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 3أهم المؤشرات المالية لنتائج شركة داللة القابضة

 

  بخسائر في نفس الفترة مميون لاير قطري مقارنة  622295ارتفاع صافي االرباح إلى
 مميون لاير. 112780-من العام الماضي بمغت 

  لاير 2281ارتفاع العائد عمى السيم إلى.  
 العام الماضي إلى اشير  9فترة لاير في مميون  682801 ارتفاع ايرادات الشركة من

 .%21بزيادة قدرىا  2014مميون لاير في عام  832398
  عام مميون لاير في  202811% من 8انخفاض إجمالي المصروفات االدارية بنسبة

 مميون لاير في العام الحالي. 192242إلى  2013
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 9102 أكتوبر 92وحة في الد

 

 9102من عام تسعة أشهر في داللة القابضة مميون لاير صافي أرباح  3926

 لاير 1029العائد عمى السهم يصل إلى 

 

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

 مميون لاير. 62229إلى  بمغتألرباح قياسية 

 2014أكتوبر  29الموافق االربعاء وقد أظيرت البيانات المالية لمشركة والتي تم االعالن عنيا مساء يوم 
خسارة لاير مقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الماضي والتي بمغت  2281ليصل ارتفاع العائد عمى السيم 

 .لاير قطري 0.53السيم 

 شركة داللة القابضةرئيس مجمس اإلدارة بأن ناصر بن حمد السميطي وقد صرح سعادة السيد/ 
ودعم  استطاعت تحقيق ىذه االرباح غير المسبوقة من خالل تطوير العمل المؤسسي داخل الشركة

 .االنشطة التشغيمية لتنويع الدخل دون االعتماد عمى مصدر واحد

والتي تظير نتائج  2014عن سعادتو بالبيانات المالية لفترة التسعة اشير من عام السميطي  وأعرب
 النتائجالى تجنب المخاطر والمعوقات التي أدت إلى  باإلضافةصحية وجيدة لمشركة في كافة قطاعاتيا 

 التي ظيرت في العام الماضي نتيجة احتساب بعض المخصصات القانونية.

أرباح الشركة خالل ىذه الفترة جاءت بشكل متنوع يعكس االدارة الناجحة لمعمميات وأضاف السميطي أن 
طة العاممتين في بورصة قطر نموا التشغيمية حيث حققت عمميات الوساطة من خالل شركتي الوسا
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ممحوظا في االرباح، كمان ساىمت استثمارات الشركة بشكل كبير في صافي االرباح المحققة خالل الفترة 
 إلى النشاط العقاري من خالل شركة داللة العقارية. باإلضافة

تمكنت من االستحواذ عمى حصة ومن جانبو أوضح السيد/ أحمد األصمخ العضو المنتدب أن الشركة 
مجمس  طبقياالتي  سوقية جيدة من عمميات الوساطة المالية في بورصة قطر وذلك نتيجة التحسينات

 يمية.والتي ساىمت بشكل ممحوظة في دعم أنشطة الشركة التشغعمى أنشطة الشركة  االدارة مؤخرا

عمى تنويع استثمارات الشركة بالعمل وأضاف األصمخ أن الشركة تمكنت من تحقيق ىذه االرباح القياسية 
من واالستفادة  % 8والقيام بعمميات تطويرية داخل الشركة أدت إلى انخفاض المصاريف االدارية بنسبة 

الطفرة االقتصادية الناجحة التي تحققيا دولة قطر تحت قيادة سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
 .مفدىالبالد ال

 *** انتيى ***


