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التقرير السنوي ملجلس إدارة
شركة جي آي بي كابيتال للعام املالي 2018
السالم عليكم ورحمة ّ
الل وبركاته،
ً
وإنابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال،
باسمي
يسرني أن أقدم للسادة الكرام عمالء الشركة ومساهميها
التقرير السنوي لشركة جي آي بي كابيتال للعام املالي املنتهي
في  31ديسمبر 2018م ،متضمنًا نبذة مختصرة عن الشركة
ونتائجها وعن أهم التطورات واألنشطة التي قامت بها .كما
يتضمن التقرير نتائج املراجعة السنوية واملؤشرات والتحليالت
املالية التي تبرز األداء املالي عن العام املنصرم 2018م .من
جانب آخر ،يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية املدققة
واإليضاحات املصاحبة لها ،وتقرير املراجع الخارجي عن العام
املالي املنتهي في  31ديسمبر 2018م.
عبداهلل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة مختصرة
عن الشركة
تأسست شركة جي آي بي كابيتال العام 2008م تحت مسمى جي آي بي للخدمات املالية ،بموجب السجل
التجاري رقم  1010244294املؤرخ في  6صفر 1429هـ املوافق  14فبراير 2008م ،وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة مملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي “ .”GIBكما تم تعديل اسم الشركة الحقًا لتصبح شركة جي آي
بي كابيتال؛ وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ  27ربيع األول 1432هـ املوافق  2مارس
2011م .وسعيًا من الشركة لتوسيع أعمالها وتأكيد تواجدها بما يخدم عمالئها في مختلف مناطق اململكة،
فقد قامت شركة جي آي بي كابيتال بتأسيس أول فرع لها بمدينة الظهران  -املنطقة الشرقية بتاريخ  7شوال
 1432هـ املوافق  6سبتمبر 2011م.
كما تم زيادة رأس مال الشركة من ستين مليون ( )60,000,000ريال سعودي ليصبح مئتي مليون ()200,000,000
ريال سعودي بعد موافقة هيئة السوق املالية على زيادة رأس مال الشركة بتاريخ  11شعبان  1435هـ املوافق
ً
تلبية لحاجة التوسع في أعمال الشركة ملا أحرزته من نجاحات ومركز متقدم في مجال
 09يونيو 2014م وذلك
اإلستشارات والخدمات املالية.
وقد ُمنح الترخيص لشركة جي آي بي من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم  07078-37وتاريخ  8رجب
1428هـ املوافق  22يوليو 2007م.
الجدير بالذكر أن 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 ،كما حصلت
الشركة على موافقة هيئة السوق املالية للبدء بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل بتاريخ  15صفر 1440هـ
املوافق  24أكتوبر 2018م.
كذلك؛ 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.

املقر الرئيس للشركة وفرعها
املقر الرئيس للشركة
املباني املنخفضة مبنى رقم (ب - )1واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية –
طريق الدائري الشرقي ،ص .ب 89589 .الرياض  ،11692اململكة العربية السعودية
هاتف ،+966 11 511 2200 :فاكس+966 11 511 2201 :
املوقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :
فرع الشركة بمدينة الظهران
طابق امليزانين  -برج الكفاح ،طريق امللك فهد،
ص.ب  ،39268الظهران  ،31942اململكة العربية السعودية
هاتف ،+966 13 866 5881 :فاكس+966 11 511 2201 :
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أنشطة الشركة
يتمثل النشاط الرئيس للشركة في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات
املالية التي تشتمل األنشطة التالي:
• التعامل في األوراق املالية
 بصفة أصيل بصفة وكيل التعهد بالتغطية• إدارة األوراق املالية
 إدارة صناديق االستثمار إدارة محافظ العمالء• الترتيب
• تقديم املشورة
• الحفظ
وفيما يلي عرض موجز عن إدارات األعمال بالشركة التي تقدم باقة
متنوعة من املنتجات والخدمات ،املصصمة لتوفير الحلول االستثمارية
واملالية املبتكرة لتلبية إحتياجات عمالء الشركة:
إدارة األصول
لقد عملت الشركة على جذب الكفاءات االحترافية ذات الخبرات الطويلة
عال الجودة إلدارة أصول
في مجال إدارة األصول لتشكيل فريق عمل ِ
العمالء بكفاءة واحترافية من خالل خلق فرص استثمارية وإبتكار منتجات
استثمارية ،وذلك لتحقيق أهداف العمالء ،وتحقيق عوائد مجزية على
املدى الطويل ،مع األخذ بعين االعتبار رغبة وقدرة العميل على تحمل
املخاطر .ومن السمات الرئيسة التي يحاول فريق العمل على تحقيقها
هي املحافظة على التنوع في املحافظ االستثمارية والسيطرة على
نسبة املخاطر.
وقد بلغ حجم األصول املدارة بنهاية العام الحالي  2,7مليار ريال
ً
مقارنة بالعام الذي يسبقه الذي بلغ  1,5مليار ريال سعودي،
سعودي،
بإرتفاع قدرة  1,2مليار ريال سعودي وبنسبة  ،%80ما يدل على القدرات
العالية ،التي يتميز بها فريق العمل والعالقة مع العمالء وبنيت على
الثقة املتبادلة بين الطرفين .كما قامت إدارة األصول بطرح صندوقين
استثماريين باألسهم السعودية طرحًا عامًا خالل العام 2018م ،وذلك
لتلبية احتياجات املستثمرين من األفراد والشركات.
يدير فريق إدارة األصول بالشركة حتي نهاية العام 2018م ،ما يقارب 30
محفظة خاصة وصندوقين استثمارية.

املصرفية االستثمارية
تعد شركة جي آي بي كابيتال إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجل
املصرفية االستثمارية ،حيث تمتلك سجل حافل من اإلنجازات.
أسواق رأس املال
تعتبر شركة جي آي بي كابيتال رائدة في تقديم خدمات استشارات
أسواق راس املال ،حيث قامت بإبرام عدد كبير من االتفاقيات ،تشمل
معامالت دمج واستحواذ ،وعمليات الطرح األولي العام والطرح الخاص
لألسهم .كما تشمل قائمة عمالء الشركة شركات تجارية ،مؤسسات
مالية ،وجهات حكومية ومجموعات استثمارية عائلية رائدة في األعمال.
وتقوم وحدة أسواق رأس املال بالشركة بتوفير حلول مالية واستثمارية
مصممة حسب الطلب لتلبية احتياجات العمالء.
أسواق الدين الرأسمالية
توفر إدارة أسواق الدين الرأسمالية للعمالء خبرات وتعامالت مميزة في
جميع دول مجلس التعاون الخليجي ،ولديها معرفة متعمقة بالسوق
املحلية ،واألسواق الدولية ،وخبرة طويلة في مجال هيكلة وتروجي
الصكوك والسندات.
كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول املالية ألسواق الدين الرأسمالي
املجهزة لتلبية إحتياجات وأهداف العمالء التي تشمل السندات
والصكوك ،األوراق املالية القابلة للتحويل ،وخدمات استشارات التصنيف
اإلئتماني وغيرها من الخدمات.
استشارات الديون
تقوم الشركة من خالل وحدة استشارات الديون بتوفير مجموعة
شاملة من حلول االستشارات وتمويل الدين لعمالئها ،حيث يقوم
فريق من املهنيين املتمرسين بمساعدة العمالء بمعالجة املوضوعات
واملتطلبات املتعلقة بالدين ،ويشمل ذلك جمع الديون الجديدة لتطوير
املشاريع وهيكلة القروض القائمة وتمويل عمليات الهيكلة واالستحواذ.
وتضم قائمة عمالئنا شركات إقليمية عامة وخاصة ،وشركات مساهمة
خاصة ،ومؤسسات مالية وحكومات .إلى جانب ذلك تعمل شركة جي
آي بي كابيتال كمستشار مستقل لعمالئها ،حيث تقدم االستشارات
املحايدة واملستقلة بشأن حلول التمويل املرنة والفعالة من حيث
التكلفة.
إدارة الوساطة
حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية للبدء بممارسة نشاط
التعامل بصفة وكيل في تاريخ  15صفر 1440هـ املوافق  24أكتوبر
2018م .وقد بدأت الشركة على الفور إنهاء كافة اإلجراءات واملتطلبات
الفنية والنظامية املتعلقة بعضوية السوق املالية وشركة السوق
املالية “تداول”.
تهدف شركة جي آي بي كابيتال إلى توفير خدمات الوساطة في السوق
املالية السعودية والتداول بالهامش عن طريق أحدث ما توصلت آلية
التقنية الحديثة في هذا املجال.
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حوكمة وإدارة الشركة
يولي مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال االهتمام بمعايير حوكمة
الشركة ملا لها من أثر على زيادة الشفافية وحماية مصالح املالك
والعمالء في ضوء إتباع أفضل املعايير والسياسات في الحوكمة.
حيث يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء.
كما ينبثق من املجلس لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات،
التي تعمل تحت إشراف مجلس اإلدارة لضمان استقاللية هذه اللجان.
أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة:

•
•
•
•
•

جون امانويل اكزيفوس
نائب رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
الواليات املتحدة األمريكية
املؤهالت العلمية :حصل جون اكزيفوس على درجة البكالوريوس من
جامعة كورنيل ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية العام 1976م.
كما حاز على شهادة الدكتوراه “ ”JDمن جامعة بينسلفينيا ،الواليات
املتحدة األمريكية العام 1980م.

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
العام 1987م ،كما حاز على درجة ماجستير إدارة األعمال “”MBA
من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية
السعودية العام 1993م.

مناصب أخرى:
• الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار
الصناعي
• رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ
• رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام
• رئيس مجلس إدارة الزامل للحديد القابظة
• رئيس مجلس إدارة الزامل للمكيفات
• عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي  -البحرين
• عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي  -اململكة املتحدة
• عضو مجلس إدارة ڤيڤا البحرين لالتصاالت  -البحرين
• عضو مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار

عضو مجلس إدارة مستشفى امللك فهد التخصصي
عضو مجلس إدارة املنطقة الشرقية
عضو مجلس إدارة مجموعة العزل الخليجي
عضو مجلس إدارة شركة الزامل للخدمات البحرية
عضو مجلس إدارة مدارس الظهران األهلية

مناصب أخرى:
• عضو نقابة املحامين األمريكيين
• عضو نقابة محاميي والية إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية
• عضو مجلس شركة إدارة جي آي بي  -اململكة املتحدة
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 العام
1989م.

مناصب أخرى:
• الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة لبنك الخليج الدولي  -البحرين
• عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي  -اململكة املتحدة

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي واإلداري للشركة الذي يوضح تسلسل االرتباط اإلداري بالشركة:
الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة
لجنة املراجعة

سكرتير مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات واملكافآت
الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس إدارة

مدير العمليات

رئيس وحدة دعم
األعمال

العمليات

املدير املالي

أنظمة املعلومات

مدير إدارة
املخاطر

رئيس إدارة
الوساطة

رئيس املشورة
االستثمارية

مدير اإللتزام
ومسئول مكافحة
غسل األموال

رئيس إدارة
األصول

رئيس الخدمات
املصرفية
االستثمارية
أسواق رأس
املال
أسواق الدين
الرأس مالي
اإلستشارات
املالية
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عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم
عضو مجلس إدارة – مستقل
اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية العام 2000م .كما حاز على درجة املاجستير
في إدارة األعمال “ ”MBAمن مدرسة لندن لألعمال ( ،)LBSاململكة
املتحدة ،العام 2010م.

املؤهالت العلمية :حصل عبدالعزيز النعيم على درجة البكالوريوس في
العلوم اإلدارية بتخصص املالية مع تخصص مصاحب في االقتصاد من
جامعة  ،MITبالواليات املتحدة األمريكية .كما حصل على شهادة محلل
مالي معتمد “ ”CFAوذلك العام 2006م.

مناصب أخرى:
• مؤسس مطبعة زجي
• نائب رئيس شركة خالد وعبدالعزيز العمران

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
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،

أسامة بن محمد شاكر
عضو مجلس إدارة – تنفيذي
اململكة العربية السعودية
املؤهالت العلمية :حصل أسامة محمد شاكر على درجة البكالوريوس في
العلوم اإلدارة تخصص أساليب كمية من جامعة املللك سعود ،الرياض،
اململكة العربية السعودية العام 1987م .كما حاز على درجة املاجستير
في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية ،بمدينة فورت
كولينز بوالية كولورادو ،األمريكية العام 1993م.

مناصب أخرى:
• عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لإلحصاء
• عضو مجلس إدارة شركة األرجان للتطوير العقاري
• عضو لجنة االستثمار للجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه
• عضو لجنة االستثمار بوبا العربية للتأمين التعاوني

عبداهلل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
اململكة العربية السعودية

جون امانويل اكزيفوس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الواليات املتحدة األمريكية

األستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس اإلدارة
اململكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم
عضو مجلس اإلدارة
اململكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران
عضو مجلس اإلدارة
اململكة العربية السعودية

أسامة بن محمد شاكر
عضو مجلس اإلدارة
اململكة العربية السعودية

جي آي بي كابيتال
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في إطار ما سبق؛ ننوه هنا إلى أن عضو مجلس اإلدارة السيد /ماثيو
شالرز سنايدر قد قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ
 14شعبان 1439هـ املوافق  30أبريل 2018م ،كعضو مجلس إدارة غير
وبناء على ذلك تم انضمام الرئيس التنفيذي للشركة السيد/
تنفيذي.
ً
أسامة بن محمد شاكر بمجلس إدارة الشركة كعضو تنفيذي ،وذلك
بعد موافقة هيئة السوق املالية على تعيينه بتاريخ  01رمضان 1439هـ
املوافق  16مايو 2018م.

كما وجب التنويه أيضًا إلى أن عضو مجلس اإلدارة السيد /عبدالعزيز
بن عبدالرحمن العمران قد قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة
الشركة بتاريخ  01جمادى األول 1440هـ املوافق  10ديسمبر 2018م
كعضو مجلس إدارة مستقل .وعليه فقد انضم السيد /بدر بن
عبدالرحمن السياري إلى مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل ،وذلك
بعد موافقة هيئة السوق املالية على تعيينه بتاريخ  27جمادة األول
1440هـ املوافق  05يناير 2019م.

انعقاد مجلس اإلدارة خالل العام 2018م
لقد تم عقد عدد أربع جلسات ملجلس إدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،كما هو مبين في الجدول أدناه:
تاريخ عقد الجلسة
أسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء

 3مايو

 20فبراير

 25سبتمبر

 10ديسمبر

عبداهلل بن محمد الزامل
جون امانويل اكزيفوس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم
ماثيو شالرز سنايدر
عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران
أسامة بن محمد شاكر
التعويضات واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
بناء على ما تم االتفاق عليه في عقد التعيين لكل عضو من أعضاء املجلس ،كما تم دفع الرواتب
تم تحديد مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة ً
ً
بناء على توصيات لجنة املكافآت والترشيحات
واألجور لإلدارة التنفيذية ،حسب عقود العمل املبرمة معهم،
إضافة إلى مكافآت سنوية مرتبطة باألداء ً
واعتماد مجلس اإلدارة لها.
يبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعه كتعويضات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة:
البيان

أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين

أعضاء املجلس غير
التنفيذيين  /وأعضاء
املجلس املستقلين

ستة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات
من بينهم الرئيس التنفيذي
واملدير املالي

الرواتب واألجور

-

-

٦,١٩٠,212

البدالت

-

100,000

3,265,827

املكافآت الدورية والسنوية

-

653,333

7,480,000

الخطط التحفيزية

-

-

-

العموالت

-

-

-

تعويضات ومزايا عينية

-

-

-

لقد تم اإلتفاق بين إدارة الشركة وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي األستاذ /أسامة بن محمد شاكر ،بعدم استالمه أية تعويضات أو مكافآت نظير
عضويته باملجلس وذلك لكونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
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اللجان الرقابية املنبثقة
من مجلس اإلدارة
للشركة لجنتان رقابيتان منبثقتان عن مجلس اإلدارة تتكون كل منهما من أعضاء من املجلس وأعضاء خارجيين آخرين من ذوي الخبرات واالختصاص،
ولهاتين اللجنتين صالحيات وإجراءات عمل على النحو كالتالي:
لجنة الترشيحات واملكافآت:
لقد تم تأسيس لجنة الترشيحات واملكافآت بقرار من مجلس اإلدارة في  17ذو الحجة 1432هـ املوافق  14نوفمبر 2011م ،وتتكون هذه اللجنة من ثالثة
أعضاء ،ويتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل مجلس إدارة الشركة.
تم عقد اجتماعين للجنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ  20فبراير و  10ديسمبر ،خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م .وقد تم حضور
اجتماعي اللجنة املنعقدة العام 2018م.
كافة األعضاء في كال
َ
تجدون أدناه قائمة بأعضاء اللجنة:
عضو اللجنة

املنصب

تصنيف املنصب

عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم

رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة – مستقل

عبدالعزيز عبدالرحمن الحليسي

عضو لجنة

عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران

عضو لجنة

عضو مجلس إدارة – مستقل

ملخص ألبرز مهام لجنة الترشيحات واملكافآت:
 .1التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايير املعتمدة.
 .2التأكد  -بشكل سنوي  -من استقاللية األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 .3وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
 .4وضع وتقييم االحتياجات املطلوبة من مهارات وكفاءات لعضوية مجلس اإلدارة ،واللجان التابعة ملجلس إدارة للشركة.
 .5وضع السياسات املتعلقة بالتوظيف وقياس األداء وإنهاء الخدمة.
 .6مراجعة واستعراض األداء ملجلس اإلدارة ككل ،أعضاء املجلس بشكل فردي واإلدارة التنفيذية للشركة.
 .7وضع خطة خالفة للمجلس واإلدارة العليا للشركة.
 .8توفير وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين واملستقلين واإلدارة التنفيذية للشركة.
 .9وضع سياسة املكافآت والتعويضات لكل من اإلدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي وأعضاء مجاس اإلدارة.
 .10مراجعة مقترحات اإلدارة العليا حول مجموعة املكافآت السنوية للشركة ،وتقديم التوصيات الالزمة في هذا الصدد.
لجنة املراجعة
لقد تم تأسيس لجنة املراجعة بقرار من مجلس مديري الشركة في  17ذو الحجة 1432هـ املوافق  14نوفمبر 2011م ،وتتكون لجنة املراجعة من ثالثة
أعضاء من غير التنفيذيين ،ويتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من قبل مجلس مديري الشركة وتتم املوافقة على ذلك التعيين من قبل الجمعية
العامة العادية للشركة ،على أن يكون لدى احد أعضاء هذه اللجنة خلفية مناسبة في األمور املالية واملحاسبية .تم عقد عدد أربع إجتماعات للجنة
املراجعة بتاريخ  18فبراير 21 ،مايو 24 ،سبتمبر و  5ديسمبر ،وذلك خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م .وقد حضر كافة األعضاء في
كل إجتماعات اللجنة املنعقدة في العام 2018م.
تجدون أدناه قائمة بأعضاء اللجنة:
عضو اللجنة

املنصب

تصنيف املنصب

عبدالعزيز عبدالرحمن العمران

رئيس اللجنة

عضو مجلس إدارة – مستقل

حسن املال

عضو لجنة

ليس عضوًا بمجلس اإلدارة

سلطان عبدالعزيز املدبل

عضو لجنة

ليس عضوًا بمجلس اإلدارة

ملخص ألبرز مهام لجنة املراجعة:
 .1مراجعة مدى اتفاق القوانين واإلجراءات املتبعة بالشركة مع جميع القوانين واللوائح واملمارسات املعمول بها من قبل الجهات التنظيمية
والتشريعة ،ومراقبة مدى امتثال اإلدارة لتلك القوانين واإلجراءات وفاعلية نظام الرصد لذلك.
 .2مراجعة السياسات املحاسبية والبيانات املالية املرحلية والسنوية ،والنظر فيما إذا كانت كاملة وأعدت باستخدام مبادئ محاسبية مناسبة،
والتوصية بذلك ملجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 .3املراجعة واإلشراف على كل ما هو مطلوب من حيث التنفيذ وااللتزام بالئحة قواعد السلوك للشركة.
 .4اإلشراف واملراجعة على ترتيبات وخطة التدقيق ونطاق عمل املراجعة الخارجي.
 .5دراسة مالحظات املراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات اإلدارة حول ذلك.
 .6مناقشة نتائج التدقيق والقوائم املالية وعمليات املراجعة الدورية وأية أمور مهمة أخرى مع اإلدارة واملدقق الخارجي للشركة.
 .7استعراض تعليقات املدقق الخارجي على البيانات املالية سنويًا ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.
 .8اإلشراف واملراجعة على أعمال املراجع الداخلي وتوصياته ،لضمان فعاليتها ،وتنفيذ األنشطة والواجبات التي حددها مجلس اإلدارة له.
 .9ضمان عدم وجود أية قيود ال مبرر لها على وظيفة املراجع الداخلي واستقالليته عن اإلدارة ،وتنفيذ املهام والواجبات التي حددها مجلس اإلدارة له.
 .10مراجعة تقارير املراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.
 .11تقديم املشورة ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسائل حوكمة الشركات.
في ضوء ذلك؛ ننوه هنا إلى أن رئيس لجنة املراجعة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت السيد /عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران قد قدم استقالته
من عضوية مجلس إدارة الشركة ،وبالتالي من رئاسة لجنة املراجعة وعضوية لجنة الترشيحات واملكافآت بتاريخ  01جمادى األول 1440هـ املوافق 10
ديسمبر 2018م.

جي آي بي كابيتال
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ملحة عن الجوانب
املالية للشركة
هيكل امللكية ورأس املال
يتكون رأس مال الشركة املص َّرح به واملدفوع كما في  31ديسمبر 2018م من مئتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسمة إلى عشرين مليون
( )20,000,000سهم اسمي متساوية القيمة ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10ريال سعودي ،وجميعها أسهم عادية عينية .حيث اكتتب املالك في
كامل رأس املال ،وتم دفع قيمة األسهم بالكامل .ويمثل الجدول التالي تفاصيل املساهمة في رأس املال لكل مساهم:
املساهمون

عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة املساهمة

بنك الخليج الدولي ش.م.ب ،البحرين

20,000,000

200,000,000

%100

موجز النتائج املالية للشركة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

٣٧٨,٤٨٣

٣٨,٤٤٤

٣٣٤,٥٤١

٣٢,٧٦١
٢٣٠,٥٠٥

٢٠١٤

٢٠١٥

٤٠,١٩١

٢٠٩,٣٣٥

٢١٥,٣٦٧

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٦,٥٤٣

٢١,٥٣٧

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(
١٦٤,٦٧٥
١١٦,٢١٦

٦١,٢٠٩

٢٠١٤

٢٠١٥

١٥,٥٥٧

١٨,٣٤٩

٢٠١٦

٢٠١٧

٣٥,٥٣٨

٢٠١٨

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﮐﺎء )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(
٢٣١,٨٠٨

٢١٨,٣٢٥

٢١٤,٩٤٨

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

١٩٠,٩٨٦

٢٦,٢٥٤

٢٠١٤

إتباع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ألول مرة

٢٠١٥

٣٣,٢٩٨

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺸﺮﮐﺔ )ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت(
١٧٩,٨٢٩

))٦,٠١٠

٢٠١٧

٢٩,٥٦٩

٥٥,٩٩٦

٢٠١٨

٤,٥١٧
٢٠١٥

٢٠١٤

))١,٣٩٢

))٢٤,٠٩٨

))١١,٣٢٧

٢٠١٦
٢٠١٨
٢٠١٧

كانت الشركة في السابق تقوم بإعداد قوائمها املالية املدققة وفقًا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .قامت الشركة بتطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية إلعداد قوائمها
املالية للفترة التي تبدأ في  1يناير  2018باإلضافة إلى عرض بيانات املقارنة للفترة ذات العالقة.
ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،وتماشيًا مع متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ( )1املعتمد في
اململكة العربية السعودية ،تم إعداد التعديالت في قائمة املركز املالي االفتتاحي كما في  1يناير  2017بعد عمل املطلوبة لتعكس التحول من املعايير
املحاسبية املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى املعايير الدولية للتقرير املالي.
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الفروقات الجوهرية في
النتائج التشغيلية
إدارة األصول

املصرفية االستثمارية

ً
مقارنة بالعام الذي يسبقه
لقد قفزت إيرادات إدارة األصول لعام 2018م
بنحو ثالثمائة وواحد وثالثين ( ،)%331حيث بلغت إيرادات العام 2018م
سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ( )17,951,000ريال
ً
مقارنة بالعام 2017م التي بلغت إراداتها أربعة مليون ومائة
سعودي
وأربعة وستون ( )4,164,000ريال سعودي.

انخفضت إيرادات إدارة املصرفية االستثمارية في العام 2018م بنحو
اثنين وعشرين وثالثة وعشرين جزء من العشرة ( ،)%22,23حيث
بلغت إيرادات العام 2018م اثنين وعشرين مليون ومئتان وأربعين ألف
ً
مقارنة بعوائد عام 2017م والتي بلغت ثمانية
( )22,240,000ريال سعودي
وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ( )28,597,000ريال
سعودي.

ويعزى هذا الفارق االيجابي الكبير إلى حداثة إدارة األصول وتطور أعمالها
واتساع قاعدة العمالء لديها.

ويعزي هذا االنخفاض إلى التقلبات في أسواق رأس املال وأسواق الدين
ُ
وخاصة في النصف الثاني من العام 2018م.
الرأس مالية بشكل عام،
ً
إضافة إلى عدم إكتمال بعض الصفقات املستهدف إستكمالها في
العام 2018م.

الخطط املستقبلية
والقرارات املهمة
اإلقراض بالهامش

التوسع في املقر الرئيس للشركة

سعيًا من شركة جي آي بي كابيتال إلى تقديم كافة الحلول والخدمات
في شتى املجاالت االستثمارية لكافة عمالئها باختالف احتياجاتهم
وتفضيالتهم االستثمارية ،فإن الشركة تعكف اآلن على تجهيز ما يلزم؛
وذلك استعدادًا للبدء بتقديم خدمة اإلقراض بالهامش ،حيث سيتم طرح
هذه الخدمة كما هو مخطط له في النصف األول من العام 2019م.

نتيجة إلى التوسع بأعمال الشركة وزيادة عدد املوظفين املطرد في
الفترة الحالية واملتوقع لها في الفترة القادمة ،تدرس الشركة توسيع
مقرها الرئيس الكائن في املبنى رقم (ب  )1في واحة غرناطة للمباني
السكنية واملكتبية الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض،
باستئجار مساحة إضافية في نفس املبنى.

جي آي بي كابيتال
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إدارة املخاطر
تعتبر إدارة املخاطر عنصرًا أساسيًا من أعمال الشركة ،حيث ترتكز
ً
إضافة إلى النهج العملي ،على مفهوم خلق
الشركة في هذا املجال
وترسيخ ثقافة إدارة املخاطر لتحقيق الوعي بأهميتها على إختالف
املستويات اإلدارية بالشركة.
تتبع الشركة نهجًا منضبطًا من خالل املحافظة على مجموعة من
السياسات واإلجراءات املطبقة في جميع أنشطة الشركة ،بموجب
دليل سياسات أعمال الشركة ،مع وجود إطار مناسب لإلدارة والرقابة
على تلك األنشطة بشكل عام ،كما تقوم بالخطوات العملية
املمنهجة لتحديد ومراقبة ورصد واإلبالغ عن املخاطر بكافة أشكالها،
التي تتعرض لها الشركة ،أو من املمكن أن تتعرض لها وذلك حسب
طبيعة ونوع كل نشاط تقوم به الشركة بنحو منتظم.
مخاطر السمعة
تولي الشركة أهمية خاصة بمخاطر السمعة ما قد ينتج عنها من تأثير
سلبي كبير في حال عدم كسب ثقة العمالء ،ما ينتج عنه تقليل فرص
التوسع باالعمال املستقبلية ،وقد عملت الشركة على مدار السنوات
ً
ً
رائدة في مجال
شركة
السابقة على أن يكون اسم جي آي بي كابيتال
االستثمار ،حيث تبنت الشركة أفضل السياسات واملعايير املحلية
والعاملية ،واستقطبت الكفاءات من ذوي الخبرات العلمية والعملية
للمحافظة على اسم ومكانة الشركة في سوق االستثمار املحلي.
كما عملت جاهدة بااللتزام 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 وأسعار السوق
السائدة مثل تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت وتقلبات
أسعار 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 االحتفاظ بودائع مربوطة على فترات قصيرة األجل
للتخفيف من آثار هذا النوع من املخاطر.
املخاطر التشغيلية
املخاطر التشغيلية هي عبارة عن مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم
كفاية أوكفاءة األنظمة أو العاملين بالشركة للقيام أو التقصير في
ً
إضافة إلى غياب أو عدم دقة اإلفصاح الالزم
األعمال املنوطه بهم،
عن البيانات بالوقت والشكل املناسب ،أو عدم االمتثال للمتطلبات
التنظيمية ذات الصلة.

قامت الشركة بتنفيذ ضوابط للمخاطر التي يتم مراقبتها بإستمرار
من قبل موظفين أكفاء وذوي خبرة .ونظرًا لحجم وطبيعة األعمال
واالستعدادات والسياسات املوضوعة ألي إحتمال قائم في هذا
الصدد؛ تعتقد إدارة الشركة أن املخاطر التشغيلية تتم إدارتها بشكل
جيد وفعال ما يتناسب مع الوضع الراهن بالشركة.
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 استحقاق موجودات ومطلوبات
الشركة.
ونظرًا إلى أن الشركة تمتلك ميزانية عمومية عالية السيولة ،ما
يجعلها قادرة على تغطية كافة التزامات الشركة بكل سهولة.
وتعتمد الشركة في سياستها في إدارة مخاطر السيولة على وضع
سيناريوهات عدة إحتماالت مختلفة لنقص السيولة وعلى ضوء تلك
السيناريوهات املحتملة تعمل الشركة على تحديد الحد األدنى من
ً
آخذة باالعتبار نوع وحجم التزاماتها.
السيولة
مخاطر اإلئتمان
هي الخسائر املالية الناجمة عن فشل العميل أو الطرف النظير للوفاء
بالتزاماته التعاقدية واملالية ،التي قد تتعرض لها شركة جي آي بي
كابيتال.
وضعت شركة جي آي بي كابيتال السياسات واإلجراءات للتخفيف من
مخاطر االئتمان ،باإلضافة إلى التزام الشركة بمتطلبات هيئة السوق
املالية باستخدام تصنيف الوكاالت لتحديد وزن الخطر املناسب؛
للتعرض ملثل لهذا النوع من املخاطر مع كل مصدر محتمل قد ينتج
عنه هذا النوع من املخاطر.
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نتائج املراجعة السنوية
انطالقًا من أهمية االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح املوضوعة من
قبل الجهات املشرعة واإلجراءات والسياسات املتبعة داخل الشركة،
فإن الشركة تقوم بمراجعة داخلية سنوية تشمل كافة وحدات األعمال
والوحدات املساندة بالشركة ،مع األخذ بعين االعتبار طبيعة وحجم
األعمال بالشركة.
وقد شملت املراجعة الداخلية في العام 2018م الوحدات واألعمال
التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مكافحة غسل األموال
حوكمة الشركات واملطابقة
وحدة تمويل الشركات واستشارات هيكلة الدين
إدارة األصول
الظوابط الداخلية والتسويات
وحدة تقنية املعلومات
إدارة املوارد البشرية
ضريبة القيمة املضافة

مكافحة غسل األموال
لقد شمل نطاق املراجعة أعمال مكافحة غسل األموال إختيار املجاالت
ذات الصلة فيما يتعلق بفتح وصيانة ورقابة حسابات العمالء املختلفة،
حيث تم تقييم أنظمة العمل الداخلية والرقابية في هذا املجال على
أساس أخذ العينات العشوائية ومراجعتها ،وذلك عن الفترة املمتدة
( 16يونيو 2017م  9 -يونيو 2018م).

إدارة األصول
لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة األعمال التي تقدمها إدارة األصول التي
تشمل إدارة صناديق االستثمار وإدارة محافظ العمالء الخاصة (.)DPMs
حيث تم تقييم أنظمة الرقابة والتحكم املعمول بها ،وأجريت اختبارات
االمتثال واالختبارات الجوهرية الضرورية ألداء الضوابط الرئيسة ملعالجة
املعامالت استنادًا إلى أخذ العينات العشوائية عن الفترة محل املراجعة
املمتدة من ( 18أبريل 2017م  22 -أبريل 2018م).
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم التحكم
واإلجراءات في إدارة األصول تتم بطريقة مرضية.
الظوابط الداخلية والتسويات
لقد شمل نطاق املراجعة الظوابط الداخلية ومعالجة العمليات
والتسويات في فترة التدقيق على أساس أساليب أخذ العينات
العشوائية عن الفترة محل املراجعة املمتدة من ( 7أغسطس 2017م -
 6سبتمبر 2018م).
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم إجراءات
ونظم الرقابة الداخلية كان مرضيًا.
وحدة تقنية املعلومات
لقد شمل نطاق املراجعة اختبار الوظائف والعمليات األساسية في وحدة
تقنية املعلومات بحدود حجم البنية التحتية لنظم وتقنية املعلومات
الخاص بالشركة ،وهي كالتالي:

ولم ينتج عن هذا الفحص اكتشاف أية أدلة على أنشطة غسل أموال.
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية .على أن تقييم
السجالت واإلجراءات الداخلية التي تحكم االلتزام بمكافحة غسل األموال
واالمتثال للوائح والقوانين الصادرة عن هيئة السوق املالية جاء مرضيًا.

.1
.2
.3
.4
.5

لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة حوكمة الشركة باإلضافة إلى املطابقة
وااللتزام للمتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل هيئة السوق املالية،
ً
إضافة إلى املبادئ العشرة الواردة في لجنة بازل للرقابة املصرفية ،حيث
تم تقييم الضبط الداخلي والرقابة في هذا املجال عن الفترة املمتدة
( 7مايو 2017م  9 -مايو 2018م).

كما تم تقييم نظم التحقق والرقابة الداخلية في هذا املجال محل
املراجعة التي تمت بتاريخ  21ديسمبر 2017م.وقد تم التقييم من
قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم نظم تقنية املعلومات
مرضي بشكل عام.
وتطبيقاتها كان غير
ٍ

حوكمة الشركة واملطابقة

وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم التحكم
واإلجراءات ونظم الرقابة الداخلية وإطار عمل حوكمة الشركات جاء
مرضيًا.
لقد شمل نطاق املراجعة أنشطة أعمال وحدة تمويل الشركات
واستشارات هيكلة الدين التي تشمل عمليات الدمج واالستحواذ ،زيادة
رأس املال بإصدار األسهم أو الدين عن طريق االكتتابات الخاصة ،أو
الطرح العام ،كذلك استشارات هيكلة الدين .حيث تم تقييم الضبط
الداخلي والرقابة في العمليات بهذا املجال عن الفترة محل املراجعة
( 8يناير 2017م  31 -يناير 2018م).
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم إجراءات
ونظم الرقابة الداخلية كان مرضيًا.

العمليات ومركزية املعلومات
ضبط اإلعدادات
إدارة مكتب املساعدة
أمن املعلومات
إدارة املعلومات

الجدير بالذكر أن وحدة تقنية املعلومات تخضع للمراجعة من قبل وحدة
املراجعة الداخلية حسب خطة املراجعة الداخلية للفترة املمتدة من
( 21ديسمبر  23 - 2017ديسمبر 2018م) ،حيث لم يصدر حتى اآلن
التقرير النهائي لوحدة املراجعة الداخلية بهذا الصدد.
إدارة املوارد البشرية
لقد شمل نطاق املراجعة الداخلية جميع وظائف إدارة املوارد البشرية
التي يتم إسنادها إلى طرف ثالث وهو بنك الخليج الدولي ،كجزء من
اتفاقية تقديم خدمات .وهذا يشمل قسم دفع األجور واملرتبات،
والتخطيط والسياسات وإدارة التوظيف .حيث تم تقييم أنظمة الفحص
والتحكم الداخلي والتحكم في التشغيل .وتم إجراء اختبارات االمتثال
واالختبارات الجوهرية على النحو الضروري فيما يتعلق بأداء الضوابط
الرئيسة ومعالجة املعامالت خالل فترة التدقيق على أساس أخذ العينات
العشوائية ومراجعتها.

جي آي بي كابيتال
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وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم إجراءات
ونظم الرقابة الداخلية كان مرضيًا بشكل عام.
ضريبة القيمة املضافة
لقد شمل نطاق املراجعة الداخلية األنشطة املتعلقة بضريبة القيمة
املضافة بالشركة من حيث نظم التحقق والرقابة الداخلية والتي تمت
بتاريخ  ٢٤يونيو ٢٠١٨م .فقد تم إجراء اختبارات االمتثال واالختبارات

الجوهرية على النحو الضروري بما يتعلق بأداء الضوابط الرئيسة
ومعالجة املعامالت خالل فترة التدقيق على أساس أخذ العينات
العشوائية ومراجعتها.
وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخلية على أن تقييم
الضوابط واإلجراءات املتعلقة بأنشطة القيمة املضافة كان مرضيًا.

تعريف تقييم إدارة املراجعة الداخلية إلجراءات ونظم الرقابة الداخلية للوحدة محل املراجعة
التقييم

التعريف

مرضي

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كاف وفعال.
• يتم إدارة املخاطر بشكل فعال.
ً
معقوال بأن األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها.
• النظام قدم تأكيدًا
• جميع املالحظات صنفت ذات مخاطر “منخفضة”.
• املالحظات صنفت ذات مخاطر “عالية”“ /متوسطة” ولكن في مناطق ال تعتبر ذات مخاطر رئيسة
وذات حد أدنى من التأثر.

مرضي بشكل عام
ٍ

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

ً
معقوال بأن األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية يتم تحقيقها.
• النظام قدم تأكيدًا
• املالحظات صنفت ذات مخاطر “عالية”“ /متوسطة” في السياسات ،اإلجراءات ،الضوابط ،أو غيرها،
وتعتبر مخاطر رئيسة ذات حد أدنى من التأثر.

غير مرضي عام بشكل

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر كاف جزئيًا مع إشارات ضعف مهمة.
• األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها بشكل كامل.
• املخاطر الرئيسة لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال.
• املالحظات املصنفة ذات مخاطر “عالية” حددت نقاط ضعف أو قصور وتستلزم انتباه اإلدارة العليا
ولجنة املراجعة الداخلية.

غير مرضي

بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر غير كاف وغير فعال.
• األهداف املرجوة من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها واملخاطر الرئيسة لم يتم إدارتها.
• املالحظات داخل البيئة الرقابية الداخلية لديها تأثير جوهري على البيانات املالية والقدرة التشغيلية.
ً
عاجال من اإلدارة العليا ومن لجنة املراجعة الداخلية.
• الحالة تستلزم اهتمامًا
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اإلتفاقيات مع أطراف ذات عالقة
عقود إيجار

اتفاقية تقديم خدمات

• لقد تم إبرام عقد إيجار من الباطن بين كل من بنك الخليج الدولي
وشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ  11ربيع األول 1436هـ املوافق
 01يناير 2015م ،حيث قام بنك الخليج الدولي بتأجير مساحة قدرها
خمسمائة وخمسون ( )550مترًا مربعًا في الدور الرابع في املبنى
رقم (ب )١في واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية الواقع
على الدائري الشرقي بمدينة الرياض ،لشركة جي آي بي كابيتال
ليتخذه مكتبًا له.

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:

وقد تم االتفاق على أن تكون مدة العقد ثالث سنوات وثالث أشهر
من تاريخ توقيع العقد ،كما بلغ قيمة عقد اإليجار السنوي للعين
املؤجرة مبلغ وقدره سبعمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة
( )786,500ريال سعودي فقط ال غير.
• كما تم إبرام عقد إيجار من الباطن بين كل من بنك الخليج الدولي
وشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ  04ربيع اآلخر 1438هـ املوافق
 01يناير 2017م ،حيث قام بنك الخليج الدولي بتأجير مساحة قدرها
خمسمائة وخمسون ( )550مترًا مربعًا في الدور الثالث املبنى رقم
(ب )١في واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية الواقع على
الدائري الشرقي بمدينة الرياض ،لشركة جي آي بي كابيتال ليكون
جزءًا من مكاتب الشركة.
وقد تم اإلتفاق على أن تكون مدة العقد لسنة واحدة وثالث
أشهر وذلك من تاريخ توقيع العقد ،كما بلغ قيمة عقد اإليجار
السنوي للعين املؤجرة مبلغ وقدره سبعمائة وستة وثمانون ألف
وخمسمائة ( )786,500ريال سعودي فقط ال غير.
بناء على االتفاق املسبق بالحصول على فترة سماح من بنك
•
ً
الخليج الدولي حتى يتسنى لشركة جي آي بي كابيتال البت في
جدوى اإلبقاء على مكتب الشركة في مدينة الظهران من عدمه،
فقد تم اإلتفاق بين كل من شركة جي آي بي كابيتال وبنك الخليج
الدولي على أن تقوم الشركة بتقليص حجم املكتب الكائن في
برج الكفاح التجاري على طريق الدمام  -الخبر السريع بمدينة
الظهران ،واملستأجر بعقد من الباطن من بنك الخليج الدولي،
الذي يبلغ مساحة قدرها أربعمائة وأربعة وعشرون ( )424مترًا
مربعًا ،وبإيجار سنوي يبلغ مئتان وستة وتسعون ألف وثمانمائة
(( 296,800ريال سعودي إلى مكتب يبلغ مساحته سبعة وعشرين
( )27مترًا مربعًا ،ويبلغ إيجاره السنوي عشرون ألف وسبعمائة
وتسعون ( )20,790ريال سعودي فقط ال غير.
الجدير بالذكر ،أن كافة عقود اإليجار تخضع لشروط عامة معمول بها
بشكل عام في عقود اإليجار ومنها:
-

دفع اإليجار وأية مستحقات أخرى في أوقاتها دون تأخير.
تسليم العين املؤجرة من الباطن بنفس الحالة التي أستالمها
فيها.
أداء كافة إلتزامات املؤجر من الباطن والتمتع بكافة حقوقه بموجب
عقد اإليجار األساسي.
ال يجوز تعديل أو تحرير اإلضافة إلى العقود إال باملوافقة الخطية
املسبقة لكل األطراف.
أي نزاع أو خالف أو مطالبة ناشئة أو متعلقة بهذه العقود أو
اإلخالل بها أو إنهائها أو وجودها أو صحتها يكون عن طريق
االختصاص القضائي الحصري للقضاء املختص في اململكة العربية
السعودية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إدارة شؤون املوظفين
إدارة الشؤون املحاسبية واإلدارية
إدارة شؤون العمليات
إدارة التدقيق الداخلي
إدارة ودعم تقنية املعلومات
إدارة الشؤون القانونية
إدارة املخاطر
إدارة االتصال واإلعالم

ابتداء من تاريخ
وقد تم االتفاق على أن تكون مدة العقد سنة واحدة
ً
 28صفر 1435هـ املوافق  01يناير 2014م ويجدد تلقائيًا عند إنتهاء مدة
العقد ما لم يتم إلغائه من قبل أحد األطراف.
الجدير بالذكر هنا ،انه تم تعديل نطاق الخدمات املقدمة من بنك
الخليج الدولي لشركة جي آي بي كابيتال بتاريخ  30جمادى األولى
1435هـ املوافق  01أبريل 2014م ،بإضافة خدمات تغطي نطاق عمل
إدارة الشؤون القانونية ،إدارة املخاطر وإدارة االتصال واإلعالم لتغطي
كافة الخدمات املبينة أعاله.
كما تم االتفاق بين كل من شركة جي آي بي كابيتال وبنك الخليج
الدولي بتاريخ  20ربيع األول 1437هـ املوافق  01يناير 2016م على
تحديد وتفصيل نوع الخدمات املقدمة من بنك الخليج الدولي لشركة
جي آي بي كابيتال بما يخص تقنية املعلومات.
كما قام كل من شركة جي آي بي كابيتال وبنك الخليج الدولي
بتاريخ  23ربيع األول 1436هـ املوافق  14يناير 2015م بتوقيع اتفاقية
تقوم على إثرها شركة جي آي بي كابيتال بتقديم الخدمات املصرفية
ً
إنابة عنه وذلك نظير أتعاب
االستثمارية لعمالء بنك الخليج الدولي
بناء على كل خدمة
يتم االتفاق عليها مع بنك الخليج الدولي تحسب
ً
بشكل منفصل.
الجدير بالذكر هنا أن ننوه ،بأن اتفاقية تقديم الخدمات وما لحقها من
التعديالت والتوضيحات املبينة أعاله ،هي سارية املفعول كما هي
حتى نهاية العام 2018م.
النقد والودائع
يعتبر بنك الخليج الدولي البنك الرئيس لشركة جي آي بي كابيتال،
حيث تقوم الشركة من خالله بمعظم التعامالت والخدمات البنكية.
كما هو مبين بالقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية بتاريخ
 31ديسمبر 2018م ،فإن الشركة تحتفظ بمبلغ بما يقارب من ثمانية
ماليين وتسعمائة واثنان وثالثون ألف ( )8,932,000ريال سعودي كنقد
جار ومبلغ مائة وواحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف ()181,500,000
ريال سعودي كودائع قصيرة األجل لدى بنك الخليج الدولي.

جي آي بي كابيتال
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معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،قام بنك الخليج الدولي
بتقديم خدمات لشركة جي آي بي كابيتال ،حيث تم تحميل الشركة
بتكلفة هذه الخدمات التي تبلغ مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف
( )1,796,000ريال سعودي.

بخالف ما ورد أعاله ،فإنه ال يوجد أية أعمال أو عقود بين شركة جي
آي بي كابيتال وبين أي شخص له 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 املديرين التنفيذيين للشركة
أوأي شخص له عالقة بأي منهم.

كما قامت شركة جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات استشارية لبنك
الخليج الدولي “اململكة العربية السعودية” خالل العام املنتهي في
 31ديسمبر 2018م وقد تم تحميل تكلفة هذه الخدمات على بنك
الخليج الدولي “اململكة العربية السعودية” بمبلغ مائة وأربعة آالف
( )104,000ريال سعودي.

مطلوبات الشركة
القروض

كشف مديونية الشركة

سواء كانت واجبة السداد عند الطلب وال غير
ال توجد أية قروض
ً
ذلك على شركة جي آي بي كابيتال ،كذلك لم يكن هناك أية مبالغ
مسددة مستحقة خالل السنة.

بلغت إجمالي املطلوبات على الشركة في نهاية السنة املالية
لعام 2018م خمسة وثالثون مليون وخمسمائة وثمان وثالثون ألف
( )35,538,000ريال سعودي ،مقسمة إلى مطلوبات متداولة حيث
بلغت ثمان وعشرون مليون ومائتان وثالثون ألف ( )28,230,000ريال
سعودي وهي عبارة عن مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى،
ومطلوبات غير متداولة بلغت سبعة ماليين وثالثمائة وثمانية آالف
( )7,308,000ريال سعودي وهي عبارة عن مخصص مكافآت نهاية
الخدمة للموظفين.

الجزاءات والعقوبات النظامية
يؤكد مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال بأنه لم يتم فرض أية
غرامات مالية أو مخالفات من قبل هيئة السوق املالية أو أية جهات
تنظيمية أخرى داخل اململكة أو خارجها على الشركة خالل العام 2018م.

شكر وتقدير
ينتهز مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال هذه
الفرصة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لهيئة السوق
املالية على ما تبذله من جهد كبير في تنظيم وتطوير
ً
إضافة إلى
السوق املالية باململكة العربية السعودية،
الدور الريادي في تعزيز وترسيخ أسس ومعايير ثقافة
اإلستثمار السليمة لكل من الشركات العاملة باململكة
وموظفيها ،وذلك لتوفير املناخ املالئم لالستثمار وزيادة
ثقة املستثمرين به وحمايتهم من املمارسات الخاطئة.
ّ
والل ولي التوفيق،
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