شركة لجام للرياضة
اﺟﺘﻤاع الجﻤﻌﯿة الﻌاﻣة الﻌادية
الثالثاء  07ﻣايو 2019م

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية

العنوان

تدعو شركة لجام للرياضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)

مقدمة

تدعو شركة لجام للرياضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول) ،يوم الثالثاء بتاريخ 02
رمضان  1440هـ الموافق  07مايو  2019م ،في تمام الساعة الحادية عشر مساء

مكان ومدينة انعقاد
الجمعية العامة

فندق هوليداي إن – حي اإلزدهار – طريق الدائري الشمالي – الرياض

رابط بمقر االجتماع

https://goo.gl/maps/o9qdUctAZZC2

وقت انعقاد الجمعية
العامة

 11:00مساء

حق الحضور

النصاب الالزم النعقاد
الجمعية

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول
التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح  ،علما بأن أحقية تسجيل الحضور
الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة
الفرز من فرز األصوات.
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة ( )%25من رأس المال 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 صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
 .2التصويت على مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
 .3التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.
 .5التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع األول
لعام 2020م وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية

 .6التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ ( 95.9مليون لاير)
بواقع ( )0.5379لاير للسهم عن الربع الرابع و ( )0.96لاير للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل
 %18.31من رأس المال(.مرفق)
 .7التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين (األستاذ حمد بن علي الصقري /عضو غير تنفيذي) في مجلس
اإلدارة اعتبارا من تاريخ  27فبراير 2019م الكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في
09/12/2021م خلفا للعضو المستقيل (الدكتور عبدالرحمن محمد البراك /عضوغير تنفيذي)(.مرفق)
 .8التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين (األستاذ هشام حسين الخالدي /عضو مستقل) بالمجلس اعتبارا من
تاريخ  27فبراير 2019م الكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفا
للعضو المستقيل (الدكتور طارق عبدهللا النعيم/عضو مستقل)(.مرفق)
 .9التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين (األستاذ عبداإلله محمد النمر /عضو مستقل) بالمجلس اعتبارا من
تاريخ  27فبراير 2019م الكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2021م خلفا
للعضو المستقيل ( األستاذ مساعد عبدالرحمن الموسى/عضو مستقل)(.مرفق)

 .10التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة االستاذ حمد بن علي الصقري ،
وهي عبارة عن عقد ايجار األرض التي يقع عليها المركز الرٔييسي للشركة.حيث أن له مصلحة مباشرة
باعتباره مالك األرض .علما بأن قيمة التعامالت في عام 2018م كانت ()3.4مليون لاير سعودي مع العلم أن
هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية( .مرفق).
 .11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها باعتبار عضو مجلس اإلدارة حمد بن علي الصقري مالك للمجموعة
وعضو مجلس اإلدارة علي بن حمد الصقري نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى المجموعة  ،وهي عبارة عن
عقد مبيعات الشركات  .علما بأن قيمة التعامالت في عام 2018م كانت ( )103,537لاير سعودي مع العلم أن
هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية( .مرفق)
 .12التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ذيب لتأجير السيارات ،والتي كان لعضو
مجلس االدارة السابق األستاذ ربيع خوري مصلحة غير مباشره فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة
ذيب لتأجير السيارات ،وهو عبارة عن عقد خدمة تأجير السيارات .علما بأن قيمة التعامالت في عام 2018م
كانت ( )1,241,993لاير سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
(مرفق)
 .13التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة ميدغلف للتأمين ،والتي كان ألعضاء اإلدارة
مجلس االدارة السابقين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك مصلحه غير مباشره باعتباره رئيس مجلس
إدارةشركة ميدغلف للتأمين و عضو مجلس االدارة الدكتور طارق عبدهللا النعيم مصلحه غير مباشره
باعتباره الرئيس التنقيذي لشركة ميدغلف للتأمين ،وهو عبارة عن عقد مبيعات الشركات .علما بأن قيمة
التعامالت في عام 2018م كانت ( )633,350لاير سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية
دون شروط تفضيلية( .مرفق)
 .14التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة فدوة للمقاوالت والتي كان لعضو مجلس
االدارة االستاذة حصة حمد الصقري مصلحه غير مباشره باعتبارها أحد مالك الشركة حتى تاريخ 28
سبتمبر 2018م ،وهو عبارة عن عقود بناء .علما بأن قيمة التعامالت في عام 2018م كانت ()5,927,597
لاير سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية( .مرفق)
 .15التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهرة الخير للمقاوالت والتي كان لعضو مجلس
اإلدارة السابق األستاذ عبدالمحسن الحقباني و الرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير مباشره
باعتبارهم أخوة مالك شركة مهرة الخير للمقاوالت  ،وهو عبارة عن عقود بناء .علما بأن قيمة التعامالت في
عام 2018م كانت ( )3,297,315لاير سعودي مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون
شروط تفضيلية( .مرفق)
 .16التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة لإلستثمار (سبورتا) والتي كان لعضو
مجلس اإلدارة السابق األستاذ عبدالمحسن الحقباني والرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني مصلحه غير
مباشره باعتبارهم أخوة مالك شركة الحيارة لإلستثمار (سبورتا) ،وهو عبارة عن عقود شراء أجهزة رياضية
وعقود بيع أجهزة رياضية .علما بأن قيمة شراء أجهزة رياضية في عام 2018م كانت ( )4,289,720لاير
سعودي و بيع أجهزة رياضية ( )957,977لاير سعودي ،مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية
دون شروط تفضيلية( .مرفق)
نموذج التوكيل

مرفق

التصويت االلكتروني

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي والتصويت عن بعد على بنود الجمعية
ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة تاريخ  27شعبان 1440هـ الموافق  03مايو 2019م وحتى
الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية  ،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا ومجانا
لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي.)www.tadawulaty.com.sa( :

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أال يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو
موظفا في الشركة ،وأن يكون مصادقا عليه من:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص
المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

معلومات اضافية

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية،
وإرسال إلى شركة لجام للرياضة شارع الثمامة حى الغدير ص.ب  295245الرياض الرمز البريدي 11351
المملكة العربية السعودية .وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ،كما يجب على جميع المساهمين
 /الوكيل احضار الهوية.
ولالستفسار يرجى التواصل عبر الهاتف رقم  0112101015تحويلة  463خالل ساعات الدوام الرسمي للشركة،
كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد اإللكتروني الخاص بإدارة عالقات المستثمرين
investor.relations@leejam.com.sa

الملفات الملحقة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقرير لجنة المراجعة
تفاصيل األرباح الموزعة
نموذج  1السير الذاتيه لالستاذ حمد علي الصقري
نموذج  1السير الذاتيه لالستاذ هشام حسين الخالدي
نموذج  1السير الذاتيه لالستاذ عبداإلله محمد النمر
تبليغ رئيس مجلس االدارة
تقرير الفحص المحدود
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تقريرلجنة املراجعة
شركة لجام للرياضة

امللخص التنفيذي
يسلط هذا التقرير املقدم للجمعية العامة الضوء على تفاصيل عمل لجنة املراجعة للسنة املالية املنتهية  ، 2018حيث تعمل لجنة املراجعة
كلجنة مشكلة بقرار من الجمعية العامة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية
فيها .
قامت لجنة املراجعة خالل السنة املالية من العام 2018م بتقييم أداء عمل املراجع الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية ومدى تطبيق خطة
املراجعة السنوية للسياسات واإلجراءات املتعلقة بأعمال الشركة وكذلك املراجعة الدورية للتقارير املالية وإدارة املخاطر لشركة لجام .كما تقوم
اللجنة بتقديم خدمات استشارية بغرض املساهمة مع اإلدارة التنفيذية في تحسين كفاءة عمليات الشركة املختلفة وفاعليتها ،وخفض التكاليف،
والحد من فقد اإليرادات .وفي اطار عملها ،ركزت اللجنة على مدى مالئمة القوائم املالية وضمان التزامها بمعايير التقارير املالية و النظمة املحلية
ذات العالقة في اململكة العربية السعودية .ولم تظهر عمليات املراجعة املشار اليها أية مالحظات جوهرية تؤثر على مدى عدالة وشفافيةالقوائم
املالية  ،كما أن القوائم املالية للشركة تقدم املعلومات الضرورية للمساهمين .
ً
وقد عقدت اللجنة خالل عام  2018م ستة اجتماعات بحضور فريق املراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذية و قد حضر املراجع الخارجي اجتماعا
ً
واحدا من بين الستة اجتماعات  ،حيث تم مراجعة الضوابط الداخلية وااللتزام ونظام إدارة املخاطر .وقد تم التواصل مع مجلس اإلدارة وذلك
لتصعيد املالحظات ذات املخاطر العالية لضمان معالجتها في الوقت املناسب وذلك بالتماش ي مع أفضل املمارسات في إدارة املخاطر والرقابة
الداخلية.
كما يقدم هذا التقرير تفاصيل عن عمل املراجعة الداخلية مع املالحظات ذات العالقة واملخاطر والتي تمت مراجعتها والرد عليها من قبل اللجنة
لضمان إدارة املخاطر الرئيسية في الوقت املناسب.
ً
وأخيرا تقدم الخاتمة في نهاية هذا التقرير مخرجات عمل لجنة املراجعة والتوصيات املتعلقة باملجاالت الساسية والتي تندرج تحت مسؤوليتها
والقوائم املالية لشركة لجام والتحقق من تطبيق اإلدارة لفضل املمارسات في إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.

مقدمة
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين (عضو مجلس اإلدارة املستقل هو رئيس لجنة املراجعة وعضوين مستقلين خارجيين)
ً
وذلك بتاريخ  31ديسمبر 2018م والذي تم تعيينهم ملدة ثالث سنوات مالية تنتهي بتاريخ  9ديسمبر  .2021كما يوجد من بين أعضاء اللجنة عضوا
ً
واحدا متخصص في الشؤون املالية واملحاسبية ،وتختص اللجنة بمراجعة السياسات واإلجراءات املالية واإلدارية للشركة  ،وإجراءات إعداد
التقارير املالية ومخرجاتها  ،كما تطلع اللجنة على تقارير وملحوظات املراجعة الداخلية والتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين
وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم  ،ودراسة القوائم املالية الولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي
والتوصية بشأنها  ،ودراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية وكذلك دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها
عليها بما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية الرقابة وإدارة املخاطر في الشركة ،كما تقوم لجنة املراجعة باإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية التي
تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من تقويم نظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته .ويأتي ذلك ضمن
أهداف مجلس اإلدارة في الحصول على مستوى معقول من االطمئنان على سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة ،حيث
ً
قامت لجنة املراجعة في هذا السبيل وخالل العام املالي  2018م بعقد ستة اجتماعات ناقشت خاللها عددا من املوضوعات ذات الصلة بأعمال
اللجنة ومنها على سبيل املثال مراجعة القوائم املالية ومراجعة املالية وضريبة القيمة املضافة ( )VATوكذلك العمليات الخاصة بنوادي السيدات
والتسويق واملوارد البشرية واملشتريات واملشاريع واملرافق إضافة إلى مراجعة معامالت الطراف ذات العالقة،وذلك بحضور املسؤولين في املراجعة
الداخلية والقطاعات ذات العالقة بالشركة.
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ً
أوال :الواجبات واملسؤوليات للجنة املراجعة

تندرج املسؤوليات الرئيسية للجنة املراجعة حول مساعدة املجلس في تحقيق مسؤولياته االشرافية فيما يتعلق بالتقارير املالية  ،و فعالية نظام
إدارة املخاطر والضوابط الداخلية  ،وااللتزام باملتطلبات والقوانين الخارجية  ،ومراقبة املؤهالت والخبرات واملوارد واالستقاللية للمراجعيين
الداخليين واملراجعين الخارجيين وتقييم أداء وفعالية املراجعيين الداخليين واملراجعيين الخارجيين بشكل سنوي .كما تساعد لجنة املراجعة في
تحقيق أهداف الشركة وحماية مصالح املساهمين واملستثمرين.
يتلخص دور اللجنة في التالي:
 التقاريراملالية
يتمثل دور لجنة املراجعة في ضمان موثوقية ونزاهة املعلومات املالية لعملية التقارير املالية وذلك من خالل:



دراسة القوائم املالية الولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها
وعدالتها وشفافيتها.
ً
إبداء الرأي الفني بناء عل طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة



وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
دراسة أي مسائل ّ
مهمة أو غير مألوفة تتضميها التقارير املالية.



البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو املراجع الخارجي.



التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.
 املراجعة الداخلية
يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق باملراجعة الداخلية كالتالي:


دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.



دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.



الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء
العمال واملهام املنوطة بها.

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
 املراجع الخارجي
يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق باملراجع الخارجي كالتالي:


التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح املراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه  ،بعد التحقق من استقالله ومراجعة نطاق
عمله وشروط التعاقد معه.



التحقق من استقالل املراجع الخارجي وموضوعية وعدالة  ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع الخذ في االعتبار القواعد واملعايير
ذات الصلة.
ً
مراجعة خطة املراجع الخارجي للشركة وأعماله  ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.



اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.



اتخذ بشأنها.
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظات عل القوائم املالية ومتابعة ما ِ
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 ضمان االلتزام
تقع مسؤولية لجنة املراجعة على اإلشراف على االلتزام املالي ويشمل ذلك مراجعة التقارير املالية واإلفصاح للمستثمرين  ،وكذلك
اإلشراف على االلتزام غير املالي ويشمل برامج االلتزام للشركة ككل والسياسات واإلجراءات و التعرض لاللتزام القانوني.


مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.



التحقق من التزام الشركة بالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.



مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع الطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس
اإلدارة.



رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

ً
ثانيا :حضور لجنة املراجعة
قد عقدت اللجنة خالل السنة املنتهية 2018م ستة اجتماعات .وكان حضور العضاء بناء على سجل الحضور كالتالي:

تاريخ االجتماع

االسم
الستاذ علي
الصقري
الستاذ ربيع
خوري
د .عبدالرحمن
البراك
د .محمد
الكناني**
الستاذ
عبدالعزيز
الحيدري
الستاذ وسام
الفريحي

طبيعة
العضوية
عضو
عضو
رئيس
رئيس
عضو

عضو

 22فبراير
 2018م
الفترة

1يناير 9 - 2018
ديسمبر 2018
 1يناير 24 - 2018
سبتمبر 2018
 23يناير 9 - 2018
ديسمبر 2018
 24سبتمبر  2018حتى
تاريخه
 9ديسمبر  2018حتى
تاريخه
 9ديسمبر  2018حتى
تاريخه

17

 5مارس
 2018م
18

عدد االجتماعات
 2أبريل  30أبريل  25يوليو
 2018م  2018م  2018م
19

21

20

 22أكتوبر
 2018م
22

 23ديسمبر
 2018م
23













-











-

-













-

-

-

-

-

-





-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



ً
قد تم االلتزام بالنصاب القانوني في جميع اجتماعات اللجنة وذلك طبقا للوائح حوكمة الشركات ونظام الشركات .كما أن جميع قرارات اللجنة تم
التوصية عليها واعتمادها باإلجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة ولم يكن هناك تصويت معارض في أي من القرارات.
** التحق د .محمد الكناني بلجنة املراجعة في تاريخ  24سبتمبر  2018كعضو وتم انتخابه كرئيس لجنة املراجعة خالل اجتماع الجمعية العامة
غير العادية املنعقد في تاريخ  9ديسمبر .2018
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ً
ثالثا :مخرجات عمل لجنة املراجعة

عملت لجنة املراجعة خالل عام  2018على تنفيذ النشطة للوفاء بمسؤولياتها في ظل الحوكمة وتعزيز الضوابط الداخلية .هذه النشطة مفصلة
كالتالي:
 مراجعة القوائم املالية
ناقشت اللجنة خالل السنة املالية  2018في السياسات املحاسبية والتقديرات والحكام املستخدمة  ،مع الخذ في االعتبار تأثير هذه العوامل على
املركز املالي لشركة لجام للرياضة ومدى مالءمتها لطبيعة نشاط الشركة.
يوضح الجدول أدناه القوائم املالية التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة خالل الفترة:
فترة القوائم املالية

مراجعة اللجنة

اإلعالن في تداول

القوائم املاليةللسنة املنتهية في  31ديسمبر 2017

 22فبراير 2018
 30أبريل 2018
 25يوليو 2018
 22أكتوبر 2018

غير قابل للتطبيق ً
نظرا لعدم إدراج الشركة
في قائمة تداول في الفترات ذات الصلة.

الربع املنتهي في  31مارس 2018
الربع املنتهي في  30يونيو 2018
الربع املنتهي في  30سبتمبر 2018

 28أكتوبر 2018

قامت لجنة املراجعة بمراجعة نزاهة وعدالة وشفافية القوائم املالية املذكورة أعاله والتي تم التوصية بها للمجلس العتمادها.
وكانت املجاالت الرئيسية التي تمت مراجعتها كالتالي:


مراجعة أساس املخصصات والتقديرات املحاسبية خاصة حسابات املدينين واسترداد الذمم املدينة التجارية بما يتماش ى مع املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية . IFRS 9
مراجعة مبررات التصرف/شطب الصول.



ضمان متطلبات الطرح العام الولي والتي يجب أن تنعكس في القوائم املالية.
مراجعة و تحليل النتائج ً
بناء على الشرائح واملواقع الجغرافية.



مراجعة استخدام النقد املتولد من العمليات من حيث املخاطر والعوائد.
مراجعة إدارة الديون ورأس املال في خطة التوسع.



مراجعة اآلثار املترتبة على املعايير الجديدة للمحاسبة والتقارير املالية إلى جانب التأثير على العمال التجارية وخاصة املعيار الدولي
ً
اعتبارا من  1يناير .2019
إلعداد التقارير املالية ( IFRS 16عقود اإليجار) الذي سيطبق
أساس االستهالك وتحديد العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة.







 مراجعة تقاريراملراجعة الداخلية
تقوم لجنة املراجعة بمراجعة تقارير املراجعةالداخلية وتقديم املشورة إلى اإلدارة التنفيذية بشأن نتائج التدقيق وإجراءات املعالجة التصحيحية.
يوضح الجدول أدناه عمليات املراجعة التي تم االنتهاء منها في عام :2018
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 #اإلدارة
1
2
3
4
5
6
7

نطاق املراجعة الداخلية

تسويق
املوارد البشرية (التوظيف والتدريب واالستراتيجية)
املالية والحسابات ()VAT
عمليات (نساء)
املشاريع واملرافق
املعامالت مع الطراف ذات الصلة
املشتريات

أ-

العمليات
االستراتيجية والعمليات
املالية
العمليات
االستراتيجية والعمليات
املالية
املالية و العمليات

يوضح الرسم البياني أدناه الفترة الزمنية املستغرقة إلستكمال كل مشروع في عام 2018

12%

7%
10%

14%
19%
14%
17%

المشتريات

عمليات (نساء)

التسويق

ضريبة القيمة المضافة

إدارة المشاريع

الموارد البشرية
معامالت األطراف ذوي العالقة

ب-

يوضح الرسم البياني أدناه عدد مالحظات التدقيق ّ
مقسمة إلى فئات تصنيفات املخاطر

1
1

2

2

2

الموارد البشرية

7
1
1

1

التسويق

2

2

ضريبة القيمة المضافة

2

العمليات "نساء"

4

4

المشاريع والتسهيالت

7

االطراف ذات العالقة

1
3
14

12

10

6

8
منخفض

متوسط

3
4

عالي
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 الرقابة الداخلية وبيئة إدارة املخاطر
تم تفويض لجنة املراجعة من قبل املجلس بمسؤولية مراقبة فعالية نظام شركة لجام إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية .واعتبرت اللجنة أن بيئة
الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في شركة لجام تستجيب ملطالب تغيرها السريع وتزود باملوارد الكافية ،من حيث عدد املوظفين واملهارات والكفاءات.
كما راجعت اللجنة نظام الضوابط الداخلية واالمتثال الخاص بشركة لجام لضمان أن هذه النظمة كافية للوفاء بمتطلبات القوانين املحلية
ومتطلبات الحوكمة في اململكة العربية السعودية.
تدرك اللجنة أن الشركة قد تبنت ً
ً
نظاما للضوابط الداخلية مصمما ملراقبة أصول الشركة وتوفير ضمان معقول حول نزاهة التقارير املالية التي
تعدها السجالت املحاسبية .وقد راقبت لجنة املراجعة عمل املراجعة الداخلية الذي يقوم بصفة دورية باختبار مدى كفاية وفعالية نظام وإجراءات
الرقابة الداخلية من أجل توفير إجراءات تصحيحية مستمرة لنظام الرقابة الداخلية وفعاليته.
تم خالل العام تحديث وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية كجزء من مشروع االكتتاب العام لضمان الحماية واالعتمادية للمستثمرين بشكل أقوى.
وبناء على توصية لجنة املراجعة  ،تم إدخال تحسينات رئيسية على السياسات الداخلية لالمتثال ملتطلبات سوق رأس املال .وقد اتخذت اللجنة
الخطوات التالية لتحسين الضوابط الداخلية:
ً
أ -تحديث في مصفوفة تفويض الصالحيات تماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة لجام.
ب -اإلشراف على تنفيذ السياسات الرئيسية الجديدة لتحسين إدارة وحماية املساهمين والتي وافق عليها مجلس اإلدارة خالل عام 2018
ت -تعزيز قدرة املراجعة الداخلية من حيث اكتساب املهارات واملوارد.
ث -تعيين رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية و ضمان االستقاللية.
 إدارة مخاطرتقنية املعلومات
وبالنظر إلى بيئة التهديدات المنية اإللكترونية الناشئة واملتطورة  ،وسرعة التطور التقنية في إدارة مخاطر المن السيبراني ،ركزت اللجنة على
مخاطر تقنية املعلومات وقررت إجراء تدقيق كامل لتقنية املعلومات من طرف ثالث مستقل لتحسين وظيفة تقنية املعلومات وتقليل املخاطر
فيها.
 تحسين السياسات واإلجراءات
وصت لجنة املراجعة خالل السنة بعمل تحسينات في السياسات الحالية والجديدة لتطابق لوائح حوكمة الشركات ،وهيئة السوق املالية
ومتطلبات نظام الشركات املدرجة في سوق االسهم.
وبصرف النظر عن التحسين في سياسة وإجراءات الشركة  ،فقد تم اعتماد السياسات أدناه من قبل شركة لجام للرياضة بعد موافقة مجلس
اإلدارة:
أ-

سياسة التفويض والصالحيات

ب-
ت-

سياسة االلتزام
سياسة تضارب املصالح وأخالقيات العمل

ث-

سياسة اإلفصاح

ج-

سياسة توزيع الرباح
سياسة التداول من الداخل

ح-
خ-

سياسة إدارة املخاطر

د-

سياسة حماية أصحاب املصالح

ذ-

سياسة اإلبالغ
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 مسائل مهمة أخرى
اجتمعت لجنة املراجعة مع إدارة املراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذية  ،حيث تمت مناقشة التطوير الخير وتم متابعة المور املهمة التالية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-

ميثاق لجنة املراجعة.
مراجعة خطة املراجعة الداخلية واملوافقة عليها ومراقبتها والتأكد من توافر املوارد الالزمة لتنفيذها.
إجراءات وعمليات الطراف ذوي العالقة لتحديد ومعالجة معامالت الطراف ذات العالقة واإلبالغ عنها.
تقييم املخاطر املحتملة مع تسهيالت القروض الجديدة مع البنوك.
مؤشرات الداء الرئيسية لقسم املراجعة الداخلية.
مراجعة وإنهاء نطاق مراجعة تقنية املعلومات.
اآلثار املترتبة على عمليات التبني االختيارية املختلفة للمعايير الدولية لإلبالغ املالي ( )16والتوصية بنهج واحد لإلدارة.
املخاطر املحتملة والضوابط في تقييم املوردين واملقاولين.
املخاطر املحتملة والضوابط على إدارة املستودعات.
دعم إدارة املراجعة الداخلية وضمان استقاللها وتزويدها بجميع الصالحيات التي تسمح لها بالقيام بعملها.

ً
رابعا :تقييم املراجع الخارجي و التوصية بتعيينه
تقوم لجنة املراجعة بمسؤولية اإلشراف على عالقة شركة لجام للرياضة مع املراجع الخارجي بما في ذلك مراجعة جودة وفعالية أدائهم وخطة وعملية
املراجعة الخارجية ،واستقاللهم عن شركة لجام و التوصية بتعيينهم وعروض رسوم املراجعة.
قامت اللجنة خالل عام  2018بتقييم عروض املراجعة الخارجية وأوصت باالحتفاظ بشركة كي بي ام جي  KPMGكمحاسبين قانونيين لشركة
لجام .كما تلقت اللجنة خطاب من شركة  KPMGمفادها أنها مستقلة وأكدت أنها لم تكن على علم بأي عالقات بين لجام و  KPMGأو بين KPMG
وأي أشخاص في أدوار اإلشراف على إعداد التقارير املالية في شركة لجام والتي قد تؤثر على استقالليتها.
استعرضت اللجنة تقارير املراجع الخارجي بشأن تلك القائمة بناء على آراء غير مشروطة بشأن البيانات املالية السنوية والنتائج املالية إلى جانب
خطاب تمثيل اإلدارة.

صفحة  8من 10
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Tab 2 Audit Committee Report

تقريرلجنة املراجعة
شركة لجام للرياضة

ً
خامسا :متابعة عمل املراجعة الداخلية لعام 2018

استعرضت اللجنة أعمال املراجعة الداخلية لعام  2018والصعوبات الرئيسية التي تواجهها اإلدارة .كما عملت اللجنة على ضمان تنفيذ العمل
حسب املتطلبات .وفيما يلي ملخص عن العمل الرئيس ي للجنة فيما يتعلق بمتابعة أعمال املراجعة الداخلية لعام :2018
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
المشتريات

االطراف ذات
العالقة

المشاريع
والتسهيالت
مغلقة

العمليات (نساء)
غير مستحق

المالية (ضريبة
القيمة المضافة)

الموارد البشرية

التسويق

تحت االجراء

حالة متابعة الضو ابط الداخلية
6
5
4
3
2
1
0
المنطقة الشرقية
مغلقة

االدارة الرئيسية
تحت االجراء
غير مستحق

االمارات العربية المتحدة

صفحة  9من 10
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تقريرلجنة املراجعة
شركة لجام للرياضة

الخاتمة
بناء على أعمال املراجعة التي قامت بها اللجنة في ظل ظروف غير مقيدة ،و من خالل ضمان املراجعة الذي تم الحصول عليه من خالل مراجعة
تقارير املراجعة الداخلية املالية والرأي الحاسم الصادر من املراجع الخارجي ،ومن خالل مراجعة الوثائق الضرورية  ،والتحليالت الخاصة بها ؛ كل
ذلك يدعم و يحافظ على استنتاجاتها بأن القوائم املالية املرحلية والسنوية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع
املالي لشركة لجام.
وباإلشارة إلى الرقابة الداخلية و إدارة املخاطر  ،فإن لجنة املراجعة ترى بأن النظام الرقابي في الشركة قد حقق العديد من التحسينات في فعاليات
إجراءات الرقابة املختلفة في الشركة خالل العام ،ولم ترى اللجنة أي مالحظات جوهرية حول عدم فعالية الرقابة الداخلية و إدارة املخاطر لضمان
االلتزام باملتطلبات التنظيمية ومتطلبات الحوكمة .باإلضافة إلى ذلك  ،وكجزء من أفضل املمارسات ؛ يجب على اإلدارة تعزيز ثقافة املخاطر بحيث
يدرك جميع املوظفين مسؤولياتهم فيما يتعلق بإدارة املخاطر وااللتزام وبيئة الرقابة الداخلية .

د .محمد الكناني
لجنة املراجعة
رئيس
11/04/2019 3:44 PM
شركة لجام للرياضة

صفحة  10من 10
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بيان بتفاصيل األرباح الموزعة

م2018 بيان بجميع التفاصيل المتعلقة باألرباح الموزعة في العام المالي
Element List

Introduction

Explanation
 On Thursday, 25 October 2018
after reviewing the financial and
operational performance of the
company, and given the positive
financial results. The Board of
Directors of Leejam Sports
Company has endorsed the
approval of distribution of
dividends to the shareholders for
the second and third quarters of
2018.
 On Tuesday 26/02/2019 after
reviewing the financial and
operational performance of the
company, and given the positive
financial results, the Board of
Directors of Leejam Sports
Company “Fitness Time” has
endorsed the approval of
distribution of dividends to the
shareholders for the fourth quarter
of 2018

توضيح
أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة " وقت
اللياقة" في قراره الصادر
م بعد مراجعة2018  أكتوبر25  يوم الخميس
األداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء على
النتائج المالية اإليجابية بتوزيع أرباح نقدية
على مساهمي الشركة عن الربعين الثاني
م2018 والثالث من العام
م بعد2019/02/26 يوم الثالثاء الموافق
مراجعة األداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء
على النتائج المالية اإليجابية بتوزيع أرباح
نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع
.م2018 من العام

بند



مقدمة

:على النحو التالي

as follows:
Board Resolution
Date for Q2 & Q3
for the year 2018

1440-02-16 Corresponding to -10-2018
25

25-10-2018  الموافق16-02-1440

Board Resolution
Date for Q4,2018

26-02-2019 Corresponding to 1440-0621

26-02-2019  الموافق21-06-1440

Total Amount of
Dividend
Distributed for Q2
and Q3 for the
year 2018

50,225,640

Total Amount of
Dividend
Distributed for Q4
2018

28,179,613

50,225,640

28,179,613

تاريخ قرار
مجلس إدارة
الشركة ألرباح
الربع الثاني
والثالث لعام
م2018
تاريخ قرار
مجلس إدارة
الشركة ألرباح
الربع الرابع
م2018 لعام
اجمالي المبلغ
الموزع للربع
الثاني والثالث
م2018 لعام
اجمالي المبلغ
الموزع للربع
الرابع لعام
م2018

Number of Eligible
Shares for 2018

52,383,361

Dividend Per
Share for Q2 and
Q3 of the year
2018

0.96

Dividend Per Share
for Q4,2018

0.5379

0.5379

Percentage of
Dividend to the
share book value
for Q2 and Q3 of
the year 2018

% 9.59

9.59 %

Percentage of
Dividend to the
share book value
for Q4,2018

5.38%

5.38%

Eligibility Date for
Q2 and Q3 of the
year 2018

Eligibility Date for
Q4,2018

Dividend
Distribution Date
for Q2 and Q3 of
the year 2018
Dividend
Distribution Date
for Q4,2018
Total amount of
dividend
distributed for the
year 2018

The eligibility of dividends shall be for
the shareholders whose owns shares
on maturity Thursday, 01-11-2018 and
registered with the Securities
Depository Center Company
(Depository Center) at the end of the
second trading day.
The eligibility of dividends shall be for
the shareholders who own shares on
maturity Monday, 04-03-2019 and
registered with the Securities
Depository Center Company
(Depository Center) at the end of the
second trading day.

15-11-2018

20-03-2019
The total amount of dividend
distributed for the year 2018 is SAR
95.9M

52,383,361

0.96

عدد األسهم
المستحقة
لألرباح لعام
م2018
حصة السهم
من التوزيع
للربع الثاني
والثالث لعام
م2018
حصة السهم
من التوزيع
للربع الرابع
م2018 لعام
نسبة التوزيع
إلى قيمة السهم
االسمية
للربع الثاني
والثالث لعام
م2018
نسبة التوزيع
إلى قيمة السهم
االسمية
للربع الرابع
م2018 لعام

األحقية للمساهمين المالكين لألسهم عند إغالق
،م2018/11/01 السوق بنهاية تداول يوم الخميس
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز
اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ
.االستحقاق

تاريخ األحقية
للربع الثاني
والثالث من عام
م2018

األحقية للمساهمين المالكين لألسهم عند إغالق
السوق بنهاية تداول يوم اإلثنين الموافق
 والمقيدين في سجل مساهمي، 2019/03/04
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول
.يلي تاريخ االستحقاق

تاريخ األحقية
للربع الرابع
من عام
م2018

تاريخ التوزيع
ألرباح للربع
الثاني والثالث
2018-11-15
من عام
م2018
تاريخ التوزيع
20-03-2019
ألرباح الربع
الرابع
إجمالي مبلغ
األرباح الموزع أن إجمالي مبلغ األرباح الموزع عن السنة المالية
عن السنة
. مليون لاير سعودي95.9 م بلغ2018
م2018 المالية

السيرة الذاتية لألستاذ حمد بن علي الصقري

نموذج رقم ( )1للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
حمد علي سعود الصقري
سعودي

االسم الرباعي
الجنسية

تاريخ الميالد

1376/7/10هـ (الموافق 1957/2/10م).

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م
1
2

التخصص

تاريخ الحصول
على المؤهل

شهادة تدريب (درجة
جامعية)

تدريب في الطيران المدني

1988م

دبلوم

دبلوم من معهد المعلمين

1971م

المؤهل

اسم الجهة المناحة
معهد إلستري إلودروم ،لندن ،المملكة
المتحدة
معهد المعلمين في الرياض  ،المملكة العربية
السعودية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجاالت الخبرة

الفترة
منذ  2017م وحتى تاريخ
09/12/2018
منذ  2012م وحتى تاريخه

شريك و رئيس مجلس إدارة شركة بونام بارك اس ايه

منذ  2012وحتى تاريخه

مساهم ورئيس مجلس إدارة شركة بونام بارك إس ايه إس

منذ  2003م وحتى تاريخه

رئيس مجلس إدارة شركة حمد علي الصقري القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:

م

اسم الشركة

1

شركة حمد علي
الصقري القابضة

2

شركة بونام بارك إس
إيه

3

شركة بونام بارك إس
ايه إس

النشاط الرئيسي
االستثمار والتنمية
العقارية وتصنيع
وتوريد الزيوت والدعم
التقني
تزاول االستثمار في
قطاعات مختلفة في
أوروبا
متخصصة في تطوير
العقارات الكبرى تحت
العالمة التجارية
"أربينف" والمجمعات
السكنية في غيكس،
فرنسا

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

ال ينطبق

مساهمة مقفلة

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

ال ينطبق

شركة قابضة

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

ال ينطبق

مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية لألستاذ هشام بن حسين الخالدي

نموذج رقم ( )1للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
هشام حسين مطر الخالدي
سعودي

االسم الرباعي
الجنسية

تاريخ الميالد

 01/07/1398الموافق 06/06/1978

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول
على المؤهل

اسم الجهة المناحة

1

بكالوريوس

إدارة أعمال

2008م

الجامعة العربية المفتوحة

2

دبلوم

القيادة

2013م

المعهد البريطاني لإلدارة

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجاالت الخبرة

الفترة
2017-1999

مدير عام الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

2019-2017

مدير قطاع دعم األعمال

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:

م

1

اسم الشركة

ال ينطبق

النشاط الرئيسي

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الشكل القانوني
للشركة
ال ينطبق

السيرة الذاتية لألستاذ عبداإلله بن محمد النمر

نموذج رقم ( )1للسيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
عبداإلله محمد عبدالعزيز النمر
سعودي

االسم الرباعي
الجنسية

تاريخ الميالد

1401/03/26هـ

ب) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م

المؤهل

1

بكالوريوس

التخصص
مرتبة الشرف الثانية في اإلدارة
المالية واالقتصاد

تاريخ
الحصول على
المؤهل

اسم الجهة المناحة

2003

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجاالت الخبرة

الفترة
مارس  -2004فبراير 2010

تقديم االستشارات وبناء الشراكات في األعمال المصرفية االستثمارية

مارس  – 2010سبتمير 2013

تطوير األعمال والمشاريع وتمويلها والعمل على بناء الشراكات

أكتوبر  2013حتى تاريخه

االستراتيجية وتقديم االستشارات في االستثمارات التقنية وتطوير األعمال

د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:
م

1

اسم الشركة

ال ينطبق

النشاط الرئيسي

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة

Tab 1 Chairman Declaration

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة

Chairman’s declaration
Chairman’s declaration on transactions carried out by Leejam
Sports Company in which any of the members of board of
directors and executive management had direct or indirect
interest

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة بشأن األمعال و العقود تكون الشركة طرفل
 فيهل و كلنت فيهل مصلحة ألحد ومعضلء مجلس إدارة الشركة و،فيهل
.لكبلر التنفيذيين فيهل

To the Shareholders of Leejam Sports Company)Fitness
Time)
In accordance with the requirements of Article (71) of the
Regulations for the Companies, I hereby inform you of the
following:
Details of the contracts/transaction where Board of Directors (BOD) and
Executive management of the Company had direct or indirect interest

Related
Parties

Nature Of
Transaction

Theeb - Rent
a car

Rent a car
serviceThis
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions
Corporate
sales
contractThis
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions

Med Gulf
Insurance
Company

Duration

Amount

/ Type of

in

Interest

2018G

Mr. Rabia board
member of
Leejam until
9/12/2018G
Also, hold
position as a
director in
Theeb, Invest
corp related
party

For year
2018Indirect
interest

SAR
1,241,99
3

Dr.
Abdulrehman Al
Barrak Chairman of
leejam until
12/02/2019 also
hold position as
Audit &
Compliance
Committee
Member in Med
Gulf Insurance
Company
Dr. Tariq Al
Naeem –Board
member of
leejam until
26/02/2019 also
hold position as

For year
2018Indirect
interest

SAR
633,350

Relationship

)تبليغ إلى مساهمي شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة
 من نظلم الشركلت للعال معلى االتزام71 بلإلشلرة إلى متطلبلت الالدة
: تجد ن ودنله تفلصيل األمعال العقود،بال رد فيهل
األعمال والعقود التي لعضو مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها
قيمتها
1,241,993
ريال
سعودي

نوع/ مدتها
املصلحه
العام املالي
م2018
مصلحة غير
مباشرة

633,350
ريال
سعودي

العام املالي
م2018
مصلحة غير
مباشرة

5,927,597
ريال
سعودي

AGM-10/04/19

العام املالي
م2018

نوع الصفقة
خدمة تأجير
– السيارات
هذا التعامل
ً تم
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية
عقد مبيعات
الشركات
هذا التعامل
ً تم
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية

– بناء
هذا التعامل
ً تم
بناء على

نوع عالقته
بالشركة
عضو مجلس في
شركة لجام
للرياضة األستاذ
ربيع خوري حتى
م9/12/2018 تاريخ
يعمل وكونه عضو
مجلس في ذيب
 عبدالرحمن.د
البراك (رئيس
مجلس اإلدارة حتى
تاريخ
)م12/02/2019
يعمل كرئيس
مجلس لدى
ميدغلف
 طارق النعيم.د
(عضو املجلس حتى
)م26/02/2019
يعمل كرئيس
تنفيذي لدى
ميدغلف
حصة الصقري
(عضو مجلس في
لجام) كانت أحد

الطرف ذو
العالقة
شركة ذيب
لتأجير
السيارات

شركة
ميدغلف
للتأمين

شركة فدوة
للمقاوالت

1 of 15

Tab 1 Chairman Declaration

شركة مهرة
الخير
للمقاوالت

شركة سكات
للحلول
اللوجستية

شركة الحياة
اإلستثمارية
– سبورتا

عقد تأجير
املركز
الرئيس ي
مدفوع لحمد
الصقري

مالك فدوة
للمقاوالت حتى 24
سبتمبر 2018
مهرة الخير مملوكة
من قبل أخ لرئيس
التنفيذي السابق
فهد الحقباني)
استقال بتاريخ 25
اكتوبر 2018م)
وأخ عضو مجلس
اإلدارة األستاذ
عبداملحسن
الحقباني (انتهت
عضويته بتاريخ
2018/12/9م)
سكات مملوكة من
قبل والد نائب
الرئيس التنفيذي
للتشغيل السابق
سليمان القاض ي
(استقال في اكتوبر
2018م)
سبورتا مملوكة من
قبل أخ الرئيس
التنفيذي السابق
فهد الحقباني
(استقال بتاريخ 25
اكتوبر 2018م) وأخ
عضو مجلس
اإلدارة األستاذ
عبداملحسن
الحقباني (انتهت
عضويته بتاريخ
2018/12/9م)

األرض مملوكة من
قبل عضو مجلس
اإلدارة و من كبار
املساهمين األستاذ
حمد الصقري

أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية
بناء –
هذا التعامل
تم ً
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية

تخليص
جمركي –
هذا التعامل
تم ً
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية
شراء أجهزة
رياضية –
هذا التعامل
تم ً
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية
بيع أجهزة
رياضية –
هذا التعامل
تم ً
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية
تأجير األرض
–
هذا التعامل
تم ً
بناء على
أسس تجارية

مصلحة غير
مباشرة

CEO in Med Gulf
Insurance
Company

العام املالي
2018م
مصلحة غير
مباشرة

3,297,315
ريال
سعودي

العام املالي
2018م
مصلحة غير
مباشرة

2,178,706
ريال
سعودي

العام املالي
2018م
مصلحة غير
مباشرة

4,289,720
ريال
سعودي

957,977
ريال
سعودي

العام املالي
2018م
مصلحة
مباشرة

SAR
5,927,59
7

For year
2018Indirect
interest

Mrs Hessah Ali
Sagri (Board
member in
Leejam) was
one of the
owners
of Fidwah
Contractor until
24 Sept 2018

SAR
3,297,31
5

For year
2018Indirect
interest

Mohret Al Khair
Contractor is
owned by
brother of ExCEO Mr Fahad
Alhagbani
(resigned in
)25/10/2018
and brother of
Ex board
member Mr.
Abdulmohsen
Alhagbani
SKAT is owned
by father of ExCOO Mr.
Suleiman
Alkhadi
(resigned in
)October 2018

SAR
2,178,70
6

SAR
4,289,72
0

3,400,000
ريال
سعودي

AGM-10/04/19

For year
2018Indirect
interest

For year
2018Indirect
interest

Sporta Spa and
Fitness
Equipment is
owned by
brother of Ex
CEO Mr. Fahad
Alhagbani
(resigned in
)25/10/2018
and brother of
Ex board
member Mr.

Constructio
n- This
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions
Constructio
n- This
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions

Custom
ClearanceThis
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions
Purchase of
Sports
Equipment
- This
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions

Fidwah
Contractor

Mohret Al
Khair
Contractor

SKAT logistic

Sporta Spa
and Fitness
Equipment
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Leased
rental of HO
paid to
shareholder
Mr Hamad
Al Saqri

Al Sagri
Group

Sale of
Sports
EquipmentThis
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions
Land on
Lease- This
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions
Corporate
sales clientThis
transaction
was done
on
commercial
basis
without
preferential
conditions

Abdulmohsen
Alhagbani

SAR
957,977

103,537
ريال
سعودي

Owned by Mr.
Hamad Al Saqri
(board member
and major
shareholding in
leejam)

For year
2018Direct
interest

SAR
3,400,00
0

Owned by Mr.
Hamad Al Saqri
(board member
and major
shareholding in
leejam) and Mr.
Ali Alsagri is the
deputy
chairman of the
Alsagri Group.

For year
2018Direct
interest

SR 103,
537

I confirm that apart from the contracts/transactions disclosed
above and already approved by the BOD in past, members of the
Company’s BOD do not have any other direct or indirect interest
in any other contract entered by leejam Sports Company (Fitness
Time).

العام املالي
م2018
مصلحة
مباشرة

دون شروط
تفضيلية
عقد مبيعات
- الشركات
هذا التعامل
ً تم
بناء على
أسس تجارية
دون شروط
تفضيلية

الشركة مملوكة من
قبل عضو مجلس
اإلدارة و من كبار
املساهمين األستاذ
حمد الصقري
واألستاذ علي
الصقري هو نائب
رئيس مجلس إدارة
املجموعة

مجموعة
الصقري

و د التأكيد بأنه بلستثنلء األمعال العقود الاوضحة ومعاله الاوافق
 فإن ومعضلء مجلس اإلدارة، معليهل من قبل مجلس اإلدارة سلبقل
ليس لديهم وي مصلحة مبلشرة و غير مبلشرة في وي معقد آخر
.)مبرم لحسلب شركة لجلم للريلضة ( قت الليلقة

رئيس مجلس اإلدارة المكلف
علي بن حمد الصقري

11/04/2019 3:36 PM

AGM-10/04/19
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تقرير الفحص المحدود

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم (............. /اسم المو ِكل الرباعي)  ............. ،الجنسية  ،بموجب هوية شخصية
رقم ( .................... :رقم بطاقة هوية وطنية  ،أو رقم اإلقامة  ،أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة
من  ...............:بتاريخ  ، / /بصفتي ( ........الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير  /رئيس
مجلس إدارة شركة )............ومالك(ة) ألسهم عددها ( ) ....سهما من أسهم شركة لجام للرياضة (مساهمة
سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم ( )1010337986وتاريخ
1433/06/14هـ  ،وإستنادا لنص المادة رقم ( )28من النظام األساس للشركة فإنني بهذا
أوكل(........../اسم الوكيل الرباعي) ،لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة لجام للرياضة والمقرر عقده بفندق هوليداي إن  -حي اإلزدهار فى مدينة الرياض،
المملكة العربية السعودية في في تمام الساعة الحادية عشر مساء من يوم الثالثاء بتاريخ 02
رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق  07مايو 2019م .وقد وكلته بالتصويت
نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التى قد
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ،والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات
المتعلقة بهذا االجتماعات،ويعتبرهذا التوكيل ساري لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل
إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع المو ِكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا):

شركة لجام للرياضة
وقت اللياقة

