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 قائمة الدخل
 م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
 2015 2016 إيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    يراداتاإل
 38.444 26.543 12 دخل أتعاب استشارات

 567 47 5 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة بيعربح محقق من 
 -      (166) 5 محققة من استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرةخسارة غير 

  ──────── ──────── 

 39.011 26.424  إجمالي اإليرادات
  ──────── ──────── 

    المصاريف التشغيلية
 21.126 23.060  متعلقة بالموظفين ومصروفاترواتب 

 2.061 1.264  ومصروفات متعلقة بالمباني إيجار
 649 -      6 وديون معدومة مشطوبةمشكوك في تحصيلها  ذمممخصص 
 344 754 8 االستهالك
 5.389 8.220 13 عمومية وإدارية أخرى مصروفات

  ──────── ──────── 

 29.569 33.298  التشغيلية المصروفاتإجمالي 
  ──────── ──────── 

 9.442 (6.874)  التشغيليالدخل )خسارة( ربح / صافي 
    

 3.341 7.350  إيرادات تمويل
 (663) (1.868)  مصروفات تمويل

  ──────── ──────── 

 12.120 (1.392)  )خسارة( الدخل قبل الزكاةربح / صافي 
    

 (7.603) -      14 عن السنةالزكاة المحملة 
  ──────── ──────── 

 4.517 (1.392)  دخل السنة)خسارة( ربح / صافي 
  ════════ ════════ 
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 قائمة التدفقات النقدية
 م2016ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 2015 2016 إيضاح 
 ─── ──────── ──────── 

    التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
    

 4.517 (1.392)  )خسارة( دخل السنةربح / صافي 
)خسارة( الدخل إلى صافي التدفقات النقدية ربح / تعديالت لتسوية صافي 
    من النشاطات التشغيلية:

 344 754  ستهالكاال
 649 -      6 مشكوك في تحصيلها وديون معدومة مشطوبة ذمممخصص 

 (567) (47)  استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة من بيعربح محقق 
 -      (10)  ربح بيع ممتلكات ومعدات

 -      166  خسارة غير محققة عن استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
 1.094 938  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

 663 1.868  مصروفات تمويلية
 7.603 -       زكاةالمصروف 

  ──────── ──────── 
  2.277 14.303 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (9.673) (431)  ذمم مدينة

 (2.248) 854  مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى ومصروفاتدفعات مقدمة 
 (4.263) 4.712  مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات

  ──────── ──────── 
  7.412 (1.881) 
    

 -      (28)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (1.913) (8.192) 14 مدفوعةالزكاة ال

 (1.544) (1.868)  مدفوعة يةتمويل مصروفات
  ──────── ──────── 

 (5.338) (2.676)  التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
  ──────── ──────── 

    االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 (1.927) (4.870) 8 شراء ممتلكات ومعدات

 111 10  استبعاد ممتلكات ومعدات
 (1.143) (709)  شراء استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

 1.710 355  استبعاد استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرةمتحصالت من 
 (115.000) 105.000  ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر

  ──────── ──────── 
 (116.249) 99.786  االستثمارية األنشطة (المستخدمة فيمن )صافي التدفقات النقدية 

  ──────── ──────── 
    التمويلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

 (150.000) (100.000)  (ثانويمساند )قرض سداد 
 100.000 -       مستلم (ثانويمساند )قرض 

  ──────── ──────── 
 (50.000) (100.000)  التمويلية األنشطةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

  ──────── ──────── 
 (171.587) (2.890)  في حكمها وماصافي النقص في النقدية 

    
 177.879 6.292  يناير 1في  في حكمها وماالنقدية 

  ──────── ──────── 
 6.292 3.402 16 ديسمبر 31في  وما في حكمهاالنقدية 

  ════════ ════════ 
  



 بي كابيتال آيشركة جي 
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 .ةالماليهذه القوائم من  جزءاً  15إلى  5الواردة في الصفحات من تشكل اإليضاحات 

5 

 مساهمينالقائمة التغيرات في حقوق 
 م2016ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
 

 رأس المال 
االحتياطي 

 اإلجمالي األرباح المبقاة النظامي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 213.808 10.492 3.316 200.000 م2015يناير  1في 
     

 4.517 4.517 -      -      صافي دخل السنة
     

 -      (452) 452 -      محول إلى االحتياطي النظامي
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 218.325 14.557 3.768 200.000 م2015ديسمبر  31في 
     

 (1.392) (1.392) -      -      صافي خسارة السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 216.933 13.165 3.768 200.000 م2016ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 النشاطاتالتأسيس و -1
 

كابيتال )"الشركة"( هي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في المملكة العربية السعودية بموجب شركة جي اي بي 
(. كما أن للشركة فرع 2008فبراير  14)الموافق هـ 1429صفر  6تاريخ و 1010244294السجل التجاري رقم 

 ة السعودية.في الظهران بالمنطقة الشرقية، المملكة العربي 2051046496بموجب السجل التجاري رقم 
 

تتمثل أنشطة الشركة في التعامل بصفة أصيل، التعهد بالتغطية، اإلدارة، الترتيب، تقديم المشورة، والحفظ في األوراق 
 22هـ )الموافق 1428رجب  8وتاريخ  07078-37رقم المالية بموجب الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية 

 2011/12/02تعديل قائمة أنشطة الشركة بموجب القرار رقم ب السوق الماليةباإلضافة إلى موافقة هيئة ، (2007يوليو 
 .(2011أبريل  10)الموافق  هـ1432 ىجمادى األول 6تاريخ و
 

 يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
 

 ، واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية1 المباني المنخفضة، مبنى رقم
 الشرقيالطريق الدائري 

 89589ص. 
 11692الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان التوافق 2-1
 

هيئة التم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن 
 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 
 أسس القياس 2-2

 
لمتاجرة والتي يتم قياسها بالقيمة المقتناة ألغراض ا، باستثناء االستثمارات القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةتعد 

 االستمرارية.مبدأ العادلة، وذلك باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم 
 

 العرض والنشاطالعملة  2-3
 

باستثناء ما هو مذكور، يتم تقريب وللشركة.  عملة النشاط الرئيسية هوو يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي
 إلى أقرب ألف.السعودي لاير بالالمعلومات المالية المقدمة 

 
 استخدام التقديرات واالفتراضات 2-4

 
استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات  من اإلدارة يتطلب إعداد القوائم المالية

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والدخل والمصاريف. قد تختلف 
 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على نحو مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 
 .المتأثرةالتعديالت على التقديرات وفي الفترات المستقبلية فيها إجراء 

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3

 
 تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل مستمر لجميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.

 
 افي حكمه وماالنقدية  3-1

 
، واالستثمارات لدى البنوكالنقدية من األرصدة  في حكمها وماألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية 

 .ثالثة أشهر أو أقل، وهي متوفرة للشركة دون أي قيودفترة استحقاقها األصلية واألخرى قصيرة األجل عالية السيولة 
 

 الذمم المدينة 3-2
 

يتم تجنيب  بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصاً المخصص لقاء أي مبالغ غير قابلة للتحصيل.تظهر الذمم المدينة 
إجراءات كافة القيام بالذمم المدينة بعد يتم شطب . أنه لن يتم تحصيلهااإلدارة  تعتقد للمبالغ التيالمخصصات 

 .التحصيل اإلضافي بعيدة، وتعتبر إمكانية التحصيالت
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 تتمة -ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -3
 

 الودائع قصيرة األجل 3-3
 

قصيرة األجل عالية السيولة األخرى وفترة تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع لدى البنوك واالستثمارات 
 استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ اإليداع.

 
 االنخفاض في القيمة 3-4

 
وقوع األخرى للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها في حالة غير المتداولة الموجودات المالية و الموجوداتتتم مراجعة 

القيمة، في نخفاض االخسارة يتم تحديد القيمة الدفترية. عدم إمكانية استرداد أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
 ةالقابلتمثل القيمة على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد لألصل. وإثباتها إن وجدت، 

االنخفاض في القيمة، يتم تقويم لغرض و. الحالية، أيهما أعلىاقصا تكلفة البيع والقيمة لالسترداد القيمة العادلة لألصل ن
 توجد بشكل منفصل تدفقات نقدية يمكن تحديدها.حيث تجميع الموجودات في أدنى المستويات 

 
خالل تحميله القيمة إما مباشرة من في نخفاض اال، يتم شطبه مقابل مخصص في حالة عدم إمكانية تحصيل أصل مالي

الوسائل كافة بعد استنفاد فقط الموجودات المالية يتم شطب الدخل أو من خالل حساب مخصص االنخفاض. على قائمة 
 تحديد مبلغ الخسارة.عند الممكنة لتحصيلها، و

 
 الممتلكات والمعدات 3-5

 
القيمة، إن المتراكم في نخفاض االو المتراكماالستهالك يتم عرضها بعد خصم تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة و

الالحقة فقط عندما المصاريف ل. تتم رسملة األصاالستحواذ على بمباشرة على المصاريف المتعلقة التكلفة تشتمل . وجد
األخرى في إثبات كافة المصاريف ضمنة في بند الممتلكات والمعدات. يتم تتزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الم

 عند تكبدها. الدخلقائمة 
 

فردية للبنود الالدخل على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر قائمة يتم تحميل االستهالك واإلطفاء إلى 
 من الممتلكات والمعدات وهي كما يلي:

 
 سنوات أو فترة اإليجار أيهما أقل 10 تحسينات المباني المستأجرة

 سنوات 5 المكتبية والتركيباتاألثاث 
 سنوات 5 أجهزة / برامج المعالجة االلكترونية للبيانات

 سنوات 4 المعدات المكتبية
 

في إدراجها يتم و ،مع القيمة الدفتريةالمتحصالت والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة األرباح يتم تحديد 
 الدخل. قائمة

 
 االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة 3-6

 
في األصل البيع على المدى القصير. يتم إعادة تصنف االستثمارات كمقتناة ألغراض المتاجرة إذا تم شراؤها لغرض 

الشركة طرفا في الشروط فيه تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح بالمقتناة ألغراض المتاجرة إثبات االستثمارات 
بعد الدخل عند تكبدها. قائمة ضمن المتعلقة بها تكاليف المعاملة إثبات يتم ، اإلثبات األولي لهاالتعاقدية لالستثمار. عند 

 الدخل.قائمة في التي طرأت عليها التغيرات يتم إثبات ، يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة واإلثبات األولي
 

 المخصصات 3-7
 

 أو متوقع على الشركة يمكن تقديرهالتزام قانوني حالي في حالة وجود ، نتيجة ألحداث سابقة، إثبات المخصصيتم 
 لتسوية االلتزام.ضروري قتصادية االمنافع تدفق اليكون ، وأنه من المحتمل أن به بشكل موثوق

 
 الزكاة 3-8

 
 يتم استحقاق الزكاة، والتي يتم احتسابها وفقا لنظام جباية الزكاة السعودي، وتحميلها على قائمة الدخل.
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 تتمة -ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -3
 

 الخدمة للموظفين نهايةمكافأة  3-9
 

يتم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، التي تحتسب وفقا ألنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، 
إنهاء  في حالة، ونالتي يستحقها الموظفالممنوحة للمزايا بالقيمة الحالية  احتساب االلتزامعلى قائمة الدخل. يتم تحميلها و

 .قائمة المركز الماليتاريخ بخدماتهم 
 

 إثبات اإليرادات 3-10
 

 يتم إثبات اإليرادات على المعامالت على النحو التالي:

  المعمول بها. دمات المقدمة في إطار عقود الخدماتعلى أساس الخيتم إثبات دخل أتعاب االستشارات 

  االستحقاق.مبدأ الودائع قصيرة األجل على أساس  اإليرادات التمويلية منيتم إثبات 

  في الحصول على توزيعات األرباح.األحقية ثبوت توزيعات األرباح عند يتم إثبات 

  االستثماراتهذه  استبعادإتمام عند لمتاجرة ألغراض ا ةمقتنابيع استثمارات عن محققة الرباح األيتم إثبات. 
 

 المصروفات 3-11
 

أكثر من بالمتعلقة  المصروفاتتوزيع . يتم رة في الوقت الذي يتم تكبدها فيهتكلفة الفتك المصروفاتوأثبات يتم قياس 
 .فترة مالية واحدة على هذه الفترات نسبياً 

 
 المقاصة 3-12

 
عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بالصافي في قائمة المركز المالي 

لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لدى الشركة للسداد على أساس الصافي، أو لبيع الموجودات وسداد المطلوبات 
 في آن واحد.

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 3-13

 
ويتم تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. 

بأسعار لرياالت سعودية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية 
النقدية لموجودات والمطلوبات االناتجة عن ترجمة ف األجنبي الصرأرباح أو خسائر إثبات يتم التحويل السائدة. 

 الدخل.قائمة بالعمالت األجنبية في المسجلة 
 

 الودائع قصيرة األجل -4
 

عمليات المملكة العربية السعودية، وهي  -ش.م.ب  لدى بنك الخليج الدوليالمودعة تمثل الودائع قصيرة األجل الودائع 
بمعدالت هامش ربح استحقاق أصلية تتراوح من ثالثة إلى ستة أشهر وتحمل فترة عالقة. هذه الودائع لها جهة ذات 

 .2017ومايو  2017بين يناير تستحق هذه الودائع (. ٪1.70إلى  ٪0.90: 2015) ٪3.25إلى  ٪0.90بين تتراوح 
 

 االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة -5
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 -      -      يناير 1في 
 1.143 709 مشتريات
 (1.143) (308) استبعادات

 -      (166) خسارة غير محققة عن استثمارات
 ──────── ──────── 

 -      235 ديسمبر 31في 
 ════════ ════════ 
 

تتكون المشتريات خالل السنة من استثمارات مستحوذ عليها خالل عملية اكتتاب عام. تم بيع االستثمارات خالل السنة 
 ألف لاير سعودي(. 567: 2015ألف لاير سعودي ) 47ونتج صافي ربح قدره 

 
  



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

9 

 )صافي( ذمم مدينة، -6
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 12.013 12.444 إجمالي الذمم المدينة
 (1.549) (1.549) مشكوك في تحصيلها ذممناقصا: مخصص 

 ──────── ──────── 
 10.464 10.895 ديسمبر 31في 

 ════════ ════════ 
 

 المشكوك في تحصيلها الذمممخصص 
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 900 1.549 يناير 1في 
 649 -      للسنةمجنب 

 ──────── ──────── 
 1.549 1.549 ديسمبر 31 في
 ════════ ════════ 
 

 المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى والمصروفاتالدفعات المقدمة  -7
 
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 -      1.323 (15جهة ذات عالقة )إيضاح من مبالغ مستحقة 
 1.209 1.229 عمولة مستحقة على ودائع قصيرة األجل

 1.147 1.206 قروض للموظفين
 3.343 774 مصاريف مدفوعة مقدما

 237 550 أخرى
 ──────── ──────── 
 5.082 5.936 
 ════════ ════════ 
 

 الممتلكات والمعدات )صافي( -8
 2016 2015 
 ─────────────────────────────── ──────── 

 
تحسينات المباني 

 اإلجمالي اإلجمالي المعدات واألثاثالمستأجرة 
     التكلفة

 8.788 10.598 3.954 6.644 يناير 1في 
 1.927 4.870 1.555 3.315 إضافات خالل السنة

استبعادات/مبالغ مشطوبة خالل 
 (117) (4.490) -      (4.490) السنة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 10.598 10.978 5.509 5.469 ديسمبر 31في 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     االستهالك المتراكم

 8.312 8.749 3.864 4.885 يناير 1في 
 443 754 237 517 محمل للسنة

مشطوبة خالل استبعادات/مبالغ 
 (6) (4.490) -      (4.490) السنة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8.749 5.013 4.101 912 ديسمبر 31في 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     صافي القيمة الدفترية

  5.965 1.408 4.557 2016ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════  

 1.849  90 1.759 2015ديسمبر  31في 
 ════════ ════════  ════════ 

  



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

10 

 تتمة - الممتلكات والمعدات )صافي( -8
 

 :من اآلتيفي قائمة الدخل  المحمليتكون االستهالك 
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 443 754 استهالك ممتلكات ومعدات
 (99) -      فرع المملكة العربية السعودية -عكس قيد إطفاء من قبل بنك الخليج الدولي 

 ──────── ──────── 

 754 344 
 ════════ ════════ 

 
 المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى المصروفات -9

 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 1.580 2.858 مستحقة مصروفات
 -      2.742 دائنون

 2.219 2.438 مكافأة مستحقة
 315 367 (15مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

 -      232 مستحقات للموظفين
 75 -      (ثانويالمساند )قرض العمولة مستحقة على 

 498 762 أخرىمطلوبات متداولة 
 ──────── ──────── 

 9.399 4.687 
 ════════ ════════ 

 
 رأس المال -10

 
إن كافة الحصص . سعوديلاير  10حصة، قيمة كل منها مليون  20المصرح به والمصدر من الشركة رأسمال يتكون 

 بالكامل. ةمدفوعالمصدرة 
 

 ملكية رأس المال المصدر:فيما يلي بيان ب

 مساهميناسم ال
 األسهم عدد

 باآلالف

 القيمة
بآالف الرياالت 

 نسبة الملكية ةسعوديال
────────────────── ──────── ──────── ──────── 

 ٪99.0 198.000 19.800 بنك الخليج الدولي ش.م.ب، البحرين
 ٪1.0 2.000 200 جي اي بي لالستثمارات، البحرين

 ──────── ──────── ──────── 

 20.000 200.000 100٪ 
 ════════ ════════ ════════ 

 
 االحتياطي النظامي -11

 
حتى يبلغ هذا النظامي إلى االحتياطي  من صافي الدخل ٪10لى الشركة تحويل عيجب ، لعقد تأسيس الشركةطبقا 

ديسمبر  31نظرا لصافي الخسائر المتكبدة خالل السنة المنتهية في رأس المال المدفوع كحد أدنى. نصف االحتياطي 
 . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.(ألف لاير سعودي 452: 2015)لم يتم إجراء مثل هذا التحويل  ،2016

 
 دخل أتعاب االستشارات -12

 
خالل السنة  (سعوديألف لاير  38.444: 2015)سعودي ألف لاير  26.543دخل أتعاب استشارات قدرها  تم إثبات

 .مالية اتاستشاريخدمات على أساس الخدمات المقدمة بشأن 
  



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تتمة - دخل أتعاب االستشارات -12
 

الشركة قامت التي األتعاب مثل ي الذيلاير سعودي وألف  563يشتمل دخل أتعاب االستشارات على إجمالي مبلغ قدره 
ضمن مبلغ مساو  قيدالمالية. يتم  مهام االستشاراتعلى بعض آخرين مع مستشارين حصص الوبها فواتير بإصدار 

نيابة عن اآلخرين المصاريف العمومية واإلدارية األخرى التي تعكس الخدمات المقدمة من قبل هؤالء المستشارين 
 .العالقةالشركة على المهام ذات 

 
 العمومية واإلدارية األخرى المصروفات -13

 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 423 2.166 أتعاب مهنية
 982 1.240 سفر

 979 873 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 -      563 (12)إيضاح استشارات أتعاب مصروف 

 434 403 إصالح وصيانة
 418 377 ضريبة استقطاع

 2.153 2.598 أخرىمصروفات إدارية 
 ──────── ──────── 
 8.220 5.389 
 ════════ ════════ 
 

 األمعلى تكاليف معاد تحميلها من قبل البنك  2016ديسمبر  31تشتمل المصاريف اإلدارية األخرى للسنة المنتهية في 
 (.سعودي ألف لاير 1.322: 2015لاير سعودي )ألف  990وقدرها للخدمات المشتركة 

 
 مخصص الزكاة -14

 
، حصلت الشركة على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل إلعفائها من 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 7.603: 2015) 2016ديسمبر  31لزكاة للسنة المنتهية في مخصص ل تقم الشركة بتجنيب أي، لم عليهدفع الزكاة، 
 (.سعودي ألف لاير

 
 كابيتال آي بيالوعاء الزكوي لشركة جي  14-1

 
البنود من والذي يتكون ، أساس الوعاء الزكويعلى  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في تم احتساب الزكاة المحملة 

 الهامة التالية:
 2015 
 ──────── 

 213.808 يناير 1في  مساهمينحقوق ال
 100.000 (ثانويمساند )قرض 

 2.131 يناير 1مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في 
 1.849 صافي القيمة الدفترية للممتلكات ومعدات

 
 حركة مخصص الزكاة 14-2

 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 2.614 8.304 يناير 1في 
 7.603 -      مجنب خالل السنة
 (1.913) (8.192) مدفوع خالل السنة

 ──────── ──────── 
 8.304 112 ديسمبر 31في 

 ════════ ════════ 
 

 الربوط الزكوية 14-3
 

إلى  2015، ولكافة السنوات حتى، وبما في ذلك، عام 2008ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية للفترة المنتهية في 
  الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم يتم بعد إنهاء الربوط من قبل الهيئة لهذه السنوات.



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 وأرصدتها الجهات ذات العالقةالمعامالت مع  -15
 

شركة البنك العالقة للذات الجهات مل تللشركة )"البنك األم"(. تشالبنك األم بنك الخليج الدولي ش.م.ب، البحرين يعتبر 
ذات العالقة الجهات المعامالت مع يتم إجراء ، العادية النشاطاتوخالل دورة والفروع. المنتسبة األم والشركات 

 بشروط متفق عليها.
 

البنك بمثابة يعمل بنك الخليج الدولي ش.م.ب، عمليات المملكة العربية السعودية )"فرع المملكة العربية السعودية"( إن 
فرع لدى الرصيد النقدي لدى البنك في حساب جاري تم االحتفاظ ب، 2016ديسمبر  31لشركة. في الذي تتعامل معه ا

 المملكة العربية السعودية.
 

 ذات العالقة على النحو التالي:جهات الكانت المعامالت مع 
 

 2015 2016 طبيعة المعامالت الجهات ذات العالقة
───────────────── ────────────── ──────── ──────── 

بنك الخليج الدولي ش.م.ب، عمليات 
 3.341 7.361 دخل من ودائع قصيرة األجل المملكة العربية السعودية

  ════════ ════════ 

 
مستلم  (ثانويمساند )قرض 

 100.000 -      خالل السنة
  ════════ ════════ 

 
مسدد  (ثانويمساند )قرض 

 150.000 100.000 خالل السنة
  ════════ ════════ 

 663 1.868 عمولة مصروفات 
  ════════ ════════ 

 210.000 205.000 إيداع ودائع قصيرة األجل 
  ════════ ════════ 

 240 240 خدمات دعم مستلمة 
  ════════ ════════ 

 (99) -      عكس قيد استهالك بنك الخليج الدولي ش.م.ب
  ════════ ════════ 

 
توزيع المركز الرئيسي لتكلفة 

 2.759 2.391 خدمات مشتركة
  ════════ ════════ 

 
موجودات ثابتة محولة بصافي 

 111 -      القيمة الدفترية
  ════════ ════════ 

 -      1.198 خدمات دعم مقدمة ليمتد يو كيبنك الخليج الدولي 
  ════════ ════════ 

 979 873 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  ════════ ════════ 
 

ألف لاير  2.391قدره لشركة األم بإعادة تحميل مبلغ على االبنك قام ، 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
بصورة أساسية تكاليف المخصصة التي تم تحديدها والتي تمثل بشأن ال( سعودي ألف لاير 2.759: 2015)سعودي 

 البيانات. خدماتالمعلومات ومصاريف السفر ومصاريف ، ووالمصاريف المتعلقة بها رواتب الموظفين
 

خدمات الدعم من بنك الخليج الدولي ش.م.ب، عمليات على المتعلقة بالموظفين األخرى الرواتب والتكاليف تشتمل 
  المملكة العربية السعودية.



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تتمة - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -15
 

من فرع المملكة العربية السعودية، بنك المستحقة إلى/ذات العالقة األرصدة التالية الجهات المعامالت مع نتج عن 
 :األمنك والبيو كي الخليج الدولي 

 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 6.292 3.402 البنكرصيد نقدي لدى 
 ════════ ════════ 

 310.000 205.000 ودائع قصيرة األجل
 ════════ ════════ 

 100.000 -      (ثانويمساند )قرض 
 ════════ ════════ 

 1.209 1.229 (7عمولة مستحقة على ودائع قصيرة األجل )إيضاح 
 ════════ ════════ 

 75 -      (9عمولة مستحقة على قرض ثانوي )إيضاح 
 ════════ ════════ 

 -      1.323 مبالغ مستحقة من بنك الخليج الدولي يو كي
 ════════ ════════ 

 315 367 (9مبالغ مستحقة إلى البنك األم )إيضاح 
 ════════ ════════ 
 

 حكمهاما في النقدية و -16
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

 6.292 3.402 رصيد نقدي لدى البنك
 ──────── ──────── 
 3.402 6.292 
 ════════ ════════ 
 

 متطلبات رأس المال النظامي ونسبة كفاية رأس المال -17
 

صفر  17)الموافق  2012ديسمبر  30)"القواعد"( بتاريخ  قواعد الكفاية المالية أصدرت هيئة السوق المالية
طار والتوجيه بشأن الحد األدنى لمتطلبات رأس بتحديد اإلهيئة السوق المالية قامت لهذه القواعد،  وفقاً و(. هـ1434

وطبقا لهذه المنهجية قامت الشركة  .ضمن الركيزة األولىعلى النحو المنصوص عليه احتسابه المال التنظيمي ومنهجية 
 كفاية رأس المال على النحو التالي: ومعدالتالمطلوب لرأسمالها الحد األدنى باحتساب 

 
 2016 2015 
 ──────── ──────── 

   قاعدة رأس المال
 218.325 216.767 الشريحة األولى لرأس المال

 99.124 -      لرأس المالالثانية الشريحة 
 ──────── ──────── 

 317.449 216.767 )أ(إجمالي قاعدة رأس المال 
 ──────── ──────── 

   متطلبات الحد األدنى لرأس المال
   

 22.586 21.366 مخاطر االئتمان 
 9.293 8.324 المخاطر التشغيلية

 -      42 مخاطر السوق
 ──────── ──────── 

 31.879 29.732 )ب( المطلوبإجمالي الحد األدنى لراس المال 
 ──────── ──────── 

 285.570 187.035 ب( -)ج = أ الفائض 
 ════════ ════════ 

 9.96 7.29 )د = أ / ب( نسبة كفاية رأس المال
 ════════ ════════ 

  



 شركة جي اي بي كابيتال

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 تتمة - القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تتمة - متطلبات رأس المال النظامي ونسبة كفاية رأس المال -17
 
 تتكون قاعدة رأس المال من: (أ)
 

 واالحتياطيات.المبقاة  واألرباحالمدفوع رأس المال والتي تتكون من  الشريحة األولى لرأس المال
 

الشريحة األولى  من ٪50يساوي مبلغ حتى  (الثانويةالمساندة )القروض والتي تتكون من  لرأس المالالثانية الشريحة 
اس على أسبالتساوي  (ثانويالالمساند )قرض إطفاء اليتم ، لرأس المالالثانية الشريحة . ألغراض احتساب لرأس المال

 .(الثانويالمساند )شهري خالل فترة القرض 
 
يتم احتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال ومخاطر السوق واالئتمان والمخاطر التشغيلية وفقا للشروط  (ب)

 من القواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية. 3المحددة في الباب 
 
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في االمتثال لمتطلبات رأس المال التي وضعتها هيئة السوق المالية  (ج)

 .مبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأسمالية قويةفي العمل وفقا لقدرة الشركة على االستمرار مللحفاظ على 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -18
 

المتعلقة تلك في أهم المخاطر التي تواجهها الشركة تتمثل إدارة المخاطر عنصر أساسي من أعمال الشركة. إن 
 االئتمان والسوق والعمالت األجنبية والسيولة. تدار هذه المخاطر على النحو التالي:ب

 
 مخاطر االئتمان

تنشأ تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
 .لدى البنك يةالنقداألرصدة و والذمم المدينةمخاطر االئتمان بصورة رئيسية على الودائع قصيرة األجل، 

 
النقدي الودائع قصيرة األجل أو الرصيد بتعتقد اإلدارة أن الشركة ليس لديها تعرض كبير لمخاطر االئتمان فيما يتعلق 

ديسمبر  31عمليات المملكة العربية السعودية كما في  - الدولي الخليجبنك هذه المبالغ مع ألنه يتم االحتفاظ ب، لدى البنك
هذه ألن  ةالذمم المدينة محدودالمتعلقة بمخاطر االئتمان إن سمعة جيدة في المملكة العربية السعودية. هي ذات ، و2016

 عبر عمالء متعددين.منتشرة األرصدة 
 

 مخاطر السوق
نتيجة داة مالية ما ألالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية المخاطر الناتجة عن تذبذب مخاطر السوق تمثل 

 وأسعار العمالت األجنبية وأسعار األسهم.العموالت يرات في متغيرات السوق مثل أسعار للتغ
 

 مخاطر أسعار العموالت
وهوامش االئتمان. تنشأ العموالت التعرض للتغيرات في مستوى وتقلب أسعار أسعار العموالت عن تنتج مخاطر 

إن . والودائع قصيرة األجل والقرض الثانويلدى البنك  النقديالرصيد شركة على الخاصة بالالعموالت أسعار مخاطر 
القرض  يحملثابت. عمولة وتحمل سعر األجل قصيرة استحقاق فترة لها شركة األجل الخاصة بال ةودائع قصيرال

 اإلبقاء على فترة العمولة لمدة مخاطر أسعار العموالت الهامة من خالل تقوم الشركة بإدارةو ،عائمالثانوي سعر عمولة 
 .ت في أسعار العموالت قصيرة األجلقصيرة األجل ومن خالل المراقبة الدورية للتغيرا

 
 األجنبية مخاطر العمالت
العمالت األجنبية أكبر أو أقل من بالفعلية أو المتوقعة تصبح الموجودات عندما العمالت األجنبية تنشأ مخاطر 
هذه العملة. ال تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم المطلوبات ب

 باللاير السعودي.تتم معامالت الشركة 
 

 مخاطر السيولة
مخاطر تنشأ تلبية متطلبات التمويل الخاصة بها. يمكن أن الصعوبات التي تواجهها الشركة في مخاطر السيولة تمثل 

بعض مصادر التمويل. تدار مخاطر السيولة عن طريق في عدم توفر تسبب تالتي قد والسوق في تقلبات الالسيولة بسبب 
 توفر األموال الكافية للوفاء بالتزامات الشركة المستقبلية.الدورية لمراقبة ال
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 مخاطر أسعار األسهم
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التعرض للتغيرات في أسعار وتقلبات األسهم الفردية أو مؤشرات األسهم. تسعى الشركة 

ة، خبرة اإلداراألعمال واألحكام في . إضافة إلى ممارسة مختلفةإلدارة هذه المخاطر من خالل االستثمار في قطاعات 
إلدارة التعرض لمخاطر  اتستحقاقاالوالمحافظ وبالمراكز تعلقة بما في ذلك تلك المنماذج محدودة الشركة تستخدم 

 أسعار األسهم.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -19
 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط 
ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية الواردة في قائمة المركز المالي العادلة لألدوات المالية  ةالقيمإن تعامل عادل. 

 المدرجة في هذه القوائم المالية.
 

 اعتماد القوائم المالية -20
 

 (.2017مارس  8)الموافق  هـ1438جمادى الثاني  9القوائم المالية للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ اعتمدت 
 
 


