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         شركة جي آي بي كابيتال
       (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

       (شركة مساِهم واحد) 
   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

       م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
          
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي    إيضاح     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

        الدخل التشغيلي 
 ٤٣٬٤٧٣  ٣٥٬٧١٨  ٧     أتعاب استشارية 

 ٢٠٬١٧٨  ٢٤٬٦٥٧  ٧   خدمات إدارة أصول 
 ٢٬١٢٤  ٣٬٣٠٣  ٧     دخل من أعمال وساطة 
 ٦٥٬٧٧٥  ٦٣٬٦٧٨     إجمالي الدخل التشغيلي 

          
        التشغيلية المصاريف 

 )٥٢٬٥٧٦(  ) ٥٢٬٩٠٧(  ٨  رواتب ومصاريف متعلقة بموظفين آخرين 
 )٨٬٠٠٧(  ) ٧٬٥٧٥(  ٩   مصاريف عمومية وإدارية 

 )١٬٦٣٧(  ) ١٬٦٦٧(  ١٣   استهالك أصول حق استخدام 
 )١٬٥٦٠(  ) ١٬٦٢٩(  ١١   استهالك ممتلكات ومعدات 

 )٦٦٦(  ) ٣٢٤(  ١٦   مخصص خسارة ائتمانية متوقَّعة 
 )٣٧١(  ) ٣٩١(     إيجار ومصاريف مبانٍ 

 )٦٤٬٨١٧(  ) ٦٤٬٤٩٣(     إجمالي المصاريف التشغيلية 
          

 ٩٥٨  ) ٨١٥(     (الخسارة التشغيلية) / الربح التشغيلي 
          

 ٥٬١٣٢  ٢٬٩٦٤  ٢٤   إيرادات فوائد على ودائع قصيرة األجل 
 )٢٦٠(  ٦٢٢     (مصاريف) أخرى إيرادات /  

 ٥٬٨٣٠  ٢٬٧٧١     صافي ربح السنة 
          

        الدخل الشامل اآلخر 
ر إعادة تصنيفه /    الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة الشاملة األخرى) غير الُمقرَّ

 (تصنيفها) إلى ربح أو خسارة في الفترات الالحقة:       
  

  صافي تغيُّر في القيمة العادلة الستثمار ُمحتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر      

   
١٢ 

   
)١٦٦ ( 

   
٢٬١٦٢ 

 )٤٢٠(  ٤٨٢  ٢٢  أرباح / (خسائر) اكتوارية متعلقة بالتزامات مكافآت ُمحدَّدة لموظفين 
 ٧٬٥٧٢  ٣٬٠٨٧    إجمالي الدخل الشامل للسنة 

          
        ربحية السهم 

 ٠٫٣  ٠٫١  ٢٠  ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بمساهم الشركة 
  

  

  

  

  

  
ل اإليضاحات المرفقة من   جزًءا من هذه القوائم المالية.  ٣٣إلى  ١تُشّكِ





٥ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

          (شركة مساِهم واحد) 
    قائمة التغيرات في حقوق المساهم 

          م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
          
  رأس  

 المال  
االحتياطي  

 النظامي
احتياطي القيمة  

 العادلة 
  الخسائر 

 المتراكمة  
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

 ١٧٩٬٨٢٩  )٢٣٬٩٣٩(  -  ٣٬٧٦٨  ٢٠٠٬٠٠٠ م٢٠١٩يناير  ١كما في 
 ٥٬٨٣٠  ٥٬٨٣٠  -  -  - صافي ربح الفترة

 ١٬٧٤٢  )٤٢٠(  ٢٬١٦٢  -  - الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) للسنة 
 ٧٬٥٧٢  ٥٬٤١٠  ٢٬١٦٢  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ١٨٧٬٤٠١  )١٨٬٥٢٩(  ٢٬١٦٢  ٣٬٧٦٨  ٢٠٠٬٠٠٠ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
          

 ١٨٧٬٤٠١  )١٨٬٥٢٩(  ٢٬١٦٢  ٣٬٧٦٨  ٢٠٠٬٠٠٠ م٢٠٢٠يناير  ١كما في 
 ٢٬٧٧١  ٢٬٧٧١  -  -  - صافي ربح السنة 

 ٣١٦  ٤٨٢  )١٦٦(  -  - (الخسارة الشاملة األخرى) / الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 ٣٬٠٨٧  ٣٬٢٥٣  )١٦٦(  -  - الدخل الشامل للسنة إجمالي 

 ١٩٠٬٤٨٨  ) ١٥٬٢٧٦(  ١٬٩٩٦  ٣٬٧٦٨  ٢٠٠٬٠٠٠ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل اإليضاحات المرفقة من    جزًءا من هذه القوائم المالية.  ٣٣إلى  ١تُشّكِ



٦ 

       شركة جي آي بي كابيتال
     (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

     (شركة مساِهم واحد) 
      قائمة التدفقات النقدية 

      م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
     

 إيضاح
لایر سعودي  

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

 ٥٬٨٣٠  ٢٬٧٧١    ربح السنة 
  التعديالت غير النقدية لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية 

 من النشاطات التشغيلية:         
  

 ١٬٥٦٠  ١٬٦٢٩ ١١  استهالك ممتلكات ومعدات    
 ١٬٦٣٧  ١٬٦٦٧ ١٣  استهالك أصول حق استخدام    
 ) ١١(  - ١٥ ربح غير ُمحقَّق من استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 -  ) ٥٩( ١٥ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أرباح من بيع استثمار محتفَظ به     
 ١٬٨٦٣  ٢٬١٠٢ ٢٢  مكافآت نهاية خدمة للموظفين   
 ٦٦٦  ٣٢٤ ١٦  مخصص خسارة ائتمانية متوقَّعة    
 -  ) ٧٥٧( ١٢   إيرادات توزيعات أرباح    
 ٢٧١  ١٩٤    مصروف فائدة، بالصافي    
 )٥٬١٣٢(  ) ٢٬٩٦٤( ٢٤   إيرادات فوائد   
    ٦٬٦٨٤  ٤٬٩٠٧ 

      التغيُّرات في رأس المال العامل: 
 )٥٬٢٣٧(  ٨٬٦٦٢    حسابات مدينة    
 -  ) ٣٬٥٣٨(   مبلغ ُمستَحق القبض مقابل إقراض هامشي    
 ٨٨١  ) ٢٬٠١٧(  ُدفعات ُمقدَّمة ومبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى    
 ٨٧٠  ) ٣٬٩٥٥(  مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى مصاريف    

 ٣٬١٩٨  ٤٬٠٥٩   التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
       

 ) ٢٣(  ) ٣٬٣١٧(   مكافآت نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
 ٣٬١٧٥  ٧٤٢   صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

       
      النشاطات االستثمارية التدفقات النقدية من 

 ) ٨٨(  ) ١٬١٠٦( ١١  شراء ممتلكات ومعدات 
 ١٨  - ١١  شطب أعمال قيد التنفيذ

 ١٣٬٥٠٠  ) ٢٬٠٠٠( ١٤ ودائع قصيرة األجل يبلغ تاريخ استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر 
 )٧٬١٢٨(  - ١٣  إضافات على أصول حق استخدام 

 ٥٬٠٩٩  ٤٬٩٢١ ٢٤   إيرادات فوائد مقبوضة 
 -  ٧٥٧ ١٢  إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة 

 )٢١٬٢٨٩(  - ١٢ شراء استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
لة من بيع استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  ٢٤٤ ١٥ إيرادات ُمتحصَّ

 ٦٬٩٠٥  ) ٣٬٣٩٤(   إيجار ُمسدَّد من التزامات عقود 
 )٢٬٩٨٣(  ) ٥٧٨(  صافي التدفقات النقدية (الُمستخَدمة في) النشاطات االستثمارية 

       
 ١٩٢  ١٦٤   صافي الزيادة في األرصدة البنكية 

 ٨٬٩٣٢  ٩٬١٢٤   األرصدة البنكية في بداية السنة 
 ٩٬١٢٤  ٩٬٢٨٨  األرصدة البنكية في نهاية السنة 

       
  

  

  
ل اإليضاحات المرفقة من    جزًءا من هذه القوائم المالية.  ٣٣إلى  ١تُشّكِ



٧ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
      إيضاحات حول القوائم المالية 

      م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

      التنظيم والنشاطات  ٠١
        

م تحت اسم شركة جي آي بي للخدمات المالية المحدودة؛ وهي شركة ذات مسؤولية  ٢٠٠٨تأسَّست شركة جي آي بي كابيتال ("الشركة") في عام  
م).  ٢٠٠٨فبراير    ١٤هـ (الموافق  ١٤٢٩صفر    ٦وتاريخ    ١٠١٠٢٤٤٢٩٤محدودة تعمل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

ربيع األول   ٢٧جرى تغيير اسم الشركة إلى شركة جي آي بي كابيتال المحدودة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ وقد 
ر المساهمون تغيير الوضع النظامي للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  ٢٠١٧م). وخالل عام ٢٠١١مارس  ٢هـ (الموافق ١٤٣٢ م، قرَّ

 ٢٣هـ (الموافق ١٤٣٨شوال  ٢٩بتاريخ  ٣٤٣ة (شركة مساِهم واحد)، وهو ما اعتُِمَد بموجب قرار وزارة التجارة رقم إلى شركة مساهمة مقفل 
م   ٢٤م)، علما بأنَّ تاريخ تعديل السجل التجاري للشركة هو ٢٠١٧يوليو   م). ٢٠١٧أغسطس  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٩الُمحرَّ

        
 ، وهو يخصُّ فرع الشركة الكائن في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. ٢٠٥١٠٤٦٤٩٦السجل التجاري رقم  وألغت الشركة، خالل السنة،  

        
ألوراق  وتتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وإدارة وترتيب األوراق المالية وتقديم المشورة والحفظ في ا 

م)، باإلضافة  ٢٠٠٧يوليو  ٢٢هـ (الموافق ١٤٢٨رجب  ٨وتاريخ  ٠٧٠٧٨-٣٧المالية بموجب الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية رقم 
هـ (الموافق  ١٤٣٢ُجمادى األولى    ٦وتاريخ    ٢٠١١-٠٢-١٢إلى موافقة هيئة السوق المالية على تعديل قائمة نشاطات الشركة بموجب قرار رقم  

 م). ٢٠١١إبريل  ١٠
        

م، حصلت الشركة على موافقة أخرى من هيئة السوق المالية على تعديل قائمة نشاطاتها المرخَّصة بإضافة نشاط التعامل  ٢٠١٧وخالل عام 
 م). ٢٠١٧ديسمبر  ٣١هـ (الموافق ١٤٣٩ربيع اآلخر  ١٣كوكيل بتاريخ 

        
        

ل للشركة في      العنوان التالي:ويقع المكتب الُمسجَّ
        

 واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية
 الطريق الدائري الشرقي 

 ٨٩٥٨٩ص. ب. 
 ١١٦٩٢الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
        

      أساس اإلعداد  ٠٢
        

      بيان االلتزام  ٢٫١
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من أُِعدَّت القوائم المالية للشركة وفقًا  

 ودية"). الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السع
        

      عملة العرض والعملة الوظيفية  ٢٫٢
ى أقرب آالف، ما تُْعَرض القوائم المالية باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة. وتُظَهر المعلومات المالية باللایر السعودي إل

 لم يُذَكر خالف ذلك. 
        

      أساس القياس  ٢٫٣
 . القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وفقًا ألساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما ورد خالف ذلك في السياسات المحاسبية أدناهأُِعدَّت هذه 

        
  

   



٨ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة  ٠٣     ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

ة الُمطبَّقة في إعداد هذه القوائم المالية:   فيما يلي السياسات المحاسبية الهامَّ
        

   تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة  ٣٫١
 الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة. ويُعَد األصل متداوًال: تظِهر 

        
 عندما ُيتوقع تسييل األصل أو ُينوى بيعه أو استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.  (أ) 

    رئيسة ألغراض المتاجرة. أو عند االحتفاظ باألصل بصورة  (ب) 
   أو عندما يُتوقع تسييل األصل خالل االثني عشر شهًرا الالحقة لفترة القوائم المالية.  (جـ) 
أو عندما يكون األصل في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبداله أو استخدامه لسداد مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني   (د) 

 شهًرا بعد فترة القوائم المالية. عشر 
        

     وتُصّنِف الشركة كافة األصول األخرى كأصوٍل غير متداولة. 
        

      وتُعَدُّ المطلوبات متداولة: 
        

   عندما يُتوقع سداد االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية.  (أ) 
    بااللتزام بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. أو عند االحتفاظ  (ب) 
   أو عند استحقاق االلتزام للسداد خالل االثني عشر شهًرا الالحقة لفترة القوائم المالية.  (جـ) 
 المالية. أو عند عدم وجود حق غير مشروط للشركة في تأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة القوائم  (د) 
        

    وتُصّنِف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
        

      األدوات المالية  ٣٫٢
 تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

        
       األصول المالية 

       
      االعتراف المبدئي والقياس 

ا ب  التكلفة المطفَأة  تُقَاس األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها بِقيمها العادلة. ويتوقف القياس الالحق ألصل مالي على تصنيفه، حيث يُقَاس إمَّ
 الربح أو الخسارة. أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل 

        
ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص  

الشركة تدبيًرا عملًيا لها، تقيس الشركة مبدئًيا بالشركة إلدارتها. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويلًيا هاما أو التي طبَّقت 
قَاس الحسابات  أصال مالًيا بقيمته العادلة زائًدا، في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. وتُ 

دبيًرا عملًيا لها، بسعر المعاملة الُمحدَّد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المدينة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمويلًيا هاما أو التي طبَّقت الشركة ت 
)١٥ .( 
        

نه تدفقات نقدية  ومن أجل أْن يُقاس أصل مالي أو يُصنَّف بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يستلزم أْن ينشأ ع
لمبلغ "مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد". ويَُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الحصرية ألصل اتمثل  

التي تمثل  والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد، وُيجَرى تنفيذه على مستوى األداة المالية. وتُصنَّف األصول المالية ذات التدفقات النقدية 
 المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة، وتُقَاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن نموذج األعمال. 

        
نقدية. ويُحدَّد نموذج العمل ما ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارتها أصولها المالية بهدف تحقيق تدفقات 

ة الُمصنَّفة والُمقاَسة  إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. ويُحتفَظ باألصول المالي 
التدفقات النقدية التعاقدية، فيما يُحتفَظ باألصول المالية   بالتكلفة المطفَأة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل 

 البيع.الُمصنَّفة والُمقاَسة بالقيمة العادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و



٩ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

  األدوات المالية (تتمة)  ٣٫٢
 

     

      األصول المالية (تتمة) 
       

      (تتمة) االعتراف المبدئي والقياس 
ي  وُيعترف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعاَرف عليها ف 

 السوق (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. 
        

       القياس الالحق 
  ألغراض القياس الالحق، تُصنَّف األصول المالية إلى أربع فئات على النحو التالي: 

 
 

    أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الدْين)  ٠١
 والخسائر المتراكمة (أدوات الدْين) أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة دوران األرباح   ٠٢
أصول مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف عن   ٠٣

 االعتراف (أدوات حقوق الملكية) 
    الخسارة أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ٠٤
        

  )، وذلك على النحو الموضَّح أدناه: ٤) و (٣) و (١ومن بين الفئات المذكورة أعاله، فال تنطبق على الشركة إال الفئات (
        

      األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الدْين) 
المطفَأة الحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وتخضع لالنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر  وتُقَاس األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة  

 في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
        

الحسابات المدينة والمبلغ ُمستَحق القبض مقابل اإلقراض الهامشي والودائع قصيرة  وتشتمل األصول المالية للشركة الُمدَرجة بالتكلفة المطفَأة على  
 األجل. 

        
   األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية) 

لإللغاء أدوات حقوق ملكيتها كأدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة  يمكن أن تختار الشركة، عند االعتراف المبدئي، تصنيف تصنيفًا غير قابل 
) "أدوات حقوق الملكية":  ٣٢العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

 على أساس كل أداة على ِحدة. العرض واألدوات غير المحتفظ بها بغرض الُمتاَجرة. ويُحدَّد التصنيف  
        

ئمة الربح وال يُعَاد مطلقا توزيع األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بتوزيعات األرباح كدخٍل آخر في قا
المتحصَّالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند نشوء الحق في دفعها، ما لم تستفْد الشركة من هذه 

الدخل   حيث يُعتَرف، في هذه الحالة، بتلك األرباح في الدخل الشامل اآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل
 الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة. 

        
  نهائًيا استثمارات األسهم المدرجة في السوق المالية تحت هذه الفئة. اختارت الشركة أن تصنف 

        
   األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الربح أو الخسارة في قائمة المركز  يُعتَرف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر باألصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 المالي بالقيمة العادلة مع صافي التغيُّرات في القيمة العادلة. 

        
ائًيا لتصنيفها  وقد تتضمَّن هذه الفئة األدوات المالية المشتقة واستثمارات األسهم الُمدَرجة في السوق المالية التي لم تختارها الشركة اختياًرا نه

ر في قائمة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويُعتَرف بتوزيعات األرباح من استثمارات األسهم الُمدَرجة في السوق المالية كدخٍل آخ 
 الربح أو الخسارة والدخل الشامل عند نشوء الحق في دفعها. 

 



١٠ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

      األدوات المالية (تتمة)  ٣٫٢
        

       التوقف عن االعتراف 
المالية (أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي  يتوقف االعتراف باألصول 

 تُحذَف من قائمة المركز المالي للشركة) بصورةٍ رئيسٍة عند: 
        
    انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو  -
لها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري  تحويل الشركة حقوقها   - باستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمُّ

إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإما (أ) تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل (ب) أو عدم  
لت السيطرة على األصل. قيام الشركة بتحويل أو اال   حتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

        
انت الشركة  وعند تحويل الشركة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية، فإنها تُقيِّم فيما ما إن ك

ُل الشركة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال  احتفظت بالمخاطر  والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحّوِ
ل في حدود استمراريتها في التعامل به. وفي ت  ُل سيطرتها على األصل، فتستمر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ لك تحتفظ بهما أو تُحّوِ

ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي   الحالة، تعترف الشركة  أيًضا بااللتزام المرتبط بذلك. ويُقاُس األصل الُمحوَّ
 احتفظت بها الشركة. 

        
ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد   األقصى للمبالغ التي قد تَُطالب  وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ

 الشركة بسدادها، أيهما أقل. 
        

      االنخفاض في قيمة األصول المالية 
حتَسب  تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدْين غير الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتُ 

ركة قبضها، االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشالخسائر  
الضمانات الرهنية مخصومة حسب تقريب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي. وستشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية المحقَّقة من بيع  

 المحتفَظ بها أو تعزيزات األهلية االئتمانية األخرى التي تمثل جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. 
        

التغيُّرات في المخاطر  وتطّبُِق الشركة على الحسابات المدينة طريقة مبسََّطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، فال تتبع الشركة 
ركة جدول  االئتمانية، بل تعترف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العُمر في كل تاريخ قوائم مالية. وقد جنَّبت الش

 مدينيين والبيئة االقتصادية. مخصصات يعتمد على خبرتها السابقة بشأن الخسائر االئتمانية، ويُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة لل
        

يوًما. ومع ذلك، فإنَّ الشركة، في حاالت   ٩٠وتدرس الشركة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي 
ح للشركة أن تقبض  بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو  الخارجية بأنه من غير المرجَّ

ألصل المالي عند  بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها الشركة. ويُشَطب ا
 عدم وجود توقُّع معقول بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

        
       المطلوبات المالية 

       
      االعتراف المبدئي والقياس 

بات دائنة  تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض أو حسا
ط، حسبما  يكون مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حال القروض  أو أدوات مالية مشتقة مصنَّفة كأدوات تحوُّ

 والحسابات الدائنة، بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المرتبطة بها ارتباًطا مباشًرا. 
 

 ات المتداولة األخرى. وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات الدائنة والمصاريف ُمستَحقة الدفع والمطلوب 
  

   



١١ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

      األدوات المالية (تتمة)  ٣٫٢
       

      المطلوبات المالية (تتمة) 
        

       القياس الالحق 
  ألغراض القياس الالحق لها، تُصنَّف المطلوبات المالية إلى فئتين على النحو التالي: 

        
    الخسارة مطلوبات مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ٠١
    مطلوبات مالية ُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة (القروض)  ٠٢
        

  ومن بين الفئتين المذكورتين أعاله، فال تنطبق على الشركة إال الفئة الثانية، وذلك على النحو الموضَّح أدناه: 
        

    (القروض) المطلوبات المالية الُمدَرجة بالتكلفة الُمطَفأة  
ة معدل الفائدة  هذه الفئة هي األكثر صلة بالشركة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باستخدام طريق

وأيًضا من خالل عملية إطفاء ُمعدَّل الفائدة  الفعلي. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقُّف عن االعتراف بالمطلوبات 
 الفعلي.

        
ل جزًءا ال يتجزأ من م عدل الفائدة  وتُحتَسب التكلفة الُمطفَأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تُشّكِ

 تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. الفعلي. ويُدَرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف 
        

    وتنطبق هذه الفئة عموما على القروض التي تحمل فائدة. 
        

       التوقف عن االعتراف 
مدته. وعند استبدال التزام مالي آخر بالتزام  يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء  

التغيير    مالي حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهرًيا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا 
َرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة  أو التعديل على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعت 

 والدخل الشامل اآلخر. 
        

      االنخفاض في قيمة األصول غير المالية  ٣٫٣
  تتعلق األصول غير المالية الهامة الوحيدة التي تمتلكها الشركة بالممتلكات والمعدات. 

        
تاريخ كل قوائم مالية، للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود أي  وتجري الشركة تقييًما، في 

ر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتجاوز  قيمة  مؤشر أو عندما يستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي على األصل، تقّدِ
قيمته العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل  األصل القابلة لالسترداد 

ته  تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حّدٍ كبير عن المتحقَّق من أصول أخرى أو مجموعات أصول أخرى. وعند تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيم
 السترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد. القابلة ل

        
  ويُعترف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى

 مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته. 
        

      مقاصة األصول والمطلوبات المالية  ٣٫٤
لمبالغ  تُجَرى مقاصة األصول والمطلوبات المالية، ويُفَصح عنها بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظامًيا في إجراء مقاصة ا

 وسداد المطلوبات في آن واحد. الُمعتَرف بها وعندما تنوي الشركة تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول  
  

   



١٢ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

       المصاريف  ٣٫٥
ع المصاريف المتعلقة بأكثر من فترة مالية واحدة على هذه الفترات ت   ناسبًيا.تُقَاس المصاريف ويُعتَرف بها كتكلفة فترة عند تكّبِدها. وتُوزَّ

        
      األصول الُمحتفَظ بها على سبيل األمانة  ٣٫٦

م الشركة خدمات إدارة أصول إلى  عمالئها، بما في ذلك إدارة استثمارات معيَّنة بالنيابة عن عمالئها. وال تُعتَبر االستثمارات الُمحتفَظ بها  تُقّدِ
 بموجب هذه االتفاقيات أصوًال للشركة، وعليه، فإنَّها ال تُدَرج في قائمة المركز المالي. 

        
      النقد وما في حكمه  ٣٫٧

النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من أرصدة نقدية لدى بنوك واستثمارات أخرى قصيرة أجل عالية السيولة تبلغ تواريخ ألغراض قائمة التدفقات  
 استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتكون متاحة للشركة بدون أي قيود. 

        
      الودائع قصيرة األجل  ٣٫٨

ن الودائع قصيرة األجل ودائع   لدى بنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل تبلغ تواريخ استحقاقها األصلية أقل من سنة واحدة  تتضمَّ
 من تاريخ اإليداع.

        
       عقود اإليجار  ٣٫٩

ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل  تُقّيِم الشركة في بداية العقد ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد  
 ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض. 

        
       الشركة كمستأِجر 

ة  وتطّبِق الشركة طريقة واحدة لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفض 
 الشركة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول األساسية. القيمة. وتعترف 

        
       أصول حق االستخدام 

لالستخدام). وتُقَاس أصول  تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا  
عقد  حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس التزامات 

ة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات  إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشر
الحصول   اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وما لم تكن الشركة متيقنة بصورة معقولة حيال 

وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها  على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، تُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها
 اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. 

        
التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر.  وتُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي 

 سنوات.   ٥وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. وتتعلق أصول حق االستخدام بصفٍة رئيسٍة بمكاتب تبلغ فترة إيجارها 
        

       التزامات عقود اإليجار 
اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد اإليجار.  تعترف الشركة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات 

وعات  وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية) ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدف 
ؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيًضا مدفوعات اإليجار سعر  اإليجار المتغّيِرة التي تعتمد على م

ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة  
يجار المتغّيِرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل يعترف بها كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو  الشركة خيار إنهاء مدفوعات اإل

 الظرف في إجراء السداد. 
        

ُمعدَّل الفائدة  وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان 
تزايد الفائدة  المنصوص عليها ضمنًيا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس 

ار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة  ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليج
 عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد. 



١٣ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

       (تتمة)   عقود اإليجار ٣٫٩
        

   عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 
اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمعدات (أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ مدتها تُطّبِق الشركة إعفاء االعتراف بعقود 

على  شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء)، وتُطّبِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة  ١٢
لایر سعودي). ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة   ١٨٬٧٥٠التي تُعتبر منخفضة القيمة (أي التي تقل عن عقود إيجار التجهيزات المكتبية 

 بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
        

    الخدمة للموظفين مكافآت نهاية  ٣٫١٠
)  ١٩(  تستخدم الشركة خطة غير ممولة لمكافآت نهاية خدمة للموظفين، والتي يَُصنَُّف كالتزام مكافآت محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

االلتزام الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي  "مكافآت الموظفين". وتُعدُّ خطة المكافآت المحددة خطة مختلفًة عن خطة المساهمات المحددة. ويمثل  
ول الخطط في ذلك المتعلق بخطة المكافآت المحددة القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية ناقًصا القيمة العادلة ألص

ستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. وتَُحدَُّد القيمة الحالية اللتزام  التاريخ. ويُحتسب التزام المكافآت المحددة بمعرفة اكتواريين مستقلين با
ات الجودة  المكافآت المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة القوائم المالية لسندات الشركات ذ

دََّرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَ 
تي تنشأ  التغيُّرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على الخبرة في حقوق الملكية من خالل قائمة الربح أو الخسارة في الفترة ال

 خاللها. 
        

      الممتلكات والمعدات  ٣٫١١
ن التكلفة المصاريف المرتب  طة ارتباًطا  تُدَرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، وتتضمَّ

نة من بند الممتلكات والمعدات.  مباشًرا بشراء األصل، وال تَُرسمل المصاريف الالحقة إال عند تحقُّق زيادة في المنافع   االقتصادية المستقبلية المتضمَّ
 ويُعتَرف بكافة المصاريف األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكّبِدها.

        
ل االستهالك واإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وفقًا لطريقة  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية  ويُحمَّ

 لكل بند على ِحدة من بنود الممتلكات والمعدات على النحو التالي: 
        
         السنوات     
 سنوات أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر  ١٠  التحسينات على العقارات المستأجرة  
   سنوات  ٥ األثاث والتركيبات المكتبية  
   سنوات   ٥إلى  ٤  التجهيزات المكتبية 
        

  ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع (أي في تاريخ حصول الطرف المستِلم على
وتُحدَّد األرباح والخسائر من معامالت البيع بمقارنة اإليرادات المتحصَّلة  السيطرة) أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من استعماله أو بيعه.  

 مع القيمة الدفترية، وتُدَرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف باألصل. 
        

اإلنتاجية وُطرق استهالكها في كل نهاية فترة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية للممتلكات والمعدات وأعمارها  
 ذلك مالئًما.

        
  

   



١٤ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

      قياس القيم العادلة  ٣٫١٢
 ياس. تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ الق

        
القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام فرضية أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى  وتُقَاس 

 فرضية أن المشارك في السوق يسعى لتحقيق أفضل مصالحه االقتصادية. 
        

المشارك في السوق على تحقيق منفعة اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل  ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة 
 وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 

        
بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة  وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها  

 ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
        

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، على  وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في هذه القوائم المالية، ضمن 
ة لقياس القيمة العادلة ككل:   أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

        
  المستوى األول: السعر الُمدَرج في السوق (غير الُمعدَّل) في سوق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.  ● 
المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  المستوى الثاني: طريق تقييم فنية تعتبر مدخالت  ● 

 مباشرة
 المستوى الثالث: طريقة تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  ● 
        

د الشركة فيما إذا أُجرَيت التحويالت بين مستويات  وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات  المعتَرف بها في القوائم المالية على نحو متكرر، تُحّدِ
 التسلسل الهرمي بإعادة تقييم الفئات في نهاية كل فترة قوائم مالية. 

        
      الزكاة والضرائب  ٣٫١٣

        
        الزكاة

المحتَسبة وفقًا لألنظمة الضريبية والزكوية السعودية، وتُحمَّل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. وقد حصلت  تُستَحق الزكاة، 
 الشركة على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعفائها من دفع الزكاة. 

        
       ضريبة االستقطاع 

المعامالت التي تُجَرى مع جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية حسبما يستلزمه نظام ضريبة الدخل  تستقطع الشركة ضرائب على بعض 
 السعودي. 

        
       ضريبة القيمة المضافة 

المضافة المتكبَّدة على شراء  يُعتَرف باألصول والمصاريف بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء عندما تكون ضريبة القيمة 
تكلفة  أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ حيث يُعتَرف، في هذه الحالة، بضريبة القيمة المضافة كجزٍء من 

 شراء األصل أو كجزٍء من بند المصاريف، حسبما يكون مالئًما. 
        

القيمة المضافة القابل لالسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو الُمستَحق الدفع لها كجزٍء من الحسابات المدينة  ويُدَرج صافي مبلغ ضريبة 
 األخرى أو الحسابات الدائنة األخرى. 

        
      االحتياطي النظامي  ٣٫١٤

ل نسبة  وفقًا لما يتطلبه نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب   من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي    ٪١٠على الشركة أْن تُحّوِ
َر التوقف عن إجراء هذا التحويل ع لة، حتى يُعادل االحتياطي نصف رأسمالها. ويجوز للشركة أْن تقّرِ ندما يبلغ النظامي، بعد حسم الخسائر المرحَّ

 ياطي غير قابل للتوزيع. من رأسمالها. علًما بأنَّ االحت  ٪٣٠مجموع االحتياطي نسبة 
 



١٥ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

      المخصصات  ٣٫١٥
        

        العامة
يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على الشركة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب من الشركة سداد  

 االلتزام، بحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. 
        

كمخصص أفضل تقدير للِعَوض الالزم لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم المالية، مع مراعاة المخاطر  ويمثل المبلغ الُمعتَرف به 
الدفترية هي وحاالت عدم التيقن المحيطة بااللتزام. وعند قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية الُمقدَّرة لتسوية االلتزام الحالي، فإنَّ قيمته 

لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرًيا). وعند استخدام الخصم، يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة  القيمة الحالية  
 مرور الوقت كتكلفة تمويل. 

        
      ترجمة العمالت األجنبية  ٣٫١٦

الرياالت السعودية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. وتُترجم األصول  تُترجم المعامالت التي تُجرى بالعمالت األجنبية إلى 
لة بعمالت أجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة. وُيعتَرف في قائمة الربح أو  الخسارة   والمطلوبات النقدية في نهاية السنة الُمسجَّ

لة بعمالت أجنبية. والدخل الشامل اآلخر بأرباح أو خسائر الصرف األجن   بي من تحويل األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ
        

      االعتراف باإليرادات  ٣٫١٧
د المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) نموذًجا شامًال واحًدا للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود الُمبَرمة مع العمالء، حيث وضع ١٥ُيحّدِ

نا من خمس خطوات سيُطبَّق على اإليرادات التي تنشأ من العقود الُمبَرمة مع العمالء. وبموجب المعيار الدولي   للتقرير المالي  المعيار نموذًجا ُمكوَّ
خدمات إلى  )، تعترف الشركة باإليرادات حسب القيمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو ال١٥رقم (
 عميل.

        
طّبِق الشركة  وتعترف الشركة باإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات قياًسا موثوقًا واحتمالية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى الشركة. وت 

نة من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات:   الطريقة التالية المكوَّ
        

      األولى: تعريف العقد الُمبَرم مع العميل • الخطوة 
    • الخطوة الثانية: تعريف التزامات األداء المنفصلة بموجب العقد 

      • الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة 
   • الخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء المنفصلة 

   باإليرادات عندما (أو حيثما) يُستوفَى كل التزام أداء • الخطوة الخامسة: االعتراف 
        

  وبناًء على الخطوات الخمس المذكورة أعاله، تتمثل سياسة االعتراف بالقطاعات الرئيسة لإليرادات فيما يلي: 
        

      الدخل من األتعاب االستشارية: 
عقد الخدمات المعمول به، وعادةً ما يُعترف بذلك على أساس التناسب الزمني عند أداء الخدمات.  يُعتَرف بأتعاب الخدمات االستشارية بناًء على 

ة موضوع العقد أو عند وجود حاالت ال يلزم لها تنفيذ أنشط  ة أخرى. وتُعتبر الخدمات االستشارية متحقَّقة بالكامل عند استكمال األعمال الهامَّ
        

      األصول: الدخل من أتعاب إدارة 
رة، يُْعتَرف بالدخل من أتعاب إدارة األصول من الصناديق االستثمارية والمحافظ الحرة على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول الخاضعة لإلدا

اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى  والتي تخضع للشروط واألحكام المعمول بها وعقود الخدمات الُمبَرمة مع العمالء والصناديق. وتعزي الشركة 
اب إدارة  الخدمات الُمقدَّمة خالل السنة، وذلك نظًرا ألن األتعاب تتعلق على وجه التحديد بجهود الشركة لتحويل تلك الخدمات. ونظًرا ألنَّ أتع

 سابقًا.األصول ال تخضع لالسترداد، فال تتوقع اإلدارة إجراء أي عكس قيد لمخصص اإليرادات الُمعتَرف بها 
  

   



١٦ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة ٠٣     (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
        

      (تتمة)  باإليرادات االعتراف   ٣٫١٧
        

       الدخل من أعمال الوساطة: 
الء، بالصافي  يُْعتَرف بالدخل من أعمال الوساطة عند تنفيذ المعامالت ذات الصلة نيابة عن العمالء بالسعر المتفَق عليه في العقد الُمبَرم مع العم

ي ذلك إلى  بعد حسم الخصومات التجارية وخصومات الكمية ورسوم   تداول. ويُستوفَى بالتزام األداء للشركة عند تنفيذ الشركة المعاملة، حيث يؤّدِ
 االعتراف الفوري باإليرادات، ذلك أنَّ الشركة لن يكون عليها أي التزامات أخرى. 

        
      الدخل من اإلقراض الهامشي: 

العمالء الحاليين للتداول في سوق المال. وُيعتَرف بإيرادات الفوائد بناًء على استخدام العميل  اإلقراض الهامشي هو تسهيل تمويلي يُقدَّم إلى 
تحقاٍق على الرصيد  التسهيل التمويلي ذي اإلقراض الهامشي بالمعدالت المطبَّقة الُمتفَق عليها في العقد الُمبَرم مع العميل. ويُقيَّد الدخل يومًيا كاس

 دَّل العمولة الفعلي. القائم وفقًا لطريقة ُمع
        

       توزيعات األرباح: 
ية الُمدَرجة في  يُْعتََرف بإيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في دفعها، إْذ يُعدُّ هذا هو التاريخ السابق لتوزيع األرباح أسهم األوراق المال

 المساهمون توزيعات أرباح أسهم األوراق المالية غير الُمدَرجة في السوق المالية. السوق المالية، وعادة ما يكون التاريخ الذي يعتمد فيه 
        

       إيرادات الفوائد 
    يُْعتََرُف بإيرادات الفوائد من الودائع قصيرة األجل على أساس االستحقاق. 

        
      الربح من بيع االستثمارات 

  الُمحقَّقة من بيع االستثمارات الُمحتفَظ بها بغرض الُمتاَجرة عند بيع االستثمارات. يُعتَرف باألرباح 
   

ة  ٠٤   التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
        

عنها من بعض األصول والمطلوبات  يتطلُب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثِّر على المبالغ الُمفَصح 
واإليرادات والمصاريف. ويقتصر استخدام التقديرات واالفتراضات بصفٍة رئيسٍة على تحديد مخصصات االنخفاض في القيمة وتقييم األدوات  

دات وقِيمها المتبقيَّة ومبدأ االستمرارية.  المالية وتقييم األدوات المالية وتقييم خطط المكافآت الُمحدَّدة للشركة واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمع
ات  وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت على التقدير

 التعديالت. المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه
        

      مخصص الخسارة االئتمانية المتوقَّعة ٤٫١
ى  تستخدم الشركة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة. وتُحتَسب ُمعدَّالت المخصصات بناًء عل 

ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي   تمتاز بأنماط خسارة مشابهة (أي القطاع الحكومي والقطاع الخاص). أيام التأخُّ
        

ر في السداد لدى الشركة. وستعاير الشركة الجدول بهدف    وُيحتَسب جدول المخصصات مبدئًيا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ
المتوقعة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة (مثل إجمالي المنتَج ضبط خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات  

ر في السداد في قطاع التصنيع،  يُجَرى  المحلي) متوقع تدهورها على مدى السنة التالية، مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ
ر في ال ر في السداد، وتخضع تعديل المعدالت التاريخية للتأخُّ سداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

 . التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل
        

ر في السداد واألوضاع االقتصادية   المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا هاما.  ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ
برة الخسائر  ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا تجاه التغيُّرات في الظروف وتجاه األوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل خ

ر الفعلي للعميل في السداد مستقبال.االئتمانية التاريخية لدى الشركة واألوضاع االقتصادية المتوقعة لديه  ا التأخُّ
        

  ). ١٦والمعلومات بشأن الخسائر االئتمانية المتوقَّعة من الحسابات المدينة للشركة ُمفَصح عنها في إيضاح (
 



١٧ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

ة  ٠٤   (تتمة) التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
 

   
        

      القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية  ٤٫٢
والمطلوبات المالية من األسواق النشطة، فإنها تُحدَّد باستخدام مجموعة متنوعة من طرق  في حال تعذر الحصول على القيمة العادلة لألصول 

ن في حال  التقييم الفنية التي تتضمن استخدام نماذج حسابية. وتُستمد مدخالت هذه النماذج من أسواق قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك متاًحا، ولك
دير لتحديد االفتراضات الُمستخَدمة في النماذج. ويمكن أن تؤثِّر التغييرات في االفتراضات الُمستخَدمة  عدم جدوتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التق

 في النماذج على القيمة العادلة الُمفَصح عنها لألصول والمطلوبات المالية. 
        

      مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٤٫٣
الخبراء االكتواريين المؤهَّلين المستقلين، وضع افتراضات بشأن خطط المكافآت الُمحدَّدة. واالفتراضات  يتعيَّن على اإلدارة، بالتنسيق مع 

)، حيث تشتمل على افتراضات بشأن ُمعدَّل الخصم وزيادات  ٢٢االكتوارية الرئيسة الُمستخَدمة في خطط المكافآت المحددة واردة في إيضاح (
 . ويمكن أن توثِّر التغيُّرات في االفتراضات على االلتزام الُمفَصح عنه وتكلفة الخدمات. الرواتب ومعدالت االستقالة والتضخم

        
       مبدأ االستمرارية  ٤٫٤

يها من أجرى مجلس إدارة الشركة تقييًما لقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، وترسَّخت قناعة لديه بأنَّ الشركة لد
ة   نها من استمرارية أعمالها في المستقبل القريب. عالوة على ذلك، فإنَّ مجلس اإلدارة ليس على دراية بأي حالة هامَّ من عدم التيقن الموارد ما تمّكِ

ة على أساس مبدأ  قد تثير شكوًكا كبيرة حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، يستمر إعداد القوائم المالي 
 االستمرارية. 

        
   األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات وأعمارها المتبقيَّة  ٤٫٥

د إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لممتلكاتها ومعداتها بغرض حساب االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى ف ترة أعمارها تُحّدِ
 اإلنتاجية االقتصادية التقديرية. ويُحدَّد ذلك التقدير بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي. 

        
ة  ٤٫٦   في تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد  األحكام الهامَّ

د الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي  فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكًَّدا بصورة معقولة  تُحّدِ
 ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته. 

        
    تقدير ُمعدَّل االقتراض اإلضافي   -عقود اإليجار   ٤٫٧

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم ُمعدَّل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقود  يتعذَّر على الشركة أن  تُحّدِ
األموال   اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل،

ن  زمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعيَّ الال
  على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى إجراء تعديل عليها لتعكس شروط عقد 

ر الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات  ا مؤكدة ُمحدَّدة  إليجار وأحكامه. وتُقّدِ
 لكل منشأة. 

        
   المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  ٠٥

        
ة األولى بعض  م أو بعد ذلك التاريخ.  ٢٠٢٠يناير  ١المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ طبَّقت الشركة للمّرِ

ًرا أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد.  ولم تطبِّق الشركة تطبيقا مبّكِ
        
  ): تعريف المنشأة٣للتقرير المالي رقم (التعديالت على المعيار الدولي  -

ح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) " عمليات تجميع المنشآت" أنَّه لكي تعتبر األعمال منشأة، فإنَّ مجموعة متكاملة من ٣يوّضِ
مة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة على  النشاطات واألصول يجب أْن تتضمَّن كحّدٍ أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساه

ح التعديل أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. ولم يكْن لهذه  التعديالت    ذلك، يوّضِ
 تقبلية في حال دخلت الشركة في أي عمليات تجميع منشآت. أي تأثير على القوائم المالية للشركة، لكنَّها قد تؤثِّر على الفترات المس

  

   



١٨ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

لة المعايير والتفسيرات الجديدة  ٠٥    (تتمة)  والُمعدَّ
        
): إصالح  ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( -

 معيار ُمعدَّل الفائدة 
م االعتراف والقياس عدًدا من ٣٩المحاسبة الدولي رقم () ومعيار ٩التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ): األدوات المالية: يُقّدِ

ط إذا نشأ ع ط التي تتأثر مباشرة بإصالحات معايير ُمعدَّل الفائدة. وتتأثَّر عالقة التحوُّ ن اإلصالح  اإلعفاءات تنطبق على جميع عالقات التحوُّ
ط. وليس لهذه التعديالت أي تأثير على   حاالت عدم تيقُّن حيال توقيت أو مبلغ التدفقات  ط له أو أداة التحوُّ النقدية المعيارية أو كليهما للبند المتحوَّ

ط ذات معدل فائدة لديها.   القوائم المالية للشركة نظًرا لعدم وجود أي عالقات تحوُّ
        
 تعريف المادة  -)  ٨الدولي رقم () ومعيار المحاسبة ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( -

م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على أنَّ "المعلومات تُعدُّ جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابه ا الغموض بحيث  تقّدِ
ثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للق  وائم المالية ذات األغراض العامة بناًء على تلك القوائم يُتوقع لها إلى حّدٍ معقول أْن تّؤِ

ح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو    المالية التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". وتوّضِ
القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمًرا جوهرًيا إذا كان من المتوقع   حجمها، سواء بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق

شركة، وليس  بدرجة معقولة أن يؤثِّر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية لل 
 على الشركة. من المتوقع أن ينشأ عنها أي تأثير مستقبلي 

        
   م٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ  -

تمثل الغرض  اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا في حد ذاته، وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار، إْذ ي 
المحاسبة الدولية على تطوير المعايير ومساعدة فَِرق اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم  منه في مساعدة مجلس معايير 

  وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. وسيؤثِّر ذلك على المنشآت التي وضعت سياساتها المحاسبية 
يتضمَّن اإلطار المفاهيمي الُمعدَّل بعض المفاهيم الجديدة وتعريفات ومعايير اعتراف ُمحدَّثَة باألصول والمطلوبات  بناًء على اإلطار المفاهيمي. و

ة. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة.  ح بعض المفاهيم الهامَّ  ويوّضِ
        
 " ١٩-): إعفاءات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد١٦المالي رقم (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  -

تعديًال على المعيار   - " ١٩-م، امتيازات إيجار متعلقة بفيروس كورونا "كوفيد٢٠٢٠مايو  ٢٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، بتاريخ 
م التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إْذ ، عقود اإليجار - ) ١٦الدولي للتقرير المالي رقم ( تقّدِ

". وكإجراء عملي، قد يختار المستأِجر عدم تقييم ما ١٩-) بشأن المحاسبة عن تعديل إعفاءات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيد١٦(
د هذا الخيار،  ١٩-رونا "كوفيدإن كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كو ر يُعَدُّ تعديًال على عقد اإليجار. ويجري المستأِجر، الذي يُحّدِ " من المؤّجِ

" بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري  ١٩-المحاسبة عن أي تغيُّر في مدفوعات اإليجار الناشئة عن امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد
)، إذا لم يمثل التغيُّر تعديًال على عقد اإليجار. ويُطبَّق التعديل على فترات القوائم  ١٦فقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (المحاسبة عن التغير و

ًرا. ولم يكن لهذا التعديل أي تأثي ٢٠٢٠يناير  ١المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  ر على القوائم م أو بعد ذلك التاريخ. ويُسَمح بالتطبيق تطبيقًا مبّكِ
 المالية للشركة. 

        
    المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد  ٠٦

        
للشركة. وتنوي  فيما يلي إفصاٌح عن المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، الصادرة غير السارية المفعول بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  

 المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، حيثما يكون مالئًما، عندما تصبح سارية المفعول. الشركة تطبيق هذه 
        

      ) "عقود التأمين" ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 
"عقود التأمين"؛ وهو معيار محاسبي جديد  )  ١٧م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٢٠١٧أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو  

)  ١٧(شامل يُعني بعقود التأمين حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، سيِحلُّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
) على  ١٧ق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (م. وسيُطبَّ ٢٠٠٥) "عقود التأمين" الذي صدر في عام  ٤محلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

ة والتأمينات المباشرة وإعادة التأمين)، بصرف النظر عن ن  وع المنشآت  جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العامَّ
 باح الخاضعة لتقدير شركة التأمين. التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة في األر

  

   



١٩ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    (تتمة)  المعايير الصادرة غير السارية المفعول بعد  ٠٦
        

  ) "عقود التأمين" (تتمة) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 
) في تقديم نموذج محاسبي  ١٧وسيُطّبِق المعيار بِضع االستثناءات في نطاق ضيق. ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

) الذي  ٤لشركات التأمين. وبخالف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (لعقود التأمين الذي يُعَدُّ أكثر فائدة واتساقا  
م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) نموذًجا شامًال لعقود التأمين ١٧يستند إلى حّدٍ كبير على السياسات المحاسبية المحلية السابقة القديمة، يُقّدِ

 ) في النموذج العام المكتَمل بـ: ١٧انب المحاسبية ذات الصلة. ويتمثل محور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (الذي يغطي جميع الجو
        
  تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة في األرباح (طريقة األتعاب المتغيرة) - 
  التأمين) التي تتعلق بصفٍة رئيسٍة بالعقود قصيرة األمد طريقة ُمبسَّطة (طريق توزيع أقساط   - 
        

م أو بعده، مع ضرورة إدراج أرقام  ٢٠٢٣يناير    ١) على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ  ١٧ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ر، شريطة أْن  ) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩تُطّبِق المنشأة أيًضا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (المقارنة. ويُسَمح بالتطبيق المبّكِ

 ) أو قبله. وال ينطبق هذا المعيار على الشركة. ١٧) في تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥(
        

   ): تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة ١المحاسبة الدولي رقم ( التعديالت على معيار 
) لتحديد  ١من معيار المحاسبة الدولي رقم ( ٧٦إلى  ٦٩م، تعديالت على الفقرات من ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في يناير 

 التعديالت ما يلي: متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة. وتوضح 
        
     المقصود بالحّقِ في تأجيل التسوية  - 
   يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة القوائم المالية  - 
  ال يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل  - 
 للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهاإذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل  - 
        

 م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن تُطبَّق بأثر رجعي. ٢٠٢٣يناير  ١ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 
        

    ) ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  - المفاهيمي الرجوع إلى اإلطار 
  -) "عمليات تجميع المنشآت" ٣م، تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 

م بالرجوع  ٢٠١٨استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر في مارس  الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى  
 م، دون تغيير جوهري في متطلباته. ١٩٨٩إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام 

        
) تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة  ٣الدولي للتقرير المالي رقم (وأضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار  

) الصادر  ٢١) أو التفسير رقم (٣٧في "اليوم الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (
 ا ما تُكّبَِدت كل منها على ِحدة. عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الضرائب، إذ

        
ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) المعنّي باألصول الُمحتَملة  ٣وفي الوقت ذاته، قرَّ

 التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. 
        

 م أو بعد ذلك التاريخ، وتُطبَّق بأثر مستقبلي.٢٠٢٢يناير  ١ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 
        

   ) ٣٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - تكاليف استيفاء عقد  - العقود الُمحمَّلة بااللتزامات 
) لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة  ٣٧م، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠معايير المحاسبة الدولية، في مايو  أصدر مجلس  

ًال بالتزامات أو مكّبًِدا خسائر.   تضمينها عند تقييم ما إْن كان العقد ُمحمَّ
        

ارتباًطا مباشًرا". وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بعقد لتقديم بضائع أو خدمات على كّلٍ  وتطّبِق التعديالت "طريقة التكلفة المرتبطة 
عقد، وتُستبعد  من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بأنشطة العقد. وال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بال

 راحة على الطرف المقابل بموجب العقد. ما لم يمكن تحميلها ص
        

م أو بعد ذلك التاريخ. وستطّبِق الشركة هذه التعديالت على  ٢٠٢٢يناير  ١ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 
 المالية السنوية التي تُطبَّق فيها التعديالت للمرة األولى. العقود التي لم تستوِف بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم 



٢٠ 

       شركة جي آي بي كابيتال
      (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

      (شركة مساِهم واحد) 
    إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

       م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

    (تتمة)  السارية المفعول بعد المعايير الصادرة غير  ٠٦
        

ة األولى" ١المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( الشركة التابعة التي تُطبِّق المعايير الدولية  - ) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرَّ
 للتقرير المالي للمرة األولى 

على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير   ٢٠٢٠-٢٠١٨معايير المحاسبة الدولية لألعوام من كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس 
) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، حيث يسمح ١المالي، أصدر المجلس تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

) أْن تقيس فروق عمليات التحويل التراكمية  ١د) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (-١٦-يق الفقرة (أالتعديل للشركة التابعة التي تختار تطب 
ل الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويُطبَّق  هذا التعديل أيًضا   باستخدام المبالغ التي تفصح عنها الشركة األم، بناًء على تاريخ تحوُّ

 ). ١د) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (-١٦-زميلة أو المشروع المشترك اللذْين يختاران تطبيق الفقرة (أ على الشركة ال
        

ًرا.م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا ٢٠٢٢يناير  ١ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ   مبّكِ
        

 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  - ) "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 
إعداد المعايير الدولية للتقرير  على عملية  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من 

ح التعديل الرسوم التي على المنشأة تضمينها عند تقييم ما ٩المالي، أصدر المجلس تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  )، حيث يوّضِ
المالي األصلي. وال تشتمل هذه الرسوم إال على إْن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا جوهرًيا عن شروط االلتزام 

كل   الرسوم المدفوعة أو المقبوضة بين المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو يقبضها أي من المقتِرض أو المقِرض بالنيابة
أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي  منهما عن اآلخر. وتُطّبِق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها 

 تُطّبِق المنشأة خاللها التعديل للمرة األولى. 
        

ًرا. وستُطّبِق  م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا  ٢٠٢٢يناير    ١ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ   مبّكِ
ق المنشأة خاللها المنشأة التعديالت على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطّبِ 

 التعديل للمرة األولى. 
        

   الشركة. وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت تأثيًرا جوهرًيا على 
        

 ) ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّلة قبل االستخدام المقصود  
االستخدام المقصود، وهو  اإليرادات المتحصلَّة قبل  - م، الممتلكات والمصانع والمعدات ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 

لة من بيع البنود المنتَجة ريثما ا لوصول  ما يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات متحصَّ
لة من باألصل إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح قادًرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اإلدارة. بل تعترف   المنشأة باإليرادات المتحصَّ

 بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. 
        

م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن يُطبَّق بأثر رجعي على بنود  ٢٠٢٢يناير  ١ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 
 . ى الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األقرب الُمدَرجة عند تطبيق المنشأة التعديالت للمرة األول

        
   وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت تأثيًرا جوهرًيا على الشركة. 

        
    الضرائب في قياسات القيم العادلة   -"الزراعة"  )  ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم (

على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير   ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزٍء من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من 
من معيار   ٢٢"الزراعة"، حيث يُسِقط التعديل االشتراط الوارد في الفقرة ) ٤١المالي، أصدر المجلس تعديًال على معيار المحاسبة الدولي رقم (

) الذي يفيد بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية لغرض الضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق معيار  ٤١المحاسبة الدولي رقم (
 ). ٤١المحاسبة الدولي رقم (

        
م، ٢٠٢٢يناير    ١المنشأة التعديل بأثر مستقبلي على قياسات القيم العادلة في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية األولى ابتداًء من تاريخ  وتُطّبِق  

ًرا.   مع السماح بتطبيقه تطبيقًا ُمبّكِ
        

   وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت تأثيًرا جوهرًيا على الشركة. 
 



٢١ 

           شركة جي آي بي كابيتال
       (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

           م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

           اإليرادات  ٠٧
            

     الشركة من التشغيل: فيما يلي بيان بتجزئة إيرادات 
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

لایر سعودي          نوع الخدمات 
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

            
 ٤٣٬٤٧٣  ٣٥٬٧١٨        أتعاب استشارية 

 ٢٠٬١٧٨  ٢٤٬٦٥٧        خدمات إدارة أصول 
 ٢٬١٢٤  ٣٬٣٠٣        دخل من أعمال وساطة 

 ٦٥٬٧٧٥  ٦٣٬٦٧٨        اإليرادات إجمالي 
            

           الجغرافية  األسواق
 ٤٣٬٧٥٠  ٤٤٬٧٨٧        المملكة العربية السعودية 

 ١٤٬٣٨٦  ١٣٬٢٦٦        مملكة البحرين
 ٧٬٦٣٩  ٥٬٦٢٥         أخرى 

 ٦٥٬٧٧٥  ٦٣٬٦٧٨        إجمالي اإليرادات 
            

          االعتراف باإليرادات موعد 
 ٢٠٬١٧٨  ٢٤٬٦٥٧        ُمعتَرف به على مدى فترة زمنية 

 ٤٥٬٥٩٧  ٣٩٬٠٢١        ُمعتَرف به في مرحلة زمنية معيَّنة
 ٦٥٬٧٧٥  ٦٣٬٦٧٨        إجمالي اإليرادات 

            
           أرصدة العقود  ٧٫١

         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ١٣٬٣٨٦  ٤٬٤٠٠       ) ١٦حسابات مدينة (إيضاح 
 ٥٬١٤٦  ٧٬٤٤٧    ) ١٨أتعاب ُمستَحقة عن خدمات إدارة أصول (إيضاح 

            
     الرواتب والمصاريف المتعلقة بموظفين آخرين  ٠٨

            
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ١٩٬٩٢٢  ١٩٬٧٢٤        رواتب 
 ١٦٬٨٨٥  ١٦٬٦٠٩         عالوة

 ١١٬٤٩٥  ١٠٬٣٧٩        مكافآت موظفين 
 ١٬٨٦٣  ٢٬١٠١        مكافآت نهاية خدمة للموظفين

 ٢٬٤١١  ٤٬٠٩٤         أخرى 
         ٥٢٬٥٧٦  ٥٢٬٩٠٧ 
  

   



٢٢ 

           شركة جي آي بي كابيتال
       (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

           م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

       المصاريف العمومية واإلدارية ٠٩
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            

 ٢٬٩٦٤  ٣٬٣١٥        أتعاب قانونية ومهنية
 ٩٣٣  ١٬٩٣٩        مصاريف متعلقة بتقنية معلومات 

 ١٬٢٠٤  ١٬١٦٣        مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٬٣٦٠  ٤٢٦      مصاريف سفر وانتقال

 ٨٤٧  ٣٥١        إصالح وصيانة 
 ١٠٩  ١٣        ضريبة استقطاع 

 ٥٩٠  ٣٦٨         أخرى 
         ٨٬٠٠٧  ٧٬٥٧٥ 

            

           الزكاة  ٠١٠
            

وعليه، لم تضع الشركة في حسبانها م، على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعفائها من دفع الزكاة. ٢٠١٦حصلت الشركة، خالل عام 
 الزكاة عن السنة الحالية والسنة السابقة. 

            

           موقف الربوط 
نة عام ٢٠٠٨قُّدِمت اإلقرارات الزكوية عن األعوام من  م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط لم تستكملها ٢٠١٧م حتى ومتضّمِ

 أي من هذه األعوام. الهيئة بعد عن 
            

         الممتلكات والمعدات  ٠١١
التحسينات على       

العقارات المستأَجرة  
 واألثاث 

  
  

 المعدات

   
  األعمال

 قيد التنفيذ 

 
  

 اإلجمالي 
لایر سعودي       

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            التكلفة: 

 ١٢٬٤٩٥  ٣٨٦  ٦٬٢٤٩  ٥٬٨٦٠    م ٢٠١٩يناير   ١في 
 ٨٨  ٤٢  ٤٢  ٤    إضافات 

 ) ١٨(  ) ١٨(  -  -    استبعادات
 -  )٣٨٦(  ٢٤١  ١٤٥    التحويل 

 ١٢٬٥٦٥  ٢٤  ٦٬٥٣٢  ٦٬٠٠٩    م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١في 
 ١٬١٠٦  ١٬٠٥٤  -  ٥٢    إضافات 

 )١٤٣(  -  ) ١٠(  )١٣٣(    استبعادات
 -  )٨٩٢(  ٨٦٧  ٢٥    تحويل 

 ١٣٬٥٢٨  ١٨٦  ٧٬٣٨٩  ٥٬٩٥٣    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
            

           االستهالك المتراكم: 
 ٧٬٢٥٥  -  ٥٬١٤٦  ٢٬١٠٩    م ٢٠١٩يناير   ١في 

 ١٬٥٦٠  -  ٥٨٥  ٩٧٥    الُمحمَّل للسنة 
 ٨٬٨١٥  -  ٥٬٧٣١  ٣٬٠٨٤    م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١في 

ل للسنة   ١٬٦٢٩  -  ٦٢٩  ١٬٠٠٠    ُمحمَّ
 )١٤٣(  -  ) ١٠(  )١٣٣(    استبعادات

 ١٠٬٣٠١  -  ٦٬٣٥٠  ٣٬٩٥١    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
            

           صافي القيم الدفترية: 
 ٣٬٢٢٧  ١٨٦  ١٬٠٣٩  ٢٬٠٠٢    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٣٬٧٥٠  ٢٤  ٨٠١  ٢٬٩٢٥    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 



٢٣ 

           شركة جي آي بي كابيتال
       (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

           م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

       المحتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمار  ٠١٢
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

لایر سعودي        ُمدَرجة في السوق المالية - أسهم محليَّة 
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

            
            التكلفة: 

 ٢١٬٢٨٩  ٢١٬٢٨٩      م٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

           التعديل الناشئ عن التقييم:
 -  ٢٬١٦٢        يناير ١في 

 ٢٬١٦٢  ) ١٦٦(        الحركة خالل السنة 
 ٢٬١٦٢  ١٬٩٩٦        في نهاية السنة 

            
           القيمة الدفترية 

 ٢٣٬٤٥١  ٢٣٬٢٨٥        ديسمبر  ٣١في 
            

م، تتألف االستثمارات الُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في أسهم شركة الزيت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 
ق المالية  ا للسو العربية السعودية (أرامكو السعودية). وتُحتَسب القيمة العادلة بناًء على السعر الُمدَرَج في السوق كما بتاريخ القوائم المالية وفقً 

 السعودية ("تداول"). 
            

: ال  ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٠٫٨م، إيرادات توزيعات أرباح بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تسلَّمت الشركة، خالل السنة المنتهية في  ١٢٫١
 شيء) من شركة أرامكو السعودية. 

            

 اإلجمالي   المكاتب      أصول حق االستخدام  ٠١٣
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            التكلفة: 

 -  -        م ٢٠١٩يناير   ١في 
 ٧٬١٢٨  ٧٬١٢٨        إضافات 

 ٧٬١٢٨  ٧٬١٢٨      م٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
            

           االستهالك المتراكم: 
 -  -        م ٢٠١٩يناير   ١في 

ل للسنة   ١٬٦٣٧  ١٬٦٣٧        ُمحمَّ
 ١٬٦٣٧  ١٬٦٣٧        م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١في 

ل للسنة   ١٬٦٦٧  ١٬٦٦٧        ُمحمَّ
 ٣٬٣٠٤  ٣٬٣٠٤        م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

            

           صافي القيم الدفترية: 
 ٣٬٨٢٤  ٣٬٨٢٤        م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
 ٥٬٤٩١  ٥٬٤٩١        م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            
         الودائع قصيرة األجل  ٠١٤

            

). وتتجاوز تواريخ ٢٣تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع ُموَدعة لدى بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية؛ وهو جهة ذات عالقة (إيضاح  
:  ٢٠١٩سنوًيا ( ٪٢٫٩إلى  ٪٠٫٧: بالمثل)، وهي تحمل هامش ربح بمعدَّالت تتراوح ما بين ٢٠١٩الودائع ثالثة أشهر (االستحقاق األصلية لهذه 

م ويونيو ٢٠٢٠: يناير  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١م (٢٠٢١م و شهر أغسطس  ٢٠٢١) سنوًيا. وتستحق هذه الودائع ما بين شهر فبراير  ٪٣٫١إلى    ٪١٫٦
 م).٢٠٢٠

 



٢٤ 

          كابيتالشركة جي آي بي 
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

     االستثمار الُمحتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٠١٥
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

لایر سعودي         أسهم محليَّة 
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

           
 ١٧٤  ١٨٥       يناير ١في 

 ١١  -      أرباح / (خسائر) غير ُمحقَّقة من استثمار
 -  ٥٩    أرباح محقَّقة من بيع استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

لة من بيع استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  ) ٢٤٤(  إيرادات ُمتحصَّ
 ١٨٥  -       ديسمبر  ٣١في 

           
 كانت هذه االستثمارات ُمدَرجة في السوق المالية السعودية ("تداول")، وجرى بيعها خالل السنة.  ١٥٫١

           
         الحسابات المدينة ٠١٦

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٤٬٩٧٣  ٦٬٣١١       باإلجمالي  - حسابات مدينة 
 )١٬٥٨٧(  ) ١٬٩١١(       ناقًصا: الخسارة االئتمانية المتوقَّعة 

        ١٣٬٣٨٦  ٤٬٤٠٠ 
           

م، بمعامالت بنكية استثمارية (الدخل من األتعاب  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يتعلق معظم إجمالي أرصدة الحسابات المدينة القائمة لدى الشركة، كما في 
 االستشارية). 

           
ض الحسابات التجارية المدينة للشركة لمخاطر   االئتمان باستخدام جدول مخصصات: وفيما يلي بياٌن بالمعلومات عن تعرُّ

           
   م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  
 المتداولة 

   
١٨٠-٩٠    

 يوًما 

   
٣٦٥- ١٨٠  
 يوًما  

   
  ٣٦٥أكثر من 
 يوًما 

  اإلجمالي  
لایر سعودي  

 باأللوف) (
           

ضة   المجموع الكلي التقديري للقيمة الُمعرَّ
ر في السداد (لایر سعودي      للتأخُّ

 باأللوف)       

  
  
- 

   
  

٦٤٣ 

   
  

٢٬٥١٠ 

   
  

٣٬١٥٨ 

   
  

٦٬٣١١ 
  الخسارة االئتمانية المتوقعة  

 (لایر سعودي باأللوف)    
  
- 

   
)٦ ( 

   
)٣٧٠ ( 

   
)١٬٥٣٥ ( 

   
)١٬٩١١ ( 

 ٪ ٣٠  ٪ ٤٩  ٪ ١٥  ٪١  ٪٠  نسبة الخسارة 
           

   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

 المتداولة 

   
١٨٠-٩٠   

 يوًما

   
٣٦٥-١٨٠   

 يوًما

   
 ٣٦٥أكثر من 
 يوًما

  اإلجمالي  
لایر سعودي  

 باأللوف) (
           

ضة   المجموع الكلي التقديري للقيمة الُمعرَّ
ر في السداد (لایر سعودي باأللوف)   للتأخُّ
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٢٥ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       المالية (تتمة)إيضاحات حول القوائم 

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

         (تتمة)  الحسابات المدينة ٠١٦
           

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠    كانت الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على النحو التالي: 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٩٢١  ١٬٥٨٧       في بداية السنة 
ل خالل السنة   ٦٦٦  ٣٢٤       ُمحمَّ

 ١٬٥٨٧  ١٬٩١١       في نهاية السنة 
           

 يوًما.  ٣٠ال تحمل الحسابات المدينة الُمستَحقة من عمالء من الغير فائدة، وعادة ما تقارب مدتها 
           

  مقابل اإلقراض الهامشي المبلغ ُمستَحق القبض  ٠١٧
 

      

ن يرغبون   في التداول  بدأت الشركة، خالل السنة، تقديم تسهيالت تمويلية هامشية إلى عمالئها لالستثمار في السوق المالية السعودية ("تداول") ممَّ
ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٣٫٥٣الهامشي بفاعلية على أساس الرفع المالي. وتبلغ قيمة المبالغ ُمستَحقة القبض المتعلقة باإلقراض 

لة في السوق المالية السعودية ("تداول") بقيمة ٢٠٢٠ مليون لایر سعودي.   ١٠٫٣٥م، وهي مكفولة بضمانات من خالل أسهم أوراق مالية ُمسجَّ
 وتُجَرى مراجعة التسهيالت مرة واحدة على األقل سنوًيا. 

           
م، تعتقد اإلدارة، بعد األخذ في االعتبار طبيعة هذه الحسابات المدينة والضمانات المتاحة، بأنه ال يلزم تجنيب  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وكما في 

 مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة مقابل هذه الحسابات المدينة. 
           

ألف لایر سعودي خالل السنة، وُصّنِف حالًيا ضمن  ٠٫٤الهامشي بقيمة وقد اعترفت الشركة بدخل العموالت الخاصة من خدمات اإلقراض 
 ٪.٣٫٨٪ إلى ٢٫٣الدخل من أعمال الوساطة، وتتراوح معدالت الفائدة على اإلقراض الهامشي خالل السنة ما بين 

           
ح بها تبلغ إجماًال  وخالل السنة، ُمنَِح بعض ِكبار موظفي اإلدارة موظفي بالشركة تسهيالت   مليون لایر سعودي.    ٥٫١تمويلية هامشية بحدود ُمصرَّ

 ). ٢٤مليون لایر سعودي (إيضاح  ٣٫٥وكما بتاريخ القوائم المالية، بلغت قيمة األرصدة القائمة 
           

     الدُّفعات الُمقدَّمة والمبالغ المدفوعة مقدًما واألصول المتداولة األخرى  ٠١٨
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٥٬١٤٦  ٧٬٤٤٧      أتعاب ُمستَحقة عن خدمات إدارة أصول 
 ١٬١١٥  ١٬٢٤٤       مبالغ مدفوعة مقدًما 

 ٢٬١٣٧  ١٨٠      ) ٢٤فائدة ُمستَحقة على ودائع قصيرة األجل (إيضاح 
 ٦٩٣  ٢٧       قروض ُمقدَّمة إلى موظفين 

 ٤١  -      ) ٢٤مبالغ ُمستَحقة من جهة ذات عالقة (إيضاح 
 -  ٢٩٤        أخرى 

        ٩٬١٣٢  ٩٬١٩٢ 
           
  

   



٢٦ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

          رأس المال  ٠١٩
           

ح به والُمصَدر من   ن رأسمال الشركة المصرَّ  بالكامل. لایر سعودي للسهم الواحد، وجميع األسهم الُمصَدرة مدفوعة    ١٠مليون سهم بقيمة    ٢٠يتكوَّ
           

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  

       اسم المساهم 
   

 نسبة الملكية 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠    ٪١٠٠  البحرين  -بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية)  
           

         ربحية السهم  ٠٢٠
  

ح لعدد األسهم القائمة خالل   السنة. تُحتَسب ربحية السهم األساس والمخفَّض بقسمة صافي ربح السنة العائد لمساهم الشركة على المتوسط المرجَّ
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
             

 ٥٬٨٣٠  ٢٬٧٧١       صافي ربح السنة 
ح لعدد األسهم القائمة خالل السنة   ٢٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠    المتوسط المرجَّ

 ٠٫٣  ٠٫١    ربحية السهم األساس والُمخفَّض للشركة 
           

         التزامات عقود اإليجار  ٠٢١
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٧٬١٢٨  ٦٬٩٠٥       في بداية السنة 
 ٢٥٢  ١٩٨       مصروف فائدة للسنة 
 )٤٧٥(  ) ٣٬٥٩٢(       مدفوعات خالل السنة 

 ٦٬٩٠٥  ٣٬٥١١       ديسمبر  ٣١في 
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٬٦٦٩  ١٬٣٢٤        متداولة 
 ٥٬٢٣٦  ٢٬١٨٧       غير متداولة 

        ٦٬٩٠٥  ٣٬٥١١ 
           

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠    التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  -تحليل تاريخ االستحقاق  
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٬٨٩٠  ١٬٨٦٤       أقل من سنة واحدة 
 ٥٬٩٢٩  ٤٬٠٦٥       أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات 

        ٧٬٨١٩  ٥٬٩٢٩ 



٢٧ 

 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

       مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٠٢٢
           

       فيما يلي الحركة في التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين: 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٧٬٣٠٨  ٩٬٥٦٨      بداية السنة الرصيد في 
 ١٬٨٦٣  ٢٬١٠٢       مخصص السنة 

 ) ٢٣(  ) ٣٬٣١٧(       مدفوع خالل السنة 
 ٤٢٠  ) ٤٨٢(       (ربح) / خسارة إعادة قياس 

 ٩٬٥٦٨  ٧٬٨٧١       الرصيد في نهاية السنة 
           

مؤهَّل مستقل (شركة الخوارزمي للخدمات االكتوارية) باستخدام طريقة ائتمان الوحدة  أُجِرَي التقييم االكتواري األحدث بمعرفة خبير اكتواري 
 المتوقَّعة. 

           
 وفيما يلي تفاصيل مصاريف مكافآت الموظفين الُمدَرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر: 

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٬٥٠١  ١٬٧٨٥       تكلفة خدمات حالية 
 ٣٦٢  ٣١٧        تكلفة فوائد 

        ١٬٨٦٣  ٢٬١٠٢ 
           

ة المستخَدمة في تحديد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي:     تمثلت االفتراضات الهامَّ
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
           

 ٪٣٫١٠  ٪ ٢٫٤       ُمعدَّل الخصم 
 ٪٤٫٦  ٪ ٢٫٤       معدل زيادات الرواتب المستقبلية

 سنة  ٦٠  سنة  ٦٠       سن التقاعد
           

 الشامل اآلخر. يُعتَرف بجميع الحركات في التزامات المكافآت الُمحدَّدة للموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
           

          زيادات الرواتب 
 قيات. حدَّدت الشركة افتراض زيادات الرواتب في المستقبل بناًء على توقعاتها على المدى الطويل، بما يعكس الزيادات المتعلقة بالتضخم والتر 

           
          ُمعدَّالت االستقالة 

د افتراض الدوران  موا استقاالت من الشركة قبل سن التقاعد. يحّدِ  الوظيفي معدل األفراد المفترض أن يقّدِ
           

          تحليل الحساسية 
القوائم  ة فترة  ُحّدِدت تحليالت الحساسية الُمدَرجة أدناه بناًء على التغيُّرات المحتملة بدرجة معقولة في االفتراضات ذات الصلة التي تطرأ في نهاي 

 . المالية، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. ويمثل المبلغ اإليجابي زيادة في المطلوبات، فيما يمثل المبلغ السلبي نقًصا في المطلوبات 
 



٢٨ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول  

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

       (تتمة)   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ٠٢٢
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 )٤٦٧(  ) ٣٧١(       ٪٠٫٥زيادة في معدل الخصم بنسبة 
 ٥٠٤  ٣٩٩       ٪٠٫٥نقص في معدل الخصم بنسبة 

 ٤٣١  ٢٣٢      ٪٠٫٥زيادة في معدل زيادة الراتب بنسبة  
 )٤٠٥(  ) ٢٢٠(      ٪٠٫٥نقص في معدل زيادة الراتب بنسبة  

           
   السنوات المستقبلية: من المتوقع أن تكون المدفوعات التالية مقابل التزام المكافآت المحدَّدة في 

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٤٦٥  ٣١٣    خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية (فترة القوائم المالية السنوية التالية) 
 ٢٬٨٣٠  ٣٬٤٤٨       سنوات   ٥إلى  ٢ما بين 

 ٨٬٥٨٤  ٥٬٧٣٤       سنوات  ١٠لغاية سنوات  ٥أكثر من 
 ١١٬٨٧٩  ٩٬٤٩٥       إجمالي المدفوعات المتوقعة 

           
   سنوات).  ١٠٫١٣: ٢٠١٩م (٢٠٢٠سنوات في عام   ٩٫٧٧يبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت الُمحدَّدة 

        
     المصاريف ُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى  ٠٢٣

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ١٦٬٨٨٥  ١٧٬٠٦٣       عالوة ُمستَحقة الدفع
 ٤٬٢١٧  ٤٬١١٦    ) ٢٤مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 

 ٢٬٤٠٧  ١٬٩٠٢       مصاريف مستَحقة الدفع 
 ٣٬٧٨٦  ١٬٣١٩       دائنةحسابات  

 ٨٣٤  ٣٦٠       ضريبة قيمة مضافة ُمستَحقة الدفع 
 ١٤٢  ٥٤       ضريبة استقطاع 

 ٣٧٤  ٧٠        أخرى 
        ٢٨٬٦٤٥  ٢٤٬٨٨٤ 
           

     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٢٤
           

ن الجهات ذات العالقة   المساِهم والمنشأة المسيَطر عليها أو المسيَطرة عليها بصورة مشتركة من قِبل هذه الجهة (الجهات المنتسبة) أو التي  تتضمَّ
علقة بها من تمارس هذه الجهة (الجهات المنتسبة) نفوذا هاما عليها. وتُعتَمد أسعار المعامالت مع الجهات ذات العالقة وسياستها شروط الدفع المت 

 إدارة الشركة، وفيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالشركة: قِبل مجلس 
           

م، فإنَّ الرصيد النقدي  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ويعمل بنك الخليج الدولي الكائن بالمملكة العربية السعودية ("البنك") كبنك تابع للشركة. وكما في 
 البنكي ُمحتفَظ به في الحساب الجاري لدى البنك. 

 



٢٩ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

     (تتمة)  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٢٤
           

         تمثَّلت المعامالت مع الجهات ذات العالقة فيما يلي: وقد 
           

 مبالغ المعامالت     العالقة       طبيعة المعامالت      الجهات ذات العالقة 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

العربية  المملكة  - بنك الخليج الدولي 
 السعودية 

 ٥٬١٣٢  ٢٬٩٦٤ شركة تابعة زميلة  إيرادات فوائد على ودائع قصيرة األجل 

 ٢٤٠  ٢٤٠    حصول على خدمات دعم ومساندة   
 ١٬٩٠٥  ٢٬٠٤٠    إيجار وتكاليف منافع خدمية   
 ٥٤٠  ٣٣٥    إيرادات من إدارة أصول   

 ٢٬٠١١  ١٬٧٦٥  الشركة األم   مشتركة توزيع تكلفة خدمات  بنك الخليج الدولي ش.ب.م. 
بنك الخليج الدولي (جلف إنترناشونال بنك)  

 المملكة المتحدة  -
 ٦٨  ٣٢ شركة تابعة زميلة     عمولة 

 -  ٠٫٤    عمولة عن إقراض هامشي  كبار موظفي اإلدارة 
 ١٬٢٠٤  ١٬٢٠٠  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى  مجلس اإلدارة 

           
لخليج الدولي  نشأ عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة األرصدة التالية الُمستَحقة إلى / من بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية وبنك ا

 بالمملكة المتحدة والبنك األم: 
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

       المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة الُمدَرجة ضمن األصول المتداولة: 
 ٩٬١٢٤  ٩٬٢٨٨       رصيد بنكي

 ١٦٨٬٠٠٠  ١٧٠٬٠٠٠       ) ١٤ودائع قصيرة األجل (إيضاح 
 ٢٬١٣٧  ١٨٠      ) ١٨فائدة ُمستَحقة على ودائع قصيرة األجل (إيضاح 

 ٤١  -  ) ١٨المملكة المتحدة (إيضاح  - مبالغ ُمستَحقة من بنك الخليج الدولي 
 -  ٣٬٥٣٨      ) ١٧مبلغ ُمستَحق القبض مقابل إقراض هامشي (إيضاح 

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
       عالقة الُمدَرجة ضمن المطلوبات المتداولة: المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات  

 ٢٬٠١١  ٣٬٧٧٧      مبالغ ُمستَحقة إلى بنك الخليج الدولي ش.ب.م. 
 ٢٬١٣٨  ٢٦٦    المملكة العربية السعودية  - مبالغ ُمستَحقة إلى بنك الخليج الدولي 
 ٦٨  ٧٣      المملكة المتحدة  - مبالغ ُمستَحقة إلى بنك الخليج الدولي 

 ٤٬٢١٧  ٤٬١١٦    ) ٢٣مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 
           
  

   



٣٠ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

     (تتمة)  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٢٤
           

         مكافآت ِكبار موظفي اإلدارة 
     تمثلت مكافأة األعضاء الرئيسيين في اإلدارة خالل السنة فيما يلي: 

           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٩٬٦٠٤  ٩٬٦١١       مكافآت قصيرة األجل 
 ٣٬٠٣٤  ١٬٣٢٩      على المدى الطويل  - مكافآت نهاية خدمة للموظفين 

        ١٢٬٦٣٨  ١٠٬٩٤٠ 
       األصول الُمحتفَظ بها على سبيل األمانة  ٠٢٥

           
         األصول تحت اإلدارة  ٢٥٫١

ض لمخاطر حق الرجوع على الشركة. وتُعتبر هذه األصول بنو ة على سبيل األمانة دون التعرُّ ًدا  تَُدار أصول صناديق العمالء ومحافظهم الحرَّ
ل جزًءا من أصول الشركة. وتبلغ قيمة هذه األصول  مليار   ٣٫٧: ٢٠١٩مليار لایر سعودي ( ٤٫١ُمدَرجة خارج قائمة المركز المالي، وال تشّكِ

 م.٢٠٢٠ديسمبر   ٣١لایر سعودي) كما في 
           

     األرصدة المحتفَظ بها ضمن الحسابات النقدية ألعمال الوساطة واألوراق المالية  ٢٥٫٢
سعودي  مليون لایر  ٣٫٩م بقيمة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إنَّ األرصدة النقدية واألوراق المالية الُمحتفَظ بها في حسابات أعمال الوساطة كما في 

مليون لایر سعودي) ُمحتفَظ بها لدى بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية. وال تحتفظ شركة جي آي بي كابيتال بأي   ٢٩٢: ٢٠١٩(
لخليج حسابات نقدية للعمالء، ومن ثمَّ، فإنها تطلب من العمالء االحتفاظ بأرصدتهم النقدية في حساب نقدي مخصَّص لألوراق المالية في بنك ا

 الدولي بالمملكة العربية السعودية من أجل التعامل في سوق األوراق المالية المحليَّة باستخدام خدمات شركة جي آي بي كابيتال. 
           

     األدوات المالية وإدارة المخاطر ٠٢٦
           

المساهم وحمايته. وإدارة المخاطر هي عملية مستمرة تستلزم استمرارية  يتمثَّل هدف الشركة من إدارة المخاطر في تحقيق أقصى قيمة لعائد 
 تحديد المخاطر والضوابط واستمرارية تحليلها والتخفيف من آثارها ومراقبتها.

           
وتُوَضع سياسات إدارة المخاطر  ويضطلع مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة واإلشراف عليه.  

لحدود.  هذه من أجل تحديد المخاطر التي تواجهها الشركة وتحليلها بهدف وضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام با
ة الشركة. ومن خالل الدورات  وتخضع سياسات إدارة المخاطر وأنظمتها للمراجعة الدورية بغرض دراسة التغيُّرات في أحوال السوق وأنشط

وظفون كافة  التدريبية والمعايير واإلجراءات اإلدارية لدى الشركة، فإنَّها تهدف إلى المحافظة على بيئة رقابية انضباطية وبنَّاءة فيها يفهم الم 
 واجباتهم والتزاماتهم. 

           
تَُدار أنشطة إدارة المخاطر اليومية داخل كل وحدة عمل على ِحَدة. ويجتمع مجلس  وقد خصَّصت الشركة وظائف المخاطر واالمتثال، حيث 

 اإلدارة كل ثالثة أشهر، ويُطلَع على المستجدات من جميع الجوانب ذات الصلة باألعمال، بما في ذلك مسائل إدارة المخاطر. 
           

ض الشركة للمخاطر التالية الناشئة عن       األدوات المالية: وتتعرَّ
      
          مخاطر االئتمان -
          مخاطر السوق  -
          مخاطر أسعار األسهم  -
          مخاطر أسعار الفائدة -
         مخاطر أسعار الصرف األجنبي -
          مخاطر السيولة  -
           



٣١ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          

     (تتمة)  األدوات المالية وإدارة المخاطر ٠٢٦
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  فئة القياس     
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

          األصول المالية 
 ١٦٨٬٠٠٠  ١٧٠٬٠٠٠    التكلفة المطفَأة    ودائع قصيرة األجل 

استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر 

  القيمة العادلة من خالل الدخل    
 الشامل اآلخر     

   ٢٣٬٤٥١  ٢٣٬٢٨٥ 

 ١٣٬٣٨٦  ٤٬٤٠٠    التكلفة الُمطفَأة    حسابات مدينة 
 -  ٣٬٥٣٨    التكلفة الُمطفَأة    مبلغ ُمستَحق القبض مقابل إقراض هامشي
 ٨٬٠١٧  ٧٬٩٤٨    التكلفة الُمطفَأة    مبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى 

 ٩٬١٢٤  ٩٬٢٨٨    التكلفة الُمطفَأة    أرصدة بنكية 
  استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح

 أو الخسارة       
  القيمة العادلة من خالل الربح أو    

 الخسارة     
   -  ١٨٥ 

        ٢٢٢٬١٦٣  ٢١٨٬٤٥٩ 
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

          المطلوبات المالية 
 ٢٨٬٦٤٥  ٢٤٬٨٨٤    التكلفة الُمطفَأة   مصاريف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

        ٢٨٬٦٤٥  ٢٤٬٨٨٤ 
           

المخاطر المتعلقة باالئتمان والسوق  وتتمثل المخاطر الرئيسة التي تواجهها الشركة في تلك  .  وتُعَدُّ إدارة المخاطر عنصًرا هاًما في أعمال الشركة 
 والسيولة. وتَُدار هذه المخاطر على النحو التالي: 

           
          مخاطر االئتمان

االئتمان  تتمثل مخاطر االئتمان في احتمالية عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتسبَِّب في تكّبِد الطرف اآلخر خسارة مالية. وتنشأ مخاطر
م، فقد كان لدى الشركة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بصفٍة رئيسٍة من الودائع قصيرة األجل والحسابات المدينة والرصيد النقدي لدى البنك. وكما في 

ة  ) من كاف ٪٧٢:  ٢٠١٩تقريًبا (  ٪٦٩مليون لایر سعودي، وأُجرَيت المحاسبة عن نسبة    ٤٫٢عمالء) مستَحق منهما أكثر من    ٥:  ٢٠١٩عميلْين (
مليون لایر سعودي أُجِرَيت المحاسبة عنها بما يزيد قليال  ١عمالء) بأرصدة تتجاوز  ٦: ٢٠١٩الحسابات المدينة القائمة. وكان هناك عميالن (

 ) من إجمالي مبالغ الحسابات المدينة. ٪٨١: ٢٠١٩( ٪٦٨عن نسبة 
           

ض لمخاطر   ائتمان جوهرية فيما يتعلق بالودائع قصيرة األجل أو الرصيد النقدي لدى البنك؛ ذلك أنَّ هذه المبالغ وتعتقد اإلدارة أنَّ الشركة ال تتعرَّ
م؛ وهو جهة ذات عالقة وبنك يتمتع بسمعة جيَّدة.  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان محتفَظ بها لدى بنك الخليج الدولي بالمملكة العربية السعودية كما في 

دين. علما بأنَّ مخاطر االئتمان المتع عة على عمالء متعّدِ  لقة بالحسابات المدينة واإلقراض الهامشي محدودة نظًرا ألنَّ هذه األرصدة موزَّ
           

          مخاطر السوق 
تغيُّرات في متغيرات السوق مثل  تتمثل مخاطر السوق في التقلُّبات التي قد تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة  

 أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. 
           

          مخاطر أسعار األسهم 
ض للتغيُّرات في أسعار األسهم الفردية أو مؤشرات األسهم وتقلباتها. وتنشأ مخاطر أسعار  أسهم تنشأ مخاطر أسعار األسهم من حاالت التعرُّ

ى الشركة  الشركة من استثماراتها الُمحتفَظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتسع
خدم الشركة  إلدارة هذه المخاطر من خالل االستثمار في قطاعات مختلفة عن بعضها. فضًال عن ممارسة األحكام في األعمال وخبرة اإلدارة، تست 

ض لمخاطر أسعار األسهم.   هياكل ُمحدَّودة بما في ذلك تلك المتعلقة باألوضاع والمحافظ واالستحقاقات إلدارة التعرُّ



٣٢ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

     (تتمة)  األدوات المالية وإدارة المخاطر ٠٢٦
           
           

          مخاطر أسعار الفائدة
ض للتغيُّرات في مستوى أسعار الفائدة والهوامش االئتمانية وتقلباتها.  وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من التعرُّ

تتوقَّع   على ودائعها القصيرة األجل. والودائع قصيرة األجل للشركة لها فترة استحقاق قصيرة األجل، وتحمل معدل فائدة ثابت، ومن ثمَّ فإنها ال 
 . أي مخاطر في أسعار الفائدة

           
          مخاطر أسعار الصرف األجنبي

ض  مخاطر أسعار الصرف األجنبي عندما تصبح األصول الفعلية أو المتوقعة بعملة أجنبية أكبر أو أقل من المطلوبات بتلك العملة. وال تتعرَّ تنشأ  
 الشركة لمخاطر التقلُّبات في أسعار الصرف األجنبي؛ حيث تُجرى معظم معامالتها باللایر السعودي. 

           
          مخاطر السيولة 

دارة السيولة  تتمثـل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وتتمثل المنهجية التي تتبعها الشركة في إ
، دون أن تتكّبِد  في أنها تضمن، قدر اإلمكان، وجود سيولة نقدية كافية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والصعبة

 خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر تضرُّ بسمعة الشركة. 
           

اللتزامات  وعادة ما تتأكَّد الشركة أن لديها ما يكفيها من النقدية عند الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة ا 
المحتَمل للظروف الصعبة التي يتعذَّر التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية. عالوة على ذلك، لدى  المالية. وال يشمل ذلك التأثير 

 الشركة إمكانية الحصول على تسهيالت ائتمانية. 
           

 بتاريخ القوائم المالية: وفيما يلي تواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية (القيم غير المخصومة) للشركة كما 
           
          
 م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  
أشهر إلى سنة   ٣ أشهر  ٣خالل   

 واحدة 
أكثر من سنة  

 واحدة 
بدون تاريخ   

 استحقاق ثابت 
 اإلجمالي 

لایر سعودي   المطلوبات 
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

           
 ١٬٣١٩  -  -  ١٬٣١٩  - حسابات دائنة

 ٤٬١١٦  ٤٬١١٦  -  -  - مبلغ ُمستَحق إلى جهة ذات عالقة 
 ١٧٬٠٦٣  -  -  -  ١٧٬٠٦٣ عالوة ُمستَحقة الدفع

 ٣٦٠  -  -  -  ٣٦٠ ضريبة قيمة مضافة ُمستَحقة الدفع 
 ١٬٩٠٢  -  -  ١٬٩٠٢  - الدفع مصاريف مستَحقة 

 ٥٬٩٢٩  -  ٤٬٠٦٥  ١٬٨٦٤  - التزامات عقود إيجار 
 ١٢٤  -  -  -  ١٢٤  أخرى 

  ٣٠٬٨١٣  ٤٬١١٦  ٤٬٠٦٥  ٥٬٠٨٥  ١٧٬٥٤٧ 
           
           
          
  

   



٣٣ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

     (تتمة)  األدوات المالية وإدارة المخاطر ٠٢٦
           
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
أشهر إلى سنة   ٣ أشهر  ٣خالل   

 واحدة 
أكثر من سنة  

 واحدة 
بدون تاريخ  

 استحقاق ثابت
 اإلجمالي 

لایر سعودي   المطلوبات 
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

           
 -  -  -    - أتعاب استشارية ُمستَحقة الدفع 

 ٣٬٧٨٦  -  -  ٣٬٧٨٦  - حسابات دائنة
 ٣٬٩٤٢  -  -  -  ٣٬٩٤٢ مبلغ ُمستَحق إلى جهة ذات عالقة 

 ١٦٬٨٨٥  -  -  -  ١٦٬٨٨٥ عالوة ُمستَحقة الدفع
 ١٬١٩٧  -  -  -  ١٬١٩٧ ُمستَحقة الدفع ضريبة قيمة مضافة 

 ٢٬٦٨٢  -  -  ٢٬٦٨٢  - مصاريف مستَحقة الدفع 
 ٦٬٩٠٥  -  ٥٬٢٣٦  ١٬٦٦٩  - التزامات عقود إيجار 

 ١٥٣  -  -  ١١  ١٤٢  أخرى 
  ٣٥٬٥٥٠  -  ٥٬٢٣٦  ٨٬١٤٨  ٢٢٬١٦٦ 
           

          إدارة رأس المال 
الها  تستخدم الشركة نسب رأسمالية نظامية وعملية لتقييم كفاية رأس المال الداخلية لديها لمراقبة قاعدة رأسمالها. وتدير الشركة هيكل رأسم

االقتصادية وخطط األعمال االستراتيجية. وتضع هيئة السوق المالية؛ الجهة  وتجري التعديالت المالئمة عليه على ضوء التغيُّرات في الظروف 
)، طبَّقت الشركة  ٢٩التنظيمية التي تخضع لها الشركة، متطلبات رأسمال الشركة وتراقبها. وكما هو ُمَشار إليه بمزيد من التفصيل في إيضاح (

المال ومراقبة إطار كفاية رأسمالها. وقد التزمت الشركة بكافة متطلبات رأس المال  قواعد هيئة السوق المالية الحتساب الحد األدنى الالزم لرأس  
م، ولم تطرأ أي تغيُّرات جوهرية  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م وعن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المفروضة خارجًيا طوال السنة المنتهية في 

 على إدارة الشركة لرأس المال. 
           

       العادلة لألدوات المالية القيم  ٠٢٧
           

ياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ الق
ا: ويُحدَّد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو   تحويل المطلوب إمَّ

           
        في السوق الرئيسَّة لألصول أو المطلوبات،  -
   أو في ظّلِ عدم وجود سوق رئيسَّة، في أكثر سوق منفعة وفائدة لألصول أو المطلوبات.  -
      

     وأن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. 
           

          التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها من خالل طريقة التقييم الفنية: 

           
   مماثلة. المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات  
لة قابلة للمالح   ظة سواء  المستوى الثاني: ُطرق تقييم فنية أخرى تُعتبر جميع مدخالتها التي تؤثر تأثيًرا جوهريا على القيمة العادلة الُمسجَّ

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
لة، والتي ال تستند إلى بيانات  المستوى الثالث: ُطرق تقييم فنية تستخدم المدخالت التي تؤثِّر تأثيًرا   جوهرًيا على القيمة العادلة الُمسجَّ

 السوق القابلة للمالحظة. 
           
  

   



٣٤ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

       (تتمة)  القيم العادلة لألدوات المالية  ٠٢٧
           

  ويعرض الجدول التالي األصول المالية للشركة التي تُقَاس ويُعترف بها بالقيمة العادلة: 
 

  

   القيمة العادلة     
 اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   القيمة الدفترية  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في 

          
         األصول المالية التي تُقَاس بالقيمة العادلة 

  استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر      

  
٢٣٬٢٨٥ 

   
٢٣٬٢٨٥ 

   
- 

   
- 

   
٢٣٬٢٨٥ 

           
         األصول المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة 

 ٤٬٤٠٠  ٤٬٤٠٠  -  -  ٤٬٤٠٠ حسابات مدينة 
  مبلغ ُمستَحق القبض مقابل إقراض  

 هامشي    
  

٣٬٥٣٨ 
   
- 

   
- 

   
٣٬٥٣٨ 

   
٣٬٥٣٨ 

 ١٧٠٬٠٠٠  ١٧٠٬٠٠٠  -  -  ١٧٠٬٠٠٠ ودائع قصيرة األجل 
           

          م ٢٠١٩ديسمبر    ٣١كما في 
           

          األصول المالية 
  استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر    
  

٢٣٬٤٥١ 
   

٢٣٬٤٥١ 
   
- 

   
- 

   
٢٣٬٤٥١ 

  استثمار محتفَظ به بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة    

  
١٨٥ 

   
١٨٥ 

   
- 

   
- 

   
١٨٥ 

           
         األصول المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة 

 ١٣٬٣٨٦  ١٣٬٣٨٦  -  -  ١٣٬٣٨٦ حسابات مدينة 
 ١٦٨٬٠٠٠  ١٦٨٬٠٠٠  -  -  ١٦٨٬٠٠٠ ودائع قصيرة األجل 

          - 
ض مقابل اإلقراض  كما بتاريخ القوائم المالية، تتعلق القيم الدفترية لألصول المالية التي تُقَاس بالتكلفة المطفأة بحسابات مدينة ومبلغ ُمستَحق القب 

لة األخرى  الهامشي وودائع قصيرة األجل تقارب مبالغ قيمها العادلة. وتقارب المطلوبات المالية مثل المصاريف ُمستَحقة الدفع والمطلوبات المتداو
 الِقيم العادلة التي تُقَاس بالتكلفة المطفأة. 

           
 : بالمثل). ٢٠١٩م (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في ولم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني 

           
       االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتَملة  ٠٢٨

           
   فيما يلي االلتزامات المحتَملة القائمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي: 

        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
           

 ٢٥٬٩٩٦  ١٠٠٬٩٩٦       ضمانات حسن أداء 
 -  ١٧٥       ضمانات عطاءات 

        ٢٥٬٩٩٦  ١٠١٬١٧١ 
  

   



٣٥ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول  

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

     المتطلبات التنظيمية لرأس المال وكفاية رأس المال  ٠٢٩
           

القواعد، فقد  هـ). وبناًء على ١٤٣٤صفر  ١٧م (الموافق ٢٠١٢ديسمبر  ٣٠أصدرت هيئة السوق المالية قواعد احترازية ("القواعد") بتاريخ 
ر في  حدَّدت هيئة السوق المالية إطار العمل والتعليمات بشأن الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومنهجية حسابه كما هو مقرَّ 

 التالي:  الشريحة األولى. ووفقًا لهذه المنهجية، احتسبت الشركة الحد األدنى من نسب رأسمالها المطلوب وكفاية رأسمالها على النحو 
           
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          قاعدة رأس المال 

 ١٨٥٬٢٣٩  ١٨٨٬٤٩٢       الشريحة األولى من رأس المال 
 ٢٬١٦٢  ١٬٩٩٦       الشريحة الثانية من رأس المال 

 ١٨٧٬٤٠١  ١٩٠٬٤٨٨       إجمالي قاعدة رأس المال (أ) 
          الحد األدنى من متطلبات رأس المال 

 ٣٠٬٨٧٨  ٢١٬٨٧٣       مخاطر االئتمان
 ١٦٬٢٠٤  ١٦٬١٢٣       المخاطر التشغيلية

 ٣٣  -       مخاطر السوق 
 ٤٧٬١١٥  ٣٧٬٩٩٦      إجمالي الحّدِ األدنى من متطلبات رأس المال (ب) 

 ١٤٠٬٢٨٦  ١٥٢٬٤٩٢       ب) - الفائض (جـ=أ
 ٣٫٩٨  ٥٫٠١       نسبة كفاية رأس المال (د=أ/ب) 

           
  أ) تتألف قاعدة رأسمال الشركة مما يلي:

 
        

    تتألف الشريحة األولى من رأس المال من رأسمال المدفوع واألرباح المبقاة واالحتياطيات.  ● 
   احتياطي القيمة العادلة. تتألف الشريحة الثانية من رأس المال من  ● 
  

ا في  ب) يُحتَسب الحد األدنى من متطلبات رأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والمخاطر التشغيلية وفقًا للمتطلبات المنصوص عليه
 الباب الثالث من القواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

           
الشركة عند إدارة كفاية رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المنصوص عليها من هيئة السوق المالية،  جـ) يتمثل الهدف من عمل 

 والمحافظة على قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأسمال قوية. 
           

 برأسمال كٍاف كما هو منصوص عليه في القواعد، بحيث ال تقل نسبة كفاية رأس المال على الشريحة األولى. يتعيَّن على الشركة االحتفاظ   د)  
           

         أرقام المقارنة  ٠٣٠
           

 التصنيف: أُِعيَد تصنيف بعض أرقام السنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية. وفيما يلي تفاصيل إعادة 
           
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في       

 لایر سعودي (باأللوف) 
المبلغ الُمعاد   التسوية  الُمفصَح عنه سابًقا       

 تصنيفه
 ٩٬١٣٢  )٣٦٣(  ٩٬٤٩٥    ُدفعات ُمقدَّمة ومبالغ مدفوعة مقدًما وأصول متداولة أخرى 

 )٢٨٬٦٤٥(  ٣٦٣  )٢٩٬٠٠٨(    أخرى مصاريف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة 
           
  

   



٣٦ 

          شركة جي آي بي كابيتال
         (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

         (شركة مساِهم واحد) 
       إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
           

       ") ١٩-("كوفيد تأثير فيروس كورونا  ٠٣١
           

ي فيروس كورونا المستِجد ("كوفيد م، وتفشَّي بداية في الصين ثم على الصعيد العالمي، ما تسبَّب في حالة  ٢٠٢٠") منذ أوائل عام ١٩-تأكَّد تفّشِ
وصنَّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا من االضطرابات في األنشطة التجارية واالقتصادية، من بينها المملكة العربية السعودية. 

") على أنه جائحة، إْذ أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها، ما اضطر بالشركة إلى إعادة تقييم أحكامها ١٩-("كوفيد
 م.٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ة في المحاسبية والمصادر الرئيسة للتقديرات المطبَّقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهي 

           
لديون وأجرت الشركة تقييًما بشأن الوضع الحالي وتأثيره على المؤشرات الرئيسة لالئتمان والسيولة والحالة التشغيلية والقدرة على الوفاء با

ي فيروس  واألداء باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى إلدارة المخاطر بُغية معالجة حالة التعطُّل  المحتَملة في األنشطة التجارية التي قد يؤثر تفّشِ
") والتخفيف من ِحدَّة  ١٩-على عملياتها وأدائها المالي. وقد اتخذت الشركة العديد من التدابير لمراقبة تأثيرات فيروس كورونا ("كوفيد  ١٩-كوفيد

 ماعي والعمل من المنزل وما إلى ذلك). تلك التأثيرات، كتدابير السالمة والصحة لموظفيها (مثل التباعد االجت 
           

عليه.   ولم يكن التأثير على األعمال والنتائج جسيًما في هذه المرحلة، وبناًء على الخبرة حتى تاريخه، تتوقع الشركة أن يظل الحال على ما هو 
اء الجائحة، وهي مرهونة بالتطورات المستقبلية التي يتعذَّر  ومع ذلك، فال يزال من الصعب التأكُّد على نحو موثوق من التأثيرات  الُمحدَّدة جرَّ

الة عدم  التنبؤ بها بدقة حالًيا، مثل معدل انتقال العدوى من فيروس كورونا وحجم تدابير االحتواء المتخذَة ومدى فاعليتها. ونظًرا الستمرار ح
 في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.  التأكد االقتصادي، ال يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير

           
       األحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية  ٠٣٢

           
٪ من ١٠٠م، على نسبة ٢٠٢١يناير  ١استحوذ بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة مقفلة سعودية (جهة ذات عالقة))، بعد نهاية السنة بتاريخ 

مليون لایر سعودي. وُحِصَل على موافقة السلطات المعنيَّة، غير أن اإلجراءات   ٢٥٦٫٧الُمصَدر مقابل ِعوض نقدي قدره رأسمال الشركة 
 النظامية ذات الصلة لم تُستكمل بعد. 

           
       اعتماد القوائم المالية  ٠٣٣

           
 م) إلصدارها.٢٠٢١مارس  ٧هـ (الموافق ١٤٤٢رجب  ٢٣بتاريخ اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية للشركة 

           
 


