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 صافي نقد

 230.0ملیون درھم إماراتي 

 2018أبرز نقاط الربع األول لعام 

 2017لعام عن الربع األول %) 11(ملیون درھم، بزیادة  409.3نمو إیرادات قوي بقیمة 
. ملیون درھم اماراتي 369.6  

ملیون درھم اماراتي ، ما یزید عن  230.0 صافي نقد باستثناء النقد المقید الذي بلغت قیمتھ
ملیون درھم ) 188.6( 2017عن الربع األول لعام % 22ملیون درھم اماراتي أو  41.4

 .إماراتي

 .درھم إماراتي 1,895إیرادات متراكمة تبلغ ما قیمتھ 

 اإلیرادات

 409.0ملیون درھم إماراتي 

 متراكمة

 1,895ملیون درھم إماراتي 

 أرباح صافیة 

  7.2ملیون درھم إماراتي
 ملیون درھم إماراتي بعد الحصص غیر المسیطرة 7.2أرباح صافیة بقیمة 

یتضمن التأثیر اإلیجابي لقرار البند ) ملیون درھم إماراتي 23.5( 2017الربع األول لعام 
  .القدیم الكبیر
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 تحدیث االستراتیجیة
عقب االنتھاء من المرحلتین األولیین من استراتیجیتنا، سینصب تركیز المجموعة على العوامل العشرة التالیة لخلق قیمة 

 :مستدامة للمساھمین على المدى الطویل

 
 قیمة مستدامة
 للمساھمین

 على المدى الطویل

1. 
 أعمال متراكمة
 عالیة الجودة

8. 
 تعزیز المیزانیة

 العمومیة

3. 
 تحسین مرافق التصنیع

7. 
 العائد على األصول

 السیولة. 10

6. 
النمو العضوي وغیر 

 العضوي

5. 
 تحصیل
 النقد

4  . 
 تعاون وحدات األعمال

 الرئیسیة

2. 
 الكفاءة

 واإلنتاجیة واالبتكار

9. 
 تنمیة 
 القیادة 

متابعة النمو العضوي وعملیات االستحواذ 6.
 تراكمیة القیمة

 تعزیز السیولة وقیمة العائد للمساھمین10.

تخلیص المیزانیة العمومیة من 8.
 المخاطر

 تحسین جودة وكمیة األعمال المتراكمة للمجموعة1.

رفع مستویات الكفاءة واإلنتاجیة، وتشجیع 2.
 االبتكار

ترشید أصولنا واستثماراتنا غیر 7.
 االستراتیجیة

ضمان االستخدام األمثل لمرافق 3.
 التصنیع وتعزیز مخرجات المجموعة

زیادة التعاون بین وحدات 4.
 األعمال الرئیسیة

 بناء القوة التشغیلیة الداعمة9.

التركیز على التحویل النقدي وتسویة 5.
المبالغ المستحقة المتبقیة منذ فترة 

 طویلة
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تم تعیین كیفین لیویس كمدیر جدید مع التركیز على •
 2020تنمیة األعمال وفقا لخطة سوق إكسبو 

 أداء وحدات األعمال الرئیسیة
 زخم تشغیلي إیجابي عبر وحدات أعمال المجموعة

 دیبا للدیكور الداخلي

 فیدر

قامت بنجاح بتسلیم مشروع بوتیجا فینیتا وكذلك •
 .بوتیكات دولتشي آند غابانا في إمتداد دبي مول

حازت على مشروع یخوت فاخرة ضخم تبلغ •
 130ملیون یورو ما یزید على  29قیمتھ 

 .ملیون درھم إماراتي

 مجموعة دیكو

فازت بعدد من المشاریع الجدیدة بزیادة كبیرة في •
  .سجل األعمال المتراكمة منذ نھایة العام

 دیزاین ستودیو
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 سجل األعمال المتراكمة

ھم 
در

ن 
یو

مل
تي

را
إما

 

 سجل المشاریع المتراكمة

 )بحسب سجل األعمال المتراكمة(مشاریع  10أكبر 

 بحسب التوزیع الجغرافي

#*�67  بحسب وحدات األعمال الرئیسیة 1�}  �̂1$�} 
 317�1
 �9�$
6"}�*1� 

  186 المملكة العربیة السعودیة بنى التحتیة، الریاض أعمال
  145 ألمانیا تجھیزات یخوت داخلیة مشروع

  134 ألمانیا تجھیزات داخلیة لیخت خاص مشروع

  80 المملكة العربیة السعودیة فندق ھیلتون جاردن إن ودبل تري، الریاض
  73 ألمانیا یخت خاص فاخر مشروع
  62 العربیة المتحدة اإلمارات منتجع جمیرا، دبي تطویر
  57 العربیة السعودیة المملكة الملك سعود، الریاض جامعة

  52 مالیزیا ماندارین أورینتال، كواال لومبور فندق
  48 العربیة المتحدة اإلمارات سكنیة فخمة، دبي مجمعات

  38 العربیة المتحدة اإلمارات فیال شاطئیة فاخرة، أبوظبي
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 دیزاین ستودیو 
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 التوقعات

إن جودة وقوة األعمال المتراكمة في رصید مجموعة دیبا، والتدفق المتواصل لألعمال المرتقبة، وصافي مركزھا النقدي القوي، •
 جمیعھا مقومات ممتازة تضمن تؤھل المجموعة للنجاح في أسواقھا األساسیة وتجاوز المخاطر

والمجموعة في سبیلھا إلى االنتقال للمرحلة التالیة من استراتیجیتھا، والتي تركز فیھا على النمو المستدام في إجمالي وصافي •
 األرباح

ومن شأن المكانة الرائدة القویة التي تتمتع بھا كل وحدة من وحدات أعمال المجموعة الرئیسیة في أسواقھا أن تساعدھا على •
 .استغالل فرص كل من النمو العضوي وغیر العضوي السانحة

 .وتظل التوقعات المستقبلیة للمجموعة ھي األكثر إیجابیة في جمیع األوقات•
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 مالحظة تحذیریة

المتعلقة بالوضع المالي لشركة دیبا، ونتائج عملیاتھا وأعمالھا، وبعض خطط الشركة " البیانات المستقبلیة"تتضمن ھذه الوثیقة بعض 

وُتعد تلك البیانات المستقبلیة بطبیعتھا نظریة وتنبؤیة وتنطوي على مخاطر وشكوك ألنھا تتعلق .  وأھدافھا فیما یخص ھذه العناصر

وھناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغییر النتائج .  بأحداث محتملة وتعتمد على ظروف ومالبسات قد تحدث في المستقبل

وینطبق ما سبق .  والتطورات الفعلیة تغییًرا جوھرًیا بما یختلف عن تلك المذكورة أو المشار إلیھا ضمنًیا في ھذه البیانات المستقبلیة

 عضوصراحًة على كافة البیانات المستقبلیة الخطیة أو الشفھیة الصادرة في ھذه الوثیقة أو الصادرة الحًقا والمنسوبة إلى شركة دیبا أو أي 

 .وال تعتزم شركة دیبا تحدیث ھذه البیانات المستقبلیة.  آخر في المجموعة أو أي شخص یتصرف بالنیابة عنھا


	شركة ديبا المحدودة�تحديث تجاري غير مُدقق للثلاث شهور المنتهية بتاريخ 31 مارس 2018�
	أبرز نقاط الربع الأول لعام 2018
	تحديث الاستراتيجية
	أداء وحدات الأعمال الرئيسية
	سجل الأعمال المتراكمة
	التوقعات
	Slide Number 7

