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فــي إطــاق باكــورة خدمــات  التعلــم واملعرفــة، فقــد تكللــت جهــود الشــركة خــال العاميــن املاضييــن 
تــم إطــاق منصــة خدمــات املكتبــات ومنصــة إدارة التعلــم ومنصــة  منصــة مــداد الســحابية حيــث 
إدارة منظومــة الكفــاءة املؤسســية، وتمكنــت الشــركة بفضــل هللا مــن اســتقطاب مؤسســات تعليميــة 
وثقافيــة رائــدة لهــذه الخدمــات حيــث تجــاوز عــدد الجهــات التــي تعاقــدت علــى خدمــات مــداد )أوامــر 
شــراء مؤكــدة أو عقــود( مــع نهايــة العــام 2021 الثاثــون جهــة. وستســتمر أعمــال التطويــر ملنظومــة 
خدمــات منصــة مــداد واملنصــات الفرعيــة وإضافــة مكونــات فرعيــة إضافيــة لهــا خــال العــام 2022 

ومــا بعــده. 

وختامــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر إلــى كل عمــاء نســيج علــى ثقتهــم التــي منحونــا إياهــا، ونتطلــع 
إلــى أن نســتمر فــي خدمتهــم واملســاهمة معهــم فــي رحلــة التحــول الرقمــي ألعمالهــم، كمــا أود أن أتقــدم 
بالشــكر إلدارة نســيج وفريــق العامليــن بهــا ملــا قدمــوه مــن جهــود وملــا حققــوه مــن نجاحــات خــال الفتــرة 

املاضيــة، وأســأل هللا املزيــد مــن التوفيــق للشــركة لخدمــة مجتمعهــا ولتحقيــق تطلعــات املســاهمين.

السادة / املساهمون

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الحافــل، حيــث  نســيج  تاريــخ  فــي  انطــاق مرحلــة جديــدة  نســيج  لكــم وملنســوبي  أبــارك  أن  يســعدني 
اكتملــت إجــراءات تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وصــدرت موافقــة هيئــة ســوق املــال 
وشــركة تــداول علــى ادراج الشــركة ادراجــا مباشــر، ونتوقــع أن يتــم ادراج أســهم الشــركة فــي الربــع 

 .2022 الثانــي 
فــي ظــل أداء متميــز لنســيج رغــم الظــروف االســتثنائية التــي عصفــت باملنطقــة  وتأتــي هــذه الخطــوة 
والعالــم نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19، والتــي أدت إلــى إجــراءات غيــر مســبوقة اتخذتهــا حكومــة خــادم 
أغلــب  فــي  أثــر  ممــا  واملقيميــن،  املواطنيــن  صحــة  علــى  للحفــاظ  هللا،  حفظهــا  الشــريفين،  الحرميــن 
فــي نســيج،  النشــاطات االقتصاديــة، بمــا فيهــا شــريحة العمــاء الذيــن تخدمهــم نســيج. وقــد تمكنــا 
بفضــل مــن هللا مــن التعامــل مــع هــذه الظــروف، حيــث ســاعدت البنيــة التقنيــة التحتيــة التــي بنتهــا 
نســيج مــن تجــاوز هــذه الظــروف وتمكيــن اســتمرارية األعمــال دون أي انقطــاع. وبفضــل مــن هللا، ثــم 
إلــى وضعهــا  األمــور  تعــود  بــدأت  الشــريفين، فقــد  الحرميــن  اتخذتهــا حكومــة خــادم  التــي  اإلجــراءات 

الطبيعــي.

لقــد تمكنــت نســيج مــن تحقيــق ربحيــة ممتــازة فــي العــام 2021، حيــث حققــت أربــاح تشــغيلية أعلــى 
مــن 25 مليــون ريــال وصافــي ربــح أعلــى مــن 20 مليــون، كمــا تحســنت مســتويات املدينــون التجاريــون، 
كل ذلــك فــي ظــل جهــود تطويــر كبيــرة فــي الشــركة، حيــث تــم إطــاق منصــة مــداد الســحابية وتطبيــق 
خدماتهــا ملجموعــة مــن العمــاء، إضافــة إلــى التحــول الــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة واالنتقــال إلــى 

نظــام إدارة مــوارد مؤسســاتية جديــد. 
وضمــن جهــود الشــركة لتنفيــذ اســتراتيجيتها فــي تطويــر حلــول تحــول رقمــي حديثــة وفعالــة فــي إدارة 

عبدالعزيز صالح الربدي
رئيس مجلس اإلدارة
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نسيج شركة سعودية رائدة تعمـل على تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم واألصول املعرفية، من خال تطوير الحلول والخدمات 
التــي تدفــع بوتيــرة التحــول الرقمــي لــدى عمائهــا، مــع تخفيــف العــبء التقنــي عليهــم، وبمــا يمكنهــم مــن تركيـــز جهودهــم ومواردهــم علــى 
تحقيــق أهدافهــم اإلســتراتيجية. تخــدم نســيج قطاعــات التعليــم، واملكتبــات واملراكــز الثقافيــة، والجهــات الحكوميــة والشــركات، وتوفــر 

لهــم حلــول تحــول رقمــي متكاملــة تســخر أحــدث التقنيــات، وأفضــل املمارســات فــي إدارة التعلــم واألصــول املعرفيــة.

تأسســت نســيج عام 1989، وتعد من أوائل الشــركات املبادرة إلى تطوير الحلول اإللكترونية؛ وأطلقت أول خدمات إنترنت في املنطقة 
عــام 1997، ومــن الشــركات التقنيــة الســعودية القليلــة التــي تتمتــع بتواجــد إقليمــي نشــط، كونــت مــن خالهــا قاعــدة عمــاء كبيــرة تشــمل 

غالبيــة الجامعــات والجهــات البحثيــة والثقافيــة فــي الخليــج العربي واملنطقة.

إن الخبــرات املتراكمــة ألكثـــر مــن 30 عامــا عبــر العمــل مــع مئــات العمــاء فــي العالــم العربــي وعلــى نطــاق واســع مــن تحديــات التحــول 
الرقمــي، والعمــل معهــم علــى أســاس الشــراكة مــن أجــل النجــاح، أّهــل نســيج لتكــون الخيــار األول للمئــات مــن املنظمــات واملنشــآت التــي 

تتطلــع إلــى شــريك يمكنهــا االعتمــاد عليــه، يوفــر لهــا حلــول مبتكــرة تحقــق لهــا عائــدا ايجابيــا علــى اســتثماراتها التقنيــة.

تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم واملعرفة لدعم التنمية املستدامة في مجتمعاتنا.

تســخير التحــول الرقمــي فــي إدارة التعلــم واملعرفــة لتحقيــق تجربــة ثريــة للمســتفيد وتقليــل العــبء علــى املؤسســات بمــا 
يمكنهــم مــن التركيــز علــى تحقيــق أهدافهــم اإلســتراتيجية.

رؤية الشركة:

رسالة الشركة:

نبذة عن الشركة
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توفــر نســيج حلــول وخدمــات تحــول رقمــي متكاملــة ملؤسســات التعليــم وللجهــات الثقافيــة واملعرفيــة والجهــات الحكوميــة والشــركات؛ مــن خــال 
حلــول التعليــم وحلــول إدارة األصــول املعرفيــة ومنصــات الخدمــات اإللكترونيــة، حيــث تقــدم نســيج الحلــول والخدمــات التاليــة:

القطاعات التي نخدمها

الجهات الحكومية / الشركاتالجهات الثقافيةالتعليم

تطوير الخدمات اإللكترونيةإدارة المكتبات

حلول أتمتة إجراءات العمل 

حلول التكامل 

حلول ذكاء األعمال 

تطوير تطبيقات الهواتف الذكية

حماية وإدارة حركة المقتنيات

المحتوى االلكتروني

إدارة المتاحف واألرشيف

إدارة المعرفة 

اإلدارة األكاديمية

التعلم اإللكتروني

االعتماد والتقويم

إدارة التدريب االلكتروني

إدارة المواهب وتطويرها

المحتوى التفاعلي

منصات الخدمات اإللكترونية  حلول إدارة األصول المعرفية حلول إدارة التعلم
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هويــة تجاريــة قويــة ومعروفــة مرتبطــة بصناعــة تقنيــة املعلومــات وتعــد أحــد رواد اإلنترنــت فــي  	
املنطقــة، مدعومــة بتنــوع ثــري ومتجانــس فــي خطــوط األعمــال.

والثقافيــة  	 واملعرفيــة  التعليميــة  املؤسســات  كبريــات  تشــمل  العمــاء  مــن  عريضــة  قاعــدة 
والجهــات الحكوميــة والشــركات الكبــرى علــى مســتوى الخليــج والعالــم العربــي، نتــج عنهــا العديــد 

مــن املشــروعات املعرفيــة والتعليميــة الكبــرى والحيويــة علــى مســتوى العالــم العربــي.

خبــرة طويلــة فــي تطويــر وتنفيــذ حلــول التعليــم وحلــول إدارة األصــول املعرفيــة، وباقــة حلــول  	
متكاملــة للقطــاع التعليمــي والثقافــي. وتواجــد واســع يغطــي أرجــاء العالــم العربــي منــذ 1989م، 

أكســب نســيج خبـــرة ومعرفــة باألســواق املحليــة لــدول املنطقــة.

قــدرات داخليــة تقنيــة عاليــة الكفــاءة تشــمل بنيــة تقنيــة تحتيــة متطــورة، خدمــات عمــاء ومــا  	
بعد البيع فاعلة، مع نضج في إجراءات ســير األعمال الداخلية، وآليات إدارة مشــاريع العماء. 

فــي مجــال التعليــم واملكتبــات  	 شــبكة شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات تقنيــة عامليــة رائــدة 
فــي  لعمــاء نســيج  ناجحــة وأقلمتهــا  أعمــال عامليــة  نقــل خبـــرات ونمــاذج  مــن  تمكــن  واملعرفــة، 

املنطقــة.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها األسا�سي ما يلي:

نشر الكتب 	

نشر البرمجيات 	

أنشطة البرمجة الحاسوبية 	

أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة املرافق الحاسوبية 	

تجهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة 	

تقنيات الذكاء االصطناعي 	

تقنيات الواقع االفترا�سي املعزز 	

تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات 	

أنشطة خدمات تكنولوجيات املعلومات والحواسيب األخرى 	

بيع الحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة 	

بيع اآلالت واملعدات األخرى بالجملة 	

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في أنشطة البرمجة الحاسوبية وأنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة املرافق الحاسوبية وتقنيات الذكاء 
االصطناعي وتقنيات الواقع االفترا�سي املعزز وتقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات وأنشطة خدمات تكنولوجيات املعلومات وبيع 

الحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات.

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة واملعمول بها في اململكة العربية السعودية.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة:
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نشــأت شــركة نســيج لاتصــاالت وتقنيــة املعلومــات »نســيج« فــي العــام 1989م كمؤسســة فرديــة فــي مدينــة الريــاض، وتحولــت فــي العــام 
1995م إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة النظــم العربيــة املتطــورة، وبرأســمال قــدره مليــون )1,000,000( ريــال ســعودي 

 الــى ألــف )1,000( حصــة بقيمــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة. 
ً
مقســما

أطلقــت الشــركة فــي العــام 1997 شــبكة نســيج املعلوماتيــة أول شــبكة معلومــات فــي املنطقــة، كمــا أطلقــت فــي نفــس العــام بوابــة نســيج 
علــى شــبكة االنترنــت كأحــد أوائــل الخدمــات املعلوماتيــة املحترفــة علــى شــبكة االنترنــت، وقــد القــت كا الخدمتيــن الرائدتيــن اقبــاال 

وصــدى كبيــرا. 

وفــي العــام 1431 املوافــق 2009 تــم رفــع رأســمال الشــركة إلــى عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــرة آالف 
)10,000( حصــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي. وفــي العــام 2011 أطلقــت الشــركة خــط حلــول التحــول الرقمــي فــي 

التعلــم. إدارة 

وفــي العــام 1441 املوافــق 2020 تــم تعديــل اســم الشــركة مــن شــركة النظــم العربيــة املتطــورة إلــى شــركة نســيج لاتصــاالت وتقنيــة 
املعلومــات، وفــي 1443 املوافــق 2021 قــرر الشــركاء تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة 
بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ورفــع رأســمالها إلــى خمســون مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم الــى خمســة ماييــن 
 بقيمــة عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وتــّم االكتتــاب فــي كامــل عــدد األســهم املكونــة 

ً
 عاديــا

ً
 إســميا

ً
)5,000,000( ســهما

لــرأس املــال وتســديد قيمتهــا بالكامــل. 

مســيرة الشــركة بــدأت فــي حلــول نشــر وإدارة املعرفــة وخدمــة القطــاع املعرفــي، حيــث بنينــا خالهــا قاعــدة تقنيــة صلبــة، مكنتنــا مــن 
التوســع بنجاح في حلول التحول الرقمي إلى قطاعات أوســع. فهمنا العميق وطبيعة تفاعلنا مع تقنيات التحول الرقمي وإدارة األصول 
املعرفيــة مكنتنــا مــن التوســع فــي قطاعــات ومجــاالت التعليــم املتنوعــة وبنجــاح، حتــى وصلــت نســيج ملــا وصلــت إليــه اليــوم، مــن القــدرة 

علــى الريــادة فــي خطــوط حلــول األعمــال: حلــول إدارة التعلــم، حلــول إدارة األصــول املعرفيــة، وحلــول منصــات الخدمــات اإللكترونيــة. 

ملحة عن الشركة:
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فــــي إطــــار حــــر ص نســــيج علــــى دعــــم املجتمــــع املعرفــــي وصناعــــة املعرفــــة فــــي املنطقــــة، عكفــــت نســــيج عبــــر األعــــوام علــــى تطويــــر ورعايــــة 
العديــد مــن البرامــج التــي تســاهم فــي دعــم القطــاع املعرفــي والعامليــن فيــه فــي العالــم العربــي. وقامــت نســيج بإطــاق مبــادرة اكاديميــة 
نســيج  www.naseejacademy.org وهــي مبــادرة غيــر ربحيــة تســعى لدعــم وتطويــر القيــادات العاملــة فــي القطــاع الثقافي واألكاديمــي 
فــــي العالــــم العربــــي، مــــن خــــال رعايــــة العديــــد مــــن املبــــادرات واألنشــــطة املهمــــة واملتنوعــــة فــــي الحقــــل املعرفــــي، وبالتعــــاون مــــع جهــــات 
محليــــة وإقليميــــة وعامليــــة رائــــدة. تأتــــي أكاديميــــة نســــيج كجــــزء مــــن التــــزام شــــركة نســــيج ودعمهــــا لقطــــاع املعرفــــة واملكتبــــات فــــي العالــــم 

العربــــي وتنميتــه.

نبذة عن بعض برامج أكاديمية نسيج

دعم برنامج الشبكة الدولية لقادة املكتبات املبدعين الناشئين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

أكاديميــة نســيج أحــد شــركاء برنامــج الشــبكة الدوليــة لقــادة املكتبــات ، والــذي يوفــر فرصــة فريــدة للقــادة إلعــادة اكتشــاف مــا تعنيــه 
العربــي  مــع االتحــاد  بالتعــاون  املنحــة  العامليــة بمؤسســة Bill & Melinda Gates، وتقــدم  املكتبــات  مبــادرة  العامــة، وترعــاه  املكتبــة 

واملعلومــات. للمكتبــات 

جائزة أكاديمية نسيج لرواد املعرفة واملعلومات

مــن  املعرفــة واملعلومــات ورهنــوا عمرهــم وجهدهــم لتطويــره، وانطاقــا  مــن خدمــوا مجــال  تقديــر  أكاديميــة نســيج علــى  مــن   حرصــا 
مســؤوليتها االجتماعيــة والعلميــة التــي تحــرص علــى الوفــاء بهــا، وبالشــراكة مــع االتحــاد العربــي للمكتبــات واملعلومــات )اعلــم( الــذي يعنــى 
باالرتقــاء بدراســات املكتبــات واملعلومــات واالهتمــام بتطويــر البحــث العلمــي وتحفيــز االبــداع وتكريــم الــرواد، يتــم اإلعــان ســنويا عــن 
منــح ألحــد أعضــاء )إعلــم( مــن االختصاصيــن العــرب منفــردا أو مشــاركة 

ُ
جائــزة أكاديميــة نســيج للــرواد فــي املكتبــات واملعلومــات، والتــي ت

مــع آخــر؛ نظيــر اإلســهامات العلميــة واملهنيــة املتنوعــة فــي مجــال املكتبــات واملعلومــات واالرتقــاء باملهنــة علــى مســتوى العالــم العربــي.

املساهمات االجتماعية للشركة: 
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منحــة أكاديميــة نســيج وجمعيــة املكتبــات املتخصصــة فــرع الخليــج العربــي لحضــور برنامــج مركــز مورتنســون لعلــوم 
املكتبات

 تقــدم هــذه املنحــة فــي إطــار التعــاون املشــترك بيــن أكاديميــة نســيج وجمعيــة املكتبــات املتخصصة-فــرع الخليــج العربــي إلتاحــة الفرصــة 
 Mortenson ملرشــحين اثنيــن مــن العامليــن فــي قطــاع املكتبــات أو مؤسســات املعلومــات أو األرشــفة بالعالــم العربــي لحضــور برنامــج

Center Associates Program، وتغطــي املنحــة تكاليــف التســجيل فــي البرنامــج، والســفر، واإلقامــة

SLA-AGCجائزة أفضل ورقة عمل بمؤتمر

جائــزة ســنوية تشــجع وتدعــم البحــث والتطويــر املعلوماتــي فــي املكتبــات العربيــة، تقدمهــا نســيج ألفضــل ورقــة تقــدم فــي املؤتمــر الســنوي الــذي تنظمــه جمعيــة املكتبــات 

املتخصصــة – فــرع الخليــج، بالتعــاون مــع الجمعيــة التــي بدورهــا تقــوم بمراجعــة األوراق واختيــار الفائزيــن بالجائــزة
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تنطلق استراتيجية الشركة من أربعة محاور  رئيسية:

التركيــز علــى قطــاع التعليــم كمحــرك رئي�ســي للنمــو، والعمــل علــى تطويــر حلــول وخدمــات مخصصــة لهــذا القطــاع، لتعزيــز قدراتنــا فــي  	
االســتفادة مــن الفــرص املتناميــة التــي يتيحهــا هــذا القطــاع الحيــوي. وضمــن هــذا اإلطــار، تــم تطويــر منصــة مــداد الســحابية، وتعزيــز وضعهــا 

التناف�ســي، لتمكينهــا مــن اســتغال الفــرص التــي يتيحهــا قطــاع التعليــم ســواء علــى املســتوى املحلــي أو اإلقليمــي.

تطوير وتحسين حلول املكتبات وإدارة األصول املعرفية لتعزيز وترسيخ الدور الريادي للشركة في هذا القطاع. 	

االســتمرار فــي تنميــة الحلــول التــي نقدمهــا للقطــاع العــام والشــركات الكبــرى باالســتفادة مــن نقــاط القــوة والتناغــم مــع الحلــول والخدمــات  	
التــي نقدمهــا لقطــاع التعليــم والقطــاع الثقافــي.

االستفادة من البنية التنظيمية والتقنية الداخلية وإمكاناتها في تنمية رأس املال البشري وتعزيز كفاءة األعمال والتنافسية 	

منصة مداد السحابية:
تعــد منصــة مــداد الســحابية ركيــزة أساســية فــي اســتراتيجية نســيج لتمكيــن التحــول الرقمــي فــي إدارة املعرفــة والتعلــم، وتمكيــن الجامعــات 
والكليات ومؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها من مواءمة إجراءاتها األكاديمية واإلدارية والتدريبية 
مــع أحــدث التقنيــات، ودعــم مبادراتهــا للتحــول الرقمــي، بمــا يفســح الطريــق لإلبــداع واالبتــكار املؤس�ســي. إذ تتيــح منصــة مــداد تنســيق الجهــود 

فــي كافــة املســتويات املؤسســية ممــا يمكــن مــن تطويــر حلــول وخدمــات رقميــة تعاونيــة موحــدة لتدعيــم مســاعي التميــز املؤس�ســي.

استراتيجية الشركة والخطط املستقبلية:
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منصة مداد 
لإلدارة األكاديمية

منصة مداد
 لخدمات المكتبات 

منصة مداد
 إلدارة التعلم 

◂نظام إدارة بيانات الطلبة

◂نظام إدارة الموارد

◂استقطاب الطلبة

◂الجدولة اآللية

◂التطبيقات المساندة

◂نظام إدارة المكتبات والمعلومات

◂المكتبة الرقمية 

◂الخدمة المرجعية االفتراضية 

◂البحث واالستكشاف

◂إدارة التعلم

◂الفصول االفتراضية 

◂مخزن الوحدات التعليمية

◂ملف اإلنجاز

الحلول السحابية اليت توفرها منصة مداد

منصة مداد
 للفاعلية المؤسسية 

◂التخطيط االستراتيجي

◂تقويم المخرجات

◂االعتماد والموائمة

◂إدارة المناهج

◂مراجعة البرامج

توفر منصة مداد النظم الرئيسية لرقمنة 
العمليات التشغيلية والتعليمية والتدريبية، ضمن 

منصة متكاملة وعمارة تقنية حديثة تسخر أحدث 
املفاهيم، والتقنيات، واملنصات مفتوحة املصدر، عبر خدمة 

سحابية تدار باستخدام أفضل املمارسات، وتخضع ألعلى معايير 
الحماية، واملوثوقية التشغيلية
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وقد اطلقت منصة مداد في العام 2021، حيث تم اإلطالق األولي للمنصة وإطالق باكورة خدماتها:
منصة خدمات املكتبات 	
منصة إدارة التعلم 	
منصة الكفاءة املؤسسية 	

وقــد اســتقطبت مــداد فــي العــام األول أكثــر مــن 30 جهــة، تــم اســتام أوامــر شــراء منهــا أو توقيــع عقــود معهــم الســتخدام خدمــة أو أكثــر 
مــن خدمــات املنصــة. 

وسيســتمر العمــل فــي إضافــة مجموعــة مــن الخدمــات واســتكمال مكونــات الخدمــات التــي أطلقــت ســابقا، إضافــة إلــى اســتكمال العمــل فــي 
املنظومــة الخدميــة والتشــغيلية للمنصــة. وتشــمل خطــة مــداد للعــام 2022 التالــي: 

إطالق الخدمات التالية: 
منصة اإلدارة االكاديمية 	
منصة إدارة التدريب 	

العمل على تطوير الخدمات: 
منصة إدارة معلومات املؤسسة 	
نظام إدارة املعرفة 	
منصة تفاعل الطلبة 	

نستهدف خالل العام 2022 
إضافة أكثر من 80 مشترك جديد 

لمنصات مداد المختلفة
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املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها وباألنظمة التي تخضع لها

املخاطر املتعلقة باألخطاء في تقدير تكلفة أداء الخدمات واملشاريع
يعتمــد تســعير املشــاريع والخدمــات التــي تتقــدم الشــركة بعــروض لهــا، علــى االفتراضــات والتقديــرات التــي يضعهــا املختصــون فــي الشــركة، وتتســم 
بعــض املشــاريع والخدمــات املقدمــة بالتعقيــد ممــا قــد يــؤدي إلــى أخطــاء فــي تقديــرات التكاليــف واالفتراضــات والتنبــؤات التــي تبنــى عليهــا، وبالتالــي 
ينعكس ذلك في التســعيرات التي تقدمها الشــركة، والتي قد ال تكون مربحة أو ينتج عنها خســارة. وتعتمد الشــركة منهجية وآلية لتســعير املشــاريع 
تحــاول أن تتفــادى أو تقلــل مــن هــذه األخطــار، إال أن هــذه االحتماليــة تضــل ممكنــة ممــا يمكــن أن ينتــج عنهــا انخفــاض فــي الربحيــة أو خســارة 

لبعــض املشــاريع والــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية. 

املخاطر املتعلقة بجودة الخدمات والحلول التي تقدمها الشركة
تقــوم الشــركة بتوفيــر خدمــات ومنصــات رقميــة، ويمــر إصــدار اإلصــدارات املطــورة لهــذه الخدمــات واملنصــات بإجــراءات ومراحــل متعــددة لضمــان 
كفاءتهــا وخلوهــا مــن العيــوب واألخطــاء، إال أن احتمــال وجــود عيــوب أو أخطــاء وارد ممــا قــد ينتــج عنــه توقــف لهــذه الخدمــات واملنصــات أو إعــادة 
ســحب لهــذه لإلصــدارات الخاصــة بهــا، كمــا قــد ينتــج عنهــا تضــرر للمســتخدمين وعــدم رضاهــم، وكل هــذه الحــاالت قــد ينتــج عنهــا فقــد للعمــاء أو 
تحمــل تكاليــف أو خســائر إضافيــة أو تأخــر خطــط إطــاق منتجــات تؤثــر علــى تحقــق الدخــل املســتهدف وتؤثــر علــى ربحيــة الشــركة. إضافــة إلــى أن 
وجــود العيــوب أو األخطــاء فــي الخدمــات املقدمــة للعمــاء ضمــن املشــاريع التــي تنفذهــا الشــركة، يــؤدي إلــى تأخيــر فــي تنفيــذ املشــاريع وزيــادة كلفتهــا 
إضافــة إلــى عــدم ر�ســى العمــاء، كل ذلــك قــد ينعكــس علــى ارتفــاع الكلفــة وانخفــاض األربــاح أو فقــد أعمــال مــن العمــاء املتأثريــن. وتســعى الشــركة 
إلــى ضبــط جــودة األعمــال لتقليــل فــرص هــذه األخطــاء وتقليــل أثرهــا، إال أن احتمــال حدوثهــا وارد والــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى 

اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية. 

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
 للحفــاظ علــى رضــاء عمائهــا مــن خــال تقديــم خدماتهــا ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة. وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى 

ً
تســعى الشــركة دائمــا

 علــى ســمعتها لــدى عمائهــا وعلــى 
ً
االســتمرار بتقديــم خدماتهــا بنفــس املســتوى املطلــوب ألي ســبب مــن األســباب، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلبا

اســتمراريتهم بالتعامــل معهــا، وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى إيــرادات الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية وأداءهــا املالــي. 
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مخاطر تركز العمالء
لــدى الشــركة عــدد مــن العقــود مــع جهــات مختلفــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية وباقــي الــدول التــي تعمــل بهــا الشــركة وتمثــل اإليــرادات مــن أكبـــر ثاثــة عمــاء 34.28 % مــن مجمــل إيــرادات 

الشــركة فــي العــام 2020 بينمــا تشــكل 18.32 % مــن إيــرادات 2021. 
وفــي حــال عــدم املحافظــة علــى عاقــة جيــدة وُمســتمرة مــع العمــاء الرئيســيين أو فشــل الشــركة فــي تطويــر عاقاتهــا مــع العمــاء الجــدد، فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي.

مخاطر االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمــد الشــركة علــى جهــود وإشــراف عــدد مــن املوظفيــن القيادييــن لديهــا وغيرهــم مــن أفــراد طاقــم العمــل الرئيســيين لتنفيــذ اســتراتيجيتها وعملياتهــا اليوميــة، ويشــكل املوظفــون الرئيســيون 
 علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ً
 لنجــاح أعمــال الشــركة، وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بهــم أو علــى اســتقطاب أشــخاص بنفــس الكفــاءة ســينعكس ســلبا

ً
 مهمــا

ً
عنصــرا

ومركزهــا املالــي. 

املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 
قــد تواجــه الشــركة ســوء ســلوك أو أخطــاء مــن املوظفيــن ال تســتطيع تافيهــا كالغــش واألخطــاء املتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة والتزويــر، باإلضافــة إلــى ســوء اســتخدام ممتلكاتهــا 
 عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة. وقــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات علــى الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة، ممــا 

ً
والتصــرف نيابــة

 علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
ســيؤثر ســلبا

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا املاليــة حــال اســتحقاقها، وتتكــون املطلوبــات املاليــة للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة. وقــد تقــع 
أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة تتطلــب ســيولة فوريــة أو تتطلــب بيــع موجــودات ماليــة بســرعة كافيــة وبقيمتهــا العادلــة لتغطيــة الســيولة املطلوبــة. بلغــت نســبة التــداول )إجمالــي املوجــودات 
املتداولــة مــن إجمالــي املطلوبــات املتداولــة( لــدى الشــركة حوالــي 2.42 مــرة كمــا فــي 2021/09/30م، وفــي حــال لــم تكــن الشــركة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة أو املســتقبلية فــي مواعيــد 

 علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
ً
اســتحقاقها ال ســيما قصيــرة األجــل منهــا، فإنهــا ســتكون عرضــة للتعثــر املالــي، ممــا ســيؤثر ســلبا
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املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
 بموجــب عــدد مــن التراخيــص والشــهادات والتصاريــح التــي تتعلــق بنشــاطها، والتــي حصلــت عليهــا مــن قبــل الجهــات التنظيميــة املختصــة باململكــة، وتشــمل علــى 

ً
تمــارس الشــركة نشــاطها حاليــا

ســبيل املثال ال الحصر: شــهادة تســجيل العامة التجارية، شــهادة عضوية الغرفة التجارية، التراخيص البلدية، تصاريح الدفاع املدني، شــهادات الســعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية، 
وغيرهــا.  وينبغــي أن تبقــى هــذه التراخيــص ســارية املفعــول بشــكل مســتمر مــن خــال التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن املتعلقــة بتلــك التراخيــص. فــي حــال فشــلت الشــركة فــي ذلــك، فقــد ال 
تتمكــن مــن تجديــد التراخيــص القائمــة أو الحصــول علــى تراخيــص جديــدة قــد تحتاجهــا ألغــراض أخــرى كالتوســع، ممــا ســيؤدي إلــى توقــف أو تعثــر أعمــال الشــركة، وبالتالــي ســيكون لذلــك أثــر 

ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 
 وبشــكل ســلبي علــى أعمــال 

ً
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات إلدارة أعمالهــا، وعليــه فــإن أي أعطــال فــي وظائــف و/أو اســتمرارية عمــل وفعاليــة أنظمــة الشــركة قــد يؤثــر جوهريــا

الشــركة ونتائجهــا املاليــة. قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة املعلومــات بالشــركة للتلــف بســبب الفيروســات، أو االختراقــات األمنيــة، أو قــد تتعــرض للفقــدان أو تلــف البيانــات، أو األخطــاء البشــرية 
وغيرهــا مــن األحــداث املماثلــة. وبالتالــي، فــي حــال فشــلت أنظمــة املعلومــات بالشــركة بالعمــل علــى النحــو املتوقــع، أو فــي حــال فقــدان املعلومــات، أو إســاءة اســتخدام املعلومــات الخاصــة 

 علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
بالشــركة أو عمائهــا، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تعطــل أعمــال الشــركة، ممــا ســيؤثر ســلبا

املخاطر املتعلقة بالهجمات اإللكترونية
نظــرا لطبيعــة القطــاع التــي تمــارس فيــه الشــركة اعمالهــا فإنهــا تكــون عرضــة للهجمــات اإللكترونيــة بأنواعهــا مثــل البرامــج الضــارة مــن برمجيــات خبيثــة وبرامــج التجســس وبرامــج الفديــة 
والفيروســات وأيضــا تَصيــد املعلومــات وهجــوم الوســيط وهجــوم رفــض الخدمــة والتــي قــد تؤثــر علــى ســرية أنظمــة املعلومــات وبينــات االعمــال الخاصــة بهــا وتجــدر اإلشــارة اال ان مــا تقــوم بــه 

الشــركة مــن جهــود ملراقبــة وتطويــر خدمــات امــن املعلومــات وتدريــب وتثقيــف العامليــن لديهــا غيــر كافــي ملواجهــة التهديــدات املســتجدة مــن الهجمــات اإللكترونيــة بشــكل فعــال.
وقــد ينتــج عــن الهجمــات اإللكترونيــة نشــر غيــر مصــرح ملعلومــات الشــركة وبيانــات عمائهــا ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي فــي قــدرة الشــركة التنافســية وحصتهــا الســوقية والــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.



مجلس اإلدارة واللجان



الصفةاملنصباالسم

غير تنفيذي - مستقلرئيس مجلس اإلدارةعبد العزيز صالح الربدي

تنفيذي - غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةعبد هللا عواد الطريفي

غير تنفيذي - مستقلعضو مجلس اإلدارةفيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود

غير تنفيذي - مستقلعضو مجلس اإلدارةفارس إبراهيم الراشد الحميد

تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذيعبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار

غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارةعبد هللا بن عبد العزيز بن عدوان

غير تنفيذي -  غير مستقلعضو مجلس اإلدارةنواف بن محمد بن عدوان

غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار

مجلس اإلدارة واللجان:
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :

أجتماع املجلسأجتماع املجلس الثاني 21/12/2021اجتماع املجلس األول 27/09/2021االسم

100%حضرحضرعبد العزيز صالح الربدي

100%حضرحضرفيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود

100%حضرحضرفارس إبراهيم الراشد الحميد

100%حضرحضرعبد هللا عواد الطريفي

100%حضرحضرعبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار

100%حضرحضرعبد هللا بن عبد العزيز بن عدوان

100%حضرحضرنواف بن محمد بن عدوان

100%حضرحضرعبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار

اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2021:
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الصفةاملنصباالسم

غير تنفيذي /مستقلعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعةفارس إبراهيم الراشد الحميد

عضو من خارج املجلسعضو لجنة املراجعةإبراهيم عبدهللا الجاسر

عضو من خارج املجلسعضو لجنة املراجعةسعيد بن عبدهللا املعيذر

لجان مجلس اإلدارة:
لجنة المراجعة:

 للمــادة )54( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة التحوليــة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 
ً
ــكلت لجنــة املراجعــة وفقــا

ُ
ش

1443/02/13هـــ املوافــق 2021/09/20م علــى تشــكيل لجنــة مراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا. تختــص لجنــة املراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة 
والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتتلخــص مهــام اللجنــة فــي مــا يلــي:

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. 	
دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. 	
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها. 	
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقاليتهم وتحديد أتعابهم. 	
متابعة أعمال املحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. 	
دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ماحظات اللجنة عليها. 	
دراسة ماحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. 	
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االسم
اجتماع لجنة املراجعة األول

18/10/2021 
اجتماع لجنة املراجعة األول

07/12/2021
نسبة الحضور

100%حضرحضرفارس إبراهيم الراشد الحميد

100%حضرحضرإبراهيم عبدهللا الجاسر

100%حضرحضرسعيد بن عبدهللا املعيذر

اجتماعات لجنة املراجعة التي عقدت خالل العام 2021:
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الصفةاملنصباالسم

غير تنفيذي / مستقلعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات فيصل بن عبدهللا بن املشاري آل سعود

غير تنفيذي / مستقلرئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة املكافآت والترشيحاتعبدالعزيز صالح الربدي

عضو من خارج املجلسعضو لجنة املكافآت والترشيحات سعيد بن عبدهللا املعيذر

لجنة املكافآت والترشيحات:

اجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات التي عقدت خالل العام 2021:
لم تعقد لجنة املكافآت والترشيحات أي اجتماعات خال العام 2021

وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1443/02/19هـــ املوافــق 2021/09/27م علــى تشــكيل لجنــة املكافــآت والترشــيحات والتــي تتلخــص مهامهــا ومســؤولياتها  	
فيمــا يلــي:

	 

إعداد وصف للقدرات واملؤهات املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية  	
 للسياسات واملعايير املعتمدة.  	

ً
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

إعداد سياسة واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ومراجعتها    	
   بشكل دوري. 	
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة. 	
املراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 	
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	
التأكد بشكل سنوي من استقالية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح. 	
إعداد التقارير السنوية التي توضح ما تقاضته اإلدارة التنفيذية خال العام وتضمين ذلك في التقرير السنوي. 	
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بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1985	 املؤهالت العلمية 

الخبرات العملية

 املؤسس ومدير عام عبدالعزيز صالح الربدي لاستشارات املالية )إي أس آر( منذ 2003. 	
الرئيس التنفيذي لشركة نادك 2000- 2003 	
عضو اللجنة التنفيذية للشركة االستثمارية إلعادة التدوير منذ 2018. 	
رئيس لجنة املراجعة في شركة العبيكان للزجاج منذ 2008. 	
عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لاستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني – سالك 2019-2017 	
عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية لاستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني – سالك منذ2017.  	
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لحنة املراجعة لشركة أسواق عبدهللا العثيم 2021-2009. 	
عضو مجلس اإلدارة في شركة أسواق عبد هللا العثيم 2008 – 2021  	
عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة املكافآت والترشيحات وعضو لجنة املراجعة في شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية 2021-2013 	
عضو مجلس اإلدارة في شركة الحمادي للتنمية واالستثمار 2018-2013 	
عضو مجلس اإلدارة في شركة تكوين املتطورة للصناعات 2011 - 2016. 	
عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني »والء« 2015-2007 	
املدير العام ملجموعة الزوردي عام 1999-1996 	
رئيس وحدة ائتمان – صندوق التنمية الصناعية 1993 - 1995 	

العضويات في 
مجالس إدارة 

أخرى

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية منذ 2021. 	
عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج منذ 2008. 	
عضو مجلس اإلدارة الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير منذ 2018  	

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

سعوديالجنسية2021سنة االنضمام للشركة59العمر
عبد العزيز صالح الربدي

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة املكافآت والترشيحات
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بكالوريوس هندسة النظم من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 1986	 املؤهات العلمية 

الخبرات العملية
نائب الرئيس التنفيذي في شركة نسيج منذ عام 2008 	
مدير إدارة املعلومات لدى ديوان سمو ولي العهد 2007-2004 	
مهندس نظم لدى مركز الدراسات املتخصصة للحرس الوطني 2004-1986 	

مجالــس  فــي  العضويــات 

أخــرى إدارة 

شركة النظم العربية املتطورة – مصر. - 2008 	
شركة النظم العربية املتطورة – لبنان - 2008 	
شركة النظم العربية املتطورة – املغرب  - 2009 	

املؤهات العلمية 
دكتوراه في الهندسة املدنية – هندسة إنشاءات – جامعة بوردو – الواليات املتحدة األمريكية، 1989. 	
ماجستير العلوم في الهندسة املدنية - جامعة امللك سعود، 1986. 	
بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية – جامعة امللك سعود، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى، 1983. 	

الخبرات العملية

مستشار أمين عام مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 2021- اآلن. 	
رئيس هيئة تقويم التعليم ومدير تنفيذي للمركز الوطني للقياس، 2018 – 2019. 	
املؤسس والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم ، 2001 - 2019 . 	
مستشار معالي وزير التعليم العالي ومدير مركز البحوث والدراسات االستراتيجية بوزارة التعليم العالي 2001-1999. 	
وكيل كلية الهندسة – جامعة امللك سعود، 1993 - 1996 	
أستاذ مشارك بقسم الهندسة املدنية – كلية الهندسة – جامعة امللك سعود 1998- 2012.  	
أستاذ مساعد بقسم الهندسة املدنية – كلية الهندسة – جامعة امللك سعود 1990- 1998  	
محاضر بقسم الهندسة املدنية – كلية الهندسة – جامعة امللك سعود1986 - 1990  	
معيد بقسم الهندسة املدنية – كلية الهندسة – جامعة امللك سعود 1983- 1986 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

سعوديالجنسية2008سنة االنضمام للشركة59العمر

سعوديالجنسية2021سنة االنضمام للشركة61العمر

عبد هللا عواد الطريفي
نائب رئيس مجلس اإلدارة - نائب الرئيس التنفيذي

فيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات
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سعوديالجنسية2021سنة االنضمام للشركة50العمر
فارس الراشد الحميد

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة

املؤهات العلمية 

برنامج عضوية مجلس االدارة معهد اعضاء مجالس االدارات 2015 	
برنامج السعودية أكسفورد للقيادة واإلدارة املتقدمة 2011. 	
برنامج تطوير ريادة االعمال كامبريدج كلية سيلون لادارة 2009 	
بكالوريوس علوم حاسب من جامعة امللك سعود 1994. 	

الخبرات العملية

2019 – تاريخه : شريك ومؤسس شركة السند الرقمي لاتصاالت وتقنية 	
2019 – تاريخه : مستثمر وعضو مجلس االدارة شركة رسال 	
2019 – تاريخه : شريك ومؤسس شركة صبار للتوظيف 	
2018 – تاريخه :  مؤسس و رئيس مجلس النظارة مؤسسة وتين الوقفية  	
2018 – تاريخه  : شريك ومؤسس شركة ها التجارية )) هلله(( 	
2011 – تاريخه : مؤسسة ورئيس مجلس النظارة وقف عقول واموال ))عقال(( 	
2018 – 2021 :  عضو مجلس ادارة شركة عبد هللا عبدالعزيزالراجحي 	
2013 – 2020 : شريك ومؤسس شركة كريم السعودية  	
2011 – 2019 : عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة املراجعة شركة دلة الصحية القابضة  	
2012 – 2018 : عضو مجلس ادارة شركة الصغيرون للمقاوالت 	
2008 – 2018 : مدير عام شركة نال االستثمارية  	
2010 – 2015 : عضو مجلس ادارة ونائب رئيس لجنة املراجعة شركة اسمنت القصيم  	
2006 – 2007 : مدير عام شركة حديد الرياض  	
2000  – 2006 : مدير عام شركة الدوالج للتقنية  	
2003 – 2004 : شركة هاي تيك للتقنية- في مجال مساعدة املدارس على استخدام التقنية 	
1996 – 2000 : مركز فيوتشر كيدز السعودية- في مجال مساعدة املدارس على استخدام التقنية 	
1994– 1996 : محاضر في الكلية التقنية-بريدة 	

العضويات في مجالس إدارة أخرى

شركة الحسن غازي إبراهيم منذ عام 2016  	
شركة السند الرقمي لاتصاالت وتقنية املعلومات منذ عام 2019 	
شركة دراية املالية منذ عام 2013 	
صندوق دراية للرعاية الصحية منذ عام 2017 	
صندوق دراية فنتشرز منذ عام 2019 	
املركز التشيكي للعاج الطبيعي منذ عام 2018 	
الشركة السعودية لتمويل املساكن منذ عام 2016 	
شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد منذ عام 2009 	
شركة املهباج الشامية منذ عام 2014 	
شركة تنامي العربية منذ عام 2021  	
صندوق دراية للملكية الخاصة منذ عام 2021 	
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بكالوريوس هندسة النظم من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 1986	 املؤهات العلمية 

الخبرات العملية
املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات منذ عام 1989 	
الرئيس التنفيذي لشركة هندسة النظم الدولية 2005-2003 	
مهندس نظم في شركة أرامكو السعودية 1992-1987 	

العضويات في مجالس إدارة أخرى

الشركة املتحدة لإللكترونيات )اكسترا( – السعودية – 2017  	
شركة النظم العربية املتطورة – لبنان - 2008 	
شركة التدخل السريع للبرمجيات- األردن - 2019 	
شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا املعلومات- األردن - 2013 	
شركة النظم العربية املتطورة – املغرب - 2009 	
شركة النظم العربية املتطورة – مصر – 2008  	
شركة انفوسيستك لتكنولوجيا نظم املعلومات– مصر - 2008 	

املؤهات العلمية 
ماجستير في إدارة االعمال من كلية لندن لألعمال-اململكة املتحدة–2021 	
	 2019 - )1-CME( شهادة التعامل في األوراق املالية
بكالوريوس ادارة مالية من جامعة األمير سلطان – 2011 	

رئيس االستثمارات في شركة أصيل لاستثمار منذ 2016. 	الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارة أخرى
عضو مجلس إدارة شركة أساس لاستثمار الصناعي منذ2013. 	
 عضو مجلس إدارة شركة أصيل لاستثمار منذ 2016. 	
عضو مجلس إدارة  شركة نخيل لاستثمار منذ 2021. 	

سعوديالجنسية1989سنة االنضمام للشركة59العمر

سعوديالجنسية2021سنة االنضمام للشركة33العمر

عبد الجبار عبد الرحمن العبد الجبار
عضو مجلس اإلدارة املنتدب-الرئيس التنفيذي

عبد هللا بن عبد العزيز بن عدوان
عضو مجلس إدارة
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بكالوريوس اإلدارة املالية من جامعة األمير سلطان عام 2011	 املؤهات العلمية 

الرئيس التنفيذي لشركة األساليب املبتكرة للتسويق اإللكتروني منذ عام 2018 	الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة لدى شركة األساليب املبتكرة للتسويق اإللكتروني منذ عام 2018 	العضويات في مجالس إدارة أخرى

سعوديالجنسية2013سنة االنضمام للشركة32العمر

سعوديالجنسية2018سنة االنضمام للشركة28العمر

نواف بن محمد بن عدوان
عضو مجلس اإلدارة

عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة سان دييقو  2016 	املؤهات العلمية 

الخبرات العملية

مدير وحدة – مصرفية الشركات – البنك السعودي الفرن�سي منذ سبتمبر 2021 	
مدير عاقة أول – مصرفية الشركات – البنك السعودي الفرن�سي 2020 – 2021 	
مدير عاقة – مصرفية الشركات – البنك السعودي الفرن�سي 2020-2019 	
مساعد مسؤول عاقة - مصرفية الشركات – البنك السعودي الفرن�سي 2016 – 2019 	

اليوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
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سعوديالجنسية2021سنة االنضمام للشركة52العمر
إبراهيم عبدهللا الجاسر

عضو لجنة املراجعة

املؤهات العلمية 
دراسات أخرى- جامعة االباما- الواليات املتحدة األمريكية 1995 	
بكالوريوس اداره صناعيه – محاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1994  	

الخبرات العملية

عضو اللجنة التنفيذية - شركة يومارك منذ 2019 	
عضو لجنة املراج عة- الشركة السعودية لتبادل املعلومات إلكترونيا منذ 2019 	
مدير مالي – شركة املياة الوطنية منذ 2018 	
مدير مالي – شركة قنوات – شركة االتصاالت السعودية – 2018-2016 	
مدير مالي – مجموعة الهوشان 2016-2011 	
نائب الرئيس لإلدارة املالية– الشركة السعودية لإلمدادات  واملساندة الفنية 2011-2009  	
مدير مالي- شركة عبدهللا فؤاد القابضة 2009-2007 	
مدير اإلدارة املالية – مجموعة جوهرة البابطين القابضة 2007-2005 	
مدير اإلدارة املالية – مجموعة بن سعيدان 2005-2004 	
مدير اول مصرفية الشركات – مجموعة سامبا املالية 2004-2001 	
نائب املراقب املالي – مجموعة الفيصلية 2001-1999 	
مدير التقارير املالية- مجموعة سامبا املالية 1999-1997 	
مراجع خارجي – ديلويت 1997-1995 	

اليوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
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املؤهات العلمية 
درجة املاجستير في الهندسة من جامعة دلهاو�سي هاليفاكس , كندا – 2009	 
درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة امللك سعود – 1999  	 

الخبرات العملية

عضو لجنة املراجعة - شركة العبيكان للزجاج منذ 2018 	
الرئيس التنفيذي -الشركة السعودية للصناعات املتطورة منذ 2017 	
نائب الرئيس التنفيذي لاستثمار وتطوير االعمال -الشركة السعودية للصناعات املتطورة 2017-2015 	
مدير إدارة تطوير االعمال - الشركة السعودية للصناعات املتطورة 2015-2014 	
مدير مشاريع - الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 2014-2000 	

عضو مجلس إدارة شركة العبيكان أي جي �سي منذ 2017 	العضويات في مجالس إدارة أخرى

املؤهات العلمية 
ماجستير املراجعة واملحاسبة من جامعة السودان 2021-2020 	
محاسب إدارة معتمد من الواليات املتحدة األمريكية عام 2009. 	
بكالوريوس دراسات األعمال من جامعة السودان عام 1986 	

الخبرات العملية

مدير مالي – شركة نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات منذ 2015  	
رئيس قسم املحاسبة – شركة نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات 2015-2009 	
محاسب أول- شركة في نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات 2009-2004 	
محاسب- شركة نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات 2004-1998 	
مدير مالي - شركة وفرة للتخزين الحديث -السودان 1994- 1998 	
مدير مالي - شركة السليت لإلنتاج الغذائي املحدودة - السودان 1992 - 1994 	
مساعد مدير عام - الشركة السودانية للتجارة واالستثمار -السودان 1990 - 1992 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

سودانيالجنسية:1998سنة االنضمام للشركة:58العمر:

سعوديالجنسية:2021سنة االنضمام للشركة:46العمر:
سعيد بن عبدهللا املعيذر

عضو لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات

حافظ صديق محمد
املدير املالي



32

بكالوريوس العلوم من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 1994	 املؤهات العلمية 

الخبرات العملية

مدير إدارة تطوير املنتجات والتسويق – شركة نسيج – منذ 2020 	
مدير إدارة األصول املعرفية 2020-2007 	
مدير مكتب فرع دبي  شركة نسيج - عام 1997م 	
مدير حسابات العماء شركة نسيج - عام 1994م 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

ماجستير اإلدارة الدولية من جامعة ليفربول عام 2102.  	 املؤهات العلمية 

الخبرات العملية

مدير املوارد البشرية – شركة نسيج منذ 2021 	
مدير املوارد البشرية - شركة الواحة للمقاوالت 2020-2019 	
مدير املوارد البشرية - شركة دار املصطفى 2019-2017 	
مستشار أول للموارد البشرية - شركة سيدرل 2016-2014 	
مشرف موارد بشرية - شركة ترانس اوشين 2013-2012. 	
مسؤول موارد بشرية أول - شركة مجموعة املعجل 2012-2008. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

محمد عبدهللا حسام الدين
مدير تطوير املنتجات والتسويق

ميثم يوسف املسكين
مدير املوارد البشرية

سوريالجنسية:1994سنة االنضمام للشركة:51العمر:

سعوديالجنسية:2021سنة االنضمام للشركة:39العمر:
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بكالوريوس الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات من الجامعة العربية املفتوحة عام 2009م	 املؤهات العلمية 
دبلوم هندسة االتصاالت وشبكات الحاسوب من جامعة امللك سعود 2009م	 

الخبرات العملية
مدير ادارة تقنية املعلومات – شركة نسيج منذ 2016 	
قائد فريق تقنية املعلومات – شركة نسيج 2015-2013 	
مهندس عمليات – شركة نسيج – 2013-2010 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

املؤهات العلمية 

شهادة اجتياز برنامج تطوير القادة املقدم من هدف 2021  	
	 2020 PMI إدارة املشاريع االحترافية – معهد إدارة املشاريع األمريكي PMP شهادة
	 2019 PMI مدير مشاريع مشارك – معهد إدارة املشاريع األمريكي CAPM شهادة
شهادة مطور حلول MCSD – مايكروسوفت 2013 	
شهادة مطور حلول مشارك MCSA – مايكروسوفت 2013 	
شهادة الدبلوم في برمجة الحاسب – معهد اإلدارة العامة 2012.  	

الخبرات العملية

مدير املشاريع والتنفيذ – نسيج منذ 2021 	
مدير مشروع – شركة نسيج 2021-2018 	
قائد فريق تطوير– وزارة الشؤون البلدية والقروية 2018-2017 	
محلل نظم وقائد فريق تطوير– مركز املعلومات الوطني 2017-2015 	
مطور برمجيات – مركز املعلومات الوطني 2015-2012 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى

مصطفى محمد اللحام
مدير إدارة تقنية املعلومات

عبدالعزيز علي الطيار
مدير إدارة املشاريع والتنفيذ

فلسطينيالجنسية:2010سنة االنضمام للشركة:34العمر:

سعوديالجنسية:2018سنة االنضمام للشركة:33العمر:
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بيان املكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

بيان املكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

أعضاء مجلس اإلدارة

البياناملكافآت الثابتة
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---------------عبد العزيز صالح الربدي

---------------فيصل بن عبدهللا املشاري آل سعود

---------------فارس إبراهيم الراشد الحميد

---------------عبد هللا عواد الطريفي

---------------عبد العزيز صالح الربدي

---------------عبد هللا بن عبد العزيز بن عدوان

---------------نواف بن محمد بن عدوان

---------------عبد الرحمن عبد الجبار العبد الجبار

أعضاء اللجان
املكافآت الثابتة

)عدا حضور بدل الجلسات
املجموعبدل حضور الجلسات

أعضاء لجنة املراجعة

---فارس إبراهيم الراشد الحميد

---إبراهيم عبدهللا الجاسر

سعيد بن عبدهللا املعيذر

أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات 

---فيصل بن عبدهللا بن املشاري آل سعود

---عبدالعزيز صالح الربدي

---سعيد بن عبدهللا املعيذر

لم يتم صرف مكافآت ألعضاء املجلس واللجان حيث لم يتم إقرار سياسة املكافآت بعد من جمعية املساهمين.
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضاتالبيان

2,709,048الرواتب والتعويضات 

796,188البدالت

1,746,000املكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية

5,251,236املجموع

سبب الطلبوصف الطلب

متطلبات االدراج في السوق املوازية نمو2021/01/14م

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت، حيث لم يتم إقرار سياسة املكافآت بعد.

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه-وبخاصة غير التنفيذين – عمال

لم يتلق مجلس اإلدارة أي ماحظات من السادة املساهمين حيال الشركة وأدائها.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خال السنة املالية األخرة وأسماء اعضاء مجلس االدارة الحاضرين:
تم عقد جمعية تحولية في 2021/09/20 للتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وتم خالها تعيين اعضاء مجلس االدارة واعضاء لجنة املراجعة.

عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين:
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الحوكمة



37

الئحة الحوكمة:

ما طبق من أحكام وما لم يطبق وأسباب ذلك:
تســعى شــركة نســيج لالتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة التــي تكفــل حمايــة حقــوق املســاهمين وأصحــاب املصالــح، وبموجبــه تعمــل الشــركة 

النتهــاج أعلــى معايــر الحوكمــة، ويتفــق هــذا مــع التــزام الشــركة بالجــودة فــي كافــة عملياتهــا وأنشــطتها ومنتجاتهــا.

وتطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باســتثناء األحــكام الــواردة 
أدنــاه:

املواد االسترشادية غير املطبقة:
املــادة ) 39 (، املــادة ) 41 )، املــادة )70 )،املــادة ) 71 ( ، املــادة) 72 ( ، املــادة ) 77(، املــادة )78(، املــادة ) 85 (، املــادة ) 87 (، املــادة ) 88 ( ، 

املــادة ) 95(.
 هذه املواد استرشادية سيتم تطبيقها   عندما تصبح إلزامية.

املواد اإللزامية التي لم تطبق:
ال يوجد

أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق املاليــة أو مــن أي جهــة 
افية أو تنظيميــة او قضائيــة اخــرى. إشــر

ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق املاليــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو 
تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

نتائــج املراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة، إضافــة إلــى رأي لجنــة املراجعــة فــي مــدى كفايــة 
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نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة:
تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة للشــركة مســؤولة عــن إيجــاد نظــام رقابــة داخليــة مائــم وفعــال يتضمــن سياســات وإجــراءات تــم اعدادهــا تحــت اشــراف 
مجلــس االدارة لتحقيــق االهــداف االســتراتيجية للشــركة، وعليــه يتــم وضــع نظــام متكامــل للرقابــة الداخليــة علــى النحــو املو�ســى بــه مــن قبــل 
فــي الشــركة والــذي يحــدد االدوار واملســؤوليات املوكلــة ملجلــس االدارة واللجــان  الجهــات التنظيميــة والرقابيــة يبــدا باالطــار العــام للحوكمــة 
املنبثقــة منــه، بمــا يكفــل توفــر الرقابــة املناســبة علــى مســتوى الشــركة. كمــا تقــوم ادارات الشــركة ببــذل جهــود متضافــرة ومتكاملــة لتحســين 
بيئــة الرقابــة مــن خــال التطويــر واملراجعــة املســتمرة للسياســات واالجــراءات للحــد مــن أي تجــاوزات ولتجنــب وتصحيــح اي قصــور فــي نظــام 

الرقابــة الداخليــة.

ومــن خــال النظــر فــي تقريــر املراجــع الخارجــي واالجتماعــات معــه، وتقاريــر االدارة التنفيذيــة، وكذلــك مــا تــم بحثــة مــن مواضيــع أخــرى خــال 
اجتماعــات لجنــة املراجعــة، فــإن نظــام الرقابــة الداخليــة املعمــول بــه حاليــا يعمــل بشــكل كاٍف وبفعاليــة ويتــم مراقبتــه بصــورة منتظمــة وانــه ال 
 بــان اي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســامة 

ً
يوجــد ضعــف جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة للعــام املالــي 2021، علمــا

.
ً
تصميمــة وفعاليــة تطبيقــه ال يمكــن ان يوفــر تأكيــدا مطلقــا

توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
اوصت لجنة املراجعة في اجتماعها االول في 19 اكتوبر 2021م بضرورة تعيين مراجع داخلي وتم تعين املراجع وباشر العمل في 2022/3/6م.

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبن قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعين 
مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعيــن املراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، 

وأســباب عــدم األخــذ بهــا:
ال يوجــد أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة املراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة، أو رفــض املجلــس األخــذ بتوصيــات لجنــة املراجعــة بشــأن تعيــن 

مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعيــن املراجــع الداخلــي.

إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم املاليــة الســنوية، يجــب أن يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة 
تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا:

ال يوجد في تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم املالية السنوية.
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فــي حالــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتغيــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة املعيــن مــن أجلهــا، يجــب أن يحتــوي التقريــر 
علــى ذلــك، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر:

ال يوجد توصية ملجلس اإلدارة بتغير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها.

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:
ال يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
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األسهم
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األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
ال يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.

سياسة توزيع األرباح:
 للنظام األسا�سي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، 

ً
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقا

يجــب أن يصــدر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إصــداره لهــذه التوصيــة 
مختلــف العوامــل الســائدة وقتهــا، بمــا فيهــا أربــاح الشــركة، والوضــع املالــي، والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة توزيــع األربــاح بموجــب اتفاقيــات 
، وخطط التوســع ومتطلبات اســتثمارات الشــركة. 

ً
 ومســتقبا

ً
التمويل والدين، ونتائج نشــاطات الشــركة، واحتياجات الشــركة من النقد حاليا

، وال تضمــن قيمــة تلــك األربــاح التــي تعتــزم توزيعهــا فــي أي ســنة محــددة، وتخضــع عمليــة توزيــع 
ً
ال تقــدم الشــركة أي ضمانــات بأنهــا ســتدفع أرباحــا

 لنظــام الشــركة األسا�ســي، حيــث نصــت املــادة )49( التاســعة واألربعــون مــن النظــام األسا�ســي للشــركة علــى أن يتــم 
ً
األربــاح إلــى قيــود معينــة وفقــا

توزيــع أربــاح ســنوية صافيــة بعــد خصــم كافــة املصاريــف وتكويــن االحتياطيــات علــى النحــو التالــي:

 أ. يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 
االحتياطــي املذكــور )30%( مــن رأس املــال املدفــوع.

 ب.للجمعيــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ان تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو اغــراض 
معينــة

 ج. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر 
اإلمــكان علــى املســاهمين، وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو ملعاونــة 

 مــن هــذه املؤسســات.
ً
مــا يكــون قائمــا

 د. يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل )5%( من رأسمال الشركة املدفوع.

 هـــ. يســتحق املســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع 
وتكــون أحقيــة األربــاح ملالكــي األســهم املســجلين فــي ســجات املســاهمين فــي نهايــة اليــوم املحــدد لاســتحقاق.
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 و . مــع مراعــاة األحــكام املقــررة فــي املــادة الثامنــة واألربعــون )48( والتاســعة واألربعــون )49( مــن النظــام األسا�ســي للشــركة، واملــادة السادســة 
والســبعين )76( مــن نظــام الشــركات، تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة بحســب املــادة )20( عشــرون مــن النظــام األسا�ســي للشــركة مــن النســبة 
املنصــوص عليهــا فــي املــادة )48( مــن النظــام فــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه، كمــا يجــوز للشــركة دفــع مبلــغ مقطــوع ألعضــاء 
 ملــا يحــدده مجلــس اإلدارة 

ً
مجلــس اإلدارة كمكافــأة ســنوية وذلــك بمــا ال يخالــف نظــام الشــركات، باإلضافــة إلــى بــدل حضــور وبــدل انتقــال وفقــا

مــع مراعــاة األنظمــة والقــرارات والتعليمــات املرعيــة فــي اململكــة الصــادرة مــن الجهــات املختصــة. ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى 
الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة املاليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر 
ذلــك مــن املزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة 
 علــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة 

ً
أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــا

العامــة.

ولم يتم إعان أو توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31م والسنة املالية املنتهية في 2021/12/31م.

وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 
أقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب املــادة الخامســة واألربعــون مــن قواعــد التســجيل أو  وكبــار التنفيذيــن و

اإلدراج، وأي تغيــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة املاليــة األخــرة:
ال يوجــد مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيــن وأقربائهــم( 
أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب املــادة الخامســة واألربعــون مــن قواعــد التســجيل أو اإلدراج، وأي تغيــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة 

املاليــة األخيــرة.

أقربائهــم فــي  وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن و
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي تغيــر فــي تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة املاليــة 

األخيرة:
ال توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.
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أقربائهم في أسهم الشركة: وصف ألي مصلحة وحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة و

جنسيةاسم العضوم ال
ي  عدد األسهم ف

 2021 /9/20

عدد األسهم 
ي نهاية عام   ف

2021
نسبة التغيير 

ى ملكية األقرباء من الدرجة األول

أدوات الدين

عدد األسهم في بداية 
العام

عدد األسهم في نهاية 
العام

-06,0006,000%2,024,0002,024,000سعوديعبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار1

---0%8,0008,000سعوديعبدالرحمن عبدالجبار العبدالجبار2

---0%8,0008,000سعوديعبدالعزيز صالح عبدهللا الربدي3

-07,0007,000%352,000352,000سعوديعبدهللا عواد الطريفي4

-03,0003,000%6,0006,000سعودينواف بن محمد بن عدوان    5

---0%151,000151,000سعوديعبدهللا بن عبدالعزيز بن عدوان6
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أقربائهم في أسهم الشركة: وصف ألي مصلحة وحقوق لكبار التنفيذيين و

التغير في حصص امللكية لكبار املساهمين 
يوضح الجدول التالي التغييرات في حصص امللكية لكبار املساهمين الرئيسين ممن يملكون أكثر من 5% من رأس املال الشركة.

*في 20 سبتمبر 2021 تحولت الشركة من ذات مسئولية إلى شركة مساهمة مقفلة

املنصباسم العضوم
ي  عدد األسهم ف

 2021 /9/20
عــام   ــة  اي نه ــي  ف األســهم  عــدد 

2021
الدرجــة  مــن  ــاء  األقرب ــة  ملكي

ــى األول

2,024,0002,024,0006,000العضو املنتدب والرئيس التنفيذيعبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار1

352,000352,0007,500نائب رئيس مجلس االدارةعبدهللا عواد الطريفي2

املساهم
2021/9/20*2021/12/31

النسبةاألسهمالنسبةاألسهم

40.48%40.482024000%2024000عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار

20.24%20.241012000%1012000محمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن عدوان

7.04%7.04352000%352000عبدهللا عواد عايد الطريفي
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الشــركة  املســاهمين وملحوظاتهــم حيــال  بمقترحــات   
ً
اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــا اتخذهــا مجلــس  التــي  اإلجــراءات 

وإدائهــا:
فــي حــال تلقــى مجــس اإلدارة أي مقترحــات مــن قبــل املســاهمين أو ماحظــات حيــال الشــركة وأدائهــا، يتــم مناقشــتها خــال أول اجتمــاع مجلــس 
االدارة الحــق ويتــم اتخــاذ تلــك املاحظــات فــي االعتبــار. كمــا نفيدكــم بأنــه لــم تتلــق الشــركة أي مقترحــات أو ماحظــات مــن قبــل املســاهمين حيــال 

الشــركة وأدائهــا خــال العــام املنتهــي فــي 2021م.

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة املاليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك:
ال يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

الشــركة خال الســنة املالية 2021.

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:

ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتها أو منحتها الشــركة.

املاليــة  األوراق  وقيمــة  لالســترداد،  قابلــة  ديــن  أدوات  ألي  الشــركة  جانــب  مــن  إلغــاء  أو  شــراء  أو  اســترداد  ألي  وصــف 
التابعــة: شــركاتها  اشــترتها  التــي  وتلــك  الشــركة،  اشــرتها  التــي  املدرجــة  املاليــة  األوراق  بــن  التمييــز  مــع  املتبقيــة، 

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد.
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تعامات مع اطراف 
ذات عاقة

 )ريال سعودي(
طبيعة التعاملطبيعة العاقة

اجمالي قيمة 
التعامات

الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2021

27,542323,551 مصروفات باإلنابةشركة زميلة شركة انفوسيستك

شــركة البيانــات الرقميــة 
لتكنولوجيــا املعلومات

37,253359,537 مصروفات باإلنابةشركة زميلة 

64,795683,088اإلجمالي

وصــف ألي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة، واألعمــال أو العقــود التــي تكــون الشــركة طرفــا فيهــا، وفيهــا مصلحــة 
ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم:

ال يوجد أي صفقات بين الشركة وأي أطراف ذي عاقة عدى التعامات مع شركات زميلة، وهي بحسب التالي:
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البيان

2021

املسدد
املستحق حتى نهاية الفترة املالية  

السنوية ولم يسدد 

4,630,8143,375,203الزكاة

3,556,256363,891املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6,153,5252,923,523ضريبة القيمة املضافة

-775,205رسوم حكومية

بيــان بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم 
تســدد حتــى نهايــة الفتــرة املاليــة الســنوية.
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أصول الشركة وخصومها 
ونتائج أعمالها
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االسم
السنوات

20172018201920202021

171,785,372157,229,583177,837,137205,492,288194,421,673االيرادات 

)133,593,814()135,837,062(118,192,777)104,999,405()122,567,127(تكلفة االيرادات 

49,218,24552,230,17859,644,36069,655,22660,827,859مجمل الربح 

506,9602,658,4195,762,95316,195,77225,115,032االرباح من العمليات

3,470,6009,626,97620,877,556)2,000,496()1,578,166(صافي الربح )الخسارة(

االسم
السنوات

20172018201920202021

167,596,932137,792,902192,201,871183,962,007177,882,138األصول املتداولة

13,543,43517,465,05616,232,53015,023,15114,864,300األصول غير املتداولة

181,140,367155,257,958208,434,401198,985,158192,746,438اجمالي األصول

78,129,04276,035,147123,495,195102,327,20375,217,950الخصوم املتداولة

15,899,29719,905,69321,453,50922,509,48823,487,318الخصوم غير املتداولة

87,112,02859,317,11863,485,69774,148,46794,041,170حقوق املساهمين

181,140,367155,257,958208,434,401198,985,158192,746,438اجمالي الخصوم وحقوق املساهمين

مقارنة األصول والخصوم:

مقارنة نتائج األعمال:
أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها:
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املجموعخارج اململكة العربية السعوديةداخل اململكة العربية السعوديةالسنة 2021

140,396,69154,024,982194,421,673املبيعات

نسبة التغيرالتغيرات20202021البيان 

-5%205,492,288194,421,67311,070,615املبيعات

-2%135,837,062133,593,8142,243,248تكلفة املبيعات

-13%69,655,22660,827,8598,827,367مجمل الربح

-33%53,459,45435,712,82717,746,627مصروفات تشغيلية

55%-16,195,77225,115,0328,919,260الربح التشغيلي

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

 فــي االيــرادات بنســبة 5% مقارنــة مــع ايــرادات العــام 2020 ويعــزى هــذا االنخفــاض الــى تطبيــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 15 والــذي ادى الــى تحويــل مــا مجموعــة 10.5 
ً
اظهــرت النتائــج املاليــة للعــام 2021 انخفاضــا

مليــون ريــال مــن ايــرادات الســنوات 2018 و 2019 الــى ايــرادات العــام 2020،  كمــا أظهــرت نتائــج 2021زيــادة فــي الربــح التشــغيلي  بمبلــغ 8.9 مليــون ريــال  نتيجــة إلــى رفــع الشــركة مســتوى الكفــاءة  فــي التكاليــف 
التشــغيلية وتكاليــف املبيعــات باالضافــة الــى انخفــاض كبيـــر فــي تحمــل الســنة ملخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة.

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة لعام 2021م:
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اسم الجهة املانحة 
للقرض

مدة القرضمبلغ أصل القرض
رصيد القرض 1 يناير 

2021
املبالغ املستخدمة خال 

السنة 
املبالغ املسددة خال 

السنة

املديونية اإلجمالية 
للشركة كما في 31 

ديسمبر 2021

ال يوجد9,959,6755,038,0905,038,090بنك الرياض

العنواناسم الفرع

دبي  - اإلمارات العربية املتحدةشركة نسيج لاتصاالت وتقنية املعلومات ش. ذ.م.م

أبو ظبي - اإلمارات العربية املتحدةشركة النظم العربية املتطورة

القاهرة الجديدة - جمهورية مصر العربيةشركة النظم العربية املتطورة

الكويت - دولة الكويتشركة نسيج للبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها

بيروت - لبنانشركة النظم العربية املتطورة ش.م.م – لبنان

الرباط - املغربشركة النظم العربية املتطورة

الرياض –اململكة العربية السعوديةالفهرس العربي املوحد للحاسب اآللي

إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
ال يوجد أي اختاف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بيان بقيمة اي استثمارات او احتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة:
ال يوجد اي استثمارات او احتياطيات انشئت ملصلحة موظفي الشركة.

املعلومــات املتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة وكشــف باملديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا وأي مبالــغ دفعتهــا الشــركة ســدادا لقــروض خــالل 
الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة املانحــة لهــا ومدتــه واملبلــغ املتبقــي:

فروع الشركة:
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الشركات التابعة والشركات الزميلة:

* لم تمارس الشركة أية أعمال منذ سنة 2011م.

النشاط الرئي�سينسبة امللكيةرأس املالاسم الشركة
املحل الرئيس  

لعمليات 
الشركة

الدولة محل 
التأسيس

الكويتالكويتخدمة تقنية املعلومات100%1,000 دينار كويتيشركة نسيج للبيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها

لبنانلبنانخدمة تقنية املعلومات100%60,000,000 ليرة لبنانيةشركة النظم العربية املتطورة لبنان

مصرمصرخدمة تقنية املعلومات100%2,200,000 جنيه مصريشركة النظم العربية املتطورة مصر

املغرباملغربخدمة تقنية املعلومات100%500,000 درهم مغربيشركة النظم العربية املتطورة املغرب

قطرقطرخدمة تقنية املعلومات100%300,000 ريال قطريمؤسسة النظم العربية املتطورة

سورياسورياخدمة تقنية املعلومات100%158,400 ليرة سوريةشركة النظم العربية املتطورة سوريا *

االردناالردنخدمة تقنية املعلومات60%57,640 دينار اردنيشركة التدخل السريع للبرمجيات

مصرمصرخدمة تقنية املعلومات50%2,000,000 جنيه مصريانفوسيستك لتكنولوجيا نظم املعلومات

االردناالردنخدمة تقنية املعلومات45%272,256 دينار اردنيشركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا املعلومات
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يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
 أ. أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

 ب. بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

 ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 د. أنه ال يوجد أي قروض على الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

اعتماد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنوية:
قام مجلس اإلدارة باعتماد القوائم املالية األولية والسنوية للعام املالي 2021.

يقترح مجلس اإلدارة ما يلي:
1. التصويت على تقرير مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في 2021/12/31م.

3. التصويت على القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 2021/12/31م.
4. التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية 2021/12/31م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة للعام 2022.
6. التصويت على التعامات مع االطراف ذات العاقة.

7. التصويت على مقترح تغيير اسم الشركة.
8. التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.

9. التصويت على تقرير لجنة املراجعة للعام املالي 2021م.
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لــوزارة  نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر  فــي مجلــس اإلدارة إال أن  التقريــر، ال يســعنا  فــي ختــام هــذا 
التجــارة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وكافــة الجهــات الحكوميــة لدعمهــم وتعانوهــم املســتمر 
للشــركة ضمــن جهــود حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين فــي دعــم االقتصــاد املحلــي، والــذي نتطلــع 
إلــى أن يكــون داعمــا ومســاندا لجهودنــا فــي تنميــة وتعزيــز خطــط نســيج لتســاهم بــكل فعاليــة فــي دعــم 
التحول الرقمي الفعال للمؤسسات التعليمية والثقافية والحكومية لتحقيق تطلعات رؤية 2030، 
كمــا نتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان لكافــة العامليــن فــي نســيج علــى مــا بذلــوه ومــا يبذلونــه فــي ســبيل 

تحقيــق أهــداف الشــركة واســتمرار تقدمهــا ونموهــا. 

الخاتمة
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