تقرير مجلس االدارة
والقوائم المالية
للعام المالي المنتهي في 2015/ 12 / 31م

شركة الطائف لالستثمار والسياحة

Taif Investment & Tourism Company

taifsama.com.sa

taifsama

/taifsama

@taifsama

/taifsama

+966 12 7347766

خادم الحرمين ال�شريفين
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�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
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فهد بن عبد العزيز بن معمر

محافظ الطائف
نائب الرئي�س الفخري لل�شركة

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�سع��ى �شرك��ة الطائ��ف للإ�ستثم��ار وال�سياحة لقي��ادة �س��وق التطوير في محافظ��ة الطائف من
خ�لال اال�ستثمار مع �ش��ركاء �إ�ستراتيجيين ف��ي الم�شاريع التي تحقق �أف�ضل العوائ��د للم�ساهمين مع
�إلتزامها بم�س�ؤوليتها تجاه المجتمع ،و�إهتمامها بتوفير �أف�ضل بيئات العمل لموظفيها".

ال�شركات التابعة:
�شركة الطائف للتطوير العقاري

�شركة الطائف للتنمية
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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

�أرحب بالإخوة الم�ساهمين في �شركة الطائف لال�ستثمار وال�سياحة وزمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة �شاكر ًا
ثقته��م باختي��اري لرئا�سة مجل�س الإدارة ف��ي دورته الخام�سة خلف ًا لل�شيخ/عب��د اهلل بن �سعيد �أبو ملحة
ال��ذي بذل جهود ًا حثيث��ة لخدمة ال�شركة وتحقيق �أهدافها وتطلعاتها ،كما �أ�شكر الم�ساهمين الكرام على
دعمهم الم�ستمر ونعدهم ببذل الجهد لتحقيق طموحاتهم و�آمالهم.
لق��د ب��ذل مجل�س �إدارة �شرك��ة الطائف لال�ستثم��ار وال�سياحة كل جهده لتحقيق الأه��داف المن�شودة
وفق�� ًا لال�ستراتيجية المعتمدة ،و�سعيناجاهدين لتذلي��ل العقبات والمعوقات الإجرائية التي تواجه
�أعمال ال�شركةوتمكنا وهلل الحمد من تجاوز بع�ض العقبات.
كم��ا ا�ستم��رت ال�شركة خ�لال العام 2015م في �أعم��ال التطوير والتو�سع في المراف��ق والبنى التحتية
والخدم��ات وف��ق ما هو مقرر لرف��ع م�ستوى ما يقدم من خدم��ات ،و�ست�ستمر ال�شركة ف��ي ا�ستكمال باقي
�أعم��ال التطوي��ر التي ن�أمل ب���إذن اهلل �أن تحقق ما يتطلع �إليه الم�ساهمي��ن .ورغم انخفا�ض الأرباح في
هذا العام كما �سيرد تف�صي ًال في تقرير المجل�س فقد ارتفعت �أ�صول ال�شركة وحقوق الم�ساهمين ب�شكل
ملحوظ ونعدكم مع زمالئي في مجل�س الإدارة ببذل الجهد لتجاوز العقبات التي تعيق �أعمال ال�شركة.
ختام ًا �أكرر �شكري لل�سادة م�ساهمي ال�شركة على ثقتهم التي �أولوها لمجل�س الإدارة في الدورة الحالية
كما �أ�شكر جهود الإدارة التنفيذية وكافة موظفي ال�شركة� ،سائ ًال المولى التوفيق ،مثمن ًا دعم حكومة
خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ولي عهده و�سمو ولي ولي العهد وت�شجيع
�سم��و م�ست�ش��ار خادم الحرمين ال�شريفين �أمير منطقة مكة المكرم��ة وم�ساندة معالي محافظ الطائف
وجهود وم�ؤازرة �أمانة الطائف .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مساعد بن راشد الغامدي
رئيس مجلس اإلدارة

م�ساعد بن را�شد الغامدي
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

عبدالعزيز بن عبدالهادي تردي

هاني بن عثمان باعثمان
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تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2015 / 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 يق��دم لك��م تقري��ره ع��ن الع��ام المال��ي المنته��ي ف��ي
2015/12/31م والذي يمكن �إيجازه بالآتي:

�أو ًال/تطوير الم�شاريع:
�أثم��رت �أعم��ال التطوي��ر والتح�سي��ن من��ذ الع��ام 2011م ف��ي زي��ادة �إي��رادات الن�ش��اط م��ن
(16.170.222ري��ال) �إل��ى ( 28.581.521ري��ال) ف��ي الع��ام 2015م وارتفعت حق��وق الم�ساهمين
م��ن ( 105.935.556ريال) في ع��ام 2011م �إلى(132.623.294ريال) في عام 2015م ،وال�شركة
م�ستم��رة ف��ي �أعم��ال تطوير المراف��ق والخدم��ات وفق الخط��ط المق��ررة للتطوير وبنف���س الهوية
المعماري��ة لعنا�ص��ر المنتجع ،بهدف رف��ع م�ستوى الخدم��ات وا�ستقطاب زبائن ج��دد وزيادة الطاقة
اال�ستيعابي��ة .وت��م التركي��ز خ�لال الع��ام 2015م عل��ى التو�س��ع ف��ي خدم��ات المطاع��م والأغذية
والم�شروب��ات وتطوي��ر ع��دد من قاع��ات المنا�سب��ات والحفالت ويج��ري العمل عل��ى ا�ستكمال باقي
الأعم��ال التطويري��ة التي �ست�سهم ب�إذن اهلل في تحقيق الأه��داف المرجوة ونقل �أعمال ال�شركة من
المو�سمية �إلى العمل الم�ستمر طوال العام.

ثاني ًا/الت�سويق:
�ضمن خططها الت�سويقية �سعت ال�شركة ال�ستخراج ترخي�ص تنظيم الرحالت ال�سياحية لفتح �أ�سواق
جدي��دة وت�شغي��ل الم�شروع طوال الع��ام تم�شي ًا مع ا�ستراتيجي��ة ال�شركة ،لك��ن الترخي�ص لم ي�صدر
�إال بتاري��خ 2015/10/05م ،الأم��ر الذي لم يمكن ال�شركة من اال�ستف��ادة منه خالل العام 2015م،
و�ست�سع��ى ال�شرك��ة �إل��ى ا�ستقطاب مجموع��ات �سياحية واال�ستف��ادة من الموقع الجغراف��ي للم�شروع
والمعتمرينبدء من الع��ام 2016م .كما ا�ستمرت ال�شركة ف��ي حمالتها وبرامجها
با�ستقط��اب ال��زوار
ً
وفعالياتها الت�سويقية.

ثالث ًا/الت�شغيل وال�صيانة:
ت�سي��ر خط��ط الت�شغي��ل وال�صيان��ة وف��ق البرام��ج المع��دة �سلف�� ًا ،كما ت��م تطبي��ق ج��داول ال�صيانة
الدوري��ة للتلفري��ك وكاف��ة الأجه��زة والمع��دات والمراف��ق الأخ��رى لمواجه��ة زيادة ع��دد �ساعات
الت�شغيل،وبالتن�سيق مع ال�شركات الم�صنعة ويجري ب�شكل دوري مراجعة م�ستوى الخدمات المقدمة
بما يتنا�سب مع احتياجات الزوار.

رابع ًا/الموارد الب�شرية:
بل��غ ع��دد العاملي��ن بال�شركة في نهاية ع��ام 2015م ( )203موظف مقارنة ب��ـ ( )187في نهاية عام
2014م ,وت��م زي��ادة ع��دد الموظفين لمواجه��ة الأعمال الفني��ة والتقنية في المراف��ق والتو�سع في
قط��اع المطاع��م والأغذي��ة والم�شروب��ات وزيادة عدد �ساع��ات الت�شغي��ل ,كما ا�ستم��رت ال�شركة في
ت�أهيل وتدريب موظفيها وبما تتطلبه طبيعة العمل.

خام�س ًا/تقنيةالمعلومات:
قطعت ال�شركة �شوط ًا كبير ًا في ا�ستكمال �أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات وتجهيز ال�شبكات
و�إن كان��ت تواج��ه بع�ض الم�شاكل التقنية في �أعمال الربط في المواقع نظر ًا لطبيعة المنطقة التي
يق��ع فيها منتجع الكر الترفيهي ،وت�سع��ى ال�شركة في هذا ال�صدد �إلى ا�ستكمال وتفعيل انظمة تقنية
المعلومات والتذاكر والخدمات الإلكترونية التي �ستمكن العمالء من الح�صول على خيارات متعددة،
ويوف��ر خا�صي��ة ال�شراء الم�سب��ق للتذاكر عن طري��ق الإنترنت والق��راءة الإلكتروني��ة عند بوابات
الدخول.

�ساد�س ًا/بدل ح�ضور جل�سات مجل�س الإدارة:
يح�صل �أع�ضاء مجل�س الإدارة على بدل ح�ضور اجتماعات عن كل اجتماع بالإ�ضافة �إلى تذاكر ال�سفر
ع��ن كل اجتم��اع يعقد خارج مقر �إقامة الع�ضو ،وقد بلغت م�صاريف ح�ضور االجتماعات للعام 2015م
مبلغ��ا ق��دره ( 81.000ريال).ونظر ًا لتحقي��ق ال�شركة ل�صافي �أرباح بمبل��غ ( 6.749.148ريال) في
الع��ام المال��ي 2014م ،فقد قرر مجل�س الإدارة �صرف مكاف�أة للع�ضو المنتدب مقدارها � 500ألف ريال
عن العام المالي 2014م ،وتم �صرفها خالل العام 2015م .

�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 من ورثة عبدال�شكور
الحلواني،ونظ��ر ًا لكث��رة تنقالت الق�ضاة بالمحكم��ة العامة بالطائف فقد تقدم��ت ال�شركة ل�صاحب
ال�سم��و الملكي م�ست�ش��ار خادم الحرمين ال�شريفي��ن �أمير منطقة مكة المكرم��ة الأمير خالد الفي�صل
لم�ساعدة ال�شركة للبت في الق�ضية ب�شكل نهائي وقد تكرم �سموه بالكتابة لمعالي وزير العدل رئي�س
المجل���س الأعل��ى للق�ضاء وقد طلب �سموه التوجيه ب�سرعة البت ف��ي الق�ضية ،ويرى محامي ال�شركة
�أن الق�ضي��ة ت�سي��ر ل�صال��ح ال�شركة برغم بطء الإج��راءات .وفي حال �صدور الحك��م ب�إعادة الـمبلغ
�سيت��م تح�صيل��ه ك�إي��راد لل�شركة حيث ت��م تكوين مخ�ص�ص دي��ون م�شكوك في تح�صيله��ا في القوائم
المالية لهذا العام وذلك بناء على تو�صية مراجعي ال�شركة.
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الزم��ت محكم��ة اال�ستئناف مجموعة �سي��ت بتر�شيح محكم من قبلهم وانعق��دت الجل�سة التح�ضيرية
بي��ن المحكمي��ن المختاري��ن م��ن قبل ال�شرك��ة ومجموع��ة �سيت .وقد ر�ش��ح محكم ال�شرك��ة المحكم
المرجح� ،إال �أن محكم مجموعة �سيت ا�ستمر بالمماطلة ولم ير�شح �أحد ًا .وقد تقدم محامي ال�شركة
با�ستدع��اء �آخ��ر �إلى محكم��ة اال�ستئناف بمنطقة مك��ة المكرمة طلب فيه تعيي��ن المحكم المر�شح.
والق�ضية م�ستمرة ويرى محامي ال�شركة �أن الحكم �سي�صدر ل�صالح ال�شركة.

ثامن ًا/ترخي�ص مباني منتجع �أعالي الهدا:
اجتم��ع مجل�س الإدارة ب�صاحب ال�سمو الملكي م�ست�شار خادم الحرمين ال�شريفين الأمير خالد الفي�صل
وعر�ض على �سموه المعوقات والعقبات التي تواجه عمل ال�شركة ومنها ت�أخر ا�ستخراج ترخي�ص مبنى
الوحدات ال�سكنية بالهدا وقد تكرم �سموه بتوجه خطاب لمعالي وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية طلب
في��ه توجي��ه الجهات المخت�صة بال��وزارة ب�سرعة �إنهاء �إج��راءات الترخي�ص ،والزال��ت �إدارة ال�شركة
تتابع المعاملة بوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.

تا�سع ًا/الإيرادات:
بلغت �إيرادات الن�شاط في تاريخ 2015 / 12 / 31م (28.581.521ريال) وبارتفاع قدره ( )%5عن
العام 2014م حيث كانت (27.130.280ريال) ،ونتج عن ذلك :
• ارتف��اع تكلف��ة الن�ش��اط ب�سب��ب ارتف��اع بند الأج��ور نظر ًا لزي��ادة عدد الموظفي��ن خا�صة في
قط��اع المطاع��م والأغذي��ة والم�شروب��ات والتي لم تحق��ق الم�سته��دف البيعي المتوق��ع منها ب�سبب
ع��دم �إكتم��ال �إجراءات تراخي�ص المطبخ المركزي مما ت�سبب في ع��دم الح�صول على عقود �إعا�شة
لحمالت الحج والعمرة كما كان مقرر ًا .وقد بلغت تكلفة الن�شاط (17.338.531ريال) تمثل ()%61
م��ن �إجمال��ي �إيرادات الن�شاط ف��ي عام 2015م مقارنة ب��ـ (14.289.246ري��ال ) ،تمثل ( )%53من
�إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2014م� ،أي بارتفاع قدره (. )% 8
• ارتف��اع م�صروف��ات البي��ع والتوزيع حيث بلغ��ت ( 3.744.003ريال) في ع��ام 2015م مقارنة بـ
( 2.375.279ري��ال) ف��ي ع��ام 2014م ،ب�سب��ب زي��ادة الم�صروف��ات الت�سويقي��ة والإعالمي��ة والتي
�صمم��ت لتحق��ق الم�ستهدف البيعي المتوقع منها ،ولكن ذلك ل��م يتحقق ب�سبب ت�أخر �إ�صدار ترخي�ص
الرحالت ال�سياحية.
• وبالتالي ارتفعت تكلفة الإيرادات بالن�سبة لإيرادات الن�شاط حيث بلغت ( )%74لعام 2015م
مقاب��ل ( )%61لع��ام 2014م �أي بارتف��اع قدره ( ،)% 13ويع��ود ال�سبب في ذلك �إل��ى ارتفاع الرواتب
والأج��ور ب�سبب زي��ادة عدد موظفي ال�شركة حي��ث بلغ (203موظف) مقارنة ب��ـ ( 187موظف ) في
ع��ام 2014م ،وذلك لإكم��ال ت�شغيل المرافق ،مما �أثر بالتالي على كاف��ة المخ�ص�صات المرتبطة بها

وكذل��ك ارتف��اع الر�س��وم الحكومية ،و�إ�ضافة ع��دد من الأ�صول الجدي��دة مما �أدى �إل��ى ارتفاع ق�سط
اال�ستهالك ال�سنوي الذي �أ�صبح (3.329.915ريال) مقارنة بـ (2.010.882ريال) في العام 2014م
وكذلك زيادة م�صروفات قطاع الأغذية والم�شروبات ونتج عن ذلك:
• انخفا���ض �إجمال��ي الرب��ح بن�سب��ة ( )%8حي��ث بل��غ ( )12.841.034ف��ي ع��ام 2014م مقارنة
بـ( 11.242.990ريال) في عام 2015م .للأ�سباب التي تم التنويه عنها �أعاله.
• �صاح��ب ذل��ك انخفا���ض ف��ي ن�سبة الم�صاري��ف العمومي��ة والإدارية حيث كان��ت (5.428.507
ري��ال) تمث��ل ( )% 20من �إجمال��ي �إيرادات الن�شاط في عام 2014م وق��د بلغت ( 5.339.824ريال)
تمثل ( )%19من �إجمالي �إيرادات الن�شاط في عام 2015م.
• ونظ��ر ًا لوجه��ة نظ��ر المراج��ع بتكوي��ن مخ�ص���ص دي��ون م�شك��وك ف��ي تح�صيله��ا بمبل��غ
(2.000.000ري��ال) مقاب��ل الذمم المدينة لورث��ة عبد ال�شكور حلواني� ،إ�ضاف��ة �إلى تغيير طريقة
احت�ساب �إيرادات عقد ا�ستثمار الفندق.
• ولكل ما �سبق فقد نتج عن ذلك انخفا�ض �صافي الدخل بمقدار(� )% 79إذ بلغ (1.389.524ريال)
في 2015م مقارنة بمبلغ ( 6.749.148ريال) في عام 2014م.
• ازدادت حقوق الم�ساهـمين من ( 131.233.770ريال) في عام 2014م �إلى (132.623.294ريال)
في عام 2015م.
وتو�ضح الجداول الآتية التغير الذي طر�أ على قوائم الدخل 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 ا�ستثمارية
خم�ص�ص التزامات حمتملة
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
الـــــزكـــــــــــــــــــــاة
�صايف الربح

2011

2012

19.693.273 16.170.222
10.890.489 8.043.805
8.126.417
8.802.784
3.452.672
4.240.788
319.826
319.826
)(94.219
79.502
2.000.000 1.916.668
ــــــــــــــــــ
1.000.000
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
259.067 1.018.070
5.888.884 4.332.019

2013

2014

2015

22.793.950
13.780.439
9.013.511
4.920.448
319.826
78.506
2.000.000
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
241.767
5.609.976

27.130.280
16.664.525
10.465.755
5.428.507
319.826
659.348
1.748.162
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
375.784
6.749.148

28.581.521
21.082.534
7.498.987
5.339.824
319.826
223.209
1.748.162
ــــــــــــــــــ
2.000.000
421.184
1.389.524

تم ت�سديد فروقات زكويةعن 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

2012

2013

2014

2015

13.616.955

12.031.190

6.953.254

22.437.881

17.025.206

827.750

647.763

2.868.473

3.335.768

9.555.882

12.789.205

11.383.427

4.084.781

19.102.113

7.469.324

32.042.750

29.702.386

23.923.404

8.955.138

8.635.312

62.290.194

78.416.429

91.561.088

104.776.290

118.498.390

107.949.899

120.150.005

122.437.746

136.169.309

144.158.908

1.186.593

1.599.362

1.556.417

1.599.771

1.979.732

105.935.556

117.902.880

118.012.856

131.233.770

132.623.294

107.949.899

120.150.005

122.437.746

136.169.309

144.158.908

103.920.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

1.394.398

1.983.286

2.544.284

3.219.199

3.358.151

عا�شر ًا /الميزانية العمومية:
تت�ضم��ن الميزاني��ة العمومي��ة المعرو�ض��ة على ح�ضرتك��م قائمة المرك��ز المالي وتقري��ر مراجعي
الح�سابات والقوائم المالية للعام2015م.
وف��ي الختام يتقدم رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة بال�شكر والتقدير �إلىجميع م�ساهمي ال�شركة على
جهودهم وتعاونهم ،ويعرب المجل�س عن تقديره لمن�سوبي ال�شركة وجميع الجهات ذات العالقة على
الجه��ود التي بذلوه��ا والتعاون البناء مع ال�شرك��ة خالل العام المال��ي 2015م ،وي�أمل من جمعيتكم
الموقرة:
 .1الت�صويت على ما ورد بتقرير مجل�س الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
 .2الت�صويت على تقرير مراجعي الح�سابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
 .3الت�صويت على الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
 .4الت�صوي��ت عل��ى �إب��راء ذم��ة �أع�ض��اء مجل���س الإدارةع��ن �إدارته��م خ�لال الع��ام المال��ي المنتهي
في2015/12/31م.
 .5الت�صوي��ت عل��ى اختي��ار مراقبي ح�ساب��ات ال�شركة من بي��ن المر�شحين من قب��ل لجنة المراجعة
لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م وتحديد �أتعابهم.

واهلل الموفق .؛؛

مجل�س الإدارة

�شركة الطائف للإ�ستثمار وال�سياحة
(�شركة م�ساهمة �سعوديةمقفلة)
القوائم المالية الموحدة
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2015م
مــــــــع
تقرير مراجعي الح�سابات
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