
 

 

 

 

 

 

 والقوائم املالية تقرير مجلس اإلدارة  
   م2020/ 31/12للعام املالي املنتهي في 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والقوائم املالية  تقرير مجلس اإلدارة 
   م31/12/2020للعام املالي املنتهي في 
 

 املحترمين                            والسياحة لالستثمار الكرام مساهمي شركة الطائف  السادة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ويود اإلحاطة بأن ،  م12/2020/ 31للمساهمين عن العام المالي المنتهي في  يتقدم مجلس إدارة الشركة بتقريره  

العادية  الجمعية العمومية من قبل هقرار اختيار الذي صدر (  انيبمكتب علي خالد الشيمراجع حسابات الشركة ) 

مراجع الحسابات للعام المالي وبدأ في مراجعة القوائم بعد تسليم    م2021/    06/    02  بتاريخ  المنعقدةالثامنة عشر  

مما أدى إلى التأخر   م  2021/    12/    14البيانات المالية النهائية بتاريخ  )مكتب فيصل الصبان وشركاه(  م  2019

 في االتي:  واألحداث الالحقة م2020عن العام المالي المنتهي في ويتلخص تقرير المجلس في تقديم التقرير، 

 

: الوضع العام
ً
 :أوال

الشركة    استمرت .1 ال في  إدارة  نقص  النقدية  تمعالجة  سببهادفقات  كان   انخفاض استمرار  الرئيس    والتي 

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

وتم متابعة  (  لاير  16.271.512)      همبلغ إجمالي قدر، والمتبقي منها  سيت وورثة الحلواني  عبدالقادر

 خطط تقليص المصروفات وفقاً إلعادة الهيكلة، إضافة إلى جدولة االلتزامات المالية المستحقة على الشركة 

  



 

 : كاآلتي تمت متابعة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد كل من مجموعة سيت وورثة الحلواني .2

 :  على مجموعة سيت إجراءات تنفيذ الحكم .1

القادر سيت   عبد  المتبقية على محمد  المالية  المستحقات  تحصيل  تنفيذ  متابعة  في  الشركة  استمرت 

الشركة بمبلغ  فيها  تطالب    (439346421)رقم  (، كما تم رفع دعوى    لاير  16.271.512والبالغة )  

إستالم الفندق  حتى تاريخ    هـ01/03/1440من الممتدة  لاير( تمثل أجرة المثل للفترة  9.333.334)

)ودعوى    هـ13/01/1442   بتاريخ تطالب  439348091رقم  عن بالالشركة  فيها  (  تعويض 

 .لاير( 4.386.515األضرار الناتجة عن التأخر في تسليم الفندق بمبلغ ) 

 

 : على ورثة الحلواني طلب تنفيذ تحصيل المستحقات المالية .2

 استمرت الشركة في متابعة تنفيذ تحصيل باقي المستحقات المالية لدى ورثة الحلواني  

 .( لاير  3.400.334والبالغة ) 

 

الشركة   .3 منح  إجراءات  الكرمتابعة  تملك ألراضي  المكرمة وهيئة   صك  منطقة مكة  إمارة  مقام  مع 

 . الجهات األخرى ذات العالقةو تطوير منطقة مكة المكرمة

 

األولىوقعت   .4 المرحلة  اتفاقية الستثمار وتطوير  بن   الشركة  خالد  الهدا مع كل من  اعالي  بمنتجع 

المحدودة، تيمز  وشركة  المجاورة  األرض  مالك  العريفي  الشركة    حاضر  أراضي  تطوير  وتشمل 

( تقريباً  2م24.000تقريباً اضافةً الى ارض األستاذ/ خالد العريفي بمساحة )  (2م15.000بمساحة )

المساحة  لتصبح   التنمية (،  2م39.000)إجمالي  صندوق  متطلبات  باستكمال  الشركة  قامت  كما 

 .للحصول على تمويل لتجديد وتطوير الفندق، وجاري المتابعة مع الصندوق حيال ذلك السياحي

 



 

 

 
ً
 : املوارد البشرية/  ثانيا

 ( موظف مقارنة   111إلى )   م2020تم تخفيض متوسط عدد العاملين في الشركة بنهاية العام 

 ، وذلك ضمن إجراءات خفض المصروفات.م2019( موظف في العام  123بـ )  

 

 

 
ً
 :بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة/  ثالثا

يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على بدل حضور اجتماعات عن كل اجتماع باإلضافة إلى تذاكر السفر عن كل 

للعام   االجتماعات  حضور  مصاريف  بلغت  وقد  العضو،  إقامة  مقر  خارج  يعقد  ً   م2020اجتماع  قدره    مبلغا

أعضاء المجلس أي مكافآت    ، وكذلك ولم يتقاضىوقد تنازل عنها أعضاء المجلس لهذا العام  لاير(  54.000)

 .م2020نضير عضويتهم لمجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 

 / مستحقات 
ً
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:رابعا

وقد تم  لاير(    2.708.563)  مبلغاً قدره    م2020بنهاية العام    هيئة الزكاة والضريبة والجماركبلغت مستحقات  

م إلى هيئة الزكاة  2021عن العام   الزكوي وقامت الشركة بتقديم إقرارها  لاير(    1.323.274)  سداد مبلغ وقدره 

 والضريبة والجمارك وتم سداد المبلغ المستحق. 

 

 

 

 

 



 

 / النتائج املالية
ً
   خامسا

  6.692.104  )  بمبلغ  خسائرمقابل  (،     لاير  339.069  )  بقيمة  أرباح    م 2020لعام المالي  لالنتائج المالية الموحدة    سجلت 

األداء  إعادة تقييم العقارات االستثمارية، مع اإلشارة الى انخفاض  وذلك بسبب    ،م  2019لنفس الفترة من العام    (  لاير

 المالي بسبب ظروف جائحة كورونا هذا العام حيث:  

فس الفترة لن  (  لاير  16.703.855  )  بـة   مقارنم  2020في عام    (لاير  10,840,340  انخفاض إيرادات النشاط إلى ) •

 .لاير(  5.863.515)  أي بانخفاض قدره م2019من العام 

 (لاير   2.353.165) لاير( بانخفاض قدره  8,350,581إلى ) (لاير  10.703.746 من)تكاليف التشغيل  انخفضت  •

 مقارنة   م2020في عام (  لاير 3.566,668  ) المصروفات العمومية واإلدارية حيث بلغت  انخفضت  •

 لاير (.   1.355.621أي بانخفاض قدره ) م2019في عام   ( لاير  4.922.289 ) بـ

 م. 2020للعام   لاير (  198.950بلغ مصروف الزكاة مبلغ )   •

 م. 2019لاير ( في العام   1.465.196لاير ( مقارنة بـ )  1.292.118انخفضت المصروفات التسويقية إلى )  •

   م مقارنة2020لعام  لاير( 9.069.100مبلغ )ة بلغت أرباح إعادة تقييم العقارات اإلستثماري •

 العام.  الهدا خالل هذاوذلك بسبب استالم فندق م  2019لاير( في عام   1.270.992) بـ  

 . م2019 عام في( 124.488.481) ( مقارنةً بـ لاير  124.827.550)  مبلغاً قدرهحقوق المساهمين  بلغت  •

 

 
ً
 :القوائم املالية/ سادسا

 الحسابات  مراجعي تقريرووقائمة الدخل  المالي المركز قائمة حضراتكم على  القوائم المالية المعروضة تتضمن

 .  م2020للعام (   مكتب علي خالد الشيباني) 

 وتقرير القضايا القانونية المقدم من قبل محامي الشركة الدكتور صالح الجربوع.  

 

 

 



 

منسوبيها وكافة الجهات  و  الشركة  مساهمي  جميععن شكرهم وتقديرهم ل   اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يعرب  الختام  وفي

تفاصيل استراتيجية  بأن مجلس اإلدارة يعمل على استكمال  ذات العالقة على جهودهم وتعاونهم مؤكداً لجمعيتكم الموقرة  

الشركة وطرح   مال  رأس  زيادة  نتائجها  من  والتي سيكون  المؤسسي  التحول  األسالشركة وخطة  في سوق  م  هالشركة 

 : من جمعيتكم الموقرة المالية وحوكمة أعمال الشركة، ويأمل  واالستدامةوالتطور المؤسسي  

 .م 31/12/2020على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في   التصويت .1

 .م 31/12/2020التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في  .2

 .  م 31/12/2020المنتهي في للعام المالي الميزانية العمومية التصويت على  .3

 . م 31/12/2020التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في  .4

 .       م 31/12/2020عن إدارتهم خالل العام المالي المنتهي في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على  .5

 وتحديد اتعابه.  م 2022التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين، لمراجعة القوائم المالية للعام  .6

الجمعية .7 انعقاد  تاريخ  من  تبدأ  والتي  المرشحين  بين  من  التالية  للدورة  اإلدارة  لمجلس  انتخاب أعضاء      التصويت على 

 . سنوات  3ولمدة 

 إلى تاريخ انعقاد الجمعية. من تاريخ نهاية دورته للدورة السادسة  دارة التصويت على إجازة أعمال مجلس اإل  .8

 التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثالث سنوات.  .9

10. ( من  الشركة  مال  الى )110,000,000التصويت على زيادة رأس  ( لاير، وذلك عن طريق  150,000,000( لاير 

( عدد  جديدة  أسهم  االسمية  4,000,000اصدار  بقيمتها  نقداً  قيمتها  تدفع  سهم،  وللمساهمين   10(  الواحد،  للسهم  لاير 

( يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع  90الحاليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة في موعد أقصاه )

 . ( سهم4,000,000رأس المال في حال عدم االكتتاب بكامل الزيادة البالغة ) االكتفاء بما يتم االكتتاب به من اسهم زيادة 

                                                                             ( من النظام األساس والمتعلقة براس المال.7التصويت على تعديل المادة )  .11

 وهللا الموفق.،،

 

 مجلس اإلدارة 










































































