
 

 

  

 المالية النتائج تحديثات
  2014لسنةديسمبر  13  في المنتهية للسنة

 
ديسمبر  13  في المنتهية للسنة المالية النتائج

 2014لسنة 

 إطالق نحو توجهنا و الواضحة يتنااستراتيج

 .قياسية عوائد حققا كبرى مشاريع

 لاير مليون 1,369بلغت  قياسية إيجارات عوائد 

 بالفترة مقارنة% 41.8قدرها  بزيادة أي ؛ قطري

 .2013عام  من المقابلة

 48.6بنسبة  األخرى التشغيل عوائد ارتفعت %

 مليون 43لمقاب قطري لاير مليون65لتصل إلى 

 .السابق العام من نفسها الفترة عن قطري لاير

 لاير مليون1,574إلى التشغيلي   الربح زيادة 

لاير قطري خالل مليون  1,195مقابل قطري

 .م السابقالعا

 بلغت حيث  األرباح صافي في  مزدوج نمو 

 أي ؛ قطري لاير مليون 3601,الصافية األرباح

 عام من نفسها بالفترة مقارنة% 27قدرها  بزيادة

2013 . 

  نمو قوي في العائد على السهم  حيث زاد العائد

لاير قطري للسهم   0.51على السهم ليصل إلى

% مقارنة 27الواحد ، أي بنسبة زيادة قدرها 

 بالفترة نفسها من العام الماضي.

 أهم نتائج التشغيل حسب القطاع

 بقيمة  عوائد التجارية و السكنية العقارات قطاع حقق

 ، التقييم محل الفترة خالل قطري لاير مليون1,114

من العام  نفسها الفترة عن% 27.5قدرها  بزيادة أي

بقيمة  أرباحا   نفسه القطاع حقق كما ؛ 3112السابق 

% 3.9 اقوامه بزيادة أي قطري؛ لاير مليون 914

 .الماضي العام من نفسها الفترة عن تقريبا  

 بقيمة  عوائد الفندقية األجنحة و الفنادق قطاع حقق

قدرها  زيادة بنسبة أي ؛ قطري لاير مليون 392

 حقق كما ؛ الماضي العام من نفسها الفترة عن% 31

 بزيادة أي ؛ قطري لاير مليون 161بقيمة  أرباحا  

 العام من نفسها لفترةبا مقارنة تقريبا  % 36 اقوامه

 .الماضي

 116بقيمة  عوائد المجمعات التجارية قطاع حقق 

 عن% 94قدرها  زيادة بنسبة أي ؛ قطري لاير مليون

بقيمة  أرباحا   حقق كما ؛ الماضي العام من نفسها الفترة

% 12 اقوامه بزيادة أي ؛ قطري لاير مليون 44

 .الماضي العام من نفسها لفترةبا مقارنة تقريبا  

 

 لاير مليون 239بقيمة  عوائد االستثمار قطاع حقق 

 في قطري لاير مليون 162على  موزعة قطري

 ، للبيع المطروحة االستثمارات من أسهم أرباح صورة

 من صافية أرباح شكل في  قطري لاير مليون 321و 

 في لاير مليون 239و ، للبيع مطروحة استثمارات بيع

 .الزميلة الشركات نتائج من أرباحنا حصص صورة
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 نهاية التقرير

النمو على اساس سنوي )%(20142013بالمليون رق

%41.8                       965                1,369ايرادات اإليجارات

%48.6                          43                      65ايرادات تشغيلية أخرى

%31.7                    1,195                1,574الربح التشغيلي

%41.1                       181                    255مصاريف عمومية وإدارية 

%27.0                    1,071                1,360صافي الربح

 )تابع( المالية النتائج تحديثات

 الرئيسية األداء مؤشرات عن عامة ةلمح

 

 اجمالي اإليرادات

 %61.1ايرادات اإليجارات  

 %2.9ايرادات تشغيلية أخرى

 %1.1بيع إستثمارات العقارية  ( خسائر)أرباح 

 %0.9إيرادات أخرى  

 %14.5حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة  

 %7.5توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع  

30.1% 

12.3% 

4.3% 

53.2% 

 المساهمة القطاعية في صاقي الربح

 العقارات السكنية والتجارية

 الفنادق واألجنحة الفندقية

 المجمعات التجارية

 اإلستثمارات

 نسب النمو

الربحية نسب  

 التقييم نسب

20142013

%60.5%61.3هامش الربح اإلجمالي 

%3.0%3.2العائد على متوسط الموجودات

%4.4%4.8العائد على متوسط حقوق المساهمين 

                      0.40                   0.51العائد على السهم )لاير(

20142013مرة

                    17.00                14.92سعر السهم  رق ) سعر اإلغالق في نهاية الفترة (

                    10.49                10.94القيمة الدفترية للسهم 

                      1.62                   1.36مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 

                    43.00                29.00مضاعف السعر الى العائد 


