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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

ــي أن أضــع بيــن  ــال، يطيــب ل ــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة جــي آي بــي كابيت ــة عــن نفســي ونياب أصال
أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال للعــام املالــي املنتهــي فــي 5 جمــادى األول 1441هـــ 
ــن أهــم  ــا وع ــن الشــركة ونتائجه ــذة مختصــرة ع ــه نب ــن طيات ــذي يحمــل بي املوافــق 31 ديســمبر 19	2م، وال

التطــورات واألنشــطة التــي قامــت بهــا الشــركة.

كمــا يتضمــن نتائــج املراجعــة الســنوية واملؤشــرات والتحليــالت املاليــة التــي تبــرز األداء املالــي عــن العــام 
املنصــرم 19	2م. مــن جانــب آخــر، يصاحــب هــذا التقريــر الحســابات الختاميــة املدققــة واإليضاحــات املصاحبــة 
لهــا وتقريــر املراجــع الخارجــي عــن العــام املالــي املنتهــي فــي 5 جمــادى األول 1441هـــ املوافــق 31 ديســمبر 

19	2م.

عبداهلل�بن�محمد�الزامل
رئيس�مجلس�اإلدارة
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ــة، تأسســت عــام 8		2م، وتعمــل  ــال، هــي شــركة شــخص واحــد مســاهمة مقفل ــي كابيت شــركة جــي آي ب
بموجــب الســجل التجــاري رقــم 244294	1	1 املــؤرخ فــي 6 صفــر 1429هـــ املوافــق 14 فبرايــر 8		2م، وترخيــص 

هيئــة الســوق املاليــة رقــم 37-78	7	 املــؤرخ فــي 8 رجــب 1428هـــ املوافــق 22 يوليــو 7		2م. 

ملحة مختصرة 
عن الشركة

املقر�الرئيسي�للشركة�وفرعها

املقر الرئيسي للشركة
غرناطــة  واحــة   - )ب1(  رقــم  مبنــى  املنخفضــة  املبانــي 
للمبانــي الســكنية واملكتبيــة – الطريــق الدائــري الشــرقي

ص. ب. 89589 الرياض 11692، اململكة العربية السعودية
 +966 11 511 966+ | فاكس: 1	22 11 834 تلفون: 		84

فرع الشركة بمدينة الظهران
برج الكفاح، طريق امللك فهد

ص.ب 39268، الظهران 31942، اململكة العربية السعودية
+966 11 511 966+ | فاكس: 1	22 13 866 هاتف: 5881

www.gibcapital.com :املوقع االلكتروني
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يتكــون رأس مــال الشــركة املصــرَّح بــه واملدفــوع كمــا فــي 5 جمــادى األول 1441هـــ املوافــق 31 ديســمبر 
ــون )			,			,	2( ســهم  ــى عشــرين ملي ــال ســعودي مقســمة إل ــون )			,			,		2( ري ــي ملي ــن مئت 19	2م م
إســمي متســاوية القيمــة، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )	1( ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة عينيــة. 

حيــث اكتتــب املالــك فــي كامــل رأس املــال وتــم دفــع قيمــة األســهم بالكامــل.

ويمثل الجدول التالي تفاصيل املساهمة في رأس املال:

هيكل امللكية ورأس 
مال الشركة

نسبة املساهمة القيمة األسمية عدد األسهم املساهمون

%1		 2		,			,			 2	,			,			 بنك الخليج الدولي ش.م.ب، البحرين
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أنشطة الشركة
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يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات املاليــة والتــي تشــتمل 
األنشــطة التاليــة:

خدمــات التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد بالتغطيــة 	
الترتيب 	
تقديم املشورة 	
إدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء 	
الحفظ 	

وفيمــا يلــي عــرض موجــز عــن إدارات األعمــال بالشــركة والتــي تقــدم باقــة منوعــة مــن املنتجــات والخدمــات 
التــي تــم تصميمهــا لتوفيــر الحلــول االســتثمارية واملاليــة املبتكــرة لتلبيــة إحتياجــات عمــالء الشــركة: 

إدارة�األصول
ذو  عمــل  فريــق  بالشــركة  األصــول  إدارة  تمتلــك 
إدارة  مجــال  فــي  وخبــرة  عاليــة  احترافيــة  كفــاءات 
ــاز  ــادر بإمتي ــه ق األصــول بمختلــف فئاتهــا، ممــا يجعل
منتجــات  وإبتــكار  اســتثمارية  فــرص  خلــق  علــى 
اســتثمارية لتحقيــق أهــداف العمــالء والحصــول علــى 
عوائــد مجزيــة علــى املــدى الطويــل مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار رغبــة وقــدرة العميــل علــى تحمــل املخاطــر.

ــدء  وبالرغــم مــن قصــر الفتــرة الزمنيــة نســبيًا منــذ ب
ــدأ العمــل فــي عــام  تأســيس إدارة األصــول، حيــث ب
17	2م، فقــد بلــغ حجــم األصــول املــدارة بنهايــة عــام 
19	2م ثــالث مليــارات وســتمائة و ســبعين مليــون 
بالعــام  مقارنــًة  ســعودي،  ريــال   )3,67	,			,			(
ــة  ــار وســبع مائ ــان ملي ــذي بلــغ اثن ــذي يســبقه وال ال
مليــون )			.			,		2,7( ريــال ســعودي، بإرتفــاع قــدره 
ريــال   )97	,			,			( مليــون  ســبعين  و  تســعمائه 
ســعودي وبنســبة ســتة و ثالثــون )%36( باملئــة، 
ممــا يــدل علــى القــدرات العاليــة التــي يتميــز بهــا 
فريــق العمــل وعالقتــه مــع العمــالء املبنيــة علــى 

ــن. ــن الطرفي ــة بي ــة املتبادل الثق

دائرتهــا  تنويــع  علــى  األصــول  إدارة  مــن  وســعيًا 
االســتثمارية، قامــت اإلدارة بطــرح صنــدوق جــي آي 
بــي لفــرص أســهم الشــرق األوســط وشــمال افريقيا، 
وذلــك لتلبيــة احتياجــات املســتثمرين مــن األفــراد 
والشــركات، ويهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق نمــو 
رأســمالي علــى املــدى املتوســط والطويــل بشــكل 
نشــط فــي أســهم الشــركات املدرجــة فــي أســواق 

منطقــة الشــرق األوســط و شــمال افريقيــا. 



تقرير مجلس اإلدارة ٢٠١٩م

١٠

املصرفية�االستثمارية
ــث  ــة االســتثمارية حي ــال املصرفي ــدة فــي مج ــر الشــركات الرائ ــال إحــدى أكب ــي كابيت ُتعــد شــركة جــي آي ب

تملــك ســجل حافــل مــن اإلنجــازات.

أسواق�رأس�املال

الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  رائــدة  كشــركة 
املصرفيــة االســتثمارية أتمــت جــي آي بــي كابيتــال 
العديــد مــن الصفقــات ضمــن أســواق رأس املــال 
خــالل عــام 19	2م بنجــاح وحرفيــة عاليــة، كمــا لعبــت 
ــر الصفقــات علــى اإلطــالق فــي  دورًا مهمــًا فــي أكب
تاريــخ أســواق رأس املــال فــي اململكــة وذلــك ضمــن 
ــة وخاصــة  اصــدارات أســهم مــن خــالل طروحــات أولي

وصفقــات دمــج واســتحواذ. 

وقــد شــملت  قائمــة عمــالء الشــركة العديــد مــن 
جهــات  ماليــة،  مؤسســات  التجاريــة،  الشــركات 
حكوميــة وعــددًا مــن املكاتــب االســتثمارية العائليــة. 
وتقــوم وحــدة أســواق رأس املــال بالشــركة بتوفيــر 
ــب  ــب الطل ــة حس ــتثمارية مصمم ــة واس ــول مالي حل

لتلبيــة احتياجــات وأهــداف العمــالء.

أسواق�الدين�الرأسمالية

توفــر إدارة أســواق الديــن الرأســمالية للعمــالء خبــرات 
وتعامــالت مميــزة فــي جميــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولديهــا معرفــة متعمقــة بالســوق املحلية، 
واألســواق الدوليــة وخبــرة طويلــة فــي مجــال هيكلــة 

وإصــدار وتســويق الصكــوك والســندات.

كمــا تقــدم الشــركة مجموعــة واســعة مــن الحلــول 
ــة  ــزة لتلبي ــن الرأســمالي املجه ــة ألســواق الدي املالي
إحتياجــات وأهــداف العمــالء والتــي تشــمل الســندات 
والصكــوك، األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل وخدمــات 
استشــارات التصنيــف اإلئتمانــي وغيرها مــن الخدمات.

وقــد لعبــت الشــركة دورًا بارزًا واحتلــت مكانة متقدمة 
فــي قائمــة تصنيفات البنوك االســتثمارية العاملة في 
اصــدارات أســواق الديــن الرأســمالية علــى املســتوى 
اإلقليمــي بشــكل عــام كداللــة واضحــة علــى مكانــة 

الشــركة وخبرتهــا املميــزة فــي هــذا املجــال.
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استشارات�الديون

تقــوم الشــركة مــن خــالل وحــدة استشــارات الديــون بتوفيــر مجموعــة شــاملة مــن حلــول االستشــارات وتمويــل 
ــات  ــن املتمرســين بمســاعدة العمــالء بمعالجــة املوضوع ــق مــن املهنيي ــث يقــوم فري ــن لعمالئهــا، حي الدي
واملتطلبــات املتعلقــة بالديــن، ويشــمل ذلــك جمــع الديــون الجديــدة لتطويــر املشــاريع وهيكلــة القــروض 

القائمــة وتمويــل عمليــات الهيكلــة واالســتحواذ.

وتضــم قائمــة عمالئنــا شــركات إقليميــة عامــة وخاصــة، وشــركات مســاهمة خاصــة، ومؤسســات ماليــة وحكومــات. 
وإلــى جانــب ذلــك تعمــل شــركة جــي آي بــي كابيتــال كمستشــار مســتقل لعمالئهــا، حيــث تقــدم االستشــارات 

املحايــدة واملســتقلة بشــأن حلــول التمويــل املرنــة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة.

إدارة�الوساطة
ــل  ــدء بممارســة نشــاط التعامــل بصفــة وكي ــة بالب ــة الســوق املالي لقــد حصلــت الشــركة علــى موافقــة هيئ
وذلــك بتاريــخ 15 صفــر 	144هـــ املوافــق 24 اكتوبــر 18	2م. وقــد بــدأت الشــركة فعليــًا بممارســة نشــاط 
ــاطة  ــق ادارة الوس ــى فري ــث يتول ــق 5	/3	/	144هـــ، حي ــخ 18/11/13	2م املواف ــل بتاري ــة وكي ــل بصف التعام

ــالل 19	2م. ــعودية، وخ ــهم الس ــوق األس ــي س ــهم ف ــع األس ــراء وبي ــة بش ــالء الخاص ــات العم ــذ طلب تنفي

ــع  ــات العمــالء للبي ــذ طلب ــاص لتنفي ــام 19	2 م منصــة خ ــن ع ــي م ــي النصــف الثان ــت الشــركة ف ــا اطلق كم
ــي ســوق األســهم الســعودي. والشــراء ف

كمــا حققــت إدارة الواســطة فــي جــي آي بــي كابيتــال صفقــات تعامــل فــي الســوق الســعودي بمــا يزيــد عــن 
مليــاري ومائــة مليــون ريــال ســعودي وقامــت بفتــح مايزيــد عــن 	65 محفظــة وســاطة خــالل 19	2م.
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حوكمة وإدارة 
الشركة
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تولــي شــركة جــي آي بــي كابيتــال االهتمــام الكبيــر بأعلــى املعاييــر وأفضــل املمارســات الخاصــة بحوكمــة 
الشــركة ملــا لهــا مــن أثــر علــى زيــادة الشــفافية وحمايــة مصالــح املــالك والعمــالء.

حيــث ُيشــرف علــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن ســبعة أعضــاء. كمــا ينبثــق مــن املجلــس 
لجنــة املراجعــة واملخاطــر ولجنــة املكافــآت والترشــيحات والتــي تكــون تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة لضمــان 

اســتقاللية هــذه اللجــان. 

يبيــن الرســم البيانــي التالــي الهيــكل التنظيمــي واإلداري للشــركة والــذي يوضــح تسلســل االرتبــاط اإلداري 
بالشــركة:

الرئیس التنفیذي
وعضو مجلس اإلدارة

رئیس وحدة
دعم األعمال

مدیر إدارة
املخاطر

رئیس إدارة
الوساطة

رئیس املشورة
االستثماریة

مدیر االلتزام
ومسؤول مکافحة

غسل األموال

مدیر املوارد
البشریة

املدیر املالي

رئیس إدارة
األصول

رئیس الخدمات
املصرفیة االستثماریة

أسواق رأس املال

أسواق الدین الرأس مالي

االستشارات املالیة

مدیر العملیات

العملیات

أنظمة املعلومات

سکرتیر
مجلس اإلدارة

لجنة املراجعة
واملخاطر

لجنة الترشیحات
واملکافآت

مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

عبداهلل�بن�محمد�الزامل
الجنسية: سعودي

املنصب: رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

ــات  ــة واشــنطن، الوالي ــة مــن جامع ــوس فــي الهندســة الصناعي ــة البكالوري ــى درج ــداهلل الزامــل عل حصــل عب
املتحــدة االمريكيــة فــي عــام 1987م، كمــا حــاز علــى درجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال “MBA” مــن جامعــة 

امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن، الظهــران، اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي عــام 1993م.

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي 	
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي – البحرين 	
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة العربية السعودية 	
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ 	
عضو مجلس إدارة مجلس املنطقة الشرقية 	
رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام 	
عضو مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار  	
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للحديد القابضة 	
عضو مجلس إدارة مدرسة الظهران األهلية 	
عضو مجلس إدارة املجموعة الخليجية للعزل 	
عضو مجلس إدارة الزامل للخدمات البحرية 	
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل ملكيفات الهواء 	
عضو املجلس اإلستشاري في التجمع الصحي باملنطقة الشرقية 	
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عبدالعزيز�بن�عبدالرحمن�الحليسي
الجنسية: سعودي

املنصب: عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

حصــل عبدالعزيــز الحليســي علــى درجــة البكالوريــوس 
أوســتن،  تكســاس،  جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي عــام 1989م.

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة لبنــك  	
الخليــج الدولــي – البحريــن

الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة لبنــك  	
الخليــج الدولــي - الســعودية

	  - الدولــي  الخليــج  بنــك  إدارة  مجلــس  عضــو 
املتحــدة اململكــة 

عضو مجلس اإلتحاد السعودي للجولف 	
عضو مجلس جولف السعودي 	
لألســواق  	 االستشــاري  املجلــس  فــي  عضــو 

الواليــات  الدولــي -  التمويــل  الناشــئة بمعهــد 
األمريكيــة املتحــدة 

جون�امانويل�اكزيفوس
الجنسية: أمريكي

املنصب: عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

البكالوريــوس  درجــة  علــى  اكزيفــوس  جــون  حصــل 
ــدة  ــات املتح ــورك، بالوالي ــل، نيوي ــة كورني ــن جامع م
االمريكيــة فــي عــام 1976م. كمــا حــاز علــى درجــة 
ــات  ــوراه )JD( مــن جامعــة بينســلفينيا، بالوالي الدكت

املتحــدة األمريكيــة فــي عــام 	198م.

عضو نقابة املحامين األمريكيين 	
عضــو نقابــة محاميــن واليــة إلينــوي بالواليــات  	

األمريكيــة املتحــدة 
عضــو مجلــس إدارة شــركة إدارة جــي آي بــي -  	

اململكــة املتحــدة
عضــو املجلــس االستشــاري فــي مركــز كارنيجــي  	

اوروبــا
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بدر�بن�عبدالرحمن�السياري
الجنسية: سعودي

املنصب: عضو مجلس إدارة – مستقل

ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــياري عل ــدر الس ــل ب حص
الريــاض،  ســعود،  امللــك  جامعــة  مــن  املحاســبة 

1987م. عــام  فــي  الســعودية  العربيــة  اململكــة 

مديــر االســتثمار فــي شــركة أوقــاف ســليمان 	
القابضــة الراجحــي 

عضــو مجلــس إدارة الشــركة التعليميــة املتطورة 	
)ADEC(

عضــو مجلــس إدارة شــركة دواجــن الوطنيــة - 	
ــر مص

عضــو لجنــة االســتثمار فــي املؤسســة العامــة 	
ملستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي – وريــف 

ــة الخيري
عضــوء لجنــة االســتثمار فــي صنــدوق التنميــة 	

العقاريــة
عضــو لجنــة االســتثمار فــي مركــز امللــك ســلمان 	

ألبحــاث االعاقــة

عبدالعزيز�بن�عبداهلل�النعيم
الجنسية: سعودي

املنصب: عضو مجلس إدارة – مستقل

ــوس  ــة البكالوري ــى درج ــم عل ــز النعي حصــل عبدالعزي
فــي العلــوم اإلداريــة بتخصــص املاليــة مــع تخصــص 
مصاحــب فــي اإلقتصــاد مــن جامعــة MIT، بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة. كمــا حصــل علــى شــهادة محلــل 

مالــي معتمــد «CFA» وذلــك فــي عــام 6		2م.

املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس 	
فــي شــركة ميــار كابيتــال مانجمنــت

املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس 	
فــي شــركة مستشــارين ميــار ادفايزرز

عضــو مجلــس إدارة وشــريك فــي شــركة صنــدوق 	
ميــار املحــدودة

عضــو مجلــس إدارة شــركة الصناعــات الكيميائيــة 	
األساســية «بــي ســي اي»

الضحيــان 	 عبــداهلل  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
املحــدودة وأوالده 

التركــي 	 إدارة عبدالرحمــن علــي  عضــو مجلــس 
واملقــاوالت للتجــارة 

املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس 	
لشــركة فيانايــال لالســتثمار املحدودة

عضــو مجلــس إدارة ومؤســس لشــركة كاليــدرا 	
العامليــة القابضــة املحــدودة

	D+3 لشــركة  ومؤســس  إدارة  مجلــس  عضــو 
املحــدودة كابيتــال 

	D+3 عضــو مجلــس إدارة ومؤســس لصنــدوق 
العاملــي لتخصيــص األصــول املحــدودة

عضو مجلس إدارة صندوق الصناديق )جدى(	
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أسامة�بن�محمد�شاكر
الجنسية: سعودي

املنصب: عضو مجلس إدارة – تنفيذي

حصــل أســامة محمــد شــاكر علــى درجــة البكالوريــوس 
ــن  ــة م ــة تخصــص أســاليب كمي ــوم اإلداري ــي العل ف
ــة  ــة العربي ــاض، اململك ــعود، الري ــك س ــة امللل جامع
ــة  ــى درج ــاز عل ــا ح ــام 1987م. كم ــي ع ــعودية ف الس
املاجســتير فــي العلــوم فــي اإلحصــاء مــن جامعــة 
كولــورادو الحكوميــة، بمدينــة فــورت كولينــز بواليــة 

ــام 1993م. ــي ع ــة ف ــورادو، األمريكي كول

للتطويــر 	 األرجــان  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
العقــاري

الســعودية 	 للجمعيــة  االســتثمار  لجنــة  عضــو 
اإلنتبــاه وتشــتت  الحركــة  فــرط  الضطــراب 

للتأميــن 	 العربيــة  بوبــا  االســتثمار  لجنــة  عضــو 
لتعاونــي ا

زيد�بن�عبدالرحمن�القويز
الجنسية: سعودي

املنصب: عضو مجلس إدارة – مستقل

البكالوريــوس فــي  القويــز علــى درجــة  زيــد  حصــل 
الريــاض،  ســعود،  امللــك  جامعــة  مــن  املحاســبة 
1987م. عــام  فــي  الســعودية  العربيــة  اململكــة 

لجنــة 	 وعضــو  مســتقل  إدارة  مجلــس  عضــو 
للتأميــن  العربيــة  بوبــا  لشــركة  املراجعــة 

نــي و لتعا ا
اللجنــة 	 وعضــو  مســتقل  إدارة  مجلــس  عضــو 

التنفيذيــة ورئيــس لجنــة الترشــيحات واملكافــآت 
للبنــك األهلــي التجــاري

رئيــس لجنــة األصــول واملطلوبــات ورئيــس لجنــة 	
املخاطــر لشــركة ماســك

رئيس لجنة املراجعة لشركة نون لالستثمار	
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وفــي إطــار مــا ســبق، نــود أن ننــوه هنــا إلــى أن الســيد/ بــدر بــن عبدالرحمــن الســياري، قــد انضــم إلــى مجلــس 
إدارة الشــركة كعضــو مســتقل، وذلــك بعــد موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى تعيينــه بتاريــخ 27 جمــادى 

االول 	144هـــ املوافــق 5 ينايــر 19	2م.

ــك بعــد  ــى مجلــس إدارة الشــركة كعضــو مســتقل وذل ــز، إل ــن عبدالرحمــن القوي ــد ب كمــا انضــم الســيد/ زي
ــة 	144هـــ املوافــق 8 اغســطس 19	2م. ــخ 6 ذو الحج ــه بتاري ــى تعيين ــة عل ــة الســوق املالي ــة هيئ موافق

إنعقاد مجلس اإلدارة خالل عام 19	2م

لقــد تــم إنعقــاد عــدد أربــع جلســات ملجلــس إدارة الشــركة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
19	2م، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

18
ديسمبر

26
سبتمبر

2	
مايو

4
مارس

أسماء الحاضرين في الجلسة من االعضاء

عبداهلل بن محمد الزامل

جون�امانويل�اكزيفوس

عبدالعزيز�بن�عبدالرحمن�الحليسي

عبدالعزيز�بن�عبداهلل�النعيم

بدر�بن�عبدالرحمن�السياري

ال ينطبق ال ينطبق زيد�بن�عبدالرحمن�القويز

أسامة�بن�محمد�شاكر
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لجنة�الترشيحات�واملكافآت:
تتكــون لجنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، ويتــم تعييــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا 

مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة.

كمــا يتمثــل دور لجنــة الترشــيحات واملكافــآت فــي مراجعــة وإســداء املشــورة إلــى مجلــس إدارة الشــركة فــي 
املســائل املتعلقــة بالترشــيحات واألجــور واملكافآت.

وتشمل مسؤوليات اللجنة، على سبيل املثال ال الحصر:

ــة  	 تحديــد وتقييــم املهــارات والكفــاءات املطلوب
املجلــس  ولجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  فــي 

التنفيذيــة واإلدارة 
تقييــم ســنوي ملــدى توفــر املهــارات والكفــاءات  	

املطلوبــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
ــة التنفيذي

مجلــس  	 أعضــاء  أداء  ملراجعــة  اجــراءات  وضــع 
ككل املجلــس  وأداء  فــردي  بشــكل  اإلدارة 

وضــع اجــراءات ملراجعــة أداء كبــار املســؤولين  	
التنفيذييــن بشــكل فــردي وأداء اإلدارة التنفيذيــة 

ككل
وضــع اجــراءات لتحديــد املرشــحين املناســبين  	

للتعييــن فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
ــن ليصبحــوا  	 ــة باألشــخاص املؤهلي ــد وتوصي تحدي

ــة ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــي مجل أعضــاء ف
واإلدارة  	 اإلدارة  ملجلــس  خالفــة  خطــة  وضــع 

للشــركة التنفيذيــة 

تقديــم وصــف وظيفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة  	
واملســتقلين  التنفيذييــن  وغيــر  التنفيذييــن 

للشــركة التنفيذيــة  واإلدارة 
إدارة  	 مجلــس  إلــى  توصيــات  وتقديــم  مراجعــة 

بتحديــد  الشــركة  سياســة  بشــأن  الشــركة 
بأعضــاء  يتعلــق  فيمــا  والحوافــز  املكافــآت 
مجلــس إدارة الشــركة وكبــار املــدراء التنفيذييــن 
املبــادئ  مراعــاة  مــع  الشــركة،  وموظفــي 

بهــا املعمــول  التنظيميــة  التوجيهيــة 
مراجعــة مــدى مالئمــة وأهميــة سياســة املكافــآت  	

وبرامــج املنافــع التنفيذيــة األخــرى للشــركة
وضع آلية مراجعة الرواتب التي تتبعها الشركة 	
اإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة املكافــآت داخــل  	

الشــركة

ولقــد تــم عقــد إجتماعيــن للجنــة خــالل الســنة املاليــة 
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 19	2م.

تجــدون فــي الجــدول أدنــاه قائمــة بأســماء أعضــاء اللجنــة ومناصبهــم وتواريــخ انعقادهــا وســجل حضــور 
اللجنــة: اجتماعــات 
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لجنة�املراجعة�واملخاطر:
وتتكــون لجنــة املراجعــة واملخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، حيــث تــم تعييــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا 

مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة وقــد تــم املوافقــة علــى ذلــك التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.

مــن أبــرز مــا تقــوم بــه لجنــة املراجعــة واملخاطــر بشــكل عــام، هــو مراجعــة وإســداء املشــورة إلــى مجلــس 
إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق بــكل مــن الضوابــط الداخليــة وإدارة املخاطــر، القوائــم املاليــة، املراجعــة الداخليــة 

والخارجيــة، االلتــزام باللوائــح والقوانيــن الداخليــة والخارجيــة، حجــم املخاطــر ومســتوى قبولهــا وغيرهــا.

وتشمل مسئوليات اللجنة، على سبيل املثال ال الحصر:

اإلشــراف علــى تطويــر اســتراتيجية وسياســات  	
وتحديثهــا  ومراجعتهــا  املخاطــر،  إلدارة  شــاملة 
بنــاًء علــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة املتغيــرة 
ــى  ــات بهــذا الشــأن إل ــم التوصي للشــركة، وتقدي

مجلــس إدارة الشــركة
إدارة املخاطــر وتقييــم  	 اإلشــراف علــى نظــام 

ومراقبــة  لتحديــد  واآلليــات  األنظمــة  فعاليــة 
الشــركة  تهــدد  التــي  املخاطــر 

الشــركة  	 تعــرض  عــن  تقاريــر  ومراجعــة  تلقــي 
ومخاطــر  الســوق  ومخاطــر  االئتمــان  ملخاطــر 
الســيولة ومخاطــر التشــغيل وكفايــة رأس املــال 

االســتعراض قيــد  للفتــرة  االقتضــاء(  )عنــد 
الداخليــة  	 الرقابــة  نظــام  فعاليــة  فــي  النظــر 

للشــركة، بمــا فــي ذلــك الضوابــط علــى التقاريــر 
والخطــأ  اإلحتيــال  واكتشــاف  ملنــع  املاليــة 
وأمــن املعلومــات والضوابــط واتفاقــات مســتوى 

الخدمــة
املعمــول  	 املحاســبية  السياســات  مراجعــة 

باملبــادئ  املتعلقــة  الرئيســية  والقضايــا  بهــا 
ســنوًيا  املاليــة  البيانــات  وعــروض  املحاســبية 
وإســداء املشــورة ملجلــس إدارة الشــركة بشــأن 

الشــأن بهــذا  تتعلــق  توصيــات  أي 

واملراجعيــن  	 اإلدارة  مــع  الســنوية  املراجعــة 
الدوريــة املراجعــة  عمليــات  لنتائــج  الخارجييــن 

اإلشــراف علــى أنشــطة املراجعيــن الخارجييــن  	
ونطاقهــا،  الســنوية  املراجعــة  ومراجعــة خطــة 

مراجعــة أدائهــم
اإلشــراف علــى إدارة املراجعــة الداخليــة، ومراجعة  	

التقاريــر املقدمــة منهــا، ومتابعــة تنفيــذ التدابيــر 
الــواردة  بالتعليقــات  يتعلــق  فيمــا  التصحيحيــة 

فــي التقاريــر املقدمــة
مراجعــة فعاليــة أنظمــة مراقبــة االمتثــال للوائــح  	

والقوانيــن ومراجعــة نتائــج اإلختبــارات والتدقيــق 
وااللتــزام  املطابقــة  إدارة  بهــا  تقــوم  التــي 
ومســؤول اإلبــالغ عــن غســل األمــوال بالشــركة 

وأي جهــات تنظيميــة خارجيــة
املخاطــر  	 تحمــل  علــى  الشــركة  قــدرة  تقييــم 

مســتوى  وجــود  مــن  والتأكــد  لهــا،  والتعــرض 
مقبــول مــن املخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة 
ــر  ــاوز هــذا املســتوى، ومراجعــة التقاري وعــدم تج
املتعلقــة بذلــك، والتدابيــر املوصــى بهــا إلدارة 

هــذه املخاطــر
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تاريخ�عقد�الجلسة

3
ديسمبر

19
سبتمبر

20
مايو

3
مارس

املنصب
أسماء الحاضرين في 
الجلسة من االعضاء

رئيس اللجنة - 
مستقل

زيد بن عبدالرحمن القويز

عضو لجنة – غير 
تنفيذي

حسن�محمود�املال

عضو�لجنة�-�
مستقل

سلطان�عبدالعزيز�املدبل

ولقــد تــم عقــد عــدد أربــع إجتماعــات للجنــة املراجعــة واملخاطــر خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 
19	2م. ديســمبر 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه قائمــة بأســماء اعضــاء اللجنــة ومناصبهــم وتواريــخ انعقادهــا وســجل حضــور 
اجتماعــات اللجنــة:

ننــوه هنــا إلــى أن الســيد/ زيــد بــن عبدالرحمــن القويــز، تــم تعيينــه رئيــس للجنــة املراجعــة واملخاطــر بقــرار 
مــن مجلــس إدارة الشــركة، وقــد تمــت املوافقــة علــى هــذا القــرار مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الغيــر عاديــة 

والتــي ُعقــدت بتاريــخ 15 رمضــان 1441هـــ املوافــق 	2 مايــو 19	2م.



التعويضات واملكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة 

التنفيذيين وكبار 
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تــم تحديــد مكافــآت وبــدالت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى مــا تــم االتفــاق عليــه فــي عقــد التعييــن 
ــود  ــة، حســب عق ــإدارة التنفيذي ــور ل ــب واألج ــع الروات ــم دف ــا ت ــس اإلدارة، كم ــن أعضــاء مجل ــكل عضــو م ل
العمــل املبرمــة معهــم، باإلضافــة إلــى مكافــآت ســنوية مرتبطــة بــاألداء بنــاًء علــى توصيــات لجنــة املكافــآت 

والترشــيحات واعتمــاد مجلــس اإلدارة لهــا. 

يبيــن الجــدول التالــي مجمــوع مــا تــم دفعــه كتعويضــات ومكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن 
بالشركة:

ستة�من�كبار�التنفيذيين�
ممن�تلقوا�أعلى�املكافآت�

والتعويضات�من�بينهم�الرئيس�
التنفيذي�واملدير�املالي�

أعضاء املجلس غير 
التنفيذيين / وأعضاء 
املجلس املستقلين

أعضاء مجلس 
اإلدارة التنفيذيين

البيان

6,324,78	 - - الرواتب واألجور

3,278,86	 1	5,			 - البدالت

7,535,000 651,288 -
املكافآت�الدورية�

والسنوية

- - - الخطط�التحفيزية

- - - العموالت

- - -
تعويضات�ومزايا�

عينية�

ــذي الســيد/ أســامة  ــن إدارة الشــركة وعضــو مجلــس اإلدارة التنفي ــاق بي ــم اإلتف ــه ت ــا، ان ــر بالذكــر هن وجدي
بــن محمــد شــاكر، بعــدم إســتالمه أي تعويضــات أو مكافــآت نظيــر عضويتــه باملجلــس وذلــك لكونــه يشــغل 

منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة.



الخطط املستقبلية 
والقرارات املهمة
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إدارة�الشركة
لقــد تــم تغييــر عــدد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة من 
ــة  ــى ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعي ســتة أعضــاء إل
العامــة العاديــة للمســاهمين / مــالك رأس املــال 
ــخ 18 رمضــان  ــالث ســنوات بتاري ــد عــن ث ملــدة ال تزي
	144هـــ املوافــق 22 مايــو 19	2م، وذلــك بعــد إتخــاذ 

ــة. ــة الالزم ــات النظامي ــراءات واملوافق ــة االج كاف

إدارة�األصول
عــام 	2	2م علــى توســيع  خــالل  التركيــز  ســيتم 
وذلــك  املــدارة  واألصــول  العمــالء  قاعــدة  وتنويــع 
للمنتجــات  إضافيــة  أصــول  اســتقطاب  عــن طريــق 
والتــي تشــمل األســهم  املتنوعــه إلداره األصــول 
والســندات واألصــول املتعــددة والتــي يتــم إدارتهــا 
باألســواق الخليجيــة والعربيــة إضافــًة إلــى الســوق 

الســعودي. 

إدارة�الوساطة
يعمــل فريــق الوســاطة فــي جــي آي بــي كابيتــال 
علــى تقديــم منتجــات جديــدة منهــا فتــح أســواق 
تقديــم  وكذلــك  فيهــا  للتــداول  للعمــالء  جديــدة 
منتــج التــداول بالهامــش املتوافــق مــع الشــريعة 
والتقليــدي لعمــالء البنــك كمــا يعمــل الفريــق حاليــًا 
اســتقطاب  لعمليــة  إعــداد منصــة متكاملــة  علــى 
العمــالء بشــكل الكترونــي متكامــل بالتعــاون مــع 
ــي )ميــم(. ــة لألفــراد فــي جــي آي ب ــذراع املصرفي ال

إدارة�تقنية�املعلومات
تطويــر  علــى  املعلومــات  تقنيــة  إدارة  تعكــف 
ــة املعلومــات  ــة لتقني ــة التحتي وتحديــث كامــل البني
ــات األمــن  ــك تماشــيًا مــع متطلب فــي الشــركة، وذل

الســيبراني. 

جاهزيــة  مــن  التأكــد  علــى  الشــركة  تحــرص  كمــا 
وســالمة كافــة األجهــزة وأنظمــة التشــغيل للتقليــل 
مــن حــدوث األخطــاء البشــرية، ممــا يســاهم فــي 

تحســين اإلنتاجيــة ورفــع الجــودة.
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الفروقــات الجوهرية في 
التشغيلية النتائج 

إدارة�األصول
ــًة  ــام 19	2م مقارن ــرادات إدارة األصــول لع ارتفعــت إي
اثنــى عشــر  الــذي يســبقه بمــا يزيــد عــن  بالعــام 
العــام  إيــرادات  بلغــت  حيــث  باملئــة،   )%12,4(
وثمانيــن  وســبعة  ومائــة  مليــون  عشــرين  19	2م 
بعــام  مقارنــًة  ســعودي  ريــال   )2	,187,			( ألــف 
18	2م والتــي بلغــت ايراداتهــا ســبعة عشــر مليــون 
 )17,951,			( ألــف  وخمســين  وواحــد  وتســعمائة 
ريــال ســعودي. ويعــزى هــذا الفــارق اإليجابــي إلــى 
حداثــة إدارة األصــول وتطــور أعمالهــا واتســاع قاعــدة 

لديهــا. العمــالء 

املصرفية�االستثمارية
زادت إيــرادات إدارة املصرفيــة االســتثمارية فــي عــام 
وأربعيــن  وســبعة  وتســعون  خمســة  بنحــو  19	2م 
ثالثــة  اإليــرادات  بلغــت  حيــث  باملئــة   )%95,47(
وأربعيــن مليــون واربعمائــة وثالثــة وســبعون ألــف 
)			,43,473( ريــال ســعودي مقارنــًة بعوائــد عــام 
18	2م والتــي بلغــت اثنيــن وعشــرين مليــون ومئتــان 

واربعــون ألــف )			,	22,24( ريــال ســعودي.

وتعــزي هــذه الزيــادة فــي اإليــرادات إلــى إنتعــاش 
أســواق رأس املــال وأســواق الديــن الــرأس مالــي 
بشــكل عــام، باإلضافــة إلــى اكتمــال بعــض الصفقــات 

ــام 18	2م. ــذ ع ــا من ــل عليه ــاري العم الج
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ملحة عن الجوانب 
املالية للشركة
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الدخل�واملصروفات�من�األنشطة�التشغيلية
بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 19	2م، 65,8 مليــون ريــال ســعودي، 
مقارنــًة مــع 2,	4 مليــون ريــال ســعودي كدخــل مــن األنشــطة التشــغيلية للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31

ديســمبر 18	2م، مســجاًل نمــو بنســبة 64% تقريبــًا.

باملقابــل إرتفعــت املصاريــف مــن األنشــطة التشــغيلية حيــث بلغــت فــي 31 ديســمبر 19	2م 64,8 مليــون 
ريــال ســعودي مقارنــًة مــع 56 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 18	2م.

٢٩,٥٦٩ ٣٨,٤٤٤ ٣٣,٢٩٨ ٢٦,٥٤٣ ٦١,٢٠٩ ٣٢,٧٦١ ٥٥,٩٩٦ ٤٠,١٩١ ٦٥,٧٧٥٦٤,٨١٧ 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٧٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

-

إجمالي مصروفات الشرکة من األنشطة التشغیلیةإجمالي دخل الشرکة من األنشطة التشغیلیة

الدخل واملصاریف التشغیلیة (اآلف الریاالت) 
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صافي�ربح�)خسائر(�الشركة
حققــت الشــركة صافــي أربــاح 5,8 مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 19	2م، 

مقارنــًة مــع خســائر بلغــت 11,3 مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 18	2م. 

إجمالي�املوجودات
بلغــت إجمالــي املوجــودات 232,9 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
19	2م، مقارنــًة مــع إجمالــي املوجــودات التــي بلغــت 215,4 مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 18	2م.

١٠,٠٠٠

٥,٠٠٠

-

(٥,٠٠٠)

(١٠,٠٠٠)

(١٥,٠٠٠)

(٢٠,٠٠٠)

(٢٥,٠٠٠)

(٣٠,٠٠٠)
٤,٥١٧  (١,٣٩٢) (٢٤,٠٩٨) (١١,٣٢٧) ٥,٨٣٠ 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

صافي أرباح (خسائر) الشرکة (اآلف الریاالت)

٣٣٤,٥٤١ ٢٣٠,٥٠٥ ٢٠٩,٣٣٥ ٢١٥,٣٦٧ ٢٣٢,٨٨٢ 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٤٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

-

إجمالي املوجودات (اآلف الریاالت)
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إجمالي�املطلوبات
بلغــت إجمالــي املطلوبــات 45,5 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
19	2م، مقارنــًة مــع إجمالــي املطلوبــات التــي بلغــت 35,5 مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 18	2م.

مجموع�حقوق�الشركاء
ــة فــي 31  ــة املنتهي ــة الســنة املالي ــال ســعودي فــي نهاي ــون ري بلغــت مجمــوع حقــوق الشــركاء 187,4 ملي
ــال ســعودي للســنة  ــون ري ــي بلغــت 179,8 ملي ــوق الشــركاء والت ــًة مــع مجمــوع حق ديســمبر 19	2م، مقارن

ــمبر 18	2م. ــي 31 ديس ــة ف ــة املنتهي املالي

١١٦,٢١٦ ١٥,٥٥٧ ١٨,٣٤٩  ٣٥,٥٣٨ ٤٥,٤٨١ 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١٤٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

-

إجمالي املطلوبات (اآلف الریاالت)

٢١٨,٣٢٥ ٢١٤,٩٤٨ ١٩٠,٩٨٦ ١٧٩,٨٢٩ ١٨٧,٤٠١ 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

-

مجموع حقوق الشرکاء (اآلف الریاالت)
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مطلوبات الشركة
القروض

الســداد  واجبــة  قــروض ســواًء كانــت  أي  توجــد  ال 
عنــد الطلــب وال غيــر ذلــك علــى شــركة جــي آي بــي 
كابيتــال، كمــا لــم يكــن هنــاك أي مبالــغ مســددة 

مســتحقة خــالل الســنة.

كشف�مديونية�الشركة
بلغــت إجمالــي املطلوبــات علــى الشــركة فــي نهايــة 
الســنة املاليــة لعــام 19	2م خمســة واربعيــن مليــون 
ــال  ــف )			,45,481( ري ــن أل ــد وثماني ــة وواح واربعمائ

ســعودي، مقســمة إلــى:

ــون 	 ــن ملي ــة حيــث بلغــت ثالثي ــات متداول مطلوب
ــف )			,677,	3(  وســتمائة وســبعة وســبعين أل
مصروفــات  عــن  عبــارة  وهــي  ســعودي  ريــال 

أخــرى مســتحقة ومطلوبــات متداولــة 
عشــر 	 أربعــة  بلغــت  متداولــة  غيــر  مطلوبــات 

 )14,8	4,			( آالف  وأربعــة  وثمانمائــة  مليــون 
ريــال ســعودي وهــي عبــارة عــن مخصــص مكافــآت 
غيــر  ومطلوبــات  للموظفيــن  الخدمــة  نهايــة 

أخــرى متداولــة 
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تعتبــر إدارة املخاطــر عنصــر أساســي مــن أعمــال الشــركة، حيــث ترتكــز الشــركة فــي هــذا املجــال إضافــة إلــى 
النهــج العملــي، علــى مفهــوم خلــق وترســيخ ثقافــة إدارة املخاطــر لتحقيــق الوعــي بأهميتهــا علــى إختــالف 

املســتويات اإلداريــة بالشــركة.

تتبــع الشــركة نهــج منضبــط مــن خــالل املحافظــة علــى مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات املطبقــة فــي 
جميــع أنشــطة الشــركة، بموجــب دليــل سياســات أعمــال الشــركة مــع وجــود إطــار مناســب لــإدارة والرقابــة 
علــى تلــك األنشــطة بشــكل عــام، كمــا تقــوم بالخطــوات العمليــة املمنهجــة لتحديــد ومراقبــة ورصــد واإلبالغ 
عــن املخاطــر بكافــة أشــكالها التــي تتعــرض لهــا الشــركة أو التــي مــن املحتمــل أن تتعــرض لهــا وذلــك حســب 

طبيعــة ونــوع كل نشــاط تقــوم بــه الشــركة بنحــو منتظــم.
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مخاطر�السمعة
تولــي الشــركة أهميــة خاصــة بمخاطــر الســمعة ملــا قــد ينتــج عنهــا مــن تأثيــر ســلبي كبيــر فــي حــال عــدم 
كســب ثقــة العمــالء والــذي ينتــج عنــه تقليــل فــرص التوســع باألعمــال املســتقبلية، وقــد عملــت الشــركة 
علــى مــدار الســنوات الســابقة علــى أن يكــون إســم شــركة جــي آي بــي كابيتــال كشــركة رائــدة فــي مجــال 
اإلســتثمار، حيــث تبنــت الشــركة أفضــل السياســات واملعاييــر املحليــة والعامليــة واســتقطبت الكفــاءات 
مــن ذوي الخبــرات العلميــة والعمليــة للمحافظــة علــى إســم ومكانــة الشــركة فــي ســوق االســتثمار املحلــي. 

كمــا عملــت جاهــدة بااللتــزام بكافــة القوانيــن والتوجيهــات الصــادرة عــن الجهــات ذات الصلــة.

مخاطر�السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر القيمــة العادلــة أو التغيــر فــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية الناتجــة مــن 
التغيــرات فــي معــدالت وأســعار الســوق الســائدة مثــل تقلبــات أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت 

وتقلبــات أســعار األســهم. 

تقــوم شــركة جــي آي بــي كابيتــال بمراقبــة هــذا النــوع مــن املخاطــر مــن خــالل التحليــل الــدوري لآلثــار الناتجــة 
عنــه وقيــاس املتطلبــات مــن رأس املــال الناجمــة عــن كل عنصــر مــن عناصــر مخاطــر الســوق، كمــا تنتهــج 
الشــركة سياســة االحتفــاظ بودائــع مربوطــة علــى فتــرات قصيــرة األجــل للتخفيــف مــن آثــار هــذا النــوع مــن 

املخاطــر.

املخاطر�التشغيلية�واملرونة�التنظيمية
يطلــع قســم املخاطــر التشــغيلية واملرونــة التنظيميــة بمســؤولية تنفيــذ إطــار املخاطــر التشــغيلية والتأكــد 
ــا  ــة واإلســتعداد واإلســتجابة له ــات املفاجئ ــرات واالضطراب ــادة التغي ــع زي ــى توق ــادرة عل ــن أن الشــركة ق م

والتكيــف معهــا. وينقســم قســم املخاطــر التشــغيلية واملرونــة التنظيميــة إلــى وحدتيــن رئيســيتين:

املخاطر�التشغيلية:

املخاطــر التشــغيلية هــي عبــارة عــن مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو كفــاءة األنظمــة أو العامليــن 
بالشــركة بالقيــام أو التقصيــر فــي األعمــال املنوطــه بهــم، باإلضافــة إلــى غيــاب أو عــدم دقــة اإلفصــاح الــالزم 
عــن البيانــات بالوقــت والشــكل املناســب أو عــدم االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة ذات الصلــة. كمــا قامــت 

الشــركة بتنفيــذ ضوابــط للمخاطــر التــي يتــم مراقبتهــا بإســتمرار مــن قبــل موظفيــن أكفــاء وذوي خبــرة.
نظــرًا لحجــم وطبيعــة األعمــال واإلســتعدادات والسياســات املوضوعــه ألي إحتمــال قائــم فــي هــذا الصــدد، 
ــد وفعــال ممــا يتناســب مــع الوضــع  تعتقــد إدارة الشــركة أن املخاطــر التشــغيلية تتــم إدارتهــا بشــكل جي

الراهــن بالشــركة.
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إدارة�استمرارية�العمل:

يهــدف برنامــج اســتمرارية العمــل إلــى املحافظــة علــى املرونــة التشــغيلية للشــركة وتعزيــز جاهزيتهــا 
للتعامــل مــع مختلــف األوضــاع الطارئــة. ولهــذا الغــرض، فهــي تحتفــظ بخطــط وإجــراءات مختلفــة منهــا 
خطــط لضمــان اســتمرار العمــل وإجــراءات للتعامــل مــع الحــوادث وحــاالت الطــوارئ واســتراتيجية إســتعادة 
األعمــال وضمــان اســتمرارية العمليــات األساســية لألقســام ووظائــف الدعــم وتشــكيل إطــار إلدارة اســتمرارية 
األعمــال. ولضمــان اعتمــاد اإلطــار العــام الســتمرارية العمــل علــى مســتوى الشــركة، فقــد انشــأت الشــركة 
لجنــة توجيهيــة إلدارة اســتمرارية األعمــال مــن أجــل وضــع برنامــج إلســتمرارية األعمــال وتنفيــذه ومتابعتــه.

مخاطر�السيولة
ــات  ــاء بالتزام ــة للوف ــوال الالزم ــن األم ــي م ــا يكف ــر م ــدم توف ــن ع ــة ع ــر الناتج ــي املخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
ــخ إســتحقاق  ــن تواري ــت بي ــات التوقي ــد ينشــأ هــذا الخطــر مــن فروق ــد اســتحقاقها. وق ــة عن الشــركة املالي

موجــودات ومطلوبــات الشــركة.

ــة كافــة  ــى تغطي ــادرة عل ــة الســيولة، ممــا يجعلهــا ق ــة عالي ــة عمومي ــك ميزاني ــى أن الشــركة تمتل ونظــرًا إل
التزامــات الشــركة بــكل ســهولة. كمــا تعتمــد الشــركة فــي سياســتها فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى وضــع 
ــد الحــد  ــى تحدي ــك اإلحتمــاالت تعمــل الشــركة عل ــى ضــوء تل ــة لنقــص الســيولة وعل عــدة إحتمــاالت مختلف

األدنــى مــن الســيولة آخــذًة باالعتبــار نــوع وحجــم التزاماتهــا.

مخاطر�اإلئتمان
وهــي الخســائر املاليــة الناجمــة عــن فشــل العميــل أو الطــرف النظيــر بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة واملاليــة، 

والتــي قــد تتعــرض لهــا شــركة جــي آي بــي كابيتــال.

وضعــت شــركة جــي آي بــي كابيتــال السياســات واإلجــراءات للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان، باإلضافــة إلــى 
التــزام الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق املاليــة بإســتخدام تصنيــف الــوكاالت لتحديــد وزن الخطر املناســب 

للتعــرض ملثــل لهــذا النــوع مــن املخاطــر مــع كل مصــدر محتمــل قــد ينتــج عنــه هــذا النــوع مــن املخاطــر.
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إنطالقــًا مــن أهميــة االلتــزام بتطبيــق القوانيــن واللوائــح املوضوعــة مــن قبــل الجهــات املشــرعة واإلجــراءات 
ــدات  ــال والوح ــدات األعم ــة لوح ــة داخلي ــوم بمراجع ــركة تق ــإن الش ــركة، ف ــل الش ــة داخ ــات املتبع والسياس

املســاندة فــي الشــركة، آخذيــن بعيــن االعتبــار طبيعــة وحجــم األعمــال بالشــركة.

وقد شملت املراجعة الداخلية في عام 19	2م الوحدات واالعمال التالية:
مكافحة غسل االموال. 1
املطابقة وااللتزام. 2
حوكمة الشركات. 3
ضريبة القيمة املضافة. 4
خدمات الوساطة. 5
وحدة تمويل الشركات وإستشارات هيكلة الدين. 6
إدارة األصول. 7
وحدة تقنية املعلومات. 8

نتائج املراجعة 
السنوية
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مكافحة�غسل�االموال
لقــد شــمل نطــاق املراجعــة فــي أعمــال مكافحــة 
غســل االمــوال إختبــار املجــاالت ذات الصلــة فيمــا 
العمــالء  حســابات  ورقابــة  وصيانــة  بفتــح  يتعلــق 
وتقييــم  اختبــارات  إجــراء  تــم  حيــث  املختلفــة، 
ألنظمــة العمــل الداخليــة والرقابيــة فــي هــذا املجــال 
ــا،  ــات العشــوائية ومراجعته ــذ العين ــى أســاس أخ عل
وذلــك عــن الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ 25 شــوال 
1439هـــ املوافــق 9 يوليــو 18	2م وحتــى تاريــخ 6 ذو 

القعــدة 	144هـــ املوافــق 9 يوليــو 19	2م.

ولــم ينتــج عــن هــذا الفحــص اكتشــاف أي أدلــة علــى 
ــم التقييــم مــن قبــل  أنشــطة غســل أمــوال. وقــد ت
وحــدة املراجعــة الداخليــه علــى أن تقييــم الســجالت 
واإلجــراءات الداخليــة التــي تحكــم االلتــزام بمكافحــة 
غســل األمــوال واالمتثــال للوائــح والقوانيــن الصــادرة 

عــن هيئــة الســوق املاليــة هــو مرضــي.

املطابقة�وااللتزام
لقــد شــمل نطــاق املراجعــة االلتــزام باملتطلبــات 
التنظيميــة الصــادرة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة، 
الفتــرة  عــن  الداخليــة،  والرقابــة  التحقــق  ونظــم 
املمتــدة مــن تاريــخ 23 شــعبان 1439هـــ املوافــق 9

مايــو 18	2م وحتــى تاريــخ 2 رجــب 	144هـــ املوافــق 
31 مــارس 19	2م.

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
علــى أن تقييــم التحكــم واإلجــراءات ونظــم الرقابــة 

الداخليــة هــو مرضــي بشــكل عــام.

حوكمة�الشركات
حوكمــة  أنشــطة  املراجعــة  نطــاق  شــمل  لقــد 
الشــركة، والتأكــد مــن التــزام الشــركة للمتطلبــات 
الفتــرة  عــن  وذلــك  الخصــوص،  بهــذا  التنظيميــة 
املمتــدة مــن تاريــخ 23 شــعبان 1439هـــ املوافــق 9

مايــو 18	2م وحتــى تاريــخ 2 رجــب 	144هـــ املوافــق 
19	2م. مــارس   31

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
علــى إطــار عمــل حوكمــة الشــركات هــو مرضــي.
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وحدة�تمويل�الشركات�
وإستشارات�هيكلة�الدين

ــدة  ــال وح ــة انشــطة أعم ــد شــمل نطــاق املراجع لق
الديــن  هيكلــة  واستشــارات  الشــركات  تمويــل 
واإلســتحواذ،  الدمــج  عمليــات  تشــمل  والتــي 
عــن  الديــن  او  بإصــدار األســهم  زيــادة رأس املــال 
ــك  ــات الخاصــة أو الطــرح العــام، كذل طريــق اإلكتتاب
استشــارات هيكلــة الديــن. حيــث تــم تقييــم الضبــط 
ــات بهــذا املجــال عــن  ــة فــي العملي الداخلــي والرقاب
الفتــرة محــل املراجعــة املمتــدة مــن تاريــخ 25 ربيــع 
اآلخــر 1439هـــ املوافــق 31 ينايــر 18	2م وحتــى تاريــخ 

7 رمضــان 	144هـــ املوافــق 15 مايــو 19	2م.

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
علــى أن تقييــم إجــراءات ونظــم الرقابــة الداخليــة هــو 

مرضي.

ضريبة�القيمة�املضافة
األنشــطة  الداخليــة  املراجعــة  نطــاق  شــمل  لقــد 
املتعلقــة بضريبــة القيمــة املضافــة بالشــركة مــن 
حيــث نظــم التحقــق والرقابــة الداخليــة والتــي تمــت 
عــن الفتــرة املمتــدة مــن بتاريــخ 23 شــعبان 1439هـــ 
املوافــق 9 مايــو 18	2م وحتــى تاريــخ 2 رجــب 	144هـــ 
املوافــق 31 مــارس 19	2م. حيــث تــم إجــراء اختبــارات 
اإلمتثــال واإلختبــارات الجوهريــة علــى النحــو الضــروري 
فيمــا يتعلــق بــأداء الضوابــط الرئيســية ومعالجــة 
ــى أســاس أخــذ  ــرة التدقيــق عل املعامــالت خــالل فت

ــا. ــات العشــوائية ومراجعته العين

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
املتعلقــة  واإلجــراءات  الضوابــط  تقييــم  أن  علــى 

ــو مرضــي. ــة ه ــة املضاف بأنشــطة القيم

خدمات�الوساطة
األنشــطة  الداخليــة  املراجعــة  نطــاق  شــمل  لقــد 
املتعلقــة بغرفــة تــداول الوســاطة وقســم العمليــات 
املختــص باملعالجــة التشــغيلية وتســوية املعامــالت 
ــق 12  ــخ 7 رمضــان 	144هـــ املواف ــي تمــت بتاري والت
مايــو 19	2م، حيــث كانــت هــذه أول مراجعــة إلدارة 
حيــث  اإلدارة،  لحداثــة  نتيجــة  بالشــركة  الوســاطة 
الجوهريــة  اإلمتثــال واإلختبــارات  اختبــارات  أجريــت 
ملعالجــة  الرئيســية  الضوابــط  ألداء  الضروريــة 
عشــوائية  عينــات  أخــذ  إلــى  اســتنادًا  املعامــالت 

والتدقيــق بهــا.

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
علــى أن تقييــم إجــراءات ونظــم الرقابــة الداخليــة 
لــكل مــن غرفــة الوســاطة وقســم العمليــات املختص 
بمعالجــة وتســوية العمليــات الخاصــة بالوســاطة هــو 

مرضــي.
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وحدة�تقنية�املعلومات
الوظائــف  إختبــار  املراجعــة  نطــاق  شــمل  لقــد 
والعمليــات االساســية فــي وحــدة تقنيــة املعلومــات 
ــة  ــة لنظــم وتقني ــة التحتي ــم البني ــدود حج ــك بح وذل

كالتالــي: وهــي  بالشــركة،  الخــاص  املعلومــات 

العمليات ومركزية املعلومات. 1
ضبط اإلعدادات. 2
إدارة مكتب املساعدة. 3
أمن املعلومات. 4
إدارة املعلومات. 5

تــم تقييــم نظــم التحقــق والرقابــة الداخليــة فــي هــذا 
ــع  ــخ 6 ربي ــي تمــت بتاري ــة الت ــل املراجع ــال مح املج
لــم  18	2م.  ديســمبر   23 املوافــق  1439هـــ  اآلخــر 
ــخ  ــى بتاري ــة إل ــة الداخلي ــدة املراجع ــر وح يصــدر تقري
5 رجــب 	144هـــ املوافــق 17 مــارس 19	2م وقــد تــم 
التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة علــى أن 
تقييــم نظــم تقنيــة املعلومــات وتطبيقاتهــا هــو غيــر 

مرضــي.

وجديــر بالذكــر إن وحــدة املراجعــة الداخليــة تقــوم 
بمراجعــة  19	2م  عــام  خــالل  مســتمر  وبشــكل 
التطــورات التــي تحــدث فــي أعمــال وحــدة تقنيــة 
ــة املالحظــات  ــة عــن كاف ــث الحال املعلومــات وتحدي

التــي ُأدرجــت فــي تقريرهــا األخيــر.

إدارة�األصول
ــي  ــد شــمل نطــاق املراجعــة أنشــطة األعمــال الت لق
تقدمهــا إدارة األصــول والتــي تشــمل إدارة صناديــق 
حيــث  الخاصــة.  العمــالء  محافــظ  وإدارة  االســتثمار 
املعمــول  والتحكــم  الرقابــة  أنظمــة  تقييــم  تــم 
بهــا، حيــث أجريــت اختبــارات االمتثــال واالختبــارات 
الجوهريــة الضروريــة ألداء الضوابــط الرئيســية ملعالجة 
املعامــالت اســتنادًا إلــى أخــذ العينــات العشــوائية عــن 
الفتــرة محــل املراجعــة املمتــدة مــن تاريــخ 6 شــعبان 
1439هـــ املوافــق 22 ابريــل 18	2م وحتــى تاريــخ 7 

ــو 19	2م. ــق 12 ماي ــان 	144هـــ املواف رمض

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة 
إدارة  فــي  واإلجــراءات  التحكــم  تقييــم  أن  علــى 

األصــول هــو مرضــي.
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التعريف التقييم

بشكل�عام�نظام�الرقابة�الداخلية�يعتبر�كافي�وفعال.
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 و ذات حد أدنى من التأثر

مرضي

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

يتم ادارة املخاطر الرئيسية بشكل فعال  -
النظام قدم تأكيدًا معقواًل 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

مرضي�بشكل�
عام

بشكل�عام�نظام�الرقابة�الداخلية�يعتبر�كافي�جزئيًا�مع�إشارات�ضعف�هامه.
األهداف املرجوه من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها بشكل كامل  -

املخاطر الرئيسية لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال  -
املالحظات املصنفه ذات مخاطر "عالية" حددت نقاط ضعف أو قصور وتستلزم إنتباه   -

اإلدارة العليا ولجنة املراجعة الداخلية

غير�مرضي�
بشكل�عام

بشكل�عام�نظام�الرقابة�الداخلية�يعتبر�غير�كافي�وغير�فعال.
األهداف املرجوه من الرقابة الداخلية لم يتم تحقيقها واملخاطر الرئيسية لم يتم إدارتها  -

املالحظات داخل البيئة الرقابية الداخلية لديها تأثير جوهري على البيانات املالية   -
والقدرة التشغيلية

الحالة تستلزم اهتمامًا�عاجاًل�من�اإلدارة�العليا�ومن�لجنة�املراجعة�الداخلية  -

غير�مرضي

تعريف تقييم إدارة املراجعة الداخلية إلجراءات ونظم الرقابة الداخلية للوحدة محل املراجعة
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تقــوم لجنــة املراجعــة واملخاطــر وبشــكل مســتمر بدراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجراءات 
التصحيحيــة الــواردة فــي تلــك التقاريــر، كمــا تقــوم بدراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة 
املخاطــر فــي الشــركة والتحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات 

العالقــة.

ــة للشــركة،  ــة الداخلي ــة الرقاب ــة واملخاطــر ألنظم ــة املراجع ــم لجن ــع فه ــق م ــا يتواف ــك وبم ــى ذل ــاًء عل وبن
إســتنادًا إلــى التقاريــر واملعلومــات الدوريــة املقدمــة لهــا خــالل العــام املالــي 19	2م، وحيــث أنــه لــم يتــم 
تســجيل أي اخفاقــات جوهريــة فــي األنظمــة واإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة تســتدعي اإلفصــاح عنهــا، وعليــه 

ــة. ــأن النظــم الرقابيــة الداخليــة للشــركة فعال ــرى ب فــإن لجنــة املراجعــة واملخاطــر ت
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االتفاقيات مع أطراف 
ذات عالقة
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عقود�إيجار
لقــد قــام بنــك الخليــج الدولــي بتأجيــر مــن الباطــن عــدة مواقــع لشــركة جــي آي بــي كابيتــال ليتــم اتخاذهــا 

مكاتــب ومقــرات ملزاولــة أعمــال الشــركة، وفــي مــا يلــي شــرح لتلــك العقــود:

اســتئجار الــدور الرابــع فــي املبنــى رقــم )ب1( فــي واحة غرناطــة للمباني الســكنية واملكتبيــة الواقع على  	
 الدائــري الشــرقي بمدينــة الريــاض. تبلــغ مســاحة العيــن املســتأجر خمســمائة وخمســون )	55( متــرًا مربعًا 

وقــد تــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد خمــس ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 1	/4	/18	2م حتــى تاريــخ 
3/31	/23	2م، كمــا بلــغ قيمــة عقــد اإليجــار الســنوي للعيــن املؤجــرة مبلــغ وقــدره ثمانمائــة وثمانــون 

ألــف وثمانمائــة وثمانــون ريــال )	88,	88( ريــال ســعودي فقــط ال غيــر

إســتئجار الــدور الثالــث فــي املبنــى رقــم )ب1( فــي واحة غرناطة للمباني الســكنية واملكتبيــة الواقع على  	
 الدائــري الشــرقي بمدينــة الريــاض. تبلــغ مســاحة العيــن املســتأجر خمســائة وخمســون )	55( متــرًا مربعــًا 

وقــد تــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد خمــس ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 1	/4	/18	2م حتــى تاريــخ 
ــون  ــة وثمان 3/31	/23	2م، كمــا بلــغ قيمــة عقــد األجــار الســنوي للعيــن املؤجــرة مبلــغ وقــدره ثمانمائ

ألــف وثمانمائــة وثمانــون ريــال )	88,	88( ريــال ســعودي فقــط ال غيــر

بنــاًء علــى اإلتفــاق املســبق بالحصــول علــى فتــرة ســماح مــن بنــك الخليــج الدولــي حتــى يتســنى لشــركة  	
جــي آي بــي كابيتــال البــت فــي جــدوى اإلبقــاء علــى مكتــب الشــركة فــي مدينــة الظهــران مــن عدمــه أو 
اإلنتقــال إلــى موقــع آخــر، فقــد تــم اإلتفــاق بيــن كل مــن شــركة جــي آي بــي كابيتــال وبنــك الخليــج الدولــي 
علــى أن تقــوم الشــركة بتقليــص حجــم املكتــب الكائــن فــي بــرج الكفــاح التجــاري علــى طريــق امللــك 
فهــد )الدمــام - الخبــر الســريع( بمدينــة الظهــران، إلــى مكتــب يبلــغ مســاحته ثالثيــن )	3( متــرًا مربعــًا، 
ــر،  ــال ســعودي فقــط ال غي ــون )	39,33( ري ويبلــغ ايجــاره الســنوي تســعة وثالثيــن الــف وثالثمئــة وثالث

وســتبدء فتــرة اإليجــار بتاريــخ 1	/1	/	2	2م وحتــي 21/12/31	2م

والجديــر بالذكــر هنــا، إن كافــة عقــود اإليجــار تخضــع إلــى شــروط عامــة معمــول بهــا بشــكل عــام فــي عقــود 
اإليجــار ومنهــا:

دفع اإليجار وأي مستحقات آخرى في اوقاتها دون تأخير 	
تسليم العين املؤجرة من الباطن وهي بنفس الحالة التي أستلمها 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 	
ــة ناشــئة أو متعلقــة بهــذه العقــود أو اإلخــالل بهــا أو إنهائهــا أو وجودهــا أو  	 ــزاع أو خــالف أو مطالب أي ن

صحتهــا يكــون عــن طريــق اإلختصــاص القضائــي الحصــري للقضــاء املختــص فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
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إتفاقية�تقديم�خدمات
تــم تعييــن بنــك الخليــج الدولــي مــن قبــل شــركة 
ــج  ــك الخلي ــوم بن ــى أن يق ــال، عل ــي كابيت ــي آي ب ج
ــم الدعــم والخدمــات  ــي كطــرف خارجــي بتقدي الدول
لشــركة جــي آي بــي كابيتــال وتشــمل هــذه الخدمــات 

مــا يلــي:

إدارة شؤون املوظفين. 1
إدارة الشؤون املحاسبية واإلدارية. 2
إدارة شؤون العمليات. 3
إدارة التدقيق الداخلي. 4
إدارة ودعم تقنية املعلومات. 5
إدارة الشؤون القانونية. 6
إدارة املخاطر. 7
إدارة اإلتصال واإلعالم. 8

ــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد ســنة  وقــد ت
واحــدة إبتــداًء مــن تاريــخ 28 صفــر 1435هـــ املوافــق 1	 
ينايــر 14	2م ويجــدد تلقائيــًا عنــد إنتهــاء مــدة العقــد 

مــا لــم يتــم إلغــاءه مــن قبــل أحــد األطــراف. 

والجديــر بالذكــر هنــا، أنــه تــم تعديــل نطــاق الخدمــات 
املقدمــة مــن بنــك الخليــج الدولــي لشــركة جــي 
بــي كابيتــال بتاريــخ 	3 جمــادى األول 1435هـــ  آي 
أبريــل 14	2م، بإضافــة خدمــات تغطــي   1 املوافــق 
نطــاق عمــل إدارة الشــؤون القانونيــة، إدارة املخاطــر 
وإدارة اإلتصــال واإلعــالم لتغطــي كافــة الخدمــات 

ــاله. ــة أع املبين

ــي  ــن كل مــن شــركة جــي آي ب ــاق بي ــم اإلتف كمــا ت
ربيــع   2	 بتاريــخ  الدولــي  الخليــج  وبنــك  كابيتــال 
ــد  ــى تحدي ــر 16	2م عل األول 1437هـــ املوافــق 1 يناي
ــوع الخدمــات املقدمــة مــن بنــك الخليــج  ــل ن وتفصي
الدولــي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال فيمــا يخــص 

تقنيــة املعلومــات.

كمــا إنــه يتــم دفــع مبلــغ ســنوي لبنــك الخليــج 
الدولــي نظيــر الخدمــات اإلداريــة املســاندة املقدمــة 
للشــركة عبــر اإلتفاقيــة املبرمــة بين الطرفيــن بمقدار 

مئتــان وأربعــون ألــف )			,	24( ريــال ســعودي.

وجديــر بالذكــر هنــا أن ننــوه، بــأن إتفاقيــة تقديــم 
الخدمــات ومــا لحقهــا مــن التعديــالت والتوضيحــات 
املبينــة اعــاله، هــي ســارية املفعــول كمــا فــي نهايــة 

عــام 19	2م.
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النقد�والودائع
يعتبــر بنــك الخليــج الدولــي البنــك الرئيســي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال، حيــث تقــوم الشــركة مــن خاللــه 
بمعظــم التعامــالت والخدمــات البنكيــة. كمــا هــو مبيــن بالقوائــم املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة 
بتاريــخ 5	 جمــادى األول 1441هـــ املوافــق 31 ديســمبر 19	2م، فــإن الشــركة تحتفــظ بمبلــغ بمــا يقــارب مــن 
ــة  ــة وثماني ــغ مائ ــاري ومبل ــد ج ــال ســعودي كنق ــف )			,9,124( ري ــع وعشــرون أل ــة وأرب ــون ومائ تســعة ملي

وســتون مليــون )			,			,168( ريــال ســعودي كودائــع قصيــرة األجــل لــدى بنــك الخليــج الدولــي.

معامالت�أخرى�مع�اطراف�ذات�عالقة�
خــالل الســنة املنتهيــة فــي 5	 جمــادى األول 1441هـــ املوافــق 31 ديســمبر 19	2م، قــام بنــك الخليــج الدولــي 
ــى بلغــت  ــة الخدمــات للشــركة والت ــل تكلف ــم تحمي ــال حيــث ت ــي كابيت ــم خدمــات لشــركة جــي آي ب بتقدي

مليونيــن وأحــد عشــر ألــف )			,11	,1( ريــال ســعودي.

كمــا قامــت جــي آي بــي كابيتــال بتقديــم خدمــات مصرفيــة اســتثمارية لعمــالء بنــك الخليــج الدولــي بالنيابــة 
عنــه وذلــك نظيــر أتعــاب يتــم اإلتفــاق عليهــا مــع بنــك الخليــج الدولــي تحســب بنــاًء علــى كل خدمــة بشــكل 
منفصــل وذلــك عمــاًل باالتفاقيــة املوقعــة بينهــم بتاريــخ 23 ربيــع األول 1436هـــ املوافــق 14 ينايــر 15	2م. 
حيــث نتــج عــن تقديــم تلــك الخدمــات عائــد لشــركة جــي آي بــي كابيتــال بمبلــغ ثالثــة مالييــن ومائــة واربعــة 

واربعــون ألــف وثالثمائــة وخمســة وســبعون )3,144,375( ريــال ســعودي للعــام 19	2م.

كمــا تــم تعييــن جــي آي بــي – اململكــة املتحــدة كإستشــاري ملســاعدة الشــركة علــى تطويــر قدراتهــا إلدارة 
اإلســتراتيجيات الســاكنة لالســهم، وذلــك بحكــم خبــرة جــي آي بــي – اململكــة املتحــدة الطويلــة بهــذا 
ــة الناتجــة عــن إدارة اإلســتراتيجيات  ــك تقــوم الشــركة بدفــع نســبة مــن الرســوم اإلداري ــر ذل املجــال. ونظي

الســاكنة لشــركة جــي آي بــي - اململكــة املتحــدة مقابــل الخدمــات االستشــارية املقدمــة مــن قبلهــا.

بخــالف مــا ورد أعــاله، فإنــه ال يوجــد أيــة أعمــال أو عقــود بيــن شــركة جــي آي بــي كابيتــال وبيــن أي شــخص ذو 
عالقــة بالشــركة. كمــا ال يوجــد أيضــًا أيــًا مــن هــذه األعمــال والعقــود مــع أيــًا مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 

أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي أو املــدراء التنفيذييــن للشــركة أوأي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.



أصــدر مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ 25 صفــر 1441هـــ املوافــق 25 ســبتمبر 19	2م، غرامــة ماليــة علــى 
شــركة جــي آي بــي كابيتــال مقدارهــا خمســون ألــف )			,	5( ريــال ســعودي، وذلــك لقبــول الشــركة تنفيــذ 
أمــر عميــل لصفقــة متفــاوض عليهــا ممــا أدى قبــول هــذه الصفقــة إلــى مخالفــة الفقــرة )5( مــن املــادة الثانيــة 
عشــر مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات املســاهمة 
املدرجــة، وذلــك يعــد مخالفــًا للفقــرة الفرعيــة )3( مــن الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن املــادة الحاديــة عشــر مــن الئحــة 

ســلوكيات الســوق.

ــل هــذا الخطــأ  ــع حــدوث مث ــط الالزمــة ملن ــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة عــن طريــق تطبيــق الضواب وقــد ت
ــتقباًل. مس

الجزاءات والعقوبات 
النظامية
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ــة  ــه لهيئ ــكره وإمتنان ــص ُش ــن خال ــال هــذه الفرصــة لٌيعــرب ع ــي كابيت ينتهــز مجلــس إدارة شــركة جــي آي ب
الســوق املاليــة علــى مــا تبذلــه مــن جهــد كبيــر فــي تنظيــم وتطويــر الســوق املاليــة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية، باإلضافــة إلــى الــدور الريــادي فــي تعزيــز وترســيخ أســس ومعاييــر ثقافــة اإلســتثمار الســليمة لــكل 
مــن الشــركات العاملــة باململكــة وموظفيهــا ولتوفيــر املنــاخ املالئــم لالســتثمار وزيــادة ثقــة املســتثمرين 

بــه وحمايتهــم مــن املمارســات الخاطئــه.

كمــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل لعمالئنــا الكــرام، علــى الثقــة التــي منحوهــا لنــا، وإلــى كافــة منســوبي الشــركة 
علــى جهودهــم املتواصلــة وتعاونهــم املثمــر.

واهلل ولي التوفيق،،،

شكر وتقدير
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