
 

 
 
 

 العنوان الرئيس ي:  تعلن شركة لجام للرياضة )وقت اللياقة( عن نتائج الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول(. 

 

تنن  عننشرائنن لجرل   عقننارللع  نناردينن)رللع اعننار)ل  ئ نن  رل و  رر)وقننارلللق قننا رلللي ضنناتعلننشركننلجار  نن  ر فننترا نن  رلل نن عارروللتننعرعد

ل نن 02/04/1440ربئنن خي ر حنن لل  اسنناروللف نن ر ننشر  نن  رعنن  رل ب  عفننار-ر ننشرهقلئنن  ررفننتر فنن لرابنن راننل رر، 12/2018/ر90رهنننرلا 

  ننن ه ي رهننن رور،روذلنننعر عننن رلجئ ننن  رللف ننن لرللتننن ا د رلل ل نننألر دعتننن ارل  ئ ننن  رل و ر5للننن للل رلللننن  جتر  نننل ررطليننن -للليننن  

 نشرخأسرلان  ،رحقنارك انارائن لجرر%73.416ع  ربلغناروبن بارحض خر)أص لارووك لاروا  يارعشر ،رخأسر   رللللجارع ثل  رثلثع

رللئ  يارعلىر  و رأع   رل   عقارعلىرللفح رللئ جت:ر

 ( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بأغراض الشركة. 3على تعديل املادة ) افقةاملو  -1

 لتملك في الشركات. ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة باملشاركة وا4على تعديل املادة ) املوافقة -2

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة ببيع األسهم غير مستوفاة القيمة. 10على تعديل املادة ) املوافقة-3

 ( من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بتداول األسهم. 12على تعديل املادة ) املوافقة -4

 للشركة واملتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة. ( من النظام األساس ي 13على تعديل املادة ) املوافقة -5

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بزيادة رأس املال. 14على تعديل املادة ) املوافقة -6

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتخفيض رأس املال. 15على تعديل املادة ) املوافقة -7

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. 16يل املادة )على تعد املوافقة -8

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بإدارة الشركة. 17على تعديل املادة ) املوافقة -9

 .( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بإنتهاء عضوية املجلس18على تعديل املادة ) املوافقة -10

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بصالحيات املجلس.20على تعديل املادة ) املوافقة -11

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.21على تعديل املادة ) املوافقة -12

 قة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر.( من النظام األساس ي للشركة واملتعل22على تعديل املادة ) املوافقة -13

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة.23على تعديل املادة ) املوافقة -14

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس اإلدارة. 25على تعديل املادة ) املوافقة -15

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بقرارات مجلس اإلدارة. 26على تعديل املادة ) افقةاملو  -16

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بدعوة الجمعيات.33على تعديل املادة ) املوافقة -17

 يات. ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بسجل حضور الجمع34على تعديل املادة ) املوافقة -18

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 35على تعديل املادة ) املوافقة -19

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.36على تعديل املادة ) املوافقة -20

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بالتصويت في الجمعيات. 37)على تعديل املادة  املوافقة -21 

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتشكيل اللجنة. 41على تعديل املادة ) املوافقة -22

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة. 44على تعديل املادة ) املوافقة -23

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بصالحيات مراجع الحسابات. 46يل املادة )على تعد املوافقة -24

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. 47على تعديل املادة ) املوافقة -25

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بالوثائق املالية. 49على تعديل املادة ) املوافقة -26

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتوزيع األرباح. 50على تعديل املادة ) املوافقة-27



 

 
 
 

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بإستحقاق األرباح. 51على تعديل املادة ) املوافقة -28

 ( من النظام األساس ي للشركة واملتعلقة بتوزيع األرباح لألسهم املمتازة. 52على تعديل املادة ) ملوافقةا-29

 للتعديل املقترح. املوافقة -30
ً
 على ترقيم مواد النظام األساس ي للشركة وفقا

 من تاريخ إنعقاد الجم املوافقة -31
ً
 إعتبارا

ً
 .عية على إنهاء دورة مجلس االدارة الحالية مبكرا

 من  املوافقة -32
ً
ديسمبر  10على إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتبارا

 وهم كل من: م،  2021ديسمبر  09م وتنتهي في  2018

 (غير تنفيذي)الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك                .1

 )غير تنفيذي(       صقري                        األستاذ/ علي بن حمد ال .2

ر)مستقل(           الدكتور/ طارق بن عبدهللا النعيم                  .3

 )مستقل(               محمد بن فرج الكناني                /الدكتور  .4

 )غير تنفيذي(األستاذة/ حصة بنت حمد الصقري                    .5

 )مستقل(بن عبدالرحمن املوس ى             األستاذ/ مساعد  .6

 )مستقل(        األستاذ/ طارق بن خالد العنقري                   .7

 

على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد  املوافقة-33

 :وهم كل منم، 2021 ديسمبر 09الجمعية وتنتهي بتاريخ 

1- 
ً
 .الدكتور / محمد بن فرج الكناني، رئيسا

2- 
ً
 .األستاذ / عبدالعزيز بن عبدهللا الحيدري، عضوا

3-  
ً
 .االستاذ / وسام بن حسين الفريحي، عضوا

، وتحديد تاريخ م2019على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوًي أو ربع سنوًي عن العام املالي  املوافقة -34

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
 .اإلستحقاق والصرف وفقا

 من تاريخ  املوافقة -35
ً
أغسطس  30على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدهللا النعيم عضو مستقل باملجلس إعتبارا

 مل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. م يك2018

على قرار مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج املجلس، في لجنة املراجعة  املوافقة -36

 من تاريخ 
ً
 لالئحة عمل لجنة م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة ا2018سبتمبر  24اعتبارا

ً
لحالية للجنة وفقا

 املراجعة. 

 على سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية املعدلة.      املوافقة -37

 

،رطن خلرللفعنق ر/ورللن جئ خر،رعبن لللح شرللرن)ل ر/للن جئ خرهذلروق رحضلرل  ئ ن  رأعضن  ر سلنإلرلرالخلرلل ن الرللئ لقنارأسن   ه :ر

ر ننشرلل نن الرللئ لقننارروقنن ،رعلننترلل ننتل رر/ل سننئ ذورر،ح ننارلل ننتل رر/ل سننئ ذلور تغقننألرعننشرل  ضنن خر ننشرأعضنن  ر سلننإلرلرالخلركنن ت

خبقننننرر،نننن خ ،رر/ل سننننئ ذ،رورجلي ننننئ  لرجنوسنننن  رر/ل سننننئ ذ،رورعب لمل  ننننشرل  تبنننن د /،رورل سننننئ ذح نننن رلل ننننتل ر/ل سننننئ ذرأسنننن   ه :ر

رر.رولق ر س  د ر/ل سئ ذور



 

 
 
 

را،خلننننجإلر  فننننارلالل عننننر-لللح شرللرنننن)ل عبنننن رر/للنننن جئ خرللئ لقننننارأسنننن   ه :رلل نننن الرخ سنننن  رلل  نننن  ررررضننننلرل  ئ نننن  حرج نننن روأانننن رقنننن 

 ر. ح  رللكف د ر/لل جئ خررعض ر  فارلالل عاورخلجإلر  فارللت)كقح  رولاك  آ ،رر-ط خلرللفعق رولل جئ خر

ر

 

 


