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مقدمة
السادة مساهمي ومستثمري شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) أن يقــدم ملسـاهمي ومستثمري الشـركة الكـرام تقريـر مجلس اإلدارة عـن العـام املالـي املنتهـي فــي  31ديســمبر 2018م،
ويســتعرض التقريــر مجموعـة مـن املعلومـات األساسـية حـول نشـاط الشـركة وأبـرز مـا قامـت بـه من انجازات باإلضافه إلـى تحليـل النتائـج التشـغيلية واملاليـة .ومـن جانـب آخـر ،يقـدم التقريـر
ً
ً
تصـورا واضحـا حـول هيكلـة مجلـس إدارة الشـركة و مـدى التزامهـا بأحـكام الئحـة حوكمـة الشـركات الصادرة من هيئة السوق املالية.
كما يود مجلس اإلدارة تسليط الضوء على رسالة الشركة بشأن توجيه املجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع املجتمع على ممارسة الرياضة بشكل يومي وبذلك نؤكد الدور املناط
ً
بالشركة في املساهمه في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وخاصة بما يتعلق بأهداف برامج الرؤية ذات العالقة واملتعلقة بجودة الحياة وتعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في
املجتمع.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
ً
ً
انطالقا من رؤية شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بأن تكون األفضل واألكبر واألقرب واألكثر تطورا في مجال املراكز
الرياضية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ومن ضمن أفضل  10شركات في مجال الرياضة في العالم ،يطيب لي
تقديم هذا التقرير املتضمن نتائج الشركة االستراتيجية والتشغيلية واملالية للعام املنقض ي 2018م.
نجحت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في تحقيق إيرادات قياسية بلغت  799.9مليون ريال سعودي للمرة األولى في
تاريخ الشركة مما أدى إلى رفع صافي ربحها ليبلغ  180.09مليون ريال سعودي بنهاية السنة املالية 2018م كما استمرت
ً
ً
الشركة في تطبيق خططهـا التوسـعية حيث وصل عــدد مراكزنا إلــى  126مركزا رياضيا بنهاية العام .وتســعى شركة لجام
ً
ً
للرياضة (وقت اللياقة) إلــى مواصلــة خطتهـا للمحافظـة علـى وضعهـا الريـادي في القطاع الرياض ي محليـا وإقليميـا وذلك
بجهـود وخبـرات وكفـاءة جميـع منســوبيها والقائميــن عليهــا ،باإلضافــة إلــى السياســات املتبعــة فــي إســتغالل ميزاتهــا
التنافســية وتواجدهــا القــوي فــي األســواق املحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فيهــا.
وأود التأكيد على رسالة الشركة السامية في توجيه املجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع املجتمع على ممارسة
الرياضة بشكل يومي وهذا من شأنه املساهمه في تحقيق أحد أهداف برنامج جودة الحياة واملعنية بتعزيز ممارسة
األنشطة الرياضية في املجتمع ويعد هذا البرنامج أحد برامج رؤية اململكة العربية السعودية 2030م.
هذا وأتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر علـى ثـقــتكم فـي إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) ،كمـا أشـكر أعضـاء

وهللا ولي التوفيق
علي بن حمد الصقري
رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) املكلف

مجلـس اإلدارة علـى توجيهاتهـم املسـتمره ومجهوداتهـم فـي رسـم إسـتراتيجية الشـركة ،والشـكر الجزيـل إلـى الزمـالء فــي اإلدارة
التنفيذيــة وكافــة إدارات شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) علــى جهودهــم املخلصــة متطلعيــن إلــى مزيـد مـن النجاحـات.
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كلمة الرئيس التنفيذي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسـرني أن أشـارككم النتائـج التـي حققتهـا شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بفضـل اللـه ثـم بجهـود منسـوبيها ،حيـث
حققنا إيرادات قياسية بلغت  799.9مليون ريال سعودي للمرة األولى في تاريخ الشركة مما أدى إلى رفع صافي ربحها
ليبلغ  180.09مليون ريال سعودي بنهاية السنة املالية 2018م ،ويعود السبب ارتفاع األرباح خالل سنة 2018م إلى
نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها التوسعية حيث تم افتتاح  4مراكز رياضية خاصة بالرجال إضافة إلى  18مرﮐ ًزا
ً
ً
ً
نسائيا جديدا ومحوال باجمالي  22مركز في العام 2018م ،مما ساهم في تحقيق ارتفاع إيرادات العضوية بمقدار 54.2
ملﯾون ريال سعودي ،باإلضافة إلى زيادة إيرادات التدريب الشخص ي بمقدار  13.9مليون ريال سعودي .كمــا تعتبــر
الســيولة النقديــة لــدى لجام للرياضة (وقت اللياقة) فــي أفضــل حالتهــا منــذ إدراج الشــركة فــي ســوق األســهم
الســعودي ،وســتواصل لجام للرياضة (وقت اللياقة) سياســتها بتوزيــع األربــاح علــى مســاهميها ليبلغ إجمالي األرباح
املوزعة خالل العام 2018م مقدار  95.9مليون ريال سعودي.
كمـا واصلت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في التوسع واملحافظة علـى وضعهـا الريـادي في القطاع الرياض ي وفــي
إســتغالل ميزاتهــا التنافســية وتواجدهــا القــوي فــي األســواق املحليــة واإلقليميــة التــي تعمــل فيه ـا ،وفـي النهايـة أتوجـه
بالشـكر ألعضـاء املجلـس املوقريـن وكافـة موظفـي شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) على األداء املتميز واملسـاهمين
واملستثمرين الكـرام.
وهللا ولي التوفيق
أحمر أعظم
الرئيس التنفيذي
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ملخص عن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
شركة لجام للرياضة هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  -146س وتاريخ 1429/4/29هـ املوافق 2008/5/6م بموجب السجل التجاري رقم 1010337986
وتاريخ 1433/6/14هـ املوافق 2012/5/6م بمدينة الرياض في اململكة العربية السعودية  ،ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثالثة وعشرون مليون وثمانمائة وثالثة وثالثون ألف
وستمائة وعشرة  523,833,610ريـال سعودي ،مقسم إلى اثنان وخمسون مليون وثالثمائة وثالثة وثمانون ألف وثالثمائة وواحد وستون  52,383,361سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة
بالكامل قدرها عشرة  10رياالت سعودية للسهم الواحد  .تأسست الشركة بداية بتاريخ 1429/4/29هـ املوافق 2008/5/6م كشركة مساهمة مقفلة بمدينة جدة بموجب السجل التجاري
رقم  4030180323وتاريخ 1429/6/19هـ املوافق 2008/6/24م برأس مال قدره عشرة ماليين  10,000,000ريال سعودي مقسم إلى مليون  1,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة
ً
بالكامل قدرها عشرة  10رياالت سعودية للسهم الواحد .وبتاريخ  1429/12/25هـ املوافق 2008/12/24م  ،استحوذت الشركة على عالمة وقت اللياقة التجارية واململوكة سابقا من قبل
ً
مؤسسة وقت اللياقة للتجارة  -شركة وقت اللياقة للتجارة حاليا .وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1431/1/17هـ املوافق 2010/1/3م  ،تمت زيادة رأس مال الشركة إلى
مائة وخمسة وتسعون مليون  195,000,000ريال سعودي مقسم إلى تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف 19,500,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة  10رياالت سعودية للسهم
الواحد .وبتاريخ 1433/6/14هـ املوافق 2012/5/6م  ،انتقل املقر الرئيس ي للشركة من جدة إلى الرياض .وبتاريخ 1438/7/28هـ املوافق 2017/4/25م تمت زيادة رأس مال الشركة إلى
خمسمائة وثالثة وعشرون مليون وثمانمائة وثالثة وثالثون ألف وستمائة وعشرة  523,833,610ريـال سعودي مقسم إلى اثنان وخمسون مليون وثالثمائة وثالثة وثمانون ألف وثالثمائة
وواحد وستون  52,383,361سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة  10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك من خالل رسملة مبلغ مائتان وأربعة وستون مليون وثالثمائة وخمسة وثالثون
ألف وثمانمائة وستة وثمانون  264,335,886ريال سعودي من األرباح املبقاة ومبلغ أربعة وستون مليون وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون  64,497,724ريال سعودي
من االحتياطي النظامي للشركة كما في تاريخ 1438/4/2هـ املوافق 2016/12/31م.
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
الرؤية
ً
أن تكون األفضل واألكبر واألقرب واألكثر تطورا في مجال املراكز الرياضية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ومن ضمن أفضل  10شركات في مجال الرياضة في العالم.
الرسالة
توجيه املجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع املجتمع على ممارسة الرياضة بشكل يومي.
االستراتيجية
تتبنى الشركة استراتيجية ذات ُبعدين هما تحفيز أداء األعمال الحالية من املراكز الرياضية واستمرار نمو األعمال .وفيما يلي توضيح لعناصر كل ُبعد من بعدي االستراتيجية
 زيادة قاعدة املشتركين :تسعى الشركة لزيادة دخلها من االشتراكات عن طريق زيادة عدد املشتركين من خالل برامج الوالء والحفاظ على العمالء ،وزيادة رسوم االشتراك من خالل
تقديم خدمات ذات جودة عالية في املراكز الرياضية وفتح مراكز رياضية جديدة وتوفير منتجات وخدمات جديدة .وتستهدف الشركة شرائح متنوعة في السوق من خالل طرح
العديد من العالمات التجارية.
 تحسين رض ى املشتركين :تسعى الشركة لتعزيز تجربة املشتركين بتوفير خدمات ومعدات رياضية حديثة وآمنة والحفاظ عليها في حالة جيدة في أماكن وأوقات مناسبة لهم مع تعيين
ً
ً
موظفين مدربين جيدا ،إضافة إلى املراقبة واإلشراف عن قرب.
ً
ً
 استمرار تحسين املراكز الرياضية القائمة :تركز الشركة دائما على التحسين املستمر داخل جميع املراكز الرياضية القائمة وداخل املقر الرئيس ي وتتطلع دائما إلى تحسين جميع
ً
جوانب أنشطتها .حيث تسعى الشركة جاهدة لتحسين العمليات والسياسات واإلجراءات التشغيلية وتراجع إدارة الشركة بشكل منتظم األداء املالي والتشغيلي في جميع املراكز
الرياضية

ً
 الشراكة مع مقدمي خدمات ذات قيمة مضافة :تسعى دائما الشركة إلى إيجاد فرص إلقامة شراكات خارجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لألعضاء وتحقيق دخل إضافي بما
ً
في ذلك بيع املكمالت الغذائية وبيع البرامج الغذائية وبرامج الوجبات الصحية فضال عن بيع املأكوالت واملشروبات الصحية وخدمات غسيل املالبس.
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 زيادة االنتشار الجغرافي :تسعى الشركة لزيادة االنتشار الجغرافي ملراكزها الرياضية من خالل افتتاح مراكز جديدة حيث تقوم بتشغيل 122مركز رياض ي في جميع أنحاء اململكة
ً
وأربعة مراكز رياضية في اإلمارات العربية املتحدة كما في  31ديسمبر 2018م .وتقوم الشركة بتحليل دقيق ملواقع جديدة وترى أن بوسعها افتتاح العديد من املراكز الرياضية سنويا
وتوسيع نشاطها في مناطق جديدة (باإلضافة إلى اإلمارات العربية املتحدة) من خالل استثمارات مملوكة للشركة بالكامل أو إقامة شراكات أو إبرام اتفاقيات امتياز.
 االستفادة من التغيرات التنظيمية املتعلقة باملراكز الرياضية الخاصة بالسيدات :بدأت الهيئة العامة للرياضة في اململكة بمنح تراخيص ملراكز رياضية للنساء في يوليو 2017م.
ومازالت تتوقع الشركة أن ذلك سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم السوق في اململكة .و تعد الشركة رائدة في تشغيل مراكز رياضية خاصة بالسيدات في اململكة .وقد وضعت الشركة
خطة تنفيذ تفصيلية لالستفادة من الفرص املتاحة في السوق من خالل النمو املستمر ملراكز اللياقة النسائية التابعة لها وكما في  31ديسمبر 2018م ،قامت الشركة بتشغيل 26
مراكز رياضية خاصة بالسيدات ومرخصة بشكل كامل في اململكة وفي اإلمارات العربية املتحدة.
 االستفادة من القطاعات القائمة والناشئة في السوق :تسعى الشركة الستهداف جميع قطاعات السوق املوجودة حسب الجدوى التجارية .وقد وسعت الشركة محفظة فئات
مراكزها الرياضية وعالماتها التجارية بهدف الوصول إلى مختلف شرائح السكان من حيث الدخل والعمر وتعتزم توسيع هذه الفئات والعالمات ،كما تعتزم الشركة إدخال منتجات
وخدمات جديدة من خالل الفئات الحالية لعالماتها التجارية بما في ذلك إطالق خدمة التدريب الشخص ي في عام 2015م ،وفي عام  2016مأطلقت الشركة برنامج إكستريم فتنس
( )eXtreme Fitnessللتدريبات املتواترة عالية الكثافة وبرنامج إكستريم بوكسنق ( .)eXtreme Boxingوترى الشركة أنه سيتواصل ظهور الشرائح الجديدة وأنها في وضع جيد يسمح
لها باالستفادة من تلك الفرص ومن هذه الشرائح الجديدة على سبيل املثال امللبوسات التقنية ( )wearablesو كذلك التدريبات عالية الكثافة كالهت ستديو( .)HIIT Studio
 االستحواذ على مراكز رياضية قائمة :ترى الشركة وجود فرص استحواذ جذابة تمكنها من استكمال خطتها املتعلقة بالنمو ،وذلك بفضل طبيعة سوق املراكز الرياضية بوجود عدد
كبير من املراكز الرياضية املستقلة  ،وتتم إجراءات االستحواذ على أساس اقتناص الفرص كما أنها تخضع لإلجراءات املالئمة املتعلقة باملراجعة والعناية وال يتم إنجازها إال إذا
كانت مناسبة من الناحية التجارية.
 تكون الشركة من أصحاب العمل املرغوب :أن الشركة قد فكرت بعناية في تهيئة بيئة يرغب فيها األشخاص في العمل ولديهم مهن طويلة األمد .لقد أنشأت الشركة مكا ًنا يختار فيه
األشخاص العمل على أماكن أخرى بسبب ما ستقدمه لهم فيما يتعلق بالعمل لديها مثل التدريب  ،االمتيازات  ،الفرص  ،التطوير.
 رفع مستوى حوكمة الشركة :أن الشركة تسعى بإستمرار لرفع مستوى حوكمتها والتأكد من وضع نظام فعال لضمان التزام الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات بموجب األنظمة
واللوائح ذات العالقة وعلى أفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح.
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 .1أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة ،ووظائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم وخبراتهــم:
أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة حتى تاريخ 2018/12/9م:
مجلس إدارة الشركة عند إدراجها في سبتمبر 2018م يتكون من  9أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:
األسم
1

حمد علي الصقري

2

عبداملحسن علي
الحقباني

الوظائف الحالية
-

شركة لجام للرياضة (غير
تنفيذي) رئيس مجلس
االدارة حتى تاريخ
09/12/2018
شركة بونام بارك إس ايه
اس ( رئيس مجلس ادارة)
منذ 2012م
شركة حمد علي الصقري
القابضة (رئيس مجلس
ادارة) منذ 2003م

-

شركة لجام للرياضة
(تنفيذي) نائب رئيس
مجلس االدارة ومدير
تنفيذي حتى تاريخ
09/12/2018

-

الوظائف السابقة

املؤهالت
تدريب في الطيران املدني -دبلوم معهد املعلمين

الخبرات
شريك ورئيس مجلس اإلدارة ،شركة بونام بارك إس ايه،شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين ،سويسرا ،تستثمر في عدة
قطاعات في أوروبا ،منذ  2012م.
مساهم ورئيس مجلس اإلدارة ،شركة بونام بارك إس ايهإس ،شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرني فولتير ،فرنسا،
متخصصة في تطوير العقارات الكبرى تحت العالمة التجارية
«أربينف » واملجمعات السكنية في غيكس ،فرنسا ،منذ 2012
م.
مساهم ورئيس مجلس إدارة في شركة حمد علي الصقريالقابضة ،شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في
اململكة العربية السعودية ،متخصصة في االستثمار
والتنمية العقارية العاملية وتصنيع زيوت السيارات
والتشحيم والدعم التقني) بما في ذلك أكبر مصنع لتكرير
الزيت (في الشرق األوسط ،منذ عام  2003م.

شركة لجام للرياضة ،رئيس
مجلس االدارة والعضو
املنتدب منذ 2008م حتى
2017مم

بكالوريوس في العلوم
العسكرية

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ،شركة لجام للرياضة،من  2008م حتى  2017م.
لرئيس التنفيذي ،شركة األندية الرياضية ،شركة مساهمةسعودية ،وهي شركة متخصصة في مجال املراكز الرياضية
واللياقة البدنية ،من  1993م حتى  2005م.
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3

علي بن حمد الصقري

4

ربيع ميشيل خوري
(ممثل عن شركة
الفرص املستهدفة)

-

العضو املنتدب لشركة
لجام للرياضة حتى تاريخ
(*) 25/10/2018

شركة االندية الرياضية
(رئيس تنفيذي) منذ
1993م حتى 2005م

-

شركة لجام للرياضة،
عضو مجلس االدارة منذ
2010م (غير تنفيذي)
شركة لجام للرياضة عضو
لجنة املراجعة منذ 2017م
وحتى  9ديسمبر 2018م
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
منذ2013م

نائب الرئيس ،مؤسسة
وكر العاملية ،شركة ذات
مسؤولية محدودة منذ
2006م حتى 2013م.

-

-

-

-

-

-

-

شركة لجام للرياضة
(غير تنفيذي) منذ
01/07/2013م حتى
تاريخ 09/12/2018
شركة لجام للرياضة،
عضو لجنة املراجعة
حتى 24/9/2018م
شركة الزوردي
للمجوهرات ،رئيس
لجنة املراجعة منذ
2017م
شركة بن داوود
القابضة،عضو لجنة
املراجعة منذ 2017م
شركة الزوردي
للمجوهرات ،عضو

-

مدير محافظ،
الصندوق الصناعي
منذ  2005الى 2007

-

شركة ارثر اندرسن
فرنسا ،مدير مشروع
منذ  2000حتى
2005م

-

شركة ماكينزي اند
كمباني ،مدير
االلتزامات منذ 2000
حتى 2005م

بكالورويس ( إدارة االعمال
الدولية)

-

ماجستير في ادارة االعمال
ماجستير في الهندسة

 نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العاملية ،شركة ذات مسؤوليةمحدودة مقرها في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية،
متخصصة في قطاع االنشاءات ،منذ 2006م حتى 2013م.

عضو لجنة املراجعة ،شركة بن داوود القابضة ،شركةمساهمة سعودية ،متخصصة في تشغيل املراكز الغذائية
ضمن عالمات بن داوود والدانوب التجارية ،منذ عام  2016م.
عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة املراجعة ،شركة الزورديللمجوهرات ،شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في
اململكة العربية السعودية ومدرجة في السوق السعودية،
تعمل في قطاع الذهب واملجوهرات ،منذ  2017م.
 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة ،شركة ذيبلتأجير السيارات ،شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة
الرياض في اململكة العربية السعودية ،متخصصة في خدمة
تأجير السيارات ،منذ  2013م.
 عضو لجنة املراجعة ،شركة أوتو ماك الكويت ،شركة كويتيةمساهمة ،متخصصة في خدمات تأجير السيارات ،منذ 2012
م.
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وليد ميشيل
مجدالني(ممثل عن
شركة الفرص
املستهدفة)

 عضو فريق االستثمار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،بنك انفستكورب البحرين ،شركة مساهمة بحرينية،
متخصصة في قطاع الخدمات املالية واملصرفية ،منذ  2007م
 مدير محافظ ،الصندوق الصناعي ،نورد إست فرنسا ،من2005م حتى  2007م.
ي
مدير االلتزامات ،شركة ماكنز آند كمباني )فرنسا وشمالأفريقيا(  ،وهي شركة متخصصة في الخدمات االستشارية،
من 2000م حتى  2005م.
مدير مشروع ،شركة آرثر أندرسن فرنسا ،شركة مساهمة،وهي شركة متخصصة في خدمات مراجعة الحسابات ،من
1995م حتى  1997م وثم من  1999م حتى  2000م.

مجلس ادارة منذ
2017م
شركة ذيب لتأجير
السيارات ،عضو
مجلس ادارة ولجنة
مراجعة منذ 2013م
شركة أوتو ماك
الكويت ،عضو لجنة
مراجعة منذ 2012م
بنك انفستكورب
البحرين ،عضو فريق
االستثمار في الشرق
االوسط وافريقيا منذ
2007م

 شركة لجام للرياضة،عضو مجلس إدارة
(غير تنفيذي) ،منذ
2013م
 شركة إنفستكوربالسعودية ،عضو مجلس
ادارة منذ 2017م
 شركة بن داوودالقابضة ،عضو مجلس
ادارة منذ 2016م
 شركة بن داوودالقابضة ،عضو لجنة
الترشيحات واملكافات
منذ 2016م

بنك أي بى أن امرو ،مدير
االستثمار واألصول منذ
1997م حتى 2007م
شركة أوراكل األمريكية،
املدير اإلقليمي لإلمارات
العربية املتحدة منذ
1992م حتى 1996م

-

ماجستير ادارة االعمال
بكالوريوس ادارة االعمال في
نظم املعلومات االدارية

-

-

-

-

عضو مجلس إدارة ،شركة إنفستكورب السعودية
لالستثمارات املالية ،شركة مساهمة سعودية ،تعمل في
قطاع الخدمات املالية ،منذ  2017م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت،
شركة بن داوود القابضة ،شركة مساهمة سعودية،
متخصصة في تشغيل املراكز الغذائية ضمن عالمات بن
داوود والدانوب التجارية ،منذ  2016م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت،
شركة خدمات منع التآكل السعودية ،شركة مساهمة
سعودية ،متخصصة في خدمات القطاع الصناعي ،منذ
2015م.
عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات واملكافآت
 ،شركة ذيب لتأجير السيارات ،شركة مساهمة سعودية
مقرها في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية،
متخصصة في خدمة تأجير السيارات ،منذ  2013م.
13
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6

يوسف حمد اليوسفي
**
منذ  23/5/2017حتى
27/8/2018

 عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات واملكافآت ،شركة أوتوماك الكويت ،شركة كويتية مساهمة عامة،
متخصصة في خدمات تأجير السيارات ،منذ 2012م.
 عضو فريق االستثمار في الشرق األوسط وشمالأفريقيا ،بنك انفستكورب البحرين ،شركة بحرينية
مساهمة ،متخصصة في قطاع الخدمات املالية
واملصرفية ،منذ  2007م.
 مدير االستثمار واألصول ،بنك أي بى أن امرو ،شركةهولندية مساهمة ،وهي شركة تقدم مجموعة واسعة
من الخدمات
 املالية بما في ذلك األسهم الخاصة واستثمارات البنيةالتحتية ،من  1998م حتى  2007م.
 املدير اإلقليمي لإلمارات العربية املتحدة ،شركة أوراكلاألمريكية ،شركة مساهمة مقرها الواليات املتحدة
األمريكية،
 متخصصة في تقديم برامج قواعد البيانات والتقنياتوالنظم الهندسية السحابية والحلول البرمجية ،من
1992م حتى
1996م

شركة خدمات منع
التآكل السعودية ،عضو
مجلس ادارة منذ 2015م
شركة خدمات منع
التآكل السعودية ،عضو
لجنة الترشيحات
واملكافات منذ  2015م
شركة ذيب لتأجير
السيارات ،عضو مجلس
ادارة وعضو لجنة
الترشيحات واملكافات
منذ 2013م
شركة أوتوماك الكويت،
عضو لجنة الترشيحات
واملكافآت منذ 2012م
بنك انفستكورب
البحرين ،عضو فريق
االستثمار في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
منذ 2007م

عضو مجلس إدارة ،شركة لجامللرياضة ( مستقل) ،منذ
23/5/2017م .حتى 27/8/2018
عضو مجلس إدارة ،شركةالسعودي الفرنس ي كابيتال ،شركة
مساهمة مقفلة سعودية مقرها
الرياض ،تعمل في مجال الخدمات
املالية ،منذ  2017م.
 شريك ،شركة جيل املستقبللالستثمار ،شركة ذات مسؤولية

 الشركة السعودية للتنميةواالستثمار التقني (مدير
االستثمارات) 2012م2015-م
شركة باسبورت كابيتال (محللقطاع الطاقة) 2011م2012-م
 مركز امللك عبدهللا للدراساتوالبحوث البترولية (مستشار)
2010م2011-م
شركة جدوى لالستثمار (مسؤولمشارك) 2009م2009-م

-

ماجستير إدارة االعمال
بكالوريوس هندسة
كهربائية

-

-

مدير االستثمارات واملؤسس لصندوق الرياض تقنية،
الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني) تقنية(،
شركة مساهمة مقرها الرياض ،مملوكة بالكامل
لصندوق اإلستثمارات العامة ،تعمل في مجال إدارة
اإلستثمارات ،من  2012م حتى  2015م.
محلل قطاع الطاقة ،شركة باسبورت كابيتال ،شركة
ذات مسؤولية محدودة مقرها في والية كاليفورنيا،
الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة في تقديم
االستشارات االستثمارية ،من  2011م حتى  2012م.
14

محدودة مقرها الرياض ،تعمل في
مجال االستشارات االستراتيجية،
منذ عام  2015م.
مدير االستثمارات ،شركة سدا
القابضة ،شركة ذات مسؤولية
محدودة مقرها الرياض ،تعمل في
مجال االستثمار املباشر في املليكة
الخاصة ،منذ عام  2015م.

استراتيجي اند (مستشار) 2008مشلمبرجير (مهندس حقول نفط)2005م2008-م
 شركة الزيت العربية السعودية(أرامكو) 2004م – 2005م

-

-

-

 مؤسس ورئيس مجلساملديرين ،شركة جواء الطاقة،
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها الرياض ،تعمل في مجال
خدمات الطاقة ،منذ  2013م.

-

-

7

الدكتور عبدالرحمن
محمد البراك

-

-

-

شركة لجام للرياضة
(عضو مجلس ادارة
مستقل) منذ
23/01/2018
شركة ثراء لالستشارات
(الرئيس) منذ 2017م
شركة ميدغلف للتأمين
(رئيس مجلس اإلدارة) منذ
ابريل لعام 2018م
شركة اتحاد اتصاالت
"موبايلي" ( عضو لجنة

منذ 2017/03م وحتى2017/10م
هيئة السوق املالية
(نائب رئيس مجلس
الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى2017/03م
هيئة السوق املالية
(عضو مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى2017/02م

-

دكتوراه (ماليه )
ماجستير(مالية)
بكالورويس (محاسبة)

مستشار ،مركز امللك عبدهللا للدراسات والبحوث
البترولية ،مؤسسة غير ربحية ،من  2010م حتى 2011
م.
مسؤول مشارك في إدارة امللكية الخاصة ،شركة جدوى
لالستثمار ،شركة مساهمة مقرها الرياض ،متخصصة
في الخدمات املالية ،من مايو  2009م حتى أغسطس
2009م.
ً
مستشار ،إستراتيجي آند )(& Strategyواملعروفة سابقا
ببوز آند كو) ،. (CO&BOOZشركة مساهمة مقرها في
الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل في مجال تقديم
االستشارات ،خالل عام  2008م.
مهندس حقول نفط ،شلمبرجير ،شركة مساهمة مقرها
في والية تكساس ،الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل في
قطاع النفط والغاز ،مجال تنقيب واستخراج النفط،
من  2005م حتى  2008م.
مهندس اتصاالت ،شركة الزيت العربية السعودية
)أرامكو السعودية( ،تعمل في قطاع النفط والغاز ،من
2004م حتى  2005م.
منذ 2017/10م وحتى تاريخهثراء لالستشارات (الرئيس)
 منذ 2017/03م وحتى 2017/10مهيئة السوق املالية (نائب رئيس مجلس الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى 2017/03مهيئة السوق املالية (عضو مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى 2017/02مالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو
مجلس إدارة)
منذ 1997/11م حتى 2009/05م15

-

-

-

-

-

-
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كريستوفر كالوسون

-

املراجعة) منذ نوفمبر لعام
2017م
شركة علم ( عضو لجنة
املراجعة) منذ ديسمبر
لعام 2017م
الشركة السعودية للشحن
(رئيس لجنة املراجعة
وااللتزام)
شركة األندلس العقارية
(عضو مجلس اإلدارة ،
ورئيس لجنة املراجعة)
منذ ديسمبر لعام  2017م
الهيئة العامة للزكاة
والدخل (رئيس لجنة
املخاطر واملراجعة) منذ
مايو لعام 2018م
ي
البنك األهلي التجار (
عضو لجنة املراجعة) منذ
مايو لعام 2015م
الهيئة العامة للترفية
(عضو لجنة املراجعة)
املركز الوطني للتخصيص
( عضو لجنة املراجعة)
منذ ديسمبر لعام 2017م
شركة لجام للرياضة
(مستقل) حتى تاريخ
09/12/2018

جامعة امللك فيصل (أستاذ املالية املشارك ،عميد،
ورئيس قسم املالية)

الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
(عضو مجلس إدارة)
منذ 1997/11م حتى2009/05م
جامعة امللك فيصل
(أستاذ املالية املشارك،
عميد ،ورئيس قسم
املالية)

-

-

اليف فيتنس (رئيس
القسم) ،منذ  2010حتى
2017م
شركة برونسويك دوفر
(نائب رئيس الشؤون

-

ماجستير في التسويق
بكالوريوس في الفنون الحرة

رئيس قسم اليف فتنس ،شركة برونسويك ،روزمونت،إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة مساهمة مدرجة،
مختصة في قطاع اللياقة البدنية ،من  2010م حتى  2017م.
نائب الرئيس للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي ،شركةبرونسويك ،دوفر ،ديالوير ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة
16

-

-

-

-

-

-

-

-

التجارية)  ،منذ 2010م
حتى 2017م
شركة برونسويك ،رئيس
قسم اليف فتنس من
2010م الى 2017م
جونسون هيلث تيك،
الرئيس والرئيس
التنفيذي منذ 2008م
الى 2010م
ماتركس فيتنس
سيستمز ،الرئيس من
2007م حتى 2008م
 ،شركة ستامينا
برودكتس ،نائب رئيس
التسويق وتطوير
االعمال منذ 2004م الى
 2007م
شركة برونسويك،
الرئيس واملدير العام
منذ 2003م الى 2004م
شركة برونسويك ،نائب
رئيس املبيعات والتسويق
لقسم اليف فتنس منذ
2001م الى 2003م
فرانكلين بارك ،كبير
مديري تسويق اإلنتاج
منذ  1995الى 2001م
فرانكلين بارك ،مدير
أول لتسويق اإلنتاج منذ
1994م الى 1995م

مساهمة مدرجة ،مختصة في قطاع اللياقة البدنية ،من 2010
م حتى  2017م
الرئيس والرئيس التنفيذي ،جونسون هيلث تيك  ،كوتجغروف ،ويسكونسن ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة
مساهمة مدرجة في السوق املالية التايوانية ،مختصة في مجال
اللياقة البدنية ،من  2008م حتى  2010م.
الرئيس ،ماتركس فيتنس سيستمز جونسن هيلث تيك كوتجغروف ،ويسكونسن ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة
مساهمة مدرجة في السوق املالية التايوانية ،مختصة في مجال
اللياقة البدنية ،من  2007م حتى  2008م.
نائب الرئيس ،التسويق وتطوير األعمال ،شركة ستامينابرودكتس  ،سبرنج فيلد ،ميزوري ،الواليات املتحدة األمريكية،
شركة خاصة ،مختصة في مجال اللياقة البدنية ،من  2004م
حتى  2007م.
 الرئيس واملدير العام ،معدات اللياقة البدنية ،شركةبرونسويك ،موناكي ،نيو جيرس ي ،الواليات املتحدة األمريكية،
شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية في نيويورك ،مختصة
في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع الرياضية ،من  2003م
حتى2004م.
 نائب الرئيس ،املبيعات والتسويق ،قسم اليف فتنس ،شركةبرونسويك ،فرانكلين بارك ،إلينوي ،الواليات املتحدة
األمريكية ،شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية في
نيويورك ،مختصة في مجال اللياقة البدنية ،من  2001م حتى
2003م.
ي
كبير مدير تسويق اإلنتاج ،اليف فتنس ،فرانكلين بارك،إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة خاصة حتى 1997
م ثم جزء من شركة مساهمة مدرجة) شركة برونسويك (في
السوق املالية في نيويورك ،مختصة في مجال اللياقة البدنية،
من 1995م حتى  2001م.
17

-

-

-

مدير أول لتسويق اإلنتاج ،اليف فتنس ،فرانكلين بارك،
إلينوي ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة خاصة ،مختصة في
مجال اللياقة البدنية ،من  1994م حتى  1995م
.مدير تسويق املبيعات ،شركة دافيرسيفايد برودكتس ،
أوبليكا ،أالباما ،الواليات املتحدة األمريكية،شركة خاصة،
مختصة في مجال اللياقة البدنية والسلع الرياضة ،من 1992
م حتى  1994م.
مدير مبيعات الحساب الرئيس ي ،شركة دافيرسيفايد
برودكتس  ،أوبليكا ،أالباما ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة
خاصة ،مختصة في مجال اللياقة البدنية والسلع الرياضية،
من  1990م حتى  1992م.
مدير اللياقة وممثل التدريب في تخصصات متعددة ،شركة
سبورتمارت  ،سان دييغو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،شركة خاصة ،مختصة في تجارة التجزئة الخاصة
بالسلع الرياضية ،من  1988م حتى 1990م.
مدير اللياقة ورياضة األندية ،أوشمان سبورتنج جودز  ،سان
دييغو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،شركة خاصة،
مختصة في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع الرياضية ،من
1984م حتى  1988م

شركة دافيرسيفايد
برودكتس ،مدير تسويق
املبيعات منذ 1992م الى
1994م
شركة دافيرسيفايد
برودكتس ،مدير
مبيعات الحساب
الرئيس ي منذ 1990م الى
1992م
شركة سبورتمارت،
مدير اللياقة وممثل
التدريب في تخصصات
متعددة منذ 1988م حتى
1990م
أوشمان سبورتنج جودز،
مدير اللياقة ورياضة
األندية منذ 1984م حتى
1988م
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حصه بنت حمد
الصقري

-

-

-

شركة لجام للرياضة،
عضو مجلس ادارة (غير
تنفيذي)،
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
()2015
شركة بونام بارك اس ايه،
عضو مجلس ادارة منذ
2017م

-

اللغويات التطبيقية
،جامعة األمير سلطان في
الرياض ،اململكة العربية
السعودية

 عضو مجلس إدارة ،شركة بونام بارك اس ايه،شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين ،سويسرا،
تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا منذ 2017م.
رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت منذ 2016وحتى تاريخه
 رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ 2014موحتى تاريخه ،شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرني
فولتير ،فرنسا ،وتختص في تطوير العقارات الكبرى
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-

تحت العالمة التجارية "اربينف" واملجمعات السكنية
في غيكس ،فرنسا

شركة بونام بارك اس ايه
اس ،الرئيس منذ 2014م

ً
* إنطالقا من أهمية التطوير املستمر لهياكل الشركة اإلدارية والفنية مما يساهم في تناسقها مع أفضل املمارسات وبما يحقق زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة بالشركة
وتخفيض التكاليف ،فقد اعتمد مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بتاريخ  2018/10/25م الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ،حيث تضمنت إلغاء وظيفة العضو املنتدب بالشركة واالكتفاء
بمنصب الرئيس التنفيذي لذلك تقدم االستاذ عبداملحسن علي الحقباني باستقالته من منصب العضو املنتدب واستمر بعمله بالشركة كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتم على غراره
تغير صفة عضويته من تنفيذي الى غير تنفيذي
** تقدم عضو مجلس اإلدارة يوسف حمد اليوسفي بإستقالته من منصبه في مجلس االدارة ولجنة املكافآت والترشيحات وتم قبولها من قبل مجلس االدارة في تاريخ . 27/8/2018
أعضاء مجلس اإلدارة من تاريخ  10ديسمبر 2018م وتنتهي في  09ديسمبر  2021م:
تمت املوافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على تعديل نظام الشركة األساس في اجتماع الجمعية الغير عادية في يوم األحد املوافق 2018/12/09م والذي تضمن تعديل عدد
ً
أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة إلى سبعة أعضاء وقد تم انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة والتي تبدأ إعتبارا من  10ديسمبر  2018م وتنتهي في  09ديسمبر  2021م ،كما هو
موضح في الجدول أدناه:
األسم
1

الدكتور عبدالرحمن
محمد البراك

-

-

-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

شركة لجام للرياضة (غير
تنفيذي)( ،رئيس مجلس
اإلدارة) منذ /12/10
2018م
شركة ثراء لالستشارات
(الرئيس) منذ 2017م
شركة ميدغلف للتأمين
(رئيس مجلس اإلدارة) منذ
ابريل لعام 2018م
شركة اتحاد اتصاالت
"موبايلي" ( عضو لجنة

منذ 2017/03م وحتى2017/10م
هيئة السوق املالية
(نائب رئيس مجلس
الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى2017/03م
هيئة السوق املالية
(عضو مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى2017/02م

-

املؤهالت

الخبرات

دكتوراه (ماليه )
ماجستير(مالية)
بكالورويس (محاسبة)

منذ 2017/10م وحتى تاريخه
ثراء لالستشارات (الرئيس)
 منذ 2017/03م وحتى 2017/10مهيئة السوق املالية (نائب رئيس مجلس الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى 2017/03مهيئة السوق املالية (عضو مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى 2017/02م
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس
إدارة)
منذ 1997/11م حتى 2009/05م19

-

-

-

-

-

-

2

علي بن حمد الصقري

-

املراجعة) منذ نوفمبر لعام
2017م
شركة علم ( عضو لجنة
املراجعة) منذ ديسمبر
لعام 2017م
الشركة السعودية للشحن
(رئيس لجنة املراجعة
وااللتزام)
شركة األندلس العقارية
(عضو مجلس اإلدارة ،
ورئيس لجنة املراجعة)
منذ ديسمبر لعام  2017م
الهيئة العامة للزكاة
والدخل (رئيس لجنة
املخاطر واملراجعة) منذ
مايو لعام 2018م
ي
البنك األهلي التجار (
عضو لجنة املراجعة) منذ
مايو لعام 2015م
الهيئة العامة للترفية
(عضو لجنة املراجعة)
املركز الوطني للتخصيص
( عضو لجنة املراجعة)
منذ ديسمبر لعام 2017م
شركة لجام للرياضة عضو
لجنة املراجعة منذ 2017م
وحتى 9ديسمبر 2018م

جامعة امللك فيصل (أستاذ املالية املشارك ،عميد،
ورئيس قسم املالية)

الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
(عضو مجلس إدارة)
منذ 1997/11م حتى2009/05م
جامعة امللك فيصل
(أستاذ املالية املشارك،
عميد ،ورئيس قسم
املالية)

-

نائب الرئيس ،مؤسسة
وكر العاملية ،شركة ذات
مسؤولية محدودة منذ
2006م حتى 2013م.

-

بكالورويس ( إدارة االعمال
الدولية)

 نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العاملية ،شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في اململكة
العربية السعودية ،متخصصة في قطاع االنشاءات،
منذ 2006م حتى 2013م.
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-

شركة لجام للرياضة،
عضو مجلس االدارة (غير
تنفيذي) ،منذ 2010م
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
منذ2013م

-

الرئيس التنفيذي لشركة
ميدغلف للتامين
4/11/2018
عضو مجلس إدارة شركة
لجام (مستقل)
رئيس لجنة املكافات
والترشيحات لدى شركة
لجام
رئيس مجلس إدارة شركة
بيان للمعلومات االئتمانية
منذ مارس لعام 2018م
عضو اللجنة التنفيذية
لدى شركة بيان
للمعلومات التنفيذية منذ
مارس لعام 2018

-

3

الدكتور طارق عبدهللا
حسن النعيم

-

-

-

 منذ  10/4/2018حتى 23/10/2018عضو
مجلس ادارة في شركة
ميدغلف للتأمين
منذ 1996وحتى 2002مؤسسة النقد العربي
السعودي ( مسؤول
أنظمة املدفوعات)
 2007-2006جامعةاألمير سلطان ( عضو
هيئة تدريس)
 منذ  2007وحتى 2012شركة تداول (مدير عام
خدمات األصول
االستثمارية)

-

دكتوراه ( نظم املعلومات)
ماجستير ( علوم حاسب)
بكالوريوس (علوم حاسب)

-

منذ 1996وحتى  2002مؤسسة النقد العربي
السعودي ( مسؤول أنظمة املدفوعات)
 2007-2006جامعة األمير سلطان ( عضو هيئة
تدريس)
 منذ  2007وحتى  2012شركة تداول (مدير عامخدمات األصول االستثمارية)
منذ  2012وحتى  2014بنك الراجحي ( مدير عام
املجموعة االستراتيجية)
منذ  2014وحتى  2016وزارة التجارة واالستثمار (
وكيل الوزارة للتجارة الداخلية)
منذ  2016وحتى  2017هيئة السوق املالية ( عضو
مجلس الهيئة)

 منذ  2012وحتى 2014بنك الراجحي ( مدير عام
املجموعة االستراتيجية)
 منذ  2014وحتى 2016وزارة التجارة واالستثمار
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( وكيل الوزارة للتجارة
الداخلية)
 منذ  2016وحتى 2017هيئة السوق املالية (
عضو مجلس الهيئة)
4

الدكتور محمد فرج
الكناني

-

عضو مجلس إدارة
(مستقل) شركة لجام
للرياضة منذ 2018م

-

رئيس لجنة املراجعة
لشركة لجام للرياضة منذ
2018م

-

عضو مجلس إدارة شركة
وادي الظهران للتقنية منذ
2015م

-

عضو لجنة املراجعة
لشركة وادي الظهران
للتقنية منذ 2015م

-

عضو مجلس إدارة ورئيس
لجنة املخاطر الشركة
السعودية العادة التمويل
العقاري منذ 2016م

-

عضو مجلس الصناديق
االستثمار كابيتال منذ
2011م

-

عضو لجنة االستثمار
صندوق التنمية الزراعية
منذ 2015م

-

منذ 1997/11م حتى
2018/08م
جامعة امللك فهد (معيد،
أستاذ املالية املساعد،
رئيس قسم املالية ،عميد
كلية اإلدارة)

 محلل مالي معتمدCFA Charterholder
-

تحليل مالي
دكتوراه (مالية)
ماجستير (مالية)
بكالورويس (مالية)

-

منذ 2011/04م وحتى االن
أوقاف جامعة امللك فهد (نائب الرئيس التنفيذي،
املشرف العام على االستثمار)

-

منذ 1997/11م وحتى 2018/08م

جامعة امللك فهد (معيد ،أستاذ املالية املساعد ،رئيس قسم
املالية ،عميد كلية اإلدارة)
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5

مساعدعبدالرحمن
املوس ى

6

طارق بن خالد
العنقري

-

عضو مجلس إدارة
(مستقل) شركة لجام منذ
2018م
عضو اللجنة التنفيذية في
شركة لجام منذ 2018م
شركة املوس ى لألبواب
االتوماتيكية (املدير
التنفيذي) منذ 2011م
مسشفى املوس ي
التخصص ي (عضو مجلس
إدارة ) منذ مارس 2018م

-

عضو مجلس إدارة
(مستقل) شركة لجام
للرياضة
عضو اللجنة التنفيذية
لشركة لجام للرياضة
شركة اتحاد االتصاالت
موبايلي ( عالقات
املستثمرين) منذ يناير
لعام 2017م
موبايلي فنتشرز (رئيس
مجلس اإلدارة ) منذ عام
2016م
عضو مجلس إدارة شركة
أسمنت تبوك منذ يناير
لعام 2017م
عضو اللجنة التنفيذية
لشركة أسمنت تبوك

-

-

-

-

-

-

مستشفى املوس ى
التخصص (مدير إدارة)
منذ  1993حتى 2008م

-

منذ 1999وحتى 2002
شركة جرير للتسويق –
خدمات العمالء
منذ  2002وحتى 2003مجموعة املوس ى للتطوير
العقاري -التسويق
وتطوير االعمال
منذ 2004وحتى2007مصرف الراجحي –
تمويل الشركات  -تمويل
شركات في قطاعات
مختلفة من ضمنها
القطاع الصناعي
 منذ 2007وحتى2010شركة السوق املالية
السعودية –تداول –
عالقات املصدرين \

-

-

ماجستير (إدارة أعمال)
بكالورويس ( إدارة أعمال)
دبلوم (محاسبة)

ماجستير (إدارة أعمال)
بكالورويس (إدارة تسويق)
دبلوم (تمويل شركات)

منذ 2011/11م وحتى تاريخه  ،شركة املوس ى لألبواباألتوماتيكية (املدير التنفيذي)
منذ 1993/07م وحتى 2008/1م ،مستشفى املوس ىالتخصص ي (مدير اداري)

منذ 1999وحتى 2002شركة جرير للتسويق – خدمات العمالء
منذ  2002وحتى 2003مجموعة املوس ى للتطوير العقاري -التسويق وتطوير
االعمال
منذ 2004وحتى2007مصرف الراجحي – تمويل الشركات  -تمويل شركات في
قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي
منذ 2007وحتى2010شركة السوق املالية السعودية –تداول – عالقات
املصدرين \ متابعة االفصاحات الدورية للشركات
املساهمة
منذ 2010وحتى 2016هيئة السوق املالية – االشراف على السوق – االفصاح
املستمر  -مستشار في مجلس الهيئة – مقرر لجنة
املراجعة
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-

عضو لجنة الترشيحات
واملكافات شركة فيبكو
منذ ابريل لعام 2018م

-منذ  2016وحتى تاريخه

متابعة االفصاحات
الدورية للشركات
املساهمة

شركة اتحاد اتصاالت – عالقات املستثمرين – حوكمة
الشركة – مفوض الشركة لدى هيئة السوق املالية

--منذ 2010وحتى 2016

-منذ  2016وحتى تاريخه

هيئة السوق املالية –
االشراف على السوق –
االفصاح املستمر -
مستشار في مجلس
الهيئة – مقرر لجنة
املراجعة

شركة إسمنت تبوك – عضو مجلس اإلدارة – رئيس
لجنة املراجعة – عضو اللجنة التنفيذية
منذ  2016حتى تاريخهموبايلي فنتشرز – شركة تابعة ملوبايلي برأس مال ١٠٠
مليون ريال – رئيس مجلس اإلدارة
منذ  2017وحتى تاريخهسكرتير الشركة – موبايلي ( مجلس اإلدارة -لجنة
املخاطر -لجنة املكافآت والترشيحات-اللجنة التنفيذية
منذ  2018حتى تاريخه عضو لجنة الترشيحات  -شركةتصنيع مواد التعبئة والتغليف  -فيبكو

7

حصه بنت حمد
الصقري

 شركة لجام للرياضة،عضو مجلس ادارة (غير
تنفيذي)
 شركة حمد الصقريالقابضه (تنفيذي)
()2015
 شركة بونام بارك اسايه ،عضو مجلس ادارة
منذ 2017م
 شركة بونام بارك اس ايهاس ،الرئيس منذ 2014م
 شركة مصنع التقنيةللزيوت منذ 2016م

-

اللغويات التطبيقية
،جامعة األمير سلطان في
الرياض ،اململكة العربية
السعودية

 عضو مجلس إدارة ،شركة بونام بارك اس ايه ،شركةقابضة مقرها في مدينة ميرين ،سويسرا ،تستثمر في
عدة قطاعات في أوروبا منذ 2017م.
رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت منذ 2016وحتى تاريخه
 رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ 2014موحتى تاريخه ،شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرني
فولتير ،فرنسا ،وتختص في تطوير العقارات الكبرى
تحت العالمة التجارية "اربينف" واملجمعات السكنية
في غيكس ،فرنسا
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أعضاء اللجان:
لجنة املراجعه:

ً
تشكيل لجنة املراجعة للدورة السابقة املنتهية اعتبارا من تاريخ 2018-12-09م  ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
االسم
1

عبدالرحمن محمد
البراك

-

-

-

-

-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

شركة لجام للرياضة (رئيس
لجنة املراجعة) حتى تاريخ
2018/12/9م
شركة ثراء لالستشارات
(الرئيس) منذ 2017م
شركة ميدغلف للتأمين (رئيس
مجلس اإلدارة) منذ ابريل لعام
2018م
شركة اتحاد اتصاالت "موبايلي"
( عضو لجنة املراجعة) منذ
نوفمبر لعام 2017م
شركة علم ( عضو لجنة
املراجعة) منذ ديسمبر لعام
2017م
الشركة السعودية للشحن
(رئيس لجنة املراجعة وااللتزام)
شركة األندلس العقارية (عضو
مجلس اإلدارة  ،ورئيس لجنة
املراجعة) منذ ديسمبر لعام
 2017م

منذ 2017/03م وحتى2017/10م
هيئة السوق املالية (نائب
رئيس مجلس الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى2017/03م
هيئة السوق املالية (عضو
مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى2017/02م
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
(عضو مجلس إدارة)
منذ 1997/11م حتى2009/05م

املؤهالت
-

دكتوراه (ماليه )
ماجستير(مالية)
بكالورويس (محاسبة)

الخبرات
منذ 2017/10م وحتى تاريخهثراء لالستشارات (الرئيس)
 منذ 2017/03م وحتى 2017/10مهيئة السوق املالية (نائب رئيس مجلس
الهيئة)
 منذ 2009/05م وحتى 2017/03مهيئة السوق املالية (عضو مجلس الهيئة)
منذ 2013/01م وحتى 2017/02مالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
(عضو مجلس إدارة)
منذ 1997/11م حتى 2009/05مجامعة امللك فيصل (أستاذ املالية
املشارك ،عميد ،ورئيس قسم املالية)

 جامعة امللك فيصل(أستاذ املالية املشارك،
عميد ،ورئيس قسم املالية)
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-

الهيئة العامة للزكاة والدخل
(رئيس لجنة املخاطر واملراجعة)
منذ مايو لعام 2018م
البنك األهلي التجاري ( عضو
لجنة املراجعة) منذ مايو لعام
2015م
الهيئة العامة للترفية (عضو
لجنة املراجعة)

-

-

املركز الوطني للتخصيص (
عضو لجنة املراجعة) منذ
ديسمبر لعام 2017م
2

شركة لجام للرياضة عضو
مجلس إدارة ولجنة املراجعة

ربيع خوري *
-

-

-

-

-

شركة الزوردي للمجوهرات،
رئيس لجنة املراجعة منذ
2017م
شركة بن داوود
القابضة،عضو لجنة
املراجعة منذ 2017م
شركة الزوردي للمجوهرات،
عضو مجلس ادارة منذ
2017م
شركة ذيب لتأجير السيارات،
عضو مجلس ادارة ولجنة
مراجعة منذ 2013م
شركة أوتو ماك الكويت،
عضو لجنة مراجعة منذ
2012م

 مدير محافظ ،الصندوقالصناعي منذ  2005الى
2007
-

-

شركة ارثر اندرسن
فرنسا ،مدير مشروع
منذ  2000حتى 2005م

شركة ماكينزي اند
كمباني ،مدير
االلتزامات منذ 2000
حتى 2005م

 ماجستير في ادارةاالعمال
 -ماجستير في الهندسة

 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة ،شركةالزوردي للمجوهرات ،شركة مساهمة مقرها في
مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية
ومدرجة في السوق السعودية ،تعمل في قطاع
الذهب واملجوهرات ،منذ عام 2017م.
عضو لجنة املراجعة ،شركة بن داوود القابضة،شركة مساهمة سعودية ،متخصصة في تشغيل
املراكز الغذائية ضمن عالمات بن داوود والدانوب
التجارية ،منذ عام  2016م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة ،شركةذيب لتأجير السيارات ،شركة مساهمة سعودية
مقرها في مدينة الرياض في اململكة العربية
السعودية ،متخصصة في خدمة تأجير السيارات،
منذ  2013م.
 عضو لجنة املراجعة ،شركة أوتو ماك الكويت،شركة كويتية مساهمة ،متخصصة في خدمات
تأجير السيارات ،منذ  2012م.
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-

 ،بنك انفستكورب البحرين،
عضو فريق االستثمار في
الشرق االوسط وافريقيا منذ
2007م

-

شركة لجام للرياضة ،عضو
لجنة املراجعة و لجنة
املكافات والترشيحات
شركة لجام للرياضة ،عضو
مجلس االدارة منذ 2010م
(غير تنفيذي)
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
منذ2013م

 عضو فريق االستثمار في الشرق األوسط وشمالأفريقيا ،بنك انفستكورب البحرين ،شركة مساهمة
بحرينية ،متخصصة في قطاع الخدمات املالية
واملصرفية ،منذ  2007م
 مدير محافظ ،الصندوق الصناعي ،نورد إستفرنسا ،من  2005م حتى  2007م.
مدير االلتزامات ،شركة ماكنزي آند كمباني )فرنساوشمال أفريقيا(  ،وهي شركة متخصصة في
الخدمات االستشارية ،من 2000م حتى  2005م.
مدير مشروع ،شركة آرثر أندرسن فرنسا،شركة مساهمة ،وهي شركة متخصصة في
خدمات مراجعة الحسابات ،من  1995م
حتى  1997م وثم من  1999م حتى  2000م.

3

علي حمد الصقري

-

-

 نائب الرئيس ،مؤسسةوكر العاملية ،منذ 2006م
حتى 2013م.

 بكالوريوس ادارة االعمالالدولية

نائب الرئيس ،مؤسسة وكرالعاملية ،شركةذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة
الرياض في اململكة العربية السعودية،
متخصصة في قطاع االنشاءات ،منذ 2006م
حتى 2013م.
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* تقدم عضو مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة األستاذ ربيع ميشيل خوري بإستقالته من عضوية لجنة املراجعة بتاريخ 23/ 9/2018م ويعود سبب االستقالة الى التغيير الهيكلي في ملكية
الشركاء األساسيين بعد الطرح ورغبة في تطبيق أفضل معايير الحوكمة .وقد تم قبولها من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 24/9/2018م وتعتبر سارية من تاريخ قبولها .وقد عين الدكتور محمد
فرج الكناني (عضو مستقل) من خارج املجلس في لجنة املراجعة من تاريخ 24/9/2018م .
ً
تشكيل لجنة املراجعة للدورة الحالية التي تبدأ اعتبارا من تاريخ 2018-12-10م  ،وتنتهي في  2021-12-9م ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
االسم
1

محمد بن فرج
بن علي الكناني

2

وسام بن حسين
محمد الفريحي

الوظائف الحالية
-

رئيس لجنة املراجعة
شركة لجام للرياضة (عضو
مجلس إدارة )
عضو مجلس إدارة شركة وادي
الظهران للتقنية

-

عضو لجنة املراجعة لشركة
وادي الظهران للتقنية

-

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
املخاطر الشركة السعودية
العادة التمويل العقاري

-

عضو مجلس الصناديق

-

االستثمار كابيتال

-

عضو لجنة االستثمار صندوق
التنمية الزراعية

-

شركة لجام للرياضة (عضو لجنة
مراجعة)
شركة السعودي الفرنس ي كابيتال
(مدير – املصرفية االستثمارية)

-

-

الوظائف السابقة
-

املؤهالت

منذ 1997/11م حتى
2018/08م

محلل مالي معتمد
CFA Charterholder

جامعة امللك فهد (معيد ،أستاذ املالية
املساعد ،رئيس قسم املالية ،عميد
كلية اإلدارة)

-

 -منذ 2016/06م وحتى 2018/01م

-

هيئة السوق املالية (مدير إدارة الطرح
واالندماج واالستحواذ)

-

-منذ 2015/01م وحتى 2015/12

تحليل مالي
دكتوراه (مالية)
ماجستير (مالية)
بكالورويس (مالية)

ماجستير (إدارة نظم
معلومات)
بكالورويس (إدارة نظم
معلومات – اقتصاد تجاري)

الخبرات
-

منذ 2011/04م وحتى االن
أوقاف جامعة امللك فهد (نائب
الرئيس التنفيذي ،املشرف العام على
االستثمار)

-

منذ 1997/11م وحتى 2018/08م

جامعة امللك فهد (معيد ،أستاذ املالية
املساعد ،رئيس قسم املالية ،عميد كلية
اإلدارة)

 منذ 2018/03م وحتى تاريخهالسعودي الفرنس ي كابيتال (مدير –
املصرفية االستثمارية)
-منذ 2016/06م وحتى 2018/01م
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هيئة السوق املالية (مدير إدارة الطرح
واالندماج واالستحواذ)

املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية
(مستشار لجنة األسواق الناشئة
والنامية)

-منذ 2015/01م وحتى 2015/12

-منذ 2012/11م وحتى 2016/06م

املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية
(مستشار لجنة األسواق الناشئة
والنامية)

-منذ 2012/04م وحتى 2012/11م

-منذ 2012/11م وحتى 2016/06م

هيئة السوق املالية (مدير وحدة
الطرح الخاص)

هيئة السوق املالية (مدير وحدة
الطرح العام )1

-منذ 2008/06م وحتى 2012/04م

-منذ 2012/04م وحتى 2012/11م

هيئة السوق املالية (اخصائي تسجيل
وإدراج)

هيئة السوق املالية (مدير وحدة
الطرح الخاص)

-منذ 2005/11م حتى 2006/08م

-منذ 2008/06م وحتى 2012/04م

مؤسسة النقد العربي السعودي
(اخصائي تفتيش بنكي)

هيئة السوق املالية (اخصائي تسجيل
وإدراج)

هيئة السوق املالية (مدير وحدة
الطرح العام )1

منذ 2005/11م حتى 2006/08ممؤسسة النقد العربي السعودي
(اخصائي تفتيش بنكي)
3

عبدالعزيز بن
عبدهللا
الحيدري

 عضو لجنة املراجعة في شركةلجام
رئيس املراجعة الداخلية فيشركة علم
عضو لجنة املراجعة في شركةمهارة
عضو لجنة املراجعة في شركةماسك اللوجستية

-

منذ  2012وحتى  2017مدير ادارة
املراجعة الداخلية في شركة علم
منذ  2008وحتى  2012مراجع داخلي
في شركة علم
منذ  2003وحتى  2008محاسب في
وزارة الداخلية
محاسب في شركة بعد لالتصاالت

-

بكالوريوس محاسبة من
جامعة امللك سعود
ماجستير محاسبة من
جامعة امللك سعود
ماجستير تقنية املعلومات
من جامعة كالفورنيا
شهادة املحاسبين
القانونيين السعوديين
()SOCPA

-

منذ  2017وحتى تاريخ رئيس املراجعة
الداخلية في شركة علم
منذ  2012وحتى  2017مدير ادارة
املراجعة الداخلية في شركة علم
منذ  2008وحتى  2012مراجع داخلي
في شركة علم
منذ  2003وحتى  2008محاسب في
وزارة الداخلية
محاسب في شركة بعد لالتصاالت
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 عضو لجنة املراجعة في الهيئةالعامة للجمارك

 شهادة املراجعيينالداخليين االمريكية ()CIA
 شهادة ادارة املخاطر()CRMA

لجنة الترشيحات واملكافآت:
ً
تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت للدورة السابقة املنتهية اعتبارا من تاريخ 2018-12-09م  ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
األسم
1

يوسف
حمد
اليوسفي

الحالة
رئيس اللجنة منذ
2018م حتى تاريخ
27/8/2018

الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة ،شركة لجامللرياضة ،منذ  23/5/2017م حتى
27/8/2018
عضو مجلس إدارة ،شركة السعوديالفرنس ي كابيتال ،شركة مساهمة
مقفلة سعودية مقرها الرياض ،تعمل
في مجال الخدمات املالية ،منذ 2017
م.
 شريك ،شركة جيل املستقبللالستثمار ،شركة ذات مسؤولية
محدودة مقرها الرياض ،تعمل في
مجال االستشارات االستراتيجية ،منذ
عام  2015م.
مدير االستثمارات ،شركة سدا
القابضة ،شركة ذات مسؤولية
محدودة مقرها الرياض ،تعمل في
مجال االستثمار املباشر في املليكة
الخاصة ،منذ عام  2015م.
 مؤسس ورئيس مجلس املديرين،شركة جواء الطاقة ،شركة ذات
مسؤولية محدودة مقرها الرياض،

الوظائف السابقة
 الشركة السعودية للتنميةواالستثمار التقني (مدير
االستثمارات) 2012م-
2015م
شركة باسبورت كابيتال(محلل قطاع الطاقة)
2011م2012-م
 مركز امللك عبدهللاللدراسات والبحوث
البترولية (مستشار) 2010م-
2011م
شركة جدوى لالستثمار(مسؤول مشارك) 2009م-
2009م
استراتيجي اند (مستشار)2008م
شلمبرجير (مهندس حقولنفط) 2005م2008-م
 شركة الزيت العربيةالسعودية (أرامكو) 2004م
– 2005م

املؤهالت
ماجستير إدارة
االعمال
بكالوريوس هندسة
كهربائية

الخبرات
مدير االستثمارات واملؤسس لصندوق الرياضتقنية ،الشركة السعودية للتنمية واالستثمار
التقني) تقنية( ،شركة مساهمة مقرها الرياض،
مملوكة بالكامل لصندوق اإلستثمارات العامة،
تعمل في مجال إدارة اإلستثمارات ،من  2012م حتى
2015م.
محلل قطاع الطاقة ،شركة باسبورت كابيتال،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في والية
كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة
في تقديم االستشارات االستثمارية ،من  2011م
حتى  2012م.
 مستشار ،مركز امللك عبدهللا للدراسات والبحوثالبترولية ،مؤسسة غير ربحية ،من  2010م حتى
2011م.
مسؤول مشارك في إدارة امللكية الخاصة ،شركةجدوى لالستثمار ،شركة مساهمة مقرها الرياض،
متخصصة في الخدمات املالية ،من مايو  2009م
حتى أغسطس  2009م.
 مستشار ،إستراتيجي آند )(& Strategyواملعروفةً
سابقا ببوز آند كو) ،. (CO&BOOZشركة مساهمة
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مقرها في الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل في مجال
تقديم االستشارات ،خالل عام  2008م.
 مهندس حقول نفط ،شلمبرجير ،شركة مساهمةمقرها في والية تكساس ،الواليات املتحدة
األمريكية ،تعمل في قطاع النفط والغاز ،مجال
تنقيب واستخراج النفط ،من  2005م حتى 2008
م.

تعمل في مجال خدمات الطاقة ،منذ
2013م.

مهندس اتصاالت ،شركة الزيت العربيةالسعودية) أرامكو السعودية( ،تعمل في قطاع
النفط والغاز ،من  2004م حتى  2005م.
2

وليد ميشل
مجدالني

عضو لجنة
املكافآت
والترشيحات

شركة لجام للرياضة ،عضو
مجلس ادارة منذ 2013م
شركة إنفستكورب السعودية،
عضو مجلس ادارة منذ 2017م
شركة بن داوود القابضة ،عضو
مجلس ادارة منذ 2016م
شركة بن داوود القابضة ،عضو
لجنة الترشيحات واملكافات منذ
2016م
شركة خدمات منع التآكل
السعودية ،عضو مجلس ادارة
منذ 2015م

بنك أي بى أن امرو،
مدير االستثمار
واألصول منذ 1997م
حتى 2007م
شركة أوراكل األمريكية،
املدير اإلقليمي
لإلمارات العربية
املتحدة منذ 1992م
حتى 1996م

ماجستير ادارةاعمال
بكالوريوس إدارةاالعمال في نظم
املعلومات

-

-

-

-

عضو مجلس إدارة ،شركة إنفستكورب
السعودية لالستثمارات املالية ،شركة
مساهمة سعودية ،تعمل في قطاع الخدمات
املالية ،منذ  2017م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات
واملكافآت ،شركة بن داوود القابضة ،شركة
مساهمة سعودية ،متخصصة في تشغيل
املراكز الغذائية ضمن عالمات بن داوود
والدانوب التجارية ،منذ  2016م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات
واملكافآت ،شركة خدمات منع التآكل
السعودية ،شركة مساهمة سعودية،
متخصصة في خدمات القطاع الصناعي ،منذ
2015م.
عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات
واملكافآت ،شركة ذيب لتأجير السيارات،
شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة
الرياض في اململكة العربيةالسعودية،
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شركة خدمات منع التآكل
السعودية ،عضو لجنة
الترشيحات واملكافات منذ  2015م

-

شركة ذيب لتأجير السيارات،
عضو مجلس ادارة وعضو لجنة
الترشيحات واملكافات منذ 2013م
شركة أوتوماك الكويت ،عضو
لجنة الترشيحات واملكافآت منذ
2012م

-

بنك انفستكورب البحرين ،عضو
فريق االستثمار في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا منذ 2007م

-

-

3

علي حمد
الصقري

عضو لجنة املكافآت
والترشيحات

-

شركة لجام للرياضة عضو
مجلس إدارة حتى تاريخه و
عضو لجنة املراجعة حتى
تاريخ 2018/12/9م وعضو
في لجنة املكافآت والترشيحات
حتى تاريخه

نائب الرئيس ،مؤسسة
وكر العاملية ،منذ
2006م حتى 2013م.

بكالورويس (إدارةاالعمال الدولية)

-

متخصصة في خدمة تأجير السيارات ،منذ
2013م.
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات
واملكافآت ،شركة أوتوماك الكويت ،شركة
كويتية مساهمة عامة ،متخصصة في خدمات
تأجير السيارات ،منذ 2012م.
عضو فريق االستثمار في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بنك انفستكورب البحرين،
شركة بحرينية مساهمة ،متخصصة في قطاع
الخدمات املالية واملصرفية ،منذ  2007م.
مدير االستثمار واألصول ،بنك أي بى أن
امرو ،شركة هولندية مساهمة ،وهي شركة
تقدم مجموعة واسعة من الخدمات
املالية بما في ذلك األسهم الخاصة
واستثمارات البنية التحتية ،من  1998م حتى
2007م.
املدير اإلقليمي لإلمارات العربية املتحدة،
شركة أوراكل األمريكية ،شركة مساهمة
مقرها الواليات املتحدة األمريكية،متخصصة
في تقديم برامج قواعد البيانات والتقنيات
والنظم الهندسية السحابية والحلول
البرمجية ،من  1992م حتى 1996م
نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العاملية ،شركة
ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة
الرياض في اململكة العربية السعودية،
متخصصة في قطاع االنشاءات ،منذ 2006م
حتى 2013م.
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-

شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
منذ2013م

ً
تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت للدورة الحالية اعتبارا من تاريخ 2018-12-10م وحتى تاريخ 2021-12-09م ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
1

األسم

الحالة

طارق
عبدهللا
النعيم

رئيس لجنة املكافأت
والترشيحات

-

-

-

-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة
ميدغلف للتامين منذ
4/11/2018
عضو مجلس إدارة و رئيس
لجنة املكافات والترشيحات
لدى شركة لجام
رئيس مجلس إدارة شركة
بيان للمعلومات االئتمانية
منذ مارس لعام 2018م
عضو اللجنة التنفيذية لدى
شركة بيان للمعلومات
التنفيذية منذ مارس لعام
2018م

 منذ 10/4/2018حتى 23/10/2018
عضو مجلس ادارة
في شركة ميدغلف
للتأمين
 منذ 1996وحتى 2002مؤسسة
النقد العربي
السعودي (
مسؤول أنظمة
املدفوعات)
2007-2006جامعة األمير
سلطان ( عضو
هيئة تدريس)

املؤهالت
-

الخبرات
-

دكتوراه ( نظم
املعلومات)
ماجستير (
علوم حاسب)

-

بكالوريوس
(علوم حاسب)

-

منذ 1996وحتى  2002مؤسسة النقد
العربي السعودي ( مسؤول أنظمة
املدفوعات)
 2007-2006جامعة األمير سلطان (عضو هيئة تدريس)
 منذ  2007وحتى  2012شركة تداول(مدير عام خدمات األصول االستثمارية)
منذ  2012وحتى  2014بنك الراجحي (
مدير عام املجموعة االستراتيجية)
منذ  2014وحتى  2016وزارة التجارة
واالستثمار ( وكيل الوزارة للتجارة
الداخلية)
منذ  2016وحتى  2017هيئة السوق
املالية ( عضو مجلس الهيئة)

 منذ  2007وحتى 2012شركة تداول
(مدير عام خدمات
األصول
االستثمارية)
 منذ  2012وحتى 2014بنك
الراجحي ( مدير
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عام املجموعة
االستراتيجية)
 منذ  2014وحتى 2016وزارة التجارة
واالستثمار ( وكيل
الوزارة للتجارة
الداخلية)
 منذ  2016وحتى 2017هيئة
السوق املالية (
عضو مجلس
الهيئة)
2

علي حمد
الصقري

عضو

-

منذ 2017م
-

شركة لجام للرياضة عضو
لجنة املراجعة منذ 2017م
وحتى 2018/12/9م
شركة لجام للرياضة ،عضو
مجلس االدارة منذ 2010م
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
منذ2013م

نائب الرئيس،مؤسسة وكر
العاملية ،منذ
2006م وحتى
2013م.

بكالورويس (إدارةاالعمال الدولية)

 نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العاملية،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في
مدينة الرياض في اململكة العربية
السعودية ،متخصصة في قطاع
االنشاءات ،منذ 2006م حتى 2013م.
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3

حصه
حمد
الصقري

-

عضو لجنة
املكافأت
والترشيحات

-

-

اللجنة التنفيذية:

عضو مجلس إدارة ،شركة لجام
للرياضة ،منذ عام 2018م.
عضو مجلس إدارة ،شركة بونام
بارك اس ايه ،منذ عام 2017م.
رئيس شركة مصنع التقنية
السعودية للزيوت ،منذ عام
2016م.
رئيس شركة بونام بارك اس ايه
اس ،منذ عام 2014م.

-

اللغويات
التطبيقية
،جامعة
األمير
سلطان في
الرياض،
اململكة
العربية
السعودية

 عضو مجلس إدارة ،شركة بونام باركاس ايه ،شركة قابضة مقرها في مدينة
ميرين ،سويسرا ،تستثمر في عدة قطاعات
في أوروبا منذ 2017م.
رئيس شركة مصنع التقنية السعوديةللزيوت منذ 2016م.
 رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ2014م  ،شركة مساهمة مقرها في مدينة
فيرني فولتير ،فرنسا ،وتختص في تطوير
العقارات الكبرى تحت العالمة التجارية
"اربينف" واملجمعات السكنية في غيكس،
فرنسا

ً

تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية اعتبارا من تاريخ 2018-12-10م وحتى تاريخ 2021-12-09م ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
األسم
1

علي بن حمد
الصقري

-

-

-

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

املؤهالت

الخبرات

رئيس اللجنة
التنفيذية منذ
ديسمبر 2018م
شركة لجام
للرياضة ،نائبا
لرئيس مجلس
االدارة منذ
2018/12/10م
شركة حمد الصقري
القابضه (تنفيذي)
(منذ2013م )

نائب الرئيس ،مؤسسة
وكر العاملية ،شركة ذات
مسؤولية محدودة منذ
2006م حتى 2013م.

بكالورويس (
إدارة االعمال
الدولية)

 نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العاملية ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرهافي مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية ،متخصصة في قطاع
االنشاءات ،منذ 2006م حتى 2013م.
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2

طارق خالد
العنقري

-

-

-

-

-

عضو مجلس إدارة
شركة لجام للرياضة
(مستقل)
عضو اللجنة
التنفيذية لشركة
لجام للرياضة
شركة اتحاد
االتصاالت موبايلي (
عالقات املستثمرين)
موبايلي فنتشرز (
رئيس مجلس اإلدارة
)
عضو مجلس إدارة
شركة أسمنت تبوك
عضو اللجنة
التنفيذية لشركة
أسمنت تبوك

عضو لجنة الترشيحاتواملكافات شركة فيبكو

-

منذ 1999وحتى 2002

-

شركة جرير للتسويق –
خدمات العمالء

-

منذ  2002وحتى 2003مجموعة املوس ى للتطوير
العقاري -التسويق
وتطوير االعمال
منذ 2004وحتى2007مصرف الراجحي –
تمويل الشركات  -تمويل
شركات في قطاعات
مختلفة من ضمنها
القطاع الصناعي
 -منذ 2007وحتى2010

ماجستير (إدارة
أعمال)
بكالورويس
(إدارة تسويق)
دبلوم (تمويل
شركات)

منذ 1999وحتى 2002شركة جرير للتسويق – خدمات العمالء
منذ  2002وحتى 2003مجموعة املوس ى للتطوير العقاري -التسويق وتطوير االعمال
منذ 2004وحتى2007مصرف الراجحي – تمويل الشركات  -تمويل شركات في قطاعات مختلفة
من ضمنها القطاع الصناعي
منذ 2007وحتى2010شركة السوق املالية السعودية –تداول – عالقات املصدرين \ متابعة
االفصاحات الدورية للشركات املساهمة
منذ 2010وحتى 2016هيئة السوق املالية – االشراف على السوق – االفصاح املستمر  -مستشار
في مجلس الهيئة – مقرر لجنة املراجعة
-منذ  2016وحتى تاريخه

شركة السوق املالية
السعودية –تداول –
عالقات املصدرين \
متابعة االفصاحات
الدورية للشركات
املساهمة

شركة إسمنت تبوك – عضو مجلس اإلدارة – رئيس لجنة املراجعة –
عضو اللجنة التنفيذية

--منذ 2010وحتى 2016

-منذ  2016حتى تاريخه

هيئة السوق املالية –
االشراف على السوق –
االفصاح املستمر -
مستشار في مجلس
الهيئة – مقرر لجنة
املراجعة

موبايلي فنتشرز – شركة تابعة ملوبايلي برأس مال  ١٠٠مليون ريال – رئيس
مجلس اإلدارة

شركة اتحاد اتصاالت – عالقات املستثمرين – حوكمة الشركة – مفوض
الشركة لدى هيئة السوق املالية
-منذ  2016وحتى تاريخه

منذ  2017وحتى تاريخهسكرتير الشركة – موبايلي ( مجلس اإلدارة -لجنة املخاطر -لجنة املكافآت
والترشيحات-اللجنة التنفيذية
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منذ  2018حتى تاريخه عضو لجنة الترشيحات  -شركة تصنيع موادالتعبئة والتغليف  -فيبكو
3

مساعد
عبدالرحمن
املوس ى

4

أحمر أعظم

-

-

-

-

عضو مجلس إدارة
شركة لجام للرياضة
(مستقل)
عضو اللجنة
التنفيذية في شركة
لجام
شركة املوس ى
لألبواب االتوماتيكية
(املدير التنفيذي)
مسشفى املوس ي
التخصص ي (عضو
مجلس إدارة )

مستشفى املوس ى التخصص ي
(مدير إدارة)

-منذ 2011/11م وحتى تاريخه

ماجستير (إدارة
أعمال)

شركة املوس ى لألبواب األتوماتيكية (املدير التنفيذي)

بكالورويس (إدارة
أعمال)

منذ 1993/07م وحتى 2008/1م
مستشفى املوس ى التخصص ي (مدير اداري)

دبلوم (محاسبة)

الرئيس التنفيذي لشركةلجام للرياضة منذ
25اكتوبر 2018م.

 شركة لجام للرياضة ،رئيسالشؤون املالية منذ
1/7/2014م.

عضو مجلس مستقل فخري،لجنة املراجعة الفخرية ،
املجلس الدولي للكريكت ()ICC
منذ سبتمبر 2018م.
عضو في املجلس االستشاريفي الشرق األوسط التابع
لـ( )ICAEWمنذ يونيو 2017م.

مجموعة العبييكانلإلستثمار ،رئيس الشؤون
املالية حتى 2014م.
شريك وعضو مجلس ادارةلشركة أي س ي إس ريسك
أدفيزرز ( ICS Risk Advisors,
 )USAحتى 2011م.
بنك باكستان الوطني ( ، )NBP, Americasاملدير
العام ونائب الرئيس التنفيذي
حتى 2007م.

 فيلو محاسب قانونيمعتمد (،)FCA
معهداملحاسبين
القانونيين بانجلترا و ويلز.
بكالوريوس) مع مرتبةالشرف( ،كلية لندن
لالقتصاد والعلوم
السياسية،

-

-

-

رئيس الشؤون املالية ،مجموعة العبيكان لالستثمار ،شركة مساهمة ،تعمل في
مجال التعليم والبيع بالتجزئة ،من  2011م حتى  2014م.
شريك وعضو مجلس إدارة ،أي س ي إس ريسك أدفيزر (( ICS Risk Advisorsو
التي قد تم االستحواذ عليها من قبل شركة إف أي إس غلوبل ) فيما بعد(،
شركة عامة ومقرها الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة في االستشارات
املالية في مجال املراجعة الداخلية وااللتزام ،من  2008م حتى  2011م.
املدير العام ونائب الرئيس التنفيذي ،بنك باكستان الوطني في الواليات املتحدة
األمريكية) ،( NBP, Americaشركة مدرجة في السوق املالية في كراتش ي ومقرها
جمهورية باكستان اإلسالمية ،تعمل في قطاع الخدمات املصرفية ،من  2006م
حتى  2007م.
رئيس املراجعة الداخلية ،شركة هنت مورتجيج جروب( Hunts Mortgage
ُ
)Groupالتي كانت تعرف في السابق باسمسنترلين كوربورشن( Centerline
 ، )Groupشركة مدرجة في السوق املالية في نيويورك ومقرها الواليات املتحدة
األمريكية ،تعمل في مجال التمويل العقاري ،من  2003م حتى  2005م.
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شركة هنت مورتجيج جروب(،)Hunts Mortgage Group
رئيس املراجعة الداخلية حتى
2005م.

-

-

شركة ابحاث علوم الحياة( life Sciences Research
 ، )Inc., USAاملراقب املالي،
حتى 2003م.

-

شركة ديلويت ( Deloitte ،)LLP, USAمدير املراجعة
حتى 2002م.

مراقب مالي ،شركة أبحاث علوم الحياة (،) life Sciences Research Inc
ومقرها الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل في مجال تنظيم األبحاث التحليلية،
من  2002م حتى  2003م.
مدير املراجعة ،شركة ديلويت بالواليات املتحدة األمريكية ( Deloitte LLP,
 )USAوهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية،
متخصصة في تقديم االستشارات والضمانات ،من  1999م حتى 2002م.
مدير مراجعة ،كرو هوروث باململكة املتحدة( Horwarth Clark Whitehill
 ،) Chartered Accountants, UKشركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها
باململكة املتحدة ،متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من 1994م حتى
1999م.

شركة كرو هوروث( Horwarth Clark Whitehill
Chartered Accountants,
 ،)UKمشرف مراجعة من
حتى 1999م.

اإلدارة التنفيذية:
األسم
1

أحمر
أعظم

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة لجامللرياضة منذ  25اكتوبر
2018م.
عضو مجلس مستقل فخري ،لجنةاملراجعة الفخرية  ،املجلس الدولي
للكريكت ( )ICCمنذ سبتمبر
2018م.
ي
عضو في املجلس االستشار فيالشرق األوسط التابع لــ()ICAEW
منذ يونيو 2017م.

الوظائف السابقة
 شركة لجام للرياضة ،رئيس الشؤوناملالية منذ  1/7/2014م.
مجموعة العبييكان لإلستثمار ،رئيسالشؤون املالية حتى 2014م.
شريك وعضو مجلس ادارة لشركة أيس ي إس ريسك أدفيزرز ( ICS Risk
 )Advisors, USAحتى 2011م.

املؤهالت
 فيلو محاسب قانوني معتمد( ،)FCAمعهداملحاسبين
القانونيين بانجلترا و ويلز.
بكالوريوس) مع مرتبة الشرف(،كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية،

الخبرات
-

-

رئيس الشؤون املالية ،مجموعة العبيكان لالستثمار،
شركة مساهمة ،تعمل في مجال التعليم والبيع بالتجزئة،
من  2011م حتى  2014م.
شريك وعضو مجلس إدارة ،أي س ي إس ريسك أدفيزر
(( ICS Risk Advisorsو التي قد تم االستحواذ عليها من
قبل شركة إف أي إس غلوبل ) فيما بعد( ،شركة عامة
ومقرها الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة في
االستشارات املالية في مجال املراجعة الداخلية وااللتزام،
من  2008م حتى  2011م.
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بنك باكستان الوطني ( NBP, ، )Americasاملدير العام ونائب الرئيس
التنفيذي حتى 2007م.

-

شركة هنت مورتجيج جروب ( Hunts ،)Mortgage Groupرئيس املراجعة
الداخلية حتى 2005م.

-

شركة ابحاث علوم الحياة ( life، )Sciences Research Inc., USA
املراقب املالي ،حتى 2003م.
شركة ديلويت (،)Deloitte LLP, USAمدير املراجعة حتى 2002م.

-

شركة كرو هوروث ( HorwarthClark Whitehill Chartered
 ،)Accountants, UKمشرف
مراجعة من حتى 1999م.

-

-

2

فهد علي
الحقباني
*

الرئيس التنفيذي منذ01/09/2015م حتى تاريخ
25/10/2018
عضو مجلس إدارة شركةلجام للرياضة منذ عام
2008م حتى عام 2018م

شركة لجام للرياضة ،نائب مديرالتشغيل حتى 2015م
 شركة االتصاالت السعودية ،مديرسياسات واجراءات امن املعلومات
حتى 2007م

بكالوريوس في نظم
املعلومات االدارية

-

املدير العام ونائب الرئيس التنفيذي ،بنك باكستان
الوطني في الواليات املتحدة األمريكية)،( NBP, America
شركة مدرجة في السوق املالية في كراتش ي ومقرها جمهورية
باكستان اإلسالمية ،تعمل في قطاع الخدمات املصرفية،
من  2006م حتى  2007م.
رئيس املراجعة الداخلية ،شركة هنت مورتجيج
ُ
جروب( )Hunts Mortgage Groupالتي كانت تعرف في
السابق باسمسنترلين كوربورشن(، )Centerline Group
شركة مدرجة في السوق املالية في نيويورك ومقرها الواليات
املتحدة األمريكية ،تعمل في مجال التمويل العقاري ،من
2003م حتى  2005م.
مراقب مالي ،شركة أبحاث علوم الحياة ( life Sciences
 ،) Research Incومقرها الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل
في مجال تنظيم األبحاث التحليلية ،من  2002م حتى
2003م.
مدير املراجعة ،شركة ديلويت بالواليات املتحدة األمريكية
( )Deloitte LLP, USAوهي شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة في تقديم
االستشارات والضمانات ،من  1999م حتى 2002م.
مدير مراجعة ،كرو هوروث باململكة املتحدة( Horwarth
 ،) Clark Whitehill Chartered Accountants, UKشركة
ذات مسؤولية محدودة ومقرها باململكة املتحدة،
متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من 1994م حتى
1999م.
نائب الرئيس للتشغيل ،شركة لجام للرياضة ،من  2008م
حتى  2015م.
مدير سياسات وإجراءات أمن املعلومات ،شركة
االتصاالت السعودية ،شركة مساهمة مدرجة ،تعمل في
مجال االتصاالت ،من  2001م م حتى  2007م.
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 شركة االندية الرياضية ،مديرالتشغيل حتى 2005م
3

ابراهيم
بدير

4

سليمان
خالد
القاض ي

5

ناثان
كلوت

مدير االلتزام-أمين سر مجلس االدارة

-

بكالوريوس محاسبة

مدير املراجعة الداخلية ،شركة وفرة للصناعة والتنمية ،شركة
مساهمة مقرها في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية،
وهي شركة متخصصة في قطاع املنتجات والصناعات الغذائية،
من  1995م حتى  2013م) .لم يشغل أمين السر عضوية أي
مجلس إدارة في السابق(.

شركة لجام للرياضة ،رئيس
العمليات منذ 1/9/2015م

-

بكالوريوس نظم
املعلومات

مساعد نائب الرئيس للعمليات ،شركة لجام للرياضة،
من  2013م حتى  2015م.

 شركة لجام للرياضة ،رئيسالتخطيط االستراتيجي ،
منذ 1/11/2015م.

-

ماجستير ادارة االعمال
بكالوريوس هندسة
ميكانيكية

 شركة لجام للرياضة ،امين سرمجلس االدارة منذ اكتوبر لعام
2014م
 شركة لجام للرياضة ،مدير ادارةااللتزام منذ مارس 2013م

ً
رئيس العمليات سابقا

-

مدير التشغيل ،شركة األندية الرياضية ،شركة
مساهمة ،وهي شركة متخصصة في مجال املراكز
الرياضية واللياقة البدنية ،من 1996م حتى  2005م.

مدير مشاريع ،شركة إل س ي س ي  ،شركة ذات
مسؤولية محدودة ومقرها الواليات املتحدة األمريكية،
وتعمل في مجال االتصاالت ،من  2010م حتى  2013م.
مدير التسويق ،مؤسسة القاض ي ،مؤسسة ،تعمل في
مجال التجارة ،من  2004م حتى  2006م.
مدير نادي ،شركة األندية الرياضية ،شركة مساهمة،
وهي شركة متخصصة في مجال املراكز الرياضية
واللياقة البدنية ،من  2002م حتى  2004م.
موظف خدمة عمالء ،شركة األندية الرياضية ،شركة
مساهمة ،وهي شركة متخصصة في مجال املراكز
الرياضية واللياقة البدنية ،من  2000م حتى  2002م.
رئيس التخطيط
ً
االستراتيجي سابقا

شريك ،برايس ووترهاوس كوبرز ،شركة ذات مسؤوليةمحدودة متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من
2014م حتى 2015م.
 مدير ،بي آر تي إم لالستشارات اإلدارية التابعة لبرايسووترهاوس كوبرز ،شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها
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الواليات املتحدة األمريكية ،متخصصة في تقديم
االستشارات املهنية ،من  2011م حتى  2014م.
 رئيس ،بي آر تي إم لالستشارات اإلدارية شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية،
متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من يوليو  2011م
وحتى أغسطس عام  2011م.
 مدير ،بي آر تي إم لالستشارات اإلدارية  ،شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية،
متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من  2009م حتى
2011م.
 مستشار ،بي آر تي إم لالستشارات اإلدارية  ،شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية،
متخصصة في تقديم االستشارات املهنية ،من  2008م حتى
2009م.
 مدير أعمال ،شركة الصوتيات الصناعية  ،شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل
في مجال التصنيع ،من  2004م حتى  2008م.
 مهندس مبيعات ،شركة تيمكو إنجنيرينج  ،شركة ذاتمسؤولية محدودة مقرها الواليات املتحدة األمريكية ،تعمل
في مجال التصنيع ،من  2003م حتى  2004م.
6

سوزان آن
فيكتوريا

مدير عام املراكز
الرياضية النسائية

-

شركة لجام للرياضة ،مدير عام
االندية النسائية منذ 2017
شركة اعمار للترفيه ،مدير عام
منذ 2016

-

-

الشهادة العامة
للتعليم الثانوي
التاهيل املنهي الوطني
ب .واي ام س ي اي
(ارشاد اللياقة البدنية
تدريب الدورات
الرياضية والتدريب
الشخص ي

-

-

-

مديرة العمليات ،شركة إعمار للترفيه ،كدزانيا ،شركة
مساهمة اماراتية ،تعمل في مجال الخدمات الترفيهية ،من
2015م حتى  2016م.
مديرة العمليات ،شركة إعمار للترفيه ،دبي أكواريوم
وحديقة الحيوانات املائية ،شركة مساهمة اماراتية ،تعمل
في مجال الخدمات الترفيهية ،من  2014م حتى  2015م.
مديرة التجارة والعمليات ،حديقة حيوانات بالكبول،
شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في اململكة املتحدة،
41

-

الحمية والتغذية
والحفاظ على الوزن
(كلية بريستون،
انجلترا)

-

-

-

7

مايك
داونينق

ً
رئيس العمليات حاليا

8

عبدهللا
الحيدان

رئيس التخطيط
ً
االستراتيجي حاليا

-

مدير العمليات ،شركة بودي
ماسترز
مدير املرافق والتطوير ،شركة
فتنس فيرست الشرق األوسط

-

مدير عام التكيز املؤسس ي ،مطارات
الرياض.
مدير عام خدمات الدعم الفني،
بنك التنمية اإلجتماعية.

-

-

-

مدير العمليات ،شركة بودي ماسترز منذ أغسطس
2013م حتى مايو 2014م
مدير املرافق والتطوير ،شركة فتنس فيرست الشرق
األوسط منذ أغسطس 2007م حتى يونيو 2013م

-

بنك الراجحي من 2007م إلى 2015م
بنك التنمية اإلجتماعية من 2016م2017 -م
مطارات الرياض2017م -نوفمبر 2018م

-

درجة البكالوريس في
علوم الحاسب ،جامعة
امللك فهد للبترول
واملعادن.

تعمل في مجال الخدمات الترفيهية ،من  2012م حتى 2014
م.
مديرة مركز ،مركز الترينشام للترفيه) مجمع ترافورد
للترفيه ،جمعية خيرية مقرها في اململكة املتحدة ،تعمل في
مجال الخدمات الترفيهية ،من  2008م حتى  2012م.
مديرة عامة ،فيتنس فيرست بريستون  ،شركة ذات
مسؤولية محدودة مقرها في اململكة املتحدة ،مركز لياقة
بدنية ،من  2007م حتى  2008م.
ن
مديرة العمليات الترفيهية ،فندق املاريوت بريستو  ،شركة
ذات مسؤولية محدودة مقرها في اململكة املتحدة ،تعمل في
مجال إدارة الفنادق ،من  2004م حتى  2007م.

*تقدم االستاذ فهد الحقباني باستقالته من منصبه ( رئيس تنفيذي) بتاريخ24/10/2018م ويعود سبب االستقالة الى أسباب شخصية ،وقد تم قبولها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
25/10/2018م وتعتبر سارية من تاريخ قبولها .وقد صدر قرار مجلس إدارة بتعيين األستاذ أحمر أعظم كرئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخ 25/10/2018م
 .2أسـماء الشـركات داخـل اململكـة أو خارجهـا التـي يكـون عضـو مجلـس إدارة الشـركة عضـوا فـي مجالـس إدارتهـا الحاليـة والسـابقة أو مـن مديريهـا.
اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها
الحالية أو من مديريها

داخل
اململكة –
خارج اململكة

الكيان
القانوني

أسماء الشركات التي يكون
عضو مجلس اإلدارة عضوا في
مجالس إدارتها السابقة أو من
مديريها

داخل
اململكة –
خارج اململكة

الكيان
القانوني
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عبدالرحمن بن
محمد بن
عبدالعزيز البراك

علي حمد علي
الصقري

طارق بن عبدهللا بن
حسن النعيم

شركة لجام للرياضة (رئيس مجلس
إدارة)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة املتوسط والخليج للتامين واعادة
التامين التعاوني (ميدغلف) (رئيس
مجلس إدارة)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة األندلس العقارية

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة اتحاد االتصاالت "موبايلي" (ليس
عضو باملجلس – عضو لجنة املراجعة)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة العلم ألمن املعلومات (ليس عضو
باملجلس – مستقل -عضو لجنة
املراجعة)

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة السعودية للشحن(ليس عضو
باملجلس – مستقل -رئيس لجنة
املراجعة)

داخل

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مساهمة
مقفلة

شركة حمد علي الصقري القابضة

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة لجام للرياضة ( عضو مجلس
إدارة -رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة املتوسط والخليج للتامين واعادة
التامين التعاوني (ميدغلف) (الرئيس
التنفيذي -وعضو مجلس ادارة مستقل )

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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محمد بن فرج بن
علي الكناني

مساعد عبدالرحمن
عبدالوهاب املوس ى

طارق بن خالد بن
حمد العنقري

شركة بيان للمعلومات االئتمانية (رئيس
مجلس اإلدارة)

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة وادي الظهران للتقنية (عضو
مجلس إدارة-عضو لجنة املراجعة)

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الشركة السعودية إلعادة التمويل
العقاري (عضو مجلس إدارة-رئيس لجنة
االئتمان واملخاطر)

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة لجام للرياضة (عضو مجلس
إدارة-رئيس لجنة املراجعة)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

االستثمار كابيتال (ليس عضو في
املجلس مستقل -عضو مجلس
الصناديق)

داخل

مساهمة
مقفلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة لجام للرياضة (عضو مجلس
إدارة-عضو اللجنة التنفيذية)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مستشفى املوس ى التخصص ي( عضو
مجلس إدارة)

داخل

مسؤولية
محدودة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة املوس ى لألبواب االتوماتيكية
(املدير التنفيذي)

داخل

مسؤولية
محدودة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شركة لجام للرياضة" عضو مجلس
إدارة-عضو اللجنة التنفيذية)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إسمنت تبوك (عضو مجلس إدارة-عضو
اللجنة التنفيذية)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

التعبئة والتغليف –فيبكو( عضو لجنة
الترشيحات واملكافآت)

داخل

مساهمة
مدرجة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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حصة بنت حمد بن
علي الصقري

شركة حمد علي الصقري القابضة

داخل

مساهمة
مقفلة

شركة بونام بارك اس ايه اس

خارج

شركة
مساهمه

شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

داخل

مساهمة
مقفلة

شركة بونام بارك اس ايه

خرج

شركة
قابضه

 .3تكويـن مجلـس اإلدارة وتصنيـف أعضائـه علـى النحـو اآلتـي.:
 تكوين مجلس اإلدارة لدورته الثالثة حتى تاريخ 2018/12/09م:
اسم العضو

تصنيف العضوية

حمد علي الصقري

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي

عبداملحسن علي الحقباني

نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي

علي حمد الصقري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ربيع ميشيل خوري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

وليد ميشيل مجدالني

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يوسف حمد اليوسفي

عضو مجلس إدارة مستقل

عبدالرحمن محمد البراك

عضو مجلس إدارة مستقل

كريستوفر أيرول كالوسون

عضو مجلس إدارة مستقل

 تكوين مجلس اإلدارة للدورته الرابعه من تاريخ 2018/12/10م:
اسم العضو

تصنيف العضوية
45

الدكتورعبدالرحمن بن محمد البراك

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

علي بن حمد الصقري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الدكتورطارق عبدهللا النعيم

عضو مجلس إدارة مستقل

الدكتورمحمد بن فرج الكناني

عضو مجلس إدارة مستقل

مساعد بن عبدالرحمن املوس ى

عضو مجلس إدارة مستقل

طارق بن خالد العنقري

عضو مجلس إدارة مستقل

حصة بنت حمد الصقري

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ً
 .4اإلج ـراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه -وبخاصــة غيــر التنفيذييــن -علمــا بمقترحــات املســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا.
ً
أدرجت الشركة في 2018/9/10م وتعمل حاليا على وضوع اإلجراءات الالزم الستالم مقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها وإحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بذلك.
وقد كانت أول خطوة متخذة هي استحداث منصب مدير عالقات املستثمرين بتاريخ 2018/10/25م.
 .5وصـف مختصـر الختصاصـات اللجـان ومهامهـا.
اختصاصات اللجنة التنفيذية:
تتمثل املسؤوليات واالختصاصات الرئيسية للجنة التفيذية في التالي:
 .1التعامل مع جميع السلطات املشار إليها من مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلدارة والتعليمات املحددة لعمل الشركة وشؤونها .ويستثنى منها:
 تعديل السياسات الرئيسية للشركة. ترشيح أو عزل عضو مجلس اإلدارة. املوافقة على أو تعديل ميزانية الشركة  ،باستثناء ما هو مسموح به ًبناء على تفويض الشركة املرجعي.
 إجراء تغييرات جوهرية في هيكل الشركة  ،على سبيل املثال تغيير رأس مال الشركة واالندماج واالستحواذ وبيع أصول الشركة واملشروعات املشتركة أو أي استعدادات أخرى مماثلة أوتصفية أو إيقاف أنشطة الشركة وحلها.
 الحصول على القروض. رفض أو تعديل أو االعتراض على أي قرار صادر عن املجلس.46

 أي صالحيات أخرى أو مسؤولية تبلغ بها اللجنة صراحة. أي أمور أخرى ال يمكن التصريح بها من مجلس اإلدارة ًبناء على النظام أو السياسة الرئيسية للشركة.
 -2مراجعة التقارير الدورية املتعلقة باستراتيجية الشركة في تشغيل الفروع وتسويقها وكذلك التوسع في الخدمات واألنشطة وتقديم االقتراحات بشأنها.
 -3متابعة استراتيجيات الشركة طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل ومراجعتها من وقت آلخر ورفع االقتراحات إلى مجلس اإلدارة لتجديدها أو تعديلها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
 -4العمل كتوجيه إلدارة الشركة للحاالت التي تحدث والفرص االستثمارية املتاحة.
 -5مراجعة القضايا القانونية الرئيسية والقضايا الناشئة.
 -6املوافقة على تعيين لجان استشارية في الحاالت التي تتجاوز فيها سلطات إدارة الشركة موافقة تلك اللجان.
 -7رفع التقارير إلى أعضاء املجلس مع توضيح القرارات أو العمليات التي اتخذتها اللجنة  ،أو تلك التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة.
 -8مراجعة أي اقتراحات للمواقع الجديدة.
 -9املوافقة على تغيير الفروع املحددة للذكور ليتم تعيينها لإلناث والعكس .
 -10أي مهام يعهد بها مجلس اإلدارة.
ً
تشكيل اللجنة التنفيذية اعتبارا من تاريخ 2018-12-10م وحتى تاريخ 2021-12-09م ،وتسمية أعضائها على النحو التالي:
أسم العضو

1

علي بن حمد الصقري

2

طارق بن خالد العنقري

3

مساعد بن عبدالرحمن املوس ى

4

أحمر أعظم

طبيعة العضوية
ً
عضو مجلس(غير تنفيذي) ،رئيسا للجنة.
ً
عضو مجلس(مستقل) ،عضوا باللجنة
ً
عضو مجلس (مستقل) ،عضوا باللجنة
ً
الرئيس التنفيذي للشركة  ،عضوا باللجنة

االجتماع األول بتاريخ 2018/12/26م

عدد مرات الحضور

حضر

1

حضر

1

حضر

1

حضر

1

لجنة الترشيحات واملكافآت:
تتكون اللجنة من ثالث أعضاء على األقل من غير أعضاء املجلس التنفيذيين ،على أن يتم تعيين عضو واحد على األقل من بين أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين ويكون رئيس اللجنة من
أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين .تجتمع اللجنة مرتين على األقل كل سنة مالية .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت آلخر ً
بناء على طلب مجلس اإلدارة أو أي من
األعضاء.
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ً
تتولى لجنة الترشيحات واملكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للمتطلبات املعتمدة ،وتتولى مهمة مراجعة جميع األعمال والبرامج والسياسات املتعلقة بعضوية مجلس الإلدارة،
ووضع سياسة املكافآت ألعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة كما تقوم اللجنة بمهام تتعلق بحوكمة الشركة موضحة أدناه ..
أسم العضو

طبيعة العضوية

عدد االجتماعات ( )3إجتماعات
االجتماع األول
بتاريخ
2018/3/6م

االجتماع الثاني
بتاريخ
2018/3/20م

االجتماع الثالث
بتاريخ
2018/9/15م

عدد مرات الحضور

1

علي حمد الصقري

رئيس اللجنة

لم يحضر

لم يحضر

حضر

1

2

يوسف حمد اليوسفي

عضو حتى تاريخ
27/8/2018

حضر

حضر

إستقالة

2

3

وليد ميشل مجدالني

عضو

حضر

حضر

حضر

3

4

طارق عبدهللا النعيم

عضو من تاريخ
10/12/2018

لم يكن عضو

لم يكن عضو

حضر

1

تؤدي اللجنة دورها الرئيس ي من خالل مباشرة االختصاصات واملهام واملسؤوليات التالية:
 الترشيحات:
 .1إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ،واقتراحها ملجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذها.
 .2مقابلة جميع مرشحي مجلس اإلدارة والقيام باالستفسارات الالزمة واملناسبة في شأنهم باإلضافة إلى مراجعة مؤهالتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم ملجلس اإلدارة.
 .3التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء في مجلس اإلدارة وإعادة ترشيحهم وفقا لألنظمة واللوائح والقواعد املعمول بها والسياسات واملعايير املعتمد بما في ذلك ما ورد في الئحة
عمل هذه اللجنة.
 .4مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن القدرات واملؤهالت والخبرات الالزمة واملناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية للشركة بصورة سنوية
على األقل .ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على عضو مجلس اإلدارة تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة وإعداد وصف وظيفي ووصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة ألعضاء
مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين واملستقلين وا إلدارة التنفيذية للشركة.
 .5التحقق بشكل سنوي من استقالل أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين وفقا لألنظمة واللوائح والقواعد املعمول بها ،وعدم وجود أي تعارض في املصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
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املراجعة الدورية لخطط تعاقب أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة ،مع األخذ في االعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى
جانب االحتياجات الالزمة من القدرات واملهارات والخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
تقييم املرشحين املحتملين لشغل مناصب اإلدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم ملجلس اإلدارة ،وعلى وجه الخصوص مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير
وتقييم املرشحين املحتملين لشغل منصب الرئيس التنفيذي.
وضع ا إلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس ا إلدارة أو اإلدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري ،والتوصية ملجلس اإلدارة بخصوص اختيار واعتماد
املرشحين لشغل تلك املراكز.
املراجعة والتقييم:
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب قوتهما وضعفهما بصفة دورية ) بما في ذلك املهارات واملعرفة والخبرات ( وتقديم التوصيات
واقتراح الحلول املناسبة ملجلس اإلدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد ،وبرنامج تعليم مستمر ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليين واإلشراف على تلك البرامج ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب
االقتضاء.
تطوير عملية سنوية للتقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها واإلشراف على تلك العملية.
املكافآت :
ً
إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة") سياسة املكافآت(" ،العتمادها من الجمعية ورفعها إلى
مجلس اإلدارة تمهيدا العامة ،واإلفصاح عنها واإلشراف والتحقق من تنفيذها.
إعداد تقرير سنوي عن املكافآت واملدفوعات األخرى) النقدية أو العينية (املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،مع توضيح
العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت) بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة) ("التقريرالسنوي عن املكافآت(" ،وذلك لعرضه على مجلس اإلدارة
للنظر فيه.
املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى مالءمتها وفعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها والتوصية ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك.
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ) بما في ذلك طبيعة ومقدار املكافأة( وفقا لسياسة املكافآت
املعتمدة.
مراجعة خطط الشركة الخاصة بتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين في الشركة والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة ،بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها
وإنهاؤها.
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إعداد اإلفصاحات املطلوبة بموجب سياسات الشركة وأي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة ،بما في ذلك كحد أدنى ،اإلفصاحات املتعلقة بسياسة املكافآت والتقرير
السنوي عن املكافآت ،واإلفصاحات املتعلقة باملكافآت في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة.
حوكمة الشركة:
اإلشراف على سياسات وقواعد وممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ومراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد أفضل املمارسات واقتراح أي
تعديالت عليها ملجلس اإلدارة ،بما في ذلك النظام األساس ي للشركة والئحة الحوكمة الداخلية للشركة ،وذلك بصفة سنوية على أقل تقدير.
املراقبة والتحقق من التزام الشركة بالئحة الحوكمة الداخلية للشركة وسياسات الحوكمة الداخلية ومتطلبات الحوكمة املعمول بها بموجب األنظمة واللوائح والقواعد ذات
الصلة.
تطوير ومراجعة قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجة الشركة ويتفق مع املتطلبات النظامية وأفضل
املمارسات ،والتوصية ملجلس اإلدارة في هذا الشأن.
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة بانتظام على التغييرات الجوهرية في متطلبات الحوكمة املعمول بها وما يطرأ من تطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات.

لجنة املراجعه:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين (عضو مجلس اإلدارة املستقل هو رئيس لجنة املراجعة وعضوين مستقلين خارجيين) وذلك بتاريخ  9ديسمبر 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 األولية 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 والحسابات ( )VATوكذلك العمليات الخاصة بنوادي السيدات والتسويق واملوارد البشرية واملشتريات واملشاريع واملرافق إضافة إلى مراجعة معامالت األطراف ذات العالقة،وذلك
بحضور املسؤولين في املراجعة الداخلية والقطاعات ذات العالقة بالشركة.
وقد تم عقد االجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي:
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عدد االجتماعات ( )7إجتماعات
االجتماع
األول
بتاريخ
22
فبراير
2018

االجتماع
الثاني
بتاريخ 5
مارس
2018

االجتماع
الثالث
بتاريخ 2
أبريل
2018

االجتماع
الرابع
بتاريخ
 30أبريل
2018

االجتماع
الخامس
بتاريخ
 25يوليو
2018

االجتماع
السادس
بتاريخ
22
أكتوبر
2018

االجتماع
السابع
بتاريخ
23
ديسمبر
2018

عدد
مرات
الحضور

1

األستاذ علي
الصقري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يعد
عضو

6

2

األستاذ ربيع
خوري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يعد
عضو

لم يعد
عضو

5

3

د.
عبدالرحمن
البراك

رئيس

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يعد
عضو

6

4

د .محمد
الكناني**

رئيس

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

حضر

حضر

2

5

األستاذ
عبدالعزيز
الحيدري

عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

6

األستاذ
وسام
الفريحي

عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

اسم
العضو

طبيعة
العضوية

حضر

حضر

1

1

**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
ً
ابتداء من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ  2021 / 12 / 9م ،من األعضاء التالية
 ،كما وافقت الجمعية خالل االجتماع على تشكيل لجنة املراجعة،
أسماؤهم :الدكتور /محمد الكناني ،األستاذ /عبدالعزيزالحيدري ،األستاذ /وسام الفريحي
51

مهام واختصاصات لجنة املراجعة:
تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة و نزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها .وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:
 التقاريراملالية
يتمثل دور لجنة املراجعة فيما يخص عملية التقارير املالية وذلك من خالل:
 دراسة القوائم املالية األولية 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 األعمال 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 األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
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ً
 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 على القوائم املالية ومتابعة ما ِ
 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 باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف 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.
 .6الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه ،والجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة:
يعمل املجلس على وضع إجر ًاء لتقييم أعمال املجلس واللجان بشكل سنوي بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت.
ً
 .7اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا ملــا هــو منصــوص عليــه فــي املـادة الثالثــة والتســعين مـن الئحــة حوكمــة الشـركات.
سياسة املكافآت :
أهداف ومبادئ هذه السياسة والتي اعتمدت من الجمعية العامة في  9ديسمبر 2018م كاآلتي:
أ .تتضمن سياسة املكافآت على تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بما يحقق األهداف التالية:
 .1تمكين الشركة من املحافظة على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون باملستوى الالزم من الخبرة واملؤهالت.
ً
 .2إنجاح الشركة وتنميتها على املدى الطويل لتحقيق مصالح مساهميها مع استقطاب املواهب التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها التجارية فضال عن استبقاء تلك املواهب
وتحفيزها.
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.3
.1
.2
.3
.4

دعم الشركة في عملية التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تزاول فيها الشركة نشاطها.
ب .تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار املسؤولين التنفيذيين وفق املبادئ التالية:
يجب أن تكون املكافآت متوافقة ومنسجمة مع أهداف الشركة واستراتيجيتها ،وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر بالشركة.
يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين املستوى الوظيفي واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها واملؤهالت العلمية
والخبرات العملية واملهارات والجهود ونطاق العمل ومستوى األداء.
يجب أخذ القطاعات التي تزاول فيها الشركة نشاطها وحجم الشركة ودرجة املخاطر املعرضة لها -وبالقدر املناسب -مارسات الشركات األخرى املشابهة املتعلقة باملكافآت بعين
االعتبار عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
يجب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة وكافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبا ر التنفيذيين الذين يتمتعون باملستوى املالئم من الخبرة
واملؤهالت ،واملحافظة عليهم وتحفيزهم.

قواعد تحديد املكافآت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 .1تكمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي:
أ) تكون املكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة (  ) 350,000ريال سعودي.
ب) تكون املكافأة السنوية لنائب رئيس مجلس اإلدارة ( ) 300,000ريال سعودي.
ج) تكون املكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة (  ) 250,000ريال سعودي.

ً
د) يكون بدل حضور جلسات املجلس بمبلغ (  ) 3000ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها العضو؛ بما ال يتجاوز عدد أثنى عشر جلسة سنويا ,غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
ه) اذا ّكلف املجلس أي من أعضاءه بالقيام بمهمة رسمية خارج مدينة الرياض ,فيعوض العضو حسب التكلفة الفعليةً ,
ووفقا لسياسة الشركة لقواعد السفر.
ُ
و) تقدم خدمة تأمين طبي لجميع أعضاء املجلس وأسرهم كجزء من املزايا العينية.
ُ
ز) تقدم خدمة تأمين املخاطر املهنية لجميع أعضاء املجلس كجزء من املزايا العينية.
ح) يمنح أعضاء املجلس واحد افراد اسرهم اشتراك سنوي لدخول األندية الرياضية كجزء من املزايا العينية.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ً
ً
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا معينا أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية ،ويجوز الجمع بين
اثنتين أو أكثر من هذه املزايا.
إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال يجوز أن تزيد املكافأة السنوية اإلجمالية عن نسبة ( )% 10من صافي األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات ذات العالقة،
وبعد توزيع أرباح على مساهمي الشركة بما ال يقل عن (  )%5من رأس مال الشركة املدفوع.
في جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا.
استثنا ء من الفقرتين (  )۲و ( )۳أعاله ،يجب أ ال تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير
مباشر على ربحية الشركة.
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها
وغيرها من االعتبارات.
تقسم قيمة املكافآت السنوية على أربعة أرباع؛ بحيث تبلغ فترة كل ربع ثالثة أشهر ،وتدفع إلى أعضاء املجلس على أساس ربع سنوي.
وينطبق ذلك على بدل حضور جلسات املجلس حسب سجل حضور كل عضو.

مكافآت أعضاء اللجان
 .1تكمن مكافآت أعضاء اللجان فيما يلي:
أ (تكون املكافأة السنوية لرؤساء اللجان املنبثقة عن املجلس بمبلغ  120,000ريال سعودي ,بما في ذلك األعضاء املستقلين من خارج املجلس.
ب)تكون املكافأة السنوية ألعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس بمبلغ  100,000ريال سعودي ,بما في ذلك األعضاء املستقلين من خارج املجلس.

ً
ج) يكون بدل حضور جلسات اللجان املنبثقة عن املجلس بمبلغ  2500ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها العضو؛ بما اليتجاوز عدد أثنى عشر جلسة سنويا ,غير شاملة مصاريف
السفر واإلقامة.
د)اذا ّكلف املجلس أي من أعضاء اللجان بالقيام بمهمة رسمية خارج مدينة الرياض ,فيعوض العضو حسب التكلفة الفعليةً ,
ووفقا لسياسة الشركة لقواعد السفر.
ُ
ه (تقدم خدمة تأمين املخاطر املهنية لجميع أعضاء اللجان كجزء من املزايا العينية.
و (يمنح أعضاء اللجان واحد افراد اسرهم اشتراك سنوي لدخول األندية الرياضية كجزء من املزايا العينية.
تقسم قيمة املكافآت السنوية على أربعة أرباع؛ بحيث تبلغ فترة كل ربع ثالثة أشهر ،وتدفع إلى أعضاء اللجان على أساس ربع سنوي.
وينطبق ذلك على بدل حضور جلسات اللجان حسب سجل حضور كل عضو.
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 .2مع مراعاة الفقرة ( )1أعاله ،تراجع لجنة الترشيحات واملكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها ملجلس اإلدارة.
مكافآت كبار التنفيذيين
ً
 .1يحدد مجلس اإلدارة – بنا ًء على توصيات لجنة الترشيحات واملكافآت – مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقا لعقود العمل والسياسات وخطط املكافآت والتعويضات الداخلية
ذات الصلة.
 .2تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين ،بما في ذلك العقود املزمع إبرامها مع املعينين حديثا .كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي
عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.
الجدول أدناه يوضح املكافآت املمنوحة وقد بلغ املجموع الكلي ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 13,859,405ريال سعودي:

مبلغ معين

بدل حضورجلسات
املجلس

مجموع بدل
حضورجلسات اللجان

مزايا عينية)هدايا غير
دوريه)

بيان ما قبضة أعضاء
املجلس بوصف عاملين
أو إداريين أو ما قبضوه
نظيرأعمال فنية أو
إدارية أو استشارات

مكافأة رئيس املجلس أو
العضو املنتدب أو أمين
السرإن كان من
األعضاء

املجموع

نسبة من األرباح

مكآفات دورية

خطط تحفيزية قصيرة
األجل

خطط تحفيزية طويلة
األجل

األسهم املمنوحة (يتم
ادخال القيمة)

املجموع

مكافأة نهاية الخدمة*

املجموع

بدل مصروفات

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

374,406
70,959

6000

6000

43,973
27,233

-

2,501

-

-

-

426,880
104,192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

د .طارق بن عبدهللا
النعيم

104,192

د .عبدالرحمن بن محمد
البراك

426,880

أوال :األعضاء املستقلين
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15,068

15,068

15,068

129,863
-

175,890
-

796,322
33,133

28,414

-

32,618

-

-

-

-

-

-

32,618

-

-

2,501

7,233

7,815

6,000

116,932

-

-

21,068

-

28,414
-

21,068

-

-

-

6,027

7,318

-

32,466

951,389
-

951,389

-

-

-

175,890
-

175,890

-

162,329
-

162,329

-

5,002

املجموع

-

كريستوفر كالوسن

-

يوسف بن حمد اليوسفي

-

أعضاء املجلس السابقيين

-

طارق بن خالد العنقري

-

مساعد بن عبدالرحمن
املوس ى

-

د .محمد بن فرج الكناني

ً
ثانيا :األعضاء غيرالتنفيذيين
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15,068

6000

6,027

-

-

18,082

6000

13,260

3,285

-

33,150

12,000

19,287

3,285

-

1,514,641

-

1,514,641

-

-

67,722

-

-

40,627

-

-

27,095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

-

عبداملحسن بن علي
الحقباني *

67,722

املجمموع

40,627

علي بن حمد الصقري

27,095

حصة بنت حمد الصقري

-

-

5,227,893

-

5,227,893

-

6,742,534

2,683,379

-

-

6,742,534

2,683,379

-

-

-

-

-

2,683,379

3,414,378

12,840,292

-

2,683,379

3,414,378

12,840,292

ثالثا :األعضاء التنفيذيين

* املكافآت املمنوحة التي تشمل اإلدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق في جدول منفصل تالي لجدول مكافآت اللجان.
مكافآت اإلدارة التنفيذية:
إن إجمالي املصروفات ملكافآت كبار التنفيذين في الشركة خالل سنة 2018م ويشمل اإلدارة التنفيذية السابقة والحالية مبلغ  18,491,066ريال سعودي وقد تم االفصاح عن
االنحراف عن السياسة والذي شمل املكافآت املمنوحة لإلدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق في جدول منفصل تالي لجدول مكافآت اللجان.
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مكافآة اللجان:
املكافآت الثابتة (عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضورجلسات

املجموع

أعضاء لجنة املراجعة
د .محمد بن فرج الكناني

7,233

2,500

9,733

عبدالعزيزبن عبدهللا الحيدري

6,027

2,500

8,527

وسام بن حسين الفريحي

6,027

2,500

8,527

د .عبدالرحمن بن محمد البراك

أعضاء اللجنة السابقين

املجمموع

43,973

-

43,973

63,260

7,500

70,760

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
د .طارق بن عبدهللا النعيم

21,205

2,500

23,705

علي بن حمد الصقري

6,027

2,500

8,527

حصة بنت حمد الصقري

6,027

2,500

8,527

يوسف بن حمد اليوسفي

أعضاء اللجنة السابقين

املجموع

32,466

-

32,466

65,726

7,500

73,226

أعضاء اللجنة التنفيذية
علي بن حمد الصقري

7,233

2,500

9,733

د .طارق بن عبدهللا النعيم

6,027

2,500

8,527

مساعد بن عبدالرحمن املوس ى

6,027

2,500

8,527
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أحمرأعظم
املجموع

6,027

2,500

8,527

25,315

10,000

35,315

ولتوضيح اإلنحراف بين سياسة املكافآت املعمول بها واملوضحة أعاله وبين املكافآت املمنوحة التي تشمل اإلدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق والتي تم اعتمادها
من قبل مجلس اإلدارة موضحة في الجدول مكافآت نهاية الخدمة واملبالغ املدفوعه خارج عقد التوظيف أدناه:
املبلغ

طبيعة التعامل

طبيعة التعامل

املبلغ

اسم العضو  /كبارالتنفيذيين أو أي
شخص ذي عالقة بأي منهم
عبداملحسن الحقباني – نائب رئيس
املجلس السابق
فهد الحقباني – الرئيس التنفيذي
السابق
وليد الحقباني – نائب الرئيس
التنفيذي للشؤون اإلدارية
سليمان القاض ي – نائب الرئيس
التنفيذي للتشغيل السابق
نيثان كلوت – نائب الرئيس التنفيذي
لالستراتيجية

للفترة

املبلغ املدفوع خارج عقد
مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
2,287,136
()1
التوظيف*
املبلغ املدفوع خارج عقد
مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
2018
8,451,865
1,741,684
()2
التوظيف*
املبلغ املدفوع خارج عقد
مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
2018
288,897
1,058,787
()3
التوظيف*
املبلغ املدفوع خارج عقد
مكافأة نهاية الخدمة و أخرى
2018
395,467
186,878
()4
التوظيف*
املبلغ املدفوع خارج عقد
مكافأة نهاية الخدمة و أخرى
2018
189,952
()5
التوظيف*
* املبلغ املدفوع خارج عقد التوظيف كمكافأة خاصة تشمل اإلدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق وتم اعتماد هذه العالوة من قبل مجلس اإلدارة.
8,383,782

2018

 .8بيان أي عقوبـة أو جـزاء أو تدبيـر احتـرازي أو قيـد احتياطـي مفـروض علـى الشـركة مـن الهيئـة أو مـن أي جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضائيـة.
العقوبة/الجزاء /التدبير
االحترازي/القيد االحتياطي

المبلغ

أسباب املخالفة

الجهة املتوقعة
للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

مخالفة تجديد الرخصة

120,000

تأخر في تجديد الرخصة و مشاكل في السالمة حيث
يحدث التأخير في بعض األحيان بسبب تلبية
املتطلبات الجديدة

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

التدابير التصحيحية املتخذة لتجديد
التراخيص في الوقت املناسب و املتابعة
االستباقية
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مخالفة في تأخيرتغييراملهنة لبعض
املوظفين
غرامة لعدم وجود شهادة طبية
مناسبة لبعض موظفي املراكز

غرامة على املركز -السويدي

مخالفة في تأخير تغيير املهنة لبعض املوظفين

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

االجراءات التصحيحية تشمل تحديث املهن في
الوقت املناسب إلقامات املوظفين

عدم وجود شهادة طبية مناسبة

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

االجراءات التصحيحية تشمل عدم تشغيل أي
موظف أو مدرب أو عامل لحين الحصول على
شهادة صحية

50,000
48,900

10,000

عدم وجود مساحة

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع األندية
لضمان االلتزام

غرامة التأخيرفي تقديم اإلقرار
الضريبي الشهري واملرتجعات

7,291

التأخير في املرتجعات بسبب التغيير من االعتماد على
مستشار خارجي إلى االستعانة بموظفيين داخليين

هيئةالزكاة والدخل

تعيين موظفين مختصين لضمان تقديم
االقرار الضريبي الشهري في الوقت املحدد

غرامة على إقامات املوظفين الغير
مناسبة  -ابها

5,000

غرامة على إقامات املوظفين الغير مناسبة  -ابها

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -أبها

االجراءات التصحيحية تشمل تحديث املهن في
الوقت املناسب إلقامات املوظفين

غرامة على املركز– السامر

1,000

مشاكل في مولدات الصوت

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -الرياض

االجراءات التصحيحية تشمل العمل على انهاء
معاملة الكهرباء قبل تشغيل الفرع

مخالفة على املستودع – السلي

1,000

املساحة الزائدة املستخدمة دون إذن مناسب

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -الرياض

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع األندية
لضمان االلتزام

مخالفة على املركز -املنتزه

400

الستخدام لوحة اعالنات

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -املنطقة
الشرقية

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع األندية
لضمان االلتزام

مخالفة على املراكز– الروابي
وامللقا

1,200

عدم عرض الترخيص وتركيب الكاميرات بدون إذن

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -الرياض

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع األندية
لضمان االلتزام

مخالفة على املراكز– الحزام
الذهبي والشفا والنخيل

500

عدم عرض الترخيص

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع األندية
لضمان االلتزام
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 .9نتائـج املراجعـة السـنوية لفعاليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة بالشـركة ،إضافـة إلـى رأي لجنـة املراجعـة فـي مـدى كفايـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي الشـركة.
تقوم شركة لجام للرياضة بالعمل بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية حيث تقوم إدارة املرجعة الداخلية في الشركة بالتأكد من تطبيق األنظمة
الرقابية املناسبة وتحديد التصور العام عن املخاطر التي تواجه الشركة وتقديم املشورة باستقاللية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف
ً
الشركة العليا .وقد قامت املراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة وفقا لخطة املراجعة السنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة بهدف إعطاء
التأكيدات الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في الشركة  ،مع التركيز على األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية  ،كما تقوم املراجعة الداخلية بتقديم
املشورة فيما يتعلق بتحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة املختلفة والتي كان من شأنها الحد من فقد اإليرادات  ،وخفض التكاليف  ،إضافة إلى اإلسهام في مراجعة القوائم
ً
املالية األولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية  ،علما بأن عمليات املراجعة املشار إليها لم تظهر وجود مالحظات جوهرية.
 .10توصيــة لجنـة املراجعــة بشــأن مـدى الحاجــة إلــى تعييـن مراجــع داخلــي فــي الشـركة فــي حـال عـدم وجـوده.
ال تنطبق هذه الفقرة على الشركة حيث يوجد إدارة مراجعة داخلية في الشركة.
 .11توصيـات لجنـة املراجعـة التـي يوجـد تعـارض بينهـا وبيـن قـرارات مجلـس اإلدارة ،أو التـي رفـض املجلـس األخـذ بهـا بشـأن تعييـن مراجـع حسـابات الشـركة وعزلـه وتحديـد أتعابـه وتقييـم
أدائـه أو تعييـن املراجـع الداخلـي ،ومسـوغات تلـك التوصيـات ،وأسـباب عـدم األخـذ بهـا
هذه الفقرة ال تنطبيق على الشركة حيث ال يوجد توصيات للجنة املراجعة لم تؤخذ بها من قبل مجلس اإلدارة .
 .12تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة:
تهدف الشركة إلى املساهمة في أنشطة املسؤولية االجتماعية والقضايا االجتماعيةاملهمة حيث تلتزم الشركة بأن يكون لها تأثير إيجابي كبير على رفاهية املجتمع وثقافته وسبل عيشه من
خالل العمل مع املجتمع املحلي بصورة تنم عن تقدير للمسؤولية ،فضال عن الحفاظ على خصوصية الثقافة والتراث الوطني .إن خدمة املجتمع املحلي هي أحد القيم األساسية التي تتبناها
الشركة لتحقيق التكامل مع أهداف أعمالها .وتستند الشركة إلى املعيار الدولي للمسؤولية ا الجتماعية آيزو ”“ISO 26000كوثيقة مرجعية تقدم إرشادات توجيهية بشأن قضايا املسؤولية
االجتماعية فحسب .وفي حالة وجود تعارض بين هذه السياسة ومعيار آيزو ُ ، 26000يعتد بالسياسة ويتم العمل بموجبها.
وتهدف الشركة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1إتاحة الفرصة للشركة وموظفيها للمشاركة بفعالية في املجتمع الذي تزاول فيه الشركة أنشطتها وكذلك مع األشخاص الذين تقوم على خدمتهم من خالل مباشرة األعمال التطوعية
في ضوء التقاليد الثقافية واالجتماعية املحلية وذلك لتسهيل نيل املزيد من الفرص االقتصادية.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها لألجيال القادمة من خالل التركيز على حماية البيئة واستدامتها عب ر االستددام الفعال للموارد واتباع أنظمة مالئمة إلدا رة النفايات تستند
إلى تكنولوجيات مواتية للبيئة.
خلق فرص تجارية للشركات املحلية وفرص عمل للمواطنين السعوديين.
تمكين املواطنين السعوديين ،السيما الشباب السعودي ،من تحقيق طموحاتهم ،وضمان مستقبل أفضل لهم وملجتمعهم وللمملكة ككل وذلك على نحو يتماش ى مع أهداف رؤية
2030.
رفع مستوى الوعي بالسالمة ملواصلة تعزيز القيم واملمارسات املتعلقة بالسالمة في مكان العمل ومنازل موظفي الشركة وأسرهم.
دعم القطاع التعليمي عن طريق دعم ورعاية الجامعات واملدارس والطالب.
تحسين صحة ورفاه موظفي الشركة وأسرهم.

أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات
لطاملا دأبت الشركة على دعم أنشطة املسؤولية االجتماعية ،ويشمل ذلك اعتماد ودعم البرامج واملشاريع التي تتماش ى مع أهداف الشركة ومصالحها وتتوافق دائما مع األنظمة واللوائح
املعمول بها في اململكة العربية السعودية ،وتتمحور املبادئ التوجيهية للشركة املتجسدة في تدشين حمالت املسؤولية االجتماعية فيما يتعلق بالتوعية واملساءلة والشفافية ،في حين تركز
مشاريع املسؤولية االجتماعية للشركات على املجاالت التالية:

أ .املجتمعات املحلية
.1
.2
.3
.4
.5

بناء عالقات مع املشتركين ومستددمي منتجات وخدمات الشركة وكذلك املجتمعات املحلية) على سبيل املثال،من خالل الزيارات التعليمية واالجتماعية التي تقوم بها الشركة(.
دعم الشركات املحلية ومقدمي الخدمات الذين يتشاطرون أهداف الشركة وقيمها االجتماعية) على سبيل املثال،من خالل إقامة املنتديات والندوات وما إلى ذلك من فعاليات( .
تشجيع موظفي الشركة ومن يعملون نيابة عنها ،على مراعاة احتياجات اآلخرين في أعمالهم اليومية.
تشجيع املجتمع املحلي على تقديم مالحظاته بشأن مشاريع املسؤولية االجتماعية للشركات وبرامجها.
السعي إلى دعم القضايا الخيرية والسياسية املجتمعية من خالل تشجيع األعمال التطوعية ودعمها.

ب .العالقات
 .1إقامة عالقات متينة مع األطراف املعنية والوفاء بالتزامات الشركة معها.
 .2العمل مع مقاولي الشركة ومورديها على تنفيذ أنظمة املشتريات املراعية للجوانب االجتماعية والبيئية.
 .3وضع نهج للشراكة مع الحكومة و/أو منظمات املجتمع املدني بصورة منتظمة وذلك للعمل على تنفيذ
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 .4استراتيجيات الشركة وتقديم خدماتها.

ت .البيئة
 .1إدراك مدى الحاجة إلى تطوير أعمال الشركة واملجتمع السعودي على نحو مستدام بيئيا وتضمين األمور املعنية بالبيئة في جميع أنشطة الشركة.
 .2معالجة اآلثار الناشئة عن استددام الطاقة واملياه واملوارد في الشركة واحتياجات النقل والنفايات الخاصة بددمات الشركة وأنشطتها من خالل حمالت التوعية التي يشارك فيها
املواطنون واملجتمع) على سبيل املثال ،من خالل برامج إعادة التدوير وما إلى ذلك(.
تشارك الشركة مع مساهميها في أنشطة املسؤولية االجتماعية وذلك لتحقيق التوافق مع مصالح هؤالء املساهمين ،مع أخذ آرائهم بعين االعتبار ،وإذا اقتض ى أي نظام أو الئحة موافقة
املساهمين فيما يتعلق بأي جانب من جوانب املسؤولية االجتماعية ،يتعين على الشركة االلتزام بذلك مع مراعاة النظام األساس للشركة.

يوضح الجدول أدناه األنشطة خالل عام 2018م:
التسلسل

اسم الفعالية

التاريخ

1

مجموعة اطباء اسرة من الحرس الوطني ،حملة تطوعيه توعويه عن استخدام املكمالت الغذائية واملنشطات ،بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على املنشطات.

2018/1/14

2

في عام  2015م  ،عقدت الشركة شراكة مع )" Futbol Club Barcelona ("FC Barcelonaإلستقطاب أكاديمية  FC Barcelonaلكرة القدم إلى اململكة العربية السعودية .تهدف
األكاديمية  ،التي تديرها الشركة ً
حاليا في اململكة كواحدة من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة  ،في املقام األول إلى غرس قيم االحترام والتواضع والعمل الجماعي والروح
الرياضية وروح الفريق  ،مع التركيز على تحسين مهارات كرة القدم .انتهت اتفاقية الشراكة مع  FC Barcelonaفي 2018م.

انتهت في يونيو
2018م

3
4
5
6
7

منح جمعية الزهايمر اشتراكات مجانية عدد عشرة اشتراكات مدة شهر
جمعية األطفال املعوقين وقت اللياقة ضمن شركاء برنامج نادي أصدقاء الجمعية "تسهيل"
برنامج توعوي عن املخدرات بالجبيل بتعاون مع مكافحة املخدرات في الجبيل
دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية املتقدمة الخاصة بموظفي املديرية العام للدفاع املدني من ضباط وأفراد ومدنيين
فحص السكري وتطعيم االنفلونزا
ملشتركي وقت اللياقة
مستشفى امللك سلمان بالرياض

2018/04/22
2018/05/07
2018/05/23
2018/10/14
2018/11/21
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8

شهر التوعية بسرطان الثدي
بالشراكة مع جمعية زهرة لسرطان الثدي  ،خالل شهر التوعية بسرطان الثدي  ،تلقينا الدعم من املنظمة إلى حد كبير وقمنا بتنظيم ماراثون رياض ي للتنشيط املحلي في جميع مراكز
السيدات خالل يوم واحد من الشهر الكتساب الوعي والوعي لهذا الشهر.

اكتوبر 2018م

9

اليوم العاملي للمش ي
ً
ملتزمون ببناء مجتمع محلي أكثر صحة ونشاطا  ،اشتركت فتنس تايم مع الهيئة العامة للرياضة في حدث وطني عبر  26مدينة شجعت املواطنين على أن يكونوا نشيطين وصحيين
ومبادرين لجعل املش ي أسلوب حياة يومي .أقيمت الفعالية في  26مدينة رئيسية في السعودية في نفس اليوم وحصلت على ردود فعل إيجابية واسعة واستجابة من املجتمعات املحلية
واملشاركين.

نوفمبر 2018م

10

منح املعاق عبدهللا علي احمد الزهراني
بعد مناشدة له في اذاعة يو اف ام اشتراك ثالثة اشهر

2018/12/31

11

-

-

توفر مراكز وقت اللياقة جونيور ،مرافق تمرينات ودروس ومساحات ترفيهية تستهدف الشباب في الفئة العمرية من  6إلى ً 15
عاما  ،مع ثمانية مراكز للياقة البدنية في
ً
جميع أنحاء اململكة في  31ديسمبر  2017م .ويعتبر مجانيا بطبيعته مجاورا مراكز اللياقة البدنية فتنس تايم و فتنس تايم برو ،مما يمنح األعضاء الراحة في إشراك
أطفالهم في النشاط البدني .تعد فئة جونيور ً
جزءا من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة وتسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من املنتجات لعمالئها األفراد
والشركات .يوجد ً
حاليا  4مراكز جونيورز فقط حيث تم تحويل بعضها إلى مراكز فتنس تايم للسيدات.
األيتام واملتقاعدون وذوي اإلعاقة والعسكريون واملوظفين الحكوميين والطالب  -نحن نقدم عضوية خاصة بأسعار مخفضة ألفراد هذه املجتمعات كجزء من املساهمة
ً
االجتماعية واالنتماء .نحن نقدم لهم أسعار اشتراكات مخفضة ملساعدتهم على حياة أكثر صحة ونشاطا.

جاري
حتى االن

 .13بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين املنعقــدة خــالل الســنة املاليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات.
األسم

سجل الحضور
اجتماع الجمعية العادية الحادية عشر
بتاريخ 2018/01/23م

1

عبداملحسن علي الحقباني

2

حمد علي الصقري

حضر
لم يحضر

أجتماع الجمعية العادية الثانية عشر
بتاريخ 2018/02/04م
حضر
لم يحضر

اجتماع الجمعية العادية الثالثة عشر
بتاريخ 2018/05/24م
حضر
حضر

اجتماع الجمعية غير
العادية بتاريخ
2018/12/09م
لم يحضر
لم يحضر
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3

علي حمد الصقري

حضر

حضر

4

حصة حمد الصقري

لم تكن عضو

حضرت

لم يحضر

حضر

لم تحضر

حضرت

5

ربيع خوري

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

6

وليد مجدالني

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

7

د.عبدالرحمن محمد البراك

لم يكن عضو

لم يحضر

لم يحضر

حضر

8

كرستوفر ارل كالوسن

لم يكن عضو في مجلس االدارة

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

9

يوسف حمد اليوسفي

لم يحضر

لم يحضر

لم يحضر

لم يعد عضو في مجلس
اإلدارة

 .14وصـف ألنـواع النشـاط الرئيسـة للشـركة و شـركاتها التابعـة.
ً
تم تأسيس الشركة في عام 2008م ،واستحوذت الشركة على العالمة التجارية "وقت اللياقة" والتي كانت مملوكة آنذاك ملؤسسة وقت اللياقة للتجارة .علما بأن شركة وقت اللياقة للتجارة ال
ً
تقوم حاليا بأي أنشطة تجارية باستثناء استئجار بعض العقارات نيابة عن الشركة.
تدير الشركة أكبر شبكة مراكز رياضية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وذلك حسب تقديرات املنظمة العاملية لألندية الرياضية والصحية ( )IHRSAلعام 2018م .وتحمل هذه
الشبكة العالمة التجارية وقت اللياقة بعدد مراكز رياضية يبلغ  126مركز في  24مدينة مختلفة في اململكة وثالث مدن في اإلمارات.
ً
حلت الشركة في املركز الخامس عشر دوليا ضمن قائمة املنظمة العاملية لألندية الرياضية والصحية ( )IHRSAلعام 2018م "جلوبال  "25من حيث عدد املراكز الرياضية اململوكة بالكامل.
هذا وتعتبر الشركة احدى الشركات الرائدة في املجتمع ،وقد حصلت الشركة في عام 2015م على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياض ي بفضل برامجها ومشاريعها الرياضية
اإلبداعية ّ
(تقدم هذه الجائزة بشكل سنوي لألفراد والشركات الرائدة في قطاع اللياقة البدنية).
املراكز الرياضية
عدد املراكز الرياضية ومواقعها وأحجامها وتصاميمها
زادت الشركة من حجم شبكة املراكز الرياضية التابعة لها على مدار العشر سنوات املاضية لتصل إلى  126مركز قائم كما في  31ديسمبر 2018م و  23مركزا رياضيا تحت اإلنشاء او التحويل
في نهاية الفترة ،يبين الجدول التالي عدد املراكز الرياضية في السنوات املنتهية في  31ديسمبر2016م و 2017م و2018م
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اإلجمالي
اإلضافات
عمليات اإلغالق
ً
مغلقة مؤقتا كما في نهاية الفترة للتحويل
صافي اإلضافات

2016م
102
12
1
_
11

السنوات املنتهية في  31ديسمبر
2017م
112
18
1
*7
10

2018م
126
22
**1
*3
18

* تم إغالق املراكز الرياضية السبعة والثالثة بنهاية 2017م و 2018م  ،املراكز الرياضية الخاصة بالذكور ووقت اللياقة جونيور ،لغرض التحويل من مراكز رجالية إلى نسائية .
**تم اغالق فرع اكاديمية برشلونة بالدمام بسبب بسبب عدم تجديد العقد مع نادي برشلونة.

عادة ما تقع املراكز الرياضية التابعة للشركة في مواقع ذات كثافة سكانية عالية مثل املدن واملحافظات الرئيسية ،مع التركيز على املناطق الحيوية (سواء املناطق السكنية أو
مناطق األعمال) إلى جانب سهولة الوصول (مثل أن يكون املوقع على طريق عام ويوفر مواقف سيارات) .تتمتع الشركة – بفضل نطاق عروضها وخيارات األسعار التي توفرها –
بالقدرة على إنشاء مراكز رياضية وتشغيلها في مجموعة من املناطق السكانية التي تتمتع بقوة شرائية مختلفة .وقد تمكنت الشركة من النجاح في مزاولة نشاطها في املدن األصغر
ً
حجما وذلك بفضل جاذبية خدمات وعروض "القيمة مقابل املال".
تتنوع املراكز الرياضية التابعة للشركة من حيث املساحة حيث تتراوح مساحة مسطحات املراكز بين  1,100متر مربع وما يزيد عن  6,000متر مربع (باإلضافة إلى منطقة خارجية
ملواقف السيارات) ،ويبلغ متوسط مساحة مسطحات املراكز  3,450متر مربع.
تعمل الشركة من خالل ستة فئات أساسية تحت فئات املراكز الرياضية املعنية:
ً
وقت اللياقة بلس – تجمع بين اللياقة والفخامة والحصرية حيث تم تصميمها خصيصا لألشخاص الراغبين في الخصوصية واألجواء الرائعة .هذه الفئة متوفرة للمشتركين
ً
البالغة أعمارهم  25عاما فأكثر .تم وضع التصميم الداخلي واللمسات األخيرة ملرافق وقت اللياقة بلس لتنافس نظيراتها في الفنادق من فئة الخمس نجوم.
وقت اللياقة – مرافق راقية متكاملة الخدمات مصممة للعمالء املهتمين بخيارات واسعة من املرافق والتمارين الرياضية .يتوفر االشتراك للمشتركين البالغة أعمارهم 18
ً
ً
عاما فأكثر و 16عاما فأكثر في املواقع ذات التصنيف .16+
وقت اللياقة برو – فئة مصممة للرياضيين املحترفين والطموحين ،حيث يضم مجموعة من املزايا والخدمات الواسعة واملتخصصة مع تقديم أسعار تنافسية .يتوفر
ً
ً
االشتراك للمشتركين البالغة أعمارهم  18عاما فأكثر و 16عاما فأكثر في املواقع ذات التصنيف .16+
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ً
وقت اللياقة جونيور – فئة متكاملة الخدمات لألطفال والصغار من سن السادسة وحتى سن الخامسة عشر من العمر ،وتضم أجهزة وخدمات رياضية ّ
مصممة خصيصا
لتلك الفئة العمرية.
ً
وقت اللياقة ليديز – فئة عالية الجودة ومتكاملة الخدمات مخصصة للسيدات وتوفر أفضل األجهزة واملعدات الرياضية املصممة خصيصا للسيدات .وتم افتتاح أول
مراكز رياضية خاصة بوقت اللياقة ليديز في عام 2017م.
ً ُ
وقت اللياقة ليديز برو – فئة مصممة خصيصا مل َمارسات الرياضة املحترفات والطموحات ،حيث تضم مجموعة من املرافق والخدمات مع تقديم أسعار تنافسية
لالشتراكات .تم افتتاح أول مركز وقت اللياقة ليديز برو في الرياض في شهر نوفمبر 2017م.
باإلضافة إلى الفئات املذكورة أعاله ،تعتزم الشركة توسيع نطاق عالمتها التجارية الخاصة باملراكز الرياضية النسائية بإضافة فئة "وقت اللياقة ليديز بلس" في املستقبل القريب.
وقامت الشركة بتطوير "فئة وقت اللياقة بيسيك" حيث تم تشغيل موقع واحد حتى الربع الثالث من عام 2017م لتجربة نموذج مركز رياض ي إقتصادي ،وهو متاح إلعادة
ً
ً
تشغيله مستقبال إذا رأت الشركة ذلك وفقا لظروف السوق (تم إغالق املوقع وتحويله وإعادة افتتاحه كـ"وقت اللياقة ليديز برو في عام 2017م).
ولدى الشركة كذلك فئة "وقت اللياقة أكاديمي" واملختصة باألنشطة املتعلقة بكرة القدم املرتبطة بتدريب الرياضيين الشباب والكبار  .وتشمل أكاديمية برشلونة لكرة القدم
ً
بالشراكة مع نادي برشلونة لكرة القدم التي تتم إدارتها سابقا من قبل "وقت اللياقة أكاديمي" .في حين أن اتفاقية الشراكة مع نادي برشلونة انتهت في شهر يونيو 2018م ،تعتزم
الشركة مواصلة األنشطة املتعلقة بكرة القدم تحت فئة "وقت اللياقة أكاديمي".

نموذج إنشاء املراكز الرياضية
تتمثل استراتيجية الشركة الرئيسية املتعلقة بإنشاء مراكز رياضية جديدة في تملك أو استئجار – من خالل عقود اإليجار طويلة األجل – أراض ي فضاء لبناء مراكزها الرياضية .و ً
بناء على
ً
ً
ّ
ذلك يكون اإلطار الزمني الطبيعي منذ توقيع العقد وبدء العمل بين  12إلى  18شهرا .ورغم أن هذه االستراتيجية تعتبر فريدة نسبيا في قطاع اللياقة البدنية العاملي ،إال أنها مكنت الشركة من
إحكام سيطرتها على الجودة وثبات تجربة العمالء .يبين الجدول التالي املراحل املعتادة للمراكز الرياضية من فئة وقت اللياقة:
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املراحل املعتادة لتطوير مشاريع املراكز الرياضية من فئة وقت اللياقة
الوصف

الخطوة*
موافقة البلدية على بدء اإلنشاء
مو افقات اإلنشاء
إعداد رسوم العطاء ،وطلب تقديم العروض ،وتحديد مقدمي العروض املحتملين.
التحضيرات املتعلقة باملناقصة
الفحص وتحديد القائمة املختصرة واملفاوضات الفنية والتجارية.
اختياراملوردين والتفاوض معهم
إنشاء املبنى ووضع اللمسات النهائية الداخلية
اإلنشاء
طلب وتركيب املعدات واألثاث
التركيبات
استصدار التراخيص الالزمة من البلدية والدفاع املدني وغيرها
الترخيص
الفترة اإلجمالية
املصدر :الشركة
*مالحظة :من املمكن إنجاز بعض الخطوات في نفس الوقت ،ويسمح ذلك بإنجاز الخطوات في إطار زمني إجمالي ال يمثل مجموع كل خطوة على حدة.

(أ)

الجدول الزمني*
 3-1شهر
 2-1شهر
 2-1شهر
 15-9شهر
 4-3شهر
 3-1شهر
 12إلى  18شهر*

اختيار مواقع املراكز الرياضية واستئجارها
عززت الشركة على مر السنين منهجيتها في اختيار املواقع مع محاولة الحفاظ على التميز الذي أدى إلى النجاحات السابقة .وفيما يلي بيان بالخطوات الرئيسية لعملية
اختيار املواقع:


خارطة التطوير – تبدأ العملية من خالل إعداد اإلدارة خارطة طريق للمواقع تتراوح بين  3إلى  5سنوات تحدد املدن أو املحافظات املستهدفة بنا ًء على عدة
ً
عوامل ،من بينها عدد السكان وتوقعات النمو ومستويات الدخل فضال عن الوضع التنافس ي وأداء املراكز الرياضية القريبة (إن وجدت) .تراجع اإلدارة هذه
الخارطة ثم تعرضها على مجلس اإلدارة بشكل منتظم (بشكل سنوي على األقل) للحصول على املوافقة املبدئيةُ .ي ّ
خصص لكل موقع في فئة مبدئية (مثل وقت
اللياقة أو وقت اللياقة برو) والسنة املستهدفة لبدء العمل.



مو افقة مجلس اإلدارة – يراجع مجلس اإلدارة خارطة الطريق التي تقدمها اإلدارة ويقدم مالحظاته .وبعد الحصول على املوافقة املطلوبة تبدأ الشركة في
ً
التنفيذ وفقا للخطة.



تحديد املو اقع املحتملة – تبدأ اإلدارة بعد املوافقة على خارطة الطريق في البحث عن مواقع معينة تتوافق معها .وتتولى إدارة الشركة وأطراف خارجية معينة
– يتصرفون نيابة عن الشركة – مهمة تحديد املواقع املحتملة .ويتم إضافة املواقع املحددة من خالل هذه العملية إلى قائمة الفرص املتاحة.
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الفحص األولي – يتم تنقيح املواقع املدرجة في قائمة الفرص ً
بناء على معايير أولية من بينها املوقع واملساحة والسعر وفترة االستئجار  ،ومرونة املالك أو
املؤجر .ثم يتم إعداد نماذج اختيار املواقع من تلك التي اجتازت مرحلة الفحص األولي قبل تقديمها إلى فريق اإلدارة التنفيذية للمراجعة النهائية.



مراجعة اإلدارة – يراجع أعضاء فريق اإلدارة العليا بالشركة فرص املواقع املتاحة في القائمة املختصرة مراجعة تفصيلية .بعد موافقة اإلدارة العليا تتواصل
الشركة مع مالك تلك املواقع بهدف التفاوض معهم وإبرام عقد إيجار للموقع.

مو افقة مجلس اإلدارة (إذا اقتضت الضرورة) – كما وضعت الشركة إجراءات للحصول على موافقة مجلس اإلدارة على فرص املواقع التي ليست من ضمن

خارطة الطريق املعتمدة .وذلك يضمن قدرة الشركة على االستفادة من فرص املواقع الجذابة عند ظهورها.
ً
ً
عادة ما تحاول الشركة إبرام عقود إيجار مدتها تتراوح بين  15عاما و 30عاما أو أكثر بحسب األحوال.
(ب)

إدارة تصميم املراكز الرياضية وإنشائها
شكلت الشركة فريق مشاريع داخلي يتعاقد مع مقاول رئيس ي (وينسق هذا املقاول الرئيس ي العقود املبرمة من الباطن) ويقدم الدعم لإلدارة العامة للمشاريع فيما
يتعلق بكل مركز رياض ي جديد باإلضافة إلى تجديد املراكز القائمة .وضعت الشركة سلسلة من الخطط واملواصفات النموذجية التي يمكن تكييفها بسهولة لتالئم
كل موقع والتي تتيح للشركة الوصول إلى أقص ى درجات املرونة في عملية التصميم كما تتيح مواصلة السيطرة على تكلفة عملية اإلنشاء ووقت إنجازها وتوفير
التكاليف املحتملة في كل مشروع.
ً
تمثل إدارة مشاريع اإلنشاء جزء رئيس ي من عمليات الشركة اليومية وذلك نظرا لطبيعة استراتيجية التطوير في الشركة .وقد طورت الشركة مع مرور الوقت من
قدرتها على إدارة مشاريع إنشاء متعددة في آن واحد ،وقد تكون هذه املشاريع في مراحل إنشاء متباينة .كما تتضمن عملية تطوير املشاريع األعمال الهندسية
ً
والتصميمات وأعمال اإلنشاء بما في ذلك وضع األساسات واألعمال الهيكلية واألعمال امليكانيكية فضال عن األعمال الكهربائية واألعمال املدنية األخرى ،تليها عمليات
اإلنشاء الداخلي واللمسات األخيرة والتجهيزات.
عال من الجودة فيها .ويتم ترسية جميع العقود من خالل
يتيح هذا النهج للشركة إدارة عدد كبير من املشاريع املتزامنة وتنفيذها بطريقة فعالة والحفاظ على مستوى ِ
مناقصات تنافسية تضمن تحقيق الشركة أفضل توازن بين السعر والخدمة والجودة.
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بيئة املراكز الرياضية
املرافق
(أ)
تجمع املراكز الرياضية التابعة للشركة بوجه عام بين الطراز املعماري والتصميم الحديث وأفضل وسائل الراحة وبين مراكز رياضية ذات تصميم موحد وأجواء
مبان مستقلة بطراز معماري مفتوح لجعل حركة املشتركين مريحة وسهلة داخل كل مركز
ثابتة ومتماثلة ،حيث صممت الشركة معظم مراكزها الرياضية في صورة ٍ
رياض ي ،كما تحوي املراكز الرياضية على تصاميم داخلية عصرية وديكورات مميزة تم تصميمها إليجاد بيئة ذات جودة عالية بهدف جذب املشتركين واملحافظة
عليهم وتشجيعهم على زيارة املراكز الرياضية .ويعمل لدى الشركة موظفون داخليون وخارجيون مسؤولون عن الحفاظ على نظافة املراكز الرياضية .وباإلضافة إلى
ذلك ،تعمل الشركة على تجديد مراكزها الرياضية وتحسينها بانتظام للحفاظ على تجربة عالية الجودة .وتبدأ املراكز الرياضية التابعة للشركة عملها – بوجه عام
ً
ً
– من الساعة  6:00صباحا وحتى الساعة  12:00ليال طوال أيام األسبوع
(ب)

األجهزة واملعدات والخدمات
تجهز الشركة مراكزها الرياضية بأحدث األجهزة واملعدات في القطاع في جميع املجاالت .ويعتمد اختيار األجهزة واملعدات – بوجه عام – على عدة عوامل من بينها
مدى الت وجه الحالي في قطاع اللياقة البدنية وطلب ورغبة املشتركين ألجهزة ومعدات معينة ومدى صالحية تلك األجهزة واملعدات وتكلفتها اإلجمالية بالنظر لعمرها
االفتراض ي .وتم تصميم جميع األجهزة واملعدات واختبارها من قبل الشركات املصنعة لغرض التأكد من صالحيتها لالستخدام التجاري املكثف لفترات طويلةّ .
ويبين
الجدول التالي مجموعة املزايا والخدمات املقدمة حسب فئات املراكز الرياضية كما في  31ديسمبر 2018م.
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مزايا وخدمات املراكز الرياضية حسب الفئة كما في  31ديسمبر 2018م:
امليزة أو الخدمة
األجهزة الكهربائية (الكارديو) ..........
بناء األجسام ..................................
حصص التمارين الجماعية ............
التجديف املائي ..............................
التدريب بالكيابل (كينيسيس) ........
التدريب الدائري ............................
الدراجات الهوائية .........................
تي أراكس (®........................ )TRX
التمارين الحرة (الفانكشونال) ........
املسبح ..........................................
جاكوزي (ساخن/بارد) ...................
الساونا وحمام البخار ....................
كرة السلة ......................................
كرة الطائرة ...................................
كرة القدم ......................................
اإلسكواش ....................................
التنس األرض ي ................................
البلياردو ........................................
مضمار جري داخلي ........................
الجولف االفتراض ي ........................
املناشف ........................................
الالونج ..........................................
مستحضرات العناية املتكاملة .........
خدمة إيقاف السيارات ...................
يوغا .............. ................................
بيالتيس ........................................
اكستريم فتنس ...............................
املالكمة اكستريم ............................

وقت اللياقة
بلس
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

وقت اللياقة

وقت اللياقة برو

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

وقت اللياقة
ليديز
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

وقت اللياقة
ليديز برو
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

وقت اللياقة
جونيور
●
●
●
●
●
●
●
●
-

وقت اللياقة
أكاديمي
●
-
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●

بوت كامب اكستريم ........................
التدريب الشخص ي .........................

●
●

●
●

●
●

●
●

-

-

____________
املصدر :الشركة

تخضع أجهزة الشركة للصيانة الوقائية من قبل فريق الصيانة الداخلي التابع للشركة أو من قبل مقدمي خدمات خارجيين معتمدين ،كما يتم إجراء أعمال الصيانة الشاملة من
قبلهم .وتسعى الشركة إلى تقليص وقت توقف األجهزة إلى أدنى حد ممكن وضمان عدم اضطرار املشتركين إلى تغيير ترتيب التمارين بسبب إجراء أعمال صيانة ألحد األجهزة .وتبرم
الشركة في بعض األحيان اتفاقيات ضمان أو صيانة طويلة األجل مع الشركات املصنعة لألجهزة لتعزيز برنامج الصيانة واإلصالح.
يتولى الفريق الداخلي التابع للشركة عملية تركيب األجهزة إما خالل فترة التجهيز قبل تشغيل املركز الرياض ي أو خالل فترة تشغيله بعد االفتتاح ،ويكون تركيب األجهزة خالل فترة
التشغيل إما الستحداث منتجات أو خدمات جديدة أو الستبدال أجهزة حالية .وقد ُ
صممت املراكز الرياضية لتقديم خدماتها للمشتركين أثناء ساعات الذروة بحيث ال ُيضطر أي
مشترك لالنتظار أكثر من بضعة دقائق قبل أن يتمكن من استخدام أي من األجهزة ،كما يراقب املوظفون في كل مركز رياض ي وتيرة االستخدام وأوقات االنتظار بانتظام حتى يتسنى
ً
للشركة ً
بناء على ذلك اتخاذ القرارات بشأن إضافة أجهزة جديدة أو إزالة أجهزة قائمة .تتابع الشركة أيضا تعليقات األعضاء إما بشكل مباشر عن طريق مركز االتصال الخاص
بالشركة أو من خالل وسائل التواصل االجتماعي وتقوم بإجراء تعديالت مالئمة على املعدات عند الضرورة.
(ج)

مدربو اللياقة (بما في ذلك املدربون الشخصيون)
يقوم مدربو اللياقة بدور رئيس ي في تشكيل تجربة املشترك داخل املركز الرياض ي كما أن مدربي اللياقة لهم تأثير كبير على رغبة املشتركين في االستمرار باستخدام
املرافق الرياضية ورغبتهم بتجديد اشتراكاتهم في املستقبل .وتقدم الشركة نوعين مختلفين من املدربين داخل املراكز الرياضية:
ً
 مدربو الصاالت :توفر الشركة في كل مركز رياض ي مدربي صاالت للمشتركين مجانا (كجزء من باقة االشتراك) .ويقدم مدربو الصاالت مجموعة متنوعة من
الخدمات للمشتركين من بينها تعليمهم كيفية استخدام األجهزة بشكل صحيح وتقديم النصائح لهم بشأن أنظمة اللياقة البدنية املالئمة حسب األهداف
الصحية وأهداف اللياقة البدنية للمشتركين ،كما يعمل مدربي الصاالت على اإلجابة على أسئلة واستفسارات املشتركين.
ً
 التدريب الشخص ي :يعد التدريب الشخص ي خدمة جديدة نسبيا تقدمها الشركة حيث بدأت الشركة بتقديم هذه الخدمة في عام 2015م .وتتضمن خدمة
التدريب الشخص ي التوجيه الفردي على يد مدرب مؤهل ،وتعتبر هذه الخدمة األولى التي تقدمها الشركة داخل مراكزها الرياضية مقابل رسم إضافي على
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رسوم االشتراك .كما يمكن شراء جلسات التدريب الشخص ي بواقع  12أو  24أو  50جلسة ،حيث تبلغ مدة الجلسة الواحدة  60دقيقة .ويبدأ برنامج
التدريب الشخص ي بتجربة مكونة من ثالث جلسات تمهيدية قبل أن يبدأ املشترك بدفع رسوم مقابل االستفادة من هذه الخدمة.
يتقاض ى املدربون الشخصيون أجرهم من الشركة على أساس العمولة ً
وبناء على عدد الجلسات التي يقدمونها في فترة معينة .كما ال تقوم الشركة بتوظيف مدربين
شخصيين مستقلين وذلك للحفاظ على املستوى املطلوب من الجودة والخدمة داخل املراكز الرياضية.
(د)

الحصص التدريبية الجماعية واألنشطة
ً
ً
تنظم الشركة وتدير جدوال كامال من برامج الحصص الجماعية املختلفة في جميع مراكزها الرياضية ،حيث يتم إعداد جداول الحصص لكل مركز على حدة حسب
توجيهات اإلدارة الرياضية وتكون مصممة ملالئمة رغبة املشتركين في كل مركز (على النحو الذي يؤكده مدير املركز الرياض ي في كل مركز) .ويعقد كل مركز ما يصل
إلى عشرة حصص جماعية أو أكثر كل يوم ،بطاقة استيعابية تتراوح ما بين خمسة مشتركين إلى ما يزيد عن سبعين مشترك (حسب نوع الحصة التدريبية ومساحة
ً
ُ
املرفق) .وتقدم الحصص الجماعية كخدمة مجانية للمشتركين (كجزء من باقة االشتراك) وتتمثل بمزيج من البرامج امل َع َّدة ذاتيا والبرامج التي يوفرها مقدمو الخدمات
ً
كاف على هذه الحصص.
الدوليون (مثل شركة ليس ميلز ( )Les Millsوغيرها) .وتقدم الشركة أيضا حصص تدريبات مائية جماعية في املراكز في حالة وجود طلب ٍ
كما تقيم الشركة عدة مسابقات وفعاليات خاصة ملشتركيها على مدار العام تختلف طبيعتها من عام إلى آخر ومن فعالية إلى أخرى ،غير أنها مصممة بوجه عام لزيادة
املشاركة الجماعية وبث الحماس في املشتركين .وقد اشتملت الفعاليات املقامة في املاض ي على بطوالت ومنافسات (لألفراد والفرق) ،وإطالق حصص تدريبية جديدة
وتجربة املنتجات الجديدة.

(ه)

الصحة والسالمة
تؤمن الشركة باألهمية القصوى لصحة مشتركيها وسالمتهم ،ولذلك فقد طبقت مجموعة من السياسات واإلجراءات املتعلقة بالصحة والسالمة واملتماشية مع
اللوائح املحلية وأفضل املمارسات في هذا املجال .وقد وضع هذه السياسات فريق العمليات بدعم من أطراف خارجيين حسب الحاجة ،كما قام هذا الفريق بتنفيذ
ومراجعة هذه السياسات .وباإلضافة إلى ذلك ،تضمن الشركة خضوع موظفيها إلى التدريب بشكل منتظم على البرامج الرئيسية مثل اإلسعافات األولية واإلنعاش
القلبي الرئوي على يد مقدمي خدمات محليين ودوليين (باإلضافة إلى أنها تشترط اعتماد جميع مدربيها في مجاالتهم) .جميع املراكز الرياضية خاضعة للمراقبة بكاميرات
ً
ُ
الفيديو في جميع األماكن (عدا غرف االستحمام) وذلك حرصا على سالمة األعضاء ولضمان التزام موظفي الشركة بسياسة محددة .ترفع الحوادث املتعلقة بالصحة
والسالمة – رغم ندرتها – إلى الرئيس التنفيذي التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.
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االشتراكات واألسعار
ً
ً
تتألف اشتراكات وقت اللياقة من اشتراكات لفترات ثابتة تتطلب دفع كامل القيمة مقدما ،حيث يتاح للمشتركين الحصول على اشتراكات ملدة ثالثة أو ستة أو اثني عشر شهرا.
وباإلضافة إلى ذلك ،تطرح الشركة من حين آلخر اشتراكات لفترات أقصر في إطار حمالت تسويق انتقائية .يقدم الجدول التالي نظرة عامة على أسعار الشركة املوحدة حسب
العالمة التجارية كما في  31ديسمبر2018م.
أسعار الشركة املوحدة حسب العالمة التجارية كما في  31ديسمبر 2018م:
العالمة التجارية
وقت اللياقة بلس
وقت اللياقة

املدة
 12شهر
 3أشهر

وقت اللياقة برو

 6أشهر
 12شهر
 3أشهر

وقت اللياقة ليديز

وقت اللياقة ليديزبرو

وقت اللياقة جونيور

 6أشهر
 12شهر
 3أشهر
 6أشهر
 12شهر
 3أشهر
 6أشهر
 12شهر
 3أشهر
 6أشهر
 12شهر

السعر(بالريال السعودي)1
8,925
1,838
2,993
4,988
1,155
1,943
3,255
1,838
2,993
4,988
1,155
1,943
3,255
1,418
2,205
3,728

____________
املصدر :الشركة
 :1األسعار الواردة في الجدول تشمل ضريبة القيمة املضافة و تعكس األسعار كما في  31ديسمبر 2018م.
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يتم احتساب الرسوم املوحدة للمراكز الرياضية الخاصة بالرجال على أساس "فئة االشتراكات" ،مما يعني أن املشترك يمكنه االستفادة من خدمات أي مركز رياض ي داخل الشبكة
دون أن يدفع رسوم إضافية طاملا املركز من ضمن فئة االشتراك ذاتها أو ضمن فئة أقل منها (على سبيل املثال ،يستطيع مشترك وقت اللياقة االستفادة من مرافق وقت اللياقة
برو وليس العكس) .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تقدم بعض املراكز الرياضية بشكل استثنائي "املركز املحدد" ،مما يعني أن سعر اشتراك معين يكون لالستفادة من مركز رياض ي
ً
بعينه .وعالوة على ذلك ،تظهر الشركة مرونة لعمالئها من حيث أنها تتيح لهم تجميد اشتراكهم مجانا في أي وقت ،وذلك ضمن حدود معينة حسب مدة االشتراك.
وتستند الرسوم املوحدة للمراكز الرياضية الخاصة بالسيدات إلى هيكل "املركز املحدد" ،مع فرض رسوم إضافية لالستفادة من الشبكة بأكملها .كما يتم احتساب رسوم إضافية
على املشتركات اللواتي يرغبن في تجميد أو نقل اشتراكاتهن.
(أ)

نظرة عامة على املشتركين

تعمل الشركة في قطاع يعتمد بشكل كبير على استقطاب املشتركين والحفاظ عليهم ،ويتم تقييم ذلك عادة ً
بناء على معدل خسارة املشتركين .وتختلف هذه األرقام بشكل كبير في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بسبب التعقيدات الناشئة عن بيع االشتراكات ثابتة املدة في هذه املناطق .ورغم ذلك ،فقد نجحت الشركة على مر السنين في تعويض أي
آثار سلبية لخسارة املشتركين من خالل استقطاب مشتركين جدد واستعادة املشتركين السابقين .هذا وترى الشركة أن معدالت خسارة املشتركين تختلف خالل العام ،حيث تؤثر
فيها العطالت الدراسية واألعياد.
ً ً
ً
شهدت أعداد املشتركين نموا كبيرا خالل السنوات املاضية نتيجة الفتتاح مراكز رياضية جديدة .حيث تجاوز عدد املشتركين  217ألف مشارك منهم  %16سيدات.
(ب)

مبيعات االشتراكات

تمثل املراكز الرياضية التابعة للشركة نقاط بيع االشتراكات لألفراد ،حيث تشكل مبيعات هذه املراكز الرياضية املصدر األساس ي إليرادات الشركة من األفراد ،بينما مبيعات
الشركات يديرها بشكل مباشر مكتب الشركة الرئيس مع عمالء الشركات .وقد سجلت ايرادات املراكز الرياضية في السنة املنتهية في  31ديسمبر 2017م ما نسبته  %80.6من
ً
إيرادات الشركة وفي السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ما نسبته  %81.5من إيرادات الشركة .ونتيجة لذلك ،هناك اعتماد كبير على استقطاب مشتركين جدد إلى املراكز
الرياضية ،وهو ما نجحت الشركة في القيام به على مدى السنوات العشر املاضية.
وتتطلع الشركة باستمرار إلى تعزيز الهيكل التنظيمي ملبيعاتها بما يتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية .ففي عام 2016م ،استحدثت الشركة منصب مستشار االشتراك في
مراكزها الرياضية ،والذي يتبلور دوره في العمل بفعالية على زيادة االشتراكات من خالل جلب مشتركين محتملين ومساعدتهم على زيارة املركز الرياض ي وتوفير املعلومات الالزمة
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(بما في ذلك أخذ جولة في املنشأة وإعطاء نظرة عامة عن مزايا االشتراك) .وقد نجح فريق مستشاري االشتراك في الشركة في املساهمة في بيع االشتراكات وزيادة قاعدة املشتركين
في الشركة .وتراقب الشركة أداء مستشاري االشتراك بشكل فعال من خالل عدد من املعايير.
ً
كما تستثمر الشركة بصورة نشطة من أجل تطوير نقاط بيع جديدة تسهل على املشتركين شراء االشتراكات أو تجديدها .وتعمل الشركة حاليا على تفعيل قنوات للبيع عبر
اإلنترنت (من خالل موقع إلكتروني جديد وتطبيق على الجوال للمشتركين الجدد) على أن يتم تفعيلها في عام 2019م ،كما تستمر الشركة باستكشاف فرص لعقد شراكات مع
املنشآت املجاورة ملراكز الشركة أو الشركات املكملة لتسويق املنتجات.
ُ
يأتي رصيد ايرادات عمالء الشركات (املقدر بنسبة  %12.5و %10.4من إجمالي اإليرادات لعامي 2017م و 2018م ،على التوالي) من خالل أعمال املبيعات القوية التي تقوم بها
الشركة للعمالء من الشركات .وتحافظ الشركة على عالقات مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من  255عميل من الشركات في جميع أنحاء اململكة ،وتقدم ملوظفيها اشتراكات في
ُ
املراكز الرياضية ،وتدير هذه العالقات إدارة املبيعات .وتقوم الشركة بتسويق خدماتها للعمالء من الشركات تحت مظلة "وقت اللياقة ويلنيس"
(ج)

خدمة املشتركين ورضاهم

تعول الشركة على قدرتها على التميز في تقديم الخدمات للمشتركين والحفاظ على مستويات عالية من رضا املشتركين .وتتحمل إدارة خدمات العمالء مسؤولية التعامل مع
استفسارات املشتركين بشأن الخدمات .وتتراوح االستفسارات ما بين السؤال عن كيفية التوجه إلى أقرب مركز والسؤال عن مركز معين أو خدمة معينة وبين االستفسار عن
أحدث العروض .وتتم إدارة كل استفسار من خالل عملية موحدة حيث تؤثر كل نقطة من نقاط اتصال األعضاء على احتمال بيع االشتراك أو تجديده .ويمكن للمشتركين
التواصل مع فريق خدمات املشتركين عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل االجتماعي أو عن طريق إعطاء مالحظات من خالل موقع الشركة
اإللكتروني .وتتلقى اإلدارة العليا تقارير منتظمة عن عدد االستفسارات ومدى أهميتها حسب تصنيفها وتتأكد اإلدارة من أن املالحظات املتكررة والتي تتطلب متابعة مستمرة يتم
معالجتها بشكل جذري يضمن عدم تكرار هذه املالحظات.
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العمليات واملو اقع الجغر افية
يقع مقر الشركة الرئيس ي في الرياض باململكة العربية السعودية .وحتى تاريخ  31ديسمبر 2018م ،تمكنت الشركة من تشغيل  122مراكز رياضية في  24مدينة في اململكة العربية
السعودية وأربعة مراكز رياضية في  3مدن في دولة اإلمارات العربية املتحدة .يوضح الجدول التالي املواقع التي افتتحت فيها الشركة مراكز رياضية كما في  31ديسمبر 2018م:
تفاصيل التواجد الجغرافي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م:
الدولة
اململكة العربية السعودية

املدينة
الرياض
جدة
مكة املكرمة
املدينة املنورة
ُ
الخبر
الدمام
الجبيل
الطائف
األحساء
بريدة
عرعر
سيهات
الخرج
خميس مشيط
تبوك
حائل
حفر الباطن
نجران
سكاكا
الباحة
جيزان
الدوادمي
عنيزة
ينبع

اإلمارات العربية املتحدة

دبي
رأس الخيمة
عجمان

اإلجمالي

عدد املراكز الرياضية القائمة

48
23
6
8
6
6
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
126
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 .15وصـف لخطـط وقـرارات الشـركة املهمـة (مـا فـي ذلـك التغييـرات الهيكليـة للشـركة ،أو توســعة أعمالهــا ،أو وقــف عملياتهــا) والتوقعــات املســتقبلية ألعمــال الشــركة.
التغيرات الهيكلية
ً
انطالقا من أهمية التطوير املستمر لهياكل الشركة اإلدارية والفنية مما يساهم في تناسقها مع أفضل املمارسات وبما يحقق زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة بالشركة
وتخفيض التكاليف ،فقد اعتمد مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بتاريخ  2018/10/25م الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ،حيث تضمنت أهم التعديالت ما يلي:
ً
أوال :إلغاء وظيفة العضو املنتدب بالشركة واالكتفاء بمنصب الرئيس التنفيذيً .
وبناء عليه فقد تقدم األستاذ عبداملحسن بن علي الحقباني باستقالته ملجلس اإلدارة من منصب العضو
ً
املنتدب بتاريخ  2018/10/25مـ وتم قبولها اعتبارا من تاريخ  2018/10/25مـ .هذا مع العلم بأن األستاذ عبداملحسن الحقباني سيستمر عمله بالشركة كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة،
حيث تغيرت صفة عضويته من عضو مجلس إدارة "تنفيذي" الى عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي" بالشركة.
ً
ً
ثانيا :تم استحداث عدد من املناصب االدارية كمنصب مدير عالقات املستثمرين ،وأيضا تم تعديل بعض مهام املناصب األخرى كمنصب مدير عام العمليات التشغيلية ومدير عام
األعمال واالستراتيجيات.
تستمر الشركة في تطوير استراتيجيتها على مدى الثالث سنوات القادمة .وأيضا ،تستمر الشركة في توسعة أعمالها ومشاريعها من خالل التوسع في انشاء مراكز رياضية جديدة ومنها زيادة
في عدد املراكز الرياضية للسيدات .وتتوقع الشركة زيادة في عدد اشتراكات األعضاء في املراكز الرياضية ،والتي ينتج عنها توقعات في زيادة اإليرادات.
يوضح الرسم البياني أدناه األقسام اإلدارية الرئيسية التي تدعم أنشطة أعمال الشركة املختلفة:
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فرص النمو والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة
ً
تقوم الشركات عادة بإطالق العديد من املبادرات االستراتيجية لدعم خطط النمو لديها .وبالنسبة للشركة ،فإن مبادرات النمو الرئيسية واملتسقة مع استراتيجية الشركة العامة
تتمثل باآلتي )1( :زيادة عدد مرافق اللياقة البدنية الحالية الخاصة بالرجال )2( .اغتنام فرصة القطاع النسائي )3( .مواصلة تقديم منتجات وخدمات إضافية ّ
وقيمة لألعضاء.
ِ
( )4توسعة النطاق الجغرافي لنشاط الشركة داخل اململكة وخارجها على حد سواء .وترى الشركة أن بوسعها استيعاب فرص النمو املذكورة بفضل اسم عالمتها التجارية القوية
واملرموقة ودرايتها بالسوق وهيكلها التنظيمي الداخلي ورأسمالها البشري.
الخطط املستقبلية واملبادرات
ً
فيما يلي املبادرات الرئيسية التي يجري تنفيذها حاليا داخل الشركة أو املزمع إطالقها في غضون األشهر القادمة:
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 )1افتتاح مراكز جديدة
ً
كجزء من مبادراتها املتواصلة للنمو ،تخطط الشركة الفتتاح عددا من املراكز الرياضية الجديدة في عدة مناطق في اململكة ودولة اإلمارات العربية املتحدة ويتراوح عدد املراكز
َ
ً
ً
الرياضية التي يجري العمل على تنفيذها أو تحويلها 13إلى 15مركزا منها  10إلى  11مركزا للسيدات و  3إلى  4مركزا للرجال.
 )2وقت اللياقة "ليديز" للسيدات
تقوم الشركة بتنفيذ الخطة التي وضعتها لتطوير شبكة املراكز الرياضية الخاصة بالسيدات في الشرق األوسط ،حيث بدأت الهيئة العامة للرياضة بمنح تراخيص ملراكز رياضية
ً
ً
للسيدات في اململكة في عام 2017م .وكما في  31ديسمبر 2018م ،قامت الشركة بتشغيل  25مركزا رياضيا من فئة وقت اللياقة ليديز في اململكة (ومركز رياض ي واحد في اإلمارات
ً
ً
العربية املتحدة) ،وتعتزم الشركة افتتاح  10إلى  11مركزا رياضيا للسيدات في عام 2019م  ،وتتوقع الشركة بتشغيل أكبر شبكة من املراكز الرياضية الخاصة بالسيدات في نهاية
عام 2019م.
املشاريع املتعلقة بالتقنية
ً
املشاريع املتعلقة بالتقنية قيد التطوير حاليا هي:


نظام إدارة االشتراكات املطور – تتجه الشركة نحو إنشاء نظام إلدارة االشتراكات لتطوير بناء قاعدة مشتركين جديدة وتحديث معلومات املشتركين وإدارة إمكانية الوصول
ً
إليها وتتبع إحصاءات االشتراكات وتحليلها بما في ذلك االستخدام ومدة الخدمة والتوزيع السكاني .وتم تصميم النظام األساس ي خصيصا لقطاع اللياقة البدنية ويجري
ً
استخدامه في أكثر من  2,800مركز رياض ي على مستوى العالم ،وسيتم تكييفه ليالئم احتياجات الشركة ومشتركيها .التحسينات األساسية التي يوفرها هذا النظام مقارنة
بالنظام الحالي الذي تتبناه الشركة هي )1( :زيادة القدرة على التعامل مع املشتركين من خالل الرسائل واالتصال )2( .زيادة قدرة املشترك على إدارة ملف اشتراكه بشكل
مستقل )3( .تعزيز مرونة اختيار املنتجات وتحديد أسعارها )4( .القدرة على االندماج مع البنية التحتية الخاصة باملشتركين مثل تطبيق الجوال )5( .تحسين القدرة الوظيفية
لتحليل بيانات األعمال.



تطبيق الهاتف املحمول الجديد للمشتركين – في ظل تزايد عدد املشتركين الراغبين في التعامل مع الشركة عبر هواتفهم الذكية ،تعمل الشركة على تطوير تطبيق يحظى
بعدد من املزايا اإلضافية ،وسوف يجري دمج التطبيق مع نظام إدارة االشتراكات ّ
املطور بما يتيح للمشترك شراء اشتراكات وإدارة االشتراك الحالي واالطالع على الفعاليات
والحصص الجماعية التدريبية وحجزها وتقديم مالحظات مباشرة إلى الشركة ،كما يتيح التطبيق الجديد للشركة إمكانية إرسال رسائل إلى املشتركين ً
بناء على عدة عوامل
مختلفة (مثل املوقع الجغرافي ووقت انتهاء صالحية االشتراك والعروض التسويقية وما إلى ذلك).
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ً
موقع إلكتروني جديد – تعمل الشركة حاليا على إعادة تطوير موقع وقت اللياقة ليعطي صورة أفضل للعالمة التجارية ويوفر خصائص إضافية للمشتركين الحاليين
واملحتملين ،وسوف يشمل هذا املوقع على متجر إلكتروني للسماح لألفراد بشراء اشتراك عبر اإلنترنت وبوابة خاصة باملشتركين يمكنهم من خاللها إدارة ملفات اشتراكهم.
كما سيتم ربط املوقع مباشرة بنظام إدارة االشتراكات.

 .16املعلومــات املتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة )ســواء أكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر تمويليــة ،أم مخاطــر الســوق( وسياســة إدارة هــذه املخاطــر ومراقبتهــا.
تواجه الشركة العديد من املخاطر على الصعيد االستراتيجي والتشغيلي واملالي وغيرها من مخاطر السوق والصناعة واملخاطر التنظيمية .تقوم الشركة بإدارة مخاطرها على نحو استباقي
ومتواصل ويتم اتخاذ القرارات املتعلقة باألعمال بعد النظر في املخاطر واملكاسب املصاحبة لها .وفيما يلي املخاطر التي تواجهها الشركة وكيفية مراقبة وإدارة هذه املخاطر:
املخاطر االسترتيجية
 االختيار غير السليم للمواقع الجغرافية الجديدة الخاصة بالتوسع داخل اململكة وخارجها.
 عدم القدرة على اثراء تجربة العميل من خالل توفير أجهزة لياقة و خدمات في مواقع مالئمة.
 املنافسين الجدد في السوق والتغير في شراكات املنافسين الحاليين قد يؤثر على سهم لجام في السوق.
 عدم تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للعالمة التجارية
تعمل الشركة على مراقبة جميع املخاطر االستراتيجية عن طريق اإلشراف املستمر على عمل املنافسين وتحسين تجربة العميل والصورة الذهنية والرؤية املسبقة ألي خطة توسع.
املخاطر التشغيلية
 عدم القدرة على جذب املشتركين واملحافظة عليهم.
 الفشل في املحافظة على سرية وسالمة بيانات املوظفين واملشتركين.
 األمن والسالمة للمشتركين.
تعمل الشركة على تخفيف املخاطر التشغيلية باستخدام مختلف الضوابط والتي تشمل التواصل املزدوج املستمر مع املشتركين وضمان جودة الخدمة والتي تتضمن معايير األمن
والسالمة الحديثة واملحافظة على نظام فعال لحفظ وثائق املوظفين واملشتركين.
املخاطر املتعلقة بالسوق والصناعة واملخاطر التنظيمية
 مستوى املنافسة العالي في مجال اللياقة.
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 التغيرات في األنظمة واللوائح.
 التغيرات في أسعار الطاقة واملياه والكهرباء والخدمات ذات العالقة.
 زيادة الرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين.
 عدم االلتزام بمتطلبات السعودة.
تعمل الشركة على تخفيف مخاطر السوق والصناعة واملخاطر التنظيمية عن طريق تعزيز وجود مراكز وقت اللياقة في السوق والتكيف مع التغيرات في القوانين واالستجابة للوائح
التظيمية وامتصاص أثر الزيادة في الرسوم الحكومية وأسعار الخدمات من خالل استراتيجية تعزيز والء العمالء وإعادة هيكلة العروض وزيادة أعداد املشتركين.
املخاطر املالية

مخاطر االئتمان
ھي املخاطر الناجمة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته املالیة حين استحقاقھا مما ﯾتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر .تعمل الشركة على تقليل خطر االئتمان فيما يتعلق
باملستحقات وذلك بوضع حد ائتماني للعمالء األفراد ومراقبة املستحقات القائمة.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية .حيث تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب
قيمته العادلة .تعمل الشركة على تقليل خطر السيولة من خالل مراقبة متطلبات التمويل وضمان توفر مرافق البنك.

مخاطر العمالت

ً
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب القیمة املالیة لألصول وااللتزامات املالیة بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبیة ،ونظرا ألن جمیع املعامالت الجوھریة للشركة تتم بالريال
ً
السعودي أو الدوالر األمريكي فقط و ألن الدوالر األمريكي مرتبط بالريال السعودي فإن الخطر التي تتعرض له الشركة محدودة جدا.
سياسة إدارة املخاطر:

آلية إدارة املخاطر والسيطرة عليها في الشركة

ً
ً
 يجب أن تمتلك الشركة نظاما متكامال للسياسات واإلجراءات والعمليات التي يتم من خاللها تحديد املخاطر واإلبالغ عنها وإدارتها بطريقة منظمة واستباقية ومنسقة.
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 تحتفظ الشركة بآليات محددة بصورة رسمية للسياسات واإلجراءات واألنظمة الخاصة بإدارة فئات محددة ورئيسة من املخاطر .وتتضمن العناصر التي تشتمل عليها آلية
السيطرة ،والتزامات وسياسات ومسئوليات وصالحيات الرقابة اإلدارية واإلجراءات التشغيلية والتأكيد .وهي تحدد أدوار ومسئوليات اإلدارات املباشرة وأقسام إدارة املخاطر ذات
الصلة.

املسئوليات والرقابة
 .1مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة الرقابة على املخاطر بصفتها أحد عناصر قيادته االستراتيجية ويدرك املجلس بمساعدة اللجان ،نطاق املخاطر التي تواجه الشركة والتأكد من إدارتها بصورة فعالة.
ويطبق املجلس كذلك ثقافة تركز على املخاطر والتواصل الصريح على مستوى الشركة ،كما يحدد املستويات الواضحة للمسئولية ،ويشجع على وجود آليات فعالة إلدارة املخاطر في
الشركة.

 .2لجنة املراجعة
تقدم لجنة املراجعة الدعم ملجلس اإلدارة في الوفاء بالتزاماته الرقابية املتعلقة باإلدارة الشاملة للمخاطر ،والنشاطات املرتبطة باملخاطر االستراتيجية والتشغيلية (بما في ذلك الصحة
والسالمة والبيئة) واملالية .كما تساعد اللجنة املجلس بمهام القيادة والتوجيه والرقابة فيما يتعلق بالرغبة باملخاطرة ،وتحمل املخاطر ،وآليات املخاطرة واستراتيجيتها ،وحوكمة وإدارة
املخاطر االستراتيجية والتشغيلية واملالية ،وتبني ثقافة تؤكد وتوضح فوائد إدارة املخاطر ،وتطبيق سياسة إدارة املخاطر ومراقبة إدارة املخاطر الشاملة في الشركة ،واستالم تقارير إدارة
املخاطر من األقسام املعنية في الشركة وتقديم التطمينات للمجلس بخصوصها.

 .3استراتيجية إدارة املخاطر في الشركة
ً
يقوم (مدير االلتزام) بوضع سياسة إدارة املخاطر والتعليمات /اإلجراءات العامة وفقا لهذه السياسة واعتمادا على الرغبة في املخاطرة ،واملواقف من املخاطرة ،والتعرض للمخاطرة،
ومراجعة تقارير إدارة املخاطر ،وتسجيل نشاطات إدارة املخاطر ،واملحافظة على سجل املخاطر الخاص بالشركة ،ومتابعة نشاطات إدارة املخاطر ،واملراجعة املستمرة لسياق إدارة
املخاطر ،والتنسيق مع األقسام ذات العالقة إلدارة نشاطات إدارة املخاطر ،وتوجيه تطور وأداء عمليات إدارة املخاطر على مستوى الشركة.
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 .4أقسام الشركة
تقوم األقسام املختلفة في الشركة بإعداد وتحديث سجالت املخاطر ،ووضع بيانات سياسة محددة حسب الضرورة ،وتحديد أولويات املخاطرة في هذه األقسام ،ومراقبة العمليات/
املشاريع بهدف الحد من املخاطر وتقييم التحسينات وإعداد التقارير للجنة املراجعة.
 .17ملخص علـى شـكل جـدول أو رسـم بيانـي ألصـول الشـركة وخصومهـا ونتائـج أعمالهـا فـي السـنوات املاليـة الخمـس األخيـرة
مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:
البيان
اإليرادات
تكاليف اإليرادات
مجمل الربح
صافي الربح

 2018م
799,946
494,613
305,334
180,092

 2017م
732,879
454,479
278,400
174,199

 2016م
700,885
395,575
305,310
203,130

 2015م
594,839
331,414
263,425
182,412

 2014م
450,304
247,625
202,679
137,762

مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:
البيان
األصول املتداولة
األصول غيراملتداولة
إجمالي األصول
الخصوم املتداولة
الخصوم غيراملتداولة
إجمالي الخصوم

 2018م
170,239
1,438,483
1,608,722
430,413
464,641
895,054

 2017م
198,664
1,306,271
1,504,935
432,781
443,210
875,991

 2016م
200,970
1,155,417
1,356,387
411,441
421,182
832,622

 2015م
159,250
890,609
1,049,859
377,239
229,634
606,873

 2014م
132,278
816,565
948,843
346,691
156,159
502,850
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 .18تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة.
السنة

 2017م
 2018م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
املكتب الرئيس ي واملنطقة
إجمالي اإليرادات
الوسطى
371,063
732,879
395,494
799,946

املنطقة الغربية

املنطقة الشرقية

اإلمارات العربية املتحدة

250,514
260,361

97,656
126,560

13,646
17,531

 .19إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة.
البيان
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات تشغيلية
الربح (الخسارة) التشغيلي

 2018م
799,946
494,613
305,334
102,216
203,119

التغيرات ( )+أو ()-
+67,068
+40,133
+26,934
+19,700
+7,235

 2017م
732,879
454,479
278,400
82,516
195,884

نسبة التغير
9%
9%
10%
24%
4%

 .20إيضـاح ألي اختـالف عـن معاييـر املحاسـبة املعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونييــن.
ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين لقانونيين.
 .21اسـم كل شـركة تابعـة ورأس مالهـا ونسـبة ملكيـة الشـركة فيهـا ونشـاطها الرئيـس ،والدولة املحـل الرئيـس لعملياتهـا ،والدولة محل تأسيسـها.
اسم الشركة التابعة
شركة وقت اللياقة للتجارة
املحدودة

رأس مالها

نسبة ملكية الشركة فيها

نشاطها الرئيس

الدولة املحل الرئيس لعملياتها

الدولة محل التأسيس

50,000

95%

شركة غير فاعلة (ليس لها نشاط)

-

السعودية
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 .22تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
اسم الشركة التابعة

وقت اللياقة للتجارة

دولة التأسيس

اململكة العربية السعودية

حصة مباشرة ()%

حصة غيرمباشرة ()%

باقي حصة امللكية

95%

-

5%

 .23وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.
بموجب املادة العاشرة بعد املائة من نظام الشركات ،تثبت لكل مساهم جميع الحقوق املتصلة باألسهم ،والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح املقرر
توزيعها .ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل املساهمين في اجتماع الجمعية العامة .وال تلتزم الشركة باإلعالن عن أي أرباح ،ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على
ً
عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة واملتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات رأس املال ،ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام ،والزكاة ،فضال عن
االعتبارات القانونية والنظامية األخرى .ويخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل املبرمة مع الجهات املمولة ،فعلى سبيل املثال ،يستلزم على الشركة الحصول على موافقة
البنك األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنس ي ومجموعة سامبا املالية قبل توزيع أرباح تفوق  %60من صافي أرباحها ،وال يتطلب الحصول على موافقة مجموعة سامبا املالية على ذلك بعد
إدراج أسهم الشركة في السوق .وبموجب اتفاقية التسهيالت املبرمة مع البنك السعودي البريطاني يجب على الشركة أن تعطي األولوية لسداد املستحق من مستحقات التمويل قبل القيام
بتوزيع أي أرباح ما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في النظام األساس ي للشركة .وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.
األرباح السنوية

 .1توزع األرباح السنویة ً
بناء على موافقة الجمعیة العامة بعد توصیة مجلس اإلدارة فیما ﯾتعلق بصافي أرباح الشركة ،ومبلغ األرباح الذي تم حسابه والتخصیص املقترح.
 .2تحتفظ الجمعیة العامة بحقھا في رفض توزیع األرباح في أي سنة من السنوات إذا كان في اعتقادھا أن ھذا التوزیع سیضر بالوضع املالي للشركة ،ومتطلبات رأس املال.
ً
 .3ﯾقوم مجلس اإلدارة بتنفیذ قرار الجمعیة العامة وتوزیع األرباح خالل خمسة عشر (  ) ۱٥ﯾوما من تاریخ االستحقاق املوضح في القرار.
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حساب مبلغ األرباح:
 ﯾتم تخصیص توزیع األرباح السنویة بعد خصم املصروفات العامة مثل الزكاة وضریبة الدخل ،كما ﯾلي:
أ .تجنیب عشرة باملائة ( )%10من صافي األرباح السنویة لتكوین احتیاطي نظامي .ویجوز للجمعیة العامة أن تقرر وقف تجنیب ھذه النسبة إذا بلغ االحتیاطي املذكور  % ۳۰من رأس املال
املدفوع.
ب .ﯾدفع من باقي صافي األرباح ما ال ﯾقل عن خمسة باملائة (  )%٥من رأس املال املدفوع كأرباح للمساھمين.
ج -ﯾجوز للجمعیة العامة العادﯾة بعد توصیة مجلس اإلدارة ،تجنیب عشرین باملائة ( )%20من صافي األرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي ﯾخصص ألغراض معینة.
د -ﯾوزع الفائض من صافي األرباح السنویة على املساھمين ما لم تقرر الجمعیة العامة العادﯾة خالف ذلك.
 عند تخصیص مبلغ توزیعات األرباح من صافي األرباح ،ﯾجوز للجمعیة العامة العادﯾة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى إلى الحد الذي
 .1تخدم فیھ ھذه االحتیاطیات مصالح الشركة أو
 .2تضمن فیھ توزیع أرباح ثابتة على املساھمين.
 توزع األرباح على املساھمين بالتناسب مع عدد األسھم التي ﯾملكھا كل منھم في الشركة .
ً
 توزع األرباح بشكل نقدي أو كأسھم مجانیة أو كلیھما معا
 على مجلس اإلدارة أن ُ
ﯾض ِم ن في تقریره السنوي املقدم للجمعیة العامة للشركة مقدار األرباح املوزعة على املساھمين خالل الفترات املختلفة من السنة املالیة باإلضافة إلى مقدار
األرباح املوص ى بتوزیعھا في نھاﯾة السنة املالیة ومبالغ توزیعات األرباح املتراكمة أﯾضا.
األرباح املرحلية:
 ۱ﯾجوز للشركة توزیع األرباح املرحلیة على مساھمیھا بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي في حالة الوفاء باملتطلبات التالیة: -
ً
أ .تفویض الجمعیة العامة مجلس اإلدارة بتوزیع األرباح املرحلیة بموجب قرار ﯾجدد سنويا
ب .تحقیق الشركة ألرباح جیدة ومنتظمة.
ج -توافر سیولة معقولة لدى الشركة وامتالكھا القدرة على التوقع بصورة معقولة بمستوى أرباحھا.
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د -أن ﯾتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزیع وفقا ألخر قوائمھا املالیة املراجعة ،كافیة لتغطیة األرباح املقترح توزیعھا ،بعد خصم ما تم توزیعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاریخ ھذه
القوائم املالیة.
 ۲إذا اتخذ مجلس اإلدارة قرارا بتوزیع األرباح املؤقتة ،تقوم الشركة باإلفصاح عن ھذا القرار وإعالنه ،وتزوید ھیئة السوق املالیة بنسخة منه فورا.
مساھمون املستحقون واملؤھلون:
 ۱ﯾحدد قرار الجمعیة العامة الذي اعتمد توزیع األرباح السنویة تاریخ استحقاق األرباح وتاریخ توزیعھا .
ُ
 ۲تحدد أھلیة املساھمين لألرباح وفقا للقواعد واللوائح ذات الصلة ،وإعالن الشركة في املوقع اإللكتروني لشركة السوق املالیة السعودﯾة ( تداول).
الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح:
تمت املوافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (االجتماع األول) والذي عقد في يوم األحد بتاريخ  02ربيع اآلخر  1440هـ املوافق  09ديسمبر  2018م على تفويض مجلس
ً
ً
اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنو ًي أو ربع سنو ًي عن العام املالي 2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي مبلغ األرباح املوزعة عن السنة املالية 2018م بلغ  95.9مليون ريال سعودي ،حيث تم توزيع مبلغ 28,179,613ريال سعودي عن الربع الرابع من العام2018م
(أي نسبة التوزيع لقيمة السهم االسمية يعادل )%5.38وتم توزيع مبلغ  50,225,640ريال سعودي عن الربع الثاني والثالث من العام 2018م( أي نسبة التوزيع لقيمة السهم االسميه يعادل
.)9.59%
 .24وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عـدا أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذييـن وأقرباءهـم(أبلغـوا الشـركة بتلـك الحقـوق
بموجــب املــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل و اإلدراج.
هذه الفقرة ال تنطبق على الشركة حيث ادرجت الشركة في السوق املالية تداول في الربع الثالث من عام 2018م وال توجد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود
ألشــخاص )عـدا أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذييـن وأقرباءهـم(أبلغـوا الشـركة بتلـك الحقـوق بموجــب املــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل و اإلدراج.
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 .25وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها
التابعــة ،وأي تغييــر فــي تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خـالل الســنة املاليــة األخيــرة
ال توجد أدوات دين للشركة وال توجد مصلحه وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أي مــن شــركاتها التابعــة .،عليه ،توضح الجداول أدناه
املصلحة في أسهم السركة:
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة وأقربائهم في أسهم الشركة:
بداية السنة

نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

االسم

60.45%

60.45%

-

-

عبداملحسن علي الحقباني

3.2%

-

-3.2%

-3.2%

علي حمد الصقري

0.72%

0.72%

-

-

ربيع ميشيل خوري

-

-

-

-

وليد ميشيل مجدالني

-

-

-

-

يوسف حمد اليوسفي

-

-

-

-

عبدالرحمن محمد البراك

-

-

-

-

كريستوفرايرول كالوسون

-

-

-

-

حصة حمد الصقري

-

-

-

-

شدن حمد الصقري

0.72%

0.72%

-

-

لطيفة محمد الحقباني

4.4%

-

-4.4%

-4.4%

صالح محمد الحقباني

1.6%

0.29%

نهال علي الحقباني

1.3%

-

خالد علي الحقباني

1%

0.004%

حمد علي الصقري

-1.3%

-1.3%
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نورة فهد القحطاني

0.3%

-

-0.3%

-0.3%

وليد علي الحقباني

0.3%

-

-0.3%

-0.3%

حصة زيد الناصر

0.3%

-

- 0.3%

- 0.3%

فهد علي الحقباني

0.2%

-

-0.2%

-0.2%

الجازي عبدالعزيزالناصر

0.2%

-

- 0.2%

- 0.2%

نورة عبدالعزيزالناصر

0.1%

-

- 0.1%

- 0.1%

ندى علي الحقباني

0.1%

-

- 0.1%

- 0.1%

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة الرابعة وأقربائهم في أسهم الشركة:
بداية السنة

نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

االسم

-

-

-

-

0.72%

0.72%

-

-

الدكتور طارق عبدهللا النعيم

-

-

-

-

الدكتور محمد بن فرج الكناني

-

-

-

-

مساعد بن عبدالرحمن املوس ى

-

-

-

-

طارق بن خالد العنقري

-

-

-

-

حصة بنت حمد الصقري

-

-

-

-

الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك
علي بن حمد الصقري
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شدن حمد الصقري

0.72%

0.72%

-

-

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لإلدارة التنفيذية وأقربائهم في أسهم الشركة:
االسم

المنصب

فهد علي الحقباني

الرئيس التنفيذي سابقا
رئيس الشؤون المالية سابقا
والرئيس التنفيذي حاليا
رئيس العمليات سابقا
رئيس التخطيط االستراتيجي
سابقا
مدير عام المراكز النسائية
رئيس التخطيط االستراتيجي
حاليا
رئيس العمليات حاليا

احمر اعظم
سليمان خالد القاضي
ناثان كلوت
سوزن آن فكتوريا وارد
عبدهللا اللحيدان
مايك داوننق

بداية السنة

نهاية السنة

0.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 .26املعلومـات املتعلقـة بـأي قـروض علـى الشـركة :
تسلسل

اسم الجهة املانحة للقرض

مبلغ أصل القرض

مدة القرض

()1
()2
()3
()4
()5

البنك األهلي التجاري
البنك السعودي الفرنس ي
البنك السعودي البريطاني
البنك السعودي الفرنس ي
البنك السعودي البريطاني

173,818
150,000
109,435
25,000
138,702

 6 – 1سنوات
 6 – 1سنوات
 6 – 1سنوات
 7 – 1سنوات
 6 – 1سنوات

ً
املبالغ املدفوعة سدادا
للقرض خالل السنة
28,846
5,000
21,922
47,250
17,917

املبلغ املتبقي من القرض
63,265
95,000
83,471
80,389
162,051

املديونية اإلجمالية للشركة
وشركاتها التابعة

484,177

 .27وصـف لفئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خـالل السـنة املاليـة.
هذه الفقرة ال تنطبق على الشركة حيث ال يوجد فئـات وأعـداد ألي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا
الشـركة خالل السـنة املاليـة.
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 .28وصـف ألي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة ،أو مذكـرات حـق اكتتـاب ،أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة.
هذه الفقرة ال تنطبق على الشركة حيث اليوجد أي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة ،أو مذكـرات حـق اكتتـاب ،أو حقـوق مشـابهة
أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة .
 .29وصـف ألي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء مـن جانـب الشـركة ألي أدوات ديـن قابلة لالسـترداد ،وقيمــة األوراق املاليــة املتبقيــة ،مــع التمييــز بيــن األوراق املاليــة املدرجــة التــي اشــترتها
الشـركة ،وتلـك التـي اشـترتها شـركاتها التابعـة.
هذه الفقرة ال تنطبق على الشركة حيث ال يوجد أي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء مـن جانـب الشـركة ألي أدوات ديـن قابلة لالسـترداد ،وقيمــة األوراق املاليــة املتبقيــة ،مــع التمييــز بيــن األوراق
املاليــة املدرجــة التــي اشــترتها الشـركة ،وتلـك التـي اشـترتها شـركاتها التابعـة.

 .30عـدد اجتماعـات مجلـس اإلدارة التـي عقـدت خالل السـنة املالية األخيرة ،وتواريـخ انعقادها ،وسـجل حضـور كل اجتمـاع موضحـا فيه أسـماء الحاضرين
عدد االجتماعات ( )5إجتماعات
أسم العضو

االجتماع بتاريخ 26
فبراير 2018

االجتماع بتاريخ 24
مايو 2018

االجتماع بتاريخ 7
أغسطس 2018

االجتماع بتاريخ 10
ديسمبر2018

االجتماع بتاريخ 23
ديسمبر2018

عبداملحسن علي
الحقباني

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

حمد علي الصقري

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

3

علي حمد الصقري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

4

حصة حمد
الصقري

حضرت

لم تحضر

حضرت

حضرت

حضرت

ربيع خورى

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

1
2

5
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وليد مجدالنى

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

6
7

عبدالرحمن محمد
البراك

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

كرستوفر ارل
كالوسن

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

لم يعد عضو بسبب اعادة
تشكيل املجلس

9

يوسف حمد
اليوسفي

حضر

حضر

حضر

لم يعد عضو بسبب
إستقالته

لم يعد عضو بسبب
إستقالته

10

طارق النعيم

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

حضر

حضر

11

محمد الكناني

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

حضر

حضر

12

مساعد املوس ى

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

حضر

حضر

13

طارق العنقري

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

لم يكن عضو بعد

حضر

حضر

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة2018/12/09 :م

 .31عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين:
تاريخ الطلب
2018/09/11م
2018/11/1م

الطلب األول
الطلب الثاني

السبب
لتصحيح تخصيص األسهم
لتوزيع األرباح

 .32وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة.
الطرف ذو العالقة
شركة ذيب لتأجيرالسيارات

نوع عالقته بالشركة
عضو مجلس في شركة لجام للرياضة
األستاذ ربيع خوري يعمل وكونه عضو
مجلس في ذيب

نوع الصفقة

مدتها

قيمتها

خدمة تأجير السيارات

العام املالي 2018

1,241,993

94

شركة ميدغلف للتأمين

شركة فدوة للمقاوالت
شركة مهرة الخيرللمقاوالت

شركة سكات للحلول اللوجستية

د .عبدالرحمن البراك (رئيس مجلس اإلدارة
السابق) يعمل كرئيس مجلس لدى
ميدغلف
د .طارق النعيم (عضو املجلس السابق)
يعمل كرئيس تنفيذي لدى ميدغلف
حصة الصقري (عضو مجلس في لجام)
كانت أحد مالك فدوة للمقاوالت حتى 24
سبتمبر 2018

عقد مبيعات الشركات

العام املالي 2018

633,350

بناء

العام املالي 2018

5,927,597

مهرة الخير مملوكة من قبل أخ لرئيس
التنفيذي السابق فهد الحقباني

بناء

العام املالي 2018

3,297,315

سكات مملوكة من قبل والد نائب الرئيس
التنفيذي للتشغيل السابق سليمان
القاض ي

تخليص جمركي

العام املالي 2018

شراء أجهزة رياضية

شركة الحياة اإلستثمارية – سبورتا

سبورتا مملوكة من قبل أخ الرئيس
التنفيذي السابق فهد الحقباني

بيع أجهزة رياضية

عقد تأجيراملركزالرئيس ي مدفوع لحمد
الصقري

األرض مملوكة من قبل حمد الصقري

تأجير األرض

2,178,706
4,289,720

العام املالي 2018
العام املالي 2018

957,977
3,400,000

 .33معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا ،وفيهــا أو كانــت فيهــا مصلحـة ألحـد أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة أو لكبـار التنفيذييـن فيهـا أو ألي شـخص ذي عالقـة
بــأي منهــم:
تم وصف جميع األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فبها وكان لطرف ذو عالقة مصلحه في العقد أو التعامل في الفقرة  32أعاله و تم ذكرها مجددا في الجدول أدناه:
قيمتها
مدتها
نوع الصفقة
نوع عالقته بالشركة
الطرف ذو العالقة
عضو مجلس في شركة لجام للرياضة
1,241,993
العام املالي 2018
خدمة تأجير السيارات
األستاذ ربيع خوري يعمل وكونه عضو
شركة ذيب لتأجيرالسيارات
مجلس في ذيب
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شركة ميدغلف للتأمين

شركة فدوة للمقاوالت
شركة مهرة الخيرللمقاوالت

شركة سكات للحلول اللوجستية
شركة الحياة اإلستثمارية – سبورتا
عقد تأجيراملركزالرئيس ي مدفوع لحمد
الصقري

د .عبدالرحمن البراك (رئيس مجلس اإلدارة
السابق) يعمل كرئيس مجلس لدى
ميدغلف
د .طارق النعيم (عضو املجلس السابق)
يعمل كرئيس تنفيذي لدى ميدغلف
حصة الصقري (عضو مجلس في لجام)
كانت أحد مالك فدوة للمقاوالت حتى 24
سبتمبر 2018

عقد مبيعات الشركات
العام املالي 2018

633,350

بناء

العام املالي 2018

5,927,597

مهرة الخير مملوكة من قبل أخ لرئيس
التنفيذي السابق فهد الحقباني

بناء

العام املالي 2018

3,297,315

سكات مملوكة من قبل والد نائب الرئيس
التنفيذي للتشغيل السابق سليمان
القاض ي

تخليص جمركي

سبورتا مملوكة من قبل أخ الرئيس
التنفيذي السابق فهد الحقباني
األرض مملوكة من قبل حمد الصقري

العام املالي 2018

شراء أجهزة رياضية
بيع أجهزة رياضية
تأجير األرض

2,178,706
4,289,720

العام املالي 2018

العام املالي 2018

957,977
3,400,000

 .34بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت.
ال تنطبيق هذه الفقرة على الشركة حيث اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
 .35بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.
ال تنطبيق هذه الفقرة على الشركة حيث اليوجد اي ترتيب أو اتفاق بموجبه تنازل أحد املساهمين عن حقه في األرباح.
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 .36بيــان بقيمــة املدفوعــات النظاميــة املســددة واملســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة املاليــة الســنوية:
البيان
الزكاة
ضريبة االستقطاع WHT

املسدد
3,064,171
504,245

30,600,807
ضريبة القيمة املضافة VAT
5,917,526
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
948,000
تكاليف تأشيرات وجوازات
13,170,396
رسوم مكتب العمل
2,919,124
رسوم الجمارك
ً
*هذا الرقم تقريبي وقد يختلف الرقم الفعلي املدفوع الحقا خالل العام 2019م.

 2018م
املستحق حتى نهاية الفترة املالية السنوية
ولم يسدد
*3,382,592
189,894
2,770,732
1,061,275
-

وصف موجزلها

بيان األسباب

تم دفعها بناء على قوانين الزكاة
تم دفعها لخدمات خارج اململكة العربية
السعودية
تم دفعها بناء على الئحة القيمة املضافة
تم دفعها بناء على قانون العمل
تم دفعها يناء على االنظمة ذات العالقه
تم دفعها بناء على قوانين أخرى
تم دفعها على االستيراد

متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي
متطلب حكومي

 .37بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.
ال يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.

 .38إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بما يلي:
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ُ
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد لدى املجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
• أن املراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم املالية املوحدة لعام .2018
• لم يوص ي مجلس اإلدارة باستبدال املراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها.
ً
• أنه تم إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2018م وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية.
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• ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة
• التوجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت
• التوجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح
• ال يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة
• التوجد أي فئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خـال السـنة املاليـة
• التوجد أي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة ،أو مذكـرات حـق اكتتـاب ،أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة
• ليس هنالك أي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء مـن جانـب الشـركة ألي أدوات ديـن قابلة لالسـترداد
•

اليوجد أي اختـالف عـن معاييـر املحاسـبة املعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونييــن.

• البوجد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عـدا أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذييـن وأقرباءهـم) أبلغـوا الشـركة بتلـك الحقـوق
بموجــب املــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل و اإلدراج ،حيث ادرجت الشركة في السوق املالية تداول في الربع الثالث من عام 2018م.
 .39إذا كان تقريـر مراجـع الحسـابات يتضمـن تحفظـات علـى القوائـم املاليـة السـنوية.
هذه الفقرة ال تنطبق على الشركة حيث تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن على تحفظات على القوائم املالية.

 .40فـي حـال توصيـة مجلـس اإلدرة بتغييـر مراجـع الحسـابات قبـل انتهـاء الفتـرة املعيـن مـن أجلهـا ،مـع بيـان أسـباب التوصيـة بالتغييـر.
هذه الفقرة ال تنطبيق على الشركة حيث لم يوص ي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات.
 .41اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة املحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن اســتخدامات هــذه األســهم
هذه الفقرة ال تنطبيق على الشركة حيث اليوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
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 .42ما لم يطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك
رقم
املادة

رقم
الفقرة

20

ب

ً
ً
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما سنويا ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم
وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه .

25

8

وضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة.

تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم
باإلجراءات املطلوبة لوضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة في
العام 2019م.

30

8

املشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.

تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم
باإلجراءات املطلوبة لوضع خطط التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة
التنفيذية في العام 2019م.

32

ب

يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل ،بما ال يقل عن اجتماع واحد كل
ثالثة أشهر

تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وقد تم
عقد االجتماع الرابع ملجلس اإلدارة بعد أربعة أشهر من اإلجتماع السابق
له،

36

ج

يضع مجلس اإلدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتهدف إلى حث
أعضائه على العمل بفعالية لاللتزام بواجباتهم تجاه الشركة.

تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وقامت
باإلجراءات املطلوبة إلعداد السياسات وقد قام مجلس اإلدارة بوضع
سياسة داخلية تبين إجراءات عمله وتم اعتمادها في شهر يناير من العام
2019م.

38

1و2

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة ،على أن
تتضمن
ً
أيا مما يلي:
ً
 .1أن يكون حاصال عل شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما
يعادلها،وأن تكون لدي خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.

تحرص الشركة على أن يكون لديها أمين سر مجلس إدارة لديه املؤهالت
والخبرات الكافية للقيام بعمله على أكمل وجه ،ويتم تقييم عمله بشكل
دوري

نص املادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق
تم إدارج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم
ً
حاليا بوضع اإلجراءات املطلوبة التي تتضمن تقييم مدى استقاللية العضو
خالل العام 2019م واألعوام القادمة ،باإلضافة إلى أن تقييم استقاللية
العضو املستقل هي من مهام لجنة الترشيحات واملكافآت حسب الئحة
عمل اللجنة املعتمدة.
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 .2أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.

39

2

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة
بأنشطة الشركة.

أ

يضع مجلس اإلدارة ً
بناء على اقتراح لجنة الترشيحات اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس
ً
وأعضائه ولجان واإلدارة التنفيذية سنويا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة
ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة
الرقابة الداخلية وغيرها ،على أن َّ
تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق
مع مصلحةالشركة.

ب

يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن َ
يفصح عنهاا ألعضاء مجلس
اإلدارة واألشخاص املعنيين بالتقييم.

مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام
2018م تود الشركة اإلشارة إلى أن لجنة الترشيحات واملكافآت ستعمل
خالل األشهر القليلة القادمة على تبني خطة بشأن تدريب أعضاء املجلس
باإلضافة إلى وجود قسم خاص في الشركة معني بتدريب املوظفين وبحسب
الحاجة يتم توفير تدريب ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

يجب أن يشتمل تقييم األداء على املهارات والخبرات التي يمتلكها املجلس  ،وتحديد نقاط
41

ج

د
هـ

و

الضعف والقوة فيها  ،مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة كترشيح كفايات
ً
مهنية تستطيع تطوير أداء املجلس  ،ويجب أيضا أن يشتمل تقييم األداء عل تقييم آليات
العمل في املجلس بشكل عام.

مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام
2018م تود الشركة اإلشارة إلى أنها تعمل على وضع اإلجراءات والسياسات
املنسجمة مع املقترحات االسترشادية لهذه الفقرة.

يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء
واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل
ثالث سنوات.
ً ً
يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا ألداء رئيس املجلس بعد أخذ
وجهات
نظر األعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض
على أن َّ
تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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70

-

َّ
تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى) لجنة إدارة املخاطر (يكون رئيسها وغالبية
أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ُ .ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى
مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

تم إضافة مهام لجنة املخاطر الى لجنة املراجعة.

تختص لجنة إدارة املخاطر بما يلي:
1

71

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة
الشركة ،والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها ً
بناء على املتغيرات الداخلية والخارجية
للشركة.

2

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من
عدم تجاوز الشركة له.

3

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحديد املخاطر التي تهدد
ً
استمرارها خالل االثني عشر شهرا القادمة.

4

اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس
ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

5

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر ّ
وتعرضها لها بشكل دوري (من خالل إجراء
اختبارات التحمل عل سبيل املثال)

6

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر،
ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

7

تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.

8

ضمان توافر املواد والنظم الكافيه إلدارة املخاطر.

9

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس
اإلدارة.

10

التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة
للمخاطر.

11

التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة
الوعي بثقافة املخاطر.

تم إضافة مهام لجنة املخاطر الى لجنة املراجعة.

101

مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة الشركة.

12

تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر( على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك.
ً
ً
تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا مكتوبا عن أعمالها وتقدمة إلى مجلس اإلدارة
ً
ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي على األقل .ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما لنظام
الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إأليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات ،وبيان
اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي
ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلك.

72

أ

78

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية ً
بناء على توصية لجنة
املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة الداخلية ،على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
ج

.3

تم إضافة مهام لجنة املخاطر الى لجنة املراجعة.

مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام
2018م وقد قامت الشركة بإعادة هيكلة إدارة املراجعة الداخلية على أن
تراعي متطلبات هذه املادة وتطبيقها خالل العام 2019م.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية ،بما في ذلك
تحديد عدد املرات التي أخطر فيها املجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة املخاطر)
والطريقة التي عاجل بها هذه املسائل.

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة ،على أن تتضمن-
بصفة خاصة ما يلي: -
 .1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة
ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة.
ً
ً
 .2برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،

85

وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل تلك البرامج.

مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام
2018م وتود الشركة اإلشارة إلى أنها تولي االهتمام الكبير بموظفيها وتعمل
بشكل مستمر للقيام باإلجراءات الالزمة لتبني ما يكفل تطور موظفيها و
السعي إلى تبني سياسات منسجمة مع ما ورد في هذه املادة.

 .3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل
االجتماعي ،ويشمل ذلك ما يلي:
88

.1
.2

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل االجتماعي ،ومقارنة
ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه
اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم
وتثقيفهم بها.

مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام
2018م وتود الشركة اإلشارة إلى أنها بصدد القيام باإلجراءات الالزمة لتبني
ما ورد في هذه املادة مع التنويه بأنشطة املسؤولية االجتماعية التي قامت بها
شركة لجام للرياضة كما ورد في الفقرة رقم  12من هذا التقرير

102

.3
.4

95

اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة
الشركة.
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ،فعليه أن يفوض إليها
االختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة ،وعلى هذه اللجنة
ً
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل،
بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

تم إضافة مهام لجنة الحوكمة الى لجنة الترشيحات واملكافات.
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ً
هذا وقد استعرض التقريــر معلومــات عــن أنشــطة الشــركة ونتائجهــا املاليــة وأدائهـا وإنجازاتهـا وخططهـا املسـتقبلية خـالل العـام املالـي املنتهـي فــي  31ديســمبر 2018م ،واملعــد وفقــا ملتطلبــات
ً
الئحــة حوكمة الشركات والضوابـط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـذا لنظـام الشـركات الخاصـة بشـركات املسـاهمة املدرجـة الصادرتيــن عــن هيئــة الســوق املاليــة ونظــام الش ـركات

والنظــام األساســي للشــركة.
ويتقـدم مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بخالـص الشـكر والتقديـر علـى ثـق ـة املساهمين واملستثمرين فـي إدارة لجام للرياضة (وقت اللياقة) وستستمر الشركة في مسيرتها
للنجاح والنمو والتوسع املستقبلي بما يتماش ى مع الخطط واألهداف املرسومة ،آملين أن نلتقـي بكـم خـالل االجتمـاع السـنوي للجمعيـة العامـة للمسـاهمين للـرد علـى استفسـاراتكم بخصـوص
مـا تضمنـه هـذا التقريـر.

وهللا ولي التوفيق
مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
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