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نبذة عن الشركة
ا�سم ال�شركة
�شركة الطائف للإ�ستثمار وال�سياحة

الكيان القانوني
�شركة م�ساهمة �سعودية مغلقة

ت�أ�سي�س ال�شركة
تم بموجب القرار الوزاري رقم  536بتاريخ 1420 / 03 / 23هـ

�أغرا�ض ال�شركة
�إن�ش��اء و�إدارة المراف��ق والمن�ش���آت ال�سياحي��ة وخدماته��ا وتنظيم
الرح�لات ال�سياحي��ة و�إن�ش��اء و�إدارة وت�شغي��ل المطاع��م وخدمات
التوزي��ع والإعا�ش��ة وتمل��ك الأرا�ض��ي وتخطيطه��ا وتطويره��ا
وت�أجيره��ا وبيعه��ا و�إقام��ة المن�ش���آت الالزم��ة وتجهيزه��ا لل�سك��ن
واال�ستثم��ار و�إقام��ة الوح��دات ال�سكني��ة والمراك��ز ال�سياحي��ة
والفن��ادق وال�شقق والمكاتب والمق��اوالت وال�صيانة و�إقامة و�إدارة
وت�شغيل محطات الوقود وا�ستراحات الطرق.

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

ر�أ�س المال
ر�أ���س الم��ال ( 110.000.000ري��ال) مائ��ة وع�ش��رة ماليي��ن ريال
�سع��ودي مق�س��م �إلى احد ع�ش��ر مليون �سه��م مت�ساوي��ة القيمة ،تبلغ
القيم��ة اال�سمي��ة لكل منها ع�ش��رة رياالت �سعودي��ة وجميعها �أ�سهم
عادية.
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خادم الحرمين ال�شريفين

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

�صاحب ال�سمو الملكي

�صاحب ال�سمو الملكي

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

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

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء
الم�ست�شار والمبعوث الخا�ص لخادم الحرمين ال�شريفين

�صاحب ال�سمو الملكي

األمير مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز

�أمير منطقة مكة المكرمة
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كلمة معالي نائب الرئيس الفخري
قدم��ت �شركة الطائف للإ�ستثم��ار وال�سياحة منذ ت�أ�سي�سها قبل
خم�سة ع�شر عام ًا وحتى الآن �صورة م�شرقة لل�سياحة بمحافظة
الطائف حيث �أعطت لل�سياحة معنى ع�صري ًا وا�ستحقت الريادة
ف��ي الخدم��ات ال�سياحي��ة بالمحافظ��ة ،فالتطوي��ر الم�ستم��ر
بم�شاري��ع ال�شرك��ة خي��ر �شاه��د عل��ى دوره��ا الفاع��ل و�سعيه��ا
للإرتقاء بم�ستوى الخدمات ال�سياحية.
�أه��ن��ئ م�ساهمي ال�شركة ومجل�س �إدارت��ه��ا وموظفيها على
نجاحهم الذي تحقق وطموحهم الدائم و�سعيهم الد�ؤوب للرقي
بالمفهوم ال�سياحي بالمحــافظة في ظل الدعم الذي تلقاه
المنطقة من لــدن حكــومتنا الر�شيدة بقيادة خادم الحرمين
ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين
الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز وول������ي ول�����ي ال��ع��ه��د
الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم اهلل ،ورعاية �صاحب
ال�سمو الملكي الأم��ي��ر م�شعل ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز
�أمي��ر منطق��ة مك��ة المكرم��ة الهتمام��ه بالم�شاري��ع التنموي��ة
بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.
و�أ�س���أل اهلل العلي القدير �أن يديم على وطنن��ا �أمنه وا�ستقراره
في ظل قيادتنا الحكيمة.

وباهلل التوفيق
محافظ الطائف
فهد بن عبدالعزيز بن معمر
نائب الرئيس الفخري
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كلمة رئيس مجلس االدارة
ال�سادة  /م�ساهمي �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

المحترمين
وبعد

ي�سرن��ي وزمالئ��ي �أع�ض��اء مجل���س الإدارة �أن نعر�ض عليكم التقري��ر ال�سنوي
لل�شرك��ة للعام المال��ي 2013م ،وال��ذي تالحظون فيه ا�ستم��رار ال�شركة في
تطوي��ر البنية التحتية لمرافق منتجع الك��ر الترفيهي ،حيث تم االنتهاء من
اتم��ام المرحل��ة الثانية من تو�سع��ة المنتجع وتطويره ،والزلن��ا نتابع �صدور
ترخي���ص مبنى الوحدات ال�سكني��ة الواقعة بجوار الفن��دق بالهدا للبدء في
تنفيذها.
وكما تعلمون ف���إن ال�شركة قد قامت بتوزيع �أرباح ًا للم�ساهمين العام الما�ضي
2012م ،ونعدك��م �أنن��ا �سن�ستم��ر ف��ي ب��ذل الجهد ،مع العل��م �أن��ه الزال �أمامنا
بع�ض العقب��ات التي ت�سعى ال�شركة لتجاوزها في تحقيق ما تتطلعون �إليه من
تو�سع وا�ستثمار �أموال ال�شركة في م�شاريع تعود عليكم بالفائدة وعلى الوطن
م�ساهمة في تنمية هذه المحافظة الفتيه.
و�إنن��ا بعون اهلل �سنحق��ق ذلك بالدعم المتوا�صل م��ن حكومة خادم الحرمين
ال�شريفين و�سمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم اهلل ،وبت�شجيع من
�سم��و �أمير المنطق��ة الذي وعدنا بذلك ،وبتعاون وت�شجي��ع م�ستمر من معالي
محافظ الطائف ،وال نن�سى ما تقدمه �أمانة الطائف من ت�شجيع ودعم.
واهلل ن�س���أل �أن يحفظ مليكنا وولي عهده وولي ولي العهد وحكومتنا الر�شيدة
و�أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عبداهلل بن سعيد أبوملحه
رئيس مجلس اإلدارة
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ر�ؤية ال�شركة:
"�أن تكون �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة المطور الرئي�س للم�شاريع اال�ستثمارية
المختلفة والتي تهدف للم�ساهمة ف��ي التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سياحية،
وتحق��ق العوائد المجزي��ة لم�ساهميها ،مع االهتمام بتح�سين جمي��ع جوانب الحياة في
المنطقة عبر اال�ستثمار في القطاعات التي ت�ضمن ذلك".

ر�سالة ال�شركة:
"ت�سع��ى �شرك��ة الطائ��ف للإ�ستثم��ار وال�سياح��ة لقيادة �س��وق التطوير ف��ي محافظة
الطائ��ف من خ�لال اال�ستثمار مع �شركاء �إ�ستراتيجيين ف��ي الم�شاريع التي تحقق �أف�ضل
العوائ��د للم�ساهمين مع �إلتزامه��ا بم�س�ؤوليتها تجاه المجتم��ع ،و�إهتمامها بتوفير �أف�ضل
بيئات العمل لموظفيها".

ال�شركات التابعة:

�شركة الطائف للتطوير العقاري

�شركة الطائف للتنمية
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مجلس اإلدارة

عبداهلل بن �سعيد ابوملحه
رئي�س مجل�س االدارة

تي�سير بن خليل ال�ضابط
نائب رئي�س مجل�س االدارة

�إبراهيم بن محمد بن �سعيدان

�سعود بن عامر المطيري

علي بن هيف القحطاني

بندر بن عبدالرحمن بن معمر
الع�ضو المنتدب

عبدالغني بن محمود �صباغ

م�ساعد بن را�شد الغامدي

هاني بن عثمان باعثمان
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تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2013/ 12 / 31م
ال�سادة الكرام م�ساهمي �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

المحترمين

ي�س��ر مجل���س �إدارة ال�شركة �أن يقدم لكم تقريره عن الع��ام المالي المنتهي في
2013/12/31م والذي يمكن �إيجازه بالآتي:

�أو ًال/تنفيذ الم�شاريع:
�أنه��ت ال�شرك��ة المرحل��ة الثاني��ة من تو�سع��ة وتطوير منتج��ع الك��ر الترفيهي� ،إذ ت��م ا�ستكمال
تو�سع��ة الألعاب المائية وتطوير مرافقها ب�إ�ضافة مجموعة من المرافق والزالجات �إ�ضافة �إلى
ا�ستكم��ال وت�شغي��ل منطقة العائالت والتي ت�شمل عدد من المراف��ق الجديدة مثل ت�سلق الحبال
والطي��ران المعل��ق والألع��اب الرملية وجل�سات العائ�لات وم�ضمار �سب��اق ال�سي��ارات� ،إ�ضافة �إلى
المرافق الخدمية والمطاعم والمحالت التجارية ،كما تم البدء في المرحلة الأولى من منطقة
الألعاب الن�سائية ،وبد�أت ال�شركة الت�شغيل التجريبي لال�ستراحة الأولى على طريق كرا.

ثاني ًا/الت�سويق:
�أول��ت ال�شرك��ة الجانب الت�سويقي جل اهتمامها وتمت اال�ستفادة م��ن الكوادر الم�ؤهلة في هذا
المج��ال وتفعي��ل العديد من الخط��ط والبرام��ج الت�سويقي��ة وتطوير الخدم��ات والمنتجات،
والتركي��ز عل��ى الفعالي��ات كعن�ص��ر ج��ذب �إ�ضاف��ة �إلى و�ض��ع برام��ج ال�ستقط��اب المجموعات
ال�سياحية ،وتركيز الحمالت الإعالنية على الفئات الم�ستهدفة.

ثالث ًا/الت�شغيل وال�صيانة:
ت��م �إجراء ال�صيانة ال�شاملة لمكائن ومحركات التلفري��ك ب�إ�شراف �شركة دبلمايرالنم�ساوية،
كما تم تطبيق جداول ال�صيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والمرافق الأخرى لمواجهة
زي��ادة ع��دد �ساعات الت�شغي��ل بفاعلية ملمو�سة وهلل الحم��د ،وبد�أت ال�شرك��ة بتطبيق خطط
تطوير المطاعم والمحالت التجارية ورفع م�ستوى الخدمات المقدمة للزائرين وت�شغيلها بما
يتنا�سب مع احتياجات الزوار.
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رابع ًا/التوظيف والتدريب:
بلغ عدد العاملين بال�شركة في نهاية العام 2013م ( )154موظف منهم ( )48موظف �سعودي,
وتم زيادة عدد الموظفين لمواجهة التو�سع في المرافق وزيادة �ساعات الت�شغيل ،وبلغت ن�سبة
ال�سع��ودة ( ،)% 40وا�ستم��رت ال�شركة في ت�أهيل وتدريب موظفيه��ا في �شتى التخ�ص�صات وبما
تتطلبه طبيعة العمل.

خام�س ًا /نظام تقنية المعلومات:
ب��د�أت ال�شركة بتطبيق النظام الآلي لتقنية المعلومات مع بداية العام 2013م ،ومع ا�ستكمال
البنية التحتية لتقنية المعلومات ت�سعى ال�شركة �إلى ا�ستكمال الأنظمة المكملة له مثل نظام
التذاكر الإلكترونية والبوابات الذكية ونظام المراقبة الإلكترونية.

�ساد�س ًا/مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:
يح�صل �أع�ضاء مجل�س الإدارة على بدل ح�ضور اجتماعات عن كل اجتماع بالإ�ضافة �إلى تذاكر
ال�سف��ر عن كل اجتماع يعقد خارج مقر �إقامة الع�ضو  ،وقد بلغت م�صاريف ح�ضور االجتماعات
للعام 2013م مبلغ ًا قدره ( )51.000ريال
كما تم �صرف رواتب لع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب مقابل �إدارته لل�شركة بمبلغ ()420.000
ري��ال عن الع��ام  ، 2013ونظر ًا لجهوده وما حققه من نتائج ممي��زة قرر المجل�س في اجتماعه
رق��م ( )4/4بتاري��خ  1434 / 06 / 07ه��ـ المواف��ق 17/04/2013م �ص��رف مكاف���أة له بمبلغ
( )500.000ريال عن العام المالي 2012م.

�سابع ًا /الق�ضايا القانونية:
ق�ضية �أر�ض الحلواني:
�سبق و�أن �صدر حكم ل�صالح ال�شركة ب�إلزام ورثة عبد ال�شكور حلواني ب�إعادة المبلغ الم�ستحق
لل�شرك��ة وق��دره( 5.000.000ري��ال) ،حي��ث �أعتب��ر البي��ع الغي ًا  ،لع��دم تحق��ق الملكية ولم
يثب��ت الورث��ة ملكيتهم للأر�ض المباعة� .إال �أن محكمة اال�ستئناف طلبت تطبيق �صك ال�شركة
الم�شت��رى م��ن �سمو الأمير متعب من قبل �أمانة الطائف و�أحيل الطلب من المحكمة العامة �إلى
الأمان��ة لتطبيق ال�ص��ك  ،ويرى محامي ال�شركة �أن الق�ضية ت�سي��ر ل�صالح ال�شركة برغم بطء
الإجراءات.
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ق�ضية م�ستثمر فندق رمادا الهدا:
نظر ًا لعدم التزام م�ستثمر فندق رمادا الهدا ب�سداد م�ستحقات الإيجارات ال�سنوية لل�شركة في
مواعيدها وت�أخيرها مدد طويلة ،رغم توجيه الكثير من خطابات المطالبة له و�سعي ال�شركة
للو�صول �إلى ت�سوية ودية معه  ،فقد قامت ال�شركة برفع دعوى على الم�ستثمر للمطالبة بف�سخ
عق��د الإيج��ار ،والزال��ت الق�ضي��ة منظورة ل��دى الدائرة الرابع��ة بمحكم��ة الإ�ستئناف بمكة
المكرمة ويرى محامي ال�شركة �أن الق�ضية ت�سير ل�صالح ال�شركة.

ثامن ًا/ترخي�ص مباني منتجع �أعالي الهدا:
تقدم��ت ال�شرك��ة بطلب ترخي�ص لمبنى فندق رمادا الهدا ومبن��ى الأجنحة ال�سكنية المقامة
بمنتج��ع �أعالي اله��دا �إ�ضافة لمبنى الوحدات ال�سكنية الجديد الت��ي تعتزم ال�شركة تنفيذه،
و�ص��در ترخي�ص المباني القائمة من الأمانة وجاري متابعة �إجراءات الح�صول على ترخي�ص
الوحدات ال�سكنية الجديدة.

تا�سع ًا/الإيرادات:
مازال��ت ال�شرك��ة بحم��د اهلل م�ستمرة ف��ي تحقي��ق الإي��رادات القيا�سية حيث بلغ��ت �إيرادات
الن�ش��اط حت��ى تاري��خ 2013/12/31م ( 22.793.950ري��ال) وبارتف��اع ق��دره ( )% 16ع��ن
العام 2012م حيث كانت ( )19.693.273ريال وتعود �أ�سباب تح�سن الإيراد �إلى عدة عوامل،
�أهمه��ا تو�سعة وزيادة المراف��ق وتفعيل البرامج الت�سويقية والحمالت الإعالنية ورفع م�ستوى
الخدم��ات و�إقامة عدد من الفعاليات الجاذبة وزيادة �ساعات الت�شغيل  ،و�أدى ذلك بعد توفيق
اهلل تعالى �إلى:
•ارتفاع �إجمالي الربح بن�سبة ( )% 13.5نتيجة ارتفاع الإيرادات حيث بلغ ()10.994.248
ريال في عام 2013م مقارنة بـ ( )9.682.988ريال في عام 2012م.
•ارتف��اع تكلف��ة الن�ش��اط حي��ث بلغ��ت ( )11.799.702ري��ال تمث��ل ( )% 52م��ن �إجمالي
�إي��رادات الن�ش��اط ف��ي عام 2013م مقارن��ة ب��ـ ( )10.010.285ريال ،تمث��ل ( )% 51من
�إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام  2012م� ،أي بارتفاع قدره(.)1%
•ارتفاع م�صروفات البيع والتوزيع حيث بلغت ( )1.980.737ريال في عام  2013م مقارنة
بـ ( )880.204ريال في عام  2012م.
•وبالتال��ي ارتفعت تكلفة الإيرادات بالن�سبة لإي��رادات الن�شاط بن�سبة ( )% 60لعام 2013
مقابل ( )% 55لعام 2012م � ،أي بارتفاع قدره (. )% 5
•ويع��ود ال�سبب في ارتفاع تكاليف الن�ش��اط �إلى ارتفاع الرواتب والأجور ب�سبب زيادة عدد
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موظفي ال�شركة حيث بلغ ( 154موظف) مقارنة بـ ( 114موظف) في عام 2012م  ،وذلك
لإكم��ال ت�شغيل المرافق مما �أثر بالتالي على مخ�ص�صات مكاف�أة ترك الخدمة والت�أمينات
االجتماعي��ة ومخ�ص���ص الإج��ازات والت�أمي��ن الطب��ي ،و�إل��ى تطبي��ق �أنظم��ة وزارة العمل
الجدي��دة الت��ي �ساهم��ت في رف��ع مبالغ الر�س��وم الحكومي��ة  ،بالإ�ضافة �إل��ى ارتفاع ق�سط
اال�سته�لاك ال�سن��وي ب�سبب �إ�ضافة عدد م��ن الأ�صول الجديدة ،وم�صروف��ات تفعيل قطاع
الأغذية والم�شروبات.
•�صاح��ب ذلك ثبات ف��ي ن�سبة الم�صاريف العمومية والإداري��ة حيث كانت ()4.181.943
ريال تمثل ( )% 21من �إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2012م وقد بلغت ()4.920.448
ريال تمثل (  )% 21من �إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2012م .
•ونتيج��ة لذل��ك انخف���ض �صاف��ي الدخ��ل بمق��دار( � )% 5إذ بل��غ (  )5.609.976ريال في
2013م مقارنة بمبلغ (  ) 5.888.884ريال في عام  2012م وذلك نتيجة الرتفاع تكاليف
الإيرادات بنف�س الن�سبة .
•ازدادت حق��وق الم�ساهـمي��ن م��ن ( )117.902.880ري��ال ف��ي ع��ام 2012م �إل��ى
( )118.012.856ريال في عام 2013م.
وتو�ض��ح الجداول الآتية التح�سن الذي طر�أ عل��ى قوائم الدخل والمركز المالي
لل�شركة خالل الخم�سة �أعوام الما�ضية:

م�ؤ�شرات قائمة الدخل
2011

البــــــــــــــــــــــــــيان

2009

2010

ايرادات الن�شاط

11.377.092

11.737.364

22.793.950 19.693.273 16.170.222

تكاليف الإرادات

6.815.192

6.921.207

8.043.805

13.780.439 10.890.489

جممل الربح

4.561.900

4.816.157

8.126.417

8.802.784

9.013.511

م�صاريف ادارية وعمومية

3.075.717

3.042.178

3.442.672

4.181.943

4.920.448

االيرادات االخرى

184.777

514.092

69.502

94.219

78.506

�إيرادات ممتلكات �إ�ستثمارية

702.488

702.488

1.916.668

2.000.000

2.000.000

خم�ص�ص التزامات حمتملة

1.100.000

1.000.000

1.000.000

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

الـــــزكـــــــــــــــــــــاة

264.620

312.951

1.018.070

259.067

241.767

�صايف الربح

1.008.828

1.677.608

4.332.019

5.888.884

5.609.976

تم ت�سديد فروقات زكوية عن الأعوام ( ) 2008 - 2001بمبلغ  635.660ريال

2012

2013

تم توزيع �أرباح بن�سبة . %5
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م�ؤ�شرات المركز المالي
البــــــــــــــــــــــــــيان

2009

2010

2011

2012

2013

موجودات متداولة

7.610.533

8.850.628

12.211.978

12.031.190

6.953.254

مطلوبات متداولة

1.232.833

1.112.629

827.750

647.763

2.868.473

ر�أ�س املال العامل

6.377.700

7.737.999

11.384.228

11.383.427

9.821.727

الأ�صول الأخرى

40.095.821

42.316.790

46.032.614

29.702.386

33.291.249

�صايف الأ�صول الثابتة

57.204.763

56.186.700

54.613.833

78.416.429

91.561.088

108.695.272 104.244.890 103.678.284

120.150.005

122.437.746

1.599.362

1.556.417

حقوق امل�ساهمني

105.935.556 102.132.261 100.429.653

117.902.880

118.012.856

�صايف اخل�صوم وحقوق امللكية

112.858.425 106.354.118 103.911.117

120.150.005

122.437.746

ر�أ�س املال املدفوع

103.920.000 102.155.000 102.155.000

110.000.000

110.000.000

1.983.286

2.544.284

�صايف املوجودات
املطلوبات الأخرى

االحتياطيات

2.248.631

961.196

3.109.228

961.196

4.163.153

1.394.398

عا�شر ًا/الميزانية العمومية :
تت�ضم��ن الميزاني��ة العمومي��ة المعرو�ض��ة عل��ى ح�ضراتك��م قائم��ة المركزالمال��ي
وتقريرمراجعي الح�سابات والقوائم المالية للعام 2013م
وف��ي الخت��ام يتقدم رئي�س و �أع�ضاء مجل�س الإدارة بال�شك��ر والتقدير �إلى جميع م�ساهمي
ال�شرك��ة على جهودهم وتعاونهم ،ويع��رب المجل�س عن تقديره لمن�سوبي ال�شركة وجميع
الجه��ات ذات العالقة عل��ى الجهود التي بذلوها والتعاون البناء م��ع ال�شركة خالل العام
المالي 2013م ،وي�أمل من جمعيتكم الموقرة :
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1 .1الموافقة على ما ورد بتقرير مجل�س الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2 .2الم�صادق��ة عل��ى الميزانية العمومي��ة وتقرير مراجعي الح�ساب��ات للعام المالي
المنتهي في 2013/12/31م.
�3 .3إب��راء ذم��ة �أع�ض��اء مجل���س الإدارةع��ن �إدارته��م خ�لال الع��ام المال��ي المنته��ي ف��ي
2013/12/31م.
4 .4الموافق��ة عل��ى اختي��ار مراقب��ي ح�سابات ال�شرك��ة من بي��ن المر�شحين م��ن قبل لجنة
المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي  2013م وتحديد �أتعابهم.
واهلل الموفق ،،،
مجل�س الإدارة

تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م

�شركة الطائف للإ�ستثمار وال�سياحة
(�شركة م�ساهمة �سعوديةمقفلة)
القوائم المالية الموحدة
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2013م
مــــــــع
تقرير مراجعي الح�سابات
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2013م
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