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یونیو  30شركة دیبا المحدودة ("دیبا")، المجموعة العالمیة الرائدة في حلول وأعمال الدیكور الداخلي، تعلن نتائجھا عن نصف العام المنتھي في 
2018. 

 ملخص النتائج المالیة
النصف األول من  (بالملیون درھم إماراتي)

 2018عام 
النصف األول من 

 2017عام 
 834.6 852.2 اإلیرادات

 %15 %6 ھامش الربح قبل الفوائد والضرائب
 113.3 35.8 صافي الربح

 19 5 ربحیة السھم (فلس إماراتي)
 2.5 2.6 توزیعات األرباح للسھم الواحد (فلس إماراتي)

 *1,794 1,890 سجل األعمال المتراكمة
 2017دیسمبر  31مالحظة: مقارنة تاریخیة ببیانات *

 النقاط الرئیسیة
 ملیون درھم 852.2نمو قوي في اإلیرادات: بلغت اإلیرادات  •

o  2017% عن النصف األول من عام 2ملیون درھم أو  17.6بزیادة قدرھا 
 

 فلسات 5ملیون درھم، كما بلغ ربح السھم  35.8%، وبلغ صافي الربح 6بلغ ھامش الربح قبل الفوائد والضرائب  •
o  إیجابًیا بتسویة اثنین من المستحقات غیر المسددة منذ فترة طویلة 2017تأثر النصف األول من عام 

 
 میزانیة عمومیة قویة  •

o  ملیون درھم 79.3ملیون درھم في نھایة الفترة بعد توزیع أرباح بقیمة  140.8) بقاً سابلغ صافي النقد (المقّید 
 

 2017دیسمبر  31% عما كانت علیھ في 5ملیون درھم أو  96ملیون درھم، بزیادة قدرھا  1,890بلغت قیمة األعمال المتراكمة  •
o مدعومة بحزمة قویة من الفرص السانحة في مختلف أسواق المجموعة 

 فلس إماراتي 2.6توزیع أرباح مؤقتة لكل سھم بقیمة  •
o  فلس إماراتي) 2.5) 2017% عن النصف األول من عام 4بزیادة بنسبة 

"واصلت شركة دیبا أداءھا المالي والتشغیلي القوي في النصف األول من عام وفي ھذا الصدد، علق ھامیش تیرویت، الرئیس التنفیذي للمجموعة، قائالً: 
اء سجل أعمالھا . وقد أعلنت المجموعة عن فوزھا بالعدید من المشاریع خالل األشھر األخیرة، مما یؤكد على التقدم الذي تحرزه المجموعة في بن2018

تھا الرائدة في المتراكمة. كما یمثل الفوز بتلك المشاریع، من عمالء سبق التعامل معھم، شھادة أخرى على سمعة وحدات األعمال الرئیسیة للمجموعة ومكان
 السوق.

األعمال الرئیسیة لھا، إلى جانب الفوز  وتواصل المجموعة التركیز على رفع مستویات الكفاءة واإلنتاجیة وتشجیع االبتكار واالنسجام بین وحدات
على عشرة بالمشاریع القادرة على تحقیق أرباح نقدیة في األسواق التي تعمل بھا. وفي ظل ھذه النتائج اإلیجابیة واستراتیجیتنا المعلنة القائمة 

 للمساھمین على المدى البعید". عوامل، فإننا نسیر اآلن في الطریق الصحیح لتحقیق ھدفنا بتعزیز القیمة المستدامة المحققة

  

نمو قوي في اإلیرادات وتحسن في سجل األعمال 
 المتراكمة وزیادة توزیعات األرباح المؤقتة
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استعراض النتائج التشغیلیة للرئیس التنفیذي 
 للمجموعة

، وذلك بأدائھا 2018واصلت مجموعة دیبا تحقیق الزخم اإلیجابي في النصف األول من عام 
 المالي القوي وفوزھا بالعدید من المشاریع في األسواق التي تعمل بھا.

وتواصل وحدات األعمال الرئیسیة في مجموعة دیبا إحراز تقدم قوي في تنفیذ المشاریع، وال سیما 
إكمال تجھیز الدیكورات الداخلیة لفندق ھولیداي إن، في دبي فیستیفال سیتي، والعدید من متاجر 
التجزئة الفخمة في توسعة منطقة األزیاء في دبي مول، بما في ذلك متجر "دیور" ومتجر 

 فالنتینو". "

وال یزال سجل األعمال المتراكمة للمجموعة قوًیا ومتنوًعا، حیث تم الفوز بمشاریع كبرى في 
نطاق عریض من القطاعات في األسواق العالمیة التي تعمل بھا مجموعة دیبا. وقد أعلنت شركة 
فیدر، وھي وحدة األعمال األوروبیة الرئیسیة للمجموعة، مؤخًرا عن فوزھا بمشروعین لتجھیز 

ین فاخرین. كما فازت شركة دیبا للدیكور الداخلي مؤخًرا بحزمة من األعمال في أحد مشاریع یخت
ملیون درھم. وتواصل مجموعة دیكو الفوز بمشاریع تجھیز  80النقل في الریاض بقیمة تتجاوز 

متاجر التجزئة الفخمة والمشاریع التجاریة في السوق اإلماراتي؛ أما في آسیا، فقد حققت مجموعة 
دیزاین ستودیو تحسًنا ملحوًظا في سجل أعمالھا المتراكمة، حیث فازت بأعمال في سنغافورة 

 ومالیزیا، وكذلك في الشرق األوسط وتایالند والصین.

، واصلت مجموعة دیبا تحقیق تحسن في إدراج أسھمھا في 2018وفي النصف األول من عام 
في ذلك تعیین شركة شعاع كابیتال لتصبح محاولة منھا لتحسین السیولة النقدیة لألسھم، بما 

المسؤولة عن توفیر السیولة النقدیة للمجموعة وإنھاء برنامج شھادات اإلیداع الدولیة وتحویل 
عملة اإلدراج من الدوالر األمریكي إلى الدرھم اإلماراتي، لتصبح أول شركة متداولة بالعملة 

 المحلیة في بورصة ناسداك دبي.

موعة دیبا الرامیة إلى تعزیز القیمة المستدامة المحققة للمساھمین على المدى وفي إطار رسالة مج
البعید، تواصل المجموعة العمل على خطط تصفیة األصول غیر األساسیة التي تم تحدیدھا خالل 

 7، مع إتمام تصفیة بقیمة 2017المراجعة االستراتیجیة الشاملة للمجموعة بالكامل خالل عام 
 . 2018ل النصف األول من عام مالیین درھم خال

وستواصل مجموعة دبا إجراء تحسینات على الفعالیة واإلنتاجیة خالل األشھر الستة القادمة، مع 
تشجیع التعاون واالبتكار في جمیع عملیاتھا. كما ستواصل المجموعة العمل على تحصیل 

العمومیة من المخاطر. وتبقى  مستحقاتھا المتبقیة غیر المسددة منذ فترة طویلة وتخلیص میزانیتھا
التوقعات المستقبلیة للمجموعة إیجابیة في ظل مواصلتھا االستثمار في النمو العضوي، مع العمل 
في الوقت نفسھ على تقییم الفرص السانحة للنمو غیر العضوي من خالل عملیات االستحواذ ذات 

 القیمة التراكمیة.

 

  

 النقاط الرئیسیة

٪ عن 2بزیادة بنسبة : نمو اإلیرادات
 2017النصف األول من عام 

بلغ ھامش الربح قبل : ھوامش الربح
 %6الفوائد والضرائب 

 ملیون درھم 35.8بلغ صافي الربح 

 میزانیة عمومیة قویة

بزیادة بنسبة : توزیع أرباح مؤقتة
4% 
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 فیدر

حققت فیدر، الذراع األوروبیة للمجموعة، والمتخصصة في تجھیز الیخوت الفاخرة والطائرات 
ملیون درھم،  14.2ملیون درھم وأرباح قدرھا  161.3الخاصة والمنازل الفخمة، إیرادات بلغت 

 152.9) 2017% عن النصف األول من عام 5ملیون درھم أو  8.4بزیادة في اإلیرادات قدرھا 
% عن النصف األول من عام 21ملیون درھم أو  2.5م) وبزیادة في األرباح قدرھا ملیون درھ

 ملیون درھم). 11.7) 2017

%، وھي نسبة أعلى مما حققتھ 12كما سّجلت شركة فیدر ھامش ربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 
 %). 11) 2017الشركة في النصف األول من عام 

، أعلنت شركة فیدر عن فوزھا بأكبر مشروع لھا حتى تاریخھ، حیث فازت 2018في مارس 
ملیون درھم.  130بحزمة أعمال لتجھیز الدیكورات الداخلیة لیخت خاص فاخر بقیمة تزید من 

ملیون درھم، مما یؤكد  74، أعلنت الشركة كذلك عن فوزھا بعقد آخر بأكثر من 2018وفي یولیو 
جة أن العمیل قام بترسیة حزمة أعمال الدیكورات الداخلیة بالكامل على السمعة القویة لھا لدر

 علیھا. 

ویجري العمل حالًیا على تقییم التوسع المحتمل في مرافق شركة فیدر في لودینغھاوزن لتمكینھا 
 من تقدیم خدمات أكبر إلى سوق الیخوت الفاخرة المتنامي.

 دیبا للدیكور الداخلي 
"دیبا للدیكور الداخلي" ھي الذراع الشرق أوسطیة للمجموعة، والتي تقدم خدمات الدیكور 
المناسبة لقطاعات الضیافة واإلسكان والتجارة والنقل والبنى التحتیة المدنیة. وحققت شركة دیبا 

 362.9 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  312.2للدیكور الداخلي إیرادات بلغت 
ملیون  98.2 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  24.8رھم) وبلغت أرباحھا ملیون د

% (النصف 10درھم). كما سّجلت دیبا للدیكور الداخلي ھامش ربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 
 %).31 :2017األول من عام 

لنصف یرجع ارتفاع مستویات اإلیرادات واألرباح وھامش الربح قبل الفوائد والضرائب في ا
إلى تسویة بندین من المستحقات غیر المسددة منذ فترة طویلة، مما أثر  2017األول من عام 

 إیجابًیا في ھذه النتائج. 

بعد تعیین كیفن لویس في منصب المدیر اإلداري لشركة دیبا للدیكور الداخلي في أوائل عام 
مختلف أعمال الشركة وتنسیق ، تمت إعادة ھیكلة العملیات لزیادة الفعالیة والكفاءة في 2018

عملیات التصنیع وزیادة التعاون بین المواقع. وباإلضافة إلى تعیین كیفن لویس، عززت دیبا 
 للدیكور الداخلي فریقھا اإلداري بالعدید من التعیینات األخرى في المناصب اإلداریة األساسیة.

حزمة أعمال كبیرة تزید قیمتھا ، أعلنت شركة دیبا للدیكور الداخلي عن الفوز ب2018في یونیو 
ملیون درھم في أحد المشاریع الضخمة للبنیة التحتیة للنقل في الریاض، وھي ثاني حزمة  80عن 

عمل من نفس العمیل في أحد المشاریع البارزة. وتعزز دیبا للدیكور الداخلي من مكانتھا للفوز 
سلیمھا. كما تواصل دیبا للدیكور وت 2020بالعدید من المشاریع المرتبطة بتطویر معرض إكسبو 

الداخلي تنویع عروضھا وسجل أعمالھا المتراكمة من خالل الفوز مؤخًرا بعقد لتجھیز أحد 
 المكاتب في منطقة برج خلیفة في دبي.

ومن شأن النمو في سجل األعمال المتراكمة لشركة دیبا للدیكور الداخلي، إلى جانب التحسینات 
والمناقصات والعطاءات، أن یضمن لھا استغالل الفرص السانحة في في العملیات والتقدیرات 

 السوق اإلماراتي وأسواق الشرق األوسط خالل السنوات القادمة.

 

 ملیون درھم، 161.3بلغت اإلیرادات 
عن النصف األول % 5بزیادة بنسبة 

 2017من عام 

بلغ ھامش الربح قبل الفوائد 
 %12والضرائب 

ملیون درھم،  14.2بلغت األرباح 
عن النصف األول % 21بزیادة بنسبة 

 2017من عام 

     
   

 

 

 

 ملیون درھم  312.2بلغت اإلیرادات 

بلغ ھامش الربح قبل الفوائد 
 %10والضرائب 

 ملیون درھم 24.8بلغت األرباح 

حصلت الشركة على مشروع ضخم 
 للبنیة التحتیة
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 مجموعة دیكو

دیكو، التي تركز على قطاع  مجموعةتضم مجموعة دیكو التي تتخذ من الشرق األوسط مقًرا لھا: 
الدیكور في المشاریع التجاریة ومشاریع التجزئة؛ وشركة الدیار، خبراء النجارة واألعمال 

 ، التي تقوم بتورید وتركیب الرخام والغرانیت والحجارة الفاخرة. كرارةالخشبیة؛ وشركة 

ملیون درھم  121.2، حققت مجموعة دیكو إیرادات بلغت 2018وفي النصف األول من عام 
ملیون درھم، بزیادة  15.7ملیون درھم) وبلغت أرباحھا  142 :2017(النصف األول من عام 

مالیین درھم). كما حققت مجموعة دیكو  8) 2017% عن النصف األول من عام 96قدرھا 
 2017%، بزیادة كبیرة عن النصف األول من عام 14ھامش ربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 

%). وقد تأثرت الزیادة في األرباح وھامش الربح قبل الفوائد والضرائب في النصف األول من 6)
 ج مصنع كارارا.إیجابًیا ببیع حقوق التأجیر في إطار خطة اندما 2018عام 

تسلیم مجموعة دیكو للعدید من المشاریع، وذلك بإكمال أعمال  2018شھد النصف األول من عام 
تجھیز الدیكورات الداخلیة في متاجر دولتشي أند غابانا ودیور وبوتیغا فینیتا (عمیل جدید) 

 وفالنتینو في التوسعة الجدیدة لمنطقة األزیاء في دبي مول.

كو عالقتھا طویلة األجل مع العدید من المتاجر الفخمة الكبرى، حیث فازت وتواصل مجموعة دی
بأعمال تجھیز متجر شانیل الجدید في دبي مول ومتجر غوتشي في مول اإلمارات. كما حصلت 

 مجموعة دیكو أیًضا على عقد أعمال تجھیز الدیكورات لمشروع تجاري لعمیل حكومي جدید.

إحراز تقدم كبیر في عملیة اندماج  كرارة، واصلت شركة 2018وخالل النصف األول من عام 
 مصنعھا.

 دیزاین ستودیو مجموعة

ملیون درھم،  248.2حققت مجموعة دیزاین ستودیو، الذراع اآلسیوي للمجموعة، إیرادات قدرھا 
 3.6ملیون درھم) وبلغت أرباحھا  179.1) 2017% عن النصف األول من عام 39بزیادة قدرھا 

موعة مالیین درھم). وبلغ ھامش ربح عملیات مج 5 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام 
 %).4 :2017% (النصف األول من عام 3دیزاین ستودیو قبل الفوائد والضرائب 

كما تمكنت المجموعة من تحسین سجل أعمالھا المتراكمة بدرجة كبیرة خالل النصف األول من 
وواصلت استغالل الفرص السانحة لھا داخل األسواق المستھدفة في سنغافورة  2018عام 

في منطقة الشرق األوسط وتایالند والصین وغیرھا من األسواق الدولیة. وفي ومالیزیا، وكذلك 
 عاً مشرو 2018إطار أنشطة تطویر األعمال المستمرة، أسست مجموعة دیزاین ستودیو في مایو 

 في تایالند في محاولة منھا الستغالل الفرص السانحة في السوق التایالندي. كاً مشتر

 سجل األعمال المتراكمة
 1,890، ارتفع سجل األعمال المتراكمة لدى المجموعة إلى 2018في النصف األول من عام 
 2017دیسمبر  31% عما كان علیھ في 5ملیون درھم أو  96ملیون درھم، بزیادة قدرھا 

ملیون درھم) بعد الفوز بعدد من المشاریع عالیة الجودة، كان آخرھا مشروع ضخم للبنیة  1,794)
التحتیة في الریاض؛ باإلضافة إلى مشروعین لتجھیز یختین فاخرین في ألمانیا وتجھیز متجر 

  شانیل في دبي مول ومتجر غوتشي في مول اإلمارات.

ملیون  1,890أعمال متراكمة بقیمة 
 درھم

 حزمة قویة من الفرص السانحة

 

 

 ملیون درھم  248.2بلغت اإلیرادات 

بلغ ھامش الربح قبل الفوائد 
 %3والضرائب 

 ملیون درھم 3.6بلغت األرباح 

تحسن سجل األعمال المتراكمة بدرجة 
عن النصف % 19كبیرة بزیادة بنسبة 

 2017األول من عام 

 

 ملیون درھم  121.2بلغت اإلیرادات 

بلغ ھامش الربح قبل الفوائد 
 %14والضرائب 

 ملیون درھم 15.7بلغت األرباح 

مشاریع تجزئة في  4سلّمت الشركة 
 2018النصف األول من عام 
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 التوقعات
بعد وضع الخطة االستراتیجیة، تركز مجموعة دیبا اآلن على تحقیق قیمة مستدامة طویلة األجل 

 للمساھمین من خالل استراتیجیتھا القائمة على عشرة عوامل. 

األعمال مع تمتعھا بالقدرة على تحقیق أرباح نقدیة في األسواق تواصل المجموعة الفوز بعقود 
التي تعمل بھا. وتبقى التوقعات المستقبلیة للمجموعة إیجابیة في ظل الفرص السانحة لتنمیة جمیع 

 وحدات األعمال األربعة الرئیسیة.

تتبع الشركة استراتیجیة قائمة على 
لتحقیق قیمة مستدامة  عشرة عوامل

 للمساھمین على المدى البعید

 استمرار التوقعات اإلیجابیة
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 االستعراض المالي
 األداء المالي

، حققت شركة دیبا 2018. وخالل النصف األول من عام 2018یونیو  30ستة أشھر المنقضیة حتى خالل ال أداًء مالًیا قوًیاحققت مجموعة دیبا 
 ملیون درھم). 834.6) 2017% عن النصف األول من عام 2ملیون درھم أو  17.6ملیون درھم، بزیادة قدرھا  852.2إیرادات بلغت 

ملیون درھم)، ویرجع  704.9 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  799.5لتصل إلى  2018ارتفعت النفقات في النصف األول من عام 
 3.7خسارة في القیمة قدرھا  2018ذلك في المقام األول إلى زیادة اإلیرادات المحققة من المشاریع القائمة. وتشمل نفقات النصف األول من عام 

 ملیون درھم للشركة التابعة التي تمت تصفیتھا.

 0.9 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  2.8، شھدت الشركات التابعة خسارة بلغت 2018یونیو  30منقضیة حتى خالل الستة أشھر ال
 ملیون درھم).

 مالیین درھم). 5 :2017ملیون درھم، بما یتماشى مع العام السابق (النصف األول من عام  5.1بلغ صافي مصاریف التمویل 

 10.5 :2017(النصف األول من عام  2018مالیین درھم خالل الستة أشھر األولى من عام  9بقیمة  تحملت المجموعة مصاریف ضریبة دخل
 ملیون درھم). 

ملیون درھم). وقد تأثرت نتائج النصف  113.3 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  35.8وبالتالي، بلغت أرباح المجموعة خالل الفترة 
 إیجابًیا باستعادة مبلغین من المستحقات غیر المسددة منذ فترة طویلة. 2017األول لعام 

ملیون درھم). وتتعلق الحصص غیر المسّیطرة في  0.8 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  4.9وقد بلغت قیمة الحصص غیر المسّیطرة 
 المقام األول بملكیة المجموعة لشركة دیزاین ستودیو باإلضافة إلى شركة باركر. 

ملیون  112.5 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  30.9نتیجة لذلك، بلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم الحصص غیر المسّیطرة 
 فلًسا إماراتًیا). 19 :2017فلسات إماراتیة (النصف األول من عام  5ألساسیة للسھم درھم): بلغت األرباح ا

  التدفقات النقدیة

ملیون  115.5: تدفقات واردة بقیمة 2017ملیون درھم (النصف األول من عام  32.4بلغ صافي التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة التشغیلیة 
إیجابًیا باستعادة مبلغین من المستحقات غیر المسددة منذ فترة  2017ة التشغیلیة في النصف األول من عام درھم). وقد تأثرت التدفقات النقدی

ملیون درھم في النصف األول  80.9طویلة. باإلضافة إلى ذلك، أدت مواعید دفع مستحقات المشاریع إلى زیادة أرصدة رأس المال العامل بقیمة 
 .2018من عام 

 :2017(النصف األول من عام  2018ملیون درھم في النصف األول من عام  0.6النقدیة الصادرة من األنشطة االستثماریة بلغ صافي التدفقات 
مالیین درھم من تصفیة إحدى الشركات التابعة خالل الفترة في إطار برنامجھا لتصفیة األصول غیر  7ملیون درھم)، حیث حققت المجموعة  0.1

 األساسیة.

ملیون درھم، باستثناء عملیات السحب على المكشوف  8.7، تمكنت المجموعة من خفض قروضھا بمقدار 2018ألول من عام وخالل النصف ا
: لم یتم 2017ملیون درھم كأرباح على المساھمین (النصف األول من عام  79.3ملیون درھم) ووزعت  24.5 :2017(النصف األول من عام 

 36.4 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  96.7في التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة التمویلیة توزیع أرباح). ونتیجة لذلك، بلغ صا
 ملیون درھم).

ملیون درھم)، ضمن القیمة  18 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  0.8أسفرت الفروق في أسعار الصرف عن حركة سلبیة بلغت قیمتھا 
 المذكورة للنقد وما في حكمھ. 

ملیون درھم (الربع  140.8، غیر شامل النقد المقّید، 2018ونتیجة لما سبق، بلغ صافي النقد لدى المجموعة في نھایة النصف األول من عام 
 ملیون درھم). 261.5 :2017األخیر من عام 
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 المركز المالي
ظ على سیولة كافیة لتلبیة متطلباتھا وعلى تسھیالت رأس المال العامل المناسبة لجمیع احتیاجاتھا، وذلك من خالل تحرص المجموعة على الحفا

ملیون  368 :2017ملیون درھم (النصف األول من عام  178.1إلى  2018یونیو  30عالقاتھا المصرفیة القویة. ووصل النقد وما في حكمھ في 
 درھم). 

 ملیون درھم). 1,397 :2017ملیون درھم (الربع األخیر من عام  1,322.4ت حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم في نھایة الفترة، بلغ

سھًما  618,452,753سھًما (بواقع  611,586,670إلى  2018ووصل عدد األسھم العادیة الُمصدرة للمجموعة في نھایة النصف األول من عام 
 سھم خزینة). 6,866,083 عادًیا صادًرا مطروًحا منھا

 توزیع األرباح المؤقتة
بموجب سیاسة توزیع األرباح لدیھا والتي تنص على توزیع ما یتراوح  2010توزیع مجموعة دیبا ألول أرباح مؤقتة لھا منذ عام  2017شھد عام 

 % من األرباح سنوًیا. 50% إلى 25بین 

 2018یونیو  30فلس إماراتي لكل سھم عادي عن الستة أشھر المنتھیة في  2.6بواقع  وقد أعلن مجلس اإلدارة عن توزیع أرباح عادیة مؤقتة
  %. 4فلس إماراتي)، بزیادة قدرھا  2.5 :2017(النصف األول من عام 

ویتم تداول األسھم بدون أرباح بدایًة  2018أكتوبر  7، على أن یكون تاریخ القید في السجل ھو 2018أكتوبر  21وسُتوزع األرباح المؤقتة في 
 .2018أكتوبر  4من 

 

 

 لمزید من المعلومات، ُیرجى التواصل مع:
 شركة دیبا المحدودة

 +971 4 446 2100ھاتف: 

 ھامیش تیرویت، الرئیس التنفیذي للمجموعة
 ستیفن سالو، المدیر المالي األول للمجموعة

  www.depa.comلمزید من المعلومات، ُیرجى زیارة الموقع اإللكتروني للشركة: 

 مالحظات للمحررین:

شركة ُتعد شركة "دیبا" شركة إدارة استراتیجیة متخصصة في توفیر حلول الدیكور الداخلي العالمیة. وتحتل وحدات األعمال الرئیسیة األربع في 
خدمات دیبا مراكز رائدًة في األسواق التي تعمل بھا، وھي: دیزاین ستودیو، وفیدر، ودیبا للدیكور الداخلي، ومجموعة دیكو. تستعین المجموعة ب

 آالف الموظفین حول العالم، وتتمركز عملیاتھا في ثالثة مراكز إقلیمیة: آسیا وأوروبا والشرق األوسط. 

اركھا جمیع وحدات األعمال الرئیسیة بھا، في تحقیق االستدامة والربحیة واألداء االستثنائي لعمالئھا ومساھمیھا تتمثل رسالة "دیبا"، والتي تتش
نیة والخدمة وموظفیھا. وتشكل القیم األساسیة الخمس التالیة جزًءا ال یتجزأ من جمیع أعمال مجموعة دیبا، وھي: الشفافیة والنزاھة والمساءلة والمھ

 المتمیزة. 

 )، ویقع مقرھا في دبي باإلمارات العربیة المتحدة. DEPA: DUتم إدراج شركة دیبا المحدودة في بورصة ناسداك دبي (بالرمز:  وقد

  بیان تجاري غیر مدقق:

  جمیع األرقام الواردة في ھذا البیان التجاري غیر مدققة.

 مالحظة تحذیریة:

http://www.depa.com/
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المتعلقة بالوضع المالي لشركة دیبا، ونتائج عملیاتھا وأعمالھا، وبعض خطط الشركة وأھدافھا فیما تتضمن ھذه الوثیقة بعض "البیانات المستقبلیة" 
على  یخص ھذه العناصر. وُتعد تلك البیانات المستقبلیة بطبیعتھا نظریة وتنبؤیة وتنطوي على مخاطر وشكوك ألنھا تتعلق بأحداث محتملة وتعتمد

وھناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغییر النتائج والتطورات الفعلیة تغییًرا جوھرًیا بما یختلف ظروف ومالبسات قد تحدث في المستقبل. 
و الشفھیة عن تلك المذكورة أو المشار إلیھا ضمنًیا في ھذه البیانات المستقبلیة. وینطبق ما سبق صراحًة على كافة البیانات المستقبلیة الخطیة أ

الصادرة الحًقا والمنسوبة إلى شركة دیبا أو أي عضو آخر في المجموعة أو أي شخص یتصرف بالنیابة عنھا. وال  الصادرة في ھذه الوثیقة أو
 تعتزم شركة دیبا تحدیث ھذه البیانات المستقبلیة.

 --انتھى--
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