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يسرني با©صالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئي أعضــاء مجلــس ا�دارة ، أن أضــع بـيـن أيديكــم مضمون 

التقريــر الســنوي لشركة ثوب ا©صيل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م . و الذي يستعرض نتائج 

أعمال الشركة و ابرز إنجازاتها و أنشطتها و القوائم المالية السنوية الموحدة. بفضل ا½ فإن الشركة تستمر 

في التطور و تحقيق آمال و تطلعات المساهمين و العمالء مع االلتزام بجودة و تطوير المنتجات .

أن الثقة التي أوالنا إّياها مساهمونا وعمالؤنا الكرام كانت من أهم محركات النمو والنجاح الذين حققتهما 

الشركة ونتطلع إلى ترسيخ تلك المكانة في الفترة المقبلة ، وتقديم أفضل وأرقى المنتجات لعمالئنا. 

مما ال شك فيه أن هناك تحديات عديدة في البيئة االقتصادية التي نعمل فيها وال سيا خالل العام المنصرف 

من أثر جائحة كورنا المستجد وما تبعها من آثار كانت على ا©سواق الداخلية والخارجية إال أن الشركة كانت 

ممثلــة  ا½  بفضــل  أحســنت  و  واجهتها  التي  التحديات  تجاوز  من  وتمكنت  تأثيراتها،  مع  للتعامل  متأهبة 

بمجلــس إدارتهــا وكامــل طاقــم العمــل التعامــل معهــا، وببــذل مجهـودات تكللـت و ½ الحمد بالنجـاح. 

أسواق  في  بالدخول  وذلك  الشركة  إدارة  قبـل  مـن  اسـتهدافه  تـم  مـا  وفـق  كانـت  ماليـة  لنتائـج  أدى  ممـا 

جديده كانت لها أثر إيجابي على أرقام الشركة خالل العام و ذلك علي الرغم من الظروف االقتصادية التـي 

ألقـت بظاللهـا علـى جميع ا©سواق .

واسـتقطاب  الشـركة  أعمـال  لتنميـة  وذلــك  التزام  و  بمثابرة  مهامه  و  واجباته  أداء  ا�دارة  مجلس  واصل 

التــي  النتائــج  لتحقيــق  الشــركات  حوكمــة  فــي  الممارســات  أفضــل  وبإرسـاء  تخدمهـا  التـي  الكفـاءات 

يرجوهــا المســاهمين الكــرام.

ال يسعني ، ختامÊ ، إال أن أعرب عن عميق امتناني ©عضاء مجلس ا�دارة لما قدموه من دعم و توجيه مستمر 

و قرارات و اراء رشيدة طوال العام . و أود ان اشكر بالنيابة عن المجلس منسوبي الشركة اللتزامهم المستمر 

و جهودهم الصادقة  لتفانيهم متمنين للجميع المزيد من التقدم و النجاح .

 

 رئيس مجلس ا�دارة 

فيصل الجديعي

كلمة رئيس مجلس ا�دارة
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 يسرني أن أشارك معكم من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة ثوب ا©صيل 
للعام المالي ٢٠٢٠   م وذلك باستعراض أبرز التطورات والتحوالت في ا©داء ،فقد عملنا 
الفترة  في  السوق  عليها  مر  التي  التحديات  أبرز  تجاوز  على  المنصرم  العام  ل  خال 
الماضية وتم تعزيز تواجد الشركة بشكل أوسع في سوق عالي المنافسة ويمكنني 
خالل  من  مساهمينا  وطموحات  لطموحاتنا  تصبو  إيرادات  حققنا  بأننا  القول 
التخطيط والتطوير المستمر على كافة ا©صعدة حيث أننا نسمو دائمÊ إلي االهتمام 

بجودة منتجاتنا ورضا عمالء الشركة بشكل أساسي. 
ووقعت  كورونا  جائحة  ظل  في  الدخل  مصادر  تنويع  استطاعت  الشركة  أن  حيث 
عقودÏ بالقطاع الصحي والذي انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة. 
مما ممكن للشركة بأن تكون في مقدمة الشركات المماثلة لها في المجال حيث 
نمو  إلى  تصل  بنسبة  الماضي  العام  خالل  مبيعاتها  في  نمو  الشركة  حققت 
توقيع  نتيجة  وذلك   .  ٪٢.٥ إلى  يصل  الربح  صافي  في  ونمو   ٪١٠.٥٠ بمعدل  المبيعات 
العام  ربح  صافي  زيادة  في  االثر  له  كان  مما  طبية،  مستلزمات  توريد  عقد  الشركة 
على  والعمل  السوق  بدراسة  تقوم  الشركة  أن   Êعلم السابق.  بالعام  مقارنة  الحالي 
تلبية احتياجاته بنطاق أوسع في السوق المحلي والدولي ولم يكن لهذا النجاح أن 
يتحقق إال بتوفيق من ا½ ثم بخبرات الكفاءات لجميع منسوبي الشركة والقائمين 

عليها.  

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 
وتلبية  النهائي  المستهلك  ومتطلبات  رغبات  إشباع  محاولة  على  اهتمامنا  ويتركز  السعودية.  العربية  المملكة  داخل  الجغرافية  المناطق  جميع 
احتياجاته مهما كانت درجة خصوصيتها. وكما ال نقتصر نحن في شركة ا©صيل في مبيعاتنا على السوق المحلية، فنحن على استعداد لتصدير 
ونحن  االمريكية.  المتحدة  الواليات  في  وكذلك  وأفريقيا  وأوروبا  الخليج  منطقة  في  عمالئنا  االن  حتى  فلدينا  فيها  الراغبين  العمالء  إلى  منتجاتنا 
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

بالسجل  ريال وتم قيدها  إثنين مليون  برأسمال قدره  الرياض عام ١٩٨٩  تأسست شركة ثوب االصيل كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة 
التجاري تحت الرقم (١٠١٠٠٧١٣٠١) وتاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٥ هـ وفي العام ٢٠١٦م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة وبرأسمال ٥٠ مليون ريال. وفي العام 
٢٠١٧م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس مال الشركة الى ١٥٠ مليون ريال وطرح ٢٠٪ من أسهمها في السوق الموازي (نمو). و بتاريخ 
٤ يوليو ٢٠١٨ تمت الموافقة خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١٨ علي توصية مجلس ا�دارة بزيادة رأس مال الشركة من ١٥٠ 

مليون ريال سعودي إلى ٣٠٠ مليون ريال سعودي.
تعمل الشركة في االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة ويعتبر الثوب والمالبس الداخلية الرجالية هي 
الرئيسية للشركة وتقوم بتسويقها عن طريق فروعها في جميع انحاء المملكة. وفي يناير ٢٠١٧ تم االستحواذ على شركة الجديعي  المنتجات 

لÝقمشة وهي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في االقمشة والمنسوجات والمالبس الجاهزة ولديها ٣٢ فرع في جميع انحاء المملكة. 

من نحن
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رؤيتنا

بالكثير من الجهد والعمل، كما تعلمنا أن  النجاح ليس وليد صدفة أو مجرد محاولة وإنما هو ناتج من الموهبة الممزوجة  تعلمنا من الحياة أن 

الحفاظ على النجاح هو أصعب من تحقيقه. وغاية أهدافنا في شركة ا©صيل ان نقدم لعمالئنا الكرام ما يحقق رضاهم ويحافظ على هذا النجاح.

أهدافنا
  المحافظة على أصالة منتجاتنا، ليبقى السم ا©صيل ما يميزه.

  تقديم ما ُيميز عمالؤنا ويحقق الرضا التام ©ذواقهم.

  أن يكون العميل هو شريُك النجاح.

  الوصول بمنتجاتنا لجميع عمالءنا أينما كان موقعهم.

  تحقيق التكامل في جميع منتجاتنا لنضمن لعمالئنا أعلى درجات الرضا.
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نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ثوب ا�صل 
والتجزئة  الجملة  وتجارة  باستيراد وتصدير 
في الـمـنسوجات و الـمـلبوسـات الـجـاهزة.
كما يتيح النظام ا�ساسي للشركة القيام 

با�نشطة التالية :

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
 التشييد والبناء .

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

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
 التجارة. 

 تقنية المعلومات.
 ا©من والسالمة.

١. قطاع الجملة :
حيث تقوم الشركة بتسليم منتجاتها الى عمالء الجملة المنتشرين في كافة مدن المملكة واللذين يقومون بدورهم بإعادة بيعها إلى 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 جميع مدن 
ومحافظات المملكة. كما يندرج تحت هذا القطاع ما تقوم ببيعه وبكميات كبيرة الى الشركات والقطاعات الحكومية ©غراض االستهالك وليس إعادة البيع. 

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

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

الشركة بنسبة ١٠٠٪.

الشركات التابعة

%100

مقر التأسيس و محل
نسبة الملكيةرأسمال الشركةالنشاطعمليات الشركة اسم الشركة التابعة

شركة الجديعي
لÝقمشة الرجالية

الرياض المملكة العربية
السعودية

استيراد وتصدير وتجارة الجملة
والتجزئة لÝقمشة الرجالية

5 مليون ريال
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النسبةإيرادات النشاطاسم الشركةوصف النشاط 

84%440,754,516شركة ثوب االصيل بيع المنسوجات والمالبس الجاهزة

%16 86,583,184 شركة الجديعي لالقمشة الرجاليةبيع االقمشة الرجالية

وصف ل¢نشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة وتأثير ها في حجم أعمال الشركة واسهامها 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 المملكة من خالل زيادة الحصة السوقية.

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

  رفع مستوي التدريب و التطوير للعاملين و تنمية مهاراتهم و االلتزام بنسب التوطين.
  المحافظة على والء العمالء.

  استحداث منتجات جديدة تواكب احتياجات السوق.
  االرتقاء بأداء البيع االلكتروني سواء من خالل متجر ا©صيل أو منصات البيع االلكتروني.

  استهداف معدل نمو سنوي ٨-١٠٪ للمبيعات مع االهتمام بالتحصيل للبيع اæجل. 
  االرتقاء بأداء البيع االلكتروني سواء من خالل متجر ا©صيل أو منصات البيع ا�لكتروني. 

استراتيجية الشركة – خططها

استراتيجية الشركة

خطط الشركة: (المشاريع المستقبلية التوسع)
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واصلت الشركة تحقيق نتائج إيجابية خالل عام ٢٠٢٠ حيث شهدت المبيعات نمو بمعدل ١٠٫٥٠٪ على الرغم من الظروف االستثنائية والعمل في خضم 
جائحة عالمية وما نتج عنها من تعطل للعديد من ا©نشطة االجتماعية واالقتصادية،

ساهم في نمو المبيعات االتي:

  توظيف كوادر سعودية تتمتع بخبرة ودراية بالسوق حيث ساهم ذلك في نمو المبيعات.

  النمو في مبيعات الشركة خالل دعم قنوات البيع والتوسع في المبيعات خارج المملكة حيث حققت نمو بنسبة ٣٧٪
  تطوير العالقة التعاقدية مع كبار العمالء بأنحاء المملكة يلتزم فيها العميل بهدف محدد للمبيعات و التحصيل

  إضافة ما يقرب من ٢٠٠ عميل جديد لدعم خطة التوسع المستهدفة

الدعاية   و  التسويق  مجال  في   ٢٠٢٠ عام  خالل  ملحوظ  تطور  ا©صيل  شركة  شهدت 
بمختلف  المجال  واسعة  حملة  لتنفيذ  شركات  عدة  مع  التعاقد  تم  حيث  وا�عالن 
(Facebook - Twitter - Instagram) قنواتها ، وعملت على تطوير حسابات ا©صيل الخاصة في
وقد نفذت عدة أدوات دعائية مثل استاندات لعرض المنتجات ودانجلر وأيضÊ البوب أب 

و شنط مطبوعة بشعار و هوية ا©صيل.
مختلف  في  العمالء  من  للعديد  لÝصيل  الجديدة  بالهوية  جديدة  لوحات  عمل  تم 

أنحاء المملكة.
إنشاء قسم خاص لخدمة العمالء.

مع  أسبوعي  بشكل  ومتابعتها  العمالء  لدى  المنتجات  عرض  طريقة  على  التركيز 
الفروع موثقه بالصور و المواقع.

المبيعات

التسويق
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اعتـمدنا في شركة ثوب ا¨صيل  با©خذ على عاتقنا المحافظة 
الدعم  من  باالستفادة  ذلك  و  "الموظفين"  النجاح  شركاء  على 
"ساند"  نظام  عبر  السعوديين  للموظفين  المقدم  الحكومي 
او  بتخفيض  أو  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  التابع 
إيقاف بعض الرسوم الحكومية على الموظفين المقيمين والتي 
أيًضا  البشري،  المال  رأس  على  المحافظة  في  دور   لها  كان 
حافظنا على استمرارية استقطاب كفاءات إدارية سعودية لكال 
الجنسين في جميع ا�دارات وعلى جميع المستويات ا�دارية مما 
التوطين  نسبة  على  بالمحافظة  ا©صيل  استمرار  الى  أدى 
أداء  تقييم  عملية  في  البدء  تم  وقد  للقطاع،  المطلوبة 
مرتبطة  دقيقة  أداء  قياس  مؤشرات  خالل  من  الموظفين 
في  ا�يجابي  ا©ثر  له  كان  مما  للشركة  االستراتيجية  با©هداف 
ترتبط  والتي  للشركة  االستراتيجية  الخطة  مستهدفات  تحقيق 
ارتباط أساسي في عملية تقديم الحوافز والمكأفات للموظفين 
التي  للتحديات  أيًضا واستجابة  "أداء"،  الداخلي  التقييم  عبر نظام 
الكفاءات  جميع  من  االلتزام  تم   ١٩  - كوفيد  جائحة  فرضتها 
وابتكار  التحديات  مواجهة  على  المرونة  على  بالقدرة  القيادية 
الحلول باعتبارها متطلب أساسي في جميع المستويات القيادية.

الموارد البشرية
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تعد تقنيه المعلومات الجهاز العصبي واالمني للشركات حيث توفر بيئة صالحة لالتصال و توفير المعلومة و البيان مع حماية السرية و دقة البيان 
و توفير الية عمل تتيح انجاز المهام .

شهد عام ٢٠٢٠ احداث و مجريات ادت الي ايضاح و تعظيم االعتمادية على تكنولوجيا المعلومات فى تقنية االتصال عن بعد و تشغيل لنظم من 
شبكات متعددة  اتاحتها  مع الحفاظ على سرية البيانات و حفظ المعلومات .

  نجحت ادارة تقنية المعلومات بنسبة ١٠٠٪ فى تحويل و اتاحة جميع النظم مالية و لوجيستية  و ادارية للتشغيل عن بعد دون توقف 
ولو للحظات  بدون االستعانية باي مزودي خدمات خارجية او تكلفة مالية للشركتين .

  نجحت االدارة فى تحقيق عائد مالي من خالل  بيع خبرات و خدمات االدارة للشركات الشقيقة بلغ ٩٠٠,٠٠٠  ريال مقابل عقود صيانة 
واستضافة النظم  بمركز معلومات االصيل .

  كما نجحت فى بيع خدمات تطوير النظم من خالل عقد تطوير نظم اوراكل بقيمة ٦٩١,٥٠٠ ريال لشركة خارجية.

  عمل تخفيضات بتكلفة االتصالت بقيمة ١٠٠,٠٠٠  ريال . 

  صيانة و دعـم ٧٢ فرع و٤٦٥ نهاية طـرفية  بمعدل ٦٫٤٨ طـلب تقني  بالـيوم بدون توقف للنظم خالل ٢٠٢٠.

  تطوير و تركيب حلول نظم دعم القرار على اوراكل السحابية و اعداد النظم لمرحلة التطبيق .

  تطوير و اعداد مشروع بياناتي .

  تفعيل االتصال االمن للنظام المستخدمة من الجوال .

  صيانة و دعم ٧٢ فرع و٤٦٥ نهاية طـرفية  بمعدل ٦٫٤٨ طـلب تـقني  بالـيوم بدون توقف للنـظم خالل ٢٠٢٠.

تقنية المعلومات

بعض انجازات تقنية المعلومات خالل العام ٢٠٢٠ م
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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 واحتوائها قدر ا�مكان لتالفي أي أضرار قد تتسبب فيها حال وقوعها . وهناك 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 .

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

االستعانة بالخبرات المتميزة لتالفي أي مخاطر استراتيجية .

مخاطر اقتصادية

مخاطر استراتيجية

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

١. 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 .                 

٢. 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 .

تقــوم  و  عليهــا،  والمحافظــة  والمميــزة  المؤهلــة  البشــرية  الكــوادر  اســتقطاب  علــى  القــدرة   : البشـرية  مخاطـرالمـوارد   .٣
الشــركة بتوظيــف وتدريــب كــوادر وطنيــة مؤهلـة، وتطويــر طـرق دعــم اســتمرارية وكفــاءة الموظفيــن.

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

٥. مخاطـرالتقنيـة : مخاطــراســتمرارية العمليــات التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة فــي حالــة وجــود خلــل فنــي، فالشـركة 
تواصـل تطويــر ودعــم برامجهــا التقنيــة والبنيــة التقنيــة البديلــة.

بشأن  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  اتخذتها  التي  والمبادرات  القرارات  إلى  با�شارة   : المستجد  كورونا  فيروس  مخاطر   .٦
ا�جراءات والتدابير االحترازية للحد والتخفيف من انتشار فايروس كورونا المستجد covid-١٩)  )حيث تؤكد شركة ثوب ا©صيل التزامها 
التام بتطبيق ما نصت عليه تلك القرارات الصادرة مؤخرÏ 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.

مخاطر تشغيلية
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يتكون مجلس ا�دارة من خمسة ( ٥ ) أعضاء وفق¼ للمادة ( ١٥ ) من النظام ا�ساسي للشركة ، و فيما يلي :

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 سيئرلا يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

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

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

 ةشمق�ل يعيدجلا ةكرش
ةشمق�ل يعيدجلا ةكرش-يل¢ا بساحلا مسق ريدم

دجوتال يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

 ماع يف داصتقالا مولع يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح
 تايالولا!سالادب! تسيدوثيم نرذس ةعماج نم م1987

ةيكيرمªا ةدحتملا

 ماع يف لامعªا ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح
ةيكيرمªا ةدحتملا تايالولا! سالاد ةعماج نم م1989

تايواميكورتبلل ةينطولا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع
ةمهاسم)مكيورتب(

ةيدوعسلا ةكرشلا- تاعيبملاو قيوستلا ةرادإ سيئر
ةمهاسم! )وكاس( تاودªاو ددعلل

 ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع و يذيفنتلا سيئرلا!
ةمهاسم! )وكاس( تاودªاو ددعلل ةيدوعسلا

ةمهاسم- ليصªا بوث ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 ةمهاسم! رامثتسالل انر ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

ةلفقم
 يديمحلا ةسسؤم ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

ةدودحم ةمهاسم! تالواقملل
 زيزعلادبع دمحم ءانبا ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

 ةدواحم ةيلوؤسم! ةضباقلا يديمحلا

4 يديمحلا دمحم نبمثيه

ضايرلا- ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سيرولاكب

 )2020-2018 ( دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهسªا تارامثتسا ريدم
 قرشلا تارامثتسا نع لوئسم و ةكرشلا ةرادإ سلجمراشتسم!

 مهسªاو تباثلا لخدلا ظفاحمل رامثتسالا ءاردم نعو طسوªا
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 هرادملا ظفاحملاو ،ةلئاعلا ظفاحمو ةكرشلا ظفاحم تارامثتسا ةرادإ!

 .ةصاخلا تايكلملاو
 ) لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان
 ةصاخلا ةكرشلا ظفاحم ةرادإ!
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 ) لوادت ( ةيدوعسلا مهسªا قوس ةنجل وضع!

 لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 ءالمعلا رابكل لوادتلا قيرف وضع!
 ةيميلق�ا ةطاسولا ذيفنتو سيسأت ، قيرف وضع!
 مهسªا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم-ةيلحملا
 كنبلا عم يكيرمªا يدوعسلا كنبلا جمد عورشم قيرف وضع!

 حتملا يراجتلا يدوعسلا
 لاومªا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا ريياعملا ذيفنت عورشم قيرف وضع!

يرجيوتلا دعس نب قراط ةيبرعلا زكارملا ةكرش! يذيفنتلا سيئرلا راشتسم 5

اعضاء مجلس ا�دارة
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 عضويات أعضاء مجلس ا�دارة في شركات أخرى

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 يديمحلا دمحم نب مثيه 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 عيراشملل كسن ةكرش لخاد ةيبرعلا زكارملا ةكرش يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

لخاد وكاس ةكرش لخاد وكاس ةكرش يديمحلا دمحم مثيه 2

لخاد
لخاد
لخاد

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

يرجيوتلا دعس نب قراط 3

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 يديمحلا دمحم نب مثيه 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 عيراشملل كسن ةكرش لخاد ةيبرعلا زكارملا ةكرش يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

لخاد وكاس ةكرش لخاد وكاس ةكرش يديمحلا دمحم مثيه 2

لخاد
لخاد
لخاد

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

يرجيوتلا دعس نب قراط 3

تصنيف اعضاء مجلس ا�دارة
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سجل اجتماعات مجلس االدارة خالل العام المالي ٢٠٢٠ م

الجمعيات العامة التي عقدت خالل العام
روضحلا لجس

مسالا م
روضحلا ةيعمجلا عون ةيعمجلا خيراتو عون

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

رضاح ةيداع م08-06-2020 4 يديمحلا دمحم نبمثيه

رضاح ةيداع م08-06-2020 يرجيوتلا دعس نب قراط 5

ةراد�ا سلجم تاعامتجا خيرات
مسالا م

روضحلا عومجم 20/10/2020 19/07/2020 23/04/2020 17/02/2020

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

4 رضاح رذتعم رضاح رذتعم يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

4 رضاح رضاح رضاح رضاح 4 يديمحلا دمحمنب مثيه

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يرجيوتلا دعس نب قراط 5

روضحلا لجس
مسالا م

روضحلا ةيعمجلا عون ةيعمجلا خيراتو عون

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

رضاح ةيداع م08-06-2020 يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

رضاح ةيداع م08-06-2020 4 يديمحلا دمحم نبمثيه

رضاح ةيداع م08-06-2020 يرجيوتلا دعس نب قراط 5

ةراد�ا سلجم تاعامتجا خيرات
مسالا م

روضحلا عومجم 20/10/2020 19/07/2020 23/04/2020 17/02/2020

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع 2

4 رضاح رذتعم رضاح رذتعم يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

4 رضاح رضاح رضاح رضاح 4 يديمحلا دمحمنب مثيه

4 رضاح رضاح رضاح رضاح يرجيوتلا دعس نب قراط 5

بلطلا بابسأ بلطلا خيرات  لجسل ةكرشلا تابلط ددع
نيمهاسملا

حابرا عيزوت 10-3-2020 1

2020-6-8 ةماع ةيعمج 2

ةماع ةيعمج 07-13-2020 3

2020-09-14 حابرأ عيزوت 4

2020-12-20 تاكرشلا تاءارجإ 5

تاكرشلا تاءارجإ 27-12-2020 6



١٩  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

 طلبات الشركة لسجل المساهمين

بلطلا بابسأ بلطلا خيرات  لجسل ةكرشلا تابلط ددع
نيمهاسملا

حابرا عيزوت 10-3-2020 1

2020-6-8 ةماع ةيعمج 2

ةماع ةيعمج 07-13-2020 3

2020-09-14 حابرأ عيزوت 4

2020-12-20 تاكرشلا تاءارجإ 5

تاكرشلا تاءارجإ 27-12-2020 6



٢٠  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس ا�دارة رقم (د٢-١٨ وقرار مجلس ا�دارة د٣-١٨) وتاريخ٢٠١٨/٠٧/١٨ 
لمدة (٣) سنوات 

لمجلس  والمحاسبية  المالية  المسائل  بشأن  والتوصية  المالية  القوائم  بمراجعة  الحصر،   ال  المثال  سبيل  على  المراجعة،  لجنة  تختص 
المندرجة تحت اختصاصها  ا©خرى  والمسائل  الداخلي  المراجع  الخارجي وا�شراف على كفاءة عمل  المراجع  بتعيين  والتوصية  ا�دارة 

وفقÊ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والئحة عمل لجنة المراجعة

لجنة المراجعة

لجان مجلس االدارة

بلطلا بابسأ بلطلا خيرات  لجسل ةكرشلا تابلط ددع
نيمهاسملا

حابرا عيزوت 10-3-2020 1

2020-6-8 ةماع ةيعمج 2

ةماع ةيعمج 07-13-2020 3

2020-09-14 حابرأ عيزوت 4

2020-12-20 تاكرشلا تاءارجإ 5

تاكرشلا تاءارجإ 27-12-2020 6



٢١  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

أسماء أعضاء لجنة المراجعة و وظائفهم الحالية والسابقة و خبراتهم :

تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

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

 ناطلسلا بتكم
 ليلحتو تاراشتس�ل

لامع�ا
ناطلسلا �ادبع نبميهاربإ 1

! لامعأ ةرادإ سويرولاكب
 ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا

ضايرلا-

 )2020-2018 ( دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهس�ا تارامثتسا ريدم
 ءاردم نعو طسو�ا قرشلا تارامثتسا نع لوئسم و ةكرشلا ةرادإ سلجمراشتسم!

 مهس�او تباثلا لخدلا ظفاحمل رامثتسالا
 رامثتسالا ةنجل وضع!
تايكلملاو هرادملا ظفاحملاو ،ةلئاعلا ظفاحمو ةكرشلا ظفاحم تارامثتسا ةرادإ!

 .ةصاخلا
 ) لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان
 ةصاخلا ةكرشلا ظفاحم ةرادإ!
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 ) لوادت ( ةيدوعسلا مهس�ا قوس ةنجل وضع!

 لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 ءالمعلا رابكل لوادتلا قيرف وضع!
 ةيميلق²ا ةطاسولا ذيفنتو سيسأت ، قيرف وضع!
-ةيلحملا مهس�ا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا

 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم
يراجتلا يدوعسلا كنبلا عم يكيرم�ا يدوعسلا كنبلا جمد عورشم قيرف وضع!

 حتملا
 لاوم�ا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا ريياعملا ذيفنت عورشم قيرف وضع!

 سيئرلا راشتسم
ةكرشل يذيفنتلا

 ةيبرعلا زكارملا
2 يرجيوتلا دعس نب قراط

 نم1985ةيعانصلا ةراد²ا سويرولاكب
 نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج
 ةصصختم ةيلام تارود ةدع ىلع لصاح
 يف نتاهنم سيشت كنب نم ةرود اهنم

 نمو1987 ماع رامثتس²او ةيلاملا ةراد²ا
 .1993 ماع يف درافراه ةعماج

 ةيذغºل جيلخلا داحتا ةكرش يذيفنت سيئر @
 ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص يف ماع18 ةدمل ضارقا قيرف سيئرو يلام للحم!

 يدوعسلا
 وكفاق ةكرشو ندر�ا/دجملا راهنأو ةيذغºل جيلخلا داحتا ةكرشل يذيفنت سيئر!

 ماع17 ةدمل يبد/
 ةقلغمو ةمهاسم تاكرش ةدعل ةرادإ سلاجمو ناجل ةيوضع!

-ةرادإ سلجموضع
دعاقتم

حوشملا ميهاربإ نب دعس 3

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٢٢  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

@ استقال من منصبه إبراهيم بن عبدا½ الجديعي بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٠م وتم تعيين السيد/ طارق بن سعد التويجري بدًال عنه بموجب قرار 
مجلس ا�دارة رقم ١-٢٠٢٠ وتاريخ ٣-١١-٢٠٢٠

اجتماعات  لجنة المراجعة خالل العام ٢٠٢٠م وسجل الحضور 

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٢٣  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من (٣) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس ا�دارة رقم (هـ-٣-١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٨ لمدة (٣) سنوات 
تختص بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت  وتقييم مدى فعاليتها  وتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان 
أي انحراف جوهري با�ضافة الى التوصية الى مجلس ا�دارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان كما تختص باقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية 

في مجلس ا�دارة واي مسائل أخرى تندرج تحت اختصاصها وفقÊ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

 ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سيرولاكب
ضايرلا- ةحوتفملا ةيبرعلا

 )2020-2018 ( دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهس�ا تارامثتسا ريدم
 لخدلا ظفاحمل رامثتسالا ءاردم نعو طسو�ا قرشلا تارامثتسا نع لوئسم و ةكرشلا ةرادإ سلجمراشتسم!

 مهس�او تباثلا
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 .ةصاخلا تايكلملاو هرادملا ظفاحملاو ،ةلئاعلا ظفاحمو ةكرشلا ظفاحم تارامثتسا ةرادإ!
 ) لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان
 ةصاخلا ةكرشلا ظفاحم ةرادإ!
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 ) لوادت ( ةيدوعسلا مهس�ا قوس ةنجل وضع!

 لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 ءالمعلا رابكل لوادتلا قيرف وضع!
 ةيميلقªا ةطاسولا ذيفنتو سيسأت ، قيرف وضع!
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم-ةيلحملا مهس�ا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا
 حتملا يراجتلا يدوعسلا كنبلا عم يكيرم�ا يدوعسلا كنبلا جمد عورشم قيرف وضع!
 لاوم�ا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا ريياعملا ذيفنت عورشم قيرف وضع!

يذيفنتلا سيئرلاراشتسم
يرجيوتلا دعس نبقراط ةيبرعلا زكارملا ةكرشل 1

ةعماج! لامعأ ةرادإ سويرولاكب
دوعس كلملا ريكحلا زاوف ةكرشل بدتنملا وضعلا و كسن ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا  ةكرشل يذيفنتلاسيئرلا

يعيدجلا µادبع نب لصيف ةيبرعلا زكارملا 2

 دراوم راسم! لامعأ ةرادإسويرولاكب
ةيرشب

 زيزعلادبعكلملا ةعماج

.)ريكحلا زاوف تاكرش ىدحا( ةيراجتلا عيراشملل كسن ةكرش- ةيبرغلا ةقطنملا- ةيرشبلا دراوملا ريدم
)ليص�ا ةكرش( ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ريدم

و ةيرشبلا دراوملا ريدم
يبيتعلا دمحم نب دعس ةماعلا تامدخلا 3

لجنة المكافآت و الترشيحات

 روضحلا عومجم
عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
17-12-2020

1 رضاح ةنجللا سيئر 1 يرجيوتلا دعس قراط

1 رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب لصيف 2

1 رضاح وضع 3 يبيتعلا دمحم نبدعس

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٢٤  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

@ استقال من منصبه إبراهيم بن عبدا½ الجديعي بتاريخ ٣-١١-٢٠٢٠م و تم تعيين السيد/ طارق بن سعد التويجري بدًال عنه بموجب قرار 
مجلس ا�دارة رقم ١-٢٠٢٠ و تاريخ ٣-١١-٢٠٢٠

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت خالل العام ٢٠٢٠ و سجل الحضور 

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 سيئرلا يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

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

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

 ةشمق�ل يعيدجلا ةكرش
ةشمق�ل يعيدجلا ةكرش-يل¢ا بساحلا مسق ريدم

دجوتال يعيدجلا �ادبع نب دمحم 3

 ماع يف داصتقالا مولع يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاح
 تايالولا!سالادب! تسيدوثيم نرذس ةعماج نم م1987

ةيكيرمªا ةدحتملا

 ماع يف لامعªا ةرادإ يف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح
ةيكيرمªا ةدحتملا تايالولا! سالاد ةعماج نم م1989

تايواميكورتبلل ةينطولا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع
ةمهاسم)مكيورتب(

ةيدوعسلا ةكرشلا- تاعيبملاو قيوستلا ةرادإ سيئر
ةمهاسم! )وكاس( تاودªاو ددعلل

 ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع و يذيفنتلا سيئرلا!
ةمهاسم! )وكاس( تاودªاو ددعلل ةيدوعسلا

ةمهاسم- ليصªا بوث ةكرش ةرادإ سلجم وضع!
 ةمهاسم! رامثتسالل انر ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

ةلفقم
 يديمحلا ةسسؤم ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

ةدودحم ةمهاسم! تالواقملل
 زيزعلادبع دمحم ءانبا ةكرش ةرادإ سلجم وضع!

 ةدواحم ةيلوؤسم! ةضباقلا يديمحلا

4 يديمحلا دمحم نبمثيه

ضايرلا- ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سيرولاكب

 )2020-2018 ( دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهسªا تارامثتسا ريدم
 قرشلا تارامثتسا نع لوئسم و ةكرشلا ةرادإ سلجمراشتسم!

 مهسªاو تباثلا لخدلا ظفاحمل رامثتسالا ءاردم نعو طسوªا
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 هرادملا ظفاحملاو ،ةلئاعلا ظفاحمو ةكرشلا ظفاحم تارامثتسا ةرادإ!

 .ةصاخلا تايكلملاو
 ) لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان
 ةصاخلا ةكرشلا ظفاحم ةرادإ!
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 ) لوادت ( ةيدوعسلا مهسªا قوس ةنجل وضع!

 لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 ءالمعلا رابكل لوادتلا قيرف وضع!
 ةيميلق�ا ةطاسولا ذيفنتو سيسأت ، قيرف وضع!
 مهسªا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم-ةيلحملا
 كنبلا عم يكيرمªا يدوعسلا كنبلا جمد عورشم قيرف وضع!

 حتملا يراجتلا يدوعسلا
 لاومªا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا ريياعملا ذيفنت عورشم قيرف وضع!

يرجيوتلا دعس نب قراط ةيبرعلا زكارملا ةكرش! يذيفنتلا سيئرلا راشتسم 5

 روضحلا عومجم
عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
17-12-2020

1 رضاح ةنجللا سيئر 1 يرجيوتلا دعس قراط

1 رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب لصيف 2

1 رضاح وضع 3 يبيتعلا دمحم نبدعس



٢٥  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تلتزم الشركة بسياسة توزيع المكافآت المنصوص عليها في لنظام ا�ساسي للشركة وقد دفعت الشركة خالل العام ٢٠٢٠
والنظام  النظامية  بالمتطلبات  ا�خالل  دون  اللجان.  وأعضاء  التنفيذية  وا�دارة  ا�دارة  مجلس  �عضاء  ونفقات  مكافآت  م 
ا�ساس للشركة ومتطلبات الئحة الحوكمة ذات العالقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار 

التنفيذيين في الشركة لمعايير التالية :

١. انسجامها مع استراتيجية الشركة و أهدافها 

٢. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس ا©دارة وا�دارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمنيتها 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 .  ٣. أن تحدَّ

٤. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٥.  ا©خذ في االعتبار ممارسات الشركات ا©خرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

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

٧. 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. 

االنحرافات  أيضا  تدرس  و  بها  المعمول  المكافآت  سياسة  و  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  المكافآت  و  الترشيحات  لجنة  تدرس 
ا©ساسية و لم يتبين للجنة وجود أي انحراف.

سياسة المكافآت

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 يديمحلا دمحم نب مثيه 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 عيراشملل كسن ةكرش لخاد ةيبرعلا زكارملا ةكرش يعيدجلا �ادبع نب لصيف 1

لخاد وكاس ةكرش لخاد وكاس ةكرش يديمحلا دمحم مثيه 2

لخاد
لخاد
لخاد

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

يرجيوتلا دعس نب قراط 3



٢٦  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة للعام ٢٠٢٠م

ةرِّيغتملا تآفاكملاةتباثلا تآفاكملا
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نيلقتسملا ءاضع�ا : ًالوأ

000!000186!00016!170يرجيوتلا دعس نب قراط

000162000!00012!150يديمحلا دمحم نب مثيه

00028000348000!320عومجملا

نييذيفنتلا ريغءاضع�ا :ُايناث

يعيدجلا �ادبع نب لصيف
000!320) سيئرلا (

16!000
336!000

يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع
000!150) سيئرلا بئان (

12!000
162!000

000!150 يعيدجلا �ادبع نب دمحم
12!000

162000

00040000660000!620عومجملا

نييذيفنتلاءاضع�ا :�ثلاث

000!008!0001!00068!940عومجملا

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا



٢٧  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلى مكافآت و من ضمنهم الرئيس التنفيذي  والمدير المالي :

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس أو احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خالل العام ٢٠٢٠م.

مكافآت كبار التنفيذيين

التنازل عن المكافآت

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا



٢٨  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

المكافآت المدفوعة ©عضاء اللجان خالل العام ٢٠٢٠ م

مكافآت أعضاء اللجان

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا

ناجللا ءاضعأ تآفاكم

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

ةعجارملا ةنجل ءاضعأ

52000 12000 40000 ناطلسلا �ادبع نب ميهاربإ

52000 12000 40000 حوشملا ميهاربإ نب دعس

26000 6000 20000  يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ

130000 30000 100000 عومجملا

تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل ءاضعأ

24000 4000 20000  يرجيوتلا دعس نب قراط

24000 4000 20000  يعيدجلا �ادبع نب لصيف

24000 4000 20000  يبيتعلا دمحم نب دعس

72000 12000 60000 عومجملا



٢٩  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

ال يوجد  أي استثمارات او احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل العام ٢٠٢٠م

ةكرشلا يفظوم ةحلصمل تئشنأ تاطايتحا وا تارامثتسا

ةبسن
رييغتلا

 يفاص
رييغتلا

م2020 ماعلا ةياهن م2020 ماعلا ةيادب
ةحلصملا هل دوعت نم مسا م

نيدلا تاودأ مهسالا نيدلا تاودأ مهسالا

0.58! 8!499.00 - 1!480!999 - 1!472!500 1 يعيدجلا �ادبع نب لصيف

-1.51" 163.00 - 10!634 - 10!797 يرجيوتلا زيزعلادبع دعس قراط 2

- - - 1!152!000 - 1!152!000 3 يعيدجلا ميهاربإ �ادبع نمحرلادبع

- - - 1!742!396 - 1!742!396 4 يعيدجلا ميهاربإ �ادبع دمحم

- - - 12!000 - 12!000 5 ناطلسلا دمحم حلاص دمحا

ال يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل العام ٢٠٢٠ م

يوضح الجدول التالي االسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس ا�دارة وأي تغييرات حدثت خالل عام ٢٠٢٠م 
و ال توجد الي منهم مصلحة في أدوات الدين الصادرة عن الشركة أو أي من شركاتها التابعة

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

استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

المساهمات االجتماعية

نسبة ملكية االسهم وأدوات الدين و تغيرها خالل العام٢٠٢٠ م تعود �عضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٣٠  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

  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 و كبار

     التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية ٢٠٢٠م. 

يقر مجلس ا�دارة:

  بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

  لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

ملكية كبار التنفيذيين   و أقـربائـهم في اسـهم أو أدوات دين الـشـركة أو أي من شـركاتها الـتابعة و أي تـغـيير في تلك

المصلحة أو تلك الحقوق خالل ٢٠٢٠ 

إقرار مجلس ا�دارة

إقرار مجلس ا�دارة

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٣١  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تالهؤملا ةقباسلا فئاظولا ةيلاحلا فئاظولا مسالا م

 ةعماجلا! لامعأ ةرادإ سيرولاكب
ضايرلا- ةحوتفملا ةيبرعلا

 )2020-2018 ( دالبلاكنب-ةصاخلا ةيفرصملا يميلقإ ريدم
 )2017-2010 ( ةضباقلا ليسن ةكرش-مهس�ا تارامثتسا ريدم
 لخدلا ظفاحمل رامثتسالا ءاردم نعو طسو�ا قرشلا تارامثتسا نع لوئسم و ةكرشلا ةرادإ سلجمراشتسم!

 مهس�او تباثلا
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 .ةصاخلا تايكلملاو هرادملا ظفاحملاو ،ةلئاعلا ظفاحمو ةكرشلا ظفاحم تارامثتسا ةرادإ!
 ) لاتيباك ةطاسو ( ةيلاملا ةطاسولا ةكرش! لوادتلل يذيفنتلا سيئرلا بئان
 ةصاخلا ةكرشلا ظفاحم ةرادإ!
 رامثتسالا ةنجل وضع!
 ) لوادت ( ةيدوعسلا مهس�ا قوس ةنجل وضع!

 لاتيباك ةريزجلا! ءاطسولا ريبك
 ءالمعلا رابكل لوادتلا قيرف وضع!
 ةيميلقªا ةطاسولا ذيفنتو سيسأت ، قيرف وضع!
 )2004-1998 ( ةيلاملا ابماس ةعومجم-ةيلحملا مهس�ا لوادت طيسو ) ةقالع ريدم ( ةصاخلا ةيفرصملا تامدخلا
 حتملا يراجتلا يدوعسلا كنبلا عم يكيرم�ا يدوعسلا كنبلا جمد عورشم قيرف وضع!
 لاوم�ا لسغ ةحفاكمل ةيملاعلا ريياعملا ذيفنت عورشم قيرف وضع!

يذيفنتلا سيئرلاراشتسم
يرجيوتلا دعس نبقراط ةيبرعلا زكارملا ةكرشل 1

ةعماج! لامعأ ةرادإ سويرولاكب
دوعس كلملا ريكحلا زاوف ةكرشل بدتنملا وضعلا و كسن ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا  ةكرشل يذيفنتلاسيئرلا

يعيدجلا µادبع نب لصيف ةيبرعلا زكارملا 2

 دراوم راسم! لامعأ ةرادإسويرولاكب
ةيرشب

 زيزعلادبعكلملا ةعماج

.)ريكحلا زاوف تاكرش ىدحا( ةيراجتلا عيراشملل كسن ةكرش- ةيبرغلا ةقطنملا- ةيرشبلا دراوملا ريدم
)ليص�ا ةكرش( ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ريدم

و ةيرشبلا دراوملا ريدم
يبيتعلا دمحم نب دعس ةماعلا تامدخلا 3

  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 ٢٠٢٠م.

  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 ٢٠٢٠م.

  يؤكد مـجـلــس ا�دارة بــانـه ال يــوجـد أي اســـتـرداد أو شــراء أو إلــغـاء مـن جــانـب الــشـركة ©ي أدوات ديــن قـابـلـة لالســتــرداد. 

أدوات الدين

عومجم
 روضحلا

عامتجالا خيرات

بصنملا مسالا م
15!10!2020 16!07!2020 22!04!2020 16!02!2020

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

2 رذتعم رضاح رذتعم رضاح وضع يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ 2

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

4



٣٢  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

كان لدى المجموعة خالل السياق االعتيادي ©عمالها المعامالت التالية مع اطراف ذات عالقة

 نمةبسنلا
 مجح

 تالماعملا
!  ةعيبط ةحلصملا بحاص وضعلا مسا

 ةلماعملا

 مهأ
  تالماعملا

2020 لالخ
دقعلالحم  ةكرشلا

ةدقاعتملا م

43!754 15"
 يعيدجلا �ا دبع نب لصيف!
يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع!
 يعيدجلا�ادبع نب دمحم!

 معدلا ةمدخ
000!300 ينفلا  يعيدجلا

تاشورفملل

 ليص�ا بوث

1

1.677.235 15"
 يعيدجلا�اادبع نب لصيف!
يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع!
 يعيدجلا�ادبع نب دمحم!

عدوتسم ءارش 11!500!000 2 ةثرولا

1!720!989 11!800!000  عومجملا

التعامالت مع ا¨طراف ذوي عالقة



٣٣  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

ةحصلملابحاص وضعلا مسا  دقعلا ةدم
 قح لباقم تامازتلا

 لوص�ا مادختسا
 ةرجاتسملا

 تافورصم
2020

 دقعلا ةميق
ضيفختلا دعب

 دقعلا ةميق
لايرلاب ةنسلل دقعلا لحم  ةكرشلا

ةدقاعتملا

يعيدجلا �ادبع نب لصيف
يعيدجلا �ادبع نب نمحرلادبع
يعيدجلا �ادبع نب دمحم

ةدحاو ةنس 1!180!269 593!666 602.210 602.210 ةليلشنخ عدوتسم

ةدحاو ةنسليصالا بوث 390!563 374!237 300!000 400!000 ةدج ضرعم

ةدجاو ةنس 235!188 148!058 120!000 120!000 نازيج عدوتسم

 نم ءارشلامت
- ليص�ا ةكرش 158!192 180!000 240!000 7،6 ةيلصيفلاتاعدوتسم

 يعيدجلا
ةشمق�ل

ةدحاوةنس 58!584 59!005 60!000 75!000 نازيج عدوتسم

يعيدجلا �ادبع نب دمحم
ةدحاو ةنس 198!312 138!208 150.000 150!000  ةرونملا ةنيدملا ةئزجت

ةدحاو ةنس 254!128 144!989 150.000 150!000  ةرونملا ةنيدملا ةلمج

2!317!043 1!616!356 1!562!210 1!737!210 عومجملا

تقوم إدارة الشركة التنفيذية بإحاطة أعضاء مجلس ا�دارة وخاصة غير التنفيذيين منهم علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال 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. 

احاطة أعضاء مجلس ا�دارة بمقترحات المساهمين والمستثمرين



٣٤  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

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 و الرؤى المكتوبة التي تقدم بها العضو لمجلس ا�دارة

كما يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييمÊ دوريÊ ©داء رئيس مجلس ا�دارة بعد اخذ اراء ووجهات نظر ا©عضاء التنفيذيين.
ال يوجد أي جهة خارجية قامت بالتقييم خالل العام ٢٠٢٠م.

و قد اتسم أداء أعضاء مجلس ا�دارة خالل العام ٢٠٢٠ بالتالي : 
١.  االستقاللية والحيادية في طرح اæراء 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.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس ا�دارة لتقييم أدائه وأداء لجانه واعضائه

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا



٣٥  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

خالل العام ٢٠٢٠، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات او تدبير احترازي او قيد احتياطي من الهيئة او من أي جهة   اشرافية او تنظيمية أو 

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 خاللها الشركة. 
الرقابية  االجراءات  والمعلومات،  االتصال  المخاطر،  وإدارة  تحليل  الرقابة،  بيئة  على  الشركة  في  الداخلية  الرقابة  عليها  تستند  التي  العناصر  وتقوم 
والمتابعة وغيرها من آليات الرقابة وا�دارة الفاعلة.   وفي هذا ا�طار وضعت إدارة الشركة السياسات واالجراءات التي توفر أساسÊ معقوال للرقابة 

الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة.

وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام ٢٠٢٠ وأصدرت التقارير الالزمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين ا©داء، ولم 
تظهر اي مالحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خالل عام ٢٠٢٠.

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وقد تم ترشيح مكتب برايس ووتر هاوس ليكون مراجع داخلي للشركة للعام المالي ٠٢٠٢م.

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

العقوبات والجزاءات

الرقابة الداخلية

توصيات لجنة المراجعة

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا



٣٦  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تسعى الشركة بشكل دائم ومستمر الى تطوير قواعد الحوكمة ولوائح عمل اللجان وفقا لالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق 
المساهمين  بين  العالقة  وينظم  وتوجيهها  الشركة  قيادة  ُيتيح  فعال  نظام  إيجاد  اجل  من  وذلك  عليها  تطرأ  تعديالت  واي  المالية 
ومجلس ا�دارة من جهة وبين مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية من جهة أخرى وتنظيم عالقة الشركة مع أصحاب المصالح والسعي الى 
حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وقد اعتمد 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

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

ةميقلا نايبلا

2!353!115 تاضيوعتو بتاور

-  تالدب

97!644 ايازم

5!073!750 ةيونس ةيرود تآفاكم

- ةيزيفحت ططخ

- ةينيع ايازمو تاضيوعت

7!524!509 عومجملا

ناجللا ءاضعأ تآفاكم

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

ةعجارملا ةنجل ءاضعأ

52000 12000 40000 ناطلسلا �ادبع نب ميهاربإ

52000 12000 40000 حوشملا ميهاربإ نب دعس

26000 6000 20000  يعيدجلا �ادبع نب ميهاربإ

130000 30000 100000 عومجملا

تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل ءاضعأ

24000 4000 20000  يرجيوتلا دعس نب قراط

24000 4000 20000  يعيدجلا �ادبع نب لصيف

24000 4000 20000  يبيتعلا دمحم نب دعس

72000 12000 60000 عومجملا



٣٧  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تاظحالم  ليلد يف ةقباطملا ةداملا
ةكرشلاب صاخلا ةمكوحلا 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
 مهنييعت ةداعإو مهتآفاكم ديدحتو تاباسحلا يعجارم نييعت

.مهريراقت ىلع ةقفاوملاو مهرييغتو
9/12

81 و

31/1 ةرادالا سلجم ةكرشلل ةيسيئرلا فادهالاو تايجيتارتسالاو تاسايسلاو ططخلا عضو 1/22

48 ةرادالا سلجم ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضو 2/22

31/3 ةرادالا سلجم ةراد�ا سلجملا يف ةيوضعلا ريياعمو تاسايس دامتعا 3/22

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

31/4 ةرادالا سلجم حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس عضو 4/22

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

اهئاضعا ةيمستو اهتدمو
13/22

50و

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

ةكرشلا يفظوم ةحلصمل تئشنأ تاطايتحا وا تارامثتسا

ةبسن
رييغتلا

 يفاص
رييغتلا

م2020 ماعلا ةياهن م2020 ماعلا ةيادب
ةحلصملا هل دوعت نم مسا م

نيدلا تاودأ مهسالا نيدلا تاودأ مهسالا

0.58! 8!499.00 - 1!480!999 - 1!472!500 1 يعيدجلا �ادبع نب لصيف

-1.51" 163.00 - 10!634 - 10!797 يرجيوتلا زيزعلادبع دعس قراط 2

- - - 1!152!000 - 1!152!000 3 يعيدجلا ميهاربإ �ادبع نمحرلادبع

- - - 1!742!396 - 1!742!396 4 يعيدجلا ميهاربإ �ادبع دمحم

- - - 12!000 - 12!000 5 ناطلسلا دمحم حلاص دمحا

و يبين الجدول ادناه مدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات خاصة المواد ا�لزامية منها



٣٨  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

تاظحالم  ليلد يف ةقباطملا ةداملا
ةكرشلاب صاخلا ةمكوحلا ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا  ةحئال يف ةرقفلا /ةداملا

تاكرشلا ةمكوح

29/ج ةرادالا سلجم ةيذيفنتلا ةراد�ا ىلا ةضوفملا تايحالصلا ديدحتب ةيليصفتو ةبوتكم ةسايس دامتعا 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 ةرشابم ريغ وا ةرشابم ةحلصم اهيف ةراد�ا سلجم وضعل نوكي يتلا لامعالاو دوقعلا صيخرت 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 ةيلاملا ريراقتلا يف زواجت يأ نع مهتاظوحلم دييقت ةكرشلا يف نيلماعلل حيتت ةيلآ عضو 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 ةيذيفنتلا ةراد�ا فئاظوو ةراد�ا سلجم ةيوضعل ةبولطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعا 3/65



٣٩  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

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 تنظيميÊ للشركة وبعض السياسات الداخلية والتي تعمل الشركة 

على اعدادها واعتمادها. 

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
 فادهأ قيقحتب طبترت ءادأ تارشؤم لالخ نم ايونس ةيذيفنتلا

 ةكرشلا
هيداشرتسا

 دامتعالا روط يفو ةدوجوم

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

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

 هيداشرتسا

تاظحالم  ليلد يف ةقباطملا ةداملا
ةكرشلاب صاخلا ةمكوحلا ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا  ةحئال يف ةرقفلا /ةداملا

تاكرشلا ةمكوح

57 ةرادالا سلجم
 ميدقت يف حلاصملا باحصأ اهعبتي تاءارجإو تاسايس عضو

ةفلاخملا تاسرامملا نع غالب�ا وا مهاوكش
84

- ةرادالا سلجم ةكرشلا يف ينهملا كولسلل ةسايس عضو 86

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

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



٤٠  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
تطبق الشركة جميع ا©حكام الواردة في الئحة حوكمة 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
 فادهأ قيقحتب طبترت ءادأ تارشؤم لالخ نم ايونس ةيذيفنتلا

 ةكرشلا
هيداشرتسا

 دامتعالا روط يفو ةدوجوم

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

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

 هيداشرتسا



٤١  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

التقرير المالي



٤٢

نايب
م2019 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلام2020 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا

! ريغتلا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا

!00111"210"700477"337"527تاعيبملا

!4!94438"712"180!59036"488"188حبرلا لمجم

!3!20220"956"95!12019"084"99ةيسيئرلا تايلمعلا نم طاشنلا حبر

!3!65220"152"95!82119"695"97ةاكزلا لبق يفاصلا حبرلا

!3!49317"374"80!91016"387"82يفاصلا حبرلا

نايب
م2019 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلام2020 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا

! ريغتلا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا

!00111"210"700477"337"527تاعيبملا

!4!94438"712"180!59036"488"188حبرلا لمجم

!3!20220"956"95!12019"084"99ةيسيئرلا تايلمعلا نم طاشنلا حبر

!3!65220"152"95!82119"695"97ةاكزلا لبق يفاصلا حبرلا

!3!49317"374"80!91016"387"82يفاصلا حبرلا

نايب
م2019 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلام2020 ربمسيد31 يف ةيهتنملا ةنسلا

! ريغتلا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا
 نم ةبسنلاغلبملا

!تاعيبملا

!00111"210"700477"337"527تاعيبملا

!4!94438"712"180!59036"488"188حبرلا لمجم

!3!20220"956"95!12019"084"99ةيسيئرلا تايلمعلا نم طاشنلا حبر

!3!65220"152"95!82119"695"97ةاكزلا لبق يفاصلا حبرلا

!3!49317"374"80!91016"387"82يفاصلا حبرلا

 شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

٪ و نمت المبيعات بمعدل ١٠٫٥٠٪، وذلك نتيجة  واصلت الشركة تحقيق نتائج ايجابية خالل عام ٢٠٢٠ محققة نمو في صافي الربح بلغ ٢٫٥ 
توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية، مما كان له االثر في زيادة صافي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

حققت الشركة مبيعات بنحو ٥٢٧ مليون خالل عام ٢٠٢٠ بنحو ١٠٫٥٠ ٪وبلغ مجمل الربح ١٨٨٫٤٩ مليون بنسبة ٣٦٪من المبيعات وبلغ صافي 
ربح النشاط نحو ٩٩,٠٨ مليون بنمو ٣٫٣في حين بلغ صافي الربح بعد الزكاة نحو ٨٢٫٣٩ مليون ريال وذلك بزيادة ٢٫٥٪ عن عام ٢٠١٩ .   حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

188!488!59099!084!12097!695!82182!387!910

Gross profit Operating profit Profit before zakat Net profit

188,488,590 99,084,120 97,695,821 82,387,910

ملخص نتائج العمليات و التشغيل

التقرير المالي



٤٣  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

بلغ صافي الربح ٨٢٫٣٩ مليون و هو ما يمثل نحو ١٦٪ من المبيعات البالغة ٥٢٧ مليون ريال في حين بلغ مجمل الربح ١٨٨٫٤٩ مليون ريال   و هو 
ما يمثل ٣٦ ٪ من المبيعات

حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

188!488!59099!084!12097!695!82182!387!910

Gross profit Operating profit Profit before zakat Net profit

188,488,590 99,084,120 97,695,821 82,387,910

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757

٠
٥
١٠

١٥
٢٠

٢٥
٣٠

 ٣٥
٤٠

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

مجمل الربح ربح النشاط من
العمليات الرئيسية

الربح الصافي
قبل الزكاة

الربح الصافي

٣٦٪

١٩٪ ١٩٪ ١٦٪

نسبة الربح الي المبيعات 



٤٤  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها من ٢٠١٧ حتي ٢٠٢٠

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.

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757

استعراض لعناصر القوائم المالية



٤٥  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

بلغت إجمالي الموجودات فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٦٥٠ مليون ريال و بلغت الموجوات المتداولة نحو ٦١٤ مليون ريال بنسبة ٩٥ ٪ من اجمالي الموجودات  

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠

٧٠٠
٠٠٦

٥٨٨
٥٤٣ ٥٨٥

٦١٤

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠

٧٠٠
٠٠٦

١٣ ٢٤ ٣٥

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧

588,343,933

12,913,780

601,257,713

543,150,500

7,890,063

551,040,563

584,706,521

23,906,030

608,612,551

614,488,039

35,126,330

649,614,369

٨

موجودات متداولة

مجموع الموجودات

مجموع الموجودات 
الغير متداولة

تطور الموجودات المتداولة و الثابتة ( بالمليون ريال )

٦٥٠

٦٠٩٥٥١
٦٠١



٤٦  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

ارتفعت حقوق الملكية من ٥٠٨ مليون ريال عام ٢٠١٨ الي ٥٤٣ مليون ريال في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

حـقـوق الـمـلــكيـةالمطلوبات المتداولةالمطلوبات غير المتداولة

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٠٠٦

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

تطور االلتزامات و حقوق الملكية ( بالمليون ريال )٠٠٦

541

49

2017 2018 2019 2020

32
65

90

17151111

508
529 543



٤٧  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

بلغ صافي الربح خالل عام ٢٠٢٠ نحو ٨٢٫٣٩ مليون ريال ،  حيث بلغ صافي ربح قطاع االثواب و المالبس الداخلية ٧٠٫٩١ مليون ريال بنسبة ٨٦ ٪ 
من صافي الربح في حين بلغ صافي ربح قطاع لÝقمشة ١١٫٤٣ مليون ريال .

مساهمة القطاعات في المبيعات و صافي الربح

قطاع ا�قمشة

٪١٦

٪84٪٨٦

٪14

نسبة صافي الربح حسب القطاع نسبة المبيعات حسب القطاع

قطاع ا�ثواب

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
 فادهأ قيقحتب طبترت ءادأ تارشؤم لالخ نم ايونس ةيذيفنتلا

 ةكرشلا
هيداشرتسا

 دامتعالا روط يفو ةدوجوم

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

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

 هيداشرتسا

تاظحالم  ليلد يف ةقباطملا ةداملا
ةكرشلاب صاخلا ةمكوحلا ةلوؤسملا ةهجلا عوضوملا  ةحئال يف ةرقفلا /ةداملا

تاكرشلا ةمكوح

57 ةرادالا سلجم
 ميدقت يف حلاصملا باحصأ اهعبتي تاءارجإو تاسايس عضو

ةفلاخملا تاسرامملا نع غالب�ا وا مهاوكش
84

- ةرادالا سلجم ةكرشلا يف ينهملا كولسلل ةسايس عضو 86

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

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



٤٨  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

جميع ارقام ربحية السهم و التوزيع مبنية على أساس عدد االسهم الحالي و هو ٣٠ مليون سهم .

ربح السهم التوزيع خط ربحية السهم

21.81
2.25

2.68

1

2.75

2018 2019 2020

ربح السهم و التوزيع (ريال)

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
 فادهأ قيقحتب طبترت ءادأ تارشؤم لالخ نم ايونس ةيذيفنتلا

 ةكرشلا
هيداشرتسا

 دامتعالا روط يفو ةدوجوم

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

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

 هيداشرتسا



٤٩  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

بلغت المبيعات ما يزيد عن ٥٢٧ مليون خالل عام ٢٠٢٠ بنمو ١٠٫٥٠ ٪ عن عام ٢٠١٩ في حين بلغ صافي الربح ما يزيد ٨٢ مليون ريال و ذلك 
بزيادة ٢٫٥ ٪ عن عام ٢٠١٩.
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٥٠  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

بلغت مبيعات خالل عام ٢٠٢٠ ما يزيد ٥٢٧ مليون ريال توزعت بشكل رئيسي داخل الممكلة العربية السعودية و شكلت مبيعات المنطقة الوسطى 
نسبة ٤٨ ٪ من المبيعات فى حين ساهمت المنطقة الغربية نحو ٢٢٪ من المبيعات متأثرة بشكل رئيسي بالغاء موسم العمرة و الحج لهذا العام . 

و وصلت المبيعات ا©ونالين تطورها .

حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

188!488!59099!084!12097!695!82182!387!910

Gross profit Operating profit Profit before zakat Net profit

188,488,590 99,084,120 97,695,821 82,387,910

التحليل والتوزيع الجغرافي �يرادات الشركة وشركاتها التابعة

٪48

٪22

٪١٠

٪8

٪9

٪٣

٪٤٨

٪٢٢

٪١٠

٪٨

٪٩

٣
٪

خارج المملكة
و المتجر

الجنوبية

الشمالية

الشرقية

الـغـربـية

الوسطى



٥١  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

حبرلا يفاصةاكزلا لبق حبرلا يفاص طاشنلا حبرحبرلا لمجم

188!488!59099!084!12097!695!82182!387!910

Gross profit Operating profit Profit before zakat Net profit

188,488,590 99,084,120 97,695,821 82,387,910

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757

تم تجنيب مبلغ ٨٫٢٤ مليون ريـال من االرباح الصافية لعام ٢٠٢٠ لتكوين االحتياطي النظامي .
وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٠ م وفقا للجدول التالي : 

عيزوتلا خيرات  خيرات
قاقحتس�ا نالع�ا خيرات مهسلا بيصن

)لاير(
عيزوتلا يلامجإ

)لاير نويلم( ةرتفلا

2020 - 09 - 27 2020 - 09 - 14 2020 - 07 - 20 1 30  نم لوالا فصنلا
2020 ماعلا

Period Total distribution
(Million SAR) Amount(SAR) Announcement date Due date Distribution date

First half of the 
year 2020 30 1 2020/07/20 2020/09/14 2020/09/27

 توزيعات االرباح عن العام المالي ٢٠٢٠ م



٥٢  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لدى الشركة تسهيالت ائتمانية قصيرة ا©جل من بنك محلي بقيمة ٩٫١ مليون ريال سعودي وذلك ضمن برنامج تأجيل 
الدفعات الصادر من البنك المركزي السعودي (ساما) وهو أحد برامج دعم القطاع الخاص في ظل جائحة فيـروس كوفيد-١٩، وال تتكبد 

الشركة اي تكاليف او مصروفات مقابل تلك التسهيالت.

تلتزم الشركة بدفع مصاريف محددة لجهات حكومية بناءÓ على العديد من ا�نظمة واللوائح المعمول بها، والتي تعتبر بطبيعتها مصاريف 
تحمل على نتائج العمليات.

الزكاة على  العربية السعودية و يتم تحميل مصروف  المملكة  العامة للزكاة والدخل في  الهيئة  تخضع الشركة للزكاة وفقÊ ©نظمة 
قائمة الدخل الموحدة. و تم تقديم إقرارات الزكاة حتى عام ٢٠١٩ وسداد الزكاة المستحقة بموجبها .

استلمت المجموعة خطابات تعديل اقرارات الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨ مطالبة بفروق زكوية بلغ 
تم  و  التعديالت  هذه  علي  المجموعة  اعترضت  وقد  السنوات،  تلك  عن  المدفوعة  بالزكاة  مقارنة  سعودي  ريال  مليون   ٧٫٥١ مجموعها 
تخفيض المبلغ الي ٣٫٥٠ مليون ريال سعودي في يناير ٢٠٢١ وتم تصعيد االعتراض عن عام ٢٠١٤ أمام ا©مانة العامة للفصل في المخالفات 
االمانة  الي  النظامية  المدة  خالل  تقديمها  يتم  وسوف   ٢٠١٨ حتى   ٢٠١٥ بالسنوات  الخاصة  االعتراضات  تصعيد  وجاري  الضريبية  والمنازعات 

العامة للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

تسهيالت ائتمانية

المدفوعات النظامية



٥٣  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

لم تفرض على ثوب ا©صيل أي عقوبات او جزاءات تخص العام المالي ٢٠٢٠

2020201920182017

713!257!563601!040!551551!612!369608!614!649تادوجوملا عومجم

836!119!75560!039!97043!077!08580!807!106 تابولطملا عومجم

780!913!06312!890!0307!906!33023!126!35 ةلوادتم ريغلا تادوجوملا عومجم

933!343!500588!150!521543!706!039584!488!614ةلوادتم تادوجوم

372!426!94349!336!37032!297!66965!589!89ةلوادتم تابولطم

202020192018@2017

126!525!294569!373!001377!210!700477!337!527تاعيبم

955!714!901218!351!944143!712!590180!488!188حبرلا يلامجإ

328!148!789122!919!20269!956!12095!084!99ةيليغشت حابرأ

757!759!084114!612!49356!374!91080!387!82حبرلا يفاص

2020 2019 2018 2017

Total assets 649,614,369 608,612,551 551,040,563 601,257,713

Total liabilities 106,807,085 80,077,970 43,039,755 60,119,836

Total non-current assets 35,126,330 23,906,030 7,890,063 12,913,780

Total current assets 614,488,039 584,706,521 543,150,500 588,343,933

Current Liabilities 89,589,669 65,297,370 32,336,943 49,426,372

2020 2019 2018 *2017

sales 527,337,700 477,210,001 377,373,294 569,525,126

Gross profit 188,488,590 180,712,944 143,351,901 218,714,955

Operating profit 99,084,120 95,956,202 69,919,789 122,148,328

Net profit 82,387,910 80,374,493 56,612,084 114,759,757 ببسلا فصولا غلبملا ةيماظنلا ةهجلا

يموكح بلطتم  داريتسالا تايلمع ةجيتن ةرتفلا لالخ هدادس مت ام
ةيموكح موسرك 22.12 كرامجلا ةحلصم

يموكح بلطتم 2019 ماعل يونسلا يوكزلا رارقالا دادس 14.71 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

يموكح بلطتم  ةبيرض دعاوقو ماكحأ �قفو ةنسلا لالخ هدادس مت ام
ةفاضملا ةميقلا 20.46 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

يموكح بلطتم  و جورخ تاريشأت و نيفظوملاتاماقا ديدجتو جارختسا
ةدوع 3  فيلاكت و لمعلا بتكم موسر

تازاوج و تاريشأت

يموكح بلطتم  لمعلا ماظن ماكح� �قفو ةرتفلا لالخ هدادس مت ام
ةيعامتجا تانيمأت فورصمك 1.84  تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا

ةيعامتجالا

62.13 عومجملا

وفيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية



٥٤  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

خالل عام ٢٠٢٠ قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية ©ول مرة على فترات تقاريرها السنوية إعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠ وهى:

١. تعريف ا�همية النسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٨

٢. تعريف المنشأة - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣

٣. إصالح مؤشر سعر الفائدة - تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المعيار رقم ٩ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧

٤. ا�طار المفاهيمي المعدل للتقرير المالي

أو  الفترات الحالية  الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على  المثبتة في  المبالغ  تأثير على  و لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي 

المستقبلية.

٥. تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ "تخفيضات ا©جرة المتعلقة بجائحة كوفيد-١٩ " الصادر عن السعودية للمحاسبين القانونيين فى مايو 

٢٠٢٠ و نتيجة لتطبيق هذا التعديل لكل تخفيضات ا©جرة التي توافق الشروط الواردة في الفقرة ٤٦ب. تم تخفيض المصروفات للسنة المنتهية في ٣١ ديمسبر 

٢٠٢٠ بمبلغ ١٫٣ مليون ريال سعودي .

إعداد القوائم المالية



٥٥  شركة ثوب االصيل - التقرير السنوي ٢٠٢٠

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة و التي يصدر عنها تقرير فحص محدود و القوائم المالية الموحدة السنوية التي يصدر عنها 

السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  طبقا  المستقل.  الخارجي  الحسابات  مراجع  قبل  من  مراجعة  تقرير 

والمعايير وا�صدارات ا©خرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة 

ا©ولى في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، و اختارت شركة ثوب ا©صيل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات مستقل 

بناء على توصية لجنة المراجعة المقدمة إلي مجلس ا�دارة بتعيين برايس ووترهاوس كوبرز �جراء عمليات مراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 

و  حسابات  كمراجع    (PWC) كوبرز  ووترهاوس  برايس  شركة  ترشيح  على  للموافقة   Êطلب ا�دارة  مجلس  وقدم  ٢٠٢١م  عام  من  ا©ول  للربع  و  ٢٠٢٠م 

الموافقة على أتعاب خدماتها خالل اجتماع الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠ حيث صدرت الموافقة خالل ذلك االجتماع ، أصدرت شركة 

شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقرير مراجعي الحسابات المستقل غير المشروط و الذي رأي أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من 

جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة ثوب ا©صيل ("الشركة") وشركتها التابعة (مجتمعتين، "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقÊ 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 ٢٠٢١، 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 ٢٠٢١. 

إعداد القوائم المالية
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