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ا�شم ال�شركة
�شركة الطائف للإ�شتثمار وال�شياحة 

الكيان القانوني 
�شركة م�شاهمة �شعودية مغلقة 

تاأ�شي�س ال�شركة 
تم بموجب القرار الوزاري رقم 536 بتاريخ 23 / 03 / 1420هـ 

اأغرا�س ال�شركة 
اإن�شــاء واإدارة المرافــق والمن�شــاآت ال�شياحيــة وخدماتهــا وتنظيم 
الرحــلت ال�شياحيــة واإن�شــاء واإدارة وت�شغيــل المطاعــم وخدمات 
وتطويرهــا  وتخطيطهــا  الأرا�شــي  وتملــك  والإعا�شــة  التوزيــع 
وتاأجيرهــا وبيعهــا واإقامــة المن�شــاآت اللزمــة وتجهيزهــا لل�شكــن 
ال�شياحيــة  والمراكــز  ال�شكنيــة  الوحــدات  واإقامــة  وال�شتثمــار 
والفنــادق وال�شقق والمكاتب والمقــاولت وال�شيانة واإقامة واإدارة 

وت�شغيل محطات الوقود وا�شتراحات الطرق.

المركز الرئي�شي 
يقع المركز الرئي�شي لل�شركة في مدينة الطائف

راأ�س المال 
راأ�ــس المــال )110.000.000 ريــال( مائــة وع�شــرة ملييــن ريال 
�شعــودي مق�شــم اإلى احد ع�شــر مليون �شهــم مت�شاويــة القيمة، تبلغ 
القيمــة ال�شميــة لكل منها ع�شــرة ريالت �شعوديــة وجميعها اأ�شهم 

عادية.

نبذة عن الشركة 
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي 2013 م

خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

�شاحب ال�شمو الملكي
األمير مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز

اأمير منطقة مكة المكرمة

�شاحب ال�شمو الملكي
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء
وزير الدفاع

�شاحب ال�شمو الملكي
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء
الم�شت�شار والمبعوث الخا�س لخادم الحرمين ال�شريفين
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قدمــت �شركة الطائف للإ�شتثمــار وال�شياحة منذ تاأ�شي�شها قبل 
خم�شة ع�شر عامًا وحتى الآن �شورة م�شرقة لل�شياحة بمحافظة 
الطائف حيث اأعطت لل�شياحة معنى ع�شريًا وا�شتحقت الريادة 
الم�شتمــر  ال�شياحيــة بالمحافظــة، فالتطويــر  فــي الخدمــات 
بم�شاريــع ال�شركــة خيــر �شاهــد علــى دورهــا الفاعــل و�شعيهــا 

للإرتقاء بم�شتوى الخدمات ال�شياحية.
على  وموظفيها  ــا  ــه اإدارت ومجل�س  ال�شركة  م�شاهمي  اأهــنــئ 
نجاحهم الذي تحقق وطموحهم الدائم و�شعيهم الدوؤوب للرقي 
تلقاه  الذي  الدعم  ظل  في  بالمحــافظة  ال�شياحي  بالمفهوم 
الحرمين  خادم  بقيادة  الر�شيدة  حكــومتنا  لــدن  من  المنطقة 
الأمين عهده  وولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ال�شريفين 
ــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز وولــــــي ولـــــي الــعــهــد ــم ــل ــش ــــر � ــــي الأم

�شاحب  ورعاية  اهلل،  حفظهم  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمير 
عبدالعزيز بــن  عــبــداهلل  بــن  م�شعل  الأمــيــر  الملكي  ال�شمو 

اأميــر منطقــة مكــة المكرمــة لهتمامــه بالم�شاريــع التنمويــة 
بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.  

واأ�شــاأل اهلل العلي القدير اأن يديم على وطننــا اأمنه وا�شتقراره 
في ظل قيادتنا الحكيمة.

وباهلل التوفيق

محافظ الطائف
فهد بن عبدالعزيز بن معمر

نائب الرئيس الفخري

كلمة معالي نائب الرئيس الفخري 
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي 2013 م

عبداهلل بن سعيد أبوملحه
    رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة

ال�شادة / م�شاهمي �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة       المحترمين
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته               وبعد  

ي�شرنــي وزملئــي اأع�شــاء مجل�ــس الإدارة اأن نعر�س عليكم التقريــر ال�شنوي 
لل�شركــة للعام المالــي 2013م، والــذي تلحظون فيه ا�شتمــرار  ال�شركة  في 
تطويــر البنية التحتية لمرافق منتجع الكــر الترفيهي، حيث تم النتهاء من  
اتمــام المرحلــة الثانية من تو�شعــة المنتجع وتطويره، ولزلنــا نتابع �شدور 
ترخي�ــس مبنى الوحدات ال�شكنيــة الواقعة بجوار الفنــدق بالهدا للبدء في 

تنفيذها.
وكما تعلمون فــاإن ال�شركة قد قامت بتوزيع اأرباحًا للم�شاهمين العام الما�شي 
2012م، ونعدكــم اأننــا �شن�شتمــر فــي بــذل الجهد، مع العلــم اأنــه لزال اأمامنا 
بع�س العقبــات التي ت�شعى ال�شركة لتجاوزها في تحقيق ما تتطلعون اإليه من 
تو�شع وا�شتثمار اأموال ال�شركة في م�شاريع تعود عليكم بالفائدة وعلى الوطن 

م�شاهمة في تنمية هذه المحافظة الفتيه.
واإننــا بعون اهلل �شنحقــق ذلك بالدعم المتوا�شل مــن حكومة خادم الحرمين 
ال�شريفين و�شمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم اهلل، وبت�شجيع من 
�شمــو اأمير المنطقــة الذي وعدنا بذلك، وبتعاون وت�شجيــع م�شتمر من  معالي 

محافظ الطائف، ول نن�شى ما تقدمه اأمانة الطائف من ت�شجيع ودعم.  
واهلل ن�شــاأل اأن يحفظ مليكنا وولي عهده وولي ولي العهد وحكومتنا الر�شيدة 

واأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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روؤية ال�شركة:
"اأن تكون �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة المطور الرئي�س للم�شاريع ال�شتثمارية 
المختلفة والتي تهدف للم�شاهمة فــي التنمية القت�شادية والجتماعية وال�شياحية، 
وتحقــق العوائد المجزيــة لم�شاهميها، مع الهتمام بتح�شين جميــع جوانب الحياة في 

المنطقة عبر ال�شتثمار في القطاعات التي ت�شمن ذلك".

ر�شالة ال�شركة:  
"ت�شعــى �شركــة الطائــف للإ�شتثمــار وال�شياحــة لقيادة �شــوق التطوير فــي محافظة 
الطائــف من خــلل ال�شتثمار مع �شركاء اإ�شتراتيجيين فــي الم�شاريع التي تحقق اأف�شل 
العوائــد للم�شاهمين مع اإلتزامهــا بم�شوؤوليتها تجاه المجتمــع، واإهتمامها بتوفير اأف�شل 

بيئات العمل لموظفيها".

ال�شركات التابعة:  

�شركة الطائف للتطوير العقاري

�شركة الطائف للتنمية



7
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عبدالغني بن محمود �شباغ

اإبراهيم بن محمد بن �شعيدان

هاني بن عثمان باعثمان

عبداهلل بن �شعيد ابوملحه
رئي�س مجل�س الدارة

بندر بن عبدالرحمن بن معمر 
الع�شو المنتدب

م�شاعد بن را�شد الغامدي

تي�شير بن خليل ال�شابط
نائب رئي�س مجل�س الدارة

�شعود بن عامر المطيري

علي بن هيف القحطاني

مجلس اإلدارة
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ال�شادة الكرام م�شاهمي �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة                             المحترمين
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�شــر  مجل�ــس اإدارة ال�شركة اأن يقدم لكم تقريره عن العــام المالي المنتهي في 
2013/12/31م والذي يمكن اإيجازه بالآتي: 

اأوًل/تنفيذ الم�شاريع: 
اأنهــت ال�شركــة المرحلــة الثانيــة من تو�شعــة وتطوير منتجــع الكــر الترفيهي، اإذ تــم ا�شتكمال 
تو�شعــة الألعاب المائية وتطوير مرافقها باإ�شافة مجموعة من المرافق والزلجات اإ�شافة اإلى 
ا�شتكمــال وت�شغيــل منطقة العائلت والتي ت�شمل عدد من المرافــق الجديدة مثل ت�شلق الحبال 
والطيــران المعلــق والألعــاب الرملية وجل�شات العائــلت وم�شمار �شبــاق ال�شيــارات، اإ�شافة اإلى 
المرافق الخدمية والمطاعم والمحلت التجارية، كما تم البدء في المرحلة الأولى من منطقة 

الألعاب الن�شائية، وبداأت ال�شركة الت�شغيل التجريبي لل�شتراحة الأولى على طريق كرا.

ثانيًا/الت�شويق:
اأولــت ال�شركــة الجانب الت�شويقي جل اهتمامها وتمت ال�شتفادة مــن الكوادر الموؤهلة في هذا 
المجــال وتفعيــل العديد من الخطــط والبرامــج الت�شويقيــة وتطوير الخدمــات والمنتجات، 
والتركيــز علــى الفعاليــات كعن�شــر جــذب اإ�شافــة اإلى و�شــع برامــج ل�شتقطــاب المجموعات 

ال�شياحية، وتركيز الحملت الإعلنية على الفئات الم�شتهدفة.

ثالثًا/الت�شغيل وال�شيانة: 
تــم اإجراء ال�شيانة ال�شاملة لمكائن ومحركات التلفريــك باإ�شراف �شركة دبلمايرالنم�شاوية، 
كما تم تطبيق جداول ال�شيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والمرافق الأخرى لمواجهة 
زيــادة عــدد �شاعات الت�شغيــل بفاعلية ملمو�شة وهلل الحمــد، وبداأت ال�شركــة بتطبيق خطط 
تطوير المطاعم والمحلت التجارية ورفع م�شتوى الخدمات المقدمة للزائرين وت�شغيلها بما 

يتنا�شب مع احتياجات الزوار. 

تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 /2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي 2013 م

رابعًا/التوظيف والتدريب:
بلغ عدد العاملين بال�شركة في نهاية العام 2013م )154( موظف منهم )48( موظف �شعودي، 
وتم زيادة عدد الموظفين لمواجهة التو�شع في المرافق وزيادة �شاعات الت�شغيل، وبلغت ن�شبة 
ال�شعــودة )40 %(، وا�شتمــرت ال�شركة في تاأهيل وتدريب موظفيهــا في �شتى التخ�ش�شات وبما 

تتطلبه طبيعة العمل. 

خام�شًا /نظام تقنية المعلومات:
بــداأت ال�شركة بتطبيق النظام الآلي لتقنية المعلومات مع بداية العام 2013م، ومع ا�شتكمال 
البنية التحتية لتقنية المعلومات ت�شعى ال�شركة اإلى ا�شتكمال الأنظمة المكملة له مثل نظام 

التذاكر الإلكترونية والبوابات الذكية ونظام المراقبة الإلكترونية. 

�شاد�شًا/مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة:
يح�شل اأع�شاء مجل�س الإدارة على بدل ح�شور اجتماعات عن كل اجتماع بالإ�شافة اإلى تذاكر 
ال�شفــر عن كل اجتماع يعقد خارج مقر اإقامة الع�شو ، وقد بلغت م�شاريف ح�شور الجتماعات 

للعام 2013م مبلغًا قدره )51.000( ريال 
كما تم �شرف رواتب لع�شو مجل�س الإدارة المنتدب مقابل اإدارته لل�شركة بمبلغ )420.000( 
ريــال عن العــام 2013 ، ونظرًا لجهوده وما حققه من نتائج مميــزة قرر المجل�س في اجتماعه 
رقــم )4/4( بتاريــخ 07 / 06 / 1434 هـــ الموافــق 17/04/2013م �شــرف مكافــاأة له بمبلغ 

)500.000( ريال عن العام المالي 2012م.   

�شابعًا /الق�شايا القانونية:
ق�شية اأر�س الحلواني:

�شبق واأن �شدر حكم ل�شالح ال�شركة باإلزام ورثة عبد ال�شكور حلواني باإعادة المبلغ الم�شتحق 
لل�شركــة وقــدره)5.000.000 ريــال(، حيــث اأعتبــر البيــع لغيًا ، لعــدم تحقــق الملكية ولم 
يثبــت الورثــة ملكيتهم للأر�س المباعة. اإل اأن محكمة ال�شتئناف طلبت تطبيق �شك ال�شركة 
الم�شتــرى مــن �شمو الأمير متعب من قبل اأمانة الطائف واأحيل الطلب من المحكمة العامة اإلى 
الأمانــة لتطبيق ال�شــك ، ويرى محامي ال�شركة اأن الق�شية ت�شيــر ل�شالح ال�شركة برغم بطء 

الإجراءات.
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ق�شية م�شتثمر فندق رمادا الهدا:
نظرًا لعدم التزام م�شتثمر فندق رمادا الهدا ب�شداد م�شتحقات الإيجارات ال�شنوية لل�شركة في 
مواعيدها وتاأخيرها مدد طويلة، رغم توجيه الكثير من خطابات المطالبة له و�شعي ال�شركة 
للو�شول اإلى ت�شوية ودية معه ، فقد قامت ال�شركة برفع دعوى على الم�شتثمر للمطالبة بف�شخ 
عقــد الإيجــار،  ولزالــت الق�شيــة منظورة لــدى الدائرة الرابعــة بمحكمــة الإ�شتئناف بمكة 

المكرمة ويرى محامي ال�شركة اأن الق�شية ت�شير ل�شالح ال�شركة.    

ثامنًا/ترخي�س مباني منتجع اأعالي الهدا:
تقدمــت ال�شركــة بطلب ترخي�س لمبنى فندق رمادا الهدا ومبنــى الأجنحة ال�شكنية المقامة 
بمنتجــع اأعالي الهــدا اإ�شافة لمبنى الوحدات ال�شكنية الجديد التــي تعتزم ال�شركة تنفيذه، 
و�شــدر ترخي�س المباني القائمة من الأمانة وجاري متابعة اإجراءات الح�شول على ترخي�س 

الوحدات ال�شكنية الجديدة.

تا�شعًا/الإيرادات:
مازالــت ال�شركــة بحمــد اهلل م�شتمرة فــي تحقيــق الإيــرادات القيا�شية حيث بلغــت اإيرادات 
الن�شــاط حتــى تاريــخ 2013/12/31م )22.793.950 ريــال( وبارتفــاع قــدره )16 %( عــن 
العام 2012م حيث كانت )19.693.273( ريال وتعود اأ�شباب تح�شن الإيراد اإلى عدة عوامل، 
اأهمهــا تو�شعة وزيادة المرافــق وتفعيل البرامج الت�شويقية والحملت الإعلنية ورفع م�شتوى 
الخدمــات واإقامة عدد من الفعاليات الجاذبة وزيادة �شاعات الت�شغيل ، واأدى ذلك بعد توفيق 

اهلل تعالى اإلى:
• ارتفاع اإجمالي الربح بن�شبة )13.5 %( نتيجة ارتفاع الإيرادات حيث بلغ )10.994.248( 	

ريال في عام 2013م مقارنة بـ )9.682.988( ريال في عام 2012م.
• ارتفــاع تكلفــة الن�شــاط حيــث بلغــت )11.799.702( ريــال تمثــل )52 %( مــن اإجمالي 	

اإيــرادات الن�شــاط فــي عام 2013م مقارنــة بـــ )10.010.285(  ريال، تمثــل )51 %( من 
اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2012 م، اأي بارتفاع قدره)1%(. 

• ارتفاع م�شروفات البيع والتوزيع حيث بلغت )1.980.737( ريال في عام 2013 م مقارنة 	
بـ )880.204( ريال في عام 2012 م.

• وبالتالــي ارتفعت تكلفة الإيرادات بالن�شبة لإيــرادات الن�شاط بن�شبة )60 %( لعام 2013 	
مقابل )55 %( لعام 2012م ، اأي بارتفاع قدره )5 %( .

• ويعــود ال�شبب في ارتفاع تكاليف الن�شــاط اإلى ارتفاع الرواتب والأجور ب�شبب زيادة عدد 	
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موظفي ال�شركة حيث بلغ )154 موظف( مقارنة بـ )114 موظف( في عام 2012م ، وذلك 
لإكمــال ت�شغيل المرافق مما اأثر بالتالي على مخ�ش�شات مكافاأة ترك الخدمة والتاأمينات 
الجتماعيــة ومخ�ش�ــس الإجــازات والتاأميــن الطبــي، واإلــى تطبيــق اأنظمــة وزارة العمل 
الجديــدة التــي �شاهمــت في رفــع مبالغ الر�شــوم الحكوميــة ، بالإ�شافة اإلــى ارتفاع ق�شط 
ال�شتهــلك ال�شنــوي ب�شبب اإ�شافة عدد مــن الأ�شول الجديدة، وم�شروفــات تفعيل قطاع 

الأغذية والم�شروبات.  
• �شاحــب ذلك ثبات فــي ن�شبة الم�شاريف العمومية والإداريــة حيث كانت )4.181.943( 	

ريال تمثل )21 %( من اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2012م وقد بلغت )4.920.448( 
ريال تمثل ) 21 %( من اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2012م .

• ونتيجــة لذلــك انخف�ــس �شافــي الدخــل بمقــدار) 5 %( اإذ بلــغ  ) 5.609.976( ريال في 	
2013م مقارنة بمبلغ ) 5.888.884 ( ريال في عام 2012 م وذلك نتيجة لرتفاع تكاليف 

الإيرادات بنف�س الن�شبة . 
• اإلــى 	 2012م  عــام  فــي  ريــال   )117.902.880( مــن  الم�شاهـميــن  حقــوق  ازدادت 

)118.012.856( ريال في عام 2013م.
وتو�شــح الجداول الآتية التح�شن الذي طراأ علــى قوائم الدخل والمركز المالي 

لل�شركة خلل الخم�شة اأعوام الما�شية:

موؤ�شرات قائمة الدخل
2013  2012 200920102011البــــــــــــــــــــــــــيان

11.377.09211.737.36416.170.22219.693.27322.793.950ايرادات الن�شاط

6.815.1926.921.2078.043.80510.890.48913.780.439تكاليف الإرادات

4.561.9004.816.1578.126.4178.802.7849.013.511جممل الربح

3.075.7173.042.1783.442.6724.181.9434.920.448م�شاريف ادارية وعمومية

184.777514.09269.50294.21978.506اليرادات الخرى 

702.488702.4881.916.6682.000.0002.000.000اإيرادات ممتلكات اإ�شتثمارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1.100.0001.000.0001.000.000خم�ش�س التزامات حمتملة 

259.067241.767  264.620312.9511.018.070الـــــزكـــــــــــــــــــــاة

1.008.8281.677.6084.332.0195.888.8845.609.976�شايف الربح

      تم ت�شديد فروقات زكوية عن الأعوام )2001 - 2008 ( بمبلغ 635.660 ريال               تم توزيع اأرباح بن�شبة %5 .
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موؤ�شرات المركز المالي
2013 2009201020112012البــــــــــــــــــــــــــيان 

7.610.5338.850.62812.211.97812.031.1906.953.254موجودات متداولة 

1.232.8331.112.629827.750647.7632.868.473مطلوبات متداولة 

6.377.7007.737.99911.384.22811.383.4279.821.727راأ�س املال العامل 

40.095.82142.316.79046.032.61429.702.38633.291.249الأ�شول الأخرى 

57.204.76356.186.70054.613.83378.416.42991.561.088�شايف الأ�شول الثابتة

103.678.284104.244.890108.695.272120.150.005122.437.746�شايف املوجودات 

2.248.6313.109.2284.163.1531.599.3621.556.417املطلوبات الأخرى 

100.429.653102.132.261105.935.556117.902.880118.012.856حقوق امل�شاهمني 

103.911.117106.354.118112.858.425120.150.005122.437.746�شايف اخل�شوم وحقوق امللكية 

102.155.000102.155.000103.920.000110.000.000110.000.000راأ�س املال املدفوع 

1.983.2862.544.284 961.196961.1961.394.398الحتياطيات 

عا�شرًا/الميزانية العمومية :
المركزالمالــي  قائمــة  ح�شراتكــم  علــى  المعرو�شــة  العموميــة  الميزانيــة  تت�شمــن 

وتقريرمراجعي الح�شابات والقوائم المالية للعام 2013م 
وفــي الختــام يتقدم رئي�س و اأع�شاء مجل�س الإدارة بال�شكــر والتقدير اإلى جميع م�شاهمي 
ال�شركــة على جهودهم وتعاونهم، ويعــرب المجل�س عن تقديره لمن�شوبي ال�شركة وجميع 
الجهــات ذات العلقة علــى الجهود  التي بذلوها والتعاون البناء مــع ال�شركة خلل العام 

المالي2013 م، وياأمل من جمعيتكم الموقرة : 

الموافقة على ما ورد بتقرير مجل�س الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.. 1
الم�شادقــة علــى الميزانية العموميــة وتقرير مراجعي الح�شابــات للعام المالي . 2

المنتهي في 2013/12/31م.
اإبــراء ذمــة اأع�شــاء مجل�ــس الإدارةعــن اإدارتهــم خــلل العــام المالــي المنتهــي فــي . 3

2013/12/31م.
الموافقــة علــى اختيــار مراقبــي ح�شابات ال�شركــة من بيــن المر�شحين مــن قبل لجنة . 4

المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 م وتحديد اأتعابهم.
واهلل الموفق ،،،

مجل�س الإدارة
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�شركة الطائف للإ�شتثمار وال�شياحة
)�شركة م�شاهمة �شعوديةمقفلة(

القوائم المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2013 م

مــــــــع
تقرير مراجعي الح�شابات
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