشراف علا خعط التعاعب الوويتي للووائع الرئيسية مث  ا

لمتعلقة بمجلس اإلدارة  اللجام المنةثقة منه   المراجعة الد رية ألداء  عدرات التنتيذي  المدير المالي   التولية لمجلس اإلدارة بتحديي السيالات ا

 مؤهىت أعضاء المجلس  اللجام   التحق  من التقىلية أعضاء المجلس  اللجام بشه  د ري    ض  ليالات  اضحة لتعويضات  مهافآت مجلس 

 المر ةعة برأس المال الةشري "بالشركة". اإلدارة  اللجام  كةار التنتيذيين  برامن المهافآت  السيالات

 فيما يلي ألماء أعضاء لجنة الترشيحات  المهافآت  عدد اجتماعات ك  عضو خىل العام:
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 الم العضو الصتة

 )*(  العزازاأللتاذة / الشيهانة بنت لالم   رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 3

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت عضو اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5

 األلتاذ/ عةدالله بن لعد السالم )**( عضو اللجنة ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ 3

 األلتاذ/ عةدالله بن عةدالرحمن الربيعة )**( عضو اللجنة ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ 3

 )*(الدكتور/ عةدالرحمن لعد الجضعي   عضو اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 4

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله ّلماعي  )***( عضو اللجنة ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 1

 األلتاذ/ يزيد بن ابراهيم الحماد )****(  عضو اللجنة ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 2

) نتيذي بالشركة(  ليتم  عيين رئيس اللجنة عند  عيين م( بحيي ال يهوم من ضمن أعضاءها 25/11/2021م ّ(   اريخ ) 469/68/2021)*(  عم ّعادة  شهي  اللجنة بموجب عرار مجلس اإلدارة رعم )

 عضو مستق  في اللجنة  ذل   مشيًا م  الئحة حوكمة الشركات المدرجة.

 م.24/8/2021م ّ(   اريخ  444/66/2021ة رعم ))**(  م  عيين األلتاذ/ عةد الله بن لعد السالم  األلتاذ/ عةد الله بن عةد الرحمن الربيعة عضوين في اللجنة بموجب عرار مجلس اإلدار

 م.25/11/2021م ّ(   ريخ  469/68/2021)***(  م  عيين األلتاذ/ رائد بن عةد الله ّلماعي  عضوًا في اللجنة بموجب عرار مجلس اإلدارة رعم )

 م 25/6/2021م ّ(   اريخ  444/66/2021)عرار مجلس اإلدارة رعم  م بموجب24/6/2021األلتاذ/ يزيد بن ابراهيم الحماد من عضوية اللجنة اعتةارًا من )****(  م عةول التقالة 
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 لجنة االستثمار 14.2.2

لعرض  تمث  مسؤ ليات اللجنة في اإلشراف علا ّدارة المةال  النقدية ال الة "بالشركة"   الم صصة لىلتثمار أ  األموال التي يتم اعتراضها 

العائدات ّلا أعصا حد ممهن    حديد الترا يجية  ليالات لىلتثمار   التعراض االلتثمارات المقترحة  الرف  لمجلس اإلدارة االلتثمار  ذل  لزيادة 

ة" كليًا أ  للموافقة عليها   اإلشراف علا ّداء العمليات االلتثمارية   التعراض  مراجعة التوليات بتأليس أ  االلتحواذ علا شركات  ملهها "الشرك

ة  "الشركة" ًا  التولية للمجلس بأي مىحظات أ   وليات بشأنها   المراجعة الد رية ألي  معايير التثمارية أ  أجهزة عيالية أخر   م  وويتها من عجزئي

تأكد من  واف  لمراعةة أداء التثمارا ها   التعراض   معالجة المسائ  المتعلقة باالمتثال للزكاة / للضرائب المر ةعة بمعامىت االلتثمار  ال

 االلتثمارات التي  قوم بها "الشركة" م  الضوابط الشرعية.

  عدد اجتماعات ك  عضو خىل العام: لجنة االلتثمارفيما يلي ألماء أعضاء 
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 الم العضو الصتة

 األلتاذ/ فهد بن ّبراهيم الزرعة )*(  رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ 3

 األلتاذ / رائد بن عةدالله ألماعي  )*(  عضو اللجنة ✔ ✔ ✖ 2

1 ✔ ✖ ✖ 
 عضو اللجنة )لابقًا(

 )رئيس اللجنة للد رة الحالية(
 (**)األلتاذ/ عةدالله بن لعد السالم 

 األلتاذ/ نواف بن دا د الحوشام عضو اللجنة ✔ ✔ ✔ 3

 الدكتور/ عةدالرحمن لعد الجضعي  عضو اللجنة ✖ ✔ ✔ 2

 األلتاذة/ شهد بنت عةدالرحمن ععار )*( عضو اللجنة ✖ ✖ ✖ 0

 األلتاذ/ فهد بن خالد السعود )*( عضو اللجنة ✖ ✖ ✖ 0

 األلتاذ/ يزيد بن ابراهيم الحماد )**(  عضو اللجنة ✔ ✖ ✖ 1

م برآلننة األلننتاذ/ عةد 25/11/2021م ّ(   اريخ  470/68/2021)*(  م ّعادة  شننهي  لجنة االلننتثمار بموجب عرار مجلس اإلدارة رعم )

الله السننالم   ّضننافة كًى من األلننتاذ/فهد بن خالد السننعود  األلننتاذة/ شننهد بنت عةد الرحمن ععار  انتهت عضننوية كًى من األلننتاذ/ 

 رائد بن عةد الله ّلماعي   األلتاذ/ فهد الزرعة بناء عليه.

د  ّضافة األلتاذ/ عةد الله السالم عضوًا في اللجنة بموجب عرار مجلس اإلدارة رعم )**(  م الموافقة علا التقالة األلتاذ/ يزيد الحما

 م اعتةارًا من  اري ه.24/8/2021م ّ(   اريخ  455/66/2021)
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 لجنة المراجعة 14.2.3

الداخلية "بالشركة"   نتيذه بتاعلية    قديم أية  وليات  تمث  أبرز أهداف اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في التحق  من كتاية نظام الرعابة 

عدة لمجلس اإلدارة من شأنها  تعي  نظام الرعابة الداخلية   عويره بما يحق  أهداف "الشركة"  يحمي مصالم المساهمين كما  قوم اللجنة بمسا

 لوما ية للشركة.مجلس اإلدارة للوفاء بمسؤ ليته الرعابية علا النظم المالية  التشعيلية  المع

 ر  التحق    شم  اختصالات  مهام اللجنة  درالة القوائم المالية الولية  السنوية  درالة  مراجعة نظام الرعابة الداخلية  المالية  ّدارة الم ا

اللوائم  السيالات  التعليمات ذات من فاعلية  كتاية الرعابة الداخلية في "الشركة"  التولية بتعيين المراج  ال ارجي   ضمام االلتزام باألنظمة  

يذها   التأكد العىعة كما  قوم اللجنة بالتولية لمجلس اإلدارة بتعيين المحالةين القانونيين   متابعة أعمالهم   درالة خعة المراجعة   متابعة  نت

 ليتهم.من التقى

  عدد اجتماعات ك  عضو خىل العام: لجنة المراجعةفيما يلي ألماء أعضاء 
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 الم العضو الصتة

 الدكتور/ عةدالرحمن بن محمد الةراك رئيس اللجنة ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7

 األلتاذ/ عمر بن عةدالرحمن أبا ال ي  )*( عضًوا ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 5

 األلتاذ/  ركي بن مساعد المةارك )*( عضًوا ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 5

 األلتاذ/  ركي بن عةدالمحسن اللحيد عضًوا ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7

 األلتاذ/ مر ام بن حمد اللحيدام  عضًوا ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 7

 األلتاذ/ فراس بن عةدالحميد عرشي )*( عضواً  ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 2

م بإضافة األلتاذ/ فراس 25/11/2021ج ع غ ع(   اريخ  02/07/2021( رعم )7العامة غير العادية ))*(  م ّعادة  شهي  اللجنة بموجب عرار الجمعية 

 يخ القرار.بن عةد الحميد عرشي  انتهاء عضوية كًى من األلتاذ/ عمر بن عةد الرحمن أبا ال ي   األلتاذ/  ركي بن مساعد المةارك اعتةارًا من  ار
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  لجنة المراجعة الداخلية الحوكمة. 15
 

 أية   قديم بتاعلية    نتيذه بالشركة الداخلية الرعابة نظام كتاية من التحق  في اإلدارة مجلس مساعدة ّلا لشركة علمالمراجعة  لجنة  هدف

 بمساعدة اللجنة  قوم كما. المساهمين مصالم  يحمي الشركة أهداف يحق  بما   عويره الداخلية الرعابة نظام  عزيز شأنها من اإلدارة لمجلس  وليات

 .للشركة  المعلوما ية  التشعيلية المالية النظم علا الرعابية بمسؤ ليته للوفاء اإلدارة مجلس

 عد عامت لجنة المراجعة باإلشراف علا أعمال المراجعة الداخلية التي  قوم بشه  د ري بتحص مد  كتاية  فاعلية نظام  ّجراءات الرعابة 

ة بما يمهن من  وفير  قويم مستمر لنظام الرعابة الداخلية  مد  فاعليته.  يأ ي ذل  ضمن أهداف مجلس اإلدارة في الحصول علا اعتناع الداخلي

م. 2021معقول عن مد  لىمة  صميم  فاعلية أداء نظام الرعابة الداخلية بالشركة. حيي عامت لجنة المراجعة في هذا السةي   خىل العام المالي 

 ذل  بحضور مراج  حسابات الشركة  فري  المراجعة الداخلية  عقد لةعة اجتماعات ناعشت خىلها عددًا من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنةب

  القعاعات ذات العىعة في الشركة  منها علا لةي  المثال:

 اإلدارة. مجلس علا عرضها عة   السنوية األ لية المالية القوائم درالة 

 ية بتعيين مراج  حسابات الشركة.التول 

 جد ل الصىحيات المالية  اإلدارية لشركة علم. مراجعة 

 الداخلية. المراجعة  قارير الداخلية   مناعشة المراجعة خعة اعتماد 

 قرير الةىغات  اإلجراءات المت ذة حيالها. مناعشة  

 بالشركة الم ا ر ّدارة مهام  مسؤ ليات مناعشة. 

  المالية  التشعيلية  م ا ر األعمال.مناعشة الم ا ر 

 مناعشة نتائن  قرير هي ة األمن السيةراني. 

 بحي جد    مقترحات ّنشاء ّدارة لىلتزام للتحق  من التزام الشركة باللوائم  األنظمة ذات العىعة. 

 .الرف  للمجلس بتصور عن مد  الحاجة إلنشاء لجنة مستقلة للم ا ر 
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 برفقه أبرز أعمال لجنة المراجعة   الشنننركة في الداخلية الرعابة نظام كتاية مد  علا جوهرية  جود مىحظات للجنة  قدم  لم يتضنننم بناء علا ما 

 م: 2021لعام 

 

 :موزعة علا النحو التاليالمىحظات كانت   بم تلع ّدارا ها داخ  الشركة ععاعات ثمام م2021شملت عمليات المراجعة الداخلية خىل عام 

 

 

 

  فيما يلي عدد المىحظات المتعلقة بتل  التقارير  مستو  الم ا ر له  منها:
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  فيما يلي الوض  الحالي للمىحظات  اإلجراءات التصحيحية:

 

 

  :التاليالتي  مت مناعشتها علا النحو  الداخلية السنويةالمراجعة   قارير جاءت أبرز 

 
 الم التقرير  القعاع

 IPاال صال الها تي المر هز علا بر  وكول -التشعي  التقني  - التقنية  .1

 ّدارة ألول  قنية المعلومات   راخيص الةرامن  -  .2

 عملية ّدارة الحوادد -  .3

 الةي ة االفتراضية -التشعي  التقني   -  .4

 العقار - مجموعة المنتجات  .5

  م -المركةات   -  .6

 لىمة -األمن  السىمة   -  .7

  ل  -المركةات   -  .8

 عمليات الذمم المدينة  - المالية  .9

 ّدارة التحصي   -  .10

 االعتراف باإليرادات  -  .11

 ّدارة الرعابة المالية  -  .12

 االعتراف باإليرادات  -  .13

 عمليات الذمم المدينة  -  .14

 ّدارة التحصي   -  .15

 مشر ع ّجادة  - ّلناد األعمال  .16

 مشر ع اللقاحات  -  .17

 األبحاد  - األبحاد  االبتهار  .18

 حوكمة أمن المعلومات -  عوير الشركة  .19

 ّدارة الم ا ر -  .20

 المر نة  الحوكمة  -  .21

 نظام ّدارة أمن المعلومات  -حوكمة أمن المعلومات  ّدارة الم ا ر   -  .22

 أمانة مجلس اإلدارة  - ال دمات المشتركة  .23

 ال دمات الهندلية  الصيانة  -  .24

 عمليات المشتريات ال الة بإدارة ال دمات الهندلية  الصيانة  -  .25

 المالية  التنمية الحضرية - مجموعة المشاري  الرعمية  .26
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حالة اإلجراءات التصحيحية

معل  متتوح حت المعالجة
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المراجعة   بناًء علا  قارير المراجعة الداخلية  ةين  جود بعض موا ن التعوير  التي  م  حديد ّجراءات  صحيحية لها  يتم متابعة  نتيذها من عة 

 الداخلية.

 المعين من أجلها: توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة

ل م( بإيقاف  321/75/2021م  المةني علا  ولنننية لجنة المراجعة رعم )21/09/2021م ّ(   اريخ  447/66/2021لننندرا عرار مجلس اإلدارة رعم )

تحص القوائم المالية لمراجعة القوائم المالية السننننوية  االكتتاء بتعيينهم لمحالنننةوم  مراجعوم عانونيوم -شنننركة ديلويت آند  وش  شنننركاهم عيين 

 ذل  لعدم حصنننولهم علا  رخيص هي ة السنننوو المالية في التوعيت  م2021 يونيو 30المنتهية في المالية  ةاأل لية الموجزة الموحدة للشنننركة للتتر

المنتهية المالية  للسننننة لمعلمراجعة القوائم المالية الموحدة لشنننركة  (محالنننةوم عانونيوم)شنننركة الدكتور محمد العمري  شنننركاه المعلو     عيين 

مارس  31  م2021لنننننننةتمةر  30المنتهية في المالية    كذل  فحص القوائم المالية األ لية الموجزة الموحدة للشنننننننركة للتترات م31/12/2021في 

 .   فحص  قرير المعامىت م  األ راف ذات العىعةم2022

هنننننننننننننن المواف  12/03/1443( المنعقنند يوم اإلثنين 13في اجتمنناعهننا رعم ) (ع ع ج 2021/ 01/13رعم ) لنننننننندر عرار الجمعيننة العننامننة العنناديننة 

 م بالموافقة علا  ولية المجلس.18/10/2021
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  وزي  األرباح  المهافآت  التوليات . 16

  وزي  األرباح 16.1

ع أرباح الشركة ام    النحو اآل ي:لصافية السنوية علا مراعاة ما  قضي به األنظمة األخر  ذات الصلة   وزل

% من لافي األرباح لتهوين االحتيا ي النظامي للشركة  يجوز أم  قرر الجمعية العامة العادية  عع هذا التجنيب متا بل  االحتيا ي 10يجنب  .1

 % من رأس المال المدفوع.30المذكور 

رباح لتهوين احتيا ات ا تاعية   صنننننننص ألغراض للجمعية العامة العادية بناء علا اعتراح مجلس اإلدارة أم  جنب نسنننننننةة معينة من لنننننننافي األ .2

 محددة. 

أم  قرر  هوين احتيا يات أخر    ذل  بالقدر الذي يحق  مصنننننلحة  –عند  حديد نصنننننيب األلنننننهم في لنننننافي األرباح  –للجمعية العامة العادية  .3

امة كذل  أم  قتع  من لنننننننافي األرباح مةالعًا الشنننننننركة أ  بما يهت   وزي  أرباح ثابتة  منتظمة عدر اإلمهام علا المسننننننناهمين  للجمعية الع

 إلنشاء مؤلسات أ  لنادي  اجتماعية لعاملي الشركة أ  لمعا نة ما يهوم عائمًا من هذه المؤلسات أ  الصنادي . 

سننننننيالننننننة  وزي  األرباح للجمعية العامة بناًء علا اعتراح مجلس اإلدارة أم  وزع من الةاعي بعد ذل  أرباحًا للمسنننننناهمين بما يتواف  م  أحهام ال .4

  نظام الشركة األلاس.

 يجوز للشركة  وزي  أرباح أ  أرباح مرحلية علا مساهميها بعد التيتاء المتعلةات النظامية بهذا ال صوص. .5

ية العامة م  مراعاة األحهام المقررة في المادة الثانية  العشرين من النظام األلاس   المادة السادلة  السةعين من نظام الشركات  للجمع .6

  صننيص بعد ما  قدم مهافأة ألعضنناء مجلس اإلدارة  علا أم يهوم الننتحقاو هذه المهافأة متنالننةًا م  عدد الجلسننات التي يحضننرها العضننو 

 في حال كانت المهافأة نسةة من األرباح. 

 م2021-م 2019ن السنة المالية م  يوضم الجد ل التالي مل ص األرباح التي عامت الشركة  الشركات التابعة الجوهرية بتوزيعها

 2019 2020 2021 بالريال السعودي

 307,181,556 306,579,136 566.891.419 لافي الدخ 

 - - - األرباح المعلنة عن التترة

 26,142,756 33,487,000 - األرباح الموزعة خىل التترة*

 - - - )%( نسةة األرباح المعلنة ّلا لافي الدخ 

 

  :مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي 

 ال يوجد 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة:

 ال يوجد 

 :الشركة تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دينوصف ألي مصلحة وأوراق 

 دال يوج

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة: 

 دال يوج
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  اإلدارة التنتيذيةمهافآت أعضاء مجلس اإلدارة  16.2

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 16.2.1

 أعضننناء  مهافآت أعضننناء مجلس اإلدارةضنننوابط  لنننيالنننة مهافآت أعضننناء مجلس اإلدارة  أعضننناء اللجام المنةثقة عنه  اإلدارة التنتيذيةاشنننتملت 

 .الجهات ذات العىعة  م  مراعاة القواعد  التنظيمات الصادرة من اللجام

 :م2021ديسمةر  31عضاء مجلس اإلدارة حتا  بدالت الحضور ألالجد ل التالي يوضم مهافآت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافآت أعضاء اللجان 16.2.2

 م:2021م  التي  م لرفها خىل عام 2021ديسمةر  31يوضم مهافآت أعضاء اللجام للعام المنتهي في الجد ل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدل حضور جلسات المجموع
 المهافآت الثابتة

 العضو )عدا بدل حضور الجلسات(

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله بن احمد  300,000 21,000 321,000

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله ّلماعي    195,000 18,000 218,000

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت 200,000 21,000 221,000

 األلتاذة / الشيهانة بنت لالم العزاز   195,000 18,000 213,000

 األلتاذ/ عةدالله بن لعد السالم  142,875.14 15,000 206,000

 عةدالله بن عةدالرحمن الربيعةاأللتاذ/   195,000 18,000 98,000

 األلتاذ/ يزيد بن ّبراهيم الحماد  57,142.86 6,000 15,000

 األلتاذ / فهد بن عةدالرحمن ال زرعة 114,285.71 12,000 212,000

 )ريال لعودي(المجموع  1,399,285.71 129,000 1,528,285.71

 بدل حضور جلسات المجموع
 المهافآت الثابتة

 العضو )عدا بدل حضور الجلسات(

 أعضاء لجنة المراجعة

 الدكتور/ عةدالرحمن بن محمد الةراك 150,000 21,000 171,000

 األلتاذ/ عمر بن عةدالرحمن أبا ال ي  107,142.68 15,000 122,142

 األلتاذ/  ركي بن مساعد المةارك 107,142.68 15,000 122,142

 األلتاذ/  ركي بن عةدالمحسن اللحيد 150,000 21,000 171,000

 األلتاذ/ فراس بن عةد الحميد عرشي 42,857.14 6,000 48,857

 مر ام بن حمد اللحيداماأللتاذ/ 150,000 21,000 171,000

 )ريال لعودي(المجموع  707,142.50 99,000 806,142.50

 أعضاء لجنة الترشيحات  المهافآت

 األلتاذة / الشيهانة بنت لالم العزاز   75,000 9,000 84,000

 معالي الدكتور/ عصام بن عةدالله الوعيت  100,000 15,000 115,000

 األلتاذ/ عةدالله بن عةدالرحمن الربيعة  60,000 9,000 69,000

 األلتاذ/ عةدالله بن لعد السالم  60,000 9,000 69,000

 األلتاذ/ رائد بن عةدالله ّلماعي   20,000 3,000 23,000

 الدكتور/ عةدالرحمن لعد الجضعي  80,000 12,000 92,000

 األلتاذ/ يزيد بن ابراهيم الحماد  40,000 6,000 46,000

 )ريال لعودي(المجموع  435,000 63,000 498,000

 أعضاء لجنة االلتثمار

 اللواء / فهد بن ّبراهيم الزرعة 120,000 9,000 129,000

 األلتاذ / رائد بن عةدالله ألماعي  115,000 6,000 121,000

 الدكتور/ عةدالرحمن لعد الجضعي 115,000 6,000 121,000

 األلتاذ/ نواف بن دا د الحوشام 120,000 9,000 129,000

 األلتاذ/ عةدالله بن لعد السالم  40,000 3,000 43,000

 األلتاذ/ يزيد بن ابراهيم الحماد  75,000 3,000 78,000

 )ريال لعودي(المجموع  585,000 36,000 621,000
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 م2021التنتيذي  نائب الرئيس التنتيذي للمالية خىل عام من ضمنهم الرئيس  هافآت خمسة من كةار التنتيذيينم 16.3

 

 2021 )ريال لعودي( المهافآت الثابتة

 8,082,837 ر ا ب

 2,951,168 بدالت

 11,034,005 مجموع المهافآت الثابتة

 المهافآت 

 3,123,376 المهافآت المتعيرة

 3,332,806 مهافآت د رية

 6,456,182 مجموع المهافآت 

 مهافآت نهاية ال دمة

 9,793,703 م صص مهافأة نهاية ال دمة

 1,226,188  هلتة مهافأة نهاية ال دمة

 11,019,891 مجموع مهافآت نهاية ال دمة

 28,510,078  المجموع الهلي

 

 

 اإلعرارات. 17
 يقر مجلس ّدارة الشركة بما يلي:

 أم لجىت الحسابات ُأعدت بالشه  الصحيم. 

  الرعابة الداخلية ُأعد علا ألس لليمة  ُنتذ بتاعليةأم نظام. 

 أنه ال يوجد أي ش  يذكر في عدرة الشركة علا مواللة نشا ها. 

  م   عم  الشنننننركة علا 2022انه لم يتم  عةي  بعض احهام الئحة حوكمة الشنننننركات نظرا الم الشنننننركة  م ادراجها في الرب  األ ل من عام

 التيتائها.

 


