
إيضاحات حول القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31متقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م

ال�سادة الكرام م�ساهمي �سركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة                             املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يتق��دم جمل���س اإدارة ال�س��ركة بتقري��ره للم�س��اهمني ع��ن الع��ام امل��ايل املنته��ي يف 2018/12/31م، ويعت��ذر 
املجل���س عن التاأخر يف تقدمي التقرير والذي كان ب�س��بب تاأخر مراجع ح�س��ابات ال�س��ركة )�س��ركة طالل 
اأب��و غزال��ة ( يف اإ�س��دار القوائ��م املالي��ة للع��ام 2018م، وذل��ك ب�س��بب الب��دء يف تطبي��ق املعاي��ر الدولي��ة 
اإلزامي��ًا عل��ى ح�س��ابات ال�س��ركة ب��دءا م��ن الع��ام 2018م بناء عل��ى تعليمات اجله��ات الر�س��مية، وقد تاأخر 
املراج��ع يف اإ�سداره��ا ب�س��بب اإع��ادة تقييم اأ�سول وممتلكات ال�س��ركة عدة مرات الأم��ر الذي اأخر �سدورها 
و ازعجن��ا كث��را، اإ�ساف��ة اإىل مطالب��ات املراج��ع بتحديث تقري��ر الق�سايا القانونية من قب��ل املحامي اأكرث 
م��ن م��رة بن��اء عل��ى التط��ورات والأح��كام الت��ي �س��درت، ث��م اأت��ت فرتة الغ��الق خ��الل جائح��ة كورونا بعد 
ذل��ك وزادت م��ن التاأخ��ر، ع��الوة على مطالبته بباقي مبلغ الأتعاب امل�س��تحق له على ال�س��ركة قبل ت�س��ليم 

التقري��ر. ويتلخ���س تقري��ر املجل���س ع��ن الع��ام امل��ايل املنته��ي يف 2018م والأحداث الالحق��ة يف التي:

      اأواًل / الو�سع العام:
1. عان��ت ال�س��ركة خ��ال ل الف��رتة املا�سية م��ن نق�س التدفقات النقدية ب�س��بب انخفا�س الإي��رادات تاأثرًا 
بالو�س��ع القت�س��ادي الع��ام ، كم��ا اأن طبيع��ة عم��ل ال�س��ركة املو�س��مية يجع��ل الن�س��بة الأكرب م��ن اإيراداتها 
تك��ون خ��الل اأ�س��هر ال�سي��ف  ) يوني��و- يولي��و - اأغ�سط���س( مما يوؤثر �س��لبا على التدفق��ات النقدية، وقامت 
اإدارة ال�س��ركة باتخ��اذ ع��دة اإج��راءات ملعاجل��ة اآثار �س��ح ال�س��يولة نتيجة لنخفا�س الدخل وتاأخر ت�س��لم 
ال�س��ركة مل�س��تحقاتها البالغة )24.382.000 ريال ( من ق�سيتي م�س��تثمر الفندق وق�سية ورثة احللواين 
والت��ي �س��در به��ا اأح��كام ق�سائي��ة نهائي��ة ، وذل��ك بتقلي���س امل�ساري��ف واإع��ادة جدولة اللتزام��ات وحقوق 

الغر لدى ال�س��ركة. 
2. كم��ا مت مراجع��ة خط��ط التو�س��ع واإيق��اف النفق��ات الراأ�س��مالية جلمي��ع امل�س��اريع وتقلي���س النفق��ات 
الأخرى واإعادة هيكلة عمليات ال�سركة الإدارية والت�سغيلية، ونتج عن ذلك خف�س امل�سروفات وتقلي�س 
اأعداد العاملني. و�ست�ستمر متابعة مراجعة الهيكلة ح�سب ما يقت�سيه الو�سع للو�سول اإىل حالة التوازن 

املايل.
3. مت ايجاد حلول لعدد من امللفات القانونية التي مل يبت فيها منذ عدة �سنوات وفق التي:

اأ . ح�سل��ت ال�س��ركة عل��ى حكم��ني ق�سائي��ني مكت�س��بي القطعي��ة خا�س��ة مب�س��تحقاتها ل��دى الغ��ر مببال��غ 
اإجمالي��ة قدره��ا ) 24.382.000 ري��ال ( الأول �س��د جمموع��ة �س��يت ويق�س��ي بف�س��خ عقد ا�س��تئجار فندق 
الهدا وت�سليمه لل�سركة والزامهم بدفع مبلغ ) 19.382.000  ريال ( ، والثاين �سد ورثة احللواين يق�سي 
بالزامه��م بدف��ع مبل��غ) 5.000.000 ري��ال( بع��د ا�س��تمرار ه��ذه الق�سي��ة اإىل م��ا يزي��د ع��ن 18 ع��ام . وق��د 

ب��داأت ال�س��ركة يف اجراءات التنفيذ وت�س��لمت بع���س الدفعات. 
ب .  مت احل�س��ول عل��ى ترخي���س البن��اء ملب��اين منتج��ع اأع��ايل اله��دا وال��ذي مت بن��اءه يف ال�س��ابق دون 

ا�س��تكمال ا�س��تخراج الرتخي���س. 
ج .  كم��ا مت الرف��ع للمق��ام ال�س��امي الك��رمي م��ن قبل �س��مو اأمر منطقة مك��ة املكرمة ملنح ال�س��ركة �سك متلك 
لأرا�سي الكر والتي مل تتمكن ال�سركة من احل�سول عليه ب�سبب املنازعات التي ح�سلت بعد �سراء ال�سركة 

للموقع واإقامة من�ساآت املحطة ال�سفلية للتلفريك، حيث مت ح�سم تلك املنازعات ق�سائيا. 
د . اإ�ساف��ة اإىل ان ال�س��ركة ب�س��دد حت�سي��ل املبال��غ امل�س��تحقة له��ا مبوج��ب الأح��كام الق�سائي��ة والبالغ��ة ) 
24.382.000 ريال ( والتي مت ا�ستالم مبلغ ) 4.510.046.46 ريال ( منها وجتري متابعة ا�ستالم باقي 
املبال��غ. الأم��ر ال��ذي �س��يوفر �س��يولة جي��ده ل�س��داد اللتزام��ات امل�س��تحقة على ال�س��ركة. وكذلك ا�س��رتداد 

الفن��دق وال��ذي ب��دوره �س��يوفر تدفق��ات مالي��ه جي��ده. 
4. بالرغ��م م��ن الظ��روف الت��ي م��رت به��ا ال�س��ركة اإ�ساف��ة اإىل اآث��ار وتداعي��ات جائح��ة فرو���س كورون��ا 
امل�س��تجد ) كوفي��د 19( وتاأث��ره الكب��ر عل��ى كاف��ة قطاع��ات الأعم��ال، اإل اأن جمل���س الإدارة كان حري�سًا 
عل��ى ا�س��تمرار اأعم��ال ال�س��ركة رغ��م كل الظ��روف ومواجه��ة كاف��ة التحدي��ات ويج��ري العم��ل عل��ى اإع��داد 
خطة ا�سرتاتيجية جديدة ل�ستثمار كافة املقومات التي متلكها ال�سركة وموقعها ال�سرتاتيجي يف الهدا 
خا�س��ة بع��د ت�سدي��ق الأح��كام الق�سائي��ة ال�س��ادرة �سد جمموعة �س��يت وورثة احلل��واين، ويف هذا ال�سدد 
وبدعم من وزارة ال�س��ياحة مت و�سع الدرا�س��ات الالزمة للتطوير ال�س��امل ملنتجع اأعايل الهدا ليكون وجهة 
�س��ياحية وترفيهي��ة ممي��زة، وذل��ك بالتع��اون م��ع �س��ركة �س��درة املالي��ة، وبحيث تتم ال�س��تفادة م��ن الدعم 
احلكوم��ي الكب��ر لقط��اع ال�س��ياحة والرتفي��ه الذي �س��يوفره �سن��دوق التنمية ال�س��ياحي، مما �س��يعزز و�سع 
ال�س��ركة ال�س��تثماري. كما يجري اعداد خطة للتحول املوؤ�س�س��ي مت�س��يًا مع برامج ومبادرات روؤية اململكة 

.2030
     ثانيًا / املوارد الب�سرية:

بل��غ متو�س��ط ع��دد العامل��ني يف ال�س��ركة بنهاي��ة الع��ام 2018م ) 144 ( موظ��ف مقارن��ة ب��� ) 199 ( موظف 
يف الع��ام 2017م، وذل��ك نتيج��ة لإع��ادة الهيكل��ة متا�س��يًا م��ع الو�س��ع الع��ام و�سينعك���س ذل��ك عل��ى تقلي���س 

امل�سروفات.
     ثالثًا / بدل ح�سور جل�سات جمل�س االإدارة:

يح�س��ل اأع�س��اء جمل���س الإدارة عل��ى بدل ح�سور اجتماع��ات عن كل اجتماع بالإ�سافة اإىل تذاكر ال�س��فر 
عن كل اجتماع يعقد خارج مقر اإقامة الع�سو، وقد بلغت م�ساريف ح�سور الجتماعات للعام 2018م مبلغا 
ق��دره )54.000 ري��ال( وق��د تن��ازل عنها اأع�ساء املجل���س لهذا العام، وكذلك ومل يتقا�سى اأع�ساء املجل���س 

اأي مكافاآت ن�سر ع�سويتهم ملجل�س الإدارة عن ال�سنة املالية 2018م.
    رابعًا / م�ستحقات الهيئة العامة للزكاة: 

بلغ��ت م�س��تحقات الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة والدخ��ل بنهاي��ة العام 2018م مبلغ��ًا ق��دره ) 2.302.206 ريال( 
وتقدم��ت ال�س��ركة بطل��ب جدول��ة �س��داد املبلغ ، ومت �س��داد مبلغ وق��دره ) 1.919.642 ري��ال ( من اإجمايل 

املبلغ.
وتلق��ت اإدارة ال�س��ركة اإ�س��عار بفروق��ات ربوط��ات زكوي��ة عل��ى �س��ركة الطائ��ف لال�س��تثمار وال�س��ياحة 
لالأع��وام املالي��ة م��ن 2009م اإىل 2017م مببل��غ )  3.589.202 ري��ال ( وق��د مت تكلي��ف مكت��ب املحا�س��ب 
القان��وين حمم��د احلديث��ي لتق��دمي اعرتا���س عل��ى تل��ك الربوط��ات ومت تخفي���س املبل��غ اإىل ) 989.647 

ري��ال (. 
    خام�سًا / النتائج املالية:

�س��جلت النتائ��ج املالي��ة املوح��دة للع��ام امل��ايل 2018 م خ�س��ائر بقيم��ة ) 10.156.083 ري��ال (،  مقاب��ل 
خ�س��ائر مببل��غ ) 12.826.985 ري��ال ( لنف���س الف��رتة م��ن الع��ام 2017م ، حي��ث : 

• انخف�س��ت اإي��رادات الن�س��اط اإىل ) 19.550.292 ري��ال( يف ع��ام 2018م مقارن��ة ب��� ) 26.406.012 
ريال( لنف���س الفرتة من العام 2017م اأي بانخفا�س قدره ) 6.855.720ريال( ويرجع �س��بب النخفا�س 
اإىل انخفا�س اأعداد الزوار تاأثرًا بالو�سع القت�سادي العام من ) 200 األف زائر ( اإىل ) 157 األف زائر(، 
اإ�ساف��ة لنخفا���س مع��دل انف��اق الف��رد م��ن ) 120 ري��ال ( يف الع��ام 2017م اإىل ) 105 ري��ال ( يف الع��ام 

2018م .
• انخف�س��ت تكالي��ف الت�س��غيل م��ن ) 18.635.113 ري��ال ( اإىل ) 15.936.357 ري��ال ( اأي بانخفا���س 

ق��دره ) 2.698.756 ري��ال (. 
• انخف�س��ت امل�سروف��ات العمومي��ة والإداري��ة حي��ث بلغت ) 6.167.741 ريال ( يف ع��ام 2018م مقارنة ب� 

) 8.725.803 ري��ال ( يف ع��ام 2017م اأي بانخفا���س ق��دره )2.558.062 ري��ال (. 
• بل��غ خم�س���س ال��زكاة مبل��غ )  200.582 ري��ال ( وبلغ��ت الفروق��ات الزكوي��ة للع��ام 2018م مبل��غ ) 

207.115 ري��ال ( .
• انخف�س��ت امل�سروف��ات الت�س��ويقية اإىل ) 1.781.951 ري��ال ( مقارن��ة ب��� )2.915.733 ري��ال ( يف الع��ام 

2017م. 
• انخف�س��ت حق��وق امل�س��اهمني م��ن ) 141.336.668 ري��ال ( يف ع��ام 2017 اإىل )  131.180.585 ري��ال( 

يف عام 2018م. 
    �ساد�سًا /القوائم املالية:

تت�سم��ن القوائ��م املالي��ة املعرو�س��ة عل��ى ح�سراتكم قائمة املرك��ز املايل وقائمة الدخ��ل وتقرير مراجعي 
احل�س��ابات ) طالل اأبو غزالة و�س��ركاه ( للعام 2018 م وتقرير الق�سايا القانونية املقدم من قبل حمامي 

ال�سركة الدكتور �سالح اجلربوع.
ويف اخلتام يتقدم رئي���س واأع�ساء جمل���س الإدارة بال�س��كر والتقدير اإىل جميع م�ساهمي ال�سركة ونعدهم 
بب��ذل اجله��د لتج��اوز ه��ذه املرحل��ة، ويع��رب املجل���س ع��ن تقدي��ره ملن�س��وبي ال�س��ركة وجمي��ع اجله��ات ذات 
العالق��ة عل��ى اجله��ود الت��ي بذلوه��ا والتع��اون البناء مع ال�س��ركة خالل ه��ذه الفرتة. وياأمل م��ن جمعيتكم 

املوقرة : 
1. الت�سويت على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

2. الت�سويت على تقرير مراجعي احل�سابات للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.
3. الت�سويت على امليزانية العمومية للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م. 

4. الت�سويت على تقرير جلنة املراجعة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م
املنته��ي  امل��ايل  الع��ام  خ��الل  اإدارته��م  ع��ن  الإدارة  جمل���س  اأع�س��اء  ذم��ة  اإب��راء  عل��ى  الت�سوي��ت   .5

2018م.       /12 /31 يف
6. الت�سوي��ت عل��ى تعي��ني مراق��ب احل�س��ابات م��ن ب��ني املر�س��حني، ملراجع��ة القوائ��م املالي��ة للع��ام 2019م 

وحتدي��د اتعابه.
7. الت�سوي��ت عل��ى تعي��ني مراق��ب احل�س��ابات م��ن ب��ني املر�س��حني، ملراجع��ة القوائ��م املالي��ة للع��ام 2020م 

وحتدي��د اأتعابه.  
8. الت�سوي��ت عل��ى الأعم��ال الت��ي مت��ت ب��ني ال�س��ركة وال�س��ركات ذات العالق��ة ح�س��ب الي�س��اح رق��م )14( 

يف القوائ��م املالية املرفقة.
9. الت�سويت على تفوي�س جمل���س الإدارة بتوقيع اتفاقية بني ال�س��ركة ورئي���س املجل���س لت�س��غيل م�س��روع 

ب�ساط الريح.
واهلل املوفق.،،

جمل�س االإدارة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

Taif Investment & Tourism Company

الطائف - المملكة العربية السعودية
شركة مساهمة سعودية

للعام المالي المنتهي في ٣١ /١٢ / ٢٠١٨م  تـقــريـر مجــلس ا�دارة        والقـوائـم المـاليـة المـوحـدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية الثامنة ع�سر، والذي �سيعقد مب�سيئة اهلل يف متام ال�ساعة الرابعة من 
ع�سرا يوم الربعاء  21 / 10 /1442ه� املوافق 02 / 06 / 2021مم بفندق اأعايل الهدا مبدينة 

الطائف، وذلك ملناق�سة جدول الأعمال التايل: 
الت�سويت على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.  .1

الت�سويت على تقرير مراجعي احل�سابات للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.  .2
الت�سويت على امليزانية العمومية للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.   .3

الت�سويت على تقرير جلنة املراجعة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م  .4
الت�سويت على اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن اإدارتهم خالل العام املايل املنتهي   .5

يف2018/12/31م.      
الت�سويت على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني، ملراجعة القوائم املالية للعام 2019م   .6

وحتديد اتعابه.
الت�سويت على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني، ملراجعة القوائم املالية للعام 2020م   .7

وحتديد اأتعابه.  
الت�سويت على الأعمال التي متت بني ال�سركة وال�سركات ذات العالقة ح�سب الي�ساح رقم )14( يف   .8

القوائم املالية املرفقة.
الت�سويت على تفوي�س جمل�س الإدارة بتوقيع اتفاقية بني ال�سركة ورئي�س املجل�س لت�سغيل م�سروع   .9

ب�ساط الريح.
علي��ه نرج��و التف�س��ل باحل�س��ور يف املوع��د وامل��كان املحددي��ن اأع��اله ويف حال��ة ع��دم التمك��ن م��ن احل�س��ور 
ميكنكم تفوي�س من ترونه على اأن يكون اأحد ال�سركاء ليقوم بتمثيلكم يف الجتماع املذكور وفقا لل�سيغة 
املرفق��ة وت�سدي��ق التوكي��ل م��ن الغرف��ة التجاري��ة اأو اح��د البن��وك اأو جهة حكومي��ة واإر�س��ال الأ�سل قبل 
موع��د الجتم��اع بثالث��ة اأي��ام عل��ى الأق��ل، علم��ًا باأن��ه اإذا مل يتوف��ر الن�س��اب املطلوب لنعق��اد اجلمعية يف 
الجتماع الول، �سوف يعقد الجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول، 

و يعت��رب الجتم��اع �سحيح��ًا اإذا ح�س��ره اأيا كان عدد ال�س��هم املمثلة فيه.
واهلل املوفق . ؛؛؛

                                                 جم��ل����س الإدارة
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شركة الطائف لالستثمار والسياحة ، واملالك لعدد ........................................................ �سهم
قد وكلت امل�ساهم ..................................................................................................................................... 
�سجل مدين  رقم ......................................................................................................................................

وه��و م��ن غ��ر اأع�س��اء جمل���س اإدارة ال�س��ركة اأو موظف��ي ال�س��ركة لين��وب عن��ي يف ح�سور اجتم��اع اجلمعية 
العمومي��ة العادي��ة الثامن��ة ع�س��ر وال��ذي �س��يعقد يف مت��ام ال�س��اعة الرابع��ة م��ن ع�س��را يوم الربع��اء 21/ 

1442/10ه��� املواف��ق 02 / 06 / 2021م بفن��دق اأع��ايل اله��دا مبدين��ة الطائ��ف. 
والت�سويت على بنود جدول اأعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل الم�ستندات الالزمة 

لالجتماع وي�سري هذا التوكيل لالجتماع الثاني في حالة تاأجيله. 
• ال�سم :  ...............................................................................................................................

• التوقيع  :  ............................................................................................................................

• التاريخ  :   ............................................................................................................................

• ت�سديق التوقيع:..................................................................................................................
لالأهمية :

 يج��ب ت�سدي��ق التوكي��ل م��ن )الغرف��ة التجاري��ة اأو اح��د البن��وك اأو اجله��ات احلكومي��ة( واإر�س��ال اأ�س��ل 
التوكي��ل اإىل اإدارة ال�س��ركة قب��ل موع��د الجتم��اع بثالث��ة اأيام عل��ى الأقل، ولن يقب��ل اأي توكيل بعد هذا 

املوع��د ح�س��ب توجيه��ات وزارة التجارة.

Taif Investment & Tourism Company

الطائف - المملكة العربية السعودية
شركة مساهمة سعودية

للعام المالي المنتهي في ٣١ /١٢ / ٢٠١٨م  تـقــريـر مجــلس ا�دارة        والقـوائـم المـاليـة المـوحـدة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر  

نموذج تــوكــيـل


