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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أكملــت شــركة المدفوعــات الخليجيــة العــام 2021م
بإنجــازات متميــزة لتمضــي قدمـ ًـا فــي مســيرة البنــاء والتطويــر
ومســتهلة عامهــا الثالــث بتطلعــات إيجابيــة طموحــة للعــام
2022م تســتكمل خاللــه المراحــل األخيــرة لبرامــج البنــاء
وفعاليــات انضمــام المشــاركين مــن البنــوك المركزيــة
والمؤسســات الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة إلــى نظــام المدفوعــات الخليجــي “آفــاق”.
كمــا وضعــت الشــركة وضمــن أولويــات أعمالهــا تحقيــق
األهــداف التــي وردت فــي اتفاقيــة الشــركة ونظامهــا
ـا هامــا لبرامــج التكامــل
األساســي بــأن تكــون الشــركة مكمـ ً
االقتصــادي والمالــي لــدول المجلــس مــن خــال تقديــم
وتســهيل الحصــول علــى خدمــات التحويــات الماليــة اآلنيــة
وتوفيرهــا لعمــاء القطــاع المالــي وتقديــم منتجــات
التحويــات البنكيــة المتقدمــة ومبــادرات تطويــر أعمــال نظــم
المدفوعــات الخليجيــة المشــتركة.

رشيد محمد المعراج
رئيس مجلس اإلدارة
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لقــد كان العــام 2021م هــو العــام المالــي الثانــي للشــركة
والــذي تركــزت المجهــودات خاللــه علــى إنجــاز مــا تبقــي مــن
أعمــال تأسيســية والمضــي فــي تنفيــذ البرامــج االســتراتيجية
التطويريــة الطموحــة فــي المجــاالت التقنيــة والتشــغيلية
وأمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني وتعزيــز تشــغيل نظــم
المدفوعــات وإرســاء اللوائــح المحكمــة ألعمالهــا.

وفــي هــذا العــام أكمــل نظــام المدفوعــات الخليجــي “آفــاق” عامــه التشــغيلي
األول بنجــاح ليكــون ذلــك شـ ً
ـاهدا علــى موثوقيــة تقنياتــه ونجــاح أعمالــه ونشــاطاته
التشــغيلية حيــث دأبــت الشــركة فــي برامــج أعمالهــا المتنوعــة علــى المهنيــة
المتميــزة فــي التنفيــذ مــن خــال تطبيــق أفضــل المعاييــر والمبــادئ الدوليــة
المتعــارف عليهــا فــي نظــم المدفوعــات وتطبيقاتهــا سـ ً
ـعيا ألن يكــون النظــام ذو
ً
مزيدا من المشــاركين لخدماتــه وليحظى أيضا بتصنيف
موثوقيــة عاليــة ليســتقطب
متميــز علــى المســتوى الدولــي ،ويؤكــد ذلــك اســتكمال الشــركة وبنجــاح لبرنامــج
الفحــص الذاتــي لنظــام “آفــاق” وفــق متطلبــات لجنــة بــازل ألنظمــة المدفوعــات
( ،)PFMIsواســتكمال برامــج تطبيــق الضوابــط والمعاييــر األمنيــة المتقدمــة سـ ً
ـعيا
الســتيفاء متطلبــات شــهادة ( )ISOالدوليــة فــي أمــن المعلومــات.
ال شــك أن مــا تحقــق مــن نجاحــات للشــركة فــي عــام 2021م يعــود الفضــل فيــه
إلــى تضافــر جهــود الجميــع وعلــى كافــة المســتويات فــي البنــوك المركزيــة فــي
ـا
دول المجلــس وفــي شــركة المدفوعــات الخليجيــة والــذي يعطــي انطباعـ ًـا جميـ ً
ـاال ناجحـ ًـا تتمثــل فيــه روح التعــاون والتكامــل فــي العمــل الخليجــي المشــترك
ومثـ ً
ويتــوج ذلــك رعايــة ودعــم قــادة دول المجلــس حفظهــم اللــه لــكل ما فيــه مصلحة
وخيــر دول المجلــس والشــكر لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اللــه علــى
مــا تلقــاه الشــركة فــي مقرهــا الرئيــس بالريــاض مــن دعــم وتســهيالت أســهمت
إيجابـ ًـا فــي أن تمضــي الشــركة قدمــا فــي اســتكمال تنفيــذ أهدافهــا التــي أنشــئت
مــن أجــل تحقيقهــا.
وأخيـ ً
ـرا ،يســرني تقديــم التقريــر الثانــي للشــركة والــذي يحتــوي علــى أهــم األعمــال
القائمــة والمنجــزات وحتــى نهايــة العــام ،كمــا يلقــي الضــوء علــى النتائــج الماليــة
للشــركة للعــام 2021م.
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المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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معالي الدكتور محمد بن يوسف الهاشل

األستاذ محمد بن جاسم الكواري

األستاذ عبد الله بن محمد الشطي

محافظ مصرف قطر المركزي
عضو مجلس اإلدارة
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مدير إدارة األعمال المصرفية ببنك الكويت المركزي
عضو مجلس اإلدارة
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عــد العــام 2021م عــام االنطالقــة الفعليــة لنظــام
ُي ّ
المدفوعــات الخليجــي “آفــاق” ،وبــدء تنفيــذ التحويــات
انصبــت أولويــات اهتمامــات الشــركة أثنــاء
الماليــة ،ولقــد
ّ
العــام علــى ســامة وكفــاءة تنفيــذ التحويــات الماليــة
بيــن المشــاركين مــن بنــوك مركزيــة وتجاريــة ،ومعالجــة
المالحظــات التقنيــة والتشــغيلية التــي ظهــرت ،وتقديــم
الدعــم والمســاندة للمشــاركين بمهنيــة متميــزة واســتجابة
ســريعة.

علي محمد الحميدان
الرئيس التنفيذي
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وبالرغــم أن أعــداد التحويــات ومبالغهــا التــي نفذهــا النظــام
هــذا العــام كانــت دون التوقعــات المأمولة حيث يســري ذلك
علــى كثيــر مــن أنظمــة المدفوعــات فــي بدايــة انطالقتهــا،
إال أن العقبــات واألخطــاء التــي تحــدث عــادة حيــن تشــغيل
أنظمــة مدفوعــات مماثلــة ال تــكاد تذكــر ،والشــك أن ذلــك
يعــود إلــى جــودة مخرجــات العمــل وفعاليــات التشــغيل التــي
أولتهــا فــرق العمــل فــي الشــركة والبنــوك المركزيــة جــل
اهتماماتهــا أثنــاء وضــع لبنــات البنــى التأسيســية الســليمة
لهــذا العمــل.
ولقــد أكملــت الشــركة مســيرة أعمــال هــذا العام بنجــاح تنفيذ
المرحلــة التأسيســية األولــى مــن برامــج التأســيس؛ ســواء
تلــك التــي تختــص بمتطلبــات نظــام المدفوعــات “آفــاق”،
أو مــا يخــص احتياجــات الشــركة األخــرى مــن برامــج تشــغيلية
ومحاســبية وبرمجيــة ،وانطلقــت إلــى مرحلــة التعزيــز والترقيــة
ً
وأيضــا مبــادرات واســتراتيجيات العمــل
لمشـ ّـغالت األنظمــة،
المســتقبلية مثــل اســتراتيجيات تقنيــة المعلومــات ونظــم
المدفوعــات وأمــن المعلومــات والتســويق والتواصــل
المؤسســي.

وأنهــت الشــركة برنامــج عمــل مكثــف بالتعــاون مــع شــركة استشــارية متخصصــة
لتعزيــز وتنظيــم الهيكلــة اإلداريــة للشــركة؛ لتواكــب متطلبات األعمــال واالحتياجات
المتنوعــة ،التــي اســتدعاها واقــع األعمــال خــال العاميــن الماضيــن ،وتأمل الشــركة
قريبــا.
بتطبيــق مخرجــات تنظيــم الهيكلــة المحدثــة ً
وتتطلــع الشــركة فــي أولويــات أعمالهــا للعــام 2022م إلــى أن يكــون العــام الــذي
تُ ســتكمل فيــه برامــج التحــاق البنــوك المركزيــة وجميــع البنــوك والمؤسســات
الماليــة فــي دول المجلــس ،وتســويق خدمــات نظــام “آفــاق” بشــكل مكثــف،
وتفعيــل قنــوات التحويــل لــدى القطــاع المصرفــي.
كمــا تســعى الشــركة وضمــن برنامــج مشــترك مــع المشــاركين إلــى تحقيــق رغبــات
المســتفيدين مــن خدمــات “آفــاق” بتمديــد ســاعات عمــل النظــام ،والتنســيق مــع
البنــوك المركزيــة بهــذا الشــأن للتوافــق مع ســاعات أنظمة المدفوعــات اإلقليمية
ليتــاح للعمــاء بكافــة فئاتهــم الحصــول علــى خدمــة التحويــات ،ولفتــرات زمنيــة
أطــول ممــا هــي عليــه اآلن.
ّ
الموقــر الهادفــة
والشــركة ماضيــة فــي تنفيــذ قــرارات وتوجيهــات مجلــس اإلدارة
فــي مجملهــا إلــى كفــاءة أداء األعمــال ،وتحقيــق معــدالت ومؤشــرات األداء
وجــه بــه المجلــس بتكثيــف اجتماعــات اللجنــة
المســتهدفة؛ ليشــمل ذلــك مــا ّ
التنفيذيــة مــع اإلدارة التنفيذيــة للتعجيــل فــي اســتكمال برامــج العمــل وتحقيــق
ســرعة اإلنجــاز.
بالنظــر إلــى التحديــات والتطلعــات ،نــرى أنــه اليــزال لدينــا الكثيــر إلنجــازه ،ونتطلــع
فــي مســيرة العمــل للعــام 2022م أن نســتكمل المســيرة ،ونحقــق نجاحــات أخــرى
تضــاف إلــى مــا تــم إنجــازه.
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عن شركة
المدفوعات
الخليجية
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المنتجات والخدمات

عن الشركة
الرؤية

الرسالة

أنظمــة مدفوعــات إقليميــة تشــارك فــي تعزيــز
االســتقرار والتكامــل المالــي والنمــو االقتصــادي
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

نظامــا ً
آمنــا
إنشــاء منظومــة عمــل متكاملــة توفــر
ً
وفع ً
واقتصاديــا للمدفوعــات العابــرة للحــدود;
ــااًل
ًّ
ّ
باســتخدام أحــدث التقنيــات وأفضــل ممارســات
دوليــا.
والمعاييــر المتعــارف عليهــا
ًّ

تحويالت مالية آمنة وفعالة وسريعة

القيم

16

االحتواء

التعاون

ُ
قــدر الخصوصيــة
أن نحتــرم
ون ّ
والق َيــم ضمــن الفريــق الواحــد ومــع
ِ
ا لمشــا ر كين .

أن ُننجز وننجح بروح الفريق الواحد.

االبتكار

التفوق

َّ
ونتبنــى أفضــل الممارســات
أن نطـ ِّـور
المهنيــة.

ضمــان اســتمرارية التطويــر فــي
جميــع أعمــال المنظومــة.

آفاق للعمالت الخليجية

آفاق للعملة الموحدة

التحويــل مــن عملــة محليــة إلــى عملــة
أخــرى.
(عمالت دول المجلس)

حــول إلــى البلــد
الم ِّ
التحويــل مــن بلــد ُ
المســتقبل بالعملــة الواحــدة.
(شــاملة الــدوالر األمريكي واليــورو ،وأي
عملــة متفق عليهــا مــن دول المجلس)

التسوية والمقاصة
متعددة األطراف

التعهيد الخارجي
للعمالت المحلية

دعــم المقاصــة متعــددة األطــراف عبــر
الحــدود لألوامــر المقدمــة مــن أنظمــة
المقاصــة المختلفــة.

دعــم تنفيــذ نشــاطات العملــة المحليــة
مــن تحويــات وتســويات ماليــة.
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برامج العمل االستراتيجية ومؤشرات األداء
استراتيجيات الشركة

أعــدت شــركة المدفوعــات الخليجيــة برامــج أعمالهــا بمــا يتوافــق ويســاند تحقيــق أهــداف الشــركة
االســتراتيجية ،والتــي تتمثــل فــي:

01

نمو األعمال
()Growth

تعزيز منظومة
المدفوعات اإلقليمية

01

02

ضمان االمتثال للوائح

تطوير الشركة
()Corporate Development

تطوير وتنفيذ حوكمة
الشركات وإدارة المخاطر

20

زيادة المشاركين
وتشجيعهم الستخدام
منتجات الشركة وخدماتها

أنظمة المدفوعات
()Payment Systems

تطوير بنية تحتية متينة
ومتكاملة

01

02

02

توظيف األفراد الموهوبين
ورفع معدل االحتفاظ بهم

03

تعزيز النمو المالي

03

تشغيل وضمان تحويالت
المدفوعات

03

ضمان جودة عالية
داخليا
للتمكين
ً
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استراتيجيات الشركة
وفــي طــور تحقيــق هــذه
ً
ووفقــا ألفضــل
األهــداف،
الممارســـــــات المتعــــارف
عليهــا؛ أنجــــــزت الشــركة
مبـــــادرات العمــل التاليــة:

22

استراتيجية تطوير األعمال
لخدمات المدفوعات والتسوية

استراتيجية التسويق
والتواصل المؤسسي

تهــدف االســتراتيجية إلــى وضــع خارطــة طريــق لخدمــات
المدفوعــات والتســوية؛ بهــدف تعزيــز منظومــة مدفوعــات
إقليميــةّ ،
وتبنــي الخدمــات الحديثــة والمبتكــرة .كمــا تهــدف
محتويــات االســتراتيجية إلــى األخــذ بعيــن االعتبــار توصيــات
ومتطلبــات بــازل للبنــى التأسيســية ألنظمــة المدفوعــات
ومجموعــة العشــرين لتحســين المدفوعــات عبــر الحــدود،
والتوجهــات العالميــة فــي مجــال المدفوعــات بمــا يتماشــى
مــع إطــار الشــركة وحوكمتهــا ،وقــد قدمــت الشــركة النســخة
األولــى مــن وثيقــة هــذا العمــل إلــى مجلــس اإلدارة واللجنــة
قائمــا.
التنفيذيــة ،وال يــزال العمــل عليــه
ً

ُطـ ِّـورت االســتراتيجية بهــدف تحديد منهجيات التســويق
والتواصــل فــي شــركة المدفوعــات الخليجيــة التــي
ســتُ عتمد لتطويــر تواصــل الشــركة الداخلــي والخارجــي.
ستُ ســتكمل االســتراتيجية بخطــط التفعيــل التســويقية،
ّ
ســتوضح خارطــة الطريــق لتنفيــذ
والتــي بدورهــا
األنشــطة والمشــاريع بالتعــاون مــع البنــوك المركزيــة
ألجــل تحقيــق أهدافهــا التســويقية المخطــط لهــا.

استراتيجية أمن المعلومات

استراتيجية تقنية المعلومات

تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز حمايــة األصــول
المعلوماتيــة واألنظمــة الحيويــة للشــركة ،وتطبيــق أعلــى
معاييــر أمــن المعلومــات للحفاظ على ســرية المعلومات،
ولضمــان االســتمرار بتقديــم كافــة الخدمــات بشــكل آمــن
وموثــوق.

والتــي تهــدف إلــى تطويــر اســتراتيجية تقنيــة شــاملة تضمــن
تطبيــق واســتقطاب أحــدث التقنيــات التــي تســاهم فــي
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة؛ حيــث تــم االنتهــاء
مــن وثائــق متطلبــات هــذا العمــل واحتياجاتــه ،وســتبدأ أولــى
مراحــل هــذا العمــل فــي بدايــة عــام 2022م.

23

التقرير السنوي 2021م

شركــة المدفوعــات الخليجيــة

أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام :2021
نظام “آفاق” -
التشغيل وتطوير
األعمال

•اســتمرارية تشــغيل نظــام “آفــاق” بكفــاءة وفعاليــة دون أعطــال أو أحــداث
طارئــة مؤثــرة علــى كفــاءة التشــغيل أو توقفــه.
•اســتمرارية تقديــم الدعــم التقنــي والتشــغيلي للمشــاركين علــى مــدار أربــع
وعشــرين ســاعة؛ مــن خــال أنظمــة الدعــم التقنيــة ،ومكتــب المســاندة ،وتعزيــز
ــل أعمالــه إلكترونيــة.
برنامــج الدعــم وترقيتــه لتكــون ُج ّ
•التنفيــذ اليومــي الســليم والناجــح لعمليــات تســوية نهايــة اليــوم بجزأيهــا الفنــي
والتشــغيلي بيــن “آفــاق” والبنــوك المشــتركة ووكيــل التســوية وشــركة
المدفوعــات الخليجيــة.
•تنفيــذ برامــج واســتراتيجيات اإلجــراءات الخاصــة بالتحــاق البنــوك التجاريــة ،وتعزيــز
خيــارات برامــج االختبــارات ،والتــي تهــدف إلــى تســهيل منهجيــة االلتحــاق وإنجــاز
ً
عوضــا عــن نظــام وحيــد فــي عــام
تصميــم ثالثــة أنظمــة إلجــراء االختبــارات،
2020م؛ ممــا ّ
يحقــق تنفيــذ برامــج اختبــارات متعــددة مــع مشــاركين متعدديــن
فــي وقــت واحــد.
•تعزيــز األنظمــة الرديفــة؛ ســواء تلــك التــي فــي المركــز الرئيــس بالريــاض والفــرع
فــي أبوظبــي؛ لضمــان اســتمرارية األعمــال ( ،)Business Continuityوتنفيــذ
اختبــارات واقعيــة تحاكــي البيئــة الفعليــة لنظــام “آفــاق”؛ للتأكــد مــن اســتعدادات
وح ْســن تشــغيل األنظمــة وموثوقيــة أدائهــا.
الطــوارئُ ،
•إعــداد الدراســات األوليــة الســتراتيجية تطويــر األعمــال ُلنظــم المدفوعــات
ً
منطلقــا لألعمــال التــي
وخدماتهــا وتقنياتهــا الحديثــة ،وتحديــد أولوياتهــا ،ولتكــون
مؤهلــة للقيــام بتنفيذهــا.
يمكــن للشــركة تقديمهــا؛ بحيــث تكــون
َّ
•بــدء أولــى مراحــل فعاليــات برامــج التقييــم الذاتــي لتطبيــق مبــادئ البنيــة التحتيــة
ً
طبقــا لمبــادئ مجموعــة بــازل.
لنظــام المدفوعــات “آفــاق”
)(Principle for Financial Market Infrastructure “PFMIs

أمن المعلومات
وإدارة المخاطر

•إصــدار وتطبيــق إطــار إدارة المخاطــر ()Risk Management Framework؛
والــذي ّ
يحقــق حســن إدارة المخاطــر والتنبــؤات بحدوثهــا ،وســرعة اســتجابة
األنظمــة وكــوادر العمــل لهــا ،وتفاديهــا.
•تنفيــذ أول برنامــج شــامل لتقييــم المخاطــر لجميــع إدارات الشــركة ،وبرنامــج
لتقليــل المخاطــر والوقايـــة مـــنها ،وتفعيـــل نظـــام الرقابـــة واإلنــذار المبكـــر؛
وذلـــك لحمايـــة األفـــراد والممتلـــكات.
•تحديــث سياســات وإجــراءات األمــن الســيبراني الخاصــة بالشــركة؛ مــن أجــل
خفــض معــدالت المخاطــر الســيبرانية علــى األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة
للشــركة علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.
•اســتمرارية تنفيــذ ومتابعــة مــا يحقــق االلتــزام الدائــم باألمــن الســيبراني مــن
خــال تطبيــق الضوابــط والمعاييــر األمنيــة.
•إطــاق برنامــج توعــوي وتثقيفــي شــامل لتوعيــة الموظفيــن بالمخاطــر
متخصــص بــإدارة التعلــم
اإللكترونيــة واألمــن الســيبراني بواســطة نظــام تقنــي
ّ
والمحــاكاة ،حيــث نظمــت إدارة أمــن المعلومــات:

دورات تدريبية إلكترونية
متخصصة لجميع
منسوبي الشركة
اختبارات محاكاة لتفادي
هجمات التصيد

تقييمات واستبيانات لقياس
وعي أمن المعلومات

نشرات وملصقات
إلكترونية توعوية

رسائل تنبيهية تحذيرية
عن التهديدات األمنية
وحوادث األمن السيبراني

•التســجيل مــع المركــز الوطنــي اإلرشــادي لألمــن الســيبراني فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ومركــز تبــادل المعلومــات وتحليلهــا باإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،والتعامــل مــع مــا يصــل مــن تحذيــرات أمنيــة ،ومعالجــة ذلــك بشــكل
تفاديــا للمخاطــر الســيبرانية.
عاجــل ،وتطبيــق مــا توصــي بــه؛
ً
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تقنية المعلومات
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•إطــاق تحديــث تقنــي رئيســي لنظــام “آفــاق” ،ومــا يقــارب مــن عــدد ثالثيــن
ً
تقنيــا ،وتقديــم حلــول
تحديثــا
ثانويــا تهــدف فــي مجملهــا إلــى تطويــر النظــام ًّ
ًّ
لبعــض التحديــات التقنيــة التــي ظهــرت.

تقنية المعلومات

•إطــاق تحديــث تقنــي رئيســي لنظــام “آفــاق” ،ومــا يقــارب مــن عــدد ثالثيــن
ً
تقنيــا ،وتقديــم حلــول
تحديثــا
ثانويــا تهــدف فــي مجملهــا إلــى تطويــر النظــام ًّ
ًّ
لبعــض التحديــات التقنيــة التــي ظهــرت.

•االنتهــاء مــن بنــاء بوابــة اختبــارات رديفــة ألعمــال نظــام آفــاق تُ ّ
مكــن البنــوك
المركزيــة والبنــوك التجاريــة مــن تنفيــذ اختبــارات إرســال واســتقبال المدفوعات
دون الحاجــة لوجــود طــرف مرســل أو مســتقبل ِف ْعلــي (،)Simulation
باإلضافــة إلــى إنشــاء أكثــر مــن بيئــة اختبــار إضافيــة لتنفيــذ اختبــارات االنضمــام
لنظــام “آفــاق” ،مــع أكثــر مــن بنــك مركــزي وتجــاري فــي نفــس الوقــت فــي
أي مــن دول المجلــس.
ٍّ

•االنتهــاء مــن بنــاء بوابــة اختبــارات رديفــة ألعمــال نظــام آفــاق تُ ّ
مكــن البنــوك
المركزيــة والبنــوك التجاريــة مــن تنفيــذ اختبــارات إرســال واســتقبال المدفوعات
دون الحاجــة لوجــود طــرف مرســل أو مســتقبل ِف ْعلــي (،)Simulation
باإلضافــة إلــى إنشــاء أكثــر مــن بيئــة اختبــار إضافيــة لتنفيــذ اختبــارات االنضمــام
لنظــام “آفــاق” ،مــع أكثــر مــن بنــك مركــزي وتجــاري فــي نفــس الوقــت فــي
أي مــن دول المجلــس.
ٍّ

•تطويــر البنــى التقنيــة التحتيــة واألنظمــة المســاندة ،والتــي تشــمل (وحــدة
ً
تحقيقــا لضمــان جــودة الخدمــة
التخزيــن والخــوادم) الخاصــة بنظــام “آفــاق”؛
وموثوقيتهــا وتوفرهــا بشــكل دائــم.

•تطويــر البنــى التقنيــة التحتيــة واألنظمــة المســاندة ،والتــي تشــمل (وحــدة
ً
تحقيقــا لضمــان جــودة الخدمــة
التخزيــن والخــوادم) الخاصــة بنظــام “آفــاق”؛
وموثوقيتهــا وتوفرهــا بشــكل دائــم.

•اســتكمال التجهيــز التقنــي لفــرع الشــركة فــي أبوظبــي فيمــا يخــص شــبكات
ً
وأيضــا ربــط الشــبكة
الربــط الداخليــة وغــرف االجتماعــات وأجهــزة الموظفيــن،
بــدول المجلــس.

•اســتكمال التجهيــز التقنــي لفــرع الشــركة فــي أبوظبــي فيمــا يخــص شــبكات
ً
وأيضــا ربــط الشــبكة
الربــط الداخليــة وغــرف االجتماعــات وأجهــزة الموظفيــن،
بــدول المجلــس.

•االنتهــاء مــن وثائــق السياســات واإلجــراءات الخاصــة بخدمــات تقنيــة
المعلومــات ووثائــق برامــج االختبــارات ،وفهرســة محتوياتهــا ووثائقهــا بشــكل
تقنــي منظــم.

•االنتهــاء مــن وثائــق السياســات واإلجــراءات الخاصــة بخدمــات تقنيــة
المعلومــات ووثائــق برامــج االختبــارات ،وفهرســة محتوياتهــا ووثائقهــا بشــكل
تقنــي منظــم.

•اســتكمال أعمــال الترقيــات ألحــدث اإلصــدارات لألنظمــة الخاصــة بتقنيــة
المعلومــات والتــي تشــمل (الخــوادم ,الجــدر الناريــة ,موزعــات األحمــال,
وحــدات التخزيــن والنســخ االحتياطــي ,واألنظمــة والبرامــج المرافقــة لهــا)؛
بهــدف حمايتهــا مــن المخاطــر األمنيــة ،وضمــان عملهــا بكفاءة عاليــة ,وكذلك
تنفيــذ األعمــال الدوريــة للنســخ االحتياطيــة بشــكل صحيــح وفــق اإلجــراءات
ِّ
المنظمــة لذلــك.
والسياســات

•اســتكمال أعمــال الترقيــات ألحــدث اإلصــدارات لألنظمــة الخاصــة بتقنيــة
المعلومــات والتــي تشــمل (الخــوادم ,الجــدر الناريــة ,موزعــات األحمــال,
وحــدات التخزيــن والنســخ االحتياطــي ,واألنظمــة والبرامــج المرافقــة لهــا)؛
بهــدف حمايتهــا مــن المخاطــر األمنيــة ،وضمــان عملهــا بكفاءة عاليــة ,وكذلك
تنفيــذ األعمــال الدوريــة للنســخ االحتياطيــة بشــكل صحيــح وفــق اإلجــراءات
ِّ
المنظمــة لذلــك.
والسياســات

•تأســيس خطــوط تواصــل احتياطيــة رديفــة تربــط المقــر الرئيســي للشــركة بمركــز
البيانــات؛ لتفــادي مخاطــر فقــدان اتصــال الخطــوط الرئيســة بمركــز البيانــات.

•تأســيس خطــوط تواصــل احتياطيــة رديفــة تربــط المقــر الرئيســي للشــركة بمركــز
البيانــات؛ لتفــادي مخاطــر فقــدان اتصــال الخطــوط الرئيســة بمركــز البيانــات.

•اســتقبل نظــام الدعــم الفنــي للشــركة ( )1,674تذكــرة دعــم خــال عــام
2021م؛ اشــتملت علــى طلبــات دعــم ومســاندة متنوعــة ،وقــد تــم معالجــة
معظــم مــا ورد فــي تلــك الطلبــات بمهنيــة وبشــكل عاجــل.

•اســتقبل نظــام الدعــم الفنــي للشــركة ( )1,674تذكــرة دعــم خــال عــام
2021م؛ اشــتملت علــى طلبــات دعــم ومســاندة متنوعــة ،وقــد تــم معالجــة
معظــم مــا ورد فــي تلــك الطلبــات بمهنيــة وبشــكل عاجــل.
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التسويق والتواصل
المؤسسي

•اســتكمال أعمــال اســتراتيجية التســويق والتواصــل المؤسســي ،والتــي تهــدف
إلــى تحديــد منهجيــات التســويق والتواصــل لشــركة المدفوعــات الخليجيــة علــى
مــدى الســنوات الثــاث القادمــة ،ومشــاركة برامجهــا وفعالياتهــا المســتهدف
تنفيذهــا مــع البنــوك المركزيــة الخليجيــة.
•االنتهــاء مــن تطويــر دليــل الهويــة البصريــة لشــركة المدفوعــات الخليجيــة
ونظــام “آفــاق”؛ لضمــان تناســق المظهــر المرئــي فــي كافــة المنصــات
وخارجيــا.
داخليــا
المختلفــة
ًّ
ًّ
•تفعيــل الحســابات الرســمية لشــركة المدفوعــات الخليجيــة فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى تفعيــل عــدة حمــات رقميــة بهــدف زيــادة
الوعــي بهويــة الشــركة وأثــر خدماتهــا علــى المســتفيدين منهــا.

النظم اإلدارية
والموارد البشرية

•تنفيــذ برامــج ومتطلبــات تطويــر وتأهيــل الموظفيــن ونظــم تقييــم األداء،
ومتابعــة تنفيــذ وتحقيــق مؤشــرات األداء .KPIs
•إنجــاز مشــروع دراســة الهيكلــة اإلداريــة بالتعــاون مــع شــركة استشــارية
مختصــة .
•تطويــر نظــام المــوارد المؤسســية ( )ERPليتوافــق مــع احتياجــات وطبيعــة
أعمــال الشــركة وتحســين تنفيــذ العمليــات وتسلســل عملياتهــا.
•تســجيل الشــركة فــي المنصــات الحكوميــة التــي تتطلبهــا فعاليــات وأعمــال
الشــركة (التأمينــات االجتماعيــة ،منصــة مــدد ،منصــة قــوى).
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التطلعات والبرامج
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2022م
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التطلعات والبرامج المستقبلية لعام 2022م

تتطلع الشركة لتحقيق باقة
من المستهدفات خالل العام
2022م ،وفيما يلي أهمها:

01

وحســن أداء تشــغيل نظام “آفاق”،
ضمان ســامة ُ
واالســتمرار فــي تعزيــز مشــغالته وبرامجــه التقنيــة
ِّ
المنظمــة ألعمالــه وفــق المشــاريع
ولوائحــه
وبرامــج العمــل المعـ َّـدة لذلــك.

اســتكمال مراحــل وفعاليــات برنامــج
انضمــام البنــوك المركزيــة والبنــوك
التجاريــة إلــى “آفــاق”.

بــدء تنفيــذ أولــى مراحــل اســتراتيجية
تقنيــة المعلومــات.

04

05

06

اســتكمال أعمــال المبــادرات المخطــط لتنفيذهــا
فــي العــام (2022م)؛ لتعزيــز مســتوى االعتماديــة
والموثوقيــة ألعمــال أنظمــة الشــركة.

اســتكمال مراحــل برنامــج التحويــل
بعملــة الــدوالر األمريكــي.

ترقيــة نظــام تخطيــط المــوارد
المؤسســية ( )ERPوتعزيــز خدماتــه.

07

08

09

ترســيخ معرفــة العمــاء بكافــة فئاتهــم
بنظــام “آفــاق” بمــا فــي ذلــك تعريــف الهيئــات
والمنظمــات ولجــان العمــل الدوليــة ذات العالقــة
بنظــم المدفوعــات بمســتجدات وخدمــات
“آفــاق”.
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02

03

تنفيــذ برامــج اســتمرارية األعمــال
( )Business Continuityلنظــام
“آفــاق” فــي مركــز الشــركة الرئيــس
بالريــاض وفرعهــا فــي أبوظبــي.

التطبيــق التدريجــي لمخرجــات وتوصيــات
الدراســة االستشــارية للهيكلــة اإلداريــة
للشــركة (بعــد اعتمادهــا).
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حوكمة الشركة
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حوكمة والتزام الشركة
تلتــزم شــركة المدفوعــات الخليجيــة بالحفــاظ على
معاييــر عاليــة للحوكمــة؛ حيــث تَ عتبر إدارة الشــركة
الحوكمــة الجيــدة هــي أداة محوريــة لتحقيق أعلى
قيمــة ممكنــة للمســاهمين والشــركاء علــى
المــدى الطويــل ،وتؤكــد علــى ضمــان التزامهــا
الدائــم بالجــودة فــي جميــع عملياتهــا ومنتجاتهــا.
وتعــد السياســات والقواعــد الــواردة فــي الئحــة
الحوكمــة الخاصــة بالشــركة ُملزمــة لجميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنســوبي الشــركة ،وال
يجــوز تعديلهــا إال بموجــب قــرار صــادر مــن مجلــس
اإلدارة أو الجمعيــة العامــة علــى النحــو المناســب
والمطلــوب .فيمــا يخضــع إطــار عمــل وإجــراءات
مجلــس اإلدارة للقوانيــن واللوائــح التنظيميــة
والمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة.

الجمعية العامة للمساهمين
عقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين
األولــى اجتماعهــا فــي  31مــارس 2021م؛ وذلــك
بحضــور ممثلــي المســاهمين مــن البنــوك المركزيــة
الخليجيــة كافــة ،وحضــر االجتمــاع كافــة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،ووافقــت علــى تقريــر مجلــس
اإلدارة للعــام المالــي 2020م ،واعتمــدت الجمعيــة
العامــة للمســاهمين القوائــم الماليــة المدققــة
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م،
عينــت الجمعيــة العامة للمســاهمين شــركة
وكذلــك ّ
البســام وشــركاؤه :محاســبون
“إبراهيــم أحمــد
ّ
قانونيــون” لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم
الماليــة للعــام المالــي 2021م.
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أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس اإلدارة للفترة المنتهية
في  31ديسمبر 2021م:
الصفة

الدولة

اسم العضو

رئيس مجلس اإلدارة

مملكة البحرين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سلطنة ُعمان

خالد محمد بالعمى التميمي

عضو مجلس إدارة

اإلمارات العربية المتحدة

د.فهد بن عبدالله المبارك

عضو مجلس إدارة

المملكة العربية السعودية

الشيخ /بندر بن محمد آل ثاني

عضو مجلس إدارة

دولة قطر

د.محمد بن يوسف الهاشل

عضو مجلس إدارة

دولة الكويت

د .صبري حامد العزعزي

عضو مجلس إدارة

اإلمارات العربية المتحدة

الشيخ /سلمان بن عيسى آل خليفة

عضو مجلس إدارة

مملكة البحرين

زياد بن بندر اليوسف

عضو مجلس إدارة

المملكة العربية السعودية

بسام بن طارق الجمالي

عضو مجلس إدارة

سلطنة ُعمان

محمد بن جاسم الكواري

عضو مجلس إدارة

دولة قطر

عبدالله بن محمد الشطي

عضو مجلس إدارة

دولة الكويت

رشيد محمد المعراج
طاهر بن سالم العمري

أعضاء اللجنة التنفيذية للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م:
ُشكلت اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه األول بتاريخ  07يونيو 2020م.
الصفة

الدولة

اسم العضو
الشيخ /سلمان بن عيسى آل خليفة

رئيس اللجنة التنفيذية

مملكة البحرين

د .صبري حامد العزعزي

عضو اللجنة التنفيذية

اإلمارات العربية المتحدة

زياد بن بندر اليوسف

عضو اللجنة التنفيذية

المملكة العربية السعودية

بسام بن طارق الجمالي

عضو اللجنة التنفيذية

سلطنة ُعمان

محمد بن جاسم الكواري

عضو اللجنة التنفيذية

دولة قطر

عبدالله بن محمد الشطي

عضو اللجنة التنفيذية

دولة الكويت
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شركــة المدفوعــات الخليجيــة

أعضاء لجنة المراجعة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م:

ُشــكلت لجنــة المراجعــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الثانــي بتاريــخ  09أغســطس 2020م ،وجميعهــم
مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة.
الصفة

الدولة

اسم العضو
عمر بن عبدالعزيز العبدالكريم

رئيس لجنة المراجعة

المملكة العربية السعودية

ثابت بخيت خميس

عضو لجنة المراجعة

اإلمارات العربية المتحدة

صادق محمد اللواتي

عضو لجنة المراجعة

سلطنة ُعمان

عادل محمد الباكر

عضو لجنة المراجعة

دولة قطر

مصطفى ماجد المزيدي

عضو لجنة المراجعة

دولة الكويت
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