تدعو شركة سمو العقارية
مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (
بناء على
االجتماع األول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتى وذلك
ً
تعميم هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل
التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوري ًا حتى إشعار آخر ،وذلك حرص ًا على سالمة المتعاملين
في السوق المالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية
المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ) ، (COVID-19وامتداد ًا للجهود المتواصلة
التي تبذلها كا فة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية
الالزمة لمنع انتشاره .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية مبنى اإلدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر – شارع األمير
تركي بن عبد العزيز مبنى سمو
العامة
رابط بمقر االجتماع

https://www.google.com.sa/aps/@26.3096907,50.2244358,18z

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الثالثاء  9ذو القعدة  1441هـ الموافق  30يونيو  2020م

وقت انعقاد الجمعية العامة

الساعة  6:30مساءا

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل
مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول
التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور
اإللكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في
اجتماع الجمعية وبحسب االنظمة واللوائح.

النصاب الالزم النعقاد الجمعية طبقا للمادة (  )33من النظام األساسي للشركة يكون اجتماع
الجمعية العامة العادية األول صحيح ًا إذا حضره مساهمون
يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل .وإذا لم يتوفر
النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ،سيتم عقد االجتماع الثاني
بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول،
ويكون االجتماع الثاني صحيح ًا أي ًا كان عدد األسهم الممثلة
فيه.
ال :جدول االعمال:
أو ً
 -1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
-2

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
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-3

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

-4

التصوووووويت على تعيين مراجع حسوووووابات الشوووووركة من بين المرشوووووحين بنا ً على تو وووووية لجنة
والسووووونوي ة من
و
ومراجعوة وتود يل القوائم المواليوة النصوووووي سووووونويوة
المراجعوة وذلو لحح
العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

-5

التصويت على إبرا ذمة أعضا مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

-6

مكوافو ة ألعضووووووا مجلس اإلدارة مبلغ و و دره (  ) 750,000ريوال بوا ع (

التصوووووويوت على

ووووور

 ) 150,000ريال لكل عضو وذل
-7

عن العام المالى  2019م.

التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا يه بين شوووركة سووومو العقارية وشوووركة سووومو القابضوووة (مسووواهم في الشوووركة)
بغرض إدارة ت وير البنيووة التحتيو ة لألرض المقووام عليهووا مشوووووروع تلل مكووة والتي تمتلكهووا
شركة سمو القابضة وشركا آخروا .و د تم تو يع االتحا ية بتاريخ 1435/01/24هوووو (الموافل
2013/11/27م) ،بمبلغ و دره (  64,750,000ريال ) أربعة وسوووتوا مليوا وسوووبعمائة وخمسووووا
الي ريال سوووعود

وهو عقد مسوووتمر و د بلغت إيرادات الشوووركة من هاا المشوووروع عن عام

 2019مبلغ ودره (  9,250,000ريوال ) تسوووووعوه مليين وموائتواا وخمسووووووا ألي ريوال سوووووعود
والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ) مرفل ).
-8

التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا ية بين شوووركة سووومو العقارية وشوووركة سووومو القابضوووة (مسووواهم في الشوووركة)
ك ة والتي تمتلكهوا
بغرض إدارة ت وير البنيوة التحتيوة لألرض المقوام عليهوا مشوووووروع أعوالي م و
شركة سمو القابضة وشركا آخروا و د تم تو يع االتحا ية بتاريخ  1435/09/11هووو (الموافل
 ،) ،)2014/7/9بمبلغ و ودره (  66,120,547ريوال ) سوووووتوة وسوووووتوا مليوا وموائوة وعشوووووروا الي
وخمسوومائة وسووبعة واربعوا ريال سووعود

وهو عقد مسووتمر و د بلغت إيرادات الشووركة من

هوواا المشوووووروع عن عووام  2019مبلغ و وودره (  8,060,547ريووال ) ثمووا يووة مليين وسوووووتوا الي
وخمسمائة وسبعه واربعوا ريال سعود
-9

والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ) .

التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
ووواحية
عبارة عن اتحا ية بين شوووركة سووومو العقارية وشوووركة اال ما للسوووتدمار مدير وووندو
سومو (الا تمتل سومو القابضوة المسواهم بالشوركة ب ريل اير مباشور حصوة في الصوندو )
بغرض ت وير البنية التحتية بالكامل لمشروع احية سمو و البنية الحو ية لجز من المشروع
و وود تم تو يع االتحووا يووة بتوواريخ  1437/11/ 29هووووووووو و (الموافل  ،) ،)2016/09/1بمبلغ و وودره (
 49,803,310ريال ) تسعة واربعوا مليوا وثما مائة وثلثة الي وثلثمائة وعشرة ريال سعود

2

وهو عقد مسوووتمر و د بلغت إيرادات الشوووركة من هاا المشوووروع خلل عام  2019مبلغ و دره
( 16,010,768ريال ) سوته عشور مليوا وعشوره اال

وسوبعمائة وثما ية وسوتوا ريال سوعود

والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ) .
 -10التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا ية بين شوووووركة سووووومو العقارية وشوووووركة ادير العقارية ( شوووووركة مملوكه لسووووومو
القابضوووووة المسووووواهم في الشوووووركة ) بغرض تقديم دراسوووووة إلدارة ت وير البنية التحتية لألرض
المقام عليها مشوووروع درة المباركية بعرعر والتي تمتلكها شوووركة أدير العقارية و د تم تو يع
االتحا ية بتاريخ  1441/4/4هو ( الموافل  2019/12/01م ) و د تم اال تها من تنحيا العقد و د
بلغت إيرادات الشركة عن هاا المشروع عن عام  2019مبلغ و دره ( ) 866,823ثما مائة وسته
وسوووووتوا ألي و ثموا موائوة وثلثوه وعشوووووروا ريوال سوووووعود
تحضيلية ( مرفل ) .

والتوجود بوالعقود شوووووروط او مزايوا

 -11التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحاا مباري القح ا ي مصووووولحة اير مباشووووورة فيها وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتاذ  /عاي
عبارة عن اتحا ية بين شووووركة سوووومو العقارية وشووووركة اال ما للسووووتدمار مدير ووووندو الرياض
للتعمير العقوار األول ( ووووونودو تمتلو سووووومو القوابضووووووة المسوووووواهم في الشوووووركوة وحودات
بالصندو ) بغرض إدارة وتنحيا ت وير البنية التحتية لألرض المقام عليها مشروع تنال الرياض
و ووود تم تو يع االتحوووا يوووة بتووواريخ  1438/8/28هووووووووو و ( الموافل 2017/05/25م) بمبلغ و ووودره (
 270,000,000ريال ) مائتين وسوووووبعوا مليوا ريال سوووووعود
تيجة اال

الصوندو

و د تم اال تهوا من تنحيوا العقود

في أكتوبر  2019و د بلغت إيرادات الشوركة عن هاا المشوروع عن عام

 2019مبلغ و وودره (  ) 99,334,333تسوووووعووة وتسوووووعوا مليوا وثلثمووائووة وأربعووة وثلثوا الي
وثلثمائة وثلثة وثلثوا ريال سعود

والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ).

 -12التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبووارة عن اتحووا يووة احلل بين كوول من شوووووركووة روبى االبنيووة العقوواريووة وشوووووركووة تنووال للت وير
واالسوتدمار العقار ( تمتل سومو القابضوة المسواهم في الشوركة حصوة فيها ) وشوركة سومو
العقارية والتي بموجبه تحيل شووووركة روبى االبنية العقارية اتحا يه ادارة تنحيا وت وير اعمال
البنيوه التحتيوه لمشوووووروع ووووونودو الريواض للتعمير العقوار األول الى شوووووركوة تنوال للت وير
واالسوووودمار العقار
المو ع مع

ووندو

و د تم تو يع االتحا ية بتاريخ  2019/10/10وهو اسووووتكمال يمة العقد
األول و د تم اال تها من تنحيا العقد و د بلغت

الرياض للتعمير العقار

إيرادات الشوووركة عن هاا المشوووروع عن عام  ( 2019للحترة من  2019/10/10حتى 2019/12/31
بعد احالته لشوووركة تنال للت وير واالسووودمار العقار
عشور مليوا ومائتاا واثنا عشور الي ريال سوعود
مرفل ).
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) مبلغ و دره (  17,212,000ريال ) سوووبعه
والتوجد بالعقد شوروط او مزايا تحضويلية (

 -13التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا ية بين شووووركة سوووومو العقارية و شووووركة مقاول جزيرة العرت للمقاوالت (تمتل
سمو القابضة المساهم في الشركة ب ريقه اير مباشرة حصة اير مؤثرة في هاه الشركة )
تقوم بموجبه شوووركة مقاول جزيرة العرت بتنحيا اعمال ا شوووا وتنحيا ال ر وشوووبكات البنية
التحتيه لمشروع

ندو

الرياض التعمير االول و د و ع هاا العقد بتاريخ 1438/09/02هجر

( الومووافول  2017/05/28مويولد

) بوموبولوغ و ووودره (  255,000,000ريوووال ) موووائوتويون ووخومسووووووووة

وخمسووووووا مليوا ريال سوووووعود

و د تم اال تها من تنحيا العقد و د بلغت تكاليي االعمال

المنجزة خلل عام  2019مبلغ و دره (  80,535,362ريال سوووووعود
وثلثه وخمسوووا الي وثلثمائة واثناا وسووتوا ريال سووعود
تحضيلية ( مرفل ).

) ثما وا مليوا وخمسووووومائة
والتوجد بالعقد شووروط او مزايا

 -14التصوويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشوركة وشوركة سومو القابضوة والتي لعضوو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا ية بين شوووركة سووومو العقارية و شوووركة مقاول جزيرة العرت للمقاوالت ( شوووركة
مملوكه ب ريقه اير مباشووورة لشوووركة سووومو القابضوووه المسووواهم في الشوووركة ) تقوم بموجبه
شوووووركوة سووووومو العقواريوه بتقوديم خودموات الودعم الحني واللوجسوووووتي المتعلقوه بتنحيوا اعموال
ال ر وشووبكات البنيه التحيتيه لمط م مشووروع ووندو الرياض التعمير العقار االول و د
( الموافل  2017/05/27ميلد

و ع هوواا العقوود بتوواريخ 1438/09/01هجر

) بمبلغ و وودره (

 44,625,000ريال ) أربعة واربعوا مليوا وسووتمائة وخمسووة وعشووروا الي ريال سووعود

و د

تم اال تها من تنحيا العقد و د بلغت إيرادات الشركة المتحققة خلل عام  2019مبلغ و دره
( 14,081,866ريال سوعود
ريال سعود

) اربعه عشور مليوا وواحد وثما وا الي وثما مائة وسوته وسوتوا

والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ).

 -15التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمو القابضة والتي لعضو
مجلس اإلدارة األستاذ  /عاي فرحاا مباري القح ا ي مصلحة اير مباشرة فيها وهى عبارة
عن اتحا ية بين شركة سمو العقارية وشركة ادير العقارية ( شركة مملوكه لسمو القابضة
المساهم في الشركة ) بغرض تاجير فرع مكتبها بمدينة جدة و د و ع هاا العقد بتاريخ
 1434/8/22هو ( الموافل 2013/07/1م) وهو عقد ايجار يجدد تلقائيا و د بلغت المبالغ التي
دفعتها الشركة عن عام  2019بمبلغ و دره (  304,480ريال ) ثلثمائة وأربعة الي واربعمائة
وثما وا ريال سعود

والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ).

 -16التصووويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشووركة وشووركة سوومو القابضووة والتي لعضووو
فرحواا مبواري القح وا ي مصووووولحوة اير مبواشووووورة فيهوا وهى
مجلس اإلدارة األسوووووتواذ  /عواي
عبارة عن اتحا ية بين شوووووركة سووووومو العقارية وشوووووركة ادير العقارية ( شوووووركة مملوكه لسووووومو
القابضوووة المسووواهم في الشوووركة ) تتحصووول بموجبة شوووركة سووومو العقارية على جز من مبلغ
السوعي المتحصول من مزاد مشوروع اعالي مكه و د و ع هاا العقد بتاريخ  1440/10/27هووووو و (
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الموافل  2019/06/30م وهو عقد

حقة واحدة واير مستمر و د تم اال تها من تنحيا العقد

و د بلغت إيرادات الشوووووركة عن هاا المشوووووروع عن عام  2019مبلغ و درة (  11,323,927ريال )
أحد عشوور مليوا وثلثمائة وثلثة وعشووروا الي وتسووعمائة وسووبعة وعشووروا ريال سووعود
والتوجد بالعقد شروط او مزايا تحضيلية ( مرفل ) .
 -17التصوووووويت على توريع أرباح ًا على المسووووواهمين عن تائج اعمال عام  2019بوا ع (  1ريال ) ريال
واحود عن كول سوووووهم وبورجموالي أربوال مورعوة مبلغ (خمسووووووة وعشوووووروا مليوا ريوال) خمسووووووة
وعشوووووروا مليوا ريووال مووا يعووادل  %10من إجمووالي رأس المووال على أا تكوا أحقيووة األربووال
للمسواهمين المالكين لألسوهم يوم ا عقاد الجمعية والمقيدين في سوجل مسواهمى الشوركة
لد مركز االيداع في هاية ثا ى يوم تداول يلى تاريخ االستحقا .
 -18التصووويت على تحوي

مجلس اإلدارة بصوولحية الجمعية العامة العادية بالترخي

الحقرة ( )1من المادة الحادية والسبعوا من ظام الشركات ،وذل

الوارد في

لمدة عام من تاريخ موافقة

الجمعية العامة العادية أو حتى هاية دورة مجلس االدارة المحوض أيهما أسوبل ،وذل وفق ًا
للشوروط الواردة في الضووابم واالجرا ات التنظيمية الصوادرة تنحيا ًا لنظام الشوركات الطا وة
بشركات المساهمة المدرجة.
 -19التصوووويت على اشوووتراي عضوووو مجلس اإلدارة األسوووتاذ  /عاي
عمل منافس العمال الشركة (مرفل )

فرحاا مباري القح ا ي في

 -20التصووويت على اشووتراي عضووو مجلس اإلدارة األسووتاذ /سووعيد سووالم محمد حويل النهد
عمل منافس ألعمال الشركة (مرفل).

في

نموذج التوكيل

مرفق

التصويت االلكتروني

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على
اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة العادية (
االجتماع األول ) فقط عن طريق المشاركة عبر
(التصويت اإللكتروني) والذي سيكون بإمكان
المساهمين المسجلين في موقع خدمات
تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد علي بنود
اجتماع الجمعية العامة اعتبار ًا من الساعة العاشرة
من صباح يوم الجمعة بتاريخ  5ذو القعدة 1441هـ
الموافق  26يونيو 2020م وحتى نهاية وقت
انعقاد الجمعية.
وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع
خدمات تداوالتي علم ًا بأن التسجيل والتصويت
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متاح ًا ومجان ًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط
التالي:
login.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي
وقت انعقاد اجتماع الجمعية .كما ان احقية
التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي
عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات

طريقة التواصل

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر
األرقام التالية 0503440485 :أو  0500900340او عبر

معلومات إضافية

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعاله
متاحة لدي إدارة عالقات المستثمرين بمقر اإلدارة
العامة للشركة.

البريد اإللكتروني info@sumou.com.sa

 .1جدول األعمال.
 .2المستندات الداعمة لبنود جدول اإلعمال.
 .3دليل المساهمين اإلرشادي للتصويت اإللكتروني.

المستندات المرفقة:

عاي

رئيس مجلس اإلدارة
بن فرحاا مباري القح ا ي

التوقيع:
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