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 :أهم المؤشرات المالية لنتائج شركة داللة القابضة

 

  بخسائر في نفس الفترة مميون لاير قطري مقارنة  50.56ارتفاع صافي االرباح إلى
 مميون لاير. 22.64-من العام الماضي بمغت 

  لاير 2.28ارتفاع العائد عمى السيم إلى.  
  مميون لاير في النصف االول من العام الماضي  43.41ارتفاع ايرادات الشركة من

 .%50بزيادة قدرىا  2014مميون لاير في عام  65.05إلى 
  مميون لاير في  14.8% من 12انخفاض إجمالي المصروفات االدارية بنسبة

 مميون لاير في العام الحالي. 13.1إلى  2013النصف االول من عام 
  1130إلى  2013مميون في عام  769% من 47ارتفاع اجمالي الموجودات بنسبة 

 .2014مميون في نفس الفترة من عام 
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 4162يوليو  61وحة في الد

 

 4162داللة القابضة تحقق أرباحا قياسية في النصف االول من عام 

 لاير 4242العائد عمى السهم يصل إلى 

 

أعمنت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال االستثمار 
والتي أظيرت تحقيق الشركة  2014 يونيو 30المنتيية في والوساطة المالية عن نتائجيا المالية لمفترة 

 مميون لاير. 50,56ألرباح قياسية ىي االعمى في تاريخ الشركة حيث وصل صافي االرباح إلى 

 2014 يوليو 16الموافق االربعاء وقد أظيرت البيانات المالية لمشركة والتي تم االعالن عنيا مساء يوم 
لاير مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الماضي والتي بمغت  2,28ليصل ارتفاع العائد عمى السيم 

 مميون لاير. 22,65خسائرىا 

تمكنت  شركة داللة القابضةرئيس مجمس اإلدارة بأن ناصر بن حمد السميطي وقد صرح سعادة السيد/ 
التي تستخدميا  من تحقيق أعمى ارباح ليا في تاريخ الشركة وذلك من خالل منظومة التطوير المستمر

 الشركة والتي وعدت بيا مساىمييا في اجتماع الجمعية العامة االخير.

وأشار السميطي إلى أنو عمى الرغم من أن الخسائر التي تحققت العام الماضي جاءت بسبب بعض 
 المخصصات القانونية واعادة تقييم االستثمارات إلى ان االرباح التشغيمية لمشركة بدون ىذه المخصصات

 مميون لاير. 22,98% حيث بمغت في النصف االول من العام الماضي 120زادت ىذا العام بنسبة 

وأضاف السميطي أن مجمس االدارة منذ توليو مسئولية الشركة وىو يعمل عمى تحقيق تنمية مستدامة 
وتطوير مضطرد في نتائج الشركة عن طريق دعم العمميات التشغيمية وامتالك حصة سوقية جيدة وتنويع 
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ببت في المخصصات االستثمارات، كما يقوم المجمس بإنياء كافة االمور المتعمقة بسنوات سابقة والتي تس
 التي تم احتسابيا العام الماضي.

 2014واشار رئيس مجمس ادارة داللة القابضة إلى أن موجودات الشركة خالل النصف االول من عام 
% وذلك نتيجة زيادة قيمة 47نمو قدرىا مميون لاير بنسبة  1130مميون لاير إلى  769 ت منارتفع

 طة التابعتين لداللة القابضة.التداوالت التي قامت بيا شركتي الوسا

ومن جانبو أوضح السيد/ أحمد األصمخ العضو المنتدب أن الشركة بدأت عممية تطوير حقيقية ووضع 
رؤية واضحة لمسنوات القادمة مستفيدة من الطفرة االقتصادية الناجحة التي تحققيا دولة قطر تحت قيادة 

 مفدى.سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد ال

عمى بالعمل وأضاف األصمخ أن الشركة تمكنت من تحقيق ىذه االرباح القياسية ألول مرة في تاريخيا 
تنويع استثمارات الشركة والقيام بعمميات تطويرية داخل الشركة أدت إلى انخفاض المصاريف االدارية 

حين كانت المصاريف  مميون لاير في 13,1من العام الحالي % حيث بمغت في النصف االول 12بنسبة 
 مميون لاير. 14,8االدارية في نفس الفترة من العام الماضي 

مميون لاير في النصف االول من عام  43,41ارتفعت من وأشار األصمخ إلى أن اجمالي ايرادات الشركة 
 %.50في نفس الفترة من العام الحالي بنسبة نمو قدرىا مميون  65,05إلى  2013

 

 *** انتيى ***

 

 


