رشكة الطائف لالستثامر والسياحة
Taif Investment & Tourism Company
الطائف  -اململكة العربية السعودية

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي
المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يتقدم مجلس إدارة الشركة بتقريره للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م،

السالم عليكم ور

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ويود اإلحاطة بأن مراجع حسابات الشركة (شركة فيصل محمود الصبان ) بدأ في مراجعة حسابات
الشركة بعد صدور قرار اختياره من قبل الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ
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يتقدم مجلس إدارة الشركة بتقريره للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م ،يتقدم مجلس إدار

تقرير المجلس عن العام المالي المنتهي في 2019م واألحداث الالحقة في االتي:
أوالً :الوضع العام:

ويود اإلحاطة بأن مراجع حسابات الشركة (شركة فيصل محمود الصبان ) بدأ في مراجعة حسابات ويود اإلحاطة بأن

الرئيسـي
سببهاسببهـا
والتي كان
النقديـة
التدفقـات
الرئيس انخفاض
والتي كان
النقدية
 .1حاولت إدارة الشركة معالجة نقص الدفقات
الدخل إضافة إلى تأخر استالم كامل مستحقات الشركة الصادر بها أحكام قضائية على كل
من محمد عبدالقادر سيت وورثة الحلواني ،والمتبقي منها مبلغ إجمالي قدره

( 19.671.844
 19.382.000لاير) وتمكنت الشركة من االستمرار في هيكلة عمليتها اإلدارية

الشركة بعد صدور قرار اختياره من قبل الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ الشركة بعد صدو

والتشغيلية وتقليص المصروفات وجدولة اإللتزامات.

 .2االستمرار في متابعة الملفات القانونية ومنها تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد كل من
مجموعة سيت وورثة الحلواني:
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أ -إجراءات تنفيذ الحكم على مجموعة سيت:

تقديم طلبي تنفيذ على الحكم أحدهما يتعلق بتسليم الفندق واألخر يتعلق بسداد المبلغ المالي
ومقداره ( )19.382.000لاير سعودي.
 .1طلب تنفيذ تسليم الفندق:

تقرير المجلس عن العام المالي المنتهي في 2019م واألحداث الالحقة في االتي:

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

لدى محكمة التنفيذ بالطائف برقم ( )4001149353بتاريخ  3شعبان 1440هـ الموافق
 8ابريل 2019م وقد قرر قاضي التنفيذ اإلمتناع عن تنفيذ السند التنفيذي بسبب وجود
مستأجر من الباطن عقده موقع قبل صدور حكم التحكيم مما اضطر الشركة إلى توقيع

اتفاقية تسوية وصلح مع المستأجر بالباطن بتاريخ  12محرم 1442هـ الموافق 31
أغسطس 2020م بمبلغ مقداره (  ) 3,000,000لاير سعودي يدفع على دفعتين بموجب

أوالً :الوضع العا

أوالً :الوضع العام:

سندات ألمر أحدهما بتاريخ  20شوال 1442هـ الموافق  1يونيو 2021م واألخر بتاريخ
 20شوال 1443هـ الموافق  21مايو 2022م.

وتم استالم الفندق من المستأجر من الباطن بتاريخ  13محرم 1442هـ الموافق 31
أغسطس 2020م.
 .2طلب تنفيذ تحصيل المستحقات المالية:

تقرير المجلس ع

 .1حاولت إدارة الشركة معالجة نقص الدفقات النقدية والتي كان سببها الرئيس انخفاض

 .1حاولت إد

الدخل إضافة إلى تأخر استالم كامل مستحقات الشركة الصادر بها أحكام قضائية على كل

الدخل إض

لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة برقم ( )4041363438بتاريخ  24رمضان

1440هـ الموافق  29مايو 2019م لمطالبة محمد عبدالقادر سيت بسداد مبلغ

( )19.382.000لاير سعودي وقد إستلمت الشركة جزء من مبلغ التنفيذ ومقداره (
 ) 3,110,488لاير سعودي بتاريخ  7ربيع الثاني 1441هـ الموافق  4ديسمبر
2019م وجاري إستكمال تحصيل باقي المبلغ عن طريق تقديم صكوك عقارية مملوكة
للمدعى عليه للحجز عليها وبيعها في المزاد العلني.
ب -إجراءات تنفيذ الحكم ضد ورثة الحلواني:

من محمد عبدالقادر سيت وورثة الحلواني ،والمتبقي منها مبلغ إجمالي قدره

من محم

( 19.382.000لاير) وتمكنت الشركة من االستمرار في هيكلة عمليتها اإلدارية

(2.000

تم التقدم لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم قيد بالرقم ( )4041522925بتاريخ 1
ذو القعدة 1440هـ الموافق  4يوليو 2019م وبعد نظره من قبل الدائرة قررت أنه

يجب تقديم طلبات تنفيذ منفصلة ضد كل وارث لوحده وتم تقديم طلبات تنفيذ منفصلة

والتشغيلية وتقليص المصروفات وجدولة اإللتزامات.

ضد الورثة وقد تسلمت الشركة مبلغ ( 1.599.666لاير ) وجاري متابعة تحصيل
باقي المبلغ وقدره ( 3.400.334لاير)

ج .متابعة إجراءات منح الشركة صك تملك ألراضي الكر والتنسيق في ذلك مع مقام إمارة

قائمة التدفقات المالية الموحدة
والتشغيلي
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

 .2االستمرار في متابعة الملفات القانونية ومنها تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد كل من

منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ،والجهات األخرى ذات العالقة.

 .3بدأت الشركة في العمل على تطوير مرافق منتجع أعالي الهدا وتجديد الفندق بعد
استالمه حسب الخطط المعدة وذلك بالتنسيق مع االستشاريين وصندوق التنمية

مجموعة سيت وورثة الحلواني:

مجموعة

أ -إجراءات تنفيذ الحكم على مجموعة سيت:

أ -إجراء

تقديم طلبي تنفيذ على الحكم أحدهما يتعلق بتسليم الفندق واألخر يتعلق بسداد المبلغ المالي

تقديم طلب

ومقداره ( )19.382.000لاير سعودي.

ومقداره

 .1طلب تنفيذ تسليم الفندق:

 .1طلب

السياحي ،كما استمرت الشركة في استكمال مالمح خططها االستراتيجية وخطة التحول
المؤسسي.

 .2االستمرار

تم تخفيض متوسط عدد العاملين في الشركة بنهاية العام 2019م إلى (  ) 123موظف مقارنة
بـ (  ) 144موظف في العام 2018م ،وذلك ضمن إجراءات خفض المصروفات وإعادة الهيكلة.

يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على بدل حضور اجتماعات عن كل اجتماع باإلضافة إلى تذاكر السفر
عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو ،وقد بلغت مصاريف حضور االجتماعات للعام

2019م مبلغا قدره ( 54.000لاير) وقد تنازل عنها أعضاء المجلس لهذا العام ،وكذلك ولم
يتقاضى أعضاء المجلس أي مكافآت نضير عضويتهم لمجلس اإلدارة عن السنة المالية 2019م.

بلغت مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنهاية العام 2019م مبلغا ً قدره ( 2.599.118
لاير) وقد تم سداد مبلغ وقدره( 1.298.665لاير) وفيما يخص المبلغ المتبقي والبالغ
( 1.300.453لاير) فهو يمثل مبلغ ( 1.074.865لاير) ربط زكوي للسنوات من 2011م
إلى 2014م وقد قامت الشركة باالعتراض على هذا المبلغ وال زالت القضية منظورة لدى األمانة
العامة للجان الضريبية.
والمبلغ المتبقي البالغ ( 225.588لاير) يمثل فرق إقرار الزكاة المدفوع للهيئة العامة للزكاة
والضريبة عن العام المالي2019م وما تم احتسابه ضمن القوائم المالية المدققة.


سجلت النتائج المالية الموحدة للعام المالي  2019م خسائر بقيمة (  6.692.104لاير ) ،مقابل
خسائر بمبلغ (  10.156.083لاير ) لنفس الفترة من العام 2018م  ،حيث :
• انخفضت إيرادات النشاط إلى (  16.455.801لاير) في عام 2019م مقارنة
بـ (  19.550.292لاير) لنفس الفترة من العام 2018م أي بانخفاض قدره
(  3.094.491لاير) ويرجع سبب االنخفاض إلى انخفاض أعداد الزوار تأثرا ً بالوضع
االقتصادي العام وانخفاض معدل انفاق الفرد في العام 2019م.
• انخفضت تكاليف التشغيل من (  15.936.357لاير ) إلى (  10.455.692لاير ) أي
بانخفاض قدره (  5.480.665لاير ).
• انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية حيث بلغت (  4.922.289لاير ) في عام 2019م
مقارنة بـ (  6.167.741لاير ) في عام 2018م أي بانخفاض قدره ( 1.245.452لاير ).
• بلغ مخصص الزكاة مبلغ (  315.093لاير ) وبلغت الفروقات الزكوية للعام 2019م مبلغ
(  989.228لاير ).
• انخفضت المصروفات التسويقية إلى (  1.465.196لاير ) مقارنة بـ ( 1.781.951لاير )
في العام 2018م.
• انخفضت حقوق المساهمين من ( 131.180.585لاير ) في عام  2018إلى
(  124.488.481لاير ) في عام 2019م.

تتضمن القوائم المالية المعروضة على حضراتكم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراجعي
الحسابات ( شركة فيصل محمود الصبان ) للعام  2019م وتقرير القضايا القانونية المقدم من قبل
محامي الشركة الدكتور صالح الجربوع.
وفي الختام يعرب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن شكرهم وتقديرهم لجميع مساهمي الشركة
ومنسوبيها وكافة الجهات ذات العالقة على جهودهم وتعاونهم مؤكدا ً لجمعيتكم الموقرة سعي المجلس
لتجاوز هذه المرحلة واستقرار وتطوير اعمال الشركة ،ويأمل من جمعيتكم الموقرة:

 .1التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .2التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .3التصويت على الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .4التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 .5التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل العام المالي المنتهي
في2019/12/31م.
 .6التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين ،لمراجعة القوائم المالية للعام
2021م وتحديد اتعابه.
وهللا الموفق،،.
مجلس اإلدارة

قائمة المركز المالي الموحد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

رشكة الطائف لالستثامر والسياحة
Taif Investment & Tourism Company
الطائف  -اململكة العربية السعودية

تابع ..إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

تابع ..تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م

السالم عليكم ور

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يتقدم مجلس إدارة الشركة بتقريره للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م ،يتقدم مجلس إدار

ويود اإلحاطة بأن مراجع حسابات الشركة (شركة فيصل محمود الصبان ) بدأ في مراجعة حسابات ويود اإلحاطة بأن

الشركة بعد صدور قرار اختياره من قبل الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ الشركة بعد صدو
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تقرير المجلس عن العام المالي المنتهي في 2019م واألحداث الالحقة في االتي:

تقرير المجلس ع

أوالً :الوضع العام:

أوالً :الوضع العا

 .1حاولت إدارة الشركة معالجة نقص الدفقات النقدية والتي كان سببها الرئيس انخفاض

 .1حاولت إد

الدخل إضافة إلى تأخر استالم كامل مستحقات الشركة الصادر بها أحكام قضائية على كل

الدخل إض

من محمد عبدالقادر سيت وورثة الحلواني ،والمتبقي منها مبلغ إجمالي قدره

من محم

( 19.382.000لاير) وتمكنت الشركة من االستمرار في هيكلة عمليتها اإلدارية

(2.000

والتشغيلية وتقليص المصروفات وجدولة اإللتزامات.

والتشغيلي

 .2االستمرار في متابعة الملفات القانونية ومنها تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد كل من

 .2االستمرار

مجموعة سيت وورثة الحلواني:

مجموعة

أ -إجراءات تنفيذ الحكم على مجموعة سيت:

أ -إجراء

تقديم طلبي تنفيذ على الحكم أحدهما يتعلق بتسليم الفندق واألخر يتعلق بسداد المبلغ المالي

تقديم طلب

ومقداره ( )19.382.000لاير سعودي.

ومقداره

 .1طلب تنفيذ تسليم الفندق:

 .1طلب

دعوة ترشيح السادة املساهمني لعضوية مجلس اإلدارة
تعلـن شـركة الطائف لالسـتثمار والسـياحة لمسـاهميها الكرام عـن فتح باب الترشـيح لعضوية مجلـس إدارتها
للدورة السابعة التي تبدأ اعتبارا ً من تاريخ عقد الجمعية العمومية العادية القادمة والتي سوف سيتم اإلعالن
عـن موعـد انعقادهـا الحقاً بعد أخذ الموافقات الالزمة من مقـام وزارة التجارة النتخاب أعضاء المجلس ولمدة
ثالث سنوات ميالدية قادمة.

وبركاته
اإلدارةهللا
مجلـسورحمة
السالم عليكم
السـابعة من مسـاهمي الشـركة التقدم بطلب
للدورة
فعلـى الراغبيـن فـي الترشـح لعضويـة
وحتى تاريخ
اإلعالن
تاريخ هذا
اعتبارا ً من
وذلك
الشركة
1443/12/22هـ9/12/31
المالي المنتهي في
عن العام
للمساهمين
بتقريره
الشركة
إدارة
عنوانمجلس
الترشيح إلدارة الشركة ويرسل إلىيتقدم
الموافق 2022/07/21م ،على أن يكون إخطار الترشـيح طبقاً للشـروط التالية:

ويود اإلحاطة بأن مراجع حسابات الشركة (شركة فيصل محمود الصبان ) بدأ في مراجعة
 - 1تقديـم طلب إلدارة الشـركة يشـمل ملكيتها وتمارس أعماال ً شبيهة بأعمال العضـو وعدد االجتماعـات التي عقدتها
عشر المنعقد
الثامنة
العمومية
الجمعية
تعريفـا ً بالمرشـح مـن حيـث سـيرته الشركة
كل سـنة
العاديةخالل
تلك اللجان
لجنـة من
بعد صدور قرار اختياره من قبل كل
الشركة.
الدورة.
شـغل  /من
سـبق له
المرشـح قد
الذاتيـة ومؤهالتـه وخبرتـه فـي مجال  -/ 521إذا
إلى التأخر في تقديم التقرير ،و
سـنواتأدى
2021م مما
06 / 02
الموافق
كان1442هـ
/ 10
عضويـة مجلـس إدارة الشـركة فيجب  - 6سوف يقتصر التصويت في الجمعية
أعمال الشـركة.
االتي:
رشـحوا في
واألحداث الالحقة
المنتهي في 2019م
العام المالي
يرفقعن
المجلس
 - 2يتعيـن علـى المرشـح الـذي سـبق تقرير
أنفسـهم
العموميـة علـى من
الترشـيح بيانا ً من
بطلب
عليـه أن
لـه شـغل عضويـة مجلـس إدارة إحدى إدارة الشـركة عن أخـر دورة تولى فيها لعضويـة المجلـس وفقـا ً للضوابـط
الشـركات المسـاهمة إرفاق بيان بعدد عضويـة المجلس متضمنـا ً المعلومات المذكـورة أعلاه ،وشـروط ومتطلبـات
الوضع العام:
وتاريـخ مجالـس إدارة الشـركات أو أوالً:
الترشـيح نظاماً.
التالية:
أ .عـدد اجتماعـات مجلـس اإلدارة التي  - 7يرفق مع طلب الترشـيح صورة من
المؤسسـات التـي تولـى عضويتها.
 .1حاولت إدارة الشركة معالجة نقص الدفقات النقدية والتي كان سببها الرئيس
 - 3بيان بالشـركات المسـاهمة التي ال تمـت خالل كل من سـنوات الدورة وعدد هوية المرشـح الوطنية وذلك لألفراد أما
مستحقاتفصورة
أصالةكامل الشـركات
العضو
االجتماعات التي
يزال يتولـى عضويتها.
التجاري قضائية
السـجلبها أحكام
الشركةمنالصادر
استالم
حضرهاتأخر
إضافة إلى
الدخل
 - 4بيـان بالشـركات المسـاهمة أو ونسـبة حضوره لمجموع االجتماعات .للشـركة أو المؤسسـة وأرقـام االتصال
والمتبقي منها مبلغ إجمال
الحلواني،
فيهـاوورثة
سيت
عبدالقادر
اللجـانمحمد
المؤسسـات التي يشـترك في إدارتها أو ب .من
بالمرشح.
الخاصة
شـارك
الدائمـة التـي
( 19.382.000لاير) وتمكنت الشركة من االستمرار في هيكلة عمليتها
إدارة عالقات المساهمين
اإللتزامات.
وجدولة
المصروفات
لالستفسار أو لمزيد من والتشغيلية
وتقليص 012تحويلة  105فاكس 012 7347755
هاتف7347766
المعلومات أو الحصول على
ومنها تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ض
الملفات القانونية
االستمرار في متابعة
0508448303
- 0505704114
 .2جوال
نموذج الترشيح المعتمد االتصال
 21944إيميل info@taifco.com.sa :
البريدي
سيتالرمز
3610
على العنوان التالي :ص ب
الحلواني:
وورثة
مجموعة
التوفيق،،
والله ولي
مجموعة سيت:
أ -إجراءات تنفيذ الحكم على

