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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،
أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة جــي آي بــي كابيتــال ،يطيــب لــي أن أضــع بيــن
أيديكــم التقريــر الســنوي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال للعــام املالــي املنتهــي فــي  17جمــادى األول 1442هـــ
املوافــق  31ديســمبر 2020م ،والــذي يحمــل بيــن طياتــه نبــذة مختصــرة عــن الشــركة ونتائجهــا وعــن أهــم
التطــورات واألنشــطة التــي قامــت بهــا الشــركة.
كمــا يتضمــن نتائــج املراجعــة الســنوية واملؤشــرات والتحليــات املاليــة التــي تبــرز األداء املالــي عــن العــام
املنصــرم 2020م ،مــن جانــب آخــر ،يصاحــب هــذا التقريــر الحســابات الختاميــة املدققــة واإليضاحــات املصاحبــة
لهــا وتقريــر املراجــع الخارجــي عــن العــام املالــي املنتهــي فــي  17جمــادى األول 1442هـــ املوافــق  31ديســمبر
2020م.

عبداهلل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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شــركة جي آي بي كابيتال
ملحة مختصرة عن الشركة
شــركة جــي آي بــي كابيتــال ،هــي شــركة شــخص واحــد مســاهمة مقفلــة ،تأسســت عــام 2008م ،وتعمــل
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  )7001553465( 1010244294املــؤرخ فــي  6صفــر 1429هـــ املوافــق  14فبرايــر
2008م ،وترخيــص هيئــة الســوق املاليــة رقــم  07078-37املــؤرخ فــي  8رجــب 1428هـــ املوافــق  22يوليــو
2007م.

املقر الرئيسي للشركة
املباني املنخفضه مبنى رقم (ب)1

ص .ب 89589 .الرياض ،11692

واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية

اململكة العربية السعودية

الطريق الدائري الشرقي

هاتف رقم+966 11 834 8400 :

هيكل امللكية ورأس مال الشركة
يتكــون رأس مــال الشــركة املص ـ َّرح بــه واملدفــوع كمــا فــي  17جمــادى األول 1442هـــ املوافــق  31ديســمبر
2020م مــن ( )200,000,000مئتــي مليــون ريــال ســعودي مقســمة إلــى ( )20,000,000عشــرين مليــون ســهم
إســمي متســاوية القيمــة ،قيمــة كل ســهم منهــا ( )10عشــرة ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم عاديــة عينيــة.
حيــث اكتتــب املالــك فــي كامــل رأس املــال وتــم دفــع قيمــة األســهم بالكامــل .ويمثــل الجــدول التالــي
تفاصيــل املســاهمة فــي رأس املــال:

املساهمون

عدد األسهم

القيمة األسمية

نسبة املساهمة

بنك الخليج الدولي ش .م .ب البحرين

20,000,000

200,000,000

%100

وجديــر بالذكــر هنــا أن بنــك الخليــج الدولــي – الســعودية ،شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ،قــد قامت بشــراء
كافــة أســهم الشــركة مــن بنــك الخليــج الدولــي ش.م.ب ،.شــركة مســاهمة بحرينيــة ،وذلــك بموجــب اتفاقيــة
بيــع أســهم مؤرخــة فــي  28ديســمبر 2020م ،وتــم االتفــاق علــى تحويــل كافــة الحقــوق واالمتيــازات مــن بنــك
الخليــج الدولــي ش .م .ب – البحريــن إلــى بنــك الخليــج الدولــي – الســعودية بتاريــخ 2021/01/01م..

املوقع االلكترونيwww.gibcapital.com :
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وفيمــا يلــي عــرض موجــز عــن إدارات األعمــال بالشــركة والتــي تقــدم باقــة منوعــة مــن املنتجــات والخدمــات
التــي تــم تصميمهــا لتوفيــر الحلــول اإلســتثمارية واملاليــة املبتكــرة لتلبيــة إحتياجــات عمــاء الشــركة:

إدارة األصول

أنشطة الشركة
يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم
مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات املاليــة والتــي
تشــتمل األنشــطة التاليــة:
	–خدمــات التعامــل بصفــة أصيــل ووكيــل والتعهــد
بالتغطيــة.
	–الترتيب.
	–تقديم املشورة.
	–إدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء.

تمتلــك إدارة األصــول بالشــركة فريــق عمــل ذو
كفــاءات احترافيــة عاليــة وخبــرة فــي مجــال إدارة
األصــول بمختلــف فئاتهــا ،ممــا يجعلــه قــادر بإمتيــاز
علــى خلــق فــرص اســتثمارية وإبتــكار منتجــات
اســتثمارية لتحقيــق أهــداف العمــاء والحصــول علــى
عوائــد مجزيــة علــى املــدى الطويــل ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار رغبــة وقــدرة العميــل علــى تحمــل املخاطــر.

تعكــف إدارة األصــول علــى خلــق الفــرص االســتثمارية
وابتــكار منتجــات اســتثماريه وتنوعهــا .لذلــك تــم
طــرح صنــدوق جــي أي بــي لفــرص اســهم الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا .كمــا تركــز اإلدارة علــى
توســيع القاعــدة االســتثمارية ودائــرة العمــاء
لتشــمل األســواق الخليجيــة والعربيــة باالضافــة الــى
الســوق الســعودي.

وعلــى الرغــم مــن قصــر الفتــرة الزمنيــة نســبيًا منــذ
بــدء تأســيس إدارة األصــول ،حيــث بــدأ العمــل فــي
عــام 2017م ،فقــد بلــغ حجــم األصــول املــدارة بنهايــة
عــام 2020م ( )4,105,000,000أربــع مليــارات و مائــة
وخمســة مالييــن ريــال ســعودي ،مقارنـ ًـة بالعــام الــذي
يســبقه والــذي بلــغ ( )3,670,000,000ثــاث مليــارات
وســتمائة و ســبعين مليــون ريــال ســعودي ،بإرتفــاع
قــدره ( )435,000,000أربعمائــة وخمســة وثالثــون
مليــون ريــال ســعودي وبنســبة ( )%12إثنــا عشــر
باملئــة ،ممــا يــدل علــى القــدرات العاليــة التــي يتميــز
بهــا فريــق العمــل وعالقتــه مــع العمــاء املبنيــة
علــى الثقــة املتبادلــة بيــن الطرفيــن.

	–الحفظ.
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املصرفية االستثمارية
ُتعــد شــركة جــي آي بــي كابيتــال إحــدى أكبــر الشــركات الرائــدة فــي مجــال املصرفيــة االســتثمارية حيــث
تملــك ســجل حافــل مــن اإلنجــازات.

أسواق رأس املال

أسواق الدين الرأس مالي

استشارات الديون

إدارة الوساطة

كشــركة رائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات
املصرفيــة االســتثمارية أتمــت جــي آي بــي كابيتــال
العديــد مــن الصفقــات ضمــن أســواق رأس املــال
خــال عــام 2020م بنجــاح وحرفيــة عاليــة ،كمــا لعبــت
دورًا مهمــا فــي أكبــر الصفقــات علــى اإلطــاق فــي
تاريــخ اســواق رأس املــال فــي اململكــة وذلــك ضمــن
اصــدارات أســهم مــن خــال طروحــات أوليــة وخاصــة
وصفقــات دمــج واســتحواذ.

توفــر إدارة أســواق الديــن الرأس مالــي للعمالء خبرات
وتعامــات متميــزة فــي جميــع دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،ولديهــا معرفــة متعمقــة بالســوق املحليــة
واألســواق الدوليــة ،وخبــرة طويلــة فــي مجــال هيكلــة
وإصــدار وتســويق الصكوك والســندات.

تقــوم الشــركة مــن خــال وحــدة استشــارات الديــون
بتوفيــر مجموعــة شــاملة مــن حلــول االستشــارات
وتمويــل الديــن لعمالئهــا ،حيــث يقــوم فريــق مــن
املهنييــن املتمرســين بمســاعدة العمــاء بمعالجــة
املوضوعــات واملتطلبــات املتعلقة بالدين ،ويشــمل
ذلــك جمــع الديــون الجديــدة لتطويــر املشــاريع
وهيكلــة القــروض القائمــة وتمويــل عمليــات الهيكلــة
واالســتحواذ.

تقــدم إدارة الوســاطة بشــكل رئيســي خدمــات
الوســاطة فــي شــراء وبيــع األســهم فــي الســوق
املحليــة (تــداول) وذلــك عــن طريــق تنفيــذ تعليمــات
املســتثمرين مــن األفــراد والشــركات مــن خــال
العديــد مــن القنــوات التــي تــم تخصيصهــا لخدمــة
عمــاء جــي آي بــي كابيتــال .كمــا تقــدم الشــركة
خدمــة التــداول فــي ســوق الصكــوك فــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،وذلــك مــن خــال فريــق عمــل ذو
كفــاءات احترافيــة عاليــة وخبــرة فــي مجــال الوســاطة.

وقــد شــملت قائمــة عمــاء الشــركة العديــد مــن
الشــركات التجاريــة ،مؤسســات ماليــة ،جهــات
حكوميــة وعــددًا مــن املكاتــب االســتثمارية العائليــة.
وتقــوم وحــدة أســواق رأس املــال بالشــركة بتوفيــر
حلــول ماليــة واســتثمارية مصممــة حســب الطلــب
لتلبيــة احتياجــات وأهــداف العمــاء.

كمــا تقــدم الشــركة مجموعــة واســعة مــن الحلــول
املاليــة ألســواق الديــن الــرأس مالــي ،وذلــك لتلبيــة
إحتياجــات وأهــداف العمــاء والتــي تشــمل الســندات
والصكــوك ،األوراق املاليــة القابلــة للتحويــل
وخدمــات استشــارات التصنيــف اإلئتمانــي وغيرهــا
مــن الخدمــات.
وقــد لعبــت الشــركة دورًا بــارزًا واحتلــت مكانــة
متقدمــة فــي قائمــة تصنيفــات البنــوك االســتثمارية
العاملــة فــي اصــدارات أســواق الديــن الــرأس مالــي
علــى املســتوى اإلقليمــي بشــكل عــام كداللــة
واضحــة علــى مكانــة الشــركة وخبرتهــا املميــزة فــي
هــذا املجــال.

وتضــم قائمــة عمالئنــا شــركات إقليميــة عامــة
وخاصــة ،وشــركات مســاهمة خاصــة ،ومؤسســات
ماليــة وحكومــات .وإلــى جانــب ذلــك تعمــل شــركة
جــي آي بــي كابيتــال كمستشــار مســتقل لعمالئهــا،
حيــث تقــدم االستشــارات املحايــدة واملســتقلة
بشــأن حلــول التمويــل املرنــة والفعالــة مــن حيــث
التكلفــة.

كمــا عملــت ادارة الوســاطة فــي جــي آي بــي كابيتــال
خــال عــام  2020علــى مواصلــة التوســع فــي تقديــم
خدمــات الوســاطة بإطــاق منصــة التــداول عــن طريــق
األجهــزة الذكيــة لتســهيل عمليــة وصــول العمــاء
ملحافظهــم والتــداول فــي الســوق املحليــة.
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يبيــن الرســم البيانــي التالــي الهيــكل التنظيمــي واإلداري للشــركة والــذي يوضــح تسلســل االرتبــاط اإلداري
بالشــركة:

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
و اﳌﺨﺎﻃﺮة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت
و اﳌﮑﺎﻓﺂت

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

حوكمة وإدارة الشركة
تولــي شــركة جــي آي بــي كابيتــال االهتمــام الكبيــر
بأعلــى املعاييــر وأفضــل املمارســات الخاصــة بحوكمة
الشــركة ملــا لهــا مــن أثــر علــى زيــادة الشــفافية
وحمايــة مصالــح املــاك والعمــاء.
حيــث يُ شــرف علــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة
يتكــون مــن ســبعة أعضــاء ،كمــا ينبثــق مــن
املجلــس لجنــة املراجعــة واملخاطــر ولجنــة املكافــآت
والترشــيحات والتــي تكــون تحــت إشــراف مجلــس
اإلدارة لضمــان اســتقاللية هــذه اللجــان.

ﻣﺪﯾﺮ اﻹﻟﺘﺰام
وﻣﺴﺆول ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

رﺋﯿﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﳌﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت

رﺋﯿﺲ إدارة
اﳌﺸﻮرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

رﺋﯿﺲ إدارة اﻷﺻﻮل

رﺋﯿﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺼﺮﻓﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

ﻣﺪﯾﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ

اﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﺪﯾﻮن

أﺳﻮاق اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻲ

أﺳﻮاق
رأس اﳌﺎل
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عبداهلل بن محمد الزامل
الجنسية :سعودي
املنصب :رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
املؤهــات العلميــة :حصــل عبــداهلل الزامــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة
واشــنطن ،الواليــات املتحــدة االمريكيــة فــي عــام 1987م .كمــا حــاز علــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال
" "MBAمــن جامعــة امللــك فهــد للبتــرول واملعــادن ،الظهــران ،اململكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1993م.

مناصب أخرى:
	–الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي
	–رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي  -اململكة العربية السعودية
	–نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي – البحرين
	–رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ

أعضاء مجلس اإلدارة

	–عضو مجلس إدارة مجلس املنطقة الشرقية
	–رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام
	–عضو مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار
	–رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للحديد القابضة

فيما يلي ملخص للسيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة:

	–عضو مجلس إدارة مدرسة الظهران األهلية
	–عضو مجلس إدارة املجموعة الخليجية للعزل
	–عضو مجلس إدارة الزامل للخدمات البحرية
	–رئيس مجلس إدارة شركة الزامل ملكيفات الهواء
	–عضو املجلس اإلستشاري في التجمع الصحي باملنطقة الشرقية
	–عضو مجلس إدارة شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة
	–عضو مجاس إدارة شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة
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عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم

بدر بن عبدالرحمن السياري

الجنسية :سعودي

الجنسية :سعودي

املنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل

املنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل

املؤهالت العلمية:

املؤهالت العلمية:

حصــل عبدالعزيــز النعيــم علــى درجــة البكالوريــوس
فــي العلــوم اإلداريــة بتخصــص املاليــة مــع تخصــص
مصاحــب فــي اإلقتصــاد مــن جامعــة  ،MITبالواليــات
املتحــدة األمريكيــة .كمــا حصــل علــى شــهادة محلــل
مالــي معتمــد " "CFAوذلــك فــي عــام 2006م.

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

مناصب أخرى:

مناصب أخرى:

مناصب أخرى:

	–املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس
فــي شــركة ميــار كابيتــال مانجمنــت

	–مديراالســتثمار فــي شــركة أوقــاف ســليمان
الراجحــي القابضــة

جون امانويل اكزيفوس

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي

الجنسية :أمريكي

الجنسية :سعودي

املنصب :نائب مجلس اإلدارة  -غير تنفيذي

املنصب :عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

املؤهالت العلمية:

املؤهالت العلمية:

حصــل جــون اكزيفــوس علــى درجــة البكالوريــوس
مــن جامعــة كورنيــل ،نيويــورك ،الواليــات املتحــدة
االمريكــي فــي عــام 1976م .كمــا حــاز علــى درجــة
الدكتــوراه " "JDمــن جامعــة بينســلفينيا ،الواليــات
املتحــدة االمريكيــة فــي عــام 1980م.

حصــل عبدالعزيــز الحليســي علــى درجــة البكالوريــوس
فــي االقتصــاد مــن جامعــة تكســاس ،أوســتن،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي عــام 1989م.

مناصب أخرى:
	–عضــو مجلــس إدارة شــركة إدارة جــي آي بــي -
اململكــة املتحدةعضــو املجلــس االستشــاري
فــي مركــز كارنيجــي أوروبــا
	–عضــو املجلــس االستشــاري فــي مركــز كارنيجــي
أوروبــا

	–الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة مجموعــة
بنــك الخليــج الدولــي – البحريــن
	–الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة لبنــك
الخليــج الدولــي  -الســعودية
	–عضــو مجلــس إدارة بنــك الخليــج الدولــي -
اململكــة املتحــدة
	–عضو مجلس اإلتحاد السعودي للجولف
	–عضو مجلس جولف السعودي
	–عضــو فــي املجلــس االستشــاري لألســواق
الناشــئة بمعهــد التمويــل الدولــي  -الواليــات
املتحــدة األمريكيــة

	–املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس
فــي شــركة مستشــارين ميــار ادفايزرز
	–عضــو مجلــس إدارة وشــريك فــي شــركة صنــدوق
ميــار املحــدودة
	–عضــو مجلــس إدارة شــركة الصناعــات الكيميائيــة
األساســية "بــي ســي اي"
	–عضــو مجلــس إدارة شــركة عبــداهلل الضحيــان
وأوالده املحــدودة
	–عضــو مجلــس إدارة عبدالرحمــن علــي التركــي
للتجــارة واملقــاوالت
	–املديــر وعضــو مجلس إدارة والشــريك املؤســس
لشــركة فيانايــا لالســتثمار املحدودة

	–عضــو لجنــة االســتثمار فــي املؤسســة العامــة
ملستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي – وريــف
الخيريــة
	–عضــو اللجنــة التنفيذيــة في املجموعة الســعودية
لالســتزراع املائــي "نقوا"
	–عضــو لجنــة االســتثمار فــي صنــدوق التنميــة
العقاريــة
	–عضــو لجنــة االســتثمار فــي مركــز امللــك ســلمان
ألبحــات االعاقــة
	–عضــو مجلــس إدارة شــركة دواجــن الوطنيــة –
مصــر
	–عضو مجلس إدارة الشركة التعليمية املتقدمة

	–عضــو مجلــس إدارة ومؤســس لشــركة كاليــدرا
العامليــة القابضــة املحــدودة
	–عضــو مجلــس إدارة ومؤســس لشــركة D+3
كابيتــال املحــدودة
	–عضــو مجلــس إدارة ومؤســس لصنــدوق D+3
العاملــي لتخصيــص األصــول املحــدودة
	–عضو مجلس إدارة صندوق الصناديق (جدى)
	–عضو مجلس إدارة شركة فيز املحدودة
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زيد بن عبدالرحمن القويز

أسامة بن محمد شاكر

إنعقاد مجلس اإلدارة خالل عام 2020م

الجنسية :سعودي

الجنسية :سعودي

املنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل

املنصب :عضو مجلس إدارة – تنفيذي

لقــد تــم إنعقــاد عــدد أربــع جلســات ملجلــس إدارة الشــركة خــال الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2020م ،كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول ادنــاه:

املؤهالت العلمية:

املؤهالت العلمية:

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

حصــل اســامة محمــد شــاكر علــى درجــة البكالوريــوس
فــي العلــوم اإلداريــة تخصــص أســاليب كميــة مــن
جامعــة املللــك ســعود ،الريــاض ،اململكــة العربيــة
الســعودية فــي عــام 1987م .كمــا حــاز علــى درجــة
املاجســتير فــي العلــوم فــي اإلحصــاء مــن جامعــة
كولــورادو الحكوميــة ،بمدينــة فــورت كولينــز بواليــة
كولــورادو ،األمريكيــة فــي عــام 1993م.

مناصب أخرى:
	–عضـــو مجلـــس إدارة مســـتقل وعضـــو لجنـــة
املراجعـــة لشـــركة بوبـــا العربيـــة للتأميـــن
ا لتعا و نـــي
	–عضــو مجلــس إدارة مســتقل وعضــو اللجنــة
التنفيذيــة ورئيــس لجنــة الترشــيحات واملكافــأت
للبنــك األهلــي التجــاري
	–رئيــس لجنــة األصــول واملطلوبــات ورئيــس لجنــة
املخاطــر لشــركة ماســك
	–عضــو لجنــة املراجعــة لشــركة جــدة داون تــاون
الجديــدة
	–عضــو لجنــة االســتثمار للهيئــة العامــة لعقــارات
الدولــة

أسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء

تاريخ عقد الجلسة
 1مارس

 11مايو

 16سبتمبر

 20ديسمبر

عبداهلل بن محمد الزامل









جون امانويل اكزيفوس









عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي









مناصب أخرى:

عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم









	–عضــو مجلــس إدارة لشــركة األرجــان للتطويــر
العقــاري
	–عضــو مجلــس إدارة لبنــك الخليــج الدولــي -
اململكــة املتحــدة
	–عضــو لجنــة االســتثمار للجمعيــة الســعودية
الطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه

بدر بن عبدالرحمن السياري









زيد بن عبدالرحمن القويز









اسامة بن محمد شاكر









	–رئيــس لجنــة االســتثمار لشــركة بوبــا العربيــة
للتأميــن التعاونــي
	–شريك في شركة االغذية الحديثة
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ينبثــق مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة املراجعــة واملخاطــر ولجنــة املكافــآت والترشــيحات كمــا هــو موضــح
ادنــاه:

لجنة الترشيحات واملكافآت:
تتكــون لجنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن ثالثــة
أعضــاء غيــر تنفيذييــن ،ويتــم تعييــن رئيــس اللجنــة
وأعضائهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة.
كمــا يتمثــل دور لجنــة الترشــيحات واملكافــآت
فــي مراجعــة وإســداء املشــورة إلــى مجلــس إدارة
الشــركة فــي املســائل املتعلقــة بالترشــيحات
واألجــور واملكافــآت.
وتشــمل مســؤوليات اللجنــة ،علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر:
	–تحديــد وتقييــم املهــارات والكفــاءات املطلوبــة
فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان املجلــس
واإلدارة التنفيذيــة
	–تقييــم ســنوي ملــدى توفــر املهــارات والكفــاءات
املطلوبــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة
	–وضــع اجــراءات ملراجعــة أداء أعضــاء مجلــس
اإلدارة بشــكل فــردي وأداء املجلــس ككل

اللجــان الرقابية املنبثقة
من مجلس اإلدارة

	–تحديــد وتوصيــة لألشــخاص املؤهليــن ليصبحــوا
أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة
	–وضــع خطــة خالفــة ملجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة للشــركة
	–تقديــم وصــف وظيفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة
التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن واملســتقلين
واإلدارة التنفيذيــة للشــركة
	–مراجعــة وتقديــم توصيــات إلــى مجلــس إدارة
الشــركة بشــأن سياســة الشــركة بتحديــد
املكافــآت والحوافــز فيمــا يتعلــق بأعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة وكبــار املــدراء التنفيذييــن
وموظفــي الشــركة ،مــع مراعــاة املبــادئ
التوجيهيــة التنظيميــة املعمــول بهــا
	–مراجعــة مــدى مالئمــة وأهميــة سياســة املكافــآت
وبرامــج املنافــع التنفيذيــة األخــرى للشــركة
	–وضع آلية مراجعة الرواتب التي تتبعها الشركة
	–اإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة املكافــآت داخــل
الشــركة

	–وضــع اجــراءات ملراجعــة أداء كبــار املســؤولين
التنفيذييــن بشــكل فــردي وأداء اإلدارة التنفيذيــة
ككل
	–وضــع اجــراءات لتحديــد املرشــحين املناســبين
للتعييــن فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
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ولقد تم عقد إجتماعين للجنة خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020م.
تجــدون فــي الجــدول أدنــاه قائمــة بأســماء أعضــاء اللجنــة ومناصبهــم وتواريــخ انعقادهــا وســجل حضــور
اجتماعــات اللجنــة:
املنصب

 24فبراير

 8ديسمبر

أسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء
عبدالعزيز بن عبداهلل النعيم

رئيس اللجنة  -مستقل





عبدالعزيز عبدالرحمن الحليسي

عضو لجنة – غير تنفيذي





عضو لجنة  -مستقل





هند بنت خالد الزاهد

	–مراجعــة فعاليــة أنظمــة مراقبــة االمتثــال للوائــح
والقوانيــن ومراجعــة نتائــج اإلختبــارات والتدقيــق
التــي تقــوم بهــا إدارة املطابقــة وااللتــزام
ومســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال بالشــركة
وأي جهــات تنظيميــة خارجيــة.

لجنة املراجعة واملخاطر:
وتتكــون لجنــة املراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر
تنفيذييــن ،حيــث تــم تعييــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا
مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة وقــد تــم املوافقــة
علــى ذلــك التعييــن مــن قبــل الجمعيــة العامــة
للشــركة.
مــن أبــرز مــا تقــوم بــه لجنــة املراجعــة واملخاطــر
بشــكل عــام ،هــو مراجعــة وإســداء املشــورة إلــى
مجلــس إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق بــكل مــن
الضوابــط الداخليــة وإدارة املخاطــر ،القوائــم املاليــة،
املراجعــة الداخليــة والخارجيــة ،االلتــزام باللوائــح
والقوانيــن الداخليــة والخارجيــة ،حجــم املخاطــر
ومســتوى قبولهــا وغيرهــا.
وتشــمل مســؤوليات اللجنــة ،علــى ســبيل املثــال ال
الحصــر:
	–اإلشــراف علــى تطويــر اســتراتيجية وسياســات
شــاملة إلدارة املخاطــر ،ومراجعتهــا وتحديثهــا
ـاء علــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة املتغيــرة
بنـ ً
للشــركة ،وتقديــم التوصيــات بهــذا الشــأن إلــى
مجلــس إدارة الشــركة

	–اإلشــراف علــى إدارة املراجعــة الداخليــة ،ومراجعة
التقاريــر املقدمــة منهــا ،ومتابعــة تنفيــذ التدابيــر
التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالتعليقــات الــواردة
فــي التقاريــر املقدمــة.

	–اإلشــراف علــى نظــام إدارة املخاطــر وتقييــم
فعاليــة األنظمــة واآلليــات لتحديــد ومراقبــة
املخاطــر التــي تهــدد الشــركة.
	–تلقــي ومراجعــة تقاريــر عــن تعــرض الشــركة
ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر
الســيولة ومخاطــر التشــغيل وكفايــة رأس املــال
(عنــد االقتضــاء) للفتــرة قيــد االســتعراض
	–النظــر فــي فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة
للشــركة ،بمــا فــي ذلــك الضوابــط علــى التقاريــر
املاليــة ملنــع واكتشــاف اإلحتيــال والخطــأ
وأمــن املعلومــات والضوابــط واتفاقــات مســتوى
الخدمــة.

	–تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل املخاطــر
والتعــرض لهــا ،والتأكــد مــن وجــود مســتوى
مقبــول مــن املخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة
وعــدم تجــاوز هــذا املســتوى ،ومراجعــة التقاريــر
املتعلقــة بذلــك ،والتدابيــر املوصــى بهــا إلدارة
هــذه املخاطــر.

ولقــد تــم عقــد عــدد أربــع إجتماعــات للجنــة املراجعــة واملخاطــر خــال الســنة املاليــة املنتهية في  31ديســمبر
2020م ،كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه قائمــة بأســماء اعضــاء اللجنــة ومناصبهــم وتواريــخ انعقادهــا وســجل
حضــور اجتماعــات اللجنة:
أسماء الحاضرين
في الجلسة من األعضاء

املنصب

زيد بن عبدالرحمن القويز

تاريخ عقد الجلسة
 23فبراير

 5مايو

 9سبتمبر

 13ديسمبر

رئيس اللجنة  -مستقل









حسن محمود املال

عضو لجنة – مستقل









سلطان عبدالعزيز املدبل

عضو لجنة  -مستقل









	–مراجعــة السياســات املحاســبية املعمــول
بهــا والقضايــا الرئيســية املتعلقــة باملبــادئ
املحاســبية وعــروض البيانــات املاليــة ســنويً ا
وإســداء املشــورة ملجلــس إدارة الشــركة بشــأن
أي توصيــات تتعلــق بهــذا الشــأن.
	–املراجعــة الســنوية مــع اإلدارة واملراجعيــن
الخارجييــن لنتائــج عمليــات املراجعــة الدوريــة
	–اإلشــراف علــى أنشــطة املراجعيــن الخارجييــن
ومراجعــة خطــة املراجعــة الســنوية ونطاقهــا،
مراجعــة أدائهــم.
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يبيــن الجــدول التالــي مجمــوع مــا تــم دفعــه كتعويضــات ومكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر مســاهمتهم
ـاء علــى مــا تــم االتفــاق عليــه مــع األعضــاء:
كأعضــاء مجلــس إدارة فقــط ،وذلــك بنـ ً
أعضاء املجلس
التنفيذيين

البيان
بدل حضور جلسات املجلس

-

40,000

60,000

بدل حضور جلسات اللجان

-

-

-

املكافآت الدورية والسنوية

-

340,000

420,000

الخطط التحفيزية

-

-

-

العموالت

-

-

-

تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

-

املجموع

-

380,000

480,000

وجديــر بالذكــر هنــا ،انــه تــم اإلتفــاق بيــن إدارة
الشــركة وعضــو مجلــس اإلدارة (غيــر تنفيــذي)
الســيد /عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الحليســي ،بعــدم
إســتالم أي تعويضــات أو مكافــآت نظيــر عضويتــه
بمجلــس اإلدارة وذلــك لكونــه الرئيــس التنفيــذي
ملجموعــة بنــك الخليــج الدولــي – البحريــن.

التعويضات
واملكافآت ألعضاء
مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين

أعضاء املجلس
غير التنفيذيين

أعضاء املجلس
املستقلين

كمــا تــم اإلتفــاق بيــن إدارة الشــركة وعضــو مجلــس
اإلدارة التنفيــذي الســيد /أســامة بــن محمــد شــاكر،
بعــدم إســتالم أي تعويضــات أو مكافــآت نظيــر
عضويتــه بمجلــس اإلدارة وذلــك لكونــه يشــغل
منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة.

البيان

كمــا تــم دفــع الرواتــب واألجــور لــإدارة التنفيذيــة،
حســب عقــود العمــل املبرمــة معهــم ،باإلضافــة إلــى
ـاء علــى توصيــات
مكافــآت ســنوية مرتبطــة بــاألداء بنـ ً
لجنــة املكافــآت والترشــيحات واعتمــاد مجلــس
اإلدارة لهــا.
يبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعة لعدد ستة
من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت
والتعويضات:

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

الرواتب واألجور

٦,٦٤٢,٢٧٦

البدالت

٣,٤٧٦,٣٤٣

املكافآت الدورية والسنوية

١٠,١٧٦,٠٠٠

الخطط التحفيزية

-

العموالت

-

تعويضات أومزايا عينية أخرى تدفع بشكل
شهري أو سنوي
املجموع

٢٠,٢٩٤,٦١٩
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الخطط املستقبلية
والقرارات املهمة
إقفال مكتب الشركة
بمدينة الظهران
نظــرًا لتوجهــات الشــركة بالتركيــز علــى تقديــم
الخدمــات لــأوراق املاليــة عبــر القنــوات اإللكترونيــة.
ً
وإضافــة إلــى حجــم مســاهمة مكتــب الظهــران
الحاليــة فــي األعمــال ،فقــد تــم إقفــال مكتــب
الشــركة والكائــن بمدينــة الظهــران فــي نهايــة شــهر
اكتوبــر 2020م.

الفروقــات الجوهرية في
النتائج التشغيلية
إدارة الوساطة
ً
مقارنــة
ارتفعــت إيــرادات إدارة األصــول لعــام 2020م
بالعــام الــذي يســبقه بمــا يقــارب ( )%56ســتة
وخمســين باملئــة ،حيــث بلغــت اإليــرادات للعــام
2020م تقريبــا ( )3,308,000ثالثــة مليــون وثالثمائــة
ً
مقارنــة بعــام 2019م
وثمانيــة ألــف ريــال ســعودي
والتــي بلغــت ايراداتهــا تقريبــا ( )2,124,000مليونيــن
ومائــة وأربــع وعشــرين ألــف ريــال ســعودي .ويعــزى
هــذا الفــارق اإليجابــي إلــى حداثــة إدارة األصــول
وتطــور أعمالهــا واتســاع قاعــدة العمــاء لديهــا.
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الدخل واملصروفات من األنشطة التشغيلية
بلــغ إجمالــي دخــل العمليــات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م 63.6 ،مليــون ريــال ســعودي،
مقارنـ ًـة مــع  65.7مليــون ريــال ســعودي كدخــل مــن األنشــطة التشــغيلية للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2019م ،مسـ ً
ـجال إنخفاضــا بنســبة .%3.19
باملقابــل انخفضــت املصاريــف مــن األنشــطة التشــغيلية حيــث بلغــت املصاريــف فــي  31ديســمبر 2020م
 64.4مليــون ريــال ســعودي مقارنـ ًـة مــع  64.8مليــون ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ )اﻵف اﻟﺮﯾﺎﻻت(
٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠

ملحة عن الجوانب
املالية للشركة

٦٤,٤٩٣

٦٣,٦٧٨

٢٠٢٠

٦٥,٧٧٥ ٦٤,٨١٧

٢٠١٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

٥٥,٩٩٦

٤٠,١٩١

٢٠١٨

٦١,٢٠٩

٣٢,٧٦١

٢٠١٧

٢٦,٤٢٤ ٣٣,٢٩٨

-

٢٠١٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺸﺮﮐﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
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صافي ربح (خسائر) الشركة

إجمالي املطلوبات

حققــت الشــركة صافــي أربــاح  2.7مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020م،
مقارنـ ًـة مــع أربــاح بلغــت  5.8مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

بلغــت إجمالــي املطلوبــات  36.2مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2020م ،مقارنـ ًـة مــع إجمالــي املطلوبــات التــي بلغــت  45.1مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2019م.

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﮐﺔ )اﻵف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﮐﺎء )اﻵف اﻟﺮﯾﺎﻻت(
١٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠

٥,٠٠٠

٤٥,٠٠٠

-

٤٠,٠٠٠

)(٥,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

)(١٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠

)(١٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

)(٢٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠
١٠,٠٠٠

)(٢٥,٠٠٠

٥,٠٠٠

)(٣٠,٠٠٠

-

٢,٧٧١

٥,٨٣٠

)(١١,٣٢٧

)(٢٤,٠٩٨

)(١,٣٩٢

٣٦,٢٦٦

٤٥,١١٨

٣٥,٥٣٨

١٨,٣٤٩

١٣,٦٤٦

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

إجمالي املوجودات

مجموع حقوق الشركاء

بلغــت إجمالــي املوجــودات  226.7مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2020م ،مقارنـ ًـة مــع إجمالــي املوجــودات التــي بلغــت  232.5مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2019م.

بلــغ مجمــوع حقــوق الشــركاء  190.4مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2020م ،مقارنـ ًـة مــع مجمــوع حقــوق الشــركاء البالــغ  187.4مليــون ريــال ســعودي للســنة املاليــة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات )اﻵف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات )اﻵف اﻟﺮﯾﺎﻻت(

٢٥٠,٠٠٠
٢٣٥,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٣٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٢٥,٠٠٠
٢٢٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٢١٥,٠٠٠
٢١٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٢٠٥,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠
١٩٥,٠٠٠
٢٢٦,٧٥٤

٢٣٢,٥١٩

٢١٥,٣٦٧

٢٠٩,٣٣٥

٢٣٠,٥٧٩

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٩٠,٤٨٨

١٨٧,٤٠١

١٧٩,٨٢٩

١٩٠,٩٨٦

٢١٦,٩٣٣

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦
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مطلوبات الشركة

إدارة املخاطر

القروض

تعتبــر إدارة املخاطــر عنصــر أساســي مــن أعمــال
الشــركة ،حيــث ترتكــز الشــركة فــي هــذا املجــال
إضافــة إلــى النهــج العملــي ،علــى مفهــوم خلــق
وترســيخ ثقافــة إدارة املخاطــر لتحقيــق الوعــي
بأهميتهــا علــى إختــاف املســتويات اإلداريــة
بالشــركة.

ـواء كانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب وال غيــر ذلــك علــى شــركة جــي آي بــي كابيتــال،
ال توجــد أي قــروض سـ ً
كمــا لــم يكــن هنــاك أي مبالــغ مســددة مســتحقة خــال الســنة.

كشف مديونية الشركة
بلغــت إجمالــي املطلوبــات علــى الشــركة فــي نهايــة الســنة املاليــة لعــام 2020م )36,266,000( ،ســتة
وثالثــون مليــون ومئتــان وســت وســتون ألــف ريــال ســعودي ،مقســمة إلــى:
	–مطلوبــات متداولــة حيــث بلغــت ()25,988,000
خمســة وعشــرون مليــون وتســعمائة وثمــان
وثمانــون ألــف ريــال ســعودي وهــي عبــارة عــن
مصروفــات مســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى.

تتبــع الشــركة نهــج منضبــط مــن خــال املحافظــة
علــى مجموعــة مــن السياســات واالجــراءات املطبقــة
فــي جميــع أنشــطة الشــركة ،بموجــب دليــل

سياســات اعمــال الشــركة مــع وجــود إطــار مناســب
لــإدارة والرقابــة علــى تلــك األنشــطة بشــكل عــام،
كمــا تقــوم بالخطــوات العمليــة املمنهجــة لتحديــد
ومراقبــة ورصــد واإلبــاغ عــن املخاطر بكافة اشــكالها
التــي تتعــرض لهــا الشــركة أو التــي مــن املحتمــل أن
تتعــرض لهــا وذلــك حســب طبيعــة ونــوع كل نشــاط
تقــوم بــه الشــركة بنحــو منتظــم.

	–مطلوبــات غيــر متداولــة بلغــت ()10,278,000
عشــرة مليــون ومئتــان وثمــان وســبعون ألــف
ريــال ســعودي وهــي عبــارة عــن مخصــص مكافــآت
نهايــة الخدمــة للموظفيــن ومطلوبــات غيــر
متداولــة أخــرى.
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مخاطر السمعة

إدارة استمرارية العمل:

تولــي الشــركة أهميــة خاصــة بمخاطــر الســمعة ملــا قــد ينتــج عنهــا مــن تأثيــر ســلبي كبيــر فــي حــال عــدم
كســب ثقــة العمــاء والــذي ينتــج عنــه تقليــل فــرص التوســع باألعمــال املســتقبلية ،وقــد عملــت الشــركة
علــى مــدار الســنوات الســابقة علــى أن يكــون اســم شــركة جــي آي بــي كابيتــال كشــركة رائــدة فــي مجــال
اإلســتثمار ،حيــث تبنــت الشــركة أفضــل السياســات واملعاييــر املحليــة والعامليــة واســتقطبت الكفــاءات
مــن ذوي الخبــرات العلميــة والعمليــة للمحافظــة علــى اســم ومكانــة الشــركة فــي ســوق االســتثمار املحلــي.
كمــا عملــت جاهــدة بااللتــزام بكافــة القوانيــن والتوجيهــات الصــادرة عــن الجهــات ذات الصلــة.

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

مخاطر السوق

مخاطر السيولة

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر القيمــة العادلــة أو التغيــر فــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية الناتجــة مــن
التغيــرات فــي معــدالت وأســعار الســوق الســائدة مثــل تقلبــات أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــات
وتقلبــات أســعار األســهم.

مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر الناتجــة عــن عــدم توفــر مــا يكفــي مــن األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزامــات
الشــركة املاليــة عنــد اســتحقاقها .وقــد ينشــأ هــذا الخطــر مــن فروقــات التوقيــت بيــن تواريــخ إســتحقاق
موجــودات ومطلوبــات الشــركة.

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

ونظــرًا إلــى أن الشــركة تمتلــك ميزانيــة عموميــة عاليــة الســيولة ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى تغطيــة كافــة
التزامــات الشــركة بــكل ســهولة .وتعتمــد الشــركة فــي سياســتها فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى وضــع
عــدة ســيناريوهات مختلفــة لنقــص الســيولة وعلــى ضــوء تلــك الســيناريوهات املحتملــة تعمــل الشــركة علــى
تحديــد الحــد األدنــى مــن الســيولة واألخــذ بعيــن االعتبــار نــوع وحجــم التزاماتهــا.

املخاطر التشغيلية واملرونة التنظيمية

مخاطر اإلئتمان

يتولــى قســم املخاطــر التشــغيلية واملرونــة التنظيميــة مســؤولية تنفيــذ إطــار املخاطــر التشــغيلية والتأكــد
مــن أن الشــركة قــادرة علــى توقــع زيــادة التغيــرات واألضطرابــات املفاجئــة واإلســتعداد واإلســتجابة لهــا
والتكيــف معهــا .وينقســم قســم املخاطــر التشــغيلية واملرونــة التنظيميــة إلــى وحدتيــن رئيســيتين:

املخاطر التشغيلية:

وهــي الخســائر املاليــة الناجمــة عــن فشــل العميــل أو الطــرف النظيــر بالوفــاء بإلتزاماتــه التعاقديــة واملاليــة،
والتــي قــد تتعــرض لهــا شــركة جــي آي بــي كابيتــال.
وضعــت شــركة جــي آي بــي كابيتــال السياســات واإلجــراءات للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان ،باإلضافــة إلــى
التــزام الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق املاليــة بإســتخدام تصنيــف الــوكاالت لتحديــد وزن الخطر املناســب
للتعــرض ملثــل لهــذا النــوع مــن املخاطــر مــع كل مصــدر محتمــل قــد ينتــج عنــه هــذا النــوع مــن املخاطــر.

املخاطــر التشــغيلية هــي عبــارة عــن مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو كفــاءة األنظمــة أو العامليــن
بالشــركة بالقيــام أو التقصيــر فــي األعمــال املنوطــه بهــم ،باإلضافــة إلــى غيــاب أو عــدم دقــة اإلفصــاح الــازم
عــن البيانــات بالوقــت والشــكل املناســب أو عــدم االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة ذات الصلــة .كمــا قامــت
الشــركة بتنفيــذ ضوابــط للمخاطــر التــي يتــم مراقبتهــا بإســتمرار مــن قبــل موظفيــن أكفــاء وذوي خبــرة.
نظــرًا لحجــم وطبيعــة األعمــال واإلســتعدادات والسياســات املوضوعــه ألي إحتمــال قائــم فــي هــذا الصــدد،
تعتقــد إدارة الشــركة أن املخاطــر التشــغيلية تتــم إدارتهــا بشــكل جيــد وفعــال بمــا يتناســب مــع الوضــع
الراهــن بالشــركة.
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نتائج املراجعة الســنوية
إنطالقــا مــن أهميــة االلتــزام بتطبيــق القوانيــن واللوائــح املوضوعــة مــن قبــل الجهــات املشــرعة واإلجــراءات
والسياســات املتبعــة داخــل الشــركة ،فــإن الشــركة تقــوم بمراجعــة داخليــة لوحــدات األعمــال والوحــدات
املســاندة فــي الشــركة بشــكل دوري ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار طبيعــة وحجــم األعمــال بالشــركة.
وقد شملت املراجعة الداخلية في عام 2020م الوحدات واألعمال التالية:
1مكافحة غسل االموال.2املطابقة وااللتزام وحوكمة الشركات.3اإلدارة املالية.4إدارة األصول.5-وحدة تقنية املعلومات.

مكافحة غسل االموال

املطابقة وااللتزام

لقــد شــمل نطــاق املراجعــة فــي أعمــال مكافحــة
غســل االمــوال اختبــار املجــاالت ذات الصلــة فيمــا
يتعلــق بفتــح وصيانــة ورقابــة حســابات العمــاء
املختلفــة ،حيــث تــم إجــراء اختبــارات وتقييــم
ألنظمــة العمــل الداخليــة والرقابيــة فــي هــذا املجــال
مــن خــال أخــذ عينــات عشــوائية ومراجعتهــا ،وذلــك
عــن الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ  7ذو القعــدة 1440هـــ
املوافــق  9يوليــو2019م وحتــى تاريــخ  25رمضــان
1441هـــ املوافــق  17مايــو 2020م.

لقــد شــمل نطــاق املراجعــة ألنشــطة املطابقــة
وااللتــزام ،االلتــزام باملتطلبــات التنظيميــة الصــادرة
مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة ونظــم التحقــق
ً
إضافــة إلــى مراجعــة أنشــطة
والرقابــة الداخليــة،
حوكمــة الشــركة والتأكــد مــن التــزام الشــركة
للمتطلبــات التنظيميــة بهــذا الخصــوص ،وذلــك عــن
الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ  25رجــب 1440هـــ املوافــق
 31مــارس 2019م .وحتــى تاريــخ  25رمضــان 1441هـــ
املوافــق  17مايــو 2020م.

ولــم ينتــج عــن هــذا الفحــص اكتشــاف أي أدلــة علــى
وجــود أنشــطة أو اشــتباه غســل أمــوال .وقــد تــم
التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة علــى أن
تقييــم الســجالت واإلجــراءات الداخليــة التــي تحكــم
االلتــزام بمكافحــة غســل األمــوال واالمتثــال للوائــح
والقوانيــن الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة هــو
ـكل عــام.
مرضــي بشـ ٍ

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

اإلدارة املالية
لقــد شــمل نطــاق املراجعــة لنشــاط اإلدارة املاليــة
الخــاص بإثبــات حســابات األســتاذ العــام ،مــن حيــث
نظــم التحقــق والرقابــة الداخليــة والتــي تمــت عــن
الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ  16اكتوبــر 2019م وحتــى
تاريــخ  23يوليــو 2020م.
وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة
علــى أن تقييــم نظــم التحقــق والرقابــة الداخليــة هــو
مرضــي بشــكل عــام.
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تعريف تقييم إدارة املراجعة الداخلية إلجراءات ونظم الرقابة الداخلية للوحدة محل املراجعة:

التعريف

التقييم

كاف وفعال.
بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر
ٍ
−يتم ادارة املخاطر بشكل فعال

−النظــام قــدم تأكيــدا معقــوأل بــأن األهــداف املرجــوة مــن الرقابــة الداخليــة
مرضي

يتــم تحقيقهــا
−جميع املالحظات صنفت ذات مخاطر "منخفضه"
−املالحظــات صنفــت ذات مخاطــر "عاليــه"" /متوســطه" ولكــن فــي مناطــق ال

إدارة األصول

وحدة تقنية املعلومات

لقــد شــمل نطــاق املراجعــة أنشــطة األعمــال التــي
تقدمهــا إدارة األصــول والتــي تشــمل إدارة صناديــق
االســتثمار وإدارة محافــظ العمــاء الخاصــة .حيــث
تــم تقييــم أنظمــة الرقابــة والتحكــم املعمــول
بهــا ،حيــث أجريــت اختبــارات االمتثــال واالختبــارات
الجوهريــة الضروريــة ألداء الضوابــط الرئيســية
ملعالجــة املعامــات اســتنادًا إلــى أخــذ العينــات
العشــوائية عــن الفتــرة محــل املراجعــة املمتــدة مــن
تاريــخ  8رمضــان 1440هـــ املوافــق  12مايــو 2019م.
وحتــى تاريــخ  5رمضــان 1441هـــ املوافــق  27ابريــل
2020م.

لقــد شــمل نطــاق املراجعــة اختبــار الوظائــف
والعمليــات االساســية فــي وحــدة تقنيــة املعلومــات،
والتــي تشــمل الوظائــف التاليــة:

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة
علــى أن تقييــم التحكــم واإلجــراءات فــي إدارة
األصــول هــو مرضــي.

1-ضبظ اإلعدادات.

تعتبــر ذات مخاطــر رئيســية و ذات حــد أدنــى مــن التأثــر

كاف وفعــال ،ومــع ذلــك ،لوحــظ أوجــه
بشــكل عــام نظــام الرقابــة الداخليــة يعتبــر
ٍ
مــن الضعــف فــي نظــام الرقابــه.

−يتم ادارة املخاطر الرئيسية بشكل فعال
مرضي بشكل عام
ٍ

اإلجــراءات ،الضوابــط ،أو غيرهــا وتعتبــر مخاطــر رئيســية ذات حــد أدنــى مــن

3-هيكلة أمن املوقع االلكتروني.

التأثــر

4أمن املعلومات.5إعــدادات رقابــة التطبيقــات النظمــة إدارة االصــولوالوساطة.

وقــد تــم التقييــم مــن قبــل وحــدة املراجعــة الداخليــة
علــى أن تقييــم نظــم تقنيــة املعلومــات وتطبيقاتهــا
هــو غيــر مرضــي بشــكل عــام.

يتــم تحقيقهــا
−املالحظــات صنفــت ذات مخاطــر "عاليــه"" /متوســطه" فــي السياســات،

2-إدارة مكتب املساعدة واستمرارية االعمال.

تــم تقييــم نظــم التحقــق والرقابــة الداخليــة فــي هــذا
املجــال محــل املراجعــة وذلــك عــن الفتــرة املمتــدة
مــن تاريــخ  15ربيــع الثانــي 1440هـــ املوافــق 23
ديســمبر 2018م وحتــى تاريــخ  3ذو الحجــة 1441هـــ
املوافــق  23يوليــو 2020م.

−النظــام قــدم تأكيــدا معقــوأل بــأن األهــداف املرجــوة مــن الرقابــة الداخليــة

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

−املخاطر الرئيسية لم يتم السيطرة عليها بشكل فعال
−املالحظــات املصنفــه ذات مخاطــر "عاليــه" حــددت نقــاط ضعــف أو قصــور
وتســتلزم انتبــاه اإلدارة العليــا ولجنــة املراجعــة الداخليــة

كاف وغير فعال.
بشكل عام نظام الرقابة الداخلية يعتبر غير
ٍ

−األهــداف املرجــوة مــن الرقابــة الداخليــة لــم يتــم تحقيقهــا واملخاطر الرئيســية

غير مرضي

لــم يتــم ادارتها
−املالحظــات داخــل البيئــة الرقابيــة الداخليــة لديهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات
املاليــة والقــدرة التشــغيلية
ً
−الحالة تستلزم إهتماما عاجال من اإلدارة العليا ومن لجنة املراجعة الداخلية
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مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية

تقــوم لجنــة املراجعــة واملخاطــر وبشــكل مســتمر
بدراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ
اإلجــراءات التصحيحيــة الــواردة فــي تلــك التقاريــر،
كمــا تقــوم بدراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة
واملاليــة وإدارة املخاطــر فــي الشــركة والتحقــق مــن
التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات
والتعليمــات ذات العالقــة.
إســتنادًا إلــى التقاريــر واملعلومــات الدوريــة املقدمــة
لهــا خــال العــام املالــي 2020م ،وحيــث أنــه لــم
يتــم تســجيل أي اخفاقــات جوهريــة فــي األنظمــة
واإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة تســتدعي اإلفصــاح
عنهــا ،وعليــه فــإن لجنــة املراجعــة واملخاطــر تــرى بــأن
النظــم الرقابيــة الداخليــة للشــركة فعالــة.
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عقود إيجار
لقــد قــام بنــك الخليــج الدولــي بتأجيــر مــن الباطــن عــدة مواقــع لشــركة جــي آي بــي كابيتــال ليتــم اتخاذهــا
مكاتــب ومقــرات ملزاولــة أعمــال الشــركة ،وفــي مــا يلــي شــرح لتلــك العقــود:
	–اســتئجار الــدور الرابــع فــي املبنــى رقــم (ب )1فــي واحــة غرناطــة للمبانــي الســكنية واملكتبيــة الواقــع
علــى الدائــري الشــرقي بمدينــة الريــاض .تبلــغ مســاحة العيــن املســتأجر خمســائة وخمســون ( )550متــرًا
مربعــا.
ـداء مــن تاريــخ 2018/04/01م حتــى تاريــخ
وقــد تــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد خمــس ســنوات ابتـ ً
2023/03/31م ،كمــا بلــغ قيمــة عقــد األيجــار الســنوي للعيــن املؤجــرة مبلــغ وقــدره ( )880,880ثمانمائــة
وثمانــون ألــف وثمانمائــة وثمانــون ريــال ســعودي فقــط الغيــر.
	–إســتئجار الــدور الثالــث فــي املبنــى رقــم (ب )1فــي واحــة غرناطــة للمبانــي الســكنية واملكتبيــة الواقــع
علــى الدائــري الشــرقي بمدينــة الريــاض .تبلــغ مســاحة العيــن املســتأجر ( )550خمســائة وخمســون متــرًا
مربعــا.

اإلتفاقيات مع
أطراف ذات عالقة

ـداء مــن تاريــخ 2018/04/01م حتــى تاريــخ
وقــد تــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد خمــس ســنوات ابتـ ً
2023/03/31م ،كمــا بلــغ قيمــة عقــد األجــار الســنوي للعيــن املؤجــرة مبلــغ وقــدرة ( )880,880ثمانمائــة
وثمانــون ألــف وثمانمائــة وثمانــون ريــال ســعودي فقــط الغيــر.
والجديــر بالذكــر هنــا ،إن كافــة عقــود االيجــار تخضــع إلــى شــروط عامــة معمــول بهــا بشــكل عــام فــي عقــود
اإليجــار ومنهــا:
	–دفع األيجار وأي مستحقات أخرى في أوقاتها دون تأخير
	–تسليم العين املؤجرة من الباطن وهي بنفس الحالة التي أستلمها فيها
	–أداء كافة إلتزامات املؤجر من الباطن والتمتع بكافة حقوقه بموجب عقد االيجار األساسي
	–ال يجوز تعديل أو تحرير اإلضافة إلى العقود إال باملوافقة الخطية املسبقة لكل األطراف
	–أي نــزاع أو خــاف أو مطالبــة ناشــئة أو متعلقــة بهــذه العقــود أو اإلخــال بهــا أو إنهائهــا أو وجودهــا أو
صحتهــا يكــون عــن طريــق اإلختصــاص القضائــي الحصــري للقضــاء املختــص فــي اململكــة العربيــة الســعودية
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إتفاقية تقديم خدمات
تــم تعييــن بنــك الخليــج الدولــي مــن قبــل شــركة
جــي آي بــي كابيتــال ،علــى أن يقــوم بنــك الخليــج
الدولــي كطــرف خارجــي بتقديــم الدعــم والخدمــات
لشــركة جــي آي بــي كابيتــال وتشــمل هــذه الخدمــات
مــا يلــي:
1إدارة شؤون املوظفين2إدارة الشؤون املحاسبية واإلدارية3إدارة شؤون العمليات4إدارة التدقيق الداخلي5إدارة ودعم تقنية املعلومات6إدارة الشؤون القانونية7إدارة املخاطر8إدارة اإلتصال واإلعالموقــد تــم اإلتفــاق علــى أن تكــون مــدة العقــد ســنة
ـداء مــن تاريــخ  28صفــر 1435هـــ املوافــق 01
واحــدة إبتـ ً
ينايــر 2014م ويجــدد تلقائيــا عنــد إنتهــاء مــدة العقــد
مــا لــم يتــم إلغــاؤه مــن قبــل أحــد األطــراف.
والجديــر بالذكــر هنــا ،أنــه تــم تعديــل نطــاق الخدمــات
املقدمــة مــن بنــك الخليــج الدولــي لشــركة جــي
آي بــي كابيتــال بتاريــخ  30جمــادى األول 1435هـــ
املوافــق  1أبريــل 2014م ،بإضافــة خدمــات تغطــي
نطــاق عمــل إدارة الشــؤون القانونيــة ،إدارة املخاطــر
وإدارة اإلتصــال واإلعــام لتغطــي كافــة الخدمــات
املبينــة أعــاه.

النقد والودائع
كمــا تــم اإلتفــاق بيــن كل مــن شــركة جــي آي بــي
كابيتــال وبنــك الخليــج الدولــي بتاريــخ  20ربيــع
األول 1437هـــ املوافــق  1ينايــر 2016م علــى تحديــد
وتفصيــل نــوع الخدمــات املقدمــة مــن بنــك الخليــج
الدولــي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال فيمــا يخــص
تقنيــة املعلومــات.

يعتبــر بنــك الخليــج الدولــي البنــك الرئيســي لشــركة جــي آي بــي كابيتــال ،حيــث تقــوم الشــركة مــن خاللــه
بمعظــم التعامــات والخدمــات البنكيــة .كمــا هــو موضــح بالقوائــم املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة
بتاريــخ  17جمــادى األول 1442هـــ املوافــق  31ديســمبر 2020م ،فــإن الشــركة تحتفــظ بمبلــغ بمــا يقــارب مــن
( )9,288,000تســعة مالييــن ومائتــان وثمانيــة وثمانــون ألــف ريــال ســعودي كنقــد جــاري ومبلــغ ()170,000,000
مائــة وســبعون مليــون ريــال ســعودي كودائــع قصيــرة األجــل لــدى بنــك الخليــج الدولــي.

كمــا أنــه يتــم دفــع مبلــغ ســنوي لبنــك الخليــج
الدولــي نظيــر الخدمــات اإلداريــة املســاندة املقدمــة
للشــركة عبــر اإلتفاقيــة املبرمــة بين الطرفيــن بمقدار
( )240,000مائتــان وأربعــون ألــف ريــال ســعودي.

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

وجديــر بالذكــر هنــا أن ننــوه ،بــأن إتفاقيــة تقديــم
الخدمــات ومــا لحقهــا مــن التعديــات والتوضيحــات
املبينــة أعــاه ،هــي ســارية املفعــول كمــا فــي نهايــة
عــام 2020م.

خــال الســنة املنتهيــة فــي  17جمــادى األول 1442هـــ املوافــق  31ديســمبر 2020م ،قــام بنــك الخليــج الدولــي
بتقديــم خدمــات لشــركة جــي آي بــي كابيتــال حيــث تــم تحميــل تكلفــة الخدمــات للشــركة والتــى بلغــت
( )1,765,325مليونــا وســبعمائة وخمــس وســتون ألــف ريــال ســعودي.
كمــا قامــت جــي آي بــي كابيتــال بتقديــم خدمــات مصرفيــة اســتثمارية لعمــاء بنــك الخليــج الدولــي بالنيابــة
ـاء علــى كل خدمــة بشــكل
عنــه وذلــك نظيــر أتعــاب يتــم اإلتفــاق عليهــا مــع بنــك الخليــج الدولــي تحســب بنـ ً
منفصــل وذلــك عمـ ً
ـا باالتفاقيــة املوقعــة بينهــم بتاريــخ  23ربيــع األول 1436هـــ املوافــق  14ينايــر 2015م.
حيــث نتــج عــن تقديــم تلــك الخدمــات عائــد لشــركة جــي آي بــي كابيتــال بمبلــغ ( )11,255,509أحــد عشــر
مليونــا ومئتــان وخمــس وخمســون ألفــا وخمســمائة وتســع ريــال ســعودي للعــام 2020م.
تعمــل جــي آي بــي – اململكــة املتحــدة منــذ عــام 2019م ،كمستشــار ملســاعدة الشــركة علــى تطويــر قدراتها
إلدارة اإلســتراتيجيات الســاكنة لالســهم ،وذلــك بحكــم خبــرة جــي آي بــي – اململكــة املتحــدة الطويلــة بهــذا
املجــال .ونظيــر ذلــك تقــوم الشــركة بدفــع نســبة مــن الرســوم اإلداريــة الناتجــة عــن إدارة اإلســتراتيجيات
الســاكنة لشــركة جــي آي بــي  -اململكــة املتحــده مقابــل الخدمــات االستشــارية املقدمــة مــن قبلهــا.
بخــاف مــا ورد أعــاه ،فإنــه ال يوجــد أي أعمــال أو عقــود بيــن شــركة جــي آي بــي كابيتــال وبيــن أي شــخص ذو
عالقــة بالشــركة .كمــا ال يوجــد أيضــا أيــا مــن هــذه األعمــال والعقــود مــع أيــا مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي أو املــدراء التنفيذييــن للشــركة أوأي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.
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الجــزاءات والعقوبات النظامية

شكر وتقدير

فــرض مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ  3صفــر 1442هـــ املوافــق  20ســبتمبر 2020م ،غرامــة ماليــة علــى
الشــركة بمبلــغ إجمالــي وقــدره ( )60,000ســتون ألــف ريــال ســعودي ،وذلــك ملخالفــة الفقرتيــن الفرعيتيــن  5و
 11مــن الفقــرة (ب) مــن املــادة الخامســة مــن الئحــة األشــخاص املرخــص لهــم ،والفقــرة (أ) مــن املــادة الثالثــة
واألربعيــن مــن الئحــة األشــخاص املرخــص لهــم ،وذلــك لعــدم االلتــزام بالفئــات التــي يحــق لهــا املشــاركة فــي
بنــاء ســجل األوامــر ،وعــدم مالئمــة القيمــة املطلوبــة فــي طلــب املشــاركة مــع قيمــة املحفظــة االســتثمارية
عنــد تقديــم طلــب املشــاركة.

ليعــرب عــن خالــص ُ
شــكره وإمتنانــه لهيئــة
ينتهــز مجلــس إدارة شــركة جــي آي بــي كابيتــال هــذه الفرصــة ٌ
الســوق املاليــة علــى مــا تبذلــه مــن جهــد كبيــر فــي تنظيــم وتطويــر الســوق املاليــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،باإلضافــة إلــى الــدور الريــادي فــي تعزيــز وترســيخ أســس ومعاييــر ثقافــة اإلســتثمار الســليمة لــكل
مــن الشــركات العاملــة باململكــة وموظفيهــا ولتوفيــر املنــاخ املالئــم لالســتثمار وزيــادة ثقــة املســتثمرين
بــه وحمايتهــم مــن املمارســات الخاطئــه.

وقــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة عــن طريــق تطبيــق الضوابــط الالزمــة ملنــع حــدوث مثــل هــذه األخطــاء
ً
ـتقبال.
مسـ

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

تقرير مجلس اإلدارة ٢٠20م
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