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التقرير السنوي ملجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال للعام املالي 2017

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال، يسرني 

أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة متضمنًا نبذة مختصرة عن الشركة 
وعن اهم التطورات واألنشطة التي قامت بها الشركة، عالوة على نتائج املراجعة 
السنوية واملؤشرات والتحليالت املالية التي تبرز األداء املالي عن العام املنصرم 
2017م. من جانب آخر، يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية املدققة واإليضاحات 

املصاحبة لها وتقرير املراجع الخارجي عن العام املالي املنتهي في 31 ديسمبر 
2017م.

عبداهلل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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3 تقرير مجلس اإلدارة 2017جي آي بي كابيتال

نبذة مختصرة عن شركة
تأسست شركة جي آي بي كابيتال في عام 2008م تحت مسمى جي آي بي للخدمات املالية بموجب السجل التجاري 

رقم 1010244294 املؤرخ في 6 صفر 1429هـ املوافق 14 فبراير 2008م، وهي شركة مسؤولية محدودة تابعة لبنك 
الخليج الدولي “GIB” ومقره الرئيسي بمملكة البحرين. كما تم تعديل اسم الشركة الحقًا لتصبح شركة جي آي بي 

كابيتال وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ 27 ربيع األول 1432هـ املوافق 2 مارس 2011م.
وسعيًا من الشركة لتوسيع اعمالها وتأكيد تواجدها بما يخدم عمالئها في مختلف مناطق اململكة فقد قامت شركة 
جي آي بي كابيتال بتأسيس أول فرع لها باملنطقة الشرقية وذلك بتاريخ 7 شوال 1432 هـ املوافق 6 سبتمبر 2011م.

كما تم تحويل الكيان القانوني لشركة جي آي بي كابيتال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 
مغلقة “شركة شخص واحد” بقرار وزارة التجارة رقم )ق/343( وتاريخ 1438/10/29هـ املوافق 2017/7/23م وتاريخ 

تعديل السجل التجاري للشركة في 1438/11/21هـ املوافق 2017/8/14م.

أنشطة الشركة
تقدم شركة جي آي بي كابيتال باقة متنوعة من املنتجات والخدمات التي تم تصميمها لتوفير الحلول اإلستثمارية 

واملالية املبتكرة لتلبية إحتياجات عمالء الشركة، والتي تشتمل على األنشطة التالية:
التعامل في األوراق املالية  •

بصفة أصيل  -
بصفة وكيل  -

التعهد بالتغطية   -

نبذة مختصرة عن شركة 
جي آي بي كابيتال

إدارة األوراق املالية   •
إدارة صناديق االستثمار  -

إدارة محافظ العمالء  -

الترتيب   •
تقديم املشورة   •

الحفظ  •

وقد ُمنح الترخيص لشركة جي آي بي كابيتال من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم 37-07078 وتاريخ 8 رجب 
1428هـ املوافق 22 يوليو 2007م.

وجدير بالذكر، ان الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق املالية بتعديل قائمة األعمال املرخص للشركة 
بممارستها وذلك بإضافة نشاط التعامل بصفة وكيل بتاريخ 1439/04/13هـ املوافق 2017/12/31م، حيث تعمل 

الشركة حاليًا بوضع التجهيزات االساسية للبدء بنشاط التعامل بصفة وكيل، وتتوقع الشركة بأن يتم مزاولة هذا 
النشاط فعليًا خالل الربع الثالث من عام 2018م.
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هيكل امللكية ورأس املال
يتكون رأس مال الشركة املصرَّح به واملدفوع كما في 31 ديسمبر 2017م من )200,000,000( مئتي مليون ريال سعودي مقسمة إلى عشرين مليون 

سهم، وتبلغ القيمة االسمية لكل سهم هي 10 رياالت سعودية. ويمثل الجدول التالي تفاصيل املساهمة في رأس املال ملالك األسهم:

نسبة املساهمةالقيمة األسميةعدد األسهماملساهم
100%20,000,00020,000,000بنك الخليج الدولي ش.م.ب، البحرين

اإلحتياطي النظامي
طبقًا لعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي الدخل السنوي إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من 

رأس املال املدفوع كحد أدنى. نظرًا لصافي الخسائر املتكبدة خالل 2017 و 2016، لم يتم إجراء مثل هذا التحويل حيث بلغ اإلحتياطي النظامي 
للشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 مبلغ 3,768,000 ريال سعودي. ويعتبر هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

قائمة التغيرات في حقوق املساهمين
تجدون أدناه جدول يوضح التغيرات في حقوق املساهمين من عام 2013م حتى نهاية عام 2017م:. 

املجموعاألرباح املبقاةاإلحتياطي النظاميرأسمال الشركةالبيان
60,0003,31616,50279,818الرصيد كما في 2013/12/31م

140,000--140,000زيادة رأس املال
)6,010()6,010(--صافي خسارة السنة

200,0003,31610,492213,808الرصيد كما في 2014/12/31م
4,5174,517--صافي ربح السنة

-)452(452-محول إلى احتياطي النظامي
200,0003,76814,557218,325الرصيد كما في 2015/12/31م

)1,392()1,392(--صافي خسارة السنة
200,0003,76813,165216,933الرصيد كما في 2016/12/31م

)23,668()23,668(--صافي خسارة السنة
)10,503()10,503(200,0003,768الرصيد كما في 2017/12/31م

هيكل امللكية ورأس املال واإلحتياطي 
النظامي وحقوق املساهمين
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يولي مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال االهتمام بمعايير حوكمة 
الشركة ملا لها من اثر على زيادة الشفافية وحماية مصالح املالك 
والعمالء في ضوء إتباع افضل املعايير والسياسات في الحوكمة.

حيث يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء. 
كما ينبثق من املجلس لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات 

والتي تكون تحت إشراف مجلس اإلدارة لضمان استقاللية هذه اللجان. 
يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي واإلداري للشركة والذي 

يوضح تسلسل االرتباط اإلداري بالشركة:
أعضاء مجلس اإلدارة

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتم تعيينهم من قبل بنك الخليج 
الدولي ش. م. ب.، بموجب عقد مستقل بعد الحصول على موافقات 

مسبقة من الجهات املختصة، وتتم تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة 
بموجب إشعار يسلَّم إلى الشركة واعضاء املجلس.

فيما يلي ملخص للسير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة:
عبداهلل بن محمد الزامل

رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذي
اململكة العربية السعودية

املؤهالت العلمية: حصل عبداهلل الزامل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية 

 ”MBA“ في العام 1987م، كما حاز على درجة ماجستير إدارة األعمال
من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، الظهران، اململكة العربية 

السعودية في عام 1993م.
مناصب أخرى:

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار   •
الصناعي

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ  •
عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - البحرين  •

عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة  •
عضو مجلس إدارة شركة الزامل ملشاريع البنية التحتية املحدودة –   •

الهند
عضو مجلس إدارة الزامل للحديد – مصر، فيتنام والهند  •

عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط ملكيفات الهواء املحدودة  •
عضو مجلس إدارة VIVA - البحرين  •

حوكمة وإدارة الشركة
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمواد العازله من الفيبرجالس   •

املحدودة
عضو مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات   •

الخرسانية املحدودة
عضو مجلس إدارة مجموعة العزل الخليجية  •

عضو مجلس إدارة صندوق تنمية املوارد البشرية  •
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران املدني.  •

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

اململكة العربية السعودية
املؤهالت العلمية: حصل عبدالعزيز الحليسي على درجة البكالوريوس 

في االقتصاد من جامعة تكساس، أوستن، الواليات املتحدة 
األمريكية في عام 1989م.

مناصب أخرى:
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة لبنك الخليج الدولي -   •

البحرين
عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة.  •

عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم
عضو مجلس إدارة - مستقل

اململكة العربية السعودية
املؤهالت العلمية: حصل عبدالعزيز النعيم على درجة البكالوريوس 

في العلوم اإلدارية بتخصص املالية مع تخصص مصاحب في 
اإلقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT”، بالواليات 
املتحدة األمريكية في عام 2003م. كما حصل على شهادة محلل 

مالي معتمد “CFA” وذلك في عام 2006م.
مناصب أخرى: 

املدير والشريك املؤسس في شركة ميار كابيتال  •
عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية األساسية “بي   •

سي اي”
عضو مجلس إدارة الجمعية “مستثمر”  •

عضو املجلس االستشاري واللجنة املالية ملدارس الظهران   •
األهلية

عضو مجلس إدارة ومؤسس ملجموعة عقال الشرقية  •
عضو لجنة سباق الجري السنوي.  •

الهيكل التنظيمي للشركة

لجنة املراجعة
لجنة الترشيحات واملكافآت

سكرتير مجلس اإلدارة

مدير أسواق الدين 
الرأس مالي مدير اإلستشارات املالية

رئيس إدارة الوساطة رئيس الخدمات 
املصرفية االستثمارية

رئيس املشورة 
االستثمارية رئيس إدارة األصول رئيس وحدة دعم 

األعمال
مدير اإللتزام ومسئول 
مكافحة غسل األموال

مجلس اإلدارة

مدير أسواق رأس املالاملدير املالي

الرئيس التنفيذي
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران
عضو مجلس إدارة - مستقل

اململكة العربية السعودية
املؤهالت العلمية: حصل عبدالعزيز العمران على درجة البكالوريوس 

في اإلدارة املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، الظهران، 
اململكة العربية السعودية في عام 2000م. كما حاز على درجة 

 ،)LBS( من مدرسة لندن لألعمال ”MBA“ املاجستير في إدارة األعمال
اململكة املتحدة، في عام 2010م.

مناصب أخرى: 
مؤسس مطبعة زجي  •

نائب رئيس شركة خالد وعبدالعزيز العمران.  •
ماثيو شالز سنايدر

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
الواليات املتحدة األمريكية

املؤهالت العلمية: حصل ماثيو سنايدر على درجة البكالوريوس مع مرتبة 
الشرف من جامعة ال أي يو بوستن )املعروفة سابقًا بجامعة سي دبليو 

بوست(، الواليات املتحدة األمريكية في عام 1964م. كما حاز على 
درجة املاجستير مع مرتبة الشرف األول من جامعة لونج ايالند، الواليات 

املتحدة األمريكية في عام 1965م.

 مناصب أخرى:
عضو مجلس شركة إدارة جي آي بي - اململكة املتحدة.

جون امانويل اكزيفوس
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

الواليات املتحدة األمريكية
املؤهالت العلمية: حصل جون اكزيفوس على درجة البكالوريوس من 

جامعة كورنيل، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية في عام 1976م. 
كما حاز على درجة الدكتوراه “JD” من جامعة بينسلفينيا، الواليات 

املتحدة األمريكية في عام 1980م.
مناصب أخرى:

عضو نقابة املحامين األمريكيين  •
عضو نقابة محامين والية إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية  •

عضو مجلس شركة إدارة جي آي بي - اململكة املتحدة.  •

حوكمة وإدارة الشركة )تتمة(

األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

عبداهلل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

ماثيو شالز سنايدر
مدير

الواليات املتحدة األمريكية

جون امانويل اكزيفوس
عضو مجلس اإلدارة

الواليات املتحدة األمريكية
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إنعقاد مجلس اإلدارة خالل عام 2017م
لقد تم إنعقاد عدد خمس جلسات ملجلس مديري الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017م، كما هو مبين في الجدول أدناه:

11 ديسمبر20 سبتمبر10 مايو8 مارساسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء
عبداهلل بن محمد الزامل

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران
ماثيو شالرز سنايدر

جون امانويل اكزيفوس

التعويضات واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
إستنادًا إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بدفع مكافآت وأتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة.

كما تم دفع مكافآت وتعويضات ومخصصات لإلدارة التنفيذية، حسب عقود العمل املبرمة معهم، باالضافة إلى مكافآت سنوية مرتبطة باألداء. 
يبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعه كتعويضات ومكافآت )بآالف الرياالت السعودية( ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة:

 أعضاء املجلس
التنفيذيين

 أعضاء املجلس غير
كبار التنفيذيينالتنفيذيين / املستقلين

5,615ال ينطبقال ينطبقالرواتب والتعويضات
1202,933ال ينطبقالبدالت

7202,675ال ينطبقاملكافآت الدورية والسنوية
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقالخطط التحفيزية

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقتعويضات ومزايا عينية

كما تجدر االشارة هنا إن كبار التنفيذيين ممثلين في كل من:
الرئيس التنفيذي   •

املدير املالي  •
رئيس إدارة األصول  •

رئيس أسواق رأس املال – الخدمات املصرفية االستثمارية  •
رئيس أسواق الدين الرأس مالي – الخدمات املصرفية االستثمارية.  •

نائب رئيس أول – الخدمات املصرفية االستثمارية.  •
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للشركة لجنتان رقابيتان منبثقتان عن مجلس إدارة الشركة، تتكون كل منهما من أعضاء من املجلس وأعضاء من خارج املجلس من ذوي الخبرات 
والتخصصات، ولهذه اللجنتين صالحيات وإجراءات عمل على النحو التالي:

لجنة الترشيحات واملكافآت
لقد تم تأسيس لجنة الترشيحات واملكافآت بقرار من مجلس مديري الشركة في 17 ذو الحجة 1432هـ املوافق 14 نوفمبر 2011م، وتتكون هذة اللجنة 

من ثالثة أعضاء، ويتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل مجلس إدارة الشركة. 
لقد تم عقد إجتماعين للجنة الترشيحات واملكافآت خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017م. تجدون أدناه قائمة بأعضاء اللجنة:

تصنيف املنصباملنصبعضو اللجنة
عضو مجلس إدارة – مستقلرئيس اللجنةعبدالعزيز بن عبداهلل النعيم

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذيعضو لجنةعبدالعزيز عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس إدارة – مستقلعضو لجنةعبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران

ملخص ألبرز مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:
التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايير املعتمدة.  •

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.  •
وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.  •

وضع وتقييم االحتياجات املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، واللجان التابعة ملجلس اإلدارة العليا للشركة.  •
وضع السياسات املتعلقة بالتوظيف وقياس األداء وانهاء الخدمة.  •

مراجعة واستعراض األداء ملجلس اإلدارة ككل، أعضاء املجلس بشكل فردي واإلدارة التنفيذية للشركة.  •
وضع خطة خالفة للمجلس واإلدارة العليا للشركة.  •

لجنة املراجعة
لقد تم تأسيس لجنة املراجعة بقرار من مجلس مديري الشركة في 17 ذو الحجة 1432هـ املوافق 14 نوفمبر 2011م وتتكون لجنة املراجعة من ثالثة 

أعضاء من غير التنفيذيين، ويتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من قبل مجلس إدارة الشركة على أن يكون لدى احد أعضاء هذه اللجنة خلفية مناسبة 
في األمور املالية واملحاسبية. 

وقد تم عقد عدد اربع إجتماعات للجنة املراجعة خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017م. تجدون أدناه قائمة بأعضاء اللجنة:

تصنيف املنصباملنصبعضو اللجنة
عضو مجلس إدارة – مستقلرئيس اللجنةعبدالعزيز عبدالرحمن العمران

ليس عضوًا بمجلس اإلدارةعضو لجنةحسن املال
ليس عضوًا بمجلس اإلدارةعضو لجنةسلطان عبدالعزيز املدبل

ملخص ألبرز مهام لجنة املراجعة:
املوافقة على اختيار املدقق الخارجي للشركة.   •

مراجعة ترتيبات التدقيق ونطاقه واملوافقة على عمل أي نشاط خارج نطاق عمل املراجعة خالل تأدية عمل املراجع الخارجي.   •
دراسة مالحظات املدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات اإلدارة حول ذلك.  •

مناقشة نتائج التدقيق والقوائم املالية وأية أمور هامة أخرى مع اإلدارة واملدقق الخارجي للشركة.  •
مراجعة نظام الرقابة املحاسبي الداخلي مع أقسام املحاسبة واملالية.  •

اإلشراف واملراجعة على أعمال املدقق الداخلي وتوصياته، لضمان فعاليتها، وتنفيذ األنشطة والواجبات التي حددها مجلس اإلدارة له.  •
ضمان عدم وجود أي قيود ال مبرر لها على وظيفة املدقق الداخلي.  •

مراجعة ما إذا كانت القوانين واإلجراءات املتبعة بالشركة متوافقة مع جميع القوانين واللوائح واملمارسات املعمول بها من قبل الجهات   •
املشرعة. 

مراجعة فعالية النظم لرصد فعالية االلتزام بالقوانين واللوائح املعمول بها.   •
تقديم املشورة ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسائل حوكمة الشركات.  •

اللجان الرقابية املنبثقة 
من مجلس اإلدارة
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الخطط املستقبلية 
والقرارات املهمة

التعامل بصفة وكيل
سعيًا من الشركة لتقديم كافة الحلول االستثمارية في شتى املجاالت 

االستثمارية لكافة عمالئنا باختالف إحتياجاتهم وتفضيالتهم االستثمارية، 
فإن شركة جي آي بي كابيتال تقدمت بطلب املوافقة من هيئة السوق 

املالية بتعديل قائمة األعمال املرخصة للشركة في ممارستها، وذلك 
بإضافة نشاط التعامل بصفة وكيل بتاريخ 27 محرم 1439هـ املوافق 

17 أكتوبر 2017م. وقد أعطت هيئة السوق املالية موافقتها على ذلك 
بتاريخ 13 ربيع األخر 1439هـ املوافق 31 ديسمبر 2017م.

 حيث تعكف الشركة اآلن على تجهيز ما يلزم من العنصر البشري من
ذوي الخبرة العلمية والعملية، باإلضافة إلى العنصر التقني، وذلك 

إستعدادًا للبدء بتقديم الخدمة على افضل وجه ممكن.

فرع الشركة في مدينة الظهران
نظرًا للوضع الراهن السواق االستثمار باملنطقة وطبيعة الخدمات 

املقدمة من قبل الشركة، فإن إدارة شركة جي آي بي كابيتال تدرس 
في الوقت الراهن مدى إمكانية اغالق فرع الشركة في مدينة الظهران 

باملنطقة الشرقية، اخذتًة في االعتبار املصلحة الحالية واملستقبلية 
للشركة من الناحية املادية واملهنية، باالضافة إلى جودة الخدمات 

املقدمة إلى عمالء الشركة. 

تعتبر إدارة املخاطر عنصر أساسي من أعمال الشركة، حيث ترتكز 
الشركة في هذا املجال اضافة إلى النهج العملي، على مفهوم خلق 

وترسيخ ثقافة إدارة املخاطر لتحقيق الوعي باهميتها على إختالف 
املستويات اإلدارية بالشركة.

تتبع الشركة نهج منضبط من خالل املحافظة على مجموعة من 
السياسات واالجراءات املطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب 
دليل سياسات اعمال الشركة مع وجود إطار مناسب لإلدارة والرقابة 

على تلك األنشطة بشكل عام، كما تقوم بالخطوات العملية 
املمنهجة لتحديد ومراقبة ورصد واإلبالغ عن املخاطر بكافة اشكالها 
التي تتعرض لها الشركة او من املمكن أن تتعرض لها وذلك حسب 

طبيعة ونوع كل نشاط تقوم به الشركة على نحو منتظم.
مخاطر السمعة

تولي الشركة اهمية خاصة بمخاطر السمعة ملا قد ينتج عنها من 
تأثير سلبي كبير في حال عدم كسب ثقة العمالء والذي ينتج عنه 

تقليل فرص التوسع باالعمال املستقبلية، وقد عملت الشركة 
على مدار السنوات السابقة على أن يكون اسم شركة جي آي بي 

كابيتال كشركة رائدة في مجال اإلستثمار، حيث تبنت الشركة افضل 
السياسات واملعايير املحلية والعاملية واستقطبت الكفاءات من 

ذوي الخبرات العلمية والعملية للمحافظة على اسم ومكانة الشركة 
في سوق االستثمار املحلي. كما عملت جاهده على االلتزام بكافة 

القوانين والتوجيهات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.
مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التغير في التدفقات النقدية 
املستقبلية الناتجة من التغيرات في معدالت اسعار السوق السائدة 

مثل تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم. 
تقوم شركة جي آي بي كابيتال بمراقبة هذا النوع من املخاطر من 
خالل التحليل الدوري لآلثار الناتجة عنه وقياس املتطلبات من رأس 
املال الناجمة عن كل عنصر من عناصر مخاطر السوق. كما تنتهج 
الشركة سياسة ربط الودائع على فترات قصيرة األجل لتفادي هذا 

النوع من املخاطر.

إدارة املخاطر
املخاطر التشغيلية

املخاطر التشغيلية هي عبارة عن مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية 
أو فشل االنظمة او العاملين بالشركة بالقيام أو التقصير في األعمال 

املنوطه بهم، باالضافة إلى غياب أو عدم دقة االفصاح الالزم عن البيانات 
بالوقت والشكل املناسب.

تعتقد إدارة الشركة أن املخاطر التشغيلية تكاد أن تكون معدومة 
وهي مدارة بشكل جيد بسبب حجم وطبيعة االعمال واالستعدادات 

والسياسات املوضوعة ألي إحتمال قائم في هذا الصدد. 
مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي املخاطر الناتجة عن عدم توفر ما يكفي من األموال 
الالزمة للوفاء بالتزامات الشركة املالية عند استحقاقها. وقد ينشأ هذا 
الخطر من فروقات التوقيت بين تواريخ إستحقاق موجودات ومطلوبات 

الشركة.
ونظرًا إلى أن الشركة تمتلك ميزانية عمومية عالية السيولة، مما يجعلها 

قادرة على تغطية كافة التزامات الشركة بكل سهولة. وتعتمد الشركة 
في سياستها في إدارة مخاطر السيولة على وضع سيناريوهات لعدة 
إحتماالت مختلفة لنقص السيولة وعلى ضوء تلك االحتماالت تعمل 
الشركة على تحديد الحد األدنى من السيولة مع األخذ باالعتبار نوع 

وحجم التزاماتها.
مخاطر اإلئتمان

وهي الخسائر الناجمة عن انخفاض القدرة االئتمانية لألوراق املالية ألي 
مصدر، طرف نظير، أو مدين، والتي قد تتعرض لها شركة جي آي بي 
كابيتال. والتزاما بمتطلبات هيئة السوق املالية، تستخدم الشركة 

تصنيف الوكاالت لتحديد وزن الخطر املناسب لتعرضات هذا النوع من 
املخاطر مع كل مصدر محتمل قد ينتج عنه هذا النوع من املخاطر.
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ملخص النتائج املالية للعام 2017م
يبين الجدول أدناه قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من )2013م إلى 2017م(:

2013م2014م2015م2016م2017مقائمة الدخل )بآالف( الريال السعودي
28,59726,54338,44421,53729,181دخل األتعاب والعموالت

4,1641,2642,0612,2331,664الدخل من خدمات إدارة املوجودات
475671,2833,242-أرباح محققة من بيع استثمارات مقتناة بغرض املتاجرة

 أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات مقتناة
463--)166()35(بغرض املتاجرة

32,72626,42439,01122,82032,886إجمالي الربح التشغيلي
36,75723,06021,12617,39811,843رواتب ومصروفات املوظفين

1,9071,2642,0612,2331,664مصروفات إيجار ومباني
6491,6501,000-7,300مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1,479754344187254استهالك
13,3368,2205,3894,7865,091مصاريف عمومية وإدارية أخرى

60,77933,29829,56926,25419,852إجمالي مصاريف التشغيل
13,034)3,434(9,442)6,874()28,053()خسائر( ربح التشغيل

4,2737,3503,3411,668335إيرادات تمويلية
-)1,992()663()1,868(-مصروفات تمويلية

-----إيرادات أخرى
13,369)3,758(12,120)1,392()23,780(صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

)2,250()2,252()7,603(-112مخصص الزكاة
11,119)6,010(4,517)1,392()23,668(صافي الربح )الخسارة(

يعكس الجدول أدناه التغير في قائمة الدخل للعام 2017م مقارنة بالعام 2016م:

نسبة التغير %التغيير 2017م2016مقائمة الدخل )بآالف( الريال السعودي
8%26,54328,5972,054دخل األتعاب والعموالت

-4,1644,164-الدخل من خدمات إدارة املوجودات
-100%)47(-47أرباح محققة من بيع استثمارات مقتناة بغرض املتاجرة

-79%131)35()166(خسائر غير محققة من إعادة تقييم استثمارات مقتناة بغرض املتاجرة
24%26,42432,7266,302إجمالي الربح التشغيلي

59%23,06036,75713,697رواتب ومصروفات املوظفين
51%1,2641,907643مصروفات إيجار ومباني

-7,3007,300-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
96%7541,479725استهالك

62%8,22013,3365,116مصاريف عمومية وإدارية أخرى
83%33,29860,77927,481إجمالي مصاريف التشغيل

308%)21,179()28,053()6,874()خسائر( ربح التشغيل
-100%1,868-)1,868(مصروفات تمويلية

-42%)3,077(7,3504,273إيرادات تمويلية
-1,608%)22,388()23,780()1,392(صافي )الخسارة( قبل الزكاة

-112112-مخصص الزكاة
-1,600%)22,276()23,668()1,392(صافي )الخسارة(

املؤشرات والتحليالت املالية
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يبين الجدول أدناه قائمة املركز املالي للخمس سنوات من )2013م إلى 2017م(

2013م2014م2015م2016م2017مقائمة املركز املالي )بآالف( الرياالت السعودية
2,7903,4026,29227,8795,358موجودات متداولة – النقد وما في حكمه

186,809205,000310,000345,00065,000موجودات متداولة – إيداعات
200235001,068موجودات متداولة – إستثمارات متاحة للبيع

8,11111,33610,4641,44013,848موجودات متداولة – حسابات مستحقة
5,1234,6415,9363,6882,284موجودات متداولة – مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

203,033224,614332,692378,00787,558إجمالي املوجودات املتداولة
6,4005,9651,849476155موجودات غير متداولة – ممتلكات ومعدات، صافي

209,433230,579334,541378,48387,713إجمالي املوجودات
 مطلوبات متداولة – مصروفات مستحقة وأرصدة

12,1769,3994,6879,9303,372متداولة أخرى
01128,3042,6142,412مطلوبات متداولة – مخصص الزكاة

12,1769,51112,99112,5445,784إجمالي املطلوبات املتداولة
3,9924,1353,2252,1312,111مطلوبات غير متداولة – مكافأة نهاية الخدمة

00100,000150,0000مطلوبات غير متداولة – قرض مساند
3,9924,135103,225152,1312,111إجمالي املطلوبات غير املتداولة

16,16813,646116,216164,6757,895إجمالي املطلوبات
200,000200,000200,000200,00060,000حقوق الشركاء – رأس املال

3,7683,7683,7683,3163,316حقوق الشركاء – إحتياطي نظامي
13,16514,55710,49216,502)10,503(حقوق الشركاء – أرباح مبقاة

193,265216,933218,325213,80879,818إجمالي حقوق الشركاء
209,433230,579334,541378,48387,713إجمالي املطلوبات وحقوق الشركاء

أبرز نتائج األداء للعام 2017م
إرتفاع رواتب ومصروفات املوظفين بالشركة بنسبة 59% لتصل   •

إلى 37 مليون ريال نتيجة لزيادة رواتب املوظفين وكذلك زيادة عدد 
املوظفين من 29 موظفًا في العام 2016م إلى 38 موظفًا في العام 

2017م.
إرتفاع مصروفات اإليجار واملباني بنسبة 51% لتصل إلى 1,9 مليون   •

ريال وذلك نتيجة لزيادة املساحة املستأجرة بمكاتب الشركة في 
مدينة الرياض وذلك إلستيعاب مكاتب إدارة األصول

إرتفاع مصروفات اإلهالك بنسبة 96% لتصل إلى 1,5 مليون ريال   •
وذلك بسبب مصاريف تجهيز مكاتب إدارة األصول في املكتب 

الرئيسي للشركة بمدينة الرياض “واحة غرناطة للمباني السكنية 
واملكتبية”

تكبدت الشركة في نهاية العام املالي 2017م مبلغ 7,3 مليون ريال   •
كديون مشكوك في تحصيلها.

إرتفعت الخسائر التشغيلية لهذا العام بنسبة 308% لتصل إلى   •
28 مليون ريال نتيجة إلرتفاع مجمل مصروفات الشركة كرواتب 

ومصروفات املوظفين، إيجارات املكاتب، املصاريف اإلدارية األخرى 
وكذلك الديون املشكوك في تحصيلها.

إنخفاض الدخل من ودائع قصيرة األجل بنسبة 42% لتصل إلى 4,3   •
مليون ريال حيث تمثل الودائع قصيرة األجل الودائع املودعة لدى 

بنك الخليج الدولي. هذه الودائع لها فترة استحقاق أصلية تتراوح من 
ثالثة إلى ستة أشهر وتحمل هامش ربح بمعدالت تتراوح بين %1,62 

إلى 2,1% )2016م بين 0,90% إلى %3,25(
إنخفاض األرباح املبقاة من 13,2 مليون ريال لتصل إلى )10,5( مليون   •

ريال نتيجة لصافي الخسارة املحققة هذه السنة. 



12

مطلوبات الشركة
كشف مديونية الشركة

بلغت إجمالي املطلوبات على الشركة في نهاية السنة املالية املنتهية 
بتاريخ 31 ديسمبر 2017م مبلغ )16,168,000( ستة عشر مليون ومائة 
وثمان وستون ألف ريال سعودي مقسمة إلى مطلوبات متداولة حيث 

بلغت اثني عشر مليونًا ومائة وست وسبعون ألف ريال سعودي 
)12,176,000( وهي عبارة عن مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 
أخرى، ومطلوبات غير متداولة بلغت ثالثة ماليين وتسعمائة واثنان 

وتسعون ألف ريال سعودي )3,992,000( وهي عبارة عن مخصص مكافآت 
نهاية الخدمة للموظفين. 

القروض
بعد السداد املبكر لكامل قيمة القرض املساند بتاريخ 23 نوفمبر 
2016م إلى بنك الخليج الدولي لم يعد على الشركة أي قروض او 

مستحقات أخرى لم تسدد. 

إنطالقًا من اهمية االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح املوضوعة من 
قبل الجهات املشرعة واالجراءات والسياسات املتبعة داخل الشركة، 

فإن الشركة تقوم بمراجعة داخلية سنوية تشمل كافة وحدات األعمال 
والوحدات املساندة في الشركة، مع األخذ باالعتبار طبيعة وحجم 

األعمال بالشركة.
وقد شملت املراجعة الداخلية في عام 2017م الوحدات واالعمال التالية:

مكافحة غسل األموال  •
االلتزام واملطابقة  •

اإلدارة املالية  •
املخاطر التشغيلية  •

إدارة األصول.  •
مكافحة غسل األموال

لقد شمل نطاق مراجعة أعمال مكافحة غسل األموال إختبار املجاالت 
ذات الصلة فيما يتعلق بفتح وصيانة ورقابة حسابات العمالء املختلفة، 

حيث تم تقييم أنظمة العمل الداخلية والرقابية في هذا املجال عن 
الفترة محل املراجعة والتي تمت بتاريخ 16 يوليو 2017م على أساس أخذ 

العينات العشوائية ومراجعتها.
ولم ينتج عن هذا الفحص اكتشاف أي أدلة على أنشطة غسل أموال. 

وقد تم تقييم السجالت واإلجراءات الداخلية التي تحكم االلتزام 
بمكافحة غسل األموال واالمتثال للوائح والقوانين الصادرة عن هيئة 

السوق املالية من قبل وحدة املراجعة الداخلية بشكل مرضي.
االلتزام واملطابقة

لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة االلتزام واالمتثال للمتطلبات 
التنظيمية الصادرة من قبل هيئة السوق املالية باالضافة إلى املبادئ 
العشر الواردة في لجنة بازل للرقابة املصرفية، حيث تم تقييم الضبط 

الداخلي والرقابة في هذا املجال والتي تمت بتاريخ 7 مايو 2017م.
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم إجراءات 

ونظم الرقابة الداخلية وإطار عمل حوكمة الشركات هو مرضي.

نتائج املراجعة السنوية
اإلدارة املالية

لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة اإلدارة املالية وضوابطها، كما تم 
تغطية الحسابات الدائنة باالضافة إلى أنظمة الفحص والتحكم في اإلدارة 

املالية. حيث تم تقييم الضبط الداخلي والرقابة في هذا املجال عن 
الفترة محل املراجعة التي تمت بتاريخ 13 يوليو 2017م.

وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن امللفات 
املحاسبية وانظمة الفحص والتحكم هو مرضي.

املخاطر التشغيلية
لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة االعمال لشركة جي آي بي كابيتال 

فيما يتعلق بوظيفة إدارة املخاطر التشغيلية والتقييم الذاتي للمخاطر 
والتحكم، كما شمل مدى كفاية خطط وإدارة استمرارية األعمال. كما 

تم تقييم أنظمة الضبط الداخلي والرقابة في مجال التحكم ورصد 
واالبالغ ومعالجة املخاطر التشغيلية وتقييمها وذلك عن الفترة محل 

املراجعة التي تمت بتاريخ 26 يوليو 2017م.
وقد نتج عن هذا الفحص من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن 

تقييم إجراءات ونظم الرقابة الداخلية التي تنظم وظيفة إدارة املخاطر 
التشغيلية هو مرضٍي.

إدارة األصول 
لقد شمل نطاق املراجعة اإلطار الشامل إلنشاء إدارة األصول والبدء 

بالعمل فيها، حيث تمت تغطية املحافظ الخاصة، إدارة عالقات العمالء 
وأنشطة الحفظ والتسويات واالجراءات والسياسات املتعلقة باعمال 

إدارة األصول. 
ولم يتم وضع أي تقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على هذا 
الفحص وذلك بسبب أن املراجعة تمت على نطاق عام للتأكد من 

سالمة اإلجراءات االولية والتأسيسية لهذا القسم. 
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يؤكد مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال بأنه لم يتم فرض أي غرامات مالية 
أو مخالفات من قبل هيئة السوق املالية أو أي جهات تنظيمية أخرى داخل أو خارج 

اململكة على الشركة خالل عام 2017م.

الجزاءات والعقوبات النظامية

تعريف تقييم إدارة املراجعة الداخلية

التعريفالتقييم
بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي وفعال.مرضي

يتم إدارة املخاطر بشكل فعال  •
النظام قدم تأكيدًا معقواًل بأن األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها  •

جميع املالحظات صنفت ذات مخاطر “منخفضة”  •
املالحظات صنفت ذات مخاطر “عالية”/ “متوسطة” ولكن في مناطق ال تعتبر ذات مخاطر رئيسية   •

وذات حد أدنى من التأثر.

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي وفعال، ومع ذلك، لوحظ أوجه من الضعف في نظام الرقابة.مرضٍي بشكل عام
يتم إدارة املخاطر الرئيسية بشكل فعال  •

النظام قدم تأكيدًا معقواَلً بأن األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها  •
املالحظات صنفت ذات مخاطر “عالية”/ “متوسطة” في السياسات، اإلجراءات، الضوابط، أو غيرها   •

وتعتبر مخاطر رئيسية ذات حد أدنى من التأثر.

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كافي جزئيًا مع إشارات ضعف هامه.غير مرضي بشكل عام
األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها بشكل كامل  •

املخاطر الرئيسية لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال  •
املالحظات املصنفة ذات مخاطر “عالية” حددت نقاط ضعف أو قصور وتستلزم انتباه اإلدارة العليا   •

ولجنة املراجعة الداخلية.

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر غير كافي وغير فعال.غير مرضي
األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها واملخاطر الرئيسية لم يتم إدارتها  •

املالحظات داخل البيئة الرقابية الداخلية لديها تأثير جوهري على البيانات املالية والقدره التشغيلية  •
الحالة تستلزم اهتمامًا عاجاًل من اإلدارة العليا ومن لجنة املراجعة الداخلية.  •
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اإلتفاقيات مع أطراف ذات عالقة
عقود إيجار

لقد تم ابرام عقد إيجار من الباطن بين كل من بنك الخليج الدولي   •
وشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 11 ربيع األول 1436هـ املوافق 

01 يناير 2015م، حيث قام بنك الخليج الدولي بتأجير مساحة قدرها 
)550( خمسمائة وخمسون مترًا مربعًا في الدور الرابع في املبنى 

رقم )ب1( في حي غرناطة الواقع على الدائري الشرقي بمدينة 
الرياض، لشركة جي آي بي كابيتال ليتخذه مكاتب له.

وقد تم اإلتفاق على ان تكون مدة العقد لثالث سنوات وثالث   
أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما بلغ قيمة عقد االيجار السنوي 

للعين املؤجرة مبلغ وقدره 786,500 ريال سعودي ال غير.
كما تم ابرام عقد إيجار من الباطن بين كل من بنك الخليج الدولي   •
وشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 04 ربيع الثاني 1438هـ املوافق 
01 يناير 2017م، حيث قام بنك الخليج الدولي بتأجير مساحة قدرها 
)550( خمسائة وخمسون مترًا مربعًا في الدور الثالث املبنى رقم 
)ب1( في حي غرناطة الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض، 

لشركة جي آي بي كابيتال ليكون جزًء من مكاتب الشركة.
وقد تم اإلتفاق على ان تكون مدة العقد لسنة واحدة وثالث أشهر   

وذلك من تاريخ توقيع العقد، كما بلغ قيمة عقد االيجار السنوي 
للعين املؤجرة مبلغ وقدره 786,500 ريال سعودي ال غير.

كما تم ابرام عقد إيجار من الباطن بين كل من بنك الخليج الدولي   •
وشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 27 ربيع األول 1435هـ املوافق 

28 يناير 2014م.
حيث قام بنك الخليج الدولي بتأجير مساحة قدرها )424( أربعمائة   

واربعة وعشرون مترًا مربعًا في برج الكفاح التجاري على طريق 
الدمام - الخبر السريع بمدينة الظهران، لشركة جي آي بي كابيتال 

وذلك لغرض استخدامها كمكتب ملزاولة نشاطاتها.
وقد تم اإلتفاق على ان تكون مدة العقد ثالث سنوات وستة   

أشهر، تبدأ من تاريخ 28 صفر 1435هـ املوافق 01 يناير 2014م، كما 
بلغ عقد االيجار السنوي للعين املؤجرة مبلغ وقدره 296,800 ريال 

سعودي ال غير.
وجدير بالذكر أن ننوه هنا، بأن الشركة قد حصلت على موافقة   

املؤجر بأخذ فترة سماح للبت النهائي بإقفال املكتب من عدمه، 
وفي حالة تم إتخاذ القرار بإقفال مكتب الشركة الكائن بمدينة 

الظهران، سيتم مد فترة السماح حتى االنتقال الكلي للموظفين 
إلى مقر عملهم الجديد.

إتفاقية تقديم خدمات
تم تعيين بنك الخليج الدولي من قبل شركة جي آي بي كابيتال، على 
أن يقوم بنك الخليج الدولي كطرف خارجي بتقديم الدعم والخدمات 

لشركة جي آي بي كابيتال وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
إدارة شؤون املوظفين  •

إدارة الشؤون املحاسبية واإلدارية  •
إدارة شؤون العمليات  •
إدارة التدقيق الداخلي  •

إدارة ودعم تقنية املعلومات  •
إدارة الشؤون القانونية  •

إدارة املخاطر  •
إدارة االتصال واالعالم.  •

وقد تم اإلتفاق على ان تكون مدة العقد سنة واحدة إبتداء من تاريخ 
28 صفر 1435هـ املوافق 01 يناير 2014م ويجدد تلقائيًا عند إنتهاء مدة 

العقد ما لم يتم إلغائه من قبل أحد األطراف. 
وجدير بالذكر هنا، انه تم تعديل نطاق الخدمات املقدمة من بنك 
الخليج الدولي لشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 30 جمادى األول 

1435هـ املوافق 01 أبريل 2014م، بإضافة خدمات تغطي نطاق عمل 
إدارة الشئون القانونية، إدارة املخاطر وإدارة االتصال واإلعالم لتغطي 

كافة الخدمات املبينة اعاله.
كما تم االتفاق بين كل من شركة جي آي بي كابيتال وبنك الخليج 
الدولي بتاريخ 20 ربيع األول 1437هـ املوافق 01 يناير 2016م على 

تحديد وتفصيل نوع الخدمات املقدمة من بنك الخليج الدولي لشركة 
جي آي بي كابيتال فيما يخص تقنية املعلومات.

جدير بالذكر، أن إتفاقية تقديم الخدمات وما لحقها من التعديالت 
والتوضيحات املبينة اعاله، هي سارية املفعول كما في نهاية عام 

2017م.
كما قام كل من بنك الخليج الدولي وشركة جي آي بي كابيتال 

بتاريخ 23 ربيع األول 1436هـ املوافق 14 يناير 2015م بتوقيع اتفاقية 
تقوم على اثرها شركة جي آي بي كابيتال بتقديم الخدمات املصرفية 
االستثمارية لعمالء بنك الخليج الدولي بالنيابة عنه وذلك نظير اتعاب 

يتم االتفاق عليها مع بنك الخليج الدولي تحسب بناء على كل خدمة 
بشكل منفصل.
النقد والودائع

يعتبر بنك الخليج الدولي البنك الرئيسي لشركة جي آي بي كابيتال، 
حيث تقوم الشركة من خالله بمعظم التعامالت والخدمات البنكية. 

وكما هو مبين بالقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية بتاريخ 
31 ديسمبر 2017م.

إدارة األصول
تدير شركة جي آي بي كابيتال متمثلة بإدارة األصول بالشركة مبلغ 

133,917,950 ريال سعودي كما هو بتاريخ 2017/12/31م لبنك الخليج 
الدولي وهي عبارة عن قيمة إشتراكات في املحافظ املدارة الخاصة 

)DPMS( باالضافة إلى إشتراك في أحد الصناديق االستثمارية للشركة.

كما قامت شركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات تخص إدارة 
األصول لبنك الخليج الدولي “اململكة املتحدة” خالل العام املنتهي 

في 31 ديسمبر 2017م، وقد تم تحميل تكلفة هذه الخدمات على بنك 
الخليج الدولي “اململكة املتحدة” بمبلغ 1,020,309 ريال سعودي.

معامالت أخرى مع اطراف ذات عالقة 
خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قام بنك الخليج الدولي 

بتقديم خدمات لشركة جي آي بي كابيتال حيث تم تحميل الشركة 
بتكلفة هذه الخدمات والتى تبلغ 1,954,486 ريال سعودي بخالف 

ما ورد أعاله، فإنه ال يوجد أية أعمال أو عقود بين شركة جي آي بي 
كابيتال وبين أي شخص ذو عالقة بالشركة. كما ال يوجد أيضًا أيًا من 

هذه األعمال والعقود مع أيًا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس 
التنفيذي أو املدير املالي أو املدراء التنفيذيين للشركة أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم.



شكر وتقدير
يتقدم مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال بخالص الشكر 
والتقدير لهيئة السوق املالية على الدور الريادي في تعزيز 

وترسيخ أسس ومعايير بيئة وثقافة االستثمار السليمة مما 
ينعكس على توفير املناخ املالئم لالستثمار، وزيادة ثقافة 

املستثمرين وحمايتهم من املمارسات الخاطئة.

كما نقدم بالغ شكرنا وتقديرنا لعمالئنا الكرام نظير الثقة 
املمنوحة لشركتنا، ونعدكم بالسعي واملثابرة لتقديم أعلى 

املستويات التي تتناسب مع إحتياجاتكم وتطلعاتكم.

كما يطيب لنا ان نشكر إدارة وموظفي شركة جي آي بي 
كابيتال لجهودهم املتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تقديم 

كل ماهو أفضل. 

واهلل ولي التوفيق،،،
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