
 

 

 

تدعو شركة ثوب األصيل السادة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية 

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة  )االجتماع األول(
 

ه واملقرر انعقاد)االجتماع األول( للشركة عادية الالجمعية العامة حضور السادة املساهمين الكرام إلى شركة ثوب األصيل و تدع 

 تيتداوالوسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة عن طريق بمشيئة هللا بمدينة الرياض  بمقر الشركة الرئيس ي  وذلك 

(www.tadawulaty.com.sa)  مساًء 8:30 الساعةهـ م 23/06/1442املوافق  هـ13/11/1442األربعاء تاريخ يوم يف  
ً
وذلك حرصا

على سالمة الجميع وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة 

 للجهود املت ،( (COVID-19)للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد 
ً
واصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في وامتدادا

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:  انتشاره،اململكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع 
 

 

 م  31/12/2020تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في التصويت على  (1

 م.  31/12/2020العام املالي املنتهي في التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن  (2

  م  31/12/2020لعام املالي املنتهي في التصويت على القوائم املالية عن ا (3

 م.  31/12/2020العام املالي املنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  (4

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين حسب توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة  (5

 2022ال عامم والربع األول من 2021والثالث والقوائم املالية السنوية للعام املالي  للربع الثانيوتدقيق القوائم املالية 

 وتحديد أتعابه.  م

في  ةاملنتهي ةاملاليسنة عضاء مجلس اإلدارة عن الأل مكافأة ( ريال ك1,008,000صرف مبلغ ) التصويت على (6

 م.  31/12/2020

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام  (7

 للضواب2021املالي 
ً
ط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وفقا

 الشركات. 

 في لجنة )عضو مستقل( التويجري  ز عبد العزياألستاذ/ طارق بن التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين  (8
ً
عضوا

 م وذلك 2021-09-04 نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخحتى و م 03/11/2020من تاريخ  ابتداءً املراجعة 
ً
لعضو  بدال

لجنة املراجعة املستقيل األستاذ / إبراهيم بن عبد هللا الجديعي )مستقل من خارج املجلس( على أن يسري التعيين 

 لالئحة عمل لجنة املراجعة.03/11/2020 قرار التوصية الصادر في تاريخ  ابتداء من تاريخ
ً
 م ويأتي هذا التعيين وفقا

 )مرفق السيرة الذاتية(.

وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس اإلدارة الشركة بين  تمتل والعقود التي عمااأل لى التصويت ع (9

وعضو مجلس اإلدارة  الجديعي عبد هللااألستاذ/محمد بن الجديعي وعضو مجلس اإلدارة  عبد هللا/فيصل بن األستاذ

مع شركة  %15دعم الفني بنسبة وهو عقد خدمة لهم مصلحة غير مباشرة الجديعي  بن عبد هللا ناألستاذ عبد الرحم

 بأن قيمة التعامالت للعام 
ً
هي  م31/12/2020املالي املنتهي بتاريخ الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علما

 .( ريال300,000)

 والتي لعضو مجلس اإلدارة بن إبراهيم الجديعي وورثة عبد هللا التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة (10

وعضو مجلس الجديعي  األستاذ/محمد بن عبد هللاالجديعي وعضو مجلس اإلدارة  األستاذ/فيصل بن عبد هللا وهم

http://www.tadawulaty.com.sa)/


 

 

عبد من ورثة  %15وهو عقد شراء مستودع بنسبة  مصلحة مباشرة بن عبد هللا الجديعي ناألستاذ عبد الرحماإلدارة 

 بأن قيمةبن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية  هللا
ً
م هي 31/12/2020التعامالت للعام املالي املنتهي بتاريخ  علما

 .( ريال 11.500.000)

 

 

 
 

بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع يداع اإل في سجل مساهمي الشركة لدى مركز من املساهمين املقيدين مساهم لكل ويحق 

 إذا حضره مساهمين يمثلون ربع  بحسب األنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعيةحضور االجتماع و الجمعية 
ً
العامة صحيحا

ثاني بعد ساعة من املدة املحددة االجتماع، سيتم عقد االجتماع ال رأس املال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا

 
ً
 كان عدد األسهم املمثلة النعقاد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً
 فيه.  أيا

 كان املساهمين املسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خالل خدمة سيكون بإم

العاشرة  )التصويت اإللكتروني( والذي سوف يبدا من الساعة   

وسيكون التسجيل الجمعية، م وحتى نهاية وقت انعقاد 19/06/2021ه.هـ املوافق .9/11/1442السبت .تاريخ ..من صباح يوم 

 لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي:    
ً
 ومجانا

ً
 والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا

 (www.tadawulaty.com.sa)   

 

  التالي:وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمين على العنوان 

 شركة ثوب األصيل 

 23236الرياض  11426ص.ب 

 777تحويلة  0114652000هاتف 

 0114653000فاكس 

aalomar@alaseel.com 

 

 أنه سيتم عقد الجمعية العامة )االجتماع األول( عن طر و ن
ً
ة يق وسائل التقنيد إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظرا

 لإلجراءات الوقائية 
ً
 على صحة وسالمة املتعاملين في السوق املالية ودعما

ً
الحديثة عن بعد " عبر منصة تداوالتي " وذلك حرصا

 للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية 
ً
واالحترازية من الجهات الصحية املختصة وامتدادا

 ية في اتخاذ التدابير الوقائية واالحترازية السعود

بناًء على ما سبق سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة بمشيئة هللا تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه إذا ندعو جميع 

والتي بخدمة تدا مساهمي شركة ثوب األصيل إلى استخدام التصويت اإللكتروني عن بعد وذلك بزيارة املوقع اإللكتروني الخاص

 لجميع املساهمين. 
ً
 بأن التسجيل في خدمة تداوالتي والتصويت متاح مجانا

ً
 علما
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 هـ1440 /      التاريخ:        /

 م 2019/    :         /املوافق 

 توكيل

 

 نموذج التوكيل

 

 املحترمين                                                             السادة مساهمي شركة ثوب األصيل                                      

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا       

 أنه سيتم عقد الجمعية العامة )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية 
ً
 بأن التوكيل غير متاح وذلك نظرا

ً
نحيطكم علما

 لإلجراءات الوقائية  الحديثة عن بعد " عبر منصة تداوالتي
ً
 على صحة وسالمة املتعاملين في السوق املالية ودعما

ً
" وذلك حرصا

 للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية 
ً
واالحترازية من الجهات الصحية املختصة وامتدادا

 السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية واالحترازية 

 

وعليه نأمل من جميع املساهمين التسجيل في منصة تداوالتي للمشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق 

 بأن التسجيل في خدمات تداوال www.tadawulaty.com املوقع االلكتروني الخاص بتداوالتي على الرابط التالي  
ً
تي والتصويت علما

 متاح لجميع املساهمين . 

 وتقبلوا فائق التحية والتقدير.                                               
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 م  31/12/2020عن العام املنتهي في  تقرير لجنة املراجعة

  مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  .1

ليات الحوكمة التي تنظم العالقة بين الشركة وأصحاب لرقابة واإلشراف على مدى فاعلية آا .2

 املصالح. 

 مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية املهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها الئحة اللجنة.  .3

مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية  .4

 فيها. 

 

 الرأي

خاطر في الشركة، والواقعة ضمن حدود قامت لجنة املراجعة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية واملالية وامل

اختصاصها كما جاء في الئحة اللجنة، باإلضافة ملناقشة اإلدارة التنفيذية حول نتائج أعمال الشركة. 

وتوصلت اللجنة بعد ما سبق لدرجة معقولة من التأكد من كفاية اإلجراءات املتبعة في الرقابة الداخلية، 

 بأن اللجنة مستمرة بمراجعة إ
ً
جراءات أعمال اإلدارة التنفيذية وسوف تشير ألي ضعف في اإلجراءات علما

 املتبعة حال اكتشافه. 

 

 

 

 



 

 

 


