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 املحدودة ديبا شركة

 التجاري  التحديث

 العاملية الداخلي الديكور  حلول  

 3 من 1 صفحة

 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة لفترة املدقق غير التجاري  تحديثها عن الداخلي، الديكور  لحلول  الرائدة العاملية املجموعة ،)"ديبا"( املحدودة ديبا شركة تعلن

2018. 

 الرئيسية النقاط

 حتى اآلن %15 قدرها بزيادة العوائد، حجم ضعف عن يزيد بما إماراتي، درهم مليون  2,071 املتراكمة األعمال سجل بلغ  

 2017 عام من الفترة نفس عن ٪5 قدرها بزيادة اإليرادات، في قوي  نمو  

 إماراتي درهم مليون  36.2 املسيطرة غير الحصص بعد الربح صافي بلغ  

 د، النقد باستثناء النقد، صافي بلغ قيَّ
ُ
  إماراتي درهم مليون  126.0 امل

 التجاري  التحديث

 الرئيسية األعمال وحدات من أقل جاء ستوديو ديزاين مجموعة أداء أن إال ،2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة خالل القوي  أداءها املجموعة واصلت

 2017 عام عن %5 أو إماراتي درهم مليون  61.7 قدرها بزيادة إماراتي، درهم مليون  1,287.1 إيراداتها بلغت حيث اإليرادات، في قوًيا نمًوا ديبا شركة وحققت األخرى.

 إماراتي درهم مليون  129.4 ذلك بلغ ،2017 عام )في درهم مليون  36.2 املسّيطرة غير الحصص خصم بعد املجموعة ربح صافي وبلغ إماراتي(. درهم مليون  1,225.4)

  طويلة(. فترة منذ املسددة غير املستحقات من اثنين لتسوية اإليجابي التأثير وشمل

د، النقد باستثناء النقد، صافي بلغ يحث قوًيا، للمجموعة املالي الوضع يزال وال   .2018 سبتمبر 30 في إماراتي درهم مليون  126.0 املقيَّ

 يخوت لثالثة بالكامل الداخلية الديكورات لتجهيز بعقود فازت كما إماراتي، درهم مليون  130 عن تزيد بقيمة اآلن حتى لها مشروع أكبر على فيدر شركة حصلت

 جديدة. فاخرة

 تدفق وجود ضمان عن ذلك وأثمر البارزة، املشاريع بعض بينها من الرئيس ي، سوقها في املشاريع من باملزيد وفازت أعمالها من الداخلي للديكور  ديبا شركة عززت

 .2020 إكسبو بمعرض تتعلق مشاريع عدة بينها ومن املرتقبة، األعمال من متواصل

 ُيتوقع حين في مول، دبي توسعة في فينيتا" و"بوتيغا و"فالنتينو" غابانا" آند "دولتش ي متاجر تسليم في 2018 عام من األولى أشهر التسعة خالل ديكو مجموعة نجحت

 لتجهيز عقد على أيًضا ديكو مجموعة حصلت كما .2018 عام نهاية قبل الفاييت غاليري  مجمع في فيتون" "لوي  ومتجر مول  دبي توسعة في "جيفنش ي" متجر تسليم

  اإلمارات. مول  في "غوتش ي" متجر ديكورات لتجهيز وعقد جديد حكومي لعميل تجاري  مشروع ديكورات

 بكثير أعلى املتراكمة أعمالها سجل أن كما ،2017 عام من املماثلة أشهر التسعة عن كبيرة بدرجة تحسنت قد ستوديو ديزاين مجموعة إيرادات أن من الرغم وعلى

 بسبب ستوديو ديزاين مجموعة أداء تأثر وقد املجموعة. في الرئيسية األعمال وحدات باقي من أقل جاء عام بوجه املالي أداءها أن إال العام، بداية في عليه كان عما

 بخططها املرتبطة التكاليف ومخصصات إماراتي( درهم مليون  14.1 / سنغافوري دوالر مليون  5.3) دبي في املشاريع أحد في التأخر نتيجة املقّررة التكاليف تجاوز 

 2018 سبتمبر 30 في املنتهية أشهر التسعة عن تجاري  تحديث
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 املحدودة ديبا شركة

 التجاري  التحديث

 العاملية الداخلي الديكور  حلول  

 3 من 2 صفحة

 ديزاين ملجموعة التابعة التصنيع مرافق هيكلة إعادة تؤدي أن املتوقع ومن إماراتي(. درهم مليون  6.6 / سنغافوري دوالر مليون  2.5) املاليزي  مصنعها هيكلة إلعادة

  التكاليف. في وفورات وتحقيق التشغيلية القدرات زيادة إلى ماليزيا في ستوديو

 أو إماراتي درهم مليون  277 قدرها بزيادة إماراتي، درهم مليون  2,071 إلى لتصل العام هذا من األولى أشهر التسعة خالل ديبا ملجموعة املتراكمة األعمال ارتفعت

 للمجموعة املستقبلية التوقعات فإن املرتقبة، األعمال من ثابت تدفق وجود ظل وفي العوائد، ضعف من أعلى تزال وال ،2017 ديسمبر 31 في عليه كانت عما 15%

   إيجابية. تبقى ككل

ا نمًوا ككل املجموعة "حققت بقوله: للمجموعة، التنفيذي الرئيس تيرويت، هاميش علق الصدد، هذا وفي
ً

 أشهر التسعة خالل ملحوظ

ضاف التي الضخمة املشاريع من بعدد فازت كما العام، هذا من األولى  على تركيزها املجموعة وتواصل لها. املتراكمة األعمال سجل إلى تُ

 على للمساهمين املحققة املستدامة القيمة من يعزز  مما بها، تعمل التي الرئيسية األسواق في نقدية أرباح تحقيق يمكنها التي باملشاريع الفوز 

 البعيد." املدى

 

 مع: التواصل ُيرجى املعلومات، من ملزيد

 املحدودة ديبا شركة

 +971 4 446 2100 هاتف:

 للمجموعة التنفيذي الرئيس تيرويت، هاميش

 للمجموعة األول  املالي املدير سالو، ستيفن

  www.depa.com للشركة: اإللكتروني املوقع زيارة ُيرجى املعلومات، من ملزيد

 للمحررين: مالحظات

عد
ُ
  مراكز ديبا شركة في األربع الرئيسية األعمال وحدات وتحتل العاملية. الداخلي الديكور  حلول  توفير في متخصصة استراتيجية إدارة شركة "ديبا" شركة ت

ً
 في رائدة

 وتتمركز العالم، حول  املوظفين آالف بخدمات املجموعة تستعين ديكو. ومجموعة الداخلي، للديكور  وديبا وفيدر، ستوديو، ديزاين وهي: بها، تعمل التي األسواق

  األوسط. والشرق  وأوروبا آسيا إقليمية: مراكز ثالثة في عملياتها

 وتشكل وموظفيها. ومساهميها لعمالئها االستثنائي واألداء والربحية االستدامة تحقيق في بها، الرئيسية األعمال وحدات جميع تتشاركها والتي "ديبا"، رسالة تتمثل

  املتميزة. والخدمة واملهنية واملساءلة والنزاهة الشفافية وهي: ديبا، مجموعة أعمال جميع من يتجزأ ال جزًءا التالية الخمس األساسية القيم

  املتحدة. العربية باإلمارات دبي في مقرها ويقع (،DEPA: DU )بالرمز: دبي ناسداك بورصة في املحدودة ديبا شركة دراجإ تم وقد

  مدقق: غير تجاري  بيان

  مدققة. غير التجاري  البيان هذا في الواردة األرقام جميع

 تحذيرية: مالحظة

 هذه يخص فيما وأهدافها الشركة خطط وبعض وأعمالها، عملياتها ونتائج ديبا، لشركة املالي بالوضع املتعلقة املستقبلية" "البيانات بعض الوثيقة هذه تتضمن

عد العناصر.
ُ
 تحدث قد ومالبسات ظروف على وتعتمد محتملة بأحداث تتعلق ألنها وشكوك مخاطر على وتنطوي  وتنبؤية نظرية بطبيعتها املستقبلية البيانات تلك وت

http://www.depa.com/
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 املحدودة ديبا شركة

 التجاري  التحديث

 العاملية الداخلي الديكور  حلول  

 3 من 3 صفحة

 هذه في ضمنًيا إليها املشار أو املذكورة تلك عن يختلف بما جوهرًيا تغييًرا الفعلية والتطورات النتائج تغيير إلى تؤدي قد التي العوامل من عدد وهناك املستقبل. في

  سبق ما وينطبق املستقبلية. البيانات
ً
 ديبا شركة إلى واملنسوبة الحًقا الصادرة أو الوثيقة هذه في الصادرة الشفهية أو الخطية املستقبلية البيانات كافة على صراحة

 املستقبلية. البيانات هذه تحديث ديبا شركة تعتزم وال عنها. بالنيابة يتصرف شخص أي أو املجموعة في آخر عضو أي أو

 --انتهى--

 


