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السادة مساهمي ومستثمري شركة لجام للرياضة
)وقت اللياقة(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يســــر رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس إدارة شــــركة لجــام للرياضــة 
)وقــت اللياقــة( أن يقــــدم لمســـاهمي ومســتثمري الشـــركة 
الكـــرام تقريـــر مجلس اإلدارة عـــن العـــام المالـــي المنتهـــي فــــي 
31 ديســــمبر 2018م، ويســــتعرض التقريــــر مجموعـــة مـــن 
المعلومـــات األساســـية حـــول نشـــاط الشـــركة وأبـــرز مـا قامـت 
بـــه مــن إنجــازات باإلضافــة إلـــى تحليـــل النتائـــج التشـــغيلية 

ــة. والماليـ

ومـــن جانـــب آخـــر، يقـــدم التقريـــر تصـــورًا واضحـــًا حـــول هيكلـــة 
مجلـــس إدارة الشـــركة و مـــدى التزامهـــا بأحـــكام الئحـــة حوكمـة 

ــة الســوق الماليــة. ــركات الصــادرة مــن هيئ الشـ

كمــا يــّود مجلــس اإلدارة تســليط الضــوء علــى رســالة الشــركة 
وســليم  صحــي  حيــاة  نمــط  نحــو  المجتمــع  توجيــه  بشــأن 
يومــي  بشــكل  الرياضــة  ممارســة  علــى  المجتمــع  وتشــجيع 
وبذلــك نؤكــد الــدور المنــاط بالشــركة فــي المســاهمة فــي 
تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، وخاصــة بمــا 
يتعلــق بأهــداف برامــج الرؤيــة ذات العالقــة والمتعلقــة بجــودة 
الحيــاة وتعزيــز ممارســة األنشــطة الرياضيــة فــي المجتمــع.
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ــأن  ــة( ب ــام للرياضــة )وقــت اللياق ــة شــركة لج ــًا مــن رؤي انطالق
تكــون األفضــل واألكبــر واألقــرب واألكثــر تطــورًا فــي مجــال 
المراكــز الرياضيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ومــن 
ضمــن أفضــل 10 شــركات فــي مجــال الرياضــة فــي العالــم، 
الشــركة  نتائــج  المتضمــن  التقريــر  هــذا  تقديــم  لــي  يطيــب 
االســتراتيجية والتشــغيلية والماليــة للعــام المنقضــي 2018م.

تحقيــق  فــي  اللياقــة(  )وقــت  للرياضــة  لجــام  شــركة  نجحــت 
إيــرادات قياســية بلغــت 799.9 مليــون ريــال ســعودي للمــرة 
ــا  ــي ربحه ــع صاف ــى رف ــا أدى إل ــخ الشــركة مم ــي تاري ــى ف األول
ليبلــغ 180.09 مليــون ريــال ســعودي بنهايــة الســنة الماليــة 
2018م كما اســتمرت الشــركة في تطبيق خططهـــا التوســـعية 
حيــث وصــل عــــدد مراكزنــا إلــــى 126 مركزًا رياضيــًا بنهاية العام.

وتســــعى شــركة لجــام للرياضــة )وقــت اللياقــة( إلــــى مواصلــــة 
خطتهـــا للمحافظـــة علـــى وضعهـا الريـــادي في القطاع الرياضي 
جميـــع  وكفـــاءة  وخبـــرات  بجهـــود  وذلــك  وإقليميـــًا  محليـــًا 
ــات  ــى السياســ ــة إلــ ــا، باإلضافــ ــن عليهــ ــوبيها والقائميــ منســ
المتبعــة فــي اســتغالل ميزاتهــا التنافســية وتواجدهــا القــوي 

فــــي األســــواق المحليــــة واإلقليميــــة التــــي تعمــــل فيهــــا.

وأود التأكيــد علــى رســالة الشــركة الســامية فــي توجيــه المجتمع 
علــى  المجتمــع  وتشــجيع  وســليم  صحــي  حيــاة  نمــط  نحــو 
ممارســة الرياضــة بشــكل يومــي وهــذا مــن شــأنه المســاهمه 
فــي تحقيــق أحــد أهــداف برنامــج جــودة الحيــاة والمعنيــة بتعزيــز 
ممارســة األنشــطة الرياضيــة فــي المجتمــع ويعــد هــذا البرنامــج 

أحــد برامــج رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م.

هذا وأتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر علـــى ثـقــــتكم فـــي إدارة 
اللياقــة(، كمـــا أشـــكر أعضـــاء  )وقــت  للرياضــة  لجــام  شــركة 
مجلـــس اإلدارة علـــى توجيهاتهـم المســـتمره ومجهوداتهـم فـي 
رســـم إســـتراتيجية الشـــركة، والشـــكر الجزيـــل إلـــى الزمـــالء فــــي 
ــة إدارات شــركة لجــام للرياضــة )وقــت  ــة وكافــ اإلدارة التنفيذيــ
اللياقة( علــــى جهودهــــم المخلصــــة متطلعيــــن إلــــى مزيـــد مـن 

النجاحـــات.

والله ولي التوفيق

علي بن حمد الصقري
رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة

)وقت اللياقة( المكلف

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مليون ريال سعودي

إجمالي األرباح الموزعة

95.9

مليون ريال سعودي

ارتفاع صافي الربح إلى

180.09

مليون ريال سعودي

إيرادات بلغت

799.9
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،، 

لجــام  شــركة  حققتهـــا  التـــي  النتائـــج  أشـــارككم  أن  يســـرني 
للرياضــة )وقــت اللياقــة( بفضـــل اللـــه ثـــم بجهـــود منســـوبيها، 
ريــال  مليــون   799.9 بلغــت  قياســية  إيــرادات  حققنــا  حيـــث 
ســعودي للمــرة األولــى فــي تاريــخ الشــركة ممــا أدى إلــى رفــع 
صافــي ربحهــا ليبلــغ 180.09 مليــون ريــال ســعودي بنهايــة 
ــاح خــالل  ــة 2018م، ويعــود الســبب ارتفــاع األرب الســنة المالي
ســنة 2018م إلــى نجــاح الشــركة فــي تطبيــق اســتراتيجيتها 
التوســعية حيــث تــم افتتــاح 4 مراكــز رياضيــة خاصــة بالرجــال 
إضافــًة إلــى 18 مركــزًا نســائيًا جديــدًا ومحــواًل بإجمالــي 22 مركــز 
ــرادات  ــق ارتفــاع إي فــي العــام 2018م، ممــا ســاهم فــي تحقي
العضويــة بمقــدار 54.2 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى 
ــال  ــون ري ــب الشــخصي بمقــدار 13.9 ملي ــرادات التدري ــادة إي زي

ســعودي.

كمــــا تعتبــــر الســــيولة النقديــــة لــــدى لجــام للرياضــة )وقــت 
اللياقة( فــــي أفضــــل حالتهــــا منــــذ إدراج الشــــركة فــــي ســــوق 
)وقــت  للرياضــة  لجــام  وســــتواصل  الســــعودي،  األســــهم 
ــاهميها ليبلــغ  ــى مســ ــاح علــ ــع األربــ ــتها بتوزيــ اللياقــة( سياســ
إجمالــي األربــاح الموزعــة خــالل العــام 2018م مقــدار 95.9 

مليــون ريــال ســعودي.

كمـــا واصلــت شــركة لجــام للرياضــة )وقــت اللياقة( في التوســع 
الرياضــي  القطــاع  فــي  الريـــادي  علـــى وضعهـــا  والمحافظــة 
وفــــي اســــتغالل ميزاتهــــا التنافســــية وتواجدهــــا القــــوي فــــي 
ــي  ــا، وفـ ــل فيهــ ــي تعمــ ــة التــ ــة واإلقليميــ ــواق المحليــ األســ
ــة  ــاء المجلـــس الموقريـــن وكافـ ــكر ألعضـ ــه بالشـ ــة أتوجـ النهايـ
موظفـــي شــركة لجــام للرياضــة )وقــت اللياقــة( علــى األداء 

المتميــز والمســـاهمين والمســتثمرين الكـــرام.

والله ولي التوفيق

أحمر أعظم 
الرئيس التنفيذي 

كلمة الرئيس التنفيذي
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شــركة لجــام للرياضــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت 
بموجــب القــرار الــوزاري رقــم-146س وتاريــخ 1429/4/29هـــ 
رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  2008/5/6م  الموافــق 
1010337986 وتاريــخ 1433/6/14هـــ الموافــق 2012/5/6م 
ويبلــغ  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الريــاض  بمدينــة 
وعشــرون  وثالثــة  خمســمائة  الحالــي  الشــركة  مــال  رأس 
ألــف وســتمائة وعشــرة  مليــون وثمانمائــة وثالثــة وثالثــون 
ــال ســعودي، مقســم إلــى اثنــان وخمســون  523.833.610 ريـ
وواحــد  وثالثمائــة  ألــف  وثمانــون  وثالثــة  وثالثمائــة  مليــون 
ــة  ــادي بقيمــة اســمية مدفوع وســتون 52.383.361 ســهم ع
بالكامــل قدرهــا عشــرة 10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .

الموافــق  1429/4/29هـــ  بتاريــخ  بدايــة  الشــركة  تأسســت 
2008/5/6م كشــركة مســاهمة مقفلــة بمدينــة جــدة بموجــب 
الســجل التجــاري رقــم 4030180323 وتاريــخ 1429/6/19هـــ 
مالييــن  عشــرة  قــدره  مــال  بــرأس  2008/6/24م  الموافــق 
10.000.000 ريــال ســعودي مقســم إلــى مليــون 1.000.000 
ســهم عــادي بقيمــة اســمية مدفوعــة بالكامــل قدرهــا عشــرة 
10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وبتاريــخ 1429/12/25هـــ 
علــى عالمــة  الشــركة  اســتحوذت  2008/12/24م،  الموافــق 
وقــت اللياقــة التجاريــة والمملوكــة ســابقًا مــن قبــل مؤسســة 

ــًا. ــارة حالي ــة للتج ــارة - شــركة وقــت اللياق ــة للتج وقــت اللياق

بتاريــخ  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  قــرار  وبموجــب 
1431/1/17هـــ الموافــق 2010/1/3م، تمــت زيــادة رأس مــال 
ــة وخمســة وتســعون مليــون 195.000.000  الشــركة إلــى مائ
ــون وخمســمائة  ــى تســعة عشــر ملي ــال ســعودي مقســم إل ري
ألــف 19.500.000 ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة 

10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

ــخ 1433/6/14هـــ الموافــق 2012/5/6م، انتقــل المقــر  وبتاري
الرئيســي للشــركة من جدة إلى الرياض. وبتاريخ 1438/7/28هـ 
الموافــق 2017/4/25م تمــت زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 
خمســمائة وثالثــة وعشــرون مليــون وثمانمائــة وثالثــة وثالثــون 
ألــف وســتمائة وعشــرة 523.833.610 ريـــال ســعودي مقســم 
إلــى اثنــان وخمســون مليــون وثالثمائــة وثالثــة وثمانــون ألــف 
ــة وواحــد وســتون 52.383.361 ســهم عــادي بقيمــة  وثالثمائ
اســمية قدرهــا عشــرة 10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، 
وذلــك مــن خــالل رســملة مبلــغ مائتــان وأربعــة وســتون مليــون 
وثالثمائــة وخمســة وثالثــون ألــف وثمانمائــة وســتة وثمانــون 
ومبلــغ  المبقــاة  األربــاح  مــن  ريــال ســعودي   264.335.886
ألــف  وتســعون  وســبعة  وأربعمائــة  مليــون  وســتون  أربعــة 
وســبعمائة وأربعــة وعشــرون 64.497.724 ريــال ســعودي مــن 
االحتياطــي النظامــي للشــركة كمــا فــي تاريــخ 1438/4/2هـــ 

2016/12/31م. الموافــق 
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1.2 رؤية الشركة ورسالتها

الرؤية

ــر تطــورًا  ــر واألقــرب واألكث أن تكــون األفضــل واألكب
فــي مجــال المراكــز الرياضيــة فــي الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، ومــن ضمــن أفضــل 10 شــركات 

ــم. فــي مجــال الرياضــة فــي العال

الرسالة

وســليم  حيــاة صحــي  نمــط  نحــو  المجتمــع  توجيــه 
وتشــجيع المجتمــع علــى ممارســة الرياضــة بشــكل 

يومــي.
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تتبنــى الشــركة اســتراتيجية ذات ُبعديــن 
مــن  الحاليــة  األعمــال  أداء  تحفيــز  همــا 
المراكــز الرياضيــة واســتمرار نمو األعمال.

وفيمــا يلــي توضيــح لعناصــر كل ُبعــد مــن 
بعدي االســتراتيجية:

زيادة قاعدة المشتركين	 
ــادة دخلهــا مــن االشــتراكات عــن طريــق  تســعى الشــركة لزي
ــوالء والحفــاظ  ــدد المشــتركين مــن خــالل برامــج ال ــادة ع زي
ــادة رســوم االشــتراك مــن خــالل تقديــم  علــى العمــالء، وزي
الرياضيــة وفتــح  المراكــز  فــي  عاليــة  جــودة  خدمــات ذات 
مراكــز رياضيــة جديــدة وتوفيــر منتجــات وخدمــات جديــدة. 
وتســتهدف الشــركة شــرائح متنوعــة فــي الســوق مــن خــالل 

ــة. ــد مــن العالمــات التجاري طــرح العدي

تحسين رضى المشتركين	 
ــر خدمــات  ــة المشــتركين بتوفي ــز تجرب تســعى الشــركة لتعزي
فــي  عليهــا  والحفــاظ  وآمنــة  حديثــة  رياضيــة  ومعــدات 
ــن  ــدة فــي أماكــن وأوقــات مناســبة لهــم مــع تعيي ــة جي حال
ــة واإلشــراف  ــدًا، إضافــًة إلــى المراقب موظفيــن مدربيــن جي

ــن قــرب. ع

1.3 استراتيجية الشركة
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استمرار تحسين المراكز الرياضية القائمة	 
تركــز الشــركة دائمــًا علــى التحســين المســتمر داخــل جميــع 
المراكــز الرياضيــة القائمــة وداخــل المقــر الرئيســي وتتطلــع 
دائمــًا إلــى تحســين جميــع جوانــب أنشــطتها. حيــث تســعى 
الشــركة جاهــدًة لتحســين العمليات والسياســات واإلجراءات 
األداء  منتظــم  بشــكل  الشــركة  إدارة  وتراجــع  التشــغيلية 

ــة. ــز الرياضي ــع المراك ــي والتشــغيلي فــي جمي المال

الشراكة مع مقدمي خدمات ذات قيمة مضافة	 
ــاد فــرص إلقامــة شــراكات  ــى إيج ــًا الشــركة إل تســعى دائم
لألعضــاء  مضافــة  قيمــة  ذات  خدمــات  لتقديــم  خارجيــة 
المكمــالت  بيــع  ذلــك  فــي  بمــا  إضافــي  دخــل  وتحقيــق 
الغذائيــة وبيــع البرامــج الغذائيــة وبرامــج الوجبــات الصحيــة 
فضــاًل عــن بيــع المأكــوالت والمشــروبات الصحيــة وخدمــات 

غســيل المالبــس.

زيادة االنتشار الجغرافي	 
لمراكزهــا  الجغرافــي  االنتشــار  لزيــادة  الشــركة  تســعى 
تقــوم  حيــث  جديــدة  مراكــز  افتتــاح  خــالل  مــن  الرياضيــة 
المملكــة  أنحــاء  فــي جميــع  رياضــي  122 مركــز  بتشــغيل 
وأربعــة مراكــز رياضيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018م. وتقــوم الشــركة بتحليــل دقيــق 
مــن  العديــد  افتتــاح  بوســعها  أن  وتــرى  جديــدة  لمواقــع 
المراكــز الرياضيــة ســنويًا وتوســيع نشــاطها فــي مناطــق 
جديــدة )باإلضافــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة( مــن خالل 
اســتثمارات مملوكــة للشــركة بالكامــل أو إقامــة شــراكات أو 

إبــرام اتفاقيــات امتيــاز.

االســتفادة مــن التغيــرات التنظيميــة المتعلقــة 	 
الرياضيــة الخاصــة بالســيدات بالمراكــز 

بــدأت الهيئــة العامــة للرياضــة فــي المملكــة بمنــح تراخيــص 
ومازالــت  2017م.  يوليــو  فــي  للنســاء  رياضيــة  لمراكــز 
تتوقــع الشــركة أن ذلــك ســينتج عنــه زيــادة كبيــرة فــي حجــم 
الســوق فــي المملكــة. وتعــد الشــركة رائــدة فــي تشــغيل 
وقــد  المملكــة.  فــي  بالســيدات  خاصــة  رياضيــة  مراكــز 
وضعــت الشــركة خطــة تنفيــذ تفصيليــة لالســتفادة مــن 
الفــرص المتاحــة فــي الســوق مــن خــالل النمــو المســتمر 
لمراكــز اللياقــة النســائية التابعــة لهــا وكمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م، قامــت الشــركة بتشــغيل 26 مراكــز رياضيــة خاصــة 
وفــي  المملكــة  فــي  كامــل  بشــكل  بالســيدات ومرخصــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

االســتفادة مــن القطاعــات القائمــة والناشــئة فــي 	 
السوق

الســوق  قطاعــات  جميــع  الســتهداف  الشــركة  تســعى 
الموجــودة حســب الجــدوى التجاريــة. وقــد وســعت الشــركة 
التجاريــة  وعالماتهــا  الرياضيــة  مراكزهــا  فئــات  محفظــة 
ــث  ــف شــرائح الســكان مــن حي ــى مختل بهــدف الوصــول إل
ــات والعالمــات،  ــزم توســيع هــذه الفئ الدخــل والعمــر وتعت
ــدة مــن  ــزم الشــركة إدخــال منتجــات وخدمــات جدي كمــا تعت
خــالل الفئــات الحاليــة لعالماتهــا التجاريــة بمــا فــي ذلــك 
إطــالق خدمــة التدريــب الشــخصي فــي عــام 2015م، وفــي 
فتنــس  إكســتريم  برنامــج  الشــركة  مأطلقــت   2016 عــام 
)eXtreme Fitness( للتدريبــات المتواتــرة عاليــة الكثافــة 
وبرنامــج إكســتريم بوكســنق )eXtreme Boxing(. وتــرى 
الشــركة أنــه ســيتواصل ظهــور الشــرائح الجديــدة وأنهــا فــي 
وضــع جيــد يســمح لهــا باالســتفادة مــن تلــك الفــرص  ومــن 
هــذه الشــرائح الجديــدة علــى ســبيل المثــال الملبوســات 
التقنيــة )wearables( و كذلــك التدريبــات عاليــة الكثافــة 

.)HIIT Studio (كالهــت ســتديو

االستحواذ على مراكز رياضية قائمة	 
تــرى الشــركة وجــود فــرص اســتحواذ جذابــة تمكنهــا مــن 
اســتكمال خطتهــا المتعلقــة بالنمــو، وذلــك بفضــل طبيعــة 
المراكــز  مــن  كبيــر  عــدد  بوجــود  الرياضيــة  المراكــز  ســوق 
علــى  االســتحواذ  إجــراءات  وتتــم   ، المســتقلة  الرياضيــة 
لإلجــراءات  تخضــع  أنهــا  كمــا  الفــرص  اقتنــاص  أســاس 
المالئمــة المتعلقــة بالمراجعــة والعنايــة وال يتــم إنجازهــا إال 

إذا كانــت مناســبة مــن الناحيــة التجاريــة.

تكون الشركة من أصحاب العمل المرغوب	 
أن الشــركة قــد فكــرت بعنايــة فــي تهيئــة بيئــة يرغــب فيهــا 
ــة األمــد. لقــد  األشــخاص فــي العمــل ولديهــم مهــن طويل
ــه األشــخاص العمــل علــى  ــار في ــا يخت أنشــأت الشــركة مكاًن
أماكــن أخــرى بســبب مــا ســتقدمه لهــم فيمــا يتعلــق بالعمــل 

لديهــا مثــل التدريــب ، االمتيــازات ، الفــرص ، التطويــر.

رفع مستوى حوكمة الشركة	 
حوكمتهــا  مســتوى  لرفــع  بإســتمرار  تســعى  الشــركة  أن 
والتأكــد مــن وضــع نظــام فعــال لضمــان التــزام الشــركة 
ــح  ــات حوكمــة الشــركات بموجــب األنظمــة واللوائ بمتطلب
ذات العالقــة وعلــى أفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات 
ــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح. التــي تكفــل حماي
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التغيرات الهيكلية
انطالقــًا مــن أهميــة التطويــر المســتمر لهيــاكل الشــركة اإلداريــة والفنيــة ممــا يســاهم فــي تناســقها مــع أفضــل الممارســات 
وبمــا يحقــق زيــادة الكفــاءة التشــغيلية ورفــع مســتوى الحوكمــة بالشــركة وتخفيــض التكاليــف، فقــد اعتمــد مجلــس إدارة شــركة 

لجــام للرياضــة بتاريــخ 2018/10/25 م الهيــكل التنظيمــي الجديــد للشــركة، حيــث تضمنــت أهــم التعديــالت مــا يلــي:

أواًل: إلغاء وظيفة العضو المنتدب بالشركة واالكتفاء بمنصب الرئيس التنفيذي.	 

ــي باســتقالته لمجلــس اإلدارة مــن منصــب العضــو المنتــدب  ــي الحقبان ــن عل ــه فقــد تقــدم األســتاذ عبدالمحســن ب ــاًء علي وبن
بتاريــخ 2018/10/25 م وتــم قبولهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ 2018/10/25 م. هــذا مــع العلــم بــأن األســتاذ عبدالمحســن الحقبانــي 
سيســتمر عملــه بالشــركة كنائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، حيــث تغيــرت صفــة عضويتــه مــن عضــو مجلــس إدارة "تنفيــذي" 

إلــى عضــو مجلــس إدارة "غيــر تنفيــذي" بالشــركة.

ثانيــًا: تــم اســتحداث عــدد مــن المناصــب االداريــة كمنصــب مديــر عالقــات المســتثمرين، وأيضــًا تــم تعديــل بعــض مهــام 	 
المناصــب األخــرى كمنصــب مديــر عــام العمليــات التشــغيلية ومديــر عــام األعمــال واالســتراتيجيات. 

تســتمر الشــركة فــي تطويــر اســتراتيجيتها علــى مــدى الثــالث ســنوات القادمــة. وأيضــًا، تســتمر الشــركة فــي توســعة أعمالهــا 
ومشــاريعها مــن خــالل التوســع فــي إنشــاء مراكــز رياضيــة جديــدة ومنهــا زيــادة فــي عــدد المراكــز الرياضيــة للســيدات. وتتوقــع 

الشــركة زيــادة فــي عــدد اشــتراكات األعضــاء فــي المراكــز الرياضيــة، والتــي ينتــج عنهــا توقعــات فــي زيــادة اإليــرادات.

يوضح الرسم البياني أدناه األقسام اإلدارية الرئيسية التي تدعم أنشطة أعمال الشركة المختلفة:

1.4 خطط وقرارات الشركة

إدارة التشغيل 
الخاصة 
بالسيدات

إدارة الشؤون 
المالية

الرئـيـــس 
التنفيذي

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اللـجـنـــــة 
التنفيذية

لجنة المراجعة

إدارة الرقابـة 
والمــراجـعــة

الجمعية 
العـامــــة

إدارة الموارد 
البشرية

إدارة 
التشغيل

إدارة المشاريع 
والمرافق

إدارة التخطيط 
اإلستراتيجي 

والتجاري

إدارة الشؤون 
القـانـونـيــــــــة
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فرص النمو والتوقعات المستقبلية 
ألعمال الشركة

المبــادرات  مــن  العديــد  بإطــالق  عــادًة  الشــركات  تقــوم 
االســتراتيجية لدعــم خطــط النمــو لديهــا. وبالنســبة للشــركة، 
ــادرات النمــو الرئيســية والمتســقة مــع اســتراتيجية  ــإن مب ف

الشــركة العامــة تتمثــل باآلتــي:

زيادة عدد مرافق اللياقة البدنية الحالية الخاصة بالرجال.	 
اغتنام فرصة القطاع النسائي.	 
مــة 	  وقيِّ إضافيــة  وخدمــات  منتجــات  تقديــم  مواصلــة 

. ء لألعضــا
توســعة النطــاق الجغرافــي لنشــاط الشــركة داخــل المملكــة 	 

وخارجهــا علــى حــد ســواء.

وتــرى الشــركة أن بوســعها اســتيعاب فــرص النمــو المذكــورة 
بفضــل اســم عالمتهــا التجاريــة القويــة والمرموقــة ودرايتهــا 

بالســوق وهيكلهــا التنظيمــي الداخلــي ورأســمالها البشــري.

الخطط المستقبلية والمبادرات
ــًا  ــري تنفيذهــا حالي ــي يج ــادرات الرئيســية الت ــي المب ــا يل فيم
األشــهر  فــي غضــون  إطالقهــا  المزمــع  أو  الشــركة  داخــل 

القادمــة:

افتتاح مراكز جديدة
الشــركة  تخطــط  للنمــو،  المتواصلــة  مــن مبادراتهــا  كجــزء 
عــدة  فــي  الجديــدة  الرياضيــة  المراكــز  مــن  عــددًا  الفتتــاح 
مناطــق فــي المملكــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ويتــراوح عــدد المراكــز الرياضيــة التــي يجــري العمــل علــى 
إلــى 11  تنفيذهــا أو تحويلهــا 13إلــى 15 مركــزًا منهــا 10 

إلــى 4 مركــزًا للرجــال. مركــزًا للســيدات و 3 

وقت اللياقة "ليديز" للسيدات
تقــوم الشــركة بتنفيــذ الخطــة التــي وضعتهــا لتطويــر شــبكة 
المراكــز الرياضيــة الخاصــة بالســيدات فــي الشــرق األوســط، 
حيــث بــدأت الهيئــة العامــة للرياضــة بمنــح تراخيــص لمراكــز 

رياضيــة للســيدات فــي المملكــة فــي عــام 2017م.

وكمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، قامــت الشــركة بتشــغيل 
25 مركــزًا رياضيــًا مــن فئــة وقــت اللياقــة ليديــز فــي المملكــة 
المتحــدة(،  العربيــة  اإلمــارات  فــي  واحــد  رياضــي  )ومركــز 
وتعتــزم الشــركة افتتــاح 10 إلــى 11 مركــزًا رياضيــًا للســيدات 
فــي عــام 2019م، وتتوقــع الشــركة بتشــغيل أكبــر شــبكة 
مــن المراكــز الرياضيــة الخاصــة بالســيدات فــي نهايــة عــام  

2019م. 
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المشاريع المتعلقة بالتقنية
المشاريع المتعلقة بالتقنية قيد التطوير حاليًا هي: 

نظام إدارة االشتراكات المطور
تتجــه الشــركة نحــو إنشــاء نظــام إلدارة االشــتراكات لتطويــر 
بنــاء قاعــدة مشــتركين جديــدة وتحديــث معلومــات المشــتركين 
وإدارة إمكانيــة الوصــول إليهــا وتتبــع إحصــاءات االشــتراكات 
وتحليلهــا بمــا فــي ذلــك االســتخدام ومــدة الخدمــة والتوزيــع 

الســكاني.

اللياقــة  لقطــاع  خصيصــًا  األساســي  النظــام  تصميــم  وتــم 
البدنيــة ويجــري اســتخدامه فــي أكثــر مــن 2,800 مركــز رياضــي 
احتياجــات  ليالئــم  تكييفــه  وســيتم  العالــم،  مســتوى  علــى 

ــا. ــة ومشتركيهــ الشركـ
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تطبيق الهاتف المحمول الجديد للمشتركين 
فــي ظــل تزايــد عــدد المشــتركين الراغبيــن فــي التعامــل مــع 
الشــركة عبــر هواتفهــم الذكيــة، تعمــل الشــركة علــى تطويــر 
تطبيــق يحظــى بعــدد مــن المزايــا اإلضافيــة، وســوف يجــري 
دمــج التطبيــق مــع نظــام إدارة االشــتراكات المطــّور بمــا يتيــح 
للمشــترك شــراء اشــتراكات وإدارة االشــتراك الحالــي واالطــالع 
وحجزهــا  التدريبيــة  الجماعيــة  والحصــص  الفعاليــات  علــى 
وتقديــم مالحظــات مباشــرة إلــى الشــركة، كمــا يتيــح التطبيــق 
ــاًء  ــى المشــتركين بن ــة إرســال رســائل إل ــد للشــركة إمكاني الجدي
علــى عــدة عوامــل مختلفــة )مثــل الموقــع الجغرافــي ووقــت 
إلــى  التســويقية ومــا  انتهــاء صالحيــة االشــتراك والعــروض 

ــك(. ذل

موقع إلكتروني جديد 
ــر موقــع وقــت اللياقــة  ــًا علــى إعــادة تطوي تعمــل الشــركة حالي
ويوفــر خصائــص  التجاريــة  للعالمــة  أفضــل  ليعطــي صــورة 
ــن، وســوف يشــمل  ــن والمحتملي ــة للمشــتركين الحاليي إضافي
هــذا الموقــع علــى متجــر إلكترونــي للســماح لألفــراد بشــراء 
اشــتراك عبــر اإلنترنــت وبوابــة خاصــة بالمشــتركين يمكنهــم 
مــن خاللهــا إدارة ملفــات اشــتراكهم. كمــا ســيتم ربــط الموقــع 

مباشــرة بنظــام إدارة االشــتراكات.

التحسينات األساسية التي 
يوفرها هذا النظام مقارنًة 
بالنظام الحالي الذي تتبناه 

الشركة هي:

01
ــل  زيــادة القــدرة علــــى التعـامـــ
مــع المشتــركيــــــن من خــــــالل 

ــل واالتصــال. الرسائـ

02
زيــــادة قــدرة المشتـــرك علـــى 
إدارة ملــــف اشتــــراكه بشكــــل 

مســتقل.

03
تعزيـز مرونــة اختيـــار المنتجـات 

وتحديد أســعارها.

04
القدـــرة عـلـــى االندمــــاج مـــع 
ــة  ــة الخـــاصــــــ ــة التحتــيــ البنــيـ
بالمشتركيــــــن مثـــل تطبـيـــــق 

الجــوال.

05
تحسيـــــن القــــدرة الوظيـفـيــــــة 

لتحليــــل بيانــــات األعـمـــال.
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ــم تأســيس الشــركة فــي عــام 2008م، واســتحوذت الشــركة  ت
علــى العالمــة التجاريــة "وقــت اللياقــة" والتــي كانــت مملوكــة 
آنــذاك لمؤسســة وقــت اللياقــة للتجــارة. علمــًا بــأن شــركة وقت 
اللياقــة للتجــارة ال تقــوم حاليــًا بــأي أنشــطة تجاريــة باســتثناء 

اســتئجار بعــض العقــارات نيابــة عــن الشــركة.

ــة فــي منطقــة الشــرق  ــر شــبكة مراكــز رياضي ــر الشــركة أكب تدي
ــرات المنظمــة  ــا، وذلــك حســب تقدي األوســط وشــمال أفريقي
العالميــة لألنديــة الرياضيــة والصحيــة )IHRSA( لعــام 2018م.

وتحمــل هــذه الشــبكة العالمــة التجاريــة وقــت اللياقــة بعــدد 
مراكــز رياضيــة يبلــغ 126 مركــز فــي 24 مدينــة مختلفــة فــي 

المملكــة وثــالث مــدن فــي اإلمــارات.

حلــت الشــركة فــي المركــز الخامــس عشــر دوليــًا ضمــن قائمــة 
 )IHRSA( والصحيــة  الرياضيــة  لألنديــة  العالميــة  المنظمــة 
لعــام 2018م "جلوبــال 25" مــن حيــث عــدد المراكــز الرياضيــة 

المملوكــة بالكامــل.

ــي المجتمــع،  ــدة ف ــدى الشــركات الرائ ــر الشــركة إح هــذا وتعتب
وقــد حصلــت الشــركة فــي عــام 2015م علــى جائــزة محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم لإلبــداع الرياضــي بفضــل برامجهــا ومشــاريعها 
الرياضيــة اإلبداعيــة )تقــّدم هــذه الجائــزة بشــكل ســنوي لألفــراد 

والشــركات الرائــدة فــي قطــاع اللياقــة البدنيــة(.
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ــل المــدن والمحافظــات الرئيســية،  ــة مث ــة التابعــة للشــركة فــي مواقــع ذات كثافــة ســكانية عالي ــز الرياضي ــادة مــا تقــع المراك ع
مــع التركيــز علــى المناطــق الحيويــة )ســواء المناطــق الســكنية أو مناطــق األعمــال( إلــى جانــب ســهولة الوصــول )مثــل أن يكــون 

الموقــع علــى طريــق عــام ويوفــر مواقــف ســيارات(.

ــة وتشــغيلها فــي  ــارات األســعار التــي توفرهــا - بالقــدرة علــى إنشــاء مراكــز رياضي ــع الشــركة - بفضــل نطــاق عروضهــا وخي تتمت
مجموعــة مــن المناطــق الســكانية التــي تتمتــع بقــوة شــرائية مختلفــة. وقــد تمكنــت الشــركة مــن النجــاح فــي مزاولــة نشــاطها فــي 

المــدن األصغــر حجمــًا وذلــك بفضــل جاذبيــة خدمــات وعــروض "القيمــة مقابــل المــال".

ــر مربــع  ــراوح مســاحة مســطحات المراكــز بيــن 1,100 مت تتنــوع المراكــز الرياضيــة التابعــة للشــركة مــن حيــث المســاحة حيــث تت
ومــا يزيــد عــن 6,000 متــر مربــع )باإلضافــة إلــى منطقــة خارجيــة لمواقــف الســيارات(، ويبلــغ متوســط مســاحة مســطحات المراكــز 

3,450 متــر مربــع. 

عدد المراكز الرياضية ومواقعها وأحجامها وتصاميمها
زادت الشــركة مــن حجــم شــبكة المراكــز الرياضيــة التابعــة لهــا علــى مــدار العشــر ســنوات الماضيــة لتصــل إلــى 126 مركــز قائــم 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و 23 مركــزًا رياضيــًا تحــت اإلنشــاء أو التحويــل فــي نهايــة الفتــرة، يبيــن الجــدول التالــي عــدد المراكــز 

الرياضيــة فــي الســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر

201620172018

102112126اإلجمالي

121822اإلضافات

1**11عمليات اإلغالق

3*7*-مغلقة مؤقتًا كما في نهاية الفترة للتحويل

111018صافي اإلضافات

* تم إغالق المراكز الرياضية السبعة والثالثة بنهاية 2017م و2018م، المراكز الرياضية الخاصة بالذكور ووقت اللياقة جونيور، لغرض التحويل من مراكز رجالية إلى نسائية.
**تم اغالق فرع أكاديمية برشلونة بالدمام بسبب عدم تجديد العقد مع نادي برشلونة.

2.1 المراكز الرياضية
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وقت اللياقة بلس
تــم  حيــث  والحصريــة  والفخامــة  اللياقــة  بيــن  تجمــع 
تصميمهــا خصيصًا لألشــخاص الراغبيــن في الخصوصية 
واألجــواء الرائعــة. هــذه الفئــة متوفــرة للمشــتركين البالغة 
أعمارهــم 25 عامــًا فأكثــر. تــم وضــع التصميــم الداخلــي 
واللمســات األخيــرة لمرافــق وقــت اللياقــة بلــس لتنافــس 

نظيراتهــا فــي الفنــادق مــن فئــة الخمــس نجــوم.

وقت اللياقة
للعمــالء  مصممــة  الخدمــات  متكاملــة  راقيــة  مرافــق 
والتماريــن  المرافــق  مــن  واســعة  بخيــارات  المهتميــن 
الرياضيــة. يتوفــر االشــتراك للمشــتركين البالغــة أعمارهم 
ذات  المواقــع  فــي  فأكثــر  عامــًا   16 و  فأكثــر  عامــًا   18

.+16 التصنيــف 

وقت اللياقة برو
والطموحيــن،  المحترفيــن  للرياضييــن  مصممــة  فئــة 
ــا والخدمــات الواســعة  ــث يضــم مجموعــة مــن المزاي حي
يتوفــر  تنافســية.  أســعار  تقديــم  مــع  والمتخصصــة 
االشــتراك للمشــتركين البالغــة أعمارهــم 18 عامــًا فأكثــر 
و 16 عامــًا فأكثــر فــي المواقــع ذات التصنيــف 16+.

وقت اللياقة جونيور
فئــة متكاملــة الخدمــات لألطفــال والصغــار مــن ســن 
السادســة  وحتــى ســن الخامســة عشــر مــن العمــر، وتضم 
أجهــزة وخدمــات رياضيــة مصّممــة خصيصــًا لتلــك الفئــة 

العمريــة.

وقت اللياقة ليديز
مخصصــة  الخدمــات  ومتكاملــة  الجــودة  عاليــة  فئــة 
للســيدات وتوفــر أفضــل األجهــزة والمعــدات الرياضيــة 
ــاح أول مراكــز  ــم افتت المصممــة خصيصــًا للســيدات. وت
ــام 2017م. ــز فــي ع ــة خاصــة بوقــت اللياقــة ليدي رياضي

وقت اللياقة ليديز برو
فئــة مصممــة خصيصــًا لُمَمارســات الرياضــة المحترفــات 
المرافــق  مــن  مجموعــة  تضــم  حيــث  والطموحــات، 
والخدمــات مــع تقديــم أســعار تنافســية لالشــتراكات. تــم 
ــاض  ــرو فــي الري ــز ب ــاح أول مركــز وقــت اللياقــة ليدي افتت

فــي شــهر نوفمبــر 2017م.

تعمــل الشــركة مــن خــالل ســتة فئــات 
أساســية تحــت فئــات المراكــز الرياضية 

المعنية:
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باإلضافــة إلــى الفئــات المذكــورة أعــاله، تعتــزم الشــركة توســيع 
ــة النســائية  ــز الرياضي ــة الخاصــة بالمراك نطــاق عالمتهــا التجاري
بإضافــة فئــة "وقــت اللياقــة ليديــز بلــس" فــي المســتقبل 

ــب. القري

ــة وقــت اللياقــة بيســيك" حيــث  ــر "فئ وقامــت الشــركة بتطوي
تــم تشــغيل موقــع واحــد حتــى الربــع الثالــث مــن عــام 2017م 
لتجربــة نمــوذج مركــز رياضــي إقتصــادي، وهــو متــاح إلعــادة 
تشــغيله مســتقباًل إذا رأت الشــركة ذلك وفقًا لظروف الســوق 
)تــم إغــالق الموقــع وتحويلــه وإعــادة افتتاحــه كـ"وقــت اللياقــة 

ليديــز بــرو فــي عــام 2017م(.

ولــدى الشــركة كذلــك فئة "وقــت اللياقة أكاديمــي" والمختصة 
باألنشــطة المتعلقــة بكــرة القــدم المرتبطــة بتدريــب الرياضييــن 
القــدم  لكــرة  برشــلونة  أكاديميــة  وتشــمل  والكبــار.  الشــباب 
بالشــراكة مــع نــادي برشــلونة لكــرة القــدم التــي تتــم إدارتهــا 
أن  حيــن  فــي  أكاديمــي".  اللياقــة  "وقــت  قبــل  مــن  ســابقًا 
اتفاقيــة الشــراكة مــع نــادي برشــلونة انتهــت فــي شــهر يونيــو 
2018م، تعتــزم الشــركة مواصلــة األنشــطة المتعلقــة بكــرة 

ــة أكاديمــي".  ــة "وقــت اللياق القــدم تحــت فئ
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تتمثل استراتيجية الشركة الرئيسية المتعلقة بإنشاء مراكز رياضية جديدة في تملك أو استئجار - من خالل عقود اإليجار طويلة 
األجل - أراضي فضاء لبناء مراكزها الرياضية. وبناًء على ذلك يكون اإلطار الزمني الطبيعي منذ توقيع العقد وبدء العمل بين 

12 إلى 18 شهرًا. 

ورغم أن هذه االستراتيجية تعتبر فريدة نسبيًا في قطاع اللياقة البدنية العالمي، إال أنها مّكنت الشركة من إحكام سيطرتها على 
الجودة وثبات تجربة العمالء. يبين الجدول التالي المراحل المعتادة للمراكز الرياضية من فئة وقت اللياقة:

الجدول الزمنيالوصفالخطوة

1-3 شهرموافقة البلدية على بدء اإلنشاءموافقات اإلنشاء

التحضيرات المتعلقة 
بالمناقصة

إعداد رسوم العطاء، وطلب تقديم العروض، وتحديد مقدمي العروض 
المحتملين.

1-2 شهر

اختيار الموردين 
والتفاوض معهم

1-2 شهرالفحص وتحديد القائمة المختصرة والمفاوضات الفنية والتجارية.

9-15 شهرإنشاء المبنى ووضع اللمسات النهائية الداخليةاإلنشاء

3-4 شهرطلب وتركيب المعدات واألثاثالتركيبات

1-3 شهراستصدار التراخيص الالزمة من البلدية والدفاع المدني وغيرهاالترخيص

12 إلى 18 شهر*الفترة اإلجمالية

*مالحظة:  من الممكن إنجاز بعض الخطوات في نفس الوقت، ويسمح ذلك بإنجاز الخطوات في إطار زمني إجمالي ال يمثل مجموع كل خطوة على حدة.

2.2 نموذج إنشاء المراكز الرياضية
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المراحل المعتادة لتطوير مشاريع المراكز 
الرياضية من فئة وقت اللياقة

موافقات اإلنشاء

اختيار الموردين 
والتفاوض معهم

التركيبات

التحضيرات المتعلقة 
بالمناقصة

اإلنشاء

الترخيص
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03

05
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عززت الشركة على مر السنين 
منهجيتها في اختيار المواقع مع 

محاولة الحفاظ على التميز الذي أدى 
إلى النجاحات السابقة
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أ. اختيار مواقع المراكز الرياضية 
واستئجارها

اختيــار  لعمليــة  الرئيســية  بالخطــوات  بيــان  يلــي  فيمــا 
قــع: الموا

خارطة التطوير	 
طريــق  خارطــة  اإلدارة  إعــداد  خــالل  مــن  العمليــة  تبــدأ 
للمواقــع تتــراوح بيــن 3 إلــى 5 ســنوات تحــدد المــدن أو 
المحافظــات المســتهدفة بنــاًء علــى عــدة عوامــل، مــن بينهــا 
عــدد الســكان وتوقعــات النمــو ومســتويات الدخــل فضــاًل 
ــة )إن  ــة القريب ــز الرياضي عــن الوضــع التنافســي وأداء المراك
علــى  تعرضهــا  ثــم  الخارطــة  اإلدارة هــذه  تراجــع  وجــدت(. 
مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم )بشــكل ســنوي علــى األقــل( 
ــة. ُيخّصــص لــكل موقــع  للحصــول علــى الموافقــة المبدئي
فــي فئــة مبدئيــة )مثــل وقــت اللياقــة أو وقــت اللياقــة بــرو( 

والســنة المســتهدفة لبــدء العمــل.

موافقة مجلس اإلدارة	 
تقدمهــا  التــي  الطريــق  خارطــة  اإلدارة  مجلــس  يراجــع 
ــى الموافقــة  ــه. وبعــد الحصــول عل اإلدارة ويقــدم مالحظات

للخطــة.  وفقــًا  التنفيــذ  فــي  الشــركة  تبــدأ  المطلوبــة 

تحديد المواقع المحتملة	 
تبــدأ اإلدارة بعــد الموافقــة علــى خارطــة الطريــق فــي البحــث 
عــن مواقــع معينــة تتوافــق معهــا. وتتولــى إدارة الشــركة 
ــة عــن الشــركة –  ــة – يتصرفــون نياب ــة معين وأطــراف خارجي
ــع  ــة المواق ــم إضاف ــة. ويت ــع المحتمل ــد المواق مهمــة تحدي
الفــرص  إلــى قائمــة  العمليــة  خــالل هــذه  مــن  المحــددة 

المتاحــة.

الفحص األولي	 
بنــاًء  الفــرص  المدرجــة فــي قائمــة  المواقــع  تنقيــح  يتــم 
ــة مــن بينهــا الموقــع والمســاحة والســعر  ــر أولي علــى معايي
وفتــرة االســتئجار ، ومرونــة المالــك أو المؤجــر. ثــم يتــم 
إعــداد نمــاذج اختيــار المواقــع مــن تلــك التــي اجتــازت مرحلــة 
الفحــص األولــي قبــل تقديمهــا إلــى فريــق اإلدارة التنفيذيــة 

للمراجعــة النهائيــة.

مراجعة اإلدارة	 
يراجــع أعضــاء فريــق اإلدارة العليــا بالشــركة فــرص المواقــع 
المتاحــة فــي القائمــة المختصــرة مراجعــة تفصيليــة. بعــد 
موافقــة اإلدارة العليــا تتواصــل الشــركة مــع مــالك تلــك 
إيجــار  عقــد  وإبــرام  معهــم  التفــاوض  بهــدف  المواقــع 

للموقــع.

اقتضــت 	  )إذا  اإلدارة  مجلــس  موافقــة 
الضــرورة(

علــى موافقــة  للحصــول  إجــراءات  الشــركة  كمــا وضعــت 
مــن  ليســت  التــي  المواقــع  فــرص  علــى  اإلدارة  مجلــس 
ضمــن خارطــة الطريــق المعتمــدة. وذلــك يضمــن قــدرة 
الشــركة علــى االســتفادة مــن فــرص المواقــع الجذابــة عنــد 

ظهورهــا.

ــراوح  ــا تت ــار مدته ــود إيج ــرام عق ــاول الشــركة إب ــا تح ــادة م ع
بيــن 15 عامــًا و30 عامــًا أو أكثــر بحســب األحــوال.

ب. إدارة تصميم المراكز الرياضية 
وإنشائها

شــكلت الشــركة فريــق مشــاريع داخلــي يتعاقــد مــع مقــاول 
رئيســي )وينســق هــذا المقــاول الرئيســي العقــود المبرمــة 
مــن الباطــن( ويقــدم الدعــم لــإلدارة العامــة للمشــاريع فيمــا 
تجديــد  إلــى  باإلضافــة  جديــد  رياضــي  مركــز  بــكل  يتعلــق 

ــز القائمــة. المراك

والمواصفــات  الخطــط  مــن  سلســلة  الشــركة  وضعــت 
النموذجيــة التــي يمكــن تكييفهــا بســهولة لتالئــم كل موقــع 
والتــي تتيــح للشــركة الوصــول إلــى أقصــى درجــات المرونــة 
ــى  ــة الســيطرة عل ــح مواصل ــم كمــا تتي ــة التصمي فــي عملي
تكلفــة عمليــة اإلنشــاء ووقــت إنجازهــا وتوفيــر التكاليــف 

المحتملــة فــي كل مشــروع.

عمليــات  مــن  رئيســي  جــزء  اإلنشــاء  إدارة مشــاريع  تمثــل 
الشــركة اليوميــة وذلــك نظــرًا لطبيعــة اســتراتيجية التطويــر 
فــي الشــركة. وقــد طــورت الشــركة مــع مــرور الوقــت مــن 
قدرتهــا علــى إدارة مشــاريع إنشــاء متعــددة فــي آن واحــد، 
وقــد تكــون هــذه المشــاريع فــي مراحــل إنشــاء متباينــة. 
ــر المشــاريع األعمــال الهندســية  كمــا تتضمــن عمليــة تطوي
وضــع  ذلــك  فــي  بمــا  اإلنشــاء  وأعمــال  والتصميمــات 
الميكانيكيــة  واألعمــال  الهيكليــة  واألعمــال  األساســات 
فضــاًل عــن األعمــال الكهربائيــة واألعمــال المدنيــة األخــرى، 
األخيــرة  واللمســات  الداخلــي  اإلنشــاء  عمليــات  تليهــا 

والتجهيــزات.

يتيــح هــذا النهــج للشــركة إدارة عــدد كبيــر مــن المشــاريع 
المتزامنــة وتنفيذهــا بطريقــة فعالــة والحفــاظ علــى مســتوى 
عــاِل مــن الجــودة فيهــا. ويتــم ترســية جميــع العقــود مــن 
خــالل مناقصــات تنافســية تضمــن تحقيــق الشــركة أفضــل 

ــن الســعر والخدمــة والجــودة. ــوازن بي ت
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أ. المرافق
تجمــع المراكــز الرياضيــة التابعــة للشــركة بوجــه عــام بيــن الطــراز 
ــن  ــم الحديــث وأفضــل وســائل الراحــة وبي المعمــاري والتصمي
مراكــز رياضيــة ذات تصميــم موحــد وأجــواء ثابتــة ومتماثلــة، 
حيــث صممــت الشــركة معظــم مراكزهــا الرياضيــة فــي صــورة 
مبــاٍن مســتقلة بطــراز معمــاري مفتــوح لجعل حركة المشــتركين 
مريحــة وســهلة داخــل كل مركــز رياضــي، كمــا تحــوي المراكــز 
الرياضيــة علــى تصاميــم داخليــة عصريــة وديكــورات مميــزة  
تــم تصميمهــا إليجــاد بيئــة ذات جــودة  عاليــة بهــدف جــذب 
المشــتركين والمحافظــة عليهــم وتشــجيعهم علــى زيــارة المراكــز 
الرياضيــة. ويعمــل لــدى الشــركة موظفــون داخليــون وخارجيــون 

مســؤولون عــن الحفــاظ علــى نظافــة المراكــز الرياضيــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل الشــركة علــى تجديــد مراكزهــا 
عاليــة  تجربــة  علــى  للحفــاظ  بانتظــام  وتحســينها  الرياضيــة 
للشــركة عملهــا –  التابعــة  الرياضيــة  المراكــز  الجــودة. وتبــدأ 
بوجــه عــام – مــن الســاعة 6:00 صباحــًا وحتــى الســاعة 12:00 

ليــاًل طــوال أيــام األســبوع 

2.3 بيئة المراكز الرياضية

ب. األجهزة والمعدات والخدمات
ــدات  ــزة والمع ــة بأحــدث األجه ــز الشــركة مراكزهــا الرياضي تجه
فــي القطــاع فــي جميــع المجــاالت. ويعتمــد اختيــار األجهــزة 
ــى عــدة عوامــل مــن بينهــا مــدى  والمعــدات - بوجــه عــام - عل
ورغبــة  وطلــب  البدنيــة  اللياقــة  قطــاع  فــي  الحالــي  التوجــه 
المشــتركين ألجهــزة ومعــدات معينــة ومــدى صالحيــة تلــك 
لعمرهــا  بالنظــر  اإلجماليــة  وتكلفتهــا  والمعــدات  األجهــزة 

االفتراضــي.

ــل  ــع األجهــزة والمعــدات واختبارهــا مــن قب ــم جمي ــم تصمي وت
الشــركات المصنعــة لغــرض التأكــد مــن صالحيتهــا لالســتخدام 

التجــاري المكثــف لفتــرات طويلــة.

ــا والخدمــات المقدمــة  ــة المزاي ــي مجموع ــن الجــدول التال ويبّي
حســب فئــات المراكــز الرياضيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م. 

تجمع المراكز الرياضية بين الطراز 
المعماري والتصميم الحديث وأفضل 

وسائل الراحة
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مزايا وخدمات المراكز الرياضية حسب الفئة كما في 31 ديسمبر 2018م:

وقت اللياقة الميزة أو الخدمة
بلس

وقت اللياقة وقت اللياقة
برو

وقت اللياقة 
ليديز

وقت اللياقة 
ليديز برو

وقت اللياقة 
جونيور

وقت اللياقة 
أكاديمي

-األجهزة الكهربائية )الكارديو(

-بناء األجسام

-حصص التمارين الجماعية

--التجديف المائي

----التدريب بالكيابل )كينيسيس(

--التدريب الدائري

--الدراجات الهوائية

)TRX®( تي أر اكس--

--التمارين الحرة )الفانكشونال(

-المسبح

--جاكوزي )ساخن/بارد(

--الساونا وحمام البخار

-كرة السلة

-كرة الطائرة

كرة القدم

----اإلسكواش

------التنس األرضي

----البلياردو

-مضمار جري داخلي

------الجولف االفتراضي

----المناشف

----الالونج

----مستحضرات العناية المتكاملة

-----خدمة إيقاف السيارات

-----يوغا

-----بيالتيس

--اكستريم فتنس

--المالكمة اكستريم

---بوت كامب اكستريم

--التدريب الشخصي

المصدر: الشركة
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فريــق  قبــل  مــن  الوقائيــة  للصيانــة  الشــركة  أجهــزة  تخضــع 
مقدمــي  قبــل  مــن  أو  للشــركة  التابــع  الداخلــي  الصيانــة 
ــة  ــراء أعمــال الصيان ــم إج ــن، كمــا يت ــن معتمدي خدمــات خارجيي
الشــاملة مــن قبلهــم. وتســعى الشــركة إلــى تقليــص وقــت 
توقــف األجهــزة إلــى أدنــى حــد ممكــن وضمــان عــدم اضطــرار 
المشــتركين إلــى تغييــر ترتيــب التماريــن بســبب إجــراء أعمــال 
األحيــان  بعــض  فــي  الشــركة  وتبــرم  األجهــزة.  صيانــة ألحــد 
الشــركات  مــع  األجــل  طويلــة  صيانــة  أو  ضمــان  اتفاقيــات 

واإلصــالح. الصيانــة  برنامــج  لتعزيــز  لألجهــزة  المصنعــة 

يتولــى الفريــق الداخلــي التابــع للشــركة عمليــة تركيــب األجهــزة 
إمــا خــالل فتــرة التجهيــز قبــل تشــغيل المركــز الرياضــي أو خــالل 
فتــرة تشــغيله بعــد االفتتــاح، ويكــون تركيــب األجهــزة خــالل 
فتــرة التشــغيل إمــا الســتحداث منتجــات أو خدمــات جديــدة 
أو الســتبدال أجهــزة حاليــة. وقــد ُصممــت المراكــز الرياضيــة 
لتقديــم خدماتهــا للمشــتركين أثنــاء ســاعات الــذروة بحيــث ال 
ُيضطــر أي مشــترك لالنتظــار أكثــر مــن بضعــة دقائــق قبــل أن 
يتمكــن مــن اســتخدام أي مــن األجهــزة، كمــا يراقــب الموظفــون 
االنتظــار  وأوقــات  االســتخدام  وتيــرة  رياضــي  فــي كل مركــز 
بانتظــام حتــى يتســنى للشــركة بنــاًء علــى ذلــك اتخــاذ القــرارات 

ــة أجهــزة قائمــة. ــدة أو إزال بشــأن إضافــة أجهــزة جدي

 تتابــع الشــركة أيضــًا تعليقــات األعضــاء إمــا بشــكل مباشــر عــن 
طريــق مركــز االتصــال الخــاص بالشــركة أو مــن خــالل وســائل 
التواصــل االجتماعــي وتقــوم بإجــراء تعديــالت مالئمــة علــى 

ــد الضــرورة. المعــدات عن
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ج. مدربــو اللياقــة )بمــا فــي ذلــك المدربــون 
الشخصيون(

تجربــة  تشــكيل  فــي  رئيســي  بــدور  اللياقــة  مدربــو  يقــوم 
المشــترك داخــل المركــز الرياضــي كمــا أن مدربــي اللياقــة 
االســتمرار  فــي  المشــتركين  رغبــة  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــم 
باســتخدام المرافــق الرياضيــة ورغبتهــم بتجديــد اشــتراكاتهم 
مــن  مختلفيــن  نوعيــن  الشــركة  وتقــدم  المســتقبل.  فــي 

الرياضيــة: المراكــز  داخــل  المدربيــن 

مدربو الصاالت:
صــاالت  مدربــي  رياضــي  مركــز  كل  فــي  الشــركة  توفــر 
للمشــتركين مجانــًا )كجــزء مــن باقة االشــتراك(. ويقــدم مدربو 
الصــاالت مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات للمشــتركين مــن 
بينهــا تعليمهــم كيفيــة اســتخدام األجهــزة بشــكل صحيــح 
البدنيــة  اللياقــة  أنظمــة  بشــأن  لهــم  النصائــح  وتقديــم 
المالئمــة حســب األهــداف الصحيــة وأهــداف اللياقــة البدنيــة 
للمشــتركين، كمــا يعمــل مدربــي الصــاالت علــى اإلجابــة علــى 

أســئلة واستفســارات المشــتركين.

التدريب الشخصي:
يعــد التدريــب الشــخصي خدمــة جديدة نســبيًا تقدمها الشــركة 

حيــث بــدأت الشــركة بتقديــم هــذه الخدمــة في عــام 2015م.

ــه الفــردي علــى  وتتضمــن خدمــة التدريــب الشــخصي التوجي
يــد مــدرب مؤهــل، وتعتبــر هــذه الخدمــة األولــى التــي تقدمهــا 
الشــركة داخــل مراكزهــا الرياضيــة مقابــل رســم إضافــي علــى 

رســوم االشــتراك.

كمــا يمكــن شــراء جلســات التدريــب الشــخصي بواقــع 12 
أو 24 أو 50 جلســة، حيــث تبلــغ مــدة الجلســة الواحــدة 60 
دقيقــة. ويبــدأ برنامــج التدريــب الشــخصي بتجربــة مكونــة مــن 
ثــالث جلســات تمهيديــة قبــل أن يبــدأ المشــترك بدفــع رســوم 

مقابــل االســتفادة مــن هــذه الخدمــة.

ــى  ــون الشــخصيون أجرهــم مــن الشــركة عل يتقاضــى المدرب
أســاس العمولــة وبنــاًء علــى عــدد الجلســات التــي يقدمونهــا 
ــن  ــة. كمــا ال تقــوم الشــركة بتوظيــف مدربي ــرة معين فــي فت
المســتوى  علــى  للحفــاظ  وذلــك  مســتقلين  شــخصيين 
المطلــوب مــن الجــودة والخدمــة داخــل المراكــز الرياضيــة.

د. الحصص التدريبية الجماعية واألنشطة
الحصــص  برامــج  مــن  كامــاًل  جــدواًل  وتديــر  الشــركة  تنظــم 
الجماعيــة المختلفــة فــي جميــع مراكزهــا الرياضيــة، حيــث يتــم 
إعــداد جــداول الحصــص لــكل مركــز علــى حــدة حســب توجيهات 
اإلدارة الرياضيــة وتكــون مصممــة لمالئمــة رغبــة المشــتركين 
فــي كل مركــز )علــى النحــو الــذي يؤكــده مديــر المركــز الرياضــي 
فــي كل مركــز(. ويعقــد كل مركــز مــا يصــل إلــى عشــرة حصــص 
مــا  تتــراوح  اســتيعابية  بطاقــة  يــوم،  كل  أكثــر  أو  جماعيــة 
بيــن خمســة مشــتركين إلــى مــا يزيــد عــن ســبعين مشــترك 
)حســب نــوع الحصــة التدريبيــة ومســاحة المرفــق(. وتقــدم 
ــة للمشــتركين )كجــزء مــن  ــة كخدمــة مجاني الحصــص الجماعي
ة ذاتيــًا  باقــة االشــتراك( وتتمثــل بمزيــج مــن البرامــج الُمَعــدَّ
والبرامــج التــي يوفرهــا مقدمــو الخدمــات الدوليــون )مثــل 
شــركة ليــس ميلــز )Les Mills( وغيرهــا(. وتقــدم الشــركة أيضــًا 
حصــص تدريبــات مائيــة جماعيــة فــي المراكــز فــي حالــة وجــود 
طلــب كاٍف علــى هــذه الحصــص. كمــا تقيــم الشــركة عــدة 
مســابقات وفعاليــات خاصــة لمشــتركيها علــى مــدار العــام 
تختلــف طبيعتهــا مــن عــام إلــى آخــر ومــن فعاليــة إلــى أخــرى، 
غيــر أنهــا مصممــة بوجــه عــام لزيــادة المشــاركة الجماعيــة وبــث 
الحمــاس فــي المشــتركين. وقــد اشــتملت الفعاليــات المقامــة 
فــي الماضــي علــى بطــوالت ومنافســات )لألفــراد والفــرق(، 
وإطــالق حصــص تدريبيــة جديــدة وتجربــة المنتجــات الجديــدة.

ه. الصحة والسالمة
مشــتركيها  لصحــة  القصــوى  باألهميــة  الشــركة  تؤمــن 
وســالمتهم، ولذلــك فقــد طبقــت مجموعــة مــن السياســات 
واإلجــراءات المتعلقــة بالصحــة والســالمة والمتماشــية مــع 
اللوائــح المحليــة وأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال. وقــد 
ــات بدعــم مــن أطــراف  ــق العملي وضــع هــذه السياســات فري
بتنفيــذ  الفريــق  هــذا  قــام  كمــا  الحاجــة،  حســب  خارجييــن 

ومراجعــة هــذه السياســات.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تضمــن الشــركة خضــوع موظفيهــا 
إلــى التدريــب بشــكل منتظــم علــى البرامــج الرئيســية مثــل 
يــد  علــى  الرئــوي  القلبــي  واإلنعــاش  األوليــة  اإلســعافات 
أنهــا  إلــى  )باإلضافــة  ودولييــن  محلييــن  خدمــات  مقدمــي 

مجاالتهــم(. فــي  مدربيهــا  جميــع  اعتمــاد  تشــترط 

جميــع المراكــز الرياضيــة خاضعــة للمراقبــة بكاميــرات الفيديــو 
فــي جميــع األماكــن )عــدا غــرف االســتحمام( وذلــك حرصــًا على 
ســالمة األعضــاء ولضمــان التــزام موظفــي الشــركة بسياســة 
محــددة. ُترفــع الحــوادث المتعلقــة بالصحــة والســالمة - رغــم 
ندرتهــا - إلــى الرئيــس التنفيــذي التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

حيالهــا.
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تتألــف اشــتراكات وقــت اللياقــة مــن اشــتراكات لفتــرات ثابتــة تتطلــب دفــع كامــل القيمــة مقدمــًا، حيث يتــاح للمشــتركين الحصول 
علــى اشــتراكات لمــدة ثالثــة أو ســتة أو اثنــي عشــر شــهرًا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تطــرح الشــركة مــن حيــن آلخــر اشــتراكات لفتــرات 
ــى أســعار الشــركة الموحــدة حســب العالمــة  ــي نظــرة عامــة عل ــة. يقــدم الجــدول التال أقصــر فــي إطــار حمــالت تســويق انتقائي

التجاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

أسعار الشركة الموحدة حسب العالمة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م:

األسعار )بالريال السعودي(1المدةالعالمة التجارية

128,925 شهروقت اللياقة بلس

31,838 أشهروقت اللياقة

62,993 أشهر

124,988 أشهر

31,155 أشهروقت اللياقة برو

61,943 أشهر

123,255 أشهر

31,838 أشهروقت اللياقة ليديز

62,993 أشهر

124,988 أشهر

31,155 أشهروقت اللياقة ليديز برو

61,943 أشهر

123,255 أشهر

31,418 أشهروقت اللياقة جونيور

62,205 أشهر

123,728 أشهر

المصدر:  الشركة | 1: األسعار الواردة في الجدول تشمل ضريبة القيمة المضافة و تعكس األسعار كما في 31 ديسمبر 2018م.

2.4 االشتراكات واألسعار
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يتــم احتســاب الرســوم الموحــدة للمراكــز الرياضيــة الخاصــة 
أن  يعنــي  ممــا  االشــتراكات"،  "فئــة  أســاس  علــى  بالرجــال 
المشــترك يمكنــه االســتفادة مــن خدمــات أي مركــز رياضــي 
داخــل الشــبكة دون أن يدفــع رســوم إضافيــة طالمــا المركــز مــن 
ــى  ــا )عل ــة أقــل منه ــا أو ضمــن فئ ــة االشــتراك ذاته ضمــن فئ
ســبيل المثــال، يســتطيع مشــترك وقــت اللياقــة االســتفادة 

مــن مرافــق وقــت اللياقــة بــرو وليــس العكــس(.

الرياضيــة  إلــى ذلــك، قــد تقــدم بعــض المراكــز  وباإلضافــة 
ســعر  أن  يعنــي  ممــا  المحــدد"،  "المركــز  اســتثنائي  بشــكل 
اشــتراك معيــن يكــون لالســتفادة مــن مركــز رياضــي بعينــه.

وعــالوة علــى ذلــك، تظهــر الشــركة مرونــة لعمالئهــا مــن حيــث 
أنهــا تتيــح لهــم تجميــد اشــتراكهم مجانــًا فــي أي وقــت، وذلــك 

ضمــن حــدود معينــة حســب مــدة االشــتراك. 

الخاصــة  الرياضيــة  للمراكــز  الموحــدة  الرســوم  وتســتند 
بالســيدات إلــى هيــكل "المركــز المحــدد"، مــع فــرض رســوم 
إضافيــة لالســتفادة مــن الشــبكة بأكملهــا. كمــا يتــم احتســاب 
رســوم إضافيــة علــى المشــتركات اللواتــي يرغبــن فــي تجميــد أو 

نقــل اشــتراكاتهن.
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أ. نظرة عامة على المشتركين
تعمــل الشــركة فــي قطــاع يعتمــد بشــكل كبيــر علــى اســتقطاب 
المشــتركين والحفــاظ عليهــم، ويتــم تقييــم ذلــك عــادة بنــاًء 
علــى معــدل خســارة المشــتركين.وتختلف هــذه األرقــام بشــكل 
كبيــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بســبب 
التعقيــدات الناشــئة عــن بيــع االشــتراكات ثابتــة المــدة فــي هــذه 

المناطــق.

فــي  الســنين  مــر  علــى  الشــركة  نجحــت  فقــد  ذلــك،  ورغــم 
خــالل  مــن  المشــتركين  لخســارة  ســلبية  آثــار  أي  تعويــض 
اســتقطاب مشــتركين جــدد واســتعادة المشــتركين الســابقين. 
هــذا وتــرى الشــركة أن معــدالت خســارة المشــتركين تختلــف 
خــالل العــام، حيــث تؤثــر فيهــا العطــالت الدراســية واألعيــاد.

الســنوات  خــالل  كبيــرًا  نمــوًا  المشــتركين  أعــداد  شــهدت 
الماضيــة نتيجــًة الفتتــاح مراكــز رياضيــة جديــدة. حيــث تجــاوز 
عــدد المشــتركين 217 ألــف مشــارك منهــم %16 ســيدات.

منهم سيدات

ألف مشترك
217

% 16
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ب. مبيعات االشتراكات
تمثــل المراكــز الرياضيــة التابعــة للشــركة نقــاط بيــع االشــتراكات 
لألفــراد، حيــث تشــكل مبيعــات هــذه المراكــز الرياضيــة المصــدر 
مبيعــات  بينمــا  األفــراد،  مــن  الشــركة  إليــرادات  األساســي 
الشــركات يديرهــا بشــكل مباشــر مكتــب الشــركة الرئيــس مــع 

عمــالء الشــركات.

ــة  ــة فــي الســنة المنتهي ــرادات المراكــز الرياضي وقــد ســجلت إي
إيــرادات  مــن   80.6% مــا نســبته  2017م  31 ديســمبر  فــي 
الشــركة وفــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م مــا 
ــاك  ــك، هن ــًة لذل ــرادات الشــركة. ونتيج نســبته %81.5 مــن إي
إلــى المراكــز  اعتمــاد كبيــر علــى اســتقطاب مشــتركين جــدد 
الرياضيــة، وهــو مــا نجحــت الشــركة فــي القيــام بــه علــى مــدى 

الســنوات العشــر الماضيــة. 

التنظيمــي  الهيــكل  تعزيــز  إلــى  باســتمرار  الشــركة  وتتطلــع 
لمبيعاتهــا بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالميــة. 
مستشــار  منصــب  الشــركة  اســتحدثت  2016م،  عــام  ففــي 
االشــتراك فــي مراكزهــا الرياضيــة، والــذي يتبلــور دوره فــي 
جلــب  خــالل  مــن  االشــتراكات  زيــادة  علــى  بفعاليــة  العمــل 
مشــتركين محتمليــن ومســاعدتهم علــى زيــارة المركــز الرياضــي 
وتوفيــر المعلومــات الالزمــة )بمــا فــي ذلــك أخــذ جولــة فــي 
المنشــأة وإعطــاء نظــرة عامــة عــن مزايــا االشــتراك(. وقــد نجــح 
المســاهمة  فــي  الشــركة  فــي  االشــتراك  فريــق مستشــاري 
فــي بيــع االشــتراكات وزيــادة قاعــدة المشــتركين فــي الشــركة. 
وتراقــب الشــركة أداء مستشــاري االشــتراك بشــكل فعــال مــن 

خــالل عــدد مــن المعاييــر.

ــر نقــاط  كمــا تســتثمر الشــركة بصــورة نشــطة مــن أجــل تطوي
أو  االشــتراكات  المشــتركين شــراء  علــى  تســهل  بيــع جديــدة 
تجديدهــا. وتعمــل الشــركة حاليــًا علــى تفعيــل قنــوات للبيــع 
وتطبيــق  جديــد  إلكترونــي  موقــع  خــالل  )مــن  اإلنترنــت  عبــر 
علــى الجــوال للمشــتركين الجــدد( علــى أن يتــم تفعيلهــا فــي 
عــام 2019م، كمــا تســتمر الشــركة باستكشــاف فــرص لعقــد 
شــراكات مــع المنشــآت المجــاورة لمراكــز الشــركة أو الشــركات 

المكملــة لتســويق المنتجــات.

يأتــي رصيــد إيــرادات عمــالء الشــركات )الُمقــدر بنســبة 12.5% 
و%10.4 مــن إجمالــي اإليــرادات لعامــي 2017م و 2018م، 
علــى التوالــي( مــن خــالل أعمــال المبيعــات القويــة التــي تقــوم 
بهــا الشــركة للعمــالء مــن الشــركات. وتحافــظ الشــركة علــى 
255 عميــل  مــن  أكثــر  مــع  عالقــات مباشــرة وغيــر مباشــرة 
مــن الشــركات فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وتقــدم لموظفيهــا 
ــر هــذه العالقــات إدارة  اشــتراكات فــي المراكــز الرياضيــة، وُتدي
المبيعــات. وتقــوم الشــركة بتســويق خدماتهــا للعمــالء مــن 

ــس" ــة "وقــت اللياقــة ويلني الشــركات تحــت مظل

ج. خدمة المشتركين ورضاهم
تعــول الشــركة علــى قدرتهــا علــى التميــز فــي تقديــم الخدمــات 
رضــا  مــن  عاليــة  مســتويات  علــى  والحفــاظ  للمشــتركين 
مســؤولية  العمــالء  خدمــات  إدارة  وتتحمــل  المشــتركين. 
الخدمــات.  بشــأن  المشــتركين  استفســارات  مــع  التعامــل 
وتتــراوح االستفســارات مــا بيــن الســؤال عــن كيفيــة التوجــه إلــى 
أقــرب مركــز والســؤال عــن مركــز معيــن أو خدمــة معينــة وبيــن 

العــروض. أحــدث  عــن  االستفســار 

حيــث  موحــدة  عمليــة  خــالل  مــن  استفســار  كل  إدارة  وتتــم 
احتمــال  علــى  األعضــاء  اتصــال  نقــاط  مــن  نقطــة  كل  تؤثــر 
بيــع االشــتراك أو تجديــده. ويمكــن للمشــتركين التواصــل مــع 
ــي  ــد اإللكترون ــف أو البري ــر الهات ــق خدمــات المشــتركين عب فري
أو الرســائل القصيــرة أو وســائل التواصــل االجتماعــي أو عــن 
طريــق إعطــاء مالحظــات مــن خــالل موقــع الشــركة اإللكترونــي.

وتتلقــى اإلدارة العليــا تقاريــر منتظمــة عــن عــدد االستفســارات 
أن  مــن  اإلدارة  وتتأكــد  تصنيفهــا  حســب  أهميتهــا  ومــدى 
المالحظــات المتكــررة والتــي تتطلــب متابعــة مســتمرة يتــم 
معالجتهــا بشــكل جــذري يضمــن عــدم تكــرار هــذه المالحظــات.
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يقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. وحتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2018م، تمكنــت الشــركة مــن 
تشــغيل 122 مراكــز رياضيــة فــي 24 مدينــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأربعــة مراكــز رياضيــة فــي 3 مــدن فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. يوضــح الجــدول التالــي المواقــع التــي افتتحــت فيهــا الشــركة مراكــز رياضيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م:

عدد المراكزالمدينةعدد المراكزالمدينة

المملكة العربية السعودية

1الخرج48الرياض

2خميس مشيط23جدة

1تبوك6مكة المكرمة

1حائل8المدينة المنورة

1حفر الباطن6الُخبر

1نجران6الدمام

1سكاكا4الجبيل

1الباحة2الطائف

1جيزان2األحساء

1الدوادمي1بريدة

1عنيزة1عرعر

2ينبع1سيهات

اإلمارات العربية المتحدة

2رأس الخيمة1دبي

1عجمان

2.5 العمليات والمواقع الجغرافية
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مركز في 24 مدينة في المملكة 
العربية السعودية

122

مراكز في 3 مدن في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

04
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تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة
تهــدف الشــركة إلــى المســاهمة فــي أنشــطة المســؤولية 
تلتــزم  حيــث  المهمــة  االجتماعيــة  والقضايــا  االجتماعيــة 
رفاهيــة  علــى  كبيــر  إيجابــي  تأثيــر  لهــا  يكــون  بــأن  الشــركة 
المجتمــع وثقافتــه وســبل عيشــه مــن خــالل العمــل مــع 
للمســؤولية،  تقديــر  عــن  تنــم  بصــورة  المحلــي  المجتمــع 
والتــراث  الثقافــة  خصوصيــة  علــى  الحفــاظ  عــن  فضــال 

الوطنــي.

إن خدمــة المجتمــع المحلــي هــي أحــد القيــم األساســية التــي 
تتبناهــا الشــركة لتحقيــق التكامــل مــع أهــداف أعمالهــا. 

وتســتند الشــركة إلى المعيار الدولي للمســؤولية االجتماعية 
إرشــادات  تقــدم  مرجعيــة  كوثيقــة   ”ISO 26000“آيــزو
توجيهيــة بشــأن قضايــا المســؤولية االجتماعيــة فحســب. 
وفــي حالــة وجــود تعــارض بيــن هــذه السياســة ومعيــار آيــزو 

26000، ُيعتــد بالسياســة ويتــم العمــل بموجبهــا.

وتهدف الشركة إلى تحقيق األهداف التالية:

بفعاليــة 	  للمشــاركة  وموظفيهــا  للشــركة  الفرصــة  إتاحــة 
ــك  ــه الشــركة أنشــطتها وكذل ــزاول في ــذي ت فــي المجتمــع ال
خــالل  مــن  خدمتهــم  علــى  تقــوم  الذيــن  األشــخاص  مــع 
مباشــرة األعمــال التطوعيــة فــي ضــوء التقاليــد الثقافيــة 
مــن  المزيــد  نيــل  لتســهيل  وذلــك  المحليــة  واالجتماعيــة 

االقتصاديــة. الفــرص 
حمايــة البيئــة الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة من 	 

خــالل التركيــز علــى حمايــة البيئــة واســتدامتها عبــر االســتددام 
النفايــات  إلدارة  مالئمــة  أنظمــة  واتبــاع  للمــوارد  الفعــال 

تســتند إلــى تكنولوجيــات مواتيــة للبيئــة.
عمــل 	  وفــرص  المحليــة  للشــركات  تجاريــة  فــرص  خلــق 

الســعوديين. للمواطنيــن 
الشــباب 	  الســيما  الســعوديين،  المواطنيــن  تمكيــن 

الســعودي، مــن تحقيــق طموحاتهــم، وضمــان مســتقبل 
أفضــل لهــم ولمجتمعهــم وللمملكــة ككل وذلــك علــى نحــو 

.2030 رؤيــة  أهــداف  مــع  يتماشــى 
القيــم 	  تعزيــز  لمواصلــة  بالســالمة  الوعــي  مســتوى  رفــع 

والممارســات المتعلقــة بالســالمة فــي مــكان العمــل ومنازل 
موظفــي الشــركة وأســرهم.

دعــم القطــاع التعليمــي عــن طريــق دعــم ورعايــة الجامعــات 	 
والمــدارس والطــالب.

تحسين صحة ورفاه موظفي الشركة وأسرهم.	 

أنشطة المسؤولية اإلجتماعية
المســؤولية  أنشــطة  دعــم  علــى  الشــركة  دأبــت  لطالمــا 
البرامــج  ودعــم  اعتمــاد  ذلــك  ويشــمل  االجتماعيــة، 
والمشــاريع التــي تتماشــى مــع أهــداف الشــركة ومصالحهــا 
ــا فــي  ــح المعمــول به وتتوافــق دائمــا مــع األنظمــة واللوائ
ــة  ــادئ التوجيهي ــة الســعودية، وتتمحــور المب المملكــة العربي
المســؤولية  حمــالت  تدشــين  فــي  المتجســدة  للشــركة 
ــة والمســاءلة والشــفافية،  ــق بالتوعي ــة فيمــا يتعل االجتماعي
ــة للشــركات  ــز مشــاريع المســؤولية االجتماعي ــن ترك فــي حي

التاليــة: المجــاالت  علــى 

أ. المجتمعات المحلية
منتجــات 	  ومســتددمي  المشــتركين  مــع  عالقــات  بنــاء 

)علــى  المحليــة  المجتمعــات  وكذلــك  الشــركة  وخدمــات 
ســبيل المثال،مــن خــالل الزيــارات التعليميــة واالجتماعيــة 

التــي تقــوم بهــا الشــركة(.
الذيــن 	  الخدمــات  ومقدمــي  المحليــة  الشــركات  دعــم 

)علــى  االجتماعيــة  وقيمهــا  الشــركة  أهــداف  يتشــاطرون 
ســبيل المثــال، مــن خــالل إقامــة المنتديــات والنــدوات ومــا 

إلــى ذلــك مــن فعاليــات(.
تشــجيع موظفــي الشــركة ومــن يعملــون نيابــة عنهــا، علــى 	 

مراعــاة احتياجــات اآلخريــن فــي أعمالهــم اليوميــة.
تشــجيع المجتمــع المحلــي علــى تقديــم مالحظاتــه بشــأن 	 

مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وبرامجهــا.
الســعي إلــى دعــم القضايــا الخيريــة والسياســية المجتمعيــة 	 

مــن خــالل تشــجيع األعمــال التطوعيــة ودعمهــا.

ب. العالقات
والوفــاء 	  المعنيــة  األطــراف  مــع  متينــة  عالقــات  إقامــة 

معهــا. الشــركة  بالتزامــات 
العمــل مــع مقاولــي الشــركة ومورديهــا علــى تنفيــذ أنظمــة 	 

المشــتريات المراعيــة للجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة.
وضــع نهــج للشــراكة مــع الحكومــة و/أو منظمــات المجتمــع 	 

تنفيــذ  علــى  للعمــل  وذلــك  منتظمــة  بصــورة  المدنــي 
خدماتهــا. وتقديــم  الشــركة  اســتراتيجيات 

ج. البيئة
إدراك مــدى الحاجــة إلــى تطويــر أعمــال الشــركة والمجتمــع 	 

األمــور  وتضميــن  بيئيــا  مســتدام  نحــو  علــى  الســعودي 
المعنيــة بالبيئــة فــي جميــع أنشــطة الشــركة.

والميــاه 	  الطاقــة  اســتددام  عــن  الناشــئة  اآلثــار  معالجــة 
والمــوارد فــي الشــركة واحتياجــات النقــل والنفايــات الخاصــة 
بددمــات الشــركة وأنشــطتها مــن خــالل حمــالت التوعيــة 
التــي يشــارك فيهــا المواطنــون والمجتمــع )علــى ســبيل 
المثــال، مــن خــالل برامــج إعــادة التدويــر ومــا إلــى ذلــك(.

2.6 المسؤولية االجتماعية
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تشــارك الشــركة مــع مســاهميها فــي أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة وذلــك لتحقيــق التوافــق مــع مصالــح هــؤالء المســاهمين، 
مــع أخــذ آرائهــم بعيــن االعتبــار، وإذا اقتضــى أي نظــام أو الئحــة موافقــة المســاهمين فيمــا يتعلــق بــأي جانــب مــن جوانــب 

المســؤولية االجتماعيــة، يتعيــن علــى الشــركة االلتــزام بذلــك مــع مراعــاة النظــام األســاس للشــركة.

وفي ما يلي نبذة عن ما تّم إنجازه من مبادرات المسؤولية االجتماعية خالل عام  2018م.

التاريخاسم الفعاليةم

مجموعــة أطبــاء أســرة مــن الحــرس الوطنــي، حملــة تطوعيــة توعوية عن اســتخدام المكمالت الغذائية والمنشــطات، 1
بالتعــاون مــع اللجنــة الســعودية للرقابة على المنشــطات.

2018/1/14

)"Futbol Club Barcelona )"FC Barcelona إلســتقطاب 2 الشــركة شــراكة مــع  2015م، عقــدت  عــام  فــي 
أكاديميــة FC Barcelona لكــرة القــدم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. تهــدف األكاديميــة، التــي تديرهــا الشــركة 
ــم  ــى غــرس قي ــة للشــركة، فــي المقــام األول إل ــادرات المســؤولية االجتماعي ــا فــي المملكــة كواحــدة مــن مب حالي
االحتــرام والتواضــع والعمــل الجماعــي والــروح الرياضيــة وروح الفريــق، مــع التركيــز علــى تحســين مهــارات كــرة 

القــدم. انتهــت اتفاقيــة الشــراكة مــع FC Barcelona فــي 2018م.

انتهت في يونيو 
2018م

2018/04/22منح جمعية الزهايمر اشتراكات مجانية عدد عشرة اشتراكات مدة شهر3

2018/05/07جمعية األطفال المعوقين وقت اللياقة ضمن شركاء برنامج نادي أصدقاء الجمعية "تسهيل"4

2018/05/23برنامج توعوي عن المخدرات بالجبيل بتعاون مع مكافحة المخدرات في الجبيل5

دورة إعــداد مدربــي اللياقــة البدنيــة المتقدمــة الخاصــة بموظفــي المديريــة العــام للدفــاع المدنــي مــن ضبــاط وأفــراد 6
ومدنيين

2018/10/14

فحص السكري وتطعيم االنفلونزا لمشتركي وقت اللياقة7
مستشفى الملك سلمان بالرياض

2018/11/21

شهر التوعية بسرطان الثدي8
بالشــراكة مــع جمعيــة زهــرة لســرطان الثــدي، خــالل شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي، تلقينــا الدعــم مــن المنظمــة إلــى 
حــد كبيــر وقمنــا بتنظيــم ماراثــون رياضــي للتنشــيط المحلــي فــي جميــع مراكــز الســيدات خــالل يــوم واحــد مــن الشــهر 

الكتســاب الوعــي والوعــي لهــذا الشــهر.

اكتوبر 2018م

اليوم العالمي للمشي 9
ملتزمــون ببنــاء مجتمــع محلــي أكثــر صحــة ونشــاطًا، اشــتركت فتنــس تايــم مــع الهيئــة العامــة للرياضــة فــي حــدث 
وطنــي عبــر 26 مدينــة شــجعت المواطنيــن علــى أن يكونــوا نشــيطين وصحييــن ومبادريــن لجعــل المشــي أســلوب 
حيــاة يومــي. أقيمــت الفعاليــة فــي 26 مدينــة رئيســية فــي الســعودية فــي نفــس اليــوم وحصلــت علــى ردود فعــل 

إيجابيــة واســعة واســتجابة مــن المجتمعــات المحليــة والمشــاركين.

نوفمبر  2018م

2018/12/31منح المعاق عبدالله علي أحمد الزهراني بعد مناشدة له في اذاعة يو اف ام اشتراك ثالثة أشهر10

توفــر مراكــز وقــت اللياقــة جونيــور، مرافــق تمرينــات ودروس ومســاحات ترفيهيــة تســتهدف الشــباب فــي الفئــة 	 11
العمريــة مــن 6 إلــى 15 عامــًا، مــع ثمانيــة مراكــز للياقــة البدنيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة فــي 31 ديســمبر 2017 
م. ويعتبــر مجانيــًا بطبيعتــه مجــاورًا مراكــز اللياقــة البدنيــة فتنــس تايــم و فتنــس تايــم بــرو، ممــا يمنــح األعضــاء 
الراحــة فــي إشــراك أطفالهــم فــي النشــاط البدنــي. تعــد فئــة جونيــور جــزءًا مــن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركة وتســمح للشــركة بتقديــم مجموعــة كاملــة مــن المنتجــات لعمالئهــا األفــراد والشــركات. يوجــد حاليــًا 4 

مراكــز جونيــورز فقــط حيــث تــم تحويــل بعضهــا إلــى مراكــز فتنــس تايــم للســيدات.
األيتــام والمتقاعــدون وذوي اإلعاقــة والعســكريون والموظفيــن الحكومييــن والطــالب - نحــن نقــدم عضويــة 	 

خاصــة بأســعار مخفضــة ألفــراد هــذه المجتمعــات كجــزء مــن المســاهمة االجتماعيــة واالنتمــاء. نحــن نقــدم لهــم 
أســعار اشــتراكات مخفضــة لمســاعدتهم علــى حيــاة أكثــر صحــة ونشــاطًا.

جاري حتى االن
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2018 م2017 م2016 م 2015 م2014 مالبيان

450,304594,839700,885732,879799,946اإليرادات 

247,625331,414395,575454,479494,613تكاليف اإليرادات 

202,679263,425305,310278,400305,334مجمل الربح 

137,762182,412203,130174,199180,092صافي الربح 

يمثل البيان التالي ملخص لنتائـج األعمال فـي للسنوات الماليـة الخمـس األخيـرة 
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3.1 نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة
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2018 م2017 م2016 م 2015 م2014 مالبيان

132,278159,250200,970198,664170,239األصول المتداولة  

816,565890,6091,155,4171,306,2711,438,483األصول غير المتداولة 

948,8431,049,8591,356,3871,504,9351,608,722إجمالي األصول 

346,691377,239411,441432,781430,413الخصوم المتداولة 

156,159229,634421,182443,210464,641الخصوم غير المتداولة 

502,850606,873832,622875,991895,054إجمالي الخصوم 

يمثل البيان التالي مقارنة األصول والخصوم للسنوات الماليـة الخمـس األخيـرة 
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3.2 األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة
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2018 م2017 مالبيان

371,063395,494المكتب الرئيسي والمنطقة الوسطى  

250,514260,361المنطقة الغربية

97,656126,560المنطقة الشرقية

13,64617,531اإلمارات العربية المتحدة

732,879799,946إجمالي اإليرادات 

%49.4

%32.6

%15.8

%2.2

المكتب الرئيسي 
والمنطقة الوسطى

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الشرقية

اإلمارات 
العربية المتحدة

3.3 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة
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نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(2018 م2017 مالبيان

%67,0689+732,879799,946إجمالي اإليرادات 

%40,1339+454,479494,613تكلفة اإليرادات 

%26,93410+278,400305,334مجمل الربح 

%19,70024+82,516102,216مصروفات تشغيلية 

%7,2354+195,884203,119الربح )الخسارة( التشغيلي

اسم الجهة
المانحة للقرض 

مبلغ أصل 
القرض

مدة
القرض

المبالغ المسددة 
خالل السنة

المبلغ المتبقي 
من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها التابعة 

128,84663,265 – 6 سنوات 173,818البنك األهلي التجاري 

484,177

15,00095,000 – 6 سنوات 150,000البنك السعودي الفرنسي 

121,92283,471 – 6 سنوات 109,435البنك السعودي البريطاني

147,25080,389 – 7 سنوات25,000البنك السعودي الفرنسي 

117,917162,051 – 6 سنوات 138,702البنك السعودي البريطاني

القروض 3.5

3.4 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
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*هذا الرقم تقريبي وقد يختلف الرقم الفعلي المدفوع الحقًا خالل العام 2019م.

المستحق حتى نهاية الفترة المسددالبيان
المالية السنوية ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

تم دفعها بناء على قوانين 3,382,592*3,064,171الزكاة 
الزكاة 

متطلب حكومي 

WHT تم دفعها لخدمات خارج 504,245189,894ضريبة االستقطاع
المملكة العربية السعودية 

متطلب حكومي 

VAT تم دفعها بناء على الئحة 30,600,8072,770,732ضريبة القيمة المضافة
القيمة المضافة

متطلب حكومي 

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

تم دفعها بناء على قانون 5,917,5261,061,275
العمل 

متطلب حكومي 

تم دفعها يناء على -948,000تكاليف تأشيرات وجوازات 
االنظمة ذات العالقة

متطلب حكومي

تم دفعها بناء على قوانين -13,170,396رسوم مكتب العمل 
أخرى 

متطلب حكومي 

متطلب حكومي تم دفعها على االستيراد-2,919,124رسوم الجمارك 

بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم 
تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية:

بموجــب المــادة العاشــرة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات، تثبــت لــكل مســاهم جميــع الحقــوق المتصلــة باألســهم، والتــي تشــمل 
علــى وجــه الخصــوص الحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح المقــرر توزيعهــا.

ويتولــى مجلــس اإلدارة التوصيــة بتوزيــع أيــة أربــاح قبــل إقرارهــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة. وال تلتــزم 
الشــركة باإلعــالن عــن أي أربــاح، ويعتمــد أي قــرار بتوزيــع أربــاح علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا أرباح الشــركة الســابقة والمتوقعة 
والتدفقــات النقديــة، والتمويــل ومتطلبــات رأس المــال، ومعطيــات الســوق والعوامــل االقتصاديــة بشــكل عــام، والــزكاة، فضــاًل 

عــن االعتبــارات القانونيــة والنظاميــة األخــرى.

ويخضــع توزيــع األربــاح للقيــود الــواردة فــي اتفاقيــات التمويــل المبرمــة مــع الجهــات الممولــة، فعلــى ســبيل المثــال، يســتلزم 
علــى الشــركة الحصــول علــى موافقــة البنــك األهلــي التجــاري والبنــك الســعودي الفرنســي ومجموعــة ســامبا الماليــة قبــل توزيــع 
أربــاح تفــوق %60 مــن صافــي أرباحهــا، وال يتطلــب الحصــول علــى موافقــة مجموعــة ســامبا الماليــة علــى ذلــك بعــد إدراج أســهم 

الشــركة فــي الســوق.

وبموجــب اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي يجــب علــى الشــركة أن تعطــي األولويــة لســداد المســتحق 
مــن مســتحقات التمويــل قبــل القيــام بتوزيــع أي أربــاح مــا يخضــع توزيــع األربــاح للقيــود الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة. 

وســيتم توزيــع األربــاح بالريــال الســعودي.

3.6 المدفوعات النظامية المستحقة

3.7 سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
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األرباح السنوية
تــوزع األربــاح الســنویة بنــاًء علــى موافقــة الجمعیــة العامــة  •

بعــد توصیــة مجلــس اإلدارة فیمــا یتعلــق بصافــي أربــاح 
تــم حســابه والتخصیــص  الــذي  األربــاح  الشــركة، ومبلــغ 

المقتــرح.
ــاح  • تحتفــظ الجمعیــة العامــة بحقهــا فــي رفــض توزیــع األرب

فــي أي ســنة مــن الســنوات إذا كان فــي اعتقادهــا أن هــذا 
التوزیــع ســیضر بالوضــع المالــي للشــركة، ومتطلبــات رأس 

المــال.
یقــوم مجلــس اإلدارة بتنفیــذ قــرار الجمعیــة العامــة وتوزیــع  •

األربــاح خــالل خمســة عشــر )15( یومــًا من تاریخ االســتحقاق 
الموضــح فــي القــرار.

األرباح المرحلية
یجــوز للشــركة توزیــع األربــاح المرحلیــة علــى مســاهميها . 1

الوفــاء  حالــة  فــي  أو نصــف ســنوي  ربــع ســنوي  بشــكل 
التالیــة:  بالمتطلبــات 

تفویــض الجمعیــة العامــة مجلــس اإلدارة بتوزیــع األربــاح  •
المرحلیــة بموجــب قــرار یجــدد ســنويًا

تحقیق الشركة ألرباح جیدة ومنتظمة. •
توافــر ســیولة معقولــة لــدى الشــركة وامتالكهــا القــدرة علــى  •

التوقــع بصــورة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.
أن یتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزیــع وفقــا ألخــر  •

قوائمهــا المالیــة المراجعــة، كافیــة لتغطیــة األربــاح المقتــرح 
توزیعهــا، بعــد خصــم مــا تــم توزیعــه ورســملته مــن تلــك 

ــة. ــم المالی ــخ هــذه القوائ ــد تاری ــاح بع األرب
المؤقتــة، . 2 األربــاح  بتوزیــع  قــرارًا  اإلدارة  مجلــس  اتخــذ  إذا 

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن هــذا القــرار وإعالنــه، وتزویــد 
هیئــة الســوق المالیــة بنســخة منــه فــورًا.

مساهمون المستحقون والمؤهلون
الــذي اعتمــد توزیــع األربــاح . 1 یحــدد قــرار الجمعیــة العامــة 

توزیعهــا. وتاریــخ  األربــاح  اســتحقاق  تاریــخ  الســنویة 
ُتحــدد أهلیــة المســاهمین لألربــاح وفقــا للقواعــد واللوائــح . 2

اإللكترونــي  الموقــع  فــي  الشــركة  وإعــالن  الصلــة،  ذات 
لشــركة الســوق المالیــة الســعودیة )تــداول(.

الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح
تمــت الموافقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الرابعــة عشــر )االجتمــاع األول( والــذي عقــد فــي يــوم األحــد 
ديســمبر   09 الموافــق  1440هـــ  اآلخــر  ربيــع   02 بتاريــخ 
2018م علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة 
بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 
وفقــًا  والصــرف  االســتحقاق  تاريــخ  وتحديــد  2019م، 
للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام 

الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي مبلــغ األربــاح الموزعــة عــن 
الســنة الماليــة 2018م بلــغ 95.9 مليــون ريــال ســعودي، 
حيــث تــم توزيــع مبلــغ 28.179.613 ريــال ســعودي عــن الربع 
الرابــع مــن العــام 2018م )أي نســبة التوزيــع لقيمــة الســهم 
ــغ 50.225.640  ــع مبل ــم توزي االســمية يعــادل %5.38( وت
ريــال ســعودي عــن الربــع الثانــي والثالــث مــن العــام 2018م 
)أي نســبة التوزيــع لقيمــة الســهم االســمية يعــادل 9.59%(.

حساب مبلغ األرباح
خصــم . 1 بعــد  الســنویة  األربــاح  توزیــع  تخصیــص  یتــم 

ــي: ــة الدخــل، كمــا یل ــزكاة وضریب ــل ال المصروفــات العامــة مث

تجنیــب عشــرة بالمائــة )%10( مــن صافــي األربــاح الســنویة  •
لتكویــن احتیاطــي نظامــي. ویجــوز للجمعیــة العامــة أن تقــرر 
وقــف تجنیــب هــذه النســبة إذا بلــغ االحتیاطــي المذكــور 

%30 مــن رأس المــال المدفــوع.
یدفــع مــن باقــي صافــي األربــاح مــا ال یقــل عــن خمســة  •

كأربــاح  المدفــوع  المــال  رأس  مــن   )5%( بالمائــة 
. همین للمســا

یجــوز للجمعیــة العامــة العادیــة بعــد توصیــة مجلــس اإلدارة،  •
تجنیــب عشــرین بالمائــة )%20( مــن صافــي األربــاح لتكویــن 

احتیاطــي اتفاقــي یخصــص ألغــراض معینــة.
علــى  • الســنویة  األربــاح  صافــي  مــن  الفائــض  یــوزع 

المســاهمین مــا لــم تقــرر الجمعیــة العامــة العادیــة خــالف 
ذلــك.

عنــد تخصیــص مبلــغ توزیعــات األربــاح مــن صافــي األربــاح، . 2
یجــوز للجمعیــة العامــة العادیــة أن تقــرر تكویــن احتیاطیــات 

أخــرى إلــى الحــد الــذي:

تخدم فیه هذه االحتیاطیات مصالح الشركة أو •

تضمن فيه توزیع أرباح ثابتة على المساهمین. •

تــوزع األربــاح علــى المســاهمین بالتناســب مــع عدد األســهم . 3
التــي یملكهــا كل منهــم في الشــركة. 

ــة أو كلیهمــا . 4 ــاح بشــكل نقــدي أو كأســهم مجانی ــوزع األرب ت
معــًا

علــى مجلــس اإلدارة أن یُضِمــن فــي تقریره الســنوي المقدم . 5
علــى  الموزعــة  األربــاح  للشــركة مقــدار  العامــة  للجمعیــة 
المســاهمین خــالل الفتــرات المختلفــة مــن الســنة المالیــة 
باإلضافــة إلــى مقــدار األربــاح الموصــى بتوزیعهــا فــي نهایــة 
الســنة المالیــة ومبالــغ توزیعــات األربــاح المتراكمــة أیضــا.
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والصناعــة  بالســوق  المتعلقــة  المخاطــر 
التنظيميــة والمخاطــر 

مستوى المنافسة العالي في مجال اللياقة.	 
التغيرات في األنظمة واللوائح. 	 
التغيــرات فــي أســعار الطاقــة والميــاه والكهربــاء والخدمــات 	 

ذات العالقــة. 
زيــادة الرســوم الحكوميــة المطبقــة علــى الموظفيــن غيــر 	 

الســعوديين. 
عدم االلتزام بمتطلبات السعودة.	 

تعمــل الشــركة علــى تخفيــف مخاطــر الســوق والصناعــة 
والمخاطــر التنظيميــة عــن طريــق تعزيــز وجــود مراكــز وقــت 
اللياقــة فــي الســوق والتكيــف مــع التغيــرات فــي القوانيــن 
ــادة فــي  ــر الزي ــة وامتصــاص أث ــح التظيمي واالســتجابة للوائ
الرســوم الحكوميــة وأســعار الخدمــات مــن خــالل اســتراتيجية 
ــادة أعــداد  ــة العــروض وزي ــادة هيكل ــز والء العمــالء وإع تعزي

المشــتركين.

تواجــه الشــركة العديــد مــن المخاطــر علــى الصعيد االســتراتيجي 
ــي وغيرهــا مــن مخاطــر الســوق والصناعــة  والتشــغيلي والمال

والمخاطــر التنظيميــة.

تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطرهــا علــى نحــو اســتباقي ومتواصــل 
فــي  النظــر  بعــد  باألعمــال  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  ويتــم 

المخاطــر والمكاســب المصاحبــة لهــا.

ــة  ــة مراقب ــا الشــركة وكيفي ــي تواجهه ــي المخاطــر الت وفيمــا يل
وإدارة هــذه المخاطــر: 

المخاطر االستراتيجية
االختيــار غيــر الســليم للمواقــع الجغرافيــة الجديــدة الخاصــة 	 

بالتوســع داخــل المملكــة وخارجهــا.
عــدم القــدرة علــى إثــراء تجربــة العميــل مــن خــالل توفيــر 	 

أجهــزة لياقــة و خدمــات فــي مواقــع مالئمــة.
شــراكات 	  فــي  والتغيــر  الســوق  فــي  الجــدد  المنافســين 

المنافســين الحالييــن قــد يؤثــر علــى ســهم لجــام فــي الســوق. 
عدم تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للعالمة التجارية	 

تعمــل الشــركة علــى مراقبــة جميــع المخاطــر االســتراتيجية 
المنافســين  عمــل  علــى  المســتمر  اإلشــراف  طريــق  عــن 
والرؤيــة  الذهنيــة  والصــورة  العميــل  تجربــة  وتحســين 

توســع. خطــة  ألي  المســبقة 

المخاطر التشغيلية
عــدم القـدرة على جــذب المشتركيــن والمحـافـظــة عليهــم.	 
الفـشــــــل في المـحــافـظــــة عـلــــى سـريــــة وسالمــة بيـانــات 	 

الموظفـيــــن والمشتركـيــن.
األمن والسالمة للمشتركين.	 

تعمــل الشــركة علــى تخفيــف المخاطر التشــغيلية باســتخدام 
المــزدوج  التواصــل  تشــمل  والتــي  الضوابــط  مختلــف 
المســتمر مــع المشــتركين وضمــان جــودة الخدمــة والتــي 
تتضمــن معاييــر األمــن والســالمة الحديثــة والمحافظــة علــى 

ــن والمشــتركين. ــق الموظفي ــال لحفــظ وثائ نظــام فع

3.8 المخاطر
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المسئوليات والرقابة
مجلس اإلدارة. 1

يتولــى مجلــس اإلدارة الرقابــة علــى المخاطــر بصفتهــا أحــد 
عناصــر قيادتــه االســتراتيجية ويــدرك المجلــس بمســاعدة 
ــي تواجــه الشــركة والتأكــد مــن  اللجــان، نطــاق المخاطــر الت

ــة. إدارتهــا بصــورة فعال

المخاطــر  علــى  تركــز  ثقافــة  كذلــك  المجلــس  ويطبــق 
يحــدد  كمــا  الشــركة،  مســتوى  علــى  الصريــح  والتواصــل 
المســتويات الواضحــة للمســئولية، ويشــجع علــى وجــود 

الشــركة. فــي  المخاطــر  إلدارة  فعالــة  آليــات 

لجنة المراجعة. 2
تقــدم لجنــة المراجعــة الدعــم لمجلــس اإلدارة فــي الوفــاء 
بالتزاماتــه الرقابيــة المتعلقــة بــاإلدارة الشــاملة للمخاطــر، 
والنشــاطات المرتبطــة بالمخاطــر االســتراتيجية والتشــغيلية 

ــة. ــة( والمالي )بمــا فــي ذلــك الصحــة والســالمة والبيئ

والتوجيــه  القيــادة  بمهــام  المجلــس  اللجنــة  تســاعد  كمــا 
والرقابــة فيمــا يتعلــق بالرغبــة بالمخاطــرة، وتحمــل المخاطر، 
وآليــات المخاطــرة واســتراتيجيتها، وحوكمــة وإدارة المخاطــر 
االســتراتيجية والتشــغيلية والماليــة، وتبنــي ثقافــة تؤكــد 
إدارة  سياســة  وتطبيــق  المخاطــر،  إدارة  فوائــد  وتوضــح 
المخاطــر ومراقبــة إدارة المخاطــر الشــاملة فــي الشــركة، 
واســتالم تقاريــر إدارة المخاطــر مــن األقســام المعنيــة فــي 

الشــركة وتقديــم التطمينــات للمجلــس بخصوصهــا.

استراتيجية إدارة المخاطر في الشركة. 3
المخاطــر  إدارة  سياســة  بوضــع  االلتــزام(  )مديــر  يقــوم 
السياســة  لهــذه  وفقــا  العامــة  اإلجــراءات  والتعليمــات/ 
مــن  والمواقــف  المخاطــرة،  فــي  الرغبــة  علــى  واعتمــادًا 
إدارة  تقاريــر  ومراجعــة  للمخاطــرة،  والتعــرض  المخاطــرة، 
المخاطــر، وتســجيل نشــاطات إدارة المخاطــر، والمحافظــة 
علــى ســجل المخاطــر الخــاص بالشــركة، ومتابعــة نشــاطات 
إدارة المخاطر، والمراجعة المســتمرة لســياق إدارة المخاطر، 
والتنســيق مــع األقســام ذات العالقــة إلدارة نشــاطات إدارة 
المخاطــر، وتوجيــه تطــور وأداء عمليــات إدارة المخاطــر علــى 

مســتوى الشــركة.

أقسام الشركة. 4
تقــوم األقســام المختلفــة فــي الشــركة بإعــداد وتحديــث 
ســجالت المخاطــر، ووضــع بيانــات سياســة محــددة حســب 
الضــرورة، وتحديــد أولويــات المخاطــرة فــي هــذه األقســام، 
ــات/ المشــاريع بهــدف الحــد مــن المخاطــر  ــة العملي ومراقب

ــة المراجعــة. ــر للجن ــداد التقاري ــم التحســينات وإع وتقيي

سياسة إدارة المخاطر
آلية إدارة المخاطر والسيطرة عليها في الشركة. 1

للسياســات 	  متكامــاًل  نظامــًا  الشــركة  تمتلــك  أن  يجــب 
تحديــد  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  والعمليــات  واإلجــراءات 
المخاطــر واإلبــالغ عنهــا وإدارتهــا بطريقة منظمة واســتباقية 

ومنســقة.

تحتفــظ الشــركة بآليــات محــددة بصــورة رســمية للسياســات 	 
واإلجــراءات واألنظمــة الخاصــة بــإدارة فئــات محددة ورئيســة 
مــن المخاطــر. وتتضمــن العناصــر التــي تشــتمل عليهــا آليــة 
الســيطرة، والتزامــات وسياســات ومســئوليات وصالحيــات 
وهــي  والتأكيــد.  التشــغيلية  واإلجــراءات  اإلداريــة  الرقابــة 
تحــدد أدوار ومســئوليات اإلدارات المباشــرة وأقســام إدارة 

المخاطــر ذات الصلــة.

المخاطر المالية
مخاطر االئتمان. 1

ھــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء 
فــي  یتســبب  ممــا  اســتحقاقھا  حیــن  المالیــة  بالتزاماتــه 

اآلخــر. للطــرف  مالیــة  خســائر 

تعمــل الشــركة علــى تقليــل خطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق 
ــي للعمــالء األفــراد  بالمســتحقات وذلــك بوضــع حــد ائتمان

ومراقبــة المســتحقات القائمــة.

مخاطر السيولة. 2
الشــركة علــى توفيــر األمــوال  هــي مخاطــر عــدم مقــدرة 
الماليــة.  بــاألدوات  المتعلقــة  بالتزاماتهــا  للوفــاء  الالزمــة 
حيــث تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة علــى بيــع 

العادلــة. يقــارب قيمتــه  أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ 

تعمــل الشــركة علــى تقليــل خطــر الســيولة مــن خــالل مراقبــة 
متطلبــات التمويــل وضمــان توفــر مرافــق البنك.

مخاطر العمالت. 3
المالیــة  القیمــة  تذبــذب  فــي  العمــالت  مخاطــر  تتمثــل 
لألصــول وااللتزامــات المالیــة بســبب التغيــر فــي أســعار 
صــرف العمــالت األجنبیــة، ونظــرًا ألن جمیــع المعامــالت 
الــدوالر  أو  الســعودي  بالريــال  تتــم  للشــركة  الجوھریــة 
بالريــال  مرتبــط  األمريكــي  الــدوالر  وألن  فقــط  األمريكــي 
الســعودي فــإن الخطــر التــي تتعــرض لــه الشــركة محــدودة 

جــدًا.
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تكوين مجلس اإلدارة لدورته الثالثة حتى تاريخ 2018/12/09م:

* إنطالقــًا مــن أهميــة التطويــر المســتمر لهيــاكل الشــركة اإلداريــة والفنيــة ممــا يســاهم فــي تناســقها مــع أفضــل الممارســات 
وبمــا يحقــق زيــادة الكفــاءة التشــغيلية ورفــع مســتوى الحوكمــة بالشــركة وتخفيــض التكاليــف، فقــد اعتمــد مجلــس إدارة شــركة 
لجــام للرياضــة بتاريــخ 2018/10/25 م الهيــكل التنظيمــي الجديــد للشــركة، حيــث تضمنــت إلغــاء وظيفــة العضــو المنتــدب 
بالشــركة واالكتفــاء بمنصــب الرئيــس التنفيــذي لذلــك تقــدم األســتاذ عبدالمحســن علــي الحقبانــي باســتقالته مــن منصــب العضــو 
المنتــدب واســتمر بعملــه بالشــركة كنائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة وتــم علــى غــراره تغيــر صفــة عضويتــه مــن تنفيــذي إلــى 

غيــر تنفيــذي.

** تقــدم عضــو مجلــس اإلدارة يوســف حمــد اليوســفي بإســتقالته مــن منصبــه فــي مجلــس اإلدارة ولجنــة المكافــآت والترشــيحات  
وتــم قبولهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ 2018/8/27.

مجلس إدارة الشركة عند إدراجها في سبتمبر 2018م يتكون من 9 أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

4.1 أعضاء مجلس اإلدارة

صفة العضويةالمنصباالسم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةحمد علي الصقري

تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةعبدالمحسن علي الحقباني 

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةعلي حمد الصقري 

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةربيع ميشيل خوري )ممثل عن شركة الفرص المستهدفة(

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةوليد ميشيل مجدالني )ممثل عن شركة الفرص المستهدفة(

مستقلعضو مجلس إدارةيوسف حمد اليوسفي**

مستقلعضو مجلس إدارةد. عبدالرحمن بن محمد البراك

مستقلعضو مجلس إدارةكريستوفر أيرول كالوسون 

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةحصة بنت حمد الصقري

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 54



تكوين مجلس اإلدارة لدورته الرابعة من تاريخ 2018/12/10م:

تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تعديــل نظــام الشــركة األســاس فــي اجتمــاع الجمعيــة الغيــر عاديــة فــي 
يــوم األحــد الموافــق 2018/12/09 م والــذي تضمــن تعديــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تســعة إلــى ســبعة أعضــاء وقــد تــم 
انتخــاب ســبعة أعضــاء لعضويــة مجلــس اإلدارة والتــي تبــدأ إعتبــارًا مــن 10 ديســمبر 2018 م وتنتهــي فــي 09 ديســمبر 2021م، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه:

صفة العضويةالمنصباالسم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةد. عبدالرحمن بن محمد البراك

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةعلي حمد الصقري

مستقلعضو مجلس إدارةد. طارق عبدالله النعيم 

مستقلعضو مجلس إدارةد. محمد بن فرج الكناني

مستقلعضو مجلس إدارةمساعد بن عبدالرحمن الموسى

مستقلعضو مجلس إدارةطارق بن خالد العنقري

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةحصة بنت حمد الصقري

اإلجــــراءات التــــي اتخذهــــا مجلــــس اإلدارة إلحاطــــة أعضائــــه - وبخاصــــة غيــــر التنفيذييــــن - 
علمــــًا بمقترحــــات المســــاهمين وملحوظاتهــــم حيــــال الشــــركة وأدائهــــا

أدرجــت الشــركة فــي 2018/9/10م وتعمــل حاليــًا علــى وضــوع اإلجــراءات الــالزم الســتالم مقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم 
حيــال الشــركة وأدائهــا وإحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بذلــك. وقــد كانــت أول خطــوة متخــذة هــي اســتحداث منصــب مديــر عالقــات 

المســتثمرين بتاريــخ 2018/10/25م.
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أســـماء الشـــركات داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا التـــي يكـون عضـو مجلـــس إدارة الشـركة عضـوًا 
فـــي مجالـــس إدارتهـــا الحاليـة والســـابقة أو مـن مديريهـا:

الكيان القانونيداخل /خارج المملكةالشركات السابقةالكيان القانونيداخل /خارج المملكةالشركات الحاليةاسم العضو

د. عبدالرحمن بن 
محمد البراك

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )رئيس مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف( )رئيس مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة األندلس العقارية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة اتحاد االتصاالت "موبايلي" )ليس عضو بالمجلس - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة العلم ألمن المعلومات )ليس عضو بالمجلس - مستقل - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة السعودية للشحن )ليس عضو بالمجلس - مستقل - رئيس لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة حمد علي الصقري القابضةعلي حمد الصقري 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

د. طارق عبدالله 
النعيم 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت(

شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التامين التعاوني )ميدغلف( )الرئيس التنفيذي - وعضو 
مجلس إدارة مستقل (

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة بيان للمعلومات االئتمانية )رئيس مجلس اإلدارة(

د. محمد بن فرج 
الكناني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة وادي الظهران للتقنية )عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلالشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة االئتمان والمخاطر(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخل شركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلاالستثمار كابيتال )ليس عضو في المجلس - مستقل - عضو مجلس الصناديق(

مساعد بن 
عبدالرحمن 

الموسى

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمسؤولية محدودةداخلمستشفى الموسى التخصصي )عضو مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمسؤولية محدودةداخلشركة الموسى لألبواب االتوماتيكية )المدير التنفيذي(

طارق بن خالد 
العنقري

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلإسمنت تبوك )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلالتعبئة والتغليف - فيبكو )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(

حصة بنت حمد 
الصقري

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة حمد علي الصقري القابضة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقشركة مساهمةخارجشركة بونام بارك اس ايه اس
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د. عبدالرحمن بن 
محمد البراك

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )رئيس مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف( )رئيس مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة األندلس العقارية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة اتحاد االتصاالت "موبايلي" )ليس عضو بالمجلس - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة العلم ألمن المعلومات )ليس عضو بالمجلس - مستقل - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة السعودية للشحن )ليس عضو بالمجلس - مستقل - رئيس لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة حمد علي الصقري القابضةعلي حمد الصقري 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

د. طارق عبدالله 
النعيم 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت(

شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التامين التعاوني )ميدغلف( )الرئيس التنفيذي - وعضو 
مجلس إدارة مستقل (

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخل

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة بيان للمعلومات االئتمانية )رئيس مجلس اإلدارة(

د. محمد بن فرج 
الكناني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة وادي الظهران للتقنية )عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلالشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة االئتمان والمخاطر(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخل شركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلاالستثمار كابيتال )ليس عضو في المجلس - مستقل - عضو مجلس الصناديق(

مساعد بن 
عبدالرحمن 

الموسى

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمسؤولية محدودةداخلمستشفى الموسى التخصصي )عضو مجلس إدارة(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمسؤولية محدودةداخلشركة الموسى لألبواب االتوماتيكية )المدير التنفيذي(

طارق بن خالد 
العنقري

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلشركة لجام للرياضة )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلإسمنت تبوك )عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية(

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مدرجةداخلالتعبئة والتغليف - فيبكو )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(

حصة بنت حمد 
الصقري

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة حمد علي الصقري القابضة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمساهمة مقفلةداخلشركة مصنع التقنية السعودية للزيوت

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقشركة مساهمةخارجشركة بونام بارك اس ايه اس
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والســابقة  الحاليــة  ووظائفهــم  اللجــان،  وأعضــاء  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  أســماء 
وخبراتهــم: ومؤهالتهــم 

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس االدارة "غير تنفيذي"، 
منذ 2010م حتى تاريخيه

نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ 
2018/12/10م.

رئيس اللجنة التنفيذية منذ ديسمبر 
2018م.

عضو لجنة المراجعة منذ 2017م 
وحتى 2018/12/9م.

عضو لجنة المكافأت والترشيحات 
حتى تاريخه.

شركة حمد الصقري القابضة	 
"تنفيذي" منذ 2013م

الوظائف السابقة
مؤسسة وكر العالمية	 

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

المؤهالت
بكالورويس )إدارة األعمال الدولية(

الخبرات
مؤسسة وكر العالمية	 

نائب الرئيس، شركة ذات مسؤولية 
محدودة مقرها في مدينة الرياض 

في المملكة العربية السعودية، 
متخصصة في قطاع االنشاءات، منذ 

2006م حتى 2013م.

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس مجلس اإلدارة "غير تنفيذي" 
حتى تاريخ 2018/12/09م.

شركة بونام بارك إس ايه اس	 
رئيس مجلس إدارة منذ 2012م

شركة حمد علي الصقري القابضة	 
رئيس مجلس إدارة منذ 2003م

المؤهالت
تدريب في الطيران المدني

دبلوم معهد المعلمين

الخبرات
شركة بونام بارك إس ايه	 

شريك ورئيس مجلس اإلدارة، شركة 
قابضة مقرها في مدينة ميرين، 

سويسرا، تستثمر في عدة قطاعات 
في أوروبا، منذ 2012م.

شركة بونام بارك إس ايه إس	 
مساهم ورئيس مجلس اإلدارة، 

شركة مساهمة مقرها في مدينة 
فيرني فولتير، فرنسا، متخصصة في 
تطوير العقارات الكبرى تحت العالمة 

التجارية "أربينف" والمجمعات 
السكنية في غيكس، فرنسا، منذ 

2012م.

شركة حمد علي الصقري القابضة	 
مساهم ورئيس مجلس إدارة، شركة 
مساهمة مقرها في مدينة الرياض 

في المملكة العربية السعودية، 
متخصصة في االستثمار والتنمية 

العقارية العالمية وتصنيع زيوت 
السيارات والتشحيم والدعم التقني 

)بما في ذلك أكبر مصنع لتكرير 
الزيت( في الشرق األوسط، منذ عام 

2003م.

01
حمد علي الصقري

02
عبدالمحسن علي 

الحقباني

03
علي حمد الصقري

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

نائب رئيس مجلس إدارة "تنفيذي" 
والمدير التنفيذي حتى تاريخ 

2018/12/09م
العضو المنتدب حتى تاريخ 

2018/10/25م

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

رئيس مجلس إدارة شركة لجام 
للرياضة والعضو المنتدب منذ 

2008م حتى 2017م

شركة األندية الرياضية	 
الرئيس التنفيذي منذ 1993م حتى 

2005م.

المؤهالت
بكالوريوس في العلوم العسكرية

الخبرات
شركة لجام للرياضة	 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب، من 2008م حتى 2017م.

شركة األندية الرياضية	 
الرئيس التنفيذي، شركة مساهمة 

سعودية شركة متخصصة في مجال 
المراكز الرياضية واللياقة البدنية، من 

1993م حتى 2005م.
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04
ربيع ميشيل خوري

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي" 
منذ 2013/07/01م حتى تاريخ 

2018/12/09
عضو لجنة المراجعة حتى 

2018/9/24م

شركة الزوردي للمجوهرات	 
عضو مجلس إدارة منذ 2017م

رئيس لجنة المراجعة منذ 2017م

شركة بن داوود القابضة	 
عضو لجنة المراجعة منذ 2017م

شركة ذيب لتأجير السيارات	 
عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة منذ 

2013م

شركة أوتو ماك الكويت	 
عضو لجنة مراجعة منذ 2012م

بنك انفستكورب البحرين	 
عضو فريق االستثمار في الشرق 

االوسط وافريقيا منذ 2007م

الوظائف السابقة
الصندوق الصناعي	 

مدير محافظ منذ 2005 إلى 2007

شركة ارثر اندرسن فرنسا	 
مدير مشروع منذ 2000 حتى 2005م

شركة ماكينزي اند كمباني	 
مدير االلتزامات منذ 2000 حتى 

2005م

المؤهالت
ماجستير في إدارة األعمال

ماجستير في الهندسة

الخبرات
شركة بن داوود القابضة	 

عضو لجنة المراجعة، شركة مساهمة سعودية، متخصصة 
في تشغيل المراكز الغذائية ضمن عالمات بن داوود 

والدانوب التجارية، منذ عام 2016م.

شركة الزوردي للمجوهرات	 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، شركة مساهمة 

مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية 
ومدرجة في السوق السعودية، تعمل في قطاع الذهب 

والمجوهرات، منذ عام 2017م.

شركة ذيب لتأجير السيارات	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، شركة مساهمة 

سعودية مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية 
السعودية، متخصصة في خدمة تأجير السيارات، منذ 

2013م.

شركة أوتو ماك الكويت	 
عضو لجنة المراجعة، شركة كويتية مساهمة، متخصصة 

في خدمات تأجير السيارات، منذ 2012م.

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

شركة مساهمة بحرينية، متخصصة في قطاع الخدمات 
المالية والمصرفية، منذ 2007م

الصندوق الصناعي نورد إست فرنسا	 
مدير محافظ، من 2005 م حتى 2007م.

شركة ماكنزي آند كمباني )فرنسا وشمال أفريقيا(	 
مدير االلتزامات، وهي شركة متخصصة في الخدمات 

االستشارية، من 2000 م حتى 2005م.

شركة آرثر أندرسن فرنسا	 
مدير مشروع، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في 
خدمات مراجعة الحسابات، من 1995 م حتى 1997 م وثم 

من 1999م حتى 2000م.

ممثل عن شركة الفرص المستهدفة
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05
وليد ميشيل مجدالني

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي" منذ 
2013م

شركة إنفستكورب السعودية	 
عضو مجلس إدارة منذ 2017م

شركة بن داوود القابضة	 
عضو مجلس إدارة منذ 2016م

عضو لجنة الترشيحات والمكافات 
منذ 2016م

شركة خدمات منع التآكل السعودية	 
عضو مجلس ادارة منذ 2015م 

عضو لجنة الترشيحات والمكافات 
منذ 2015م

شركة ذيب لتأجير السيارات	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافات منذ 2013م 

شركة أوتوماك الكويت	 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

منذ 2012م 

بنك انفستكورب البحرين	 
عضو فريق االستثمار في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا منذ 2007م 

الوظائف السابقة
بنك أي بى أن امرو	 

مدير االستثمار واألصول منذ 
1997م حتى 2007م 

شركة أوراكل األمريكية	 
المدير اإلقليمي لإلمارات العربية 
المتحدة منذ 1992م حتى 1996م

المؤهالت
ماجستير إدارة االعمال 

بكالوريوس إدارة االعمال في نظم 
المعلومات االدارية

الخبرات
شركة إنفستكورب السعودية لالستثمارات المالية	 

عضو مجلس إدارة، شركة مساهمة سعودية، تعمل في 
قطاع الخدمات المالية، منذ 2017م.

شركة بن داوود القابضة	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، 

شركة مساهمة سعودية، متخصصة في تشغيل المراكز 
الغذائية ضمن عالمات بن داوود والدانوب التجارية، منذ 

2016م.

شركة خدمات منع التآكل السعودية	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، 

شركة مساهمة سعودية، متخصصة في خدمات القطاع 
الصناعي، منذ 2015 م.

شركة ذيب لتأجير السيارات	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، 
شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة الرياض في 
المملكة العربية السعودية، متخصصة في خدمة تأجير 

السيارات، منذ 2013 م.

شركة أوتوماك الكويت	 
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، 

شركة كويتية مساهمة عامة، متخصصة في خدمات تأجير 
السيارات، منذ 2012 م.

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

شركة بحرينية مساهمة، متخصصة في قطاع الخدمات 
المالية والمصرفية، منذ 2007 م.

بنك أي بى أن امرو	 
مدير االستثمار واألصول، شركة هولندية مساهمة، وهي 

شركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما 
في ذلك األسهم الخاصة واستثمارات البنية التحتية، من 

1998 م حتى 2007 م.

شركة أوراكل األمريكية	 
المدير اإلقليمي لإلمارات العربية المتحدة، شركة مساهمة 

مقرها الواليات المتحدة األمريكية، متخصصة في 
تقديم برامج قواعد البيانات والتقنيات والنظم الهندسية 

السحابية والحلول البرمجية، من 1992 م حتى 1996 م

ممثل عن شركة الفرص المستهدفة
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06
يوسف حمد اليوسفي

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل"، منذ 
2017/5/23م حتى 2018/8/27.

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات 
منذ 2018م حتى تاريخ 2018/8/27.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال	 
عضو مجلس إدارة، شركة مساهمة 

مقفلة سعودية مقرها الرياض، 
تعمل في مجال الخدمات المالية، 

منذ 2017م

شركة جيل المستقبل لالستثمار	 
شريك، شركة ذات مسؤولية 

محدودة مقرها الرياض، تعمل في 
مجال االستشارات االستراتيجية، منذ 

عام 2015م

شركة سدا القابضة	 
مدير االستثمارات، شركة ذات 

مسؤولية محدودة مقرها الرياض، 
تعمل في مجال االستثمار المباشر 

في المليكة الخاصة، منذ عام 
2015م

شركة جواء الطاقة	 
مؤسس ورئيس مجلس المديرين، 

شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها 
الرياض، تعمل في مجال خدمات 

الطاقة، منذ 2013م

الخبرات
الشركة السعودية للتنمية 	 

واالستثمار التقني )تقنية(
مدير االستثمارات والمؤسس 
لصندوق الرياض تقنية، شركة 

مساهمة مقرها الرياض، مملوكة 
بالكامل لصندوق اإلستثمارات 

العامة، تعمل في مجال إدارة 
اإلستثمارات، من 2012م حتى 

2015م.

شركة باسبورت كابيتال	 
محلل قطاع الطاقة، شركة ذات 

مسؤولية محدودة مقرها في 
والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة 

األمريكية، متخصصة في تقديم 
االستشارات االستثمارية، من 2011 

م حتى 2012 م.

مركز الملك عبدالله للدراسات 	 
والبحوث البترولية

مستشار، مؤسسة غير ربحية، من 
2010م حتى 2011م.

شركة جدوى لالستثمار	 
مسؤول مشارك في إدارة الملكية 

الخاصة، شركة مساهمة مقرها 
الرياض، متخصصة في الخدمات 

المالية، من مايو 2009م حتى 
أغسطس 2009م.

 	)Strategy &(إستراتيجي آند
مستشار، والمعروفة سابقًا ببوز آند 
كو. )CO&BOOZ(، شركة مساهمة 

مقرها في الواليات المتحدة 
األمريكية، تعمل في مجال تقديم 

االستشارات، خالل عام 2008م.

شلمبرجير	 
مهندس حقول نفط، شركة مساهمة 

مقرها في والية تكساس، الواليات 
المتحدة األمريكية، تعمل في قطاع 

النفط والغاز، مجال تنقيب واستخراج 
النفط، من 2005 م حتى 2008 م.

شركة الزيت العربية السعودية 	 
)أرامكو السعودية(

مهندس اتصاالت، تعمل في قطاع 
النفط والغاز، من 2004م حتى 

2005م.

الوظائف السابقة
الشركة السعودية للتنمية 	 

واالستثمار التقني
مدير االستثمارات 2012م إلى 

2015م

شركة باسبورت كابيتال	 
محلل قطاع الطاقة 2011م إلى 

2015م

مركز الملك عبدالله للدراسات 	 
والبحوث البترولية

مستشار 2010م إلى 2011م

شركة جدوى لالستثمار	 
مسؤول مشارك 2009م - 2009م

استراتيجي اند 	 
مستشار 2008م

شلمبرجير	 
مهندس حقول نفط 2005م2008-م

شركة الزيت العربية السعودية 	 
)أرامكو(

2004م – 2005م.

المؤهالت
ماجستير إدارة االعمال	 
بكالوريوس هندسة كهربائية	 
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الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس مجلس اإلدارة "غير تنفيذي" 
منذ 12/10/ 2018م

شركة ثراء لالستشارات	 
الرئيس منذ 2017م

شركة ميدغلف للتأمين	 
رئيس مجلس اإلدارة منذ أبريل لعام 

2018م

شركة اتحاد اتصاالت "موبايلي"	 
عضو لجنة المراجعة منذ نوفمبر لعام 

2017م

شركة علم	 
عضو لجنة المراجعة منذ ديسمبر 

لعام 2017م

الشركة السعودية للشحن	 
رئيس لجنة المراجعة وااللتزام

شركة األندلس العقارية	 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

المراجعة منذ ديسمبر لعام 2017 م

الهيئة العامة للزكاة والدخل	 
رئيس لجنة المخاطر والمراجعة منذ 

مايو لعام 2018م

البنك األهلي التجاري	 
عضو لجنة المراجعة منذ مايو لعام 

2015م

الهيئة العامة للترفيه	 
عضو لجنة المراجعة

المركز الوطني للتخصيص	 
عضو لجنة المراجعة منذ ديسمبر 

لعام 2017م

الوظائف السابقة
هيئة السوق المالية	 

عضو مجلس الهيئة منذ 2009/05م 
وحتى 2017/03م

نائب رئيس مجلس الهيئة منذ 
2017/03م وحتى 2017/10م

الهيئة السعودية للمحاسبين 	 
القانونيين

عضو مجلس إدارة منذ 2013/01م 
وحتى 2017/02م 

جامعة الملك فيصل	 
أستاذ المالية المشارك، عميد، 

ورئيس قسم المالية منذ 1997/11م 
حتى 2009/05م

المؤهالت
دكتوراه )مالية(
ماجستير)مالية(

بكالورويس )محاسبة(

الخبرات
ثراء لالستشارات	 

الرئيس، منذ 2017/10م وحتى 
تاريخه

هيئة السوق المالية	 
نائب رئيس مجلس الهيئة منذ 
2017/03م وحتى 2017/10م

عضو مجلس الهيئة منذ 2009/05م 
وحتى 2017/03م

الهيئة السعودية للمحاسبين 	 
القانونيين

عضو مجلس إدارة منذ 2013/01م 
وحتى 2017/02م

جامعة الملك فيصل	 
أستاذ المالية المشارك، عميد، 

ورئيس قسم المالية منذ 1997/11م 
حتى 2009/05م

07
الدكتور عبد الرحمن محمد البراك
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08
كريستوفر كالوسون

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل" حتى 
تاريخ 2018/12/09

الوظائف السابقة
اليف فيتنس	 

رئيس القسم، منذ 2010 حتى 
2017م

شركة برونسويك دوفر	 
نائب رئيس الشؤون التجارية منذ 

2010م حتى 2017م

شركة برونسويك	 
الرئيس والمدير العام منذ 2003م 

إلى 2004م
نائب رئيس المبيعات والتسويق 

لقسم اليف فتنس منذ 2001م الى 
2003م

رئيس قسم اليف فتنس من 
2010م إلى 2017م

جونسون هيلث تيك	 
الرئيس والرئيس التنفيذي منذ 

2008م إلى 2010م 

ماتركس فيتنس سيستمز	 
الرئيس من 2007م إلى 2008م 

شركة ستامينا برودكتس	 
نائب رئيس التسويق وتطوير االعمال 

منذ 2004م إلى 2007 م

فرانكلين بارك	 
مدير أول لتسويق اإلنتاج منذ 

1994م إلى 1995م
كبير مديري تسويق اإلنتاج منذ 

1995 إلى 2001م

شركة دافيرسيفايد برودكتس	 
مدير مبيعات الحساب الرئيسي منذ 

1990م إلى 1992م
مدير تسويق المبيعات منذ 1992م 

إلى 1994م 

شركة سبورتمارت	 
مدير اللياقة وممثل التدريب في 

تخصصات متعددة منذ 1988م حتى 
1990م 

أوشمان سبورتنج جودز	 
مدير اللياقة ورياضة األندية منذ 

1984م حتى 1988م

المؤهالت
ماجستير في التسويق 

بكالوريوس في الفنون الحرة

الخبرات
رئيس قسم اليف فتنس، شركة 	 

برونسويك، روزمونت، إلينوي، 
الواليات المتحدة األمريكية، شركة 

مساهمة مدرجة، مختصة في قطاع 
اللياقة البدنية، من 2010 م حتى 

2017 م.

نائب الرئيس للشؤون التجارية 	 
والرئيس التنفيذي، شركة 

برونسويك، دوفر، ديالوير، الواليات 
المتحدة األمريكية، شركة مساهمة 

مدرجة، مختصة في قطاع اللياقة 
البدنية، من 2010 م حتى 2017 م

الرئيس والرئيس التنفيذي، 	 
جونسون هيلث تيك ، كوتج غروف، 

ويسكونسن، الواليات المتحدة 
األمريكية، شركة مساهمة مدرجة 

في السوق المالية التايوانية، 
مختصة في مجال اللياقة البدنية، 

من 2008 م حتى 2010 م.

الرئيس، ماتركس فيتنس سيستمز 	 
جونسن هيلث تيك كوتج غروف، 

ويسكونسن، الواليات المتحدة 
األمريكية، شركة مساهمة مدرجة 

في السوق المالية التايوانية، 
مختصة في مجال اللياقة البدنية، 

من 2007 م حتى 2008 م.

نائب الرئيس، التسويق وتطوير 	 
األعمال، شركة ستامينا برودكتس 
، سبرنج فيلد، ميزوري، الواليات 
المتحدة األمريكية، شركة خاصة، 

مختصة في مجال اللياقة البدنية، 
من 2004 م حتى 2007 م.

الرئيس والمدير العام، معدات اللياقة 	 
البدنية، شركة برونسويك، موناكي، 

نيو جيرسي، الواليات المتحدة 
األمريكية، شركة مساهمة مدرجة 
في السوق المالية في نيويورك، 
مختصة في تجارة التجزئة الخاصة 

بالسلع الرياضية، من 2003 م 
حتى2004م.

نائب الرئيس، المبيعات والتسويق، 	 
قسم اليف فتنس، شركة 

برونسويك، فرانكلين بارك، إلينوي، 
الواليات المتحدة األمريكية، شركة 

مساهمة مدرجة في السوق المالية 
في نيويورك، مختصة في مجال 
اللياقة البدنية، من 2001 م حتى 

2003 م.

كبير مديري تسويق اإلنتاج، اليف 	 
فتنس، فرانكلين بارك، إلينوي، 

الواليات المتحدة األمريكية، شركة 
خاصة حتى 1997 م ثم جزء من 

شركة مساهمة مدرجة (شركة 
برونسويك) في السوق المالية في 
نيويورك، مختصة في مجال اللياقة 
البدنية، من1995 م حتى 2001 م.

مدير أول لتسويق اإلنتاج، اليف 	 
فتنس، فرانكلين بارك، إلينوي، 

الواليات المتحدة األمريكية، شركة 
خاصة، مختصة في مجال اللياقة 

البدنية، من 1994 م حتى 1995 م.

مدير تسويق المبيعات، شركة 	 
دافيرسيفايد برودكتس ، أوبليكا، 

أالباما، الواليات المتحدة 
األمريكية،شركة خاصة، مختصة في 

مجال اللياقة البدنية والسلع الرياضة، 
من 1992 م حتى 1994 م.

مدير مبيعات الحساب الرئيسي، 	 
شركة دافيرسيفايد برودكتس ، 

أوبليكا، أالباما، الواليات المتحدة 
األمريكية، شركة خاصة، مختصة 
في مجال اللياقة البدنية والسلع 

الرياضية، من 1990 م حتى 1992 م.

مدير اللياقة وممثل التدريب 	 
في تخصصات متعددة، شركة 

سبورتمارت ، سان دييغو، كاليفورنيا، 
الواليات المتحدة األمريكية، شركة 

خاصة، مختصة في تجارة التجزئة 
الخاصة بالسلع الرياضية، من 1988 

م حتى 1990م.

مدير اللياقة ورياضة األندية، 	 
أوشمان سبورتنج جودز، سان 

دييغو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة 
األمريكية، شركة خاصة، مختصة 
في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع 

الرياضية، من 1984 م حتى 1988 م
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الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي"

شركة حمد الصقري القابضة	 
"غير تنفيذي" منذ )2015(

شركة بونام بارك اس ايه	 
عضو مجلس إدارة منذ 2017م

شركة بونام بارك اس ايه اس	 
الرئيس منذ 2014م 

المؤهالت
اللغويات التطبيقية	 

جامعة األمير سلطان في الرياض، 
المملكة العربية السعودية

الخبرات
شركة بونام بارك اس ايه	 

عضو مجلس إدارة، شركة قابضة 
مقرها في مدينة ميرين، سويسرا، 

تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا 
منذ 2017م.

شركة مصنع التقنية السعودية 	 
للزيوت

رئيس، منذ 2016 وحتى تاريخه.

شركة بونام بارك اس ايه اس	 
رئيس، منذ 2014م وحتى تاريخه، 
شركة مساهمة مقرها في مدينة 

فيرني فولتير، فرنسا، وتختص في 
تطوير العقارات الكبرى تحت العالمة 

التجارية »اربينف« والمجمعات 
السكنية في غيكس، فرنسا

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل"
رئيس لجنة المكافات والترشيحات

شركة ميدغلف للتأمين	 
الرئيس التنفيذي منذ 2018/11/4

شركة بيان للمعلومات االئتمانية	 
رئيس مجلس اإلدارة منذ مارس لعام 

2018م 
عضو اللجنة التنفيذية منذ مارس 

لعام 2018م

الوظائف السابقة
شركة ميدغلف للتأمين	 

عضو مجلس إدارة منذ 2018/4/10 
حتى 2018/10/23

مؤسسة النقد العربي السعودي	 
مسؤول أنظمة المدفوعات منذ 

1996 وحتى 2002

جامعة األمير سلطان	 
عضو هيئة تدريس 2006-2007م

شركة تداول	 
مدير عام خدمات األصول 

االستثمارية منذ 2007 وحتى 2012

بنك الراجحي	 
مدير عام المجموعة االستراتيجية منذ 

2012 وحتى 2014

وزارة التجارة واالستثمار	 
وكيل الوزارة للتجارة الداخلية منذ 

2014 وحتى 2016

هيئة السوق المالية	 
عضو مجلس الهيئة منذ 2016 وحتى 

2017

المؤهالت
دكتوراه ) نظم المعلومات( 

ماجستير ) علوم حاسب( 
بكالوريوس )علوم حاسب(

الخبرات
مؤسسة النقد العربي السعودي	 

مسؤول أنظمة المدفوعات منذ 
1996وحتى 2002

جامعة األمير سلطان	 
عضو هيئة تدريس 2006-2007م 

شركة تداول	 
مدير عام خدمات األصول 

االستثمارية منذ 2007 وحتى 2012

بنك الراجحي	 
مدير عام المجموعة االستراتيجية منذ 

2012 وحتى 2014

وزارة التجارة واالستثمار	 
وكيل الوزارة للتجارة الداخلية منذ 

2014 وحتى 2016

هيئة السوق المالية	 
عضو مجلس الهيئة منذ 2016 وحتى 

2017

09
حصه بنت حمد 

الصقري

10
الدكتور طارق عبدالله 

حسن النعيم
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الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل" منذ 2018م
رئيس لجنة المراجعة منذ 2018م

شركة وادي الظهران للتقنية	 
عضو مجلس إدارة منذ 2015م

عضو لجنة المراجعة منذ 2015م

الشركة السعودية العادة التمويل العقاري	 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر 

منذ 2016م

االستثمار كابيتال	 
عضو مجلس الصناديق منذ 2011م

صندوق التنمية الزراعية	 
عضو لجنة االستثمار منذ 2015م

الوظائف السابقة
جامعة الملك فهد	 

معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم 
المالية، عميد كلية اإلدارة منذ 1997/11م 

حتى 2018/08م

المؤهالت
 CFA Charterholder محلل مالي معتمد

تحليل مالي
دكتوراه )مالية( 

ماجستير )مالية( 
بكالورويس )مالية( 

الخبرات
أوقاف جامعة الملك فهد	 

نائب الرئيس التنفيذي، المشرف العام على 
االستثمار منذ 2011/04م وحتى االن

جامعة الملك فهد	 
معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم 
المالية، عميد كلية اإلدارة منذ 1997/11م 

حتى 2018/08م

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل" منذ 2018م
عضو اللجنة التنفيذية منذ 2018م

شركة الموسى لألبواب االتوماتيكية	 
المدير التنفيذي منذ 2011م

مستشفى الموسى التخصصي	 
عضو مجلس إدارة منذ مارس 2018م

الوظائف السابقة
مستشفى الموسى التخصصي	 

مدير إدارة منذ 1993 حتى 2008م

المؤهالت
ماجستير )إدارة أعمال(

بكالورويس ) إدارة أعمال( 
دبلوم )محاسبة( 

الخبرات
شركة الموسى لألبواب األتوماتيكية	 

المدير التنفيذي منذ 2011/11م وحتى تاريخه

مستشفى الموسى التخصصي	 
مدير إداري منذ 1993/07م وحتى 2008/01م

11
الدكتور محمد فرج 

الكناني

12
مساعد عبدالرحمن 

الموسى

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 65



الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو مجلس إدارة "مستقل"
عضو اللجنة التنفيذية

شركة اتحاد االتصاالت موبايلي	 
عالقات المستثمرين منذ يناير لعام 

2017م

موبايلي فنتشرز	 
رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 

2016م 

شركة أسمنت تبوك	 
عضو مجلس إدارة منذ يناير لعام 

2017م
عضو اللجنة التنفيذية

شركة فيبكو	 
عضو لجنة الترشيحات والمكافات 

منذ أبريل لعام 2018م

الوظائف السابقة
شركة جرير للتسويق	 

خدمات العمالء منذ 1999وحتى 
2002

مجموعة الموسى للتطوير العقاري	 
التسويق وتطوير األعمال منذ 2002 

وحتى 2003

مصرف الراجحي	 
تمويل الشركات - تمويل شركات في 
قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع 

الصناعي منذ 2004 وحتى 2007

شركة السوق المالية السعودية - 	 
تداول

عالقات المصدرين / متابعة 
االفصاحات الدورية للشركات 

المساهمة منذ 2007 وحتى 2010

هيئة السوق المالية	 
االشراف على السوق - االفصاح 
المستمر - مستشار في مجلس 
الهيئة - مقرر لجنة المراجعة منذ 

2010 وحتى 2016

المؤهالت
ماجستير )إدارة أعمال( 

بكالورويس )إدارة تسويق( 
دبلوم )تمويل شركات(

الخبرات
شركة جرير للتسويق	 

خدمات العمالء منذ 1999وحتى 
2002

مجموعة الموسى للتطوير العقاري	 
التسويق وتطوير األعمال منذ 2002 

وحتى 2003

مصرف الراجحي	 
منذ 2004 وحتى2007 - تمويل 

الشركات - تمويل شركات في 
قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع 

الصناعي

شركة السوق المالية السعودية - 	 
تداول

منذ 2007 وحتى 2010 – عالقات 
المصدرين/ متابعة اإلفصاحات 

الدورية للشركات المساهمة

13
طارق بن خالد العنقري

هيئة السوق المالية	 
منذ 2010 وحتى 2016 - االشراف 
على السوق - االفصاح المستمر - 
مستشار في مجلس الهيئة - مقرر 

لجنة المراجعة

شركة اتحاد اتصاالت	 
عالقات المستثمرين - حوكمة 

الشركة - مفوض الشركة لدى هيئة 
السوق المالية - منذ 2016 وحتى 

تاريخه

شركة إسمنت تبوك	 
عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة 

المراجعة - عضو اللجنة التنفيذية - 
منذ 2016 وحتى تاريخه

موبايلي فنتشرز	 
شركة تابعة لموبايلي برأس مال 100 

مليون ريال – رئيس مجلس اإلدارة 
منذ 2016  حتى تاريخه

موبايلي	 
سكرتير الشركة - مجلس اإلدارة 

- لجنة المخاطر - لجنة المكافآت 
والترشيحات - اللجنة التنفيذية منذ 

2017 وحتى تاريخه

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 	 
-  فيبكو

منذ 2018 حتى تاريخه - عضو لجنة 
الترشيحات
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أســماء أعضــاء اللجــان )مــن خــارج المجلــس واإلدارة التنفيذيــة( ووظائفهــم الحاليــة والســابقة 
ومؤهالتهــم وخبراتهــم:

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو لجنة المراجعة منذ 2018م

شركة السعودي الفرنسي كابيتال	 
مدير المصرفية االستثمارية

الوظائف السابقة
هيئة السوق المالية	 

مدير إدارة الطرح واالندماج 
واالستحواذ منذ 2016/06م وحتى 

2018/01م
مدير وحدة الطرح العام 1 منذ 
2012/11م وحتى 2016/06م
مدير وحدة الطرح الخاص منذ 
2012/04م وحتى 2012/11م

أخصائي تسجيل وإدراج منذ 
2008/06م وحتى 2012/04م

المنظمة الدولية لهيئات األوراق 	 
المالية

مستشار لجنة األسواق الناشئة 
والنامية

مؤسسة النقد العربي السعودي	 
أخصائي تفتيش بنكي منذ 

2005/11م حتى 2006/08م

المؤهالت
ماجستير إدارة نظم معلومات

بكالورويس إدارة نظم معلومات - 
اقتصاد تجاري

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

عضو لجنة المراجعة منذ 2018م

شركة علم	 
رئيس المراجعة الداخلية

شركة مهارة	 
عضو المراجعة الداخلية

شركة ماسك اللوجستية	 
عضو المراجعة الداخلية

الهيئة العامة للجمارك	 
عضو المراجعة الداخلية

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة من جامعة 

الملك سعود
ماجستير محاسبة من جامعة الملك 

سعود
ماجستير تقنية المعلومات من 

جامعة كالفورنيا
شهادة المحاسبين القانونيين 

)SOCPA( السعوديين
شهادة المراجعيين الداخليين 

)CIA( االمريكية
)CRMA( شهادة ادارة المخاطر

الخبرات
شركة علم	 
رئيس المراجعة الداخلية منذ 2017 	 

وحتى تاريخ
مدير ادارة المراجعة الداخلية منذ 	 

2012 وحتى 2017
مراجع داخلي منذ 2008 وحتى 2012

وزارة الداخلية	 
محاسب منذ 2003 وحتى 2008 

شركة بعد لالتصاالت	 
محاسب

01
وسام بن حسين محمد 

الفريحي

02
عبدالعزيز بن عبدالله 

الحيدري
الخبرات

السعودي الفرنسي كابيتال	 
مدير - المصرفية االستثمارية منذ 

2018/03 وحتى تاريخه.

هيئة السوق المالية	 
مدير إدارة الطرح واالندماج 

واالستحواذ منذ 2016/06م وحتى 
2018/01م

مدير وحدة الطرح العام 1 منذ 
2012/11م وحتى 2016/06م
مدير وحدة الطرح الخاص منذ 
2012/04م وحتى 2012/11م

أخصائي تسجيل وإدراج منذ 
2008/06م وحتى 2012/04م

المنظمة الدولية لهيئات األوراق 	 
المالية

مستشار لجنة األسواق الناشئة 
والنامية

مؤسسة النقد العربي السعودي	 
أخصائي تفتيش بنكي منذ 

2005/11م حتى 2006/08م
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عدد االجتماعات )5( إجتماعاتاإلسم

االجتماع األول
2018/02/26م

االجتماع الثاني
2018/05/24م

االجتماع الثالث
2018/08/07م

االجتماع الرابع
2018/12/10م

االجتماع الخامس
2018/12/23م

عبدالمحسن علي الحقباني

حمد علي الصقري

علي حمد الصقري

حصة حمد الصقري

ربيع خوري

وليد مجدالني

عبدالرحمن محمد البراك

كرستوفر ارل كالوسن

يوسف حمد اليوسفي

طارق النعيم

محمد الكناني

مساعد الموسى

طارق العنقري

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2018/12/09م

ــنة الماليــة األخيــرة، وتواريـــخ انعقادهــا، وســـجل  ــات مجلـــس اإلدارة التـــي عقـــدت خــالل السـ ــدد اجتماعـ عـ
ــماء الحاضريــن. ــًا فيــه أسـ ــاع موضحـ ــور كل اجتمـ حضـ

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

  لم يكون عضو  لم يعد عضو  لم يحضر  حضر
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سجل الحضوراإلسم

اجتماع الجمعية العادية 
الحادية عشر بتاريخ 

2018/01/23م

اجتماع الجمعية العادية 
الثانية عشر بتاريخ 

2018/02/04م

اجتماع الجمعية العادية 
الثالثة عشر بتاريخ 

2018/05/24م

اجتماع الجمعية غير 
العادية بتاريخ 
2018/12/09م

عبدالمحسن علي الحقباني

حمد علي الصقري

علي حمد الصقري

حصة حمد الصقري

ربيع خوري

وليد مجدالني

عبدالرحمن محمد البراك

كرستوفر ارل كالوسن

يوسف حمد اليوسفي

بيــــان بتواريــــخ الجمعيــــات العامــــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســــنة الماليــة األخيــرة وأســماء أعضــاء 
مجلــــس اإلدارة الحاضريــــن لهــذه الجمعيــات.

  لم يكون عضو  لم يعد عضو  لم يحضر  حضر
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أواًل: اللجنة التنفيذية
تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2018/12/10م وحتــى تاريــخ 2021/12/09م، وتســمية أعضائهــا 

علــى النحــو التالــي:

التعامــل مــع جميــع الســلطات المشــار إليهــا مــن مجلــس . 1
اإلدارة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة والتعليمــات المحــددة لعمــل 

الشــركة وشــؤونها. ويســتثنى منهــا:
تعديل السياسات الرئيسية للشركة.	 
ترشيح أو عزل عضو مجلس اإلدارة.	 
الموافقــة علــى أو تعديــل ميزانيــة الشــركة، باســتثناء مــا 	 

هــو مســموح بــه بنــاًء علــى تفويــض الشــركة المرجعــي.
إجــراء تغييــرات جوهريــة فــي هيــكل الشــركة ، علــى ســبيل 	 

المثــال تغييــر رأس مــال الشــركة واالندمــاج واالســتحواذ 
أي  أو  المشــتركة  والمشــروعات  الشــركة  أصــول  وبيــع 
اســتعدادات أخــرى مماثلــة أو تصفيــة أو إيقــاف أنشــطة 

الشــركة وحلهــا.
الحصول على القروض.	 
ــن 	  ــرار صــادر ع ــى أي ق ــراض عل ــل أو االعت رفــض أو تعدي

المجلــس.
أي صالحيات أخرى أو مسؤولية تبلغ بها اللجنة صراحة.	 
أي أمــور أخــرى ال يمكــن التصريــح بهــا مــن مجلــس اإلدارة 	 

بنــاًء علــى النظــام أو السياســة الرئيســية للشــركة.

اإلجمالياالجتماع األول 2018/12/26مطبيعة العضويةاإلسم

1 رئيسًاعلي بن حمد الصقري

1عضوًاطارق بن خالد العنقري

1عضوًامساعد بن عبدالرحمن الموسى 

1عضوًاأحمر أعظم

  لم يحضر  حضر

مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية

4.2 اللجان واختصاصاتها ومهامها

مراجعــة التقاريــر الدوريــة المتعلقــة باســتراتيجية الشــركة فــي . 2
تشــغيل الفــروع وتســويقها وكذلــك التوســع فــي الخدمــات 

واألنشــطة وتقديــم االقتراحــات بشــأنها.
متابعــة اســتراتيجيات الشــركة طويلــة ومتوســطة وقصيــرة . 3

ــى  ــر ورفــع االقتراحــات إل ــا مــن وقــت آلخ األجــل ومراجعته
مجلــس اإلدارة لتجديدهــا أو تعديلهــا متــى دعــت الحاجــة إلــى 

ذلــك.
تحــدث . 4 التــي  للحــاالت  الشــركة  إلدارة  كتوجيــه  العمــل 

المتاحــة. االســتثمارية  والفــرص 
مراجعة القضايا القانونية الرئيسية والقضايا الناشئة.. 5
الموافقــة علــى تعييــن لجــان استشــارية فــي الحــاالت التــي . 6

تتجــاوز فيهــا ســلطات إدارة الشــركة موافقــة تلــك اللجــان.
ــرارات . 7 ــح الق ــس مــع توضي ــى أعضــاء المجل ــر إل ــع التقاري رف

أو العمليــات التــي اتخذتهــا اللجنــة، أو تلــك التــي تتطلــب 
موافقــة مجلــس اإلدارة.

مراجعة أي اقتراحات للمواقع الجديدة.. 8
الموافقــة علــى تغييــر الفــروع المحــددة للذكــور ليتــم تعيينهــا . 9

لإلنــاث والعكس.
أي مهام يعهد بها مجلس اإلدارة.. 10
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تتكــون اللجنــة مــن ثــالث أعضــاء علــى األقــل مــن غيــر أعضــاء المجلــس التنفيذييــن، علــى أن يتــم تعييــن عضــو واحــد علــى األقــل 
مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ويكــون رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين. تجتمــع اللجنــة مرتيــن 
علــى األقــل كل ســنة ماليــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــوز عقــد اجتماعــات إضافيــة مــن وقــت آلخــر بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة 

أو أي مــن األعضــاء.

تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مهــام ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا للمتطلبــات المعتمــدة، وتتولــى مهمــة مراجعــة 
جميــع األعمــال والبرامــج والسياســات المتعلقــة بعضويــة مجلــس اإلدارة، ووضــع سياســة المكافــآت ألعضــاء المجلــس وأعضــاء 

اإلدارة العليــا بالشــركة كمــا تقــوم اللجنــة بمهــام تتعلــق بحوكمــة الشــركة موضحــة أدنــاه.

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت

  لم يكون عضو  لم يعد عضو  لم يحضر  حضر

االجتماع األول طبيعة العضويةاإلسم
2018/03/06م

االجتماع الثاني 
2018/03/20م

االجتماع الثالث 
2018/09/15م

اإلجمالي

1 رئيسًاعلي حمد الصقري

2عضو حتى تاريخ 2018/08/27يوسف حمد اليوسفي

3عضوًاوليد ميشل مجدالني

1عضو من تاريخ 2018/08/30طارق عبدالله النعيم

تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للــدورة الحاليــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2018/12/10م، وتنتهــي فــي 
التالــي: النحــو  2021/12/9م، وتســمية أعضائهــا علــى 

طبيعة العضويةاإلسم

 رئيسًاطارق عبدالله النعيم

عضوًاعلي حمد الصقري

عضوًاحصه حمد الصقري

تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للــدورة الســابقة المنتهيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2018/12/09م، وتســمية 
أعضائهــا علــى النحــو التالــي:

طبيعة العضويةاإلسم

 رئيسًايوسف حمد اليوسفي*

عضوًاوليد ميشل مجدالني

عضوًاعلي حمد الصقري
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الترشيحات. 1
إعــداد سياســات ومعاييــر فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن 	 

ــة للشــركة،  أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذي
واقتراحهــا لمجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى تنفيذهــا.

والقيــام 	  اإلدارة  مجلــس  مرشــحي  جميــع  مقابلــة 
باالستفســارات الالزمــة والمناســبة فــي شــأنهم باإلضافــة 
بشــأن  توصيــة  تقديــم  قبــل  مؤهالتهــم  مراجعــة  إلــى 

اإلدارة. لمجلــس  ترشــيحهم 

مجلــس 	  فــي  أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم وفقــا لألنظمــة واللوائــح والقواعــد 
المعمــول بهــا والسياســات والمعاييــر المعتمــد بمــا فــي 

ــة. ــا ورد فــي الئحــة عمــل هــذه اللجن ــك م ذل

اإلدارة 	  لمجلــس  التوصيــات  وتقديــم  وتقييــم  مراجعــة 
بشــأن القــدرات والمؤهــالت والخبــرات الالزمــة والمناســبة 
لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذية للشــركة 
بصــورة ســنوية علــى األقــل. ويشــمل ذلــك تحديــد الوقــت 
الــذي يتعيــن علــى عضــو مجلــس اإلدارة تخصيصــه ألعمــال 
مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف وظيفــي ووصــف للقــدرات 
والمؤهــالت المطلوبــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن 
ــة للشــركة. ــن والمســتقلين وا إلدارة التنفيذي ــر التنفيذيي وغي

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل أعضاء مجلــس اإلدارة 	 
ــح والقواعــد المعمــول  المســتقلين وفقــا لألنظمــة واللوائ
بهــا، وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح إذا كان العضــو 

يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

المراجعــة الدوريــة لخطــط تعاقــب أعضــاء مجلــس اإلدارة 	 
لمجلــس  بشــأنها  التوصيــات  وتقديــم  التنفيذييــن  وكبــار 
اإلدارة، مــع األخــذ فــي االعتبــار التحديــات والفــرص التــي 
تواجــه الشــركة إلــى جانــب االحتياجــات الالزمــة مــن القــدرات 
والمهــارات والخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة 

التنفيذيــة. ووظائــف اإلدارة 

اإلدارة 	  مناصــب  لشــغل  المحتمليــن  المرشــحين  تقييــم 
التنفيذيــة بالشــركة وتقديــم توصيــات بشــأنهم لمجلــس 
اإلدارة، وعلــى وجــه الخصــوص مســاعدة مجلــس اإلدارة 
فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين المحتمليــن لشــغل 

منصــب الرئيــس التنفيــذي.

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء 	 
بشــكل  ومراجعتهــا  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  إلدارة  ا  مجلــس 
دوري، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص اختيــار واعتماد 

المرشــحين لشــغل تلــك المراكــز.

مهام واختصاصات لجنة 
الترشيحات والمكافآت
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المراجعة والتقييم. 2
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 	 

وحجمهمــا وتشــكيلهما وجوانــب قوتهمــا وضعفهمــا بصفة 
والخبــرات(  والمعرفــة  المهــارات  ذلــك  فــي  )بمــا  دوريــة 
وتقديــم التوصيــات واقتــراح الحلــول المناســبة لمجلــس 

اإلدارة بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

الجــدد، 	  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  تعريفــي  برنامــج  وضــع 
وبرنامــج تعليــم مســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن 
واإلشــراف علــى تلــك البرامــج ومراجعتهــا وتحديثهــا بشــكل 

دوري حســب االقتضــاء.

الذاتــي ألعضــاء مجلــس 	  للتقييــم  تطويــر عمليــة ســنوية 
اإلدارة وبعــض كبــار التنفيذييــن بالشــركة وتقديم التوصيات 

ــة. ــك العملي ــى تل لمجلــس اإلدارة بشــأنها واإلشــراف عل

المكافآت. 3
إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 	 

واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة في 
ــًة  ــآت")، العتمادهــا مــن الجمعي الشــركة ("سياســة المكاف
إلــى مجلــس اإلدارة تمهيــدا العامــة، واإلفصــاح  ورفعهــا 

عنهــا واإلشــراف والتحقــق مــن تنفيذهــا.

إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت والمدفوعــات األخــرى 	 
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  الممنوحــة  العينيــة)  أو  (النقديــة 
واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، 
ــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة  ــح العالقــة بي مــع توضي
المكافــآت (بمــا فــي ذلــك بيــان أي انحــراف جوهــري عــن 
هــذه السياســة( )"التقريــر الســنوي عــن المكافــآت")، وذلــك 

لعرضــه علــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيــه.

مــدى 	  وتقييــم  المكافــآت،  لسياســة  الدوريــة  المراجعــة 
مالءمتهــا وفعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا 

والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بذلــك.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 	 
واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
ــا لسياســة  ــأة( وفق ــدار المكاف ــة ومق ــك طبيع ــا فــي ذل )بم

المكافــآت المعتمــدة.

مراجعــة خطــط الشــركة الخاصــة بتحفيــز أعضــاء مجلــس 	 
بشــأنها  والتوصيــة  الشــركة  فــي  والموظفيــن  اإلدارة 
لمجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق باعتمــاد هــذه 

وإنهاؤهــا. وتعديلهــا  الخطــط 

إعــداد اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب سياســات الشــركة 	 
وأي أنظمــة أو لوائــح أو قواعــد تخضــع لهــا الشــركة، بمــا 
بسياســة  المتعلقــة  اإلفصاحــات  أدنــى،  كحــد  ذلــك  فــي 
المكافــآت والتقريــر الســنوي عــن المكافــآت، واإلفصاحــات 
المتعلقــة بالمكافــآت فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة.

حوكمة الشركة. 4
اإلشــراف علــى سياســات وقواعــد وممارســات وإجــراءات 	 

حوكمــة الشــركة ومراجعتهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها إلــى 
ــد أفضــل الممارســات  مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحدي
فــي  بمــا  اإلدارة،  لمجلــس  عليهــا  تعديــالت  أي  واقتــراح 
ذلــك النظــام األساســي للشــركة والئحــة الحوكمــة الداخليــة 

ــر. للشــركة، وذلــك بصفــة ســنوية علــى أقــل تقدي

المراقبــة والتحقــق مــن التــزام الشــركة بالئحــة الحوكمــة 	 
الداخليــة للشــركة وسياســات الحوكمــة الداخليــة ومتطلبــات 
واللوائــح  األنظمــة  بموجــب  بهــا  المعمــول  الحوكمــة 

الصلــة. ذات  والقواعــد 

تطويــر ومراجعــة قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم 	 
الداخليــة  واإلجــراءات  السياســات  مــن  وغيرهــا  الشــركة، 
بمــا يلبــي حاجــة الشــركة ويتفــق مــع المتطلبــات النظاميــة 
وأفضــل الممارســات، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي هــذا 

الشــأن.

التغييــرات 	  علــى  بانتظــام  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إطــالع 
ومــا  بهــا  المعمــول  الحوكمــة  متطلبــات  فــي  الجوهريــة 
يطــرأ مــن تطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وأفضــل 

الممارســات.
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* تقــدم عضــو مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة األســتاذ ربيــع ميشــيل خــوري بإســتقالته مــن عضويــة لجنــة المراجعــة بتاريــخ 2018/09/23م ويعــود ســبب 
االســتقالة إلــى التغييــر الهيكلــي فــي ملكيــة الشــركاء األساســيين بعــد الطــرح ورغبــة فــي تطبيــق أفضــل معاييــر الحوكمــة. وقــد تــم قبولهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
فــي تاريــخ 2018/09/24م وتعتبــر ســارية مــن تاريــخ قبولهــا. وقــد ُعيــن الدكتــور محمــد فــرج الكنانــي )عضــو مســتقل( مــن خــارج المجلــس فــي لجنــة المراجعــة مــن 

تاريــخ 2018/9/24م.

** التحــق د.محمــد الكنانــي بلجنــة المراجعــة فــي تاريــخ 24 ســبتمبر 2018 كعضــو وتــم انتخابــه كرئيــس لجنــة المراجعــة خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
المنعقــد فــي تاريــخ 9 ديســمبر 2018، كمــا وافقــت الجمعيــة خــالل االجتمــاع علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة، ابتــداًء مــن يــوم انعقــاد الجمعيــة إلــى انتهــاء دورة 
مجلــس اإلدارة الحاليــة بتاريــخ 2021/12/9 م، مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم: الدكتــور/ محمــد الكنانــي، األســتاذ/ عبدالعزيزالحيــدري، األســتاذ/ وســام الفريحــي.

ثالثًا: لجنة المراجعة

تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلين وغيــر تنفيذييــن )عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل هــو رئيــس لجنــة المراجعــة وعضويــن 
مســتقلين خارجييــن( وذلــك بتاريــخ 9 ديســمبر 2018م والــذي تــم تعيينهــم لمــدة ثــالث ســنوات ماليــة تنتهــي بتاريــخ 9 ديســمبر 

.2021

كمــا يوجــد مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــوًا واحــدًا متخصــص فــي الشــؤون الماليــة والمحاســبية، وتختــص اللجنــة بمراجعــة 
السياســات واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة للشــركة، وإجــراءات إعــداد التقاريــر الماليــة ومخرجاتهــا، كمــا تطلــع اللجنــة علــى تقاريــر 
وملحوظــات المراجعــة الداخليــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم والتأكــد 
مــن اســتقالليتهم، ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها، 
ودراســة ملحوظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة وكذلــك دراســة خطــة المراجعــة مــع المحاســب القانونــي وإبــداء 
ملحوظاتهــا عليهــا بمــا يمكــن مــن تقويــم كفــاءة وفاعليــة الرقابــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، كمــا تقــوم لجنــة المراجعــة 
باإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة التــي تقــوم بفحــص مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بمــا يمكــن 

مــن تقويــم نظــام الرقابــة الداخليــة ومــدى فاعليتــه.

ويأتــي ذلــك ضمــن أهــداف مجلــس اإلدارة فــي الحصــول علــى مســتوى معقــول مــن االطمئنــان علــى ســالمة تصميــم وفاعليــة 
أداء نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة، حيــث قامــت لجنــة المراجعــة فــي هــذا الســبيل وخــالل العــام المالــي 2018م بعقــد ســبعة 
اجتماعــات ناقشــت خاللهــا عــددًا مــن الموضوعــات ذات الصلــة بأعمــال اللجنــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال مراجعــة القوائــم الماليــة 
ومراجعــة الماليــة والحســابات )VAT( وكذلــك العمليــات الخاصــة بنــوادي الســيدات والتســويق والمــوارد البشــرية والمشــتريات 
والمشــاريع والمرافــق إضافــة إلــى مراجعــة معامــالت األطــراف ذات العالقة،وذلــك بحضــور المســؤولين فــي المراجعــة الداخليــة 

والقطاعــات ذات العالقــة بالشــركة.

وقد تم عقد االجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي:

طبيعةاإلسم
العضوية

االجتماع األول 
2018/02/22م

االجتماع الثاني 
2018/03/05م

االجتماع الثالث 
2018/04/02م

االجتماع الرابع 
2018/04/30م

االجتماع الخامس 
2018/06/25م

االجتماع السادس 
2018/10/22م

االجتماع السابع 
2018/12/23م

اإلجمالي

عبدالرحمن 
محمد 
البراك

6رئيس

ربيع 
ميشيل 

خوري*

5عضو

علي حمد 
الصقري

6عضو

د. محمد 
الكناني**

2رئيس

عبدالعزيز 
الحيدري

1عضو

وسام 
الفريحي

1عضو

  لم يكون عضو  لم يعد عضو  لم يحضر  حضر
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ــة  ــم المالي ــر والقوائ ــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاري ــة المراجعــة بمراقب تختــص لجن
ــي: ــة بصفــة خاصــة مايل ــة فيهــا. وتشــمل مهــام اللجن ــة الداخلي وأنظمــة الرقاب

مهام واختصاصات لجنة المراجعة

التقارير المالية. 1
يتمثــل دور لجنــة المراجعــة فيمــا يخــص عمليــة التقاريــر 

الماليــة وذلــك مــن خــالل:

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل 	 
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي 

شــأنها؛ لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا 	 
كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة 
تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن  ومفهومــة  ومتوازنــة 
للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة 

ــا واســتراتيجيتها. ــا ونمــوذج عمله وأدائه

دراســة أي مســائل مهّمــة أو غيــر مألوفــة تتضميهــا التقاريــر 	 
المالية.

البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة 	 
أو مــن يتولــى مهــام أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو 

المراجــع الخارجــي.

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة 	 
الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.

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

المراجعة الداخلية. 2
يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية كالتالي:

وإدارة 	  والماليــة  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  ومراجعــة  دراســة 
الشــركة. فــي  المخاطــر 

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات 	 
التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

المراجعــة 	  إدارة  وأنشــطة  أداء  علــى  واإلشــراف  الرقابــة 
الداخليــة فــي الشــركة؛ للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة 

وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا. 

إدارة 	  أو  وحــدة  مديــر  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
مكافآتــه. واقتــراح  الداخلــي  المراجــع  أو  الداخليــة  المراجعــة 

المراجع الخارجي. 3
يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجع الخارجي كالتالي:

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح المراجــع الخارجــي وعزلــه 	 
وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، بعــد التحقــق مــن اســتقالله 

ومراجعــة نطــاق عملــه وشــروط التعاقــد معــه.

وموضوعيــة 	  الخارجــي  المراجــع  اســتقالل  مــن  التحقــق 
ــذ فــي  ــة، مــع األخ ــة أعمــال المراجع ــة، ومــدى فعالي وعدال

الصلــة. ذات  والمعاييــر  القواعــد  االعتبــار 

مراجعــة خطــة المراجــع الخارجــي للشــركة وأعمالــه، والتحقــق 	 
ــة تخــرج عــن نطــاق  مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداري

أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.	 

ــم 	  ــى القوائ ــر مراجــع الحســابات ومالحظــات عل دراســة تقري
الماليــة ومتابعــة مــا اتِخــذ بشــأنها.

ضمان االلتزام. 4
تقــع مســؤولية لجنــة المراجعــة علــى اإلشــراف علــى االلتــزام 
المالــي ويشــمل ذلــك مراجعــة التقاريــر الماليــة واإلفصــاح 
للمســتثمرين، وكذلــك اإلشــراف علــى االلتــزام غيــر المالــي 
والسياســات  ككل  للشــركة  االلتــزام  برامــج  ويشــمل 

واإلجــراءات و التعــرض لاللتــزام القانونــي.

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ 	 
الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.

التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائح والسياســات 	 
والتعليمــات ذات العالقة.

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة 	 
ــال ذلــك  مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حي

إلــى مجلــس اإلدارة.

رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها 	 
التــي  باإلجــراءات  توصياتهــا  وإبــداء  اإلدارة،  مجلــس  إلــى 

يتعيــن اتخاذهــا.
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صفة العضويةاالسم

الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة منذ 25 اكتوبر 2018مأحمر أعظم

الرئيس التنفيذي منذ 2015/09/01م حتى تاريخ 2018/10/25مفهد علي الحقباني*

مدير االلتزامإبراهيم بدير
أمين سر مجلس االدارة 

رئيس العمليات سابقًاسليمان خالد القاضي

رئيس التخطيط االستراتيجي سابقًاناثان كلوت

مدير عام المراكز الرياضية النسائيةسوزان آن فيكتوريا

رئيس العمليات حاليًامايك داونينق

رئيس التخطيط االستراتيجي حاليًاعبدالله الحيدان

* تقــدم األســتاذ فهــد الحقبانــي باســتقالته مــن منصبــه )رئيــس تنفيــذي( بتاريــخ 2018/10/24م ويعــود ســبب االســتقالة إلــى 
أســباب شــخصية، وقــد تــم قبولهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2018/10/25م وتعتبــر ســارية مــن تاريــخ قبولهــا. وقــد صــدر 

قــرار مجلــس إدارة بتعييــن األســتاذ أحمــر أعظــم كرئيــس تنفيــذي للشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ 2018/10/25م.

4.3 اإلدارة التنفيذية

الوســــائل التــــي اعتمــــد عليهــــا مجلــــس اإلدارة فــــي تقييــــم أدائــــه وأداء لجانــــه وأعضائــــه، 
والجهــــة الخارجيــــة التــــي قامــــت بالتقييــــم وعالقتهــــا بالشــــركة.

يعمل المجلس على وضع إجراًء لتقييم أعمال المجلس واللجان بشكل سنوي بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 76



الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة

الرئيس التنفيذي منذ 25 أكتوبر 
2018م

)ICC( المجلس الدولي للكريكت
عضو مجلس مستقل فخري، لجنة 

المراجعة الفخرية، منذ سبتمبر 
2018م

االستشاري في الشرق األوسط 
)ICAEW(التابع لــ

عضو في المجلس منذ يونيو 
2017م

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة

رئيس الشؤون المالية منذ 
2014/7/1م

مجموعة العبييكان لإلستثمار
رئيس الشؤون المالية حتى 2014م

شركة أي سي إس ريسك أدفيزرز 
)ICS Risk Advisors, USA(
شريك وعضو مجلس إدارة حتى 

2011م.

 NBP,( بنك باكستان الوطني
)Americas

المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي 
حتى 2007م.

 Hunts( شركة هنت مورتجيج جروب
)Mortgage Group

رئيس المراجعة الداخلية حتى 
2005م.

المدير العام ونائب الرئيس 	 
التنفيذي، بنك باكستان الوطني في 

 NBP,( الواليات المتحدة األمريكية
America(، شركة مدرجة في السوق 
المالية في كراتشي ومقرها جمهورية 
باكستان اإلسالمية، تعمل في قطاع 

الخدمات المصرفية، من 2006م 
حتى 2007م.

رئيس المراجعة الداخلية، شركة هنت 	 
 Hunts Mortgage( مورتجيج جروب

Group( التي كانت ُتعرف في 
السابق باسم سنترلين كوربورشن 

)Centerline Group(، شركة مدرجة 
في السوق المالية في نيويورك 

ومقرها الواليات المتحدة األمريكية، 
تعمل في مجال التمويل العقاري، 

من 2003م حتى 2005م.

مراقب مالي، شركة أبحاث علوم 	 
 life Sciences Research( الحياة

Inc(، ومقرها الواليات المتحدة 
األمريكية، تعمل في مجال تنظيم 

األبحاث التحليلية، من 2002م حتى 
2003م.

مدير المراجعة، شركة ديلويت 	 
بالواليات المتحدة األمريكية 

)Deloitte LLP, USA( وهي شركة 
ذات مسؤولية محدودة مقرها 

الواليات المتحدة األمريكية، 
متخصصة في تقديم االستشارات 

والضمانات، من 1999 م 
حتى2002م.

مدير مراجعة، كرو هوروث 	 
 Horwarth(بالمملكة المتحدة
 Clark Whitehill Chartered

Accountants, UK(، شركة ذات 
مسؤولية محدودة ومقرها بالمملكة 

المتحدة، متخصصة في تقديم 
االستشارات المهنية، من 1994م 

حتى 1999م.

أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 life( شركة أبحاث علوم الحياة
 Sciences Research Inc.,

)USA
المراقب المالي حتى 2003م.

 Deloitte LLP,( شركة ديلويت
)USA

مدير المراجعة حتى 2002م.

 Horwarth( شركة كرو هوروث
 Clark Whitehill Chartered

 ) Accountants, UK
مشرف مراجعة حتى 1999م.

المؤهالت
 ،)FCA( فيلو محاسب قانوني معتمد
معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا 

و ويلز.

بكالوريوس )مع مرتبة الشرف(، كلية 
لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

الخبرات
رئيس الشؤون المالية، مجموعة 	 

العبيكان لالستثمار، شركة مساهمة، 
تعمل في مجال التعليم والبيع 

بالتجزئة، من 2011م حتى 2014م.

شريك وعضو مجلس إدارة، أي 	 
 ICS Risk( سي إس ريسك أدفيزر

Advisors( والتي قد تم االستحواذ 
عليها من قبل شركة إف أي إس 

غلوبل )فيما بعد(، شركة عامة 
ومقرها الواليات المتحدة األمريكية، 

متخصصة في االستشارات 
المالية في مجال المراجعة الداخلية 
وااللتزام، من 2008م حتى 2011م.

01
أحمر أعظم
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الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

الرئيس التنفيذي منذ 2015/09/01م 
حتى 2018/10/25

عضو مجلس إدارة منذ عام 2008م 
حتى عام 2018م

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

نائب مدير التشغيل حتى 2015م

شركة االتصاالت السعودية	 
مدير سياسات واجراءات أمن 

المعلومات حتى 2007م

شركة األندية الرياضية	 
مدير التشغيل حتى 2005م

المؤهالت
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية

الخبرات
شركة لجام للرياضة	 

نائب الرئيس للتشغيل من 2008م 
حتى 2015م

شركة االتصاالت السعودية	 
مدير سياسات وإجراءات أمن 

المعلومات، وهي شركة مساهمة 
مدرجة تعمل في مجال االتصاالت، 

من 2001م حتى 2007م

شركة األندية الرياضية	 
مدير التشغيل، شركة مساهمة، 

متخصصة في مجال المراكز الرياضية 
واللياقة البدنية، من 1996م حتى 

2005م

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

مدير االلتزام وأمين سر مجلس 
اإلدارة

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

مدير االلتزام منذ مارس 2013م
أمين سر مجلس اإلدارة منذ اكتوبر 

لعام 2014م

المؤهالت
بكالوريوس محاسبة

الخبرات
شركة وفرة للصناعة والتنمية	 

مدير المراجعة الداخلية, شركة 
مساهمة مقرها في مدينة الرياض 

في المملكة العربية السعودية، 
متخصصة في قطاع المنتجات 

والصناعات الغذائية، من 1995م 
حتى 2013م.

)لم يشغل أمين السر عضوية أي 
مجلس إدارة في السابق(.

02
فهد على الحقباني

03
إبراهيم بدير

04
سليمان خالد القاضي

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس العمليات سابقًا

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

رئيس العمليات منذ 2015/9/1م

المؤهالت
بكالوريوس نظم المعلومات

الخبرات
شركة لجام للرياضة	 

مساعد نائب الرئيس للعمليات، من 
2013 م حتى 2015 م.

شركة إل سي سي	 
مدير مشاريع، شركة ذات مسؤولية 
محدودة ومقرها الواليات المتحدة 

األمريكية، وتعمل في مجال 
االتصاالت، من 2010م حتى 2013م.

مؤسسة القاضي	 
مدير التسويق، مؤسسة تعمل في 

مجال التجارة، من 2004م حتى 
2006م

شركة األندية الرياضية	 
مدير نادي، شركة مساهمة، 

متخصصة في مجال المراكز الرياضية 
واللياقة البدنية، من 2002م حتى 

2004م

موظف خدمة عمالء، من 2000 م 
حتى 2002 م.
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05
ناثان كلوت

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس التخطيط االستراتيجي سابقًا

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

رئيس التخطيط االستراتيجي منذ 
2015/11/1 م

المؤهالت
ماجستير إدارة األعمال

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

الخبرات
برايس ووترهاوس كوبرز	 

شريك، شركة ذات مسؤولية 
محدودة متخصصة في تقديم 

االستشارات المهنية، من 2014م 
حتى 2015 م.

بي آر تي إم لالستشارات اإلدارية	 
مدير، من 2009م حتى 2011م
مدير، من 2011م حتى 2014م

رئيس، من يوليو 2011م وحتى 
أغسطس عام 2011م

مستشار، من 2008 م حتى 2009 م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تابعة لبرايس ووترهاوس كوبرز، 

مقرها الواليات المتحدة األمريكية، 
متخصصة في تقديم االستشارات 

المهنية

شركة الصوتيات الصناعية	 
مدير أعمال، شركة ذات مسؤولية 
محدودة مقرها الواليات المتحدة 

األمريكية تعمل في مجال التصنيع، 
من 2004 م حتى 2008 م.

شركة تيمكو إنجنيرينج	 
مهندس مبيعات، شركة ذات 

مسؤولية محدودة مقرها الواليات 
المتحدة األمريكية، تعمل في مجال 

التصنيع، من 2003 م حتى 2004 م.

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

مدير عام المراكز الرياضية النسائية

الوظائف السابقة
شركة لجام للرياضة	 

مدير عام األندية النسائية منذ 2017

شركة إعمار للترفيه	 
مدير عام منذ 2016

المؤهالت
الشهادة العامة للتعليم الثانوي

التاهيل المهني الوطني ب. واي ام 
سي اي )ارشاد اللياقة البدنية

تدريب الدورات الرياضية والتدريب 
الشخصي

الحمية والتغذية والحفاظ على الوزن 
)كلية بريستون، انجلترا(

06
سوزان آن فيكتوريا

الخبرات
شركة إعمار للترفيه	 

شركة مساهمة إماراتية، تعمل في 
مجال الخدمات الترفيهية

مديرة العمليات، كدزانيا، من 2015م 
حتى 2016م.

مديرة العمليات، دبي أكواريوم 
وحديقة الحيوانات المائية، من 

2014م حتى2015م.

حديقة حيوانات بالكبول	 
مديرة التجارة والعمليات، شركة 

ذات مسؤولية محدودة مقرها في 
المملكة المتحدة، تعمل في مجال 

الخدمات الترفيهية، من 2012م حتى 
2014م.

مركز الترينشام للترفيه	 
مديرة مركز، مجمع ترافورد للترفيه،  •

جمعية خيرية مقرها في المملكة 
المتحدة، تعمل في مجال الخدمات 
الترفيهية، من 2008م حتى 2012م.

فيتنس فيرست بريستون	 
مديرة عامة، شركة ذات مسؤولية 

محدودة مقرها في المملكة 
المتحدة، مركز لياقة بدنية، من 

2007م حتى 2008م.

فندق الماريوت بريستون	 
مديرة العمليات الترفيهية، شركة 

ذات مسؤولية محدودة مقرها في 
المملكة المتحدة، تعمل في مجال 

إدارة الفنادق، من 2004م حتى 
2007م.

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 79



الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس العمليات حاليًا

الوظائف السابقة
شركة بودي ماسترز	 

مدير العمليات

شركة فتنس فيرست الشرق 	 
األوسط

مدير المرافق والتطوير

الخبرات
شركة بودي ماسترز	 

مدير العمليات، منذ أغسطس 
2013م حتى مايو 2014م

شركة فتنس فيرست الشرق 	 
األوسط

مدير المرافق والتطوير، منذ 
أغسطس 2007م حتى يونيو 

2013م

الوظائف الحالية
شركة لجام للرياضة	 

رئيس التخطيط االستراتيجي حاليًا

الوظائف السابقة
مطارات الرياض	 

مدير عام التكيز المؤسسي

بنك التنمية اإلجتماعية	 
مدير عام خدمات الدعم الفني

المؤهالت
درجة البكالوريس في علوم الحاسب، 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات
بنك الراجحي	 

من 2007م إلى 2015م

بنك التنمية اإلجتماعية	 
من 2016م إلى 2017م

مطارات الرياض	 
من 2017م إلى نوفمبر 2018م

07
مايك داونينق

08
عبدالله الحيدان
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نسبة التغييرصافي التغييرنهاية السنةبداية السنةاالسم

--%60.45%60.45حمد علي الصقري

-%3.2-%3.2-%3.2عبدالمحسن علي الحقباني 

--%0.72%0.72علي حمد الصقري

----ربيع ميشيل خوري 

----وليد ميشيل مجدالني 

----يوسف حمد اليوسفي 

----عبدالرحمن محمد البراك

----كريستوفر ايرول كالوسون

----حصة حمد الصقري 

--%0.72%0.72شدن حمد الصقري 

-%4.4-%4.4-%4.4لطيفة محمد الحقباني

  %0.29%1.6صالح محمد الحقباني

-%1.3-%1.3-%1.3نهال علي الحقباني

  %0.004%1خالد علي الحقباني

%0.3 -%0.3 - -%0.3نورة فهد القحطاني

%0.3 -%0.3 - -%0.3وليد علي الحقباني

 -%0.3 -%0.3 -%0.3حصة زيد الناصر

-%0.2-%0.2 -%0.2فهد علي الحقباني

 -%0.2 -%0.2- %0.2الجازي عبدالعزيز الناصر

 -%0.1 -%0.1 -%0.1نورة عبدالعزيز الناصر

 -%0.1 -%0.1 -%0.1ندى علي الحقباني

وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة 
الثالثــة وأقربائهــم فــي أســهم الشــركة:
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نسبة التغييرصافي التغييرنهاية السنةبداية السنةاالسم

----الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك

--%0.72%0.72علي بن حمد الصقري

----الدكتور طارق عبدالله النعيم 

----الدكتور محمد بن فرج الكناني

----مساعد بن عبدالرحمن الموسى

----طارق بن خالد العنقري

----حصة بنت حمد الصقري

--%0.72%0.72شدن حمد الصقري

نهاية السنةبداية السنةالمنصباالسم

-%0.2الرئيس التنفيذي سابقًافهد علي الحقباني

--رئيس الشؤون المالية سابقًا والرئيس التنفيذي حاليًااحمر اعظم

--رئيس العمليات سابقًاسليمان خالد القاضي 

--رئيس التخطيط االستراتيجي سابقًاناثان كلوت 

--مدير عام المراكز النسائيةسوزن  آن فكتوريا وارد

--رئيس التخطيط االستراتيجي حاليًاعبدالله اللحيدان 

--رئيس العمليات حاليًامايك داوننق

وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة 
الرابعــة وأقربائهــم فــي أســهم الشــركة:

ــة وأقربائهــم  ــإلدارة التنفيذي ــاب تعــود ل ــة وحقــوق اكتت وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقدي
فــي أســهم الشــركة:
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نسبة ملكية رأس مالها اسم الشركة التابعة 
الشركة فيها 

الدولة المحل نشاطها الرئيس 
الرئيس لعملياتها 

الدولة محل 
التأسيس 

شركة وقت اللياقة 
للتجارة المحدودة 

شركة غير فاعلة 50,00095%
)ليس لها نشاط(

المملكة العربية -
السعودية

باقي حصة الملكيةحصة غير مباشرة )%(حصة مباشرة )%(دولة التأسيساسم الشركة التابعة

المملكة العربية وقت اللياقة للتجارة 
السعودية

95%-5%

اسـم كل شـركة تابعـة ورأس مالهـا ونسـبة ملكيـة الشـركة فيهـا ونشـاطها الرئيـس، والدولة 
المحـــل الرئيـــس لعملياتهـا، والدولة محل تأسيسـها

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

4.4 الشركات التابعة
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سياسية المكافآت
مــن  اعتمــدت  والتــي  السياســة  هــذه  ومبــادئ  أهــداف 

كاآلتــي: 2018م  ديســمبر   9 فــي  العامــة  الجمعيــة 

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

األهــداف التاليــة:
مجلــس  • أعضــاء  علــى  المحافظــة  مــن  الشــركة  تمكيــن 

اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن الذيــن يتمتعــون 
والمؤهــالت. الخبــرة  مــن  الــالزم  بالمســتوى 

لتحقيــق  • الطويــل  المــدى  علــى  وتنميتهــا  الشــركة  إنجــاح 
مصالــح مســاهميها مــع اســتقطاب المواهب التــي تحتاجها 
الشــركة لتحقيــق أهدافهــا التجاريــة فضــاًل عــن اســتبقاء تلــك 

المواهــب وتحفيزهــا.
دعــم الشــركة فــي عمليــة التكيــف مــع الضغــوط التنافســية  •

للقطاعــات التــي تــزاول فيهــا الشــركة نشــاطها.

تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار . 2
المســؤولين التنفيذييــن وفــق المبــادئ التاليــة:

يجــب أن تكــون المكافــآت متوافقــة ومنســجمة مــع أهــداف  •
الشــركة واســتراتيجيتها، وحجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر 

بالشــركة.
يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مكافــأة أعضــاء  •

مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن المســتوى 
بشــاغلها  المنوطــة  والمســؤوليات  والمهــام  الوظيفــي 
والمهــارات  العمليــة  والخبــرات  العلميــة  والمؤهــالت 

األداء. ومســتوى  العمــل  ونطــاق  والجهــود 
يجــب أخــذ القطاعــات التــي تــزاول فيهــا الشــركة نشــاطها  •

وحجــم الشــركة ودرجــة المخاطــر المعرضــة لهــا - وبالقــدر 
المشــابهة  األخــرى  الشــركات  مارســات   - المناســب 
المتعلقــة بالمكافــآت بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مكافــآت 
التنفيذييــن. وكبــار  اللجــان  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

يجــب أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة وكافيــة بشــكل  •
معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 
وكبــار التنفيذييــن الذيــن يتمتعــون بالمســتوى المالئــم مــن 

الخبــرة والمؤهــالت، والمحافظــة عليهــم وتحفيزهــم.

4.5 سياسة مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة واللجان وكبار 

التنفيذيين

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 84



قواعد تحديد المكافآت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة	 

تكمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي:. 1
تكــون المكافــأة الســنوية لرئيس مجلــس اإلدارة )350٬000(  •

ريال ســعودي.
اإلدارة  • مجلــس  رئيــس  لنائــب  الســنوية  المكافــأة  تكــون 

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

ريــال ســعودي.
ــال  • ــغ )3000( ري ــدل حضــور جلســات المجلــس بمبل يكــون ب

ســعودي عــن كل جلســة يحضرهــا العضــو؛ بمــا ال يتجــاوز 
عــدد إثنــا عشــر جلســة ســنويًا، غيــر شــاملة مصاريــف الســفر 

واإلقامــة.
إذا كّلــف المجلــس أي مــن أعضــاءه بالقيــام بمهمــة رســمية  •

خــارج مدينــة الريــاض، فيعــوض العضــو حســب التكلفــة 
ــة، ووفقــًا لسياســة الشــركة لقواعــد الســفر. الفعلي

ُتقــدم خدمــة تأميــن طبــي لجميــع أعضــاء المجلــس وأســرهم  •
كجــزء مــن المزايــا العينيــة.

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

يمنــح أعضــاء المجلــس وأحــد أفــراد أســرهم اشــتراك ســنوي  •
لدخــول األنديــة الرياضيــة كجــزء مــن المزايــا العينيــة.

يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــًا معينــًا . 2
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.
ــال . 3 ــاح الشــركة، ف ــة مــن أرب ــأة نســبة معين ــت المكاف إذا كان

يجوز أن تزيد المكافأة الســنوية اإلجمالية عن نســبة )10%( 
ــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات ذات  مــن صافــي األرب
العالقــة، وبعــد توزيــع أربــاح علــى مســاهمي الشــركة بمــا ال 

يقــل عــن )%5( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
فــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه . 4

ــا ماليــة أو عينيــة  عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزاي
ــال ســعودي ســنويًا. ــف ري خمســمائة أل

تكــون . 5 أعــاله، يجــب أال   )3( )2( و  الفقرتيــن  اســتثناء مــن 
مــن  نســبة  المســتقلين  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مكافــآت 
أربــاح الشــركة الصافيــة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو 

ــة الشــركة. ــى ربحي ــر مباشــر عل غي
يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة . 6

المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاتــه 
والمهــام المنوطــة بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي 

يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتبــارات.
تقســم قيمــة المكافــآت الســنوية علــى أربعــة أربــاع؛ بحيــث . 7

تبلــغ فتــرة كل ربــع ثالثــة أشــهر، وتدفــع إلــى أعضــاء المجلس 
علــى أســاس ربــع ســنوي.

وينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات المجلــس حســب . 8
ســجل حضــور كل عضــو.

مكافآت اللجان	 
تكمن مكافآت أعضاء اللجان فيما يلي:. 1
عــن  • المنبثقــة  اللجــان  لرؤســاء  الســنوية  المكافــأة  تكــون 

ــك  ــال ســعودي، بمــا فــي ذل ــغ 120,000 ري ــس بمبل المجل
األعضــاء المســتقلين مــن خــارج المجلــس.

المنبثقــة عــن  • اللجــان  الســنوية ألعضــاء  المكافــأة  تكــون 
ــك  ــال ســعودي، بمــا فــي ذل ــغ 100,000 ري ــس بمبل المجل

األعضــاء المســتقلين مــن خــارج المجلــس.
يكــون بــدل حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس  •

يحضرهــا  جلســة  كل  عــن  ســعودي  ريــال   2500 بمبلــغ 
العضــو؛ بمــا اليتجــاوز عــدد أثنــى عشــر جلســة ســنويًا، غيــر 

شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة.
ــام بمهمــة  • ــف المجلــس أي مــن أعضــاء اللجــان بالقي إذا كّل

رســمية خــارج مدينــة الريــاض، فيعــوض العضــو حســب 
التكلفــة الفعليــة، ووفًقــا لسياســة الشــركة لقواعــد الســفر.

ُتقــدم خدمــة تأميــن المخاطــر المهنيــة لجميــع أعضــاء اللجــان  •
كجــزء مــن المزايــا العينيــة.

يمنــح أعضــاء اللجــان وأحــد أفــراد أســرهم اشــتراك ســنوي  •
ــة. ــا العيني ــة كجــزء مــن المزاي ــة الرياضي لدخــول األندي

تقســم قيمــة المكافــآت الســنوية علــى أربعــة أربــاع؛ بحيــث 
تبلــغ فتــرة كل ربــع ثالثــة أشــهر، وتدفــع إلــى أعضــاء اللجــان 

علــى أســاس ربــع ســنوي.
وينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات اللجــان حســب 

ســجل حضــور كل عضــو.

الترشــيحات . 2 لجنــة  تراجــع  أعــاله،   )1( الفقــرة  مراعــاة  مــع 
توصياتهــا  وتقــدم  اللجــان  أعضــاء  مكافــآت  والمكافــآت 

اإلدارة. لمجلــس  بشــأنها 

مكافآت كبار التنفيذيين	 
يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاًء علــى توصيــات لجنة الترشــيحات . 1

والمكافــآت – مكافــآت جميــع كبــار التنفيذييــن وفقــًا لعقــود 
والتعويضــات  المكافــآت  وخطــط  والسياســات  العمــل 

ــة. ــة ذات الصل الداخلي
واعتمــاد . 2 بمراجعــة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 

عقــود العمــل مــع كبــار التنفيذييــن، بمــا فــي ذلــك العقــود 
يجــب عليهــا  المعينيــن حديثــا. كمــا  مــع  إبرامهــا  المزمــع 
مراجعــة واعتمــاد أي عقــد يبــرم مــع موظــف مقابــل أجــر أو 

مكافــأة تعــادل أجــور كبــار التنفيذييــن.

2018شركة لجام للرياضة  |  تقرير مجلس اإلدارة 85



األعضاء التنفيذييناألعضاء غير التنفيذيينأعضاء المجلس السابقييناألعضاء المستقلين

د. عبدالرحمن بن 
محمد البراك

د. طارق بن 
عبدالله النعيم

د. محمد بن 
فرج الكناني 

مساعد بن 
عبدالرحمن الموسى

طارق بن خالد 
العنقري

يوسف بن 
حمد اليوسفي

كريستوفر 
كالوسن

حصة بنت المجموع
حمد الصقري

علي بن حمد 
الصقري

عبدالمحسن بن المجموع
علي الحقباني*

المجموع

374,40670,95915,06815,06815,068129,863175,890796,32215,06818,08233,1501,514,6411,514,641مبلغ معين

--33,1336,0006,00012,000--6,0006,0007,8157,3186,000بدل حضور جلسات المجلس

--116,9326,02713,26019,287-32,466-43,97327,2337,2336,027مجموع بدل حضور جلسات اللجان

--3,2853,285-5,002----2,501-2,501مزايا عينية )هدايا غير دورية(

بيان ما قبضة أعضاء المجلس بوصف 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 

أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

-----------5,227,8935,227,893

مكافأة رئيس المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين السر إن كان من 

األعضاء

------------

426,880104,19232,61828,41421,068162,329175,890951,38927,09540,62767,7226,742,5346,742,534المجموع

2,683,3792,683,379-----------نسبة من األرباح

-------------مكآفات دورية

-------------خطط تحفيزية قصيرة األجل

-------------خطط تحفيزية طويلة األجل

-------------األسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(

2,683,3796,742,534-----------المجموع

3,414,3783,414,378-----------مكافأة نهاية الخدمة*

-------------بدل مصروفات

3,414,3783,414,378-----------المجموع

426,880104,19232,61828,41421,068162,329175,890951,38927,09540,62767,72212,840,29212,840,292المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

الجــدول أدنــاه يوضــح المكافــآت الممنوحــة وقــد بلــغ المجمــوع الكلــي لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
13,859,405 ريــال ســعودي

* المكافآت الممنوحة التي تشمل اإلدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق في جدول منفصل تالي 
لجدول مكافآت اللجان.
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األعضاء التنفيذييناألعضاء غير التنفيذيينأعضاء المجلس السابقييناألعضاء المستقلين

د. عبدالرحمن بن 
محمد البراك

د. طارق بن 
عبدالله النعيم

د. محمد بن 
فرج الكناني 

مساعد بن 
عبدالرحمن الموسى

طارق بن خالد 
العنقري

يوسف بن 
حمد اليوسفي

كريستوفر 
كالوسن

حصة بنت المجموع
حمد الصقري

علي بن حمد 
الصقري

عبدالمحسن بن المجموع
علي الحقباني*

المجموع

374,40670,95915,06815,06815,068129,863175,890796,32215,06818,08233,1501,514,6411,514,641مبلغ معين

--33,1336,0006,00012,000--6,0006,0007,8157,3186,000بدل حضور جلسات المجلس

--116,9326,02713,26019,287-32,466-43,97327,2337,2336,027مجموع بدل حضور جلسات اللجان

--3,2853,285-5,002----2,501-2,501مزايا عينية )هدايا غير دورية(

بيان ما قبضة أعضاء المجلس بوصف 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 

أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

-----------5,227,8935,227,893

مكافأة رئيس المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين السر إن كان من 

األعضاء

------------

426,880104,19232,61828,41421,068162,329175,890951,38927,09540,62767,7226,742,5346,742,534المجموع

2,683,3792,683,379-----------نسبة من األرباح

-------------مكآفات دورية

-------------خطط تحفيزية قصيرة األجل

-------------خطط تحفيزية طويلة األجل

-------------األسهم الممنوحة )يتم إدخال القيمة(

2,683,3796,742,534-----------المجموع

3,414,3783,414,378-----------مكافأة نهاية الخدمة*

-------------بدل مصروفات

3,414,3783,414,378-----------المجموع

426,880104,19232,61828,41421,068162,329175,890951,38927,09540,62767,72212,840,29212,840,292المجموع
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المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة

9,733 7,2332,500د. محمد بن فرج الكناني 

6,0272,5008,527عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري 

6,0272,5008,527وسام بن حسين الفريحي 

أعضاء اللجنة السابقين

43,973-43,973د. عبدالرحمن بن محمد البراك

63,2607,50070,760المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

21,2052,50023,705د. طارق بن عبدالله النعيم

6,0272,5008,527علي بن حمد الصقري 

6,0272,5008,527حصة بنت حمد الصقري 

أعضاء اللجنة السابقين

32,466-32,466يوسف بن حمد اليوسفي 

65,7267,50073,226المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

7,2332,5009,733علي بن حمد الصقري

6,0272,5008,527د. طارق بن عبدالله النعيم

6,0272,5008,527مساعد بن عبدالرحمن الموسى 

6,0272,5008,527أحمر أعظم 

25,31510,00035,315المجموع

إن إجمالــي المصروفــات لمكافــآت كبــار التنفيذيــن فــي الشــركة خــالل ســنة 2018م ويشــمل اإلدارة التنفيذيــة الســابقة والحاليــة 
مبلــغ 18,491,066 ريــال ســعودي وقــد تــم االفصــاح عــن االنحــراف عــن السياســة والــذي شــمل المكافــآت الممنوحــة لــإلدارة 

التنفيذيــة الســابقة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق فــي جــدول منفصــل تالــي لجــدول مكافــآت اللجــان.

مكافآت اإلدارة التنفيذية:

مكافآت أعضاء اللجان:
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اسم العضو / كبار التنفيذيين
أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم 

المبلغطبيعة التعاملالمبلغ طبيعة التعاملللفترة

فهد الحقباني
الرئيس التنفيذي السابق

مكافـأة نهايــة 2018
الخدمة وأخرى

المبلغ المدفوع خارج 1,741,684
عقد التوظيف*

8,451,865

عبدالمحسن الحقباني
نائب رئيس المجلس السابق

مكافـأة نهايــة 2018
الخدمة وأخرى

المبلغ المدفوع خارج 2,287,136
عقد التوظيف*

8,383,782

وليد الحقباني
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية 

مكافـأة نهايــة 2018
الخدمة وأخرى

المبلغ المدفوع خارج 1,058,787
عقد التوظيف* 

288,897

سليمان القاضي
نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل السابق 

مكافـأة نهايــة 2018
الخدمة وأخرى

المبلغ المدفوع خارج 186,878
عقد التوظيف* 

395,467

نيثان كلوت
نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية 

مكافـأة نهايــة 2018
الخدمة وأخرى

المبلغ المدفوع خارج -
عقد التوظيف* 

189,952

ولتوضيــح اإلنحــراف بيــن سياســة المكافــآت المعمــول بهــا والموضحــة أعــاله وبيــن المكافــآت الممنوحــة التــي تشــمل اإلدارة 
ــة الســابقة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة موضحــة فــي الجــدول  التنفيذي

مكافــآت نهايــة الخدمــة والمبالــغ المدفوعــه خــارج عقــد التوظيــف أدنــاه:

* المبلــغ المدفــوع خــارج عقــد التوظيــف كمكافــأة خاصــة تشــمل اإلدارة التنفيذيــة الســابقة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق 
وتــم اعتمــاد هــذه العــالوة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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العقوبة/الجزاء /التدبير 
االحترازي/القيد االحتياطي

الجهة المتوقعة أسباب المخالفةالمبلغ
للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها 
في المستقبل

تأخر في تجديد الرخصة 120,000مخالفة تجديد الرخصة
و مشاكل في السالمة 
حيث يحدث التأخير في 

بعض األحيان بسبب تلبية 
المتطلبات الجديدة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية 

التدابير التصحيحية المتخذة 
لتجديد التراخيص في الوقت 

المناسب والمتابعة االستباقية

مخالفة في تأخير تغيير 
المهنة لبعض الموظفين

مخالفة في تأخير تغيير المهنة 50,000
لبعض الموظفين

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

االجراءات التصحيحية تشمل 
تحديث المهن في الوقت 

المناسب إلقامات الموظفين

غرامة لعدم وجود شهادة 
طبية مناسبة لبعض 

موظفي المراكز 

عدم وجود شهادة طبية 48,900
مناسبة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية 

االجراءات التصحيحية تشمل عدم 
تشغيل أي موظف أو مدرب أو 

عامل لحين الحصول على شهادة 
صحية

وزارة الشؤون البلدية عدم وجود مساحة10,000غرامة على المركز - السويدي
والقروية 

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع 
األندية لضمان االلتزام

غرامة التأخير في تقديم 
اإلقرار الضريبي الشهري 

والمرتجعات

التأخير في المرتجعات 7,291
بسبب التغيير من االعتماد 
على مستشار خارجي  إلى 

االستعانة بموظفيين داخليين

تعيين موظفين مختصين هيئة الزكاة والدخل
لضمان تقديم اإلقرار الضريبي 

الشهري في الوقت المحدد

غرامة على إقامات 
الموظفين الغير مناسبة - 

ابها

غرامة على إقامات الموظفين 5,000
الغير مناسبة - ابها

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - أبها

االجراءات التصحيحية تشمل 
تحديث المهن في الوقت 

المناسب إلقامات الموظفين

وزارة الشؤون البلدية مشاكل في مولدات الصوت1,000غرامة على المركز – السامر
والقروية - الرياض

االجراءات التصحيحية تشمل 
العمل على إنهاء معاملة الكهرباء 

قبل تشغيل الفرع

مخالفة على المستودع – 
السلي

المساحة الزائدة المستخدمة 1,000
دون إذن مناسب

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - الرياض

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع 
األندية لضمان االلتزام

وزارة الشؤون البلدية الستخدام لوحة اعالنات400مخالفة على المركز- المنتزه
والقروية - المنطقة 

الشرقية

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع 
األندية لضمان االلتزام

مخالفة على المراكز – الروابي 
والملقا

عدم عرض الترخيص وتركيب 1,200
الكاميرات بدون إذن

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - الرياض

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع 
األندية لضمان االلتزام

مخالفة على المراكز – الحزام 
الذهبي والشفا والنخيل 

وزارة الشؤون البلدية عدم عرض الترخيص500
والقروية 

اتخذت تدابير تصحيحية في جميع 
األندية لضمان االلتزام

بيان أي عقوبـة أو جـزاء أو تدبيـر احتـرازي أو قيـد 
احتياطـي مفـروض علـى الشـركة مـن الهيئـة أو مـن 

أي جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضائيـة

4.6
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4.7

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. •
أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة وُنفــذ  •

بفاعليــة.
لــدى المجلــس أي شــك يذكــر بشــأن قــدرة  • أنــه ال يوجــد 

نشــاطها. مواصلــة  علــى  الشــركة 
أن المراجــع الخارجــي للشــركة قــد أبــدى رأيــه دون تحفــظ علــى  •

القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 2018.
لــم يوصــي مجلــس اإلدارة باســتبدال المراجــع الخارجــي قبــل  •

انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.
أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة  •

ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــًا للمعايي فــي 31 ديســمبر 2018 م وفق
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. •
التوجــد أي ترتيبــــات أو اتفــــاق تنــــازل بموجبــــه أحــــد أعضــــاء  •

مجلــــس إدارة الشــــركة أو أحــــد كبــــار التنفيذييــــن عــــن أي 
مكافــــآت

التوجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي  •
الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.

ال توجــد أدوات ديــن للشــركة، وال توجــد مصلحــة وأوراق  •
تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم 

فــي أســهم أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

4.8 إفصاحات

ال يوجــد لــدى الشــركة أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت  •
لمصلحــة موظفــي الشــركة.

التوجــد أي فئـــات وأعـــداد أي أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل  •
وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب أو حقـوق 
مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا الشـــركة خـــال الســـنة الماليـــة.

التوجــد أي حقـــوق تحويـــل أو اكتتـــاب بموجـــب أدوات ديـــن  •
قابلـــة للتحويـــل أو أوراق ماليـــة تعاقديـــة، أو مذكـــرات حـــق 
اكتتـــاب، أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا الشـــركة.

ليــس هنالــك أي اســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء مـــن جانـــب  •
لالســـترداد. قابلــة  ديـــن  أدوات  ألي  الشـــركة 

اليوجــد أي اختـــالف عـــن معاييـــر المحاســـبة المعتمـــدة مـــن  •
الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييــــن.

اليوجد أي مصلحــــة فــــي فئــــة األســــهم ذات األحقيــــة فــــي  •
التصويــــت تعــــود ألشــــخاص )عـــدا أعضـــاء مجلـــس إدارة 
الشـــركة وكبـــار التنفيذييـــن وأقرباءهـــم( أبلغـوا الشـركة بتلـك 
الحقـــوق بموجــــب المــــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد 
الســوق  فــي  الشــركة  أدرجــت  حيــث  واإلدراج،  التســــجيل 

الماليــة تــداول فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2018م.

يقر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بما يلي:

تقــوم شــركة لجــام للرياضــة بالعمل بشــكل مســتمر على تطوير 
إدارة  الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة حيــث تقــوم  الرقابــة  نظــام 
المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة 
ــي  ــد التصــور العــام عــن المخاطــر الت ــة المناســبة وتحدي الرقابي
باســتقاللية وموضوعيــة  المشــورة  وتقديــم  الشــركة  تواجــه 
ــق  ــات وتحقي ــق قيمــة مضافــة وتحســين العملي بغــرض تحقي

ــا. أهــداف الشــركة العلي

وقــد قامــت المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ العديــد مــن عمليــات 
المراجعــة الدوريــة والخاصــة وفقــًا لخطــة المراجعــة الســنوية 

المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة بهــدف إعطــاء التأكيــدات 
الالزمــة بشــأن فاعليــة وكفــاءة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر 
ذات  والوظائــف  األنشــطة  علــى  التركيــز  مــع  الشــركة،  فــي 
بتقديــم  الداخليــة  المراجعــة  تقــوم  كمــا  العاليــة،  المخاطــر 
عمليــات  وفاعليــة  كفــاءة  بتحســين  يتعلــق  فيمــا  المشــورة 
فقــد  مــن  الحــد  شــأنها  مــن  كان  والتــي  المختلفــة  الشــركة 
فــي  اإلســهام  إلــى  إضافــة  التكاليــف،  وخفــض  اإليــرادات، 
مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية وتنســيق أعمــال 
المراجعــة  عمليــات  بــأن  علمــًا  الخارجيــة،  الرقابيــة  الجهــات 

المشــار إليهــا لــم تظهــر وجــود مالحظــات جوهريــة.

نتائـج المراجعـة السـنوية لفعاليـة إجـراءات الرقابـة 
الداخليـة بالشـركة
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الطرف ذو 
العالقة

مدتها /نوعنوع الصفقةنوع عالقته بالشركة
المصلحة

قيمتها
)ريال سعودي(

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

عضو مجلس في شركة لجام للرياضة األستاذ 
ربيع خوري حتى تاريخ 2018/12/09م يعمل 

وكونه عضو مجلس في ذيب

خدمة تأجير السيارات – 
هذا التعامل تم بناًء على 
أسس تجارية دون شروط 

تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

1,241,993

شركة ميدغلف 
للتأمين

د.عبدالرحمن البراك )رئيس مجلس اإلدارة 
حتى تاريخ 2019/02/12 م( يعمل كرئيس 

مجلس لدى ميدغلف
د.طارق النعيم )عضو المجلس حتى 

2019/02/26 م( يعمل كرئيس تنفيذي لدى 
ميدغلف

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

تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

633,350

شركة فدوة 
للمقاوالت

حصة الصقري )عضو مجلس في لجام( كانت 
أحد مالك فدوة للمقاوالت حتى 24 سبتمبر 

2018

بناء – هذا التعامل تم بناًء 
على أسس تجارية دون 

شروط تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

5,927,597

شركة مهرة الخير 
للمقاوالت

مهرة الخير مملوكة من قبل أخ لرئيس 
التنفيذي السابق فهد الحقباني )استقال 

بتاريخ 25 أكتوبر 2018 م )وأخ عضو مجلس 
اإلدارة األستاذ عبدالمحسن الحقباني( انتهت 

عضويته بتاريخ 9/12/2018 م)

بناء – هذا التعامل تم بناًء 
على أسس تجارية دون 

شروط تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

3,297,315

شركة سكات 
للحلول 

اللوجستية

سكات مملوكة من قبل والد نائب الرئيس 
التنفيذي للتشغيل السابق سليمان القاضي 

)استقال في اكتوبر 2018 م(

تخليص جمركي – هذا 
التعامل تم بناًء على 

أسس تجارية دون شروط 
تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

2,178,706

شركة الحياة 
اإلستثمارية – 

سبورتا

سبورتا مملوكة من قبل أخ الرئيس التنفيذي 
السابق فهد الحقباني )استقال بتاريخ 25 
أكتوبر 2018 م وأخ عضو مجلس اإلدارة 

األستاذ عبدالمحسن الحقباني )انتهت 
عضويته بتاريخ 9/12/2018 م(

شراء أجهزة رياضية – هذا 
التعامل تم بناًء على 

أسس تجارية دون شروط 
تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة غير مباشرة

4,289,720

بيع أجهزة رياضية – هذا 
التعامل تم بناًء على 

أسس تجارية دون شروط 
تفضيلية

957,977

عقد تأجير المركز 
الرئيسي مدفوع 

لحمد الصقري

األرض مملوكة من قبل عضو مجلس اإلدارة 
ومن كبار المساهمين األستاذ حمد الصقري

تأجير األرض – هذا 
التعامل تم بناًء على 

أسس تجارية دون شروط 
تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة مباشرة

3,400,000

مجموعة 
الصقري

الشركة مملوكة من قبل عضو مجلس اإلدارة 
ومن كبار المساهمين األستاذ حمد الصقري 

واألستاذ علي الصقري هو نائب رئيس 
مجلس إدارة المجموعة

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

تفضيلية

العام المالي 2018م
مصلحة مباشرة

103,537

4.9 معامالت مع أطراف ذات عالقة
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لمــدى ب20 ســنويًا  تقييمــًا  يجــري  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى 
تحقــق اســتقالل العضــو والتأكــد مــن عــدم وجــود عالقــات 

أو ظــروف تؤثــر أو يمكــن أن تؤثــر فيــه.

تــم إدارج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع الثالــث مــن 
العــام 2018م وتقــوم حاليــًا بوضــع اإلجــراءات المطلوبــة 
خــالل  العضــو  اســتقاللية  مــدى  تقييــم  تتضمــن  التــي 
أن  إلــى  باإلضافــة  القادمــة،  واألعــوام  2019م  العــام 
مهــام  مــن  هــي  المســتقل  العضــو  اســتقاللية  تقييــم 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت حســب الئحــة عمــل اللجنــة 

المعتمــدة.

تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع الثالــث مــن وضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة.258
لوضــع  المطلوبــة  باإلجــراءات  وتقــوم  2018م  العــام 
خطــط التعاقــب علــى مجلــس إدارة الشــركة فــي العــام 

2019م.

فــي 308 واإلحــالل  التعاقــب  خطــة  وضــع  فــي  المشــاركة 
التنفيذيــة. الشــركة  وظائــف 

تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع الثالــث مــن 
لوضــع  المطلوبــة  باإلجــراءات  وتقــوم  2018م  العــام 
خطــط التعاقــب واإلحــالل فــي وظائــف الشــركة التنفيذيــة 

فــي العــام 2019م.

ــى ب32 يعقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات فــي الســنة عل
ــة أشــهر. األقــل، بمــا ال يقــل عــن اجتمــاع واحــد كل ثالث

تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع الثالــث مــن 
العــام 2018م وقــد تــم عقــد االجتمــاع الرابــع لمجلــس 

اإلدارة بعــد أربعــة أشــهر مــن اإلجتمــاع الســابق لــه، 

إجــراءات ج36 تبيــن  داخليــة  سياســة  اإلدارة  مجلــس  يضــع 
العمــل فــي مجلــس اإلدارة وتهــدف إلــى حــث أعضائــه 
ــاه الشــركة. ــزام بواجباتهــم تج ــة لاللت ــى العمــل بفعالي عل

تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع الثالــث مــن 
إلعــداد  المطلوبــة  باإلجــراءات  وقامــت  2018م  العــام 
بوضــع سياســة  اإلدارة  مجلــس  قــام  وقــد  السياســات 
داخليــة تبيــن إجــراءات عملــه وتــم اعتمادهــا فــي شــهر ينايــر 

مــن العــام 2019م.

علــى مجلــس اإلدارة تحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي 1و382
أميــن ســر مجلــس اإلدارة، علــى أن تتضمــن أيــًا ممــا يلــي:

أن يكــون حاصــاًل عــل شــهادة جامعيــة فــي القانــون . 1
ــا، وأن  ــا يعادله ــة أو المحاســبة أو اإلدارة أو م أو المالي
تكــون لديــه خبــرة عمليــة ذات صلــة ال تقــل عــن ثــالث 

ســنوات.

أن تكــون لديــه خبــرة عمليــة ذات صلــة ال تقــل عــن . 2
ســنوات. خمــس 

تحــرص الشــركة علــى أن يكــون لديهــا أميــن ســر مجلــس 
ــه  ــام بعمل ــة للقي ــرات الكافي ــه المؤهــالت والخب إدارة لدي

ــه بشــكل دوري علــى أكمــل وجــه، ويتــم تقييــم عمل

وضــع اآلليــات الالزمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس 392
تدريبيــة  ودورات  برامــج  علــى  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
بشــكل مســتمر بغــرض تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم فــي 

المجــاالت ذات العالقــة بأنشــطة الشــركة.

مــع مراعــاة أنــه تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع 
ــى أن  ــود الشــركة اإلشــارة إل الثالــث مــن العــام 2018م ت
األشــهر  خــالل  ســتعمل  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 
ــب أعضــاء  ــي خطــة بشــأن تدري ــى تبن ــة القادمــة عل القليل
المجلــس باإلضافــة إلــى وجــود قســم خــاص فــي الشــركة 
ــر  ــم توفي ــة يت ــن وبحســب الحاج ــب الموظفي ــي بتدري معن

تدريــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة.

ما لم يطبق من أحكام الئحة حوكمة 
الشركات وأسباب ذلك

4.10

تم تطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات عدا ما هو موضح في الجدول أدناه:
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يضــع مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة الترشــيحات أ41
اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجــان 
واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا؛ وذلــك مــن خــالل مؤشــرات 
األهــداف  تحقيــق  بمــدى  ترتبــط  مناســبة  أداء  قيــاس 
وكفايــة  المخاطــر  إدارة  وجــودة  للشــركة  االســتراتيجية 
ــب  د جوان ــى أن تحــدَّ ــة وغيرهــا، عل ــة الداخلي أنظمــة الرقاب
مــع  يتفــق  بمــا  معالجتهــا  واقتــراح  والضعــف  القــوة 

مصلحةالشــركة.

مــع مراعــاة أنــه تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع 
الثالــث مــن العــام 2018م تــود الشــركة اإلشــارة إلــى أنهــا 
تعمــل علــى وضــع اإلجــراءات والسياســات المنســجمة 

مــع المقترحــات االسترشــادية لهــذه الفقــرة.

يجــب أن تكــون إجــراءات تقييــم األداء مكتوبــة وواضحــة ب
وأن يفَصــح عنهــاا ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألشــخاص 

المعنييــن بالتقييــم.

يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهــارات والخبــرات ج
التــي يمتلكهــا المجلــس ، وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة 
فيهــا، مــع العمــل علــى معالجــة نقــاط الضعــف بالطــرق 
الممكنــة كترشــيح كفايــات مهنيــة تســتطيع تطويــر أداء 
عــل  األداء  تقييــم  يشــتمل  أن  أيضــًا  ويجــب  المجلــس، 

ــات العمــل فــي المجلــس بشــكل عــام. تقييــم آلي

اإلدارة د مجلــس  ألعضــاء  الفــردي  التقييــم  فــي  يراعــى 
مــدى المشــاركة الفعالــة للعضــو والتزامــه بــأداء واجباتــه 
ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك حضــور جلســات المجلــس 

ولجانــه وتخصيــص الوقــت الــالزم لهــا.

يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى هـ
ــالث ســنوات. ــه كل ث ــة مختصــة ألدائ ــم جهــة خارجي تقيي

يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمــًا دوريــًا و
ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء 
التنفيذييــن مــن دون أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش 
ــب القــوة  د جوان ــى أن تحــدَّ المخصــص لهــذا الغــرض  عل
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشــركة.

ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى -70 تشــكَّ
)لجنــة إدارة المخاطــر( يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن. وُيشــترط أن 
يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن المعرفــة بــإدارة 

المخاطــر والشــؤون الماليــة.

تم إضافة مهام لجنة المخاطر إلى لجنة المراجعة.
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تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:711

وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا 
يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق 
ــاًء علــى المتغيــرات  مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بن

الداخليــة والخارجيــة للشــركة.

تم إضافة مهام لجنة المخاطر الى لجنة المراجعة.

تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 2
الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق مــن عــدم تجــاوز الشــركة 

لــه.

التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها 3
بنجــاح، مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل 

االثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم 4
ــاس ومتابعــة المخاطــر  ــد وقي ــات تحدي ــة نظــم وآلي فعالي
أوجــه  لتحديــد  وذلــك  الشــركة؛  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 

القصــور بهــا.

المخاطــر 5 تحمــل  علــى  الشــركة  قــدرة  تقييــم  إعــادة 
وتعّرضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خــالل إجــراء اختبــارات 

المثــال( ســبيل  عــل  التحمــل 

إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات 6
إلــى مجلــس  المخاطــر، ورفعهــا  المقترحــة إلدارة هــذه 

اإلدارة.

تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة 7
بــإدارة المخاطــر.

ضمان توافر المواد والنظم الكافيه إلدارة المخاطر.8

ووضــع 9 المخاطــر  إلدارة  التنظيمــي  الهيــكل  مراجعــة 
توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

عــن 10 المخاطــر  إدارة  موظفــي  اســتقالل  مــن  التحقــق 
األنشــطة التــي قــد ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة للمخاطــر.

التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر 11
ــة  ــي بثقاف ــادة الوع ــى زي المحيطــة بالشــركة، والعمــل عل

المخاطــر.

ــر 12 ــة المراجعــة مــن مســائل قــد تؤث ــره لجن مراجعــة مــا تثي
فــي إدارة الشــركة.

تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بصفــة دورية كل )ســتة أشــهر( 72
علــى األقــل، وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلك.

تم إضافة مهام لجنة المخاطر الى لجنة المراجعة.
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تعــد وحــدة أو إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــرًا مكتوبــًا عــن أ78
أعمالهــا وتقدمــة إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة 
بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل. ويجــب أن يتضمــن هــذا 
التقريــر تقييمــًا لنظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ومــا 
نتائــج وتوصيــات،  الوحــدة أو اإلدارة مــن  انتهــت إأليــه 
وبيــان اإلجــراءات التــي اتخذتهــا كل إدارة بشــأن معالجــة 
ملحوظــات  وأي  الســابقة  المراجعــة  وتوصيــات  نتائــج 
بشــأنها الســيما فــي حــال عــدم المعالجــة فــي الوقــت 

المناســب ودواعــي ذلــك.

مــع مراعــاة أنــه تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع 
الثالــث مــن العــام 2018م وقــد قامــت الشــركة بإعــادة 
هيكلــة إدارة المراجعــة الداخليــة علــى أن تراعــي متطلبــات 

هــذه المــادة وتطبيقهــا خــالل العــام 2019م.

يحــدد مجلــس اإلدارة نطــاق تقريــر وحــدة أو إدارة المراجعــة ج
بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة ووحــدة أو  الداخليــة 
إدارة المراجعــة الداخليــة، علــى أن يتضمــن التقريــر بصــورة 

خاصــة مــا يلــي:

3. تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي تطبيــق 
نظــام الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد عــدد المــرات 
التــي أخطــر فيهــا المجلــس بمســائل رقابيــة )بمــا فــي ذلــك 
إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي عاجــل بهــا هــذه المســائل.

تضــع الشــركة برامــج تطويــر وتحفيــز المشــاركة واألداء 85
للعامليــن فــي الشــركة، علــى أن تتضمــن -بصفــة خاصــة 

مــا يلــي: -

تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصة لالســتماع 	 
فــي  ومناقشــتهم  الشــركة  فــي  العامليــن  آراء  إلــى 

المســائل والموضوعــات محــل القــرارات المهمــة.
برامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة أو نصيبــًا 	 

ــاح التــي تحققهــا وبرامــج التقاعــد، وتأســيس  مــن األرب
ــك البرامــج. ــل تل ــاق ع ــدوق مســتقل لإلنف صن

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	 

مــع مراعــاة أنــه تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع 
الثالــث مــن العــام 2018م وتــود الشــركة اإلشــارة إلــى 
أنهــا تولــي االهتمــام الكبيــر بموظفيهــا وتعمــل بشــكل 
مســتمر للقيــام باإلجــراءات الالزمــة لتبنــي مــا يكفــل تطــور 
موظفيهــا و الســعي إلــى تبنــي سياســات منســجمة مــع 

مــا ورد فــي هــذه المــادة.

يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل الالزمــة 88
ــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل االجتماعــي،  لطــرح مب

ــي: ــك مــا يل ويشــمل ذل

ــا تقــدم 	  ــط أداء الشــركة بم ــاس ترب وضــع مؤشــرات قي
ــك  ــة ذل ــادرات فــي العمــل االجتماعــي، ومقارن مــن مب

بالشــركات األخــرى ذات النشــاط المشــابه
اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي 	 

تتبناهــا الشــركة للعامليــن فيهــا وتوعيتهــم وتثقيفهــم 
بهــا.

ــة 	   اإلفصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعي
ــر الدوريــة ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة. فــي التقاري

وضــع برامــج توعيــة للمجتمــع للتعريــف بالمســؤولية 	 
االجتماعيــة للشــركة.

مــع مراعــاة أنــه تــم إدراج شــركة لجــام للرياضــة فــي الربــع 
الثالــث مــن العــام 2018م وتــود الشــركة اإلشــارة إلــى أنهــا 
بصــدد القيــام باإلجــراءات الالزمــة لتبنــي مــا ورد فــي هــذه 
المــادة مــع التنويــه بأنشــطة المســؤولية االجتماعيــة التــي 
قامــت بهــا شــركة لجــام للرياضــة كمــا ورد فــي الفقــرة 

رقــم 12 مــن هــذا التقريــر

فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة بحوكمــة 95
الشــركات، فعليــه أن يفــوض إليهــا االختصاصــات المقررة 
بموجــب المــادة الرابعــة والتســعين مــن هــذه الالئحــة، 
بشــأن  موضوعــات  أي  متابعــة  اللجنــة  هــذه  وعلــى 
تطبيقــات الحوكمــة، وتزويــد مجلــس اإلدارة، ســنويًا علــى 

األقــل، بالتقاريــر والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا.

ــة الترشــيحات  ــى لجن ــة الحوكمــة ال ــم إضافــة مهــام لجن ت
والمكافــات.
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السببتاريخ الطلب

لتصحيح تخصيص األسهم2018/09/11مالطلب األول

لتوزيع األرباح2018/11/1مالطلب الثاني

4.11 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
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هذا وقد استعرض التقريــــر معلومــــات عــــن أنشــــطة الشــــركة 
ــا المســـتقبلية  ــا وخططهـ ــا وإنجازاتهـ ــا الماليــــة وأدائهـ ونتائجهــ
خـــالل العـــام المالـــي المنتهـــي فــــي 31 ديســــمبر 2018م، 
والمعــد وفقــًا لمتطلبــات الئحــة حوكمة الشركات والضوابـط 
الشـــركات  التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـــذًا لنظـــام  واإلجـــراءات 
الخاصـــة بشـــركات المسـاهمة المدرجـــة الصادرتيــن عــن هيئــة 
األساســــي  والنظــــام  الشــــركات  ونظــــام  الماليــــة  الســــوق 

للشــــركة.

ويتقـــدم مجلــس إدارة شــركة لجــام للرياضــة )وقــت اللياقــة( 
بخالـص الشـكر والتقديـر علـى ثـقــة المساهمين والمستثمرين 
فـــي إدارة لجــام للرياضــة )وقــت اللياقــة( وستســتمر الشــركة 
بمــا  المســتقبلي  والتوســع  والنمــو  للنجــاح  مســيرتها  فــي 
يتماشــى مــع الخطــط واألهــداف المرســومة، آمليــن أن نلتقـــي 
بكـــم خـــالل االجتمـــاع الســـنوي للجمعيـــة العامـــة للمسـاهمين 
للـــرد علـــى استفســـاراتكم بخصـــوص مـــا تضمنـه هـــذا التقريـر.

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

كلمة الختام
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