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 .2017 دیسمبر 31 في المنتھي العام عن نتائجھا تعلن الداخلي، الدیكور وأعمال حلول في الرائدة العالمیة المجموعة ،")دیبا(" المحدودة دیبا شركة

 المالیة النتائج ملخص

 
 
 
 

 

 الرئیسیة النقاط
 إماراتي درھم ملیون 153.6 الكامل العام ربح صافي بلغ •

o 195: 2016 في إماراتي درھم ملیون 52.0 أصل من إماراتي درھم ملیون 101.6 بقیمة بزیادة  % 

o إماراتیًا افلسً  25 بقیمة الواحد للسھم ربحیة تولید 

 إماراتي درھم ملیون 1,800.3 بقیمة إیرادات: اإلیرادات في قوي نمو •

o سنویًا %4 نمو وبنسبة ،إماراتي درھم ملیون 1,730.3 أصل من بزیادة 

 %10.1 بنسبة والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش: قویة ربح ھوامش •

o 2016 عام في %4.7 بنسبة مقارنة أساس نقطة 540 بمقدار والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش ارتفع 

  العام نھایة في) سابقًا مقیَّد( إماراتي درھم ملیون 261.5 بقیمة النقد صافي: قویة عمومیة میزانیة •

o 2016 عام في إماراتي درھم ملیون 141.7 أصل من إماراتي درھم ملیون 119.8 قدرھا بزیادة 

 إماراتي درھم ملیون 1,794 بقیمة متراكمة أعمال •

o المجموعة أسواق مختلف في السانحة الفرص من قویة بحزمة مدعومة 

  الواحد للسھم فلس 7.0 الخاص التوزیع زاید  فلس 8.5 بقیمة سنویةال رباحلأل عادیة توزیعات •

o الواحد للسھم فلس 6.0 بقیمة نھائیة رباحأل عادیة وتوزیعات للسھم فلس 2.5 بقیمة مؤقتة رباحأل  عادیة توزیعات 

o الواحد للسھم  فلس 7.0 الخاص التوزیع إلى إضافة 

 التغیّر 2016 2017 )إماراتي درھم بالملیون(
 %195+ 52.0 153.6 الربح صافي

 %4+ 1,730.3 1,800.3 اإلیرادات
 أساس نقطة 540+ %4.7 %10.1 والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش
 %257+ 7 25 )إماراتي فلس( السھم ربحیة
 %85+ 141.7 261.5 )سابقًا مقیَّد( النقد صافي
 %7- 1,927 1,794  المتراكمة األعمال سجل

 .فلس 8.5+ - 8.5 )إماراتي فلس( الواحد للسھم ألرباحل عادیة توزیعات

 أرباح: 2017 المالي للعام قیاسیة أرباح تسجیلھا عن تعلن" دیبا"
 %195 بنسبة بزیادة إماراتي درھم ملیون 153.6 بقیمة صافیة
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" دیبا" مجموعة حققت: "قائالً  للمجموعة، التنفیذي الرئیس تیرویت، ھامیش علّق الصدد، ھذا وفي
 المحددة ستراتیجیةاإل تنفیذ إلى 2017 عام في المجموعة نجاح ویُعزى. 2017 عام في ملحوظًا تقدًما

 األداء بفضل طویلة فترة منذ المسددة غیر الكبیرة المستحقات من العدید تسویة ذلك في بما بوضوح،
 إنجاز على اآلن المجموعة تركیز ینصب ،2017 عام في المحرز التقدم خلفیة وعلى. السلیم التشغیلي

 وتولید ات،اإلیراد وإجمالي صافي في ومتواصل مستدام نمو بتحقیق األجل طویلة ستراتیجیةاإل أھدافھا
 . الطویل المدى على للمساھمین قیمة وخلق نقدیة، أرباح

 األعمال ضتعرّ  فرص من لتقلّ  كما مادیًا، العمومیة میزانیتھا المجموعة عززت ،2017 عام خالل"
 المساءلة ثقافة وإرساء المخاطر إدارة أنظمة وتنفیذ المدینة الذمم تحصیل خالل من للمخاطر

 الخطط وضع مع المجموعة مستوى على ستراتیجياإل االستعراض من االنتھاء تم كما. بالمجموعة
 المضافة القیمة من ممكن قدر أقصى تحقیق وأخیًرا، األساسیة، غیر األصول من صللتخلّ  المناسبة

 منذ األولى للمرة رباحھاأل عادیة توزیعات بصرف" دیبا" قامت اإلجراءات، لھذه ونتیجة. للمساھمین
 ستصل المقترحة، النھائیة العادیة  األرباح إلى باإلضافة وھكذا،. 2017 سبتمبر في 2010 عام

 بصرف تقوم دیبا أن كما.  الواحد للسھم إماراتي فلس 8.5 إلى كامل العام عن العادیة األرباح توزیعات
 .الواحد للسھم فلس 7.0 قیمتھ ما خاصة أرباح

 في ملموس متقدّ  وإحراز متمیزة بمشاریع الفوز األربعة الرئیسیة األعمال وحدات كافة تواصلو"
 جمیع في إیجابیة األكثر تبقى للمجموعة المستقبلیة النظرة فإن ذلك، على وبناءً . مشاریعھا تنفیذ

 قالسو في الرائدة" دیبا" مجموعة مراكز جانب إلى اإلیجابیة، التوقعات ھذه شأن ومن. األوقات
 وغیر الطبیعي النمو فرص من الكاملة االستفادة من المجموعة تمّكن أن القویة، العمومیة ومیزانیتھا

 ".سواء حد على الطبیعي

  

 الرئیسیة النقاط

 بنسبة زیادة: اإلیرادات في قوي نمو
 سنویًا 4%

 قبل الربح ھامش: قویة ربح ھوامش
 %10.1 بنسبة والضرائب الفوائد

 درھم ملیون 153.6 بقیمة ربح صافي
 إماراتي

 قویة عمومیة میزانیة

 السانحة الفرص من قویة حزمة

 بقیمة سنویة رباحأل عادیة توزیعات
  فلس 8.5

 الواحد للسھم 7.0 بقیمة خاصة أرباح
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 عملیاتلل للمجموعة التنفیذي  لرئیسا استعراض 
  التشغیلیة

 المالي األداء على انعكس ما وھو ،2017 عام في لیستمر 2016 عام تحقق الذي الزخم تواصل
 . متمیز وضع في 2018 عام لدخول المجموعة أھّل الذي األمر للمجموعة، القوي

 المجموعة ھیكلة إلعادة المنطقیة األسباب قد 2017 عام في المنجز ستراتیجياإل االستعراض عزز
 األساسیة، غیر األصول جمیع تحدید عن أیًضا االستراتیجي االستعراض أسفر كما. 2016 عام في

 . منھا كل من للتخلص حاسمة خطط ووضع

 من العدید تحصیل إلى النقدیة المبالغ تحصیل على المنصرم العام خالل المجموعة تركیز وأدى
 فترات منذ المتبقیة القلیلة مبالغال تحصیل وسیستمر. طویلة فترة منذ المسددة غیر الكبیرة المستحقات

 المشاریع بتنفیذ وذلك المستقبل؛ على اآلن المجموعة تركیز وینصب ھذا. 2018 عام في طویلة
 .الجودة عالیة جدیدة بمشاریع والفوز لعمالئنا الحالیة

 أبرز كانت حیث ،2017 عام في قوي قیادة فریق وإنماء تكوین في االستثمار" دیبا" واصلت وقد
 المتمیز، األداء ثقافة ترسیخ في المجموعة واستمرت. الرئیسیة األعمال وحدات في تعییناتال

 الوظیفیة والدرجات للرواتب ومناسب متسق ھیكل وإقرار التنظیمي، االستعراض عملیة واستكملت
 العمل من مزیًدا 2018 عام یشھد أن المنتظر ومن. العالم مستوى على المجموعة شركات كافة في
 یمكن التي الجوانب لتحدید التنظیمیة الخرائط رسم خالل من وفورات تحقیق بغرض الجانب ھذا في
 .  الممكنة اإلنتاجیة والوفورات الكفاءة مستویات فیھا رئیسیة أعمال وحدة كل تحقق أن

 المجموعة، في بالمشاریع للفوز المراحل رباعي نظام تعمیم من االنتھاء تم ،2017 عام وخالل
 معدالت زیادة) أ: النظام ھذا ویتیح. المجموعة مخاطر إلدارة اآلن النظام ھذا استخدام تمی حیث
 فرص بأفضل تتمتع التي المشاریع إلى الجھد من مزید توجیھ إلمكانیة نظًرا بالمشاریع، الفوز

 قیقتح) ج المالیة؛ الناحیة من جدوى األكثر المشاریع متابعة تتم حیث الربحیة تعزیز) ب النجاح؛
 توجیھًا أكثر منھجیة اتباع) د للموارد؛ وترشیًدا كفاءة األكثر االستخدام من التكالیف في وفورات

 .  للمجموعة العامة المخاطر حجم من لیقلّ  مما بالمشاریع، الفوز نحو

 مقارنة االستحواذ فرص تقییم في االستمرار مع العضوي، النمو في االستثمار المجموعة تواصل
 المجاالت 2017 عام في المنجز ستراتیجياإل االستعراض دحدّ  وقد. والمالیة ستراتیجیةإلا بأھدافھا

 بھدف فیھا عضوي غیر نمو تحقیق إلى ستحتاج التي وتلك فیھا، العضوي االستثمار یلزم التي
 . الطویل المدى على للمساھمین المستدامة القیمة من ممكن قدر أقصى تحقیق

 لتحقیق یؤھلھا متمیز بمركز المجموعة في الرئیسیة األعمال وحدات من ةوحد كل تتمتع الواقع، في
  .2018 عام في النجاح
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 فیدر   

 للمجموعة، األوروبیة الذراع ،"فیدر" شركة أعمال أنشطة في قویة نتائج تحقیق المنصرم العام شھد
 فقد. القیمة عالیة المنزلیة الدیكورات وسوق الخاصة والطائرات الفاخرة الیخوت في والمتخصصة

 درھم ملیون 33.0 بقیمة وأرباح إماراتي درھم ملیون 344.6 بقیمة إیرادات "فیدر" شركة حققت
 بعام مقارنة %15 أو إماراتي درھم ملیون 45.7 بقیمة اإلیرادات في زیادة لیمثّ  مما إماراتي،

 أو إماراتي درھم ملیون 16.2 بقیمة األرباح في وزیادة) إماراتي درھم ملیون 298.9( 2016
 ).إماراتي درھم ملیون 16.8( 2016 بعام مقارنة %96 بنسبة

 بعام مقارنة قویة بزیادة ،%13.4 بنسبة والضرائب الفوائد قبل ربح شھام "فیدر" لتسجّ  كما
 في مصانعھا بین ،2016 عام في "فیدر" شركة أنشطة اندماج أسفر وقد). 8.1%( 2016

 .2017 عام في الكفاءة مستویات رفع عن وھایدفلینغ، لودینغھاوزن

 على الداخلیة الدیكورات أعمال تنفیذ خدمات في العالمیة بریادتھا واسع نطاق على "فیدر" وتشتھر
 "فیدر" تواصل لذلك، ونتیجة. أعمالھا جودة على وعراقتھا الشركة سمعة وتشھد. الفاخرة الیخوت

 فازت 2017 عام أواخر وفي أوروبا، في السفن بناء أحواض كبرى من عمالقة بمشاریع الفوز
 واحتاللھا المشّرف المتراكمة أعمالھا سجل تنامي ومع. فلوریدا في كبیر سكني وعبمشر الشركة

 .2018 عام في قدًما لالنطالق یؤھلھا متمیز بمركز "فیدر" تتمیز السوق، في رائدة مكانة

  الداخلي للدیكور دیبا
 المناسبة الدیكور خدمات تقدم والتي للمجموعة، أوسطیة الشرق الذراع ھي" الداخلي للدیكور دیبا"

 تحقیق 2017 عام شھد وقد. المدنیة التحتیة والبنى والنقل والتجارة واإلسكان الضیافة لقطاعات
 ملیون 837.4 بقیمة إیرادات الشركة حققت فقد. الداخلي للدیكور دیبا أعمال أنشطة في قویة نتائج
 بقیمة اإلیرادات في زیادة یمثل مما إماراتي، درھم ملیون 131.7 بقیمة وأرباح إماراتي درھم

 في وزیادة) إماراتي درھم ملیون 655.4( 2016 بعام مقارنة %28 أو إماراتي درھم ملیون 182.0
 ).إماراتي درھم ملیون 3.5( 2016 بعام مقارنة إماراتي درھم ملیون 128.2 بقیمة األرباح

 قویة بزیادة ،%18.7 بنسبة والضرائب الفوائد قبل ربح ھامش الداخلي للدیكور دیبا لتسجّ  كما
 من عدد تحصیل إلى للشركة المالي األداء في نالتحسّ  ویُعزى). %3.3( 2016 بعام مقارنة

 كما. الحالیة امشاریعھ لمحفظة القوي التشغیلي األداء بفضل طویلة فترة منذ المسددة غیر المستحقات
 منھ انتھت والذي دبي في الكبرى المشروعات بأحد المتعلقة المبالغ واستالم تخلیص العام شھد

 الذي المشروعات بأحد المتعلقة المبالغ واستالم تسویة إلى التوصل وكذلك ؛2010 عام في الشركة
 .2012 عام في بھ العمل بدأ

 األعمال تطویر في ستراتیجیةإل مراجعة عملیة" يالداخل للدیكور دیبا" أتمت ،2017 عام وخالل
 تستھدف والتي العمالء، عالقات إلدارة جدیدة منھجیة تنفیذ عن أسفر ما وھو بالمشاریع، والفوز

 حول المتمحورة المنھجیة ھذه تطویر وسیتم. أفضل نحو على وتخدمھم والجدد القدامى العمالء كبار
 . 2018 عام ارمد على األعمال تطویر أجل من العمیل

 ذلك في بما ،2017 عام في الكبرى العقود من بالعدید الداخلي للدیكور دیبا فازت اإلطار، ھذا وفي
 سكنیة وملكیة الریاض، في إن وجاردن تري دوبل ھیلتون فندقو جدة، في حكومیة لوزارة مشروع
 في السانحة الكبیرة الفرص اقتناص الداخلي للدیكور دیبا وتواصل. أبوظبي في خاصة شاطئیة
 . 2020 إكسبو لمعرض دبي استعدادات مستغلة المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في المستھدفة سوقھا

 

 بنسبة زیادة: اإلیرادات في قوي نمو
 ملیون 344.6 وبقیمة سنویًا15%

 إماراتي درھم

 والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش
 %13.4 بنسبة

 درھم ملیون 33.0 بقیمة أرباح
 سنویًا%96 بنسبة بزیادة ،إماراتي

 الكفاءة مستویات لرفع المصانع اندماج

 

 

 بنسبة زیادة: اإلیرادات في قوي نمو
 ملیون 837.4 وبقیمة سنویًا 28%

 إماراتي درھم

 قبل الربح ھامش: قویة ربح ھوامش
 %18.7 بنسبة والضرائب الفوائد

 درھم ملیون 131.7 بقیمة أرباح
 إماراتي

 غیر المستحقات من عدد تحصیل
 طویلة فترة منذ المسددة
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 دیكو مجموعة

 الدیكور قطاع على تركز التي دیكو،: لھا مقًرا األوسط الشرق من تتخذ التي" دیكو مجموعة" تضم
 بتورید تقوم التي ،ةوكرار الخشبیة؛ واألعمال النجارة خبراء والدیار، الراقي؛ والتجزئة التجاري
  المتمیز، األداء من عاًما دیكو مجموعة شھدت وقد. الفاخرة والغرانیت والحجارة الرخام وتركیب

 اإلیرادات في زیادة لیمثّ  مما إماراتي، درھم ملیون 283.6 بقیمة إیرادات المجموعة حققت حیث
 وبلغت). إماراتي درھم ملیون 275.1( 2016 بعام مقارنة %3 أو إماراتي درھم ملیون 8.5 بقیمة
 االنخفاض ھذا وجاء ،)إماراتي درھم ملیون 21.8: 2016( إماراتي درھم ملیون 16.3 العام أرباح
 .الدیار شركة في الخاسرة المشاریع من لعدد نتیجة

 %).8.2: 2016( %5.9 بنسبة والضرائب الفوائد قبل ربح ھامش دیكو مجموعة حققت وقد

 منطقة في الجدید روبنسونز متجر: تاریخھ حتى عقودھا ألكبر دیكو مجموعة إبرام 2017 عام شھد
 مول دبي في الدیكور أعمال تنفیذ مشروع أیًضا دیكو أنجزت ذاتھ، العام وخالل. سیتي فیستیفال دبي

 . اإللكترونیة المنتجات بیع في عالمیًا الرائدة األمریكیة التجاریة العالمات إلحدى

 آند دولتشي ذلك في بما مول، دبي متاجر من العدید في جدیدة بأعمال یكود مجموعة فازت كما
 ).جدید عمیل( فینیتا وبوتیغا فالنتینو، غابانا،

 وحالیًا. القائمة مصانعھا أحد بجوار ضخم مجمع على ةكرار شركة استحوذت ،2017 عام وفي
 ومن. الضخم المجمع ھذا إلى اآلخرین مصنعیھا من عملیاتھا جمیع لنقل النھائیة المراحل في ةاررك

 في وفورات تحقیق جانب إلى عالیة كفاءة مستویات بلوغ إلى ةكرار مصنعي دمج یؤدي أن المتوقع
 . اإلنتاجیة

 تقدیم دیكو تستطیع يوبالتال عملیاتھا، مع الدیار عملیات دمج حالیًا دیكو تشھد ذلك، إلى باإلضافة
 وسیؤدي. أبوظبي في الكائنة التصنیع مرافق من الراقي والتجزئة التجاري الدیكور قطاع في إنتاجھا

 .2018 عام مدار على دیكو مجموعة إنفاق ترشید عن الناتجة الوفورات من مزید إلى الدمج ھذا

 ستودیو دیزاین

 إشراف في العام خالل ملحوظًا تشغیلیًا تقدًما للمجموعة، اآلسیویة الذراع ستودیو، دیزاین حققت
 دیزاین أصبحت ،2016 بعام مقارنة واألرباح اإلیرادات انخفضت حین في. الجدید القیادة فریق

 دخولھا مع مستدامة نقدیة أرباح وتحقیق باألعمال للفوز یؤھلھا بكثیر أفضل وضع في اآلن ستودیو
 إماراتي درھم ملیون 366.9 بقیمة إیرادات ستودیو دیزاین حققت ،2017 عام ففي. 2018 عام

 57.3: 2016( إماراتي درھم ملیون 4.7 بقیمة وأرباح) إماراتي درھم ملیون 482.3: 2016(
 ).إماراتي درھم ملیون

 عام عن انخفاض لةمسجّ  ،%1.6 بنسبة والضرائب الفوائد قبل ربح ھامش ستودیو دیزاین حققت
2016 )14.4%(. 

 عام في سنغافورة حققت حیث الرئیسیة أسواقھا من عدد بتباطؤ ستودیو دیزاین إیرادات تأثرت وقد
 من عدد تجاوز فقد األرباح، تحقیق منظور ومن. السابق بالعام مقارنة بكثیر أقل إیرادات 2017

 والتأثیر الربح ھوامش انخفاض إلى أدى مما المقررة، المیزانیة في تكالیفھا ستودیو دیزاین مشاریع
 خفض أجل من العام خالل المادیة الھیكلة إعادة تكالیف الشركة تكبدت كما. الحالي العام أرباح على

 . المستقبل في التصنیع تكالیف

 ملحوظة تشغیلیة تحسینات

 درھم ملیون 366.9 بقیمة إیرادات
 إماراتي

 والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش
 %1.6 بنسبة

 إماراتي درھم ملیون 4.7 بقیمة أرباح

 

 بنسبة زیادة: اإلیرادات في قوي نمو
 ملیون 283.6 وبقیمة سنویًا 3%

 إماراتي درھم

 والضرائب الفوائد قبل الربح ھامش
 %5.9 بنسبة

 درھم ملیون 16.3 بقیمة أرباح
 إماراتي

 حتى عقد أكبر دیكو مجموعة نفّذت
 تاریخھ

 مستویات لتعزیز كارارا مصانع اندماج
 اإلنتاجیة في وفورات وتحقیق الكفاءة
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 ھیكلة وبإعادة سنغافورة، في عملیاتھا بدمج ستودیو دیزاین قامت فقد التشغیلیة، الناحیة ومن
 استغالل الشركة وواصلت. 2017 عام خالل بھا الخاصة التصنیع ومرافق اإلداریة منظومتھا

 الشرق إلى باإلضافة ومالیزیا، سنغافورة يف المستھدفة األسواق داخل سواءٌ  لھا السانحة الفرص
: الشركة بھا فازت التي المشروعات وشملت. الدولیة األسواق من وغیرھا والصین وتایالند األوسط

 ومتجر ھوتل إم سیتیزن وفندق سنغافورة؛ في سینتوسا آوتبوست وفندق دیجیتاالیف فونان مول
 .الصین في سریزیدن ھینغیو وشینزین كوااللمبور؛ في روبنسونز

 المتراكمة األعمال سجل

 فلوریدا؛ في ضخم سكني مشروع ذلك في بما الكبرى، العقود من بعدد المجموعة فازت العام، خالل
 غابانا آند ودولتشي ألمانیا؛ في فاخر یخت ومشروع جدة؛ في الحكومیة الوزارات إلحدى ومشروع

 وفندق سنغافورة؛ في سینتوسا آوتبوست وفندق دیجیتاالیف فونان ومول مول؛ دبي في فینیتا وبوتیغا
 .الصین في ریزیدنس ھینغیو وشینزین كوااللمبور؛ في روبنسونز ومتجر ھوتل إم سیتیزن

 دیبا مجموعة وتحافظ. إماراتي درھم ملیون 1,794 بقیمة متراكمة أعمال بسجل العام دیبا أنھت وقد
 السانحة الكبیرة الفرص استغالل في المجموعة استمرار مع المتراكمة األعمال من السجل ھذا على
 الفاخرة، العالمیة الیخوت وطلبیات ،"2020 إكسبو" معرض أن كما. المستھدفة العالمیة سوقھا في

 األسواق في القوي النمو إلى باإلضافة أسواقھا، في الرئیسیة األعمال لوحدات الرائدة والمكانة
 أعمالھا سجل إنماء تواصل كي دیبا لمجموعة قویة دفع عوامل جمیعھا ستكون للمجموعة، األساسیة
 . ومربحة جذابة مشاریع خالل من المتراكمة

 التوقعات

 في ومتواصل مستدام نمو تحقیق: ستراتیجیتھاإ من التالیة المرحلة على اآلن دیبا مجموعة تركز
 ومن. الطویل المدى على للمساھمین قیمة وخلق نقدیة، أرباح وتولید اإلیرادات، وإجمالي صافي

 في الرئیسیة المجموعة أعمال وحدات من وحدة كل بھا تتمتع التي القویة الرائدة المكانة شأن
 من كل فرص استغالل على تساعدھا أن ،دیبا لمجموعة المالي المركز قوة إلى باإلضافة أسواقھا،

 .السانحة العضوي وغیر العضوي النمو

 ملیون 1,794 بقیمة متراكمة أعمال
 إماراتي درھم

 السانحة الفرص من قویة حزمة

 

 

 من التالیة المرحلة على اآلن دیبا تركز
 ستراتیجیتھاإ

 على للمساھمین مستدامة قیمة خلق
 الطویل المدى

 العضوي وغیر العضوي النمو فرص
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 المالي االستعراض

 المالي األداء

 المبالغ من عدد وتحصیل تسویة خالل من قیاسیة رباحأل المجموعة تحقیق 2017 عام شھد
 153.6 بقیمة أرباًحا المجموعة حققت حیث: السلیم التشغیلي األداء بفضل طویلة فترة منذ المستحقة

 بعام مقارنة %195 بنسبة أو إماراتي درھم ملیون 101.6 بقیمة بزیادة ،إماراتي درھم ملیون
 ).إماراتي درھم ملیون 52.0( 2016

 إماراتي، درھم ملیون 1,800.3 بقیمة إیرادات دیبا حققت ،2017 دیسمبر 31 في المنتھي العام في
 درھم ملیون 1,730.3( 2016 بعام مقارنة %4 أو إماراتي درھم ملیون 70.0 بقیمة زیادة أي

 ).  إماراتي

 غیر لمدیونیاتا من بعدد المتعلقة المستحقات تحصیل في ملحوظًا تقدًما حققت المجموعة أن ورغم
 في الرئیسیین المقاولین بعض على تؤثر ھیكلیة مسائل ھناك تزال فال طویل، وقت منذ المسددة
 الھیكلیة، المسائل وھذه طویل وقت منذ المسددة غیر المدیونیات ھذه لتسویة ونتیجة. األوسط الشرق

 مخصصات في ماراتيإ درھم ملیون 27.5 بقیمة صافیًا تراجًعا المجموعة تسجیل 2017 عام شھد
 . التجاریة مستحقاتھا رصید فیھ انخفض الذي الوقت نفس في تحصیلھا، في المشكوك الدیون

 ملیون 1.4 بقیمة ضئیلة بخسارة التابعة الشركات ُمنیت ،2017 دیسمبر 31 في المنتھي العام وفي
 .2016 عام في إماراتي درھم ملیون 5.3 بلغت بأرباح مقارنة ،إماراتي درھم

 ؛)إماراتي درھم ملیون 10.1: 2016( إماراتي درھم ملیون 11.4 التمویل مصاریف صافي وبلغ
: 2016( إماراتي درھم ملیون 170.4 بقیمة الضرائب قبل أرباًحا المجموعة حققت لذلك، ونتیجة
 ).إماراتي درھم ملیون 71.7

 2017 عام في إماراتي درھم ملیون 16.8 بمبلغ الدخل ضریبة مصروفات المجموعة أدرجت
 رئیسي بشكل الضرائب مصروفات في االنخفاض ویعزى). إماراتي درھم ملیون 19.7: 2016(

 بعام مقارنة 2017 عام في للضریبة الخاضعة اآلسیویة البلدان في المحققة األرباح انخفاض إلى
 الخاضعة بلدانال في العملیات على الفعلي الضریبة معدل انخفض فقد ذلك، على وعالوة. 2016

 ). %18: 2016( %13 لىإ للضریبة

 درھم ملیون 6.5 بمبلغ مقارنة إماراتي درھم ملیون 1.3 المسیّطرة غیر الحصص بلغت وقد
 لشركة المجموعة بملكیة األول المقام في المسیّطرة غیر الحصص وتتعلق. 2016 عام في إماراتي
 . باركر شركة إلى باإلضافة ستودیو دیزاین

 أي الواحد، للسھم إماراتیًا فلًسا 25 بقیمة فةومخفّ  أساسیة ربحیة دیبا حققت ،آنفًا للمذكور ونتیجة
 ).الواحد للسھم فلس 7( 2016 عام عن فلًسا 18 قدرھا بزیادة

  النقدیة التدفقات

 كما. العام خالل النقدیة التدفقات تعزیز إلى طویل وقت منذ المسددة غیر المدیونیات تحصیل أدى
 الزمنیة الجداول إلى أساسي بشكل ذلك ویرجع العام، من الثاني النصف في العامل المال رأس زاد

 إلى دىأ مما الكبرى، المشاریع من عدد في الدفعات سداد في التأخیرات وبعض المشاریع لتنفیذ
 النقدیة التدفقات صافي ارتفع لذلك، ونتیجة. العام خالل للمجموعة العامة النقدیة التحویالت انخفاض
 درھم ملیون 61.9: 2016( إماراتي درھم ملیون 143.5 إلى التشغیلیة األنشطة من المتحققة
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 مع 2018 عام من الثاني النصف مدار على جزئیًا الزیادة ھذه تتراجع أن المتوقع ومن). إماراتي
 .النقدي التحصیل عملیات على المنصب تركیزھا في المجموعة استمرار

 28.7: 2016( إماراتي درھم ملیون 23.5 للعام االستثماریة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي بلغ
 عام في المسجلة الواردة النقدیة بالتدفقات األساس في السنوي الفرق ویرتبط). إماراتي درھم ملیون

 تاریخ حتى بھا المحتفظ االستثمارات استرداد من والمتحصالت األصول بیع بسبب 2016
 .الثابتة والودائع االستحقاق

 إماراتي درھم ملیون 76.7 بمبلغ الممّولة قروضھا من المجموعة خفضت ،2017 عام خالل
. 2010 عام منذ األولى للمرة أرباحھا توزیعات وصرفت) إماراتي درھم ملیون 72.1: 2016(

 إماراتي درھم ملیون 115.1 إلى التمویلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي ارتفع لذلك، ونتیجة
 ).إماراتي درھم ملیون 92.5: 2016(

 إماراتي درھم ملیون 32.7 قیمتھا بلغت إیجابیة حركة عن الصرف أسعار في الفروق أسفرت وقد
 سعر بارتفاع األساس في ذلك وارتبط. حكمھ في وما النقد في) إماراتي درھم ملیون 10.4: 2016(

 . اإلماراتي الدرھم مقابل والیورو السنغافوري الدوالر صرف

 ،إماراتي درھم ملیون 396.8 بقیمة صافي نقدي بمركز العام المجموعة أنھت ،آنفًا للمذكور ونتیجة
 قدرھا بزیادة ،إماراتي درھم ملیون 261.5 بقیمة – المقیَّد النقد باستثناء – صافي نقدي ومركز
 ).إماراتي درھم ملیون 141.7( 2016 بعام مقارنة إماراتي درھم ملیون 119.8

 المالي المركز
 المال رأس بتسھیالت واالحتفاظ متطلباتھا لتلبیة الكافیة السیولة على الحفاظ على المجموعة تحرص
 حكمھ في وما النقد قیمة بلغت. القویة المصرفیة عالقاتھا خالل من احتیاجاتھا لجمیع المناسبة العامل

 ). يإمارات درھم ملیون 271.0: 2016( إماراتي درھم ملیون 308.6 العام نھایة في

 إماراتي، درھم ملیون 1,397.0 األم الشركة لمساھمي العائدة الملكیة حقوق بلغت العام، نھایة وفي
 ).إماراتي درھم ملیون 1,215.7( 2016 بعام مقارنة إماراتي درھم ملیون 181.3 قدرھا بزیادة أي

 615,567,739( سھًما 608,701,656 العام نھایة في للمجموعة درةلُمصْ ا العادیة األسھم عدد بلغ
 ).خزینة سھم 6,866,083 منھا مطروًحا ُمصدًرا عادیًا سھًما

  األرباح توزیعات
 .2010 عام منذ األولى للمرة العادیة األرباح لتوزیعات" دیبا مجموعة" صرف 2017 عام شھد

 من %50 إلى %25 بین ما بصرف تقضي التي حاألربا لتوزیع المجموعة سیاسة مع وتماشیًا
 في المنتھي للعام العادي للسھم فلس 8.5 بقیمة أرباح عادیة بتوزیع یُوصى سنویًا، العادیة  األرباح

 في انعقاده المقرر السنوي العمومیة الجمعیة اجتماع في المساھمین موافقة بعد 2017 دیسمبر 31
 دبي التجاري، بالخلیج تاور، فیجن في 35 الطابق في 2018 أبریل 25 یوم 13:00 الساعة تمام

  ).یوجد ال: 2016(

 

 توزیعات فإن ،2017 سبتمبر في للسھم فلسا 2.5 بقیمة مؤقتة عادیة أرباح توزیعات صرف وعقب
 ،2018 مایو 20 في مستحقة العادي، للسھم إماراتي فلس 6.0 ستكون للعام النھائیة العادیة األرباح
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 لتوزیعات استحقاق آخر تاریخ ویكون ،2018 مایو 6 السھم أرباح توزیعات استحقاق تاریخ ویكون
 . 2018 مایو 3 األسھم أرباح

 نفسھ الوقت في احدالو للسھم فلس7.0 بقیمة خاصة ارباح توزیع على الموافقة امكانیة بحث سیتم كما
 .نھائیة عادیة كأرباح

 األسھم سیولة وتعزیز اإلدراج تحسینات

 من عدًدا دیبا مجموعة تتبنى الطویل، المدى على ھمینللمسا مستدامة قیمة بتحقیق التزامھا إطار في
 الصعیدین على األفراد والمستثمرین االستثماریة للمؤسسات أسھمھا جاذبیة لزیادة المبادرات

 . كفاءة أكثر تسعیًرا أسھمھا تسعیر وضمان السیولة، تحسین وكذا والدولي، اإلقلیمي

 "إنترناشیونال كابیتال شعاع" شركة مع التعاقد عن "دیبا مجموعة" أعلنت ،2018 ینایر 29 وفي
 ووجود البیع وسعر الشراء سعر بین السعري الفرق تقلیص وضمان السیولة توفیر خدمات لبدء

 . الحاجة تستدعي كما وبیًعا شراءً  األسھم تداول في الثقة المستثمرین یكسب مما سوقي عمق/طلب

 المحدودة السیولة تسمح ولم. الدولیة اإلیداع شھادات نامجبر إنھاء دیبا أتمت ،2018 فبرایر 26 وفي
 . بالتكلفة للبرنامج

 من المالیة األوراق لتداول دبي ناسداك منصة في دیبا إدراج عملة تحویل یسري أن المتوقع ومن
 الذي العائق وبإزالة. 2018 مارس شھر في نافًذا ویصبح اإلماراتي الدرھم إلى األمریكي الدوالر

 إلى دیبا إدراج عملة تحدید إعادة تؤدي أن المتوقع فمن اإلقلیمیین، المستثمرین یعترض ما اغالبً 
 السیولة وتحسین األفراد والمستثمرین االستثماریة المؤسسات من لمستثمریھا أسھمھا جاذبیة زیادة
 .اإلقلیمي المستوى على

 جمیع بتقدیم اأیضً  المجموعة تزمتل للمستثمرین، الوصول وإمكانیات الشفافیة لتعزیز محاولة وفي
  .واإلنجلیزیة العربیة باللغتین – السوقي البیان كھذا – السوقیة اإلفصاح بیانات
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 :مع التواصل یُرجى المعلومات، من لمزید

 المحدودة دیبا شركة
 2100 446 4 971+: ھاتف

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

  www.depa.com: للمؤسسة اإللكتروني الموقع زیارة یُرجى المعلومات، من لمزید

 :للمحررین مالحظات

 دیبا شركة في األربع الرئیسیة األعمال وحدات وتحتل. العالمیة الداخلي الدیكور حلول توفیر في متخصصة ستراتیجیةإ إدارة شركة" دیبا" شركة تُعد
 آالف بخدمات المجموعة تستعین. دیكو ومجموعة الداخلي، للدیكور ودیبا وفیدر، ستودیو، دیزاین: وھي بھا، تعمل التي األسواق في رائدة مراكز

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

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

 . المتمیزة

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

 :تحذیریة مالحظة

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

 عن یختلف بما جوھریًا تغییًرا الفعلیة والتطورات النتائج تغییر إلى تؤدي قد التي العوامل من عدد وھناك. المستقبل في تحدث قد ومالبسات ظروف
 سواءٌ  ،الشفھیة أو الخطیة المستقبلیة البیانات كافة على صراحةً  سبق ما وینطبق. المستقبلیة البیانات ھذه في ضمنیًا إلیھا المشار أو المذكورة تلك

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

 --انتھى--
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