
 

 شر�ة المنار للتمو�ل واإلجارة 

 

 2020د�سمبر  31المنته�ة في  المال�ةللسنة رة امجلس اإلد تقر�ر

 

العالمین والصالة والسالم على سـیدنا محمد وعلى آله وصح�ه  الحمد� رب  الرحـ�م ،  الرحمن  �سم هللا 

 أجمعین.  

 المساهمین ةحضرات السـاد

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته،

التقر�ر  لإنه   لكم  اقدم  أن  سروري  دواعي  السنة   عشر  �عساالالسنوى  من  وهي  واإلجارة  للتمو�ل  المنار  لشر�ة 

 .س�س الشر�ة تأ منذ  عشر �عةساال

األ السمة  لكانت  الماضى  ساس�ة  دول ظه هو    2020  لعام  مختلف  بین  السر�ع  انتشاره  و  �ورونا  فیروس  ور 

 ز�ادة معدل الوف�ات فى العالم و نتشار هذا الو�اء الذى أدى إلى  االعالم و تعاون مختلف دول العالم للحد من  

عدید من الدول إلى إغالق نشاطها االقتصادى و مطاراتها و موانئها للحد و اضطرار العدد المصابین �ه  ارتفاع 

مة و  المتقد   الدولمعظم  قتصاد  األمر الذى أدى إلى أرقام سلب�ة للناتج المحلى اإلجمالى المن انتشار هذا الو�اء  

مؤشر  انخفض فقد أداء بورصة الكو�ت  �النظر إلىو ،   و ارتفاع معدل ال�طالة فى العدید من دول العالم م�ةالنا

 % 7.27�مقدار    50�ما انخفض مؤشر السوق الرئ�سى  ،    %13.26  �مقدار    السوق األول لبورصة الكو�ت  

انخفض   �مقدار  و  الرئ�سى  السوق  انخ    % 7.30مؤشر  �ذلك  الكو�ت   فض و  لبورصة  العام  السوق  مؤشر 

فیروس لمواجهة آثار تفشى      �العدید من اإلجراءات    قام بنك الكو�ت المر�زى   هذا و قد ،    %11.72�مقدار  

المالىكورونا ع لتحقیق االستقرار  المال�ة و  ب  لى األوضاع االقتصاد�ة و  الخصم    ینها من  �حیث خفض سعر 

 . % 1.50أص�ح مقداره 

 

 

 

 



 

�مكن أن ت�شر �سنوات التى    هناك مجموعة من العوامل  دوتب  2021العام الحالى    ر إلى  نظال   عندهذا و 

 متكاملة و    مال�ة و اقتصاد�ةحزمة  العدید من الحكومات بتقد�م  ق�ام    مثل  لالقتصاد العالمى  قادمة أفضل

دد ممكن من كبر علقاح �ورونا على أإقدام الحكومات المختلفة على تقد�م  سخ�ة لتحفیز اقتصاد�اتها و  

فى الناتج المحلى    إ�جابى   نمو، و عودة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم و هو االقتصاد الصینى إلى تحقیق  السكان

ألمیر�ى و  ات السوق ار مثل مؤشلنمو ا�جابى فى أدائها    األسواق المال�ةمؤشرات  و تسجیل �عض    ،  اإلجمالى

نها�ة األزمة   طان�ا من االتحاد األور�ى ، وخروج بر�  �شأن  التوصل الى اتفاق واضحو    مؤشر السوق الصینى ،

‘ و أخیرا االتفاق األخیر لدول محادثات السالم بین األطراف المختلفة فى ال�من  انطالق  فى البیت الخل�جى و  

 .لبترولأو�ك الذى أدى إلى ارتفاع سعر ا

 

�الرغم االنفراجات من �ل ه  و  اإلجراءات    ذه  أن    و  المستوى ادى  ص االقت  النمو  عودةإال  إلى  المختلفة  للدول 

   2022السابق النتشار فیروس �ورونا غیر متوقع حدوثه قبل عام  

 

قد ف  ،  2020د�سمبر    31انات المال�ة الخاصة �السنة المنته�ة في  تحرص الشر�ة على إحاطة المساهمین �الب�و 

إلى     2019د�سمبر   31د.ك. فى    2,349,099من مبلغ وقدره  %  162  بنس�ة  ز�ادة  صار�فمى الإجمال  سجل

قدره و  فى    6,156,747  مبلغ  لشطب    2020د�سمبر    31د.ك  �املة  مخصصات  أخذ  �سبب  ذلك  و 

السداد  و المدی المنتظمة  غیر  نفسهن�ات  السبب  أدى    وهو  �ق�مة  تسجیل  إلى  الذى  دینار   3,600,920خسارة 

�و�تى فى دینار    1,197,959ح �مقدارحققت صافى ر�  �عد أن �انت الشر�ة قد  2020د�سمبر    31فى  كو�تى  

ال  نخفضت ا، �ما    2019د�سمبر    31 الشر�ة األم    مینمساهحقوق   فى د.ك    29,557,789  إلى  لمساهمى 

فى    المال�ةالسنة   �حقوق  مقار   2020سمبر  د�  31المنته�ة  تبلنة    31فى  د.ك    33,946,189غ  مساهمین 

 من تقر��ا    %29بنس�ة  إجمالى إیرادات الشر�ة    ت ضفنخا  �ما  ،�ا  تقر�  %13  رهقد   و نخفاض  ا �  2019مبر  د�س

   .2020د�سمبر   31د.ك. فى   2,555,827 لىإ   2019سمبر  د� 31فى  د.ك 3,583,085مبلغ وقدره 

 

 

 

 

 



مجلس ا  و�ؤ�د  الب�انات  ونزاهة  سالمة  علي  المساهمین  للسادة  وفاإلدارة  إعدادها  تم  قد  وأنه  للشر�ة  ق لمال�ة 
 ئة أسواق المال.عتمدة من قبل هی الم  اس�ة الدول�ةمعاییر المح

اإلدارة  و�و  مجلس  مساهمی  عدم�صي  على  أر�اح  الشر�ةتوز�ع  ال  ن  المال�ةعن  د�سمبر   31فى  المنته�ة    سنة 
2020  . 

 
و  الحالى    ل حذرؤ بتفاالشر�ة    تنظرهذا  العام  االقتصاد   ب �سب  2021إلى  العالمى و  االقتصاد  صعو�ة عودة 

   . 2022یروس �ورونا قبل العام القادم لف  مستواه السابقالمحلى إلى 
 

تقی�م مستوى ال  على حیث ا�قت انى للشر�ة  م ائتم�عمل تقی�   2020أكتو�ر  في  مؤسسة �ابیتال انتلجنس    قامت لقد  
 األجل  للمدى القصیر Bمستوى   �ما أ�قت علىالطو�ل األجل  للمدى  BB مستوى  عند االئتمانى لشر�ة المنار 

 . ل�ةمع نظرة مستقبل�ة سا
 

أتوج  ختاما  إلىفإنني  �الشكر  الفضیلة أعأص  ه  الشرعحاب  والرقا�ة  الفتوى  هیئة  و�لىضاء  للشر�ة  ي  م همسا   �ة 
اإلدارة   واإلخوة أعضاء مجلس  بذلوه من  الشر�ة  ما  �الشر�ة على  العاملین  التنفیذ�ة وجم�ع  العام  واإلدارة  جهد 

 ة . اعكو�ت المر�زى ووزارة التجارة والصنال بنك هیئة أسواق المال و ر موصول للسادةوالشك. الماضى
 

ا  كما �سرني �الن�ا�ة عن جمعیتكم  أمیر ر ااإلد لعموم�ة ومجلس  أن أرفع  إلى مقام سمو  ة والعاملین في الشر�ة 
والعرفان لما یولونه من البالد المفدى وسمو ولي عهده األمین وسمو رئ�س مجلس الوزراء أسمى آ�ات اإلمتنان  

   . الكو�ت وشعبها من �ل مكروه ملة ف�ه وحفظ هللاعاد الوطني وللمؤسسات والشر�ات ال تصاقالرعا�ة وعنا�ة ل
 

 ،،، هرحمة هللا و�ر�اتــو  والسالم عل�كم                            
 
 

 ف�صل عبدالعز�ز النصار  السید /                                                 

 رئ�س مجلس االدارة                                                
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