السادة /مساهمي شركة كرناف لالستثمار والتقسيط

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

وفقهم هللا

الموضوع /تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م-:
يسر مجلس إدارة شركة كرناف لالستثمار والتقسيط ،أن يقدم لكم تقرير وافي عن نتائج أعمال الشركة للسنة

المالية المنتهية في 2014/12/31م ،وذلك وفقاً لالتي-:
:

أولً

إنجازات الشركة-:

تمكنت الشركة بحمد هللا من مواصلة تحقيق إنجازاتها ونموها خالل عام 2014م  ،ووفقنا بفضل هللا عز وجل من التقدم
بخطى لتحقيق الريادة في مجال التقسيط واالستثمار نتيجة للخطط االستراتيجية المتوازنه التي انتهجتها إدارة الشركة وبما

يتوافق مع تطلعات الشركة لتقديم مفهوم مبتكر لصناعة التقسيط واالستثمار في المملكة ،و مما يمهد الطريق لتوسيع أنشطتها
وتحقيق الريادة ضمن هذا القطاع على المستويين الخليجي والعربي.
وفي هذا السياق استمرت الشركة في اقتناص الفرص االستثمارية الجيده لخدمة عمالئها الذين تم انتقاءهم بحرص وبعد التأكد
من مالءتهم المالية للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الشركة ،بما يؤدي إلى حفظ أموال الشركة وحماية استثماراتها في ذات

الوقت.

ويسعدنا في هذا الصدد بيان أهم اإلنجازات للشركة خالل عام  2014وابالغكم بأنه في  2نوفمبر 2014وبفضل من هللا و من

ثم الجهود الحثيثة التي بذلت من إدارة الشركة والعاملين فيها ،حصلت الشركة على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي
لممارسة أنشطة التمويل الخاصة باإليجار التمويلي و تمويل نشاط المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تمويل األصول اإلنتاجية

.
كماا يسارنا إبالغكاام باأن الشااركة تمكنات خاالل الساانة المالياة المنتهيااة فاي 2014/12/31م مان تحقيااق أرباا صااافيه بلغات قباال

إخراج مخصص الزكاة  68,718,424رياال ساعودي .ويعاز الفضال فاي تحقياق هاذه االنجاازات بعاد هللا إلاى الجهاود التاي باذلها
فريق العمل المؤهل والمحترف في شركة كرناف لالستثمار والتقسيط.

ثانياً :

األداء المالي للشركة-:

األداء المالي للشركة خالل سنة 2014م كان جيدا ومتوافقا مع توقعات وتطلعات االدارة  ،حيث سجلت المؤشرات

المالية في 2014/12/31م كالتالي -:

* الموجودات المتداولة  752,455,220 :ريال.

* رأس المال العامل  513,589,164 :ريال.

* االلتزامات قصيرة األجل  238,866,056 :ريال (وبالتالي فأن كل رياال التزام على الشركة يقابله  3.15ريال موجودات )
وبما يؤكد قدرة الشركة المالية.
* إيرادات التأجير

 360,000,243 :ريال

* إيرادات المرابحة  294,998,233 :ريال

* صافي الربح للشركة  53,198,007 :رياال (بعد خصم مخصص الزكاة تماشي ًا مع نصوص نظام الزكاة وضريبة الدخل

المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،وتبلغ الزكاة المستحقة على الدخل  15,520,417رياال عن العام 2014م).

* العائد على ربحية السهم  0.89رياال /هلله لكل سهم قائم في 2014/12/31م.
وبناء على هذه المؤشرات ،يتبين لنا قوة االداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31م ،ونتطلع إنشاء هللا إلى عام

آخر حافل بالكثير من اإلنجازات.

ثـالثاً :

مكافآت أعضاء مجلس اإدار ة-:

* بالرغم من المادة ( )22من النظام األساسي لشركة كرناف لإلستثمار والتقسيط تنص على أحقية أعضاء مجلس اإلدارة في
الحصول على مكافآت في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو ق اررات أو تعليمات أخري مكملة له ،إال أنه لم
يتم صرف أي مكافآت أو بدل حضور ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك خالل العام المالي 2014م.

رابعا :

الرؤية المستقبلية للعام الحالي 2015م-:

أننا على يقين بأذن هللا أن شركة كرناف ستواصل نموها وتطورها في عام 2015م مغتنمة فرصة إزدهار إقتصاد المملكة
وبفضل النمو االقتصادي الذي تعيشه الشركات السعودية اليوم واحتياجها الدائم للتمويل الالزم الذي يسهم في تحقيق تطلعاتها

وطموحاتها نحو التطور وازدهار أنشطتها.

كما أن الفرص االستثمارية الواعدة والمحفزات االقتصادية الجاذبة والنظرة المستقبلية اإليجابية التي تحفل بها السوق السعودية
تدعم خطط الشركة في توسيع مظلة خدماتها وتلبية إحتياجات عمالئها بتأسيس فروع في المدن الرئيسية والحيوية في المملكة
وفق إستراتيجية مدروسة تمكنها من إحداث نقلة نوعية في مستو الخدمات التمويلية.

ختاماً  :ال يسعنا إال أن نشعر بالفخر واالعتزاز لثقتكم ودعمكم الغير محدود والذي كان الدافع الرئيسي لتحقيق هذا األداء
المتميز للشركة خالل عام 2014م ،ومتطلعين إلى عام آخر حافل باإلنجازات.

وهللا الموفق،،،،
مجلس اإلدارة

