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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 والإعا�شة وتملــك الأرا�شي وتخطيطها وتطويرها وتاأجيرهــا وبيعها واإقامة 
المن�شــاآت اللزمة وتجهيزها لل�شكن وال�شتثمار واإقامــة الوحدات ال�شكنية والمراكز ال�شياحية والفنادق 

وال�شقق والمكاتب والمقاولت 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 ال�شمية لكل منها ع�شرة ريالت �شعودية وجميعها اأ�شهم عادية.

روؤية ال�شركة:
المختلفة  للم�شاريع ال�شتثمارية  الرئي�س  المطور  الطائف لل�شتثمار وال�شياحة  "اأن تكون �شركة 
والتــي تهــدف للم�شاهمــة فــي التنميــة القت�شاديــة والجتماعيــة وال�شياحيــة، وتحقــق العوائد 
المجزيــة لم�شاهميهــا، مع الهتمــام بتح�شين جميع جوانب الحياة في المنطقــة عبر ال�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 
ال�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 للتنمية�شركة الطائف للتطوير العقاري
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خادم الحرمين ال�شريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�شاحب ال�شمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئي�س مجل�س الوزراء

�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

فهد بن عبد العزيز بن معمر
محافظ الطائف 

نائب الرئي�س الفخري لل�شركة
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ل يخفى على اأحد اهتمام قادة المملكة العربية ال�شعودية بالتنمية ال�شاملة التي تتمثل في تقديم 
الرعاية والدعم لكل ما من �شاأنه الرتقاء بالوطن والمواطن في كافة النواحي والمجالت فرعاية 
الدولــة للقطاعات ال�شحية والقت�شادية والثقافية والتراثية والجتماعية والبيئية وال�شياحية 

�شاهدة على نه�شة �شاملة ورعاية كريمة. 

ومــا �شناعــة ال�شياحة اإل اأحد روافد الإقت�شاد التي تعتمد عليها دول العالم حيث تعد معيارًا لرقي 
ال�شعــوب ووعيها، وقد حظي قطاع ال�شياحة بجانــب كبير من اإهتمامات القادة في المملكة ففي عام 
1421هـــ اأن�شاأت الهيئة العامة لل�شياحــة والآثار بم�شمى )الهيئة العليــا لل�شياحة(، بهدف الرتقاء 
باأ�شاليــب ال�شياحــة الداخليــة وزيــادة فر�ــس ال�شتثمــار ال�شياحــي، وتنميــة الإمكانــات الب�شريــة 
الوطنيــة واإيجــاد فر�س عمل للمواطن ال�شعودي، وتنامى دور الهيئــة برئا�شة �شاحب ال�شمو الملكي 

الأمير �شلطان بن �شلمان حتى اأ�شبحت الهيئة علمة فارقة في التنمية ال�شياحية.

ومــا الرعايــة التي تحظى بهــا �شركة الطائف لل�شتثمــار وال�شياحة اإل اأحد الأمثلــة لما يحظى به 
القطــاع ال�شياحــي في جميع اأنحــاء المملكة، فريــادة ال�شركة ل�شــوق ال�شياحــة بمحافظة الطائف 
لــم يــاأت اإل بجهــود اإدارة واعية لتنمية م�شتدامة لوطــن ولمنطقة ولمجتمــع، فا�شتثمارات ال�شركة 

وتطويرها في م�شاريع اأك�شبتها ميزة نوعية للرتقاء بم�شتوى الخدمات ال�شياحية.

اأهنــئ اإدارة وموظفــي وم�شاهمــي ال�شركــة علــى النجاحات التــي حققهــا مجل�س الإدارة فــي دورته 
الرابعــة واأ�شكــر رئي�س واأع�شاء المجل�ــس على الجهد الملمو�س في ظل الدعــم الذي تلقاه المنطقة 
من لدن حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
�شاحــب ال�شمــو الملكي الأميــر محمد بن نايف بن عبدالعزيز و�شمو ولي ولــي العهد الأمير محمد بن 
�شلمــان بــن عبدالعزيزـ  وال�شكر مو�شــول لم�شت�شار خادم الحرمين ال�شريفيــن �شمو اأمير منطقة مكة 

المكرمة الأمير خالد الفي�شل بن عبدالعزيز.

وا�شاأل اهلل العلى القدير اأن يديم على وطننا اأمنه وا�شتقراره.

واهلل ولى التوفيق.؛

محافظ الطائف
فهد بن عبدالعزيز بن معمر

نائب الرئيس الفخري

كلمة معالي نائب الرئيس الفخري 
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عبداهلل بن سعيد أبوملحه
    رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة

ال�شادة/ م�شاهمي �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة       المحترمين
وبعد ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    

�شعــى مجل�ــس اإدارة �شركة الطائــف لل�شتثمار وال�شياحــة منذ انتخابه 
للــدورة الرابعة للعمل على تحقيق اأهداف لل�شركة وفقًا لل�شتراتيجية 
التــي تــم اقرارهــا، وما تحقــق بحمد اهلل مــن ارتفــاع الإيــرادات للعام 

2014م هو اأحد ال�شواهد على ذلك.  
لقــد بذل مجل�ــس الإدارة ما ي�شتطيع لتحقيق تطلعاتكــم وبناء م�شتقبل 
واعــد لل�شركــة، كمــا بذلنــا الجهد لتجــاوز المعوقــات الإجرائيــة التي 
تواجــه عملنــا وتمكنا بحمــد اهلل من تحقيــق بع�س التطلعــات وتجاوز 

بع�س العقبات.
ا�شكر زملئي اأع�شاء مجل�س الإدارة لما بذلوه من جهد وم�شاهمي ال�شركة 
علــى ثقتهم التــي اأولوها لمجل�ــس الإدارة في الــدورة الرابعة وموظفي 
ال�شركــة، متمنيًا التوفيق لمن �شيكمل م�شيرة خدمة ال�شركة مثمنًا دعم 
حكومــة خــادم الحرمين ال�شريفيــن الملك �شلمان بــن عبدالعزيز و�شمو 
ولــي عهده و�شمو ولي ولــي العهد وت�شجيع �شمو م�شت�شــار خادم الحرمين 
ال�شريفيــن اأمير المنطقة الأمير خالد الفي�شل بن عبدالعزيز وم�شاندة 
معالــي محافــظ الطائف الأ�شتــاذ فهد بــن عبدالعزيز بــن معمر وجهود 

وموؤازرة اأمانة الطائف.
وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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عبدالغني بن محمود �شباغ

اإبراهيم بن محمد بن �شعيدان

هاني بن عثمان باعثمان

عبداهلل بن �شعيد ابوملحه
رئي�س مجل�س الدارة

بندر بن عبدالرحمن بن معمر 
الع�شو المنتدب

م�شاعد بن را�شد الغامدي

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

�شعود بن عامر المطيري

علي بن هيف القحطاني
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ال�شادة الكرام م�شاهمي �شركة الطائف لل�شتثمار وال�شياحة               المحترمين
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�شــر مجل�ــس اإدارة ال�شركــة اأن يقدم لكم تقريره عن العــام المالي المنتهي في 
2014/12/31م والذي يمكن اإيجازه بالآتي:

اأوًل/ تطوير الم�شاريع:
عملــت ال�شركــة وفق الخطط المقــررة لتطوير مرافــق وخدمات منتجع الكــر الترفيهي وبهوية 
معمارية لعنا�شر المنتجع مع الإ�شتفادة من كافة الم�شاحات والمباني القائمة وتم اإفتتاح مبنى 
بيــت الطائف ليكون اأحــد المعالم البارزة والمميزة في المنتجع والــذي ي�شم مركز كبار الزوار 
والمعر�ــس الدائــم لل�شركــة، كما تــم النتهاء مــن المرحلة الأولى مــن ال�شوق ال�شعبــي وتاأهيل 
وتطويــر ال�شاحــات المحيطــة وزيادة الطاقــة ال�شتيعابيــة للجل�شات، واإعــادة تطوير منطقة 
المركاز ليكون مجمعًا للمطاعم  ومركزًا لخدمة ال�شباب من زوار الألعاب المائية، اإ�شافة لمنطقة 
المن�شية التي تحوي مطعمًا رئي�شيًا وقاعة متعددة الأغرا�س، وتطوير المحلت التجارية، كما 
تــم تنفيذ المرحلة الأولى من الألعــاب المائية الن�شائية، اإ�شافة اإلــى توقيع اتفاقية ا�شتثمار 
ال�شتراحــة الرابعة لتنفيذ م�شروع الطيران المعلق والمرافق الم�شاندة له والذي �شيكون اأحد 

عنا�شر الجذب للمنطقة.

ثانيًا / الت�شويق:
اأطلقــت ال�شركــة هويتها الجديدة  متزامنة مع تطوير مرافقها وخدماتها وفق خطة ت�شويق 
متكاملــة، و�شملــت الحملة العديد من البرامج المتنوعة التي تتنا�شــب مع اأهدافها ، فا�شتخدمت 
برامــج خا�شــة بالمجموعــات ال�شياحيــة مع حمــلت اإعلنيــة واإعلميــة، وقامــت بتفعيل دور 
العلقــات العامــة، والت�شــال وم�شاركتــه فــي تعزيــز ال�شــورة الذهنية لـــ   واأولــت ال�شركة 
اهتمامهــا بالت�شويق اللكتروني بحكم تاأثيره ال�شريــع والتفاعلي في المجتمع .وتبنت ال�شركة 
العديــد من ال�شــراكات والمبادرات تم من خللهــا تنظيم عدد من البرامــج والن�شطة الثقافية 

واطلق برامج الم�شوؤولية الجتماعية والأ�شر المنتجة.

ثالثًا / الت�شغيل وال�شيانة: 
تقــوم ال�شركة بمراجعــة خططها الت�شغيلية �شنويــًا ويتم و�شع برامج ال�شيانــة لكافة المرافق 
بالتعــاون مع ال�شــركات ال�شانعة لأجهزة ومعــدات الم�شروع ومكوناته وتنفــذ ال�شيانة الدورية 

تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 /2014م
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�شركــة  باإ�شــراف  بالتلفريــك  الخا�شــة  والمحــركات  المكائــن  ي�شمــل  منتظــم   دوري  ب�شــكل 
دبلمايرالنم�شاويــة، كمــا يتــم تطبيــق جــداول ال�شيانــة الدوريــة لكافــة الأجهــزة والمعدات 
والمرافــق الأخرى لتواكب زيادة �شاعات الت�شغيل وللعمــل بفاعلية، كما بداأت ال�شركة بتطبيق 
خطط تطوير المطاعم والمحلت التجارية ورفع م�شتوى الخدمات المقدمة للزائرين وت�شغيلها 

بما يتنا�شب مع احتياجات الزوار.

رابعًا / التوظيف والتدريب:
بلــغ عــدد العامليــن بال�شركة في نهاية عــام 2014م )187( موظف منهــم )62( موظف �شعودي 
مقارنــة بـــ  )154( موظف منهــم )48( موظف �شعودي فــي نهاية عــام 2013م ، وتم زيادة عدد 
الموظفيــن لمواجهــة التو�شع في المرافق وزيــادة عدد �شاعات الت�شغيل، وبلغــت ن�شبة ال�شعودة 
)37%( وا�شتمــرت ال�شركــة فــي تاأهيــل وتدريب موظفيهــا في �شتــى التخ�ش�شات وبمــا تتطلبه 

طبيعة العمل وعقدت عدة دورات تدريبية لمن�شوبيها بما يتنا�شب واحتياج العمل.

خام�شًا / نظام تقنية المعلومات:
تــم تفعيــل  انظمــة الت�شــال والتوا�شــل  الداخليــة والخارجيــة  عبــر تد�شين موقــع ال�شركة 
اللكترونــي و مواقــع التوا�شل الجتماعية  ونظام الرد اللــي  وتم ربط  جميع ادارات ال�شركة 
ومرافقهــا ب�شبــكات لتوفيــر خدمــات النترنــت لمرافــق ال�شركة وربــط جميع انظمتهــا ب�شبكة 
موحــدة تمثل ال�شريان الرئي�شي للأنظمة الذكية حيث تــم النتهاء من تجهيز البنية التحتية 
لهــا ا�شتعــدادًا لتفعيــل البوابــات اللكترونيــة  وكاميــرات المراقبــة ونظام البطاقــات الذكية 
للموظفيــن والتذاكــر الإلكترونية للعمــلء بالإ�شافة الى تطوير وتحديــث انظمة نقاط البيع 

ب�شكل م�شتمر.

�شاد�شًا / مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة:
يح�شــل اأع�شــاء مجل�س الإدارة على بدل ح�شور اجتماعات عن كل اجتماع بالإ�شافة اإلى تذاكر 
ال�شفــر عــن كل اجتماع يعقد خارج مقــر اإقامة الع�شو، وقد بلغت م�شاريــف ح�شور الجتماعات 

للعام 2014م مبلغا قدره )78.000 ريال(.
كمــا تم �شرف رواتب لع�شــو مجل�س الإدارة المنتــدب مقابل اإدارته لل�شركــة بمبلغ )420.000 
ريــال( �شعــودي عن العــام 2014 م، ونظرا لجهــوده وما حققه من نتائج مميزة قــرر المجل�س في 
اجتماعه رقم) 7 / 4( بتاريخ 02/ 03/ 1436هـ الموافق 24 / 12 / 2014 م �شرف مكافاأة له 

بمبلغ )500.000 ريال( عن العام المالي 2013 م.
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�شابعًا / الق�شايا القانونية:
1. ق�شية اأر�س الحلواني:

لزالت ال�شركة ت�شعى ل�شتعادة مبلغ الـ ) 5.000.000 ريال( الم�شتحق لل�شركة  والذي �شبق 
واأن �شــدر حكــم ل�شالح ال�شركــة باإلزام ورثة عبد ال�شكــور الحلواني باإعادتــه لل�شركة، ويرى 

محامي ال�شركة اأن الق�شية ت�شير ل�شالح ال�شركة برغم بطء الإجراءات.
2. ق�شية م�شتثمر فندق رماداالهدا:  

كلفــت محكمة ال�شتئناف بمكة المكرمة الغرفة التجاريــة ال�شناعية بمكة المكرمة بالبدء 
في اإجراءات التحكيم، على الرغم من مماطلة مجموعة �شيت الم�شتمرة في ح�شور الجل�شات، 
اإل اأن المحكمــة الزمتهــم باختيــار المحكــم الممثل لهــم، ويرى محامــي ال�شركــة اأن الق�شية 

�شتح�شم باإذن اهلل خلل �شتة اأ�شهر من بداية جل�شات التحكيم.

ثامنًا / ترخي�س مباني منتجع اأعالي الهدا:
تقدمت ال�شركة بطلب ترخي�س لمبنى الوحدات ال�شكنية الجديد بالهدا الذي تعتزم ال�شركة 
تنفيــذه، وجرت متابعة الطلب، وتم التوا�شل مع �شعادة اأمين محافظة الطائف الذي اأفاد باأن 
المعاملــة اأعيــدت مــن وزارة ال�شــوؤون البلدية والقروية لأمانــة الطائف للمــرة الثالثة ووعد 

بمتابعة المو�شوع للح�شول على ا�شتثناء من وزير ال�شوؤون البلدية والقروية.

تا�شعًا / الإيرادات
مازالــت ال�شركــة بحمــد اهلل م�شتمرة فــي تحقيــق الإيــرادات القيا�شية حيث بلغــت اإيرادات 
الن�شــاط حتــى تاريــخ 31 / 12 / 2014م )27.130.280 ريــال( وبارتفاع قــدره )19%( عن 
العام 2013م حيث كانت )22.793.950 ريال( وتعود اأ�شباب تح�شن الإيراد اإلى عدة عوامل، 
اأهمهــا تو�شعة وزيادة المرافــق وتفعيل البرامج الت�شويقية والحملت الإعلنية ورفع م�شتوى 
الخدمــات واإقامة عدد من الفعاليات الجاذبة وزيادة �شاعات الت�شغيل ، واأدى ذلك بعد توفيق 

اهلل تعالى اإلى:
• ارتفاع اإجمالي الربح بن�شبة )6%( نتيجة ارتفاع الإيرادات حيث بلغ )11.702.174ريال( 	

في عام 2014م مقارنة بـ)10.994.248ريال( في عام 2013م .
• ارتفــاع تكلفــة الن�شــاط حيــث بلغــت )15.428.106 ريــال( تمثــل )57%( مــن اإجمالــي 	

اإيــرادات الن�شــاط فــي عــام 2014م مقارنــة بـــ  )11.799.702 ريال(، تمثــل )52%( من 
اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2013م، اأي بارتفاع قدره )5 %(.
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• انخفا�ــس م�شروفــات البيــع والتوزيــع حيــث بلغــت )1.236.419ريال( في عــام 2014م 	
مقارنة بـ  )1.980.737 ريال( في عام 2013م.

• وبالتالــي ارتفعــت تكلفــة الإيــرادات بالن�شبــة لإيــرادات الن�شــاط بن�شبــة )61%( لعام 	
2014م مقابــل)60%( لعــام 2013م اأي باإرتفــاع قــدره )1 %(، ويعــود ال�شبــب فــي ارتفاع 
تكاليف الن�شاط اإلى ارتفاع الرواتب والأجور ب�شبب زيادة عدد موظفي ال�شركة حيث بلغ 
)187 موظــف( مقارنة بـــ )154 موظف( في عام 2013م، وذلك لإكمال ت�شغيل المرافق ، 
ممــا اأثر بالتالي على كافة المخ�ش�شات المرتبطة بهــا وكذلك اإرتفاع الر�شوم الحكومية، 
واإ�شافــة عدد من الأ�شول الجديدة مما اأدى اإلى اإرتفاع ق�شط الإ�شتهلك ال�شنوي وكذلك 

م�شروفات قطاع الأغذية والم�شروبات.
• كانــت 	 حيــث  والإداريــة  العموميــة  الم�شاريــف  ن�شبــة  فــي  انخفا�ــس  ذلــك  �شاحــب 

)4.920.448ريــال( تمثــل )22 %( مــن اإجمالــي اإيــرادات الن�شاط في عــام 2013م وقد 
بلغت )5.428.507 ريال( تمثل )20%( من اإجمالي اإيرادات الن�شاط في عام 2014م.

• ونتيجة لذلك ازداد �شافي الدخل بمقدار)25 %( اإذ بلغ  )7.000.985ريال( في 2014م 	
مقارنة بمبلغ )5.609.976 ريال( في عام 2013م .

• اإلــى 	 2013م  عــام  فــي  )118.012.856ريــال(  مــن  الم�شاهـميــن  حقــوق  ازدادت  كمــا 
)125.013.841ريال( في عام 2014م.

• وتو�شــح الجــداول الآتية التح�شن الذي طراأ على قوائم الدخــل والمركز المالي لل�شركة 	
خلل الخم�شة اأعوام الما�شية:

مؤشرات قائمة الدخل
201220132014 20102011البــــــــــــــــــــــــــيان
11.737.36416.170.22219.693.27322.793.95027.130.280اإيرادات الن�شاط

6.921.2078.043.80510.890.48913.780.43916.664.525تكاليف الإيرادات
4.816.1578.126.4178.802.7849.013.51110.465.755جممل الربح

3.042.1783.452.6724.240.7884.920.4485.428.507م�شاريف ادارية وعمومية
319.826319.826319.826319.826ــــــــــــــــــا�شتهلك  ممتلكات اإ�شتثمارية

78.506659.347(94.219)514.09279.502اليرادات الخرى
702.4881.916.6682.000.0002.000.0002.000.000اإيرادات ممتلكات اإ�شتثمارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1.000.0001.000.000خم�ش�س التزامات حمتملة

312.9511.018.070259.067241.767375.784الـــــزكـــــــــــــــــــــاة
1.677.6084.332.0195.888.8845.609.9767.000.985�شايف الربح

  تم ت�شديد فروقات زكوية عن الأعوام )2001- 2008( بمبلغ)635.660 ريال( في عام 2011م
  تم توزيع اأرباح بن�شبة 5% في عام 2012م .
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مؤشرات المركز المالي
20102011201220132014البــــــــــــــــــــــــــيان

8.850.62813.616.95512.031.1906.953.25411.087.909موجودات متداولة
1.112.629827.750647.7632.868.4733.337.331مطلوبات متداولة
7.737.99912.789.20511.383.4274.084.7817.750.578راأ�س املال العامل
41.316.79032.042.75029.702.38623.923.40414.086.743الأ�شول الأخرى

56.186.70062.290.19478.416.42991.561.088104.776.290�شايف الأ�شول الثابتة
106.354.118107.949.899120.150.005122.437.746129.950.942�شايف املوجودات

3.109.2281.186.5931.599.3621.556.4171.599.771املطلوبات الأخرى
102.132.261105.935.556117.902.880118.012.856125.013.841حقوق امل�شاهمني

106.354.118107.949.899120.150.005122.437.746129.950.942�شايف اخل�شوم وحقوق امللكية
102.155.000103.920.000110.000.000110.000.000110.000.000راأ�س املال املدفوع

2.544.2843.244.383 961.1961.394.3981.983.286الحتياطيات

عا�شرّا /الميزانية العمومية:
تت�شمن الميزانية العمومية المعرو�شة على ح�شراتكم قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي 

الح�شابات والقوائم المالية للعام 2014م .
وفي الختام يتقدم رئي�س واأع�شاء مجل�س الإدارة بال�شكر والتقدير اإلىجميع م�شاهمي ال�شركة 
علــى جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجل�س عن تقديــره لمن�شوبي ال�شركة وجميع الجهات ذات 
العلقــة علىالجهــود التــي بذلوها والتعــاون البناء مع ال�شركــة خلل العــام المالي 2014م، 

وياأمل من جمعيتكم الموقرة: 
الموافقة على ما ورد بتقرير مجل�س الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.. 1
الم�شادقــة على الميزانية العمومية وتقرير مراجعــي الح�شابات للعام المالي المنتهي . 2

في 2014/12/31م. 
اإبــراء ذمــة اأع�شــاء مجل�ــس الإدارةعــن اإدارتهــم خــلل العــام المالــي المنتهــي فــي . 3

2014/12/31م.      
الموافقــة علــى اختيــار مراقبــي ح�شابات ال�شركــة من بيــن المر�شحين مــن قبل لجنة . 4

المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد اأتعابهم .
انتخــاب اأع�شاء مجل�س الإدارة للــدورة الخام�شة بعد انتهاء مدة مجل�س الإدارة للدورة . 5

الرابعة.
الم�شادقــة علــى اإجازة اأعمــال المجل�س للــدورة الرابعة مــن تاريخ انتهــاء مدته حتى . 6

تاريخ انعقاد الجمعية.
واهلل الموفق .؛؛

مجل�س الإدارة
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�شركة الطائف للإ�شتثمار وال�شياحة
)�شركة م�شاهمة �شعوديةمقفلة(

القوائم المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2014 م

مــــــــع
تقرير مراجعي الح�شابات
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