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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�شاء و�إدارة المرافق والمن�ش�آت ال�سياحية وخدماتها وتنظيم الرحالت ال�سياحية و�إن�شاء و�إدارة وت�شغيل
المطاع��م وخدم��ات التوزيع والإعا�شة وتمل��ك الأرا�ضي وتخطيطها وتطويرها وت�أجيره��ا وبيعها و�إقامة
المن�ش���آت الالزمة وتجهيزها لل�سكن واال�ستثمار و�إقام��ة الوحدات ال�سكنية والمراكز ال�سياحية والفنادق
وال�شقق والمكاتب والمقاوالت 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 ( 110.000.000ريال) مائة وع�شرة ماليين ريال �سع��ودي مق�سم �إلى احد ع�شر مليون
�سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ع�شرة رياالت �سعودية وجميعها �أ�سهم عادية.

ر�ؤية ال�شركة:
"�أن تكون �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة المطور الرئي�س للم�شاريع اال�ستثمارية المختلفة
والت��ي ته��دف للم�ساهم��ة ف��ي التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة وال�سياحي��ة ،وتحق��ق العوائد
المجزي��ة لم�ساهميه��ا ،مع االهتم��ام بتح�سين جميع جوانب الحياة في المنطق��ة عبر اال�ستثمار في
القطاعات التي ت�ضمن ذلك".

ر�سالة ال�شركة:
"ت�سعى �شركة الطائف للإ�ستثمار وال�سياحة لقيادة �سوق التطوير في محافظة الطائف من خالل
اال�ستثم��ار مع �شركاء �إ�ستراتيجيين في الم�شاريع التي تحقق �أف�ضل العوائد للم�ساهمين مع �إلتزامها
بم�س�ؤوليتها تجاه المجتمع ،و�إهتمامها بتوفير �أف�ضل بيئات العمل لموظفيها".

ال�شركات التابعة:
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�شركة الطائف للتطوير العقاري

�شركة الطائف للتنمية
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خادم الحرمين ال�شريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�صاحب ال�سمو الملكي

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء

�صاحب ال�سمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئي�س مجل�س الوزراء
وزير الدفاع
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�صاحب ال�سمو الملكي

األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز

م�ست�شار خادم الحرمين ال�شريفين
�أمير منطقة مكة المكرمة
الرئي�س الفخري لل�شركة

فهد بن عبد العزيز بن معمر

محافظ الطائف
نائب الرئي�س الفخري لل�شركة
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كلمة معالي نائب الرئيس الفخري
ال يخفى على �أحد اهتمام قادة المملكة العربية ال�سعودية بالتنمية ال�شاملة التي تتمثل في تقديم
الرعاية والدعم لكل ما من �ش�أنه االرتقاء بالوطن والمواطن في كافة النواحي والمجاالت فرعاية
الدول��ة للقطاعات ال�صحية واالقت�صادية والثقافية والتراثية واالجتماعية والبيئية وال�سياحية
�شاهدة على نه�ضة �شاملة ورعاية كريمة.
وم��ا �صناع��ة ال�سياحة �إال �أحد روافد الإقت�صاد التي تعتمد عليها دول العالم حيث تعد معيار ًا لرقي
ال�شع��وب ووعيها ،وقد حظي قطاع ال�سياحة بجان��ب كبير من �إهتمامات القادة في المملكة ففي عام
1421ه��ـ �أن�ش�أت الهيئة العامة لل�سياح��ة والآثار بم�سمى (الهيئة العلي��ا لل�سياحة) ،بهدف االرتقاء
ب�أ�سالي��ب ال�سياح��ة الداخلي��ة وزي��ادة فر���ص اال�ستثم��ار ال�سياح��ي ،وتنمي��ة الإمكان��ات الب�شري��ة
الوطني��ة و�إيج��اد فر�ص عمل للمواطن ال�سعودي ،وتنامى دور الهيئ��ة برئا�سة �صاحب ال�سمو الملكي
الأمير �سلطان بن �سلمان حتى �أ�صبحت الهيئة عالمة فارقة في التنمية ال�سياحية.
وم��ا الرعاي��ة التي تحظى به��ا �شركة الطائف لال�ستثم��ار وال�سياحة �إال �أحد الأمثل��ة لما يحظى به
القط��اع ال�سياح��ي في جميع �أنح��اء المملكة ،فري��ادة ال�شركة ل�س��وق ال�سياح��ة بمحافظة الطائف
ل��م ي���أت �إال بجه��ود �إدارة واعية لتنمية م�ستدامة لوط��ن ولمنطقة ولمجتم��ع ,فا�ستثمارات ال�شركة
وتطويرها في م�شاريع �أك�سبتها ميزة نوعية لالرتقاء بم�ستوى الخدمات ال�سياحية.
�أهن��ئ �إدارة وموظف��ي وم�ساهم��ي ال�شرك��ة عل��ى النجاحات الت��ي حققه��ا مجل�س الإدارة ف��ي دورته
الرابع��ة و�أ�شك��ر رئي�س و�أع�ضاء المجل���س على الجهد الملمو�س في ظل الدع��م الذي تلقاه المنطقة
من لدن حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده
�صاح��ب ال�سم��و الملكي الأمي��ر محمد بن نايف بن عبدالعزيز و�سمو ولي ول��ي العهد الأمير محمد بن
�سلم��ان ب��ن عبدالعزيز ـ وال�شكر مو�ص��ول لم�ست�شار خادم الحرمين ال�شريفي��ن �سمو �أمير منطقة مكة
المكرمة الأمير خالد الفي�صل بن عبدالعزيز.
وا�س�أل اهلل العلى القدير �أن يديم على وطننا �أمنه وا�ستقراره.
واهلل ولى 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

�سع��ى مجل���س �إدارة �شركة الطائ��ف لال�ستثمار وال�سياح��ة منذ انتخابه
لل��دورة الرابعة للعمل على تحقيق �أهداف لل�شركة وفق ًا لال�ستراتيجية
الت��ي ت��م اقراره��ا ،وما تحق��ق بحمد اهلل م��ن ارتف��اع الإي��رادات للعام
2014م هو �أحد ال�شواهد على ذلك.
لق��د بذل مجل���س الإدارة ما ي�ستطيع لتحقيق تطلعاتك��م وبناء م�ستقبل
واع��د لل�شرك��ة ،كم��ا بذلن��ا الجهد لتج��اوز المعوق��ات الإجرائي��ة التي
تواج��ه عملن��ا وتمكنا بحم��د اهلل من تحقي��ق بع�ض التطلع��ات وتجاوز
بع�ض العقبات.
ا�شكر زمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة لما بذلوه من جهد وم�ساهمي ال�شركة
عل��ى ثقتهم الت��ي �أولوها لمجل���س الإدارة في ال��دورة الرابعة وموظفي
ال�شرك��ة ،متمني ًا التوفيق لمن �سيكمل م�سيرة خدمة ال�شركة مثمن ًا دعم
حكوم��ة خ��ادم الحرمين ال�شريفي��ن الملك �سلمان ب��ن عبدالعزيز و�سمو
ول��ي عهده و�سمو ولي ول��ي العهد وت�شجيع �سمو م�ست�ش��ار خادم الحرمين
ال�شريفي��ن �أمير المنطقة الأمير خالد الفي�صل بن عبدالعزيز وم�ساندة
معال��ي محاف��ظ الطائف الأ�ست��اذ فهد ب��ن عبدالعزيز ب��ن معمر وجهود
وم�ؤازرة �أمانة الطائف.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عبداهلل بن سعيد أبوملحه
رئيس مجلس اإلدارة
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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 2014/ 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�شرك��ة �أن يقدم لكم تقريره عن الع��ام المالي المنتهي في
2014/12/31م والذي يمكن �إيجازه بالآتي:

�أو ًال /تطوير الم�شاريع:
عمل��ت ال�شرك��ة وفق الخطط المق��ررة لتطوير مراف��ق وخدمات منتجع الك��ر الترفيهي وبهوية
معمارية لعنا�صر المنتجع مع الإ�ستفادة من كافة الم�ساحات والمباني القائمة وتم �إفتتاح مبنى
بي��ت الطائف ليكون �أح��د المعالم البارزة والمميزة في المنتجع وال��ذي ي�ضم مركز كبار الزوار
والمعر���ض الدائ��م لل�شرك��ة ،كما ت��م االنتهاء م��ن المرحلة الأولى م��ن ال�سوق ال�شعب��ي وت�أهيل
وتطوي��ر ال�ساح��ات المحيط��ة وزيادة الطاق��ة اال�ستيعابي��ة للجل�سات ،و�إع��ادة تطوير منطقة
المركاز ليكون مجمع ًا للمطاعم ومركز ًا لخدمة ال�شباب من زوار الألعاب المائية� ،إ�ضافة لمنطقة
المن�شية التي تحوي مطعم ًا رئي�سي ًا وقاعة متعددة الأغرا�ض ،وتطوير المحالت التجارية ،كما
ت��م تنفيذ المرحلة الأولى من الألع��اب المائية الن�سائية� ،إ�ضافة �إل��ى توقيع اتفاقية ا�ستثمار
اال�ستراح��ة الرابعة لتنفيذ م�شروع الطيران المعلق والمرافق الم�ساندة له والذي �سيكون �أحد
عنا�صر الجذب للمنطقة.

ثاني ًا  /الت�سويق:
�أطلق��ت ال�شرك��ة هويتها الجديدة متزامنة مع تطوير مرافقها وخدماتها وفق خطة ت�سويق
متكامل��ة ،و�شمل��ت الحملة العديد من البرامج المتنوعة التي تتنا�س��ب مع �أهدافها  ,فا�ستخدمت
برام��ج خا�ص��ة بالمجموع��ات ال�سياحي��ة مع حم�لات �إعالني��ة و�إعالمي��ة ,وقام��ت بتفعيل دور
العالق��ات العام��ة ,واالت�ص��ال وم�شاركت��ه ف��ي تعزي��ز ال�ص��ورة الذهنية ل��ـ و�أول��ت ال�شركة
اهتمامه��ا بالت�سويق االلكتروني بحكم ت�أثيره ال�سري��ع والتفاعلي في المجتمع .وتبنت ال�شركة
العدي��د من ال�ش��راكات والمبادرات تم من خالله��ا تنظيم عدد من البرام��ج واالن�شطة الثقافية
واطالق برامج الم�س�ؤولية االجتماعية والأ�سر المنتجة.

ثالث ًا  /الت�شغيل وال�صيانة:
تق��وم ال�شركة بمراجع��ة خططها الت�شغيلية �سنوي�� ًا ويتم و�ضع برامج ال�صيان��ة لكافة المرافق
بالتع��اون مع ال�ش��ركات ال�صانعة لأجهزة ومع��دات الم�شروع ومكوناته وتنف��ذ ال�صيانة الدورية

8

تقرير مجلس االدارة والقوائم المالية للعام المالي  2014م
ب�ش��كل دوري منتظ��م ي�شم��ل المكائ��ن والمح��ركات الخا�ص��ة بالتلفري��ك ب�إ�ش��راف �شرك��ة
دبلمايرالنم�ساوي��ة ،كم��ا يت��م تطبي��ق ج��داول ال�صيان��ة الدوري��ة لكاف��ة الأجه��زة والمعدات
والمراف��ق الأخرى لتواكب زيادة �ساعات الت�شغيل وللعم��ل بفاعلية ،كما بد�أت ال�شركة بتطبيق
خطط تطوير المطاعم والمحالت التجارية ورفع م�ستوى الخدمات المقدمة للزائرين وت�شغيلها
بما يتنا�سب مع احتياجات الزوار.

رابع ًا  /التوظيف والتدريب:
بل��غ ع��دد العاملي��ن بال�شركة في نهاية ع��ام 2014م ( )187موظف منه��م ( )62موظف �سعودي
مقارن��ة ب��ـ ( )154موظف منه��م ( )48موظف �سعودي ف��ي نهاية ع��ام 2013م  ,وتم زيادة عدد
الموظفي��ن لمواجه��ة التو�سع في المرافق وزي��ادة عدد �ساعات الت�شغيل ,وبلغ��ت ن�سبة ال�سعودة
( )%37وا�ستم��رت ال�شرك��ة ف��ي ت�أهي��ل وتدريب موظفيه��ا في �شت��ى التخ�ص�صات وبم��ا تتطلبه
طبيعة العمل وعقدت عدة دورات تدريبية لمن�سوبيها بما يتنا�سب واحتياج العمل.

خام�س ًا  /نظام تقنية المعلومات:
ت��م تفعي��ل انظم��ة االت�ص��ال والتوا�ص��ل الداخلي��ة والخارجي��ة عب��ر تد�شين موق��ع ال�شركة
االلكترون��ي و مواق��ع التوا�صل االجتماعية ونظام الرد االل��ي وتم ربط جميع ادارات ال�شركة
ومرافقه��ا ب�شب��كات لتوفي��ر خدم��ات االنترن��ت لمراف��ق ال�شركة ورب��ط جميع انظمته��ا ب�شبكة
موح��دة تمثل ال�شريان الرئي�سي للأنظمة الذكية حيث ت��م االنتهاء من تجهيز البنية التحتية
له��ا ا�ستع��داد ًا لتفعي��ل البواب��ات االلكتروني��ة وكامي��رات المراقب��ة ونظام البطاق��ات الذكية
للموظفي��ن والتذاك��ر الإلكترونية للعم�لاء بالإ�ضافة الى تطوير وتحدي��ث انظمة نقاط البيع
ب�شكل م�ستمر.

�ساد�س ًا  /مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:
يح�ص��ل �أع�ض��اء مجل�س الإدارة على بدل ح�ضور اجتماعات عن كل اجتماع بالإ�ضافة �إلى تذاكر
ال�سف��ر ع��ن كل اجتماع يعقد خارج مق��ر �إقامة الع�ضو ،وقد بلغت م�صاري��ف ح�ضور االجتماعات
للعام 2014م مبلغا قدره ( 78.000ريال).
كم��ا تم �صرف رواتب لع�ض��و مجل�س الإدارة المنت��دب مقابل �إدارته لل�شرك��ة بمبلغ (420.000
ري��ال) �سع��ودي عن الع��ام  2014م ،ونظرا لجه��وده وما حققه من نتائج مميزة ق��رر المجل�س في
اجتماعه رقم(  )4 / 7بتاريخ 1436 /03 /02هـ الموافق  2014 / 12 / 24م �صرف مكاف�أة له
بمبلغ ( 500.000ريال) عن العام المالي  2013م.
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�سابع ًا  /الق�ضايا القانونية:
 .1ق�ضية �أر�ض الحلواني:
الزالت ال�شركة ت�سعى ال�ستعادة مبلغ الـ (  5.000.000ريال) الم�ستحق لل�شركة والذي �سبق
و�أن �ص��در حك��م ل�صالح ال�شرك��ة ب�إلزام ورثة عبد ال�شك��ور الحلواني ب�إعادت��ه لل�شركة ،ويرى
محامي ال�شركة �أن الق�ضية ت�سير ل�صالح ال�شركة برغم بطء الإجراءات.

 .2ق�ضية م�ستثمر فندق رماداالهدا:
كلف��ت محكمة اال�ستئناف بمكة المكرمة الغرفة التجاري��ة ال�صناعية بمكة المكرمة بالبدء
في �إجراءات التحكيم ،على الرغم من مماطلة مجموعة �سيت الم�ستمرة في ح�ضور الجل�سات،
�إال �أن المحكم��ة الزمته��م باختي��ار المحك��م الممثل له��م ،ويرى محام��ي ال�شرك��ة �أن الق�ضية
�ستح�سم ب�إذن اهلل خالل �ستة �أ�شهر من بداية جل�سات التحكيم.

ثامن ًا  /ترخي�ص مباني منتجع �أعالي الهدا:
تقدمت ال�شركة بطلب ترخي�ص لمبنى الوحدات ال�سكنية الجديد بالهدا الذي تعتزم ال�شركة
تنفي��ذه ،وجرت متابعة الطلب ،وتم التوا�صل مع �سعادة �أمين محافظة الطائف الذي �أفاد ب�أن
المعامل��ة �أعي��دت م��ن وزارة ال�ش���ؤون البلدية والقروية لأمان��ة الطائف للم��رة الثالثة ووعد
بمتابعة المو�ضوع للح�صول على ا�ستثناء من وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية.

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 2014 / 12 / 31م ( 27.130.280ري��ال) وبارتفاع ق��دره ( )%19عن
العام 2013م حيث كانت ( 22.793.950ريال) 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 ( )%6نتيجة ارتفاع الإيرادات حيث بلغ (11.702.174ريال)
في عام 2014م مقارنة بـ(10.994.248ريال) في عام 2013م .
•ارتف��اع تكلف��ة الن�ش��اط حي��ث بلغ��ت ( 15.428.106ري��ال) تمث��ل ( )%57م��ن �إجمال��ي
�إي��رادات الن�ش��اط ف��ي ع��ام 2014م مقارن��ة ب��ـ ( 11.799.702ريال) ،تمث��ل ( )%52من
�إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2013م� ،أي بارتفاع قدره (.)% 5
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•انخفا���ض م�صروف��ات البي��ع والتوزي��ع حي��ث بلغ��ت (1.236.419ريال) في ع��ام 2014م
مقارنة بـ ( 1.980.737ريال) في عام 2013م.
•وبالتال��ي ارتفع��ت تكلف��ة الإي��رادات بالن�سب��ة لإي��رادات الن�ش��اط بن�سب��ة ( )%61لعام
2014م مقاب��ل( )%60لع��ام 2013م �أي ب�إرتف��اع ق��دره ( ،)% 1ويع��ود ال�سب��ب ف��ي ارتفاع
تكاليف الن�شاط �إلى ارتفاع الرواتب والأجور ب�سبب زيادة عدد موظفي ال�شركة حيث بلغ
( 187موظ��ف) مقارنة ب��ـ ( 154موظف) في عام 2013م ،وذلك لإكمال ت�شغيل المرافق ،
مم��ا �أثر بالتالي على كافة المخ�ص�صات المرتبطة به��ا وكذلك �إرتفاع الر�سوم الحكومية،
و�إ�ضاف��ة عدد من الأ�صول الجديدة مما �أدى �إلى �إرتفاع ق�سط الإ�ستهالك ال�سنوي وكذلك
م�صروفات قطاع الأغذية والم�شروبات.
•�صاح��ب ذل��ك انخفا���ض ف��ي ن�سب��ة الم�صاري��ف العمومي��ة والإداري��ة حي��ث كان��ت
(4.920.448ري��ال) تمث��ل ( )% 22م��ن �إجمال��ي �إي��رادات الن�شاط في ع��ام 2013م وقد
بلغت ( 5.428.507ريال) تمثل ( )%20من �إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2014م.
•ونتيجة لذلك ازداد �صافي الدخل بمقدار(� )% 25إذ بلغ (7.000.985ريال) في 2014م
مقارنة بمبلغ ( 5.609.976ريال) في عام 2013م .
•كم��ا ازدادت حق��وق الم�ساهـمي��ن م��ن (118.012.856ري��ال) ف��ي ع��ام 2013م �إل��ى
(125.013.841ريال) في عام 2014م.
•وتو�ض��ح الج��داول الآتية التح�سن الذي طر�أ على قوائم الدخ��ل والمركز المالي لل�شركة
خالل الخم�سة �أعوام الما�ضية:

مؤشرات قائمة الدخل
البــــــــــــــــــــــــــيان
�إيرادات الن�شاط
تكاليف الإيرادات
جممل الربح
م�صاريف ادارية وعمومية
ا�ستهالك ممتلكات �إ�ستثمارية
االيرادات االخرى
�إيرادات ممتلكات �إ�ستثمارية
خم�ص�ص التزامات حمتملة
الـــــزكـــــــــــــــــــــاة
�صايف الربح

2010

2011

2012

2013

2014

27.130.280 22.793.950 19.693.273 16.170.222 11.737.364
16.664.525 13.780.439 10.890.489 8.043.805 6.921.207
10.465.755 9.013.511 8.802.784 8.126.417 4.816.157
5.428.507 4.920.448 4.240.788 3.452.672 3.042.178
319.826 319.826 319.826 319.826
ــــــــــــــــــ
659.347
78.506
)(94.219
79.502
514.092
2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.916.668 702.488
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
 1.000.000 1.000.000ــــــــــــــــــ
375.784 241.767 259.067 1.018.070 312.951
7.000.985 5.609.976 5.888.884 4.332.019 1.677.608

تم ت�سديد فروقات زكوية عن الأعوام ( )2008 -2001بمبلغ( 635.660ريال) في عام 2011م
تم توزيع �أرباح بن�سبة  %5في عام 2012م .
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مؤشرات المركز المالي
البــــــــــــــــــــــــــيان
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
ر�أ�س املال العامل
الأ�صول الأخرى
�صايف الأ�صول الثابتة
�صايف املوجودات
املطلوبات الأخرى
حقوق امل�ساهمني
�صايف اخل�صوم وحقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطيات

2011

2010

2012

2014

2013

11.087.909 6.953.254 12.031.190 13.616.955 8.850.628
1.112.629

827.750

7.737.999

12.789.205

2.868.473

3.337.331

4.084.781 11.383.427

7.750.578

647.763

14.086.743 23.923.404 29.702.386 32.042.750 41.316.790
104.776.290 91.561.088 78.416.429 62.290.194 56.186.700
129.950.942 122.437.746 120.150.005 107.949.899 106.354.118
3.109.228

1.186.593

1.599.362

1.556.417

1.599.771

125.013.841 118.012.856 117.902.880 105.935.556 102.132.261
129.950.942 122.437.746 120.150.005 107.949.899 106.354.118
110.000.000 110.000.000 110.000.000 103.920.000 102.155.000
961.196

1.394.398

1.983.286

2.544.284

3.244.383

عا�شر ّا /الميزانية العمومية:
تت�ضمن الميزانية العمومية المعرو�ضة على ح�ضراتكم قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي
الح�سابات والقوائم المالية للعام 2014م .
وفي الختام يتقدم رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة بال�شكر والتقدير �إلىجميع م�ساهمي ال�شركة
عل��ى جهودهم وتعاونهم ،ويعرب المجل�س عن تقدي��ره لمن�سوبي ال�شركة وجميع الجهات ذات
العالق��ة علىالجه��ود الت��ي بذلوها والتع��اون البناء مع ال�شرك��ة خالل الع��ام المالي 2014م،
وي�أمل من جمعيتكم الموقرة:
1 .1الموافقة على ما ورد بتقرير مجل�س الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2 .2الم�صادق��ة على الميزانية العمومية وتقرير مراجع��ي الح�سابات للعام المالي المنتهي
في 2014/12/31م.
�3 .3إب��راء ذم��ة �أع�ض��اء مجل���س الإدارةع��ن �إدارته��م خ�لال الع��ام المال��ي المنته��ي ف��ي
2014/12/31م.
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 2014م وتحديد �أتعابهم .
5 .5انتخ��اب �أع�ضاء مجل�س الإدارة لل��دورة الخام�سة بعد انتهاء مدة مجل�س الإدارة للدورة
الرابعة.
6 .6الم�صادق��ة عل��ى �إجازة �أعم��ال المجل�س لل��دورة الرابعة م��ن تاريخ انته��اء مدته حتى
تاريخ انعقاد الجمعية.
واهلل الموفق .؛؛
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�شركة الطائف للإ�ستثمار وال�سياحة
(�شركة م�ساهمة �سعوديةمقفلة)
القوائم المالية الموحدة
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2014م
مــــــــع
تقرير مراجعي الح�سابات
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