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 3122فبراير  23الدوحة في 

 

 إلى ارباح في نهاية العامتنجح في تحويل خسائر الربع الثالث داللة 

أعلنت شركة شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة "داللة" )ش.م.ق( عن النتائج المالٌة 

حٌث أظهرت النتائج تحقٌق الشركة لصافً ارباح  2013دٌسمبر  31للشركة للسنة المنتهٌة فً 

 ملٌون لاير. 5,4بقٌمة 

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

ملٌون لاير قطري إال أن المخصصات التً  46.1بلغت  2013حققت أرباحا تشغٌلٌة خالل عام 

فً النهاٌة إلى ستثمارٌة وبعض القضاٌا القانونٌة قد المحفظة اال تقٌٌمابها والمتعلقة بإعادة تم احتس

ضٌفا أن مجلس االدارة اوصى بترحٌل االرباح إلى م ملٌون لاير. 5,4تحقٌق صافً ربح قدره 

 العام التالً.

وأشار السلٌطً إلى أن الشركة تمكنت بفضل هللا من تحوٌل الخسارة التً ظهرت مع نتائج الربع 

عدد من االجراءات التحسٌنٌة نتٌجة وتحوٌلها إلى ربح وذلك ملٌون لاير  11,8وبلغت الثالث 

 ى اداء الشركة.التً اتخذها مجلس االدارة عل

واضاف السلٌطً إلى أن صافً دخل عملٌات الوساطة للشركتٌن التابعتٌن لداللة القابضة قد 

ملٌون لاير فً عام  29لٌصل إلى  2012ملٌون لاير فً عام  24.3% من 19ارتفع بنسبة 

 % لنفس الفترة.15% إلى 14، كما ارتفعت حصة الشركة من عملٌات الوساطة من 2013

% 320ٌس مجلس ادارة الشركة أن صافً دخل عملٌات االستثمار قد ارتفع بنسبة وأوضح رئ

وهو االمر الذي ساهم  2013ملٌون لاير فً عام  22,3لٌصل إلى  2012فً عام  5,3من 

 بشكل ملحوظ فً ارتفاع ملحوظ فً صافً ارباح الشركة.

أن الشركة اهتمت بتنوٌع استثماراتها  ومن جانبه أوضح السٌد/ أحمد األصمخ العضو المنتدب

ومصادر الدخل حتى تتمكن من تعوٌض الخسائر التً تسببت بها بعض القضاٌا القانونٌة المتعلقة 

 بسنوات ماضٌة.

وأشار األصمخ إلى أنه على الرغم من الزٌادة فً االرباح التشغٌلٌة للشركة إلى أن الشركة 

 32,7لتصل إلى  2012ملٌون فً عام  35,7من  %9تمكنت أٌضا من تخفٌض النفقات بنسبة 

 2013ملٌون لاير فً عام 
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قرر اتخاذ هذه المخصصات االستثنائٌة وغٌر كان قد إلى أن مجلس االدارة  تجدر االشارة

باإلضافة الى مخصصات  2008حتى   2006الدورٌة والتً تتعلق بقضاٌا تخص سنوات من 

 ونظم بقوانٌنثمارٌة للشركة وذلك التزاما من الشركة أخرى تتعلق بإعادة تقٌٌم المحفظة االست

 الدولٌة. المحاسبٌة للمعاٌٌر واتباعا المختصة الهٌئات ولوائح

 *** انتهى ***

 

 معلومات للمحرر:

 500برأسمال مدفوع قدره  5002أنشئت شركة داللة لموساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( في مايو 
شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج  لمن نفس العام أصبحت أو مميون لاير قطري، وفي سبتمبر 

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 ة الشركة المتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية واالستثمارالسواء بفضل خبر 
دارة األمالك واالستثمار العقاري  أطمقت شركة داللة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وا 

 .والتثمين العقاري


