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المحتويات
اتسم العام 2019م باألداء االستثنائي والنمو المستمر في لجام ،مدعومًا بتوسع
شبكة نوادي اللياقة في منطقة الخليج العربية والتواجد في  25مدينة بالمملكة
وثالثة مدن في دولة اإلمارات.
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أبرز مالمح العام
2019م

 29مليون

أبرز اإلنجازات المالية

زائر في عام 2019م

اإلنجازات التشغيلية

اإليرادات (ريال سعودي)

2019م

مركــز
لياقــة

تم إطالق برنامج جديد من التمارين عالية
الشدة باسم Turbo HIIT GX Studio
ّ
في نادي العليا ليديز بلس

2019م

 942مليون  206مليون
2018م

2018م

 799مليون  180مليون

%18

132

%25

نــمــو

مخصصا للسيدات
• منها  31مركزًا
ً
• إضافة  10مراكز في عام 2019م

نسبة اإلناث ضمن إجمالي أعضاء النوادي
• انضمام  23,406سيدة إلى األعضاء
عام 2019م

اإليرادات من اشتراكات األعضاء المماثلة
(ريال سعودي)

مركز لياقة

الحصول على لقب أفضل عالمة في قطاع
اللياقة في اإلمارات ضمن جوائز اللياقة

 283ألف
عضو نشط

• انضمام  67ألف عضو في عام 2019م

حصة تمارين «جي إكس» أقيمت
خالل عام 2019م

نــمــو

التدفقات النقدية التشغيلية
(ريال سعودي)

2019م

2019م

2018م

2018م

 565مليون  545مليون

%8

شخص في

209

%14

 521مليون  268مليون

 3.4مليون
ألف

صافي الدخل (ريال سعودي)

نــمــو

%103
نــمــو

تركيب نظام الدخول بالبصمة في
جميع المراكز مما ساهم في تعزيز األمن
وتحسين تجربة العمالء

5

من نحن

تأسست شركة لجام للرياضة
ومقرها الرئيسي هو
عام 2005م
ّ
مدينة الرياض.
نموا باه ًرا قوامه 132
ومنذ ذلك الحين ،حققت الشركة ً
ناد ًيا للياقة مملوكً ا بالكامل للجام عام 2019م ،لتنهي
تعد لجام أكبر
العام بحوالي  283,000مشترك .وبهذا
ّ

بلغ رأس المال المدفوع لدى لجام 523.8
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر
2019م ،ويتضمن  52.3مليون ريال
وأسهما
سعودي مدفوعة بالكامل
ً
مصدرة بقيمة  10ريال سعودي لكل منها.

مشغل لسلسلة المراكز الرياضية في منطقة دول
وتتصدر القطاع في شريحتي مراكز
الخليج العربية،
ّ

الذكور واإلناث ويعزى ذلك تحقيقها ما يزيد على 29
مليون زيارة لمراكزها خالل عام 2019م.

أما األسهم المتاحة والقابلة للتداول فبلغت قيمتها
 15.72مليون ريال سعودي بنهاية عام 2019م،

لتمثل  %30من إجمالي أسهم لجام المتاحة برسملة
سوقية قدرها  4.25مليار ريال سعودي.

وفر مرافق لجام المتكاملة أجواء عصرية تتسم بالنظافة
والترحاب ومزودة بأحدث التقنيات في عالم اللياقة،
يدعمها طاقم من الخبراء المؤهلين والمحترفين
وفلسفة تتجاوز المعايير العالمية لتحقيق معادلة

طموحة للنمو والتوسع.

7

الرؤية ،الرسالة والقيم

الرؤية

ّ
المفضل
أن نكون نادي اللياقة
واألقرب للجميع.

الرسالة

توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم
وتشجيع األفراد على ممارسة التمارين
الرياضية بشكل يومي.

القيم:
التميز في خدمة العمالء
•
ّ
•النزاهة
•المسؤولية
•التعاون
•االبتكار
9

ماتنا

عال

ارية

التج

صممت لجام نوادي لياقة مزودة بأحدث المعدات بهدف توفير بيئة
الرياضة واللياقة األفضل في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات،
من خالل مجموعة واسعة من الحصص التدريبية في مواقع متميزة .
تدير لجام  8عالمات تجارية في عالم اللياقة ،وهي:

المزيد من المعلومات على الصفحة 32
11

مراجعة اإلدارة
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مراجعة اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
إنه لمن دواعي ســروري البالغ أن أضع بين أيديكم
التقرير الســنوي للعام 2019م ،والذي شــهد نجاحات
مبهرا في
ـعا
باهرة في نتائجنا التجارية وتوسـ ً
ً
ملموســا في مســيرتنا نحو
وتقدما
مرافقنا المتطورة،
ً
ً
تحقيق أهدافنا االســتراتيجية.

السوق .إنها مرحلة تمكننا من االزدهار وتتيح لنا فرصة
تعزيز مكانتنا بفضل مرافقنا االستثنائية وخدماتنا
االحترافية وطواقمنا المتميزة وفهمنا الدقيق لما يرغب
به العمالء بالفعل.
كما شهد العام 2019م تعزيز اآلفاق الرقمية لدى لجام
من خالل أهدافها االستراتيجية التي تسعى لتقديم
أفضل تطبيق يعزز مشاركة العمالء ويدعم جهود
الشركة لتوفير بيئة ذكية للصاالت الرياضية .كما نعمل
على توسعة برامجنا لتكون مراكز اللياقة أقرب إلى
المنازل وأماكن العمل وذلك من خالل إطالق مفهومين
جديدين خالل العام 2020م.

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

تواصل لجام دفع توزيعات األرباح بنسبة
متميزة بلغت
إلى جانب تسجيل زيادة قدرها
في النقد المتحقق من عملياتها التشغيلية
خالل العام 2019م.
كما بلغ العائد على حقوق الملكية مستوى
سليما بواقع
ً

أداء قوي يؤتي ثماره

علي بن حمد الصقري
رئيس مجلس اإلدارة

نبذل قصارى جهدنا منذ إدراج لجام في عام 2018م
لنتمكن من تحقيق وتجاوز كل ما تعهدنا به
لمستثمرينا الكرام .وبفضل  10مراكز جديدة ونمو قدره
 %18في اإليرادات خالل العام 2019م ،فإن كل يوم
يجعلنا أقرب إلى تحقيق رؤيتنا الرامية لتقديم تجربة ال
مثيل لها عبر تيسير الوصول إلى أفضل مراكز اللياقة
واسعة االنتشار بالمنطقة.
رؤيتان وهدف واحد.

تفخر لجام بكونها عالمة سعودية تعمل بشكل مستمر
لما فيه صالح سكان المملكة .ومن خالل مهمتنا
الرامية إلى توجيه أفراد المجتمع إلى أسلوب حياة صحي
وتشجيع الناس على التمرين بشكل يومي ،فإننا نطمح
للتوافق مع طموحات القيادة بهدف إيجاد مجتمع يتمتع

نفخر بكوننا أكبر مشغّ ل
لمراكز اللياقة في
الشرق األوسط ،إذ بلغ عدد األعضاء

مشترك بنهاية العام 2019م

تمحور شغفنا خالل العام 2019م على االستثمار في
المرأة وفي شباب األمة ،فارتفعت نسبة عضوية السيدات
مخصصا لإلناث ،كما تعمل معنا
إلى  %25في  31مركزًا
ً
فرصا واعدة للغاية في شباب اليوم
 576سيدة .نرى
ً
اهتماما بالصحة يتمتع بدافع ووعي
أكثر
الذي يمثل جي ًلا
ً
اجتماعي أكبر ،مما يمكنه من دعم رؤية  .2030ومن
خالل مبادراتنا للياقة وقيمنا الجوهرية ،فإننا سنغتنم
قدرات أولئك الشباب والشابات الذين سيكونون قادة
المستقبل.
أما تطوير أسواقنا المؤسسية فقد كان إنجازًا باه ًرا خالل
العام الماضي ،إذ ارتفع عدد األعضاء ليصل إلى 41,000
عضو من أكثر من  280مؤسسة – وهو نجاح متكامل
يشمل جميع األطراف نظ ًرا لتمتع أولئك الموظفين
بمرافق ذات مستوى عالمي متميز ،كما يمثل قفزة هائلة
لألمام تدعم مسيرتنا لتعزيز اهتمام مجتمع األعمال
السعودية بالصحة وأهمية الحياة الصحية.
الريادة في قطاع سريع التطور والنمو
نفخر بكوننا أكبر مشغّ ل لمراكز اللياقة في الشرق
األوسط ،إذ بلغ عدد األعضاء  283,000مشترك بنهاية
العام 2019م – وهو رقم مذهل في قطاع مه ّيأ
تقدر نسبة االشتراك في نوادي
لتقديم المزيد .كما ّ
اللياقة بالمملكة العربية السعودية بحوالي  %4فقط
مقارنة مع  %15إلى  %20في الدول الغربية – األمر الذي
يعني إمكانات واعدة وفرصًا للنمو في أسواق المملكة.
ونحن إذ نسعى لالستثمار في نمو حجم القطاع فإننا
نركز كذلك لتوجيه جهودنا على رفع حصتنا في ذلك

وخالل العام المنصرم ،أصبحت عروض المنتجات
الذكية وتخصيص رأس المال مرادفات لنمونا ونجاحنا
المتواصلين ،كما آتت مبادراتنا لتخفيض التكلفة ثمارها
عبر توفير  10مليون ريال سعودي من خالل مختلف
البرامج المبتكرة.
حققت لجام نتائج مذهلة في السابق وستواصل السعي
الحثيث لتلبية توقعات المساهمين بأكبر قدر من
الشفافية والثقة واالحترافية.
تعزيز أدائنا في مجال حوكمة الشركات وإدارة
المخاطر
يواصل مجلس إدارة لجام ،والذي يضم نخبة من األعضاء
المؤهلين والمتمرسين ،تقديم الدعم لإلدارة والموظفين
وتوجيههم في ضوء رؤيتنا االستراتيجية .ونحن سعداء
بوجود فريق يتسم بالشغف واالهتمام لالرتقاء بالشركة
إلى مستوى جديد من األداء المتميز.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات للعام 2020م ،فإن
أهدافنا تتمحور حول بناء إطار عمل إلدارة المخاطر
المؤسسية وتسريع نشر نتائج المراجعة الداخلية
للمعنيين ،وطرح تقنيات جديدة ألتمتة عمليات
المراجعة.

وكان لفريق لجام بأكمله دور بارز في ترسيخ قيمنا
المتمثلة في التميز في خدمة العمالء والنزاهة
والمسؤولية واالبتكار والتعاون .وندرك أننا ما كنا لنصل
إلى ما وصلنا إليه دون تفاني موظفينا والتزامهم
المستمر ،ولهذا فإننا نعرب لهم عن تقديرنا وامتناننا
بمزايا وحوافز خاصة منها أنشطتنا التفاعلية المتميزة
والبرامج التدريبية والعضوية المجانية في مراكز اللياقة
والسعي الدائم لتحقيق التنوع بين الجنسين بما يضمن
رفيعا.
وأداء
ثقافة ديناميكية
ً
ً
اإلقرارات
في ختام هذه السنة الحافلة ،ال يفوتني أن أق ّر بأهمية
مساهمات زمالئي من أعضاء مجلس اإلدارة ،كما أود أن
أعرب ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة عنهم ،عن تقديري
البالغ لحكومتنا الرشيدة على رؤيتها الملهمة ،وإلى
مساهمينا الكرام على ما منحوه لنا من ثقة والتزام
خالل مسيرتنا.
وأخي ًرا وليس آخ ًرا ،أعرب عن امتناني الفائق للعزيمة
والتفاني البارزين لدى فريق اإلدارة وأشكر كافة أفراد
الفريق على مساعدتنا في تحقيق أفضل النتائج فيما
نبدأ حقبة جديدة وش ّيقة من النمو والتوسع.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

ال تقتصر دوافعنا لتحقيق النجاح على بلوغ أهداف
األعمال ،فنحن نعمل على ترسيخ الغاية واإللهام لدى
الجيل الجديد والوعي بأهمية المحافظة على صحتهم،
وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة  .2030ندرك أن صحة
ً
ارتباطا وثيقً ا بنجاح األمة،
مجتمعاتنا ورخاءها ترتبط
ونملك الوسائل المناسبة والفرصة المواتية لنكون قوة
مؤثرة في تحقيق هذا الهدف الحيوي.

بقوة الذهن والجسد .كما أن التزامنا تجاه السعودة
وإنجازاتنا كشركة حققت أعلى معدالت التوطين ضمن
برنامج «نطاقات» تمثل أولويات أساسية نفخر بها ونعقد
العزم على مواصلتها.

على الرغم من استثمارات الشركة الضخمة في
المرافق القائمة والجديدة ،تواصل لجام دفع توزيعات
األرباح بنسبة متميزة بلغت  ،%60إلى جانب تسجيل
زيادة قدرها  %103في النقد المتحقق من عملياتها
التشغيلية خالل العام 2019م .كما بلغ العائد على
سليما بواقع .%28.5
حقوق الملكية مستوى
ً

عاما في القطاع ،إلى جانب فريق اإلدارة العليا وتفانيه
ً
أيد أمينة تحسن قيادتها
المستمر ،فإن شركتنا في ٍ
دون شك.

ال زلنا في بداياتنا والقادم أفضل!

تعزيز ومشاركة الفريق
يقف مجلس اإلدارة إلى جانب فريق قيادة الشركة ،والذي
جرى رفده بمزيد من المدراء المتمرسين خالل العام من
أجل توجيه الشركة والمشاركة في قيادتها خالل هذه
المرحلة الحرجة من النمو .وبفضل الرئيس التنفيذي
جاستين ماسغروف وما يتمتع به من خبرة تفوق 30
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مراجعة اإلدارة

رسالة الرئيس التنفيذي
ـتثنائيا كأول عام كامل ينقضي منذ
عاما اسـ
كان ً
ً
بدأت لجام تداول أســهمها كشركة مدرجة .فإن
مكانتنا الرائدة في صدارة مؤسســات اللياقة
بالمنطقة راســخة وتنعكس على كل من نجاح
عائداتنــا المالية وتوســعنا الطموح وجهودنا للتنوع
خالل العام 2019م.

جاستين ماسغروف
الرئيس التنفيذي

وقد أطلقنا استراتيجية لجام الطموحة للسنوات الثالثة
المقبلة ،والتي تهدف إلى زيادة جاذبية عروضنا عبر
التركيز على تجاوز توقعات المشتركين واالستثمار في
الموظفين وتقديم التقنيات المبهرة وتحسين جودة
الخدمات إلى جانب االستمرار في توسع انتشار العالمة
إلى آفاق جديدة.

لياقة من أجل النمو

استمرار النمو واألداء

ال يمكن التقليل من أهمية مساهمات لجام في مجال
الصحة واللياقة في المملكة العربية السعودية ،فنحن
شركة سعودية المنشأ تفخر بخدمتها للمملكة
وشعبها كأكبر مشغّ ل لمراكز اللياقة في الشرق
األوسط.

ّ
تمكنا من
خالل عام اتسم بتسارع التوسع والتطور،
تجاوز أهدافنا وتوقعات مساهمينا وتحقيق إيرادات
قياسية اقتربت من مليار ريال سعودي وأرباح فاقت 200
مليون ريال سعودي .وبالتزامن مع نمو أسواق اللياقة
وظهور فرص جديدة فيهاِ ،بتنا نتمتع بمكانة مثالية
تمكننا من االستفادة من موقعنا الحالي وركوب موجة
النمو وتخفيض التكاليف لتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا
وكافة أصحاب المصلحة المعنيين في العام المقبل.

نستثمر بشكل مكثف في المرافق العصرية والمعدات
المتطورة والمنصات التقنية التفاعلية – وهو إنجاز ال
يفوقه سوى التزام مدربينا الخبراء تجاه ضمان رضا ووالء
األعضاء .ولتحقيق ذلك ،تواصل لجام توسعة نطاق
تأثيرها وعروضها ذات القيمة الفريدة لتحرص على توافر

تمكّ نا من تجاوز أهدافنا وتوقعات
مساهمينا وتحقيق إيرادات قياسية
اقتربت من

مليار
مليون

ريال سعودي

ريال سعودي

عاما إيجاب ًيا للغاية من حيث الدخل الكلي من
شهدنا ً
االشتراكات ،والتي ارتفعت بنسبة  %27بفضل ارتفاع
اشتراكات العضوية في مراكز اللياقة التي تقدم خدمات
مميزة في القطاع وتعزيز المراكز التي تقدم خدمات
نموا قدره  %18في
فريدة من نوعها – مما دعم ً
اإليرادات و %14في صافي الدخل.
وعلى الرغم من انخفاض دخل االشتراكات واإليرادات في
فئات «بلس» و «جونيور» بسبب إغالق مركزي «بلس»
لتحويلهما إلى مرافق مخصصة للسيدات وإغالق أحد
مراكز «جونيور» بسبب انتهاء عقد اإليجار ،فإن صافي
دخل كال الفئتين ارتفاع بسبب انخفاض التكلفة
واستمرارية األعضاء النشطين في مراكز قريبة.

نجاحا باه ًرا
كان استثمارنا في مرافق مخصصة للسيدات
ً
خالل العام 2019م ،حيث افتتحنا  5مراكز من أصل 10
ناد للسيدات في تبوك وأول
خالل العام – منها أول ٍ
نوادي «ليديز بلس» في الخبر – ليصل المجموع إلى
 31مركزًا .بأكثر من  58,166عضوًا ،تشكل السيدات
اآلن  %25من األعضاء النشطين ،وهي فئة ربما لم
يتم التعامل معها في السنوات الماضية ولكنها برزت
بشكل واضح فيما تتطلع لجام إلى االستثمار في
ثمانية مرافق أخرى مخصصة للسيدات حصر ًيا خالل
العام 2020م.
كما افتتحنا خالل العام خمسة مرافق جديدة للرجال
منها أول مركز لنا في مدينة أبها ،وذلك تماشيًا مع
خططنا للتوسع في مناطق أخرى بالمملكة وتعزيز
تواجدنا في السعودية.
وتمثلت المرافق الجديدة التي تم افتتاحها خالل العام
2019م بعدد من عالمات لجام التجارية ،إذ افتتحت
«وقت اللياقة» و «وقت اللياقة ليديز» أربع مراكز جديدة
لكل منها ،فيما جرى افتتاح كل من «وقت اللياقة برو»
و «وقت اللياقة ليديز بلس».
ضخما في أعمال اللياقة المؤسسية
ارتفاعا
شهدنا
ً
ً
الموجهة لموظفي المؤسسات – حيث أصبحت كبرى
الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستعين
بطواقم «وقت اللياقة» لتشغيل النوادي الرياضية لديها
وتوفير بيئة صحية لموظفيها ،مما يساعدها على
استقطاب أفضل المواهب لدعم أعمالها .وبفضل قاعدة
متينة من العمالء في هذه الفئة ومجموعة واسعة
من العمالء المؤسسين المحتملين ،فإن توقعاتنا لعام
2019م وما بعده تؤكد أن القطاع يمثل قناة واعدة
بمزيد من االزدهار للشركة.
أداء فاق
أما أعمالنا في دولة اإلمارات فقد حققت كذلك ً
نضجا في مجال مرافق
يعد أكثر
التوقعات – ففي سوق
ّ
ً
اللياقة ،تمكنت معايير مراكزنا األربعة من الحصول على
جائزة أفضل عالمة في مجال اللياقة خالل العام وذلك
ضمن جوائز اللياقة في ديسمبر 2019م.
تعزيز تجربة العمالء ووالئهم
بينما نواصل مسيرتنا بعزم نحو تحقيق رؤيتنا للتميز،
سنقدم برامج جديدة لتعزيز معايير «وقت اللياقة»
وتطبيق برامج الوالء التي ستساهم في زيادة معدالت
تماما
االحتفاظ بالمشتركين في المستقبل .كما ندرك
ً
أن التقنية تلعب دو ًرا متزايد األهمية في قطاع اللياقة،
ونحن عازمون على ريادة المجال وتحقيق الصدارة في
هذا الجانب من أعمالنا.
سيتضمن تطبيقنا المخصص لألعضاء مدر ًبا افتراض ًيا
ومجموعة واسعة من الخدمات ،مما سيساعدنا على
جمع البيانات وإضافة المزيد من التحسينات وابتكار

بأكثر من
عضوًا ،تشكل السيدات اآلن
من األعضاء النشطين
قناة جديدة للوالء تعزز من مشاركة األعضاء .ومن
خالل التركيز المتجدد على وسائل التواصل االجتماعي
والرقمي ،فإننا سنتمكن كذلك من التركيز على بناء
عالمتنا التجارية وزيادة المبيعات ومواصلة ترسيخ
سمعتنا المرموقة بوصفنا سلسلة نوادي اللياقة
المفضلة في المملكة – والتي تتواجد على مقربة من
ّ
منازل األعضاء وأماكن عملهم.
مزيد من النمو والقوة في عام 2020م
يدفعنا شغفنا بالمستقبل ،وأشعر شخص ًيا بالتشويق
والحماس وأنا أتطلع إلى اإلمكانات الواعدة التي
سيحققها فريق إدارتنا العالمي الجديد ودوره كقوة
داعمة في المرحلة المقبلة من النمو في لجام.
وضمن تطلعاتنا لعام 2020م ،تتمثل استراتيجياتنا
الفورية في تعزيز نمو نتائجنا المالية وأعداد المشتركين
من خالل التسعير الذكي وتحسين القدرة على االحتفاظ
بالعمالء وتحسين إمكانات تسويق العالمة التجارية.
جديدا في مواقع متنوعة
كما نخطط الفتتاح  15مركزًا
ً
بالمنطقة ،لنكون أقرب من أي وقت مضى إلى عمالئنا
ومشتركينا ،بينما سندرس مجموعة واسعة من
المجاالت التي تساهم في تنويع مصادر اإليرادات وتعزيز
تجربة العمالء وتفاعلهم مع العالمات التجارية.
ومن شأن مبادرات خفض التكلفة أن تعمل على
تقليل التكاليف الثابتة سواء على الصعيد اإلداري أو
نفقات المباني ،فيما يتيح لنا النهج المتكامل لخدمة
المشتركين بأحدث البرامج والمعدات البقاء في صدارة
قطاع اللياقة.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

تواصل العالمات التجارية لشركة لجام إلهام عدد
متزايد من المشتركين لتقدم لهم تجربة ال مثيل لها
فيما تساعدنا على االحتفاظ بقاعدة عمالئنا الجوهرية
وتنميتها – بالتزامن مع سعينا الفتتاح فروع في مواقع
جديدة وتلبية االحتياجات الفريدة للعمالء وتحقيق
إنجازات ش ّيقة في سوق اللياقة المؤسسي .سعدنا
للغاية بما حققته الشركة من نمو على مدار العام
ّ
تمكنا فيه من تلبية التزاماتنا تجاه
في الوقت الذي
المساهمين والمشتركين والمملكة.

مراكزها في أفضل المواقع التي يسهل الوصول إليها
عبر المملكة.

أعضاء أصحاء وعالمات تجارية مرموقة

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

لقد كان من دواعي سروري أن يتم اختياري لمنصب
الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة في سبتمبر
2019م ،حيث فوضني مجلس إدارة الشركة للعمل
على جعل شركتنا مناسبة للنمو .بالنيابة عن الشركة
بأكملها ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر
للرئيس التنفيذي السابق السيد أحمر عزام ،على قيادته
ورؤيته الممتازة خالل الفترة االنتقالية الحرجة التي م ّرت
بها الشركة.
أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس اإلدارة
أخي ًراّ ،
وأعضاء المجلس الكرام على توجيهاتهم المستمرة
ودعمهم ،وإلى كامل فريق لجام على ما بذلوه من
عاما استثنائيًا من اإلنجاز،
جهود جعلت العام المنصرم ً
ولكافة مساهمينا وشركائنا ومشتركينا على كونهم
جزءا ال يتجزأ من مسيرة لجام المبهرة.
ً
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

لياقة
لتحقيق النمو
لجام تتمتع بلياقة لمواصلة تحقيق النمو
نبــذل قصــارى جهدنــا في كل يــوم ،مدفوعين بالفرص
الهائلــة التــي تنتظرنــا .يعمل فريقنــا الديناميكي المتنوع
بانســجام وتناغــم انطال ًقــا من ثقافتنــا التي تعزز األداء الرفيع
وترســخ القيم المشــتركة – ولهذا نشــعر بالقوة والفخر
بمكانتنــا الراســخة فــي صدارة قطاع اللياقــة بالمنطقة.
التقرير الســنوي لشــركة لجام

لكن هذا ال يعني أننا نشــعر بالرضا ،فنحن نواصل الســعي
لمزيد من النمو والقوة والتوســع في نطاق انتشــارنا
وعالماتنــا التجاريــة لنقتــرب أكثر من مشــتركينا ونجعلهم
ـزءا أساسـ ًيا ممــا نقدمه من عــروض ال مثيل لها .نركّ ز
جـ ً
بشــكل كبيــر علــى تطوير موظفينــا وتقنياتنا ،وهو تركيز
يمنحنــا القــوة والعزيمــة للقفز إلــى نجاحات أعلى وأكبر،
كمــا أن التزامنــا الدائــم تجــاه صحة ولياقــة مجتمعاتنا يلهم
أمتنا وصالحها.
أفعالنــا ويوجــه طموحاتنــا لما فيه خيــر ّ
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مراجعة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
عاما من األداء المالي االستثنائي
شــهدت لجام ً
واســتدامة النمو المتين عبر كافة المؤشرات
الرئيســية ،مما عكس مكانتنا الرائدة في القطاع
وقوة عالماتنــا التجارية والتنوع المتواصل في
مصادر اإليرادات.

توزيع اإليرادات حســب المنطقة (مليون ريال ســعودي)
المنطقة الوسطى

459.02

18.79
ريال
سعودي

المنطقة الغربية

312.30

151.96
ريال سعودي
459.02
ريال سعودي

محمد ميراج الدين

312.30
ريال سعودي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

نجحت شركة لجام الرياضية (وقت اللياقة) في تسجيل
أعلى إيرادات في تاريخها بلغت  942مليون ريال في عام
2019م مرتفع بنسبة  %18من  800مليون ريال سعودي
في عام 2018م .ويعود الفضل في هذا إلى افتتاح
المراكز الجديدة ،إلى جانب التركيز بشكل أساسي على
شريحة المشتركات من اإلناث والنمو السليم في إيرادات
العضوية من المراكز المتماثلة  ،إلى جانب ارتفاع إيرادات
التدريب الشخصي.

قوبل هذا النمو المرن في اإليرادات واألرباح بارتفاع
إجمالي في التكاليف التشغيلية من  495مليون إلى
 583مليون ريال سعودي على خلفية افتتاح المراكز

الربح لكل سهم
إرتفاع بمعدل

ارتفعت اإليرادات من اشتراكات األعضاء من  730مليون
ريال سعودي عام 2018م إلى  845مليون ريال سعودي
عام 2019م ،رافقتها قفزة بنسبة  %72في اإليرادات
من المراكز المخصصة للسيدات من  118مليون ريال
سعودي إلى  203مليون ريال سعودي – مما يسلط
الضوء على تركيزنا المستمر على تلك الشريحة ذات
النمو المرتفع .كما شهدت المراكز المخصصة للرجال
نموا في إيراداتها من  613مليون ريال سعودي إلى 642
ً
مليون ريال سعودي خالل عام 2019م.
وساهم الدخل المتحقق من التدريب الشخصي بمبلغ
 88مليون ريال سعودي خالل عام 2019م ،مما يمثل
ارتفاعا قدره  %47مقارنة بالعام السابق .ويعزى هذا
ً
النمو بشكل رئيسي إلى المراكز اإلضافية للتدريب
الشخصي وتحسن معدل االستفادة منها.

%14
3.44

3.93

206
2018م

2019م

ارتفع صافي األرباح خالل
العام من  180مليون
ريال سعودي إلى

المنطقة الشرقية

151.96

اإلمارات العربية المتحدة

18.79

المجموع
 942.07مليون
توزيع اإليرادات حســب الجنس (مليون ريال سعودي)

225.96
ريال سعودي

مراكز الرجال

716.11

التقرير الســنوي لشــركة لجام

وارتفع صافي األرباح خالل عام من  180مليون ريال
سعودي إلى  206مليون ريال سعودي بنهاية عام
2019م ،ليصبح الربح للسهم الواحد  3.93ريال
سعودي .يعزى هذا األداء المتين إلى القفزة الهائلة في
األرباح التشغيلية من  203مليون ريال سعودي إلى 269
مليون ريال سعودي وذلك في فئتي المراكز المتماثلة
وغير المتماثلة فض ً
ال عن مبادرات التحكم بالتكلفة
خالل العام .كما استمر المسار اإليجابي المتين لألرباح
الدين ،والتي
قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء ّ
ارتفعت من  313مليون ريال سعودي إلى  470مليون
ريال سعودي.

الجديدة ،وانخفاض قدره  %8في دخل التأجير وقفزة
كبيرة في تكلفة التمويل خالل العام من  21مليون
إلى  58مليون ريال سعودي – وهو ما يعزى بشكل
أساسي إلى أثر تطبيق المعيار  16من المعايير الدولية
للمحاسبة والتقارير المالية (جاءت تكلفة التمويل
بواقع  34مليون ريال سعودي ضمن التزامات التأجير)
إلى جانب ارتفاع رسوم إطفاء الدين بواقع  63مليون
ريال سعودي بموجب المعيار  16من المعايير الدولية
للمحاسبة والتقارير المالية .وكان صافي األثر اإلجمالي
للمعيار  16على األرباح والخسائر للعام الحالي سلب ًيا
بواقع  8مليون ريال سعودي.

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

مراكز السيدات

716.11
ريال سعودي

225.96
المجموع
 942.07مليون

مليون ريال سعودي
بنهاية العام 2019م ،الربح للسهم
الواحد  3.93ريال سعودي
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

نموذج األعمال

يبيــن نمــوذج أعمالنا كيفية تحقيق القيمة المضافة لمجموعة واســعة من
أصحاب المصلحة ،والمصادر المســتخدمة لتحقيق أهدافنا االســتراتيجية .يقوم
النمــوذج علــى قدرتنا على تزويد عمالئنا بأفضل بيئة ممكنة لممارســة الرياضة
واللياقة في المنطقة.

الرؤية
والرسالة

القيمة التي
نقدمها

الرؤية

المفضل واألقرب للجميع.
أن نكون نادي اللياقة
ّ

الرسالة

المدخالت

توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع
األفراد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

اإلدارة المالية

نهج أعمالنا

خدمة العمالء

موظفونا

zتأجيــر األراضــي لفترات طويلة وبناء
صــاالت رياضيــة عالية الجودة بأحدث
وأنســب المرافق والتصاميم
 zبرنامــج عضويــة عالي القيمة
 zمواقع اســتراتيجية
 zمدربــون وخبراء معتمدون
 zعالمــات تجاريــة تلبــي مختلف احتياجات
التركيبــة الســكانية فــي المملكة العربية
السعودية
 zبرامــج تدريــب معتمدة دوليًا
 zاالســتفادة من فرصة اللياقة النســائية

الكفاءة التشغيلية

العالمات التجارية

مرافــق للياقــة والرياضة بدرجة األعمال،
مصممــة للعمــاء المهتمين بمجموعة
واســعة من خيــارات المرافق واللياقة.

مركــز بدرجــة اقتصادية مصمم
للعامليــن المهتميــن باللياقة .

أعلى مســتويات المراكــز التي تقدمها
عالمــة وقــت اللياقة ،والمصممة
خصيصــا لألفــراد من أصحاب الثروات.
ً

مرافــق راقيــة متكاملة الخدمات،
مكرســة ومصممة حصر ًيا
للمشــتركات من اإلناث

مراكــز مصممــة للرياضيات من
اإلنــاث ومــن يتطلعن لتحقيق
اللياقة

تجربــة فاخرة وحصرية
للنساء

مركــز خــاص مصمم لألطفال
والشــباب بين سن 16-6
سنة

التدريبات
yتمارين كارديو
yتمارين تقوية
yدورات تدريبية شخصية
yتمارين كروس فيت
yالتمارين المتقطعة عالية
الكثافة
yالمالكمة
المرافق
yجاكوزي
yساونا
yغرف بخار
yقاعات تدريب
yسكواش
yصاالت
yمراكز أعمال
لوازم االسترخاء
yحمامات
yخزائن
yمناشف
yصنادل

نمو في عدد األعضاء
ونسب والء العمالء

عوائد مستدامة
للمساهمين

مجتمع صحي

التقرير الســنوي لشــركة لجام

zعمليــة اتخــاذ قرارات مبنية
علــى العمل الدؤوب
والتركيــز على المخاطر
zالتركيــز على العمالء
zمنتجــات وخدمات مبتكرة
مصممــة لتلبية احتياجات
العمالء
zالتركيــز على الجودة
والكفاءة

القيمة المقدمة

الخدمات
والمزايا

زيادة الحصة السوقية

ديناميكيات السوق
نطبق أفضل ممارسات الحوكمة ونتبنى قيم قوية،
وندعم ذلك بأعلى معايير إدارة المخاطر لدينا
ّ
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مراجعة اإلدارة

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

االستراتيجية
تســاعدنا كل خطوة نتخذها خالل مســيرتنا الواعدة في تحقيق رؤيتنا بأن
نكون نادي اللياقة المفضل واألقرب للجميع .ونســعى إلى مواصلة مســار
نجاحنا القائم على النمو الســريع والتوســع والتنوع خالل الســنوات المقبلة
من خالل إطالق اســتراتيجيتنا الجديدة للســنوات الثالثة القادمة .ومن
خــال تنفيذ االســتراتيجية بعزم وإصرار علــى تحقيق الغاية المرجوة منها،
ســيكون بوســعنا تحقيق القيمة المســتدامة والملموسة لكافة المشتركين
ولفريق عملنا ولمســاهمينا وبلدنا

الركائز االستراتيجية
تجربة عمالء فريدة

•تقديم أفضل تطبيق
للهاتف المحمول في
فئته ،لبناء عالقات قوية
مع األعضاء والعمالء
المحتملين ويساعد في
زيادة الوالء للعالمة التجارية
•اعتماد مفهوم النادي الذكي
وتوفير تجربة مستخدم غير
نقدية ومبسطة ألعضائنا
•أتمتة العمليات والنظم
التجارية لتعزيز الكفاءة
والتعاون
•بناء تطبيق للهاتف
المحمول مخصص
للموظفين لزيادة
مستويات إشراكهم
ودعم التدريب،
وألن يكون مركزًا
للمعلومات

التركيز على الموظفين
•أن نكون «مكان العمل
المفضل» الذي يقدم
ثقافة عمل إيجابية
ومحفزة
•تقديم هياكل واضحة
وفعالة تكافئ كل
المجتهدين في العمل
من خالل النجاح المشترك
•السعي الستقطاب أفضل
المواهب والحفاظ على
المواهب الموجودة حاليًا،
باإلضافة إلى تطوير
تطور
استراتيجية
ّ
وظيفي خاصة بنا
•تطوير أكاديمية لجام
لتمكين موظفي
الشركة تلقي
تدريب وتطوير عالي
المستوى

النمو
•زيادة معدل التوسع في النوادي
التابعة لشركتنا ،من خالل األندية
التقليدية وشراكات اللياقة المؤسسية
وتنمية مفهوم النوادي الرياضية
الصغيرة للرجال والسيدات
•الحفاظ على التوازن بين جودة العالمة
التجارية واالستثمار والتميز التشغيلي خالل
التوسع
•تطوير موارد الدخل الثانوية مثل منتجعات
السبا والمقاهي وتجارة المكمالت الغذائية
الرياضية
•تحليل سياسة التسعير للحفاظ على
المسار الربحي لألندية وزيادة فرص الدخل
•زيادة عدد أعضاء النادي إلى  500ألف
عضو بحلول العام 2023م
الفعال في
•الحفاظ على نهجنا
ّ
االستحواذ على العقارات وضمان
تقديم المواقع أداء متجانس
•التركيز على المبيعات والحفاظ
على أعضاء النادي

الجودة
•بناء أنظمة تضمن درجة عالية
من معايير الجودة في جميع
مجاالت األعمال
•تقديم تدابير مراقبة الجودة يتم
تدقيقها ومراجعتها من قبل أطراف
ثالثة ،بما في ذلك العميل السري
ومؤشر رضا العمالء ،اللذان يرتبطان
بتطورنا اإلداري وبالمكافآت.
•ابتكار تمارين خاصة بالمجموعة ،مثل
أجهزة ركوب الدراجات وصاالت التمارين
المتقطعة عالية الكثافة والصاالت
الرياضية ،لتعزيز مكانتنا كشركة
رائدة في السوق
•الشراكة مع أأفضل العالمات
التجارية التي تساهم في إضافة
القيمة ألعضاء أنديتنا
•تقديم أحدث طرق تحليل
البيانات التي ستفيد عمالئنا
وأعمالنا على حد سواء

التقرير الســنوي لشــركة لجام

•الحصول على التقدير
المستحق لخبرة أعضائنا
االستثنائية والمعايير الرائدة
التي نتبعها
•توفير وصول واسع النطاق
لخدمات الدعم في نوادي وقت
اللياقة
•توفير تجربة ترحيب سلسة
لألعضاء لضمان رضا العمالء
•أن نكون سباقين في االستماع
إلى المالحظات من خالل إجراء
استبيانات رضا العمالء بشكل
متكرر
•تعزيز ثقافة متركزة على
العمالء من خالل التدريب
والتعلم اإللكتروني
واالختبار والتقييم
المنتظم

تقديم أحدث التقنيات
الرائدة
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

إدارة المخاطر
تســعى لجام إلى حماية مســاهميها وســمعتها وقيمة أصولها من خالل
والحد من آثارهــا .نلتزم بتطوير ثقافتنا
فعاليتهــا فــي التعرف إلى المخاطر
ّ
إلدارة المخاطر بشــكل مســتمر عبر سياســة إدارة المخاطر وإطار عمل إدارة
المخاطر إلى جانــب التطوير المتواصل للفريق.
سياسة إدارة المخاطر

عملية وإطار إدارة المخاطر

تتمثل سياسة إدارة المخاطر لدى لجام في تحديد وتحليل
بناء
كافة المخاطر واالستجابة لها بالشكل المناسب
ً
على مستوى األولوية الذي يتحدد من خالل مدى احتمالية
وقوعها واألثر المترتب عليها .تتسم عملية إدارة المخاطر
تلك باالستمرارية ،وتتماشى مع استراتيجية الشركة
وأهداف األعمال وغاياتها التشغيلية.

تع ّرف لجام المخاطر بأنها أية أحداث محتملة أو فرص
يمكن أن ينجم عنها ما يمنع تحقيق األهداف ،ويمكن
قياسها من حيث األثر المترتب عليها واحتمالية وقوعها.
تنشأ المخاطر من احتماالت وقوع أي حدث غير مؤكد من
شأنه تهديد القدرة على تحقيق األهداف أو يرتبط بفرصة
تحول بين التمكن من تحقيق الفوائد المرجوة.

نظاما من السياسات واإلجراءات
كما تطبق الشركة
ً
والعمليات التشغيلية المتكاملة التي يجري من خاللها
التعرف إلى المخاطر واإلبالغ عنها وإدارتها بشكل منظم
ومنسق.
واستباقي
ّ

إطار عمل إدارة المخاطر

عملية إدارة المخاطر
األهداف

مجلس اإلدارة

فهم وتأكيد األعمال

فريق اإلدارة العليا

جا
ست
اال

بة

اإلبالغ

عملية إدارة
المخاطر

فريق اإلدارة

صد
ال ر

إدارة وضوابط المخاطر
ولهذا الغرض تعمل لجام على توجيه إجراءات الموظفين -سواء بشكل فردي أو جماعي – نحو تحقيق أهداف
األعمال ،وهو ما ينطوي على توافق األهداف والمخاطر والضوابط عبر المؤسسة .كما يتضمن ذلك عمليات األعمال
ذات العالقة ،واألنشطة التشغيلية التي يضطلع بها الموظفون بكافة مستوياتهم.

الطواقم التشغيلية

yتحديد مســتوى المخاطر
المســتهدفة ومعالجة فجوات
السيطرة
yتحديد مســتوى المسؤولية
والمساءلة
yإبــاغ مجلــس اإلدارة \ لجنة
المراجعــة بالمخاطر

yالمراجعــة الدورية للمخاطر
وكفاية الضوابط
yصياغــة إجراءات الضبط
yتحديث ســجل المخاطر
yإبــاغ فريق اإلدارة العليا
بالمخاطر

yالتخطيط االســتراتيجي
yتأكيــد ملف المخاطر
المؤسسية

التقرير الســنوي لشــركة لجام

ال
ت
ح
ديد

ال ت

حلي

ل

لجنة المراجعة

yتوافق أهداف اإلدارات واألقســام
مع االســتراتيجيات المؤسسية
yتحديــد وتحليــل أهم المخاطر
من حيــث االحتمالية واألثر
yتحديــد الضوابط القائمة

yتوافق األداء الشــخصي مع أهداف القســم أو اإلدارة
yتحديــد وتحليــل أهــم المخاطر التشــغيلية من حيــث االحتمالية واألثر
yدمــج إجــراءات الضبط في العمليــات والجداول الزمنية
yاإلبــاغ عــن المخاطر في اجتماعــات تحديث الحالة
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

المخاطر الرئيســية
مجال المخاطرة
الرئيسية

الوصف

تدابير التخفيف

وجود منافسين جدد في السوق والتغير في
الشراكات لدى المنافسين الحاليين قد يؤثر على
حصة لجام في السوق

• إدامة انضباط األسعار والصدارة
• إدامة التركيز على اختيار أفضل المواقع في كل
منطقة جغرافية
• مواصلة االستثمار في العروض المناسبة لألعضاء

المخاطر
االستراتيجية

المخاطر المالية

عدم القدرة على تزويد األعضاء بمنتجات وخدمات
عالية الجودة

• رصد مستويات استفادة األعضاء ورضاهم عن
الخدمات
• المراجعة المستمرة الستخدام المعدات لضمان
استبدالها في الوقت المناسب
• دراسة االبتكارات الجديدة بشكل مستمر
لتحسين تجربة األعضاء

مخاطر االئتمان – عدم تمكن طرف ما من الوفاء
بالتزاماته المالية لدى استحقاقها ،مما يعرض الطرف
اآلخر لخسائر مالية

• وضع أسقف ائتمانية للعمالء بشكل فردي ،ورصد
الذمم المستحقة على المدينين

مخاطر السيولة – عدم القدرة على توفير األموال
الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة بالوسائل المالية،
والتي تنشأ عندما ال يكون من الممكن بيع األصول
المالية بسرعة بسعر مقارب لقيمتها العادلة

• مراقبة المتطلبات المالية والحرص على توفر
التسهيالت المصرفية

مخاطر العمالت – تذبذب القيمة المالية لألصول
وااللتزامات المالية بسبب التغير في أسعار صرف
العمالت األجنبية

• بالنظر إلى أن كافة التعامالت المالية ذات األهمية
الجوهرية للشركة تجري بالريال السعودي والدوالر
األمريكي فقط ،ونظ ًرا لربط الدوالر األمريكي
بالريال السعودي ،فإن هذه المخاطرة محدودة
للغاية بالنسبة للشركة.

عدم التمكن من إدامة بيئة تتسم باألمن والسالمة

• إدامة معدات األمن المناسبة واستخدام أنظمة
التتبع على مستوى النوادي
• تدريب وتطوير الموظفين
• التفقد الدوري والمراجعة

انقطاعا
عدم االمتثال للوائح التنظيمية مما يسبب
ً
في سير العمل

مخاطر تقنية
المعلومات

تعتمد القدرة على تسجيل اشتراكات األعضاء
وتنفيذ أنشطة التسويق اإللكتروني ومعالجة
الدفعات والتحكم بالوصول إلى صاالت الرياضة على
أداء نظم تقنية المعلومات لدينا

• إدارة البنية التحتية األساسية لتقنية المعلومات
من قبل شركات تقنية متخصصة تقدم أفضل
البنى والدعم وفق أفضل الممارسات
• النسخ االحتياطي لكافة معلومات العضوية
واألعمال
• وجود أنظمة وخطط محكمة للتعافي من الكوارث
واستمرارية األعمال

مخاطر األفراد

فقدان موظفين أساسيين بسبب سياسة االحتفاظ
وعدم التمكن من إدارة التعاقب

• مبادرات عديدة لجعل الشركة جهة العمل
المفضلة في القطاع
• خطط التطوير والتدريب ذات الطابع الشخصي
• عملية تخطيط التعاقب

التقرير الســنوي لشــركة لجام

المخاطر التشغيلية

• إشراف اإلدارة على االمتثال للوائح التنظيمية
• الحصول على المشورة القانونية المناسبة
واستشارة الخبراء في الشؤون المعقدة
• توظيف الكوادر المؤهلة والتدريب والتطوير
المستمر لألفراد
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القوائم المالية

الحوكمة

مراجعة األعمال
اللياقة المؤسسية

2م
019
الية
ة الح
جاري
نا الت
المات
ع

51
نوادي

42 2
نوادي

نادي

مركــز خاص مصمم
لألطفال والشــباب بين
ســن  16-6سنة

3
نوادي

24
نوادي

6
نوادي

132
و قــع

1

3
نوادي

نادي
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نـة في الم ودية
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مدي ربية ا
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مرافــق للياقة والرياضة
بدرجة األعمال،
مصممــة للعمالء
المهتميــن بمجموعة
واســعة من خيارات
المرافق واللياقة

أعلى مستويات
المراكــز التي تقدمها
عالمــة وقت اللياقة،
خصيصا
والمصممــة
ً
لألفــراد من أصحاب
الثروات

مركــز بدرجة اقتصادية
مصمــم للعاملين
المهتميــن باللياقة

مرافــق راقية متكاملة
الخدمات ،مكرسة
ومصممة حصر ًيا
للمشــتركات من اإلناث

مراكــز مصممة للرياضيات
من اإلنــاث ومن يتطلعن
لتحقيــق اللياقة .صممت
خصيصا
المرافق
ً
للمشــتركات كما تم
اختيــار المعدات من
أفضــل الموردين في
العالم

الفئــة األعلى من
مراكــز وقت اللياقة
خصيصا
والمصممــة
ً
للســيدات من صاحبات
الثروات

شــراكة بين وقت اللياقة،
كعالمة جودة ،والشــركات
لتشــغيل صاالت المراكز
الرياضية الخاصة
بالموظفيــن داخل مقار
تلك الشــركات مقابل
رسوم اإلدارة

مــ
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

التواجد الجغرافي

الميزات الرئيســية
العمر المستهدف

الذكور
أكثر من 25
سنة

الذكور
أكثر من 16
سنة

الذكور
أكثر من 16
سنة

الذكور
اليافعين

اإلناث
أكثر من 25
سنة

اإلناث
أكثر من 16
سنة

اإلناث
أكثر من
 16سنة

المرافق
تمارين كارديو
تمارين تقوية
حمام سباحة نصف أولمبي

-

جاكوزي ،ساونا ،غرف بخار
قاعات تدريب

-

صاالت للسكواش

-

-

مناشف ،صنادل ،إلخ

-

-

مركز أعمل

-

-

-

صاالت ومرافق أخرى

-

-

-

-

• 6

-

•

المملكة العربية السعودية -
 128مراكز
اإلمارات  4 -مراكز

التقرير الســنوي لشــركة لجام

leejam annual report

جائــزة العالمــة التجاريــة للياقــة البدنيــة لعــام 2019م
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القوائم المالية

موظفونا
نــدرك أن عملنــا فــي قطــاع الخدمات ســريع النمو يعني أن صحة وســعادة موظفينا
دوما باســتقطاب وتطوير أفضل
هــي المحــرك األول لرضــا العمــاء ونجــاح األعمال .نلتزم ً
المواهــب واالحتفــاظ بهــم فــي كافة مســتويات تنظيم الشــركة ،بينما نعمل على
إيجــاد ثقافــة داعمــة تقــوم علــى تم ّيز األداء وتســمح لهم بالعمــل كفريق واحد لتعزيز
إمكاناتهــم وتحقيق رؤيتنا المشــتركة.

التركيز االستراتيجي على إشراك وتطوير
الموظفين
واحدا من أبرز ركائز
يعد التركيز على موظفينا
ّ
ً
استراتيجيتنا الجديدة ،حيث نسعى ألن نصبح جهة
العمل المفضلة في القطاع من خالل القيادة الحكيمة
والبروز كجهة عمل مرموقة .ومن خالل توفير الهياكل
الفعالة والواضحة ،ومكافأة العمل الجاد من أجل النجاح
المشترك ،وإلرساء ثقافة العمل الديناميكية واإليجابية
لتعزيز الدافع المستمر فإننا نجذب أفضل المواهب في
القطاع للعمل معنا بشكل مستدام.

كما أننا ملتزمون بتطوير وتشجيع موظفينا من أصحاب
المواهب المتميزة خالل مسارهم المهني ،وذلك بتوفير
البرامج التدريبية الفعالة وخطط التعاقب الواضحة .وبينما
نعمل على تطوير أكاديمية لجام ،والتي توفر القيادة
النوعية والمهارات الفريدة والتدريب والتطوير الفني
ألفراد الفريق في كامل الشركة ،سنواصل ترسيخ ثقافة
االنفتاح والتواصل إلى جانب بناء روح الفريق وتشجيع
اإلنجاز وتحقيق األهداف.
ثقافة االهتمام القائمة على القيم المشتركة
ترتبط قيمنا المؤسسية بكافة أفراد فريق لجام لتكون
أساسا لقوتنا الجماعية وأدائنا المتفوق.
ً

القيم األساسية للشركة
تتمتــع شــركتنا بأعلى معايير
الصــدق والموثوقية ونهتم
بطريقــة تعاملنــا مع اآلخرين،
ســواء داخل الشركة أو مع
العمالء أو المســاهمين اآلخرين

التميز في
خدمة العمالء

نسعى باستمرار
إليجــاد حلول مبتكرة
لتحســين مستوى
عملنا وتطوير
مجتمعنا

االبتكار

التعاون
نؤمــن بقوة العمل
كفريق واحد
ٍ

التقرير الســنوي لشــركة لجام

نســعى لتجاوز حدود
توقعات عمالئنا

النزاهة
القيم األساسية
لشركة لجام
:للرياضة

المسؤولية

هــذا يعني الخضوع
للمساءلة وااللتزام
وتحمل مســؤولية قراراتنا
وتصرفاتنا وســلوكنا
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توفير النوادي الصحية واآلمنة للموظفين واألعضاء

تعزيز المشاركة والتواصل

تأخذ لجام على عاتقها مسؤولية صحة وسالمة كافة
الموظفين واألعضاء والزوار والمتعاقدين ،وتوليها
جادة .قمنا في عام  2019بإعداد سياسة مفصلة
أهمية ّ
للصحة والسالمة ،تهدف إلى وصف السياسات واإلجراءات
والقواعد واللوائح التي تطبقها الشركة في هذا الصدد
إلى جانب األدوار والمسؤوليات المنوطة باإلدارة وأفراد
الفريق في الشركة فيما يتعلق بالصحة والسالمة.

قدمنا خالل العام المنصرم مجموعة من التحسينات
والمبادرات لدعم وإشراك أعضاء الفريق في مختلف
مستويات الشركة.

•
•
•
•
•

تطوير وإدامة ظروف العمل التي تتسم بالصحة
والسالمة بما يشمل بيئة العمل والمعدات واألنظمة
للفريق واألعضاء.
تزويد الفريق بالمعلومات والتعليمات والتدريب
واإلشراف الالزم لتأمين سالمتهم وصحتهم أثناء
العمل.
الحرص على إجراء تقييم مستمر للمخاطر
القيام بأنشطة الرصد المستمرة إلدامة تطبيق تلك
المعايير
توفير األموال والمواد والطواقم الالزمة إلى جانب
المعلومات والتعليمات والتدريب واإلشراف الضروري
لتهيئة بيئة آمنة للجميع.

من شأن التعريف المستمر بتلك السياسة ودعمها أن
يحقق استمرارية فعاليتها وفهمها بوضوح وتطبيقها
المستمر من قبل كافة أفراد فريقنا.

كما أطلقنا قناة جديدة للتواصل مع الموارد البشرية
بهدف تشجيع التواصل المفتوح وتبادل اآلراء والمالحظات
واألفكار ومناقشة أية شؤون ذات أهمية لكافة أفراد فريق
لجام .تتضمن تلك القناة إجراءات واضحة لتصعيد أية
يجر ح ّلها ،باإلضافة إلى سياسة التبليغ عن
مشاكل لم ِ
المخالفات التي تضمن الحفاظ على السرية المطلقة.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

تم تطوير السياسة وفقً ا للوائح التنظيمية المحلية
والوطنية والدولية في مجال الصحة والسالمة وباتباع
أفضل الممارسات في المجال بهدف الحرص على تلبية
أعلى المعايير الرفيعة .وتركز السياسة على الجوانب
التالية:

تضمن ذلك توزيع استبيان يقيس رضا الموظفين
لجمع المعلومات والبيانات غير المرتبطة بالهوية من
أفراد الفريق ،وذلك بهدف اكتساب فهم أفضل لنقاط
القوة والتحديات التي يراها فريق العمل .ويجري تحليل
المعلومات التي تم جمعها من خالل االستبيان لتحقيق
قدر أكبر من التحسين عبر تطوير البرامج والسياسات
واإلجراءات الجديدة.

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

وضمن مسيرة تحولنا الرامية لتحسين مستوى الرضا
وجودة الحياة ،أصبحت ساعات العمل المرنة في المقر
الرئيسي الجديد مط ّبقة في كل من السعودية واإلمارات
لتحقيق قدر أكبر من المرونة ألفراد الفريق.
متنوع ونمو متواصل
فريق
ّ
ضم فريقنا:
مع نهاية العام 2019م،
ّ
•  2,868موظف بدوام كامل (في السعودية واإلمارات)
•  37جنسية مختلفة
• نطاق اخضر عالي
•  576سيدة ()%21
عضوا عبر عقود التعهيد الخارجي
• 942
ً
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القيام بدور فعال في مجتمعاتنا
تواصلت لجام طيلة العام المنصرم مع المجتمعات والناس
في المملكة إلشراكهم في جهودها للتوعية بمزايا
أسلوب الحياة الصحي والنشاط البدني .وخالل احتفاالت
اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ،أقمنا جلسات
وأنشطة تدريبية مجانية للياقة تحت شعار «همة نحو القمة»
استهدفت كافة األعمار وشارك فيها ما يزيد على 600
شخص في الرياض وجدة والدمام.
صممت تلك األنشطة بحيث تعزز الشراكات التي تساهم
في صحة ولياقة الشرائح المجتمعية المستهدفة – بما في
ذلك أنشطة دور الحضانة وحتى الشباب ،ودعم المتقاعدين
وتشجيعهم على المشاركة في «ماراثون الصحة».
مواصلة تحسين األداء والتطور عام 2020م
تحول شركتنا
نسعى خالل العام  2020إلى مواصلة ّ
وتحسين كافة الجوانب المتعلقة بالموظفين ،إلى جانب
تطبيق استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع معايير دعم
أصحاب المواهب وتطويرهم وإشراكهم تماشيًا مع ثقافتنا
المؤسسية المتينة وعالمتنا المرموقة كجهة عمل متطورة.

سنقوم كذلك بتطوير نظام إدارة الموارد البشرية لتحسين
إدارة األداء وتخطيط التعاقب والمسار المهني ألفراد الفريق،
بالتزامن مع إطالق خدمات وقنوات جديدة تدعم التواصل
الفعال مع أفراد الفريق وتزيد مشاركتهم .يتضمن ذلك
تطبيق لجام للموظفين على األجهزة المحمولة ،وجعل
قنوات التواصل والمعلومات والخدمات في متناول أيدي
كافة أفراد الفريق.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

سنعمل على بناء مكانة الشركة وتعزيز فخرها كعالمة
محلية سعودية سع ًيا لتحقيق طموحنا لنكون جهة العمل
المختارة ألصحاب المواهب السعوديين ،فيما نحافظ على
التزامنا تجاه بيئة متنوعة وشاملة للجميع .كما سنركز
بشكل دقيق على تنمية فريق عملنا من السيدات لتعزيز
التوازن بين الجنسين في كافة مستويات الشركة.

وباإلضافة لما سبق ،سنعمل على تعزيز التصميم
التنظيمي والقدرات التنظيمية للشركة عبر تنفيذ
لتحول األعمال بكفاءة – مما يساهم في تحسين
مشروعنا
ّ
الهيكل التنظيمي وتطوير األوصاف الوظيفية الواضحة
وإطالق نظامنا الجديد للمزايا والتعويضات.
وأخي ًرا ،سنزيد من تركيزنا واستثماراتنا من أجل استقطاب
وتطوير افضل المواهب واالحتفاظ بها في كافة مستويات
الشركة ،مع ترسيخ تركيزنا وقيمنا المشتركة التي تزداد
أهمية في ظل استمرار التوسع في عملياتنا وتواجدنا،
لنضمن أن تالمس عالمتنا الفريدة في عالم اللياقة حياة
المشتركين الحاليين والمستقبليين.
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نبــذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
األستاذ /علي بن حمد الصقري

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

يشغل األستاذ علي منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ مايو 2019م وهو عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2010م ،وأيض َا هو
عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة لجام ،كما أنه عضو مجلس إدارة شركة حمد بن علي
الصقري القابضة .وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة االعمال الدولية من جامعة سينيكا ،تورونتو ،كندا .سابقًا،
كان األستاذ علي يشغل منصب نائب الرئيس ،مؤسسة وكر العالمية ،شركة ذات مسؤولية محدودة.

تشغل األستاذة حصة منصب عضو مجلس اإلدارة منذ يناير 2018م .كما أنها عضو مجلس إدارة شركة بونام بارك اس
ايه .وحاصله على درجة البكالوريوس في اللغويات التطبيقية من جامعة األمير سلطان الرياض .شغلت األستاذة حصة
عدة وظائف سابقة منها  -رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت ،ورئيس شركة بونام بارك اس ايه اس.

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /حمد بن علي الصقري**
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يشغل األستاذ حمد منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منذ مايو 2019م .وأيضًا يشغل منصب رئيس
مجلس إدارة شركة حمد علي الصقري القابضة ،كما أنه شريك ومساهم ورئيس مجلس إدارة شركة بونام بارك اس ايه.
كان األستاذ حمد يشغل منصب رئيس م رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة في خالل الدورة السابقة.

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /هشام بن حسين الخالدي**
عضو مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ هشام منصب عضو مجلس اإلدارة منذ فبراير 2019م ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .يشغل
منصب رئيس دعم األعمال بشركة البحري بشركة البحري ونائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في الغرفة
عاما في مجال الموارد البشرية واإلدارة مع شركات البيع بالتجزئة الكبيرة منها مدير
التجارية بالرياض .تتجاوز خبرته ً 20
أول للموارد البشرية في شركة الشايع الدولية للتجارة ،وهــو حاصــل علــى شــهادة ( )CIPDالمستوى السابع ،وشــهادة
اعتمــاد فــي مجــال القيــادة (المســتوى الخامــس) مــن المعهــد البريطانــي للقيــادة واإلدارة ( )ILMوشهادة بكالوريوس
في إدارة األعمال.

الدكتور /محمد بن فرج الكناني
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /طارق بن خالد العنقري
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

يشغل األستاذ عبد اإلله منصب عضو مجلس اإلدارة منذ فبراير 2019م .كما أنه هو الرئيس التنفيذي للعمليات في
الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني (تقنية) التابعة لصندوق االستثمارات العامة .وقد شغل سابقًا عدة
مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص ،بما في ذلك قسم الخدمات المصرفية االستثمارية للشركات في
الرياض المالية وفي التنمية الصناعية السعودية ( )SIDFكقائد لفريق اإلقراض .حاصل على درجة البكالوريوس بمرتبة
الشرف في تخصص المالية واالقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

يشغل الدكتور محمد منصب عضو مجلس اإلدارة منذ سبتمبر 2018م .كما أنه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
لتحالف التنمية  .V Consortiumيشرف على استثمارات وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .عضو في مجالس
اإلدارة ولجان المخاطر والتدقيق واالستثمار في العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة .كان عميد كلية إدارة األعمال
بجامعة الملك فهد حيث عمل في التعليم التنفيذي وغير التنفيذي .حاصل على دكتوراه شهادة في العلوم المالية
من جامعة والية أوكالهوما ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة كولورادو في دنفر .محلل مالي معتمد
(. .® )CFA

األستاذ /عبد اإلله بن محمد النمر**

يشغل األستاذ طارق عضو مجلس اإلدارة .كما أنه عضو مجلس اإلدارة للجان في عدة شركات ،وهو رئيس صندوق ()VC
(موبايلي فينتشر) برأس مال  100مليون ريال سعودي .وحاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة ( )IEلألعمال
في مدريد مع خبرة خمسة عشر عامًا .ويتمتع األستاذ طارق بخبرة واسعة في عمليات وأنظمة ولوائح أسواق رأس المال،
باإلضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات .بالتوازي مع خبره في الشركات الناشئة وتطوير األعمال والعمليات .سابقًا،
شغل األستاذ طارق عدة وضائف منها ،مقرر لجنة المراجعة في هيئة السوق المالية وعدة وظائف أخرى في عدة مجاالت
منها  -االشراف على السوق  -االفصاح المستمر  -مستشار في مجلس الهيئة .وشغل أيضًا عدة وظائف في شركة
السوق المالية (تداول) في مجاالت عدة منها عالقات المصدرين ومتابعة االفصاحات الدورية للشركات المساهمة.

** بدأت العضوية من تاريخ  27فبراير 2019م
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اإلدارة التنفيذية
األستاذ جاستين موغروف

األستاذ خالد عبداهلل المناعي

يتولى جاستين حال ًيا منصب الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة ،ويمتلك خبرة واسعة ومتنوعة في قطاع
عاما مع
الترفيه األوروبي ،حيث تولى سابقً ا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة باناتاين .وخالل عمله لمدة ً 13
السلسلة البريطانية الرائدة للنوادي الصحية ،نجح في توسعة أعمال المجموعة من النوادي الصحية والرياضية
والفنادق لتصل إلى ما هي عليه اآلن .كما عمل قبل ذلك في عدد من المناصب لدى سنتر باركس المملكة المتحدة
وأشرف على أعمال وأنشطة الترفيه والنوادي العالجية.

انضم خالد إلى شركة لجام للرياضة عام  2019م ليدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية وأنشطة التعلم والتطوير
والتوظيف .يحمل خالد درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب ونظم المعلومات حيث تخرج عام  2006م من جامعة
الخليج في مملكة البحرين .وقد شغل سابقً ا منصب شريك أول أعمال الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية
وقطر وعمان في شركة المستقبل لصناعة األنابيب ( )FPIومنصب شريك أعمال الموارد البشرية السعودي في شركة
الشايع للتجزئة.

الرئيس التنفيذي

يتمتع جاستين بخبرة عميقة في القطاع ويعمل من خالل نهج استراتيجي ومركّ ز لتحقيق النمو المستدام لشركة
لجام .ويذكر أنه كان المحرك األساسي لتوسعة أعمال مجموعة باناتاين ،حيث حققت المجموعة تحت إشرافه مكاسب
وأرباحا قياسية.
ً

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

األستاذ محمد سالم
مدير اللياقة

األستاذ محمد معراج الدين
الرئيس المالي

انضم محمد معراج الدين إلى شركة لجام للرياضة عام 2019م ،وهو مسؤول عن اإلدارة المالية في الشركة .يحمل
محمد درجة الماجستير في التجارة بتخصص اإلدارة المالية ومحاسبة التكاليف والضرائب من الجامعة العثمانية،
كما يحمل شهادة الدبلوم العالي في هندسة البرمجيات إلى جانب عدد من شهادات مايكروسوفت .يمتلك محمد
عاما في مجال اإلدارة المالية والمحاسبة من خالل العمل مع شركات مرموقة مثل صافوال ومجموعة
خبرة تفوق ً 20
العبيكان لالستثمار وعدد من الشركات العائلية.

نائب الرئيس للعقارات

انضم خالد إلى شركة لجام للرياضة عام  2019م ،حيث يشرف على الخطط التوسعية للعالمة في انحاء المنطقة،
بما في ذلك األسواق المستهدفة في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يحمل خالد
درجة البكالوريوس في التعليم الخاص عام 1989م من جامعة الملك سعود بالرياض ،والتحق بالعديد من الدورات
المتخصصة في الشؤون اإلدارية وإدارة المشاريع .شغل سابقًا منصب مدير قطاع العقارات والمشاريع في مؤسسة باذل
الخير لألعمال التجارية والعقارية  ،ومدير قطاع العقارات في شركة الرابح العقارية التابعة لمجموعة الجميح القابضة.

األستاذ فراس وهبة
مدير التسويق

انضم فراس إلى شركة لجام للرياضة عام  2019م ،ويتولى مسؤولية دعم مهام المبيعات والتسويق وتحقيق
المستهدفات السنوية وأهداف المبيعات المؤسسية وبناء استراتيجية العالمة التجارية ومكانة الشركة ورحلة تجربة
عاما في أسواق وقطاعات متنوعة ،وقد تخ ّرج من لبنان ويحمل شهادة في
العمالء .يمتلك فراس خبرة تزيد على ً 14
التسويق وشهادات دولية في إدارة المنتجات وإدارة التسويق والتسويق الرقمي .وقد شغل سابقً ا منصب مدير
التسويق في شركة الجميح وشركة شل ووظيفة مدير التسويق واالتصاالت في مجموعة سيترا الهندسية.

األستاذ أحمد الجالس
مدير سلسلة التوريد

التحق أحمد بالعمل لدى شركة لجام للرياضة عام  2019م ويتولى مسؤولية سلسلة التوريد في المجموعة .يحمل
أحمد درجة الماجستير في إدارة األعمال بتخصص إدارة المشاريع وسلسلة التوريد والعمليات التشغيلية والتمويل
المؤسسي من جامعة سالفورد مانشستر ،كما حصل على البكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص المحاسبة من
جامعة الملك سعود .شغل سابقً ا منصب مدير سلسلة التوريد في شركة كووت  Qootومدير سلسلة التوريد وتطوير
األعمال في شركة مجموعة العليان.

األستاذ سيد طارق علي سيد

التقرير الســنوي لشــركة لجام

األستاذ خالد محمد البحيري

بدأ محمد العمل مع شركة لجام للرياضة عام  2019م ،ويشرف على أنشطة اللياقة والرياضة في المجموعة .تخرج محمد
بدرجة الدكتوراة في التربية الرياضية عام  2006م من الجامعة األردنية ،كما حصل عام  2001م على الماجستير في
عمان
التربية الرياضية من الجامعة األردنية .وقد شغل سابقً ا منصب مدير اللياقة البدنية في مركز توتال للياقة البدنية ّ /
ووظيفة مساعد تدريس وبحث في كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية في األردن.

مدير تقنية المعلومات

انضم طارق إلى شركة لجام للرياضة عام  2019م ،وهو مسؤول عن تقنية المعلومات في الشركة .يحمل طارق درجة
البكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة ساوث أالباما بالواليات المتحدة األمريكية .وقد شغل سابقً ا منصب رئيس
قسم المعلومات في نجم ومدير التخطيط االستراتيجي للمعلومات في موبايلي.
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الهيكل التنظيمي

الحوكمة

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

حوكمة الشركات
نتائج األعمال في السنوات المالية الخمس األخيرة (ريال سعودي)
الجمعية العـامــــة

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

تكاليف اإليرادات

331,414,373

395,565,384

454,479,095

494,612,578

582,772,726

مجمل الربح

263,424,790

305,319,191

278,399,833

305,334,255

359,302,516

صافي الربح

182,411,789

203,129,710

174,198,884

180,092,445

205,920,845

مقارنة األصول والخصوم في السنوات المالية الخمس األخيرة (ريال سعودي)

الرئـيـــس التنفيذي

العمليات

اإليرادات

594,839,163

700,884,583

732,878,928

799,946,833

942,075,242

مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات
والمكافآت

الشؤون المالية

البيان

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

إدارة الرقابـة
والمــراجـعــة

إدارة الشؤون
القـانـونـيــــــــة

تطوير األعمال
و
الشراكات

مكتب إدارة
المشاريع

الموظفون

سلسلة التوريد

المبيعات
و
التسويق

المعلومات
و
الخدمات الرقمية

المشاريع
و
العقارات

البيان

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

األصول المتداولة

159,250,109

200,970,282

198,663,780

169,267,944

152,981,680

األصول غير المتداولة

890,609,052

1,155,416,802

1,306,270,825

1,439,364,522

2,363,317,658

إجمالي األصول

1,049,859,161

1,356,387,084

1,504,934,605

1,608,632,466

2,516,299,338

الخصوم المتداولة

377,238,924

411,440,976

443,210,072

430,323,001

574,294,408

الخصوم غير المتداولة

229,633,895

421,181,549

432,781,330

464,641,015

1,220,230,834

إجمالي الخصوم

606,872,819

832,622,525

875,991,402

894,964,016

1,794,525,242

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (ريال سعودي)
المكتب الرئيسي والمنطقة الوسطى

404,013,390

459,021,740

المنطقة الغربية

241,632,504

312,303,469

المنطقة الشرقية

136,769,919

151,962,131

اإلمارات العربية المتحدة

17,531,020

18,787,902

إجمالي اإليرادات

799,946,833

942,075,242

القروض  -طويلة األجل (ريال سعودي)
المبالغ
المسددة خالل
السنة

المبلغ المتبقي
من القرض

28,839,800

34,418,823
196,562,500
193,704,878

اسم الجهة المانحة للقرض

مبلغ أصل
القرض

البنك األهلي

140,730,000

 5سنوات

البنك السعودي الفرنسي

245,000,000

 5سنوات

26,250,000

بنك ساب

296,890,481

 5سنوات

51,855,838

مدة القرض

المديونية
اإلجمالية
للشركة
والشركات
التابعة

التقرير الســنوي لشــركة لجام

البيان

2018م

2019م

424,686,201

القروض  -قصيرة األجل (ريال سعودي)

اسم الجهة المانحة للقرض

مبلغ أصل
القرض

البنك السعودي الفرنسي

36,000,000

مدة القرض
 30يوم

المبالغ
المسددة خالل
السنة

المبلغ المتبقي
من القرض

المديونية
اإلجمالية
للشركة
والشركات
التابعة

36,000,000

0.00

0.00
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المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

الحوكمة

مجلس اإلدارة

الشركات التابعة
اسم الشركة التابعة

رأس مالها

نسبة ملكية
الشركة فيها

نشاطها
الرئيس

الدولة/المقر
الرئيسي
لعملياتها

الدولة /مقر
التأسيس

شركة وقت اللياقة للتجارة المحدودة

50,000

%95

شركة غير فاعلة
(ليس لها نشاط)

-

المملكة العربية
السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة
تتضمن الجداول أدناه أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات األخرى .وأيضًا
سجل حضور اإلجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل العام 2019م.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
اسم الشركة التابعة

دولة التأسيس

شركة وقت اللياقة للتجارة المحدودة

المملكة العربية
السعودية

اسم العضو

الحصة
المباشرة ()٪

الحصة الغير
مباشرة ()٪

باقي حصة
الملكية

%95

-

%5

المنصب

صفة
العضوية

(مدرجة
 /غير
مدرجة)

مدرجة

األستاذ /علي بن حمد
الصقري

رئيس مجلس
اإلدارة (الحالي)

غير تنفيذي

الدكتور طارق بن عبد
اهلل النعيم *

عضو مجلس
إدارة

مستقل

الدكتور محمد بن فرج
الكناني

عضو مجلس
إدارة

مستقل

عضو مجلس
األستاذ /مساعد بن
عبد الرحمن الموسى * إدارة

مستقل

األستاذ /طارق بن خالد
العنقري

عضو مجلس
إدارة

مستقل

األستاذة /حصة بنت
حمد الصقري

عضو مجلس
إدارة

غير تنفيذي

األستاذ /حمد بن علي
الصقري **

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

تنفيذي

األستاذ /هشام بن
حسين الخالدي **

عضو مجلس
إدارة

مستقل

األستاذ /عبد اإلله بن
محمد النمر **

عضو مجلس
إدارة

مستقل

*
**

بدأت العضوية من تاريخ  27فبراير 2019م

شركة االندلس العقارية ،شركة ميدغلف
للتامين ،شركة لجام (وقت اللياقة) ،شركة
اتحاد اتصاالت (لجنة المراجعة)

-

شركة العلم ألمن المعلومات (لجنة
المراجعة) ،شركة السعودية للشحن
غير مدرجة
(لجنة المراجعة) ،البنك األهلي التجاري
)(عضو لجنة المراجعة
مدرجة

)شركة لجام (وقت اللياقة

-

شركة حمد الصقري القابضة ،شركة
غير مدرجة
مصنع التقنية السعودية للزيوت

-

شركة ميدغلف للتامين ،شركة لجام
)(وقت اللياقة

-

مدرجة

غير مدرجة بيان للمعلومات االئتمانية
مدرجة

انتهت العضوية من تاريخ  16فبراير 2019م

داخل المملكة العربية السعودية

خارج المملكة
العربية
السعودية

)شركة لجام (وقت اللياقة

الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري،
غير مدرجة شركة وادي الظهران للتقنية ،شركة
االستثمار كابيتال
مدرجة

)شركة لجام (وقت اللياقة

غير مدرجة مستشفى الموسى التخصصي
مدرجة

شركة أسمنت تبوك ،شركة لجام (وقت
)اللياقة

غير مدرجة شركة موبايلي فنتشرز
مدرجة

-

غير مدرجة ،شركة حمد الصقري القابضة
مدرجة

)شركة لجام (وقت اللياقة

غير مدرجة مجموعة الصقري القابضة

شركة بونام بارك

شركة بونام بارك
اس ايه

مدرجة

-

-

غير مدرجة

-

-

مدرجة

-

-

-

-

التقرير الســنوي لشــركة لجام

الدكتور /عبد الرحمن
بن محمد البراك ***

رئيس مجلس
اإلدارة (السابق)

غير تنفيذي

العضوية في مجالس إدارات الشركات األخرى

*** انتهت العضوية من تاريخ  12فبراير 2019م

51

مراجعة اإلدارة

مهام واختصاصات اللجان

اجتماعــات مجلس اإلدارة خالل العام 2019م
عـــدد اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة التـــي عقـــدت خالل الســـنة الماليــة األخيرة ،وتواريـــخ انعقادهــا ،وســـجل
حضـــور كل اجتمـــاع موضحـــا فيــه أســـماء الحاضريــن.
اإلجتماع
األول

اإلجتماع
الثاني

اإلجتماع
الثالث

اإلجتماع
الرابع

اإلجتماع
الخامس

اإلجتماع
السادس

اإلجتماع
السابع

 27يناير
2019م

 26فبراير
2019م

 14أبريل
2019م

 12مايو
2019م

 2سبتمبر
2019م

 27نوفمبر
2019م

 10ديسمبر
2019م

الدكتور /عبد الرحمن بن محمد
البراك ***

حضر

-

-

-

-

-

-

األستاذ /علي بن حمد الصقري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الدكتور /طارق بن عبد اهلل
النعيم *

حضر

-

-

-

-

-

-

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن
الموسى*

حضر

-

-

-

-

-

-

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذة /حصة بنت حمد
الصقري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /حمد بن علي الصقري **

-

-

لم يحضر

لم يحضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /هشام بن حسين
الخالدي **

-

-

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يحضر

األستاذ /عبد اإلله بن محمد
النمر **

-

-

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اسم العضو

يوضح البيــــان التالي الجمعيــــات العامــــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســــنة الماليــة األخيــرة وأســماء
أعضــاء مجلــــس اإلدارة الحاضريــــن.
اإلجتماع االول
 7مايو 2019م

الدكتور /عبد الرحمن بن محمد البراك ***

-

األستاذ /علي بن حمد الصقري

حضر

الكتور /طارق بن عبد اهلل النعيم *

-

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

حضر

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن الموسى *

-

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

حضر

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

حضر

األستاذ /حمد بن علي الصقري **

لم يحضر

األستاذ /هشام بن حسين الخالدي **

لم يحضر

األستاذ /عبد اإلله بن محمد النمر **

حضر

*

انتهت العضوية من تاريخ  16فبراير 2019م

**

بدأت العضوية من تاريخ  27فبراير 2019م

اللجنة التنفيذية

اإلجتماع
األول

اإلجتماع
الثاني

اإلجتماع
الثالث

اإلجتماع
الرابع

اإلجتماع
الخامس

اإلجتماع
السادس

 20يناير
2019م

 11أبريل
2019م

 9مايو
2019م

 17-16يوليو
2019م

 15أكتوبر
2019م

 20نوفمبر
2019م

األستاذ /علي بن حمد الصقري

رئيس

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اسم العضو

صفة
العضوية

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن
الموسى *

عضو

حضر

-

-

-

األستاذ عبد اإلله بن محمد النمر

عضو

لم يكن
عضو

لم يكن
عضو

األستاذ أحمر أعظم **

عضو

حضر

حضر

*

استقال بتاريخ  26فبراير 2019م

**

انتهت العضوية بتاريخ 16سبتمبر 2019م

-

-

لم يكن
عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

-

-

مهام واختصاصــات اللجنة التنفيذية
11.التعامـل مـع جميـع السـلطات المشـار إليهـا مـن
مجلـس اإلدارة فيمـا يتعلـق باإلدارة والتعليمـات المحـددة
لعمـل الشـركة وشـؤونها .ويسـتثنى منهـا:

yتعديل السياسات الرئيسية للشركة.
yالموافقــة علــى أو تعديــل ميزانيــة الشــركة ،باســتثناء مــا
هــو مســموح بــه بنــاء علــى تفويــض الشــركة المرجعــي.
yإجـراء تغييـرات جوهريـة فـي هيـكل الشـركة ،علـى سـبيل
المثــال تغييــر رأس مــال الشــركة واالندمــاج واالســتحواذ
وبيــع أصــول الشــركة والمشــاريع المشــتركة أو أي
اســتعدادات أخــرى مماثلــة أو تصفيــة أو إيقــاف أنشــطة
الشــركة وحلهــا.
yالحصول على القروض.
yرفــض أو تعديــل أو االعتــراض علــى أي قــرار صــادر عــن
المجلــس.
yأي صالحيات أو مسؤوليات أخرى تبلغ بها اللجنة صراحة.
yأي أمـور أخـرى يمكـن التصريـح بهـا مـن مجلـس اإلدارة بنـاء
علـى النظـام أو السياسـة الرئيسـية للشـركة.

2.مراجعـة التقاريـر الدوريـة المتعلقـة باسـتراتيجية
الشـركة فـي تشــغيل الفــروع وتســويقها وكذلــك
التوســع فــي الخدمــات واألنشطة وتقديـم االقتراحات
بشـأنها.

3.متابعــة اســتراتيجيات الطويلــة والمتوســطة والقصيــرة
األجل للشركة ومراجعتهــا مــن وقــت آلخر ورفــع االقتراحات
إلــى مجلـس اإلدارة لتجديدهـا أو تعديلهـا متـى دعـت
الحاجـة إلـى ذلــك.
4.العمــل كتوجيــه إلدارة الشــركة للحاالت التــي تحــدث
والفــرص اإلستثمارية المتاحــة.
5.مراجعة القضايا القانونية الرئيسية والناشئة
6.الموافقــة علــى تعييــن لجــان استشــارية فــي الحاالت
التــي تتجــاوز فيهــا ســلطات إدارة الشــركة موافقــة تلــك
اللجــان.
7.رفــع التقاريــر إلــى أعضــاء المجلــس مــع توضيــح
القــرارات أو العمليــات التــي اتخذتهــا اللجنــة وتتطلــب
موافقــة مجلــس اإلدارة عليها.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

اسم العضو

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

8.مراجعة أي اقتراحات للمواقع الجديدة
9.الموافقـة علـى تغييـر الفـروع المحـددة للذكـور ليتـم
تعيينهـا لإلنــاث والعكس كذلك.
	10.أي مهام يعهد بها مجلس اإلدارة.

*** انتهت العضوية من تاريخ  12فبراير 2019م
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مراجعة اإلدارة

لجنة الترشــيحات والمكافآت

اسم العضو

صفة
العضوية

اإلجتماع
األول

اإلجتماع
الثاني

االإتماع
الثالث

اإلجتماع
الرابع

الإلجتماع
الخامس

 22يناير
2019م

 22أبريل
2019م

 27أبريل
2019م

 11سبتمبر
2019م

 3ديسمبر
2019م

األستاذ /طارق بن عبد اهلل النعيم

رئيس

حضر

-

-

-

-

األستاذ /علي بن حمد الصقري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /هشام بن حسين الخالدي **

رئيس

-

حضر

حضر

حضر

حضر

*

انتهت العضوية من تاريخ  26فبراير 2019م

**

بدأت العضوية من تاريخ  12مايو 2019م

مهام واختصاصات لجنة الترشــيحات والمكافآت
11.الترشيحات

اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي للشــركة
والئحــة الحوكمــة الداخليــة للشــركة ،وذلــك بصفــة
ســنوية علــى أقــل تقديــر.
yالمراقبــة والتحقــق مــن التــزام الشــركة بالئحــة
الحوكمــة الداخليــة للشــركة وسياســات الحوكمــة
الداخليــة ومتطلبــات الحوكمــة المعمــول بهــا بموجــب
األنظمــة واللوائــح والقواعــد ذات الصلــة.
yتطويــر ومراجعــة قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل
قيــم الشــركة ،وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات
الداخليــة بمــا يلبــي حاجــة الشــركة ويتفــق مــع
المتطلبــات النظاميــة وأفضــل الممارســات ،والتوصيــة
لمجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن.
yإطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة بانتظــام علــى التغييــرات
الجوهريــة فــي متطلبــات الحوكمــة المعمــول بهــا
ومــا يطــرأ مــن تطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات
وأفضــل الممارســات.

4.حوكمة الشركة

yاإلشــراف علــى سياســات وقواعــد وممارســات وإجــراءات
حوكمــة الشــركة ومراجعتهــا وتقديــم التوصيــات
بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد
أفضــل الممارســات واقتــراح أي تعديــالت عليهــا لمجلــس

2.المراجعة والتقييم

yمراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
للشــركة وحجمهمــا وتشــكيلهما وجوانــب قوتهمــا
وضعفهمــا بصفة دوريــة (بمــا فــي ذلــك المهــارات
والمعرفــة والخبــرات) وتقديــم التوصيــات واقتــراح
الحلــول المناســبة لمجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع
مصلحــة الشــركة.
yوضــع برنامــج تعريفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد،
وبرنامــج تعليــم مســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة
الحالييــن واإلشــراف علــى تلــك البرامــج ومراجعتهــا
وتحديثهــا بشــكل دوري حســب االقتضــاء.
yتطويــر عمليــة ســنوية للتقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس
اإلدارة وبعــض كبــار التنفيذييــن بالشــركة وتقديم
التوصيات لمجلــس اإلدارة بشــأنها واإلشــراف علــى تلــك
العمليــة.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

yإعــداد سياســات ومعاييــر فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
للشــركة ،واقتراحهــا لمجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى
تنفيذهــا.
yمقابلــة جميــع مرشــحي مجلــس اإلدارة والقيــام
باالستفســارات الالزمــة والمناســبة فــي شــأنهم
باإلضافــة إلــى مراجعــة مؤهالتهــم قبــل تقديــم
توصيــة بشــأن ترشــيحهم لمجلــس اإلدارة
yالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فــي مجلــس
اإلدارة وإعــادة ترشــيحهم وفقــا لألنظمــة واللوائــح
والقواعــد المعمــول بهــا والسياســات والمعاييــر
المعتمــدة بمــا فــي ذلــك مــا ورد فــي الئحــة عمــل
هــذه اللجنــة.
yمراجعــة وتقييــم وتقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة
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 وللقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة
ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن
والمســتقلين إلدارة التنفيذيــة للشــركة
yالتحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل أعضاء مجلــس
اإلدارة المســتقلين وفقــا لألنظمــة واللوائــح والقواعــد
المعمــول بهــا ،وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح
إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة
أخــرى.
yالمراجعــة الدوريــة لخطــط تعاقــب أعضــاء مجلــس
اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وتقديــم التوصيــات بشــأنها
لمجلــس اإلدارة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار التحديــات
والفــرص التــي تواجــه الشــركة إلــى جانــب االحتياجــات
الالزمــة مــن القــدرات والمهــارات والخبــرات المناســبة
لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة.
yتقييــم المرشــحين المحتمليــن لشــغل مناصــب اإلدارة
التنفيذيــة بالشــركة وتقديــم توصيــات بشــأنهم
لمجلــس اإلدارة ،وعلــى وجــه الخصــوص مســاعدة

مجلــس اإلدارة فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين
المحتمليــن لشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي.
yوضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد
أعضــاء مجلــس ا إلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة ومراجعتهــا
بشــكل دوري ،والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص
اختيــار واعتماد المرشــحين لشــغل تلــك المراكــز

yالمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت ،وتقييــم مــدى
مالءمتهــا وفعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة
منهــا والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بذلــك.
yالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة (بمــا فــي ذلــك طبيعــة ومقــدار المكافــأة)
وفقــا لسياســة المكافــآت المعتمــدة.
yمراجعــة خطــط الشــركة الخاصــة بتحفيــز أعضــاء
مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي الشــركة والتوصيــة
بشــأنها لمجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق
باعتمــاد هــذه الخطــط وتعديلهــا وإنهاؤهــا
yاعــداد اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب سياســات
الشــركة وأي أنظمــة أو لوائــح أو قواعــد تخضــع لهــا
الشــركة ،بمــا فــي ذلــك كحــد أدنــى ،اإلفصاحــات
المتعلقــة بسياســة المكافــآت والتقريــر الســنوي عــن
المكافــآت ،اإلفصاحات المتعلقــة بالمكافــآت فــي
التقريــر الســنوي لمجلــس

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

3.المكافآت

yاعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
في ًالشــركة سياســة المكافــآت ،العتمادهــا مــن
الجمعيــة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة تمهيــدا العامــة،
واإلفصــاح عنهــا واإلشــراف والتحقــق مــن تنفيذهــا.
yاعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت والمدفوعــات
األخــرى (النقديــة أو العينيــة) الممنوحــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة ،مــع توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت
الممنوحــة وسياســة المكافــآت (بمــا فــي ذلــك بيــان أي
انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة) («التقريــر الســنوي
عــن المكافــآت») ،وذلــك لعرضــه علــى مجلــس اإلدارة
للنظــر فيــه.
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

لجنة المراجعة
تتكــــون اللجنــــة مــــن ثالثــــة أعضــــاء مســــتقلين وغيــــر تنفيذييــــن (عضــــو مجلــــس اإلدارة المســتقل هــــو رئيــس لجنــة
المراجعــــة وعضويــــن مســــتقلين من خارج مجلــــس اإلدارة).

الســير الذاتية ألعضاء لجنــة المراجعة من خارج المجلس:
اسم العضو

المنصب

صفة العضوية

األستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل الحيدري

عضو لجنة
المراجعة

من خارج مجلس
اإلدارة

األستاذ /وسام بن حسين الفريحي

عضو لجنة
المراجعة

من خارج مجلس
اإلدارة

11.ألستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل الحيدري،
عضو لجنة المراجعة

يشغل األستاذ عبد العزيز ا منصب رئيس المراجعة الداخلية
في شركة علم ،وحاصل على عدد من الشهادات المهنية
مثل شهادة المحاسبين القانونيين السعودية وشهادة
المراجعين الداخليين األمريكية وشهادة إدارة المخاطر .وأيضًا
حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في تخصص
المحاسبة من جامعة الملك سعود ،وعلى درجة الماجستير
في تقنية المعلومات من جامعة كاليفورنيا .سابقًا ،شغل
األستاذ عبد العزيز عدة مناصب ،منها مدير إدارة المراجعة
الداخلية في شركة علم.

عضو لجنة المراجعة

يشغل األستاذ وسام ا منصب مدير المصرفية االستثمارية
في شركة السعودي الفرنسي كابيتال ،وقد شغل سابقًا عدة
مناصب قيادية في هيئة السوق المالية وعمل مستشارًا في
المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ،وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في تخصص إدارة نظم معلومات – اقتصاد
تجاري وعلى الماجستير في تخصص إدارة نظم معلومات.
سابقًا ،شغل األستاذ وسام عدة وضائف ،منها مدير إدارة
الطرح واالندماج واالستحواذ ،ومدير وحدة الطرح العام ،ومدير
وحدة الطرح الخاص في هيئة السوق المالية .وعمل أيضًا
مستشار لجنة األسواق الناشئة والنامية في المنظمة الدولية
لهيئات األوراق المالية.

اإلجتماع
األول

اإلجتماع
الثاني

اإلجتماع
الثالث

اإلجتماع
الرابع

اإلجتماع
الخامس

اإلجتماع
الخامس

 21يناير
2019م

 19فبراير
2019م

 8أبريل
2019م

 7مايو
2019م

 29يوليو
2019م

 27أكتوبر
2019م

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

رئيس

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

األستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل
الحيدري

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اسم العضو

(مدرجة  /غير
مدرجة)

العضوية في مجالس إدارات
الشركات األخرى

مدرجة

-

غير مدرجة

عضو لجنة المراجعة في:
شركة مهارة ،شركة ماسك
اللوجستية ،الهيئة العامة للجمارك

مدرجة

-

األستاذ /وسام بن حسين
الفريحي

صفة
العضوية

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

غير مدرجة

كمــا يوجــد مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــوا 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 2019م بعقد ستة اجتماعات ناقشــت خاللهــا
عــددا مــن الموضوعــات ذات الصلــة بأعمــال اللجنــة ومنهــا
علــى ســبيل المثــال مراجعــة القوائــم الماليــة ومراجعــة
الماليــة والحســابات ( )VATوكذلــك العمليــات الخاصــة
بنــوادي الســيدات والتســويق والمــوارد البشــرية والمشــتريات
والمشــاريع والمرافــق إضافــة إلــى مراجعــة معامــالت
األطــراف ذات العالقة وذلك بحضــور المســؤولين فــي
المراجعــة الداخليــة والقطاعــات ذات العالقــة بالشــركة.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

2.األستاذ /وسام بن حسين الفريحي،

وقــد تــم عقــد االجتماعات كما هو موضــح في الجدول التالي:
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مهــام واختصاصات لجنة المراجعة
تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة
والتحقــق مــن ســالمة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا .وتشــمل مهــام اللجنــة
بصفــة خاصــة ما يلي:
1.التقارير المالية
يتمثــل دور لجنــة المراجعــة فيمــا يخــص عمليــة التقاريــر
الماليــة وذلــك مــن خــالل:

yدراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة
قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا
والتوصيــة فــي شــأنها؛ لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا
وشــفافيتها.
yإبــداء الــرأي الفنــي بنــاء عــلى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا
إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة
عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي
تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي
للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
yدراســة أي مســائل مهمة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا
التقاريــر المالية
yالبحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي
للشــركة أو مــن يتولــى مهــام أو مســؤول االلتــزام فــي
الشــركة أو المراجــع الخارجــي.
yالتحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل
الجوهريــة الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.
yدراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة
وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي

yدراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة
وإدارة المخاطــر فــي الشــركة
yدراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ
اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.
yالرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة
الداخليــة فــي الشــركة؛ للتحقــق مــن توافــر المــوارد
الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة
بهــا.
yالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة
المراجعــة الداخليــة أو المراجــع الداخلــي واقتــراح
مكافآتــه

4.ضمان االلتزام
تقــع مســؤولية لجنــة المراجعــة علــى اإلشــراف علــى
االلتــزام المالــي ويشــمل ذلــك مراجعــة التقاريــر الماليــة
واإلفصــاح للمســتثمرين ،وكذلــك اإلشــراف علــى االلتــزام
غيــر المالــي ويشــمل برامــج االلتــزام للشــركة ككل
والسياســات واإلجــراءات والتعــرض لاللتــزام القانونــي.
yمراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق
مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
yالتحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائح
والسياســات والتعليمــات ذات العالقة.
yمراجعة العقود والتعامالت المقتــرح أن تجريهــا
الشــركة مراجعــة العقــود والتعامالت مــع األطــراف
ذوي العالقــة ،وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى
مجلــس اإلدارة
yرفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء
بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء توصياتهــا
باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.

سياســة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
وكبار التنفيذيين
سياسية المكافآت
أهــداف ومبــادئ هــذه السياســة:
1.تتضمــن سياســة المكافــآت علــى تحــدد مكافــآت
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار
التنفيذييــن بمــا يحقــق األهــداف التاليــة:
yتمكين الشــركة مــن المحافظــة علــى أعضــاء
مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن
الذيــن يتمتعــون بالمســتوى الــالزم مــن الخبــرة
والمؤهــالت.
yإنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل
لتحقيــق مصالــح مســاهميها مــع اســتقطاب
المواهب التــي تحتاجها الشــركة لتحقيــق
أهدافهــا التجاريــة فضــال عــن اســتبقاء تلــك
ًالمواهــب وتحفيزهــا.
 2.دعــم الشــركة فــي عمليــة التكيــف مــع الضغــوط
التنافســية للقطاعــات التــي تــزاول فيهــا الشــركة
نشــاطها.
yتحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء
اللجــان وكبــار المســؤولين التنفيذييــن وفــق
المبــادئ التاليــة:

yيجــب أن تكــون المكافــآت متوافقــة ومنســجمة
مــع أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها ،وحجــم
وطبيعــة ودرجــة المخاطــر بالشــركة
yيجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد
مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان
وكبــار التنفيذييــن المســتوى الوظيفــي والمهــام
والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها والمؤهــالت
العلميــة والخبــرات العمليــة والمهــارات والجهــود
ونطــاق العمــل ومســتوى األداء.
yيجــب أخــذ القطاعــات التــي تــزاول فيهــا الشــركة
نشــاطها وحجــم الشــركة ودرجــة المخاطــر
المعرضــة لهــا  -وبالقــدر المناســب  -ممارسات
الشــركات األخــرى المشــابهة المتعلقــة بالمكافــآت
بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد مكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن.
yيجــب 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

التقرير الســنوي لشــركة لجام

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

3.المراجع الخارجي

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجع الخارجي كالتالي:
yالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح المراجــع الخارجــي
وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه ،بعــد التحقــق
مــن اســتقالله ومراجعــة نطــاق عملــه وشــروط التعاقــد
معــه
yالتحقــق مــن اســتقالل المراجــع الخارجــي وموضوعيــة
وعدالــة ،ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ،مــع األخــذ
فــي اإلعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
yمراجعــة خطــة المراجــع الخارجــي للشــركة وأعمالــه،
والتحقــق من عدم تقديمه أعمال فنيــة أو إداريــة تخــرج
عــن نطــاق ًمــن عــدم تقديمــه أعمــاال أعمــال المراجعــة،
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
yاإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
yدراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظــات علــى
القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا اتخـذ بشــأنها

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية
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مراجعة اإلدارة

مكافآت أعضاء اللجان

قواعد تحديد المكافآت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
11.تكمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة فيما يلي:
yتكــون المكافــأة الســنوية لرئيس مجلــس اإلدارة
( )350٬000ريال ســعودي
yتكــون المكافــأة الســنوية لنائــب رئيــس مجلــس
اإلدارة ( )300٬000ريــال ســعودي
yتكــون المكافــأة الســنوية لعضــو مجلــس اإلدارة
( )250٬000ريــال ســعودي
yيكــون بــدل حضــور جلســات المجلــس بمبلــغ
( )3,000ريال ســعودي عــن كل جلســه يحضرهــا
العضــو؛ بمــا ال يتجــاوز عــدد  12جلســة ســنويا،
غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة
yإذا كلـف المجلــس أي مــن أعضــاءه بالقيــام
بمهمــة رســمية خــارج مدينــة الريــاض ،فيعــوض
العضــو حســب التكلفــة لسياســة الشــركة
لقواعــد الســفر
yتقــدم خدمــة تأميــن الطبــي لجميــع أعضــاء
المجلــس وأســرهم ُ كجــزء مــن المزايــا العينيــة
yتقــدم خدمــة تأميــن المخاطــر المهنيــة لجميــع
أعضــاء المجلــس كجــزء مــن المزايــا العينيــة
 2.يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــا
معينــًا أو مزايــا عينيــة أو بــدل حضــور عــن الجلســات
أو نســبة معينــة مــن صافــي أربــاح الشــركة الســنوية،
ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.

 4.فــي جميــع األحــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل
عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو
عينيــة )500,000( .ريــال ســعودي ســنويًا
 5.اســتثناء مــن الفقرتيــن ( )2و( )3أعاله يجــب أال تكــون
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن
أربــاح الشــركة الصافيــة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
 6.يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو
واختصاصاتــه والمهــام المنوطــة بــه واســتقالله وعــدد
الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتبــارات.
 7.تقســم قيمــة المكافــآت الســنوية علــى أربعــة أربــاع؛
بحيــث تبلــغ فتــرة كل ربــع ثالثــة أشــهر ،وتدفــع إلــى
أعضــاء المجلس علــى أســاس ربــع ســنوي.

8.وينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات المجلــس
حســب ســجل حضــور كل عضــو
مكافآت اللجان
1.تكمن مكافآت أعضاء اللجان فيما يلي:
yتكــون المكافــأة الســنوية لرؤســاء اللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس بمبلــغ ( )120,000ريــال
ســعودي ،بمــا فــي ذلــك األعضــاء المســتقلين مــن
خــارج المجلــس.
yتكــون المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس بمبلــغ ( )100,000ريــال
ســعودي ،بمــا فــي ذلــك األعضــاء المســتقلين مــن
خــارج المجلــس.
yيكــون بــدل حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة
عــن المجلــس بمبلــغ ( )2,500ريــال ســعودي عــن
كل جلســة يحضرهــا العضــو؛ بمــا ال يتجاوز عــدد
أ 12جلســة ســنويا ،غيــر شــاملة مصاريــف الســفر
واإلقامــة.
yإذا كلـف المجلــس أي مــن أعضــاء اللجــان بالقيــام
بمهمــة رســمية خــارج مدينــة الريــاض ،فيعــوض
العضــو حســب ًالتكلفــة الفعليــة ووفقــا لسياســة
الشــركة لقواعــد الســفر
yيمنــح أعضــاء اللجــان وأحــد أفــراد أســرهم اشــتراك
ســنوي لدخــول األنديــة الرياضيــة كجــزء مــن
المزايــا العينيــة.
yتقســم قيمــة المكافــآت الســنوية علــى أربعــة
أربــاع؛ بحيــث تبلــغ فتــرة كل ربــع ثالثــة أشــهر،
وتدفــع إلــى أعضــاء اللجــان علــى أســاس ربــع
ســنوي.
yوينطبــق ذلــك علــى بــدل حضــور جلســات اللجــان
حســب ســجل حضــور كل عضــو.

العضو

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
الدكتور /محمد بن فرج الكناني

120,000

17,500

137,500

األستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل الحيدري

100,000

15,000

115,000

األستاذ /وسام بن حسين الفريحي

100,000

15,000

115,000

المجموع

320,000

47,500

367,500

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
األستاذ /هشام بن حسين الخالدي **

97,151

15,000

112,151

الدكتور ./طارق بن عبد اهلل النعيم *

29,589

2,500

32,089

األستاذ /علي بن حمد الصقري

100,000

12,500

112,500

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

100,000

15,000

115,000

المجموع

326,740

45,000

371,740

أعضاء اللجنة التنفيذية
األستاذ /عبد اإلله بن محمد النمر **

84,384

10,000

94,384

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

100,000

17,500

117,500

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن الموسى *

15,616

2,500

18,116

األستاذ /علي بن حمد الصقري

120,000

17,500

137,500

األستاذ /أحمر أعظم ***

49,589

7,500

57,089

المجموع

369,589

55,000

424,589

اللجنة االستراتيجية  -ألغيت في مارس 2019م

 2.مــع مراعــاة الفقــرة ( )1اعاله ،تراجــع لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت مكافــآت أعضــاء اللجــان وتقــدم توصياتهــا
بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
مكافآت كبار التنفيذيين
 1.يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى توصيــات لجنة
الترشــيحات ًوالمكافــآت  -مكافــآت لجميــع كبــار
التنفيذييــن وفقــا لعقــود العمــل والسياســات وخطــط
المكافــآت والتعويضــات الداخليــة ذات الصلــة.
 2.تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة
واعتمــاد عقــود العمــل مــع كبــار التنفيذييــن ،بمــا
فــي ذلــك العقــود المرادإبرامهــا مــع المعينيــن حديثــا.
كمــا يجــب عليهــا مراجعــة واعتمــاد أي عقــد يبــرم
مــع موظــف مقابــل أجــر أو مكافــأة تعــادل أجــور كبــار
التنفيذييــن.

المكافآت الثابتة
بإستثناء بدل حضور(
)الجلسات

األستاذ /علي بن حمد الصقري

8,333

2,500

10,833

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

8,333

2,500

10,833

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

8,333

2,500

10,833

األستاذ /عبد اإلله بن محمد النمر

10,000

2,500

12,500

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

8,333

2,500

10,833

المجموع

43,333

12,500

55,833

160,000

1,219,663

المجموع الكلي
*

انتهت العضوية من تاريخ  26فبراير 2019م

**

بدأت العضوية من تاريخ  12مايو 2019م

التقرير الســنوي لشــركة لجام

 3.إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة،
فــال يجوز أن تزيد المكافأة الســنوية اإلجمالية عن
نســبة ( )%10مــن صافــي األربــاح ،وذلــك بعــد خصــم
االحتياطيــات ذات العالقــة ،وبعــد توزيــع أربــاح علــى
مســاهمي الشــركة بمــا ال يقل عن ( )%5مــن رأس مــال
الشــركة المدفــوع.

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية
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مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة
يوضح الجــدول أدنــاه المكافــآت الممنوحــة وقــد بلــغ المجمــوع الكلــي لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
 3,069,579ريال سعودي

المكافآت الثابتة (بالريال السعودي)

المبلغ
المحدد

رسوم األعضاء لعام 2019م

بدل حضور
اجتماعات
المجلس

بدل حضور
اجتماعات
اللجان

الفوائد
العينية

مكافآت العمل
الفني ،اإلداري،
االستشاري

المكافآت المتغيرة (بالريال السعودي)
مكافآت الرئيس،
العضو المنتدب،
األمين العام،
في حال كان كل
منهم عضو في
مجل اإلارة

المجموع

نسبة األرباح

المكافآت
الدورية

خطط الحوافز
قصيرة األجل

خطط
الحوافز
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

مكافأة
نهاية
الخدمة

المبلغ
اإلجمالي

أعضاء مستقلين
األستاذ /هشام بن حسين الخالدي **

210,960

12,000

112,152

-

-

-

335,112

-

-

-

-

-

-

-

335,112

األستاذ /عبد اإلله بن محمد النمر **

210,960

15,000

94,383

-

-

-

320,343

-

-

-

-

-

-

-

320,343

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

250,000

21,000

150,001

-

-

-

421,001

-

-

-

-

-

-

-

421,001

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

250,000

21,000

128,333

-

-

-

399,333

-

-

-

-

-

-

-

399,333

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن الموسى *

39,041

3,000

18,116

-

-

-

60,157

-

-

-

-

-

-

-

60,157

الدكتور ./طارق بن عبد اهلل النعيم *

39,041

3,000

32,089

-

-

-

74,130

-

-

-

-

-

-

-

74,130

أعضاء غير تنفيذيين
األستاذ /علي بن حمد الصقري

218,167

21,000

260,833

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

250,000

21,000

125,833

-

-

-

396,833

-

-

-

-

-

-

-

396,833

الدكتور /عبد الرحمن بن محمد البراك ***

304,658

3,000

-

-

-

-

307,658

-

-

-

-

-

-

-

307,658

أعضاء تنفيذيين

المجموع

1,015,837

132,000

921,740

-

-

-

3,069,579

-

-

-

-

-

-

-

3,069,579

* انتهت العضوية من تاريخ  26فبراير 2019م
** بدأت العضوية من تاريخ  27فبراير 2019م
*** انتهت العضوية بتاريخ  12فبراير 2019م

التقرير الســنوي لشــركة لجام

األستاذ /علي بن حمد الصقري**

243,013

12,000

-

-

-

-

255,013

-

-

-

-

-

-

-

255,013

مكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغت مكافــآت الممنوحة ألكبر  5أعضاء تنفيذيــن فــي الشــركة (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) خــالل ســنة 2019م
 5,313,642ريال سعودي

المكافآت الثابتة (ريال سعودي)

العام

الرواتب
األساسية

البدالت

المزايا
العينية

اإلجمالي

2019م

2,842,297

1,655,157

-

4,497,454

المكافآت
الدورية

المكافآت المتغيرة (ريال سعودي)

الفوائد

حوافز قصيرة
األجل

حوافز طويلة
األجل

-

-

-

األسهم
الممنوحة

اإلجمالي

تعويضات نهاية
الخدمة

مكافآت مجلس
اإلدارة

-

816,188

-

القيمة
اإلجمالية
5,313,642

ال يوجد أي انحراف جوهري في المكافآت الممنوحة عن السياسة المتبعة للمكافآت ،توضح الجداول السابقة تفاصيل المكافآت
والتعويضات لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

إعالنات الشــركة على موقع السوق المالية
السعودية (تداول)
شهدت شركة لجام (وقت اللياقة) في العام 2019م العديد من األحداث والقرارات التي تم اإلعالن عنها إلبقاء المساهمين على
اطالع دائم .وتم اإلعالن عن هذه األحداث والقرارات عبر الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) ،ووصل عدد اإلعالنات الخاصة
بالمساهمين إلى  30اعالن كما هو موضح في الجدول التالي:

1

 1يناير 2019م

اشعار للمساهمين

تعلن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن بدء استقبال االشتراكات بفرعها
الجديد بمدينة مكة المكرمة

16

 1مايو 2019م

دعوة جمعية عامة

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

2

 1يناير 2019م

اشعار للمساهمين

تعلن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن بدء استقبال االشتراكات بفرعها
النسائي الجديد بمدينة تبوك

17

 2مايو 2019م

تاريخ بداية التصويت
اإللكتروني  -جمعية عامة

إعالن شركة لجام للرياضة عن تاريخ بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع
الجمعية العامة العادية

3

 17يناير 2019م

اشعار للمساهمين

تعلن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن بدء استقبال االشتراكات بفرعها
الرجالي الجديد بمدينة أبها

18

 8مايو 2019م

نتائج جمعية عامة

تعلن شركة لجام للرياضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع
األول)

4

 31يناير 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة
تبوك

19

 12مايو 2019م

نتائج مالية

تعلن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في  31مارس 2019م (ثالثة أشهر)

5

 5فبراير 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد بمدينة أبها

20

 13مايو 2019م

اشعار للمساهمين

6

 13فبراير 2019م

اشعار للمساهمين

اعالن شركة لجام للرياضة ”وقت اللياقة" عن استقالة عضو مجلس اإلدارة من
مجلس إدارتها

إعالن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن الربع األول من العام 2019م

اشعار للمساهمين

7

 27فبراير 2019م

اشعار للمساهمين

تعلن شركة لجام للرياضة ”وقت اللياقة" عن استقالة عضوين من مجلس إدارتها
و تعيين ثالث أعضاء آخرين

إعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه
والعضو المنتدب ،وإعادة تشكيل أحد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

8

 27فبراير 2019م

نتائج مالية

إعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن النتائج المالية السنوية المنتهية
في 31-12-2018م

اشعار للمساهمين

إعالن تصحيحي من شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بخصوص تعيين رئيس
مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب ،وإعادة تشكيل أحد اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

9

 27فبراير 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن شركة لجام للرياضة " وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن الربع الرابع من العام 2018م

23

 27مايو 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن تحويل مركز وقت اللياقة بلس
بالعليا في مدينة الخبر من فرع للرجال إلى فرع للسيدات

10

 17مارس 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن إلحاقي من شركة لجام للرياضة بخصوص البدء في استقبال االشتراكات
بفرعها الجديد بمدينة مكة المكرمة

24

 30يونيو 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة
جدة

11

 31مارس 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة
جدة

25

 4أغسطس 2019م

نتائج مالية

اعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2019-06-30م (ستة أشهر)

12

 31مارس 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزها الجديد بمدينة
بريدة

26

 4سبتمبر 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن الربع الثاني من العام 2019م

13

 14أبريل 2019م

اشعار للمساهمين

اعالن من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إعادة مركز أكاديمية كرة
القدم إلى نادي الشباب السعودي

27

 16سبتمبر 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن تغيير الرئيس التنفيذي

14

 15أبريل 2019م

دعوة جمعية عامة

إعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع
الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)

28

 10نوفمبر 2019م

نتائج مالية

اعالن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2019-09-30م (تسعة أشهر)

15

 16أبريل 2019م

دعوة جمعية عامة

إعالن إلحاقي من شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بخصوص دعوة
مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)

29

 11نوفمبر 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن تصحيحي من شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بخصوص اعالن الشركة
عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2019-09-30م (تسعة أشهر)

30

 2ديسمبر 2019م

اشعار للمساهمين

إعالن شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين
عن الربع الثالث من العام 2019م

21
22

 13مايو 2019م
 13مايو 2019م

التقرير الســنوي لشــركة لجام

الرقم

تاريخ اإلعالن

نوع اإلعالن

عنوان اإلعالن

الرقم

تاريخ اإلعالن

نوع اإلعالن

عنوان اإلعالن
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معامــات مع أطراف ذات عالقة
مدتها /نوع
المصلحة

قيمتها
)ريال سعودي(

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

نوع الصفقة

عقد تأجير المركز الرئيسي
مدفوع لألستاذ حمد بن
علي الصقري

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

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

العام المالي
2019م
لمصلحة
مباشرة

3,400,000

مجموعة الصقري

الشركة مملوكة من قبل عضو مجلس
اإلدارة ومن كبار المساهمين ،األستاذ حمد
بن علي الصقري ونائب رئيس مجلس
اإلدارة ،األستاذ علي بن حمد الصقري

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

العام المالي
2019م
لمصلحة
مباشرة

125,774

سياســة الشركة في توزيع أرباح األسهم
بموجــب المــادة  110مــن نظــام الشــركات ،تثبــت لــكل
مســاهم جميــع حقــوق األســهم ،والتــي تشــمل علــى
وجــه الخصــوص الحــق فــي الحصــول علــى نسبة 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 ،فضــال عــن
االعتبــارات القانونيــة والنظاميــة األخــرى.

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
األرباح السنوية

yتــوزع األربــاح السنوية بنــاء علــى موافقــة الجمعية
العامــة بعــد توصية مجلــس اإلدارة فیما یتعلــق بصافــي
أربــاح الشــركة ،.ومبلــغ األربــاح الــذي تــم حســابه
والتخصيص المقتــرح.
yتحتفــظ الجمعية العامــة بحقهــا فــي رفــض توزيع
األربــاح فــي أي ســنة مــن الســنوات إذا كان فــي
اعتقادهــا أن هــذا التوزيع سيضر بالوضــع المالــي
للشــركة ،ومتطلبــات رأس المــال.

حساب مبلغ األرباح
 1.یتــم تخصيص توزيع األربــاح السنوية بعــد خصــم
المصاريف العامــة مثــل الــزكاة وضريبة الدخــل ،كمــا یلــي:
yتجنيب  %10مــن صافــي األربــاح السنوية لتكوين
احتياطي نظامــي .ویجــوز للجمعية العامــة أن تقــرر
وقــف تجنيب هــذه النســبة إذا بلــغ االحتياطي المذكــور
 %30مــن رأس المــال المدفــوع
yیدفــع مــن باقــي صافــي األربــاح مــا ال یقــل عــن %5
مــن رأس المــال المدفــوع كأربــاح للمساهمين
yبناء على توصية مجلس اإلدارة ،یجــوز للجمعية العامــة
تجنيب  %20مــن صافــي األربــاح لتكوين احتياطي
اتفاقــي یخصــص ألغــراض معینــة.
yیــوزع الفائــض مــن صافــي األربــاح السنوية علــى
المساهمين مــا لــم تقــرر الجمعية العامــة العادیــة
خــالف ذلــك

 2.عنــد تخصيص مبلــغ توزیع األربــاح مــن الصافــي ،یجــوز
للجمعية العامــة العادیــة أن تقــرر أخذ احتياطيات أخــرى
كاآلتي:
yأن تخدم مصالح الشركة أو

yأن تتضمن توزيع أرباح ثابتة على المساهمين
 3.تــوزع األربــاح علــى المساهمين بالتناســب مــع عدد
األســهم التــي یملكهــا كل منهــم في الشــركة.
 4.تــوزع األربــاح بشــكل نقــدي أو كأســهم مجانیــة أو
كلیهمــا معــًا

األرباح المرحلية
 1.یجــوز للشــركة توزيع األربــاح المرحلية علــى
مســاهميها بشــكل ربــع ســنوي أو نصــف ســنوي فــي
حالــة ااإللتزام بالمتطلبــات التالية:
yتفويض الجمعية العامــة مجلــس اإلدارة بتوزيع
األربــاح المرحلية بموجــب قــرار یجــدد ســنويا
yتحقيق الشركة ألرباح جیدة ومنتظمة
yتوفــر سيولة معقولــة لــدى الشــركة وامتالكهــا
القــدرة علــى التوقــع مســتوى أرباحهــا

yتوافر أرباح قابلة للتوزيع وفقًا ألخر قوائم المالیــة
المراجعــة للشركة ،كافیــة لتغطية األربــاح المقتــرح
توزيعها ،بعــد خصــم مــا تــم توزیعــه ورســملته مــن
تلــك األربــاح بعــد تاريخ هــذه القوائــم المالیــة
 2.إذا اتخــذ مجلــس اإلدارة قــرارًا بتوزيع األربــاح المؤقتــة،
تقــوم الشــركة باإلفصــاح واإلعالن عــنه ،وتزويد هيئة
الســوق المالیــة بنســخة منــه
مساهمون المستحقون والمؤهلون
 1.یحــدد قــرار الجمعية العامــة الــذي اعتمــد توزيع األربــاح
السنوية تاريخ اســتحقاق األربــاح وتاريخ توزيعها.
 2.تحــدد أهلية المساهمين لألربــاح وفقــا للقواعــد
واللوائــح ذات الصلــة ،وإعــالن الشــركة فــي الموقــع
اإللكترونــي لشــركة الســوق المالیــة السعودية (تــداول).

األربــاح الموزعة مقارنة بصافي الدخل
النسبة من رأس
المال

المبلغ لكل
سهم

السنة  /الربع

صافي الدخل

الربح الموزع

النسبة من
صافي الربح

رأس المال

0.5379

الربع الرابع 2018م

53,857,534

28,179,613

%52.3

523,833,610

%5.38

الربع األول 2019م

39,596,703

21,052,304

%53.2

523,833,610

%4.02

0.4019

الربع الثاني 2019م

49,590,562

26,448,359

%53.3

523,833,610

%5.05

0.5049

الربع الثالث 2019م

48,813,216

26,029,222

%53.3

523,833,610

%4.97

0.4969

األربــاح الموزعة مقارنة بصافي الدخل
السنة  /الربع

تاريخ اإلعالن

تاريخ اإلستحقاق

تاريخ التوزيع

الربح الموزع للسهم

طريقة التوزيع

الربع الرابع 2018م

2019/02/27م

2019/03/04م

2019/03/20م

0.5379

تحويل للحساب

الربع األول 2019م

2019/05/13م

2019/05/19م

2019/06/12م

0.4019

تحويل للحساب

الربع الثاني 2019م

2019/09/04م

2019/09/09م

2019/09/22م

0.5049

تحويل للحساب

الربع الثالث 2019م

2019/12/02م

2019/12/08م

2019/12/19م

0.4969

تحويل للحساب

التقرير الســنوي لشــركة لجام

ويخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل
المبرمة مع الجهات الممولة ،فعلى سبيل المثال،
يستلزم على الشركة الحصول على موافقة البنك
األهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة
سامبا المالية قبل توزيع أرباح تفوق  %60من صافي
أرباحها ،وال يتطلب الحصول على موافقة مجموعة سامبا
المالية على ذلك بعد إدراج أسهم الشركة في السوق.

yیقــوم مجلــس اإلدارة بتنفيذ قــرار الجمعية العامــة
وتوزيع األربــاح ً خــالل  15يومًا من تاريخ االســتحقاق
الموضــح فــي القــرار.

المراجعة االستراتيجية

5.علــى مجلــس اإلدارة أن ُیضمن فــي تقريره الســنوي
المقدم للجمعية العامــة للشــركة مقــدار األربــاح الموزعــة
علــى المساهمين خــالل الفتــرات المختلفــة مــن الســنة
المالیــة باإلضافــة إلــى مقــدار األربــاح الموصــى بتوزيعها
فــي نهاية الســنة المالیــة ومبالــغ توزیعــات األربــاح
المتراكمــة أيضا.

الحوكمة

القوائم المالية

اقتراحات المساهمين
تعمل إدارة عالقات المستثمرين في لجام على تواصل
دائم ومستمر مع جميع مساهمي الشركة وذلك عن
طريق مختلف قنوات التواصل .وفي حال وصول أي
مقترحات من قبل المساهمين ،يتم فرزها وإبالغ مجلس

اإلدارة كام ً
ال بها .كما تتاح الفرصة للمساهمين بتقديم
اقتراحاتهم واستفساراتهم بشكل مباشر ألعضاء
مجلس اإلدارة وذلك خالل اجتماعات الجمعية العامة حيث
يتم تخصيص الوقت للرد على تلك التساؤالت.

67

االستراتيجية
المراجعة
اإلدارة
مراجعة
Leejam's
Share
Performance
During
2019

137%
134.3%
107.2%

سعر الســهم ومعلومات المساهمين

160.0%
140.0%
120.0%
100.0%
80.0%

بيانات أداء الســهم خالل عام 2019م (ريال ســعودي)

بنهاية  31ديسمبر 2019م ،وصل عدد المساهمين في شركة لجام (وقت اللياقة) إلى  7,104مساهمًا ،ويمثل
المستثمرون المؤسسيون بنسبة  %31.2من إجمالي ملكية األسهم ،بينما يمثل المستثمرون األفراد بنسبة ،%68.8
كما أن هناك  47مساهم يملكون  100ألف سهم وأكثر في لجام بنسبة  %83.7من األسهم المصدرة .توضح الجداول
التالية نظرة عامة على المستثمرين المساهمين
 31ديسمبر 2019م

سعودي)
(ريال
خالل عام
بيانات أداء
31st
2019م 30th
31st
31stالسهم30th
December
2019

October
2019

November
2019

أعلى سعر خالل 52
أسبوعًا

أسبوعًا

89.2

57

81.1

نسبة الملكية

عدد المستثمرين

عدد األسهم المملوكة

استثمارات مؤسسية

%31.2

6,820

16,335,836

%100.0

أفراد

%68.8

284

36,047,525

%60.0

المجموع

%100

7,104

52,383,361

%20.0

األستاذ /حمد علي الصقري

%60.5

1

أفراد أخرون

%8.4

6,819

صناديق استثمار

%15.7

117

اتفاقيات مبادلة

%0.9

11

مؤسسات أخرى

%14.5

156

المجموع

%100

7,104

مستثمرو لجام (وقت اللياقة) حسب
الجنسية

نسبة الملكية

عدد المستثمرين

عدد األسهم المملوكة

السعوديون

%85.5

6,883

44,812,080

جنسيات أخرى

%14.5

221

7,571,281

المجموع

%100

7,104

52,383,361

 31ديسمبر 2019م
نسبة الملكية

عدد المستثمرين

مليون سهم وأكثر

%60.5

1

من  500ألف ألقل من مليون ريال سعودي

%6.6

5

من  100ألف ألقل من  500ألف ريال سعودي

%16.6

41

من  50ألف ألقل من  100ألف ريال سعودي

%6.0

45

من  10أالف ألقل من  50ألف ريال سعودي

%7.0

166

من  5أالف ألقل من  10أالف ريال سعودي

%1.6

120

من ألف ألقل من  5أالف ريال سعودي

%1.0

232

أقل من ألف سهم

%0.7

6,494

المجموع

%100

7,104

20.0%
0.0%

31st
January
2019

31st
December
2018

نسبة التغيير بين عامي
2018م 2019 -م

سعر السهم منذ سنة

37.9%

58.8

%120.0
%80.0
%40.0
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ
2018م

 31ﻳﻨﺎﻳﺮ
2019م

 28ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2019م

 31ﻣﺎرس
2019م

 31ﻣﺎﻳﻮ
2019م

 30أﺑﺮﻳﻞ
2019م

ﻟﺠﺎم

 30ﻳﻮﻧﻴﻮ
2019م

 31ﻳﻮﻟﻴﻮ
2019م

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

 31أﻏﺴﻄﺲ
2019م

 31ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2019م

 31أﻛﺘﻮﺑﺮ
2019م

 30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2019م

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ
2019م

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺗﺎﺳﻲ(

عدد طلبات الشــركة لسجل المساهمين
تاريخ الطلب

السبب

الطلب األول

2019/01/06م

تقارير داخلية

الطلب الثاني

2019/03/03م

توزيع أرباح

الطلب الثالث

2019/05/15م

توزيع أرباح

الطلب الرابع

2019/09/11م

توزيع أرباح

الطلب الخامس

2019/10/20م

تقارير داخلية

الطلب السادس

2019/12/10م

توزيع أرباح

ملكية أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وأقربائهــم فــي
أســهم الشــركة
االسم:

بداية السنة

نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

الدكتور /عبد الرحمن بن محمد البراك ***

-

-

-

-

األستاذ /علي حمد الصقري

379,696

379,696

-

%0.00

الدكتور /طارق عبد اهلل النعيم *

-

-

-

-

الدكتور /محمد بن فرج الكناني

-

-

-

-

األستاذ /مساعد بن عبد الرحمن الموسى *

-

-

-

-

األستاذ /طارق بن خالد العنقري

-

500

500

%100.00

األستاذة /حصة بنت حمد الصقري

-

-

-

-

األستاذ /حمد بن علي الصقري **

31,670,150

31,671,950

1,800

%0.01

األستاذ /هشام حسين الخالدي **

-

-

-

-

األستاذ /عبد اإلله محمد النمر **

-

-

-

-

األستاذة /جواهر بنت عبدالعزيز الحقباني  -زوجة
األستاذ /عبد اإلله محمد النمر

7,410

4,392

()3,018

%40.73-

األستاذة /شدن بنت حمد الصقري

379,696

382,313

2,617

%0.69

التقرير الســنوي لشــركة لجام

 31ديسمبر 2019م

Leejam

40.0%

%137
%134.3
%107.2

 31ديسمبر 2019م
نسبة الملكية

 31ديسمبر2019م

30th
April
2019

31st
March
2019

28th
February
2019

60.0%

%160.0

%0.0

عدد المستثمرين

30
June
2019

أدنى سعر خالل 52
TASI

%140.0

مستثمرو لجام (وقت اللياقة)
حسب الفئة

September
2019

August
2019

31st
July
2019

31st
May
2019

سعر السهم في
Consumer Services

مستثمرو لجام (وقت اللياقة) حسب الفئة
(مختصر)

مستثمرو لجام (وقت اللياقة) حسب حجم الملكية

الحوكمة

القوائم المالية
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مراجعة اإلدارة

نتائـــج المراجعـة الســـنوية لفعاليـة إجـراءات الرقابـة
الداخليـة بالشـركة

ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذيــــة وأقربائهــــم فــي
أســهم الشــركة
االسم:

بداية السنة

نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير%

األستاذ /جوستين موغوروف

-

-

-

-

األستاذ /محمد معراج الدين

-

-

-

-

األستاذ /مايكل داونينق

-

-

-

-

األستاذ /خالد بن محمد البحيري

-

-

-

-

األستاذ /خالد بن عبداهلل المناعي

-

-

-

-

األستاذ /فراس وهبه

-

-

-

-

يوضح بيــان التالي قيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي
مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية:
الجهة النظامية

مسدد

مستحق

الوصف

السبب

الهيئة العامة للجمارك

2,512,035.00

-

رسوم جمركية على الواردات

متطلب نظامي

الهيئة العامة للزكاة والدخل

38,263,593.27

6,506,079.04

مصروفات الزكاة وضريبة االستقطاع
وضريبة القيمة المضافة

متطلب نظامي

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

13,190,010.71

1,106,384.10

ً
وفقا
مصروفات تأمينات االجتماعية،
لقانون العمل السعودي

متطلب نظامي

جهات نظامية أخرى

18,097,788.00

-

رسوم مكتب العمل  ،التأشيرة  ،جواز
السفر ،وغيرها

متطلب نظامي

العقوبات والجزاءات
والقيود االحتياطية

المبلغ (ريال
سعودي)

بعض المخالفات للوائح
البلدية

95,800.00

مخالفات التأخير في تغيير
التعيين المهني لبعض
الموظفين

71,000.00

مخالفات جمارك وغيرها

16,987.44

• مخالفات تتعلق بالسالمة وتأخير في
تجديد شهادات الترخيص
• عدم وجود شهادة صحية مناسبة.
•مخالفات تتعلق بمساحات غير
مناسبة ومقر إقامة الموظفين
• مشاكل مع ضوابط الضوضاء
• مساحة زائدة مستخدمة دون
الحصول على الموافقات المناسبة.
• استخدام غير الصحيح للوحات
اإلعالنية
• تركيب الكاميرات دون إذن وعدم
عرض التراخيص

سبل تفادي وقوعها
في المستقبل

وزارة الشؤون البلدية
والقروية

سيتم اتخاذ التدابير
التصحيحية لالمتثال
والمتابعة االستباقية
للتغييرات في األنظمة
اللوائح.

التأخير في تغيير المهنة لبعض
الموظفين.

وزارة العمل والتنمية
االجتماعية

سيتم اتخاذ التدابير
التصحيحية لالمتثال
والمتابعة االستباقية
للتغييرات في األنظمة
اللوائح.

أخرى

الهيئة العامة
للجمارك وجهات
أخرى

سيتم اتخاذ التدابير
التصحيحية لالمتثال
والمتابعة االستباقية
للتغييرات في األنظمة
اللوائح.

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

إفصاحات مجلس اإلداراة
يقر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بما
يلي:
yأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
yأن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس
ســليمة ونفذ بفاعليــة.
yأنــه ال يوجــد لــدى المجلــس أي شــك يذكــر بشــأن
قــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها.
yأن المراجــع الخارجــي للشــركة قــد أبــدى رأيــه دون
تحفــظ علــى القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام
2019م
yلــم يوصــي مجلــس اإلدارة باســتبدال المراجــع
الخارجــي قبــل انتهــاء الفتــرة الزمنية المعيــن مــن
أجلهــا.
yأنــه تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة
المنتهيــة  31ديسمبر 2019م وفقــا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
yال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة
yال توجد أي ترتيبــــات أو اتفــــاق تنــــازل بموجبــــه
أحــــد عن أي مكافآت ألي من أعضــــاء مجلــــس إدارة
اإلدارة أو أحــــد كبــــار التنفيذييــــن العاملين في
الشركة
yال توجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد
مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.
yال توجــد أدوات ديــن للشــركة ،وال توجــد مصلحــة

وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار
التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أي مــن
شــركاتها التابعــة.
yال يوجــد لــدى الشــركة أي اســتثمارات أو احتياطــات
أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة.
yال توجد أي فئـــات وأعـــداد ألي أدوات ديـــن قابلـــة
للتحويـــل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق
اكتتـاب أو حقـوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا
الشـــركة خـــالل الســـنة الماليـــة
yال توجد 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.
yليــس هنالــك أي اســـترداد أو شـــراء أو إلغـــاء مـــن
جانـــب الشـــركة ألي أدوات ديـــن قابلــة لالســـترداد.
yال يوجد أي اختـــالف عـــن معاييـــر المحاســـبة
المعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين
القانونييــــن.
yال يوجد 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
التســــجيل واإلدراج
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يوضح بيان التاليأي عقوبـة أو جـزاء أو تدبيـر احتـرازي أو قيـد احتياطـي مفـروض علـى الشـركة مـن الهيئـة أو
مـن أي جهـة إشـرافية أو تنظيميـة أو قضائيـة:
السبب

تقــوم شــركة لجــام للرياضــة بالعمل بشــكل مســتمر
على تطوير نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة
حيــث تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة
بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة الرقابيــة المناســبة
وتحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي تواجــه
الشــركة وتقديــم المشــورة باســتقاللية وموضوعيــة
بغــرض تحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين العمليــات
وتحقيــق أهــداف الشــركة العليــا.
وقــد قامــت المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ العديــد مــن
عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة وفقــا لخطــة
المراجعــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة

المدفوعات النظامية المســتحقة (ريال سعودي)

الجهة الموقعة
للمخالفة

المراجعة االستراتيجية
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النقــاط التي لم تطبق من أحكام الئحة حوكمة الشــركات
وأسبابها
تم تطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات بإستثناء النقاط الموضحة في الجدول أدناه:
المادة

الفقرة

نص المادة/الفقرة

أسباب عدم التطبيق

25

8

وضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة.

واجهت الشركة منذ بداية عام 2019م
عدة تغييرات وإعادة هيكلة لذلك سيتم
تطبيق في هذه المادة/الفقرة في عام
2020م

30

8

المشــاركة فــي وضــع خطــة التعاقــب واإلحالل خاصة بالوظائــف
الشــركة التنفيذيــة.

واجهت الشركة منذ بداية عام 2019م
عدة تغييرات وإعادة هيكلة لذلك سيتم
تطبيق في هذه المادة/الفقرة في عام
2020م

39

1و2

يتوجب على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع البرامج الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما يلي:
1
أ
ب
ج
د
2

اعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين حديثًا
للتعريف بسريان عمل الشركة وأنشطتها ،والتي تشمل ما يلي:
استراتيجية الشركة وأهدافها.
الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم
وحقوقهم.
مهام واختصاصات لجان الشركة.
وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ،بهدف تنمية
مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت تخص أنشطة الشركة

المادة

الفقرة

نص المادة/الفقرة
أ

ب
ج
41

أ ،ب ،ج ،د،
ه ،و
د
ه

تعمل الشركة على وضع اإلجراءات
والسياسات المنسجمة مع المقترحات
االسترشادية لهذه الفقرة.

و

95

بناء على اقتراح لجنة الترشيحات ،اآلليات الالزمة
يضع مجلس اإلدارةً ،
لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا؛ وذلك
من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط مبدى تحقيق األهداف
االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة
الداخلية وغريها لديها ،على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح
معاجلتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.
يفصح
يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن
َ
عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع
تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة
بثقافة الحد منها على مستوى الشركة ،وطرحها بشفافية مع
مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح.
يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة
الفعالة لألعضاء والتزام بأداء الواجبات والمسؤوليات بما في ذلك
حضور جلسات المجلس ولجانه ،وتخصيص الوقت الالزم لها.
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة
خارجية مختصة ألداء األعضاء كل ثالث سنوات.
يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس
المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين – من دون
حضور رئيس المجلس على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح
معاجلتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ،فعليه أن
يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه
الالئحة ،وعلى هذه اللجنة على األقل ،متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات
الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا بالتقارير والتوصيات التي تتوصل
إليها.

أسباب عدم التطبيق

تعمل الشركة على وضع اإلجراءات
والسياسات المنسجمة مع المقترحات
االسترشادية لهذه الفقرة.

تم إضافة مهام لجنة الحوكمة الى
لجنة الترشيحات والمكافات.
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تقرير مراجع الحســابات المستقل

المراجعة االستراتيجية

إثبات اإليرادات
يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم (4ي) من هذه القوائم المالية المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة بإثبات اإليرادات وكذلك
اإليضاح رقم  20من هذه القوائم المالية المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.

للســـادة مساهمي شركة لجام للرياضة

أمر المراجعة الرئيسي

الرأي

أساس الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة لجام للرياضة
(«الشركة») ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في
 31ديسمبر 2019م ،وقوائم الربح أو الخسارة والدخل
الشامل ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات
المرفقة مع القوائم المالية ،المكونة من ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية
األخرى.

لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا
بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم
«مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم
المالية» في تقريرنا هذا .ونحن مستقلون عن الشركة
وفقًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية،
وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك
القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها
كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

وفي رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة
عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي
للشركة كما في  31ديسمبر 2019م ،وأدائها المالي
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الحوكمة

القوائم المالية

أمور المراجعة الرئيسية
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها،
بحسب حكمنا المهني ،األكثر أهمية عند مراجعتنا
للقوائم المالية للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور
في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند تكوين
رأينا فيها ،وال نبدي رأيًا منفص ً
ال في تلك األمور.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،قامت الشركة بإثبات
إجمالي إيرادات بقيمة  942.1مليون ريال سعودي (2018م799.9 :
مليون ريال سعودي).
يتم إثبات رسوم االشتراكات والعضوية كإيرادات منتظمة على مدار
فترة االشتراك.
يعتبر إثبات اإليرادات أمر مراجعة رئيسي حيث أن اإليرادات تعد
مقياسًا أساسيًا ألداء الشركة وهي عرضة لمخاطر حدوث أخطاء
ناتجة إما عن عدم فعالية الضوابط اليدوية و/أو الضوابط المتعلقة
بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة ،أو إمكانية تجاوز تلك الضوابط
إلثبات اإليرادات.

كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا
تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضمن إجراءات أخرى
على ما يلي:
yتقييم السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة باألخذ باالعتبار
متطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة؛
yتقييم التصميم والتنفيذ ،واختبار مدى كفاءة الضوابط الرقابية
الخاصة بالشركة بما في ذلك الضوابط الرقابية المتعلقة
بتكنولوجيا المعلومات بشأن إثبات اإليرادات بما في ذلك
الرقابة على ما يلي:
مدخالت تفاصيل العقود في النظام.
أ)
ب) تغيرات إعدادات النظام.
ج) التعديالت اليدوية في حساب اإليرادات.
yوضع توقعات لرصيد إيرادات السنة الحالية باستخدام تفاصيل
االشتراكات ،ومتوسط رسوم االشتراك وفترات العقود .ومن
ثم قمنا بمقارنة هذا التوقع مع اإليرادات الفعلية وأجرينا
تحلي ً
ال للفروقات؛
yإجراء تسوية لإليرادات وفقًا لتقرير نظام أوراكل واإليرادات
المحسوبة واإليرادات المؤجلة على أساس العينة .كما قمنا
باختبار نظام إصدار الفواتير وسندات القبض ومعايير العينات
المختارة؛
yالتحقق على أساس العينة ،من التسويات اليومية التي
أعدتها اإلدارة لتسوية النقد المودع لدى البنك مع مبيعات
االشتراكات؛
yالتحقق من تسوية المبالغ المحملة على العمالء عند الدفع
من خالل بطاقات الخصم/االئتمان مع المبالغ المقيدة في
الحسابات البنكية للشركة على أساس العينة؛
yاختبار قيود اليومية اليدوية المرحلة إلى حساب اإليرادات
لتحديد ما إذا كان هناك أي بنود غير عادية أو غير منتظمة؛ و
yفحص مدى كفاية ومالئمة اإلفصاحات الواردة في القوائم
المالية فيما يتعلق بإثبات اإليرادات.
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تطبيــق المعيــار الدولــي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار»
يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  3من هذه القوائم المالية المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة بعقود اإليجار وكذلك اإليضاح
رقم  6من هذه القوائم المالية المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.
أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي “ 16عقود اإليجار”
اعتبارًا من  1يناير 2019م ليحل محل متطلبات معيار المحاسبة
الدولي “ 17عقود اإليجار”.

تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضمن إجراءات أخرى
على ما يلي:

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16نموذجًا جديدًا الحتساب
عقود اإليجار ،حيث يتعين على المستأجرين إثبات موجودات حق
االستخدام والتزامات عقود اإليجار الناشئة عن هذا العقد في
قائمة المركز المالي.
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  16بشكل مبدئي
في  1يناير 2019م باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة .لذلك،
تم إثبات األثر التراكمي الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  16كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في 1
يناير 2019م ،دون تعديل معلومات المقارنة .ونتيجة لذلك ،سجلت
الشركة موجودات حق استخدام بمبلغ  900مليون ريال سعودي،
والتزامات عقود إيجار بمبلغ  991مليون ريال سعودي ،وانخفاضًا في
األرباح المبقاة بمبلغ  94.5مليون ريال سعودي.

yمراجعة تقييم اإلدارة ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي 16
من حيث تصنيف وقياس موجودات حق االستخدام والتزامات
عقود اإليجار ،وفهم النهج المتبع في التنفيذ.
yتقييم مدى دقة بيانات عقود اإليجار التي جمعتها اإلدارة عن
طريق مطابقة عينة من عقود اإليجار مع العقود األصلية.
yاختبار بيانات عقود اإليجار ،على أساس العينة ،من خالل إعادة
احتساب المبالغ التي تشكل موجودات حق االستخدام
بناء على شروط عقود اإليجار.
والتزامات عقود اإليجارً ،
yتقييم مدى مالءمة معدالت الخصم المطبقة من قبل اإلدارة
في تحديد التزامات عقود اإليجار مع معطيات المختصين
الداخليين لدينا.
yمراجعة مدى مالءمة اإلفصاحات المستخدمة في القوائم
المالية.

إن تطبيق واعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي  16يعد أمر مراجعة
رئيسي نظرًا لكبر حجم اتفاقيات اإليجار .يتطلب األمر حكمًا هامًا
بشأن االفتراضات والتقديرات المستخدمة وذلك لتحديد موجودات
حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار .تتضمن االفتراضات
والتقديرات تقييم مدة عقد اإليجار وتحديد معدالت الخصم
المناسبة.

المعلومات األخرى
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .وتشمل
المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي،
ولكنها ال تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها ،ومن
المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ
تقريرنا هذا.
وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى،
ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما
يخص ذلك.
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية ،فإن مسؤوليتنا
هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما
تصبح متاحة ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار ما
إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري
مع القوائم المالية ،أو مع المعرفة التي حصلنا عليها
خالل المراجعة ،أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة
بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي ،عندما يكون متاحًا لنا ،إذا
تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه ،فإنه يتعين علينا
إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم
المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول
بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي ،وهي
المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية،
لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف
جوهري ،سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة
عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ
االستمرارية ،وعن اإلفصاح ،بحسب ما هو مناسب،
عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ
االستمرارية كأساس في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية
لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم
وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف على عملية
التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم
المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا
كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري
سواء بسبب غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجع الحسابات
ً
عال
الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي
تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن
أي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا .ويمكن أن
تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وت َُعد جوهرية إذا
كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها
أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها
بناء على هذه القوائم المالية.
المستخدمون
ً
وكجزء من المراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس
الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل
المراجعة .وعلينا أيضًا:
yتحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في
سواء كانت ناتجة عن غش أو
القوائم المالية،
ً
خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة
تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية
ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم
اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من
الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على
تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو
تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
yالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات
الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة
مناسبة للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية
أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
yتقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية
المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية
واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
yاستنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ
االستمرارية كأساس في المحاسبة ،واستنادًا إلى
أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان
هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف
قد تثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة الشركة على
االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية .وإذا تبين لنا
وجود عدم تأكد جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة
في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير
كافية ،فإنه يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول
عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو
الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة
عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية.

yتقييم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم
المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم
المالية تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة
بطريقة تحقق عرضًا بصورة عادلة.
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،من بين أمور أخرى،
بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج
المهمة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة
في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة
لشركة لجام للرياضة («الشركة»).
كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد
التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة
باالستقاللية ،وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى
التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا،
وإجراءات الوقاية ذات العالقة ،إذا تطلب ذلك.
ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة،
نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند
مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ،والتي ت َُعد أمور
المراجعة الرئيسية .ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم
يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر ،أو عندما
نرى ،في ظروف نادرة للغاية ،أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ
عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من
المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة
المترتبة على هذا اإلبالغ.
عن  /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

د .عبداهلل حمد الفوزان
رقم الترخيص 348
الرياض في 15 :رجب 1441هـ
الموافق 10 :مارس 2020م
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مراجعة اإلدارة

قائمة المركز المالي

المراجعة االستراتيجية

قائمة الربح أو الخســارة

كما في  31ديســمبر 2019م

كما في  31ديســمبر 2019م

(بالريال السعودي)

(بالريال السعودي)
إيضاحات

2019م

2018م

2019م

2018م

الموجودات

إيضاحات

942,075,242

799,946,833

)(582,772,726

)(494,612,578

359,302,516

305,334,255

مصروفات إعالن وتسويق

)(22

)(19,345,293

)(21,409,855

مصروفات عمومية وإدارية

)(23

)(80,020,266

)(91,710,208

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

)(10.1

)(926,958

)(2,227,474

إيرادات أخرى

10,300,683

13,131,976

ربح التشغيل

269,310,682

203,118,694

)(57,666,696

)(21,067,168

211,643,986

182,051,526

الموجودات

اإليرادات

)(20

الموجودات غير المتداولة

تكاليف اإليرادات

)(21

ممتلكات ومعدات

)(5

1,512,013,931

1,418,514,216

موجودات حق االستخدام

)(6

840,332,792

--

الشهرة

)(7

9,445,544

9,445,544

)(3

--

10,523,015

ذمم مدينة تجارية طويلة األجل

1,525,391

881,747

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,363,317,658

1,439,364,522

مدفوعات مقدمًا طويلة األجل

الموجودات المتداولة
)(8

59,430,456

130,416,810

ذمم مدينة تجارية

)(10

25,480,876

19,435,753

نقد وأرصدة لدى البنوك

)(11

68,070,348

19,415,381

إجمالي الموجودات المتداولة

152,981,680

169,267,944

إجمالي الموجودات

2,516,299,338

1,608,632,466

مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

الحوكمة

القوائم المالية

مجمل الربح

التكاليف التمويلية
صافي الربح قبل الزكاة
الزكاة

)(19

صافي ربح السنة
ربحية السهم  -األساسية والمخفضة

حقوق الملكية والمطلوبات

)(25

)(26

)(5,723,141

)(1,959,081

205,920,845

180,092,445

3.93

3.44

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

حقوق الملكية
رأس المال

)(12

523,833,610

احتياطي نظامي

)(13

523,833,610

أرباح مبقاة

141,919,268

إجمالي حقوق الملكية

721,774,096

713,668,450

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلف  -الجزء غير المتداول

)(14

293,444,653

376,323,389

التزامات عقود اإليجار لموجودات "حق االستخدام"  -غير متداولة

)(6

893,772,931

--

التزامات المنافع المحددة  -منافع الموظفين

)(15

33,013,250

27,426,552

مطلوبات إيجارات مؤجلة  -غير متداولة

)(3

--

60,891,074

1,220,230,834

464,641,015

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

التقرير الســنوي لشــركة لجام

56,021,218

35,429,133
154,405,707

المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلف  -الجزء المتداول

)(14

131,241,548

107,853,383

التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام  -الجزء المتداول

)(6

62,498,559

--

مطلوبات إيجارات مؤجلة  -الجزء المتداول

)(3

--

3,700,268

ذمم دائنة

)(16

29,012,761

36,554,283

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)(17

43,405,077

35,604,298

إيرادات مؤجلة

)(18

302,405,529

243,228,177

مخصص الزكاة

)(19

5,730,934

3,382,592

إجمالي المطلوبات المتداولة

574,294,408

430,323,001

إجمالي المطلوبات

1,794,525,242

894,964,016

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2,516,299,338

1,608,632,466

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مراجعة اإلدارة

المراجعة االستراتيجية

قائمة الدخل الشامل

قائمــة التغيرات في حقوق الملكية

(بالريال السعودي)

(بالريال السعودي)

كما في  31ديســمبر 2019م

الموجودات

للســنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاحات

صافي ربح السنة

2019م

2018م

205,920,845

180,092,445

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
الدخل(/الخسارة) الشامل اآلخر:
إعادة قياس الخسائر االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة  -منافع الموظفين
إجمالي الدخل الشامل للسنة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

)(15

--

--

)(1,639,897

)(2,199,435

204,280,948

177,893,010

القوائم المالية

الحوكمة

2019م

رأس المال

احتياطي
نظامي

أرباح مبقاة

اإلجمالي

الرصيد في  1يناير 2018م

523,833,610

17,419,888

87,689,705

628,943,203

صافي ربح السنة

--

--

180,092,445

180,092,445

الخسارة الشاملة األخرى

--

--

)(2,199,435

)(2,199,435

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

177,893,010

177,893,010

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

18,009,245

)(18,009,245

--

الموجودات

إيضاحات

المعامالت مع مالكي الشركة
توزيعات أرباح نهائية معلنة لسنة 2017م

--

--

)(25,417,116

)(25,417,116

توزيعات أرباح أولية معلنة للربع األول لسنة 2018م

--

--

)(17,525,007

)(17,525,007

توزيعات أرباح أولية معلنة للربع الثاني لسنة 2018م

--

--

)(21,332,572

)(21,332,572

إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

--

--

)(93,167,763

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

523,833,610

35,429,133

154,405,707

713,668,450

الرصيد كما في  1يناير 2019م

523,833,610

35,429,133

154,405,707

713,668,450

تعديالت عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير
المالي ( 16إيضاح )3

--

--

)(94,465,804

)(94,465,804

الرصيد المعدل كما في  1يناير 2019م

523,833,610

35,429,133

59,939,903

619,202,646

صافي ربح السنة

--

--

205,920,845

205,920,845

الخسارة الشاملة األخرى

--

--

)(1,639,897

)(1,639,897

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

204,280,948

204,280,948

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

20,592,085

)(20,592,085

--

توزيعات أرباح نهائية معلنة لسنة 2018م

)(28

--

--

)(28,179,613

)(28,179,613

توزيعات أرباح أولية معلنة للربع األول لسنة 2019م

)(28

--

--

)(21,052,304

)(21,052,304

توزيعات أرباح أولية معلنة للربع الثاني لسنة 2019م

)(28

--

--

)(26,448,359

)(26,448,359

توزيعات أرباح أولية معلنة للربع الثالث لسنة 2019م

)(28

--

--

)(26,029,222

)(26,029,222

--

--

)(101,709,498

)(101,709,498

523,833,610

56,021,218

141,919,268

721,774,096

المعامالت مع مالكي الشركة

المعامالت مع مالكي الشركة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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توزيعات أرباح أولية معلنة للربع الثالث لسنة 2018م

--

--

)(28,893,068

)(28,893,068
)(93,167,763
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قائمة التدفقات النقدية
للســنة المنتهية في

(بالريال السعودي)

إيضاحــات حول القوائم المالية

 31ديسمبر 2019م

للســنة المنتهية في  31ديسمبر
(بالريال السعودي)
إيضاحات

2019م

2018م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
211,643,986

صافي الربح قبل الزكاة

182,051,526

تسويات للبنود غير النقدية:
استهالك

 yممتلكات ومعدات

)(5

136,902,386

109,585,988

 yموجودات حق االستخدام

)(6

63,321,278

--

التكاليف التمويلية

)(25

57,666,696

21,067,168

شطب ممتلكات ومعدات

)(23

8,177,947

4,787,196

87,485

--

خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات

926,958

2,227,474

مخصص مواد استهالكية متقادمة

)(8

1,966,215

--

شطب دفعات مقدمة

)(8

1,000,000

--

منافع موظفين

)(15

مخصص انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

)(10.1

7,938,812

13,683,714

489,631,763

333,403,066

yمدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

10,600,618

)(11,621,063

yذمم مدينة تجارية

)(7,615,725

)(13,711,832

yالتزامات إيجارات مؤجلة

--

8,295,099

yذمم دائنة

)(7,547,332

)(718,620

yمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

7,850,131

)(13,916,618

2019م

 .1التنظيم والملكية واألنشــطة
الرئيسية
شركة لجام للرياضة (“الشركة”) (تأسست سابقً ا
بالمملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة)،
هي شركة مساهمة سعودية وأدرجت في السوق
المالية السعودية اعتبارًا من  10سبتمبر 2018م.
تأسست الشركة وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم
ق 146/الصادر بتاريخ  29ربيع اآلخر 1429هـ (الموافق
 6مايو 2008م) وتم تسجيلها بموجب السجل التجاري
رقم  4030180323الصادر بتاريخ  19جمادى اآلخرة
1429هـ .وفي عام 2012م ،تم انتقال المكتب الرئيسي
للشركة من جدة إلى الرياض وحصلت الشركة على
السجل التجاري المعدل بموجب رقم 1010337986
الصادر بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1433هـ (الموافق  6مايو
2012م).

التغيرات في:

لدى الشركة الفروع التالية والتي تعمل بموجب
سجالت تجارية مستقلة:

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنشاء وإدارة
وتشغيل المراكز الرياضية والمراكز الترفيهية وتجارة
الجملة والتجزئة في المالبس الرياضية والمعدات
الرياضية وتملك العقارات وإنشاء المباني الالزمة لتحقيق
أغراضها وتسويق وانشاء وإدارة وتملك الفنادق والشقق
المفروشة وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة
استعمالها .ويقتصر نشاط الشركة الحالي على إدارة
المراكز الرياضية بموجب خطاب نائب الرئيس العام
للشئون الرياضية رقم  549وتأجير المباني.
يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
شارع الثمامة
ص.ب 295245
الرياض 11351
المملكة العربية السعودية

الموقع

رقم السجل
التجاري

59,177,352

)(18,257,877

الرياض

1010337986

1433/6/14هـ

552,096,807

283,472,155

الرياض

1010439237

1437/2/11هـ

الرياض

1010439239

1437/2/11هـ

منافع الموظفين المدفوعة

)(15

)(3,992,011

)(12,386,904

الدمام

2050108503

1437/5/15هـ

زكاة مدفوعة

)(19

)(3,374,799

)(3,064,171

جازان

5900035652

1438/3/21هـ

544,729,997

268,021,080

جدة

4030248720

1434/7/23هـ

.2

جدة

4030180323

1429/6/19هـ

نجران

5950032239

1437/3/2هـ

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

)(216,790,378

)(244,652,101

الطائف

4032050910

المتحصل من بيع موجودات مستبعدة

141,105

256,059

1438/1/29هـ

الرياض

1010612788

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(216,649,273

)(244,396,042

1439/02/13هـ

الجبيل

2055025936

1438/08/07هـ

أ) بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.

الدرعية

1010934125

1439/05/25هـ

المدينة المنورة

4650211820

1440/10/22هـ

المدينة المنورة

4650211821

1440/10/22هـ

مكة المكرمة

4031228724

1440/10/22هـ

مكة المكرمة

4031228725

1440/10/22هـ

جدة

4030358958

1440/10/22هـ

yإيرادات مؤجلة
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
تكاليف تمويلية مدفوعة

)(6

)(101,703,688

)(93,164,480

)(27,276,958

)(25,599,197

دفعات اللتزامات عقود إيجار

)(90,954,540

--

المتحصل من قروض وسلف

83,455,068

182,466,491

المسدد من قروض وسلف

)(142,945,639

)(140,934,444

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(279,425,757

)(77,231,630

التاريخ

الرخص التجارية لإلمارات العربية المتحدة:
صافي الزيادة( /النقص) في نقد وما في حكمه

48,654,967

)(53,606,592

فرع دبي

724509

نقد وما في حكمه في بداية السنة

19,415,381

73,021,973

فرع الراشدية (عجمان)

78538

1437/11/21هـ

68,070,348

19,415,381

فرع رأس الخيمة

41352

1438/7/16هـ

نقد وما في حكمه في نهاية السنة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )34جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

)(11

1436/3/21هـ

أسس اإلعداد

التقرير الســنوي لشــركة لجام

أ) حصلت الشركة على ما نسبته  95٪من األسهم القائمة
في شركة فتنس تايم للتجارة المحدودة وذلك من أجل
الحصول على العالمة التجارية “فتنس تايم” المملوكة
من قبلها وقامت بتسجيلها باسم الشركة لدى وزارة
التجارة والصناعة  -إدارة تسجيل العالمات التجارية
بموجب شهادة تسجيل رقم  142905699بتاريخ
1429/5/22هـ .إن العالمة التجارية يمكن تجديدها لمدة
عشر سنوات أو لفترات حسب خيار الشركة وبرسوم
رمزية .وقامت فتنس تايم بإيقاف أعمالها بعد تحويل
العالمة التجارية للشركة .وبرأي اإلدارة أن فتنس تايم غير
مادية بالنسبة للشركة ،ولذلك ال تقوم بتوحيد نتائج
عملياتها ومركزها المالي في القوائم المالية للشركة

إن هذه القوائم المالية تعد المجموعة األولى من القوائم
المالية السنوية للشركة التي يتم فيها تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي “ 16عقود اإليجار” .يتضمن
اإليضاح رقم  3شرحًا للتغيرات ذات الصلة التي طرأت
على السياسات المحاسبية الهامة.
ب) أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس االستمرارية
وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.
ج) عملة العرض والنشاط
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي
يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة .يتم إدراج المبالغ
الواردة في اإليضاحات إلى أقرب مليون ريال سعودي.
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د) استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذه القوائم المالية قامت اإلدارة باستخدام
األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات
المحاسبية للشركة وعلى المبالغ المبينة للموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على
أساس مستمر .يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة
بصورة مستمرة.
األحكام
إن المعلومات حول األحكام المستخدمة عند تطبيق
السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ
المسجلة في القوائم المالية يتم إدراجها في اإليضاحات
التالية:
yإيضاح  - 3مدة عقد اإليجار :ما إذا كانت الشركة
متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التجديد.
االفتراضات وعدم التأكد من التقديرات
إن المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من
التقديرات ذات المخاطر الهامة التي تؤدي إلى تعديالت
جوهرية في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
تم إدراجها في اإليضاحات التالية:

 .3التغيرات في السياســات
المحاسبية الهامة
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي  16عقود
اإليجار اعتبارًا من  1يناير 2019م .يوجد عدد من المعايير
الجديدة األخرى والتعديالت والتفسيرات التي تسري
اعتبارًا من  1يناير 2019م ولكن ليس لها تأثير جوهري
على القوائم المالية للشركة.
طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 16
باستخدام األسلوب المعدل بأثر رجعي الذي بموجبه يتم
إثبات األثر المتراكم للتطبيق األولي ضمن األرباح المبقاة
في  1يناير 2019م .وعليه ،لم يتم تعديل معلومات
المقارنة المعروضة لسنة 2018م  -أي يتم عرضها
كما تم إدراجها سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
 17والتفسيرات ذات العالقة .إن تفاصيل التغيرات في
السياسة المحاسبية يتم اإلفصاح عنها كما يلي .وعليه،
لم يتم بشكل عام تطبيق متطلبات اإلفصاح التي وردت

أ) تعريف عقد اإليجار
كانت الشركة في السابق تحدد عند بدء العقد ما إذا
كان الترتيب عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على عقد
إيجار بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي “ 4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي
على عقد إيجار” .تجري الشركة حاليًا تقييمًا لتحديد
ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد
إيجار استنادًا إلى التعريف الجديد لعقد اإليجار .وفقًا
للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16يعتبر العقد عقد
إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل
حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة معينة
بمقابل.
اختارت الشركة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير
المالي  16تطبيق الوسيلة العملية الستثناء التقييم
الذي بموجبه تمثل المعامالت عقود إيجار .وقامت
بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16فقط على
العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار .لم يتم
إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود
إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  .4وبالتالي،
تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي  16فقط على العقود المبرمة أو التي تم
تغييرها في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ.
عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون
عقد إيجار ،تقوم الشركة بتوزيع المقابل في العقد
على كل مكون عقد أو غير عقد على أساس أسعارها
المستقلة المالئمة.
ب) كمستأجر
بصفتها مستأجر ،قامت الشركة في السابق بتصنيف
عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي استنادًا إلى تقييمها
حول ما إذا كان عقد اإليجار قد حول بشكل أساسي
جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية .وبموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16تقوم الشركة بإثبات
موجودات حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار  -أي أن
عقود اإليجار تلك هي داخل قائمة المركز المالي.
مع ذلك ،اختارت الشركة عدم إثبات موجودات “حق
االستخدام” ومطلوبات عقد اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار
لبعض موجودات عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة.
تقوم الشركة بإثبات مدفوعات عقود االيجار المرتبطة
بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على
مدى فترة عقد اإليجار.

يتم زيادة التزام اإليجار الحقًا بتكلفة الفائدة على التزام
اإليجار وينخفض بسداد دفعات اإليجار .يتم إعادة القياس
عندما يكون هناك تغير في مدفوعات عقود اإليجار
المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر ،إذا
كان هناك تغير في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب
ضمان القيمة المتبقية ،أو كيفما كان ذلك مناسبًا ،إذا
كان هناك تغيير في تقييم ما إذا كان سيتم خيار شراء
أو ممارسة خيار تمديد بصورة معقولة مضمونًا أو ضمان
عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول.
قررت الشركة تحديد فترة اإليجار لبعض عقود اإليجار
التي تكون فيها كمستأجر والتي تتضمن خيارات
تجديد .إن تقييم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل
معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد
اإليجار ،مما يؤثر بشكل جوهري على مبلغ مطلوبات
عقد اإليجار وموجودات “حق االستخدام” المعترف بها.
عقود إيجار قصيرة األجل
اختارت الشركة عدم إثبات موجودات “حق االستخدام”
والتزامات عقود اإليجار لعقود إيجار قصيرة األجل
لمساكن الموظفين التي لها مدة إيجار تبلغ  12شهرًا
أو أقل وعقود إيجار للموجودات منخفضة القيمة .تقوم
الشركة بإثبات مدفوعات عقود االيجار المرتبطة بعقود
اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار.

ج) التحول
صنفت الشركة سابقًا عقود إيجار أراضي كعقود إيجار
تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17يشمل
ذلك أراضي لمراكز اللياقة البدنية .تستمر عقود اإليجار
عادة لمدة تتراوح من  15إلى  20سنة .عند التحول،
بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي
بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،17تم قياس التزامات
عقد اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار
المتبقية والمخصومة بمعدل فائدة االقتراض اإلضافي
للشركة كما في  1يناير 2019م .تقاس موجودات حق
االستخدام بالقيمة الدفترية حيث أنه في حال تم تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  16منذ تاريخ البدء ،يتم
خصمها باستخدام معدل فائدة االقتراض اإلضافي
للمستأجر في تاريخ التطبيق األولي  -طبقت الشركة
هذا األسلوب على جميع عقود إيجار أراضي مراكز اللياقة
البدنية.
قامت الشركة باستخدام الوسائل العملية التالية عند
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على عقود
اإليجار المصنفة في السابق كعقود إيجار تشغيلي
بموجب معيار المحاسبة الدولي :17
yبيق إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام
والتزامات عقود اإليجار التي تقل عن  12شهرًا من
فترة عقد اإليجار.
yاستبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس
موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.
yاستخدام التجارب السابقة في تحديد فترة عقد
اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو
إنهاء عقد اإليجار.

تأثيرات التحول
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16قامت الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود
اإليجار وإثبات الفرق في األرباح المبقاة .فيما يلي ملخص بتأثير التحول:
 1يناير 2019م
موجودات حق االستخدام المسجلة عند التحول

900,000,068
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yاإليضاح رقم  7واإليضاح رقم ( 4ج)  -االنخفاض في
قيمة الشهرة :االفتراضات الرئيسية التي تستند
عليها القيم القابلة لالسترداد.
yاإليضاح رقم  10واإليضاح رقم ( 4هـ) ( -قياس
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة
التجارية) :االفتراضات الرئيسية عند تحديد المتوسط
المرجح لمعدل الخسارة.
yاإليضاح رقم ( 27إثبات وقياس المخصصات
واالرتباطات المحتملة) :االفتراضات الرئيسية
الحتمالية وحجم التدفقات الخارجية للموارد.

في المعيار الدولي للتقرير المالي  16على معلومات
المقارنة.

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئ ًيا بالقيمة الحالية
لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ
بداية العقد ،ويتم خصمه باستخدام معدل الفائدة
المدرج في عقد اإليجار ،أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن
تحديده بسهولة ،معدل االقتراض اإلضافي للشركة.
وبشكل عام ،تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي
كمعدل الخصم.

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

التزامات عقود اإليجار بموجب موجودات "حق االستخدام"
yمتداولة

()46,895,683

yغير متداولة

()944,218,996

تعديالت لمدفوعات ودفعات مقدمة

()67,942,535

تعديالت اللتزام إيجارات مؤجلة

64,591,342

تعديالت على األرباح المبقاة

()94,465,804

تقوم الشركة بإثبات موجودات “حق االستخدام”
ومطلوبات عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار.
يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة
والحقًا بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة لالستهالك
واالنخفاض في القيمة ،ويتم تعديلها لبعض عمليات
إعادة قياس التزام عقد اإليجار.
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.4

السياســات المحاسبية الهامة

قامت الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة
أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في
هذه القوائم المالية.
أ) الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات ،باستثناء األراضي بالتكلفة
ناقصًا االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة
عن اإلنخفاض في القيمة .يتم استهالك التكلفة ناقصًا
القيمة المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات ،إن
وجدت ،باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات الصلة .تظهر
األراضي بالتكلفة.
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل.
تتضمن تكلفة الموجودات التي تم إنشاؤها ذاتيًا ما
يلي:
yتكلفة المواد والعمالة المباشرة
yأي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بالوصول
بالموجودات إلى الحالة التشغيلية لالستخدام
المقصود منها
yعندما يكون للشركة التزام بإزالة األصل أو إعادته
لموقعه وتقدير تكلفة التفكيك واإلزالة للبنود
واستعادة الموقع المخصص لها.
yتكاليف االقتراض المرسملة ،خالل مرحلة البناء
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية
للممتلكات والمعدات:

						

سيارات

%20

أدوات ومعدات رياضية

%10

معدات كهربائية وأجهزة تكييف

%10

أثاث ومعدات مكتبية

%12.5

أجهزة حاسب آلي

%20

يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند استبعاد بند الممتلكات
والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة.
التكاليف الالحقة

ب) أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة
وتتضمن بعض الموجودات التي تم اقتناؤها ولكنها
ليست جاهزة لالستخدام المقصود منها .يتم تحويل
هذه الموجودات إلى الفئات المالئمة للموجودات
وتستهلك بمجرد أن تكون جاهزة لالستخدام المقصود
منها.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا
استوفت الشروط التالية وال تصنف بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة:
yيتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي
يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات
نقدية تعاقدية؛
yينتج عن شروطها التعاقدية في تواريخ محددة
تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ
والفائدة على أصل المبلغ المستحق

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكية التي ال
يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للشركة أن تختار
بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة
لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .ال يوجد لدى
الشركة مثل هذه االستثمارات في حقوق الملكية.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر حسب ما هو موضح أعاله،
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة.
وعند اإلثبات األولي ،يحق للشركة أن تصنف بشكل
نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم
بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة
أخرى أو تخفيضه بشكل جوهري.

ج) الشهرة
اإلثبات األولي

تقوم الشركة بقياس الشهرة في تاريخ االستحواذ كما
يلي:
yالقيمة العادلة للمقابل المحول ،زائد
yالمبلغ المعترف به ألي حقوق أقلية غير مسيطرة
في الشركة المستحوذ عليها ،زائدًا
yإذا كان تجميع األعمال يتحقق على مراحل ،فإن
القيمة العادلة لحصة الملكية القائمة قبل التخارج
في الشركة المستحوذ عليها
ما يزيد على صافي المبلغ المعترف به (عادة ما تكون
القيمة العادلة) للموجودات القابلة للتحديد المستحوذ
عليها والمطلوبات المفترضة .يتم مراجعة أي شهرة
ناتجة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة.

القياس الالحق
يتم قياس الشهرة الحقًا بالتكلفة ناقصًا الخسائر
المتراكمة لالنخفاض في القيمة.

يتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عندما يكون من
المرجح أن تتدفق المناقع االقتصادية المستقبلية
المرتبطة بهذه التكاليف إلى الشركة .يتم تحميل كافة
التكاليف الالحقة األخرى على قائمة الربح أو الخسارة عند
تكبدها.

د) النقد وما في حكمه

يتم مراجعة الموجودات غير المالية فيما إذا كان هناك
أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتها كلما كانت
األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم إثبات الخسارة
الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو

يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك
والودائع قصيرة األجل ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر
أو أقل من تاريخ االقتناء وهي معرضة لمخاطر جوهرية
نتيجة للتغيرات في قيمتها العادلة ،والمستخدمة من
ِقبل الشركة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل وتتوفر
للشركة دون أي قيود.

انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

 )1تصنيف وقياس الموجودات المالية
والمطلوبات المالية
عند اإلثبات األولي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه
مقاس :بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في سندات الدين؛
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر –
استثمارات في حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية
يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله
يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية
التعاقدية .ال يتم أبدًا تقسيم المشتقات المتضمنة
في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي
المضيف ضمن نطاق المعيار .وبدالً عن ذلك ،يتم تقييم
كامل األداة المختلطة بغرض تصنيفها.

yيتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال
الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات
نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية
yينتج عن شروطها التعاقدية في تواريخ محددة
تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ
والفائدة على أصل المبلغ المستحق

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي
دخل فوائد أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة .ال يوجد لدى الشركة مثل هذه الموجودات.

الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة.
يتم إثبات دخل الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة.
يتم إثبات أي ربح أو خسارة عند التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة .لدى الشركة أرصدة لدى
البنوك وذمم مدينة تجارية كموجودات مالية ضمن هذه الفئة.

االستثمارات في سندات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية .يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة.
يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات يتم إعادة
تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال يوجد لدى
الشركة مثل هذه االستثمارات.

استثمارات في حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

التقرير الســنوي لشــركة لجام

مباني

%12-%4

الخسارة ،والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل
عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة
لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة،
أيهما أعلى .األغراض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم
تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد
تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد (وحدات توليد
النقد) .يتم مراجعة الموجودات غير المالية التي
تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس
االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.
وعندما يتم الحقً ا عكس خسارة االنخفاض في القيمة،
يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد
إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن
القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أال تتجاوز القيمة
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما
لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض
في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات
السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة
كإيرادات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.

هـ) األدوات المالية

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو
الخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات
صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدًا إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
ال يوجد لدى الشركة مثل هذه االستثمارات.
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يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة
مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئيًا
بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة
التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه ،بالنسبة للبند غير
المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )2االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
إن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تتكون من
األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والمستحق
من طرف ذو عالقة والموجودات األخرى.
يتم قياس مخصصات الخسارة على أحد األسس التالية:
yالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرًا:
تنتج هذه الخسائر االئتمانية المتوقعة عن أحداث
التعثر في السداد والمحتملة خالل  12شهرًا بعد
تاريخ التقرير.
yالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر :هي
الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع
أحداث التعثر في السداد على مدى العمر المتوقع
لألداة المالية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستثناء
األرصدة البنكية واالستثمارات قصيرة األجل ،والتي من
خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ
اإلثبات األولي لها والتي تقاس على أساس الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرًا (مخاطر التعثر
في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة
المالية).

تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد
عندما:
yيكون هناك احتمال بعدم قيام العميل بسداد
التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام
الشركة باللجوء إلى اإلجراءات مثل تحصيل الضمان
(إذا كانت الشركة تحتفظ به) ،أو
yعندما يكون األصل المالي متأخر السداد ألكثر من
سنة واحدة.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجري الشركة تقييمًا في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا
كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة
منخفضة القيمة االئتمانية .وتعد الموجودات المالية
“منخفضة القيمة االئتمانية” عندما يقع حدث أو أكثر ذو
تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
للموجودات المالية.
عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية
المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية
للموجودات وتظهر في مقدمة قائمة الربح أو الخسارة.
 )3التوقف عن اإلثبات
الموجودات المالية

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي
ازدادت بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي وعند تقدير
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تأخذ الشركة باعتبارها
المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون
تكلفة أو جهد غير مبرر .وهذا يشمل تحليل ومعلومات
نوعية وكمية استنادًا إلى الخبرة التاريخية للشركة
والتقييم االئتماني كما يشمل المعلومات التي تتسم
بالنظرة التطلعية للمستقبل.

المطلوبات المالية
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند
تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاءها .كما
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عند تعديل
شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات
المعدلة مختلفة بشكل جوهري ،وفي تلك الحالة يتم
إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة استنادًا إلى
الشروط المعدلة.

تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل المالي زادت
بشكل جوهري إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من 90
يومًا.

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية ،فإن الفرق
بين القيمة الدفترية المستنفذة والمبلغ المدفوع (بما
في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات
متحملة) يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

 )4المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات
المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي
فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم لدى الشركة
بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم الشركة
تسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات
لتسديد المطلوبات في آن واحد.

المحددة للفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم
لقياس التزامات المنافع المحددة في بداية الفترة
السنوية إلى التزام المنافع المحددة باألخذ في االعتبار
أي تغيرات في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة
للمساهمات ودفعات المنافع .يتم إثبات مصروفات
الفوائد والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة.

و) القروض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف
المعاملة المتكبدة .ويتم رسملة تكاليف االقتراض
العائدة مباشرة إلنشاء و/أو تطوير موجودات مؤهلة
حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندها بشكل
جوهري جميع األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة
لالستخدام المحدد لها ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل هذه
التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة.

ح) توزيعات األرباح
يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة
التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .يتم
تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم
فيها اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية
العامة.

ز) خطط المنافع المحددة – منافع الموظفين
يتم احتساب التزامات الشركة فيما يتعلق بخطط
المنافع المحددة من خالل تقدير مبلغ المنافع
المستقبلية التي يحصل عليه الموظفون في الفترات
الحالية والسابقة.
يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويًا بواسطة
خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المخططة .إعادة قياس التزامات المنافع المحددة ،والتي
تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية يتم إثباتها مباشرة
في الدخل الشامل اآلخر والتي ال يتم إعادة تصنيفها
إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة .تقوم
الشركة بتحديد مصروفات الفائدة على التزام المنافع

ي) الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقًا ألنظمة الزكاة الصادرة
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية
السعودية (“الهيئة”) والتي تخضع للتفسيرات .يتم
إثبات الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة .تفرض الزكاة
بمعدل ثابت بواقع  ٪2.5من وعاء الزكاة أو الدخل
المعدل الخاضع للضريبة ،أيهما أعلى ،وفقًا لما هو محدد
في أنظمة الزكاة.
تقوم إدارة الشركة بتكوين المخصصات حيثما كان ذلك
مالئمًا على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة وتقوم
بالتقييم المستمر للمواقف المتخذة في إقرارات الزكاة
فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها أنظمة الزكاة
المطبقة للتفسيرات.

أ) اإليرادات
نوع المنتج

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء بما
في ذلك شروط السداد الهامة

إيرادات االشتراكات والعضويات

يتم استيفاء التزامات األداء على مدى زمني خالل
تم إثبات رسوم االشتراكات والعضوية كإيرادات
فترة االشتراك .للعمالء األفراد ،يتم استالم الدفعة منتظمة على مدار فترة االشتراك .يتم اإلثبات
بناء األولي لرسوم االشتراكات المقبوضة مقدمًا
مقدمًا .بالنسبة للشركات ،يتم استالم المقابل ً
على شروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء من كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاءها الحقًا على مدى
الشركات.
فترة االشتراك

إثبات اإليرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقرير
المالي 15

دورات شخصية

يتم استيفاء التزامات األداء على مدى زمني استنادًا
إلى جلسات التدريب الشخصية ويتم استالم
الدفعة مقدمًا

يتم إثبات رسوم الدورات الشخصية كإيرادات عند
تقديم الخدمات المتعلقة بها واستيفاء التزامات
األداء .يتم اإلثبات األولي للرسوم المقبوضة مقدمًا
كإيرادات مؤجلة ويتم إثباتها الحقًا عندما تتم
جلسات التدريب الشخصية

دخل اإليجارات

يتم استيفاء التزامات األداء على مدى زمني خالل
بناء على
فترة عقد اإليجار ويتم استالم الدفعة ً
شروط تعاقدية مع المستأجرين.

يتم إثبات الدخل من اإليجارات بطريقة القسط
الثابت على مدى فترة اتفاقيات عقد اإليجار.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم المدينة
التجارية والموجودات األخرى بمبلغ يعادل الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات
المالية أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها
انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية
أو التي ال تقوم الشركة من خاللها بالتحويل الجوهري أو
االحتفاظ على جميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ
بالسيطرة على الموجودات المالية.
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ب) المصروفات
تشتمل المصروفات على التكاليف المباشرة وغير
المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءًا من تكاليف
اإليرادات .تتم التوزيعات بين تكلفة اإليرادات واإلعالن
والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية ،عند اللزوم،
على أساس ثابت بناء على طبيعة المصروفات.
ج) قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب
معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ
القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة
بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
yفي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
yفي السوق األكثر مالءمة للموجودات أو المطلوبات
عند غياب السوق الرئيسي:
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضي ً
ال
متاحًا للشركة .يتم قياس القيمة العادلة للموجودات
أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي يستخدمها
المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو
المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق
يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية .إن قياس
القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار
قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع
اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك
األصل ،أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق
سيقوم باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل.

yالمستوى األول :أسعار السوق المتداولة (غير
المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو
المطلوبات المماثلة.
yالمستوى الثاني :أساليب تقييم تستخدم الحد
األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة
(مدخالت قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة).
yالمستوى الثالث :أساليب تقييم تستخدم الحد
األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة
(مدخالت غير قابلة للمالحظة).
فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المثبتة في
القوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد الشركة ما إذا
كانت التحويالت قد تمت بين المستويات في التسلسل
بإعادة تقييم التصنيفات (استنادًا إلى أدنى مستوى من
المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية
فترة كل تقرير مالي.
تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل
التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة
إلعادة قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية للشركة.
وبالنسبة لهذا التحليل ،تقوم الشركة بالتحقق من
المدخالت الهامة المطبقة في التقييم األخير عن طريق
تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود
والمستندات األخرى ذات الصلة.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،حددت الشركة فئات
الموجودات والمطلوبات استنادًا إلى طبيعة وخصائص
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل
القيمة العادلة كما هو مبين أعاله.

س) المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية
إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار
التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت .أما الموجودات
والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري
تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشركة
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.
تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت
األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة للفترة الحالية.

ف) المعايير الصادرة وغير سارية المفعول حتى اآلن:

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

فيما يلي التعديالت الجديدة على المعايير السارية
للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير 2020م مع
السماح بالتطبيق المبكر ،إال أن الشركة لم تقم
بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية
وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير هام على القوائم
المالية للشركة.
yتعريف األعمال (تعديل على المعيار الدولي للتقرير
المالي .)3
المراجع حول إطار المفاهيم في
على
yتعديالت
َ
المعايير الدولية للتقرير المالي.
yتعريف المواد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
 1ومعيار المحاسبة الدولي )8
yالمعيار الدولي للتقرير المالي  – 17عقود التأمين.

ع) ربحية السهم
تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسهم وفقًا
ألسهمها العادية .يتم احتساب الربح األساسي للسهم
بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة على مساهمي
الشركة على عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

تستخدم الشركة أساليب تقييم تناسب الظروف والتي
تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ولزيادة
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليل
استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس
قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية
ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين كما
يلي ،استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية
لقياس القيمة العادلة ككل:

د) المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن
لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير
مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات
خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام .يتم
تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة تعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المحددة للمطلوبات.
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الممتلــكات والمعدات
مباني

أراضي

سيارات

آالت ومعدات
رياضية

معدات
كهربائية
ومكيفات

أجهزة حاسب
آلي

أثاث ومعدات
مكتبية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
(إيضاح )2-5

اإلجمالي

التكلفة
1,015,533,920

3,247,577

341,279,764

84,952,794

16,124,792

10,213,635

130,207,115

1,674,811,122

الرصيد في  1يناير 2018م

73,251,525

إضافات خالل السنة

--

35,423,275

169,510

1,069,050

2,588,491

1,732,771

1,730,809

206,239,360

248,953,266

تحويالت خالل السنة

--

88,235,963

--

34,614,839

2,548,131

3,005,682

3,994,221

)(132,398,836

--

شطب خالل السنة (إيضاح )5-3

--

--

)(235,197

)(12,235,867

)(47,101

)(41,850

)(101,389

--

)(12,661,404

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

73,251,525

1,139,193,158

3,181,890

364,727,786

90,042,315

20,821,395

15,837,276

204,047,639

1,911,102,984

الرصيد في  1يناير 2019م

73,251,525

1,139,193,158

3,181,890

364,727,786

90,042,315

20,821,395

15,837,276

204,047,639

1,911,102,984

إضافات خالل السنة

58,577,657

40,253,505

--

94,243

1,522,753

3,192,959

746,908

134,420,613

238,808,638

تحويالت خالل السنة

--

95,912,315

--

26,728,359

18,155,913

1,686,033

4,451,476

)(146,934,096

--

استبعادات خالل السنة

--

--

)(65,544

)(1,572,036

)(37,503

)(81,325

)(1,670

--

)(1,758,078

شطب خالل السنة (إيضاح )5-3

--

)(816,582

--

)(5,733,070

--

--

--

)(6,185,811

)(12,735,463

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

131,829,182

1,274,542,396

3,116,346

384,245,282

109,683,478

25,619,062

21,033,990

185,348,345

2,135,418,081

االستهالك المتراكم

المحمل للسنة

--

)(61,457,981

)(285,028

)(34,483,524

)(8,784,082

)(3,067,196

)(1,508,177

--

)(109,585,988

استبعادات (إيضاح )5-3

--

--

235,197

6,369,344

33,756

39,321

28,458

--

6,706,076

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

--

)(286,327,325

)(2,817,459

)(143,871,413

)(43,693,018

)(10,312,666

)(5,566,887

--

)(492,588,768

كما في  1يناير 2019م

--

)(286,327,325

)(2,817,459

)(143,871,413

)(43,693,018

)(10,312,666

)(5,566,887

--

)(492,588,768

المحمل للسنة

--

)(83,016,220

)(126,263

)(38,025,803

)(9,726,606

)(3,665,377

)(2,342,117

--

)(136,902,386

استبعادات خالل السنة

--

--

65,544

1,354,348

32,718

75,944

934

--

1,529,488

استبعادات (إيضاح )5-3

--

404,785

--

4,152,731

--

--

--

--

4,557,516

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

--

)(368,938,760

)(2,878,178

)(176,390,137

)(53,386,906

)(13,902,099

)(7,908,070

--

)(623,404,150

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018م

73,251,525

852,865,833

364,431

220,856,373

46,349,297

10,508,729

10,270,389

204,047,639

1,418,514,216

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019م

131,829,182

905,603,636

238,168

207,855,145

56,296,572

11,716,963

13,125,920

185,348,345

1,512,013,931

التقرير الســنوي لشــركة لجام

الرصيد في  1يناير 2018م

--

)(224,869,344

)(2,767,628

)(115,757,233

)(34,942,692

)(7,284,791

)(4,087,168

--

)(389,708,856
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 .7الشــهرة

 5-1تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة كما يلي:
2019م

2018م

تكلفة اإليرادات (إيضاح )21

132,848,172

105,667,481

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )23

4,054,214

3,918,507

136,902,386

109,585,988

 2-5تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 31
ديسمبر 2019م في تكاليف إنشاء ومعدات ذات طبيعة
رأسمالية بمبلغ  143.84مليون ريال سعودي و 41.51
مليون ريال سعودي (ديسمبر 2018م 140.6 :مليون
ريال سعودي و  63.4مليون ريال سعودي) ،على التوالي.
تشتمل تكاليف اإلنشاء على مبلغ  0.71مليون ريال
سعودي (ديسمبر 2018م 1.6 :مليون ريال سعودي)
يتعلق بتكاليف القروض المرسملة خالل فترة اإلنشاء.
بلغ إجمالي تكلفة القروض المرسملة بموجب األعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة مبلغ  4.01مليون
ريال سعودي وبلغ معدل الرسملة ( %4.0ديسمبر
2018م .)%4.55 :تتضمن المعدات ذات الطبيعة

الرأسمالية بصورة رئيسية معدات النادي الرياضي والتي
تم شراءها ولكنها غير متاحة لالستخدام الحالي.
باإلضافة إلى ذلك ،رسملت الشركة االستهالك موجودات
حق االستخدام بمبلغ  9.9مليون ريال سعودي (ديسمبر
2018م :ال شيء) ومصروفات الفوائد على مطلوبات
اإليجار بمبلغ  8.1مليون ريال سعودي (ديسمبر 2018م:
ال شيء) بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
.16
 3-5يتم إدراج المحمل المتعلق بشطب الممتلكات
والمعدات في المصروفات العمومية واإلدارية.

 .6عقود اإليجار
موجودات حق االستخدام
الرصيد كما في  1يناير 2019م (إيضاح )3

900,000,068

إضافات خالل السنة

13,560,240

استهالك
yالمحمل للسنة

()63,321,278

yالمرسمل لمراكز اللياقة البدنية تحت اإلنشاء

()9,906,238

اختبار االنخفاض في القيمة
قامت الشركة بإجراء اختبار لالنخفاض في قيمة الشهرة
كما في  31ديسمبر 2019م .تم احتساب القيمة القابلة
لالسترداد للمركزين االثنين اللذين تم االستحواذ عليهما
بناء على احتساب القيمة المستخدمة وذلك باستخدام
ً
توقعات التدفقات النقدية لـ  9و  17سنة المقبلة التي
تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .وحيث أن القيمة
القابلة لالسترداد تجاوزت القيمة الدفترية للشهرة
بمعدل خصم مؤكد بواقع  ،%14فإن الشهرة ال تعتبر
منخفضة القيمة في  31ديسمبر 2019م.

بناء على
حددت اإلدارة النمو المتوقع في اإليرادات
ً
األداء السابق وتوقعاتها للتطور في األسواق .يعكس
معدل الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة
بالمراكز .إن احتساب القيمة المستخدمة هو األكثر
حساسية بالنسبة لالفتراضات المتعلقة بمعدل نمو
المبيعات وتكاليف اإليرادات المستخدمة الستنباط
التدفقات النقدية وكذلك العوامل المستخدمة عند
احتساب القيمة النهائية .إن معدل النمو المستخدم
الحتساب القيمة النهائية هو .%2

الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات
بالنسبة لتقييم القيمة المستخدمة ،ترى اإلدارة أنه
ليس هناك تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات
الرئيسية أعاله قد يتسبب في زيادة القيمة الدفترية
للشهرة بشكل كبير عن قيمتها الدفترية

991,114,679

إضافات خالل السنة

13,560,240

مدفوعات عقود إيجار للسنة

()90,954,540

مصروفات فوائد للسنة (إيضاح )25

34,450,571

فائدة مرسملة لمراكز اللياقة البدنية تحت اإلنشاء

8,100,540

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

956,271,490

التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام  -الجزء غير المتداول

893,772,931

التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام  -الجزء المتداول

62,498,559

اإلجمالي

956,271,490

فيما يلي التزامات اإليجار كما في نهاية السنة:

2019م

2018م

مصروفات مدفوعة مقدمًا
yإيجار (إيضاح )8-1

--

45,533,731

yمصروفات حكومية

8,201,872

6,364,407

yسكن

3,728,184

4,173,211

yأخرى

7,583,443

5,073,876

--

1,200,000

19,513,499

62,345,225

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين

24,612,764

51,527,462

شطب دفعات مقدمة

()1,000,000

--

23,612,764

51,527,462

الجزء المتداول من المدفوعات المقدمة طويلة األجل (إيضاح )8-1

مواد مستهلكة

15,218,897

14,564,979

مخصص مواد استهالكية متقادمة

()1,966,215

--

13,252,682

14,564,979

ذمم مدينة أخرى

4,283,129

3,210,762

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

()1,231,618

()1,231,618

3,051,511

1,979,144

59,430,456

التقرير الســنوي لشــركة لجام

840,332,792

التزامات عقود اإليجار
الرصيد كما في  1يناير 2019م (إيضاح )3

يتمثل في الشهرة التي تم االعتراف بها خالل سنة
2016م نتيجة لتجميع األعمال وذلك من خالل االستحواذ
على اثنين من مراكز اللياقة البدنية العاملة الكائنة في
الدوادمي والرياض .إن هذا االستحواذ مكن الشركة من
اختصار الوقت الالزم إلنشاء مراكز جديدة .بلغ إجمالي
المقابل المدفوع القتناء هذه المراكز  24.5مليون ريال
سعودي والذي نتج عن شهرة بقيمة  9.45مليون ريال
سعودي.

الحوكمة

 .8مدفوعــات مقدمًا وموجودات أخرى
2019م

الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

130,416,810

 8-1تم تعديل ذلك مقابل األرباح المبقاة كجزء من تعديالت التحول المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي ( 16إيضاح 3

المبالغ المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة هي كالتالي:
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م
استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )24

63,321,278

مصروف فائدة على التزامات عقود إيجار (إيضاح )25

34,450,571

اإلجمالي

97,771,849
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 .9المعامــات واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

الحوكمة

 .11النقــد واألرصدة لدى البنوك

تتكون األطراف ذات العالقة بالشــركة من مســاهميها الذين لديهم ســيطرة أو تأثير هام ،والشــركة التابعة غير
الموحــدة وموظفــي اإلدارة العليــا .يتــم إجــراء المعامــات مــع األطــراف ذات العالقة خالل الســياق االعتيادي لألعمال والتي
تســتند إلــى شــروط متفــق عليهــا بيــن األطــراف .باإلضافــة لذلك ،قامت الشــركة أيضًا باإلفصاح عــن معامالتها وأرصدتها
مع الشــركة التي تخضع لإلدارة المباشــرة
فيمــا يلــي أهم المعامالت التــي أجريت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

2019م

2018م

نقد في الصندوق

2,720,766

2,159,890

نقد لدى البنوك  -حسابات جارية

65,349,582

17,255,491

اإلجمالي

68,070,348

19,415,381

 .12رأس المال

2019م

2018م

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

8,856,840

13,862,056

إيجار مدفوع لمساهم

3,400,000

3,400,000

تكلفة طرح عام أولي مستردة/قابلة لالسترداد من مساهمين

--

8,136,185

 .13احتياطي نظامي

103,537

وفقًا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة أن تجنب في كل سنة  ٪10من
أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس المال.

المبيعات لشركة لدى المساهم بها بها حصة:
125,774

 yشركة الصقري القابضة
المعامالت الواردة أعاله نتجت عن الرصيد المستحق من طرف ذو عالقة مدرجة ضمن الذمم المدينة:

yشركة الصقري القابضة

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

7,817

--

 .10الذمــم المدينة التجارية

إن رأس مال الشــركة البالغ  523.8مليون ريال ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 523.8 :مليون ريال ســعودي) مقســم
إلى  52.3مليون ســهم ( 31ديســمبر 2018م 52.3 :مليون ســهم) بقيمة إســمية تبلغ  10ريال ســعودي للســهم
الواحد .يتم تداول  %30من األســهم من إجمالي رأس المال المصدر في الســوق المالية الســعودية اعتبارًا من 10
سبتمبر 2018م.

إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين .إال أنه يمكن استخدام هذا االحتياطي لمقابلة خسائر الشركة
أو زيادة رأس المال

 .14قروض وسلف
لــدى الشــركة تســهيالت ائتمانيــة حصلــت عليهــا مــن بنوك محلية في شــكل قــروض قصيرة وطويلة األجل
واعتمــادات مســتندية وخطابات ضمان

اشتراكات وعضويات مدينة

21,157,467

16,904,420

إيجارات مدينة

9,863,314

7,144,280

اإلجمالي

31,020,781

24,048,700

مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح )10-1
yاشتراكات وعضويات مدينة

()727,201

()212,488

yإيجارات مستحقة

()4,812,704

()4,400,459

()5,539,905

()4,612,947

25,480,876

19,435,753

اإلجمالي

2019م

2018م

المطلوبات غير المتداولة
293,444,653

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

376,323,389

المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

131,241,548

107,853,383

إجمالي القروض والسلف

424,686,201

484,176,772

التقرير الســنوي لشــركة لجام

2019م

2018م

فيمــا يلي المبالغ القائمة والمتعلقة بالتســهيالت المذكورة أعاله:

جدول الشروط والسداد
فيما يلي شــروط وأحكام القروض القائمة:

 10-1فيمــا يلي بيان بالحركة فــي مخصص االنخفاض في القيمة:
2018م

2019م
اشتراكات
وعضويات
مدينة

إيجارات مدينة

اإلجمالي

اشتراكات
وعضويات
مدينة

إيجارات مدينة

العملة
اإلجمالي

الرصيد في بداية السنة

212,488

4,400,459

4,612,947

625,976

1,759,497

2,385,473

المحمل( /رد) للسنة

514,713

412,245

926,958

()413,488

2,640,962

2,227,474

الرصيد في نهاية السنة

727,201

4,812,704

5,539,905

212,488

4,400,459

4,612,947

سعر الفائدة
االسمي

سنة االستحقاق

2019م

2018م

القروض البنكية  -غير مضمونة
yأسعار عمولة ثابتة

 yأسعار عمولة متغيرة
اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

241,736,572

 %4.3إلى 2020 %5.17م 2023 -م

171,037,629

(سايبور )%1.5+
2020م 2026 -م
إلى (سايبور )%+2

253,648,572

242,440,200

424,686,201

484,176,772

كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،بلــغ الرصيــد القائــم للتكاليــف التمويليــة المســتحقة  0.10مليون ريال ســعودي (31
ديســمبر 2018م 0.15 :مليون ريال ســعودي) والذي تم إدراجه ضمن المصروفات المســتحقة .إضافة لذلك ،لم
تســتخدم الشــركة تســهيالت قروض من بنوك محلية بمبلغ  125مليون ريال ســعودي.
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 .15التزامــات المنافــع المحددة  -منافع الموظفين
القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

المخاطر المرتبطــة بالتزامات المنافع المحددة
2019م

2018م

33,013,250

27,426,552

فيما يلي بيان بحركة القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

27,426,552

23,930,307

منافع مدفوعة خالل السنة

()3,992,011

()12,386,904

التكاليف والفوائد للخدمة الحالية

7,938,812

13,683,714

خسائر إعادة القياس المسجلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

1,639,897

2,199,435

الرصيد في نهاية السنة

33,013,250

27,426,552

المصروفات المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية

6,802,490

6,723,682

تكلفة الخدمة السابقة

76,258

6,312,637

فوائد على االلتزامات

1,060,064

647,395

7,938,812

13,683,714

فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والتي تم تخصيصها:

تكاليف إيرادات (إيضاح )21-1

5,354,858

5,777,412

مصروفات إعالن وتسويق (إيضاح )22-2

185,369

157,349

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )23-1

2,398,585

7,748,953

7,938,812

13,683,714

2019م

2018م

مخاطر التقاعد:
إن مخاطــر التقاعــد الفعلي التــي تتفاوت مع افتراضات التقييم يمكن أن التزامــات المنافع للمخاطر .إن الحركة
فــي االلتزام ممكــن أن تنطلق في كال االتجاهين.

 .16الذمم الدائنة
2019م
ذمم دائنة إلى:
 yموردين تجاريين

12,644,650

29,009,922

yمقاولين

16,368,111

7,544,361

29,012,761

36,554,283

 .17المصروفات المســتحقة والمطلوبات األخرى
2019م

2018م

مصروفات مستحقة

40,219,863

33,930,177

دفعات مقدمة من عمالء

3,185,214

1,674,121

43,405,077

35,604,298

 .18اإليرادات المؤجلة
2019م

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
yمعدل الخصم المستخدم

%2.50

%4.20

yمعدل النمو المستقبلي في الرواتب

%2.00

%2.50

حليل الحساسية
إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى االفتراضات االكتوارية المالئمة ،مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،ستؤثر على
التزامات المنافع المحددة حسب المبالغ الظاهرة أدناه:
زيادة

2018م

2018م

إيرادات اشتراكات مؤجلة:
yإيرادات اشتراكات

284,855,055

227,987,612

yرسوم دورات شخصية

14,582,277

11,525,253

299,437,332

239,512,865

2,968,197

3,715,312

302,405,529

243,228,177

إيرادات إيجارات مؤجلة

بلغت اإليرادات المؤجلة  302.40مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،منها مبلغ  298.54مليون ريال سعودي سيتم إثباته
كإيرادات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

التقرير الســنوي لشــركة لجام

2019م

2018م

مخاطر زيادة الرواتب:
إن النوع األكثر شــيوعًا من منافع التقاعد هو النوع الذي يتم فيه ربط المنافع مع الرواتب النهائية .تنشــأ
المخاطــر عندمــا تكون الزيادات الفعلية أعلى من المتوقــع وبالتالي تؤثر على االلتزام.

نقص

2019م
معدل الخصم (تغير بنسبة )%1

()1,768,736

1,982,879

معدل الزيادة في الرواتب (تغير بنسبة )%1

2,055,022

()1,865,153

2018م
معدل الخصم (تغير بنسبة )%1

()1,439,344

1,606,017

معدل الزيادة في الرواتب (تغير بنسبة )%1

1,692,282

()1,541,626
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 .19مخصص الزكاة

المراجعة االستراتيجية

 .20اإليرادات

الحوكمة

للســنة المنتهية في  31ديسمبر

فيما يلي العناصر الرئيســية لوعاء الزكاة للشــركة للســنوات المنتهية في  31ديســمبر:

2019م

2019م

2018م

رأس المال

523,833,610

523,833,610

أرباح مبقاة

141,919,268

154,405,707

احتياطي نظامي

56,021,218

35,429,133

الربح المعدل للسنة

226,524,862

134,512,654

موجودات غير متداولة

2,363,317,658

1,439,364,522

القوائم المالية

2018م

اإليراد من العقود مع العمالء
yاالشتراكات والعضويات

845,262,604

730,469,425

yإيرادات الدورات الشخصية

87,736,345

59,575,917

yدخل اإليجار

9,076,293

9,901,491

942,075,242

799,946,833

فصيــل اإليراد من العقود مع العمالء
فيمــا يلي الحركة في مخصص الزكاة:
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

3,382,592

4,487,682

المحمل للسنة

5,723,141

3,362,816

رد مخصص إضافي متعلق بالسنة السابقة

--

()1,403,735

5,723,141

1,959,081

مبالغ مدفوعة خالل السنة

()3,374,799

()3,064,171

الرصيد في نهاية السنة

5,730,934

3,382,592

موقف الربوط الزكوية النهائية
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 2018م .وقد استلمت الشركة شهادات الزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")
عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر 2018م واستلمت الربط النهائي من الهيئة للسنوات حتى 2015م.

بناء على عروض المراكز الرجالية والنســائية ويتم تجزئتها
كمــا يتــم تفصيل اإليراد مــن العقود مع العمالء ً
حســب المناطق الجغرافية األساسية في الجدول أدناه:
إيرادات االشتراكات والعضويات
2019م

2018م

إيرادات الدورات الشخصية
2019م

2018م

إيرادات اإليجار
2019م

2018م

نوع العمالء حسب
الجنس (ذكر أو
انثى)
مراكز رجالية

641,872,736

612,567,499

66,935,049

54,378,653

7,301,499

8,945,577

مراكز نسائية

203,389,868

117,901,926

20,801,296

5,197,264

1,774,794

955,914

اإلجمالي

845,262,604

730,469,425

87,736,345

59,575,917

9,076,293

9,901,491

األسواق الجغرافية
المنطقة الغربية

281,556,887

221,559,981

27,521,817

16,599,878

3,224,765

3,472,645

المنطقة الشرقية

137,305,948

125,990,196

14,140,965

10,272,217

515,218

507,506

اإلمارات العربية
المتحدة

14,453,819

14,250,352

4,309,452

3,238,809

24,631

41,859

اإلجمالي

845,262,604

730,469,425

87,736,345

59,575,917

9,076,293

9,901,491

باإلضافة إلى ذلك ،تقدم الشركة بشكل منفصل المعلومات القطاعية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( 8راجع إيضاح .)29
الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالعقود مع العمالء
قامت الشركة بإثبات الموجودات والمطلوبات التالية المتعلقة بالعقود مع العمالء:
2019م

2018م

ذمم مدينة تجارية ،إجمالي (إيضاح )10

31,020,781

24,048,700

إيرادات مؤجلة (إيضاح )18

()302,405,529

()243,228,177

()271,384,748

()219,179,477

التقرير الســنوي لشــركة لجام

المنطقة الوسطى

411,945,950

368,668,896

41,764,111

29,465,013

5,311,679

5,879,481

تتعلق اإليرادات المؤجلة بالمقابل المقبوض مقدمًا من العمالء عن العضويات المباعة في المراكز وكذلك عن الشركات والتدريب الشخصي
ودخل اإليجار التي سيتم إثباتها في الفترات المستقبلية استنادًا إلى التزام األداء للخدمات التي سيتم تقديمها واستالم المزايا من قبل العمالء
في نفس الوقت
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 .21تكاليف اإليرادات
رواتب ومنافع متعلقة بها (إيضاح )21-1

للســنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

213,657,952

173,104,497

استهالك
yممتلكات ومعدات (إيضاح )5-1

132,848,172

105,667,481

yموجودات حق االستخدام (إيضاح )24

62,691,455

--

مصروفات إيجارات (إيضاح )21-2

--

76,055,524

مياه وكهرباء

70,472,394

61,429,079

مصروفات نظافة وخدمات

46,874,448

37,326,509

مصروفات حكومية واستقدام

15,623,780

8,079,084

صيانة وإصالحات

11,210,648

6,867,296

مواد مستهلكة

10,630,070

11,482,873

أمن وسالمة

6,350,073

3,922,619

قرطاسية

2,898,457

2,210,047

أخرى

9,515,277

8,467,569

582,772,726

494,612,578

 21-1يتضمن هذا البند التزامات المنافع المحددة – منافع الموظفين بمبلغ  5.35مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 5.78 :مليون
ريال سعودي).
 21-2عند اعتماد المعيار المحاسبي الجديد بشأن عقود اإليجار  -المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16لم تعد هناك حاجة إلى االعتراف
بمصروفات عقود اإليجار التي كان تسجل سابقًا بموجب معيار المحاسبة الدولي  17كمصروفات إيجار .وبد ً
ال من ذلك ،يتم إثبات استهالك
موجودات حق االستخدام وتكاليف التمويل اللتزامات عقد اإليجار.

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

الحوكمة

 .23مصروفات عمومية وإدارية
للســنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

رواتب ومنافع متعلقة بها (إيضاح )23-1

42,581,541

62,344,490

مياه وكهرباء واتصاالت

7,469,592

8,294,052

أتعاب مهنية

4,772,426

2,793,586

استهالك
yممتلكات ومعدات (إيضاح )5-1

4,054,214

3,918,507

yموجودات حق االستخدام (إيضاح )24

629,823

--

مصروفات حكومية واستقدام

4,181,579

5,222,205

مصروفات إيجارات (إيضاح )23-2

--

907,900

شطب ممتلكات ومعدات (إيضاح )5-3

8,177,947

4,787,196

خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات

87,485

--

صيانة واصالحات ونظافة

1,399,955

655,825

مخصص مواد استهالكية متقادمة

1,966,215

--

شطب دفعات مقدمة

1,000,000

--

قرطاسية

613,446

326,676

أخرى

3,086,043

2,459,771

80,020,266

91,710,208

 23-1يتضمن هذا البند التزامات المنافع المحددة – منافع الموظفين بمبلغ  2.4مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 7.75 :مليون
ريال سعودي).
 23-2عند اعتماد المعيار المحاسبي الجديد بشأن عقود اإليجار  -المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16لم تعد هناك حاجة إلى االعتراف
بمصروفات عقود اإليجار التي كان تسجل سابقًا بموجب معيار المحاسبة الدولي  17كمصروفات إيجار .وبد ً
ال من ذلك ،يتم إثبات استهالك
موجودات حق االستخدام وتكاليف التمويل اللتزامات عقد اإليجار

 .22مصروفات اإلعالن والتسويق
للســنة المنتهية في  31ديسمبر
إعالنات وتسويق

13,964,496

12,647,434

ترخيص نادي برشلونة ورسوم تجارية (إيضاح )22-1

--

4,102,033

رواتب ومنافع متعلقة بها (إيضاح )22-2

5,380,797

4,660,388

19,345,293

21,409,855

 22-1يتمثل هذا البند في رسوم تعاقدية متكبدة تخص الحقوق والتراخيص التجارية بموجب اتفاقية الشراكة اإلقليمية مع نادي برشلونة
لكرة القدم .تم انتهاء العقد في  30يونيو 2018م ولم يتم تجديده من قبل الشركة.
 22-2يتضمن هذا البند التزامات المنافع المحددة – منافع الموظفين بمبلغ  0.18مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 0.15 :مليون
ريال سعودي).

التقرير الســنوي لشــركة لجام

2019م

2018م
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المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

 .24المصروفات حســب طبيعتها
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2019م

رواتب ومنافع متعلقة بها

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

تكاليف اإليرادات

مصروفات
اإلعالن
والتسويق

المصروفات
العمومية
واإلدارية

اإلجمالي

تكاليف اإليرادات

مصروفات إعالن
وتسويق

مصروفات عمومية
وإدارية

اإلجمالي

213,657,952

5,380,797

42,581,541

261,620,290

173,104,497

4,660,388

62,344,490

240,109,375

استهالك

yموجودات حق االستخدام (إيضاح )6

62,691,455

--

629,823

63,321,278

--

--

--

--

مصروفات إيجارات

--

--

--

--

76,055,524

--

907,900

76,963,424

ماء وكهرباء وهاتف

70,472,394

--

7,469,592

77,941,986

61,429,079

--

8,294,052

69,723,131

مصروفات نظافة وخدمات

46,874,448

--

--

46,874,448

37,326,509

--

--

37,326,509

صيانة وإصالحات ونظافة

11,210,648

--

1,399,955

12,610,603

6,867,296

--

655,825

7,523,121

مواد مستهلكة

10,630,070

--

--

10,630,070

11,482,873

--

--

11,482,873

مصروفات حكومية واستقدام

15,623,780

--

4,181,579

19,805,359

8,079,084

--

5,222,205

13,301,289

أمن وسالمة

6,350,073

--

--

6,350,073

3,922,619

--

--

3,922,619

قرطاسية

2,898,457

--

613,446

3,511,903

2,210,047

--

326,676

2,536,723

إعالنات وتسويق

--

13,964,496

--

13,964,496

--

12,647,434

--

12,647,434

ترخيص نادي برشلونة ورسوم تجارية

--

--

--

--

--

4,102,033

--

4,102,033

أتعاب مهنية

--

--

4,772,426

4,772,426

--

--

2,793,586

2,793,586

مخصص مواد استهالكية متقادمة (إيضاح )8

--

--

1,966,215

1,966,215

--

--

--

--

شطب دفعات مقدمة (إيضاح )8

--

--

1,000,000

1,000,000

--

--

--

--

شطب ممتلكات ومعدات (إيضاح )5

--

--

8,177,947

8,177,947

--

--

4,787,196

4,787,196

خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات

--

--

87,485

87,485

أخرى

9,515,277

--

3,086,043

12,601,320

8,467,569

--

2,459,771

10,927,340

582,772,726

19,345,293

80,020,266

682,138,285

494,612,578

21,409,855

91,710,208

607,732,641

التقرير الســنوي لشــركة لجام

yممتلكات ومعدات (إيضاح )5

132,848,172

--

4,054,214

136,902,386

105,667,481

--

3,918,507

109,585,988
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 .25التكاليف التمويلية

للســنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

فوائد على القروض والسلف

17,949,953

17,763,832

مصروف فائدة على التزامات عقود إيجار (إيضاح )6

34,450,571

--

رسوم بنكية

5,266,172

3,303,336

57,666,696

21,067,168

 .26ربحية الســهم  -األساسية والمخفضة
يتم احتســاب ربحية الســهم بقســمة صافي ربح الســنة المنتهية في  31ديســمبر 2019م و  31ديســمبر 2018م
على المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة في نهاية الســنة المعنية والتي تتكون من  52.38مليون ســهمًا كما
في  31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م 52.38 :مليون ســهمًا).

 .27االرتباطــات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات
27-1
أ) خالل 2017م ،قامت الشركة بشراء أرض بتكلفة  24,31مليون ريال سعودي .خالل السنة ،رفع المالك السابقين
لألرض دعوى قضائية ضد الشركة على أساس أن األرض تم بيعها دون موافقتها .ولدعم القضية قدمت الشركة
صك ملكية األرض األصلي والمستندات األخرى المتعلقة بها إلى وزارة العدل للتحقق والمصادقة على ملكية الشركة
لألرض .ترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني أن لدى الشركة أسباب وجيهة إلثبات الملكية النفعية لألرض باسم
الشركة وسيتم الحكم في هذا األمر لصالح الشركة .وعليه ،لم يتم تسجيل مخصص في هذه القوائم المالية للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
ب) كما أصدرت الشركة خطابات اعتمادات بمبلغ  2.84مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 3.17 :مليون ريال
سعودي) مقابل إيجار األرض.

الحوكمة

 .28توزيعات أرباح
أوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة باجتماعاتهــم التــي ُعقــدت بتاريــخ  26فبرايــر 2019م و  12مايــو 2019م و  2ســبتمبر
2019م و  1ديســمبر 2019م بتوزيع مبلغ  28.18مليون ريال ســعودي كتوزيعات أرباح نهائية للســنة المنتهية
في  31ديســمبر 2018م ومبلغ  21.05مليون ريال ســعودي و  26.45مليون ريال ســعودي كتوزيعات أرباح أولية
للفتــرات المنتهيــة فــي  31مــارس 2019م و  30يونيــو 2019م و  30ســبتمبر علــى التوالــي.
وقــد اعتمــد المســاهمون توزيعــات األربــاح النهائيــة للســنة المنتهيــة في  31ديســمبر 2018م فــي اجتماع الجمعية
العامــة الســنوي الــذي ُعقــد في  7مايو 2019م

 .29القطاعات التشــغيلية

يتم تسجيل القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة لصناع القرارات التشغيلية
الرئيسيين .إن صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين (المسؤولين عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع التشغيلي) تم
تحديدهم كاإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة .تتكون أنشطة الشركة فقط من توفير مرافق اللياقة البدنية والصحية
ذات الجودة العالية باإلضافة إلى خدمات التدريب الشخصية.
بناء على توزيعها الجغرافي ولديها أربع تقارير قطاعية
ألغراض إدارية ،يتم تنظيم الشركة إلى وحدات أعمال
ً
تشغيلية كما يلي:
•
•
•
•

المقر الرئيسي والمنطقة الوسطى
المنطقة الغربية
المنطقة الشرقية
المنطقة الدولية (اإلمارات العربية المتحدة

بناء على الربح أو الخسارة والذي يقاس أيضًا في بعض النواحي بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة
يتم تقييم األداء القطاعي ً
في القوائم المالية.

 27-2االلتزامات المحتملة

القطاعات الجغرافية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

2,967,291

2,181,532

فيما يلي توزيع المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة لعقود إيجار قصيرة األجل:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م

2018م

تكاليف اإليرادات

2,857,727

2,074,628

مصروفات عمومية وإدارية

109,564

106,904

2,967,291

2,181,532

فيما يلي التزامات الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء:

كما في وللسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م

المقر الرئيسي
والمنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشرقية

المنطقة الدولية
 اإلمارات العربيةالمتحدة

اإلجمالي

اإليرادات

459,021,740

312,303,469

151,962,131

18,787,902

942,075,242

تكاليف اإليرادات

()252,727,539

()226,467,857

()87,595,386

()15,981,944

()582,772,726

مجمل الربح

206,294,201

85,835,612

64,366,745

2,805,958

359,302,516

الدخل الشامل

152,814,754

36,917,388

44,400,561

274,645

234,407,348
()30,126,400

تكاليف المركز الرئيسي غير الموزعة
االستهالك
yالممتلكات والمعدات

()56,263,195

()56,417,282

()20,678,648

()3,543,261

()136,902,386

yموجودات حق االستخدام

()25,628,586

()24,893,817

()10,677,233

()2,121,642

()63,321,278

997,893,980

307,199,064

94,796,278

2,516,299,338

534,644,556

195,491,160

64,767,890

1,794,525,242

2019م

2018م

إجمالي الموجودات

1,116,410,016

الحد األدنى لمدفوعات عقود إيجار  -أقل من سنة

2,967,291

96,732,138

إجمالي المطلوبات

999,621,636

الحد األدنى لمدفوعات عقود إيجار  -من سنة إلى خمس سنوات

--

412,852,426

الحد األدنى لمدفوعات عقود إيجار  -أكثر من خمس سنوات

--

831,279,036

التقرير الســنوي لشــركة لجام

أ) عقود اإليجار التشــغيلي

دفعات بموجب عقود إيجار تشغيلي قصيرة األجل تم إثباتها كمصروفات خالل السنة.

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

ب) لدى الشركة التزامات رأسمالية لعقود تأسيس مراكز رياضية بمبلغ  70.13مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 121.7 :مليون ريال
سعودي).
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القطاع
كما في وللسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م

المقر الرئيسي
والمنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشرقية

المنطقة الدولية
 اإلمارات العربيةالمتحدة

اإلجمالي

اإليرادات

404,013,390

241,632,504

136,769,919

17,531,020

799,946,833

تكاليف اإليرادات

()224,429,671

()173,329,795

()80,238,114

()16,614,998

()494,612,578

مجمل الربح

179,583,719

68,302,709

56,531,805

916,022

305,334,255

الدخل(/الخسارة) الشاملة

126,784,581

31,355,338

38,344,795

()236,612

196,248,102
()18,355,092

تكاليف المركز الرئيسي غير الموزعة
استهالك
()47,248,431

()40,964,244

()17,868,150

()3,505,163

()109,585,988

إجمالي الموجودات

724,761,649

614,475,860

217,223,712

52,171,245

1,608,632,466

إجمالي المطلوبات

685,268,151

112,465,927

66,592,106

30,637,832

894,964,016

yممتلكات ومعدات

قطاعات السوق
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2018م

2019م

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019م

مراكز رياضية
675,891,729

2018م

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019م

مراكز رياضية نسائية
225,965,958

124,055,104

اإليرادات

716,109,284

تكاليف اإليرادات

()62,227,943( )132,462,105( )432,384,635( )450,310,621

2018م

يتناسب مع مدى تق ّبل المخاطر والخطة االستراتيجية
المعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة لمخاطر
االئتمان والسيولة والسوق.

هيكل إدارة المخاطر
يتم إنشاء هيكل منظم ومتماسك داخل الشركة
لتحديد وتقييم ومراقبة والسيطرة على المخاطر.
مجلس اإلدارة /لجنة المراجعة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في االشراف المركزي
لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة اللذين يقدمان
التوجيهات ويمنحان الموافقات الالزمة على
االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة
للشركة.
اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل
التعرض لمخاطر االئتمان

المراجعة االستراتيجية

القوائم المالية

الحوكمة

تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن مدى تق ّبل المخاطر
المحدد مسبقًا للشركة.
فيما يلي ملخصًا بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة
وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:
 .1مخاطر االئتمان
تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي
عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى
تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تنشأ مخاطر االئتمان
بشكل أساسي من الذمم المدينة التجارية للشركة
واألرصدة لدى البنوك.

إدارة مخاطر االئتمان
تسعى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان عن
طريق مراقبة مخاطر االئتمان ووضع حدود للتعامل مع
أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية
لألطراف األخرى.

يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
2019م

اإلجمالي

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 31ديسمبر
2018م

942,075,242

799,946,833

()582,772,726

()494,612,578

موجودات أخرى (إيضاح )8

4,283,129

3,210,762

مجمل الربح

265,798,663

243,507,094

93,503,853

61,827,161

359,302,516

305,334,255

ذمم مدينة تجارية ،إجمالي (إيضاح )10

31,020,781

24,048,700

الدخل الشامل

161,629,806

143,548,724

72,777,542

52,699,378

234,407,348

196,248,102

أرصدة لدى البنوك (إيضاح )11

65,349,582

17,255,491

تكاليف المركز الرئيسي غير
الموزعة

--

--

--

--

()30,126,400

()18,355,092

100,653,492

44,514,953

االستهالك
yموجودات حق
االستخدام

48,795,372

--

14,525,906

--

63,321,278

--

تحتفظ الشركة بأرصدة لدى البنوك بمبلغ  65,349,582ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م والتي تمثل الحد األقصى للتعرض
لهذه الموجودات .يتم االحتفاظ بهذه األرصدة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني قوي .قامت الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة
على األرصدة لدى البنوك باستخدام طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر كما قررت أن األرصدة غير منخفضة القيمة.

ذمم مدينة تجارية
فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها في تاريخ التقرير :

 .30تحديــد القيم العادلة
ليست متأخرة وليست منخفضة القيمة

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وغير المالية ألغراض القياس/اإلفصاح على أســاس
السياســات المحاســبية المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة .إن القيمــة الدفتريــة لموجودات ومطلوبات الشــركة المالية
وغيــر الماليــة تقــارب قيمتهــا العادلــة كمــا في تاريــخ القوائم المالية .م

 .31إدارة المخاطــر المالية
تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
 .1مخاطر االئتمان
 .2مخاطر السيولة و
 .3مخاطر السوق
إطار إدارة المخاطر
تتمثل إدارة المخاطر للشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط التي تم وضعها وتستخدم هيكل
تنظيمي قائم على تحقيق األهداف االستراتيجية .تكمن فلسفة الشركة في االستعداد والمعرفة بقبول المخاطر بما

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

19,239,526

15,322,658

متأخرة وليست منخفضة القيمة:
 30 - 1يومًا

1,399,637

1,392,482

 60 - 31يومًا

495,843

649,098

 90 - 61يومًا

635,533

593,719

 120 - 91يومًا

1,490,595

843,815

 150 - 121يومًا

443,918

--

 180 - 151يومًا

2,854

96,634

 210 - 181يومًا

573,710

161,630

 240 - 211يومًا

277,149

--

 270 - 241يومًا

333,039

138,862

 300 - 271يومًا

504,830

63,980

 330 - 301يومًا

--

90,766

 360 - 331يومًا

84,242

82,109

 360يوم وأكثر

--

--

إجمالي الذمم المدينة التجارية

25,480,876

19,435,753

التقرير الســنوي لشــركة لجام

yممتلكات ومعدات

102,320,798

96,537,139

34,581,588

13,048,849

136,902,386

109,585,988

النقد وما في حكمه
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الحوكمة

القوائم المالية

 .1مخاطر االئتمان
ا مفصـ ً
فيمــا يلــي تحليـ ً
ا لتعرضــات مخاطــر االئتمــان على الذمم المدينة التجارية للشــركة باســتخدام ســجل المخصص
وفقــً للمعيــار الدولــي للتقرير المالي :9
الذمم المدينة التجارية  -اشتراكات وعضويات

الذمم المدينة التجارية  -اشتراكات وعضويات
 31ديسمبر 2019م

متداولة

30 – 1
يومًا

60 – 31
يومًا

90 – 61
يومًا

120 – 91
يومًا

150 – 121
يومًا

180 – 151
يومًا

210 – 181
يومًا

240 – 211
يومًا

270 – 241
يومًا

300 – 271
يومًا

330 – 301
يومًا

360 – 331
يومًا

أكثر من
 360يومًا

اإلجمالي

إجمالي القيمة الدفترية

17,545,867

857,132

282,973

319,177

957,531

--

2,993

319,177

182,066

137,112

469,838

--

64,211

19,390

21,157,467

معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة

٪0.0

٪0.12

٪0.29

٪0.42

٪0.69

--

٪4.64

٪17.26

٪35.67

٪65.57

٪91.36

--

٪91.36

٪100

الخسائر االئتمانية المتوقعة

--

()1,013

()811

()1,345

()6,632

--

()139

()55,103

()64,945

()89,905

()429,252

--

()58,666

()19,390

()727,201

صافي القيمة الدفترية

17,545,867

856,119

282,162

317,832

950,899

--

2,854

264,074

117,121

47,207

40,586

--

5,545

--

20,430,266

الذمم المدينة التجارية  -إيجار

الذمم المدينة التجارية  -إيجار

إجمالي القيمة الدفترية

1,693,659

555,736

225,488

330,138

598,792

445,660

--

1,007,416

217,350

301,266

506,139

--

487,279

3,494,391

9,863,314

يخصم :ما تم تقييمه بشكل محدد
وتقديمه بشكل كامل

--

()11,288

()11,288

()11,288

()56,978

--

--

()693,000

()52,500

--

--

--

()78,211

()2,703,169

()3,617,722

بناء على
القيمة الدفترية التي تم تقييمها ً
سجل المخصص

1,693,659

544,448

214,200

318,850

541,814

445,660

--

314,416

164,850

301,266

506,139

--

409,068

791,222

6,245,592

معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة

%0.00

%0.17

% 0.24

%0.36

%0.39

%0.39

--

%1.52

%2.93

%5.12

%8.28

--

%80.76

%100

الخسائر االئتمانية المتوقعة

--

()930

()519

()1,149

()2,118

()1,742

--

()4,780

()4,822

()15,434

()41,895

--

()330,371

()791,222

()1,194,982

إجمالي مخصص االنخفاض في القيمة

--

()12,218

()11,807

()12,437

()59,096

()1,742

--

()697,780

()57,322

()15,434

()41,895

--

()408,582

()3,494,391

()4,812,704

صافي القيمة الدفترية

1,693,659

543,518

213,681

317,701

539,696

443,918

--

309,636

160,028

285,832

464,244

--

78,697

--

5,050,610

إجمالي الذمم المدينة التجارية

19,239,526

1,399,637

495,843

635,533

1,490,595

443,918

2,854

573,710

277,149

333,039

504,830

--

84,242

--

25,480,876

موجودات متداولة أخرى
ترى اإلدارة أن الشــركة غير معرضة بشــكل كبير
لمخاطــر االئتمــان علــى موجوداتهــا المتداولة األخرى حيث
أن الرصيــد يعتبــر غيــر جوهري .ترى إدارة الشــركة أن
المبالــغ غيــر منخفضــة القيمــة التــي تعتبر متأخرة ألكثر
بناء على
مــن  30يومــً مــا تــزال قابلــة للتحصيــل بالكامل
ً
الســلوك التاريخي والتحليل الشــامل لمخاطر االئتمان
بالنســبة للعميل.

 .2مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلة في تعرض
الشــركة لصعوبــات فــي الحصــول على التمويل الالزم
للوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بــاألدوات المالية .قد تنتج
مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة على بيع أصل مالي
ما بســرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تقوم الشــركة
بالحــد مــن مخاطر الســيولة بمراقبــة متطلبات التمويل
والتأكــد مــن توفر التســهيالت البنكية.

التركيــز الجغرافــي لمخاطــر الموجــودات المالية مع
التعــرض لمخاطر االئتمان
بناء على
ال تتعــرض الشــركة لمخاطــر ائتمــان جوهرية
ً
تركيزها الجغرافي حيث أن عمليات الشــركة تتم بشــكل
أساســي في المملكة العربية الســعودية وأن جميع
الموجــودات الماليــة التــي تحمل مخاطــر ائتمان تتركز
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ما عدا رصيد غير
جوهــري لــدى أحــد البنوك في اإلمــارات العربية المتحدة.

كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،تجاوزت المطلوبات
المتداولــة للشــركة موجوداتهــا المتداولة بمبلغ
 421.31مليون ريال ســعودي .إال أن المطلوبات
المتداولــة تتضمــن مبلــغ  302.40مليون ريال ســعودي
من اإليرادات المؤجلة والتي تمثل رســوم االشــتراكات
المقبوضــة مقدمــً وكذلــك مبلــغ  3.18مليون ريال
ســعودي مــن الدفعــات المقدمــة من العمالء والتي ال
تتوقع الشــركة وال يتعين عيها قانونًا ســدادها كما
في  31ديســمبر 2019م .باإلضافة لذلك ،لم تســتخدم
الشــركة التســهيالت البنكية بإجمالي مبلغ  125مليون
ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2019م والذي

يمكن للشــركة االســتفادة منها في حال حدوث أي عجز.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكن توجيه األموال التشــغيلية
التي يتم اســتخدامها حاليًا بشــكل جزئي لتمويل
بعــض متطلبــات رأس المــال ،وتحســين تكلفة القروض،
لتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل .وبالتالــي ،ال تتعرض
الشــركة ألي مخاطر ســيولة هامة في المســتقبل
المنظور.
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 31ديسمبر 2019م

متداولة

30 – 1
يومًا

60 – 31
يومًا

90 – 61
يومًا

120 – 91
يومًا

150 – 121
يومًا

180 – 151
يومًا

210 – 181
يومًا

240 – 211
يومًا

270 – 241
يومًا

300 – 271
يومًا

330 – 301
يومًا

360 – 331
يومًا

أكثر من
 360يومًا

اإلجمالي
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مراجعة اإلدارة

تحليل المطلوبات المالية حســب االســتحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول التالي اســتحقاقات المطلوبات المالية للشــركة كما في  31ديســمبر 2019م اســتنادًا إلى
إجمالــي التدفقــات النقديــة التعاقدية غير المخصومة .تم تحديد االســتحقاقات التعاقدية للمطلوبات
اســتنادًا إلى الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االســتحقاق التعاقدي.
 31ديسمبر 2019م

خالل  3أشهر

من  3إلى 12
شهرًا

من  1إلى 5
سنوات
(ريال سعودي)

دون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

قروض وسلف*

40,201,003

108,289,255

314,096,725

--

462,586,983

الذمم الدائنة

29,012,761

--

--

--

29,012,761

المصروفات المستحقة

المراجعة االستراتيجية

الحوكمة

القوائم المالية

 .32إدارة رأس المال
تهدف سياســة الشــركة إلى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية وكذلك الحفاظ على الدائنين وثقة الســوق
لدعــم التنميــة المســتدامة ألعمالهــا التجارية .تقوم اإلدارة بمراقبة النمو في عمليات الشــركة ومخاطر جودة
الموجودات والعائد على رأس المال وكذلك مســتوى األرباح الموزعة على المســاهمين.
ويســعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العوائد العالية التي قد تكون ممكنة مع مســتويات
أعلــى مــن القــروض والمزايا والضمانــات التي تتوفر من خالل مركز رأس مال قوي.

40,219,863

--

--

--

40,219,863

109,433,627

108,289,255

314,096,725

--

531,819,607

تراقب الشــركة رأس المال باســتخدام نســبة صافي الديون المعدلة إلى حقوق الملكية المعدلة .ولهذا
الغــرض ،يتــم تحديــد نســبة صافي الديون المعدلة كإجمالي مطلوبــات مكونة من قروض تحمل عمولة
ناقصــً النقــد ومــا فــي حكمه .تتكون حقوق الملكية المعدلة من جميــع مكونات حقوق الملكية.

 31ديسمبر 2018م

خالل  3أشهر

من  3إلى 12
شهرًا

من  1إلى 5
سنوات
(ريال سعودي)

دون تاريخ
استحقاق محدد

اإلجمالي

 .33أرقام المقارنة

قروض وسلف*

31,891,930

101,637,278

408,491,612

--

542,020,820

ذمم دائنة

36,554,283

--

--

--

36,554,283

تــم إعــادة ترتيــب وتصنيــف بعض أرقام المقارنة في هذه القوائــم المالية ،عند الضرورة ،لعرض وإفصاحات
أفضــل .إال أن تأثيــر هــذه التعديالت غير جوهــري على هذه القوائم المالية.

مصروفات مستحقة

33,930,177

--

--

--

33,930,177

102,376,390

101,637,278

408,491,612

--

612,505,280

 .34اعتمــاد القوائم المالية

* تتضمن القروض والسلف تكلفة تمويل بمبلغ  37.9مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م 57.8 :مليون ريال سعودي).

تــم اعتمــاد القوائــم المالية من قبــل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  14رجب 1441هـ
(الموافــق  9مارس 2020م).

 .3مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هي مخاطــر التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية
بســبب التغيرات في المتغيرات في الســوق مثل أســعار العمولة الخاصة وأســعار صرف العمالت األجنبية.

2019م

2018م

أدوات بمعدالت ثابتة
مطلوبات مالية

171,037,629

241,736,572

أدوات بمعدالت متغيرة
مطلوبات مالية

253,648,572

242,440,200
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مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي بيانات أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة للشركة:

تحليل أثر التدفق النقدي لألدوات ذات المعدالت المتغيرة
إن التغير المحتمل بصورة معقولة لـ  100نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير سيزيد (سينقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ
الظاهرة أدناه .إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.
زيادة  100نقطة
أساس

نقص  100نقطة
أساس

 31ديسمبر 2019م
أدوات بمعدالت متغيرة

()2,536,428

2,536,428

 31ديسمبر 2018م
أدوات بمعدالت متغيرة

()3,666,207

3,666,207
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