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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 م،۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ في ةالمنتهي ةالمالي للسنة كابيتال بي آي جي لشركة السنوي التقرير أيديكم بين نضع أن يسرنا
 المراجعة نتائج يتضمن كما ،المديرين مجلس عن المنبثقة واللجان إدارتها ومجلس الشركة عن نبذة يتضمن والذي

 .م۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱السنة المالية المنتهية في  عن المالي األداء تبرز التي المالية والتحليالت شراتؤوالم السنوية

السنة  عن الخارجي المراجع وتقرير لها المصاحبة واإليضاحات المدققة الختامية الحسابات التقرير هذا وقد أرفق مع
 .م۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱المالية المنتهية في 

 

 ۳۱المنتهية في المالي عن السنة المالية  وأداءها طاتهااونش الشركةأعمال  عنوافية  نبذة التقرير هذا يعكس أن آملين
 .م۲۰۱٥ ديسمبر

 

 

 

 عبدهللا بن محمد الزامل
 رئيس مجلس المديرين
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 نبذة مختصرة عن الشركة .۱

بموجب السجل  م تحت مسمى جي آي بي للخدمات المالية۲۰۰۸تم تأسيس شركة جي آي بي كابيتال في عام 
تابعة لبنك وهي شركة  ،م)۲۰۰۸فبراير  ۱٤هـ (الموافق ۱٤۲۹صفر  ٦المؤرخ في  ۱۰۱۰۲٤٤۲۹٤التجاري رقم 

شركة جي آي بي  صبحيل حقاً الالشركة كما تم تعديل اسم  مقره الرئيسي بمملكة البحرين.يقع " وGIBالخليج الدولي "
هـ ۱٤۳۲ربيع األول  ۲۷بتاريخ على تعديل اإلسم  هيئة السوق المالية موافقةالحصول على أن تم بعد كابيتال وذلك 

 م).۲۰۱۱مارس  ۲(الموافق 

 جي شركة قامت فقد المملكة مناطق مختلف في هاءعمال لخدمة تواجدها كيدأوت عمالهاأ لتوسيع الشركة من وسعياً 
 سبتمبر ٦ الموافق( هـ ۱٤۳۲ شوال ۷ بتاريخ وذلك الشرقية بالمنطقة لها فرع ولأ سيسأبت كابيتال بي آي

 ).م۲۰۱۱

) مليون ۲۰۰٫۰مليون لایر سعودي ليصبح () ٦۰٫۰كما قامت شركة جي آي بي كابيتال بزيادة رأس مالها من (
(الموافق هـ  ۱٤۳٥شعبان  ۱۱لشركة بتاريخ اوتمت موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال لایر سعودي 

في مجال تقدم نجاحات و من أحرزتهنتيجة لما  أعمال الشركةفي لتوسع الحاجة  تلبيةً وذلك  م)۲۰۱٤يونيو  ۰۹
 .منذ تأسيسها الماليةاإلستشارات والخدمات 

 ستثماريةا حلول لتوفير تصميمها تم التي والخدمات المنتجات من متنوعة باقة كابيتال بي آي جي شركة تقدمو
 .هاعمالءتفي بمتطلبات  ومالية

 

 نشطة الشركةأ .۲
 

 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية التي تشتمل على التالي:

 المالية األوراق في التعامل 
 بصفة أصيل -
  التعهد بالتغطية -

 المالية األوراق إدارة  
 االستثمار صناديق إدارة -
 العمالء محافظ إدارة  -

 ترتيبال  
 المشورة تقديم 
 الحفظ 

هيئة السوق  من قبلأعاله بموجب الترخيص الممنوح لها  المذكورة نشطةاألجي آي بي كابيتال تزاول شركة و
 .)م۲۰۰۷يوليو  ۲۲الموافق (هـ ۱٤۲۸رجب  ۸ تاريخو ۰۷۰۷۸-۳۷رقم المالية 

ربيع الثاني  ۳من هيئة السوق المالية في أعاله  المذكورة األنشطة بممارسة ءالبدخطاب  على الشركة حصلت كما
طلب من الشركة بعد  ويستثنى من ذلك التعامل بصفة وكيل بناًء على ،)م۲۰۰۸ابريل  ۰۹الموافق (هـ ۱٤۲۹
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 ابريل ۱۰الموافق ( هـ۱٤۳۲الثاني جمادى  ٦ وتاريخ )۲/۱۲/۲۰۱۱قم (بقرارالسوق المالية  هيئةمجلس موافقة 
 .)م۲۰۱۱

 المقر الرئيسي للشركة .۳
 

، واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية ،الدائري الشرقيطريق يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض على 
 .الرابع، الطابق ۱مبنى رقم 

 ۱۱٦۹۲الرياض  ۸۹٥۸۹ص.ب. 
 المملكة العربية السعودية

 ۰۱۱ ٥۱۱ ۲۲۰۰تلفون: 
 ۰۱۱ ٥۱۱ ۲۲۰۱فاكس: 

 www.gibcapital.comالموقع االلكتروني: 
 
 

 وحقوق المساهمين النظامي حتياطياإلو هيكل الملكية ورأس المال .٤
 

 المال ورأس الملكية هيكل

ح الشركة مال رأس يتكون  سعودي لایر مليون )۲۰۰٫۰( من م۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱ في كما والمدفوع به المصرَّ
 .سعودية رياالت ۱۰ سهماالسمية لكل  قيمةوتبلغ ال سهم، مليون) ۲۰( إلى مقسمة

 س المال لكل مساهم:أويمثل الجدول التالي تفاصيل المساهمة في ر

 نسبة المساهمة األسمية القيمة عدد األسهم المساهمون

 %۹۹ ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹،۸۰۰،۰۰۰ الدولي ش.م.ب، البحرينبنك الخليج 

 %۱ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ لالستثمارجي آي بي شركة 

 %۱۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اإلجمالي
 

 اإلحتياطي النظامي

الربح % من صافي ۱۰تحويل  لشركةا علىيجب في المملكة العربية السعودية،  الشركاتمن نظام  ۱۷٦وفقاً للمادة 
وقد تم تحويل مبلغ وقدره  .حد األدنىك% من رأس المال المدفوع ٥۰ حتى يبلغنظامي الحتياطي إلإلى ا السنوي

م إلى اإلحتياطي النظامي، علما بأن ۲۰۱٥لعام % من صافي الربح ۱۰لایر سعودي تمثل نسبة مليون ) ۰٫٥(
 ۳۱ في نهاية السنة المالية المنتهية فيلشركة وقد بلغ اإلحتياطي النظامي ل اإلحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

  سعودي.لایر  مليون )۳٫۷( م۲۰۱٥ديسمبر 
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 المساهمين حقوق في التغيرات قائمة
 

 :م۲۰۱٥عام الحتى نهاية وم ۲۰۱۱عام المن  التغيرات في حقوق المساهمينيوضح الجدول التالي 

 ف الرياالتاآلاالرقام ب

 اإلحتياطي الشركة رأسمال البيان
 المجموع المبقاة األرباح النظامي

 في كما الرصيد
 ٦٥،٥۹۹ ۳،۷۰٥ ۱،۸۹٤ ٦۰،۰۰۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱۱

 ۳،۱۰۰ ۳،۱۰۰ -- -- للسنة الربح صافي
 اإلحتياطي إلى محولال

)۳۱۰( ۳۱۰ -- النظامي  -- 

 في كما الرصيد
 ٦۸،٦۹۹ ٦،٤۹٥ ۲،۲۰٤ ٦۰،۰۰۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱۲

 ۱۱،۱۱۹ ۱۱،۱۱۹ -- -- للسنة الربح صافي
 اإلحتياطي إلى محولال

 النظامي
-- ۱،۱۱۲ )۱،۱۱۲(  -- 

 في كما الرصيد
 ۷۹،۸۱۸ ۱٦،٥۰۲ ۳،۳۱٦ ٦۰،۰۰۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱۳

 ۱٤۰،۰۰۰ -- -- ۱٤۰،۰۰۰ المال رأس زيادة

)٦،۰۱۰( -- -- السنة خسارة صافي  )٦،۰۱۰(  

 في كما الرصيد
 ۲۱۳،۸۰۸ ۱۰،٤۹۲ ۳،۳۱٦ ۲۰۰،۰۰۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱٤

 ٤،٥۱۷ ٤،٥۱۷  -- السنة ربح صافي

 اإلحتياطي إلى محولال
)٤٥۲( ٤٥۲ -- النظامي  -- 

 في كما الرصيد
 ۲۱۸،۳۲٥ ۱٤،٥٥۷ ۳،۷٦۸ ۲۰۰،۰۰۰ م۳۱/۱۲/۲۰۱٥
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 مجلس المديرين .٥

 

 أعضاء مجلس المديرين

 بعد مستقل عقد بموجب ب، .م .ش الدولي الخليج بنك قبل من تعيينهم يتم مديرين مجلس قبل من الشركة تدار
 إلى يسلَّم إشعار بموجب المديرين مجلس أعضاء تعيينات وتتم المختصة، الجهات من مسبقة موافقات على الحصول
 .المجلس عضاءأو الشركة

  م:۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في  كما الشركةمديري عضاء مجلس فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية ألو

 عبدهللا بن محمد الزامل
 سعودي: الجنسية
 )تنفيذيمجلس المديرين (غير  رئيس: المنصب

في الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن،  ريوسودرجة البكالحصل عبدهللا الزامل على العلمية:  المؤهالت
" من جامعة MBAماجستير إدارة األعمال " حاز على درجة كمام، ۱۹۸۷الواليات المتحدة االمريكية في العام 

 م.۱۹۹۳الظهران، المملكة العربية السعودية وذلك في عام الملك فهد للبترول والمعادن، 
 :خرىا مناصب
 الصناعي لالستثمار الزامل شركة إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس 
 للموانئ العالمية السعودية الشركة إدارة مجلس رئيس 
 البحرين - الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو 
 المتحدة المملكة - الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو 
 الهند – المحدودة التحتية البنية لمشاريع الزامل شركة إدارة مجلس عضو 
 والهند فيتنام مصر، – للحديد الزامل إدارة مجلس عضو 
 المحدودة الهواء لمكيفات األوسط الشرق شركة إدارة مجلس عضو 
 إدارة مجلس عضو VIVA - البحرين 
 المحدودة الفيبرجالس من العازله للمواد العربية الشركة إدارة مجلس عضو 
 المحدودة الخرسانية للصناعات والزامل والنصار الربيعة شركة إدارة مجلس عضو 
 الخليجية العزل مجموعة إدارة مجلس عضو 
 البشرية الموارد تنمية صندوق إدارة مجلس عضو 
 المدني للطيران العامة الهيئة إدارة مجلس عضو 

 اليحيى عبدهللا بن يحيى الدكتور/
 سعوديالجنسية: 
 )غير تنفيذيمديرين (عضو مجلس المنصب: 

 جامعة من ناعةالصالعمليات و هندسة فيالماجستير اليحيى على درجة  يحيىالدكتور/  حصل المؤهالت العلمية:
م. كما حاز على درجة الماجستير في نظم المعلومات وهندسة ۱۹۷۸مريكية، في عام ، الواليات المتحدة األتشيقنيم
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م. كما حاز على درجة الدكتوراه في ۱۹۷۹مريكية وذلك في عام تشيقن، الواليات المتحدة األيالتحكم من جامعة م
 م.۱۹۸۳مريكية وذلك في عام ناعة من جامعة ميتشيقن، الواليات المتحدة األالصالعمليات وهندسة 

 :مناصب أخرى
 والكهرباء للمياه الشعيبة شركة إدارة مجلس رئيس 
 الشعيبة توسعة مشروع شركة إدارة مجلس رئيس 
 المتحدة المملكة -بنك الخليج الدولي  إدارة مجلس رئيس 
 الدولي التمويل معهد إدارة مجلس عضو 

 العثمان محمد بن عبدهللا
 سعوديالجنسية: 
 )مستقل( مديرين مجلس عضوالمنصب: 

في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد  ريوسودرجة البكالعلى  العثمان عبدهللا حصلالمؤهالت العلمية: 
م. كما حاز على درجة الماجستير في إدارة ۲۰۰٥للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية في عام 

 م.۲۰۰۷في عام  األعمال من الجامعة األمريكية بلندن، المملكة المتحدة
 :خرىا مناصب
 للتأمين والء - التعاوني للتأمين المتحدة ية`السعود الشركة إدارة مجلس وعضو الرئيس نائب. 
 المشبك للحديد المتحدة شركة رئيس 
 اإلستراتيجية األعمال حلول أنظمة شركة رئيس 
 الصناعية للتسويق العثمان شركة رئيس 
 القابضة العثمان شركة رئيس نائب 
 المتطورة للصناعات تكوين شركةمجلس إدارة  رئيس 
 العربية الجذور شركة إدارة مجلس عضو 

 سنايدر زلرشا ماثيو
 مريكيأالجنسية: 
 )تنفيذي غير( مديرين مجلس عضوالمنصب: 

جامعة ال أي يو بوست ريوس مع مرتبة الشرف من وحصل ماثيو سنايدرعلى درجة البكالالمؤهالت العلمية: 
م. كما حاز على درجة ۱۹٦٤مريكية في عام الواليات المتحدة األب (المعروفة سابقا بجامعة سي دبليو بوست)

 م.۱۹٦٥ مريكية في عامالمتحدة األالواليات ، ندايال لونج جامعةمن  األولىالماجستير مع مرتبة الشرف 
 المتحدة المملكة - الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو: خرىامناصب 

 اكزيفوس امانويل جون
 مريكيأالجنسية: 
 )تنفيذي غير( مديرين مجلس عضوالمنصب: 

الواليات المتحدة  نيويورك، كورنيل، جامعة من ريوسوالبكال درجة على اكزيفوس جون حصلالمؤهالت العلمية: 
مريكية من جامعة بينسلفينيا، الواليات المتحدة األ (JD)كما حاز على درجة الدكتوراه  م.۱۹۷٦ عام في ةاالمريكي
 م.۱۹۸۰في عام 
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 :أخرى مناصب
 األمريكيين المحامين نقابة عضو 
 بالواليات المتحدة األمريكية لينويا والية محامين نقابة عضو 
 المتحدة المملكة - الدولي الخليج بنك إدارة مجلس عضو 

 العمران عبدالرحمنبن  عبدالعزيز
 سعوديالجنسية: 
 )مستقل( مديرين مجلس عضوالمنصب: 

في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد ريوس وكالالب درجة على العمران عبدالعزيز حصلالمؤهالت العلمية: 
. كما حاز على درجة الماجستير في إدارة م۲۰۰۰في عام  للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية

 .م۲۰۱۰المملكة المتحدة، وذلك عام في  (LBS) من مدرسة لندن لألعمال (MBA)األعمال 
 خرى:امناصب 
 زيج مطابع مؤسس 
 العمران وعبدالعزيز خالد شركة رئيس نائب 

 

إستقالته من  قدم قديحيى بن عبدهللا اليحيى / الدكتور المديرينمجلس عضو  أن الى هنا ننوه ان بالذكر وجدير
السيد/ ترشيح تم  كما ).م۲۰۱٦فبراير  ۳ الموافق( هـ۱٤۳۷ربيع الثاني  ۲٤ بتاريخ المديرينعضوية مجلس 
هـ ۱٤۳۷األول  ىجماد ۱بتاريخ  المديرينمنصب عضوية مجلس  لي لشغعبدالرحمن الحليسعبدالعزيز بن 

ول األجمادى  ۲۱على تعيينه بتاريخ موافقة هيئة السوق المالية  على لوتم الحصو ،م)۲۰۱٦فبراير  ۱۰(الموافق 
 م).۲۰۱٦مارس  ۱هـ (الموافق ۱٤۳۷
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 م۲۰۱٥ عام خالل المديرين مجلس جلسات

 

في  ، كما هو مبينم۲۰۱٥يسمبر د ۳۱المنتهية في جلسات خالل السنة المالية  خمس فيانعقد مجلس المديرين 
دناه:أالجدول   

عضاءألا من الجلسة في الحاضرين سماءأ الجلسة تاريخ  الجلسة رقم   
 الزامل محمد بن عبدهللا -۱
 اليحيى عبدهللا بن يحيى. د -۲
 عبدهللا بن محمد العثمان -۳
 سنايدر زلشار ماثيو -٤
 اكزيفوس امانويل جون -٥
 العمران عبدالرحمن بن عبدالعزيز -٦

م۱۹/۰۲/۲۰۱٥ األولى الجلسة   

 الزامل محمد بن عبدهللا -۱
 اليحيى عبدهللا بن يحيى. د -۲
 العثمان محمد بن عبدهللا -۳
 سنايدر زلشار ماثيو -٤
 اكزيفوس امانويل جون -٥
العمران عبدالرحمن بن عبدالعزيز -٦  

 الثانية الجلسة م۲۰۱٥/۰٥/۰٦

 الزامل محمد بن عبدهللا -۱
 اليحيى عبدهللا بن يحيى. د -۲
 سنايدر زلشار ماثيو -۳
 اكزيفوس امانويل جون -٤
العمران عبدالرحمن بن عبدالعزيز -٥  

 الثالثة الجلسة م۰۹/۲۰۱٥/۱٤

 الزامل محمد بن عبدهللا -۱
 اليحيى عبدهللا بن يحيى. د -۲
 العثمان محمد بن عبدهللا -۳
 سنايدر زلشار ماثيو -٤
 اكزيفوس امانويل جون -٥
 العمران عبدالرحمن بن عبدالعزيز -٦

 م۲۹/۱۰/۲۰۱٥
(إجتماع  الرابعة الجلسة
 هاتفي)

 الزامل محمد بن عبدهللا -۱
 العثمان محمد بن عبدهللا -۲
 سنايدر زلشار ماثيو -۳
 اكزيفوس امانويل جون -٤
العمران عبدالرحمن بن عبدالعزيز -٥  

 الخامسة الجلسة م۱۸/۱۱/۲۰۱٥
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 وكبار التنفيذيينالمديرين عضاء مجلس ألمكافآت التعويضات وال

ألعضاء  وأتعابتقوم الشركة بدفع مكافآت إستناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة، 
 المديرين.مجلس 

باالضافة إلى  معهم، المبرمة العمل عقود حسب ،التنفيذية إلدارةل ومخصصات وتعويضات مكافآتكما تم دفع 
 داء. مكافآت سنوية مرتبطة باأل

 وكبار التنفيذيين بالشركة المديرينيبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعه كتعويضات ومكافآت ألعضاء مجلس 
 :م۲۰۱٥خالل عام 

 التنفيذيين غير المجلس أعضاء )سعودي لایر( البيان
 المستقلين/ 

  التنفيذيين كبار

 ٤٫۰۹۹٫۳۳۷  ينطبق ال والتعويضات الرواتب

 ۲٫۰۹۸٫۲۳٤ ۱۱۰٫۰۰۰ البدالت

 ۱٫۰٦۰٫۰۰۰ ۷۲۰٫۰۰۰ والسنوية الدورية المكافآت

  ينطبق ال  ينطبق ال التحفيزية الخطط

  ينطبق ال  ينطبق ال )سنوي او شهري( عينية ومزايا تعويضات

 
 :من كل في ممثلين التنفيذيين كبار نإلى أ شارةاإل تجدر كما

 المكلف الرئيس التنفيذي -
 المدير المالي -
 رئيس أسواق رأس المال -
 أسواق الدين الرأس ماليرئيس  -
 نائب رئيس أولتنفيذيان بمنصب  -
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 المديريناللجان الرقابية المنبثقة من مجلس  .٦
 

أعضاء من المجلس ومن من أعضاء تكون كل منهما ويالمديرين عن مجلس تنبثقان  رقابيتانان نتللشركة لج
يمكن صالحيات وإجراءات عمل جنتين لال اتينمن ذوي الخبرات والتخصصات، ولهخرين آخارجيين وتنفيذيين 

 :التالي على النحوتلخيصها 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 الموافق( هـ۱٤۳۲ الحجة ذو ۱۷ بتاريخالمديرين مجلس صدر عن والمكافآت بقرار لجنة الترشيحات  تم تأسيس
مديري رئيسها وأعضائها من قبل مجلس  ، ويتم تعيينثالثة أعضاء من هذة اللجنة تكونوت ،)م۲۰۱۱ نوفمبر ۱٤

  .الشركة

ديسمبر  ۳۱بأنه تم عقد إجتماعين للجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية المنتهية في  هنا كما نود أن ننوه

 م.۲۰۱٥

 :الترشيحات والمكافآت قائمة بأعضاء لجنةوفيما يلي 

  بتصنيف المنص  المنصب عضو اللجنة م

 مستقل – مديرين مجلس عضو رئيس اللجنة عبدهللا بن محمد العثمان ۱

 غير تنفيذي -مديرين  مجلس عضو لجنة عضو ىاليحي عبدهللا ىيحي. د ۲

 مديرين الشركةليس عضواً بمجلس  لجنة عضو بكجيم  ۳

 
 الترشيحات والمكافآت:لجنة ملخص ألبرز مهام 

 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة. .۱

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  .۲

 مجلس إدارة شركة أخرى.يشغل عضوية 

 .التنفيذيين وكبار المديرين مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات سياسات وضع .۳

 العليا المديرين لمجلس التابعة واللجان ،المديرين مجلس لعضوية المطلوبة الحتياجاتا وتقييم وضع .٤

 .للشركة

 .الخدمة وانهاء األداء وقياس بالتوظيف المتعلقة السياسات وضع .٥

 .للشركة ةيالتنفيذ واإلدارة فردي بشكل المجلس عضاءأ ككل، المديرين مجلس أداء واستعراض مراجعة .٦

 العليا للشركة. واإلدارة لمجلسا أعضاء لتعاقب خطة وضع .۷
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ستقالته من عضوية ا قدم قديحيى بن عبدهللا اليحيى الدكتور/  لجنة الترشيحات والمكافآتعضو  ان بالذكر وجدير
/ السيد ترشيح تم كما). م۲۰۱٦ فبراير ۳ الموافق( هـ۱٤۳۷ربيع الثاني  ۲٤ بتاريخ والمكافآتلجنة الترشيحات 

 فبراير ۱۰هـ (الموافق ۱٤۳۷األول  جمادى ۱ بتاريخ اللجنة عضوية لشغل الحليسي عبدالرحمن بن عبدالعزيز
 م).۲۰۱٦

 لجنة المراجعة

 ۱٤هـ (الموافق ۱٤۳۲ذو الحجة  ۱۷ بتاريخالشركة مديري مجلس صدر عن بقرار  المراجعةتم تأسيس لجنة 
جنة وأعضائها لويتم تعيين رئيس المن غير التنفيذيين،  أعضاءمن ثالثة  المراجعةلجنة  تتكونو م)۲۰۱۱نوفمبر 

اللجنة خلفية مناسبة في األمور المالية  أعضاء هذهحد أيكون لدى الشركة على أن مديري لس من قبل مج
 والمحاسبية. 

 م.۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ربع إجتماعات للجنة المراجعة خالل السنة المالية المنتهية في أتم عقد وقد 

 :وفيما يلي قائمة بأعضاء لجنة المراجعة

 تصنيف المنصب المنصب عضو اللجنة م

 مستقل – مديرين مجلس عضو رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالرحمن العمران ۱

 مديرين بمجلس عضواً  ليس لجنة عضو المالمحمود حسن  ۲

 مديرين بمجلس عضواً  ليس لجنة عضو سلطان عبدالعزيز المدبل ۳
 

 من إستقالته قدم قد النفجان عبدالحميد بن يزيدالسيد/  ةلجنة المراجععضو  أن الى هنا ننوه ان بالذكر وجدير
 بن سلطان/ السيد ترشيح تم كما ،)م۲۰۱٥ اكتوبر ۱٦ الموافق( هـ۱٤۳۷ محرم ۲ بتاريخ المراجعة لجنة عضوية

 ).م۲۰۱٥ اكتوبر ۱٦ الموافق( هـ۱٤۳۷ محرم ۲ بتاريخ وذلك المراجعة لجنة عضوية لشغل المدبل، عبدالعزيز

 لجنة المراجعة:ملخص ألبرز مهام 

 . للشركة الخارجي المدقق اختيار على الموافقة -۱

عمل  عمل المراجعة خالل تأديةعمل خارج نطاق أي والموافقة على  ونطاقه التدقيق ترتيبات مراجعة -۲

 . الخارجيالمدقق 

 .ذلك حول اإلدارة وإجراءات الداخلي الرقابة نظام حول الخارجي المدقق مالحظات دراسة -۳

 .للشركة الخارجي والمدقق اإلدارة مع أخرى هامة أمور وأية المالية والقوائم التدقيق نتائج مناقشة -٤

 .والمالية المحاسبة أقسام مع الداخلي المحاسبي الرقابة نظام مراجعة -٥
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، لضمان فعاليتها، وتنفيذ األنشطة والواجبات وتوصياته الداخلي المدقق أعمالعلى  مراجعةاإلشراف وال -٦

 له.المديرين التي حددها مجلس 

 ضمان عدم وجود أي قيود ال مبرر لها على وظيفة المدقق الداخلي. -۷

 المتبعة بالشركة متوافقة مع جميع القوانين واللوائح ءاتمراجعة ما إذا كانت القوانين واإلجرا -۸

 والممارسات المعمول بها من قبل الجهات المشرعة. 

 لرصد فعالية االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. المعمول بها النظم مراجعة فعالية  -۹

 فيما يتعلق بمسائل حوكمة الشركات.االمديرين تقديم المشورة لمجلس  -۱۰

 

 المؤشرات والتحليالت المالية  .۷
 

 م۲۰۱٥أبرز نتائج األداء للعام 
 

في سعودي مليون لایر  ۳۸٫٤% لتصل إلى ۷۹بنسبة  من األتعاب والعموالت رتفعت إيرادات الشركةا •

م. ويعزى هذا اإلرتفاع بشكل رئيسي إلى ۲۰۱٤في عام سعودي مليون لایر  ۲۱٫٥مقارنة بـ م ۲۰۱٥عام 

 .م۲۰۱٥خالل العام  صفقات مرتبطة بأسواق المال وأسواق الديناستكمال عدة 

م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في السنة المنتهية في % ۲۱رواتب ومصروفات الموظفين بالشركة بنسبة  ارتفعت •

موظفاً  ۲۱من هم نتيجة لزيادة رواتب الموظفين وكذلك زيادة عدد سعوديمليون لایر  ۲۱٫۱حيث بلغت 

 م.۲۰۱٥وظفاً في العام م ۲۳م إلى ۲۰۱٤في العام 

مقارنة بخسارة  سعوديمليون لایر  ۹٫٤م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لسنة المنتهية في لالتشغيلي  الربحبلغ  •

ت تلك نتجوقد  م،۲۰۱٤ ديسمبر ۳۱السنة المنتهية في  خالل سعودي) مليون لایر ۳٫٤( تشغيلية بلغت

 .م۲۰۱٥خالل  لشركةوالت التي حققتها ااألتعاب والعميرادات الزيادة في الربح التشغيلي من ارتفاع ا

م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في سعودي  مليون لایر ۳۳٤٫٥ لتبلغ% ۱۲نخفضت موجودات الشركة بنسبة ا •

التي حصلت عليه من  من القرض (الثانوي) المساند سعوديمليون لایر  ٥۰٫۰سداد حيث قامت الشركة ب

 .بنك الخليج الدولي كما سيتم شرحه الحقا في هذا التقرير

 ۳۱كما في سعودي مليون لایر  ۱۱٦٫۲حيث بلغت % ۲۹إجمالي مطلوبات الشركة بنسبة  انخفض  •

ليبلغ في من القرض (الثانوي) المساند سعودي مليون لایر  ٥۰٫۰أن تم سداد وذلك بعد م ۲۰۱٥ديسمبر 

 .سعودي مليون لایر ۱۰۰٫۰م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

في صافي أرباح تحقيق نتيجة ل سعوديمليون لایر  ۱٤٫٥% لتصل إلى ۳۹األرباح المبقاة بنسبة  ارتفعت •

 . مليون لایر سعودي ٤٫٥م بلغت ۲۰۱٥العام 
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مقارنة  م۲۰۱٥سعودي في عام مليون لایر  ۲۱۸٫۳إلى  ليصل% ۲إجمالي حقوق الشركاء بنسبة  ارتفع •

نمو األرباح المبقاة في عام وقد نتجت هذه الزيادة عن  .م۲۰۱٤عن العام  سعوديمليون لایر  ۲۱۳٫۸ بـ

 م.۲۰۱٥
 

 

 م۲۰۱٥ملخص النتائج المالية للعام 

 :م۲۰۱٥ إلى م۲۰۱۱ العام منالممتدة  سنوات خمسال لفترة الدخل قائمة أدناه الجدول يبين

 رقام باآلف الرياالتاأل

 م۲۰۱۱ م۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ قائمة الدخل (بآالف) اللایر السعودي

 ۷،٥۷٥ ۲۲،۰۱٤ ۲۹،۱۸۱ ۲۱،٥۳۷ ۳۸،٤٤٤ دخل األتعاب والعموالت
أرباح محققة من بيع استثمارات مقتناة 

 ۰ ۰ ۳،۲٤۲ ۱،۲۸۳ ٥٦۷ بغرض المتاجرة

أرباح غير محققة من إعادة تقييم 
 ۰ ۰ ٤٦۳ ۰ ۰ استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

 ۷،٥۷٥ ۲۲،۰۱٤ ۳۲،۸۸٦ ۲۲،۸۲۰ ۳۹،۰۱۱ الدخلإجمالي 
 ۸،۰٦۷ ۱۲،٤٤۳ ۱۱،۸٤۳ ۱۷،۳۹۸ ۲۱،۱۲٦ رواتب ومصروفات الموظفين

 ۱،۳٤۲ ۱،٦۷۸ ۱،٦٦٤ ۲،۲۳۳ ۲،۰٦۱ مصروفات إيجار ومباني
 ۰ ۰ ۱،۰۰۰ ۱،٦٥۰ ٦٤۹ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ۱،۰۹۲ ۸٤٤ ۲٥٤ ۱۸۷ ۳٤٤ استهالك
 ۲،٤۹۳ ۲،٥۸۱ ٥،۰۹۱ ٤،۷۸٦ ٥،۳۸۹ مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 ۱۲،۹۹٤ ۱۷،٥٤٦ ۱۹،۸٥۲ ۲٦،۲٥٤ ۲۹،٥٦۹ إجمالي مصاريف التشغيل
)۳،٤۳٤( ۹،٤٤۲ (خسائر) ربح التشغيل  ۱۳،۰۳٤،٤٦ ٤۸ )٥،٤۱۹(  

 ۳۱۸ ٤۳۲ ۳۳٥ ۱،٦٦۸ ۳،۳٤۱ إيرادات تمويلية
)٦٦۳( مصروفات تمويلية  )۱،۹۹۲(  ۰ ۰ ۰ 

 ٦٤ ۰ ۰ ۰ ۰ إيرادات أخرى
)۳،۷٥۸( ۱۲،۱۲۰ (الخسارة) قبل الزكاةالربح  صافي  ۱۳،۳٦۹ ٤،۹۰۰ )٥،۰۳۷(  

)۷،٦۰۳( مخصص الزكاة  )۲،۲٥۲(  )۲،۲٥۰(  )۱،۸۰۰(  )۱،٥۳۸(  
)٦،۰۱۰( ٤،٥۱۷ (الخسارة)الربح صافي   ۱۱،۱۱۹ ۳،۱۰۰ )٦،٥۷٥(  

 

 :م۲۰۱٤مقارنة بالعام م ۲۰۱٥في العام قائمة الدخل بنود التغير في نسب  أدناهيعكس الجدول 
 ف الرياالتاآلرقام باأل

 نسبة التغير % التغيير  م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ قائمة الدخل 

%۷۹ ۱٦،۹۰۷ ۲۱،٥۳۷ ۳۸،٤٤٤ دخل األتعاب والعموالت  
مقتناة  استثماراتأرباح محققة من بيع 

)۷۱٦( ۱،۲۸۳ ٥٦۷ بغرض المتاجرة  ٥٦%  
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تقييم أرباح غير محققة من إعادة 
   ۰ ۰ استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

   ۲۲،۸۲۰ ۳۹،۰۱۱ الدخلإجمالي 
%۲۱ ۳،۷۲۸ ۱۷،۳۹۸ ۲۱،۱۲٦ رواتب ومصروفات الموظفين  

)۱۷۲( ۲،۲۳۳ ۲،۰٦۱ مصروفات إيجار ومباني  ۸%  
)۱،۰۰۱( ۱،٦٥۰ ٦٤۹ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  ٦۱%  

%۸٤ ۱٥۷ ۱۸۷ ۳٤٤ استهالك  
%۱۳ ٦۰۳ ٤،۷۸٦ ٥،۳۸۹ وإدارية أخرىمصاريف عمومية   

   ۲٦،۲٥٤ ۲۹،٥٦۹ إجمالي مصاريف التشغيل
)۳،٤۳٤( ۹،٤٤۲ (خسائر) ربح التشغيل  ۱۲،۸۷٦ ۳۷٥%  

)٦٦۳( مصروفات تمويلية  )۱،۹۹۲(  )۱،۳۲۹(  ٦۷%  
%۱۰۰ ۱،٦۷۳ ۱،٦٦۸ ۳،۳٤۱ إيرادات تمويلية  

)۳٫۷٥۸( ۱۲،۱۲۰ قبل الزكاة (الخسارة)الربح صافي     
)۷،٦۰۳( مخصص الزكاة  )۲،۲٥۲(  ٥،۳٥۱ ۲۳۸%  

)٦،۰۱۰( ٤،٥۱۷ (الخسارة) الربح صافي     
 

 :م ۲۰۱٥ إلى م۲۰۱۱ العام منالممتدة  سنوات خمسال لفترة قائمة المركز الماليأدناه  جدولال يبين

 ف الرياالتالرقام بآاأل

 م۲۰۱۱ م۲۰۱۲ م۲۰۱۳ م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ قائمة المركز المالي 

 ٤،۹۸۳ ۲،۰۰۲ ٥،۳٥۸ ۲۷،۸۷۹ ٦،۲۹۲ النقد وما في حكمه –موجودات متداولة 
 ٦۰،۰۰۰ ٥۷،۰۰۰ ٦٥،۰۰۰ ۳٤٥،۰۰۰ ۳۱۰،۰۰۰ إيداعات  –موجودات متداولة 
 ۰ ۰ ۱،۰٦۸ ۰ ۰ إستثمارات متاحة للبيع –موجودات متداولة 
 ۱،٥۰۰ ۱۱،٦٤۰ ۱۳،۸٤۸ ۱،٤٤۰ ۱۰،٤٦٤ حسابات مستحقة –موجودات متداولة 
مدفوعات مقدماً  –موجودات متداولة 

 ۳،۳٦۳ ٤،۱۲٤ ۲،۲۸٤ ۳،٦۸۸ ٥،۹۳٦ وأرصدة مدينة أخرى

 ٦۹،۸٤٦ ۷٤،۷٦٦ ۸۷،٥٥۸ ۳۷۸،۰۰۷ ۳۳۲،٦۹۲ إجمالي الموجودات المتداولة
ممتلكات ومعدات،  –موجودات غير متداولة 

 ۱،۱۰۹ ۲۸٥ ۱٥٥ ٤۷٦ ۱،۸٤۹ صافي

 ۷۰،۹٥٥ ۷٥،۰٥۱ ۸۷،۷۱۳ ۳۷۸،٤۸۳ ۳۳٤،٥٤۱ إجمالي الموجودات
مصروفات مستحقة  –مطلوبات متداولة 

 ۲،٦٦۱ ۲،۸۷۳ ۳،۳۷۲ ۹،۹۳۰ ٤،٦۸۷ أخرى متداولةوأرصدة 

 ۱،۷۰۷ ۱،۸۹۷ ۲،٤۱۲ ۲،٦۱٤ ۸،۳۰٤ مخصص الزكاة –مطلوبات متداولة 
 ٤،۳٦۸ ٤،۷۷۰ ٥،۷۸٤ ۱۲،٥٤٤ ۱۲،۹۹۱ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ۹۸۸ ۱،٥۸۲ ۲،۱۱۱ ۲،۱۳۱ ۳،۲۲٥ نهاية الخدمة أةمكاف –مطلوبات غير متداولة 
 ۰ ۰ ۰ ۱٥۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ قرض مساند –مطلوبات غير متداولة 

 ۹۸۸ ۱،٥۸۲ ۲،۱۱۱ ۱٥۲،۱۳۱ ۱۰۳،۲۲٥ إجمالي المطلوبات غير المتداولة
 ٥،۳٥٦ ٦،۳٥۲ ۷،۸۹٥ ۱٦٤،٦۷٥ ۱۱٦،۲۱٦ إجمالي المطلوبات

 ٦۰،۰۰۰ ٦۰،۰۰۰ ٦۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ رأس المال –حقوق الشركاء 
 ۱،۸۹٤ ۲،۲۰٤ ۳،۳۱٦ ۳،۳۱٦ ۳،۷٦۸ إحتياطي نظامي –حقوق الشركاء 
 ۳،۷۰٥ ٦،٤۹٥ ۱٦،٥۰۲ ۱۰،٤۹۲ ۱٤،٥٥۷ أرباح مبقاة –حقوق الشركاء 
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 ٦٥،٥۹۹ ٦۸،٦۹۹ ۷۹،۸۱۸ ۲۱۳،۸۰۸ ۲۱۸،۳۲٥ إجمالي حقوق الشركاء
 ۷۰،۹٥٥ ۷٥،۰٥۱ ۸۷،۷۱۳ ۳۷۸،٤۸۳ ۳۳٤،٥٤۱ إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

 

 مطلوبات الشركة .۸
 

 القروض
 

مليون لایر سعودي بتاريخ ) ۱٥۰٫۰(بمبلغ  مساندقرض للحصول على  "GIB" تفاق مع بنك الخليج الدوليتم اإل
اي  خمس سنواتبالكامل بعد سداد هذا القرض على أن يتم ، )م۲۰۱٤يونيو  ۲٥هـ (الموافق ۱٤۳٥شعبان  ۲٦

خالل سنوات المتفق عليها مصاريف التمويل م، على ان تسدد شركة جي آي بي كابيتال ۲۰۱۹يونيو  ۲٥بتاريخ 
 إلى بنك الخليج الدولي مقابل القرض المتفق عليه.التمويل 

وكان الهدف من القرض المساند هو زيادة كفاءة رأس المال للشركة وزيادة قدرتها المالية لتمكينها من الدخول في 
ترتيبات تعهد بتغطية بعض االكتتابات التي كانت تعمل عليها في حينه. وقد قررت الشركة في الفترة الالحقة القيام 

 .م سدادهللمبلغ الذي تبتخفيض القرض المساند لعدم الحاجة 

  الشركة اتمديوني

مليون لایر  )۱۱٦٫۲(م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في في نهاية السنة المالية المنتهية إجمالي المطلوبات على الشركة  بلغ
كما بلغ إجمالي المطلوبات الغير  ،مليون لایر سعودي )۱۳(سعودي مقسمة إلى مطلوبات متداولة بلغ إجماليها 

  .مليون لایر سعودي )۱۰۳٫۲(متداولة 

 :م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في  جمالي مديونية الشركةيوضح الجدول ادناه كشف بإ

 ف الرياالتآالاالرقام ب
 المتداولة المطلوبات

 ۸،۳۰٤ مخصص الزكاة

 ٤،٦۸۷ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ۱۲،۹۹۱ المتداولة المطلوبات مجموع

 المتداولة غير المطلوبات

 ۱۰۰،۰۰۰ مساندقرض 

 ۳،۲۲٥ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ۱۰۳،۲۲٥ مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ۱۱٦،۲۱٦ المطلوبات مجموع
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  السنويةالداخلية  المراجعة نتائج .۹
 

جراءات والسياسات لتزام بتطبيق القوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات المشرعة واإلاإلهمية أإنطالقاً من 
، فإن الشركة تقوم بمراجعة داخلية سنوية تشمل كافة وحدات األعمال شركة جي آي بي كابيتالالمتبعة داخل 

 خذين باالعتبار طبيعة وحجم األعمال بالشركة.آوالوحدات المساندة في الشركة، 

عمال التالية:م الوحدات واأل۲۰۱٥وقد شملت المراجعة الداخلية في عام   

 فحة غسل االموالمكا 
 حوكمة الشركات وااللتزام والمطابقة 
 الدينهيكلية تمويل الشركات وإستشارات  إدارة 
 تقنية المعلومات إدارة 
  المخاطر التشغيليةإدارة 

 
 مكافحة غسل االموال .۱

فيما يتعلق بفتح وصيانة  واألعمال ذات الصلة وذلكموال مكافحة غسل األأنشطة إدارة لقد شمل نطاق المراجعة 
حيث تم تقييم أنظمة العمل الداخلية  بناًء على أخذ عينات عشوائية ومراجعتها. ورقابة حسابات العمالء المختلفة

 .للوائح والقوانين الصادرة عن هيئة السوق الماليةمتثال واإلالتي تحكم االلتزام بمكافحة غسل األموال والرقابية 

دارة غسل إعمل  جراءات ونظم الرقابة الداخلية التي تنظماإلتم تقييم فقد  ة التدقيق الداخلي،بناًء على تقرير ادارو
 .م۲۰۱٥ أبريل ٥م وحتى تاريخ ۲۰۱٤فبراير  ۲الممتدة من تاريخ " للفتره مرِض األموال على أنها "

 
 لتزام وحوكمة الشركاتاإل .۲

للمتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية متثال لتزام واإلاإلإدارة لقد شمل نطاق المراجعة أنشطة 
 ضافة إلى متطلبات حوكمة الشركات.باإلالعشر الواردة في لجنة بازل للرقابة المصرفية  ة إلى المبادئضافباإل

عمل حوكمة  طارباإلضافة إلنظم الرقابة الداخلية الجراءات واإلتم تقييم فقد  دارة التدقيق الداخلي،إ بناًء على تقريرو
م وحتى تاريخ ۲۰۱٤فبراير  ۲الممتدة من تاريخ " للفتره بشكل عام مرِض " نهاأالمطبقة في الشركة على  الشركات

 م.۲۰۱٥فبراير  ۱۷
 
 تمويل الشركات وإستشارات هيكلية الدين إدارة .۳

عمليات الدمج  تشملالتي وشركة الالتي تقدمها  الخدمات اإلستشارية الماليةنشطة ألقد شمل نطاق المراجعة 
، ةالعام اتحوكتتابات الخاصة أو الطرالدين عن طريق اإلأدوات و أسهم صدار األإستحواذ، زيادة رأس المال بواإل

 .العمليات بهذا المجال ورقابةكذلك استشارات هيكلية الدين. حيث تم تقييم الضبط الداخلي 

 تمويل دارةإ جراءات ونظم الرقابة الداخلية التي تنظماإلتم تقييم فقد  بناًء على تقرير ادارة التدقيق الداخلي،و
م وحتى ۲۰۱٤فبراير  ۲الممتدة من تاريخ " للفتره بشكل عام "مرِض  على أنها الدين هيكلة وإستشارات الشركات

 م.۲۰۱٥يونيو  ۳تاريخ 
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 تقنية المعلومات إدارة .٤

السياسات والممارسات واإلجراءات والضوابط الداخلية لنظام ختبار مدى كفاية وفعالية القد شمل نطاق المراجعة 
إدارة التهيئة، إدارة مشاكل تقنية المعلومات وضمان أمن النظم وإدارة البيانات. كما تمت مراجعة الضوابط 

ق واإلجراءات من خالل تغطية عمليات تقنية المعلومات ومركز البيانات وفعالية إدارتها. كما تم تقييم نظم التحق
 .والرقابة الداخلية في هذا المجال

ادارة تقنية جراءات ونظم الرقابة الداخلية التي تنظم اإلتم تقييم فقد  دارة التدقيق الداخلي،إبناًء على تقرير و
 م.۲۰۱٥ديسمبر  ۳م وحتى تاريخ ۲۰۱٤سبتمبر  ۱٤لفترة الممتدة من تاريخ "مرِض" ل المعلومات على أنها

 
 ليةالمخاطر التشغيإدارة  .٥

األعمال،  اتعمال والتقييم الذاتي للمخاطر من قبل وحداألإدارة المخاطر التشغيلية لقد شمل نطاق المراجعة أنشطة 
تم تقييم أنظمة الضبط الداخلي والرقابة  ،وباإلضافة إلى ذلك مدى كفاية خطط وإدارة استمرارية األعمال. شملكما 

 .لمخاطر التشغيلية وتقييمهابالغ ومعالجة اصد واإلالرفي مجال التحكم ور

جراءات ونظم الرقابة الداخلية التي تنظم وظيفة إدارة اإلتم تقييم فقد  دارة التدقيق الداخلي،إبناًء على تقرير و
 م.۲۰۱٥مارس  ۸وحتى تاريخ  م۲۰۱٤ فبراير ۲الممتدة من تاريخ " للفتره مرضيِ " على أنهاالمخاطر التشغيلية 

 

 الداخلية المراجعة دارةإ تقييم تعريف
 التعريف التقييم

 بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي وفعال. مرِض 
 يتم ادارة المخاطر بشكل فعال. •
 النظام قدم تأكيدا معقوأل بأن األهداف المرجوه من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها. •
 جميع المالحظات صنفت ذات مخاطر "منخفضه" •
مخاطر "عاليه"/ "متوسطه" ولكن في مناطق ال تعتبر ذات مخاطر المالحظات صنفت ذات  •

 رئيسية و ذات حد أدنى من التأثر.

 بشكل مرِض 
 عام

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي وفعال، ومع ذلك، لوحظ أوجه من الضعف في تظام 
 الرقابه.

 يتم ادارة المخاطر الرئيسية بشكل فعال. •
 معقوأل بأن األهداف المرجوه من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها.النظام قدم تأكيدا  •
المالحظات صنفت ذات مخاطر "عاليه"/ "متوسطه" في السياسات، اإلجراءات، الضوابط  •

 أو غيرها وتعتبر مخاطر رئيسية ذات حد أدنى من التأثر.

 مرِض  غير
 عام بشكل

 ع إشارات ضعف هامه.بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي جزئياً م
 األهداف المرجوه من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها بشكل كامل.  •
 المخاطر الرئيسية لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال. •
المالحظات المصنفه ذات مخاطر "عاليه"  حددت نقاط ضعف أو قصور وتستلزم انتباه  •

 اإلدارة العليا ولجنة المراجعة الداخلية..
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 بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر غير كافي وغير فعال. مرِض  غير
 األهداف المرجوه من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها والمخاطر الرئيسية لم يتم ادارتها. •
المالحظات داخل البيئة الرقابية الداخلية لديها تأثير جوهري على البيانات المالية والقدره  •

 التشغيلية.
 اهتماماً عاجالً من اإلدارة العليا ومن لجنة المراجعة الداخلية.الحالة تستلزم  •
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 عالقة ذات أطراف مع إتفاقيات .۱۰
 

 :جاريإ عقود

 بتاريخ كابيتال بي آي جي وشركة الدولي الخليج بنك من كل بين الباطن من جاريإ عقد ابرام تم لقد •
 ). م۲۰۱٥يناير  ۱ الموافق( هـ۱۱/۰۳/۱٤۳٦
 في الرابع الدور في مربعاً  متراً ) خمسائة وخمسون ٥٥۰( قدرها مساحة جيرأبت الدولي الخليج بنك قام وقد

 كابيتال بي آي جي لشركة الرياض، بمدينة الشرقي الدائري على الواقع غرناطة حي في) B۱( رقم المبنى
 .له مكاتب ليتخذه

 قيمة بلغ كما. العقد توقيع تاريخ منتبدأ  أشهر وثالث سنوات ثالث العقد مدة تكون نأ على اإلتفاق تم وقد
 .غير ال سعودي لایر مليون) ۰٫۸( وقدرة مبلغ جرةؤالم للعين السنوية األجرة

 ربيع ۲۷ بتاريخ كابيتال بي آي جي وشركة الدولي الخليج بنك من كل بين الباطن من جاريإ عقد ابرام تم •
 ).م۲۰۱٤يناير ۲۸ الموافق( هـ۱٤۳٥ األول

 الكفاح برج في مربعاً  متراً  وعشرون ربعةأو اربعمائة )٤۲٤( قدرها مساحة جيرأبت الدولي الخليج بنك قام وقد
 لغرض وذلك كابيتال بي آي جي لشركة الظهران، بمدينة السريع الخبر - الدمام طريق على التجاري

 نشاطاته.كمكتب لمزاولة  استخدامها

هـ ۱٤۳٥ربيع األول  ۲۷من تاريخ  أسنوات وستة أشهر، تبدن تكون مدة العقد ثالث أوقد تم اإلتفاق على 
لایر  مليون) ۰٫۳جرة مبلغ وقدرة (ؤجرة السنوية للعين المقيمة األ كما بلغتم). ۲۰۱٤يناير  ۲۸ (الموافق

 سعودي ال غير. 

 خدمات تقديم إتفاقية

الدعم يقوم بنك الخليج الدولي كطرف خارجي بتقديم لتعيين بنك الخليج الدولي من قبل شركة جي آي بي كابيتال،  تم
 والخدمات لشركة جي آي بي كابيتال وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

 إدارة شئون الموظفين .۱
 إدارة الشئون المحاسبية واإلدارية .۲
 إدارة شئون العمليات .۳
 إدارة التدقيق الداخلي .٤
 إدارة ودعم تقنية المعلومات .٥
 إدارة الشئون القانونية .٦
 المخاطرإدارة  .۷
 واالعالم االتصال إدارة .۸

م) ۲۰۱٤يناير  ۱هـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۲۸من تاريخ  تبدأكون مدة العقد سنة واحدة تن أوقد تم اإلتفاق على 
تقوم شركة جي آي . كما تم اإلتفاق على أن الطرفينحد أما لم يتم إلغائه من قبل العقد مدة ويجدد تلقائياً عند إنتهاء 

 قبل من لها المقدمة الخدمات أتعاب نظير غير ال سعودي لایر ألف ۲۰ بقيمة مقطوعشهري مبلغ  بي كابيتال بدفع
 .الدولي الخليج بنك
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شخص ذو عالقة ال يوجد أية أعمال أو عقود بين شركة جي آي بي كابيتال وبين أي بخالف ما ورد أعاله، فإنه و
من أعضاء مجلس مديري الشركة أو الرئيس بالشركة. كما ال يوجد أيضاً أياً من هذه األعمال والعقود مع أياً 

 .بأي منهمشخص ذي عالقة وأي أالتنفيذي أو المدير المالي أو المدراء التنفيذيين للشركة 

 الجزاءات والعقوبات النظامية .۱۱
 

 لایر ألف ۸۰ هجموعم ابم الشركة على المالية السوق هيئة قبل من تينمالي غرامتين فرض تم م۲۰۱٥ عام في
 :المالية الغرامات لهذه تفصيل يلي وفيما. سعودي

 فبراير ۲ الموافق( هـ۱٤۳٦ الثاني ربيع ۱۳ وتاريخ) ۲۰۱٥-۸-۲( رقم قرار المالية السوق هيئة مجلس أصدر -۱
 التزام لعدم وذلك سعودي لایر ألف ۲۰ مقدارها كابيتال، بي آي جي شركة على مالية غرامة بفرض) م۲۰۱٥
 .الشركة إدارة مجلس في المستقلين األعضاء لعدد األدنى بالحد الشركة

 ۱۳ الموافق( هـ۱٤۳٦ الثاني جمادى ۲٤ وتاريخ) ۲۰۱٥-۳۳-۱٥( رقم قرار المالية السوق هيئة مجلس أصدر -۲
 لایر ألف ۳۰ بواقع سعودي لایر الف ٦۰ بقيمة كابيتال بي آي جي شركة على مالية غرامة بفرض) م۲۰۱٥ ابريل

 :حدة على أدناه ينالمذكور السببين من واحد لكل سعودي

 .الشركة عمالء الحد أولي إكتتاب بتغطية التعهد بنية المالية السوق لهيئة الشركة إشعار عدم •
 عمالء الحد أولي إكتتاب بتغطية التعهد نية بسبب المال، رأس كفاية من له المسموح الحد الشركة تجاوز •

 .الشركة

 عرض تمو الشركةمديري في إجتماعات مجلس  موضوع المخالفات الواردة أعالهوجدير بالذكر بأنه تم مناقشة 
مرة  الشركة قبل من األخطاء هذا تكرار في الوقوع دون للحيلولة المقترحة الحلول طرح وتم مسبباتها،تفاصيل 

 .آخرى
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 وتقديرشكر  .۱۲
 

أن أعبر عن تقديري للثقة والدعم الكبيرين من مساهمي شركة جي آي بي كابيتال مديري مجلس عن  بالنيابةيسرني 
 يمتنانإوشكري خالص عن  ألعربهذه الفرصة الشركة، والثقة والوالء غير المحدودين من العمالء. كما انتهز 

من جهد كبير في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة العربية السعودية،  لهيئة السوق المالية على ما تبذله
أسس ومعايير ثقافة اإلستثمار السليمة لكل من الشركات العاملة الدور الريادي في تعزيز وترسيخ إلى باإلضافة 

  .بالمملكة وموظفيها

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 

 

 عبدهللا بن محمد الزامل
 المديرينرئيس مجلس 

 

 


