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لعادية غير الحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة  شركة الطائف لالستثمار والسياحة  دارة  إبناء على دعوة مجلس  

م   بفندق أعالي الهدا  2022/  09/  04  الموافقهـ   1444/  02/  08  األحد  من عصر يوم والنصف    في تمام الساعة الرابعة  السادسة

 وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:  بمدينة الطائف ، 

 م.  31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019للعام المالي المنتهي في على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة   التصويت  .1

 م. 31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في  .2

 م. 31/12/2020لمالي المنتهي في والعام ام 31/12/2019للعام المالي المنتهي في  التصويت على القوائم المالية  .3

 م. 31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019للعام المالي المنتهي في التصويت على تقرير لجنة المراجعة  .4

 م. 31/12/2020م والعام المالي المنتهي في 31/12/2019العام المنتهي في  عن  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارةالتصويت على  .5

 : القوائم المالية من قبل لجنة المراجعة لمراجعة لى تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين التصويت ع  .6

 . م 2022م والعام المالي 2021للعام المالي 

 . سنوات  3التصويت على انتخاب أعضاء لمجلس اإلدارة للدورة التالية من بين المرشحين والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة  .7

 تاريخ انعقاد الجمعية. دورته إلى التصويت على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ نهاية   .8

 التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثالث سنوات.  .9

لاير، وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة  (  150,000,000( لاير الى )110,000,000التصويت على زيادة رأس مال الشركة من ) .10

لاير للسهم الواحد، وللمساهمين الحاليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم  10( سهم، تدفع قيمتها نقداً بقيمتها االسمية 4,000,000عدد ) 

زيادة رأس المال في حال    أسهماب به من  ( يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع االكتفاء بما يتم االكتت90الجديدة في موعد أقصاه )

 . ( سهم4,000,000عدم االكتتاب بكامل الزيادة البالغة )

                                                                             ( من النظام األساس والمتعلقة براس المال.7التصويت على تعديل المادة ) .11

% ( وحيث    25للمرة الثانية ربع رأس المال )    السادسةلنصاب الالزم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية  اوبما أن  

  ( عدد  الحضور  في سجل  الممثلة  األسهم  عددها    3.613.500بلغت  البالغ  الشركة  مال  رأس  أسهم  أصل  من  سهم    )

   % ( من رأس المال . 32.9أي بنسبة )   (سهم  11.000.000)
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/    األسـتاذ الجمعية سـكرتير  حضـور  و  االسةتا    بندر بن عبد الرحمن بن معمر  الجمعيةانعقد االجتماع برئاسةة رئيس   دفق

 :مراقبي حسابات الشركة وكما حضر االجتماع ممثل، الشهرانيأحمد بن محمد 

 مكتب فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون.  -1

 ومراجعون قانونيون.مكتب علي الشيباني محاسبون  -2

بعد ذلك تم إعالن بيانات الحاضرين وان    الحاضرين،بكلمة ترحيبية شكر خاللها كافة  وقد أفتتح رئيس الجمعية االجتماع  

  ( بلغ  ووكالة(  )أصالة  باالجتماع  الممثلة  عددها   3.613.500األسهم  البالغ  الشركة  مال  أسهم رأس  أصل  من                ( سهماً 

للمرة الثانية (    )السادسة  %( وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية    32.9( سهم أي بنسبة ) 11.000.000)  

 . (33من نظام الشركات و ما يقابلها  في نظام الشركة األساسي المادة ) (   91 ) صحيحا ً حسب المادة

 

دارة عن العام المالي المنتهي في  بن معمر تقرير مجلس اإل  نعبد الرحماألستاذ / بندر بن    رئيس الجمعيةوقد أستعرض  

كما استعرض ملخصا للتوجه ،  م2020/ 12/ 31المالي المنتهي في    العامم   وتقرير مجلس اإلدارة عن  12/2019/ 31

تعظيم االستفادة     تشمل:فاته والتي  الذي يتضمن خطة التحول المؤسسي واالطار االستراتيجي ومستهد   االستراتيجي للشركة

من أصول وموارد الشركة  وتحقيق االستدامة المالية وحوكمة االعمال إضافة الى خطة طرح الشركة في سوق األسهم  ,  

 . م2027م حتى  2023كما تم عرض خطط تطوير المشاريع في الهدا والكر , والمؤشرات المالية والتدفقات النقدية لألعوام  

قائمة المركز المالي وتقرير  مكتب فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون  حسابات الشركة ياستعرض مراقب كما 

مكتب علي الشيباني   حسابات الشركة ياستعرض مراقبثم م، 2019/   12/ 31 المنتهية فيمراجعي الحسابات للسنة 

 . م2020/  31/12 في  للسنة المنتهيةقائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات مراجعون قانونيون 

الحسابات وتمت اإلجابة على    ولمراقبي   اإلدارة   لمجلسهم  وتوجيه أسئلت   أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمينثم  

جميع استفسارات ومناقشات المساهمين، وقد شكر رئيس الجمعية الحضور ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين  
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لجنة الفرز من  وتم اختيار  )أصالة ووكالة( اإلدالء بأصواتهم على بنود جدول األعمال في بطاقات التصويت الخاصة بالجمعية،  

فرز األصوات  تم و  ،شرف بن محمد الثبيتي واألستاذ/ أحمد بن سعد الرويشد /األستاذستاذ/ فهد بن إبراهيم الربيعة واأل  :كل من

 :  كانت نتائج التصويت حسب كشوف لجنة الفرزو

 م.  31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019للعام المالي المنتهي في على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة  المصادقة .1

 م. 31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في  المصادقة .2

 م. 31/12/2020المالي المنتهي في  والعامم 31/12/2019للعام المالي المنتهي في  على القوائم المالية المصادقة  .3

 م. 31/12/2020والعام المالي المنتهي في م 31/12/2019للعام المالي المنتهي في على تقرير لجنة المراجعة  المصادقة .4

 م. 31/12/2020م والعام المالي المنتهي في 31/12/2019العام المنتهي في  عن  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارةعلى  المصادقة .5

 تاريخ انعقاد الجمعية. دورته إلى على إجازة أعمال مجلس اإلدارة من تاريخ نهاية   المصادقة .6

)  المصادقة .7 من  الشركة  مال  رأس  زيادة  )110,000,000على  الى  أسهم150,000,000( لاير  اصدار  طريق  عن  وذلك  عدد    ( لاير،  جديدة 

االسمية  4,000,000) بقيمتها  نقداً  قيمتها  تدفع  باألسهم   10( سهم،  االكتتاب  في  األولوية  الحاليين حق  وللمساهمين  الواحد،  للسهم  لاير 

في حال    زيادة رأس المال  أسهم( يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع االكتفاء بما يتم االكتتاب به من  90الجديدة في موعد أقصاه )

 . ( سهم4,000,000عدم االكتتاب بكامل الزيادة البالغة )

                                                                             ( من النظام األساس والمتعلقة براس المال.7على تعديل المادة ) المصادقة .8

   :التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين وهم .9

 .طالل بن محمد نور عطاراياد بن  -1

 . الـــبـــاز عبد هللابــــدر بن صالح بن  -2

 .بندر بن عبد الرحمن بن فيصل بن معمر -3

 . خليل بن عبد الحفيظ الضابطتيسير بن   -4

 . باحمــديــن  عبد هللاتوفيق بن محمد بن  -5

 . عبد هللا بن عبد القادر بن محمود عيد -6

 . عبد الغني بن محمود عبد الغني صباغ -7

 .علي بن هيف بن محمد القحطاني -8

 .فهد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الربيعة -9

 الغامدي.مساعد بن راشد بن جمعان  -10

 .هللا العريفي عبدنواف بن حاضر بن  -11
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 هم:  حسب كشوفات لجنة الفرزوقررت الجمعية أن أعضاء المجلس الحائزين على أغلبية األصوات 

 معمر.بندر بن عبد الرحمن بن  .1

 الضابط.تيسير بن خليل  .2

 . توفيق بن محمد باحمدين .3

 الربيعة. فهد بن إبراهيم  .4

   القحطاني.علي بن هيف  .5

 الغامدي.مساعد بن راشد  .6

 العريفي. نواف بن حاضر  .7

 

 كل من:   من قررت الجمعية تشكيل لجنة المراجعة -10

 عدنان عبد هللا المزروع.  -1

 عبد الغني بن محمود صباغ.  -2

 تركي بن عبد الرحمن السماري. -3

 شرف بن محمد الثبيتي.   -4

 بدر بن صالح الباز.  -5

 

 كما قررت الجمعية اختيار مراجعي حسابات الشركة على النحو التالي:   -11

 م  2021المالية للعام المالي القوائم  الشيباني لمراجعةاختيار مكتب علي  -1

 م   2022المالية للعام المالي  لمراجعة القوائم الصبان وشريكة  مكتب فيصلاختيار  -2

 . ؛؛؛ وهللا الموفق

 


