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 8102 يوليو 82الدوحة في 

 

 8102من عام  داللة تعلن عن بياناتها المالية للنصف االول

ٌوم مساء عقد مجلس إدارة شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة "داللة" )ش.م.ق( اجتماعه 

، وقد أظهرت النتائج 2013ٌونٌو  30لمناقشة واعتماد البٌانات المالٌة للفترة المنتهٌة فً  االحد 

 ملٌون لاير قطري. ..22المالٌة تحقٌق الشركة خسائر قدرها  

الشركة  رئٌس مجلس إدارة شركة داللة بأن ناصر بن حمد السلٌطًوقد أوضح سعادة السٌد/ 

ملٌون لاير قطري إال أن  3..2بلغت  2013حققت أرباحا تشغٌلٌة خالل النصف االول من عام 

ستثمارٌة وبعض القضاٌا المحفظة اال تقٌٌمابها والمتعلقة بإعادة المخصصات التً تم احتس

 قد أدت لهذه الخسارة. القانونٌة

وغٌر الدورٌة أشار السلٌطً إلى أن مجلس االدارة قرر اتخاذ هذه المخصصات االستثنائٌة و

الى مخصصات أخرى  باإلضافة 2002ى حت  .200تتعلق بقضاٌا تخص سنوات من والتً 

 ولوائح ونظم بقوانٌنوذلك التزاما من الشركة  المحفظة االستثمارٌة للشركة تقٌٌم بإعادةتتعلق 

 .الدولٌة المحاسبٌة للمعاٌٌر واتباعا المختصة الهٌئات

على اداء الشركة  كان قد اتخذ اجراءات تحسٌنٌة ملحوظةاالدارة  مجلسوأضاف السلٌطً أن 

مما اثمر عن هذه االرباح التشغٌلٌة التً حققتها الشركة ، موضحا أن هناك المزٌد من الخطوات 

 االخرى الجاري القٌام بها لدعم أنشطة الشركة المختلفة.

وأوضح رئٌس مجلس االدارة ان الشركة تعمل حالٌا على اعداد خطة استراتٌجٌة للشركة لمدة 

لدعم استمرار نمو أرباح العملٌات التشغٌلٌة ثالث سنوات وذلك ضمن اطار جهود مجلس االدارة 

 للشركة بشكل مستمر.

االجراءات ومن جانبه أوضح السٌد/ أحمد األصمخ العضو المنتدب أن الشركة قامت باتخاذ 

حقوق الشركة المتعلقة سترداد الالقانونٌة والقضائٌة الالزمة والتً تتعلق بالمخصصات القضائٌة 

 .هذه المخصصاتب

تعويض الخسائر المتعمقة بالمحفظة االستثمارية لمشركة بنهاية العام الجاري وأعرب األصمخ عن توقعو 
والذي ينعكس بشكل ايجابي عمى بورصة  وذلك في ظل النمو االقتصادي الذي تشهده دولو قطر حاليا

 قطر باإلضافة إلى احجام التداول في البورصة.
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 *** انتهى ***

 

 معلومات للمحرر:

 500برأسمال مدفوع قدره  5002أنشئت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( في مايو 
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 
واستطاعت داللة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحمين واألجانب عمى  اإلسالميةلموساطة 

 5000، وفي عام لسوق وفي مجال الوساطة المالية واالستثمارالسواء بفضل خبرة الشركة المتفوقة في ا
دارة األمالك واالستثمار العقاري  أطمقت شركة داللة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وا 

 .والتثمين العقاري

 


