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 :أهم المؤشرات المالية لنتائج شركة داللة القابضة

 

  اح العام الماضي التي مميون لاير قطري مقارنة بأرب 22,21صافي االرباح إلى ارتفاع
 %.22، بزيادة قدرىا لاير قطري 13,14بمغت 

 11مميون لاير قطري بزيادة قدرىا  23,16الشركة إلى  صافي ايرادات اجمالي ارتفاع %
 .السابقعن العام 

  لاير  0,22الذي بمغ  السابقلاير قطري مقارنة بالعام  1,13ارتفاع العائد عمى السيم إلى
  قطري.

  مميون لاير  220ما قيمتو  2011ديسمبر  31وصل اجمالي موجودات الشركة في
 قطري.

  لاير قطري. واحد% أي ما يعادل 10مقترح توزيع أرباح مالية بنسبة 
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 2302يناير  03الدوحة في 

 

يناير  30عتمد مجمس ادارة شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة في اجتماعو يوم االثنين الموافق ا
، وقد أظيرت البيانات المالية 2011ديسمبر  31الموحدة لمسنة المالية المنتيية في البيانات المالية  2012

 مميون لاير قطري. 22,21لتصل إلى  2010عام  % عن22ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 

 االقتصادرئيس مجمس االدارة بأن ىذه النتائج تعكس مدى قوة وكفاءة أداء  –وقد صرح السيد/ راشد المناعي 
% كما وصل العائد 22خالل العام الماضي حيث استطاعت الشركة زيادة صافي أرباحيا بنسبة  قطريال

 لاير قطري في العام السابق. 0,22لاير قطري مقارنة بـ  1,13إلى  2011عمى السيم في عام 

قدما  وأضاف المناعي أن مجمس االدارة الجديد حرص منذ انتخابو في أبريل من العام الماضي عمى المضي
عم نتائج الشركة وترسيخ دور شركة داللة كشركة رائدة في مجال الوساطة المالية واالستثمار باإلضافة عمى د

 إلى االنشطة العقارية وذلك بالتعاون مع االدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة.

 ع واحد لاير قطري% أي بواق10بنسبة وأوضح المناعي إلى أن مجمس االدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 
عمى المساىمين وذلك ايمانا من مجمس االدارة بزيادة عائد المساىمين الذين يضعون ثقتيم في شركة داللة 

 القابضة.

السوق القطري كشركة استثمارية تساىم في تنمية في تدعيم تواجدىا  إلى وأشار المناعي إلى أن داللة تسعى
التي تشيدىا دولة قطر حاليا تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد االقتصاد الوطني في ظل الطفرة الكبيرة 
 المفدى الشيخ/ حمد بن خميفة آل ثاني.

الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة داللة القابضة أن الشركة  –ومن جانبو أوضح السيد/ عبدالحميد الجابر 
خالل االستفادة من المجاالت الحيوية  تنويع استثماراتيا لتحقق بذلك أعمى عائد لممساىمين منتعمل عمى 

 التي يشيدىا االقتصاد القطري حاليا.
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وأضاف الجابر أن داللة تمكنت من تحقيق أرباح عن طريق شركة داللة العقارية التي تعد ذراع االستثمار 
ف امكانيات العقاري لداللة القابضة وذلك لممرة االولى منذ تأسيس داللة العقارية حيث استطاعت االدارة توظي

 الشركة بالشكل االمثل لتحقيق ىذه االرباح في فترة قصيرة من عمر االدارة الجديدة لمشركة.

وأشار الجابر إلى أن داللة استطاعت الحفاظ عمى نسبتيا من أحجام التداول في بورصة قطر عمى رغم من 
فس المتسوى دون زيادة ممحوظة وجود منافسين جدد في سوق االوراق المالية واستمرار احجام التداول في ن

إال أن الشركة تمكنت من المنافسة بقوة عن طريق عمالئيا المحميين والخارجيين كما تمكنت من استقطاب 
 عمالء جدد من خارج دولة قطر.

أن داللة تسعى االن إلى دخول سوق تقنية المعمومات عن طريق شركتيا الوليدة داللة وألمح الجابر إلى 
لتتمكن  في مجال تقنية المعموماتطمع العام الجاري اتفاقية تعاون مومات حيث وقعت الشركة في لتقنية المعم

 تقنية وتدعيم استثمارات الشركة في ىذا المجال الحيوي من االقتصاد.المشاريع البذلك من تنفيذ عدد من 


