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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز

مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكه المكرمة

الرئيس الفخري للشركة

صاحب السمو الملكي
األمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز

نائب أمير منطقة مكه المكرمة
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نبذة عن الشركة

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

الكيان القانوين 
 �شركة م�شاهمة �شعودية مغلقة

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

اأغرا�س ال�شركة 
اإن�شــاء واإدارة املرافق واملن�شــاآت ال�شــياحية وخدماتها وتنظيم الرحالت ال�شياحية واإن�شاء واإدارة وت�شغيل 
املطاعــم وخدمــات التوزيــع والإعا�شــة ومتلــك الأرا�شــي وتخطيطهــا وتطويرهــا وتاأجريهــا وبيعهــا واإقامــة 
املن�شــاآت الالزمــة وجتهيزهــا لل�شــكن وال�شــتثمار واإقامــة الوحــدات ال�شــكنية واملراكز ال�شــياحية والفنادق 

وال�شــقق واملكاتــب واملقــاولت وال�شيانــة واإقامة واإدارة وت�شــغيل حمطات الوقود وا�شــراحات الطرق.
راأ�س املال 

راأ�ــس املــال )  110.000.000 ( مائــة وع�شــرة ماليــن ريــال �شــعودي مق�شــم اإىل احــد ع�شــر مليــون �شــهم 
مت�شــاوية القيمــة، وتبلــغ القيمــة الإ�شــمية لــكل منها ع�شــرة ريــالت �شــعودية وجميعها اأ�شــهم عادية. 

روؤية ال�شركة : 
»اأن تكــون �شــركة الطائــف لال�شــتثمار وال�شــياحة املطور الرئي�ــس للم�شــاريع ال�شــتثمارية املختلفة والتي 
تهدف للم�شاهمة يف التنمية القت�شادية والجتماعية وال�شياحية، وحتقق العوائد املجزية مل�شاهميها، 

مع الهتمام بتح�شن جميع جوانب احلياة يف املنطقة عرب ال�شتثمار يف القطاعات التي ت�شمن ذلك«.

ر�شالة ال�شركة :
»ت�شــعى �شــركة الطائــف لال�شــتثمار وال�شــياحة لقيــادة �شــوق التطويــر يف حمافظــة الطائــف مــن خــالل 
ال�شــتثمار مــع �شــركاء ا�شــراتيجين يف امل�شــاريع التــي حتقــق اأف�شــل العوائــد للم�شــاهمن مــع التزامهــا 

مب�شــوؤوليتها جتــاه املجتمــع، واهتمامهــا بتوفــري اأف�شــل بيئــات العمــل ملوظفيهــا«.

  �شركة الطائف للتطوير العقاري                                                      �شركة الطائف للتنمية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ال�شادة / م�شاهمي �شركة الطائف لال�شتثمار وال�شياحة                املحرمن

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته        
  

ي�شرين نيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اأن اأتقدم بال�شكر 
لكــم مثمنــًا دعمكــم امل�شــتمر لل�شــركة، ول يخفى عليكــم الو�شع القت�شــادي العام ومدى 
تاأثريه على اأعمال ال�شركة اإ�شافة اإىل اأزمة جائحة كورونا ) كوفيد 19 ( واأثرها على 

كافة قطاعات الأعمال، والتي القت بظاللها على الن�شاط ال�شياحي ب�شكل خا�س.
ــيولة الالزمــة  ــعيها لتوفــري ال�ش ــاطاتها و�ش ــركة ون�ش ومــع ذلــك مل تتوقــف اأعمــال ال�ش
لت�شــيري اأعمالهــا خــالل الأزمــة. ومت يف هــذا ال�شــدد اتخــاذ عــدة اإجــراءات �شــاهمت يف 

تخفيــف اآثــار هــذه الأزمة. 
واإ�شــتمرت ال�شــركة يف متابعــة حت�شيــل م�شــتحقاتها لــدى الغــري وح�شلــت وهلل احلمــد 
علــى اأهــم حكــم ق�شائــي �شــد م�شــتثمر الفنــدق ) جمموعــة �شــيت ( يق�شــي بف�شــخ عقــد 
الإيجــار للفنــدق و�شــداد امل�شــتحقات املتاأخــرة عليــه والبالغــة ) 19.382.000 ريــال ( 
اإ�شافة ل�شدور حكم ق�شائي �شد ورثة عبد ال�شكور احللواين يلزمهم ب�شداد م�شتحقات 

ال�شــركة والبالغــة )5.000.000 ريــال ( قيمــة اأر�ــس الهــدا. 
ورغــم جميــع التحديــات وال�شعوبــات التــي واجهتهــا وتواجههــا ال�شــركة اإل اأنهــا لزالت 
تعمل لتطوير اأعمالها ومواكبة اخلطط التي و�شعتها حكومة خادم احلرمن ال�شريفن 
امللك �شــلمان بن عبد العزيز رعاه اهلل و�شــمو ويل عهده الأمن الأمري حممد بن �شــلمان 
حفظــه اهلل لتطويــر ال�شــياحة يف اململكــة، ويف هــذا ال�شدد اأتقدم بعظيم ال�شــكر ل�شــمو 
م�شت�شــار خــادم احلرمــن ال�شــريفن اأمــري منطقــة مكة املكرمــة الأمري خالــد الفي�شل بن 
عبد العزيز و�شــمو نائبه الأمري بدر بن �شــلطان بن عبدالعزيز على دعمهم وم�شــاندتهم 

لل�شــركة يف جميع الظروف.
ونعدكــم ببــذل ق�شــارى اجلهــد لتحقيــق الطموحــات راجــن مــن العلــي القديــر التوفيــق 

وال�شداد.  
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تي�شري خليل ال�شابط
رئي�س جمل�س الإدارة
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تي�شري خليل ال�شابط
رئي�س جمل�س الإدارة

م�شاعد را�شد الغامدي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

عبد الغني بن حممود �شباغ     

�شعود بن عامر اللويحق

علي بن هيف القحطاين

بندر بن عبد الرحمن بن معمر
الع�شو املنتدب

عبد اهلل عبد القادر عيد
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 تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 / 2018م

ال�شادة الكرام م�شاهمي �شركة الطائف لال�شتثمار وال�شياحة                                                                     املحرمن

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ــذر  ــي يف 2018/12/31م، ويعت ــايل املنته ــام امل ــن الع ــاهمن ع ــره للم�ش ــركة بتقري ــس اإدارة ال�ش ــدم جمل� يتق  
املجل�ــس عن التاأخر يف تقدمي التقرير والذي كان ب�شــبب تاأخر مراجع ح�شــابات ال�شــركة )�شــركة طالل اأبو غزالة ( 
يف اإ�شــدار القوائــم املاليــة للعــام 2018م، وذلك ب�شــبب البدء يف تطبيق املعايري الدولية اإلزاميًا على ح�شــابات ال�شــركة 
بدءا من العام 2018م بناء على تعليمات اجلهات الر�شمية، وقد تاأخر املراجع يف اإ�شدارها ب�شبب اإعادة تقييم اأ�شول 
وممتلكات ال�شركة عدة مرات الأمر الذي اأخر �شدورها و ازعجنا كثريا، اإ�شافة اإىل مطالبات املراجع بتحديث تقرير 
الق�شايــا القانونيــة مــن قبــل املحامــي اأكــر مــن مرة بناء علــى التطــورات والأحكام التي �شــدرت، ثم اأتت فــرة الغالق 
خالل جائحة كورونا بعد ذلك وزادت من التاأخري، عالوة على مطالبته بباقي مبلغ الأتعاب امل�شــتحق له على ال�شــركة 

قبــل ت�شــليم التقريــر. ويتلخ�ــس تقريــر املجل�ــس عــن العام املــايل املنتهــي يف 2018م والأحداث الالحقــة يف التي:

اأوًل / الو�شع العام:
1. عانــت ال�شــركة خــال ل الفــرة املا�شيــة مــن نق�ــس التدفقــات النقدية ب�شــبب انخفا�س الإيــرادات تاأثــرًا بالو�شع 
القت�شادي العام ، كما اأن طبيعة عمل ال�شــركة املو�شــمية يجعل الن�شــبة الأكرب من اإيراداتها تكون خالل اأ�شــهر 
ال�شيــف  ) يونيــو- يوليــو - اأغ�شط�ــس( ممــا يوؤثــر �شــلبا علــى التدفقــات النقديــة، وقامــت اإدارة ال�شــركة باتخــاذ 
عــدة اإجــراءات ملعاجلــة اآثار �شــح ال�شــيولة نتيجــة لنخفا�س الدخل وتاأخر ت�شــلم ال�شــركة مل�شــتحقاتها البالغة 
)24.382.000 ريــال ( مــن ق�شيتــي م�شــتثمر الفنــدق وق�شيــة ورثــة احللــواين والتــي �شــدر بهــا اأحــكام ق�شائيــة 

نهائيــة ، وذلــك بتقلي�ــس امل�شاريــف واإعــادة جدولة اللتزامــات وحقوق الغري لدى ال�شــركة. 
ــاريع وتقلي�ــس النفقــات الأخــرى  ــمالية جلميــع امل�ش ــع واإيقــاف النفقــات الراأ�ش 2. كمــا مت مراجعــة خطــط التو�ش
واإعادة هيكلة عمليات ال�شركة الإدارية والت�شغيلية، ونتج عن ذلك خف�س امل�شروفات وتقلي�س اأعداد العاملن. 

و�شت�شــتمر متابعــة مراجعــة الهيكلــة ح�شــب ما يقت�شيه الو�شــع للو�شول اإىل حالــة التوازن املايل.
3. مت ايجاد حلول لعدد من امللفات القانونية التي مل يبت فيها منذ عدة �شنوات وفق التي:

ــغ  ــري مببال ــدى الغ ــتحقاتها ل ــة مب�ش ــة خا�ش ــبي القطعي ــن مكت�ش ــن ق�شائي ــى حكم ــركة عل ــت ال�ش ح�شل اأ . 
اإجماليــة قدرهــا ) 24.382.000 ريــال ( الأول �شــد جمموعــة �شــيت ويق�شــي بف�شــخ عقد ا�شــتئجار فندق 
الهدا وت�شليمه لل�شركة والزامهم بدفع مبلغ ) 19.382.000  ريال ( ، والثاين �شد ورثة احللواين يق�شي 
بالزامهــم بدفــع مبلــغ) 5.000.000 ريــال( بعــد ا�شــتمرار هــذه الق�شيــة اإىل مــا يزيــد عــن 18 عــام . وقــد 

بــداأت ال�شــركة يف اجــراءات التنفيذ وت�شــلمت بع�ــس الدفعات. 
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ب .  مت احل�شــول علــى ترخي�ــس البنــاء ملبــاين منتجــع اأعايل الهدا والذي مت بناءه يف ال�شــابق دون ا�شــتكمال 
ا�شتخراج الرخي�س. 

ج .  كمــا مت الرفــع للمقــام ال�شــامي الكــرمي مــن قبــل �شــمو اأمــري منطقــة مكــة املكرمــة ملنــح ال�شــركة �شــك متلــك 
لأرا�شي الكر والتي مل تتمكن ال�شركة من احل�شول عليه ب�شبب املنازعات التي ح�شلت بعد �شراء ال�شركة 

للموقع واإقامة من�شــاآت املحطة ال�شــفلية للتلفريك، حيث مت ح�شــم تلك املنازعات ق�شائيا. 
ــة  ــة والبالغ ــكام الق�شائي ــب الأح ــا مبوج ــتحقة له ــغ امل�ش ــل املبال ــدد حت�شي ــركة ب�ش ــة اإىل ان ال�ش اإ�شاف د . 
)24.382.000 ريــال ( والتــي مت ا�شــتالم مبلــغ ) 4.510.046.46 ريــال ( منهــا وجتــري متابعــة ا�شــتالم 
باقــي املبالــغ. الأمــر الــذي �شــيوفر �شــيولة جيــده ل�شــداد اللتزامــات امل�شــتحقة علــى ال�شــركة. وكذلــك 

ــيوفر تدفقــات ماليــه جيــده.  ا�شــرداد الفنــدق والــذي بــدوره �ش
4. بالرغــم مــن الظــروف التــي مرت بها ال�شــركة اإ�شافة اإىل اآثار وتداعيات جائحة فريو�ــس كورونا امل�شــتجد ) كوفيد 19( 
وتاأثــريه الكبــري علــى كافــة قطاعــات الأعمــال، اإل اأن جمل�ــس الإدارة كان حري�شــًا علــى ا�شــتمرار اأعمــال ال�شــركة رغــم 
كل الظروف ومواجهة كافة التحديات ويجري العمل على اإعداد خطة ا�شــراتيجية جديدة ل�شــتثمار كافة املقومات 
التــي متلكهــا ال�شــركة وموقعهــا ال�شــراتيجي يف الهــدا خا�شة بعــد ت�شديق الأحــكام الق�شائية ال�شــادرة �شد جمموعة 
�شــيت وورثة احللواين، ويف هذا ال�شدد وبدعم من وزارة ال�شــياحة مت و�شع الدرا�شــات الالزمة للتطوير ال�شــامل ملنتجع 
اأعايل الهدا ليكون وجهة �شياحية وترفيهية مميزة، وذلك بالتعاون مع �شركة �شدرة املالية، وبحيث تتم ال�شتفادة من 
الدعم احلكومي الكبري لقطاع ال�شــياحة والرفيه الذي �شــيوفره �شندوق التنمية ال�شــياحي، مما �شــيعزز و�شع ال�شــركة 

ال�شــتثماري. كما يجري اعداد خطة للتحول املوؤ�ش�شــي مت�شــيًا مع برامج ومبادرات روؤية اململكة 2030.

ثانيًا / املوارد الب�شرية:
بلــغ متو�شــط عــدد العاملــن يف ال�شــركة بنهايــة العــام 2018م ) 144 ( موظــف مقارنــة بـــ ) 199 ( موظــف يف   
ــع العــام و�شينعك�ــس ذلــك علــى تقلي�ــس امل�شروفــات. ــيًا مــع الو�ش العــام 2017م، وذلــك نتيجــة لإعــادة الهيكلــة متا�ش

ثالثًا / بدل ح�شور جل�شات جمل�س الإدارة:
يح�شــل اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة علــى بــدل ح�شــور اجتماعات عن كل اجتمــاع بالإ�شافة اإىل تذاكر ال�شــفر عن   
كل اجتماع يعقد خارج مقر اإقامة الع�شو، وقد بلغت م�شاريف ح�شور الجتماعات للعام 2018م مبلغا قدره )54.000 
ريــال( وقــد تنــازل عنهــا اأع�شــاء املجل�ــس لهذا العــام، وكذلــك ومل يتقا�شى اأع�شــاء املجل�ــس اأي مكافاآت ن�شــري ع�شويتهم 

ملجل�ــس الإدارة عــن ال�شــنة املاليــة 2018م.

رابعًا / م�شتحقات الهيئة العامة للزكاة: 
بلغــت م�شــتحقات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بنهايــة العــام 2018م مبلغــًا قــدره ) 2.302.206 ريــال(   
ــغ وقــدره ) 1.919.642 ريــال ( مــن اإجمــايل املبلــغ. ــغ ، ومت �شــداد مبل وتقدمــت ال�شــركة بطلــب جدولــة �شــداد املبل
وتلقــت اإدارة ال�شــركة اإ�شــعار بفروقــات ربوطــات زكويــة علــى �شــركة الطائــف لال�شــتثمار وال�شــياحة لالأعــوام   
املاليــة مــن 2009م اإىل 2017م مببلــغ )  3.589.202 ريــال ( وقــد مت تكليــف مكتب املحا�شــب القانوين حممد احلديثي 

لتقــدمي اعرا�ــس علــى تلــك الربوطــات ومت تخفي�ــس املبلــغ اإىل ) 989.647 ريــال (.  
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خام�شًا / النتائج املالية:
�شــجلت النتائــج املاليــة املوحــدة للعــام املــايل 2018 م خ�شــائر بقيمــة ) 10.156.083 ريــال (،  مقابل خ�شــائر   

مببلــغ ) 12.826.985 ريــال ( لنف�ــس الفــرة مــن العــام 2017م ، حيــث:  
• انخف�شــت اإيــرادات الن�شــاط اإلــى ) 19.550.292 ريــال( فــي عــام 2018م مقارنــة بـــ ) 26.406.012 ريــال( 
لنف�ــس الفتــرة مــن العــام 2017م اأي بانخفا�ــس قــدره ) 6.855.720ريــال( ويرجــع �شــبب النخفا�ــس اإلــى 
انخفا�ــس اأعــداد الــزوار تاأثــرًا بالو�شــع القت�شــادي العــام مــن ) 200 األــف زائــر ( اإلــى ) 157 األــف زائــر (، 
اإ�شافــة لنخفا�ــس معــدل انفــاق الفــرد مــن ) 120 ريــال ( فــي العــام 2017م اإلــى ) 105 ريــال ( فــي العــام 2018م .

• انخف�شــت تكاليــف الت�شــغيل مــن ) 18.635.113 ريــال ( اإلــى ) 15.936.357 ريــال ( اأي بانخفا�ــس قــدره 
)2.698.756 ريــال (. 

• انخف�شــت الم�شروفــات العموميــة والإداريــة حيــث بلغــت ) 6.167.741 ريــال ( فــي عــام 2018م مقارنــة بـــ 
)8.725.803 ريــال ( فــي عــام 2017م اأي بانخفا�ــس قــدره )2.558.062 ريــال (. 

• بلغ مخ�ش�س الزكاة مبلغ )  200.582 ريال ( وبلغت الفروقات الزكوية للعام 2018م مبلغ ) 207.115ريال(.
• انخف�شــت الم�شــروفـــات الت�شويقيـــة اإلــــى ) 1.781.951 ريــــال ( مقــارنــــة بـــ )2.915.733 ريـــــال ( فــي 

العــام 2017م. 
• انخف�شــت حقــوق الم�شــاهمين مــن ) 141.336.668 ريــال ( في عام 2017 اإلــى )  131.180.585 ريال ( في 

عام 2018م. 

�شاد�شًا /القوائم املالية:
تت�شمــن القوائــم املاليــة املعرو�شــة علــى ح�شراتكــم قائمــة املركــز املــايل وقائمــة الدخــل وتقريــر مراجعــي   
احل�شــابات ) طــالل اأبــو غزالــة و�شــركاه ( للعــام 2018 م وتقريــر الق�شايــا القانونيــة املقــدم مــن قبــل حمامــي ال�شــركة 

ــح اجلربــوع. ــور �شال الدكت
ويف اخلتــام يتقــدم رئي�ــس واأع�شــاء جمل�ــس الإدارة بال�شــكر والتقديــر اإىل جميــع م�شــاهمي ال�شــركة ونعدهــم   
ببــذل اجلهــد لتجــاوز هــذه املرحلــة، ويعــرب املجل�ــس عــن تقديــره ملن�شــوبي ال�شــركة وجميــع اجلهــات ذات العالقــة على 

اجلهــود التــي بذلوهــا والتعــاون البنــاء مــع ال�شــركة خــالل هــذه الفــرة. وياأمــل مــن جمعيتكــم املوقــرة : 
1. الت�شويت على ما ورد بتقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.

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

4. الت�شويت على تقرير جلنة املراجعة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م
5. الت�شويت على اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن اإدارتهم خالل العام املايل املنتهي يف2018/12/31م.      
6. الت�شويت على تعين مراقب احل�شابات من بن املر�شحن، ملراجعة القوائم املالية للعام 2019م وحتديد اتعابه.
7. الت�شويت على تعين مراقب احل�شابات من بن املر�شحن، ملراجعة القوائم املالية للعام 2020م وحتديد اأتعابه.  
8. الت�شويت على الأعمال التي متت بن ال�شركة وال�شركات ذات العالقة ح�شب الي�شاح رقم )14( يف القوائم 

املالية املرفقة.
9. الت�شويت على تفوي�س جمل�س الإدارة بتوقيع اتفاقية بن ال�شركة ورئي�س املجل�س لت�شغيل م�شروع ب�شاط الريح.

واهلل املوفق.،،
جمل�س الإدارة
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�شركة الطائف لال�شتثمار وال�شياحة
�شركة م�شاهمة �شعودية - مقفلة

الطائف -اململكة العربية ال�شعودية

القوائم املالية املوحدة وتقرير املراجع امل�شتقل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018م
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