
1

التقرير السنوي 

القوة واالستقرار 
            و

             النمو المستدام



2022 التقرير السنوي

 2 3



2022 التقرير السنوي

 4 5

ملخص القوائم المالية                   74 - 83تقرير مجلس اإلدارة      40 - 71التقرير اإلسرتاتيجي     22 - 37نظرة عامة            08 - 19

مقدمة

لمحة موجزة 

أبرز مالمح األداء المالي
والتشغيلي

فريق القيادة

عالماتنا التجارية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

اإلستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

تقرير المراجع الخارجي

قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

قائمة المركز المالي للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة
المنتهية في 31 ديسمبر 2022

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

قائمة التدفقات النقدية )تتمة( للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022

08

10

12

16

18

24

28

30

32

36

74

79

79

80

81

82

83

1234



2022 التقرير السنوي

 6 7

نظرة عامة



2022 التقرير السنوي

 8 9

الرؤية
أن نكون نــادي اللياقة المفّضل واألقرب للجميع.

الرسالة

توجيــه المجتمــع نحــو نمــط حيــاة صحــي وســليم وتشــجيع 
يــن الرياضيــة بشــكل يومــي. األفــراد عــى ممارســة التمار

القيم

التمّي في خدمة العمالء

الزناهة

المسؤولية

التعاون

االبتكار

مقدمة
نبذة

رشكــة لجــام للرياضــة هــي رشكــة مســاهمة ســعودية تأسســت 
ــخ 1429/4/29هـــ  ــم -146 س وتاري ــوزاري رق ــرار ال ــب الق بموج
رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  2008/6/14م  الموافــق 
2012/5/6م  الموافــق  1433/6/14هـــ  وتاريــخ   1010337986

بمدينــة الريــاض ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــرون  ــة وع ــمائة وثالث ــايل خمس ــة الح ــال الرك ــغ رأس م ويبل
ــرة  ــتمائة وع ــف وس ــون أل ــة وثالث ــة وثالث ــان مائ ــون وثم ملي
ــون  ــان وخمس ــم إىل اثن ــعودي، مقس ــال س يـ )523,833,610( ر
وثالثمائــة وواحــد  ألــف  وثمانــون  وثالثــة  وثالثمائــة  مليــون 
وســتون )52,383,361( ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة 
ــاالت ســعودية للســهم الواحــد.  ي بالكامــل قدرهــا عــرة )10( ر

يتمثــل النشــاط الرئيــي للركــة ـفـي إدارة وتشــغيل المراكــز 
الرياضيــة. ومنــذ ذلــك الحــن. حققــت الركــة نمــًوا باهــًرا قوامــه 
ــا للياقــة مملــوًكا بالكامــل للجــام عــام 2022م، لتنهــي  156 نادًي
العــام بحــوايل 327 ألــف مشــرتك. وبهــذا تعــّد لجــام أكــر مشــغل 
لسلســلة المراكــز الرياضيــة فــي منطقــة الــرق االوســط، وتتصّدر 

القطــاع فــي رشيحــي مراكــز الذكــور واإلنــاث. 

نظرة عامة
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لمحة موجزة 

القوة واالستقرار 
والنمو المستدام

تمثلــت  مهمــة  خطــوًة   2022 العــام  شــهد 
تأســيَس رشكــٍة  للرياضــة”  “لجــام  قــرار  ـفـي 
تابعــة مملوكــة لهــا بالكامــل، وترسيــع تنفيــذ 
الركــة  تحقيــق  عــن  فضــاًل  اســرتاتيجيتها، 
أعــى صافــي أربــاح فــي تاريخهــا، ووصــول عــدد 
األعضــاء رقمــًا قياســيًا غــر مســبوق، وتســجيل 
أعــى رصيــد إيــرادات مؤجلــة للركــة عــى 

اإلطــالق. 

كان جليــًا بحلــول نهايــة العــام أن هــذه الفــرتة 
مــن العمــل المؤســي والمركــز عــى جميــع 
المتينــة  الماليــة  واإلدارة  الركــة  قطاعــات 
التطــورات  مــع  للتكيــف  العاليــة  والجاهزيــة 
الــي يشــهدها القطــاع قــد نجحــت بالفعــل في 
ــة للركــة ووضعهــا  ــة العمومي ــز المزياني تعزي
ــًا  ــابهًا زخم ــتدام، وإكس ــٍو مس ــار نم ــى مس ع
اســتثمارية  كمنصــة  مكانتهــا  يرســخ  قويــًا 
واثقــة  بخطــى  تنطلــق  واعــدة  مســتقبلية 
ــكار  ــن األف ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــو تطبي نح
وإطــالق حزمــٍة متكاملــة مــن االســتثمارات 
ــرح  ــة وط ــا الرقمي ــاء بقدراته ــة لالرتق المدروس

ــدة. ــة الرائ ــة والرياض ــات الصح ــات وخدم منتج
ومــع رشوع الركــة ـفـي فصــل جديــد مــن 
االســرتاتيجي،  والنمــو  التاريخــي  التوســع 
وموظفيهــا  أعضائهــا  بمقــدور  ســيكون 
ــو  ــدات النم ــاركة فــي عائ ــاهميها المش ومس
ـفـي  الموجهــة  االســتثمارات  خــالل  مــن 
قطاعــات اللياقــة البدنيــة والرياضــة والتعافــي، 
ــدة، والمشــاريع المشــرتكة،  والقطاعــات الجدي

الجديــدة.  األســواق  ـفـي  التوســع  وخطــط 

بمثابــة  نواحــي كثــرة  ـفـي   2022 عــام  كان 
محطــة رضوريــة إلظهــار المرونــة وتبــي التغيــر 
جائحــة  تداعيــات  مــن  التعاـفـي  رحلــة  وبــدء 
ــة -  ــاب المصلح ــوم ألصح ــن الي ــا. ويمك كورون
عــى اختــالف فئاتهــم - أن يتطلعــوا إىل مرحلــٍة 
القــوي  واألداء  الُمَطْمــِن  االســتقرار  مــن 
والنمــو المســتدام تــدنش فصــاًل جديــدًا ومثــًرا 

ــة.  ــا العريق ــرة رشكتن فــي مس

 10 نظرة عامة

11
مركز اضافي
تم افتتاحه

257
مليون ريال
صافي ربح

 أكثر من

1.1 
مليار ريال

 إيرادات

327 
ألف عضو

 أكثر من

20 
 مركز تم تجديدة بشكل

كامل او جزئي

50 
 أكثر من

مركز يعمل 24 ساعة

المشاركني في الخدمات 
الرياضية المدفوعة 

والمجانية

4.8 من 
 5.0
مستوى رضى

 أكثر من

ألف

190 
 متوسط حضور حصص
 التمارين الجماعية في

 الشهر

920
ألف

 تحميل نشط للتطبيق

 أكثر من
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أبرز مالمح األداء
والتشغيلي  المالي 

بــدأت المجتمعــات حــول العالــم فــي التحــرر مــن القيــود 
عــام  خــالل  كورونــا  جائحــة  تداعيــات  فرضتهــا  الــي 
ــاركة  ــجيع المش ــم وتش ــن دع ــام ع ــوان لج ــم تت 2022، ول
المجتمعيــة فــي األنشــطة الرياضيــة والبدنيــة مســتفيدًة 
ــرة  ــات مبتك ــم خدم ــة لتقدي ــول الرقمي ــل الحل ــن أفض م
ــة  ــة متخصص ــم رياضي ــكار مفاهي ــداد وابت ــاء وإع لألعض
جديــدة فــي إطــار اســرتاتيجية شــاملة نجحــت مــن خاللهــا 
ــة العــام.  ــول نهاي ــة بحل فــي تحقيــق معــدالت نمــو قوي

وفــي هــذا الســياق، شــهد العــام 2022 افتتــاح مجمــوع 
مــن األنديــة جديــدة لخدمــة قاعــدة أعضاءنــا المتناميــة   
فئــة  ـفـي  و  جديــدة،  اكســرس  مراكــز   9 افتتــاح  تــم 
المراكــز المتكاملــة تــم افتتــاح مركزيــن جديديــن و مركــز 

أخــر محــول.

ــام  ــة الع ــع نهاي ــة م ــة للرك ــاح اإلجمالي ــت األرب ارتفع
بنســبة %17 وســجل صاـفـي األربــاح نمــوًا بنســبة 25% 

مقارنــة بعــام 2021. وبالمثــل، وصــل عــدد األعضــاء رقمًا 
ــد  ــى رصي ــة أع ــت الرك ــبوق، وحقق ــر مس ــيًا غ قياس
ــدد  ــر ع ــتقطبت أك ــالق واس ــى اإلط ــة ع ــرادات مؤجل إي
اليــوم  لجــام  وتنطلــق  تاريخهــا.  ـفـي  العضــوات  مــن 
بالخطــة  مسرتشــدًة  المســتدام  النمــو  تحقيــق  نحــو 
اإلســرتاتيجية والــي تحــدد بالتفصيــل كل مــا يتعلــق 
باألنديــة الجديــدة المزمــع افتتاحهــا والمنصــات الرقميــة 
التوســع  ومســار  العمليــات  توحيــد  وآليــات  المرتقبــة 
الجغراـفـي للركــة وجهــود االرتقــاء بتجربــة العمــالء 

ــتويات. ــة المس ــى كاف ع

وتســتكمل تلــك الجهــود باســرتاتيجيات جديــدة لالحتفــاظ 
الموظفــن،  إلرشاك  مبتكــرة  وبرامــج  باألعضــاء 
المثمــرة  الــراكات  إبــرام  عــى  المســتمر  والحــرص 
مــع مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص الــي تنســجم 

معنــا ـفـي الرؤيــة والطمــوح. 

145

156

2021

2022

129

131

2021

2022

2021

2022 1,066

885

2021

2022

23%

24%

2021

2022

53%

52%

20%

16

25

2021

2022

تمرين شخصي إيجار خدمات أخرى

اشتراكات أفراد والشركات

18
13

66

66

195103

932

مصادر اإليرادات (مليون ريال سعودي)  العضوية (باآلالف) 

أعضاء الشركاتأعضاء السيداتأعضاء الرجال

عدد المراكز المتكاملة

هامش صافي الربح* 

عدد مراكز إكسربس

اإليرادات

مجموع المراكز

هامش الربح قبل احتساب مصاريف االستهالك 
واالطفاء والفوائد والزكاة والرضائب*

* تضمنت سنة 2021 بنود غري متكررة تتعلق بتخفيضات إيجار

عدد حصص
التمارين الجماعية

مجموع حضور
حصص التمارين الجماعية

ألفمليون2.3

متوسط اإليرادات
لكل مركز

األعلى منذ اإلدراجاألعلى منذ اإلدراج

مليون7
متوسط صافي
الربح لكل مركز

مليون2

نظرة عامة
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20212022

خدمات أخرى

مصادر اإليرادات (مليون ريال سعودي) 

اشتراكات األفراد
والشركات

تمرين شخصي إيجار

التدفقات النقدية الحرة التدفقات النقدية التشغيلية

2021

2022

2021

2022

206

257

2021

2022

467

554

2021

2022

439

669

2021

2022

211

489

2021

2022

إجمايل الربح  هامش إجمايل الربح* 

الربح قبل احتساب مصاريف االستهالك
واالطفاء والفوائد والزكاة والرضائب صافي الربح 

775

932

90103
1018 1013

42%

41%436

373

17%

132%

25%19%

52%

* تضمنت سنة 2021 بنود غري متكررة تتعلق بتخفيضات إيجار

20212022 العضوية (باآلالف) 

أعضاء الرجال أعضاء النساء أعضاء الشركات

90

103

2021

2022

2021

2022

42

44

2021

2022

300

396

103

112

2021

2022

32%

عدد المراكز الرجاليةإيرادات التدريب الشخيص

عدد المراكز النسائية اإليرادات المؤجلة

190195

5966
40

66

14%

مؤرشات األداء الرئيسية المالية والتشغيلية

نظرة عامة
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االستاذ عدنان الخلف
الرئيس التنفيذي

االستاذ عاصم العطاس
المدير المايل

االستاذ عيل بن حمد الصقري
رئيس مجلس اإلدارة، غري تنفيذي

االستاذ حمد بن عيل الصقري
نائب رئيس مجلس اإلدارة، تنفيذي

السيدة حصة بنت حمد الصقري
عضو مجلس اإلدارة، غري تنفيذي

الدكتور محمد بن فرج الكناني
عضو مجلس اإلدارة، مستقل

االستاذ مشعل بن ابراهيم المشاري
عضو مجلس اإلدارة، مستقل

االستاذ طارق بن خالد العنقري
عضو مجلس اإلدارة، مستقل

االستاذ هشام بن حسني الخالدي
عضو مجلس اإلدارة، مستقل

اإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارة

نظرة عامة
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العالمات التجارية

تتمثــل المعادلــة الرابحــة لركــة لجــام فــي المواقــع االســرتاتيجية المختــارة لمراكــز اللياقــة البدنيــة الخاصــة بهــا، والي 
ــه، مــع كافــة التجهــزيات الالزمــة لخدمــة مجتمــع اللياقــة  ــم تصميمهــا لتوفــر مركــزًا مالئمــًا يســهل الوصــول إلي ت
ــة  ــة فائق ــة الحديث ــدات التقني ــالل المع ــن خ ــز م ــب كل مرك ــية فــي قل ــام األساس ــم لج ــس قي ــذا، وتنعك ــة. ه البدني
التقــدم، وكذلــك فــي تزويــد المســتخدمن بتجربــة عمــالء بالغــة التمــزّي، والــي تكتمــُل بمجموعــة متنوعــة مــن عــروض 
الركــة، مــن خــالل التمايــز الذكــي والتكتيكــي للعالمــة التجاريــة، مــع إتاحــة االختيــار مــن بــن مختلــف العــروض الــي 

تناســب مزيانيــات جميــع المســتفيدين.

تعــز وتفتخــر لجــام بفريــٍق عالمــي محــرتف فــي مجــال اللياقــة البدنيــة، والــذي تــم تكوينــه ليجعــل مــن »وقــت اللياقة« 
يــة التالية:  الصالــة الرياضيــة المفضلــة.  هــذا، وتقــوم لجــام حاليــًا بــإدارة وتشــغيل العالمــات التجار

وقــت اللياقة بلس / ليديز بلس

ــة  ــن اللياق ــع ب ــة تجم ــتمتع فــي بيئ ــة واس ــش التجرب ِع
ــة  ــة التجاري ــذه العالم ــتهدف ه ــة. تس ــة والفخام البدني
ــة  ــة حرصي ــى تجرب ــول ع ــعون للحص ــن يس ــراد الذي األف
مــن فئــة الخمــس نجــوم. توفــر العالمــات التجاريــة 
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــة، م ــات الخصوصي ــى درج ــس” أق “بل
المعايــر الفائقــة الــي تتمــزي بهــا الركــة، حيــث تشــمل 
المرافــق أحــواض ســباحة هــي األفضــل ـفـي فئتهــا، 
مــع أحــواض الجاكــوزي وأحــواض الغطــس فــي مواقــع 
ــارة، والصــاالت الرياضيــة كاملــة التجهــزي، إىل جانــب  مخت
مســارات داخليــة للجــري والمــي، كمــا تشــمل المرافق 
اإلضافيــة غــرف البخــار وغــرف الســاونا ومرافــق تصفيف 
الشــعر، إىل جانــب صــاالت االســكواش، وكذلــك الصــاالت 

ــرتاحات. ــة واالس االجتماعي

وقــت اللياقة / وقت اللياقة ليديز

للرياضــة  منشــأٍة  ـفـي  المتمــزية  بخدماتنــا  اســتمتع 
واللياقــة البدنيــة مــن فئــة رجــال األعمــال، بعالمتهــا 
التجاريــة الــي تســتهدف المســتخدمن الباحثــن عــن 
ــة إىل  ــورة، دون الحاج ــة ومتط ــات متكامل ــأة خدم منش

الخصوصيــة اإلضافيــة الــي توفرهــا فئــة “بلــس”.
كغرهــا مــن مراكــز “بلــس”، تتوفــر فــي “وقــت اللياقــة” 
أحــواض للســباحة وأحــواض للغطــس، وجاكــوزي، إىل 
جانــب أحــدث المعــدات الموجــودة ـفـي جميــع مراكــز 
مــن  المراكــز  بعــض  تســتفيد  كمــا  البدنيــة،  اللياقــة 
المســارات الداخليــة لممارســة رياضــة الجــري والمــي، 
كمــا ُتوفــر هــذه العالمــة التجاريــة أيضــًا - وفــي مواقــع 
ــة  ــور لممارس ــز الذك ــبة بمراك ــاحًة مناس ــددة - مس مح
ــرة  ــدم والك ــرة الق ــل ك ــرى، مث ــة األخ ــطة الرياضي األنش

ــة. ــس الطاول ــكواش وتن ــرة واالس الطائ

وقــت اللياقة برو / ليديز برو

للمســتخدمن  بــرو”  اللياقــة  “وقــت  مراكــز  توفــر 
ــات،  ــزيات والخدم ــن الم ــزة م ــعة ومرك ــًة واس مجموع
حيــث ُتوجــد مســابح واســعة للتدريــب، أو لالســرتخاء بعــد 
التمريــن، باإلضافــة إىل الجاكــوزي وأحــواض الغطــس 
ــز  ــع المراك ــزي جمي ــم تجه ــا ت ــددة، كم ــع مح فــي مواق
بأحــدث التقنيــات بمــا يســاهم فــي رفــع مســتوى اللياقــة 
البدنيــة للمســتخدمن. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك غــرف 

ــة. ــن الرياضي ــواع التماري ــن أن ــوع م ــكل ن ــة ل مخصص

وقت اللياقة إكســبرس / ليديز إكسبرس

ــرس  ــز إكس ــرس / ليدي ــة إكس ــت اللياق ــز وق ــد مراك  ُتع
عــن  الباحثــن  للمســتخدمن  المثاليــة  المراكــز  مــن 
ــث  ــو”. حي ــب “كاردي ــة القل ــة عضل ــوة وتقوي ــن الق تماري
بمــا  رقميــًا،  وُممَكنــة  رياضيــة سلســة  تجربــة  تتوفــر 
ــك فــي  ــة، وذل ــى قيم ــى أق ــول ع ــاعد فــي الحص ُيس
مراكزنــا للرياضــة واللياقــة البدنيــة الــي يســهل الوصــول 
إليهــا والمراكــز الــي تعمــل عــى مــدار 24 ســاعة يوميــًا 
والخاصــة بريحــة الذكــور، والمجهــزة تجهــزًيا كامــاًل 
بمجموعــٍة مــن برامــج ومعــدات تماريــن تقويــة عضلــة 
القلــب وغرهــا مــن معــدات تماريــن القــوة. إضافــًة إىل 
ــي  ــدات ال ــدث المع ــة بأح ــاالت الرياضي ــع ص ــزي جمي تجه

ــام. ــة لج ــا رشك ــزي به تتم
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يسعدني أن أقدم التقرير السنوي لرشكة لجام للرياضة 
لعام 2022 في ختام عاٍم استثنائي حافٍل حققنا خالله 

إنجازاٍت مشهودة عىل صعيد النمو االسرتاتيجي والتشغييل 
المستدام ولله الحمد. 

عيل بن حمد الصقري

 22 التقرير اإلسرتاتيجي



2022 التقرير السنوي

 24 25

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بفضــل هللا عــز وجــل وتوفيقــه، ثــم بتوجيهــات خــادم 
األمــن،  عهــده  ويل  وســمو  الريفــن  الحرمــن 
 2022 العــام  خــالل  المملكــة  قطعــت  هللا،  أيدهمــا 
أشــواطًا مهمــة وســجلت إنجــازاٍت اجتماعيــًة واقتصاديــًة 
ــيدة  ــادة الرش ــر للقي ــام الكب ــاج االهتم ــاءت نت ــرى، ج ك
ــة  ــة االجتماعي ــم التنمي ــة فــي دع ــا المدروس وتوجهاته
واالقتصاديــة والمرونــة الماليــة فــي مواجهــة الظــروف 

االقتصاديــة العالميــة غــر المواتيــة. 

أداًء اســتثنائيًا كواحــدٍة مــن  وقــد ســجلت المملكــة 
ــام 2022،  ــالل ع ــم خ ــوًا فــي العال ــادات نم أرسع االقتص
حيــث ترجــح التوقعــات وصــول الناتــج المحــي اإلجمــايل 

 .3% %7 تقريبــًا وتراجــع التضخــم إىل أقــل مــن  إىل 

وتضمــن تلــك األســس المتينــة - إىل جانــب اســتمرار 
االســتثمارات العامــة ذات الطابــع االســرتاتيجي فــي عــدة 
قطاعــات عاليــة النمــو - توفــر كافــة المقومــات الالزمة 
لتمكــن االقتصــاد الوطــي مــن النمــو المســتقبي، كما 
أنهــا كانــت بمثابــة دعائــم مهمــة للنمــو الــذي حققتــه 
رشكــة لجــام. حيــث حققــت الركــة نتائــج قياســية وغــر 
ــد مــن المــؤرشات الماليــة  ــد العدي مســبوقة عــى صعي
والتشــغيلية، وقطعنــا أشــواطًا مهمــة َتوجــت عامــًا 
مــن النمــو المــدروس والرتكــزي المســتمر عــى االرتقــاء 

ــة العمــالء. بتجرب

االجتماعــي  التغيــر  بفضــل  النتائــج  تلــك  وتعــززت 
ــيًا  ــركًا أساس ــد مح ــذي يع ــة، وال ــوايل فــي المملك المت
ــن  ــة م ــٍة متنوع ــن مجموع ــة وتمك ــة االقتصادي للتنمي

المســتحدثة.  القطاعــات 

التغيير االجتماعي 

اســتثمرنا، فــي لجــام، فــرَص التوســع االســرتاتيجي الــي 
تجــاه  اإليجابيــة  االجتماعيــة  التحــوالت  عنهــا  أثمــرت 
خــالل  الشــخصية مــن  والرفاهيــة  الرياضــة  ممارســة 
جديــدة  ســكانية  لرائــح  متخصصــة  خدمــات  توفــر 

وفئــات متنوعــة حســب مســتوى الدخــل.

الجديــدة  والعــروض  المنتجــات  هــذه  تتمــاىش 
رســمتها  الــي  الصحيــة  األهــداف  مــع  اســرتاتيجيًا 
ــدف  ــا به ــرى تصميمه ــث ج ــعودية 2030، حي ــة الس رؤي
ــارات وتيســر وصــول أكــر عــدد ممكــن مــن  ــع الخي تنوي
المســتفيدين إىل أســلوب حيــاة أكــر صحــة وحيويــة. 
فاللياقــة البدنيــة الجيــدة هــي مفتــاح النجــاح الشــخيص 
والمهــي، وهــي أســلوب حيــاٍة متكامــل تســعى لجــام 

وتعميمــه.  لتعزيــزه 

كان األداء االقتصــادي القــوي للمملكــة خالل عــام 2022 
بمثابــة دفعــٍة قويــة لجهــود الركــة الراميــة إىل تشــجيع 
وتمكــن أســاليب حيــاة أكــر صحــة، وعاماًل أساســياً ســهل 

كثــراً تنفيــذ خطتنــا االســرتاتيجية وللــه الحمــد. 

وقــد تشــكلت مالمــح هــذا العــام بفضــل التقنيــات 
مشــاركة  لتعزيــز  تبنيناهــا  الــي  الجديــدة  والمرافــق 
األعضــاء، فضــاًل عــن نجاحنــا فــي تدشــن مراكــز جديــدة، 
حلــوٍل  وتطبيــق  مبتكــرة،  رقميــة  منصــات  وإطــالق 

األنديــة. إلدارة  متكاملــة 
تجربــة  لتعزيــز  معــًا  التطــورات  تلــك  تضافــرت  وقــد 
العمــالء، ورفــع مســتوى االســتقرار فــي األداء، وتبســيط 
ــا  ــة حصته ــة وحماي ــا العامل ــة لقوته ــات إدارة الرك آلي

الســوقية. 

الخطة االستراتيجية

أكــد مجلــس اإلدارة عــى تنفيــذ االســرتاتيجية لتعزيــز 
حضورنــا الســوقي محليــًا وإقليميــًا. 

وتتضمــن اإلســرتاتيجية خطــًة طموحــة للتوســع الجغرافي 
يــادة عــدد أســتوديوهات التماريــن الجماعيــة ومراكــز  وز

االكســرس والمراكــز التقليديــة والمراكــز النســائية.

كمــا ســرتكز الركــة أيضــًا عــى االرتقــاء بتجربــة العمالء 
ــات ذات  ــدة وخدم ــة جدي ــكار أدوات رقمي ــالل ابت ــن خ م
قيمــة مضافــة، إىل جانــب توســيع قطاعــي التدريــب 

ــات.  ــة للمؤسس ــات الموجه ــخيص والخدم الش

ــد،  ــات كوفي ــن تداعي ــة التعافــي م ــالق موج ــع انط وم
عــاودت عملياتنــا زخمهــا واســتأنفت لجــام نموهــا عــى 
مــدار عــام 2022 حــى وصلــت للمســتويات المســجلة 
قبــل الجائحــة. حيــث ســجلت اإليــرادات نمــوًا ســنويًا قــدره 
%20 لتصــل إىل 1,066 مليــون ريــال ســعودي، بزيــادة 
يــال ســعودي مقارنــة بعــام 2021. قدرهــا 180 مليــون ر

ـفـي  أربــاح  صاـفـي  أعــى  الركــة  حققــت  وبالمثــل، 
غــر  قياســيًا  رقمــًا  األعضــاء  عــدد  ووصــل  تاريخهــا، 
مســبوق، إىل جانــب تســجيل أعــى رصيــد إيــرادات مؤجلــة 
ــع  ــؤرشات تمت ــك الم ــد تل ــالق. وتؤك ــى اإلط ــة ع للرك
الركــة بمزيانيــة عموميــة قويــة ونمــٍو مســتدام وزخــم 
قــوي يؤهلهــا الســتكمال مســرة التطويــر االســرتاتيجي 

ــإذن هللا. ــده، ب ــا بع ــام 2023 وم ــالل ع خ

قيمة مستدامة لصالح المساهمين

يرسنــي اإلعــالن عــن تأسيســنا رشكــًة تابعــة خــالل عــام 
2022 تســتهدف قطاعــات األعمــال األساســية وغــر 
ــتثمار فــي  ــام األول االس ــوىل فــي المق ــية، وتت األساس
الــي يمكنهــا توفــر مــالءة  العالقــات االســرتاتيجية 
ــح  ــة لصال ــتمرًا فــي القيم ــوًا مس ــتدامة ونم ــة مس مالي

المســاهمن.  عــالوة عــى ذلــك، يمثــل هــذا التقريــر 
الســنوي ســجاًل الســتثماراتنا وشــهادًة عــى الزامنــا 

الراســخ بإرضــاء عمالئنــا ورشكائنــا والمجتمــع ككل.

ــذ إدراجهــا خططهــا التوســعية  لقــد حققــت الركــة من
وعظمــة  األربــاح  لتوزيــع  سياســتها  عــى  وحافضــت 

القيمــة لمســاهميها كمــا كان مخطــط لــه.

ــا نســترف عــام 2023 باســرتاتيجية مســتقبلية  كمــا أنن
تقــوم عــى قيمنــا المشــرتكة المتمثلــة ـفـي التمــزي 
الجــودة،  عاليــة  والمرافــق  العمــالء،  خدمــات  ـفـي 
لتحقيــق  كذلــك  ونســعى  المــال.  مقابــل  والقيمــة 
نمــٍو إضاـفـي مــن خــالل تعزيــز آليــات ضبــط التكلفــة 
ـفـي  المدروســة  باألعضــاء واالســتثمارات  واالحتفــاظ 
قطاعــات األعمــال األساســية وغــر األساســية بمختلــف 
ــص  ــن خال ــر ع ــب يل أن أع ــام، يطي ــواقنا.  وفــي الخت أس
امتنانــي وتقديــري لمســاهمينا وأعضــاء مراكزنــا الكــرام 
ــة عــى دعمهــم  ــة المعني ــا والجهــات الحكومي ورشكائن
ــر  ــي القدي ــوىل الع ــائلن الم ــل، س ــتمر والمتواص المس
أن يديــم عــى وطننــا الغــايل نعمــة األمــن واألمــان، 

ــار. ــة، واالزده ــدم، والصح والتق

ــة المباركــة إىل  ــكل ثقــة فــي ظــل هــذه البيئ ــع ب ونتطل
الــي نعمــل بهــا، والمســاهمة  خدمــة المجتمعــات 
فــي تحســن الصحــة العامــة، وتعزيــز نجاحــات االقتصــاد 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــي ع الوط

وهللا ولي التوفيق 

التقرير اإلسرتاتيجي
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نودع في لجام للرياضة عامًا من التغيري الهيكيل والنمو 
المتسارع واألداء المايل غري المسبوق، ويسعدني أن 

أفّصل في ثنايا هذا التقرير كيف نجحت اإلسرتاتيجية 
الطموحة للرشكة في أعقاب جائحة كورونا في ابتكار 
القيمة لصالح المساهمني رغم التحديات الكربى اليت 

تواجه القطاع والظروف العالمية غري المواتية.

عدنان الخلف
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كلمة الرئيس التنفيذي

ــكي  ــر الهي ــن التغي ــًا م ــة عام ــام للرياض ــودع فــي لج ن
المســبوق،  غــر  المــايل  واألداء  المتســارع  والنمــو 
التقريــر كيــف  ثنايــا هــذا  ُأَفِصــل ـفـي  ويســعدني أن 
نجحــت اإلســرتاتيجية الطموحــة للركــة ـفـي أعقــاب 
جائحــة كورونــا فــي ابتــكار القيمــة لصالــح المســاهمن 
ــات الكــرى الــي تواجــه القطــاع والظــروف  رغــم التحدي

العالميــة غــر المواتيــة.

فرضتهــا  الــي  القيــود  تراجــع   2022 العــام  شــهد 
تداعيــات الجائحــة، واســتأنفت لجــام خاللهــا مســار النمــو، 
الرفيعــة،  اإلداريــة  القيــادات  مــن  نخبــًة  واســتقطبت 
وأكملــت تنفيــذ اســرتاتيجيتها. كمــا تــم خــالل العــام 
افتتــاح 11 ناديــًا جديــدًا، وتوســيع قاعــدة عمالئنــا بشــكٍل 
ــكانية  ــح الس ــة والرائ ــواع العضوي ــة أن ــال كاف ــر ط كب
ــالق  ــك بإط ــام 2022 كذل ــزي الع ــة. وتم ــات العمري والفئ
مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات الجديــدة، الــي 
تســتهدف فــي جانــٍب منهــا اســتثمار الفــرص الــي نتجــت 
عــن التعديــالت التنظيميــة ذات الصلــة الــي أقرتهــا وزارة 

ــة.  الرياض

السوق 

التوســعية  بخططهــا  اإلرساع  ـفـي  الركــة  نجحــت 
والنهــوض برســالتها ـفـي مجــال التوعيــة المجتمعيــة 
مســتفيدًة مــن الفــرص الــي أثمــر عنهــا حــرص حكومــات 
االســواق الــي نعمــل بهــا عــى تحســن الصحــة العامــة 
ــن،  ــن والمقيم ــي للمواطن ــاة الصح ــط الحي ــز نم وتعزي
ــاه  ــة تج ــر إيجابي ــة أك ــف اجتماعي ــاه مواق ــع باتج والدف

ــة.  ــات الصحي ــة والممارس ــطة الرياضي أنش

وفــي إطــار دعمنــا لتلــك األهــداف االجتماعيــة المهمــة 
ومســاعينا لتقديم قيمة مســتدامة لصالح المســاهمن، 
ــة  ــى حص ــد - ع ــه الحم ــتحواذ – ولل ــام االس ــل لج تواص
ــتهدفة  ــات المس ــع الفئ ــر جمي ــر ع ــي األك ــوقية ه س
وبفــارٍق واضــح بينهــا وبــن أقــرب منافســيها، بمــا فــي 
ذلــك فئــة العضويــات الممــزية والمتوســطة ومنخفضــة 
ــام،  ــة الع ــول نهاي ــائية. وبحل ــات النس ــة والعضوي التكلف
غــر  قياســيًا  رقمــًا  األعضــاء  عــدد  إجمــايل  وصــل 
مســبوق، مرتفعــًا بنســبة %13 عــى أســاس ســنوي. 

ــات.  ــع الفئ ــوًا فــي جم ــات نم ــت العضوي ــث حقق حي

للركــة  “اكســرس” فرصــة مهمــة  وتمثــل عالمــة 
كونهــا تســتهدف قطاعــًا منخفــض التكلفــة ورسيــع 

النمــو ويشــهد تنافســية عاليــة. 

ــرس  ــز اكس ــاح 9 مراك ــام 2022 افتت ــالل ع ــم خ ــد ت وق
ــد فــي 2023  ــاح المزي ــإذن هللا افتت ــنواصل ب ــد، وس جدي
ومــا بعــده. حيــث تمثــل أنديــة اكســرس منخفضــة 
ــا  ــز حصتن التكلفــة وعاليــة القيمــة محــركًا أساســيًا لتعزي

ــة.  ــرتاتيجية الرك ــن اس ــًا م ــزءًا مهم ــوقية، وج الس

تشــكل فئــة منتجاتنــا وخدماتنــا الــي تتمحــور حــول 
ــيًا  ــزًء أساس ــًا ج ــة أيض ــة المتخصص ــم” الرياضي “المفاهي
مــن اســرتاتيجية الركــة، خاصــًة فــي ظــل وجــود خطــط 
إلطــالق إســتوديوهات ذات مفهــوم متخصــص ـفـي 
مجــاالت محتملــة مثــل فنــون الدفــاع عــن النفــس 
والمالكمــة والرياضــات المناســبة للفئــة العمريــة األقــل 
ــارات  ــة الخي ــى كاف ــون ع ــن منفتح ــًا. ونح ــن 16 عام م
ــن  ــواًء م ــداف س ــذه األه ــق ه ــا تحقي ــل لن ــي تكف ال
خــالل االســتثمارات اإلســرتاتيجية المبــارشة أو الــراكات 
الرامــج  أو  البدنيــة  اللياقــة  خدمــات  مقدمــي  مــع 

الحكوميــة ومشــاريع القطــاع العــام. 

حقــق قطــاع الــركات أيضــًا نمــوًا جيــدًا خــالل عــام 
2022، حيــث ارتفــع عــدد أعضــاء الــركات مــن 40 ألــف 
ــام 2022،  ــة ع ــول نهاي ــف بحل ــام 2021 إىل 66 أل فــي ع
إىل  جزئيــًا  النمــو  هــذا  ويعــزى   .66% قدرهــا  بزيــادة 

ــة.  ــب الجائح ــي أعق ــاش ال االنتع

وتشــكل عــودة عضويــة الــركات للنمــو مجــددًا مــؤرشًا 
الوطــي  واالقتصــاد  للجــام  بالنســبة  للغايــة  إيجابيــًا 
عمومــًا، بعــد فــرتة صعبــة مــن تداعيــات الجائحــة اضطرت 
خاللهــا عديــدٌ مــن الــركات إىل تقليــص مزايــا موظفيهــا 

ــة لرتشــيد النفقــات.  فــي مجــال الصحــة والعافي

األداء 

ــه الحمــد،  ــرادات فــي تاريخهــا ولل حققــت لجــام أعــى إي
ــنوية  ــادة س ــعودي بزي ــال س ي ــون ر ــجلًة 1,066 ملي مس
عــى  األربــاح  إجمــايل  ارتفــع  وبالمثــل،   .20% قدرهــا 

أســاس ســنوي إىل 436 مليــون ريــال مقارنــًة بـــ 373 
مليــون ريــال ســعودي للعــام 2021، بزيــادة قدرهــا 17%. 
ــال  ــون ري ــًا مــن 206 ملي ــح نمــوًا قوي وحقــق صافــي الرب
ســعودي فــي عــام 2021 إىل 257 مليــون ريــال ســعودي 
ــول  ــا %25. وبحل ــنوية قدره ــادة س ــام 2022 - بزي فــي ع
نهايــة العــام، حققــت الركــة أيضــًا نمــوًا في األربــاح قبل 
المرصوفــات البنكيــة والــزكاة واالســتهالك واإلطفــاء، 

ــات.  ــة مــن العملي ــادة التدفقــات النقدي ــب زي بجان

تجــدر اإلشــارة إىل أن تلــك النتائــج اإليجابيــة قــد تحققــت، 
الماليــة  الضغــوط  مــن  سلســلة  رغــم  هللا،  بفضــل 
ــادة فــي  ي ــة ز ــهدت الرك ــث ش ــا. حي ــة وغره ي واإلدار
يــال ســعودي  تكلفــة اإليــرادات بلغــت 118 مليــون ر
يــادٍة فــي  نتيجــة افتتــاح 11 مركــزًا جديــدًا، باإلضافــة إىل ز
ــام العمــل خــالل العــام الســابق. كمــا ارتفعــت  عــدد أي
بالرقمنــة  المرتبطــة  والعموميــة  يــة  اإلدار التكاليــف 
تكاليــف  وارتفعــت   ،6٪ بنســبة  المهنيــة  والرســوم 
التمويــل بنســبة ٪25 بســبب ارتفــاع أســعار الفائــدة. 

خدمة أعضائنا 

سنســتمر ـفـي تنفيــذ إســرتاتيجية الركــة ـفـي 2023، 
لضمــان مواصلــة تحقيــق النمــو التشــغيي والمــايل 
أقــرت  وقــد  االقتصاديــة.  الــدورات  امتــداد  عــى 
األولويــات  مــن  شــاملة  مجموعــة  اإلســرتاتيجية 
الرضوريــة للتعامــل مــع التحديــات الخارجيــة الهائلــة الــي 
تواجــه لجــام، بمــا فــي ذلــك التحديــات الماليــة المزايــدة 
ــدة،  أمــام المســتهلكن، وتوقعــات ارتفــاع أســعار الفائ

العالمــي.  والتضخــم  المتناميــة،  والمنافســة 

وتســتهدف  مرنــة  خطــة  إىل  االســرتاتيجية  تســتند 
ضمــان االســتفادة القصــوى مــن فــرص النمــو، وتعزيــز 
اســتثماراتنا فــي رأس المــال الرقمي والبــري، واالرتقاء 
بتجربــة العمــالء، والتوســع فــي أعمالنــا األساســية وغــر 
ــة  ــدف الرك ــع ه ــة م ــك الخط ــجم تل ــية. وتنس األساس
ــات  ــاة فــي المجتمع ــودة الحي ــن ج ــل فــي تحس المتمث
ــا  ــي فيه ــزم الم ــٌة نع ــي غاي ــا، وه ــل معه ــي نعم ال
بــكل قــوة عــر مواصلــة خدمــة المجتمــع وتوســيع 
نطــاق االســتفادة مــن خدماتنــا ليشــمل مزيــدًا مــن 

رشائــح العمــالء مــن كافــة الفئــات العمريــة ومســتويات 
ــا  ــى رأس أهدافن ــاء ع ــاظ باألعض ــي االحتف ــل. يأت الدخ
وأولوياتنــا االســرتاتيجية، واالرتقــاء بتجربــة العمــالء - فــي 
كل محطــة عــى امتــداد رحلتهــم معنــا - هــو محــور 

ــة.  ــرتاتيجية الرك اس

ويســتلزم ذلــك بالطبــع الرتكــزي المســتمر عــى االســتثمار 
الــي  الجديــدة  التشــغيلية  واألنظمــة  التقنيــات  ـفـي 
ــث نعــزم  ــة األعضــاء. حي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن تجرب
منظومــة  ضمــن  التشــغيلية  التقنيــات  جميــع  دمــج 
ــاملة  ــات ش ــًا وبيان ــاًل بيني ــر تكام ــة توف ــدة وسلس موح
المعــدات وحــى ســلوكيات  لــكل يشء مــن صيانــة 
ــتهدف  ــالت مس ــل التحلي ــم. فتكام ــاء وتفضيالته األعض
رئيــس ضمــن إســرتاتيجيتنا الرقميــة، لضمــان تقديــم تجربة 
ــارع  ــب. وتتس ــدى القري ــا فــي الم ــًا لعمالئن ــر تخصيص أك
الجهــود المبذولــة حاليــًا لتحويــل تلــك المبــادرات إىل 
واقــع ملمــوس خــالل الفــرتة بــن عامــي 2023 و 2024. 

يطيــب يل، ونحــن نــودع هــذه الفــرتة المهمــة مــن 
ــر  ــكر والتقدي ــدم بالش ــوي، أن أتق ــو الق ــتقرار والنم االس
لرئيــس مجلــس اإلدارة والمجلــس وفريــق إدارة الركــة 
فــردًا فــردًا وآالف الزمــالء العاملــن عــى امتــداد شــبكة 

ــا.  نوادين

مــن  النجــاح  لــركاء  الشــكر  بخالــص  أتوجــه  كمــا 
العمــالء والهيئــات والجهــات الحكوميــة، والمورديــن 
الذيــن نتعامــل معهــم، وأخــرًا وليــس آخــرًا، مســاهمينا 
الكــرام. إننــا نقــف اليــوم عــى مشــارف فصــٍل واعــد مــن 
ــرتاتيجيتنا،  ــه إس ــم مالمح ــة ترس ــا العريق ــرة رشكتن مس
ــتدامة  ــة مس ــكار قيم ــة ابت ــى مواصل ــزم ع ــدد الع لنج
لصالــح مســاهمينا وإحــداث تأثــر إيجابــي دائــم للنهــوض 

ــة.  ــاة فــي المملك ــودة الحي ــة وج ــة واللياق بالصح

وهللا ولي التوفيق 

التقرير اإلسرتاتيجي
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االستراتيجية 

خطة للنمو المستدام 

تماشــيًا مــع أولويــات المملكــة لبنــاء مجتمــع يتمتــع 
تركــز  العاليــة،  واإلنتاجيــة  والنشــاط  بالصحــة  أفــراده 
لصالــح  القيمــة  ابتــكار  عــى  الركــة  إســرتاتيجية 
الرياضــة  لمرافــق  الوصــول  إتاحــة  عــر  المســاهمن 
ــح المســتهلكن  ــٍد مــن رشائ ــة أمــام مزي واللياقــة البدني
واألفــراد مــن كافــة الفئــات العمريــة ومســتويات الدخل. 

ــع األول  ــذ إســرتاتيجيتها فــي الرب ــت لجــام فــي تنفي أكمل
مــن عــام 2023. وتوجــه االســرتاتيجية دفــة الركــة فــي 
ضــوء أهدافنــا الماليــة الطموحــة وخططنــا للتوســع 
الجغرافــي واســتثماراتنا الرقميــة، وجهودنــا الستكشــاف 
ــر  ــية وغ ــا األساس ــات أعمالن ــدة فــي قطاع ــرص جدي ف

ــية. األساس

ويرتكــز نجــاح االســرتاتيجية عــى قناعتنــا الراســخة برضورة 
مواصلــة تقديــم تجربــة فريــدة لجميــع أعضائنــا عــى 
ــة.  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــم العمري ــالف فئاته اخت

التركيز

كان اســتقطاب األعضــاء الجدد واالحتفاظ بهم، وســيظل، 
لهــذه  وتحقيقــًا  للركــة.  بالنســبة  قصــوى  أولويــًة 
ــهدها  ــي يش ــة ال ــية المحتدم ــل التنافس ــة فــي ظ الغاي
المســتهدفة،  للفئــات  الكبــر  اليــوم والتنــوع  القطــاع 
طورنــا إســرتاتيجيًة متكاملــة لالرتقــاء بتجربــة العمــالء 
نســتهدف مــن خاللهــا تجــاوز توقعاتهــم وإســعادهم 
ــوازي  ــا. وبالت ــم معن ــداد رحلته ــى امت ــة ع فــي كل محط
ــد  ــوذج جدي ــق نم ــى تطبي ــة ع ــرتكز الرك ــك، س ــع ذل م
لحــث الموظفــن عــى المشــاركة ـفـي تطويــر آليــات 
لنمــو  العنــان  وإطــالق  المؤسســية،  القــرارات  اتخــاذ 
األعمــال عــى مســتوى األنديــة، وتعزيــز قدرتنــا عــى 
ــا الغاليــة. حيــث تعتــر لجــام بنــاء قــوة  االحتفــاظ بكوادرن
عاملــة مشــاركة ومتنوعــة محــور اهتمــام رئيــي عــى 
ــك فــي  ــة، وذل ــتوى األندي ــى مس ــة وع ــتوى الرك مس

إطــار مســاعينا الحثيثــة لتعزيــز معــدالت اإلنتاجيــة. 

التحول 

تركــز الركــة اســرتاتيجيًا عــى إحــداث تحــوٍل نوعــٍي 
شــامل يرتقــي بتجربــة األعضــاء مــن لحظــة انضمامهــم 
داخــل  التحتيــة  البنيــة  بخدمــات  مــرورًا  لجــام،  إىل 
ــا وتعاملهــم مــع المدربــن الشــخصين، وانتهــاًء  مراكزن

الرقميــة.  المنصــات  بتفاعلهــم عــى 

ويتجــى هــذا االهتمــام ـفـي كافــة جوانــب عمليــات 
الرتويجيــة،  والحمــالت  التســويق  مــن  القــرار،  صنــع 
وحــى  الجديــدة،  والتقنيــات  المنتجــات  تطويــر  إىل 
الخدمــات المخصصــة. ويمثــل التحــول الرقمــي للركــة 
ــالل  ــن خ ــداف م ــك األه ــق تل ــيًا فــي تحقي ــاًل أساس عام
ــذكاء  ــات وقــدرات ال ــل البيان االســتفادة مــن حلــول تحلي
ــى  ــرب ع ــن ق ــرف ع ــا التع ــل لن ــي تكف ــي، ال االصطناع
الخدمــات  وتحســن  عضــو  كل  وتفضيــالت  تطلعــات 

لــه وتخصيــص تجربتــه لتالئــم احتياجاتــه.  المقدمــة 

النمو

تنويــع  عــى  كبــر  بشــكٍل  الركــة  إســرتاتيجية  تركــز 
ــدف  ــا به ــا ومواقعه ــروض منتجاته ــز ع ــا وتعزي خدماته
تحقيــق نمــو مســتدام وضمــان تعظيــم القيمــة لصالــح 
وســيتحقق  نخدمــه.  الــذي  والمجتمــع  المســاهمن 
ذلــك مــن خــالل النمــو الداخــي وتوســيع نطــاق شــبكة 
مراكزنــا، إضافــة إىل استكشــاف فــرص إبــرام الــراكات 
مشــاريع  ـفـي  والدخــول  االســرتاتيجية،  والتحالفــات 

ــة. ــتحواذ مدروس ــات اس ــذ صفق ــرتكة، وتنفي مش

ــوع فــي الخدمــات يعــي  ــدًا مــن التن ــا ثقــة أن مزي  وكلن
ــر  ــجعهم أك ــاء، وتش ــة األعض ــري تجرب ــل ت ــاراٍت أفض خي
وإىل  ونشــط.  صحــي  حيــاة  بأســلوب  لاللــزام  وأكــر 
ــادة حصــة الركــة الســوقية، ســتضمن خطــط  ي ــب ز جان
ـفـي  النــاس  مــن  مزيــد  تمكــن  التوســعية  الركــة 
العديــد مــن المواقــع مــن الوصــول إىل المرافــق الــي 

ــوي. ــي وحي ــاة صح ــط حي ــتمتاع بنم ــا لالس يحتاجونه

 ملخص اإلستراتيجية

 منصة واحدة للياقة 

الركائزاالهداف

إضافة أندية جديدة وجذب المزيد من األعضاء

نمو األعمال
التجارية

 األساسية

نمو األعمال
من 

خالل التحالفات
االستراتيجية

نمو االعمال

إستدامة
األعمال

تحسين
األداء

التوسع في قطاعات جديدة 

بناء الشراكات

تركيز الجهود

قطاع
األندية الفاخرة

قطاع
أندية السيدات

قطاع
األندية المتوسطة

شريحة
ديموغرافية

جديدة

قطاعات
جديدة

إدارة المراكز
الرياضية

خدمات
لياقة موازية 

األكاديميات
والرياضات األخرى

عمالء
جدد

قطاع األندية
منخفضة التكلفة

تعزيز
تجربة األعضاء

التحول
الرقمي

إشراك
الموظفين

تحسين
إدارة التكاليف
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المراجعة التشغيلية

“حققنــا نمــوًا قويــًا عــى مســتوى تطويــر وتوســيع 
العمريــة  الفئــات  واســتقطاب  لجــام  أنديــة  شــبكة 
والســكانية المســتهدفة بفضــل إســرتاتيجيتنا التشــغيلية 
الــي أثمــرت عــن طــرح مجموعــة كبــرة مــن المنتجــات 
والخدمــات، واســتحداث تجــارب رقميــة جديــدة، فضــاًل 
اإليــرادات  نمــو  صعيــد  عــى  المهمــة  إنجازاتنــا  عــن 
واالحتفــاظ باألعضــاء واالرتقــاء بــأداء الموظفــن خــالل 
ــع  ــية م ــج قياس ــة نتائ ــجلت الرك ــث س ــام 2022. حي الع
نهايــة العــام الــذي شــهد اعتمــاد اســرتاتيجية تســتهدف 

الوصــول بالركــة إىل معــدالت نمــو مســتدامة”.  

تجديد األندية 

ــاء  ــى األعض ــاظ ع ــرى للحف ــة ك ــة أهمي ــويل الرك ت
ــو  ــدد، وه ــاء ج ــتقطاب أعض ــا بإس ــن، كإهتمامه الحالي
ــبكة  ــد ش ــٍج تجدي ــالل برنام ــن خ ــه م ــعينا لتحقيق ــا س م
ــاه فــي 2021  ــذي أطلقن ــك تغــر” ال ــا “برنامــج نادي أنديتن
وتســارعت خطــى تنفيــذه خــالل العــام 2022 وكان مــن 
أبــرز نتائجــه التطويــر الشــامل للتجربــة الماديــة والرقميــة 
لعمالئنــا. وـفـي إطــار الزامنــا الراســخ بمعايــر تمــزيٍ ال 
تقبــل المنافســة، وضعــت الركــة اســرتاتيجيتها للتجديــد 

ــا.  ــبكة أنديته ــري ش ــع مدي ــاور م بالتش

ــاء،  ــن واألعض ــات المدرب ــًا بمقرتح ــدت أيض ــا اسرتش كم
وقامــت  وتفضيالتهــم،  األعضــاء  ســلوكيات  وتحليــل 
العالميــة  الــركات  تناولــت  تحليليــة  دراســات  بإجــراء 
النظــرة لتحديــد جوانــب التطويــر المحتملــة. وقــد تــم 
االنتهــاء مــن تجديــد  أكــر مــن 50 مركــز - بشــكل جزئــي 

أو بالكامــل - حــى نهايــة عــام 2022.

انعكســت أعمــال التجديــد كافــة مراحــل رحلــة األعضــاء - 
منــذ دخولهــم النــوادي وخــالل جميــع تجاربهــم المحتملة 
واســعة  تغيــراٍت  إدخــال  وتضمنــت   - مراكزنــا  داخــل 
وملموســة شــملت اإلضــاءة والتصميــم والمعــدات، 
وأحيانــًا إعــادة التصميــم حســب الطلــب.  وبنــاًء عــى 
والمهندســن  المستشــارين  مــن  نخبــة  مســاهمات 
الخارجيــن الذيــن تعاقدنــا معهــم، تتمــزي كل منطقــة 
داخــل كل مركــز تم تجديــده اآلن بأجــواٍء خاصــة وإضاءات 
فريــدة، فضــاًل عــن إفــراد مســاحات أكــر لــألوزان الحــرة 

ــزة األوزان.  ــة ألجه ــق المخصص ــم المناط ــادة تصمي وإع
وبالمثــل، طورنــا اســتخدامات أســتوديوهات التماريــن 
الجماعيــة لتعكــس مســتويات المشــاركة بشــكل أفضل. 
اكتســت معــدالت وأنمــاط ارتيــاد األعضــاء أهميــة خاصــة 
ـفـي توجيــه قراراتنــا الخاصــة بإعــادة تصميــم األنديــة 
ــاء  ــع أنح ــة فــي جمي ــة الحرك ــان سالس ــا، لضم وتجديده
مراكزنــا ورحابــة المســاحات المتوفــرة قــدر اإلمــكان 
ــة  ــز تجرب ــى تعزي ــًا ع ــا أيض ــذروة.  وحرصن ــرتات ال ــالل ف خ
األعضــاء بشــكل أكــر عــر رشاء معــداٍت جديــدة وترقيــة 
األجهــزة  جميــع  تلبيــة  يضمــن  بمــا  الحاليــة  أجهزتنــا 
واألوزان والمعــدات ألرـقـى معايــر الجــودة العالميــة. 

العمــل عــى رقمنــة  وعــى صعيــٍد متصــل، واصلنــا 
التجربــة داخــل األنديــة مــن خــالل تركيــب شاشــات حديثــة 
برامــج  وتطويــر  رقميــة،  تدريــب  عــروض  واســتحداث 
التفاعــي  الرنامــج  مثــل  جديــدة  بمفاهيــم  مبتكــرة 
المتطــور للمالكمــة واللياقــة البدنيــة المرخــص مــن 
ــن  ــبعة م ــرا فــي س ــت متوف ــذي أصبح ــة وال ــة دولي جه

أنديتنــا بنهايــة العــام.

ــداء  ــة لالرت ــرة قابل ــزة مبتك ــًا أجه ــة أيض ــت الرك وطرح
ــات القلــب ومتابعــة نشــاط الجســم  لقيــاس معــدل رضب
ــا  ــا رقمي ــة ربطه ــع إمكاني ــهولة م ــة وس ــه بدق ومراقبت
بالشاشــات داخــل األنديــة. كمــا قدمــت الركــة حصــص 
تماريــن جماعيــة مرخصــة مــن جهــات دوليــة خــالل عــام 
2022 والــي تســمح ألنديتنــا بتنظيــم مزيــج مــن التماريــن 
شــخصين  مدربــن  يــد  عــى  الكثافــة  عاليــة  الحيــة 
ــول  ــح الحص ــد. ويتي ــن ُبع ــة ع ــب افرتاضي ــات تدري وجلس
عــى تراخيــص ألنديــة “لجــام” مــزية تنافســية قويــة 
ــدروس  ــص ل ــم مخص ــع تقوي ــن وض ــا م ــة تمكنه للرك
اللياقــة البدنيــة عــى مــدار الســاعة، وإتاحــة خيــارات 

المحــدودة لألعضــاء.

خدمات التدريب المدفوعة 

ســجلت الركــة نمــوًا مســتدامًا خــالل عــام 2022 عــى 
ــول  ــر الوص ــة وتيس ــا المدفوع ــة خدماته ــد رقمن صعي
التدريــب  الرامــج  هــذه  وتشــمل  وتنويعهــا.  إليهــا 
الشــخيص عــى اللياقــة البدنيــة، والتدريــب الشــخيص 

والمالكمــة  فيتنــس،  واالكســرتيم  الســباحة،  عــى 
ــايل  ــب ع ــج التدري ــنغ(، وبرام ــرتيم بوكس ــوى )اكس القص
الكثافــة )HIIT( )وهــذا األخــر متــاح كرنامــج مدفــوع 

ـفـي مركزيــن نســائين فقــط(. 

وبحلــول نهايــة العــام، ارتفــع إجمــايل إيــرادات الخدمــات 
والرامــج المدفوعــة إىل 103 مليــون ريــال ســعودي 
مقارنــًة ـ 90 مليــون ـفـي عــام 2021 - بزيــادة ســنوية 

قدرهــا 14%. 

المدفوعــة  للخدمــات  اســرتاتيجيتها  الركــة  عــززت 
ــن  ــاءة المدرب ــع كف ــى رف ــزي ع ــام 2022 بالرتك ــالل ع خ
ــودة  ــاء بج ــة واالرتق ــدى الرك ــن ل ــخصين العامل الش
قناعاتنــا  مــع  اتســاقًا  يقدمونهــا،  الــي  الخدمــات 
الراســخة بــأن التمــزي فــي قطــاع التدريــب الشــخيص جــزء 
ــا اإلســرتاتيجية األساســية لالحتفــاظ  ال يتجــزأ مــن أولويتن
باألعضــاء. وـفـي ضــوء ذلــك، أولينــا أهميــة قصــوى 
ــا  ــا الشــخصيون وأدرجن للمؤهــالت الــي يحملهــا مدربون
هــذا الجانــب ضمــن أبــرز محــاور التطويــر التشــغيي الــي 

ــام 2022.  ــالل الع ــا خ ــا عليه ركزن

رعاية المواهب الوطنية

ــارة  ــي عب ــن - وه ــب المدرب ــة لتدري ــة منص ــر الرك تدي
عــن برنامــج لتنميــة المهــارات االحرتافيــة عــى يــد نخبــة 
مــن الخــراء الداخليــن والمتعاقديــن الخارجيــن ـفـي 
مجــاالت مثــل التماريــن الجماعيــة وغرهــا مــن مجــاالت 

ــة.   ــب المتخصص التدري

ــا  ــل موظفين ــوة فــي تأهي ــذه الخط ــاهمت ه ــد س وق
ــة  ــالت المتقدم ــارات والمؤه ــم للمه ــان امتالكه وضم
الــي مكنتهــم مــن تقديــم مزيــٍد مــن الخدمــاٍت عالميــة 

ــا.  ــتوى ألعضائن المس

الوطنيــة  الكــوادر  بدعــم  الزامنــا  مــع  وانســجاما 
ــًا” للشــباب والشــابات  الواعــدة، توفــر مبــادرة “كــن مدرب
الســعوديات تدريبــًا عمليــًا وبرامــج تطويريــة مصممــة 
مدربــن  أو  ميدانيــن  كمدربــن  للعمــل  لتأهيلهــم 

شــخصين أو التخصــص فــي إدارة مرافــق اللياقــة البدنية. 

يرهــن برنامــج “كــن مدربــًا” عــى الــزام الركــة الراســخ 
ــف  ــر وظائ ــة وتوف ــوادر الوطني ــاءات والك ــة الكف برعاي
ــرة  ــرص مبتك ــة ف ــعودين وإتاح ــن الس ــة للمواطن مجزي
ربمــا ال تتــاح لهــم بســهولة داخــل المؤسســات التعليميــة 
التقليديــة. تحقــق خطــط تطويــر الموظفــن الحاليــن 
واالحتفــاظ بهــم فوائــد تشــغيلية عــدة. فاالســتثمار فــي 
التعليــم والتطويــر يســتقطب المدربــن المؤهلــن حديثــًا 
عــر اإلنرتنــت، ممــا يزيــد مــن أعــداد المدربــن الشــخصين 

ــرادات.  ويعــزز نمــو اإلي
 

المؤهالت واالعتمادات الدولية

رغــم االهتمــام الكبــر الــذي نوليــه للتدريــب الداخــي 
ــادة عــدد المدربــن الشــخصين عــر شــبكة  ــا بزي والزامن
أنديتنــا ومراكزنــا، أتاحــت الركــة امكانيــة الحصــول عــى 

ــة.  ــة المتخصص ــادات الدولي ــالت واالعتم المؤه

حيــث تلقــى أكــر مــن 100 مدربــًا شــخصيًا مــن العاملــن 
لدينــا خــالل العــام 2022 دعمــًا مهمــًا مكنهــم مــن 
تطويــر مهاراتهــم والحصــول عــى مؤهــالت مهنيــة 
دوليــة رفيعــة شــملت شــهادة برنامــج المــدرب الشــخيص 

 .)ACE( ــب ــي للتدري ــس األمريك ــن المجل ــد م المعتم

التدريب الشخصي على السباحة

ــة  ــع عملي ــى ترسي ــام 2022 ع ــالل ع ــة خ ــت الرك عمل
تطويــر مهــارات مدربــي الســباحة الشــخصين وزيــادة 
أعدادهــم فــي شــبكة أنديتهــا الـــ 131 والي تعتر شــبكة 
المســابح األكــر عــى مســتوى المنطقــة. ويتضمــن 
الحاليــن  المدربــن  مهــارات  صقــل  التطويــر  برنامــج 
العاملــن لــدى الركــة، وإتاحــة الفرصــة أمــام األعضــاء 
لالســتفادة مــن برامــج الســباحة األساســية والمتوســطة 

والمتقدمــة. 
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المراجعة التشغيلية )تتمة(

ويمثــل قطــاع التدريــب الشــخيص عــى الســباحة مصــدر 
ــزه  ــًا عــى تعزي دخــٍل مثمــر وواعــد، ويجــري العمــل حالي
ــة  ــص التدريبي ــن الحص ــة م ــة مجموع ــالل إضاف ــن خ م
الجماعيــة داخــل المســبح )مثــل برنامــج Aqua( للعضــوات 

مــن الســيدات. 

التمارين الجماعية 

الخدمــات  مــن  جــزء  الجماعيــة  التماريــن  حصــص 
ــر  ــي “غ ــايل فه ــزية، وبالت ــة المم ــمولة بالعضوي المش
مدفوعــة”، لكنهــا رضوريــة للغايــة لضمان قــدرة الركة 
عــى تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات والتجــارب 

التنافســية واالحتفــاظ باألعضــاء. 

وعليــه، فإننــا نعتــر التوعيــة بحصــص التماريــن الجماعيــة 
وتشــجيع المشــاركة فيهــا هدفــًا اســرتاتيجيًا مهمــًا. 
مســتوى  عــى  المجمعــة  البيانــات  أحــدث  وحســب 
الجماعيــة  التماريــن  ـفـي  المشــاركة  حــول  الشــبكة 
ــون  ــه 2.3 ملي ــا مجموع ــجيل م ــم تس ــد ت فــي 2022 فق
مشــاركة ـفـي حصــص التماريــن الجماعيــة بواقــع 0.8 
ــزم  ــاث. ونع ــن اإلن ــون م ــور و1.5 ملي ــن الذك ــون م ملي
ــث  ــن حي ــة م ــن الجماعي ــص التماري ــادة حص ي ــتقبال ز مس
الحجــم والتنــوع والتوافــر الجغرافــي كجــزء ال يتجــزأ مــن 

اســرتاتيجية الركــة للنمــو واالحتفــاظ باألعضــاء. 

ــالق  ــة إط ــادت الرك ــار، أع ــك فــي االعتب ــع ذل ــع وض م
عالمتهــا التجاريــة وأنشــطتها التســويقية في عــام 2022، 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة ع ــطتها الرتويجي ــج أنش ــر دم ع
لخدمــات  للرتويــج  الشــهرية  وفعالياتهــا  االجتماعــي 
ــى  ــة ع ــن الجماعي ــص التماري ــخيص وحص ــب الش للتدري

ــبكتها.  ــداد ش امت

واســتفادت األنديــة النســائية مــن إضافــة ثــالث فصــول 
ــة المرخصــة مــن  ــدة مبــارشة مــن الحصــص التدريبي جدي
جهــات دوليــة. وتمثــل تلــك المزايــا اإلضافيــة قيمــة 

ــاء.  ــة األعض ــزز تجرب ــرة تع كب

 FT90 برنامج

شــهد عــام 2022 تطويــر برنامــج FT90 المرتقــب تعميمــه 
عــى نطــاٍق أوســع خــالل عــام 2023، وهــو أحــد برامــج 
وتســاعد  وإثــارة.  أهميــة  األكــر  الجديــدة  الركــة 
الخدمــة األعضــاء الجــدد عــى بــدء رحلــة اللياقــة الخاصــة 
ــتة  ــة كل س ــارية مجاني ــات استش ــر جلس ــك ع ــم وذل به

ــًا. ــدة 90 يوم ــابيع ولم أس

ــن  ــتفادة م ــل واالس ــة للتواص ــة فرص ــر كل جلس وتوف
توجيهــات المدربــن الميدانيــن داخــل المراكــز واألنديــة 
ــن  ــو، وتكوي ــن الكاردي ي ــمل تمار ــاالت تش ــدة مج فــي ع
الجلســات  هــذه  الوظيفي،توفــر  يــب  والتدر الجســم، 
يــادة اإليــرادات مــن خــالل  الشــخصية للركــة مدخــاًل لز
يــب الشــخيص طويلــة  تشــجيع االلتحــاق برامــج التدر

ــل.   األج

يســاهم برنامــج FT90 ـفـي تعزيــز تجربــة األعضــاء دون 
شــك، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو الدعــم الــذي يقدمــه 
لهــم لمواصلــة التقــدم فــي رحلتهــم الشــخصية فــي عالــم 
اللياقــة، إىل جانــب تحفــزي المشــاركة فــي حصــص التماريــن 
الجماعيــة وتعزيــز خطــط االحتفــاظ باألعضاء. وقد إســتفاد 

مــن الرنامــج 89,039 عضــو خــالل عــام 2022.

أيضــًا  الرنامــج  يوفرهــا  الــي  المهمــة  المزايــا  ومــن 
العمليــات الرقميــة واآلليــة، والــي تشــمل جدولــة مواعيد 
المدربن الشــخصين، وتســجيل الحضــور عر رمز االســتجابة 
ــالل  ــن خ ــة م ــن الجماعي ــص التماري ــز حص ــة، وحج الرسيع

ــة.  ــزة الذكي ــق األجه تطبي

ــات  ــذه التقني ــا ه ــي تجمعه ــات ال ــح البيان ــع، تفت وبالطب
أمــام الركــة آفاقــًا جديــدة لفهــم احتيــاج العميــل 
ــات  ــج والخدم ــر الرام ــم توف ــن ث ــوم األول وم ــن الي م

المتخصصــة الــي يحتاجهــا. 

التقرير اإلسرتاتيجي

تتبــى لجــام خــالل العــام 2023 توجهــًا اســرتاتيجيًا يقــي 
وإثــراء  والديموغراـفـي،  الجغراـفـي  بتوســيع حضورهــا 
تجربــة أعضاءهــا عــر اســتحداث خدمــات جديــدة، وتطويــر 
منتجــات إضافيــة، وبنــاء منظومــة متكاملــة تــري تجــارب 
األعضــاء وتضمــن سالســتها عــر حلــول رقميــة متطــورة. 

ــح مختلــف  وبهــذا تحقــق الركــة قيمــة مضافــًة لصال
األطــراف ذات العالقــة وأصحــاب المصلحــة، وتضمــن 

ــو.   ــتدامة النم اس
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المراجعة المالية

ــالل  ــزية خ ــة متم ــج مالي ــق نتائ ــن تحقي ــام م ــت لج تمكن
حالــة  العالمــي  االقتصــاد  عــى  خاللــه  خيمــت  عــاٍم 
ــوة  ــى ق ــهادة ع ــن، فــي ش ــدم اليق ــة وع ــن الضبابي م
الحضــور الســوقي للركــة وجــودة التجربــة ايل تقدمهــا 
المؤســي  للعمــل  نتيجــة  كانــت  والــي  ألعضائهــا 

والرتكــزي عــى جميــع القطاعــات.

رغــم الضغــوط التضخميــة ورفــع أســعار الفائــدة والــي 
الركــة  حققــت  المســتهلكن،  ســلوك  عــى  أثــرت 
نمــوًا عــى عــدة أصعــدة ونجحــت فــي توســيع حصتهــا 
ــة  ــغيي وتقوي ــا التش ــة نموذجه ــز مرون ــوقية وتعزي الس

مزيانيتهــا العموميــة. 

أبرز مالمح األداء المالي

حققــت الركــة، كمــا ـفـي 31 ديســمر 2022، نمــوًا 
ريــال   1,066 مســجلًة   ،20% بنســبة  اإليــرادات  ـفـي 
يــال ســعودي في عــام 2021.  ســعودي مقارنــة بـــ 885 ر

وارتفــع إجمــايل األربــاح بنســبة %17 مــن 373 مليــون 
ريــال ســعودي ـفـي عــام 2021 إىل 436 مليــون ريــال 

ــام 2022.  ــة الع ــول نهاي ــعودي بحل س

المــواد  تكلفــة  ـفـي  يــادة  الز مــن  الرغــم  وعــى 
ــل  ــاح قب ــش األرب ــق هام ــق، حق ــتهالكية والمراف االس
ــاء  ــتهالك واإلطف ــزكاة واالس ــة وال ــات البنكي المرصوف
ــام  ــة ب %53 فــي ع ــجاًل %51 مقارن ــف مس ــع طفي تراج
ـفـي  متكــررة  غــر  يــة  إيجار لتخفيضــات  نتيجــة   ،2021

 .2021 ســنة 

ــزًا  ــر مرك ــدى ع ــاح إح ــرادات إىل افتت ــو اإلي ــزى نم ويع
جديــدًا ودخولهــا حــزي التشــغيل الفعــي، إضافــة إىل 

ــام.  ــدار الع ــى م ــغيل ع ــام التش ــادة أي ي ز

بمزيانيــة   2022 عــام  للرياضــة  لجــام  رشكــة  أنهــت 
ــوازن  ــوي وت ــدي ق ــز نق ــا مرك ــدة يدعمه ــة جي عمومي
ــاًل  ــة، فض ــوق الملكي ــل حق ــة مقاب ــبة المديوني فــي نس
ــة فــي  ــرادات مؤجل ــد إي ــق الركــة أعــى رصي عــن تحقي

تاريخهــا ـفـي نهايــة العــام.

الماليــة  المــؤرشات  تلــك  تحقيــق  ـفـي  لجــام  نجحــت 
يــادة تكلفة اإليــرادات  اإليجابيــة القويــة عــى الرغــم مــن ز
يــال ســعودي عــام 2021  بنســبة %23 مــن 512 مليــون ر
يــال ســعودي فــي 2022 نتيجــًة افتتــاح  إىل 629 مليــون ر
إحــدى عــر مركــزًا جديــدًا وتجديــد األنديــة القائمــة، جنبــًا 
إىل جنــب مــع رســوم ترخيــص منتجاتنــا الجديدة،النطافــة 
والخدمــات العامــة، وتخفيضــات ايجــار غــر متكــرر خــالل 

ــال ســعودي.  ي عــام 2021 بقيمــة 18.9 مليــون ر

أمــا فيمــا يخــص متوســطات النتائــج عــى مســتوى 
المراكــز، فقــد حققــت الركــة أعــى متوســط إيــراد 
يــال. كمــا حققــت  ســنوي لــكل مركــز بمبلــغ 7 مليــون ر
الركــة أيضــًا أعــى متوســط صافــي ربــح ســنوي بمبلــغ 

ــز. ــكل مرك ــال ل ي ــون ر 2 ملي

التضخم 

الــي نجمــت عــن  الحتميــة  الســلبية  التداعيــاٍت  رغــم 
الموجــة التضخميــة، وخاصــًة عــى صعيــد ارتفــاع تكلفــة 
ـفـي  العقــارات  إيجــار  وعقــود  االســتهالكية  المــواد 
ــايل  ــز م ــة بمرك ــع الرك ــات، تتمت ــن القطاع ــد م العدي
ُمَؤمــن عــى المــدى الطويــل بفضــل اســتباقها تفــي 
ــع  ــل فــي جمي ــة األج ــار طويل ــود إيج ــرام عق ــة بإب الجائح
مواقــع أنديتنــا تقريبــًا. وقــد ضمنــت تلــك التدابــر اســتقرار 
االلزامــات اإليجاريــة للركــة بــن عامــي 2021 و 2022. 

جــاء االســتقرار المــايل للركــة مدعومــًا عــى المــدى 
ــغ 396  ــة بل ــرادات المؤجل القريــب بمســتوى تاريخــي لإلي
يــال ســعودي بحلــول نهايــة العــام، وهــو إنجــاز  مليــون ر
مــن شــأنه تعزيــز مزيانيتنــا العموميــة ودعــم إســرتاتيجيتنا 
إىل  المشــرتكن  عــدد  رفــع  تســتهدف  والــي  للنمــو 

500,000 عضــو.

ونســبة  بالركــة  الخاصــة  الديــن  تســهيالت  ظلــت 
المديونيــة مقابــل حقــوق الملكيــة عنــد معــدالت جيــدة 
ــة  ــة كاف ــل للرك ــا يكف ــو م ــام، وه ــة الع ــول نهاي بحل
المقــررة  اســتثماراتها  لمواصلــة  الالزمــة  المقومــات 

وفــق خطتهــا اإلســرتاتيجية الخمســية. 

الموجودات والمطلوبات 

ــبة 45%  ــة بنس ــركة المتداول ــودات الش ــت موج ارتفع
ــى  ــام األول إل ــي المق ــزى ف ــا يع ــو م ــالل 2022، وه خ
زيــادة الســيولة النقديــة ومــا فــي حكمهــا بواقــع 
الربعيــن  ناجحــة خــالل  بعــد حمــالت تســويقية   67%
ــات  ــت المطلوب ــا ارتفع ــام. كم ــن الع ــع م ــث والراب الثال
المتداولــة بنســبة %10 بســبب زيادة اإليــرادات المؤجلة 
بقيمــة 96 مليــون ريــال ســعودي، وانخفــض رصيــد 
ــة. ــات المتداول ــبة %29 المطلوب ــركة بنس ــروض الش ق

التدفقات النقدية 

ارتفعــت التدفقــات النقديــة التشــغيلية كمــا ـفـي 31 
وزيــادة  األربــاح  الرتفــاع  نتيجــة   53% بنســبة  ديســمر 
اإليــرادات المؤجلــة. انخفضــت النفقــات الــرأس ماليــة 
ــاريع  ــى المش ــاق ع ــاض اإلنف ــبب انخف ــبة ٪21 بس بنس
ــرس )ذات  ــة اإلكس ــى أندي ــزي ع ــث كان الرتك ــة حي الحالي
ــت فــي  ــات التوقي ــض( واختالف ــمايل المنخف ــاق رأس إنف
توزيعــات  أدت  فيمــا  الرأســمالية،  النفقــات  الزامــات 
ــع  ــة بواق ــة التمويلي ــات النقدي ــادة التدفق ي ــاح إىل ز األرب
بنســبة  الحــرة  النقديــة  التدفقــات  نمــت  %28 وأخــرًا، 
التشــغيلية  النقديــة  التدفقــات  إلرتفــاع  نتيجــة   132%

ونمــو مبيعــات االشــرتاكات. 

العضوية 

انعكــس النمــو المــايل القــوي ومــا أثمــر عنــه مــن 
ـفـي  جزئيــًا   2022 خــالل  المســاهمن  لصالــح  قيمــة 
الزيــادة الكبــرة ألعــداد المشــرتكن واألعضــاء خــالل 
العــام،  نهايــة  العــام. فبحلــول  الثانــي مــن  النصــف 
مقارنــة   3% بنســبة  نمــوًا  الذكــور  عضويــات  ســجلت 
ــاث  ــات اإلن ــت عضوي ــن ارتفع ــايض، فــي ح ــام الم بالع
كمــا  التــوايل.  عــى   66% و   12% بنســبة  والــركات 
ارتفعــت اإليــرادات مــن قطــاع الســيدات بنســبة 17٪ 

.2021 بعــام  مقارنــة 

وبالمثــل، ارتفعــت إيــرادات رشيحــة الذكــور - الــي تســتأثر 
حاليــًا بالنصيــب األكــر مــن حيــث عــدد األعضــاء - بنســبة 

%22 عــى أســاس ســنوي. 

أعــداد  ـفـي  نمــوًا   2018 الركــة منــذ عــام  حققــت 
ــب  ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــات بمع ــرتاكات والعضوي االش
وصــل إىل %9.  وبالنســبة لمصــادر اإليــرادات، شــهدت 
عضويــات  أعــداد  ـفـي   20% قدرهــا  زيــادة  الركــة 
حجــم  ليصــل   ،2022 عــام  خــالل  واألفــراد  الــركات 
ــرادات  ــًا إىل %87 مــن إجمــايل إي مســاهمة القطــاع حالي

الركــة. 

ــب الشــخيص  بينمــا يصــل حجــم مســاهمة قطــاع التدري
ــرادات إىل 13%. ــن اإلي ــرى م ــات األخ ــارات والخدم واإليج

محفزات استراتيجية

يعــزى هــذا النمــو المســتدام ـفـي المقــام األول إىل 
ــرتاكات  ــو االش ــتهداف نم ــى اس ــرتاتيجي ع ــزي االس الرتك
ــب  ــا فــي مجــال التدري ــر قدراتن بكافــة فئاتهــا واىل تطوي
ــاع،  ــذا القط ــات ه ــو فــي مبيع ــق نم ــخيص وتحقي الش
ــج المتنامــي للخدمــات المدفوعــة عــى حســاب  والرتوي
ممــزيات  ضمــن  المشــمولة  اإلضافيــة  المنتجــات 

العضويــة. 

المــايل  واســتقرارنا  االســرتاتيجي  نمونــا  وســيتواصل 
الدؤوبــة  جهودنــا  عــى  معتمــدًا   2023 عــام  ـفـي 
والصارمــة لضبــط التكاليــف وترشــيد النفقــات، واالرتقــاء 
ــة  ــن أندي ــد م ــاح المزي ــا الفتت ــالء، وخططن ــارب العم بتج
ــي  ــع فــي قطاع ــة، والتوس ــز التقليدي ــرس والمراك اكس
والرتكــزي  الــركات،  وعضويــات  الشــخيص  التدريــب 

ــاء.  ــاظ باألعض ــى االحتف ــوي ع الق

التقرير اإلسرتاتيجي
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الحوكمة المؤسسية

تلــزم رشكــة لجــام بالحفــاظ عــى معايــر عاليــة مــن الحوكمــة المؤسســية، حيــث ُتعــد الحوكمــة الجيــدة للــركات 
بمثابــة أداة أساســية لتعظيــم قيمــة المســاهمن عــى المــدى الطويــل، كمــا  تعتــر قواعــد حوكمــة الركــة مــن 

القواعــد اإللزاميــة لجميــع المديريــن والموظفــن فــي لجــام، وال يمكــن تعديلهــا إال بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.

ُتعــرف حوكمــة الــركات بأنهــا “النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه ومراقبــة الــركات التجاريــة”. حيــث يتــم وفــق 
هيــكل حوكمــة الركــة توزيــع الصالحيــات والمســؤوليات بــن مختلــف المشــاركن، مثــل مجلــس اإلدارة والمديريــن 

والمســاهمن وغرهــم، وكذلــك تحديــد القواعــد واإلجــراءات الالزمــة التخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون الركــة.

ــداف  ــد أه ــه تحدي ــن خالل ــم م ــذي يت ــكل ال ــراءات الهي ــك اإلج ــر تل ــًا وع ــركات أيض ــة ال ــام حوكم ــر نظ ــذا، ويوف ه
الركــة ووســائل تحقيقهــا باإلضافــة إىل مراقبــة األداء. كمــا يعتــر مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن عــن قواعــد 

حوكمــة الــركات فــي لجــام.

يتمثــل دور المســاهمن فــي الحوكمــة فــي تعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة والمراجعــن المســتقلن، 
باإلضافــة إىل التأكــد مــن وجــود هيــكل حوكمــة مناســب، كمــا تشــمل مســؤوليات مجلــس اإلدارة تحديــد األهــداف 
اإلســرتاتيجية للركــة، وتوفــر القيــادات الالزمــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ، مــع اإلرشاف عــى إدارة األعمــال 

ــذا اإلرشاف. ــأن ه ــاهمن بش ــر إىل المس ي ــم التقار وتقدي

وتخضــع إجــراءات مجلــس اإلدارة للقوانــن واللوائــح والمســاءلة أمــام المســاهمن ـفـي اجتماعــات الجمعيــة 
العموميــة. لقــد تــم إعــداد قواعــد حوكمــة الــركات فــي لجــام وفًقــا للمتطلبــات التنظيميــة المحليــة، وعــى وجــه 

ــة.  ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة ال ــح حوكم ــد، لوائ التحدي

حيث يجب النظر إلى ذلك على أنه بمثابة وضع إطار لمتطلبات حوكمة الشركات داخل لجام .

ال ينبغــي أن ُينظــر إىل نظــام حوكمــة الــركات عــى أنــه بديــل لألحــكام الســليمة والمعامــالت الزنيهــة والمســتقلة 
ــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الركــة، كمــا يجــب أن ُينظــر إىل نظــام حوكمــة الــركات فــي ســياق  مــن قب

اإلطــار التريعــي األوســع للمملكــة العربيــة الســعودية.

وعــى وجــه الخصــوص، يجــب أن تؤخــذ الــروط التاليــة، والــي لــم يتــم إدراجهــا فــي هــذه القواعــد، فــي االعتبــار عنــد 
النظــر فــي قضايــا حوكمــة الــركات:

نظام الشركات السعودي
والتوجيهات الوزارية 

المرتبطة به والصادرة 
عن وزارة التجارة

الئحة هيئة السوق 
المالية والسوق المالية 

السعودية (تداول).
لوائح شركة لجام 

يضــع مجلــس اإلدارة  قواعــد الحوكمــة للركــة ويراقــب تنفيذهــا، ويتحقــق مــن فعاليتهــا ويعدلهــا حســب االقتضــاء، 
وذلــك بمــا يتوافــق مــع أحــكام هــذه اللوائح .

الهيكل التنظيمي

تقرير مجلس اإلدارة
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1 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

أسباب عدم التطبيقنص المادةالفقرةالمادة

11وو393922

يتوجب عى الركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع الرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يي:

1 اعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينن حديثًا للتعريف 
برسيان عمل الركة وأنشطتها، والي تشمل ما يي:

أ - اسرتاتيجية الركة وأهدافها.
ب  - الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الركة .

ج  - الزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د  - مهام واختصاصات لجان الركة.

2 وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
عى برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بهدف تنمية مهاراتهم 

ومعارفهم في المجاالت تخص أنشطة الركة.

تقوم الركة بتطوير خطط 
وسياسات التعاقب الوظيفي 
بما يتماىش مع هذه المادة 

اإلرشادية.

أ،ب،ج،د،ه،وأ،ب،ج،د،ه،و4141

أ -  يضع مجلس اإلدارة، بناء عى اقرتاح لجنة الرتشيحات، اآلليات الالزمة 
لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوًيا؛ وذلك 
من خالل مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط مبدى تحقيق األهداف 

االسرتاتيجية للركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة 
الداخلية وغريها لديها، عى أن تحدد جوانب القوة والضعف واقرتاح 

معاجلتها بما يتوافق مع مصلحة الركة. 
ب -  يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها 

ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنين بالتقييم.
ج - تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع 

تصور عام عن المخاطر الي قد تواجه الركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة 
الحد منها عى مستوى الركة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة 

وغرهم من أصحاب المصالح.
د - يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة 

الفعالة لألعضاء والزام بأداء الواجبات والمسؤوليات بما في ذلك حضور 
جلسات المجلس ولجانه، وتخصيص الوقت الالزم لها.

ه - يتخذ مجلس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عى تقييم جهة خارجية 
مختصة ألداء األعضاء كل ثالث سنوات. 

يًا ألداء رئيس  و -  يجري أعضاء مجلس اإلدارة غر التنفيذين تقييمًا دور
المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذين – من دون حضور رئيس 

المجلس عى أن تحدد جوانب القوة والضعف واقرتاح معاجلتها بما 
يتوافق مع مصلحة الركة.

تقوم الركة بتطوير الخطط 
والسياسات بما يتماىش مع 

هذه المادة اإلرشادية.

بب9393
يجب أن تكون عمليات اإلفصاح الواردة في هذه المقالة وفي تقرير مجلس 

اإلدارة وفًقا للجدول الُملحق.

رشكة لجام للرياضة هي 
الركة الوحيدة المدرجة 

في سوق األسهم السعودية 
تداول في مجال تأسيس وإدارة 

األندية والصاالت الرياضية. 
لذلك لم تفصح الركة بشكل 

مفصل، مكافآت, كبار المديرين 
التنفيذين )كما في الملحق 

رقم 1 من لوائح حوكمة 
الركات( لحماية مصالح الركة 

والمساهمن.

2 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وظائفهم الحالية، والسابقة، 
ومؤهالتهم، -وخبراتهم

أ - أعضاء مجلس اإلدارة

المؤهالتالخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

علي بن حمد علي بن حمد 
الصقريالصقري

• رئيس مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة.

• عضو منتدب لركة حمد بن 
عي الصقري القابضة.

• مدير رشكة هويالن الريطانية 
لالستثمارات العقارية.

نائب رئيس مؤسسة وكر 
العالمية.

• بكالوريوس في إدارة -
األعمال الدولية، جامعة 

سينيكا، تورنتو، كندا - عام 
.2006

حمد بن علي حمد بن علي 
الصقريالصقري

• نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لركة لجام 

للرياضة.
• رئيس مجلس إدارة رشكة حمد 

الصقري القابضة.
• رشيك ومساهم ورئيس مجلس 

إدارة رشكة بونام بارك إس إيه.

رئيس مجلس إدارة رشكة 
لجام للرياضة.

دبلوم من معهد المعلمن -
1971

محمد بن فرج محمد بن فرج 
الكنانيالكناني

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة.

• المؤسس المشارك والرئيس 
 V التنفيذي لتحالف التنمية

.Consortium

عميد كلية إدارة األعمال 
بجامعة الملك فهد.

خرة واسعة، عى 
استثمارات وقف جامعة 

الملك فهد للبرتول 
والمعادن وهو عضو في 

مجلس اإلدارة ولجان 
المخاطر والمراجعة 

واالستثمار في العديد من 
الركات المدرجة وغر 

المدرجة.

• ماجستر في العلوم المالية 
جامعة كولورادو ، دنفر ، 

الواليات المتحدة األمريكية.
• دكتوراه في العلوم المالية. 

جامعة والية أوكالهوما،  
الواليات المتحدة األمريكية 

عام 2006.
.)CFA( محلل مايل معتمد •

طارق بن خالد طارق بن خالد 
العنقريالعنقري

• الرئيس التنفيذي لركة 
اتصاالت ديجيتال

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة في رشكة اسمنت 

تبوك
• العضو المنتدب ل دار االسناد 

التعليمية - المشغل لعمليات 
ie business school في 

السعودية.

• رئيس مجلس اإلدارة 
رشكة موبايي فينتر.

• مدير عام تنفيذي 
لعالقات المستثمرين 

في رشكة اتحاد اتصاالت 
)موبايي(.

• مستشار لمجلس هيئة 
السوق المالية وتوىل 

العديد من المناصب في 
هيئة السوق المالية.

يتمتع بخرة تزيد عن 20 
عام في تطوير األعمال، 

تأسيس المنشآت، 
حوكمة الركات، 

التخطيط اإلسرتاتيجي، 
إدارة العمليات وعالقات 

المستثمرين.

• ماجستر في إدارة األعمال 
 IE Business School( من
Yale School of Manage-

)ment
• بكالوريوس في إدارة 

األعمال جامعة الملك فهد 
للبرتول والمعادن.

هشام بن هشام بن 
حسين الخالديحسين الخالدي

• رئيس دعم األعمال في رشكة 
البحري.

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
الرتشيحات والمكافئات في 
الركة العقارية السعودية 

)العقارية( للرياضة.
• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 

للرياضة.
• عضو لجنة الموارد البرية 

وسوق العمل بالغرفة التجارية 
بالرياض

• عضو لجنة توطن الصناعة 
البحرية بهيئة النقل العام

• مجلس أمناء األكاديمية البحرية 
الوطنية 

• عضو لجنة الرتشيحات 
والمكافئات في الركة 

السعودية إلدارة المرافق

• مدير ادارة الموارد 
البرية بركة الشايع 

الدولية للتجارة

خرة واسعة تمتد ألكر 
من 20 عامًا في إدارة 

الخدمات المشرتكة 
بما في ذلك )الموارد 

البرية، اإلدارة، الشؤون 
الحكومية، المشرتيات 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المؤسسية(.

• بكالوريوس في إدارة 
األعمال 

• حاصل عى شهادة 
المستوى الخامس في 

القيادة من المعهد 
الريطاني للقيادة واإلدارة 

 )ILM(
• المستوى السابع لمعهد 
CIPD - زميل معتمد في 
الموارد البرية المهنية 

وتنمية األفراد 

تقرير مجلس اإلدارة
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حصة بنت حمد حصة بنت حمد 
الصقريالصقري

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة.

• عضو مجلس إدارة في بونام 
إس إيه.

• رئيس مصنع التقنية 
السعودية للزيوت.

• رئيس رشكة بونام إس 
إيه

بكالوريوس في اللغويات -
التطبيقية - جامعة األمر 

سلطان عام 2013.

مشعل بن مشعل بن 
ابراهيم ابراهيم 

المشاريالمشاري

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة.

• عضو لجنة غرفة تجارة وصناعة 
الرياض.

• نائب الرئيس التنفيذي في رشكة 
جاهز.

• مدير تطوير األعمال 
بركة عالمات الدولية.

• مدير مشاريع بركة 
فيديكس.

بكالوريوس إدارة أعمال من-
جامعة الملك سعود بالرياض  

.2007

ب -أعضاء اللجان

• اللجنة التنفيذية

المؤهالتالمؤهالتالخبراتالخبراتالوظائف السابقةالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالوظائف الحاليةاالسماالسم

علي بن حمد علي بن حمد 
الصقريالصقري

• رئيس مجلس إدارة رشكة 
لجام للرياضة.

• عضو منتدب لركة حمد بن 
عي الصقري القابضة.

• مدير رشكة هويالن 
الريطانية لالستثمارات 

العقارية.

نائب رئيس مؤسسة ُوكر
العالمية.

بكالوريوس في إدارة األعمال-
الدولية، جامعة سينيكا،

تورنتو، كندا - عام 2006.

طارق بن خالد طارق بن خالد 
العنقريالعنقري

• الرئيس التنفيذي لركة 
اتصاالت ديجيتال

• عضو مجلس إدارة رشكة 
لجام للرياضة

• عضو مجلس إدارة ورئيس 
لجنة المراجعة في رشكة 

اسمنت تبوك
• العضو المنتدب ل دار 

االسناد التعليمية - المشغل 
 ie business لعمليات

school في السعودية.

• رئيس مجلس اإلدارة - 
رشكة موبايي فينتر.

• مدير عام تنفيذي 
لعالقات المستثمرين 

في رشكة اتحاد اتصاالت 
)موبايي(.

• مستشار لمجلس هيئة 
السوق المالية وتوىل 

العديد من المناصب في 
هيئة السوق المالية.

يتمتع بخرة تزيد عن 20 
عام في تطوير األعمال، 

تأسيس المنشآت، 
حوكمة الركات، 

التخطيط اإلسرتاتيجي، 
إدارة العمليات وعالقات 

المستثمرين.

• ماجستر في إدارة األعمال 
 IE Business School( من
Yale School of Manage-

)ment
• بكالوريوس في إدارة 

األعمال جامعة الملك فهد 
للبرتول والمعادن.

مشعل بن ابراهيم مشعل بن ابراهيم 
المشاريالمشاري

• عضو مجلس إدارة رشكة 
لجام للرياضة.

• عضو لجنة غرفة تجارة 
وصناعة الرياض.

• نائب الرئيس التنفيذي في 
رشكة جاهز.

• مدير تطوير األعمال 
بركة عالمات الدولية.

• مدير مشاريع بركة 
فيديكس.

بكالوريوس إدارة أعمال من-
جامعة الملك سعود بالرياض  

.-2007

• لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالتالخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

مشعل بن ابراهيم مشعل بن ابراهيم 
المشاريالمشاري

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام للرياضة.
• عضو لجنة غرفة تجارة وصناعة الرياض.

• نائب الرئيس التنفيذي في رشكة جاهز.

• مدير تطوير األعمال 
بركة عالمات الدولية.

• مدير مشاريع بركة 
فيديكس.

بكالوريوس إدارة أعمال من-
جامعة الملك سعود بالرياض  

.2007

علي بن حمد علي بن حمد 
الصقريالصقري

• رئيس مجلس إدارة رشكة لجام للرياضة.
• عضو منتدب لركة حمد بن عي الصقري 

القابضة.
• مدير رشكة هويالن الريطانية لالستثمارات 

العقارية.

نائب رئيس مؤسسة ُوكر
العالمية.

بكالوريوس في إدارة 
األعمال الدولية، جامعة 

سينيكا، تورنتو، كندا - عام 
.2006

حصة بنت حمد حصة بنت حمد 
الصقريالصقري

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام للرياضة.
• عضو مجلس إدارة في بونام إس إيه.

• رئيس مصنع التقنية 
السعودية للزيوت.

• رئيس رشكة بونام إس 
إيه

بكالوريوس في اللغويات 
التطبيقية - جامعة األمر 

سلطان عام 2013.

• لجنة المراجعة

المؤهالتالخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

محمد بن فرج محمد بن فرج 
الكنانيالكناني

• عضو مجلس إدارة رشكة لجام 
للرياضة

• المؤسس المشارك والرئيس 
V Con-  التنفيذي لتحالف التنمية

.sortium

عميد كلية إدارة 
األعمال

بجامعة الملك فهد.

خرة واسعة، عى 
استثمارات وقف جامعة 

الملك فهد للبرتول 
والمعادن وهو عضو في 

مجلس اإلدارة ولجان 
المخاطر والتدقيق 

واالستثمار في العديد 
من الركات المدرجة 

وغر المدرجة.

• ماجستر في العلوم المالية
• جامعة كولورادو ، دنفر ، 

الواليات المتحدة األمريكية.
• دكتوراه في العلوم المالية.

جامعة والية أوكالهوما، 
الواليات المتحدة األمريكية 

عام 2006.
.)CFA( محلل مايل معتمد •

عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن 
عبدهللا الحيدريعبدهللا الحيدري

عضو لجنة المراجعة في رشكة   •
لجام للرياضة.

رئيس لجنة المراجعة في رشكة   •
ماسك اللوجستية.

عضو لجنة المراجعة في رشكة   •
مهارة للموارد البرية.

عضو لجنة المراجعة في رشكة   •
سايت لتقنية المعلومات.

عضو لجنة المراجعة في رشكة   •
ذيب لتأجر السيارات.

عضو لجنة المراجعة في رشكة   •
مطارات القابضة.

عضو لجنة المراجعة في مؤسسة   •
سليمان الراجحي للتمويل 

التنموي.
عضو لجنة المراجعة في سدو   •

المالية.
عضو لجنة المراجعة في رشكة   •

عسر لالستثمار.
• رئيس المراجعة الداخلية في رشكة 

علم.

مدير إدارة المراجعة 
الداخلية في رشكة 

علم

• شهادة المحاسبن 
القانونين السعودية.

• شهادة المراجعن الداخلين 
األمريكية.

• شهادة إدارة المخاطر.
• درجي البكالوريوس 

والماجستر في المحاسبة 
من جامعة الملك سعود.
• درجة الماجستر في تقنية 

المعلومات من جامعة 
كاليفورنيا.

تقرير مجلس اإلدارة
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وسام بن حسين وسام بن حسين 
الفريحيالفريحي

• عضو لجنة المراجعة في رشكة 
لجام للرياضة.

• الرئيس التنفيذي ومدير المرصفية 
االستثمارية واألسواق المالية  
رشكة كريديت سويس العربية 

السعودية.

• رئيس الخدمات 
المرصفية 

االستثمارية في 
رشكة السعودي 
الفرني كابيتال.

• عدة مناصب إدارية 
وقيادية في البنك 

المركزي السعودي 
)ساما( و هيئة 
السوق المالية.
• مستشارًا لدى 

المنظمة الدولية 
لهيئات األوراق 

المالية(“ايوسكو”

شغل األستاذ وسام 
عدة وظائف منها مدير 

إدارة الطرح واالندماج 
واالستحواذ ، ومدير 
وحدة الطرح العام ، 
ومدير وحدة الطرح 

الخاص في ه يئة السوق 
المالية ، كما عمل أيضًا 
مستشار لجنة األسواق 

الناشئة والنامية في 
المنظمة الدولية 

له يئات األوراق المالية

• درجة البكالوريوس في 
تخصص إدارة نظم معلومات  

اقتصاد تجاري.
• درجة الماجستر في تخصص 

إدارة نظم معلومات.

ج - اإلدارة التنفيذية

المؤهالتالخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

الرئيس التنفيذي عدنان الخلفعدنان الخلف
لركة لجام 

للرياضة.

الرئيس تنفيذي ونائب للرئيس في عدد من 
الركات بالقطاع الطيب والخدمي والتصنيع 

والتجزئة والتوزيع وكان اخرها بمجموعة 
االتصاالت السعودية )STC( وتقلد عدد من 

المناصب في رشكاتها وبتجارب العمالء 
والمبيعات وقطاع التجزئة.

ماجستر في إدارة األعمال 21 سنة
التنفيذية من جامعة 

اليمامة ودرجة الماجستر
في إدارة األعمال الدولية 

من كلية INSEEC لألعمال.

مدير مايل متمرس مع أكر من 17 عاًما من المدير المايلعاصم العطاسعاصم العطاس
الخرة التنفيذية المالية. يتمتع االستاذ عاصم 
بخرة عمل مهنية دولية حيث شغل مناصب 
عليا في جرنال إلكرتيك وإرنست ويونغ. انضم 

إىل لجام من رشكة المنجم لألغذية حيث شغل 
منصب المدير المايل آلخر 9 سنوات توج بنجاح 

في اكتمال اكتتابها العام في عام 2021.

بكالوريوس في المحاسبة، أكر من 17 سنة
وماجستر إدارة األعمال 
.HEC Paris التنفيذية من

3 أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي 
مجالس إدارتهـــا الحاليـة والســـابقة أو من مديريهـا

تتضمن الجداول أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الركات األخرى.

الكيان القانونيداخل/خارج المملكةأسماء الشركاتاسم العضو

• رشكة لجام للرياضة.علي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري
• رشكة حمد الصقري القابضة.

• هوويالن )المملكة المتحدة( المحدودة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.
• خارج المملكة.

• مساهمة مدرجة.
• غر مدرجة.
• غر مدرجة.

• رشكة لجام للرياضة.حمد بن علي الصقريحمد بن علي الصقري
• رشكة حمد الصقري القابضة.

• رشكة بونام بارك

• رشكة لجام للرياضة.
• رشكة حمد الصقري القابضة.

• رشكة بونام بارك

• مساهمة مدرجة.
• غر مدرجة.
• غر مدرجة

• رشكة لجام للرياضة.محمد بن فرج الكنانيمحمد بن فرج الكناني
• البنك العربي الوطي

• األهي للتكافل.
• الركة السعودية إلعادة التمويل 

العقاري.
• رشكة وادي الظهران للتقنية.

• رشكة الصكوك الوطنية.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• مساهمة مدرجة.

• مساهمة مدرجة.

• مساهمة مدرجة.
• غر مدرجة.
• غر مدرجة.
• غر مدرجة.

• رشكة لجام للرياضة.طارق بن خالد العنقريطارق بن خالد العنقري
• رشكة اسمنت تبوك.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.
• مساهمة مدرجة.
• مساهمة مدرجة.

• الركة العقارية السعودية )العقارية( هشام بن حسين الخالديهشام بن حسين الخالدي
للرياضة.

• رشكة لجام للرياضة.
• األكاديمية البحرية الوطنية 

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.

• مساهمة مدرجة.

• مساهمة مدرجة.
• أكاديمية تدريب.

• رشكة لجام للرياضة.حصة بنت حمد الصقريحصة بنت حمد الصقري
• رشكة حمد الصقري القابضة.

• رشكة بونام بارك

• داخل المملكة.

• داخل المملكة.
• خارج المملكة

• مساهمة مدرجة.
• غر مدرجة.
• غر مدرجة.

• مساهمة مدرجة.• داخل المملكة.• رشكة لجام للرياضة.مشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

4  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف العضوية )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(االسم

غر تنفيذيعلي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري

تنفيذيحمد بن علي الصقريحمد بن علي الصقري

مستقلمحمد بن فرج الكنانيمحمد بن فرج الكناني

مستقلطارق بن خالد العنقريطارق بن خالد العنقري

مستقلهشام بن حسين الخالديهشام بن حسين الخالدي

غر تنفيذيحصة بنت حمد الصقريحصة بنت حمد الصقري

مستقلمشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

ــا  ــن- علمـ ــر التنفيذيي ــة غيـ ــه -وبخاصـ ــة أعضائـ ــس اإلدارة إلحاط ــا مجلـ ــي اتخذهـ ــراءات التـ 5 اإلج
ــا ــركة وأدائهـ ــال الشـ ــم حيـ ــاهمين وملحوظاتهــ ــات المس بمقترحـ

تحافــظ إدارة عالقــات المســتثمرين فــي رشكــة لجــام عــى قنــوات اتصــال منتظمــة ومســتدامة مــع مســاهمي الركــة، 
ــد اســتالم أي اقــرتاح او استفســار مــن المســاهمن، مراجعــة تلــك االقرتاحــات او االستفســارات وإبالغهــا  ــم عن حيــث يت
لمجلــس اإلدارة بالكامــل. كمــا يتــم إتاحــة الفرصــة للمســاهمن لتقديــم المقرتحــات واالستفســارات مبــارشة إىل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة خــالل اجتماعــات الجمعيــة العموميــة، حيــث يتــم تخصيــص وقــت كاٍف للمناقشــات وإلجابــة عــى األســئلة.

6 وصـف مختصـر الختصاصات اللجـان ومهامهـا

قائمة اللجان

لجنة المراجعةلجنة الترشيحات والمكافآتاللجنة التنفيذية

تقرير مجلس اإلدارة
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تكوين اللجنة التنفيذية وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتماع خالل عام 2022م.

• مخاطبة جميـــع الســـلطات المشـــار إليهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة فيمـــا يتعلـــق باإلدارة والتعليمـــات المحـــددة لعمـل 
الشـــركة وشـؤونها. ويســـتثى منهـا:

• تعديل السياسات الرئيسية للركة.
• الموافقــــة علــــى أو تعديــــل مزيانيــــة الشــــركة، باســــتثناء مــا هــو مســــموح بــه بنــاء علــــى تفويــض الشــركة 

المرجعــي.
• إجـراء تغييـرات جوهريـة فـي هيـكل الشـركة، علـى سـبيل المثــال تغييــر رأس مــال الشــركة واالندمــاج واالســتحواذ 
وبيــــع أصــــول الشــركة والمشــاريع المشــرتكة أو أي اســــتعدادات أخــرى مماثلــة أو تصفيــة أو إيقــاف أنشــطة 

الشــركة وحلهــا.
• الحصول عى القروض.

• رفــض أو تعديــل أو االعتــراض علــى أي قــرار صــادر عــن المجلــس.
• أي صالحيات أو مسؤوليات أخرى تبلغ بها اللجنة رصاحة.

• أي أمـور أخـرى يمكـن الترصيـح بهـا مـن مجلـس اإلدارة بنـاء علـى النظـام أو السياسـة الرئيسـية للشـركة.
يــر الدوريــة المتعلقــة باســرتاتيجية الركــة فــي تشــغيل فروعهــا والرتويــج لهــا والتوســع فــي تقديــم  • مراجعــة التقار

الخدمــات واألنشــطة وتقديــم االقرتاحــات فــي هــذا الشــأن.
ــات  ــم اقرتاح ــر لتقدي ــن آلخ ــن ح ــا م ــدى ومراجعته ــة الم ــطة وطويل ــرة ومتوس ــة قص ــرتاتيجيات الرك ــة اس • متابع

ــة. ــب الحاج ــرتاتيجيات حس ــل االس ــد أو تعدي ــس اإلدارة لتجدي لمجل
• العمل كدليل إرشادي إلدارة الركة لفرص االستثمار والحاالت المستجدة.

• مراجعة القضايا القانونية القائمة والمستجدة.
• الموافقة عى تعين اللجان االستشارية في الحاالت الي تتجاوز فيها صالحيات إدارة الركة تلك الممنوحة للجان.

ــب  ــي تتطل ــة وال ــا اللجن ــي تتخذه ــات ال ــرارات أو العملي ــح الق ــع توضي ــس اإلدارة م ــاء مجل ــر إىل أعض ي ــع التقار • رف
موافقــة مجلــس اإلدارة.

• مراجعة أي مقرتحات لمواقع جديدة.
• الموافقة عى تغير الفروع المخصصة للرجال لتصبح فروعًا للسيدات وبالعكس.

• أي مهام أخرى يكلف بها مجلس اإلدارة.

عدد االجتماعات )5 إجتماعات(إجتماعات اللجنة التنفيذية

طبيعةاالسم
العضوية

االجتماع األول 
بتاريخ

2 فرباير 2022

االجتماع الثاني 
بتاريخ 12 أبريل 

2022

االجتماع الثالث 
بتاريخ 19 يوليو 

2022

االجتماع الرابع 
بتاريخ 17 أكتوبر 

2022

االجتماع 
الخامس بتاريخ 
5 ديسمرب 2022

حرضحرضحرضحرضحرضرئيس اللجنةعلي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري

حرضحرضحرضحرضحرضعضو اللجنةطارق بن خالد العنقريطارق بن خالد العنقري

حرضحرضحرضحرضحرضعضو اللجنةمشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

ــاع  ــكل اجتم ــاء ل ــور األعض ــات حض ــا وبيان ــخ انعقاده ــا وتواري ــدد اجتماعاته ــآت وع ــيحات والمكاف ــة الرتش ــن لجن تكوي
ــام 2022م. ــالل ع خ

مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات والمكافآت

1 الترشيحات

• إعــــداد سياســــات ومعاييــــر فيمــــا يتعلــق برتشــــيح وتعييــن أعضــاء مجلــــس اإلدارة وأعضــــاء اإلدارة التنفيذيــة 
للشــــركة، واقرتاحهــــا لمجلــــس اإلدارة واإلشــراف علــــى تنفيذهــا.

• مقابلــــة جميــع مرشــــحي مجلــس اإلدارة والقيــام باالستفســارات الالزمــة والمناســبة فــي شــأنهم باإلضافــة 
إلــــى مراجعــــة مؤهالتهــم قبــل تقديــم توصيــة بشــأن ترشــيحهم لمجلــس اإلدارة.

• التوصيــــة لمجلــــس اإلدارة برتشــــيح أعضــاء فــــي مجلــس اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم وفقــــا لألنظمــة واللوائــح 
والقواعــد المعمــول بهــا والسياســات والمعاييــر المعتمــدة بمــا فــي ذلــك مــا ورد فــي الئحــة عمــل هــذه 

اللجنــة.
• مراجعــة وتقييــم وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن القــدرات والمؤهــالت والخبــرات الالزمــة والمناســبة 

لعضويــــة مجلــــس اإلدارة ووظائــــف اإلدارة التنفيذية للشــــركة بصــــورة ســــنوية علــــى األقــــل. ويشــــمل ذلــــك 
تحديــــد الوقــــت الــــذي يتعيــن علــى عضــو مجلــــس اإلدارة تخصيصــه ألعمــال مجلــــس اإلدارة وإعــداد وصــف 
وظيفــي وللقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن والمســتقلن 

إلدارة التنفيذيــة للشــركة.
ــا لألنظمــــة واللوائــــح  • التحقــــق بشــــكل ســــنوي مــــن اســــتقالل أعضــاء مجلــــس اإلدارة المســــتقلن وفقــ
والقواعــــد المعمــــول بهــا، وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

إدارة شــــركة أخــرى.
يــــة لخطــــط تعاقــــب أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن وتقديــــم التوصيــــات بشــأنها  • المراجعــــة الدور
لمجلــــس اإلدارة، مــــع األخــــذ فــي االعتبــــار التحديــات والفــرص التــــي تواجــه الشــركة إلــــى جانــب االحتياجــات 
الالزمــــة مــــن القــــدرات والمهــــارات والخبــــرات المناســبة لعضويــــة مجلــــس اإلدارة ووظائــــف اإلدارة التنفيذيــة.
• تقييــم المرشــحن المحتمليــن لشــغل مناصــب اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة وتقديــم توصيــات بشــأنهم لمجلــس 
اإلدارة، وعلــــى وجــــه الخصــوص مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحن المحتمليــن 

لشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي.
• وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس ا إلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ومراجعتهــا 

بشــكل دوري، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص اختيــار واعتماد المرشــحن لشــغل تلــك المراكــز.

2 المراجعة والتقييم

• مراجعــــة هيــــكل مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة للشــــركة وحجمهمــــا وتشــــكيلهما وجوانــــب قوتهمــــا 
يــــة )بمــــا فــــي ذلــــك المهــــارات والمعرفــــة والخبــــرات( وتقديــــم التوصيــــات واقتــــراح  وضعفهمــــا بصفــة دور

الحلــــول المناســــبة لمجلــــس اإلدارة بمــــا يتفــــق مــــع مصلحــــة الشــــركة.
• وضــــع برنامــــج تعريفــــي ألعضــــاء مجلــــس اإلدارة الجــــدد، وبرنامــــج تعليــــم مســــتمر ألعضــاء مجلــــس اإلدارة 

الحالييــــن واإلشــــراف علــــى تلــــك الرامــــج ومراجعتهــــا وتحديثهــا بشــــكل دوري حســــب االقتضــاء.
• تطويــــر عمليــــة ســــنوية للتقييــــم الذاتــــي ألعضــاء مجلــــس اإلدارة وبعــض كبــــار التنفيذييــــن بالشــركة وتقديم 

التوصيات لمجلــــس اإلدارة بشــــأنها واإلشــــراف علــــى لــــك العمليــة.

تقرير مجلس اإلدارة
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3 المكافآت

• اعــــداد سياســــة واضحــــة لمكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة واللجــــان المنبثقــــة عــــن مجلــــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــــة فيً الشــــركة سياســــة المكافــآت، العتمادهــا مــــن الجمعيــة ورفعهــا إلــى مجلــــس اإلدارة تمهيــدا 

العامــــة، واإلفصــــاح عنهــــا واإلشــراف والتحقــق مــــن تنفيذهــا.
• اعــــداد تقريــــر ســنوي عــن المكافــآت والمدفوعــات األخــرى )النقديــة أو العينيــة( الممنوحــة ألعضــاء مجلــس 
اإلدارة واللجــــان المنبثقــــة عــــن مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة، مــــع توضيــــح العالقــــة بيــــن المكافــــآت 
الممنوحــــة وسياســــة المكافــــآت )بمــــا فــي ذلــك بيــــان أي انحــراف جوهــــري عــن هــذه السياســــة( )“التقريــر 

الســــنوي عــــن المكافــــآت”(، وذلــك لعرضــه علــــى مجلــــس اإلدارة للنظــر فيــه.
• المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى مالءمتهــا وفعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة 

منهــا والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بذلــك.
• التوصيــــة لمجلــــس اإلدارة بمكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة واللجــــان المنبثقــــة عــن مجلــــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــــة )بمــــا فــــي ذلــــك طبيعــة ومقــــدار المكافــأة( وفقــــا لسياســة المكافــــآت المعتمــدة.
• مراجعــة خطــط الشــركة الخاصــة بتحفيــز أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي الشــركة والتوصيــة بشــأنها 

لمجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق باعتمــاد هــذه الخطــط وتعديلهــا وإنهاؤهــا.
• اعــداد اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب سياســات الشــركة وأي أنظمــة أو لوائــح أو قواعــد تخضــع لهــا الشــركة، 
بمــــا فــــي ذلــك كحــد أدنــــى، اإلفصاحــات المتعلقــة بسياســــة المكافــآت والتقريــر الســــنوي عــن المكافــآت، 

اإلفصاحات المتعلقــــة بالمكافــآت فــــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة.

4  حوكمة الشركة

• اإلشــــراف علــــى سياســات وقواعــــد وممارســات وإجــراءات حوكمــــة الشــركة ومراجعتهــــا وتقديــم التوصيــات 
بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد أفضــل الممارســات واقتــراح أي تعديــالت عليهــا لمجلــس 
اإلدارة، بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي للشــركة والئحــة الحوكمــة الداخليــة للشــركة، وذلــك بصفــة ســنوية 

علــى أقــل تقديــر.
• المراقبــــة والتحقــــق مــن التــزام الشــركة بالئحــــة الحوكمــة الداخليــة للشــركة وسياســــات الحوكمــة الداخليــة 

ومتطلبــــات الحوكمــــة المعمــول بهــا بموجــب األنظمــــة واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة.
• تطويــــر ومراجعــــة قواعــد الســــلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغرهــا مــــن السياســات واإلجــراءات 
الداخليــــة بمــــا يلبــــي حاجــــة الشــــركة ويتفــــق مــــع المتطلبــــات النظاميــــة وأفضــــل الممارســــات، والتوصيــــة 

لمجلــــس اإلدارة فــــي هــــذا الشــأن.
• إطــــالع أعضــــاء مجلــــس اإلدارة بانتظــام علــى التغييــــرات الجوهريــة فــي متطلبــــات الحوكمــة المعمــول بهــا 

ومــــا يطــرأ مــن تطــــورات فــي مجــال حوكمــة الشــــركات وأفضــل الممارســات.

عدد االجتماعات )5 إجتماعات(إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

طبيعةاالسم
العضوية

االجتماع األول 
بتاريخ 1 فرباير 

2022

االجتماع الثاني 
بتاريخ 15 

مارس 2022

االجتماع الثالث 
بتاريخ 18 يوليو 

2022

االجتماع الرابع 
بتاريخ 11 

أكتوبر 2022

االجتماع 
الخامس بتاريخ 

4 ديسمرب 
2022

حرضحرضحرضحرضحرضرئيس اللجنةمشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

حرضحرضحرضحرضحرضعضو اللجنةعلي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري

حرضحرضحرضلم تحرضحرضعضو اللجنةحصة بنت حمد الصقريحصة بنت حمد الصقري

تكوين لجنة المراجعة وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتماع خالل عام 2022م.

مهام واختصاصات لجنة المراجعة

يــــر والقوائــم الماليــة  تختــــص لجنــــة المراجعــة بمراقبــــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــــن ســالمة ونزاهــة التقار
وأنظمــــة الرقابــــة الداخليــــة فيهــــا. وتشــمل مهــــام اللجنــة بصفــــة خاصــة ما يي:

1. القوائم التقارير المالية

يــر الماليــة وذلــك مــن خــالل: يتمثــل دور لجنــة المراجعــة فيمــا يخــص عمليــة التقار

• دراســــة القوائــــم الماليــــة األوليــــة والســــنوية للشــــركة قبــــل عرضهــــا علــــى مجلــــس اإلدارة وإبــــداء رأيهــــا 
والتوصيــــة فــــي شــــأنها؛ لضمــــان نزاهتهــــا وعدالتهــــا وشــــفافيتها.

• إبــداء الــرأي الفنــي - بنــاء عــى طلــب مجلــس اإلدارة - فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة 
للشــــركة عادلــــة ومتوازنــة ومفهومــــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســــاهمن والمســتثمرين تقييــم 

المركــــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســرتاتيجيتها.
يــــر الماليــة، ومراجعة فــــي أي مســــائل يثرهــــا  • مراجعــة أي مســــائل مهمــة أو غيــــر مألوفــــة تتضمنهــــا التقار
ــركة أو  ــي الشــ ــزام فــ ــؤول االلتــ ــه( أو مســ ــن ينوب ــايل )أو م ــر الم ــه( أو المدي ــن ينوب ــذي )أو م ــس التنفي الرئي

ــع الخارجــي. المراجــ
• التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي القوائم والتقارير المالية للركة.

• دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

2. الرقابة والمراجعة الداخلية

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالرقابة والمراجعة الداخلية كالتايل:

• دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة ومدى فعاليتها.
يــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا. • دراســة تقار

• الرقابــــة واإلشــــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة فــــي الشــركة؛ للتحقــق مــن توافــر المــوارد 
الالزمــــة وفعاليتهــا فــــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.

• اعتماد الئحة المراجعة الداخلية للركة.
• التوصيــة لمجلس اإلدارة بشأن تعين وعزل ومكافأة المراجع الداخي للركة.

• مراجعــة أداء وأنشــطة المراجــع الداخــي بصفــة ســنوية والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن مكافآتــه وأي 
تعديــالت عليهــا.

تقرير مجلس اإلدارة
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3. المراجعة الخارجية 

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية كالتايل:

• التوصيــــة لمجلــــس اإلدارة برتشــيح المراجــع الحسابات وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، بعــد التحقــق مــن 
اســــتقالله ومراجعــة نطــاق عملــه وشــروط التعاقــد معــه.

• التحقــق مــن اســتقالل المراجــع الخارجــي وموضوعيــة وعدالــة، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ 
فــــي اإلعتبــــار القواعــــد والمعاييــــر ذات الصلــــة، ومراجعــة المؤهــالت المهنيــة لمراجــع الحســابات والموظفــن 

الذيــن ســيعملون معــه لصالــح الركــة.
• مراجعــــة خطــــة المراجــــع الخارجــي للشــــركة وأعمالــه، والتحقــــق من عدم تقديمه أعمال فنيــة أو إداريــة تخــرج 

عــن نطــاقً مــن عــدم تقديمــه أعمــاال أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
• اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الركة.

• دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظــات علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا اتخـذ بشــأنها.

4. االلتزام

يــر الماليــة  تقــع مســؤولية لجنــة المراجعــة علــى اإلشــراف علــى االلتــزام المالــي ويشــمل ذلــك مراجعــة التقار
واإلفصــــاح للمســــتثمرين، وكذلــــك اإلشــراف علــى االلتــــزام غيــر المالــي ويشــمل برامــــج االلتــزام للشــركة ككل 

والسياســات واإلجــراءات والتعــرض لاللتــزام القانونــي.

يــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها. • مراجعــة نتائــج تقار
• التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائح والسياســات والتعليمــات ذات العالقة.

• مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــــرح أن تجريهــــا الشــــركة مراجعــــة العقــــود والتعامــالت مــــع األطــــراف ذوي 
العالقــــة، وتقديــــم مرئياتهــــا حيــال ذلــك إلــــى مجلــس اإلدارة.

ــم  ــح لعامــي الركــة بشــكل رسي ومجهــول تقدي ــات المناســبة الــي تتي ــة والرتتيب ــذ اآللي • التأكــد مــن وضــع وتنفي
يــر الماليــة( أو محاســبية  ملحوظاتهــم ومخاوفهــم بشــأن أي تجــاوز أو إخــالل فــي أي أمــور ماليــة( بمــا فــي ذلــك التقار

أو أعمــال مراجعــة أو أي مــن حــاالت عــدم االلــزام.
• رفــــع مــــا تــــراه مــــن مســــائل تــــرى ضــــرورة اتخــــاذ إجــــراء بشــــأنها إلــــى مجلــــس اإلدارة، وإبــــداء توصياتهــــا 

باإلجــــراءات التــــي يتعيــــن اتخاذهــــا.

5. التقارير

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالتقارير كالتايل:

• إبــالغ مجلــس اإلدارة بشــأن إجــراءات اجتماعــات اللجنــة ومــا تتوصــل إليــه مــن توصيــات ومــا تتخــذه مــن قــرارات بعــد 
كل اجتمــاع للجنــة.

ــة وإدارة  ــة والمالي ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب ــة وفعالي ــر ســنوي مكتــوب عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفاي • إعــداد تقري
ــل فــي  ــرى تدخ ــال أخ ــن أعم ــه م ــت ب ــا قام ــة إىل م ــأن، باإلضاف ــذا الش ــا فــي ه ــة وتوصياته ــدى الرك ــر ل المخاط

ــا.  ــاق اختصاصه نط

ــر فــي مركــز الركــة الرئيــس لزويــد كل مــن يرغــب مــن المســاهمن بنســخة  وتــودع نســخًا كافيــة مــن هــذا التقري
منــه، وينــر فــي الموقــع اإللكرتونــي للركــة والموقــع اإللكرتونــي للســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عنــد نــر 

ــر أثنــاء انعقــاد االجتمــاع. الدعــوة النعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ذو العالقــة ويتــى التقري

6. أحكام أخرى

• بدء تحقيقات خاصة واإلرشاف عليها، حسب االقتضاء.
• القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بناًء عى طلب مجلس اإلدارة.

عدد االجتماعات )6 إجتماعات(إجتماعات لجنة المراجعة

االسم
طبيعة 

العضوية

االجتماع 
األول بتاريخ 

10 فرباير 
2022م

االجتماع الثاني 
بتاريخ 14 أبريل 

2022م

االجتماع 
الثالث بتاريخ 
4 أغسطس 

2022م

االجتماع 
الرابع بتاريخ 

8 سبتمرب 
2022م

االجتماع 
الخامس بتاريخ 

26 أكتوبر 
2022م 

االجتماع السادس 
بتاريخ 26 ديسمرب 

2022م

حرضحرضحرضحرضحرضحرضرئيس اللجنةمحمد بن فرج الكنانيمحمد بن فرج الكناني

حرضحرضحرضحرضحرضحرضعضو اللجنةعبدالعزيز بن عبدهللا الحيدريعبدالعزيز بن عبدهللا الحيدري

حرضحرضحرضحرضحرضحرضعضو اللجنةوسام بن حسين الفريحيوسام بن حسين الفريحي

7  سياســة المكافــآت واإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة 
التنفيذيــة.  والعالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت “

سياسية المكافآت

أهــداف ومبــادئ هــذه السياســة:

1  تتضمــن سياســة المكافــآت علــى تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن 
بمــا يحقــق األهــداف التاليــة:

• تمكيـــن الشــــركة مــــن المحافظــــة علــــى أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وأعضــــاء اللجــــان وكبــــار التنفيذييــــن الذيــن 
يتمتعــــون بالمســــتوى الــــالزم مــــن الخبــــرة والمؤهــالت.

• إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل لتحقيــق مصالــح مســاهميها مــع اســتقطاب المواهب التــي 
تحتاجها الشــــركة لتحقيــق أهدافهــا التجاريــة فضــال عــن اســتبقاء تلــكً المواهــب وتحفزيهــا.

2. دعــــم الشــــركة فــــي عمليــة التكيــف مــــع الضغــــوط التنافســية للقطاعــــات التــي تــزاول فيهــــا الشــركة 
نشــاطها.

تحــــدد مكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وأعضــــاء اللجــــان وكبــــار المســــؤولن التنفيذييــــن وفــــق المبــــادئ   •
التاليــة:

يجــــب أن تكــــون المكافــــآت متوافقــــة ومنســــجمة مــــع أهــــداف الشــــركة واســــرتاتيجيتها، وحجــــم وطبيعــة   •
ــر بالشــركة. ودرجــــة المخاطــ

يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن   •
المســــتوى الوظيفــي والمهــــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها والمؤهــــالت العلميــة والخبــرات العمليــة 

والمهــارات والجهــــود ونطــاق العمــل ومســتوى األداء.
يجــب أخــذ القطاعــات التــي تــزاول فيهــا الشــركة نشــاطها وحجــم الشــركة ودرجــة المخاطــر المعرضــة لهــا -   •
وبالقــدر المناســب - ممارسات الشــركات األخــرى المشــابهة المتعلقــة بالمكافــآت بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد 

مكافــــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن.
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يجــــب أن تكــــون المكافــــآت عادلــــة ومتناســــبة وكافيــــة بشــــكل معقــــول الســــتقطاب أعضــــاء مجلــــس   •
اإلدارة وأعضــــاء اللجــــان وكبــــار التنفيذييــن الذيــن يتمتعــــون بالمســتوى المالئــم مــــن الخبــرة والمؤهــالت، 

والمحافظــــة عليهــــم وتحفزيهــم.

قواعد تحديد المكافآت

1. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

• تكمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يي:
• تكــون المكافــأة الســنوية لرئيس مجلــس اإلدارة )350٬000( ريال ســعودي.

• تكــون المكافــأة الســنوية لنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة )300٬000( ريــال ســعودي.
• تكــون المكافــأة الســنوية لعضــو مجلــس اإلدارة )250٬000( ريــال ســعودي.

• يكــون بــدل حضــور جلســات المجلــس بمبلــغ )3,000( ريال ســعودي عــن كل جلســه يحرضهــا العضــو؛ بمــا ال 
يتجــاوز عــدد 12 جلســة ســنويا، غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة.

• إذا كلـف المجلــس أي مــن أعضــاءه بالقيــام بمهمــة رســمية خــارج مدينــة الريــاض، فيعــوض العضــو حســب 
التكلفــة لسياســة الشــركة لقواعــد الســفر.

• تقــدم خدمــة تأميــن الطبــي لجميــع أعضــاء المجلــس وأســرهم ُ كجــزء مــن المزايــا العينيــة.
• تقــدم خدمــة تأميــن المخاطــر المهنيــة لجميــع أعضــاء المجلــس كجــزء مــن المزايــا العينيــة.

• يمنــــح أعضــــاء المجلــــس وأحــد أفــراد أســرهم اشــرتاك ســنوي لدخــــول األنديــة الرياضيــة كجــزء مــن المزايــا 
العينيــة.

• يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــا معينــًا أو مزايــا عينيــة أو بــدل حضــور عــن الجلســات. 
أو نســبة معينــة مــن صافــي أربــاح الشــركة الســنوية، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.

• إذا كانــــت المكافــــأة نســــبة معينــــة مــــن أربــــاح الشــــركة، فــــال يجوز أن تزيد المكافأة الســــنوية اإلجمالية عن 
يــــع أربــاح علــى  نســــبة )%10( مــــن صافــــي األربــــاح، وذلــــك بعــد خصــــم االحتياطيــات ذات العالقــــة، وبعــد توز

مســــاهمي الشــــركة بمــــا ال يقل عن )%5( مــــن رأس مــــال الشــــركة المدفــــوع.
• فــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة 

أو عينيــة.ً خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ســنويا.
• اســــتثناء مــــن الفقرتيــــن )2( و )3( أعاله يجــــب أال تكــــون مكافــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة المســتقلن نســبة 

مــــن أربــــاح الشــــركة الصافيــــة أو أن تكــون مبنيــة بشــــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــــى ربحيــة الشــركة.
• يجــــوز أن تكــــون مكافــــآت أعضــــاء مجلــــس اإلدارة متفاوتــــة المقــــدار بحيــــث تعكــــس مــدى خبــــرة العضــو 
واختصاصاتــــه والمهــــام المنوطــــة بــــه واســــتقالله وعــــدد الجلســات التــــي يحرضهــــا وغرهــا مــــن االعتبــارات.
• تقســــم قيمــــة المكافــــآت الســنوية علــى أربعــة أربــاع؛ بحيــــث تبلــغ فتــرة كل ربــع ثالثــة أشــهر، وتدفــع إلــى 

أعضــــاء المجلس علــى أســــاس ربــع ســنوي.
• وينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات المجلــس حســب ســجل حضــور كل عضــو.

2. مكافآت اللجان

تكمن مكافآت أعضاء اللجان فيما يي:  •
يــــال ســعودي، بمــا  تكــــون المكافــــأة الســــنوية لرؤســــاء اللجــان المنبثقــة عــــن المجلــس بمبلــغ )120,000( ر  •

فــــي ذلــك األعضــــاء المســتقلن مــن خــــارج المجلــس.
يــــال ســعودي، بمــا  تكــــون المكافــــأة الســــنوية ألعضــاء اللجــان المنبثقــة عــــن المجلــس بمبلــغ )100,000( ر  •

فــــي ذلــك األعضــــاء المســتقلن مــن خــــارج المجلــس.
يــــال ســعودي عــن كل جلســة.  يكــــون بــــدل حضــور جلســــات اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس بمبلــغ )2,500( ر  •

يحرضهــــا العضــــو؛ بمــــا ال يتجاوز عــــدد أ12 جلســة ســنويا، غيــــر شــاملة مصاريــف الســــفر واإلقامــة.
إذا كلـــف المجلــــس أي مــن أعضــاء اللجــان بالقيــام بمهمــــة رســمية خــارج مدينــة الريــاض، فيعــوض العضــو   •

حســــبً التكلفــــة الفعليــة ووفقــا لسياســة الشــــركة لقواعــد الســفر.
ياضيــــة كجــزء مــن المزايــا  يمنــــح أعضــــاء اللجــان وأحــد أفــــراد أســرهم اشــرتاك ســنوي لدخــول األنديــة الر  •

العينيــة.
تقســــم قيمــــة المكافــــآت الســنوية علــــى أربعــة أربــاع؛ بحيــث تبلــغ فتــرة كل ربــــع ثالثــة أشــهر، وتدفــع إلــى   •

أعضــــاء اللجــان علــى أســــاس ربــع ســنوي.
وينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات اللجــان حســب ســجل حضــور كل عضــو.  •

مــــع مراعــــاة الفقــــرة )1( اعــاله، تراجــــع لجنــــة الرتشــــيحات والمكافــــآت مكافــــآت أعضــــاء اللجــــان وتقــــدم   •
ــس اإلدارة. ــأنها لمجلــ ــا بشــ توصياتهــ

3. مكافآت كبار التنفيذيين

• يحــــدد مجلــــس اإلدارة – بنــــاء علــى توصيــات لجنة الرتشــيحاتً والمكافــآت - مكافــآت  لجميــع كبــار التنفيذييــن 
وفقــا لعقــود العمــل والسياســات وخطــط المكافــآت والتعويضــات الداخليــة ذات الصلــة.

تقــــوم لجنــــة الرتشــــيحات والمكافــــآت بمراجعــــة واعتمــــاد عقــــود العمــــل مــــع كبــــار التنفيذييــــن، بمــا فــي   •
ذلــــك العقــــود المرادإبرامهــــا مــع المعينيــن حديثــا. كمــــا يجــب عليهــا مراجعــة واعتمــــاد أي عقــد يبــرم مــع 

موظــــف مقابــــل أجــــر أو مكافــأة تعــــادل أجــور كبــــار التنفيذييــن.

االختالف في المكافأة الممنوحة عن سياسة المكافآت:

ال يوجــد أي اختــالف جوهــري بــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت. وتبــن الجــداول التاليــة تفاصيــل 
التعويضــات واألجــور ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذيــن.
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أ ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت العام المايل 2022

المكافآت المتغرة )ريال(المكافآت الثابتة )ريال(

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

المجموع 
الكي مبلغ 

معن

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان 
مزايا عينية

مكافأة األعمال 
 الفنية واإلدارية

واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس أو 

العضوالمنتدب أو 
أمن الرس إن كان 

من االعضاء 

مكافآت نسبة من األرباحالمجموع
دورية

خطط 
تحفزيية 
قرصية 

األجل

خطط 
تحفزيية 

طويلة األجل

األسهم 
المجموعالممنوحة

أواًل: األعضاء المستقلين أواًل: األعضاء المستقلين 

 265,000  -    -    -    -    -    -   265,000  -    -    -   0 15,000 250,000  األستاذ/ هشام بن حسن الخالدي  

 280,000  -    -    -    -    -    -   280,000  -    -    -   15,000 15,000 250,000  الدكتور/ محمد بن فرج الكناني 

 277,500  -    -    -    -    -    -   277,500  -    -    -   12,500 15,000 250,000  األستاذ/ طارق بن خالد العنقري 

 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم 
 290,000  -    -    -    -    -    -    -   290,000  -    -    -   25,000 15,000 250,000 المشاري 

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيينثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

 390,000  -    -    -    -    -    -   390,000  -    -    -   25,000 15,000 350,000  األستاذ/ عي بن حمد الصقري 

 275,000  -    -    -    -    -    -   275,000  -    -    -   10,000 15,000 250,000  السيدة/ حصة بنت حمد الصقري 

 ثالثًا: األعضاء التنفيذيين  ثالثًا: األعضاء التنفيذيين 

 315,000  -    -    -    -    -    -    -   315,000  -    -    -    -   15,000 300,000  األستاذ/ حمد بن عي الصقري  

 2,092,500 -    -    -    -    -    -    -   2,092,500  -    -    -   87,500 105,000 900,000   المجموعالمجموع  

ب ( أعلى 5 مدراء تنفيذيين أجرًا )بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

سنة

المكافآت المتغرة )ريال(المكافآت المتغرة )ريال(المكافآت الثابتة )ريال(
مكافأة نهاية 

الخدمة

مجموع مكافأة 
التنفيذين عن 

المجلس إن وجدت
المجموع الكي

خطط تحفزيية نسبة من األرباحمكافآت دوريةالمجموعمزايا عينيةبدالترواتب
قرصية األجل

خطط تحفزيية 
المجموعاألسهم الممنوحةطويلة األجل

2022 3,660,615 1,332,965- 4,993,579 0---- 0 206,960 05,200,539
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ج( مكافآت أعضاء اللجان

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة  )عدا بدل حضور الجلسات(اللجان 2022

أعضاء لجنة المراجعة

135,000 15,000 120,000 الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

115,000 15,000 100,000 األستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا الحيدري

115,000 15,000 100,000 األستاذ/ وسام بن حسن الفريحي

365,000 45,000 320,000 المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

132,500 12,500 120,000 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم المشاري

112,500 12,500 100,000 األستاذ/ علي بن حمد الصقري

110,000 10,000 100,000 السيدة/ حصة بنت حمد الصقري

355,000 35,000 320,000 المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

132,500 12,500 120,000 األستاذ/ عي بن حمد الصقري

112,500 12,500 100,000 األستاذ/ طارق بن خالد العنقري

112,500 12,500 100,000 األستاذ/ مشعل بن إبراهيم المشاري

225,000 25,000 200,000 المجموع

8 أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتـــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علـــى الشـــركة مــن الهيئــة أو 
مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة، مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة 

لهــا وســبل عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل

العقوبة/ الجزاء/ التدبر االحرتازي
/ القيد االحتياطي

المبلغ
الجهة الموقعةالسبب)بالريال السعودي(

للمخالفة
سبل عالجها وتفادي 
وقوعها في المستقبل

140,900  بعض المخالفات للوائح البلديةبعض المخالفات للوائح البلدية

مخالفات تصاريح البلدية. 
التأخر في تجديد 

الرتخيص والشهادات 
الصحية

ومخالفات السالمة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واالسكان.

سيتم اتخاذ التدابر التصحيحية 
لالمتثال والمتابعة االستباقية 
للتغيرات في األنظمة واللوائح.

مخالفات التأخير في تغيير المهنة لبعض مخالفات التأخير في تغيير المهنة لبعض 
الموظفينالموظفين

مخالفات لبعض االنظمة 10,000
ذات العالقة

وزارة الموارد 
البرية

والتنمية االجتماعية.

سيتم اتخاذ التدابر التصحيحية 
لالمتثال والمتابعة االستباقية 
للتغيرات في األنظمة واللوائح.

مخالفات من جهات2,300أخرىأخرى
تنظيمية أخرى.

جهات تنظيمية 
أخرى

سيتم اتخاذ التدابر التصحيحية 
لالمتثال والمتابعة االستباقية 
للتغيرات في األنظمة واللوائح.

تقرير مجلس اإلدارة

9  نتائـــج المراجعـــة السـنوية لفعاليـة إجـــراءات الرقابـة الداخليـة بالشـركة، إضافـة إلـى رأي لجنـة 
المراجعـــة فـــي مـدى كفايـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي الشـركة 

ــة  ــر مالي ي ــدار تقار ــمل إص ــاءة ويش ــة وكف ــة بفاعلي ــداف الرك ــق أه ــان تحقي ــة لضم ــة الداخلي ــام الرقاب ــدف نظ يه
ــى  ــر ع ــار المخاط ــن آث ــد م ــة للح ــر المحتمل ــراءات؛ وإدارة المخاط ــات واإلج ــح والسياس ــال للوائ ــا؛ واالمتث ــوق به موث

ــة. ــداف الرك ــق أه تحقي

كمــا يقــوم نظــام الرقابــة الداخليــة بــدور هــام فــي منــع واكتشــاف االحتيــال وحمايــة أصــول الركــة وإدارة مواردهــا. 
ــرض  ــد تتع ــي ق ــر ال ــتوى المخاط ــع مس ــب م ــال يتناس ــامل وفع ــي ش ــام رقاب ــداد نظ ــؤولية إع ــة مس ــوىل الرك تت
لهــا الركــة وبقــدر معقــول مــن التكلفــة، مــن أجــل تقديــم تأكيــدات مقبولــة لتفــادي األخطــاء الجوهريــة والخســائر 
ــن  ــا المراجع ــي يعده ــة ال ي ــر الدور ي ــة التقار ــتمر بمراجع ــكل مس ــة بش ــة المراجع ــوم لجن ــا. تق ــم عنه ــد تنج ــي ق ال
يــر المراجــع الداخــي الصــادرة وفقــًا لخطــة المراجعــة الداخليــة المعتمــدة قــد  الداخليــن والخارجيــن، وبنــاًء عــى تقار
حقــق نظــام الرقابــة فــي الركــة تحســينات هامــه خــالل العــام. ســتواصل الركــة تحــت إرشاف لجنــة المراجعــة فــي 
التقييــم والمراجعــة الدوريــة للنظــام الرقابــي لديهــا لضمــان تحقيــق أهــداف الرقابــة الداخليــة مــن تحســن كفــاءة 

العمليــات وفعاليتهــا، مــع االمتثــال بكافــة القوانــن واللوائــح ذات العالقــة.

10 توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي فــي الشــركة فــي حــال 
عدم وجـــوده.

ال ينطبق، يوجد لدى الركة إدارة للمراجعة الداخلية.

11 توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التي رفض 
ــم  ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــركة وعزل ــابات الش ــع حس ــن مراج ــأن تعيي ــا بش ــذ به ــس األخ المجل

أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا

ال ينطبق

12 تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت 

فيمــا يخــص المســاهمات االجتماعيــة للركــة، فقــد قامــت الركــة باالســتثمار فــي بنيتهــا التحتيــة لتصبــح أكــر 
ــح  ــة بمن ــوم الرك ــا تق ــز. كم ــن 50 مرك ــد ع ي ــز تز ــبكة مراك ــة بش ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــة صديق ــبكة أندي ش
ــك  ــة كذل ــت الرك ــة. وقام ــر الربحي ــات غ ــع المنظم ــة م ــك بالراك ــتحقة وذل ــات المس ــة للفئ ــرتاكات مجاني اش
ــك  ــة، وذل ياض ــة والر ــة بالصح ــة ذات العالق ــة، خاص ــام المتخصص ــام فــي األي ــدار الع ــى م ــة ع ــاركة الفاعل بالمش

ــام. ــك األي ــي بتل ــي المجتمع ــع الوع لرف
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13 بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء 

مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في تاريخ 19/4/2022االسم

حرضعلي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري

لم يحرضحمد بن علي الصقريحمد بن علي الصقري

حرضمحمد بن فرج الكنانيمحمد بن فرج الكناني

حرضطارق بن خالد العنقريطارق بن خالد العنقري

حرضهشام بن حسين الخالديهشام بن حسين الخالدي

حرضحصة بنت حمد الصقريحصة بنت حمد الصقري

حرضمشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

ــن  ــر م ــن أو أكث ــف نوعي ــال وص ــي ح ــة، وف ــركاتها التابع ــركة وش ــية للش ــاط الرئيس ــواع النش ــف ألن 14 وص

ــج ــي النتائ ــهامها ف ــركة وإس ــال الش ــم أعم ــي حج ــره ف ــاط وتأثي ــكل نش ــان ب ــاق بي ــب إرف ــاط يج النش

النسبةإيرادات النشاطالنشاط 

%931,945,89087بيع االشتراكات لألندية الرجالية و النسائية بيع االشتراكات لألندية الرجالية و النسائية 

%103,079,98410التدريب الشخصيالتدريب الشخصي

%30,762,9143اإليجارات واإليرادات األخرىاإليجارات واإليرادات األخرى

%1,065,788,788100اإلجمالياإلجمالي

  

15 المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة )ســواء أكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر 

تمويليــة، أم مخاطــر الســوق( وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهـا

إدارة المخاطر

ــر  ــرف إىل المخاط ــا فــي التع ــالل فعاليته ــن خ ــا م ــة أصوله ــمعتها وقيم ــاهميها وس ــة مس ــام إىل حماي ــعى لج تس
والحــد مــن آثارهـــا. كمــا تلــزم الركــة بالتطويــر المســتمر لثقافــة إدارة المخاطــر مــن خــالل سياســة وإطــار عمــل إدارة 

المخاطــر إىل جانــب التطويــر المتواصــل لفريــق العمــل.

سياسة إدارة المخاطر

تتمثــل سياســة إدارة المخاطــر لــدى لجــام فــي تحديــد وتقييــم وتحليــل كافــة المخاطــر واالســتجابة المناســبة لهــا، بنــاًء 
عــى مســتوى األولويــة الــذي يتحــدد طبقــًا الحتماليــة وقوعهــا واآلثــار المرتتبــة عليهــا.

ــة إدارة المخاطــر باالســتمرارية، كمــا تتوافــق مــع اســرتاتيجية الركــة وأهــداف األعمــال واألهــداف  وتتســم عملي
التشــغيلية. وتطبــق الركــة نظامــًا متكامــاًل مــن السياســات واإلجــراءات والعمليــات، يتــم مــن خاللــه تحديــد المخاطــر 

واإلبــالغ عنهــا وإدارتهــا بشــكٍل منظــم واســتباقٍي وبالتنســيق بــن كافــة األطــراف ذات الصلــة.

تقرير مجلس اإلدارة

إطار إدارة المخاطر

يمكــن تعريــف المخاطــر بأنهــا أيــة أحــداث أو متغــرات محتملــة يمكــن أن تمنــع الركــة مــن تحقيــق أهدافهــا. ويتــم 
قيــاس المخاطــر مــن حيــث احتماليــة وقوعهــا والتأثــرات المرتتبــة عليهــا.

منهجية إدارة المخاطر

فهم وتأكيد األعمال

عملية إدارة
المخاطر
في لجام

 
 

التحديد

التحليل

الرصداالستجابة

االبالغ
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إدارة وضوابط المخاطر 

فــي هــذا الســياق، تعمــل الركــة عــى تبســيط وتنظيــم إجــراءات الموظفــن، ســواء بشــكل جماعــي أو فــردي، بهــدف 
تحقيــق أهــداف األعمــال. وهــو مــا يســتلزم المواءمــة بــن األهــداف والمخاطــر والضوابــط عــر المؤسســة. كمــا تشــمل 

إدارة المخاطــر أيضــاً العمليــات التجاريــة واألنشــطة التشــغيلية الــي يضطلــع بهــا الموظفــون عــى مختلــف المســتويات.

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

• تحديد مستوى المخاطر ومنظومة التحكم
• تحديد المسؤوليات

• إبالغ مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة
    بالمخاطر 

• المراجعة الدورية للمخاطر وكفاية الضوابط
• صياغة إجراءات التحكم

• تحديث سجل المخاطر
• الرفع بالمخاطر لفريق القيادة العليا

• مواءمة األداء الشخصي مع أهداف القسم
• تحديد وتحليل احتمالية وتأثير المخاطر التشغيلية

• دمج إجراءات التحكم في العمليات والجداول الزمنية
• تقرير عن المخاطر في االجتماعات الدورية

• مواءمة أهداف األقسام مع
   استراتيجيات الشركة

• تحديد وتحليل المخاطر الرئيسية
   واحتماليتها وتأثيراتها المتوقعة

• تحديد عوامل التحكم القائمة

• التخطيط االستراتيجي
• تأكيد ملف المخاطر المؤسسية

فريق اإلدارة العليا

فريق اإلدارة

الطواقم التشغيلية

ــج أعمالهــا فــي الســنوات  16 ملخــص علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة وخصومهــا ونتائ

ــر ــا أقص ــيس أيهم ــذ التأس ــرة أو من ــس األخي ــة الخم المالي

2022م2021م2020م2019م2018مالبيان

799,946,833944,933,381662,599,232885,283,1391,065,788,788.0اإليراداتاإليرادات

494,612,578584,738,941522,708,769512,243,190629,667,673.0تكاليف اإليراداتتكاليف اإليرادات

305,334,255360,194,440139,890,463373,039,949436,121,115.0إجمالي الربحإجمالي الربح

206,020,219257,259,132.0)58,723,592(180,092,445205,920,845صافي الربح صافي الربح 

تقرير مجلس اإلدارة

2022م2021م2020م2019م2018مالبيان

169,267,944137,269,291325,206,571250,195,299361,830,958األصول المتداولة

1,439,364,5222,379,030,0472,242,110,6662,343,622,7972,336,319,026األصول غري المتداولة

1,608,632,4662,516,299,3382,567,317,2372,593,818,0962,698,149,984إجمالي األصول

713,668,450721,774,096664,484,064804,569,669938,539,108إجمايل حقوق الملكية

430,323,001574,294,408664,162,755648,203,797718,523,238الخصوم المتداولة 

464,641,0151,220,230,8341,238,670,4181,141,044,6301,041,087,638الخصوم غري المتداولة

894,964,0161,794,525,2421,902,833,1731,789,248,4271,759,610,876إجمالي الخصوم

1,608,632,4662,516,299,3382,567,317,2372,593,818,0962,698,149,984إجمالي حقوق الملكية والخصوم

17 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة )باأللف ريال(

2022 2021 التحليل الجغرافي البيان

473,643 391,364 المركز الرئيي والمنطقة الوسطى

السعودية

404,491 337,655 المنطقة الغربية

161,918 138,732 المنطقة الرقية

1,040,052 867,751 المجموع

25,737 17,532 اإلمارات

1,065,789 885,283 المجموع

   

18 إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا 

كة لشر ا

نسبة التغيرالتغير2021م2022مالبيان

%1,065,788,788.0885,283,139180,505,64920.4اإليرادات

%629,667,673.0512,243,190117,424,48322.9تكلفة اإليرادات

%436,121,115.0373,039,94963,081,16616.9إجمالي الربح

----إيرادات تشغيلية - أخرى

----مصروفات تشغيلية - أخرى

%316,929,269259,534,28457,394,98522.1الربح التشغيلي
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19  إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يـــر الماليـــة )IFRS( المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة  تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقــًا للمعاييـــر الدوليـــة للتقار
.)SOCPA( الســـعودية، وغرهـــا مـــن المعاييـــر والتعليمــات الصـــادرة عـــن الهيئــة الســـعودية للمحاســـبن القانونييـــن

20 اســـم كل شـــركة تابعـــة ورأس مالهـا ونســـبة ملكيـة الشـركة فيهـا ونشـــاطها الرئيـس، والدولة المحـل 

الرئيـــس لعملياتهـــا، والدولة محل تأسيســـها

الدولة محل التأسيسالدولة المحل الرئيس لعملياتهانشاطها الرئيسنسبة الملكيةرأس مالها )ريال(اسم الشركة التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةغر نشط )بدون نشاط(%50,00095وقت اللياقة للتجارة المحدوةوقت اللياقة للتجارة المحدوة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةاالستثمارات%100,000100الرسن لالستثمارالرسن لالستثمار

21  األسهم وأدوات الدين للشركات التابعة

أدوات الدينقيمة الحصة )ريال(عدد الحصص المصدرةرأس مالها )ريال(اسم الشركة التابعة

ال يوجد50,000500010وقت اللياقة للتجارة المحدوةوقت اللياقة للتجارة المحدوة

ال يوجد100,0001000100الرسن لالستثمارالرسن لالستثمار

22  وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

تحــدد سیاســة توزیــع األربــاح )“السیاســة”( فــي رشكــة لجــام للریاضــة )“الركــة”( آلیــة توزیــع األربــاح مــن قبــل الركــة 
عــى مســاھمیھا وإجــراءات وأحــكام الدفــع .

تــم إعــداد ھــذه السیاســة وفقــا للقواعــد واإلجــراءات التنظیمیــة الصــادرة وفقــا لنظــام الــركات والمتعلقــة 
بالــركات المدرجــة المســاھمة، ولوائــح حوكمــة الــركات الصــادرة عــن ھیئــة الســوق المالیــة، ونظــام الــركات، 
ــة ذات  ــكام األنظم ــتكمال أح ــذ واس ــة تنفی ــذه السیاس ــن ھ ــرض م ــة. الغ ــة فــي الرك ــح الداخلی ــوء اللوائ ــى ض وع

ــذة. ــي الناف ــون ھ ــة تك ــإن األنظم ــة، ف ــة واألنظم ــذه السیاس ــن ھ ــارض بی ــة التع ــة. وفــي حال الصل

األرباح السنوية 

• تــــوزع األربــــاح السنوية بنــــاء علــــى موافقــة الجمعية العامــة بعــد توصية مجلــــس اإلدارة فیما یتعلــق بصافــي 
أربــاح الشــركة.، ومبلــغ األربــاح الــذي تــم حســابه والتخصيص المقتــرح. 

• تحتفــظ الجمعية العامــة بحقهــا فــي رفــض توزيع األربــاح فــي أي ســنة مــن الســنوات إذا كان فــي اعتقادهــا 
أن هــذا التوزيع سيرض بالوضــع المالــي للشــركة، ومتطلبــات رأس المــال.

• یقــــوم مجلــــس اإلدارة بتنفيــذ قــــرار الجمعيــة العامــــة وتوزيــع األربــــاح ً خــــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ االســــتحقاق 
ــي القــرار. الموضــح فــ

تقرير مجلس اإلدارة

حساب مبلغ األرباح

• یتــم تخصيص توزيع األربــاح السنوية بعــد خصــم المصاريف العامــة مثــل الــزكاة ورضيبة الدخــل، كمــا یلــي:
• تجنيب %10 مــــن صافــــي األربــــاح الســنوية لتكوين احتياطي نظامــــي. ویجــــوز للجمعية العامــــة أن تقــــرر وقــــف 

تجنيب هــــذه النســــبة إذا بلــــغ االحتياطي المذكــــور %30 مــــن رأس المــــال المدفــوع. 
• یدفــع مــن باقــي صافــي األربــاح مــا ال یقــل عــن %5 مــن رأس المــال المدفــوع كأربــاح للمساهمن.

• بنــاء عــى توصيــة مجلــس اإلدارة، یجــــوز للجمعيــة العامــــة تجنيــب %20 مــــن صافــــي األربــــاح لتكويــن احتياطــي 
اتفاقــــي یخصــص ألغــــراض معینــة.

• یــــوزع الفائــــض مــن صافــــي األربــاح السنوية علــى المساهمن مــا لــم تقــــرر الجمعية العامــة العادیــة خــالف 
ذلــك.

• عنــــد تخصيص مبلــــغ توزیع األربــــاح مــــن الصافــي، یجــوز للجمعية العامــة العادیــــة أن تقــرر أخذ احتياطيات أخــرى 
كاآلتي:

• أن تخدم مصالح الركة أو.
• أن تتضمن توزيع أرباح ثابتة عى المساهمن.

• تــوزع األربــاح علــى المساهمن بالتناســب مــع عدد األســهم التــي یملكهــا كل منهــم في الشــركة.
• تــوزع األربــاح بشــكل نقــدي أو كأســهم مجانیــة أو كلیهمــا معــًا.

• علــــى مجلــــس اإلدارة أن ُیضمــن فــــي تقريــره الســــنوي المقــدم للجمعيــة العامــــة للشــــركة مقــــدار األربــــاح 
الموزعــــة علــــى المساهمن خــــالل الفتــــرات المختلفــــة مــــن الســــنة المالیــة باإلضافــــة إلــى مقــــدار األربــاح 

الموصــــى بتوزيعهــا فــــي نهايــة الســــنة المالیــــة ومبالــــغ توزیعــــات األربــــاح المرتاكمــــة أيضــا.

األرباح المرحلية

• یجــــوز للشــــركة توزيع األربــــاح المرحلية علــــى مســــاهميها بشــــكل ربــــع ســــنوي أو نصــــف ســنوي فــــي حالــة 
ااإللــزام بالمتطلبــــات التاليــة:

• تفويض الجمعية العامــة مجلــس اإلدارة بتوزيع األربــاح المرحلية بموجــب قــرار یجــدد ســنويا
• تحقيق الركة ألرباح جیدة ومنتظمة.

• توفــر سيولة معقولــة لــدى الشــركة وامتالكهــا القــدرة علــى التوقــع مســتوى أرباحهــا.
ــرح  ــاح المقتــ ــة األربــ ــة لتغطي ــة للركــة، كافیــ ــة المراجعــ ــم المالیــ ــع وفقــًا ألخــر قوائ ــة للتوزي ــاح قابل • توافــر أرب

توزيعها، بعــــد خصــــم مــــا تــــم توزیعــــه ورســــملته مــــن تلــــك األربــــاح بعــــد تاريخ هــــذه القوائــــم المالیــــة.
• إذا اتخــــذ مجلــــس اإلدارة قــــرارًا بتوزيع األربــــاح المؤقتــــة، تقــوم الشــــركة باإلفصــاح واإلعالن عــــنه، وتزويد هيئة 

الســوق المالیــة بنســخة منــه فــورا.
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المساهمون المستحقون والمؤهلون

• یحــدد قــرار الجمعية العامــة الــذي اعتمــد توزيع األربــاح السنوية تاريخ اســتحقاق األربــاح وتاريخ توزيعها.
• تحــــدد أهليــة المســاهمن لألربــــاح وفقــــا للقواعــــد واللوائــــح ذات الصلــــة، وإعــــالن الشــــركة فــــي الموقــــع 

اإللكرتونــــي لشــــركة الســــوق المالیــــة الســعودية )تــــداول(.

األرباح المدفوعة مقارنة بصافي الدخل

المبلغ لكل سهم٪ من رأس المالرأس المال٪ من صافي الربحالعائدصافي الدخلالسنة / الربع

0.96%523,833,6109.95%93,524,27950,225,64053.7الربع الثالث و الرابع من عام الربع الثالث و الرابع من عام 20182018

0.5379%523,833,6105.38%53,857,53428,179,61352.3الربع الرابع من عام الربع الرابع من عام 20182018

0.4019% 523,833,6104.02%39,596,70321,052,30453.2الربع األول من عام الربع األول من عام 20192019

0.5049% 523,833,6105.05%49,590,56226,448,35953.3الربع الثاني من عام الربع الثاني من عام 20192019

0.4969% 523,833,6104.97%48,813,21626,029,22253.3الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20192019

4.500.45 %523,833,610%43,920,32023,572,51253.7النصف األول من عام النصف األول من عام 20212021

7.800.78 %523,833,610%76,194,68040,859,02253.6الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20212021

0.87%523,833,6108.7%85,905,21945,573,52453.1الربع الرابع من عام الربع الرابع من عام 20212021

0.471%523,833,6104.71%46,014,37024,672,56353.6الربع األول من عام الربع األول من عام 20222022

0.37%523,833,6103.7%36,022,53019,381,84453.8الربع الثاني من عام الربع الثاني من عام 20222022

0.7%523,833,6107.0%68,058,20336,668,35353.9الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20222022

تاريخ دفع األرباح

طريقة دفع األرباحاألرباح لكل سهمتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالنالسنة / الربع

تحويل بنكي150.96 نوفمر 12018 نوفمر 282018 أكتوبر 2018الربع الثالث و الرابع من عام الربع الثالث و الرابع من عام 20182018

تحويل بنكي200.5379 مارس 42019 مارس 272019 فراير 2019الربع الرابع من عام الربع الرابع من عام 20182018

تحويل بنكي120.4019 يونيو 192019 مايو 132019 مايو 2019الربع األول من عام الربع األول من عام 20192019

تحويل بنكي220.5049 سبتمر 92019 سبتمر 42019 سبتمر 2019الربع الثاني من عام الربع الثاني من عام 20192019

تحويل بنكي190.4969 ديسمر 82019 ديسمر 22019 ديسمر 2019الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20192019

تحويل بنكي260.45 أغسطس 152021 أغسطس 82021 أغسطس 2021النصف األول من عام النصف األول من عام 20212021

تحويل بنكي250.78 نوفمر 142021 نوفمر 72021 نوفمر 2021الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20212021

تحويل للحساب30.87 مارس 202022 فراير 132022 فراير 2022 الربع الرابع من عام الربع الرابع من عام 20212021

تحويل للحساب230.471 مايو 102022 مايو 272022 أبريل 2022الربع األول من عام الربع األول من عام 20222022

تحويل للحساب240.37 أغسطس 092022 أغسطس 72022 0أغسطس 2022 الربع الثاني من عام الربع الثاني من عام 20222022

تحويل للحساب200.70 نوفمر 62022 نوفمر 302022 أكتوبر 2022الربع الثالث من عام الربع الثالث من عام 20222022

تقرير مجلس اإلدارة

23 وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس 

إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة الخامســة 

واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل و اإلدراج، وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة

ال ينطبق

24 وصــــف ألي مصلحــــة وأوراق ماليــــة تعاقديــــة وحقــــوق اكتتــــاب تعــود ألعضاء مجلــــس إدارة الشــركة 

وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي 

تغييــــر فــــي تلــك المصلحــــة أو تلــك الحقــوق خالل الســــنة الماليــة األخيرة

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

نسبة الملكيةنسبة التغيرالتغيرنهاية العامبداية العاماالسم

%0.00 -    379,696  379,696 األستاذ/ علي بن حمد الصقرياألستاذ/ علي بن حمد الصقري

- -    -    -   الدكتور/ محمد بن فرج الكنانيالدكتور/ محمد بن فرج الكناني

%0.00 -    3,789  3,789 األستاذ/ طارق بن خالد العنقرياألستاذ/ طارق بن خالد العنقري

- -    -    -   السيدة/ حصة بنت حمد الصقريالسيدة/ حصة بنت حمد الصقري

%0.00 -    26,771,950  26,771,950 األستاذ/ حمد بن علي الصقرياألستاذ/ حمد بن علي الصقري

- -    -    -   األستاذ/ هشام بن حسين الخالدياألستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

- -    -   األستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشارياألستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

ملكية اإلدارة التنفيذية

نسبة الملكيةنسبة التغيرالتغيرنهاية العامبداية العاماالسم

- -    -    -   األستاذ/ عدنان بن عبدهللا الخلفاألستاذ/ عدنان بن عبدهللا الخلف

-- 1,581  1,581  -   األستاذ/ عاصم العطاساألستاذ/ عاصم العطاس

25  كشف المديونية والمعلومات المتعلقة بالقروض )بالمليون ريال(

المبالغ المدفوعة سدادًامدة القرضأصل القرضالبنكتسلسل
إجمايل الديونالمبلغ المتبقي للقرض خالل السنة

-25-25بنك الجزيرةبنك الجزيرة11

60120120-180البنك السعودي الفرنسيالبنك السعودي الفرنسي22

1604565140140البنك السعودي البريطانيالبنك السعودي البريطاني33
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26  وصـف لفئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب 

أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا الشـــركة خـــالل الســـنة الماليـة مـــع إيضـاح أي عـــوض حصلـت 

عليـــه الشـركة مقابـل ذلـك

ال ينطبق.

27  وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة، 

أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة

ال ينطبق.

28  وصـــف ألي اســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء مـــن جانـــب الشـــركة ألي أدوات ديـــن قابلة اللســـترداد، وقيمــــة 

األوراق الماليــــة المتبقيــــة، مــــع التمييــــز بيــــن األوراق الماليــــة المدرجــة التــي اشــــترتها الشــركة، 

وتلــــك التــي اشــــترتها شــــركاتها التابعــة

ال ينطبق.

29 عـــدد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة التـــي عقـــدت خــالل الســـنة الماليــة األخيــرة، وتواريـــخ انعقادها، وســـجل 

حضـــور كل اجتمـــاع موضحـــا فيــه أســـماء الحاضرين.

طبيعة العضويةاالسم

5 اجتماعات

االجتماع 
األول بتاريخ 

14 فراير 
2022

االجتماع 
الثاني بتاريخ 

19 أبريل 
2022

االجتماع 
الثالث بتاريخ 

26 يوليو 
2022

االجتماع 
الخامس 
بتاريخ 30 

أكتوبر 2022

االجتماع 
السادس بتاريخ 

13 ديسمر 
2022

االجمايل

5حرضحرضحرضحرضحرضرئيس المجلس - غر تنفيذيعلي بن حمد الصقريعلي بن حمد الصقري

5حرضحرضحرضحرضحرضنائب رئيس المجلس - تنفيذيحمد بن علي الصقريحمد بن علي الصقري

5حرضحرضحرضحرضحرضعضو مستقلمحمد بن فرج الكنانيمحمد بن فرج الكناني

5حرضحرضحرضحرضحرضعضو مستقلطارق بن خالد العنقريطارق بن خالد العنقري

5حرضحرضحرضحرضحرضعضو مستقلهشام بن حسين الخالديهشام بن حسين الخالدي

5حرضحرضحرضحرضحرضعضو غر تنفيذيحصة بنت حمد الصقريحصة بنت حمد الصقري

5حرضحرضحرضحرضحرضعضو مستقلمشعل بن ابراهيم المشاريمشعل بن ابراهيم المشاري

تقرير مجلس اإلدارة

30  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سبب الطلبتاريخ الطلبالطلبات

التقارير الداخلية66 يناير  يناير 1120222022

تقارير توزيعات األرباح2323 فبراير  فبراير 2220222022

التقارير الداخلية66 أبريل  أبريل 3320222022

الجمعية العامة1919 أبريل  أبريل 4420222022

تقارير توزيعات األرباح1212 مايو  مايو 5520222022

التقارير الداخلية2323 مايو  مايو 6620222022

التقارير الداخلية66 يونيو  يونيو 7720222022

التقارير الداخلية11 أغسطس  أغسطس 8820222022

تقارير توزيعات األرباح1111 أغسطس  أغسطس 9920222022

التقارير الداخلية1111 سبتمبر  سبتمبر 10020222022

تقارير توزيعات األرباح88 نوفمبر  نوفمبر 111120222022

31  الصفقات ألطراف ذي عالقة

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع العالقةالطرف ذو عالقة 

األستاذ/ حمد بن علي الصقري - األستاذ/ حمد بن علي الصقري - 
مصلحة مباشرة مصلحة مباشرة 

األستاذ/ علي بن حمد الصقري - األستاذ/ علي بن حمد الصقري - 
مصلحة غير مباشرة مصلحة غير مباشرة 

السيدة/ حصة بنت حمد الصقري السيدة/ حصة بنت حمد الصقري 
- مصلحة غير مباشرة - مصلحة غير مباشرة 

أعضاء في مجلس اإلدارة ومن كبار 
المساهمن

عقد ايجار األرض، وقد تم هذا التعامل بناء عى 
أسس تجارية ودون رشوط تفضيلية

3,400,000سنوي

أعضاء في مجلس اإلدارة ومن كبار مجموعة الصقريمجموعة الصقري
المساهمن الركة مملوكة لعضو مجلس 

اإلدارة والمساهم الرئيي، األستاذ/ حمد 
بن عي الصقري - مصلحة مبارشة ، ويعمل 
األستاذ/ عي بن حمد الصقري - مصلحة غر 

مبارش - كنائب الرئيس في مجموعة الصقري 
وعضو مجلس إدارتها، وتعمل السيدة/ حصة 

بنت حمد الصقري - مصلحة غر مبارشة 
– كذلك عضو مجلس إدارة في مجموعة 

الصقري 

عقد مبيعات الركات - هذا التعامل تم بناء 
عى أسس تجارية دون رشوط تفضيلية

191,051سنوي
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32  معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا، أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء 

ــمل  ــث تش ــم، بحي ــأي منه ــة ب ــخص ذي عالق ــا أو ألي ش ــن فيه ــار التنفيذيي ــركة أو لكب ــس إدارة الش مجل

أســماء المعنييــن باألعمــال أو العقــود، وطبيعــة هــذه األعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا ومبلغها، 

وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل، فعلــى الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع العالقةالطرف ذو عالقة 

األستاذ/ حمد بن علي الصقري - األستاذ/ حمد بن علي الصقري - 
مصلحة مباشرة مصلحة مباشرة 

األستاذ/ علي بن حمد الصقري - األستاذ/ علي بن حمد الصقري - 
مصلحة غير مباشرة مصلحة غير مباشرة 

السيدةالسيدة/ حصة بنت حمد الصقري / حصة بنت حمد الصقري 
- مصلحة غير مباشرة - مصلحة غير مباشرة 

أعضاء في مجلس اإلدارة ومن كبار 
المساهمن

عقد ايجار األرض، وقد تم هذا التعامل بنا ء 
عى أسس تجارية ودون رشوط تفضيلية

3,400,000سنوي

أعضاء في مجلس اإلدارة ومن كبار مجموعة الصقريمجموعة الصقري
المساهمن الركة مملوكة لعضو مجلس 

اإلدارة والمساهم الرئيي، األستاذ/ حمد 
بن عي الصقري - مصلحة مبارشة ، ويعمل 
األستاذ/ عي بن حمد الصقري - مصلحة غر 

مبارش - كنائب الرئيس في مجموعة الصقري 
وعضو مجلس إدارتها، وتعمل السيدة/ حصة 

بنت حمد الصقري - مصلحة غر مبارشة 
– كذلك عضو مجلس إدارة في مجموعة 

الصقري 

عقد مبيعات الركات - هذا التعامل تم بناء 
عى أسس تجارية دون رشوط تفضيلية

191,051سنوي

33  بيــــان ألي ترتيبــــات أو اتفــــاق تنــــازل بموجبــــه أحــــد أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو أحــــد كبــــار 

ــآت ــن أي مكافــ ــن عــ التنفيذييــ

ال ينطبق.

34  بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األرباح.

ال ينطبق.

ــوم أو أي  ــب أو رس ــداد أي زكاة أو ضرائ ــتحقة لس ــددة والمس ــة المس ــات النظامي ــة المدفوع ــان بقيم 35  بي

مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية، مــع وصــف موجــز لهــا وبيــان أســبابها

الجهة النظامية

2022م

األسبابوصف
المستحق حى نهاية الفرتة المسدد

المالية السنوية ولم يسدد

متطلب نظاميزكاة ربح الركة-5,920,292الزكاةالزكاة

متطلب نظاميرضيبة القيمة المضافة عى المبيعات 121,583,432.2415,964,450.73الضريبةالضريبة

المؤسسة العامة للتأمينات المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيةاالجتماعية

متطلب نظاميمساهمة الركة في خطة التأمينات للموظفن14,763,417.161,296,483.50

متطلب نظاميتكاليف التأشرات للموظفن غر السعودين-862,000تكاليف تأشيرات وجوازاتتكاليف تأشيرات وجوازات

تكاليف اإلقامة وتصاريح العمل للموظفن غر -18,606,129.30رسوم مكتب العملرسوم مكتب العمل
السعودين

متطلب نظامي

تقرير مجلس اإلدارة

36  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

ال ينطبق.

37  االقرارات بشأن سجالت الحسابات ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة النشاط

• يقر مجلس إدارة رشكة لجام للرياضة )وقت اللياقة( بما يي:
• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الركة عى مواصلة نشاطها.

38  إذا كان تقريـر مراجـع الحسـابات يتضمـن تحفظـات علـى القوائـم الماليـة السـنوية، يجـب أن يوضـح تقريـر 

مجلـس اإلدارة تلـك التحفظـات وأسـبابها وأي معلومـات متعلقـة بهـا

ال ينطبق.

39  في حال توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتغييـر مراجـع الحســـابات قبـل انتهـاء الفتـرة المعيـن مـن أجلهـا، يجـب 

أن يحتـوي التقريـر علـى ذلـك، مـع بيـان أسـباب التوصيـة بالتغييـر

ال ينطبق.

40  اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن اســتخدامات هــذه 

سهم أل ا

ال ينطبق.

41 معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال منافســة للشــركة أو ألي مــن فــروع النشــاط الــذي تزاولــه والتــي يزاولهــا 

أو كان يزاولهــا أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، بحيــث تشــمل أســماء المعنييــن باألعمال المنافســة، 

وطبيعــة هــذه األعمــال وشــروطها

 
ــا أو كان  ــه، يزاوله ــذي تزاول ــاط ال ــروع النش ــن ف ــة، أو ألي م ــة للرك ــال منافس ــد أي أعم ــه ال يوج ــة أن ــر الرك • تق

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــن أعض ــو م ــا أي عض يزاوله
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ملخص
القوائم المالية
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رشكة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية 
محدودة( - رأس المال المدفوع )5,500,000 ريال سعودي – 

خمسة مالين وخمسمائة ألف ريال سعودي(

المركز الرئيسي - برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد

ص.ب. 2732 - الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

رقم السجل التجاري: 
1010383821

هاتف: 9898 215 11 +966
966+ 11 273 4740

فاكس: 4730 273 11 +966

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

تقرير المراجع المستقل
إىل مساهمي رشكة لجام للرياضة  )رشكة مساهمة سعودية(

الرأي

ــا  ــايل كم ــز الم ــة المرك ــى قائم ــتمل ع ــي تش ــة”(، وال ــة )“الرك ــام للرياض ــة لج ــة لرك ــم المالي ــا القوائ ــد راجعن لق
فــي 31 ديســمر 2022م وقائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغــرات فــي حقــوق الملكيــة 
وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك 

ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة المرفقــة ُتظهــر بعــدٍل، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المــايل للركــة كمــا فــي 
ــر الدوليــة  ــا للمعاي ــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفًق 31 ديســمر 2022م وأدائهــا المــايل وتدفقاتهــا النقدي
للتقريــر المــايل المعتَمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعايــر واإلصــدارات األخــرى المعتَمــدة مــن الهيئــة 

الســعودية للمراجعــن والمحاســبن.

أساس الرأي

تمــت مراجعتنــا وفًقــا للمعايــر الدوليــة للمراجعــة الُمعتَمــدة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية. إن مســؤوليتنا 
بموجــب تلــك المعايــر تــم توضيحهــا فــي قســم مســؤوليات المراجــع حــول مراجعــة القوائــم الماليــة فــي تقريرنــا. إن نــا 
مســتقلون عــن الركــة وفًقــا للميثــاق الــدويل لســلوك وآداب المهنــة للمحاســبن المهنيــن )بمــا فــي ذلــك معايــر 
ــا  ــا أنن ــة، كم ــم المالي ــا للقوائ ــة بمراجعتن ــعودية ذي الصل ــة الس ــة العربي ــد فــي المملك ــة( المعتَم ــتقالل الدولي االس
الزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفًقــا لذلــك الميثــاق. باعتقادنــا أن أدلــة المراجعــة الــي حصلنــا عليهــا كافيــة 

ومالئمــة لتوفــر أســاس إلبــداء رأينــا.

لفت انتباه

ــة فــي 31 ديســمر  ــة، ومفــاده أّن اإلدارة خــالل الســنة المنتهي ــم المالي ــاه إىل اإليضــاح )29( حــول القوائ نلفــت االنتب
ــاح  ــن أرب ــزًءا م ــاس أن ج ــى أس ــة”( ع ــارك )“الهيئ ــة والجم ــزكاة والرضيب ــة ال ــن هيئ ــط م ــر رب ــّلمت أم ــد تس 2021م ق
الركــة عــن الســنوات 2015م و2016م و2017م و2018م كان خاضًعــا لرضيبــة الدخــل. لــم يتــم تعديــل رأينــا بخصــوص 

هــذا األمــر.

األمور الرئيسة للمراجعة

ــد  ــة عن ــة البالغ ــا األهمي ــي، له ــا المه ــب حكمن ــت، بحس ــي كان ــور ال ــك األم ــي تل ــة ه ــة للمراجع ــور الرئيس إن األم
مراجعتنــا للقوائــم الماليــة للفــرتة الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة ككل، 
وعنــد تكويــن رأينــا حولهــا، وال نقــدم رأيــًا منفصــاًل فــي تلــك األمــور. فيمــا يــي وصــف لــكل أمــر مــن األمــور الرئيســة 

ــه.  ــة معالجت للمراجعــة وكيفي

ــة فــي  ــم المالي ــة القوائ ــول مراجع ــع ح ــؤوليات المراج ــم مس ــا فــي قس ــم وصفه ــي ت ــؤولياتنا ال ــا بمس ــد الزمن لق
تقريرنــا، بمــا ـفـي ذلــك مــا يتعلــق بهــذه األمــور. عليــه، شــملت مراجعتنــا القيــام بإجــراءات صممــت للــرد عــى 
تقويمنــا لمخاطــر وجــود تحريفــات جوهريــة فــي القوائــم الماليــة. إن نتائــج إجــراءات مراجعتنــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات 

ــة.  ــة المرفق ــم المالي ــن القوائ ــة ع ــا فــي المراجع ــًا لرأين ــر أساس ــاه، توف ــور أدن ــة األم ــة لمعالج المتبع

األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(

كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا األمور الرئيسة للمراجعة

إثبات اإليرادات

يــال ســعودي  ســّجلت الركــة إيــرادات بقيمــة 1.065.8 مليــون ر
ــة  ــب اللياق ــز تدري ــات فــي مراك ــرتاكات وعضوي ــوم اش ــن رس م
البدنيــة واألنشــطة ذات الصلــة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمر 

2022م.
ــار  ــق المعي ــًرا لتطبي ــي نظ ــة رئي ــر مراجع ــذا أم ــا ه ــد اعترن لق
المحاســيب إلثبــات اإليــرادات فــي قطــاع تدريــب اللياقــة البدنيــة 

الــذي يســتلزم إثبــات اإليــرادات عــى مــدى فــرتة االشــرتاك. 
إضافــة إىل ذلــك، هنــاك مخاطــر مالزمــة تتعلــق بدقــة اإليــرادات 
المســّجلة إمــا بســبب عــدم فعاليــة أدوات الرقابــة اليدويــة و / 

أو تلــك المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات. 
انظــر اإليضــاح )1-4( لالطــالع عــى السياســة المحاســبية بشــأن 
إثبــات اإليــرادات وإيضــاح )6( لالطــالع عــى اإلفصاحــات ذات 

ــة.  الصل

تضّمنت إجراءات مراجعتنا، من بن أمور أخرى، ما يي:

• تقييم مدى مالئمة سياسات إثبات اإليرادات.
• االســتعانة بالمتخصصــن فــي تقنيــة المعلومــات لدينــا الختبــار 
مــدى فعاليــة تصميــم وتطبيــق وتنفيــذ إجــراءات نظــام 

ــرادات. ــات اإلي ــة بإثب ــة المتعلق ــة الداخلي الرقاب
• اختبــار دقــة إصــدار فواتــر العمــالء عــى أســاس العينــة، 
واختبــار عينــة مــن الخصومــات والعــروض الرتويجيــة المطبقة 

ــالء. ــر العم ــى فوات ع
• تنفيــذ إجــراءات تحليليــة مــن خالل مقارنــة اإليــرادات المتوقعة 

مــع اإليــرادات الفعلية وتحليــل الفروقــات بينهما.
ــم  ــة فــي القوائ ــات ذات الصل ــة اإلفصاح ــدى كفاي ــم م • تقيي

ــة. المالي

المخصص الزكوي والضريبي غير المؤكد
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أصــدرت هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجمــارك )“الهيئــة”( خــالل 
ــوام  ــن األع ــا ع ــمر 2021م ربًط ــة فــي 31 ديس ــنة المنتهي الس
جــزًءا  أن  أســاس  عــى  2018م  و  و2017م  و2016م  2015م 
و  2017م  و  2016م  و  2015م  لألعــوام  الركــة  أربــاح  مــن 
2018م كان خاضًعــا لرضيبــة الدخــل. وقّدمــت الركــة اعرتاًضــا 
عــى الربــط. ولــم تــرد الهيئــة عــى االعــرتاض، ومــن ثــّم رفعــت 
الركــة دعــوى بحــق الهيئــة أمــام األمانــة العامــة للجــان 
الــزكاة والرضيبــة والجمــارك، الــي أصــدرت حكمهــا خــالل الســنة 
الحاليــة لصالــح الهيئــة، اســتأنفت الركــة ضــد هــذا الحكــم، وال 

ــار. ــد االنتظ ــأنه قي ــرار بش ــزال الق ي

ســتكون  االســتئناف  هــذا  نتيجــة  أن  الركــة  إدارة  تــرى 
ــزام  ــن االل ــبة ع ــم بالمحاس ــم تق ــك ل ــى ذل ــاًء ع ــا، وبن لصالحه

اإلضاـفـي. الزكــوي 

لقــد اعترنــا هــذا أمــر مراجعــة رئيــي نظــرًا ألن المحاســبة 
عــن المخصــص الزكــوي غــر المؤكــد هــذا ينطــوي عــى حكــم 

ــة. ــات ذات الصل ــة المطالب ــرًا ألهمي ــه اإلدارة ونظ ــام تبدي ه
ُيرجى الرجوع إىل إيضاح )29(.

تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بن أمور أخرى، ما يي:

ــل اإلدارة  ــن ِقب ــة م ــراءات المتبع ــم لإلج ــى فه ــول ع • الحص
ــط. ــذا الرب ــن ه ــج ع ــر النات ــم األث لتقيي

• تقييــم الــرأي الزكــوي والرضيــيب الــذي حصلــت عليــه الركــة 
مــن خــراء اإلدارة بشــأن القضيــة قيــد النظــر.

ــن  ــبة ع ــأن المحاس ــر اإلدارة بش ــة تقدي ــدى معقولي ــم م • تقيي
ــة  ــوء الئح ــد فــي ض ــر المؤك ــة غ ــزكاة والرضيب ــص ال مخص
الــزكاة والرضيبــة وأحــدث الممارســات المتبعــة مــن ِقبــل 
ــة والجمــارك، واألســاس الموضوعــي  ــزكاة والرضيب ــة ال هيئ
ــا. ــادر عنه ــط الص ــد الرب ــة ض ــدى الهيئ ــدم ل ــتئناف المق لالس
ــم  ــة فــي القوائ ــات ذات الصل ــة اإلفصاح ــدى كفاي ــم م • تقيي

ــة. المالي

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2022م 

تشــتمل المعلومــات األخــرى عــى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للركــة لعــام 2022م، فيمــا عــدا القوائــم 
ــره الســنوي.  ــر مراجــع الحســابات. إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى فــي تقري ــة وتقري المالي

ومــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي للركــة لعــام 2022م متوفــرًا لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مراجــع الحســابات.

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.  

وبخصــوص مراجعتنــا للقوائــم الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المشــار إليهــا أعــاله عندمــا 
تكــون متاحــة، وعنــد القيــام بذلــك، يتــم األخــذ فــي الحســبان فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غــر متســقة بشــكل 
ــا عليهــا خــالل المراجعــة، أو يظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا  ــة، أو مــع المعرفــة الــي حصلن ــم المالي جوهــري مــع القوائ

محرفــة بشــكل جوهــري. 

ــا وجــود تحريــف جوهــري، نكــون مطالبــن باإلبــالغ  ــر الســنوي للركــة لعــام 2022م، إذا تبــن لن وعندمــا نقــرأ التقري
عــن األمــر للمكلفــن بالحوكمــة.

مسؤوليات مجلس اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

ــر  ي ــة للتقر ــر الدولي ــا للمعاي ــادل وفًق ــكل ع ــا بش ــة وعرضه ــم المالي ــداد القوائ ــن إع ــؤول ع ــس اإلدارة مس إّن مجل
المــايل المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعايــر واإلصــدارات األخــرى المعتَمــدة مــن الهيئة الســعودية 
ــا  ــي يراه ــة ال ــة الداخلي ــن الرقاب ــة وع ــايس للرك ــام األس ــركات والنظ ــام ال ــكام نظ ــبن وأح ــن والمحاس للمراجع

مجلــس اإلدارة رضوريــة إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن تحريــٍف جوهــري ناتــج عــن غــش أو خطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقويــم مقــدرة الركــة عــى االســتمرار فــي العمــل 

وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية واإلفصــاح، حســبما هــو مالئــم، عــن األمــور ذات العالقــة بمبــدأ االســتمرارية، وتطبيــق مبــدأ 
االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــدى مجلــس اإلدارة لتصفيــة الركــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو 

ليــس هنــاك خيــار مالئــم بخــالف ذلــك.

إن المكلفن بالحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عى عملية إعداد التقرير المايل في الركة. 

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول عــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن تحريــٍف جوهــري 
ناتــج عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا.

ــًا عــى أن المراجعــة الــي تــم القيــام بهــا  إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمان
وفقــًا للمعايــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــًا عــن تحريــف 
جوهــري موجــود. يمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة، بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، إذا كان 
بشــكل معقــول يمكــن توقــع أنهــا ســتؤثر عــى القــرارات االقتصاديــة الــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء عــى هــذه 

ــة. ــم المالي القوائ

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعايــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا 
ــوم بـــ: ــا نق ــة. كم ــالل المراجع ــي خ ــك المه ــة الش ــى نزع ــظ ع ــي ونحاف ــم المه ــارس الحك نم

• تحديــد وتقويــم مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصميــم 
وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول عــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومالئمــة لتوفــر أســاس 
ــج عــن خطــأ، ألن  ــج عــن غــش أعــى مــن الخطــر النات ــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري نات ــداء رأين إلب
الغــش قــد ينطــوي عــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.

ــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مالئمــة وفقــا  • الحصــول عــى فهــم للرقاب
ــة الداخليــة للركــة. ــداء رأي حــول فاعليــة الرقاب للظــروف، وليــس بغــرض إب

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية )تتمة(

• تقويــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات 
ذات العالقــة الــي قــام بهــا مجلــس اإلدارة.

ــة  ــة المراجع ــتنادًا إىل أدل ــبة، واس ــتمرارية فــي المحاس ــدأ االس ــس اإلدارة لمب ــق مجل ــة تطبي ــدى مالئم ــتنتاج م • اس
الــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثــر شــكًا كبــرًا 

ــدأ االســتمرارية.  حــول قــدرة الركــة عــى االســتمرار فــي العمــل وفقــًا لمب

وإذا مــا تبــن لنــا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يتعــن علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إىل اإلفصاحــات ذات العالقــة 
الــواردة فــي القوائــم الماليــة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غــر كافيــة، عندهــا يتــم تعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا 
ــداث أو  ــإن األح ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــول المراجع ــا ح ــخ تقريرن ــى تاري ــا ح ــول عليه ــم الحص ــي ت ــة ال ــة المراجع إىل أدل

ــتمرة.  ــأة مس ــا كمنش ــتمرار فــي أعماله ــن االس ــة ع ــف الرك ــؤدي إىل توق ــد ت ــتقبلية ق ــروف المس الظ
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ــم  ــت القوائ ــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كان ــة، بمــا فــي ذل ــم المالي ــوى القوائ ــكل ومحت ــم العــرض العــام وهي • تقوي
ــا عــاداًل. ــة تعــر عــن المعامــالت واألحــداث الــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرًض المالي

نقــوم بإبــالغ المكلفــن بالحوكمــة - مــن بــن أمــور أخــرى - بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج الهامــة 
للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة تــم اكتشــافها خــالل مراجعتنــا.

ــة المتعلقــة  ــة ذات الصل ــات األخالقي ــا بالمتطلب ــا الزمن ــد بأنن ــان يفي ــد المكلفــن بالحوكمــة ببي ــا نقــوم بزوي كمــا أنن
باالســتقاللية، ونبلغهــم بجميــع العالقــات واألمــور األخــرى، الــي قــد يعتقــد تأثرهــا بشــكل معقــول عــى اســتقاللنا، 

ــة المطبقــة. ــر الوقائي ــدات أو التداب ــد االقتضــاء، نبلغهــم بالترصفــات المتخــذة للقضــاء عــى التهدي وعن

ــة  ــة البالغ ــا األهمي ــت له ــي كان ــور ال ــك األم ــدد تل ــا نح ــة، فإنن ــن بالحوكم ــا للمكلف ــم إبالغه ــي يت ــور ال ــن األم وم
ــة. ــة للمراجع ــور الرئيس ــي األم ــد ه ــك تع ــى ذل ــاًء ع ــة، وبن ــرتة الحالي ــة للف ــم المالي ــة القوائ ــد مراجع عن

 ســنقوم بتبيــان هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلــي عــن األمــر، أو عندمــا - فــي 
ــا  ــالغ عنه ــلبية لإلب ــات الس ــبب أن التبع ــا بس ــه فــي تقريرن ــالغ عن ــي اإلب ــر ال ينبغ ــرى أن األم ــة - ن ــادرة للغاي ــروف ن ظ

تفــوق - بشــكل معقــول - المصلحــة العامــة مــن ذلــك اإلبــالغ.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

وليد غازي توفيق  - محاسب قانوني
رقم الترخيص )437(

14 شعبان 1444هـ الرياض: 
6 مارس 2023م

قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022م

2021م ريال سعودي2022م ريال سعوديإيضاحالبند

61,065,788,788885,283,139إيرادات

)512,243,190()629,667,673(7تكلفة إيرادات

436,121,115373,039,949إجمالي الربح

)87,837,592()93,002,848(8مصاريف عمومية وإدارية

)14,405,763()13,650,113(9مصاريف دعاية وتسويق

)12,945,904()12,655,947(13 و 14 انخفاض في قيمة موجودات غر مالية

20117,0621,683,594عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

316.929.269259,534,284الربح التشغيلي

-107,157,637دخل آخر

)47,581,711()59,473,305(11تكاليف تمويل، صافي

264,613,601211,952,573الربح قبل حساب الزكاة

)5,932,354()7,354,469(29زكاة

257,259,132206,020,219ربح السنة

ربحية السهم

124.91113.9329ربحية السهم األساس والُمخّفض

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2022م

2021م ريال سعودي2022م ريال سعوديإيضاحالبند

257,259,132206,020,219صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

 بند لن ُيعاد تصنيفه إىل قائمة الربح أو الخسارة في 
الفرتات الالحقة:

ربح / )خسارة( إعادة قياس الزام منافع نهاية خدمة 
)1,503,080(253,006,590للموظفن

260,265,722204,517,139إجمالي الدخل الشامل للسنة
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قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمرب 2022م
 

2021م ريال سعودي2022م ريال سعوديإيضاحالبند

الموجودات - الموجودات غير المتداولة

131,534,965,6401,509,992,894ممتلكات ومعدات

14753,692,120787,384,535موجودات حق االستخدام

153,277,1673,058,447موجودات غر ملموسة

169,445,5449,445,544شهرة

1734,938,55533,741,377ُدفعات ُمقّدمة إىل موّردين ومقاولن

2,336,319,0262,343,622,797إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

8,000,69110,222,768مخزون

1830,394,06036,333,370مبالغ مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى

2022,809,30923,753,088حسابات تجارية مدينة

21300,626,898179,886,073نقد وما في حكمه

361,830,958250,195,299إجمالي الموجودات المتداولة

2,698,149,9842,593,818,096إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

22523,833,610523,833,610رأس المال

23102,349,15376,623,240احتياطي نظامي

312,356,345204,112,819أرباح مبقاة

938,539,108804,569,669إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

24165,952,119238,038,485قروض

14831,922,280861,584,948الزامات عقود ايجار

2543,213,23941,421,197منافع نهاية خدمة للموظفن

1,041,087,6381,141,044,630إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

2494,275,829126,912,106قروض

1478,650,79179,898,303الزامات عقود ايجار

2662,328,70580,865,297حسابات دائنة

2779,651,89654,425,849مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

28396,112,324300,032,726إيرادات مؤجلة

297,503,6936,069,516مخصص زكاة

718,523,238648,203,797إجمالي المطلوبات المتداولة

1,759,610,8761,789,248,427إجمالي المطلوبات

2,698,149,9842,593,818,096إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

رات في حقوق الملكية قائمة التغيُّ

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

رأس المالالبند
ريال سعودي

احتياطي نظامي
ريال سعودي

أرباح مبقاة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

523,833,61056,021,21884,629,236664,484,064كما في 1 يناير 2021م

206,020,219206,020,219--ربح السنة

)1,503,080()1,503,080(--خسارة شاملة أخرى

204,517,139204,517,139--إجمايل الدخل الشامل للسنة

-)20,602,022(20,602,022-تحويل إىل احتياطي نظامي

)64,431,534()64,431,534(--توزيعات أرباح )إيضاح 31(

523,833,61076,623,240204,112,819804,569,669كما في 31 ديسمبر 2021م

257,259,132257,259,132--ربح السنة

3,006,5903,006,590--دخل شامل آخر

260,265,722260,265,722--إجمايل الدخل الشامل للسنة

-)25,725,913(25,725,913-تحويل إىل احتياطي نظامي

)126,296,283()126,296,283(--توزيعات أرباح )إيضاح 31(

523,833,610102,349,153312,356,345938,539,108كما في 31 ديسمبر 2022م
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

 

2021م - ريال سعودي2022م - ريال سعوديإيضاحالبند

األنشطة التشغيلية

264,613,601211,952,573الربح قبل الزكاة

تعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة إىل صافي التدفقات النقدية:

)2,056,638()6,172,248(10ربح من إلغاءات عقود إيجار

1159,473,30547,581,711تكاليف تمويل

13152,671,572137,684,889استهالك ممتلكات ومعدات

1312,655,94712,945,904 و 14خسارة انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

1475,624,01069,764,264استهالك موجودات حق االستخدام

)18,933,943()1,706,965(14إعفاءات إيجارات متعلقة بُدفعات إيجار

151,608,308116,342إطفاء موجودات غر ملموسة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

)1,683,594()117,062(20عكس قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

259,029,5248,380,416مخصص منافع نهاية خدمة للموظفن

581,580-خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

التغيرات في رأس المال العامل:

2,222,077336,336مخزون

)1,004,974(5,939,310مبالغ مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى

)824,300(1,060,841حسابات تجارية مدينة

28,205,279)18,536,592(حسابات دائنة

)22,099,652(25,773,569مصاريف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

)25,989,572(96,079,598إيرادات مؤجلة

680,218,795444,956,621النقد من العمليات

)6,338,011()5,124,646(25منافع نهاية خدمة مدفوعة للموظفن

-)5,920,292(29زكاة مدفوعة

669,173,857438,618,610صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)206,027,752()176,740,513(ممتلكات ومعدات، صافي

)20,468,958()1,197,178(ُدفعات ُمقدمة إىل موردين ومقاولن

)1,203,675()1,827,028(15موجودات غر ملموسة

)227,700,385()179,764,719(صافي النقد الُمستخَدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

2445,148,33320,907,440متحصالت من قروض

)143,543,314()149,870,976(24سداد قروض

)11,586,958()22,485,792(تكلفة تمويل مدفوعة

)90,451,663()115,163,595(14دفع الزامات عقود إيجار

)64,431,534()126,296,283(31توزيعات أرباح مدفوعة

)289,106,029()368,668,313(صافي النقد الُمستخَدم في األنشطة التمويلية

)78,187,804(120,740,825صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

179,886,073258,073,877النقد وما في حكمه في بداية السنة

21300,626,898179,886,073النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

2021م - ريال سعودي2022م - ريال سعوديالبند

ة معامالت غير نقدية هامَّ

96,025,47997,931,453إضافات إىل موجودات حق استخدام والزامات عقود إيجار مقابلة

65,891,780145,056,611تحويالت إىل ممتلكات ومعدات من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

661,2142,085,642رسملة تكلفة اقرتاض

3,793,2586,387,300رسملة استهالك موجودات حق االستخدام

1,697,8142,845,784فائدة عى الزامات عقود إيجار مرسملة لمراكز لياقة بدنية قيد اإلنشاء
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