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 5102أبريل  52الدوحة في 

 

 5102االول عام الربع في  % 8داللة بنسبة شركة أرباح  صافي ارتفاع

 

الشركات القطرية الرائدة في مجال االستثمار أعمنت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة إحدى 
والتي أظيرت تحقيق الشركة  2013مارس  31 والوساطة المالية عن نتائجيا المالية لمفترة المنتيية في

 .مميون لاير قطري 1665لصافي أرباح بمغت 

 2013أبريل  25 الموافق الخميسوقد أظيرت البيانات المالية لمشركة والتي تم االعالن عنيا مساء يوم 
صافي أرباح نفس بمقارنة  %8بنسبة  2013االول من عام الربع خالل الشركة صافي ارباح ارتفاع عن 

 .قطري مميون لاير 1563 الفترة من العام الماضي والتي بمغت

ليصل إلى  2013االول من عام  الربعزيادة العائد عمى السيم خالل لمشركة كما أظيرت البيانات المالية 
 لاير قطري لمسيم الواحد.  0.69 لاير قطري لمسيم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بمغ 0.74

عكس لربع االول تانتائج رئيس مجمس اإلدارة بأن  محمد ناصر القحطاني/ الدكتوروقد صرح سعادة 
عمى الرغم من الصعاب التي ال تزال تواجييا  تحقيق نمو وأرباح جيدةفي نجاح الشركة في المواصمة 

 أسواق المال حتى االن.

شركة داللة القابضة مستمرة في تطبيق سياستيا التنموية من خالل االستفادة بشكل وأضاف القحطاني أن 
كبير من موارد الشركة وطرق ابواب استثمارية جديدة تؤدي إلى دعم نشاط الشركة الرئيسي وىو االمر 

 ون لو مردود ايجابي في تحقيق أعمى عائد ممكن لممساىمين.الذي سيك

وأشار القحطاني إلى أن الشركة تمكنت من تنويع استثماراتيا بالشكل االمثل بحيث ال يتم االعتماد عمى 
نوع واحد فقط من العمميات التشغيمية والتي قد تؤثر بشكل ممحوظ عمى تحقيق االرباح، حيث تنوعت 
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الشركة بين المجال العقاري، والوساطة والمالية واالستثمارات االخرى لتحقيق نتائج متوازنة تدعم  ايرادات
 النمو المستمر لمشركة.

لفترة ثالث سنوات حتى تقوم  استراتيجيةوأضاف رئيس مجمس االدارة أن الشركة االن بصدد اعداد خطة 
مما يرجع بعائد جيد عمى المساىمين وذلك عن  بإدارة مواردىا بالشكل االمثل لتحقيق نمو مستمر وثابت

 طريق االستفادة من الطفرة االقتصادية والعقارية التي تشيدىا دولة قطر في الوقت الحالي. 

وقال القحطاني "إن النتائج المتميزة التي حققتيا الشركة خالل العامين الماضيين وحتى االن تدل بشكل 
مجمس االدارة والتي مكنتيا من تحقيق نمو مضطرد عمى جيا واضح عمى السياسة الناجحة التي ينتي

 الرغم من الصعوبات االقتصادية التي تواجو أسواق المال".

 

 

 *** انتيى ***
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 معمومات لممحرر:

 200برأسمال مدفوع قدره  2005أنشئت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( في مايو 
شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج  لسبتمبر من نفس العام أصبحت أو مميون لاير قطري، وفي 

شركة داللة القابضة شركتي داللة لموساطة وداللة  أنشأتفي سوق الدوحة لألوراق المالية، بعد ذلك 
واستطاعت داللة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحمين واألجانب عمى  اإلسالميةلموساطة 
 2010، وفي عام فضل خبرة الشركة المتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية واالستثمارالسواء ب

دارة األمالك واالستثمار العقاري  أطمقت شركة داللة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وا 
 .والتثمين العقاري

 لمزيد من التفاصيل يمكنكم االتصال بـ:

 ستثمار القابضةشركة داللة لموساطة واال

 العالقات العامة التسويق و ادارة 

 44584442تميفون: 
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