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السالم عليكم ورحمة الّل وبركاته.

أصالًة عني وبالنيابة عن أعـضاء مجلـس إدارة شـركة جي آي بي كابيتال، أود أن أعـرض عليكم التقريــر السنوي لشركة جي آي بي كابيتال عن السـنة املالــية املنتهية 
في 27 جمادى األول 1443هـ املوافق 31 ديسمبر 2021م. ويتضمن التـقـرير عرضًا موجزًا عن الشـركة وحوكمتها ووصف لألنشــطة الرئيسية لها، إضافًة إلى الخطط 

املستقبلية والقرارات املهمة املتخذة.

كما يتضمن هذا التقرير نتائج املراجعة السنوية للنظم واإلجراءات الرقابية، باإلضافة إلى املؤشرات املالية التي تسلط الضوء على األداء املالي في العام املاضي 
2021م. كما يشمل التقرير وصف لكافة الصفقات املبرمة بين الشركة واألشخاص ذو صلة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبدالّل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة
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يمثل الجدول التالي تفاصيل املساهمة في رأس املال:

بنك الخليج الدولي - السعوديةاملساهمون
20,000,000عدد األسهم

200,000,000القيمة األسمية
100 ٪نسبة املساهمة

وجدير بالذكر هنا أن كافة حقوق امللكية واالمتيازات قد تم تحويلها مـن بنـك 
الخليـج الدولـي ش.م.ب، شـركة مسـاهمة بحرينيـة، إلى بنـك الخليـج الدولـي 
– السـعودية بتاريخ 2021/01/01م، وذلك بموجـب إتفاقية بيـع أسـهم شركة 

جي آي بي كابيتال املؤرخـة فـي 28 ديسـمبر 2020م.

شركة جي آي بي كابيتال

ملحة مختصرة عن الشركة 
شركة جي آي بي كابيتال، هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، تأسست 
عام 2008م، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010244294 )7001553465( 

املؤرخ في 6 صفر 1429هـ املوافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق 
املالية رقم 37-07078 املؤرخ في 8 رجب 1428هـ املوافق 22 يوليو 2007م.  

هيكل امللكية ورأس مال الشركة
يتكون رأس مال الشركة املصرَّح به واملدفوع كما في 17 جمادى األول 
1442هـ املوافق 31 ديسمبر 2021م من )200,000,000( مئتي مليون ريال 

سعودي مقسمة إلى )20,000,000( عشرين مليون سهم إسمي متساوية 
القيمة، قيمة كل سهم منها )10( عشرة ريال سعودي. 
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أنشطة الشركة

 إدارة األصول
تمتلك إدارة األصول بالشركة فريق عمل ذو كفاءات احترافية عالية وخبرة في 

مجال إدارة األصول بمختلف فئاتها، مما يجعلهم قادرين بإمتياز على خلق 
فرص استثمارية وابتكار منتجات استثمارية لتحقيق أهداف العمالء والحصول 

على عوائد مجزية على املدى الطويل، مع األخذ بعين االعتبار رغبة وقدرة 
العميل على تحمل املخاطر.
املصرفية االستثمارية

ُتعد شركة جي آي بي كابيتال إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال 
املصرفية االستثمارية حيث تملك سجل حافل من اإلنجازات.

أسواق رأس املال 	
كشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات املصرفية اإلستثمارية أتمت 

جي آي بي كابيتال العديد من الصفقات ضمن أسواق رأس املال خالل عام 
2021م بنجاح وحرفية عالية.

وقد شملت قائمة عمالء الشركة العديد من الشركات التجارية، مؤسسات 
مالية، جهات حكومية وعددًا من املكاتب اإلستثمارية العائلية. وتقوم وحدة 
أسواق رأس املال بالشركة بتوفير حلول مالية واستثمارية مصممة حسب 

الطلب لتلبية احتياجات وأهداف العمالء.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات 
املالية والتي تشتمل على األنشطة التالية:

التعامــل1

الحفظ2

اإلدارة3

الترتيب4

تقديم املشورة5

وفيما يلي عرض موجز عن إدارات األعمال بالشركة والتي تقدم باقة منوعة 
من املنتجات والخدمات التي تم تصميمها لتوفير الحلول االستثمارية واملالية 

املبتكرة لتلبية احتياجات عمالء الشركة:
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أنشطة الشركة )تتمة(

املصرفية االستثمارية )تتمة(
أسواق الدين الرأسمالية 	

توفر وحدة أسواق الدين الرأسمالية للعمالء خبرات وتعامالت متميزة في 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها معرفة متعمقة بالسوق املحلية 
واألسواق الدولية، وخبرة طويلة في مجال هيكلة وإصدار وتسويق الصكوك 

والسندات.

كما تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول املالية ألسواق الدين 
الرأسمالي، وذلك لتلبية إحتياجات وأهداف العمالء والتي تشمل السندات 

والصكوك، األوراق املالية القابلة للتحويل وخدمات استشارات التصنيف 
اإلئتماني وغيرها من الخدمات.

وقد لعبت الشركة دورًا بارزًا واحتلت مكانة متقدمة في قائمة تصنيفات 
البنوك اإلستثمارية العاملة في إصدارات أسواق الدين الرأسمالية على 

املستوى اإلقليمي بشكل عام كداللة واضحة على مكانة الشركة وخبرتها 
املميزة في هذا املجال.

استشارات الديون 	

تقوم الشركة من خالل وحدة استشارات الديون بتوفير مجموعة شاملة من 
حلول االستشارات وتمويل الديون لعمالئها، حيث يقوم فريق من املهنيين 

املتمرسين بمساعدة العمالء بمعالجة املوضوعات واملتطلبات املتعلقة 
بالدين، ويشمل ذلك جمع الديون الجديدة لتطوير املشاريع وهيكلة القروض 

القائمة وتمويل عمليات الهيكلة واالستحواذ.

وتضم قائمة عمالئنا شركات إقليمية عامة وخاصة، وشركات مساهمة خاصة، 
ومؤسسات مالية وحكومات. وإلى جانب ذلك تعمل شركة جي آي بي كابيتال 

كمستشار مستقل لعمالئها، حيث تقدم االستشارات املحايدة واملستقلة 
بشأن حلول التمويل املرنة والفعالة من حيث التكلفة.

إدارة الوساطة
تقدم إدارة الوساطة بشكل رئيسي خدمات الوساطة في شراء وبيع األسهم 

في السوق املحلية )تداول( وذلك عن طريق تنفيذ تعليمات املستثمرين 
من األفراد والشركات من خالل العديد من القنوات التي تم تخصيصها 
لخدمة عمالء جي آي بي كابيتال. كما تقدم الشركة خدمة التداول في 

سوق الصكوك في اململكة العربية السعودية، وذلك من خالل فريق عمل 
ذو كفاءات احترافية عالية وخبرة في مجال الوساطة.
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تولي شركة جي آي بي كابيتال االهتمام 
الكبير بأعلى املعايير وأفضل املمارسات 

الخاصة بحوكمة الشركة ملا لها من أثر 
على زيادة الشفافية وحماية مصالح املالك 

والعمالء.
حيث ُيشرف على إدارة الشركة مجلس 

إدارة يتكون من سبعة أعضاء، كما ينبثق 
من املجلس لجنة املراجعة واملخاطر 
ولجنة املكافآت والترشيحات والتي 

تكون تحت إشراف مجلس اإلدارة لضمان 
استقاللية هذه اللجان. 

يبين الرسم البياني التالي الهيكل 
التنظيمي واإلداري للشركة والذي يوضح 

تسلسل االرتباط اإلداري بالشركة:

 الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات واملكافآتلجنة املراجعة واملخاطر

تكنولوجيا 
العملياتاملعلومات

الرئيس التنفيذي للعمليات

 رئيس االلتزام
مدير املخاطررئيس إدارة املشورة االستثماريةرئيس اإلدارة املاليةومسؤول غسل األموال

 رئيس الخدمات
املصرفية االستثمارية

 استشارات
الديون

 أســــواق الدين
الرأســمالي

 أسواق
رأس املال إدارة االصول الوساطة

رئيس األسواق املالية

مجلس اإلدارة

حوكمة وإدارة الشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية
حصل عبدالّل الزامل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن، الواليات 
املتحدة األمريكية في عام 1987م. كما حاز على درجة ماجستير إدارة األعمال "MBA" من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن، الظهران، اململكة العربية السعودية في عام 1993م.

مناصب أخرى
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي  	
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة العربية السعودية 	
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي – البحرين 	
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للموانئ 	
عضو مجلس إدارة مجلس املنطقة الشرقية 	
عضو مجلس إدارة شركة الربيعة والنصار  	
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للحديد القابضة 	
رئيس 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 مجلس إدارة مدينة نيوم الصناعية - أوكساجون 	

املؤهالت العلمية
حصل جون اكزيفوس على درجة البكالوريوس من جامعة كورنيل، نيويورك، الواليات املتحدة 

األمريكي في عام 1976م. كما حاز على درجة الدكتوراه "JD" من جامعة بينسلفينيا، الواليات 
املتحدة األمريكية في عام 1980م.

مناصب أخرى
عضو مجلس إدارة شركة إدارة جي آي بي - اململكة املتحدة 	
عضو املجلس االستشاري في مركز كارنيجي أوروبا 	

جون امانويل اكزيفوس
نائب رئيس مجلس اإلدارة – غير تنفيذي

أمريكي

عبدالّل بن محمد الزامل
رئيس مجلس اإلدارة –  غير تنفيذي

سعودي
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

املؤهالت العلمية
حصل عبدالعزيز الحليسي على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تكساس، أوستن، 

 الواليات املتحدة األمريكية في عام 1989م.

مناصب أخرى
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس مجموعة بنك الخليج الدولي – البحرين 	
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة لبنك الخليج الدولي - السعودية 	
عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة 	
عضو مجلس اإلتحاد السعودي للجولف 	
عضو مجلس جولف السعودي 	
عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة لجسر امللك فهد  	
عضو في املجلس االستشاري لألسواق الناشئة بمعهد التمويل الدولي - الواليات املتحدة  	

األمريكية

املؤهالت العلمية
حصل عبدالعزيز النعيم على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية بتخصص املالية مع تخصص 

مصاحب في االقتصاد من جامعة MIT، بالواليات املتحدة األمريكية. كما حصل على شهادة 
محلل مالي معتمد "CFA" وذلك في عام 2006م.

مناصب أخــرى
عضو مجلس إدارة والشريك املؤسس في شركة ميار كابيتال مانجمنت 	
املدير وعضو مجلس إدارة وشريك لشركة ميار كابيتال 	
	 "UCITS" عضو مجلس إدارة والشريك املؤسس لشركة ميار كابيتال يو سي آي تي اس
عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية األساسية "بي سي اي" 	
املدير وعضو مجلس إدارة والشريك املؤسس لشركة فيانايال لالستثمار 	
عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة كاليدرا العاملية القابضة 	
عضو مجلس إدارة ومؤسس لشركة D+3 كابيتال 	
عضو مجلس إدارة ومؤسس لصندوق D+3 العاملي لتوزيع األصول  	
عضو مجلس إدارة شركة فيز 	
	  "ONMO" عضو مجلس إدارة وشريك في شركة أنمو او
عضو مجلس إدارة شركة اي دي اف "ADF" للتمويل 	
عضو مجلس إدارة صندوق بانتيرا املحدود 	

عبدالعزيز بن عبدالّل النعيم
عضو مجلس إدارة – مستقل

سعودي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

سعودي
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املؤهالت العلمية
حصل بدر السياري على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود، الرياض، 

 اململكة العربية السعودية في عام 1987م.

مناصب أخــرى
مدير االستثمار في شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة 	
عضو لجنة االستثمار في املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصصي – وريف الخيرية 	
نائب رئيس مجلس إدارة املجموعة السعودية لالستزراع املائي "نقوا" 	
عضو لجنة االستثمار في صندوق التنمية العقارية 	
عضو لجنة االستثمار في مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة 	
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية – مصر 	
عضو مجلس إدارة الشركة التعليمية املتقدمة 	
عضو مجلس إدارة شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية – نادك 	
عضو مجلس إدارة شركة املحفظة املنفصلة - ألف 	

املؤهالت العلمية
حصل جمال الكشي على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة والية أريزونا، الواليات 
املتحدة األمريكية في عام 1990م، كما حصل على درجة ماجستير إدارة األعمال من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن، باململكة العربية السعودية في عام 1995م.

مناصب أخــرى
الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب. – البحرين 	
عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - اململكة املتحدة 	
عضو مجلس إدارة شركة الرهن العقاري 	
عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة 	

جمال بن علي الكشي
عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

سعودي

بدر بن عبدالرحمن السياري
عضو مجلس إدارة – مستقل

سعودي

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(
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املؤهالت العلمية
حصلت زين على درجة البكالوريوس في االقتصاد – اقتصاد النقود واملؤسسات املالية من 
جامعة امللك عبد العزيز بجدة في عام 2003م، كما حازت على درجة املاجستير في العلوم 

 املالية واإلدارة من جامعة إكستر، باململكة املتحدة في عام 2008م.

مناصب أخــرى
مسؤول استثمار أول في البنك اإلسالمي للتنمية 	
عضو لجنة املراجعة للشركة السعودية للقهوة 	

املؤهالت العلمية
حصل اسامة محمد شاكر على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص أساليب كمية من 

جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية في عام 1987م. كما حاز على درجة 
املاجستير في العلوم في اإلحصاء من جامعة كولورادو الحكومية، بمدينة فورت كولينز بوالية 

كولورادو، األمريكية في عام 1993م.

مناصب أخــرى
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة لشركة األرجان للتطوير العقاري 	
رئيس لجنة االستثمار لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 	
شريك ورئيس مجلس املديرين شركة األغذية الحديثة 	

اسامة بن محمد شاكر
عضو مجلس إدارة – تنفيذي

سعودي

زين بنت أياد اإلمام
عضو مجلس إدارة – مستقل

سعودية

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(
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لقد تم إنعقاد عدد أربع جلسات ملجلس إدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما هو مبين في الجدول أدناه:

6 نوفمبر15 سبتمبر9 مايو7 مارسأسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء

عبدالّل بن محمد الزامل
جون امانويل اكزيفوس

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
عبدالعزيز بن عبدالّل النعيم

بدر بن عبدالرحمن السياري
اسامة بن محمد شاكر

******زيد بن عبدالرحمن القويز
*جمال بن علي الكشي

***زين بنت أياد اإلمام
وجدير بالذكر هنا، أن نوضح بأن زيد بن عبدالرحمن القويز قد قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 06 مايو 2021م. كما باشر جمال بن علي الكشي 

مهامه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 أبريل 2021م. كما باشرت زين بنت أياد اإلمام مهامها كعضو مجلس إدارة مستقل 
بتاريخ 21 نوفمبر 2021م. كما باشرت زين بنت أياد اإلمام مهامها كعضو مجلس إدارة مستقل بتاريخ 21 نوفمبر 2021م.

* لم يتم تعيين العضو بعد      ** استقالة العضو

إنعقاد مجلس اإلدارة خالل عام 2021م
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اللجان الرقابية املنبثقة من مجلس اإلدارة

ينبثق من مجلس إدارة الشركة لجنة املراجعة واملخاطر ولجنة املكافآت 
والترشيحات كما هو موضح أدناه:

لجنة الترشيحات واملكافآت
تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، ويتم تعيين 

رئيس اللجنة وأعضائها من قبل مجلس إدارة الشركة.
كما يتمثل دور لجنة الترشيحات واملكافآت في مراجعة وإسداء املشورة إلى 
مجلس إدارة الشركة في املسائل املتعلقة بالترشيحات واألجور واملكافآت.

وتشمل مسؤوليات اللجنة، على سبيل املثال ال الحصر:
تحديد وتقييم املهارات والكفاءات املطلوبة في أعضاء مجلس اإلدارة ولجان  	

املجلس واإلدارة التنفيذية.
تقييم سنوي ملدى توفر املهارات والكفاءات املطلوبة في أعضاء مجلس  	

اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
وضع اجراءات ملراجعة أداء أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي وأداء املجلس  	

ككل.
وضع اجراءات ملراجعة أداء كبار املسؤولين التنفيذيين بشكل فردي وأداء  	

اإلدارة التنفيذية ككل.

وضع اجراءات لتحديد املرشحين املناسبين للتعيين في مجلس اإلدارة  	
واإلدارة التنفيذية.

تحديد وتوصية لألشخاص املؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة أو  	
اإلدارة التنفيذية.

وضع خطة خالفة ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة. 	
تقديم وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين  	

واملستقلين واإلدارة التنفيذية للشركة.
مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس إدارة الشركة بشأن سياسة الشركة  	

بتحديد املكافآت والحوافز فيما يتعلق بأعضاء مجلس إدارة الشركة 
وكبار املدراء التنفيذيين وموظفي الشركة، مع مراعاة املبادئ التوجيهية 

التنظيمية املعمول بها.
مراجعة مدى مالئمة وأهمية سياسة املكافآت وبرامج املنافع التنفيذية  	

األخرى للشركة.
وضع آلية مراجعة الرواتب التي تتبعها الشركة. 	
اإلشراف على تنفيذ سياسة املكافآت داخل الشركة. 	

ولقد تم عقد إجتماعين للجنة خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2021م.
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يوضح الجدول أدناه قائمة أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وسجل حضور 
اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

أسماء الحاضرين في
1 ديسمبر1 مارساملنصبالجلسة من األعضاء

رئيس اللجنة - مستقلعبدالعزيز بن عبدالّل النعيم

عضو لجنة – غير تنفيذيعبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي

عضو لجنة - مستقلهند بنت خالد الزاهد

لجنة املراجعة واملخاطر
وتتكون لجنة املراجعة واملخاطر من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، حيث تم 

تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من قبل مجلس إدارة الشركة وقد تم املوافقة 
على ذلك التعيين من قبل الجمعية العامة للشركة.

من أبرز ما تقوم به لجنة املراجعة واملخاطر بشكل عام، هو مراجعة وإسداء 
املشورة إلى مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بكل من الضوابط الداخلية 

وإدارة املخاطر، القوائم املالية، املراجعة الداخلية والخارجية، االلتزام باللوائح 
والقوانين الداخلية والخارجية، حجم املخاطر ومستوى قبولها وغير ذلك.

وتشمل مسؤوليات اللجنة، على سبيل املثال ال الحصر:
اإلشراف على تطوير استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر،  	

ومراجعتها وتحديثها بناًء على العوامل الداخلية والخارجية املتغيرة للشركة، 
وتقديم التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة.

اإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعالية األنظمة واآلليات لتحديد  	
ومراقبة املخاطر التي تهدد الشركة.

تلقي ومراجعة تقارير عن تعرض الشركة ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق  	
ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل وكفاية رأس املال )عند االقتضاء( للفترة 

قيد االستعراض.
النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة، بما في ذلك الضوابط على  	

التقارير املالية ملنع واكتشاف االحتيال والخطأ وأمن املعلومات والضوابط 
واتفاقيات مستوى الخدمة.

مراجعة السياسات املحاسبية املعمول بها والقضايا الرئيسية املتعلقة  	
باملبادئ املحاسبية وعروض البيانات املالية سنوًيا وإسداء املشورة 

ملجلس إدارة الشركة بشأن أي توصيات تتعلق بهذا الشأن.
املراجعة السنوية مع اإلدارة واملراجعين الخارجيين لنتائج عمليات املراجعة  	

الدورية.
اإلشراف على أنشطة املراجعين الخارجيين ومراجعة خطة املراجعة السنوية  	

ونطاقها، ومراجعة أدائهم.

اللجان الرقابية املنبثقة من مجلس اإلدارة )تتمة(
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لجنة املراجعة واملخاطر )تتمة(
اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية، ومراجعة التقارير املقدمة منها، ومتابعة  	

تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في التقارير املقدمة
مراجعة فعالية أنظمة مراقبة االمتثال للوائح والقوانين ومراجعة نتائج  	

اإلختبارات والتدقيق التي تقوم بها إدارة املطابقة وااللتزام ومسؤول 
اإلبالغ عن غسل األموال بالشركة وأي جهات تنظيمية خارجية.

تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر والتعرض لها، والتأكد من وجود  	
مستوى مقبول من املخاطر التي قد تواجهها الشركة وعدم تجاوز هذا 

املستوى، ومراجعة التقارير املتعلقة بذلك، والتدابير املوصى بها إلدارة هذه 
املخاطر.

ولقد تم عقد عدد أربع إجتماعات للجنة املراجعة واملخاطر خالل السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

يوضح الجدول أدناه قائمة أسماء اعضاء اللجنة ومناصبهم وسجل حضور اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

تاريخ عقد الجلسة

13 ديسمبر9 سبتمبر5 مايو23 فبرايراملنصبأسماء الحاضرين في الجلسة من األعضاء
****رئيس اللجنة – مستقل زيد بن عبدالرحمن القويز

***رئيس اللجنة - مستقلزين بنت أياد اإلمام
عضو لجنة – مستقلحسن بن محمود املال

******عضو لجنة - مستقلسلطان بن عبدالعزيز املدبل
**عضو لجنة - مستقلإبراهيم بن محمد الحسيني

وجدير بالذكر هنا أن زيد بن عبدالرحمن القويز قد قدم استقالته من رئاسة لجنة املراجعة واملخاطر بتاريخ 06 مايو 2021م. كم قدم سلطان بن عبدالعزيز املدبل استقالته من عضوية 
اللجنة بتاريخ 7 مارس.2021م. كما نود أن ننوه بأن زين بنت أياد اإلمام قد باشرت مهامها كرئيس لجنة املراجعة واملخاطر بتاريخ 21 نوفمبر 2021م.

* لم يتم تعيين العضو بعد      ** استقالة العضو

اللجان الرقابية املنبثقة من مجلس اإلدارة )تتمة(
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التعويضات واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

كما تم اإلتفاق بين إدارة الشركة واالستاذ/ أسامة بن محمد شاكر، بصفته 
عضو مجلس إدارة – تنفيذي بعدم إستالم أي تعويضات أو مكافآت نظير 
عضويته باملجلس وذلك لكونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

كما تم دفع الرواتب واألجور لإلدارة التنفيذية، حسب عقود العمل املبرمة 
معهم، باإلضافة إلى مكافآت سنوية مرتبطة باألداء بناًء على توصيات لجنة 

املكافآت والترشيحات واعتماد مجلس اإلدارة لها.

يبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعة لعدد ستة من كبار التنفيذيين ممن 
تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات:

البيان 
قائمة ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى املكافآت والتعويضات من بينهم 

الرئيس التنفيذي واملدير املالي 
6,792,522الرواتب واألجور

3,751,970البدالت
10,100,000املكافآت الدورية والسنوية

-الخطط التحفيزية
-العموالت

 تعويضات أومزايا عينية أخرى
تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

20,644,492املجموع

يبين الجدول التالي مجموع ما تم دفعه كتعويضات ومكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة نظير مساهمتهم كأعضاء مجلس إدارة فقط، وذلك بناًء على ما تم 

االتفاق عليه مع األعضاء:

أعضاء املجلس البيان 
التنفيذيين

 أعضاء املجلس
غير التنفيذيين

أعضاء 
املجلس 
املستقلين

40,00050,000-بدل حضور جلسات املجلس
---بدل حضور جلسات اللجان

340,000354,795-املكافآت الدورية والسنوية
---الخطط التحفيزية

تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع 
بشكل شهري أو سنوي

---

380,000404,795-املجموع

وجدير بالذكر هنا، أنه تم اإلتفاق بين إدارة الشركة وكل من االستاذ/
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي واالستاذ/ جمال بن علي الكشي، 

بصفتهما عضوّي مجلس إدارة – غير تنفيذيين، بعدم إستالم أي تعويضات 
أو مكافآت نظير عضويتهما بمجلس اإلدارة وذلك لشغلهم مناصب تنفيذية 
في مجموعة بنك الخليج الدولي – البحرين. إضافًة إلى أن االستاذ/ عبدالعزيز 
الحليسي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية.
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الخطط املستقبلية والقرارات املهمة

االستثمارات البديلة
سعيًا من الشركة بتقديم أفضل الحلول االستثمارية املبتكرة واملصممة خصيصًا لتلبية أهداف العمالء االستثمارية إضافة إلى سعي الشركة بتنويع قاعدة 

األصول واملنتجات اإلستثمارية لديها، تهدف الشركة خالل عام 2022م لتأسيس قسم خاص بتطوير منتجات االستثمارات البديلة عن طريق استقطاب 
الكفاءات بهذا املجال وكذلك تطوير الكوادر الداخلية املتميزة وذلك لتلبية طلب العمالء على هذا النوع من االستثمارات نظرًا ألهميتها االستراتيجية وجاذبيتها 

االستثمارية.
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

لقد كان أداء شركة جي آي بي كابيتال لعام 2021م أداءًا متميزًا مقارنًة 
باألعوام السابقة، حيث حققت الشركة قفزة في األعمال واإليرادات على 

صعيد الشركة بشكل عام، ويعزى هذا االختالف اإليجابي إلى تطور األعمال 
واتساع قاعدة العمالء وتنوع املنتجات االستثمارية وانعكاس األداء املتميز 

لتلك املنتجات في السنوات السابقة.
وفيما يلي نبذة عن الفروقات في النتائج التشغيلية لوحدات األعمال بالشركة

إدارة الوساطة
ارتفعت إيرادات إدارة الوساطة لعام 2021م مقارنًة بالعام الذي يسبقه بما 

يقارب )92%( أثنين وتسعين باملئة، حيث بلغت اإليرادات تقريبًا )6,339,000( 
ستة ماليين وثالثمائة وتسعة وثالثون ألف ريال سعودي مقارنًة بعام 2020م 
والتي بلغت إيراداتها تقريبًا )3,303,000( ثالثة مليون وثالثمائة وثالثة اآلف 

ريال سعودي.

إدارة األصول
ارتفعت إيرادات إدارة األصول لعام 2021م مقارنًة بالعام الذي يسبقه بما 

يقارب )64%( أربعة وستين باملئة، حيث بلغت اإليرادات تقريبًا )40,549,000( 
أربعين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف ريال سعودي مقارنًة بعام 
2020م والتي بلغت إيراداتها تقريبًا )24,657,000( أربعة وعشرين مليون 

وستمائة وسبعة وخمسين ألف ريال سعودي.
املصرفية اإلستثمارية

ارتفعت إيرادات إدارة املصرفية اإلستثمارية لعام 2021م مقارنًة بالعام الذي 
يسبقه بما يقارب )21%( واحد وعشرين باملئة، حيث بلغت اإليرادات تقريبًا 

)43,307,000( ثالثة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة اآلف ريال سعودي مقارنًة 
بعام 2020م والتي بلغت إيراداتها تقريبًا )35,718,000( خمسة وثالثين مليون 

وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي.
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ملحة عن الجوانب املالية للشركة

صافي ربح )خسائر( الشركة
حققت الشركة صافي أرباح 22,3 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2021م، مقارنًة مع أرباح بلغت 2,7 مليون ريال سعودي 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

الدخل واملصروفات من األنشطة التشغيلية
بلغ إجمالي دخل العمليات للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 

92,9 مليون ريال سعودي، مقارنًة مع 67,3 مليون ريال سعودي كدخل من 
األنشطة التشغيلية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مسجاًل 

إرتفاعًا بنسبة %38.
باملقابل ارتفعت املصاريف من األنشطة التشغيلية حيث بلغت املصاريف 

في 31 ديسمبر 2021م 70,5 مليون ريال سعودي مقارنًة مع 64,4 مليون ريال 
سعودي للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

الدخل واملصاريف التشغيلية
)آالف الرياالت(

صـافـي األربـــاح
)آالف الرياالت(

السنة
املالية

 إجمالي مصروفات الشركة
من األنشطة التشغيلية

 إجمالي دخل الشركة
من األنشطة التشغيلية

201761,20932,761
201855,99640,191
201964,81765,775
202064,49367,264
202170,51792,870

السنة
املالية

 صـافـي
األربــــاح

2017)24,098(
2018)11,327(
20195,830
20202,771
202122,353
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إجمالي املطلوبات
بلغت إجمالي املطلوبات 42,5 مليون ريال سعودي في نهاية السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنًة مع إجمالي املطلوبات التي بلغت 

36,2 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

إجمالي املوجودات
بلغت إجمالي املوجودات 257,7 مليون ريال سعودي في نهاية السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنًة مع إجمالي املوجودات التي بلغت 
226,7 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ملحة عن الجوانب املالية للشركة )تتمة(

إجمــالـي املطلـوبـات
)آالف الرياالت(

إجمـالـي املـوجــودات
)آالف الرياالت(

السنة
املالية

 إجمـالـي
املطلوبات

201718,349
201835,538
201945,118
202036,266
202142,581

السنة
املالية

 إجمـالـي
املـوجــودات

2017209,335
2018215,367
2019232,519
2020226,754
2021257,744
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مجموع حقوق الشركاء
بلغ مجموع حقوق الشركاء 215,1 مليون ريال سعودي في نهاية السنة 

املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021م، مقارنًة مع مجموع حقوق الشركاء 
البالغ 190,4 مليون ريال سعودي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

2020م.

ملحة عن الجوانب املالية للشركة )تتمة(

مجموع حقوق الشركاء
)آالف الرياالت(

السنة
املالية

مجموع
حقوق الشركاء

2017190,986
2018179,829
2019187,401
2020190,488
2021215,163
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مطلوبات الشركة

القروض
التوجد أي قروض سواًء كانت واجبة السداد عند الطلب والغير ذلك على 
شركة جي آي بي كابيتال، كما لم يكن هناك أي مبالغ مسددة مستحقة 

خالل السنة.

كشف مديونية الشركة
بلغت إجمالي املطلوبات على الشركة في نهاية السنة املالية لعام 2021م، 

)42,581,000( اثنين واربعين مليون وخمسمائة وواحد وثمانين ألف ريال 
سعودي، مقسمة إلى:

مطلوبات متداولة حيث بلغت )34,823,000( أربعة وثالثون مليون وثمانمائة  	
وثالثة وعشرين ألف ريال سعودي وهي عبارة عن مصروفات مستحقة 

ومطلوبات متداولة أخرى.
مطلوبات غير متداولة بلغت )7,758,000( سبعة ماليين وسبعمائة وثمانية  	

وخمسون ألف ريال سعودي وهي عبارة عن مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين ومطلوبات غير متداولة أخرى.

www.gibcapital.com 21جي آي بي كابيتال - تقرير مجلس اإلدارة  ٢٠٢1



إدارة املخاطر

تعتبر إدارة املخاطر عنصر أساسي من أعمال الشركة، وهي املسؤولة عن 
تحديد وقياس ومراجعة املخاطر املتعلقة بأنشطة الشركة، حيث ترتكز 

الشركة في هذا املجال إضافة إلى النهج العملي، على مفهوم خلق وترسيخ 
ثقافة إدارة املخاطر لتحقيق الوعي بأهميتها على اختالف املستويات اإلدارية 

بالشركة.
تتبع الشركة نهج منضبط من خالل املحافظة على مجموعة من السياسات 

واإلجراءات املطبقة في جميع أنشطة الشركة، بموجب دليل سياسات أعمال 
الشركة مع وجود إطار مناسب لإلدارة والرقابة على تلك األنشطة بشكل 

عام، كما تقوم بالخطوات العملية املمنهجة لتحديد ومراقبة ورصد واإلبالغ 
عن املخاطر بكافة أشكالها التي تتعرض لها الشركة أو التي من املحتمل 
أن تتعرض لها وذلك حسب طبيعة ونوع كل نشاط تقوم به الشركة بنحو 

منتظم.

مخاطر السمعة
تولي الشركة أهمية خاصة بمخاطر السمعة ملا قد ينتج عنها من تأثير سلبي 

كبير بسبب عوامل تشمل عدم رضا العميل والشكاوى والذي ينتج عنه 
تقليل فرص التوسع باألعمال املستقبلية، كما تقوم الشركة بإجراءات تحليل 

مفصل لالتجاهات التي قد تؤدي إلى تهديدات لقيمة وسمعة الشركة. حيث 
عملت الشركة على مدار السنوات السابقة على أن يكون اسم شركة جي آي 

بي كابيتال كشركة رائدة في مجال االستثمار، وذلك عن طريق تبني أفضل 
السياسات واملعايير املحلية والعاملية واستقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات 

العلمية والعملية للمحافظة على اسم ومكانة الشركة في سوق االستثمار 
املحلي. كما عملت جاهدة بااللتزام بكافة القوانين والتوجيهات الصادرة عن 

الجهات ذات العالقة.
مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة في القيمة العادلة في املركز املالي أو 
التغير في التدفقات النقدية املستقبلية الناتجة من التغيرات في معدالت 
وأسعار السوق السائدة مثل تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 

وتقلبات أسعار األسهم. 
تقوم شركة جي آي بي كابيتال بمراقبة هذا النوع من املخاطر من خالل 

التحليل الدوري لآلثار الناتجة عنه وقياس املتطلبات من رأس املال الناجمة 
عن كل عنصر من عناصر مخاطر السوق. كما تنتهج الشركة سياسة اإلحتفاظ 

بودائع مربوطة على فترات قصيرة األجل للتخفيف من آثار هذا النوع من 
املخاطر.
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املخاطر التشغيلية والتنظيمية 
يتولى قسم املخاطر مسؤولية تنفيذ إطار املخاطر التشغيلية والتأكد من أن 

الشركة قادرة على توقع زيادة التغيرات واالضطرابات املفاجئة واالستعداد 
واالستجابة لها والتكيف معها. وينقسم عمل املخاطر التشغيلية إلى وحدتين 

رئيسيتين:
املخاطر التشغيلية 	

وهي عبارة عن مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أوكفاءة األنظمة او 
العاملين بالشركة، باإلضافة إلى غياب أو عدم دقة اإلفصاح الالزم عن البيانات 

بالوقت والشكل املناسب أو عدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية ذات 
العالقة. كما قامت الشركة بوضع ضوابط للمخاطر التي يتم مراقبتها بإستمرار 

من قبل موظفين أكفاء وذوي خبرة.
نظرًا لحجم وطبيعة األعمال واإلستعدادات والسياسات املوضوعه ألي إحتمال 

قائم في هذا الصدد، تعتقد إدارة الشركة أن املخاطر التشغيلية تتم إدارتها 
بشكل جيد وفعال من خالل تحليل التقييم الذاتي ومراقبة املؤشرات الرئيسية 

ملخاطر الشركة.
إدارة استمرارية العمل 	

يهدف برنامج استمرارية العمل إلى املحافظة على املرونة التشغيلية 
للشركة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف األوضاع الطارئة. ولهذا الغرض، 

فهي تحتفظ بخطط وإجراءات مختلفة منها خطط لضمان استمرار العمل 
وإجراءات التعامل مع الحوادث وحاالت الطوارئ واستراتيجية استعادة األعمال 

وضمان استمرارية العمليات األساسية لألقسام ووظائف الدعم وتشكيل إطار 

إلدارة استمرارية األعمال. ولضمان اعتماد اإلطار العام الستمرارية العمل على 
مستوى الشركة، فقد أنشأت الشركة لجنة توجيهية إلدارة استمرارية األعمال 

من أجل التنفيذ واملتابعة.
مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي املخاطر الناتجة عن عدم توفر ما يكفي من األموال الالزمة 
للوفاء بالتزامات الشركة املالية عند استحقاقها. 

ونظرًا إلى أن الشركة تمتلك ميزانية عمومية عالية السيولة، مما يجعلها 
قادرة على تغطية كافة التزامات الشركة بكل سهولة. وتعتمد الشركة في 

سياستها في إدارة مخاطر السيولة على وضع عدة سيناريوهات مختلفة لنقص 
السيولة وعلى ضوء تلك السيناريوهات املحتملة تعمل الشركة على تحديد 

الحد األدنى من السيولة واألخذ بعين االعتبار نوع وحجم التزاماتها. كما تقوم 
الشركة بالحفاظ على نسبة تغطية السيولة )LCR( عالية وبنسبة تزيد عن 

جميع االلتزامات في جميع األوقات.
مخاطر اإلئتمان

وهي الخسائر املالية الناجمة عن فشل العميل أو الطرف النظير بالوفاء 
بالتزاماته التعاقدية واملالية، والتي قد تتعرض لها شركة جي آي بي كابيتال.

وضعت شركة جي آي بي كابيتال السياسات واإلجراءات للتخفيف من 
مخاطر االئتمان، باإلضافة إلى التزام الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية 
باستخدام تصنيف الوكاالت لتحديد وزن الخطر املناسب للتعرض ملثل هذا 

النوع من املخاطر مع كل مصدر محتمل قد ينتج عنه هذا النوع من املخاطر.

إدارة املخاطر )تتمة(
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نتائج املراجعة السنوية

انطالقًا من أهمية االلتزام بتطبيق القوانين واللوائح املوضوعة من قبل 
الجهات املشرعة واإلجراءات والسياسات املتبعة داخل الشركة، فإن الشركة 

تقوم بمراجعة داخلية لوحدات األعمال والوحدات املساندة في الشركة 
بشكل دوري، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة وحجم األعمال بالشركة.

وقد شملت املراجعة الداخلية في عام 2021م الوحدات واألعمال التالية:

املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال. 1
حوكمة الشركات. 2
اإلدارة املالية. 3
إدارة األصول. 4
وحدة تقنية املعلومات. 5
استمرارية األعمال. 6
املوارد البشرية. 7
ضريبة القيمة املضافة. 8
الكفاية املالية. 9

املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال
لقد شمل نطاق املراجعة كفاية وفعالية واستدامة الضوابط الداخلية املطبقة 
على أعمال املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال لكافة انشطة الشركة، 

وذلك عن الفترة محل املراجعة املمتدة من شهر مايو 2020م وحتى شهر 
مايو 2021م. 

وقد تم التقييم من قبل وحدة املراجعة الداخليه على أن تقييم التحكم 
واإلجراءات ونظم الرقابة الداخلية ألعمال املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل 

األموال هو مرضٍي بشكل عام.

حوكمة الشركات
لقد شمل نطاق املراجعة تقييم ملدى كفاية وفعالية واستدامة الضوابط 

الداخلية املطبقة على إطار حوكمة الشركة وأنشطتها بما يتوافق مع 
متطلبات اللوائح واملتطلبات ذات الصلة، وذلك عن الفترة محل املراجعة 

املمتدة من شهر ديسمبر 2019م وحتى شهر مايو 2021م.

اإلدارة املالية
لقد شمل نطاق املراجعة تقييم ألعمال اإلدارة املالية عن الفترة محل 

املراجعة املمتدة من شهر سبتمبر 2019م وحتى شهر نوفمبر 2021م والتي 
تشمل الوظائف التالية:

الرقابة املالية 	
التقارير التنظيمية 	
املدفوعات واألصول 	
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إدارة األصول
لقد شمل نطاق املراجعة أنظمة الرقابة والتحكم لألعمال التي تقدمها إدارة 
األصول والتي تشمل انشطة إدارة صناديق اإلستثمار العامة والخاصة وإدارة 
محافظ العمالء الخاصة، والتزامها بالسياسات واإلجراءات واللوائح ذات الصلة 

إضافة الى الضوابط الرئيسية ملعالجة املعامالت، وذلك عن الفترة محل 
املراجعة املمتدة من شهر يوليو 2020م وحتى شهر يونيو 2021م.

وحدة تقنية املعلومات
لقد شمل نطاق املراجعة اختبار الوظائف العامة لوحدة تقنية املعلومات 

واألمن السبراني، حيث بدأت املراجعة في ديسمبر 2021م، وشمل نطاق 
املراجعة التالي:

تصنيف التطبيقات وملكياتها  	
إدارة املستخدمين 	
مراقبة التطبيقات 	
ضوابط االدخال 	
ضوابط معالجة املعلومات 	
ضوابط مخرجات التطبيقات 	

استمرارية األعمال
لقد شمل نطاق املراجعة اختبار وظائف إدارة استمرارية األعمال للتأكد بشكل 

معقول بأنها تعمل وفًقا للمتطلبات التنظيمية والسياسات املعتمدة من 
مجلس اإلدارة لضمان استمرارية األعمال، عن الفترة محل املراجعة املمتدة 

من شهر يناير 2020م وحتى شهر سبتمبر 2021م والتي تشمل نطاق 
املراجعة التأكد من الوظائف التالية:

الهيكل التنظيمي و تحديث وكفاية سياسات وإجراءات إدارة استمرارية  	
األعمال ذات الصلة ومدى توافقها مع املتطلبات التنظيمية وأفضل 

املمارسات.
وجود خطة الستمرارية األعمال بما يخص األنظمة، التطبيقات وتدريب  	

جميع املوظفين املعنيين.
ترتيبات استمرارية األعمال ومراجعتها عند الضرورة، واختبارها بانتظام  	

مع توثيق هذه االختبارات والنتائج بشكل رسمي للمشكالت التي تمت 
مالحظتها، إن وجدت، ومتابعتها الى ان ُتحل.

توافق ترتيبات وحدة تكنولوجيا املعلومات للتعافي من الكوارث مع  	
متطلبات استمرارية األعمال.

نتائج املراجعة السنوية )تتمة(
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نتائج املراجعة السنوية )تتمة(

املوارد البشرية
لقد شمل نطاق املراجعة الوظائف العامة التي تؤديها املوارد البشرية عن 

الفترة محل املراجعة املمتدة من شهر مايو 2018م وحتى شهر سبتمبر 
2021م، والتي تشمل الوظائف التالية:

سياسة املوارد البشرية واعتمادها بما يتوافق مع قانون وزارة العمل . 1
ولوائحه التنظيمية

إجراءات التوظيف، تسجيل املوظفين وإنهاء الخدمات. 2
معالجة الرواتب والبدالت واملكافآت. 3
قروض املوظفين واملنافع األخرى. 4
الرقابة على الحضور، اإلجازات الرسمية واملرضية. 5
حفظ امللفات. 6
تدريب وتطوير املوظفين. 7
الضوابط األمنية على أنظمة املوارد البشرية واملرتبات. 8
التصاريح والرخص لألنظمة املستعملة، وأنظمة استمرارية األعمال. 9

ضريبة القيمة املضافة
لقــد شــمل نطــاق املراجعــة الداخليــة مدى كفاية وفعالية واستدامة 

الضوابط املطبقة على ضريبة القيمة املضافة بما في ذلك األنظمة 
املستخدمة وااللتزام بالسياسات واإلجراءات واللوائح ذات الصلة، عن الفترة 

محل املراجعة املمتدة من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر نوفمبر 2021م.

الكفاية املالية
لقد شمل نطاق املراجعة الداخلية مدى فعالية وكفاءة حوكمة الشركة 
والضوابط الداخلية على أداء األنشطة من قبل إدارة الرقابة املالية فيما 

يتعلق بعمليات خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية بما في ذلك سياسات 
الشركة وأدلة اإلجراءات واللوائح ذات الصلة واملبادئ التوجيهية. وقد تم 

عمل املراجعة من قبل وحدة املراجعة الداخلية في شهر نوفمبر 2021م وذلك 
عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
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مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تقوم لجنة املراجعة واملخاطر وبشكل مستمر بدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة في تلك التقارير، كما تقوم بدراسة 
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة والتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

إستنادًا إلى التقارير واملعلومات الدورية املقدمة للجنة املراجعة واملخاطر من قبل إدارة املراجعة الداخلية، إدارة املخاطر وإدارة االلتزام واملراجع الخارجي خالل 
العام املالي 2021م، وحيث أنه لم يتم تسجيل أي اخفاقات جوهرية في األنظمة واإلجراءات الرقابية الداخلية وأعمال املراقبة تستدعي اإلفصاح عنها، وعليه فإن 

لجنة املراجعة واملخاطر ترى بأن النظم الرقابية الداخلية للشركة فّعالة.
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اإلتفاقيات مع أطراف ذات عالقة

عقد إيجار
لقد تم إبرام عقد إيجار من الباطن بتاريخ 2021/03/10م، بين كل من بنك 

الخليج الدولي – السعودية "املؤجر من الباطن" وشركة جي آي بي كابيتال 
"املستأجر من الباطن"، حيث اتفق الطرفان أن تقوم شركة جي آي بي 

كابيتال باستئجار العين بغرض استخدامها كمقر ومكاتب لها ملزاولة أعمالها 
من املؤجر من الباطن، وفيما يلي موجز عن هذا العقد:

استئجار مساحة قدرها )1,325( ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا 
في املبنى رقم )B1( في واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية الكائن 

في حي غرناطة الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض. 

وقد تم االتفاق على أن تكون مدة العقد سنتان ابتداًء من تاريخ 2021/04/01م 
حتى تاريخ 2023/03/31م، ويجدد العقد طبقًا لتجديد عقد اإليجار األساسي أو 
ملدة أو مددًا إيجارية يتم االتفاق عليها بين الطرفين ما لم يقم املؤجر من 
الباطن أو املستأجر من الباطن بإبداء رغبته في عدم تجديد العقد قبل نهاية 

املدة اإليجارية السارية أو املجددة بشهر واحد على األقل. 

كما بلغ قيمة عقد اإليجار السنوي للعين املؤجرة مبلغ وقدره )2,313,110,8( 
مليونين وثالثمائة وثالثة عشر ألف ومائة وعشر رياالت وثمانون هللة فقط 

ال غير.

والجدير بالذكر هنا، إن عقد اإليجار يخضع إلى شروط عامة معمول بها بشكل 
عام في عقود اإليجار ومنها:

دفع اإليجار وأي مستحقات أخرى في أوقاتها دون تأخير. 	
تسليم العين املؤجرة من الباطن وهي بنفس الحالة التي أستلمها فيها. 	
أداء كافة التزامات املؤجر من الباطن والتمتع بكافة حقوقه بموجب عقد  	

اإليجار األساسي.
ال يجوز تعديل أو تحرير اإلضافة إلى العقود إال باملوافقة الخطية املسبقة  	

لكل األطراف.
أي نزاع أو خالف أو مطالبة ناشئة أو متعلقة بهذه العقود أو اإلخالل بها أو  	

إنهائها أو وجودها أو صحتها يكون عن طريق اإلختصاص القضائي الحصري 
للقضاء املختص في اململكة العربية السعودية.

كما وجب التنويه هنا، بأن عقد اإليجار هذا يلغي العقود السابقة التي أبرمت 
في تاريخ 2015/01/01م و2017/01/01م، والتي تقوم بموجبها شركة جي 
آي بي كابيتال باستئجار مساحة قدرها )1,100( ألف ومائة مترًا مربعًا في 

املبنى رقم )B1( في واحة غرناطة للمباني السكنية واملكتبية الكائن في 
حي غرناطة الواقع على الدائري الشرقي بمدينة الرياض. وبقيمة إيجار سنوي 

للعين املؤجرة قدرها )880,880( ثمانمائة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال 
سعودي فقط ال غير.

www.gibcapital.com 28جي آي بي كابيتال - تقرير مجلس اإلدارة  ٢٠٢1



إتفاقية تقديم خدمات

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

كابيتال وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

إدارة شؤون املوظفين. 1
إدارة الشؤون املحاسبية واإلدارية. 2
إدارة شؤون العمليات. 3
إدارة التدقيق الداخلي. 4
إدارة ودعم تقنية املعلومات. 5
إدارة الشؤون القانونية. 6
إدارة أمن املعلومات. 7
عمليات وإدارة املخاطر. 8
إدارة االتصال واإلعالم. 9

وقد تم إبرام هذا االتفاق بتاريخ 28 صفر 1435هـ املوافق 01 يناير 2014م، 
حيث يتم مراجعة نطاق الخدمات املقدمة، تفاصيلها وشروطها بشكل دوري، 

على أن تكون مدة اإلتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائيًا عند إنتهاء مدة العقد 
ما لم يتم إلغاؤه من قبل أحد األطراف. 

كما تم دفع مبلغ )240,000( مائتان وأربعون ألف ريال سعودي لبنك الخليج 
الدولي – السعودية نظير الخدمات اإلدارية املساندة املقدمة للشركة لعام 

2021م من خالل اإلتفاقية املبرمة بين الطرفين. 

وجدير بالذكر هنا أن ننوه، أن آخر مراجعة تمت لهذه اإلتفاقية كانت بتاريخ 
20 رمضان 1442هـ املوافق 2 مايو 2021م، وأن إتفاقية تقديم الخدمات بما 

لحقها من تعديالت وتوضيحات، هي سارية املفعول كما في نهاية عام 2021م.

النقد والودائع

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

بالقوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية بتاريخ 27 جمادى األول 
1443هـ املوافق 31 ديسمبر 2021م، فإن الشركة تحتفظ بمبلغ بما يقارب 

من )32,905,000( اثنان وثالثين مليون وتسعمائة وخمسة آالف ريال سعودي 
كنقد جاري ومبلغ )140,000,000( مائة واربعون مليون ريال سعودي كودائع 

قصيرة األجل لدى بنك الخليج الدولي.

اإلتفاقيات مع أطراف ذات عالقة )تتمة(
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معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

خالل السنة املنتهية في 27 جمادى األول 1443هـ املوافق 31 ديسمبر 
2021م، قام بنك الخليج الدولي بتقديم خدمات لشركة جي آي بي كابيتال 

حيث تم تحميل تكلفة الخدمات للشركة والتي بلغت )1,722,000( مليونًا 
وسبعمائة واثنان وعشرين ألف ريال سعودي.

كما قامت جي آي بي كابيتال بتقديم خدمات مصرفية استثمارية لعمالء 
بنك الخليج الدولي بالنيابة عنه وذلك نظير أتعاب يتم اإلتفاق عليها مع 

بنك الخليج الدولي تحسب بناًء على كل خدمة بشكل منفصل وذلك عماًل 
باإلتفاقية املوقعة بينهم بتاريخ 23 ربيع األول 1436هـ املوافق 14 يناير 

2015م. حيث نتج عن تقديم تلك الخدمات عائد لشركة جي آي بي كابيتال 
بمبلغ )12,071,217(. أثنى عشر مليون وواحد وسبعين ألف ومئتان وسبعة 

عشر ريال سعودي للعام 2021م.

تعمل جي آي بي – اململكة املتحدة منذ عام 2019م، كإستشاري ملساعدة 
الشركة على تطوير قدراتها إلدارة اإلستراتيجيات الساكنة لألسهم، وذلك 

بحكم خبرة جي آي بي – اململكة املتحدة الطويلة بهذا املجال. ونظير ذلك 
تقوم الشركة بدفع نسبة من الرسوم اإلدارية الناتجة عن إدارة اإلستراتيجيات 

الساكنة لشركة جي آي بي - اململكة املتحدة مقابل الخدمات اإلستشارية 
املقدمة من قبلها.

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

األعمال والعقود مع أيًا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي 
أو املدير املالي أو املدراء التنفيذيين للشركة أوأي شخص ذي عالقة بأي 

منهم.

اإلتفاقيات مع أطراف ذات عالقة )تتمة(
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إقرار مجلس اإلدارة

يقر ويؤكد مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أو تغير في أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واقربائهم 
في أسهم أو أدوات دين شركة جي آي بي كابيتال خالل السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م.
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الجزاءات والعقوبات النظامية

فرض مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ 4 ذو القعدة 1442هـ املوافق 14 يونيو 2021م، غرامة مالية على الشركة بمبلغ إجمالي وقدره )10,000( عشرة آالف ريال 
سعودي، وذلك ملخالفة الشركة الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من املادة الخامسة من الئحة األشخاص املرخص لهم، والفقرة )ج( من املادة التاسعة والثالثين 

من الئحة األشخاص املرخص لهم. والفقرة )أ( من املادة الرابعة عشرة من تعليمات الحسابات اإلستثمارية، استنادًا إلى الفقرة الفرعية )3( من الفقرة )ج( من 
املادة التاسعة والخمسين من نظام السوق املالية.

وذلك لتنفيذ الشركة قرار استثماري بالتعامل في أحد األسهم ألحد املحافظ اإلستثمارية الخاصة خالل فترة الحظر. 

وقد تم اتخاذ اإلجراءات املناسبة عن طريق تطبيق الضوابط الالزمة ملنع حدوث مثل هذه األخطاء مستقباًل.
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ينتهز مجلس إدارة شركة جي آي بي كابيتال هذه الفرصة لٌيعرب عن خالص ُشكره وإمتنانه لهيئة السوق املالية على ما تبذله من جهد كبير في تنظيم وتطوير السوق 
املالية في اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى الدور الريادي في تعزيز وترسيخ أسس ومعايير ثقافة اإلستثمار السليمة لكل من الشركات العاملة باململكة 

وموظفيها ولتوفير املناخ املالئم لالستثمار وزيادة ثقة املستثمرين به وحمايتهم من املمارسات الخاطئة.

كما نتوجه بالشكر الجزيل لعمالئنا الكرام، على الثقة التي منحوها لنا، وإلى كافة منسوبي الشركة على جهودهم املتواصلة وتعاونهم املثمر.

والّل ولي التوفيق

شكر  و تقدير
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