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 :أهم المؤشرات المالية لنتائج شركة داللة القابضة

 

  اح العام الماضي التي مميون لاير قطري مقارنة بأرب 1553صافي االرباح إلى ارتفاع
 %.26، بزيادة قدرىا لاير قطري 1251بمغت 

  درىما 60الذي بمغ  مقارنة بالعام السابق درىما 77ارتفاع العائد عمى السيم إلى.  
  مميون لاير مقارنة  10تحقيق الشركة ايرادات من خالل شركة داللة العقارية بمغت

 .الف لاير  440بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 
  عن نفس الفترة من العام الماضي25مصروفات الشركة بنسبة انخفاض إجمالي %. 
  مميون لاير قطري 855من أعمال الوساطة المالية بمغت  إيراداتحققت الشركة. 
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 4104أبريل  42الدوحة في 

 

 4104% في الربع االول عام 42نمو أرباح داللة بنسبة 

 

الشركات القطرية الرائدة في مجال االستثمار  أعمنت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة إحدى
والتي أظيرت تحقيق الشركة  2012مارس  31والوساطة المالية عن نتائجيا المالية لمفترة المنتيية في 

% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نجاح في 26لنمو في صافي أرباحيا بمغ نسبة 
 و وأرباح جيدة.الشركة في المواصمة عمى تحقيق نم

 2012ابريل  24وقد أظيرت البيانات المالية لمشركة والتي تم االعالن عنيا مساء يوم الثالثاء الموافق 
مميون لاير مقارنة مع  1553بمغ  2012عن تحقيق الشركة صافي ارباح خالل الربع االول من عام 

 لاير. مميون 1251صافي أرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بمغت 

وقد صرح سعادة السيد/ راشد أحمد المناعي رئيس مجمس اإلدارة بأن نمو أرباح شركة داللة القابضة 
يرجع الى السياسة الجديدة التي انتيجيا مجمس اإلدارة منذ توليو ادارة الشركة في العام الماضي والتي 

 ت الوساطة المالية.ترتكز عمى تنويع االستثمارات دون االعتماد بشكل كامل عمى دخل شركا

وقال رئيس مجمس إدارة شركة داللة القابضة "لقد تمكنت الشركة من تقميل المصروفات بشكل ممحوظ 
خالل الفترة المالية المذكورة وذلك بفضل اإلدارة الفعالة لمصروفات وموارد الشركة حيث تمكنت اإلدارة 

 .ماضي"% عن نفس الفترة من العام ال25من تخفيض المصروفات بنسب 

وأضاف المناعي بالنسبة إلى مجال الوساطة فإنو عمى الرغم من انخفاض احجام التداول في بورصة 
% عن نفس الفترة من العام الماضي ودخول منافسين جدد إلى مجال 39قطر والتي ىبطت بنسبة 

الوساطة  من عمميات صافي ايراداتالوساطة المالية في بورصة قطر إال ان الشركة تمكنت من تحقيق 
 مميون لاير. 855المالية بمغ 
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مميون لاير خالل  10عائدات بمغت المناعي أن شركة داللة العقارية استطاعت وحدىا تحقيق  وأوضح
مستفيدة من حصيمة بيع المشاريع العقارية التي تعاقدت عمييا الشركة مطمع  2012الربع األول من عام 
لتصبح بذلك الذراع  2009لممرة األولى منذ تأسيس ىذه الشركة التابعة في عام  العام الجاري وذلك

 ة داللة القابضة.االستثماري األول لشرك

إلى أن الشركة قد أعمنت عن توقيع عقد مع ىندسة البندري لمتجارة والمقاوالت لشراء  كما أشار المناعي
المشروع المتوقع أن يكون نقطة انطالقة قوية لشركة وتسويق عدد مائة فيال تمتمكيا شركة البندري وىو 
 داللة العقارية في مجال التطوير والتسويق العقاري.

 ، وفي سياق متصل حيث تابع مجمس اإلدارة موضوع الشريك االستراتيجي وأشاد بالتقدم الذي تم إحرازه
الستشاري لبحث الشكل العمل الفعمي في دراسة العناية الواجبة من خالل مكتب الخبرة ا أحيث بد

 المناسب لعالقة الشراكة وفقا لمتقييم الفني والقانوني.

قطاع الوساطة  مذكرة التفاىم الموقعة مع مجموعة ريجنسى القابضة والتي تستيدفأن وأشار المناعي 
تعزيز الخدمات التي تقدميا الشركتين في مجال التسويق من شأنيا   ريجنسىالعقارية في مجموعة 

االستفادة من المميزات النسبية المتوفرة لدى الكيانين في ظل الطفرة االقتصادية تعظيم فرص ي و العقار 
 التي تشيدىا دولة قطر في الوقت الحالي.

المناعي أن مجمس اإلدارة يعمل حاليا عمى تحقيق االىداف التي قدميا مجمس اإلدارة إلى  وأوضح
والتي من بينيا زيادة العائد عمى المساىمين مشيرا إلى أن  الجمعية العامة في تقريره مطمع العام الجاري

درىما  77وصل  2012البيانات المالية أظيرت تحقيق عائد عمى السيم خالل الربع االول من عام 
 درىما لنفس الفترة من العام الماضي. 60مقابل 

 

 *** انتيى ***
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 معمومات لممحرر:

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

شركة داللة القابضة شركتي داللة لموساطة وداللة  أنشأتفي سوق الدوحة لألوراق المالية، بعد ذلك 
عت داللة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحمين واألجانب عمى واستطا اإلسالميةلموساطة 

 2010، وفي عام السواء بفضل خبرة الشركة المتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية واالستثمار
دارة األمالك واالستثمار العقاري  أطمقت شركة داللة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وا 

 .ثمين العقاريوالت
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