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ا التجاري غير المدقق للثالث شهور المنتهية ُتعلن عن تحديثه أعمال الديكور الداخليو)"ديبا"(  المجموعة العالمية الرائدة في حلول  ديبا المحدودة

.5102مارس  10بتاريخ   

سية يالنقاط الرئ  

.5102% عن الربع األول لعام 00مليون درهم، بزيادة  019.1نمو إيرادات قوي بقيمة   

.مليون درهم إماراتي بعد األرباح غير المسيطرة 2.5صافي ربح   

.5102% عن الربع االول لعام 55مليون درهم إماراتيما يزيد عن  511.1 المقيد الذي بلغت قيمتهصافي نقد باستثناء النقد   

( درهم إماراتي.08292إيرادات متراكمة تبلغ ما قيمته )  

 

 تحديث تجاري

  . وفي فترة الثالث شهور هذه، حازت5102ي اإليجابي خالل الربع األول للعام ديبا زخمها التشغيلواصلت 

مليون يورو  59جناح األوروبية للمجموعة على مشروع تجهيزات داخلية فاخرة لليخوت تبلغ قيمته فيدر ال

مليون درهم إماراتي(. وكذلك قامت ديكو بتسليم بوتيقا فينيتا وبوتيكات دولتشي آند غابانا في  011)أكثر من 

شاريع الجديدة بزيادة كبيرة في سجل إمتداد دبي مول. باإلضافة إلى ذلك، فإن ديزاين ستوديو فازت بعدد من الم

تم تعيين كيفين ليويس كمدير لديبا المحدودة. ينصب  5102األعمال المتراكمة منذ نهاية العام. وفي بدايات العام 

في فترة االثني عشر شهراً القادمة في التركيز على تنمية األعمال في السوق عمله  تركيز كيفين وفريق

لمؤسسة وقيادة اإلبداع.المستهدفة وتطوير نشاط ا  

ليون درهم إماراتي م 019.1ن هذه السنة بإيرادات بلغت حققت ديبا إيرادات قوية في الثالث شهور األولى م

( مليون درهم إماراتي. 1.9.2) 5102% من الربع األول لعام 00مليون درهم إماراتي أو  19.2بأكثر من 

)الربع األول مليون درهم إماراتي  2.5المسيطرة  ما قيمته رباح غير وسجلت المجموعة أرباح صافية بعد األ

وضع المجموعة المالي يظل قوياً بصافي نقد غير شامل للنقد المقيد  (.مليون درهم إماراتي 51.2: 5102لعام 

مليون درهم إماراتي أو  00.0يون درهم إماراتي بما يزيد عن مل 511.1ما قيمته  5102مارس  10تاريخ ب

( مليون درهم إماراتي...022) 5102ربع األول لعام % عن ال55  

 درهم إماراتي.مليون  08292متراكمة ما قيمته ال ديبا  إيراداتكما بلغت 
 وتظل التوقعات إيجابية بالنسبة للمجموعة في جميع أسواقها المعنية. 

 

في هذا العام  قوية ديبا إنطالقة" حققت وفي هذا السياق علق هامش تيرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة قائالً: 

هي حصول فيدر الجناح األوروبية للمجموعة على مشروع لليخوت الفاخرة،  قةتلك االنطال نقاط وأبرز 5102

من مشاريعها في دبي  وتحسين ديزاين ستوديو لسجل أعمالها بفوزها بعديد من المشاريع، وتسليم ديكو إلثنين

مع نقاطنا اإلستراتيجية التي قمنا بوضعها، فإن  كذلك اً لديبا للديكور،مول وكذلك تعيين كيفين ليويس مدير

  :5102عام التجاري للربع األول لالتحديث 
إيجابي  % مع نمو01ارتفعت اإليرادات أكثر من 

  لألعمال المتراكمة
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والربح المدعوم نقداً، وأخيراً خلق قيمة مستدامة  والنمو المستدام، المجموعة ُتركز على تحقيق األهداف

 للمساهمين.

مجموعة في جميع أسواقها المعنية.وتظل التوقعات إيجابية مع فُرص لنمو وحدات أعمال ال  

 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع:

 شركة ديبا المحدودة
 هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي للمجموعة
 ستيفن سالو، المدير المالي األول للمجموعة

 2100 446 4 971 +هاتف: 
 

 www.depa.comلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة: 

 مالحظات للمحررين:

شركة ُتعد شركة "ديبا" شركة إدارة استراتيجية متخصصة في توفير حلول الديكور الداخلي العالمية. وتحتل وحدات األعمال الرئيسية األربع في 

و، وفيدر، ومجموعة ديبا للديكور الداخلي، ومجموعة ديكو. تستعين المجموعة ديبا مراكز رائدًة في األسواق التي تعمل بها، وهي: ديزاين ستودي

 بخدمات آالف الموظفين حول العالم، وتتمركز عملياتها في ثالثة مراكز إقليمية: آسيا وأوروبا والشرق األوسط.

مة والربحية واألداء االستثنائي لعمالئها ومساهميها تتمثل رسالة "ديبا"، والتي تتشاركها جميع وحدات األعمال الرئيسية بها، في تحقيق االستدا

نية والخدمة وموظفيها. وتشكل القيم األساسية الخمس التالية جزًءا ال يتجزأ من جميع أعمال مجموعة ديبا، وهي: الشفافية والنزاهة والمساءلة والمه

 المتميزة.

 (، ويقع مقرها في دبي باإلمارات العربية المتحدة.DEPA:DU: وقد تم إدراج شركة ديبا المحدودة في بورصة ناسداك دبي )بالرمز

 

 بيان مالي غير ُمدقق:

 كل البيانات الواردة في التحديث غير ُمدققة

 مالحظة تحذيرية:

الشركة وأهدافها فيما تتضمن هذه الوثيقة بعض "البيانات المستقبلية" المتعلقة بالوضع المالي لشركة ديبا، ونتائج عملياتها وأعمالها، وبعض خطط 

على  يخص هذه العناصر. وُتعد تلك البيانات المستقبلية بطبيعتها نظرية وتنبؤية وتنطوي على مخاطر وشكوك ألنها تتعلق بأحداث محتملة وتعتمد

وهرًيا بما يختلف عن تلك ظروف قد تحدث في المستقبل. وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير النتائج والتطورات الفعلية تغييًرا ج

ية الصادرة في المذكورة أو المشار إليها ضمنًيا في تلك البيانات المستقبلية. وينطبق ما سبق صراحًة على كافة البيانات المستقبلية الخطية أو الشفه

رف بالنيابة عنها. وال تعتزم شركة هذه الوثيقة أو الصادرة الحًقا والمنسوبة إلى شركة ديبا أو أي عضو آخر في المجموعة أو أي شخص يتص

 ديبا تحديث هذه البيانات المستقبلية.

 --انتهى--
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