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خادم الحرمين ال�شريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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�شاحب ال�شمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير الداخلية

�شاحب ال�شمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء وزير الدفاع
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�شاحب ال�شمو الملكي
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز
م�شت�شار خادم الحرمين ال�شريفين

اأمير منطقة مكة المكرمة
الرئي�س الفخري لل�شركة
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عبدالغني بن محمود �شباغ

اإبراهيم بن محمد بن �شعيدان

هاني بن عثمان باعثمان

م�شاعد بن را�شد الغامدي
رئي�س مجل�س االدارة

بندر بن عبدالرحمن بن معمر 
الع�شو المنتدب

عبدالعزيز بن عبدالهادي تردي

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

�شعود بن عامر المطيري

علي بن هيف القحطاني
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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�شاء واإدارة المرافق والمن�شاآت ال�شياحية وخدماتها وتنظيم الرحلت ال�شياحية واإن�شاء واإدارة وت�شغيل 
المطاعــم وخدمــات التوزيع واالإعا�شة وتملــك االأرا�شي وتخطيطها وتطويرها وتاأجيرهــا وبيعها واإقامة 
المن�شــاآت اللزمة وتجهيزها لل�شكن واال�شتثمار واإقامــة الوحدات ال�شكنية والمراكز ال�شياحية والفنادق 

وال�شقق والمكاتب والمقاوالت 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 ريال( مائة وع�شرة مليين ريال �شعــودي مق�شم اإلى احد ع�شر مليون 
�شهم مت�شاوية القيمة، تبلغ القيمة اال�شمية لكل منها ع�شرة رياالت �شعودية وجميعها اأ�شهم عادية.

روؤية ال�شركة:
المختلفة  للم�شاريع اال�شتثمارية  الرئي�س  المطور  الطائف لل�شتثمار وال�شياحة  "اأن تكون �شركة 
والتــي تهــدف للم�شاهمــة فــي التنميــة االقت�شاديــة واالجتماعيــة وال�شياحيــة، وتحقــق العوائد 
المجزيــة لم�شاهميهــا، مع االهتمــام بتح�شين جميع جوانب الحياة في المنطقــة عبر اال�شتثمار في 

القطاعات التي ت�شمن ذلك".

ر�شالة ال�شركة:  
"ت�شعى �شركة الطائف للإ�شتثمار وال�شياحة لقيادة �شوق التطوير في محافظة الطائف من خلل 
اال�شتثمــار مع �شركاء اإ�شتراتيجيين في الم�شاريع التي تحقق اأف�شل العوائد للم�شاهمين مع اإلتزامها 

بم�شوؤوليتها تجاه المجتمع، واإهتمامها بتوفير اأف�شل بيئات العمل لموظفيها".

ال�شركات التابعة:  

نبذة عن الشركة 

�شركة الطائف للتطوير العقاري �شركة الطائف للتنمية�شركة الطائف لل�شيافة
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مساعد بن راشد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة
ال�شادة/ م�شاهمي �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة                                             المحترمين

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،  
ي�شرنــي نيابــة عن زملئــي اأع�شــاء مجل�ــس االإدارة ومن�شوبــي ال�شركة اأن نرحــب باالإخوة 
الم�شاهميــن في �شركة الطائف لل�شتثمــار وال�شياحة �شاكرًالهم دعمهــم الم�شتمر لل�شركة، 
والتي ا�شتطاعت بف�شل اهلل المحافظة على معدالت االأداء واال�شتمرار في تحقيق االأرباح.
كمــا ا�شتمرت ال�شركــة خلل العام الما�شي فــي تطوير م�شروعاتها بمنتجــع الكر الترفيهي 
وموقــع اال�شتراحــة الرابعة لتنفيذ م�شــروع الطيران ال�شلكــي بوا�شطة اأحــد الم�شتثمرين 

والذي �شيكون اأحد الم�شاريع النوعية باإذن اهلل.
وبداأنا في درا�شة �شروط و�شوابط دخول �شوق تداول االأ�شهم ال�شعودية الموازية )نمو(.

وي�شرنــي اأن اأرفــع خال�س ال�شكر ل�شاحــب ال�شمو الملكي م�شت�شار خــادم الحرمين ال�شريفين 
اأميــر منطقة مكــة المكرمة االأمير خالــد الفي�شل على دعمه المتوا�شــل لل�شركة ومتابعته 
الإ�شــدار ترخي�ــس مبنــى الوحــدات ال�شكنيــة بالهــدا، مثمنًا دعــم حكومة خــادم الحرمين 
ال�شريفيــن الملــك �شلمــان بــن عبدالعزيــز و�شمو ولــي عهده و�شمــو ولي ولي العهــد حفظهم 
اهلل، وال يفوتنــي اأن اأتقــدم بال�شكر والتقدير لمعالي االأ�شتاذ/ فهد بن عبدالعزيز بن معمر 
محافــظ الطائــف �شابقــًا على ما قدمه مــن جهد ودعــم لل�شركة منــذ تاأ�شي�شها، كمــا اأتقدم 
بال�شكــر ل�شعــادة  المهند�ــس/ محمد بن عبد الرحمــن المخرج اأمين الطائــف �شابقًا على ما 
لقيته ال�شركة من دعم وم�شاندة، واأرحب ب�شعادة محافظ الطائف االأ�شتاذ/ �شعد الميموني 

و�شعادة اأمين محافظ الطائف المهند�س/ محمد اآل هميل متمنيًا لهما التوفيق وال�شداد.
وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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اأواًل/ تطوير الم�شاريع:
ا�شتمــرت ال�شركــة فــي اأعمال تطويــر م�شروعاتهــا بمنتجع الكــر الترفيهي وتــم ت�شغيــل منطقة االألعــاب المائية 
المخ�ش�شــة للأطفــال والتــي ت�شــم زالجات وم�شابــح مخ�ش�شــة للأطفال. وقــد تقدمــت موؤ�ش�شة النــزل والترفيه 
ال�شتثمار موقع اال�شتراحة الرابعة وتنفيذ م�شروع الطيران ال�شلكي والذي �شيكون اأحد الم�شاريع النوعية وعن�شر 
جــذب كبير للمنطقة. كما تم ا�شتكمال تجهيز وت�شغيل المطبخ المركزي وفتح قنوات ت�شويقية لخدمات االإعا�شة 

والحفلت الخارجية مما �شيعزز تنويع م�شادر الدخل لل�شركة .

ثانيًا / الت�شويق :
ا�شتمــرت ال�شركــة فــي تطويــر المنتجــات وتح�شيــن الخدمــات المقدمــة للــزوار  وو�شع برامــج ت�شويقيــة خا�شة 
بالمجموعــات ال�شياحيــة وا�شتطاعــت بف�شــل اهلل ا�شتقطــاب �شرائــح جديدة. كما تــم اإعادة النظر فــي ال�شيا�شة 
الت�شعيرية بناء على التجارب ال�شابقة، مع التركيز على  العرو�س الت�شويقية في غير الموا�شم اإ�شافة اإلى التركيز 

على الت�شويق االإلكتروني عن طريق و�شائل التوا�شل االجتماعي.وتنظيم الفعاليات والبرامج الجاذبة.

ثالثًا / الت�شغيل وال�شيانة: 
بلغــت اأيــام الت�شغيــل خلل العام 2016 م )280 يومًا ( مقارنة بـ ) 249 يومًا ( خلل العام 2015م ، وقامت ال�شركة 
باأعمــال ال�شيانــة ال�شنوية وفق خطط ال�شيانة المجدولة لكافة المرافــق واالأجهزة والمعدات وذلك بالتعاون مع 

ال�شركات ال�شانعة، ويجري ب�شكل دوري مراجعة م�شتوى الخدمات المقدمة بما يتنا�شب مع احتياجات الزوار.

رابعًا / الموارد الب�شرية :
انطلقــا مــن ر�شالة ال�شركة التي تركــز على اال�شتثمار في العن�شــر الب�شري  واإيمانها باأنه المحــرك االأ�شا�شي الأي 
نجاح،ممــا يتطلــب و�شع برامــج للتدريب ورفع القــدرات والمهارات لتتنا�شب مــع طبيعة االأعمال، فقــد اأعدت اإدارة 
ال�شركــة ا�شتراتيجيــة متكاملة للمــوارد الب�شرية، وقد بلغ عــدد العاملين بال�شركة في نهاية عــام 2016م )214( 

موظف مقارنة بـ  )203( موظف في نهاية عام 2015م وبلغت ن�شبة ال�شعودة ) %27.8( .

خام�شًا /  تقنيةالمعلومات:
اأنجــزت ال�شركــة معظم اأعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات وتجهيز ال�شبكات، كما تم ا�شتكمال تغطية �شبكة 
االإنتر نت في منتجع الكر  الترفيهي ويجري ا�شتكمال انظمة الربط بين المواقع ليتم تفعيل نظم تقنية المعلومات 

ب�شكل كامل.

�شاد�شًا / بدل ح�شور جل�شات مجل�س االإدارة:
يح�شل اأع�شاء مجل�س االإدارة على بدل ح�شور اجتماعات عن كل اجتماع باالإ�شافة اإلى تذاكر ال�شفر عن كل اجتماع 
يعقــد خارج مقر اإقامة الع�شو، وقد بلغت م�شاريف ح�شــور االجتماعات للعام 2016م مبلغا قدره )51.000ريال(. 
كمــا تــم �شرف مكافاأة للع�شو المنتدب مقدراها ) 199.568 ريــال ( عن العام المالي 2015م نظير جهودة في اإدارة 

ال�شركة وتحقيق اأرباح، وتم �شرفها خلل العام 2016م. 

تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31  / 12  /  2016 م
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�شابعًا / الق�شايا القانونية:
1. ق�شية اأر�س الحلواني:

الزالــت ال�شركــة ت�شعــى ال�شتعادة مبلــغ الـــ )5.000.000 ريال( الم�شتحــق من ورثــة عبدال�شكــور الحلواني، وتم 
عقــد عــدة جل�شات خلل العــام 2016م وعلى الرغم من انتظام ال�شركة في ح�شــور الجل�شات التي كان اأولها بتاريخ 
2016/03/08م  واآخرهــا بتاريــخ 08/18/ 2016م، اإال اأن مماطلــة وكيــل ورثة الحلواني فــي اإح�شار الم�شتندات 
اإ�شافــة لكثــرة تنقلت الق�شاة بالمحكمــة العامة بالطائف اأدى اإلى تاأخر �شدور الحكــم. وبرغم بطئ االإجراءات 

فاإن محامي ال�شركة يرى اأن الق�شية ت�شير ل�شالح ال�شركة.

2. ق�شية م�شتثمر فندق رمادا الهدا:  
كلفــت محكمــة اال�شتئناف اإدارة التوافق والتحكيم بغرفة جدة ببدء اإجراءات التحكيم ، اإ�شافة اإلى قرار الدائرة 
الحقوقيــة الرابعــة بتاريخ 1438/01/18هـ الموافق 19 /10 / 2016م بتعييــن محكمًا ثالثًا )المحكم المرجح( 
وقــد حدد موعــد للجل�شة بتاريــخ 1438/05/22هـــ الموافــق 2017/02/19م. والق�شية م�شتمــرة ويرى محامي 

ال�شركة اأن الحكم �شي�شدر ل�شالح ال�شركة. 

ثامنًا / ترخي�س مباني منتجع اأعالي الهدا :
بنــاء علــى الدعم الذي حظيت به ال�شركة من لدن االأمير خالد الفي�شل مع معالي وزير ال�شوؤون البلدية والقروية، 
عقــدت اإدارة ال�شركــة عــدة اجتماعات مع �شعــادة اأمين الطائــف ونتوقع بــاإذن اهلل �شدور الترخي�ــس خلل العام   

2017م باإذن اهلل .

تا�شعًا / االإيرادات :
نجحــت ال�شركــة بف�شــل اهلل وتوفيقــه خــلل العــام المالــي 2016م فــي تحقيــق اإنجــاز جديــد ي�شاف اإلــى �شجل 
اأرقامهــا اإذ بلغــت  اإيــرادات الن�شــاط ) 29.245.212 ريــال( بارتفــاع قــدره )2% ( عــن العــام 2015م حيــث كانت 

)28.641.521ريال(، اإ�شافة لتقنين الم�شروفات مما اأدى اإلى  :

• مقارنــة 	 2016م  عــام  فــي  ريــال(   12.647.297( بلــغ  حيــث   )%13( بن�شبــة  الربــح  اإجمالــي  ارتفــاع 
بـ)11.143.125ريال( في عام 2015م . 

• انخفا�ــس تكلفــة الن�شاط حيث بلغــت )16.597.915 ريال( تمثــل )57%( من اإجمالي اإيــرادات الن�شاط في 	
عام 2016م مقارنة بـ  ) 17.498.396 ريال(، تمثل )61%( من اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2015م، اأي 

بانخفا�س قدره )4 %(. 
• انخفا�س الم�شروفات الت�شويقية حيث بلغت )2.525.870 ريال( في عام 2016م مقارنة بـ)3.744.003ريال( 	

في عام 2015م ، اأي بانخفا�س قدره ) 33 % (.
• �شاحب ذلك ارتفاع في الم�شاريف العمومية واالإدارية بن�شبة واحد في المائة ،حيث بلغت )5.541.183ريال( 	

تمثــل ) 19 % ( مــن اإجمالــي اإيــرادات الن�شاط في عــام 2016م مقابل)5.239.958ريال( تمثــل ) 18% ( من 
اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2015م.

• ونتيجة لذلك ارتفع �شافي الدخل بعد الزكاة بمقدار) 282 %( اإذ بلغ ) 5.313.495 ريال( في 2016م مقارنة 	
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بمبلــغ ) 1.389.525 ريــال( فــي عام 2015م. مع ملحظة اأنــه تم تكوين مخ�ش�س ديون م�شكــوك في تح�شيلها 
بمبلغ )2.000.000  ريال ( مقابل الذمم المدينة لورثة عبدال�شكور حلواني خلل العام 2015م.

• ازدادت حقــوق الم�شاهـميــن مــن ) 132.623.296 ريــال( في عــام 2015م اإلى )137.936.791ريــال( في عام 	
2016م .

وتو�شح الجداول االآتية التغير الذي طراأ على قوائم الدخل والمركز المالي لل�شركة خلل الخم�شة اأعوام الما�شية:

مؤشرات قائمة الدخل
2013201420152016*2012البــــــــــــــــــــــــــيان

19.693.27322.793.95027.130.28028.581.52129.245.212اإيرادات الن�شاط

10.890.48913.780.43916.664.52521.242.39919.123.784تكاليف االإيرادات

8.802.7849.013.51110.465.7557.399.12210.121.428جممل الربح

4.240.7884.920.4485.428.5075.239.9585.541.183م�شاريف ادارية وعمومية

319.826319.826319.826319.826139.826ا�شتهلك  ممتلكات اإ�شتثمارية

78.506659.347223.2102.768(94.219)االيرادات االخرى

2.000.0002.000.0002.000.0001.748.1621.748.162اإيرادات ممتلكات اإ�شتثمارية

ـــــــــــــــــ2.000.000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخم�ش�س التزامات حمتملة

259.067241.767375.784421.184494.600الـــــزكـــــــــــــــــــــاة

5.888.8845.609.9767.000.9851.389.5285.313.495�شايف الربح

* تم توزيع اأرباح بن�شبة 5% في عام 2012م .

مؤشرات المركز المالي
20122013201420152016البــــــــــــــــــــــــــيان

12.031.1906.953.25411.087.90917.193.64622.941.938موجودات متداولة

647.7632.868.4733.337.3319.724.3209.755.098مطلوبات متداولة

11.383.4274.084.7817.750.5787.469.32613.186.840راأ�س املال العامل

29.702.38623.923.40414.086.7438.635.3128.315.488االأ�شول االأخرى

78.416.42991.561.088104.776.290118.498.390119.002.664�شايف االأ�شول الثابتة

120.150.005122.437.746129.950.942144.327.348150.260.090�شايف املوجودات

1.599.3621.556.4171.599.7711.979.7322.568.201املطلوبات االأخرى

117.902.880118.012.856125.013.841132.623.296137.936.791حقوق امل�شاهمني

120.150.005122.437.746129.950.942144.327.348150.260.090�شايف اخل�شوم وحقوق امللكية

110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000110.000.000راأ�س املال املدفوع

1.983.2862.544.2843.244.3833.358.1513.889.501االحتياطيات
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عا�شرا /الميزانية العمومية :
تت�شمــن الميزانية العمومية المعرو�شة على ح�شراتكم قائمــة المركز المالي وتقريرمراجعي 

الح�شابات والقوائم المالية للعام 2016م.
وفــي الختام يتقدم رئي�س واأع�شاء مجل�س االإدارة بال�شكــر والتقدير اإلىجميع م�شاهمي ال�شركة 
علــى جهودهــم وتعاونهم، ويعــرب المجل�س عن  تقديــره لمن�شوبي ال�شركة وجميــع الجهات ذات 
العلقــة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع ال�شركة خلل العام المالي 2016م، وياأمل 

من جمعيتكم الموقرة: 
الت�شويت على ما ورد بتقرير مجل�س االإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.. 1
الت�شويت على تقرير مراجعي الح�شابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.. 2
الت�شويت على الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م. . 3
الت�شويــت على اإبــراء ذمة اأع�شــاء مجل�س االإدارة عــن اإدارتهم خلل العــام المالي المنتهي . 4

في2016/12/31م.      
الت�شويت على اختيار مراقبي ح�شابات ال�شركة من بين المر�شحين من قبل لجنة المراجعة . 5

لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد اأتعابهم.
الت�شويت على تعديل النظام االأ�شا�شي لل�شركة بما يتفق مع  نموذج نظام ال�شركات الم�شاهمة . 6

ال�شادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/06/01 هـ.
الت�شويــت علــى تعديل المــادة رقم )3( مــن النظام االأ�شا�شــي لل�شركة والمتعلقــة باأغرا�س . 7

ال�شركة.
الت�شويت علــى تعديل المادة رقم )19( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة والمتعلقة ب�شلحيات . 8

المجل�س.
الت�شويت علــى تعديل المادة رقم )21( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة والمتعلقة ب�شلحيات . 9

رئي�س المجل�س.

واهلل الموفق .؛؛
مجل�س االإدارة
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�شركة الطائف للإ�شتثمار وال�شياحة
)�شركة م�شاهمة �شعوديةمقفلة(

القوائم المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2016 م

مــــــــع
تقرير مراجعي الح�شابات
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