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العقارية   إدارة شركة سمو  السادة  يسر مجلس  يدعو  للمشاركةأن  العامة   املساهمين  الجمعية  اجتماع  في  العادية والتصويت  غير 

الساعة(  جتماع األول )ال  تمام  في  تعالى  انعقادها بمشيئة هللا      واملقرر 
ً
املوافق  23/09/1442  الربعاء  يومالتاسعة والنصف مساءا هـ 

 على    م05/05/2021
ً
باستخدام منظومة تداولتي، وذلك حرصا التقنية الحديثة  املساهمين و ضمن دعم  عن طريق وسائل  سالمة 

-COVID) واإلجراءات الوقائية والحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا املستجد الجهود

وقائية الالزمة ملنع ، وامتداًدا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير ال(19

 .  انتشاره

 تدعو شركة سمو العقارية  

عن طريق وسائل املتضمن زيادة رأس مال الشركة وذلك  حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )الجتماع األول(إلى مساهميها  

 التقنية الحديثة  

شارع األمير تركي بن عبد العزيز   –مبنى اإلدارة الرئيس ي للشركة بمدينة الخبر 

 مبنى سمو 
 مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

http://tadawulaty.com.sa    الجتماع بمقر  رابط 

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة  م05/05/2021املوافق  هـ23/09/1442بتاريخ  الربعاءيوم  

 :   الساعة
ً
 وقت انعقاد الجمعية العامة    التاسعة والنصف مساءا

حق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز  ي

الجمعية   اجتماع  تسبق  التي  التداول  جلسة  بنهاية  حضور  اإليداع  العامة 

 ح . األنظمة واللوائ اجتماع الجمعية وبحسب 

 حق الحضور 

اجتماع الجمعية العامة    ( من النظام األساس ي للشركة  يكون 35طبقا للمادة )

 إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة  
ً
غير العادية األول صحيحا

عقد   سيتم  الجتماع،  هذا  لعقد  الالزم  النصاب  يتوفر  لم  وإذا  األقل.  على 

األول،   الجتماع  لنعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  ساعة  بعد  الثاني  الجتماع 

 االنصاب الالزم لنعقاد الجمعية

http://tadawulaty.com.sa/
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: جدول العمال: 
ً
 أول

 م.31/12/2020في للعام املالي املنتهي التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  -1

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في  -2

 . م31/12/2020التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي في  -3

وذلك لفحص ومراجعة  التصــــــــويت على تعيين مراجع حســــــــابات الشــــــــركة من بين املرةــــــــحين بناًء على توصــــــــية لجنة املراجعة   -4

 م وتحديد أتعابه.2021وتدقيق القوائم املالية النصف سنوية والسنوية من العام املالي 

 م.31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  -5

 .م 21/12/2020مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في ( ريال  750,000) مبلغ التصويت على صرف  -6

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -7

ــــمو الععبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصـــــلحة غير مباشـــــرة فيها و  ــــركة سـ قارية وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة اتفاقية  بين شـ

)مســـــــــــاهم في الشـــــــــــركة( ب رل إدارة تطوير الب ية التحتية لترل املقام عليها مشـــــــــــروع تالل مكة والتي تمتلكها شـــــــــــركة ســـــــــــمو  

ــ )املوافق  1435/01/24القابضـــــــــــــة وشـــــــــــــركاء يةرون. وقد تم توقيع التفاقية بتاريخ  ـــــ ـــ ـــ ـــــــ م(، وقد بل ت إيرادات  2013/11/27هــــــ

ريال ( تســــعه ماليين ريال ســــعودي ول توجد بالعقد شــــرو     9,000,000مبلغ قدره  )   2020وع عن عام الشــــركة من  هذا املشــــر 

 )مرفق(او مزايا تفضيلية .  

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -8

ـــــرة فيها و فرحان مبارك القحطاني مصــــــلحة غير   اتفاقية بين شــــــركة ســــــمو العقارية وشــــــركة ســــــمو القابضـــــة  عبارة عن   يمباشـ

)مســــــــــاهم في الشــــــــــركة( ب رل إدارة تطوير الب ية التحتية لترل املقام عليها مشــــــــــروع أعالي  مكة والتي تمتلكها شــــــــــركة ســــــــــمو  

(، وقد بل ت  إيرادات الشركة  2014/07/09هـ )املوافق   1435/09/11القابضة وشركاء يةرون وقد تم توقيع التفاقية بتاريخ  

ريال ( ثمانية  ماليين ريال ســـــــعودي ول توجد بالعقد شـــــــرو  او مزايا    8,000,000مبلغ قدره )   2020من هذا املشـــــــروع عن عام 

 )مرفق( تفضيلية .

األســـــتاذ / عاي    التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة -9

اتفاقية بين شـــركة ســـمو العقارية وشـــركة النماء لالســـتثمار  عبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصـــلحة غير مباشـــرة فيها و 

مدير صــندوض ضــاحية ســمو )الذى تمتلك ســمو القابضــة املســاهم بالشــركة بطريق غير مباشــر وحدات في الصــندوض ( ب رل 

ملشـــــــــــــروع ضـــــــــــــاحيـة ســـــــــــــمو و الب يـة الفوقيـة  لجزء من املشـــــــــــــروع وقـد تم توقيع التفـاقيـة بتـاريخ تطوير الب يـة التحتيـة بـالكـامـل 

ــ )املوافق    1437/11/29 ـــــــ ـــــــ ريال( تســـــــــعة وأربعون مليون وثمانمائة وثالثة الف    49,803,310م(، بمبلغ وقدره )2016/09/01هــــــ

الثاني صحي الجتماع    ويكون 
ً
رأس  حا ربع  يمثل  املساهمين  من  إذا حضره عدد 

 .املال على األقل 
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ــتمر  وقد بل ت إيرادات الشـــركة   مبلغ وقدره  2020من هذا املشـــروع ةالل عام  وثالثمائة وعشـــرة ريال ســـعودي وهو عقد مسـ

ريال (  ســـبعة عشـــر مليون  وســـبعمائة وســـبعة و ســـتون الف وثمانمائة و واحد واربعون ريال ســـعودي ول توجد   17,767,841)

 )مرفق( بالعقد شرو  او مزايا تفضيلية .

ـــة والت -10 ـــمو القابضــ ــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســ ي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي  التصـ

بين شـركة سـمو العقارية وشـركة ادير العقارية ) شـركة   عقدعبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصـلحة غير مباشـرة فيها و 

  مملوكه  لســــــــمو القابضــــــــة املســــــــاهم في الشــــــــركة (  ب رل إدارة تطوير الب ية التحتية لترل املقام عليها مشــــــــروع درة املباركية

ــ )املوافق  1441/05/06بعرعر والتي تمتلكهــا شـــــــــــــركــة أدير العقــاريــة  وقــد تم توقيع ملحق لالتفــاقيــة األســــــــــــــاســـــــــــــيــة بتــاريخ   ـــــ ـــ ـــ ـــــــ هــــــ

وقـــد بل ـــت  إيرادات الشـــــــــــــركـــة عن  هـــذا املشـــــــــــــروع عن عـــام   ريـــال  ريـــال ( ثالثون مليون   30,000,000م( بمبلغ )    2020/01/01

 )مرفق( ون ريال سعودي ول توجد بالعقد شرو  او مزايا تفضيلية.( ةمسة عشر ملي 15,000,000مبلغ قدره )  م2020

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -11

ادير العقارية )   اتفاقية بين شـــــــركة ســـــــمو العقارية وشـــــــركة عبارة عن يفرحان مبارك القحطاني مصـــــــلحة غير مباشـــــــرة فيها و 

شــــــــــــركة مملوكه  لســــــــــــمو القابضــــــــــــة املســــــــــــاهم في الشــــــــــــركة (  ب رل تأجير  فرع مكت ها بمدينة جدة وقد وقع هذا العقد بتاريخ 

ريال (   386,100مبلغ وقدره )  2020م( وقد بل ت املبالغ التي دفعتها الشركة عن عام 01/07/2013هـــــــــ )املوافق    1434/08/22

 . )مرفق(الف ومائة ريال سعودي ول توجد بالعقد شرو  او مزايا تفضيليةثالثمائة وسته وثمانون 

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -12

بين شـركة سـمو العقارية وشـركة ادير العقارية ) شـركة   عقدعبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصـلحة غير مباشـرة فيها و 

مملوكه  لسـمو القابضـة املسـاهم في الشـركة (  تتحصـل بموجبة شـركة سـمو العقارية على  عمولة وسـاطة من مبيعات مشـروع  

ــ  1442/02/14تنال وقد وقع هذا العقد  بتاريخ  ـــــ ـــ عام ل العقدم( وقد بل ت إيرادات الشركة عن هذا    2020/10/01) املوافق    هــ

 )مرفق( ريال ( تسعة مليون ريال سعودي ول توجد بالعقد شرو  او مزايا تفضيلية .  9,000,000مبلغ وقدرة )  2020

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -13

اتفاقية بين شـــــــركة ســـــــمو العقارية وشـــــــركة ادير العقارية ) عبارة عن  يرة فيها و فرحان مبارك القحطاني مصـــــــلحة غير مباشـــــــ

ادارة تطوير الب ية الفوقية لترل املقام عليها مشروع أرين والتي    شركة مملوكه  لسمو القابضة املساهم في الشركة (  ب رل

ميالدي  مقابل اتعاب   2020/01/01هجري املوافق    1441/01/06تمتلكها شركة ادير العقارية وقد تم توقيع التفاقية بتاريخ  

 10,000,000مبلغ وقدرة )  2020وقد بل ت ايرادات الشــركة عن هذا املشــروع عن عام   % من إجمالي تكلفة املشــروع10قدرها  

 )مرفق( ريال ( عشرة مليون ريال سعودي ول توجد بالعقد شرو  أو مزايا تفضيلية .

ــــويت على العمال والعقو  -14 د التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي  التصـ

اتفاقية بين شــــــركة ســــــمو العقارية وشــــــركة ســــــمو القابضـــــة  عبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصــــــلحة غير مباشــــــرة فيها و 

ع مخطط تنال الواقع في حي الرمال بمدينه )مســـــاهم في الشـــــركة( ب رل إدارة تطوير الب ية التحتية لترل املقام عليها مشـــــرو 
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ــة وشــــــــــركاء يةرون وقد تم توقيع التفاقية بتاريخ   ــــ )املوافق    1441/01/06الريال  والتي تمتلكها شــــــــــركة ســــــــــمو القابضــــــــ ـــــــ ـــــــ   هــــــ

ن  ريال ( عشرة  ماليي   10,000,000مبلغ قدره )     2020م (، وقد بل ت  إيرادات الشركة من هذا املشروع عن عام   2020/01/01

 )مرفق( ريال سعودي ول توجد بالعقد شرو  او مزايا تفضيلية .

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -15

ـــة    اتفاقية بين شــــــركة ســــــمو العقارية وشــــــركةعبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصــــــلحة غير مباشــــــرة فيها و  ـــــمو القابضــ سـ

الرل الخام الواقعة بحي النورس بمدينه الدمام والتي تمتلكها   )مســــــــــــاهم بالشــــــــــــركة( ب رل تقديم دراســــــــــــات مبدئية لتطوير

 وقد تم النتهاء من تنفيذ العقد   ميالدي  2020/10/05شـــــــركة ســـــــمو القابضـــــــة وشـــــــركاء اةرون وقد تم توقيع التفاقية بتاريخ 

ريال ( مليون وسـتمائة واثنان وتسـعون الف ريال سـعودي   1,692,000مبلغ وقدره )   2020عام   وقد بل ت ايرادات الشـركة عن

 )مرفق(ول يوجد بالعقد شرو  أو مزايا تفضيلية. 

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -16

ـــــرة فيها و فرحان مبارك القحطاني م ـــــلحة غير مباشـ اتفاقية بين شــــــركة ســــــمو العقارية وشــــــركة ســــــمو القابضـــــة  عبارة عن   يصـ

)مســـاهم بالشـــركة( وذلك مقابل ســـمي شـــركة ســـمو العقارية في شـــراء أرل حي النورس بمدينه الدمام حي  تحصـــلت الشـــركة  

 ثالثـة ماليين وثالثمـائـة ألف ريـال ســـــــــــــعودي ول يوجـد بـالعقـد شـــــــــــــرو  أو مزايـا تفضـــــــــــــيليـة. ريـال (  3,300,000على مبلغ وقـدرة )

 )مرفق(

التصـــــويت على العمال والعقود التي تمت بين الشـــــركة وشـــــركة ســـــمو القابضـــــة والتي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ / عاي   -17

ن شــــــركة ســــــمو العقارية وشــــــركة ســــــمو القابضـــــة  اتفاقية بيعبارة عن   يفرحان مبارك القحطاني مصــــــلحة غير مباشــــــرة فيها و 

مبادلة حصـص بموج ها قامت شـركة سـمو العقارية بزيادة وذلك ب رل  2020ديسـمبر   30بتاريخ )مسـاهم في الشـركة( وقعت 

ــــركة  ــــافية لشـ ــــاهمات اإلضـ ــــاحية ال ربية بمدينة مكة وذلك عن طريق تحويل جزء من املسـ ــــركة الضـ ــــافية في شـ ــــاهمتها اإلضـ مسـ

ريال ســـــــعودي، مقابل ذلك قامت شـــــــركة ســـــــمو    78.695.589ة في شـــــــركة الضـــــــاحية ال ربية بمدينة مكة بمبلغ ســـــــمو القابضـــــــ

 )مرفق(.مكة إلى شركة سمو القابضة مدةلفي مشروع  من استثمارهاالعقارية بتحويل حصة 

ـــــــركة  التصـــــــــــويت على اشـــــــــــتراك عضـــــــــــو مجلس اإلدارة األســـــــــــتاذ / عاي  فرحان مبارك القحطاني  في عمل منافس أل  -18 ـــ عمال الشـ

 .)مرفق (

التصــــــــويت على اشــــــــتراك عضــــــــو مجلس اإلدارة األســــــــتاذ/ ســــــــعيد ســــــــالم محمد حويل النهدي في عمل منافس ألعمال الشــــــــركة   -19

 )مرفق(.

 م.  2021 املالي عن العام –التصويت على تفوي  مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  -20

ـــــويـت على تفوي  مجلس -21 ـــ ( من املـادة الحـاديـة  1اإلدارة بصـــــــــــــالحيـة الجمعيـة العـامـة العـاديـة بـالترةيص الوارد في الفقرة ) التصـــــ

والســـــــــــــبعون من نظـام الشـــــــــــــرـكات، وذلـك ملـدة عـام من تـاريخ موافقـة الجمعيـة العـامـة أو حتى  هـايـة دورة مجلس الدارة املفول 
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 للشــــــــــرو  الواردة في الضــــــــــوابط والجراءات
ً
 لنظام الشــــــــــركات الخاصــــــــــة    أيهما أســــــــــبق، وذلك وفقا

ً
التنظيمية الصــــــــــادرة تنفيذا

 .بشركات املساهمة املدرجة

 ملا يليزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بشأن  التصويت على توصية مجلس اإلدارة   -22
ً
 :ملساهمي الشركة وفقا

%, وسيتم تمويل قيمة الزيادة في راس  50مليون ريال ب سبة زيادة قدرها    375  ىمليون ريال ال  250زيادة راس مال الشركة من   -

 مليون ريال.  125م بمبلغ 2020-12-31بقائمة املركز املالي للشركة بتاريخ   ي املال من األرباح املبقاة كما 

مليون سهم بواقع    12.5ة قدرها  مليون سهم بزياد  37.5مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة الي    25يبلغ عدد األسهم قبل الزيادة   -

 سهم واحد مجاني لكل سهمين حاليين  

سيكون تاريخ أحقية أسهم املنحة ملساهمي الشركة املالكين لتسهم يوم انعقاد الجمعية العامة  في حال املوافقة على البند ،   -

مركز اإليداع( في  هاية ثاني يوم تداول  غير العادية املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراض املالية )

يلي تاريخ الستحقاض. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم، وتباع بسعر  

 من تاريخ    30السوض، ثم توزع قيمتها على حملة األسهم املستحقين للمنحة كل حسب حصته، ةالل مدة ل تتجاوز  
ً
يوما

 سهم املستحقة لكل مساهم.  تحديد األ 

 . الهدف من زيادة راس املال هو تعزيز املالءة املالية للشركة ودعم توسعات الشركة املستقبلية -

 .برأس املال )مرفق(املتعلقة   األساسالشركة  ( من نظام  7تعديل املادة رقم ) -

 )مرفق( ..لكتتاب باألسهم املتعلقة با  األساسالشركة من نظام ( 8التصويت على تعديل املادة رقم ) -

 

 نموذج التوكيل  مرفق  

في  مشاركتهم  اقتصار  على  الكرام  ملساهميها  التأكيد  الشركة  تود 

الجمعية العامة غير العادية )الجتماع األول والثاني بعد ساعة من  

الول ( فقط عن طريق املشاركة عبر )التصويت اإللكتروني( والذي  

تداولتي  ةدمات  موقع  في  املسجلين  املساهمين  بإمكان  سيكون 

التصويت   بعد علاإللكتروني  العامة    ىعن  الجمعية  اجتماع  بنود 

يوم   من صباح  العاشرة  الساعة  من   
ً
اعتبارا العادية    السبتغير 

وقت  م  01/05/2021املوافق  هـ  19/09/1442بتاريخ   وحتى  هاية 

 انعقاد الجمعية. 

 التصويت اللكتروني 
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تداولتي  ةدمات  موقع  في  بالتسجيل  مساهميها  الشركة  وتح  

ومج   
ً
متاحا والتصويت  التسجيل  بأن   

ً
املساهمين  علما لجميع   

ً
انا

 باستخدام الرابط التالي:

login.tadawulaty.com.sa 

انعقاد  وقت  ت تهي  الجمعية  لجتماع  الحضور  تسجيل  احقية 

الجمعية   بنود  على  التصويت  احقية  ان  كما  الجمعية.  اجتماع 

 للحاضرين ت تهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الصوات

 يل الحضور والتصويتاحقية تسج 

التالية:  األرقام  عبر  التواصل  يتم  استفسارات  أي  وجود  حال  في 

اإللكتروني  0500900340أو    0503440485 البريد  عبر   او 

 info@sumou.com.sa 

 طريقة التواصل 

متاحة   أعاله  الجمعية  ببنود  املتعلقة  البيانات  إدارة جميع  لدي 

 عالقات املستثمرين بمقر اإلدارة العامة للشركة. 
 

 معلومات إضافية 

 .جدول األعمال .1

 .املستندات الداعمة لبنود جدول اإلعمال .2

 .دليل املساهمين اإلرشادي للتصويت اإللكتروني .3

 :املستندات املرفقة

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 عاي  بن فرحان مبارك القحطاني

 

 التوقيع:
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