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  :أهم المؤشرات المالية لنتائج شركة داللة القابضة

  

  نفس الفترة من العام بأرباح مليون لایر قطري مقارنة  66,8ارتفاع صافي االرباح إلى
 مليون لایر. 5,4الماضي بلغت 

  مقارنة بالعائد لنفس الفترة من العام الماضي  لایر 3,01ارتفاع العائد على السهم إلى
  .لایر 0,25والذي بلغ 

  28التوصية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة.% 
  مليون لایر في  69إلى  2013عام لایر في مليون  29 من الوساطةارتفاع ايرادات

 .%139بزيادة قدرها  2014عام 
  في عام  26,2إلى  2013مليون لایر في عام  22,2ارتفاع ايرادات االستثمار من

 %17بزيادة قدرها  2014
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  2015فبراير  18الدوحة في 

  

  2014القابضة في عام  داللةمليون لایر صافي أرباح  66,8

  لایر 3,01العائد على السهم يصل إلى 

  %28مجلس االدارة يوصي بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 

  

أعلنت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال االستثمار 
والتي أظهرت تحقيق الشركة  2014 مبرديس 31والوساطة المالية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 

  مليون لایر. 5,4مليون لایر مقارنة بأرباح العام الماضي والتي كانت  66,8إلى  بلغتألرباح قياسية 

 2015فبراير  18الموافق االربعاء وقد أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم االعالن عنها مساء يوم 
 بلغ لذينفس الفترة من العام الماضي وال بالعائدلایر مقارنة  3,01 إلى ارتفاع العائد على السهم ليصل

  .%28، كما اوصى مجلس االدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة لایر قطري 0.25

 شركة داللة القابضةرئيس مجلس اإلدارة بأن ناصر بن حمد السليطي وقد صرح سعادة السيد/ 
غير المسبوقة من خالل تطوير العمل المؤسسي داخل الشركة ودعم استطاعت تحقيق هذه االرباح 

  .االنشطة التشغيلية لتنويع الدخل دون االعتماد على مصدر واحد

ودعمت  2014وأشار السليطي إلى أن الشركة استفادت بالطفرة التي تحققت في بورصة قطر في عام 
إلى  2013مليون في عام  29مالي % من اج139حصتها السوقية لترتفع ايرادات الوساطة بنسبة 

  .2014مليون لایر في عام  69اجمالي 
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االستثمار للشركة ارتفع ايضا في عام  إيراداتوقال رئيس مجلس إدارة شركة داللة القابضة "إن صافي 
  "17مليون لایر وبزيادة قدرها  22,3حيث بلغت  2013مليون مقارنة بعام  26,2ليصل إلى  2014

أرباح الشركة خالل هذه الفترة جاءت بشكل متنوع يعكس االدارة الناجحة للعمليات ن وأضاف السليطي أ
التشغيلية حيث حققت عمليات الوساطة من خالل شركتي الوساطة العاملتين في بورصة قطر نموا 
ملحوظا في االرباح، كمان ساهمت استثمارات الشركة بشكل كبير في صافي االرباح المحققة خالل الفترة 

  إلضافة إلى النشاط العقاري من خالل شركة داللة العقارية.با

والتي  2014سعادته بالبيانات المالية لعام  عن السيد/ أحمد األصمخ العضو المنتدب أعرب ومن جانبه 
تظهر نتائج صحية وجيدة للشركة في كافة قطاعاتها باإلضافة الى تجنب المخاطر والمعوقات التي أدت 

ظهرت في العام الماضي نتيجة احتساب بعض المخصصات القانونية عن سنوات إلى النتائج التي 
  سابقة.

تمكنت من االستحواذ على حصة سوقية جيدة من عمليات الوساطة المالية أن الشركة  وأضاف االصمخ
في بورصة قطر وذلك نتيجة التحسينات التي طبقها مجلس االدارة مؤخرا على أنشطة الشركة والتي 

  ل ملحوظة في دعم أنشطة الشركة التشغيلية.ساهمت بشك

  *** انتهى ***


