
 
 م 31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  (1

 م. 31/12/2021التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في  (2

 م   2021/ 31/12التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في  (3

 م.  31/12/2021ة عن العام املالي املنتهي في التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدار  (4

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

م والربع  2022من العام املالي  والرابعلفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 د أتعابهم.  م وتحدي 2023األول من العام املالي 

( ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية  1,302,000التصويت على صرف مبلغ ) (6

 م.   31/12/2021املنتهية في 

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

 م. 2022ربع سنوي عن العام املالي 

الجديعي والتي لعضو مجلس  األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد هللاالتصويت على  (8

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

الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة   بن عبد هللا ن الجديعي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبد الرحم

 بأن قيمة التعامالت للعام املالي 
ً
تتمثل بعقود تأجير محالت ومستودع بدون شروط تفضيلية علما

 .ل( ريا1.122.210م هي )31/12/2021املنتهي بتاريخ 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي لألقمشة )شركة تابعة لشركة ثوب   (9

الجديعي   الجديعي والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/فيصل بن عبد هللا  ل( وورثة عبد هللااألصي 

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

الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محالت ومستودع بدون   بن عبد هللا نالرحم

 بأن قيمة التعامالت للعام املالي املنتهي بتاريخ شروط تف
ً
( 60،000م هي )31/12/2021ضيلية علما

 ل ريا

شركة الجديعي لألقمشة )شركة تابعة لشركة ثوب  ن التصويت على األعمال والعقود التي تمت بي (10

مصلحة مباشرة تتمثل بعقود له مجلس اإلدارة األستاذ/محمد بن عبد هللا الجديعي  وعضواألصيل( 

 بأن قيمة التعامالت للعام املالي املنتهي  تأجير معارض في املدينة املنورة 
ً
بدون شروط تفضيلية علما

 . لريا (300,000م هي )31/12/2021بتاريخ 

وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  (11

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

هللا الجديعي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبد الرحمن بن عبد هللا الجديعي لهم مصلحة غير  

 الفني مباشرة وهو عقد خدمة دعم 
ً
بأن قيمة التعامالت للعام املالي    بدون شروط تفضيلية علما

 .( ريال150,000) هيم 31/12/2021املنتهي بتاريخ 



 . )مرفق(التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة (12

 .)مرفق(التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت (13

املنبثقة عن املجلس واإلدارة  التصويت على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   (14

 .)مرفق(التنفيذية

 )مرفق(. التصويت على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة (15

 .)مرفق(التصويت على معايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها (16

 ه1443/       /لتاريخ:  ا

 م  2022/    /  املوافق:

 توكيل

 

 نموذج التوكيل 

 املحترمين     السادة مساهمي شركة ثوب األصيل                                                                                                 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،      

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

ً
نحيطكم علما

 على صحة وسالمة املتعاملين في السوق  
ً
وسائل التقنية الحديثة عن بعد " عبر منصة تداوالتي " وذلك حرصا

 لإلجراء
ً
 للجهود املتواصلة التي  املالية ودعما

ً
ات الوقائية واالحترازية من الجهات الصحية املختصة وامتدادا

 تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية واالحترازية 

 

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

التالي    الرابط  على  بتداوالتي  الخاص  االلكتروني  املوقع  طريق  عن  بأن    www.tadawulaty.com وذلك   
ً
علما

 التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متاح لجميع املساهمين. 

 وتقبلوا فائق التحية والتقدير.                                                

 

http://www.tadawulaty.com/


 

 

 

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عن  اجلمعية العامة   إىلتقرير جلنة املراجعة  
ابلشركة للعام املايل املنتهي يف   املخاطر  وإدارةمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  و   ابلشركة 

 . م31/12/2021

 

تعمل جلنة املراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم 
خاطر، واليت تُعتمد وتُراقب ابستمرار املراجعة الداخلية بعمليات املراجعة بناًء على اخلطة املعتمدة على امل 

من قبل جلنة املراجعة، وهتدف عمليات املراجعة إىل تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، ومل تظهر عمليات 
 وإدارةالرقابة الداخلية    كفاية وفاعلية نظام املراجعة اليت تقوم هبا املراجعة الداخلية واملراجعون اخلارجيون عن  

 ابلشركة ضعفاً جوهرايً يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة.   املخاطر 
 وبناًء عليه تعتقد جلنة املراجعة ان نظام الرقابة الداخلي فاعل وكاٍف للشركة. 

 

 

 


