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با©صالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس ا�دارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم مضمون 
التقرير السنوي لشركة ثوب ا©صيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. 

لقد شكل هذا العام عالمة فارقة في مسيرة ا�نجاز وترسيخ الجودة أساسº ©عمالنا وأنشطتنا 
لنصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمعوقات. بفضل ا½ فإن الشركة تستمر في تطوير 

وتحقيق آمال وتطلعات المساهمين والعمالء مع االلتزام بجودة وتطوير المنتجات.
المالي  مركزها  وتعزيز  نشاطها  وتطوير  الناجحة  مسيرتها  ا½  بفضل  الشركة  واصلت 
خاصة  السعودية  العربية  للمملكة  الداخلي  الصعيد  على  واهميتها  دورها  على  والمحافظة 
التي  والنوعية  الكمية  ا©هداف   ٢٠٢١ العام  خالل  الشركة  أنجزت  وقد  عام،  بشكل  والمنطقة 
تضمنتها خطتها التشغيلية السنوية، وقد تحققت هذه ا�نجازات بفضل حرص ا�دارة على تبني 
تسعى  الذي  للنجاح  أساسية  ركيزة  باعتبارها  الحوكمة  وممارسات  معايير  له  وصلت  ما  أحدث 

الشركة لمواصلة البناء عليه وتعظيم مردوده عاًما بعد عام.
من  قدموه  لما  ا�دارة،  مجلس  ©عضاء  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  يسرني   ،ºوختام
الشركة،  مساهمي  مصالح  بتمثيل  والتزامهم  الشركة  �دارة  مستمر  ودعم  حكيمة  توجيهات 
الشركة  استراتيجية  تبني  في  وتفانيهم  إخالصهم  على  وموظفيها  الشركة  �دارة  وكذلك 
لمصلحة المساهمين والمستهلكين على السواء. ونوكد على أدراكنا التام لعظم المسؤولية 
تاًما  التزاًما  أننا وبحول ا½ ملتزمون  التوقعات المرتقبة، أال  التي تقع على عاتقنا وعلى مستوى 

بتلبية هذه التوقعات ومواصلة مسيرة نجاح الشركة خالل العام ٢٠٢٢م.

 رئيس مجلس اإلدارة 
فيصل الجديعي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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يسرني أن ألتقي بكم خالل التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ثوب ا©صيل للعام المالي ٢٠٢١م، 

وذلك باستعراض أبرز التطورات والتحوالت في ا©داء، فقد عملنا خالل العام المنصرم على تجاوز 

أبرز التحديات التي مر عليها السوق في الفترة الماضية وتم تعزيز تواجد الشركة بشكل أوسع. 

لقد كان عام ٢٠٢١ مليئº بالتحديات الصعبة في البيئة االقتصادية التي نعمل فيها اال أن الشركة 

كانت متأهبة للتعامل مع تأثيراتها، وتمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها وعملنا على زيادة 

الحصة السوقية.  Íخالل العام لم تتعاف االسواق من اثار جائحة كوفيد -١٩ ومع استمرار تعليق 

العمرة واقتصار حج هذا العام على أعداد قليلة من حجاج الداخل واجهت الشركة انخفاض في 

بشكل  المناطق  باقي  من  تعويضه  تم  أنه  إال  جدا  كبير  بشكل  الغربية  المنطقة  مبيعات 

جيد.ومثل ارتفاع أسعار الشحن تحدي جديد حيث ارتفعت أسعار شحن الحاويات إلى مستويات 

الى  والدخول  المنتجات  تنويع  الى  الشركة  إدارة  ا©ولية.Íسعت  المواد  أسعار  زيادة  مع  قياسية 

(اصيلة)  النسائية  للمنتجات  االصيل  عالمة  إطالق   ٢٠٢١ عام  نهاية  شهدت  حيث  جديدة  أسواق 

العمل  نواصل  المستقبل.Íوسوف  في  الشركة  مبيعات  على  إيجابي  تأثير  تحدث  أن  ونتوقع 

لضمان أن تصبح الشركة أكثر قوة وربحية بمستوى يوازي تطلعاتنا وتستهدف الشركة تطبيق 

الى  المبيعات  بمستويات  والعودة   ٢٠٢٢ عام  خالل  المبيعات  لنمو  ووضعها  السابقة  الخطط 

الموقرين  المجلس  ©عضاء  بالشكر  أتوجه  النهاية  وفي   ١٩- كوفيد  جائحة  قبل  ما  مستويات 

وكافة موظفي ثوب ا©صيل والمساهمين الكرام. 

الرئيس التنفيذي
أحمد السلطان

كلمة الرئيس التنفيذي 
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مهمتننا
نقوم نحن في شركة ا©صيل بتوصيل منتجاتنا إلى المستهلك النهائي عن طريق مجموعة من عمالئنا الذين يزيد عددهم عن ٢٠٠٠ عميل، 

يغطون جميع المناطق الجغرافية داخل المملكة العربية السعودية. ويتركز اهتمامنا على محاولة إشباع رغبات ومتطلبات المستهلك 

النهائي وتلبية احتياجاته مهما كانت درجة خصوصيتها. وكما ال نقتصر نحن في شركة ا©صيل في مبيعاتنا على السوق المحلية، فنحن 

على استعداد لتصدير منتجاتنا إلى العمالء الراغبين فيها فلدينا حتى االن عمالئنا في منطقة الخليج وأوروبا وأفريقيا وكذلك في الواليات 

المتحدة االمريكية. ونحن نرحب بكل من يرغب في استيراد منتجاتنا، وعلى استعداد لتقديم أفضل تشكيلة من هذه المنتجات وبأسعاٍر 

معقولة. كل ذلك محاولًة منا لنشر منتجاتنا في كافة أنحاء العالم. وإدارة التسويق لدينا على أتم االستعداد لتقديم العون والمشورة 

الي عميل يرغب بتسويق منتجاتنا وتقديم أفضل االقتراحات لضمان نجاحه.  

نبذة عن الشركة
قيدها  وتم  ريال  مليون  إثنين  قدره  برأسمال   ١٩٨٩ عام  الرياض  مدينة  في  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  االصيل  ثوب  شركة  تأسست 

بالسجل التجاري تحت الرقم (١٠١٠٠٧١٣٠١) وتاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٥ هـ وفي العام ٢٠١٦م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة وبرأسمال ٥٠ مليون 

ريال وطرح ٢٠٪ من أسهمها في  الى ١٥٠ مليون  زيادة راس مال الشركة  العادية على  العامة غير  العام ٢٠١٧م وافقت الجمعية  ريال. وفي 

السوق الموازي (نمو). تعمل الشركة في االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة ويعتبر الثوب 

والمالبس الداخلية الرجالية هي المنتجات الرئيسية للشركة وتقوم بتسويقها عن طريق فروعها في جميع انحاء المملكة. وفي يناير ٢٠١٧ 

الجاهزة  والمالبس  والمنسوجات  االقمشة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  في  تعمل  وهي  لÝقمشة  الجديعي  شركة  على  االستحواذ  تم 

ولديها ٣٢ فرع في جميع انحاء المملكة. 

نبذة عن الشركة

من نحن
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رؤيتنا
السعي بشكل دائم لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين و لتكون منتجاتنا الخيار المفضل للمستهلك من 

خالل ريادتنا ©سواق المالبس الجاهزة والمنسوجات 

أهدافنا
  بناء فريق إداري قوي قادرÞ على تحقيق أهداف الشركة.

  تقديم منتجات ذات جودة عالية مقابل أفضل ا©سعار.

  الريادة في جودة الخدمة المقدمة لعمالئنا.

  الوصول بمنتجاتنا لجميع عمالءنا أينما كان موقعهم.

  تحقيق النمو والربح كوسيلة لتحقيق ا©هداف والقيم ا©خرى للشركة.
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نشاط الشركة
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ثوب ا�صل 
والتجزئة  الجملة  وتجارة  باستيراد وتصدير 
في الــمنسوجات و الــملبوسات الـجـاهزة.

كما يتيح النظام ا�ساسي للشركة القيام 
با�نشطة التالي:

  الصناعات التحويلية و فروعها حسب التراخيص الصناعية.
  التشييد والبناء. 

  النقل والتخزين والتبريد. 
  خدمات المال وا©عمال والخدمات ا©خرى.

  خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
  التجارة. 

  تقنية المعلومات. 
  ا©من و السالمة.

  تملك العقارات وتأجيرها.

١. قطاع الجملة :
حيث تقوم الشركة بتسليم منتجاتها الى عمالء الجملة المنتشرين في كافة مدن المملكة واللذين يقومون بدورهم بإعادة بيعها 

الى المستهلك.
 

٢. قطاع التجزئة :
ال تقوم الشركة ببيع منتجاتها بالتجزئة مباشرة الى المستهلك وانما يتم ذلك عن طريق عمالء الجملة من خالل نقاط البيع المتواجدة في 
الحكومية  القطاعات  و  الشركات  الى  كبيرة  وبكميات  ببيعه  تقوم  ما  القطاع  هذا  تحت  يندرج  كما  المملكة.  ومحافظات  مدن  جميع 

©غراض االستهالك وليس إعادة البيع. 

تمارس الشركة نشاطها من خالل قطاعين رئيسين يتمثالن بالبيع بالجملة و البيع بالتجزئة :
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التابعة ومقر التأسيس ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها  لدى الشركة شركات تابعة، وفيما يلي جدول يوضح اسم الشركة 
ونسبة الملكية فيها:

%100

مقر التأسيس و محل
عمليات الشركة

نسبة الملكيةرأسمال الشركةالنشاط اسم الشركة التابعة

شركة الجديعي
لÝقمشة الرجالية

الرياض المملكة العربية
السعودية

استيراد وتصدير وتجارة الجملة
5 مليون ريالوالتجزئة لÝقمشة الرجالية

الشركات التابعة

نبذة عن الشركات التابعة:
بالسجل  ومسجلة  ا©صيل  ثوب  شركة  من  بالكامل  مملوكة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  الرجالية:  لÝقمشة  الجديعي  شركة 
رئيس يتمثل استيراد وتصدير وتجارة  (الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٧) وتمارس نشاط  المؤرخ ٢٢ جمادى ا©ولى ١٤٣٨هـ   ( بالرقم (١٠١٠٠٤٨٦٣٧  التجاري 

الجملة والتجزئة لÝقمشة الرجالية ولدى الشركة ٣٢ فرع في مختلف مدن المملكة.

نشاط الشركات التابعة
تمارس الشركة نشاط استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة لÝقمشة الرجالية من خالل شركتها التابعة " شركة الجديعي لÝقمشة 

الرجالية" و التي تملكها الشركة بنسبة ١٠٠٪.

النسبةإيرادات النشاطاسم الشركةوصف النشاط 

81%390.363.286شركة ثوب االصيل بيع المنسوجات والمالبس الجاهزة

%19 91.535.633 شركة الجديعي لالقمشة الرجاليةبيع االقمشة الرجالية

وصف ل�نشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة و تأثيرها في حجم أعمال الشركة و اسهامها في النتائج 
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  المحافظة المستمرة علي مكانة الشركة في مجال االعمال و العمل علي تطوير المنتجات والعالمة التجارية
  استهداف التوسع واالنتشار داخل و خارج المملكة لتعزيز التواصل مع العمالء

  استهداف تطبيق معايير الحوكمة
  تطوير العمليات و رفع مستويات االداء و المحافظة علي اعلي معايير الجودة

  رفع مستوى التدريب و التطوير للعاملين و تنمية مهاراتهم و االلتزام بنسب التوطين

  استهداف أسواق جديدة 
  االهتمام بمستوي جودة المنتجات وتنوعها 

  استهداف معدل نمو سنوي ٦- ٨٪ للمبيعات مع االهتمام بالتحصيل للبيع اâجل 
  االرتقاء بأداء البيع االلكتروني سواء من خالل متجر ا©صيل أو منصات البيع ا�لكتروني 

  التواجد المميز والعناية بمقترحات العمالء من خالل منصات التواصل االجتماعي . 
  زيادة عدد العمالء إلى ٦٠٠٠ عميل مع وضع خطط تشجيعية لعمالء معدالت النمو المرتفعة 

استراتيجية الشركة

خطط الشركة: (المشاريع المستقبلية التوسع)

استراتيجية الشركة – خططها
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خالل عام ٢٠٢١ واجهت الشركة بشكل عام تحديات عدة  وبا©خص المبيعات 
في  أننا  غير  الشركة.  تحصيل  و  مبيعات  في  ا©ثر  له  كان  مما  التحصيل  و 
قسم المبيعات قمنا بعمل برامج تحفيزية لعمالئنا والتي أثرت ايجابيº على 
المبيعات والتحصيل على حٍد سواء. حيث تم وضع برنامج تحفيزي للعمالء 
ولمنسوبي الخط ا©مامي لقسم المبيعات على المبيعات والتحصيل خالل 
الربع الثاني والثالث من العام. أثرت هذه البرامج التحفيزية إيجابيا في كسب 
نسبة  رفع  و  المطلوب  بالشكل  منتجاتنا  تواجد  واستمرارية  عمالئنا  والء 
التحصيل التي من خاللها استطعنا الوصول الى مبيعات افضل خالل هذه 
الفترة. كما أننا قمنا بإضافة منتجنا الجديد ( أصيلة ) الذي استطعنا الوصول 

من خالله  الى قنوات بيعيه جديدة في منافذ البيع النسائية

شهدت شركة ثوب ا©صيل في العام ٢٠٢١ توسعº في مجال التسويق والترويج للشركة ومنتجاتها عبر قنوات ومنصات متعددة، حيث استهدفت 
الشركة في نشاطها الترويجي مواسم البيع ومنها موسم شهر رمضان المبارك والعودة إلى المدارس واليوم الوطني وموسم الشتاء وغيرها، 
وذلك بإطالق مجموعة من الحمالت ا�عالنية على عديد من قنوات التواصل ومختلف منصات التواصل االجتماعي، با�ضافة إلى الحمالت ا�عالنية 
في شوارع مدن ومحافظات المملكة والتي شملت أكثر من ١٥ مدينة ومحافظة. كما شهدت الشركة نشاطº في الترويج عن منتجاتها الرئيسية 
عبر ا�عالنات على لوحات الطرق السريعة والتي تشهد حركة مرورية عالية ما يضمن وصولها إلى شريحة كبيرة من المستهدفين.Íكما شهدت 
الشركة أيضº نشاطº مكثفº في التحسين على عمليات التطوير والتشغيل والتسويق والتصميم على متجرها ا�لكتروني، والذي يعتبر قناة هامة في 
الترويج لمنتجات الشركة وبوابة تواصل أولى لعدد كبير من العمالء. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة في نهاية العام بالتقديم إلى ا©سواق عالمتها 
التجارية الجديدة "أصيلة" والمختصة بالمالبس النسائية الجاهزة¬، حيث صاحب هذا التقديم مجموعة من ا�عالنات على عدد من منصات التواصل 
االجتماعي، اسُتهدف فيها التعريف بالعالمة التجارية ومنتجاتها مع ربطها بالميزة التنافسية للشركة في إنتاجها للمنسوجات والمالبس الجاهزة 

بأعلى جودة ممكنة والتي امتلكتها عبر خبرات طويلة في المجال، وفي بناء الوعي بذلك في السوق ولدى الجمهور المستهدف.

المبيعات

التسويق
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الموارد البشرية
التوطين  خالل العام المنصرم قد تم تحديد مستهدفاتنا برفع نسبة توطين الوظائف في داخل الشركة مما كان له ا©ثر برفع نسبة 
أيًضا قد تم  أبعد من ذلك مستقبًال،  إلى  التوطين لنصل  النسب المحددة في  الذي يسبقه وأدى ذلك لتجاوزنا  العام  داخل الشركة عن 
التغييرات وا©هداف االستراتيجية للمنظمة ولنتمكن من المحافظة على  الداخلية وا©نظمة المحيطة بها لتتواكب مع  تطوير سياستنا 
رأس المال البشري وتطويره، أيًضا تحسين بيئة العمل هو هدف رئيسي نعمل دائًما ©جله وقد قمنا برفع نسبة مشاركة رأس المال البشري 

وتحسين جودة تجربة الموظف وبعد ذلك تم أخذ االستبيانات عن مدى الرضا 
واالندماج الوظيفي مما أدى إلى حصول الشركة على تصنيف عالمي معترف 
به لتعتبر الشركة "من أفضل بيئات العمل داخل المملكة العربية السعودية".

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



١٢

تقنية المعلومات هي الجهاز العصبي الذي يربط كل أجهزة الشركة ويمدها بالمعلومات والبيانات وا©دوات والنظم الالزمة للقيام با©نشطة 
المختلفة لتسيير ا©عمال وهي تغطي النظم المالية و اللوجستية والموارد البشرية و التجارة ا�لكترونية و االتصاالت و ا©من السيبراني.
حرصنا با�دارة على إمداد جميع القطاعات العاملة بالشركة بأحدث وأنسب  النظم التي تمكنها من اداء ا©عمال بشكل آلي و ربط النظم 
و تكاملها بعضها البعض لتحقيق الجودة و الدقة. تدرك إدارة تقنية المعلومات أهمية توفير معلومات دقيقة وسريعة وآمنة عن اداء 
ا©عمال لمساندة ا�دارة العليا في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. و لتحقيق ذلك تم  تطوير هيكل نظم متقدم على اوراكل السحابية  
باستخدام  احدث ا©جهزة والتقنيات  لتوفير استدامة العمل وأمن البيانات و تحقيق سرعه التقارير ا�حصائية.  كما طورنا منصة تعكس 
والكمبيوتر  بنوعيها  الهواتف  نظم  على  استعمالها  فيمكن  التشغيل  نظم  جميع  وتدعم  الشبكة  وخارج  داخل  متاحة  االداء  مؤشرات 

المحمول والتابلت في أي مكان بالعالم.

بعض إنجازات تقنية المعلومات خالل العام ٢٠٢١ م. 
  سعت ا�دارة الي تحقيق دخل اضافي للشركة عن طريق بيع خدماتها الي اطراف خارجية و نجحنا في تحقيق عائد خارجي١,٣٤١,٥٠٠ ريال.

  صيانة ودعم ٧٢ فرع و٤٦٥ نهاية طرفية بمعدل ٥٫١٢ طلب تقني باليوم بدون توقف للنظم خالل ٢٠٢١.

  تطوير وتركيب حلول نظم دعم القرار على اوراكل السحابية وإعداد النظم لمرحلة التطبيق.

  نقل تطبيق التجارة االلكترونية من مشغل خارجي الي التشغيل الداخلي با�دارة.

  التعاقد مع اوراكل لتطوير نظام لمؤشرات االداء مجانا وبدون تحمل اي اعباء على الشركة وجاري التطوير. 

  التعاقد مع اوراكل لتطوير نظم الهاتف الحمول مجانا و بدون تحمل اي اعباء على الشركة جاري التطوير .

نحن نعتبر تطوير ا©عمال هو اختصاصنا وإمداد الشركة با©دوات المناسبة و تمكينهم من استعمالها 
هي مهمتنا و دعم جميع االدارات هو غاية نسعد بتحقيقها.

تقنية المعلومات
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تتم إدارة المخاطر في الشركة من قبل ا»دارة العليا ، حيث تقوم ا»دارة بتحديد و تقييم المخاطر ، و التحوط لها من خالل تعاون 
وثيق بين إدارات الشركة ، و تقييم احتماليات حدوثها و تقدير ما قد يترتب عليها من آثار و من ثم يتم اتخاذ التدابير الالزمة للحد 
من تلك المخاطر و تجبنها و احتوائها قدر ا»مكان لتالفي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها . و هناك العديد من المخاطر 

المرتبطة بأنشطة الشركة و منها : 

المخاطر التي يتعرض لها االقتصاد بصفة عامة سواء داخل 
المملكة أو خارجها ، مما يكون لها أثر علي ا�نفاق لÝفراد و 

المؤسسات ، و ما يكون لها أثر علي الموردين و المصنعين .

قرارات  اتخاذ  و   ، االقتصادية  بالمتغيرات  ا�حاطة  عدم 
استراتيجية خاطئة ، أو تطبيق االستراتيجيات بشكل خاطئ 
و  االقتصادية  بالمتغيرات  الشركة علي ا�حاطة  ، و تحرص 
، و االستعانة  من خالل دراسة السوق و الوضع االقتصادي 

بالخبرات المتميزة لتالفي أي مخاطر استراتيجية .

مخاطر اقتصادية

مخاطر استراتيجية

إدارة المخاطر
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مخاطر تشغيلية
جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور ، والقدرة علي العمل بالبيئة التنافسية ، ومن هذه المخاطر :

  مخاطر ائتمان : و هي عدم مقدرة طرف ما ©داة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلي تكبد الطرف االخر الطرف االخر لخسارة 

مالية ، و لتفادي مخاطر االئتمان يتم تسجيل الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .                 

  مخاطر السيولة : و هي مخاطر صعوبة تأمين السيولة الالزمة لمقابلة التزاماتها ، و تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري 

من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية .

  مخاطـرالمـوارد البشـرية : القـدرة علـى اسـتقطاب الكوادر البشرية المؤهلـة والمميزة والمحافظة عليها، وتقــوم الشـركة بتوظيـف

وتدريــب كــوادر وطنيــة مؤهلـة، وتطويــر طـرق دعــم اســتمرارية وكفــاءة الموظفيــن.

  مخاطر قانونية : المخاطــرالمتعلقــة بالتغيــرات التشــريعية والقانونيــة، ســواء مــن ضرائــب أو قوانيــن العمــل وغيرهــا. 

  مخاطـرالتقنيـة : مخاطراستمرارية العمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية في حالة وجود خلل فني، فالشركة تواصـل تطويــر 

و دعــم برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.

  مخاطر فيروس كورونا المستجد : با�شـارة إلى الــقرارات و الـمبادرات الـتي اتــخذتها حكومة الــمملكة الــعربية الــسعودية بــشأن

covid-١٩)  )حيث تؤكد شركة ثوب ا©صيل التزامها  ا�جراءات والتدابير االحترازية للحد والتخفيف من انتشار فايروس كورونا المستجد 

التام بتطبيق ما نصت عليه تلك القرارات الصادرة مؤخرÞ من قبل الجهات المختصة. فقد تم استمرار العمليات التشغيلية ًعلى مبيعات 

المتجر ا�لكتروني وتؤكد على أن هذه ا�جراءات المؤقتة لن يكون لها تأثير رئيسي على ا©عمال والخطط المستقبلية للشركة.

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



١٥

تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

دوعس كلملا ةعماج! لامعأ ةرادإ سيرولاكب  ريكحلا زاوف ةكرشل بدتنملا وضعلا و كسن ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا
ةيبرعلا زكارملا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

ةماع ةيوناث  ةئزجتلا ضراعم لوئسم كسن ةكرش!ةيقرشلا ةقطنملل يميلق�ا ريدملا
ةشمق�ليعيدجلا ةسسؤم! تاشورفملل يعيدجلا ةكرش- ماعلا ريدملا يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

دوعس كلملا ةعماج! تامولعم مظنسيرولاكب
! ةيراد�او ةيلاملا نوؤشلا ريدم! ةشمق�ليعيدجلا ةكرش! ماعلاريدملا

 ةشمق�ليعيدجلا ةكرش
ةشمق�ليعيدجلا ةكرش-يل¢ا بساحلا مسق ريدم

دجوتال يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

 نطنشاو طسو ةعماج! ةيعانص ةسدنهسيرولاكب

هاكرشو ريكحلازيزعلادبعزاوف ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 ( تادعملاو تارايسلا تامدخل ةيدوعسلا ةكرشلا  ةرادإ سلجم وضع

 )وكساس
ينواعتلا نيماتلل ةيدنهلا ةيدوعسلا ةكرشلا ةرادإ  سلجم وضع
 ةيئاذغلا تامدخلل نايلعلا ةرادإ سلجم وضع
ونيمال يدوعس ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 رامثتسالل انر ةكرش ةرادإ سلجم وضع
ةدودحملا بلاوق ةكرش ةرادإ سلجم وضع

ةيجيلخلا لزعلا ةعومجم ةكرش ةرادإ سلجم وضع نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع 4

ضايرلا- ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سيرولاكب

 )2020-2018 ( دالبلا كنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهس¯ا تارامثتسا ريدم
 )لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان

لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 مهس¯ا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم-ةيلحملا

 ةيبرعلا زكارملا ةكرش! يذيفنتلا سيئرلا راشتسم
 ةيبرعلا زكارملا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا راشتسم
"20 قودنص" ةيرامثتسالا قيدانصلا ةرادإ سلجم وضع
 تايلقنلل سيدسلا ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 ردص ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 ردص ةكرش ةعجارملا ةنجل وضع
 ردص ةكرش تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل وضع
 ريكحلا زيزعلادبع نب زاوف ةكرش ةرادإ سلجم وضع
 هاكرشو

يرجيوتلا دعس نب قراط 5

يتكون مجلس ا�دارة من خمسة ( ٥) أعضاء وفقÂ للمادة ( ١٥ ) من النظام ا�ساسي للشركة ، و فيما يلي  

اعضاء مجلس اإلدارة
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ةيوضعلا فينصت وضعلا مسا م

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

لقتسم نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع 4

لقتسم يرجيوتلا دعس نب قراط 5

ةراد�ا سلجم ءاضعا فينصت

 جراخ / لخاد
ةكلمملا

 وضع نوكي يتلا تاكرشلا ءامسأ
 سلاجم يف �وضع ةراد	ا سلجم
 اهيريدم نم وأ ةقباسلا اهترادا

 جراخ / لخاد
ةكلمملا

وضع نوكي يتلا تاكرشلا ءامسأ
 سلاجم يف �وضع ةراد�ا سلجم

 اهف اهيريدم نم وأ ةيلاحلا اهترادا
مسالا م

لخاد
كسن ةكرش- ةيبرعلا زكارملا ةكرش

 ريكحلا زاوف ةكرش-عيراشملل
هاكرشو

لخاد يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

لخاد
لخاد
لخاد

هاكرشو ريكحلا زاوف ةكرش!
$#"!هيرامثتسالا قيدانصلا!
حلافلا ةضايرلا تيب ةكرش!

يرجيوتلا دعس نب قراط 2

ةيوضعلا فينصت وضعلا مسا م

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

يذيفنت ريغ يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

لقتسم نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع 4

لقتسم يرجيوتلا دعس نب قراط 5

ةراد�ا سلجم ءاضعا فينصت

 جراخ / لخاد
ةكلمملا

 وضع نوكي يتلا تاكرشلا ءامسأ
 سلاجم يف �وضع ةراد	ا سلجم
 اهيريدم نم وأ ةقباسلا اهترادا

 جراخ / لخاد
ةكلمملا

وضع نوكي يتلا تاكرشلا ءامسأ
 سلاجم يف �وضع ةراد�ا سلجم

 اهف اهيريدم نم وأ ةيلاحلا اهترادا
مسالا م

لخاد
كسن ةكرش- ةيبرعلا زكارملا ةكرش

 ريكحلا زاوف ةكرش-عيراشملل
هاكرشو

لخاد يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

لخاد
لخاد
لخاد

هاكرشو ريكحلا زاوف ةكرش!
$#"!هيرامثتسالا قيدانصلا!
حلافلا ةضايرلا تيب ةكرش!

يرجيوتلا دعس نب قراط 2

 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى

تصنيف اعضاء مجلس اإلدارة
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ةراد�ا سلجم تاعامتجا خيرات
مسالا !

روضحلا عومجم م2021/12/31 2021/09/11 م2021/07/14 م2021/05/01 م2021/02/11

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

3 رضاح رضاح رذتعم رضاح رذتعم يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

3 رضاح رضاح رضاح 4 يديمحلا دمحمنب مثيه

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يرجيوتلا دعس نب قراط 5

2 رضاح 6 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع رضاح

روضحلا لجس
مسالا !

ةيعمجلا خيراتو عون ةيعمجلا خيراتو عون ةيعمجلا خيراتو عون

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

ةيداع2021/08/26 ةيداع  م٢8/2021/06 4 يديمحلا دمحم نب مثيه

 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع ةيداع ريغ م2021/10/21

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يرجيوتلا دعس نب قراط 5

ةراد�ا سلجم تاعامتجا خيرات
مسالا !

روضحلا عومجم م2021/12/31 2021/09/11 م2021/07/14 م2021/05/01 م2021/02/11

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

3 رضاح رضاح رذتعم رضاح رذتعم يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

3 رضاح رضاح رضاح 4 يديمحلا دمحمنب مثيه

5 رضاح رضاح رضاح رضاح رضاح يرجيوتلا دعس نب قراط 5

2 رضاح 6 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع رضاح

روضحلا لجس
مسالا !

ةيعمجلا خيراتو عون ةيعمجلا خيراتو عون ةيعمجلا خيراتو عون

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

ةيداع2021/08/26 ةيداع  م٢8/2021/06 4 يديمحلا دمحم نب مثيه

 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع ةيداع ريغ م2021/10/21

ةيداع2021/08/26 ةيداع ريغ م2021/10/21 ةيداع  م٢8/2021/06 يرجيوتلا دعس نب قراط 5

الجمعيات العامة التي عقدت خالل العام

سجل اجتماعات مجلس االدارة خالل العام المالي ٢٠٢١ م
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بلطلا بابسأ بلطلا خيرات  لجسل ةكرشلا تابلط ددع
نيمهاسملا

02-02-2021 تاكرشلا تاءارجإ 1

06-04-2021 تاكرشلا تاءارجإ 1

ةماع ةيعمج 2021-06-28 4

ةماع ةيعمج 2021-08-26 1

ةماع ةيعمج 2021-10-21 1

تاكرشلا تاءارجإ 2021-11-03 1

تاكرشلا تاءارجإ 2021-01-03 1

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خالل ٢٠٢١م 

 طلبات الشركة لسجل المساهمين
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تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس ا�دارة رقم(ج-٠٠١-٢٠٢١م) و تاريخ: ١١/٠٩/٢٠٢١م لمدة (٣) سنوات.
تختص لجنة المراجعة، على سبيل المثال ال الحصر،  بمراجعة القوائم المالية و التوصية بشأن المسائل المالية و المحاسبية لمجلس ا�دارة 
والتوصية بتعيين المراجع الخارجي وا�شراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل ا©خرى المندرجة تحت اختصاصها وفقº الئحة 

الحوكمة الخاصة بالشركة و الئحة عمل لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

لجان مجلس اإلدارة
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أسماء أعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:
تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

ميصقلا ةعماج! ةبساحم سويرولاكب
ميصقلا تنمسا ةكرش
 ريوطت ةكرش! ةيلاملا نوؤشلا ريدم

 ةيدوعسلا تاعانصلا

تاراشتس�ل ناطلسلا بتكم
لامع�ا ليلحتو ناطلسلا �ادبع نبميهاربإ 1

 ةيبرعلا ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سويرولاكب
ضايرلا- ةحوتفملا

        دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم!
) 2018-2020( 

 ليسن ةكرش-مهس�ا تارامثتسا ريدم!
 )2017-2010 ( ةضباقلا

ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان!
 )لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا

لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك!
 ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا

 ةعومجم-ةيلحملا مهس�ا لوادت طيسو!
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس

 يذيفنتلا سيئرلا راشتسم!
 ةيبرعلا زكارملاةكرشل

 قيدانصلا ةرادإ سلجم وضع!
"20 قودنص" ةيرامثتسالا

 ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 تايلقنلل سيدسلا

 ردص ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 ردص ةكرش ةعجارملا ةنجل وضع!
 تآفاكملا ةنجل وضع!

 ردص ةكرش تاحيشرتلاو
 نب زاوف ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 هاكرشو ريكحلا زيزعلادبع

2 يرجيوتلا دعس نب قراط

دهفكلملاةعماجنم1985ةيعانصلاةراد¯اسويرولاكب
ةصصختمةيلامتارودةدعىلعلصاحنداعملاولورتبلل

ةيلاملاةراد¯ايفنتاهنمسيشتكنبنمةروداهنم
.1993ماعيفدرافراهةعماجنمو1987ماعرامثتس¯او
قودنصيفماع18ةدملضارقاقيرفسيئرويلامللحم

داحتاةكرشليذيفنتسيئرويدوعسلاةيعانصلاةيمنتلا
يبد/وكفاقةكرشوندر�ا/دجملاراهنأوةيذغ³لجيلخلا
تاكرشةدعلةرادإسلاجموناجلةيوضع.ماع17ةدمل

ةقلغموةمهاسم

دعاقتم-ةرادإ سلجموضع ةيذغ³ل جيلخلا داحتا ةكرش يذيفنت سيئر @ حوشملا ميهاربإ نب دعس 3
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عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
م2021/10/28 م2021/07/14 م2021/04/29 م2021/02/11

4 ربع رضاح
لاصتالا لئاسو

ربع رضاح
لاصتالا لئاسو رضاح رضاح ةنجللا سيئر ناطلسلا �ادبع نب ميهاربإ 1

٤ ربع رضاح
لاصتالا لئاسو

ربع رضاح
لاصتالا لئاسو رضاح رضاح وضع يرجيوتلا دعس نب قراط 2

4 ربع رضاح
لاصتالا لئاسو

ربع رضاح
لاصتالا لئاسو رضاح رضاح وضع حوشملا ميهاربإ نب دعس 3

اجتماعات  لجنة المراجعة خالل العام ٢٠٢١م وسجل الحضور 
قرار ( ج )
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تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

! ةيعانص ةسدنه سيرولاكب
 نطنشاو طسو ةعماج

هاكرشو ريكحلا زيزعلادبعزاوف ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 تارايسلا تامدخل ةيدوعسلا ةكرشلا  ةرادإ سلجم وضع!

 )وكساس ( تادعملاو
 نيماتلل ةيدنهلا ةيدوعسلا ةكرشلا ةرادإ  سلجم وضع!

ينواعتلا
 ةيئاذغلا تامدخلل نايلعلا ةرادإ سلجم وضع!
ونيمال يدوعس ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 رامثتسالل انر ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
ةدودحملا بلاوق ةكرش ةرادإ سلجم وضع

 ةعومجم ةكرش ةرادإ سلجم وضع
ةيجيلخلا لزعلا 1 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع

! لامعأ ةرادإ سويرولاكب
دوعس كلملا ةعماج

 زاوف ةكرشل بدتنملا وضعلا و كسن ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا
ليص¡ا بوث ةكرش ةرادإ سلجم سيئر ةيبرعلا زكارملا ةكرشل يذيفنتلاسيئرلاريكحلاو يعيدجلا ¤ادبع نب لصيف 2

! لامعأ ةرادإسويرولاكب
ةيرشب دراوم راسم
 زيزعلادبعكلملا ةعماج

كسن ةكرش- ةيبرغلا ةقطنملا- ةيرشبلا دراوملا ريدم!
.)ريكحلا زاوف تاكرش ىدحا( ةيراجتلا عيراشملل

)ليص¡ا ةكرش( ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ريدم!

 تامدخلاو ةيرشبلا دراوملا ريدم
يبيتعلا دمحم نب دعس ةماعلا 3

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس ا�دارة رقم (د-٠٠١/٢١ ) وتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢١م لمدة (٣) سنوات
المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  وتوضيح  فعاليتها   مدى  وتقييم  المكافآت   لسياسة  الدورية  بالمراجعة  تختص 
باقتراح  تختص  كما  واللجان  المجلس  أعضاء  بمكافآت  ا�دارة  مجلس  الى  التوصية  الى  با�ضافة  جوهري  انحراف  أي  وبيان  بها  المعمول 
سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس ا�دارة واي مسائل أخرى تندرج تحت اختصاصها وفقº الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 

والئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المكافآت والترشيحات
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اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت خالل العام٢٠٢١م و سجل الحضور

 عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م

م2021/05/31 م2021/01/31

2 رضاح رضاح ةنجللا سيئر 1 يرجيوتلا دعس قراط

2 رضاح رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب لصيف 2

2 رضاح رضاح وضع 3 يبيتعلا دمحم نبدعس
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  انسجامها مع استراتيجية الشركة و أهدافها 

  أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس ا©دارة وا�دارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدي الطويل ، كأن تربط الجزء 
       المتغير من المكافآت با©داء على المدى الطويل.

د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى ا©داء .    أن تحدَّ

  انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

  ا©خذ في االعـتبار مـمارسات الـشركات ا©خـرى في تـحديد الـمكافآت، مع تـفادي ما قـد ينتـج عن ذلك من ارتـفاع غـير مبرر للـمكافآت 
       و التعويضات.

  أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

  حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين إنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس ا�دارة أو ا�دارة 
      التنفيذية ، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة. 

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وتدرس أيضا االنحرافات ا©ساسية 
ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف.

النظام ا�ساسي للشركة وقد دفعت الشركة خالل  المنصوص عليها في  المكافآت  تلتزم الشركة بسياسة توزيع 
العام ٢٠٢١م مكافآت ونفقات �عضاء مجلس ا»دارة وا»دارة التنفيذية وأعضاء اللجان.  

دون ا»خالل بالمتطلبات النظامية والنظام ا�ساس للشركة ومتطلبات الئحة الحوكمة ذات العالقة، تخضع مكافآت 
أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة لمعايير التالية:

سياسة المكافآت

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



٢٥

مةرِّيغتملا تآفاكملاةتباثلا تآفاكملا
ن ةأفاك

لا ةياه
خ

ةمد

ب
د

ملا ل
افورص

ت

ملا
لا عومج

لك
ي

لبم
م غ

يع
ن

ايب
 ن

ح
 روض

لج
اس

  ت
ملا

لج
س

م
ب عومج

د
 ل

ح
 روض

لج
اس

للا ت
اج

ن

ينيع ايازم
ة

م
امع�ا ةأفاك

 ل
ينفلا

 ةيراد�او ة
الاو

تس
ةيراش

م
يئر ةأفاك

 س
ملا

لج
لا وأ س

ع
 وض

تنملا
د

يمأ وأ ب
 ن

لا
إ رس

 ن
اك

م ن
 ن

ع�ا
ءاض

ن
م ةبس

حابر�ا ن

م
آفاك

 ت

خ
ط

ت ط
 ةيزيفح

ق
�ا ةريص

ج
ل

خ
ط

ت ط
 ةيزيفح

�ا ةليوط
ج

ل

�ا
س

ه
ونمملا م

 ةح
تي(

دإ م
اخ

يقلا ل
)م

نيلقتسملا ءاضع�ا : ًالوأ

يرجيوتلا دعس نب قراط
200،0004160،000

200،0003120،000 يديمحلا دمحم نب مثيه

 نالجعلا نمحرلادبع نب نالجع
200،000280،000سيئرلا بئان-

400،000360،000عومجملا

نييذيفنتلا ريغ ءاضع�ا ُ:ايناث

-يعيدجلا °ادبع نب لصيف
450،0005450،000سيئرلا

 °ادبع نب نمحرلادبع
200،0004160،000يعيدجلا

200،000 يعيدجلا °ادبع نب دمحم
5

200،000

850،000810،000عومجملا

نييذيفنتلا ءاضع�ا :±ثلاث

1250،0001170000عومجملا

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



٢٦

! "#$%&'(#)*+,-.#/01233

ةميقلا نايبلا

2!628!366 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

133!539 ايازم

2.645.900 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

5.407.805 عومجملا

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس او احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خالل العام ٢٠٢١م.

التنازل عن المكافآت

مكافآت كبار التنفيذيين
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ناجللا ءاضعأ تآفاكم

عومجملا تاسلجلا روضح لدب                               ةتباثلا تآفاكملا
)تاسلجلا روضح ادب ادع(

ةعجارملا ةنجل ءاضعأ

52000 12000 40000 ناطلسلا �ادبع نب ميهاربإ

52000 12000 40000 حوشملا ميهاربإ نب دعس

52000 12000 40000  يرجيوتلا دعس نب قراط

156،000 36000 120،000 عومجملا

تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل ءاضعأ

40000 ---- 40000  يرجيوتلا دعس نب قراط

40000 ----- 40000  يعيدجلا �ادبع نب لصيف

40000 ---- 40000  يبيتعلا دمحم نب دعس

120،000 ---- 120،000 عومجملا

المكافآت المدفوعة �عضاء اللجان خالل العام ٢٠٢١م

مكافآت أعضاء اللجان
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يوضح الجدول التالي االسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وأي تغييرات حدثت خالل عام ٢٠٢١م مع ا©خذ باالعتبار أنه تم 
تعديل عدد ا©سهم في بداية العام بما يتناسب مع زيادة رأس مال الشركة التي تمت بموجب قرار الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م  

و ال توجد الي منهم مصلحة في أدوات الدين الصادرة عن الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

من  المصدرة  الصكوك  أو  الشركة  دين  أدوات  أو  أسهم  في  االدارة  مجلس  أعضاء  ©قارب  تعود  مصلحة  أي  يوجد  ال  انه  ا�دارة  مجلس  يؤكد 
الشركة أو أي من شركاتها لتابعة.

نبذة عن الشركة

ال يوجد  أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل العام ٢٠٢١م

استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

نسبة ملكية االسهم وأدوات الدين وتغيرها خالل لعام ٢٠٢١م تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

ال يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل العام ٢٠٢١م

المساهمات االجتماعية
ةكرشلا يفظوم ةحلصمل تئشنأ تاطايتحا وا تارامثتسا

 ةبسن
رييغتلا

 يفاص
رييغتلا م2021 ماعلا ةياهن م2021 ماعلا ةيادب ةحلصملا هل دوعت نم مسا م

 تاودأ
نيدلا مهسالا ددع  تاودأ

نيدلا مهسالا   ددع

0.69! 13"668 - 1.988.333 - 1 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 665"974"1

- - - 1.536.000 - 1.536.000 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

-4.25! - 98"835 - 2.224.360 - 2.323.195 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

- - - 14.178 - 14.178 4 يرجيوتلا دعس نب قراط

-99.38! - 15"900 - 100 - 16.000 5 ناطلسلا دمحم حلاص دمحا

ةكرشلا يفظوم ةحلصمل تئشنأ تاطايتحا وا تارامثتسا

 ةبسن
رييغتلا

 يفاص
رييغتلا م2021 ماعلا ةياهن م2021 ماعلا ةيادب ةحلصملا هل دوعت نم مسا م

 تاودأ
نيدلا مهسالا ددع  تاودأ

نيدلا مهسالا   ددع

0.69! 13"668 - 1.988.333 - 1 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 665"974"1

- - - 1.536.000 - 1.536.000 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

-4.25! - 98"835 - 2.224.360 - 2.323.195 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

- - - 14.178 - 14.178 4 يرجيوتلا دعس نب قراط

-99.38! - 15"900 - 100 - 16.000 5 ناطلسلا دمحم حلاص دمحا
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٢٩

  يؤكد مجلس ا®دارة انه ال يوجد أي مصلحة تعود لكبار التنفيذين واقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة 

      من الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

  يؤكد مجلس ا®دارة بانه ال يوجد أي مصلحة في فئة ا©سهم ذات ا©حقية في التصويت تعود ©شخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة 
      وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية ٢٠٢١م. 

يقر مجلس ا®دارة:

 ١ .  بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 
٢ . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

٣ . أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٣ . لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في اسهم أو أدوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة و أي تـغيير في تلك 
المصلحة أو تلك الحقوق خالل ٢٠٢١ 

إقرار مجلس اإلدارة

إقرار مجلس اإلدارة
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٣٠

  يؤكد مجلس ا®دارة بانه ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 
      أو منحتها الشركة خالل السنة المالية ٢٠٢١م.

  يؤكد مجلس ا®دارة بانه ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، 
      أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام ٢٠٢١م.

  يؤكد مجلس ا®دارة بانه ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ©ي أدوات دين قابلة لالسترداد. 

أدوات الدين
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كان لدى المجموعة خالل السياق االعتيادي ¸عمالها المعامالت التالية مع اطراف ذات عالقة

 ةعيبط ةحلصملا بحاص وضعلا مسا
 ةلماعملا

  تالماعملا مهأ
2021 لالخ دقعلالحم  ةكرشلا

ةدقاعتملا م

يعيدجلا �ا دبع نب لصيف
يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع

 يعيدجلا�ادبع نب دمحم

 معدلا ةمدخ
150،000 ينفلا  يعيدجلا

تاشورفملل 1 ليص�ا بوث

150،000  عومجملا

التعامالت مع األطراف ذوي عالقة
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حيال  وملحوظاتهم  المساهمين  بمقترحات  علما  منهم  التنفيذيين  غير  وخاصة  ا�دارة  مجلس  أعضاء  بإحاطة  التنفيذية  الشركة  إدارة  تقوم 
الشركة وأدائها بواسطة عدة طرق منها التقارير التي تقدم خالل اجتماعات مجلس ا�دارة، أو من خالل اجتماعات الجمعية العمومية أو من خالل  

تقارير ُترسل عن طريق البريد ا�لكتروني. 

ةحصلملابحاص وضعلا مسا  دقعلا ةدم

 لباقم تامازتلا
 مادختسا قح

 لوص�ا
 ةرجاتسملا

 تافورصم
2021

 دقعلا ةميق
ضيفختلا دعب

 دقعلا ةميق
 ةنسلل
لايرلاب

دقعلا لحم  ةكرشلا
ةدقاعتملا

يعيدجلا �ادبع نب لصيف
يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع

يعيدجلا �ادبع نب دمحم

ةدحاو ةنس 1!180!269 583!788 602.210 602.210 ةليلشنخ عدوتسم راجيإ

ةدحاو ةنسليصالا بوث 390!563 334!725 400!000 400!000 ةدج ضرعم راجيإ

ةدجاو ةنس 235!188 103!829 120!000 120!000 نازيج عدوتسم راجيإ

ةدحاوةنس 58!584 60!694 60!000 60،000 نازيج عدوتسم راجيإ

 ةكرش
يعيدجلا
ةشمقالل

يعيدجلا �ادبع نب دمحم

ةدحاو ةنس 291،745 153،130 150.000 150!000  ةرونملا ةنيدملا ةئزجت راجيإ

ةدحاو ةنس 291،745 153،165 150.000 150!000  ةرونملا ةنيدملا ةلمج راجيإ

٢٫٤٤٨٫٠٩٤ 1،389،331 ١٫٤٨٢٫٢١٠ ١٫٤٨٢٫٢١٠ عومجملا

احاطة أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين والمستثمرين

التعامالت مع األطراف ذوي عالقة

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



٣٣

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء أعضاء المجلس حسب المعايير المذكورة أدناه: 

 ١ .  حجم مشاركة العضو في لجان المجلس المختلفة
٢ .  نسبة حضور العضو الجتماعات المجلس

٣ .  حجم إسهام العضو بفعالية في أعمال المجلس واللجان إن كان عضوا فيها
٤ .  إسهام العضو في حل المشاكل التي تعترض الشركة

٥ .  المقترحات والرؤى المكتوبة التي تقدم بها العضو لمجلس ا�دارة
كما يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييمº دوريº ©داء رئيس مجلس ا�دارة بعد اخذ اراء ووجهات نظر ا©عضاء التنفيذيين.

ال يوجد أي جهة خارجية قامت بالتقييم خالل العام ٢٠٢١م.

وقد اتسم أداء أعضاء مجلس ا»دارة خالل العام ٢٠٢١م  بالتالي: 

 ١ . االستقاللية والحيادية في طرح اâراء وا©فكار مع تفادي تضارب المصالح. 
٢ .  االهتمام بالتجهيز الجتماعات المجلس على ضوء البيانات المرسلة لهم من قبل إدارة الشركة لالجتماعات قبل جلسات المجلس. 

٣ .  طلب المعلومات وطرح ا©سئلة واالستفسار عن أداء الشركة، وطلب ا�يضاح للرغبة في المشاركة الفاعلة. 
٤ .  تبادل ا©فكار والمقترحات والتشاور مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة فيما يخص استثمارات الشركة وأدائها.

٥ .  المشاركة الفاعلة في اللجان الخاصة بمجلس ا�دارة ٢٠٢١

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة لتقييم أدائه وأداء لجانه واعضائه
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خالل العام ٢٠٢١م، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات او تدبير احترازي او قيد احتياطي من الهيئة او من أي جهة   اشرافية او 
تنظيمية او قضائية.

تقوم لجنة المراجعة بتعزيز استقاللية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وتولي 
الشركة الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية ا©داء وزيادة الربحية ومراعاة االنظمة التي تعمل من 
االتصال  المخاطر،  وإدارة  تحليل  الرقابة،  بيئة  على  الشركة  في  الداخلية  الرقابة  عليها  تستند  التي  العناصر  وتقوم  الشركة.  خاللها 
السياسات  الشركة  إدارة  وضعت  ا�طار  هذا  وفي  الفاعلة.    وا�دارة  الرقابة  آليات  من  وغيرها  والمتابعة  الرقابية  االجراءات  والمعلومات، 
العمليات  الشركة ككل وعلى مستوى  المحتملة على مستوى  المخاطر  الداخلية لمقابلة  للرقابة  التي توفر أساسº معقوال  واالجراءات 

المختلفة.

وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام ٢٠٢١م وأصدرت التقارير الالزمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين 
ا©داء، ولم تظهر اي مالحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خالل عام ٢٠٢١م.

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع خارجي للشركة وقد تم ترشيح مكتب برايس ووتر هاوس ليكون مراجع خارجي للشركة للعام 
المالي ٢٠٢١م.

ال يوجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس ا�دارة، أو رفض المجلس ا©خذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

العقوبات والجزاءات

الرقابة الداخلية

توصيات لجنة المراجعة
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ويبين الجدول ادناه مدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات خاصة المواد ا»لزامية منها

تسعى الشركة بشكل دائم ومستمر الى تطوير قواعد الحوكمة ولوائح عمل اللجان وفقا لالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة 

السوق المالية واي تعديالت تطرأ عليها وذلك من اجل إيجاد نظام فعال ُيتيح قيادة الشركة وتوجيهها وينظم العالقة بين 

مع  الشركة  عالقة  وتنظيم  أخرى  جهة  من  التنفيذية  وا�دارة  ا�دارة  مجلس  وبين  جهة  من  ا�دارة  ومجلس  المساهمين 

أصحاب المصالح والسعي الى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وقد اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الخاصة بها 

واقرتها الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ كما قامت الشركة بوضع لوائح خاصة بعمل اللجان التالية:

  لجنة المراجعة

  لجنة المكافآت والترشيحات

الئحة حوكمة الشركات
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تاظحالم

 ةقباطملا ةداملا
 ليلد يف

 صاخلا ةمكوحلا
ةكرشلاب

ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا  يف ةرقفلا /ةداملا
تاكرشلا ةمكوح ةحئال

13 ةرادالا سلجم مهس�ا حابرأ عيزوت ةسايس عضو ب/9
45 و44 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةحئاللا دامتعاو ةعجارملا ةنجل ليكشت أ/54و5/12

18/خ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةيلاملا مئاوقلا رارقإ 6/12
18/د ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةراد�ا سلجم ريرقت رارقإ 7/12
18/ر

ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
 مهتآفاكم ديدحتو تاباسحلا يعجارم نييعت

 ىلع ةقفاوملاو مهرييغتو مهنييعت ةداعإو
.مهريراقت

9/12
81 و

31/1 ةرادالا سلجم
فادهالاو تايجيتارتسالاو تاسايسلاو ططخلا عضو
ةكرشلل ةيسيئرلا

1/22

48 ةرادالا سلجم ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضو 2/22
31/3 ةرادالا سلجم

 سلجملا يف ةيوضعلا ريياعمو تاسايس دامتعا
ةراد�ا 3/22

- ةماعلا ةيعمجلا ةراد�ا سلجملا يف ةيوضعلا ريياعمو تاسايس رارقإ 3/22

31/4 ةرادالا سلجم
 باحصأ عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس عضو
حلاصملا

4/22

43/1 ةرادالا سلجم
 ديدحتو ةراد�ا سلجم نع ةقثبنملا ناجللا ليكشت

اهئاضعا ةيمستو اهتدمو اهتايحالص
13/22

50و
29/ر ةرادالا سلجم ةكرشلا لمعب ةقلعتملا ةيلخادلا تاسايسلا دامتعا 1/23

الئحة حوكمة الشركات
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تاظحالم
 يف ةقباطملا ةداملا

 ةمكوحلا ليلد
ةكرشلاب صاخلا

ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا
 يف ةرقفلا /ةداملا

 ةمكوح ةحئال
تاكرشلا

29/ج ةرادالا سلجم
 ةراد�ا ىلا  .ةضوفملا تايحالصلا ديدحتب ةيليصفتو ةبوتكم ةسايس دامتعا
ةيذيفنتلا

2/23

29/ش ةرادالا سلجم ةكرشلل ةيذيفنتلا ةراد�ا ليكشت 25

29/ز ةرادالا سلجم ةكرشلل يذيفنتلا سيئرلا نييعت 25

31/1 ةرادالا سلجم ةكرشلل ةيفيظولاو ةيميظنتلا لكايهلا دامتعا 5/26

- ةرادالا سلجم سلجملا تاعامتجا روضح ةيلمع ميظنت أ/34

- ةرادالا سلجم ةراد�ا سلجم لمعل ةيلخادةسايس عضو ج/36

31/2 ةرادالا سلجم حلاصملا ضراعت تالاح عم لماعتلل ةحضاوو ةبوتكم ةسايس عضو 43

ت/18 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
 ةحلصم اهيف ةراد�ا سلجم وضعل نوكي يتلا لامعالاو دوقعلا صيخرت

ةرشابم ريغ وا ةرشابم
48

45 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةعجارملا ةنجل لمع ةحئال رادصا ج/54

 ةيصوت ىلع ءانب
ةعجارملا ةنجل

- ةرادالا سلجم يلخادلا عجارملا وا ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ وا ةدحو ريدم نييعت 4/ب/55

- ةعجارملا ةنجل
 يف زواجت يأ نع مهتاظوحلم دييقت ةكرشلا يف نيلماعلل حيتت ةيلآ عضو
ةيلاملا ريراقتلا

58

46 ةرادالا سلجم تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل ليكشت أ/64 وأ/60

47 ةماعلا ةيعمجلا تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال رادصا ب/64 وب/60

- تآفاكملا ةنجل ناجللاو ةراد�ا سلجم ءاضعأ ةأفاكم تاسايس دادعا 1/61

- ةماعلا ةيعمجلا ناجللاو ةراد�ا سلجم ءاضعأ ةأفاكم تاسايس دامتعا 1/61

- تاحيشرتلا ةنجل
 ةراد�ا سلجم ةيوضعل ةبولطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعا

ةيذيفنتلا ةراد�ا فئاظوو
3/65

الئحة حوكمة الشركات
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تاظحالم

 ةقباطملا ةداملا
 ليلد يف

 صاخلا ةمكوحلا
ةكرشلاب

ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا  يف ةرقفلا /ةداملا
تاكرشلا ةمكوح ةحئال

57
ةرادالا سلجم

يف حلاصملا باحصأ اهعبتي تاءارجإو تاسايس عضو
ةفلاخملا تاسرامملا نع غالب�ا وا مهاوكش ميدقت

84

- ةرادالا سلجم ةكرشلا يف ينهملا كولسلل ةسايس عضو 86

- ةراد�ا سلجم
 تاردابم حرطل ةمزاللا لئاسولا ديدحتو جمارب عضو
يعامتجالا لمعلا لاجم يف ةكرشلا

88

58 ةراد�ا سلجم هتمظناو هتاءارجاو حاصف�ل ةبوتكم تاسايس عضو 89

68 ةراد�ا سلجم ةكرشلاب ةصاخ ةمكوح دعاوق عضو 94

- ةرادالا سلجم ةكرشلا ةمكوحب ةصتخم ةنجل ليكشت 95

تطبق الشركة جميع ا©حكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما ال يتعارض مع النظام ا©ساسي ونظام 
الشركات باستثناء االحكام الخاصة بفئات المستثمرين اللذين ال يخضعون تنظيميº للشركة وبعض السياسات الداخلية والتي تعمل الشركة 

على اعدادها واعتمادها. 

الئحة حوكمة الشركات
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حوكمة  الئحة  في  الواردة  ا©حكام  جميع  الشركة  ذلكÍتطبق  وأسباب  يطبق  لم  وما  الشركات  حوكمة  الئحة  أحكام  من  طبق  ما 
الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية باستثناء ا©حكام الواردة أدناه :  

ةرقفلا ةلاح     ةداملا صن قيبطتلا مدعبابسأ  ةداملامقر
    ةرقفلا/

95 هيداشرتسا ةمكوحلل ةنجل ليكشت ةساردلا تحت تلازامو كلذ رارقإ متي مل

49 هيداشرتسا رطاخملا ةراد� ةنجلليكشت ةساردلا تحت تلازامو كلذ رارقإ متي مل

هيداشرتسا رطاخملا ةراد� ةلماش تاسايسو ةيجيتارتسا عضو ةساردلا تحت تلازامو كلذ رارقإ متي مل 31

 تحت تلاز امو ةسايسلا دامتعا متي مل
 ةساردلا

 ةراد�او هناجلو هئاضعأو سلجملا ءادأ مييقتل ةمزاللاتايل�ا عضو
هيداشرتسا ةكرشلا فادهأ قيقحتب طبترت ءادأ تارشؤم لالخ نم ايونس ةيذيفنتلا

 دامتعالا روط يفو ةدوجوم

 ريسي ¨ثيدحنينيعملا ةيذيفنتلا ةراد�او سلجملا ءاضع¤ جمارب دادعإ
 ةيلاملا بناوجلاو ، اهفادهأو ةكرشلا ةيجيتارتسا( اهتطشنأ و لمعلا

 مهتايلوؤسمو مهماهمو ةراد�ا سلجم ءاضعأ تامازتلاو ، ةيليغشتلاو
 ) اهتصاصتخاو ناجللا ماهمو ، مهقوقحو

 هيداشرتسا

الئحة حوكمة الشركات
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التقرير المالي



٤١

لقد كان عام ٢٠٢١ مليئº بالتحديات الصعبة  في البيئة االقتصادية التي نعمل فيها اال أن الشركة كانت متأهبة للتعامل مع تأثيراتها، وتمكنت من 
تجاوز التحديات التي واجهتها و التقليل من اثارها السلبية على نتائج االعمال . 

خالل العام لم تتعافى االسواق من اثار جائحة كوفيد -١٩ و مع استمرار تعليق العمرة و اقتصار حج هذا العام على اعداد قليلة من حجاج الداخل 
واجهت الشركة انخفاض في مبيعات المنطقة الغربية ،و يرجع السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات خالل العام مقارنة بالعام السابق الي 

توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خالل عام ٢٠٢٠ م، مما كان له االثر في زيادة صافي ربح العام السابق مقارنة بالعام الحالي.
على الرغم من ارتفاع اسعار الشحن و ارتفاع أسعار بعض المواد ا©ولية  اال ان الشركة حفظت على  هامش مجمل الربح لعام ٢٠٢١ بنسبة ٣٦٪ و هو 

ما يماثل العام ٢٠٢٠.

حققت الشركة مبيعات بنحو ٤٨٢ مليون ريال خالل عام ٢٠٢١ بانخفاض ٩ ٪  وبلغ مجمل الربح ١٧٤٫٥١ مليون ريال بنسبة ٣٦ ٪ من المبيعات و بلغ 
صافي ربح النشاط نحو ٧٨٫٣٤ مليون بانخفاض ٢١ ٪  في حين بلغ صافي الربح بعد الزكاة نحو ٥٩٫٧٣ مليون ريال و ذلك بانخفاض ٢٨ ٪ عن عام ٢٠٢٠.

نايب

م2020 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلام2021 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا

! ريغتلا

 نم ةبسنلاغلبملا
!تاعيبملا

 نم ةبسنلاغلبملا
!تاعيبملا

"9-700!337!919527!898!481تاعيبملا

"7-"59036!488!188"60036!511!174حبرلا لمجم

"21-"12019!084!99"92116!340!78ةيسيئرلا تايلمعلا نم طاشنلا حبر

"21-"82119!695!97"51016!795!76ةاكزلا لبق يفاصلا حبرلا

"28-"91016!387!82"26812!730!59يفاصلا حبرلا

ملخص نتائج العمليات و التشغيل
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بلغ صافي الربح ٥٩٫٧٣ مليون ريال و هو ما يمثل نحو ١٢٪ من المبيعات البالغة ٤٨١٫٩ مليون ريال في حين بلغ مجمل الربح ١٧٤٫٥١ مليون ريال 
و هو ما يمثل ٣٦ ٪ من المبيعات

٠
٥
١٠

١٥
٢٠

٢٥
٣٠

 ٣٥
٤٠

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

مجمل الربح ربح النشاط من
العمليات الرئيسية

الربح الصافي
قبل الزكاة

الربح الصافي

٣٦٪

١٦٪ ١٦٪
١٢٪

نسبة الربح الي المبيعات 

نسبة الربح إلى المبيعاتنسبة الربح إلى المبيعات

حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

174!511!60078!340!92176!795!51059!730!268

Gross profitOperating profitProfit before zakatNet profit

174,511,60078,340,92176,795,51059,730,268
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بدأت أول فترة مالية للشركة المساهمة السعودية المقفلة اعتباًرا من تاريخ السجل التجاري المسجل المؤرخ ٢ ذي الحجة ١٤٣٧هـ (الموافق 
٥ سبتمبر ٢٠١٦) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١

حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

174!511!60078!340!92176!795!51059!730!268

Gross profitOperating profitProfit before zakatNet profit

174,511,60078,340,92176,795,51059,730,268

20212020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!839649!671!686تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!155106!456!107 تابولطملا عومجم

 ريغلا تادوجوملا عومجم
780!913!06312!890!0307!906!33023!126!41435!190!36 ةلوادتم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!425614!481!650ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!84689!951!88ةلوادتم تابولطم

2021202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!919527!898!481تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!600188!511!174حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!92199!340!78ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!26882!730!59حبرلا يفاص

استعراض لعناصر القوائم المالية
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بلغت إجمالي الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ نحو ٦٨٧ مليون ريال و بلغت الموجوات المتداولة ٦٥٠٫٤٨ مليون ريال بنسبة ٩٥ ٪ من 
اجمالي الموجودات  

تطور األصول المتداولة و الثابتة (بالمليون لایر)

٥٨٨ ٥٨٥ ٦١٤

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٧٠٠

٠٠٦

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٧٠٠

٠٠٦

٥٤٣

٣٥

٦٥٠

٣٦٢٤٨١٣

تطور الموجودات المتداولة و الثابتة ( بالمليون ريال )

٦٠٩
٥٥١

٦٠١
٦٥٠ ٦٨٧
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استمرت حقوق الملكية في االرتفاع حيث ارتفعت من ٥٠٨ مليون ريال عام ٢٠١٨ الي ٥٧٩ مليون ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

حـقـوق الـمـلــكيـةالمطلوبات المتداولةالمطلوبات غير المتداولة

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٠٠٦

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٠٠٦

541

49

2017 2018 2019 2020

32
65

90

17151111

508
529 543

2021

89

19

579

تطور االلتزامات و حقوق الملكية ( بالمليون لایر )
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بلغ صافي النقد الناتج من ا©نشطة التشغيلية ١١٥ مليون ريال عام ٢٠٢١ مقابل ٢٨ مليون ريال عام ٢٠٢٠ ، وواصلت الشركة توظيف التدفقات 
النقدية المتولدة من ا©نشطة التشغيلية في توسيع حجم عمليات الشركة .

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

118

40
28

115

2018 2019 2020 2021

صافي النقد من اإلنشطة التشغيلية

١٢٠

١٤٠

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

20212020نايب

 ةطشن�ا نم جتانلا دقنلا يفاص
 302!292!28 340!576!114ةيليغشتلا

 يف مدختسملا دقنلا يفاص
(184!692!12)(291!648!2)ةيرامثتس�ا ةطشن�ا

 ىف مدختسملا دقنلا يفاص
(926!723!66)(552!161!43)ةيليومتلا ةطشن�ا

 امو دقنلا يف ريغتلا يفاص
(808!123!51)497!766!68هلداعي

صافي النقد من ا®نشطة التشغيلية  يوضح الجدول التالي التغييرات في التدفقات النقدية

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢١



٤٧

بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٥٩٫٧٣ مليون ريال ،  حيث بلغ صافي ربح قطاع االثواب و المالبس الداخلية 
٤٣٫٩٣ مليون ريال بنسبة ٧٤ ٪ من صافي الربح في حين بلغ صافي ربح قطاع لÝقمشة ١٥٫٨٠ مليون ريال .

مساهمة القطاعات في المبيعات و صافي الربح

قطاع ا�قمشة

١9٪

81٪٧٤٪

26٪

نسبة صافي الربح حسب القطاع نسبة المبيعات حسب القطاع

قطاع ا�ثواب
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جميع ارقام ربحية السهم و التوزيع مبنية على أساس عدد االسهم الحالي و هو ٤٠ مليون سهم .

ربح السهم التوزيع خط ربحية السهم

2.251.42
1.50

2.01

1.69

2.06

2018 2019 2020

.56

1.49

2021

ربح السهم و التوزيع (لایر)
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60
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527

بلغت المبيعات ما يزيد عن ٤٨٢ مليون ريال خالل عام ٢٠٢١ في حين بلغ صافي الربح نحو ٦٠ مليون ريال و ذلك بانخفاض ٢٨ ٪ عن عام ٢٠٢٠.

600

0

100

200

300

400

500

377

2018 2019 2020

477
527

57

80
82

2021

60

المبيعاتصافي الربح

482

المبيعات و صافي الربح
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  التحليل والتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة:

بلغت مبيعات عام ٢٠٢١ نحو ٤٨٢ مليون ريال توزعت بشكل رئيسي داخل الممكلة العربية السعودية و شكلت مبيعات المنطقة الوسطى 
٢٠٢١و  العمرة معظم عام  باستمرار تعليق  المبيعات متأثرة  بنسبة ٢٩٪ من  الغربية  المنطقة  المبيعات فى حين ساهمت  ٪ من  نسبة ٣٧ 
اقتصار حج هذا العام على اعداد قليلة من حجاج الداخل. في حين شكلت مبيعات التصدير و المتجر ا�ليكتروني نسبة ٢٪ من مبيعات 

الشركة.

39٪

29٪

١٣٪

9٪

10٪

٢٪

٣٧٪

٢٩٪

١٣٪

٩٪

١٠٪

٢
٪

خارج المملكة
و المتجر

الجنوبية

الشمالية

الشرقية

الـغـربـية

الوسطى
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تم تجنيب مبلغ ٥٫٩٧ مليون ريـال من االرباح الصافية لعام ٢٠٢١ لتكوين االحتياطي النظامي .

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢١ م وفقا للجدول التالي 

توزيعات االرباح عن العام المالي ٢٠٢١ م نسبة الربح إلى المبيعات

عيزوتلا خيرات قاقحتس�ا خيرات نالع�ا خيرات مهسلا بيصن
)لاير(

عيزوتلا يلامجإ
)لاير نويلم( ةرتفلا

2021/09/28 2021/09/19 2021/07/15 0.75 22.5 2021 ماعلا نم لوالا فصنلا

تاعيزوتلا عفد متيس
 نم لمع موي15 لالخ

قاقحتسالا خيرات
2022/03/30 2022/02/20 0.75 30 2021 ماعلا نم يناثلا فصنلا
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كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ال يوجد تسهيالت ائتمانية في المقابل كان في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية قصيرة ا©جل من 
البنك المركزي السعودي (ساما) وهو أحد برامج  ٩٫١ مليون ريال سعودي وذلك ضمن برنامج تأجيل الدفعات الصادر من  بنك محلي بقيمة 
تتكبد  الخاص، ولم  القطاع  المتوقعة على  المالية واالقتصادية  آثارها  الخاص في ظل جائحة فيـروس كوفيد-١٩ وتخفيف  القطاع  دعم 

المجموعة اي تكاليف او مصروفات مقابل تلك التسهيالت.

تسهيالت ائتمانية

تخضع الشركة للزكاة وفقº ©نظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية و يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة 
الدخل الموحدة. و تم تقديم إقرارات الزكاة حتى عام ٢٠٢٠ وسداد الزكاة المستحقة بموجبها .

استلمت المجموعة الربوط الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ مطالبة بفروق زكوية بمبالغ مجموعها 
٧٫٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة عن تلك السنوات، وقد اعترضت المجموعة على هذه التعديالت وتم تخفيض المبلغ الي 
٣٫٥٠ مليون ريال سعودي في يناير ٢٠٢١ ، وتم تصعيد االعتراضات أمام ا©مانة العامة للجان الزكوية والضريبية وقد صدر قرار ا©مانة بعدم قبول 
المهلة  خالل  االستئناف  للجان  بطلب  الشركة  تقدمت   ٢٠٢١ ديسمبر   ٢٨ وبتاريخ   ، استئناف  طلب  تقديم  في  الشركة  أحقية  مع  االعتراضات 
القانونية لالعتراض علي القرار الصادر من ا©مانة العامة للجان الزكوية والضريبية  ، وجاري دراسة الطلب من قبل لجان االستئناف . ترى ا�دارة 

أن لديها أسباب وجيهة لدحض تلك الربوط وقد خلصت إلى أنه ال توجد حاجة لتعديل مخصص الزكاة.

بالنسبة للفترات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفحص االقرارات الزكوية المقدمة من الشركة وبناء علي االخطار الوارد من 
مدير حساب الشركة لدي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فقد تم اقفال حالة الفحص بدون أي مطالبات اضافية .

وقامت الهيئة بفحص اقرارات ضريبة القيمة المضافة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و قد انتهت الهيئة من الفحص ووجدت 
بأنه ال حاجة �جراء أية تعديالت على ا�قرارات المقدمة من الشركة . 

المدفوعات النظامية و الغرامات والجزاءات
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تلتزم الشركة بدفع مصاريف محددة لجهات حكومية بناءÞ على العديد من ا©نظمة واللوائح المعمول بها، والتي تعتبر بطبيعتها مصاريف 
تحمل على نتائج العمليات.

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية، مع وصف موجز وبيان لسـبب الدفع  : 

ببسلا فصولا غلبملا ةيماظنلا ةهجلا

يموكح بلطتم  ةجيتن ةرتفلا لالخ هدادس مت ام
ةيموكح موسرك داريتسالا تايلمع !"!# كرامجلا ةحلصم

يموكح بلطتم  ماعل يونسلا يوكزلا رارقالا دادس
2020 $%"&! لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

يموكح بلطتم
 �قفو ةنسلا لالخ هدادس مت ام
 ةميقلا ةبيرض دعاوقو ماكحأ

 ةفاضملا
'$"(( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

يموكح بلطتم
 نيفظوملاتاماقا ديدجتو جارختسا

 موسرو ةدوع و جورخ تاريشأت و
لمعلا صخر

)"!)*
 و تاريشأت فيلاكت و لمعلا بتكم موسر

تازاوج

يموكح بلطتم
 �قفو ةرتفلا لالخ هدادس مت ام

 فورصمك لمعلا ماظن ماكح¡
ةيعامتجا تانيمأت

)"+' ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا

!)"(!* عومجملا
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بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فرضت على الشركة خالل العام المالي ٢٠٢١م مبلغ ٨٥,٢٥٧٫٤١ ريال وبيانها كالتالي:

 اهعوقو يدافت و اهجالع لبس يلاملا رث�ا
لبقتسملا يف

 يلامج�ا غلبملا
)لاير( ةفلاخملل ةعقوملا ةهجلا ةفلاخملا بابسأ ةبوقعلا

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا  ةيمنتلا و ةيرشبلا دراوملا ةرازو 000!50
ةيعامتجالا ةيلامع تافلاخم ةيلام ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤـشلا ةرازو 700!23  ةفلاخم و لحملا ةصخر دـيدجت ريخأت
ةيزارتحالا تاءارجالا قيبطت مدع ةيلام ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا يندملا عافدلل ةماعلا ةيريدملا 400!9 يندملا عافدلا تافلاخم ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا لقنلا ةرازو 000!1  لكيه يلع ليدعت ءارجا ةفلاخم
ةبكرملا ةيلام ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا ةراجتلا ةرازو تافلاخم ةراجتلا ةرازو 000!1 ةيلام ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا 150 رورملا- ةيلخادلا ةرازو رورم تافلاخم ةيلام ةمارغ

ضفخنم ةيماظنلا تابلطتملا عابتا  تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا 7.41
ةيعامتجالا ةيعامتجالا تانيمأتلا طسق دادس ريخأت ةيلام ةمارغ

عومجملا 257.41!85
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يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة و التي يصدر عنها تقرير فحص محدود و القوائم المالية الموحدة السنوية التي 
يصدر عنها تقرير مراجعة من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل. طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 
الدولية  المعايير  بتطبيق  المجموعة  قامت  القانونيين.  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  ا©خرى  وا�صدارات  والمعايير  السعودية 
 (PWC) للتقرير المالي للمرة ا©ولى في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، و اختارت شركة ثوب ا©صيل شركة برايس ووترهاوس كوبرز
عمليات  �جراء  كوبرز  ووترهاوس  برايس  بتعيين  ا�دارة  مجلس  إلي  المقدمة  المراجعة  لجنة  توصية  على  بناء  مستقل  حسابات  كمراجع 
مراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م و للربع ا©ول من عام ٢٠٢٢م وقدم مجلس ا�دارة طلبº للموافقة على ترشيح شركة برايس 
ووترهاوس كوبرز (PWC)  كمراجع حسابات و الموافقة على أتعاب خدماتها خالل اجتماع الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١ 
حيث صدرت الموافقة خالل ذلك االجتماع ، أصدرت شركة شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقرير مراجعي الحسابات المستقل غير المشروط 
ا©صيل  ثوب  لشركة  الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تظهر  الموحدة  المالية  القوائم  أن  رأي  الذي  و 
("الشركة") وشركتها التابعة (مجتمعتين، "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 
المنتهية في ذلك التاريخ وفقº للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير وا�صدارات ا©خرى الصادرة 

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقـد تـم الحصـول علـى عـروض مـن كبـرى مكاتـب المراجعـة لتدقيـق الحسـابات للعام المالـي ٢٠٢٢، وقـد تـم عرضهـا علـى لجنـة المراجعـة 
وبعـد مناقشـتها إسـتقر رأي اللجنـة علـى الترشـيحات التـي سـتعرض علـى الجمعيـة العامـة القادمـة للمسـاهمين للنظـر فـي إختيـار مراجـع 

الحسابات الخارجي المستقل للعـام المالي ٢٠٢٢. 

طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية ©ول مرة على فترات تقريرها السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١:
إصالح مؤشر سعر الفائدة - المرحلة ٢ تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم ٧ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٤ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦.
لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات 

الحالية أو المستقبلية.

إعداد القوائم المالية
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