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 م 6102التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة رنا لالستثمار عن العام المالي 

 

 
 

  لمحة عامة عن الشركة  -0

 

م كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة 6891تأسست شركة رنا لالستثمار عام 

م حصلت الشركة على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 6001عام ال وفي. العربية السعودية

م لممارسة أعمال األوراق المالية 3/5/6001هـ الموافق 8/4/6463بتاريخ  73-01060

وبمورجب .مغلقة  مساهمةالشركة إلى تحّول  ومن بينهارجرااات بعد استكمال المتطلبات واإل

م وبعد إكتمال  60/6/6003هـ الموافق 6/6/6469بتاريخ  467/ت/خطاب الهيئة رقم هـ

رجميع متطلبات هيئة السوق المالية حصلت الشركة على الموافقة بالبدا بمزاولة أعمال 

والتعهد  نشاط التعامل بصفة أصيل:  ونشاطات الشركة الحالية هي األوراق المالية 

في ارجتماع و . بالتغطية، نشاط اإلدارة، نشاط الترتيب، نشاط تقديم المشورة، ونشاط الحفظ

م ناقشت إدارة الشركة مع المجلس 63/01/6061وتاريخ ( 07/6061)مجلس اإلدارة رقم 

ضية وتحليل المراحل والتحوالت والظروف التي مرت بها الشركة خالل العشر سنوات الما

المتطلبات الوارجب توافرها يجة القطاعات الرئيسية ألعمال الشركة والتكاليف التي تتكبدها نت

لكي تكون متوافقة مع أنظمة و لوائح هيئة السوق المالية دون أن يكون هناك عوائد إيجابية 

على المجلس وكذلك اطلع . ر االحتفاظ برخص هيئة السوق الماليةينظ أو مجدية للشركة

المعوقات والصعوبات التي توارجه الشركة حالياً من حيث الحصول على الموافقات 

لإلستثمار في األصول غير قابلة للتسيل وما تتطلبه من أمور احترازية في مستوى المخاطر 

استعرض المجلس السيناريوهات للتخلي عن بعض  كماو. لاللتزام بقواعد كفاية رأس المال

الحصول عليها من هيئة السوق المالية ومدى تأثيرها و إيجابيتها على  أو كل الرخص التي تم

وبعد نقاش مستفيض قرر المجلس  دعوة السادة مساهمي الشركة ألخذ  .أعمال الشـركة

موافقتهم على إلغاا الرخص الممنوحة للشركة من هيئة السوق المالية بعد أن يتم التنسيق مع 

افقة على تعديل مواد النظام األساسي للشركة بما يتفق مع الجهات ذات العالقة  و كذلك للمو

م للتصويت على إلغاا 61/66/6061هذه الخطوة وتم عقد ارجتماع لمساهمي الشركة في 

من النظام ( 7)التصويت على تعديل المادة ، والهيئةرخص الشركة الممنوحة لها من 

ى  تعديل مواد النظام األساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة وكذلك التصويت عل

حيث  .م6065هـ 6473األساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر في العام 

   .على البنود المذكورة أعالهباألغلبية تمت الموافقة 

  
 

   

 

 



 3 

 

 وتوجهاتها المستقبلية م 6102نظرة عامة لنشاط الشركة خالل العام  -6

 

 

 :نشاط االستثمارات 6-0
 

 

  عدد من اتخذت الحكومة  حيث مليئا بالتحديات للسوق بشكل عام عاما  6061يعتبر العام

على  اً سلب ما أثرمسيولة و ال الدعمذلك قل وبناا على . مبادرات إلعادة هيكلة االقتصادال

فقد الشركة محفظة وبخصوص . الشركاتبعض ضعف ربحية أدى ل كذلك االستثمار و نشاط

وكذلك البيع والشراا في  بصفة أصيل رغم ُشح الطروحات األولية مارست الشركة نشاطها

من ارجمالي المحفظة % 8376حيث بلغت نسبة االستثمارات المحلية  . سوق األسهم السعودي

وتشكل العقارات الجزا األكبر من حجم المحفظة تليها محفظة األسهم ثم تتبعها االستثمار في 

بوضع مخصص هبوط استثمارات قامت الشركة  6061وخالل العام العام .الملكية الخاصة

 تماشياً مع االستراتيجية االستثمارية للشركة شطب تكلفة بعض االستثمارات المتعثرةوكذلك 

قامت الشركة ومعها  أما بالنسبة لمشروع المستشفى  .لاير  69766977365بلغت  

وهي اآلن في  (الطبيةشركة رنا للخدمات )  باسمشركة طبية بتأسيس  آخرون ون مستثمر

عملية الحفر للموقع الذي  مليون ، وكذلك تم اإلنتهاا من 650المال إلى  مرحلة رفع رأس

سيقام عليه المستشفى كما تم التعاقد مع  شركة السعد للمقاوالت لبناا المستشفى خالل عامين  

ط له سوف يتم مليون لاير وحالياً تم البدا في عملية البناا وحسب ما هو مخط 760بمبلغ 

رض  الطويرفات المملوكة وبخصوص أ .م بإذن هللا تعالى 6068افتتاح المستشفى في يناير 

اعية إلى سكنية رفبعد أن تم تحويلها بالكامل من ارض ز قعة في محافظة الخرجاللشركة والو

إنشاا شركة  ببيعها أوبحيث تكون قابلة للتطبيق إما   يوهاتفإن الشركة تدرس عدة سنار

بالتعاون مع المطورين المحليين أو عقارية وتحويل األرض إليها ومنها تقوم الشركة العقارية 

  .هااإلقليميين لالستفادة من األرض  وتطوير
 

 :إدارة األصول االستثمارية 6-6

 

ثالثة  وتدير الشركة حالياً  6061لم يتم طرح اي صناديق استثمارية رجديده خالل العام 

. صندوق النخبة لألسهم السعودية -6. صندوق رنا لألسهم السعودية -6صناديق وهي 

حال تسليم رخص رجميعاً وسيتم إغالقهم . صندوق النخبة ألسهم الشرق األوسط -7

 . الشركة إلى هيئة السوق المالية 

 

 :للشركات الترتيبخدمات  6-3

 

تم تنفيذ بعض عمليات التقييم وخدمات المشورة فى عملية االستحواذ لبعض الشركات 

إضافة إلى استمرارها في تقديم المشورة لشركة مدررجة بسوق األسهم السعودي 

كما قامت إدارة الترتيب بالبحث و التنسيق  .إلستحواذها على حصص في شركتين

ويلي لشركة رنا للخدمات الطبية والمفاوضات مع البنوك المحلية لترتيب قرض تم

 ( .مشروع المستشفى)
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 .م6107خالل العام  التوجهات المستقبلية 6-4

 

 

  التحرك في اتجاة هيكلة الشركة بعد تسليم تراخيص هيئة السوق المالية بحيث

تصبح شركة رنا لالستثمار شركة قابضة تنشيئ تحتها شركات تابعة تقوم 

وكل ( العقارية ، الطبية ، التعليمية ، المالية ) بالتركيز على قطاعات رجاذبة مثل 

. التعاون مع شركاا فنيين شركة تابعة تقوم بإنشاا شركة متخصصة بقطاعها ب

من حيث تكلفة انشائها سوف يتم التحقق قبل البدا في عملية إنشاا شركات تابعة و

       والمصاريف المتعلقة بذلك إضافة إلى نقل أصول الشركة إلى شركات تابعة 

 .و التأثير الزكوي على الشركة

 

 جيدة في ظل رؤية التركيز على السوق السعودي إلنتهاز الفرص االستثمارية ال

و تورجه الحكومة السعودية لخصصة بعض قطاعاتها إضافة إلى فتح  6070

السوق امام الشركات الصغيرة والمتوسط مع عدم إغلق باب االستثمار الخاررجي 

 .وخاصة إذا ما ورجد فرص استثمارية رجاذبة وذات عوائد عالية و مجدية

 

 داول الرئيسي والسوق الموازية االستفادة من فرص االكتتابات المقبلة في سوق ت

باإلضافة إلى استمرارية احتفاظ الشركة بمحفظتها االستثمارية بسوق  (.نمو)

 .األسهم المحلية

 

 

 دراسة السبل المثلى لالستفادة من أرض الخرج المملوكة للشركة . 

 

  مراقبة أداا سعر سهم شركة موبايلي لتحين الفرصة المناسبة للتخارج بحيث

 .البيع مناسب و معقوليكون سعر 

 

 ونشاطاتها أعمال الشركة  تطويرعلى الحرص مع  المصروفاتفي  ترشيدال. 

 

 تقييم األنظمة الداخلية للشركة بما يتناسب مع التحول الجديد لنشاط الشركة. 
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  م6102النتائج المالية للعام  -3

 

 :حقوق المساهمين 3-0
 

   73473877516 مبلغ وقدره .م76/66/6061بلغ إرجمالي مورجودات الشركة كما في 

لاير كما في  71479497676  مقارنة مع إرجمالي مورجودات قدرهلاير

 م يساوي76/66/6061فيما كان إرجمالي المطلوبات كما في . م76/66/6065

لاير كما في  6876467911بالمقارنة مع ارجمالي مطلوبات لاير  6870747861

 م مبلغ وقدره6061إرجمالي حقوق المساهمين للعام بينما بلغ . م76/66/6065

لاير   77575447170  مقارنةً بإرجمالي حقوق مساهمين بلغلاير  70477477506

 .م6065عام في نهاية 
 

 :سنوات الماضيه للثالثوالشكل التالي يوضح التغير في حقوق المساهمين 

 م6102إلى  م6104لألعوام من ( مليون لاير)حقوق المساهمين 

 

 :األداء المالي 3-6

 م76/66/6061 في يوضح الجدول أدناه ملخص األداا المالي للشركة للسنه المنتهيه

 م 76/66/6065مقارنة بالسنه المنتهيه في 
 

 6105سنة  6102سنة  البيان

 (377817419) 867891 العمليات خسارة/مجموع دخل

 (7347343) 4067965  إيرادات أخرى 

 (60576117597) (6976697365) اإلستثمارإنخفاض في 

 (6779687696) (6674157974) المصاريف التشغيلية

الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 

 والزكاة 
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 اإليرادات 3-6-0

 

  867891 م مبلغ76/66/6061إرجمالي دخل عمليات الشركة للسنه المنتهيه في  بلغ

لاير للسنه المنتهيه في  (377817419)لاير مقارنةً بإرجمالي دخل عمليات بلغ 

  .م76/66/6065

 

 

 المصاريف والمخصصات 3-6-6

 

استمرت الشركة بإنتهاج سياسة تقليص المصروفات دون اإلضرار بقدرة الشركة 

وقد بلغت ارجمالي المصروفات . في تطوير ونمو أعمالها ونشاطاتها المختلفة

  6674157974 وقدره مبلغ م76/66/6061 في للشركة للسنه المنتهيهالتشغيلية 

يف مقارنة بإرجمالي مصارمتظمنه مكافآت مجلس اإلدارة و موظفي الشركة لاير 

 . لاير   6779767196 م  والتي بلغت76/66/6065 تشغيليه عن السنه المنتهيه في

 

 

 

 : ماضيهسنوات ال للثالث المصروفاتوالشكل التالي يوضح إرجمالي 

 
 م6102إلى  م6104لألعوام من ( مليون لاير)المصروفات  إجمالي  
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 الصافية (الخسائر/)األرباح 3-6-3

 

 

الشركة بعد احتساب مخصص الزكاة عن السنه المنتهيه في  (خسائر/) بلغ صافي أرباح

 (خسائر)/أرباح  مقارنة بصافي وهذا لاير  (  7670537666) مبلغ 76/66/6061

وهذه األرباح . م76/66/6065لاير عن السنه المنتهيه في  (67070907055) بلغ 

 مقارنة بربحية سهم تبلغم  6065 للسهم للعام (6703 ) سهم مقداره خسارة/تعكس ربح

 .م76/66/6065عن السنه المنتهيه في  (4774)

 
 

 

 :سنوات الماضيه للثالثوالشكل التالي يوضح صافي األرباح  

 م 6102م إلى 6104 لألعوام من( مليون لاير)صافي األرباح 
 

 

  

 قصيرة اآلجل تسهيالت ائتمانية  3-2-4

م اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع بنوك تجاري محلية 76/66/6061لدى الشركة كما في 

  . (مليون لاير سعودي  5973: 6065) مليون لاير 55789 مبلغ وقدرهب

 . 
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 :حوكمة الشركه -4
 

  إدارة شركة رنا لالستثمارأعضاء مجلس   4-0

وفيما يلي بيان بأسمائهم حسب النظام األساسي للشركة يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاا 

  -: م 6061وحضورهم ارجتماعات العام 
 

 بيان الحضور التصنيف االستقاللية الصفه االسم م

بن عبدهللا بن فهد بن إبراهيم / األستاذ 6

 مقيل 

 من شركة رنا% 4975يملك  - رئيس المجلس

  لالستثمار 

 4من أصل  6

هيثم بن محمد بن عبدالعزيز / األستاذ 6

 الحميدي

نائب رئيس 

 المجلس

 

يملك في شركة أبناا محمد  مستقل

دي القابضة يعبدالعزيز الحم

% 675والتي بدورها تملك 

  لالستثمارمن شركة رنا 

 4من أصل  4

ياسر بن صالح بن علي / األستاذ 7

 المساعد 

يملك في شركة المتحدون  مستقل  عضو

لالستثمار التجاري والتي 

من شركة % 7بدورها تملك 

 رنا

 4من أصل  4

عبدالعزيز بن فهد بن / األستاذ 4

  إبراهيم بن مقيل

 4من أصل  6 -  - عضو

بن إبراهيم فيصل بن عبدهللا / األستاذ 5

 مقيلبن 

 4من أصل  4 - - عضو

فهد بن محمد بن / األستاذ 1

  االشقرعبدالمحسن 

كفو لالستثمار يملك في شركة  مستقل عضو

والتي بدورها تملك  التجاري 

 من شركة رنا% 7

 4من أصل  4

عبدهللا بن محمد بن / األستاذ 3

 عبدالعزيز الريس 

في شركة رنا %  6يملك  - عضو 

 لالستثمار

 4من أصل  4

 

- :  بعضوية أعضاء مجلس إدارة شركة رنا لالستثمار في شركات أخرىبيان  4-6

 
 مقيل بن  عبدهللا بن فهد بن إبراهيم/ األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

أبناا فهد بن إبراهيم مجموعة شركة  6

 المقيل لالستثمارات التجارية
 ذات مسؤولية محدودة 

المملكة  –الرياض 

 العربية السعودية 
 استثمارات  و عقار  

 
 هيثم بن محمد بن عبدالعزيز الحميدي / األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

6 
)     الشركة الوطنية للبتروكيماويات 

 (بتروكيم

 –مساهمة عامة 

 مدررجة 

 –الرياض 

المملكة العربية 

 السعودية 

 البتروكيماويات 

6 
 ( ساكو)عودية للعدد واالدوات الشركة الس

عامة شركة مساهمة 

 مدررجة -

المملكة  -الرياض

  ةيدالعربية السعو

تجارة الجملة والتجزئة للعدد 

 واالدوات
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 فهد بن محمد بن عبدالمحسن األشقر / األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

 

 مساهمة مغلقة  شركة كفو القابضة  6

 –الرياض 

المملكة العربية 

 السعودية 

 تقدم مجموعة خدمات من

 الشركات التابعة لها خالل

 
 عبدالعزيز بن فهد بن إبراهيم بن مقيل / األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

 

6 

 شركة شمو لالستثمار التجاري 
ذات مسؤولة 

 محدودة 

 –الرياض 

المملكة العربية 

 السعودية 

إدارة وتطوير العقار تجارة 

الجملة والتجزئة في المالبس 

الجاهزة والعطورات وتشغيل 

المطاعم والمقاهي والدعاية 

 واالعالن

 
 فيصل بن عبدهللا بن إبراهيم بن مقيل / األستاذ

 الشركةنشاط  مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

 

6 
أبناا فهد بن إبراهيم مجموعة شركة 

 المقيل لالستثمارات التجارية

ذات مسؤولة 

 محدودة 

 –الرياض 

المملكة العربية 

 السعودية 

 استثمارات  و عقار

 
 ياسر بن صالح بن علي المساعد/ األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

 

 لالستثمار التجاريشركة المتحدون  6
ذات مسؤولية 

 محدودة 

 –الرياض 

المملكة العربية 

 السعودية 

تجارة الجملة والتجزئة 

 واالستثمار العقاري 

 
 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الريس /  األستاذ

 نشاط الشركة مكان الشركة نوع الشركة اسم الشركة م

6 

  مساهمة مغلقة للتمويلشركة المرابحة المرنة 
المملكة  -الرياض

 العربية السعودية 

اإليجار التمويلي وتمويل 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والتمويل االستهالكي وتمويل 

   األصول االنتارجية 

6 

 م.م.شركة ذ  شركة دلما للوساطة المالية

 –ابوظبي 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 ممارسة األوارق المالية

 

الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة رجوهرية ألي من أعضاا مجلس اإلدارة أو ال تورجد أية عقود تعد  -

 .الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بهم

 

 

 

 
 



 10 

 : اللجان  -5

 

 :  لجنة المراجعة  5-0

  -: تتكون لجنة المرارجعة من ثالثة أعضاا وهم كالتالي  

 
 بيان الحضور الصفة االسم م

 4من أصل  4 رئيس اللجنة      دونناصر بن محمد السع /الدكتور 6

 4من أصل  4 عضو االشقرفهد بن محمد بن عبدالمحسن / األستاذ 6

 4من أصل  0 عضو عبدالعزيز بن فهد بن إبراهيم بن مقيل/ االستاذ 7

     

- : بعض اختصاصات اللجنة على سبيل المثال ال الحصر

 

 .الداخلية بما يحقق أهداف الشركة التحقق من كفاية نظام الرقابة  .6

 .لها الحق في اإلطالع على كافة المعلومات والسياسات المحاسبية .6

 .مرارجعة ميثاق اللجنة وأخذ موافقة المجلس عليه .7

تدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة والتأكد بأنها متوافقة مع األنظمة المعمول  .4

 .ارة وابداا الرأي والتوصية بشأنهاقبل عرضها على مجلس اإلد بها

مرارجعة النتائج الهامة ذات الصلة بتوصيات مرارجعي الحسابات الخاررجيين والتدقيق  .5

 .ومناقشتها مع اإلدارة وأخذ الردود عليها. الداخلي

سرية المعلومات ودقيق تمعالجة المشاكل المحاسبية والضوابط المحاسبية الداخلية ومسائل ال .1

 .المحاسبية

التي يجب والخطوات المالية استعراض وتقييم فعالية إرجرااات الشركة لتقييم المخاطر  .3

 .اتخاذها للحد من هذه المخاطر

 : لجنة االستثمار  5-6

 

 : تتكون لجنة االستثمار من أربعة أعضاا وفيما يلي بيان ألسمائهم وحضورهم االرجتماعات

 
 بيان الحضور الصفة االسم م

  6من أصل  6 رئيس اللجنة ياسر بن صالح بن علي المساعد / األستاذ 6

  6من أصل  6 عضو  فيصل بن عبدهللا بن إبراهيم بن مقيل / األستاذ 6

  6من أصل  6 عضو عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الريس / األستاذ 7

  6من أصل  6 عضو يالفارتي سوبرا مانيام /  األستاذ 4

 

 -: على سبيل المثال ال الحصربعض اختصاصات اللجنة 

 

 .مرارجعة ميثاق اللجنة وأخذ موافقة المجلس عليه .6

وذلك حسب التوزيع الجغرافي ، التوزيع  حسب  وضع استراتيجية استثمارات الشركة .6

تصنيفات األصول ، االستثمار القابلة للتسييل السريع مقابل االستثمارات غير القابلة للتسييل 

 .السريع
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 . في ارجتماعتها الدوريةالقائمة  استثمارات الشركةمتابعة  .7

تقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للنتائج التي تتوصل إليها اللجنة بشأن  .4

  . استثمارات الشركة

 . استعراض المحافظ االستثمارية للشركة والتأكد من أنها تسيير وفق االستراتيجية المعتمدة .5

 

 :  المطابقة والمخاطر لجنة االلتزام  و 5-3

 

  -:وهم كالتالي تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاا  

 
 بيان الحضور الصفة االسم م

6 
 رئيس اللجنة عبدهللا بن محمد الريس/ االستاذ

4من أصل  4  

6 
 عضو فهد بن محمد  االشقر/ االستاذ

4من أصل  4  

4من أصل  4 عضو  سوبرا مانيام  / األستاذ 4  

4من أصل  4 عضو بدالعزيز بن سعد الفضلي           ع /األستاذ 5  

    

 

- : بعض اختصاصات اللجنة على سبيل المثال ال الحصر

 

 .مرارجعة ميثاق اللجنة وأخذ موافقة المجلس عليه .6

التأكد من أنه ال تورجد شروط تتعارض مع إتفاقية العميل أو الشروط الخاصة بإتفاقية  .6

 .االستثمار

 .تقديم المشورة فيما يتعلق بجوانب االمتثال على إطالق منتجات أو خدمات رجديدة  .7

 .في ارجتماعتها الدوريةالمخاطر المطابقة وااللتزام واستعراض أنشطة إدارة  .4

 .حيالهااستعراض تقارير المرارجع الداخلي واتخاذ اإلرجرااات الالزمة  .5

 .بشأن المسائل المتعلقة بالمخاطرتقديم المشورة لمجلس إدراة شركة رنا لالستثمار  .1

استعراض ومراقبة وحدات أعمال الشركة مع مسؤول المطابقة وااللتزام بصفة دورية عن  .3

 . حالة ومدى التزام الشركة بتطبيق األنظمة

 

  :وهي مكونة من ثالثة أعضاا وهم  :والمكافآت  لجنة الترشيحات 5-4

  
 الصفة االسم م

6 
 رئيس اللجنة هثيم بن عبدالعزيز الحميدي / االستاذ

6 
 عضو ياسر بن صالح المساعد / االستاذ

 عضو            عبدهللا بن محمد الريس / األستاذ 7

 م 6061لم تعقد اللجنة اي ارجتماع خالل العام 
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- : بعض اختصاصات اللجنة على سبيل المثال ال الحصر

 

 

 .المجلس عليهمرارجعة ميثاق اللجنة وأخذ موافقة  (1

مجلس االدارة وفحصها والتأكد من سالمتها وعدم تعارضها  يةإستقبال الترشيحات لعضو (2

مع االنظمة ثم التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير 

  .المعتمدة بما في ذلك معايير الحوكمة 

لين ، وعدم ورجود أي تعارض مصالح إذا التأكد بشكل سنوى من إستقاللية األعضاا المستق  (7

 .كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

 

رفع توصيات لمجلس االدارة بشأن تعويضات ومكآفآت أعضاا مجلس االدارة وكبار   (4

  .التنفيذيين

 

 كبارالمساهمين بالشركه -2 

 
 النسبه االسم

 %4975  عبدهللا بن فهد بن إبراهيم بن مقيل / السيد

 

 

 التعويضات والمكافات -7

 
   تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 
الرواتب  المنصب االسم م

 واألرجور

العموال المكافآت البدالت

 ت

تعويضا

ت أو 

مزايا 

 عينيه

 اإلرجمالي آخرى

رئيس  عبدهللا فهد إبراهيم بن مقيل  6

 المجلس

 

3,000 

200,000           

203,000  

نائب  هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي  6

 الرئيس

 

9,000 

200,000           

209,000  

  عضو ياسر صالح علي المساعد  7

11,000 

200,000           

211,000  

  عضو فهد محمد عبدالمحسن االشقر  4

25,000 

200,000           

225,000  

  عضو  فيصل عبد هللا بن المقيل 5

11,000 

200,000           

211,000  

  عضو  عبدالعزيز فهد بن المقيل 6

3,000 

200,000           

203,000  

  عضو عبدهللا محمد عبدالعزيز الريس  7

19,000 

200,000   1,263,600     

1,482,600  

  2,744,600 1,263,600   1,400,000 81,000   اإلجمالي

لاير لكل عضو حسب ما نصت ( 2110111)مبلغ مقطوع ُيدفع سنوي ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( 004110111)مكافآت جمالي مبلغ ا*

   .اوقد تنازل أعضاء المجلس عنهمن النظام األساسي للشركة ( 22)عليه المادة رقم 
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 لكبار موظفي الشركة  المدفوعةتفاصيل المكافآت والتعويضات 

 
الرواتب  المنصب االسم م

 واألرجور

تعويضات  العموالت المكافآت البدالت

أو مزايا 

 عينيه

 اإلرجمالي آخرى

6 

 ياالفارتي سوبرامانيام

الرئيس التنفيذي 

رئيس  –المكلف 

 قسم االستثمار

631,432      631,432 

 286,999      286,999 مدير صندوق محمد نبيل سليمان 6

 عبد العزيز سعد الفضلي 7

مسؤول أول 
المطابقة 
وااللتزام 

ومكافحة غسل 
األموال 
 والمخاطر

269,813      269,813 

 292,739      292,739 مسؤول محافظ صالح درويش 4

 244,419      244,419 المدير المالي صالح الدين عمر الدين 5

 1,725,402 اإلجمالي

 

 والزميلة  الشركات التابعة  -3

  
 نسبة الملكية محل تأسيسها/ مقر العمليات  النشاط  االسم

 %89 الرياض، المملكة العربية السعودية  صندوق استثمار  صندوق رنا لالسهم السعودية 

 %600 الرياض، المملكة العربية السعودية صندوق استثمار صندوق النخبة لالسهم السعودية 

 %600 الرياض، المملكة العربية السعودية صندوق استثمار صندوق النخبة مينا

شركة رنا للخدمات     

 الطبية 

الرياض، المملكة  صحي  7070007000

 العربية السعودية 

6878% 

شركة دلما للوساطة *

 المالية

7070007000 

 درهم اماراتي 

اإلمارات  –ابوظبي  ممارسة األوارق المالية 

 العربية المتحدة

40% 

م 6105دفاتر الشركة في العام تم شطب االستثمار تماما من  ولكن ملكية في دلما للوساطة المالية، ال  االشركة ما تزال لديهعلى الرغم من أن *           

 . بإعتباره من المشاريع المتعثره

 

 الجزاءت والعقوبات -01
 

بفرض غرامة مالية  م 6061تم تغريم شركة رنا لالستثمار من قِبل هيئة السوق المالية خالل العام 

 . ( 607000)على الشركة بمبلغ وقدره 

 

 : نتائج المراجعة السنوية لفعالية اإلجراءات الداخلية للشركة  -00 

 

ترارجع لجنة المرارجعة باستمرار فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة ويتم احاطة المجلس بهذا الشأن 

وترى  تماع باإلدارات المعنية ومناقشتهم لتلك التقاريروكما تطلع على تقارير التدقيق الداخلي واالرج

 .أنه ال يورجد ثغرات رقابية أوضعف رجوهري في أعمال الشركة يستورجب اإلفصاح عنه
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 :إدارة المخاطر  -06

         

 مخاطر االئتمان       

تكبد الطرف اآلخر تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاا بالتزاماته، مما يؤدي إلى 

تتكون المورجودات المالية الخاضعة لتركيز مخاطر االئتمان، بشكل أساسي من نقد . لخسارة مالية

 .لدى البنك وذمم مدينة

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن المورجودات المالية األخرى للشركة، والتي تتضمن النقد وما 

مان ينشأ عن عجز الطرف اآلخر مع أقصى حد في حكمه، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئت

 .للتعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه المورجودات

 
 :ويبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود الميزانية العمومية

  6102  6065 
 3478987476  00513341371  النقد وما يعادله

 957996  351373  الذمم المدينة
-      مطلوبات من طرف ذي عالقة       -  

 7070837806  316671021  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 7687946  6601621  قروض الموظفين

 6770067535  021666  دفعات مقدمة للموردين
 66676737999  6614051111  استثمارات متاحة للبيع

 
 

 

60013301166  67871777560 
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. يوضع النقد بالشركة واالستثمارات مع البنوك وأطراف ثالثة ذات سمعة وبالتالي مخاطر االئتمان محدودة 

نشرت المبلغ اإلرجمالي للمستحقات على عدد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بذمم مدينة أخرى غير محدودة كما 

 .الحسابات

 

 مخاطر أسعار الصرف األجنبي

. تمثل مخاطر العمالت المخاطر النارجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار الصرف األرجنبي

للخسائر نتيجة التقلبات في أسعار تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف وتعتقد بأنه يورجد خطر ضئيل 

 .الصرف، إذ أن الشركة تتعامل بشكل رئيسي بالريـال السعودي

 

 مخاطر أسعار العموالت

ليس . مخاطر أسعار العموالت هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغيرات أسعار العموالت في السوق

            6061ديسمبر  76ألرجل وال من مطلوبات كما في لدى الشركة فوائد رجوهرية محققة من مورجودات طويلة ا

 .6065و 

 

 مخاطر السيولة

تحتفظ الشركة بمحفظة . تقوم الشركة بتجميع تصنيفات التدفقات النقدية والسيولة المتوقعة لمورجوداتها ومطلوباتها

 .ولة مع مؤسسات ماليةمورجودات ذات سيولة قصيرة األرجل لتغطية متطلباتها، وتتضمن بعض الودائع ذات السي
 

إن المقاييس الثالثة األساسية للسيولة والتي تستخدم من قِبل الشركة هي مخزون المورجودات ذات السيولة وفائض 

تتضمن المورجودات ذات السيولة النقد وما في حكمه واألدوات . رأس المال النقدي وصافي المتطلبات النقدية

 .السوقية
 

يبين الجدول أدناه تحليال . بخالف مكافأة نهاية الخدمة مستحقة تعاقديا على أساس المتداولتعتبر كافة المطلوبات 

 .للمورجودات والمطلوبات المالية وفقا للتوقعات بموعد استردادها أو تسويتها
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 6065  شهر 66أكثر من   رشه 66أقل من   6102  شهر 06أكثر من   شهر 06أقل من  

 3478987476  -  3478987476  00513341371  -  00513341371 وما يعادله نقد

 957996  -  957996  351373  -  351373 ذمم مدينة

 -  -  -  -       -  -      مطلوب من طرف ذي عالقة

 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 3471360 ومورجودات أخرى  

 

- 

 

3471360 

 

6779397675 

 

- 

 

6779397675 

 7070837806  -  7070837806  316671021  -  316671021 الستثمارات تجارية ُمعدّ 

 66676737999  66676737999  -  6614051111  6614051111  - متاح لمبيعات االستثمارات

 64076987778  66676737999  66870567456  60016311764  6614051111  00615251764 مجموع الموجودات

 637976  -  637976  -  -  - ذمم دائنة

 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 676317916  -  676317916  613061166  -  613061166 ومطالبات أخرى  

 6475667075  -  6475667075  6314661634  -  6314661634 مخصص للزكاة

 674737679  674737679  -  617661351  617661351  - مكافآت نهاية الخدمة

 6876467911  674737679  6179057369  6611341662  617661351  6213151172 المطلوباتمجموع 

 66078417437  60973007350  60676457367  03616451763  3612351051  6316211243 الصافي
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 :المراجعة الداخلية والخارجية -04

 
حسابات  مراقبك (PricewaterhouseCoopers)برايس وتر هاوس كوبرز / تم تعيين السادة

وتم خالل العام إصدار القوائم الماليه الموحده للشركه والتي تظم . م6061خاررجي للشركة للعام 

وقامت إدارة الشركة  .البيانات الماليه عن نشاطات الصناديقوالبيانات الماليه عن نشاطات الشركه 

  كما        .خالل العام وبالتنسيق مع المكتب المذكور برفع تقارير المرارجع إلى لجنة المرارجعة

  .الداا أعمال المرارجعه الداخليه (غيون آندأرنست )أحد المكاتب االستشاريه على  الشركة تعتمد

 

 : اقرارات الشركه -05

 

 :تقر الشركة بما يلي       

 (0اقرار رقم )

 من قبل الشركة صحيحهم مسك الدفاتر والحسابات بصورة تقر الشركه بانه ت

 

 (6اقرار رقم )

 حيث تصميمها وتم تنفيذها بفعاليةمنظومة الرقابة الداخلية قائمة على أسس سليمة من 

 

 (3اقرار رقم )

 عدم ورجود قروض على الشركة    

 

 (4اقرار رقم )

 ن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاال يورجد أي شك يذكر بشأ


