نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثالثين ( اإلجتماع األول)
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 الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة الثامن والعشرين للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم خالل الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31م. الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح علىى المسىايمين عىن الربىع الرابىع مىن عى ام 2017م بمىا يعىادل مىانسبته  %4من رأس ال م ال بمبلغ ( )60,000,000ستين مليون ري ال بواقع ( )0,40ري ال للس هم الواحد على أن
تكون أحقية تلك األرباح لمسايمي طيبة القابضة المسجلين بسجالت شركة مركز إيداع األوراق المالية ( إيداع ) كما في
نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق والمحدد بيوم انعقاد الجمعية  ،وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقا ً .
الموافقة على ما تم توزيعه من األرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلىس اإلدارة عىن الثالثىة أربىاع األولىى مىنعام 2017م الذي يعادل مىا نسىبته  %12مىن رأس المىال بمبلىغ ( )180,000,000مائىة وثمىانون مليىون و بواقىع
( ) 1,20و عن كل سهم من رصيد األرباح المتحققة ،ليصبح إجمالي مبلىغ األربىاح الموزعىة وتلىك المقترحىة للتوزيىع
عن العام المالي 2017م مبلىغ وقىدر( ( )240,000,000مىائتين وأربعىين مليىون و بواقىع ( )1,60و عىن السىهم
الواحد وبما نسبته  %16من رأس المال .
ً
الموافقة على صرف مبلغ (  ) 1,700,000و كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للفقىرة ( )5مىن المىادة ( )44مىنالنظام األساسي لطيبة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م .
الموافقة على تعيين السادة /شركة كي بي أم جي الفىوزان وشىركا( مراجعىا لحسىابات الشىركة مىن بىين المرشىحين بنىاءعلىىى توصىىية لجنىىة المراجعىىة ،وذلىىك لفحىىد ومراجعىىة وتىىدقيق القىىوائم الماليىىة للربىىع األول والثىىاني والثال ى والرابىىع
والسنوي من العام المالي 2018م  ،وتحديد أتعابه .
 الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيىع أربىاح مرحليىة بشىكل نصىف سىنوي أو ربىع سىنوي عىن العىامالمىىالي 2018م وفق ىا ً للضىىوابط واإلجىىراءات التنظيميىىة الصىىادرة تنفيىىذاً لنظىىام الشىىركات الخاصىىة بشىىركات المسىىايمة
المدرجة.
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألفابيبول  -ستراتا العالمية لتقنية المعلومات  -والتي لعضومجلس إدارة طيبة القابضة االستاذ /غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة /غير مباشرة فيهىا ويىي عبىارة عىن اتفاقيىة
الصيانة والدعم الفني لبرنامج  AX 2012و  CRMوالترخيد بها لعام قادم  ،علما ً بأن قيمة التعامالت خالل العام 2017م
كانت بمبلغ إجمالي قدر( ( ) 591,015/40خمسمائة وواحد وتسىعون ألفىا ً وخمسىة عشىر و وأربعىون يللىة والنىاتج
عن صرف جميع األعمال المتبقيىة التفاقيىة تطىوير وتطبيىق برمجيىات حلىول أعمىال نظىام مايكروسىوفت دايىنمكس ()AX
والمستحقات النهائية ألعمال الملحق الثاني الخاد باتفاقية تطبيىق برمجيىات نظىام تخطىيط المىوارد ومىا يتعلىق بتجهيىز
اعدادات ضىريبة القيمىة المضىافة باإلضىافة إلىى تجديىد تىراخيد المسىتخدمين لىذلك النظىام ولنظىام الى ( )CRMالخىاد
بخدمة العمالء والمنشآت العقارية  ،وال يوجد أي شروط تفضيلية .
 الموافقة على تجديد التىرخيد للىدكتور  /وليىد بىن محمىد العيسىى باالشىتراك فىي عمىل منىافس لنشىاط الشىركة (فنىادق)،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
 الموافقىىة علىىى تجديىىد التىىرخيد للمهنىىدس /أنىىس بىىن محمىىد صىىالح صىىيرفي باالشىىتراك فىىي عمىىل منىىافس لنشىىاط الشىىركة(عقارات) ،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
 الموافقة على تجديد الترخيد لألسىتاذ  /تركىي بىن نىواف السىديري باالشىتراك فىي عمىل منىافس لنشىاط الشىركة (فنىادقوعقارات) ،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
الم وافقىىة علىىى تجديىىد التىىرخيد لألسىىتاذ  /عبىىدالعزيز بىىن عبىىدا الىىدعيلج باالشىىتراك فىىي عمىىل منىىافس لنشىىاط الشىىركة(عقارات) ،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .
 الموافقة على تجديد الترخيد لصندوق االستثمارات العامة ويمثله األستاذ  /فراس بن صالح الدين القرشي باالش ى تراكفي عمل من افس لنش اط الش ركة (فنادق) ،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعي ة العامة .
 الموافقة على تجديد الترخيد للمؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها المهندس  /محمىد بىن عبدالمحسىن القىرينيس باالشىتراكفي عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارا ت) ،والترخيد بها لعام قادم من تاريخ عقد الجمعية العامة .

