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معلومات عن الشركة

داماك للتنمية العقارية المحدودة (داماك) مطور رائد للعقارات الفاخرة في المنطقة

تتبــوأ شــركة «دامــاك العقاريــة» مركــز الصدارة
فــي ســوق العقــارات المترفــة فــي الشــرق
األوســط منــذ العــام  ،2002جلبــت عبــر الســنين
تجربــة نمــط الحيــاة المترفــة للمقيميــن مــن
جميــع أنحــاء العالــم .وقــد رســخت «دامــاك
العقاريــة» مكانتهــا باعتبارهــا مــن أفضــل
المطوريــن العقارييــن فــي المنطقــة ،حيــث
قدمــت تصاميــم رائعــة وأقصــى درجــات
الجــودة وتركــت بصمتهــا علــى أرقــى وأحــدث
أنمــاط المعيشــة المعاصــرة .وقــد توســعت
أعمــال الشــركة عبــر منطقــة الشــرق األوســط
لتمتــد مشــاريعها فــي كل مــن اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة
الســعودية واألردن ولبنــان.
وقامــت «دامــاك العقاريــة» بتســليم مــا يقــارب
 ١٣ألــف منــزل (دبــي وأبوظبــي وجــدة) حتــى 31
ديســمبر  ،2014ولديهــا محفظــة تطويــر تزيــد
علــى  ٣٨ألــف وحــدة فــي مراحــل مختلفــة

مــن البنــاء والتخطيــط .وهــذا يتضمــن  ١٠آالف
وحــدة تقريبــً مــن الغــرف الفندقيــة والشــقق
الفندقيــة متكاملــة الخدمــات ،حيــث ســتتم
إدارتهــا بواســطة الــذراع الفندقــي للشــركة،
«دامــاك للفنــادق والمنتجعــات».
وتتمثــل رؤيــة دامــاك فــي تقديــم نمــط حيــاة
متــرف بفضــل تطويــر مشــروعات ســكنية
وضيافــة وترفيهيــة وتجاريــة عاليــة الجــودة.
ومــن أهــم أولويــات الشــركة رغبتهــا فــي
ـداء
الوفــاء بتطلعــات واحتياجــات عمالئهــا ،ابتـ ً
مــن اختيــار شــركاء التطويــر مثــل المهندســين
المعمارييــن والمصمميــن والمقاوليــن ،وصــو ً
ال
إلــى تســليم المفاتيــح.
ولضمــان تســليم المشــروعات التطويريــة
وفقــً ألعلــى معاييــر ممكنــة ،توفــر دامــاك
بيئــة عمــل مناســبة للموظفيــن األكفــاء

الجوهرة

وتختــار فقــط الشــركاء المناســبين وتقــوم
بتطويــر المشــاريع فــي مواقــع ممتــازة.
وكعالمــة رائــدة فــي الســوق ،دخلــت «دامــاك
العقاريــة» فــي شــراكات مــع بعــض أكثــر
عالمــات األزيــاء والتصميــم العالميــة تميــزًا،
لكــي تجلــب مفاهيــم معيشــية جديــدة
ومثيــرة إلــى الســوق.
إذ تضــم مشــاريع الشــركة مضمــار غولــف
بتصميــم تايغــر وودز ،وبــإدارة مؤسســة
ترامــب ،وشــقق فاخــرة بتصاميــم داخليــة
تحمــل توقيــع دار األزيــاء اإليطاليــة
«فيرساتشــي» ،وأخــرى مــن «فنــدي» ،إلــى
جانــب فلــل فخمــة بتصاميــم مــن ترامــب،
فضــ ً
ا عــن المفهــوم الجديــد الــذي تجلبــه
«باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس» مــن خــال
تقديمهــا لخدمــات متكاملــة ال تضاهــى.
تطــور الشــركة كذلــك اثنيــن مــن المجتمعــات

داماك ميزون كور جاردان

التطويريــة الفاخــرة فــي دبــي ،وهمــا «أكويــا
مــن دامــاك» و «أكويــا أكســجين» واللــذان تبلــغ
مســاحتهما اإلجماليــة نحــو  100مليــون قــدم
مربعــة.
ويضــم كل مشــروع مضمــار فريــد للغولــف
ويتألــف مــن  18حفــرة بمعاييــر دوليــة ،حيــث
يقــوم جيــل هانــس بتصميــم مضمــار «ترامــب
انترناشــيونال غولــف كلــوب ،دبــي» ،فيمــا
يصمــم تايغــر وودز مضمــار «ترامــب وورلــد
غولــف كلــوب ،دبــي» ،وســتقوم مؤسســة
ترامــب بــإدارة المضماريــن لتقديــم أفضــل
خدمــات الغولــف علــى أعلــى مســتوى.
ويوفــر كل مشــروع فلــ ً
ا وشــققًا فاخــرة،
تقــدم مفهــوم معيشــة بتوقيــع
حيــث
ّ
كبــرى العالمــات التجاريــة ،إذ يوفــر «أكويــا مــن
دامــاك» فلــل «باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس»
وفلــل «فنــدي» ،وقصــور «ترامــب إســتايتس»

المذهلــة ،التــي تقــدم نمــط حيــاة هــادئ فــي
خصوصيــة مجتمــع متميــز.
وبصفتهــا شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال
العقــارات التــي تحمــل توقيــع عالمــات
تجاريــة ،تطــور كذلــك دامــاك مشــروع «دامــاك
تــاورز مــن بارامونــت» فــي منطقــة البــرج بدبــي،
والــذي تبلــغ قيمتــه االســتثمارية  ١ ،٣٥مليــار
دوالر أمريكــي ،ويتضمــن أول فنــدق ومســاكن
فاخــرة متكاملــة الخدمــات تحمــل اســم
«بارامونــت» فــي المنطقــة.

مــع عالمتيهــا «دامــاك ميــزون» و «نايــا».
وتبنــي «دامــاك العقاريــة» الجيــل الجديــد مــن
الحيــاة المترفــة فــي الشــرق األوســط برؤيــة
واضحــة وزخــم كبيــر ،ونظــرًا الســتمرار دامــاك
فــي ابتــكار وجلــب مفاهيــم جديــدة للســوق،
فــإن الشــركة عازمــة علــى المضــي فــي
أدائهــا القــوي.

وستوســع «دامــاك العقاريــة» محفظتهــا
الخاصــة بالضيافــة خــال الســنوات الثــاث
المقبلــة لتصــل إلــى مــا يقــارب  ١٠آالف وحــدة،
حيــث ســتمتد مشــروعات الشــركة الجديــدة
التــي ســيتم افتتاحهــا خــال األشــهر القليلــة
المقبلــة فــي مواقــع مختلفــة مــن منطقــة
البــرج والمناطــق الرئيســة األخــرى فــي دبــي،

داماك ميزون كانال فيوز

أُنجز عام2014 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)838،366 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)527،818 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)254 :

أُنجز عام2014 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)542،631 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)290،356 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)150 :

أُنجز عام2014 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)431،075 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)208،184 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)116 :

• شقق منتقاة مع تصاميم داخلية من «فيرساتشي هوم»
• حراسة وخدمات للمقيمين على مدار  24ساعة
• كاميرات مراقبة تغطي كافة أرجاء المشروع
• حمامات سباحة منفصلة للرجال/النساء
• جيمنازيوم منفصل للرجال/النساء
• غرفة ساونا وغرفة بخار منفصلتين للرجال/النساء

• مدخل كبير
• محالت متخصصة
• ردهة قهوة في الطابق األرضي
• غرف بخار وساونا رحبة
• سبا وحمام سباحة
• جيمنازيوم حديث

• إنترنت فائق السرعة
• مكتب استقبال
• حراسة وكاميرات مراقبة  24ساعة
• جيمينازيوم
• حمام سباحة
• محالت في الطابق األرضي

كابيتال باي

أُنجز عام2014:
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)681،953 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)327،942 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)157 :
• مدخل كبير
• محالت متخصصة
• ردهة قهوة في الطابق األرضي
• غرف بخار وساونا رحبة
• سبا وحمام سباحة
• جيمنازيوم حديث
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«حافظنا على هامش
جيد جدًا ،حيث ظلت الميزانية
العمومية قوية»
نحن نفهم تطور سوقنا

داماك ميزون ذا فوغ

إكزكتيف باي

داماك ميزون دبي مول ستريت

بارك تاورز

أُنجز عام2014 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)346،058 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)152،457 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)77 :

أُنجز عام2014 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)620،046 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)285،542 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)103 :

أُنجز عام2013 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)702،631 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)385،976 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)246 :

أُنجز عام2012 :
إجمالي مساحة البناء (قدم مربعة)1،746،480 :
إجمالي المساحة القابلة للبيع (قدم مربعة)999،244 :
إجمالي قيمة المشروع (مليون دوالر أمريكي)510 :

• مدخل كبير
• محالت متخصصة
• ردهة قهوة في الطابق األرضي
• غرف بخار وساونا رحبة
• سبا
• حمام سباحة

• مدخل كبير
• محالت متخصصة
• غرف بخار وساونا رحبة
• سبا
• حمام سباحة
• جيمنازيوم حديث

• ميزون كافيه
• سبا كريساليس
• ردهة قهوة في الطابق األرضي
• شرفة خارجية
• جيمانزيوم حديث
• حمام سباحة

• حمام سباحة
• جيمنازيوم حديث
• غرف بخار وساونا رحبة
• جاكوزي
• ملعب تنس
• مدخل مصمم بشكل رائع مع حراسة
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أبرز اإلنجازات ٢٠١٤
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توقيع حقوق تسمية محطة مترو دبي

كان عــام  2014فــي غايــة األهميــة لشــركة دامــاك باعتبــاره أول عــام كامــل لهــا كشــركة
أداء ماليــً قياســيًا.
مدرجــة ،والــذي قدمــت خاللــه كذلــك
ً

اإليرادات المحققة

صافي األرباح

إجمالي األصول

يناير 2014

•

إطالق «أكويا بارك» -تم اإلعالن عنه خالل مهرجان دبي للتسوق

مارس 2014

•
•

إطالق «سيلستيا» ،شقق فندقية فاخرة بالقرب من موقع معرض «إكسبو  »2020ومطار آل مكتوم الدولي
قصور «ترامب إستايتس» الفاخرة التي تم إطالقها ضمن «أكويا من داماك»

أبريل 2014

•

إصدار صكوك بقيمة  650مليون دوالر أمريكي حسب قانون “ ”sللصكوك غير المضمونة تستحق في أبريل
 2019بمعدل ربحي %4.97
إطالق «ذا فانتيج» ،وهو برج يتكون من  33طابق للشقق الفندقية متكاملة الخدمات في قرية جميرا

•
* جميع األرقام بالمليون دوالر أمريكي

•

إطالق «ذا درايف» ،وهو قطاع يمتد على مسافة  2.5كم في «أكويا من داماك» ويشمل متاجر بيع بالتجزئة
ومناطق ترفيهية وضيافة ،وأول حلبة تزحلق على الجليد خارجية ،باإلضافة إلى فنادق وشقق فندقية
إطالق «نايا» ،كعالمة ثانية للضيافة من «داماك للفنادق والمنتجعات»
إطالق «كونستيال» ،الشقق الفندقية في دبي والحاصلة رسميًا على شهادة االلتزام بمبادئ الشريعة

يونيو 2014

•
•
•

اإلعالن عن فندق «نايا» الذي يقع بجانب «نايا» للشقق متكاملة الخدمات في «ذا درايف أكويا»
طرح أول فلل للبيع بتصاميم داخلية من «فندي» في «أكويا من داماك»
إطالق ثاني مشروع للشقق متكاملة الخدمات في الدوحة ،برج «داماك واترفرونت» في لوسيل

يوليو 2014

•
•

مبان منخفضة االرتفاع في «أكويا من داماك»
إطالق «لوريتو» -شقق في
ٍ
حصول مشروع «صبربيا» جبل علي على شهادة «المباني الخضراء» من حكومة دبي

أغسطس 2014

•

إطالق مهم لـ«أكويا أكسجين» ،المشروع التطويري الفاخر الذي يمتد على مساحة  55مليون قدم مربعة،
والمبني حول مضمار غولف من تصميم تايغر وودز والذي ستديره مؤسسة ترامب

•
•

شركة العام :فازت داماك بجائزة «شركة عقارات العام» في الجوائز السنوية لـ«غولف بيزنس أواردز»
محطة مترو داماك ُ -أعلنت التسمية بعد توقيع اتفاقية بين الشركة وهيئة الطرق والمواصالت التابعة
لحكومة دبي وحصلت الشركة بموجبها على حق تسمية محطة مرسى دبي وهي إحدى أكثر المحطات
ازدحامًا في دبي

•

اإلعالن عن مؤسسة ترامب كمشغل لمضمار الغولف في «أكويا أكسجين»

أكتوبر 2014

•

«داماك ميزون كانال فيوز» للشقق الفندقية يفتح أبوابه للعمالء

ديسمبر 2014

•

أعلنت داماك تصميم تايغر وودز لمضمار «ترامب انترناشيونال غولف كلوب» في «أكويا أكسجين»

•

إفتتحت «داماك ميزون كور جاردان» ،الشقق الفندقية متكاملة الخدمات الثالثة لها في منطقة البرج.

مايو 2014

•
•

أبرز المعالم المالية:
•

زادت اإليرادات المحققة بنسبة  %64إلى  2،009.6مليون دوالر أمريكي (السنة المالية  1،224.3 :2013مليون دوالر أمريكي)

•

زاد إجمالي األرباح بنسبة  %49إلى  1،176.1مليون دوالر أمريكي (السنة المالية  788.0 :2013مليون دوالر أمريكي)

•

زاد صافي األرباح بنسبة  %46إلى  937.0مليون دوالر أمريكي (السنة المالية  641.5 :2013مليون دوالر أمريكي)

•

ظل الهامش اإلجمالي قوي عند %58.5

•

زادت األرباح التشغيلة بنسبة  %48إلى  939.3مليون دوالر أمريكي (السنة المالية  636.4 :2013مليون دوالر أمريكي)

•

نما التدفق النقدي من العمليات إلى  882.4مليون دوالر أمريكي (السنة المالية  489.8 :2013مليون دوالر أمريكي)

•

بلغ إجمالي األصول  5،122.7مليون دوالر أمريكي حتى  31ديسمبر  ،2014بنمو بنسبة  %68مقارنة بتاريخ  31ديسمبر 2013

•

بلغت عقارات التطوير  2،327.5مليون دوالر أمريكي ،حتى  31ديسمبر  ،2014بزيادة  394.8مليون دوالر أمريكي مقارنة

سبتمبر 2014

بتاريخ  31ديسمبر 2013
•

زادت حقوق المساهمين بنسبة  %118من  31ديسمبر  2013إلى  1،433.6مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر 2014

•

ظل إجمالي الدين عند  719.6مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمبر  85.3 :2013مليون دوالر أمريكي) ،وتتعلق الزيادة في إجمالي الدين
بـ  650مليون دوالر أمريكي صكوك التي ُأصدرت في أبريل ( 2014ألجل خمس سنوات بمعدل ربحي  %4.97في السنة)

•

بلغت الدفعات المقدمة من العمالء ما يقارب  2مليار دوالر أمريكي حتى تاريخ  31ديسمبر 2014بينما بلغت  1،715.3مليون دوالر أمريكي
في  31ديسمبر 2013
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
كان عــام  2014عامــً قياســيًا لشــركة دامــاك ،حيــث ســجلت الشــركة نمــوًا ملحوظــً فــي
اإليــرادات واألربــاح خــال عامهــا األول الكامــل كشــركة مدرجــة .ومازلنــا مســتمرين بنجــاح
معتمديــن علــى اســتراتيجيتنا ذات األربــع مراحــل وهــي الشــراء والتصميــم والبيــع والتشــييد.

وكان العــام األول للشــركة كمكــون فــي
الســوق األساســي لبورصــة لنــدن عامــً قويــً
جــدًا .وقــد أنجزنــا خــال تلــك الفتــرة 3،553
وحــدة ،ممــا رســخ مكانــة دامــاك فــي طليعــة
المطوريــن فــي الشــرق األوســط.
وفــي أبريــل  ،2014طرحــت الشــركة  650مليــون
دوالر أمريكــي صكــوك أولــى حســب قانــون
« »sللصكــوك غيــر المضمونــة تســتحق فــي
أبريــل  2019بمعــدل ربحــي  .%4.97وكجــزء مــن
هــذه العمليــة ،اشــتركنا مــع وكالــة تصنيــف
«ســتاندارد آنــد بــورز» وحصلنــا علــى تصنيــف
“ .”BB Stable Outlookفــي حيــن نــرى أن هــذا
التصنيــف هــو إقــرار إيجابــي جــدًا ،ويبقــى
هدفنــا طويــل األمــد هــو تحقيــق تصنيــف
أعلــى.
كمــا حافظنــا علــى هامــش جيــد جــدًا،
حيــث ظلــت الميزانيــة العموميــة قويــة
وبدأنــا فــي اســتثمار عوائــد إصــدار صكــوك
بمبلــغ  650مليــون دوالر أمريكــي فــي تجديــد
بنــك األراضــي لدينــا ،وذلــك لضمــان أن لدينــا
أراض مســتدامة وكبيــرة وذو نوعيــة
محفظــة
ٍ
عالية.ونعتقــد بأننــا اســتثمرنا فــي الفــرص
الصحيحــة للعمــل ،وبشــكل خــاص الحيــازة
بمبلــغ  513مليــون دوالر أمريكــي علــى «أكويــا
أكســجين».
وقــد قمنــا خــال العــام بتوســيع نطــاق
عالقتنــا مــع عالمــات تجاريــة رئيســة ،فضــ ً
ا
عــن زيــادة عــرض الضيافــة لدينــا وأعلنــا عــن
شــراكة مميــزة مــع أكثــر الرياضييــن نجاحــً
فــي العالــم.
كمــا أظهرنــا قدرتنــا الكبيــرة كمخطــط
رئيســي ألول مــرة ،حيــث تقدمنــا بإنجــاز تطويــر
«أكويــا مــن دامــاك».
وظلــت جميــع أســواقنا قويــة ،وشــهد عــام
 2014نمــوًا مســتمرًا فــي الطلــب لــدى العمــاء.
وبعــد فتــرة مــن التطــور الســريع فــي أســعار
المبانــي الســكنية فــي دبــي خــال عامــي
 2012و  ،2013عدنــا إلــى مســتوى نمــو صحــي
ومــدروس ومســتدام بشــكل أفضــل ،ونعتقد
بــأن ذلــك سيســتمر علــى المــدى المنظــور.

أغلقــت شــهادات اإليــداع الدوليــة لدامــاك
المدرجــة فــي بورصــة لنــدن فــي نهايــة العــام
 2013برســملة ســوقية لنحــو  3مليــارات دوالر

أمريكــي ،ممــا جعــل دامــاك أكبــر مطــور فــي
الشــرق األوســط مــدرج فــي بورصــة لنــدن.
نمو العائدات واألرباح
نمــت العائــدات المحققــة بنســبة  %64لتصــل
إلــى  2،009.6مليــون دوالر أمريكــي خــال 2014
(بلغــت  1،224.3مليــون دوالر أمريكــي للســنة
الماليــة  ،)2013ويعتبــر هــذا رقمــً قياســيًا
لدامــاك.
ويرجــع هــذا النمــو الكبيــر إلــى اإليــرادات
المرتفعــة مــن أنشــطة التطويــر ،مــع نســبة
هامــة عائــدة إلــى اإليــرادات المحققــة مــن
إنجــاز وتســليم الوحــدات المباعــة وقطــع
األراضــي مــن مبيعــات الوحــدات فــي
المشــروعات التطويريــة الرئيســية« ،أكويــا
مــن دامــاك» و«أكويــا أكســجين» .وهــذان
المشــروعان همــا التطويــران الرئيســان
لدامــاك اللــذان يظهــران نجاحــً كبيــرًا ،حيــث
بلغــت حجــوزات المبيعــات  1.77مليــار دوالر
أمريكــي فــي «أكويــا مــن دامــاك» حتــى 31
ديســمبر  2014ومــا يزيــد علــى  700مليــون دوالر
أمريكــي فــي «أكويــا أكســجين».
وبقــي الهامــش اإلجمالــي قويــً حيــث بلــغ
( %58.5مقابــل  % 64.4فــي  )2013وهامــش
األربــاح التشــغيلية ( %46.7مقابــل  %52فــي
 )2013وهامــش صافــي الربــح ( %46.6مقابــل
 %52.4فــي  .)2013ونعتقــد بــأن هــذه الهوامــش
الصحيــة موجهــة باســتراتيجية شــراء األراضــي
والتصميــم الفعــال وقــدرات التنفيــذ وســلوك
إدارة التكاليــف ومــن المتوقــع االســتمرار فــي
هــذا النهــج.
أبرز الجوانب التشغيلية
شــهد عــام  2014اســتمرارًا فــي اإلنجــازات
وتوســيع نطــاق منتجاتنــا ،حيــث طرحــت
دامــاك العديــد مــن المشــروعات الجديــدة،
بمــا فــي ذلــك مشــروع «أكويــا أكســجين»
و«ذا درايــف أكويــا» ،ومشــروع الشــقق
الفندقيــة «كونســتيال» األول مــن نوعــه فــي
دبــي والحاصــل رســميًا علــى شــهادة االلتــزام
بمبــادئ الشــريعة .وقــد وصــل إجمالــي
حجــوزات المبيعــات إلــى  3.138.0مليــار دوالر
أمريكــي ،بزيــادة  %28عــن العــام الماضــي.
وتتضمــن التطويــرات التــي تــم إنجازهــا فــي
عــام « :2014كابيتــال بــاي» و«إكزكتيــف بــاي»
و«كوزموبوليتــان» و«واتــرز إيــدج» و«ذا فــوغ»
و«لينكولــن بــارك» و«ليــك ســايد» (جزئيــً)،

باإلضافــة إلــى أول تطويــر دولــي للشــركة
وهــو بــرج «الجوهــرة» فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
ويبرهــن تســليم بــرج «الجوهــرة» علــى قدرتنــا
علــى دخــول مناطــق جديــدة واإلنجــاز علــى
األســس التــي بنيناهــا فــي هــذه األســواق.
ونســتمر فــي تقييــم مناطــق أخــرى مــن أجــل
التوســع.
وكان إطــاق «أكويــا أكســجين» إنجــازًا هامــً
فــي عــام  .2014وســيكون أكبــر مشــروع
تطويــري رئيســي «أخضــر» فــي دبــي ،حيــث
يمتــد علــى مســاحة  55مليــون قــدم مربعــة،
كمــا أعلنــا فــي ديســمبر  2014عــن أن تايغــر
وودز ســوف يقــوم بتصميــم مضمــار الغولــف
ذو المواصفــات الدوليــة فــي المشــروع .عــاوة
علــى ذلــك فقــد رســخت دامــاك عالقتهــا مــع
مؤسســة ترامــب التــي ســتقوم بــإدارة النــادي
والـــ «كلــوب هــاوس» وهــو ثانــي تكليــف لهــا
مــن دامــاك.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد أعلنــا عــن توطيــد
عالقتنــا مــع «باراماونــت هوتلــز آنــد ريزورتــس»،
حيــث أعلنــت دامــاك عــن فنــدق «باراماونــت
داون تــاون» دبــي ،علــى شــارع الشــيخ زايــد.
وتعكــس هــذه المشــروعات قــدرة دامــاك
علــى ريــادة الســوق لتســليم عقــارات فخمــة
بعالمــات تجاريــة وفقــً ألعلــى المعاييــر.
كمــا وســعنا عــروض الشــقق متكاملــة
الخدمــات والشــقق الفندقيــة ،واســتفدنا
ســريعًا مــن االســتثمار فــي هــذا القطــاع
المتنامــي مــن الســوق .وافتتحنــا  3فنــادق
منــذ ديســمبر  ،2013تحــت عالمــة «دامــاك
ميــزون» .ولدينــا محفظــة هامــة تضــم ١٠
اآلف مفتــاح ضيافــة قيــد التطويــر .وأصبحــت
مشــروعاتنا مرغوبــة جــدًا مــن العمــاء وتلقينــا
عــددًا مــن التقييمــات اإليجابيــة جــدًا فــي
الصحافــة.
وفــي شــهر مايــو ،أطلقنــا «ذا داريــف أكويــا»،
وهــو قطــاع يضــم مجموعــة محــات
للتجزئــة ويمتــد علــى  2.5كــم فــي «أكويــا
مــن دامــاك» .كمــا يضــم القطــاع العديــد مــن
أســباب الترفيــه فــي الهــواء الطلــق ،ومحــات
بوتيــك فاخــرة ومنطقــة واســعة للعــب
األطفــال ،باإلضافــة إلــى ســينما خارجيــة
ومطاعــم ومقاهــي.

وخــال  ،2014اشــترت دامــاك قطعــة أرض بمبلغ
 600مليــون دوالر أمريكــي تقريبــً ،ممــا أضــاف
إلــى العــدد اإلجمالــي لمحفظــة التطويــر
(قيــد التطويــر والتخطيــط) والــذي بلــغ فــي
نهايــة العــام  ٣٨ألــف وحــدة ،بقيمــة إجماليــة
للمشــاريع مقــدرة بحوالــي  20مليــار دوالر
أمريكــي .أمــا بنــك األراضــي فيكفــي لتوفيــر
مشــاريع تطويريــة لمــدة خمــس ســنوات
تقريبــً ،وهــو مســتوى تــرى الشــركة أنــه مثالــي
لهــذه المرحلــة ويتماشــى مــع اســتراتيجية
التطويــر.
سوق المدينة األم المرن والمستقر
تظــل دبــي الســوق األساســي لدامــاك ،مــع %92
مــن مخــزون العقــارات ناتــج من اإلمارة .وشــهد
ســوق العقــارات عــدد مــن اإلصالحــات التــي
تــم تنفيذهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة
والتــي ســاهمت فــي اســتقرار األســعار فــي
الســوق .وقــد رحبنــا بهــذه اإلصالحــات والتــي
تضمــن بقــاء جاذبيــة دبــي للمســتثمرين حيــث
زادت أســعار مبيعــات الشــقق الفاخــرة بنســبة
 %٢٣فــي  2014مقارنــة بعــام  .2013كمــا وصــل
متوســط إيــرادات اإليجــارات لعقــارات دبــي
فــي  2014إلــى  %٧مقارنــة بمــا بيــن  ٪ 3و %4فــي
نيويــورك و مــا بيــن  ٪3.5و  %4.5فــي لنــدن*.
أمــا التراجــع الحالــي فــي أســعار النفــط فقــد
أثــر ســلبيًا علــى اقتصــاد عــدد مــن الــدول
الغنيــة بالنفــط .علــى الرغــم مــن ذلــك ،أظهــر
اقتصــاد دبــي المتنــوع بشــكل كبيــر أنــه ســريع
االســتجابة للتغيــرات ،حيــث تمثــل حصــة
النفــط  %4فقــط مــن إيــرادات حكومــة دبــي
وفقــً لقائمــة ميزانيــة  .2015وقــد انخفضــت
مــن  %5فــي عــام  ،2014لهــذا ،ستســتمر دبــي
كمــاذ آمــن فــي المنطقــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،تتمتــع دبــي باالســتقرار
السياســي واالقتصــادي ،كمــا أن النمــو
الســكاني يبلــغ  %5.0ســنويًا ،وتأكيــدًا علــى هــذا
االســتقرار تجــاوز مطــار دبــي الدولــي مؤخــرًا
مطــار هيثــرو فــي لنــدن كأكثــر المطــارات
ازدحامــً فــي العالــم ،وهــذا انعــكاس لموقــع
المدينــة الجغرافــي المميــز.
وتعهــدت حكومــة دبــي بــإدارة ميزانيــة بنســبة
عجــز صفــر للســنة الماليــة  ،2015باإلضافــة
إلــى اإلعــان عــن تأميــن  2،530فرصــة عمــل
جديــدة فــي اإلمــارة .كمــا ســجلت موازنــة
 41مليــار درهــم (مــا يقــارب  ١١.١٥مليــار دوالر
أمريكــي) زيــادة بنســبة  %9عــن  2014وستشــهد
أكبــر مســتوى مــن اإلنفــاق العــام منــذ ،2009
وســتكون معظمهــا علــى مشــاريع البنيــة
التحتيــة .وقــد اجتمعــت المقومــات القويــة
مــع السياســات الماليــة الصائبــة للتأكيــد علــى
بقــاء تركيــز دامــاك منصبــً علــى ســوقنا األم
فــي دبــي.
*حسب «كلوتونز» و«فاي دار» االستشارية

عمالء داماك
تتواجــد كل شــركة بفضــل عمالئهــا وأود مــرة
أخــرى أن أقــول شــكرًا لعمالنــا .ونحــن نبــذل
قصــارى جهدنــا مــن أجــل تخطــي التوقعــات،
كمــا أن عالمــة دامــاك هــي مــرادف ألعلــى
مســتويات الفخامــة والتميــز فــي الشــرق
األوســط .ومــازال الطلــب علــى منتجاتنــا قــوي
جــدًا مــن عمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
موظفينا
أود أن أشــكر كافــة موظفــي الشــركة باســم
جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة .إننــا نقــدر جيــدًا
مجهودهــم ومســاهمتهم فــي الحــرص
علــى أن تكــون دامــاك علــى قــدر توقعــات
جميــع عمالئنــا.
نظرة مستقبلية
وبالنظــر للمســتقبل ،نتوقــع أن يظــل
الســوق فــي دبــي إيجابــي جــدًا ونرحــب
باإلعــان الحكيــم واإليجابــي عــن الميزانيــة
مــن حكومــة دبــي .وتبقــى دبــي مــاذًا آمنــً
للمســتثمرين فــي المنطقــة ،ونحــن نركــز
علــى تنميــة أعمالنــا لالســتفادة مــن ظــروف
الســوق الراهنــة.
ويســرنا تقديــم تقريــر عــن عــام قياســي
بالنســبة إلــى دامــاك .كمــا أننــا نجاحنــا فــي
الوفــاء بالوعــود التــي تعهدنــا بهــا عنــد طــرح
اكتتابنــا فــي نهايــة العــام .2013
ونحــن نتطلــع قدمــً لعــام آخــر مــن األداء
القــوي ،حيــث نســتمر فــي تقديــم قيمــة
إضافيــة للمســاهمين.

حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
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رسالة المدير المالي التنفيذي للمجموعة
أرباح قياسية مع نمو العائدات بنسبة  %64واألرباح التشغيلية بنسبة %48

ملخص عن المجموعة
لقــد حققــت الشــركة عامــً قياســيًا فــي
 2014بزيــادة أساســية فــي المعاييــر الماليــة
الرئيســة ،باإلضافــة إلــى إصــدار ناجــح لصكــوك
بقيمــة  650مليــون دوالر أمريكــي ،وكذلــك
طــرح عــرض مبادلــة شــهادات اإليــداع الدوليــة
بأســهم عاديــة ،حيــث بــدأ التــداول فــي ســوق
دبــي المالــي بعــد نهايــة الفتــرة.
كمــا نمــت العائــدات المحققــة بنســبة  %64إلى
 2،009.6مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بمبلــغ
 1،224.3مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام ،2013
بفضــل إنجــاز  3،553وحــدة فــي ظــل تباطــؤ
نمــو ســوق الســكن الــذي بــات أكثــر تنظيمــً
واســتقرارًا.
وقــد ســجلنا نمــوًا هامــً آخــر فــي األربــاح
التشــغيلية بنســبة  %48إلــى  939.3مليــون
دوالر أمريكــي بزيــادة عــن  636.4مليــون دوالر
أمريكــي العــام الماضــي .وهــذا يعكــس النمــو
فــي النفقــات العامــة واإلداريــة التــي وصلــت
إلــى  256.0مليــون دوالر أمريكــي (الســنة
الماليــة  181.1 :2013مليــون دوالر أمريكــي)،
ويتماشــى هــذا االرتفــاع مــع الزيــادة فــي
حجــوزات المبيعــات وأعــداد الموظفيــن ،مــع
توســيع مســتوى األعمــال.
ومــازال إجمالــي هامــش الربــح للشــركة
بمســتوى طليعــي فــي الصناعــة بنســبة %58.5
للســنة قيــد المراجعــة ونحــن نثــق بــأن هــذا
المســتوى المرتفــع مــن الربحيــة هــو مســتوى
مســتدام.
عائدات التشغيل األخرى
انخفضــت عائــدات التشــغيل األخــرى مــن
 69.4مليــون دوالر أمريكــي خــال العــام 2013
بالكامــل إلــى  47.8مليــون دوالر أمريكــي
لعــام  2014بالكامــل ،ويرجــع الســبب الرئيســي
فــي ذلــك إلــى االنخفــاض فــي العائــد مــن
اإللغــاءات ،ممــا يعكــس ســوقًا أكثــر قــوة
واســتقرارًا.
عائدات التمويل
زادت عائــدات التمويــل بنســبة  %251مــن 4.3
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2013إلــى 15.1
مليــون دوالر أمريكــي لعــام  2014بالكامــل.
وترجــع هــذه الزيــادة فــي األســاس إلــى الزيــادة
الكبيــرة فــي المبيعــات علــى الخريطــة ممــا
أدى إلــى أرصــدة مرتفعــة فــي النقــد وفــي
الحســابات البنكيــة.

التكاليف المالية
زادت التكاليــف الماليــة إلــى  27.2مليــون دوالر
أمريكــي مــن  4.9مليــون دوالر أمريكــي فــي
عــام  2013بســبب إصــدار صكــوك أولــى حســب
قانــون “ ”Sللصكــوك غيــر المضمونــة لمــدة
خمســة ســنوات وذلــك فــي أبريــل  2014بقيمــة
 650مليــون دوالر أمريكــي بمعــدل ربحي .%4.97

وقــد تــم االكتتــاب بشــكل هائــل فــي هــذه
الصكــوك وكانــت بمثابــة دليــل قــوي علــى ثقــة
الســوق فــي دامــاك وخطــط النمــو الخاصــة بهــا،
ممــا ســمح لنــا بالمزيــد مــن التنــوع فــي قاعــدة
المســتثمرين ،فضــ ً
ا عــن تحســين فاعليــة رأس
المــال تماشــيًا مــع ممارســات إدارة المخاطــر
المحكمــة التــي تتبعهــا دامــاك .وعــاوة علــى
ذلــك ،فقــد ســاهمت فــي تزويــد دامــاك بــرأس
مــال كافــي لالســتمرار فــي مســار النمــو خــال
فتــرة متوســطة مــن أجــل الحفــاظ علــى ريادتنــا
فــي قطــاع العقــارات الفاخــرة.

عموالت السمسرة
زادت عمــوالت السمســرة بنســبة  %6إلــى 67.1
مليــون دوالر أمريكــي ( 63.4 :2013مليــون دوالر
أمريكــي) كنتيجــة مباشــرة لنمــو حجــوزات
المبيعــات.
اإلهالك
زاد اإلهــاك  0.2مليــون دوالر أمريكــي ،بنســبة
 ،%6إلــى  3.8مليــون دوالر أمريكــي (3.6 :2013
مليــون دوالر أمريكــي) .ونتجــت هــذه الزيــادة
الطفيفــة عــن شــراء المزيــد مــن األصــول
القابلــة لإلهــاك فــي الفتــرة المقارَنــة.
انخفاض قيمة عقارات التطوير
بتاريــخ  31ديســمبر  ،2014وكمــا يحــدث فــي كل
تاريــخ لرفــع التقاريــر ،قامــت إدارة المجموعــة
بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لــأرض المملوكــة
مــن أجــل التطويــر المســتقبلي وعقــارات
التطويــر ،وذلــك عــن طريــق تقييــم صافــي
القيمــة التــي يمكــن تحقيقهــا لــكل مشــروع.
وكان القــرار األساســي فــي هــذه المراجعــة
تقييــم القيمــة التــي يمكــن تحقيقهــا ألي
مشــروع والتــي تــم تحديدهــا عــن طريــق
توقعــات نســب البيــع وأســعار المبيعــات
المتوقعــة والتكاليــف المقــدرة لإلنجــاز.
ولدعــم عمــل المراجعــة الــذي تــم تنفيــذه،
قامــت اإلدارة بتعييــن خبيــر تقييــم خارجــي
مســتقل لتحديــد القيمــة الســوقية لــكل مــن
المشــروعات ،بمــا فــي ذلــك أســعار المبيعــات
المتوقعــة.
ونتــج عــن المراجعــة قيــد عكســي متحفــظ
باســترداد القيمــة المخفضــة لعقــارات
التطويــر بمقــدار  42.3مليــون دوالر أمريكــي
خــال العــام ( :2013القيــد العكســي النخفــاض
القيمــة 27.1 :مليــون دوالر أمريكــي) ،ممــا
يعكــس نمــوًا مســتمرًا ولكــن أكثــر اتزانــً فــي
ســوق الســكن فــي دبــي وظــروف االقتصــاد
الكلــي للســوق والتحســين الناتــج فــي أســعار
المبيعــات الحاليــة والمســتقبلية المتوقعــة.

إصدار الصكوك
أعلنــا فــي أبريــل  ،2014عــن اإلنجــاز الناجــح إلصــدار
صكــوك أولــى حســب قانــون “ ”Sللصكــوك غيــر
المضمونــة بقيمــة  650مليــون دوالر أمريكــي
مســتحقة فــي  9أبريــل  ،2019بمعــدل ربحــي
 .%4.97وقــد تــم الســماح بتــداول الصكــوك
(بتصنيــف “ )”BB Stable Outlookفــي البورصــة
األيرلنديــة فــي  9أبريــل  2014وناســداك دبــي بتاريــخ
 10أبريــل .2014

عادل تقي
المدير المالي التنفيذي
للمجموعة

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية
ظلــت ميزانيتنــا العموميــة قويــة ،حيــث تتضمــن
عقــارات التطويــر  2،327.5مليــون دوالر أمريكــي
( 1،932.7 :2013مليــون دوالر أمريكــي) ،أو  %45مــن
إجمالــي أصــول دامــاك (.)%63.5 :2013
إن الزيــادة بنســبة  %211فــي األرصــدة النقديــة
والبنكيــة مــن  578.2مليــون دوالر أمريكــي
فــي  31ديســمبر  2013إلــى  1،799.3مليــون دوالر
أمريكــي فــي  31ديســمبر  ،2014وهــذا يتضمــن
 )%19 :2013( %35مــن إجمالــي األصــول ،يرجــع
ســببها بشــكل جزئــي إلــى إصــدار الصكــوك فــي
أبريــل  ،٢٠١٤باإلضافــة إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي
حجــوزات المبيعــات والتحصيــات.
ونتيجــة لذلــك ،مازالــت الرافعــة الماليــة للشــركة
منخفضــة ،مــع صافــي الرصيــد النقــدي 1079.7
مليــون دوالر أمريكــي اعتبــارًا مــن  31ديســمبر

إدراج داماك في سوق دبي المالي

15

ظل الهامش اإلجمالي
قوي للسنة المالية 2014

 ،2014بمــا فــي ذلــك الزيــادة فــي األرصــدة
النقديــة والبنكيــة المذكــورة أعــاه إلــى
 1،799.3مليــون دوالر أمريكــي ،واالنخفــاض
الطفيــف فــي االقتــراض مــن البنــوك بقيمــة
 75.3مليــون دوالر أمريكــي ( 85.3 :2013مليــون
دوالر أمريكــي).
أنهينــا العــام بديــن إجمالــي بلــغ  ٧١٩،٦مليــون
دوالر أمريكــي مقابــل مزانيتنــا النقديــة القويــة
التــي بلغــت  ١٧٩٩،٣مليــون دوالر أمريكــي.
يظهــر هــذا حفاظنــا علــى وضعيــة نقديــة
صافيــة جيــدة ،وقــد بلــغ إجمالــي الديــن
مقابــل األصــول  ٪٥٠فقــط حتــى  ٣١ديســمبر
 . ٢٠١٤وغالبيــة الديــن متمثلــة بالصكــوك التــي
أصــدرت فــي أبريــل  ٢٠١٤والمســتحقة فــي
أبريــل .٢٠١٩
زادت التدفقــات النقديــة للتشــغيل قبــل
التغييــرات فــي أصــول والتزامــات التشــغيل
بنســبة  %46إلــى  940.5مليــون دوالر أمريكــي
( 644.3 :2013مليــون دوالر أمريكــي) ،ممــا يؤكــد
علــى الطبيعــة االنتاجيــة للتدفقــات النقديــة
لنمــوذج العمــل وعــدد المنتجــات الجديــدة
المطروحــة وتحســين الشــعور بالعمــل.
ويوجــد لدينــا بنــك أراضــي لمــدة خمــس
ســنوات ،نــرى أنــه مثالــي لهــذه النقطــة فــي
الــدورة .ونقــوم باســتمرار بتقييــم الفــرص
وســننظر فــي اســتكمال بنــك األراضــي
بالمحفظــة الخاصــة بنــا خــال عملنــا فــي
المواقــع الحاليــة.

عــرض اســتبدال شــهادات اإليــداع الدوليــة
بأســهم عاديــة
فــي ســبتمبر  ،2014طــرح مجلــس اإلدارة عرضــً
لمنــح المســاهمين المؤهليــن فــي دامــاك
فرصــة الســتبدال شــهادات اإليــداع الدوليــة
بأســهم فــي دامــاك ،وســتكون قابلــة للتداول
فــي ســوق دبــي المالــي بعــد موافقتــه.
ونعتقــد بــأن إدراج ســوق دبــي المالــي ألســهم
دامــاك هــو امتــداد منطقــي لتركيزنــا علــى
األســواق المحوريــة التــي نعمــل فيهــا ويجــب
أن يمكننــا مــن المزيــد مــن تطويــر وضعنــا
فــي منطقــة الشــرق األوســط وجــذب قاعــدة
أوســع مــن المســتثمرين .وهــذا بــدوره يعــزز
ســيولة التــداول فــي أســهم دامــاك.
وبمجــرد غلــق العــرض ،تــم تقديــم
الموافقــات (ولــم يتــم ســحبها) بخصــوص
 %97.4مــن شــهادات اإليــداع الدوليــة ،وبــدأ
تــداول األســهم فــي ســوق دبــي المالــي بعــد
انتهــاء المــدة ،بتاريــخ  12ينايــر  .2015وتــم تــداول
 ٩٠٨،٣مليــون ســهم مــن أســهم الشــركة
بقيمــة إجماليــة بلغــت  ٢،٤٦٨،٤مليــون
درهــم إماراتــي (مــا يقــارب  ٦٧١.٧مليــون دوالر
أمريكــي) منــذ تاريــخ اإلدراج ( ١٢ينايــر )٢٠١٥
وحتــى  ٢٨فبرايــر . ٢٠١٥
ونحــن نتطلــع بكثيــر مــن الحمــاس إلــى عــام
.٢٠١٥

إستراتيجية الشركة
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إستراتيجيتنا

ّ
ومفضلــة وموضــع ثقــة فــي ســوق العقــارات الفاخــرة فــي الشــرق
دامــاك هــي عالمــة راســخة
األوســط ،مــع خبــرة  13عامــً ،جلبــت خاللهــا التجــارب المثلــى لنمــط الحيــاة المترفــة.

وحيــث أن الشــركة مســتمرة فــي التطــور والنمــو ،علــى النطــاق الجغرافــي وعلــى مســتوى تشــكيلة المنتجــات ،يظــل التركيــز االســتراتيجي متمحــور حــول
ســبعة مبــادئ رئيســة:

فعــال يتمتــع بكفــاءة ومرونــة تدفعانــه للتنبــؤ واالســتجابة ألي حركــة أنشــطة
وســوف تتحقــق هــذه األهــداف اإلســتراتيجية مــن خــال نمــوذج رأس مــال ّ
ســوقية متغيــرة.

إطاللة خالبة على قناة الخليج التجاري
من «داماك ميزون كور جاردان»

ترســيخ مكانــة دامــاك الرياديــة فــي العقــارات
الفاخــرة فــي الشــرق األوســط

كمــا توجــه هــذه المبــادئ جميــع عناصــر العمــل وتســاعد علــى ضمــان بقــاء تركيــز الشــركة على نقــاط قوتهــا األساســية ،مــع االحتفــاظ بالميزة التنافســية
بــأن تظــل منظمــة فــي طريقتهــا للحصــول علــى الفرص الســوقية.

تقوية وازدهار فئات منتجات داماك
دعــم وتوســيع قاعــدة الشــركة مــن العمــاء
ا لد و لييــن
ضمــان تســليم كافــة المنتجــات وفقــً ألعلــى
معاييــر الفخامــة لتأميــن ســعر ممتــاز
التركيز على التسليم الفعال للمشاريع
فعال
الحفاظ على هيكل رأس مال ّ
تقديم القيمة للمساهمين.

«أكويا من داماك» المشروع التطويري األيقوني
الذي سيشكل نقطة محورية للراغبيين في المتعة
واألعمال والعيش المترف
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داماك لديها فريق من خبراء العقار في
كافة المجاالت

نموذج أعمالنا
طــورت دامــاك اســتراتيجية قائمــة علــى مراحــل تتمثــل فــي «الشــراء»
و«التصميــم» و«البيــع» و«البنــاء» ،مدعمــة مــن قبــل خدمــة عمــاء مكرســة
حتــى تتمكــن مــن التحكــم عــن كثــب بعمليــة التطويــر والتســليم .هــذه
االســتراتيجية تمكــن الشــركة مــن ضمــان أن كل عقــار يتميــز بأعلــى جــودة،
مــع الحفــاظ علــى تركيــز قــوي علــى إدارة المخاطــر والســيولة.

أ

ب

ج

د

اإلستحصال على األرض

تطوير المشروع

تسويق وإتصاالت  /مبيعات

إدارة المشروع وبرنامج خدمة العمالء

ض فــي مو ا قــع ر ئيســة و بأ ســعا ر
تو فيــر أ ر ا ٍ

تكثيــف العائــدات المتوقعــة مــن خــال التصميــم

تنــا فســية

المبدع

تحصيــل  ٪30إلــى  ٪40مــن المبيعــات فــي  6أشــهر
لتغطيــة اإلنشــاءات األساســية وتقليــل المخاطــر

التقليــل مــن مخاطــر البنــاء مــن خــال تقليــص
الشــكوك قبــل إطــاق المشــروع

أراض فــي مواقــع مميــزة فــي دبي
تســعى دامــاك لشــراء
ٍ
والشــرق األوســط بأســعار تنافســية .فعنــد اختيــار قطعــة
أرض معينــة ،يقــوم فريــق التطويــر بتحديــد وإعطــاء
األولويــات بنــاء علــى الفــرص االقتصاديــة ،وأساســيات
العــرض والطلــب فــي كل ســوق والتســعيرة المتوقــع
تحقيقهــا ،باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى مثــل :الموقــع،
اإلطــاالت الخالبــة ،والقــرب مــن وســائل الراحــة وتوافــر
البنيــة التحتيــة.

تكــرس دامــاك جهودهــا البتــكار التصاميــم التــي مــن
شــأنها أن تمثــل العالمــة التجاريــة الفاخــرة للشــركة
وتحســين االســتمرارية التجاريــة للتطويــر إلــى الحــد
األقصــى .ويتــم اختيــار التصاميــم علــى نطــاق واســع مــن
العوامــل بمــا فــي ذلــك :ســهولة البنــاء وقابليــة التســويق
والفعاليــة والمرونــة والتميــز واالســتدامة ومــا يتناســب
مــع قاعــدة العمــاء المســتهدفة لدامــاك.

طــورت دامــاك برنامــج مبيعــات متطــور مــع امتــداد
علــى مســتوى العالــم مدعــوم مــن قبــل فــرق مبيعــات
وتســويق للشــركة وشــبكة دوليــة كبيــرة من السماســرة.

تتيــح اإلمكانيــات الداخليــة الكاملــة لدامــاك رقابــة صارمــة
علــى التكلفــة والتخطيــط الدقيــق للمشــاريع ممــا
يحقــق الفاعليــة فــي التنفيــذ ودرجــة عاليــة مــن الجــودة
فــي كافــة التطويــرات.

أمــا خــارج دبــي ،يتــم أيضــا تقييــم الفــرص بنــاء علــى
النظــام الضريبــي للمنطقــة وحريــة تدفقــات رأس
المــال والعائــد علــى حقــوق الملكيــة والنظــام القانونــي
والبيئــة التنظيميــة وتوافــر التمويــل فــي الســوق والفــرص
التنافســية.

ويوجــد لــدى دامــاك فريــق تصميــم خبيــر يضفــي قيمــة
للمشــاريع ،وذلــك بضمــان فاعليــة تكاليــف التصاميــم
بــدون المســاومة علــى جودتهــا ويتــم هندســتها
لتحقيــق المســاحة األمثــل القابلــة للبيــع وبالتالــي
تحســين اإليــرادات.

يتبنــى الفريــق اســتراتيجيات إطــاق «علــى مراحــل» مــن
أجــل النجــاح فــي الوصــول للســعر األمثــل وســرعة
فــي المبيعــات ،مــع ضمــان الطلــب القــوي والتســعيرة
المميــزة ورضــا العميــل وتدفــق صحــي مــن األمــوال
لتمويــل تكاليــف اإلنشــاءات.
كمــا أسســت دامــاك عــددًا مــن اتفاقيــات التعاون مــع أبرز
العالمــات التجاريــة العالميــة الفاخــرة :مثــل «فيرساتشــي
هــوم» و«فنــدي كازا» ومؤسســة ترامــب و«تايغــر وودز
ديزايــن» و«باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس» مــن أجــل تمييز
منتجــات دامــاك عــن غيرهــا مــن منافســيها وتقديــم
قيمــة كبيــرة مــن خــال تزايــد الهوامــش.

واألهــداف الرئيســة لهــذه المرحلــة تشــمل التخفيــف من
مخاطــر اإلنشــاء واالســتفادة المثلــى مــن وقــت اإلنشــاء
والتقليــل مــن تكاليــف اإلنشــاء وضمــان المســتويات
العاليــة لمراقبــة الجــودة واالختيــار المناســب للمقاوليــن.
وهــذا يتيــح لدامــاك تحقيــق مســتوى عــال مــن الربحيــة
مــن خــال ســرعة التنفيــذ وكذلــك إعــادة تدويــر رؤوس
األمــوال بفعاليــة للمزيــد مــن االســتثمارات.
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أسواقنا
تتبــوأ دامــاك مكانــة مرموقــة فــي ســوق العقــارات الســكنية المترفــة فــي دبــي ،كمــا ذاع
صيتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،فضــ ً
ا عــن أن عالمــة وشــعار دامــاك همــا مرادفيــن
للفخامــة والجــودة علــى أعلــى المســتويات ،حيــث حصلــت الشــركة علــى أكثــر مــن  50جائــزة
دوليــة عــن التصميــم والهندســة المعماريــة والطــراز واالســتدامة مــن محفظتهــا المتناميــة.

أول مشروع أنجزته داماك،
«مارينا تيراس»

وعلــى الرغــم مــن أن قطــاع الشــقق الســكنية
الفاخــرة مــازال محــور أعمالهــا ،إال أن دامــاك
تعمــل حاليــً علــى توســيع خبراتهــا وخبــرة
التطويــر لتتضمــن مســتوى معيشــة مترفــة
وتطويــرات رئيســة فخمــة حــول مضاميــر
غولــف بمواصفــات دوليــة ،وكذلــك فــي قطــاع
الضيافــة مــن خــال الشــقق الفندقيــة متكاملــة
الخدمــات والفنــادق.

لدى داماك مشترين من أكثر من
 120دولة

وتبقــى هــذه التطويــرات الجديــدة والمثيــرة فــي
قمــة المنتجــات فــي الســوق وتتضمــن الشــراكة
مــع بعــض العالمــات العالميــة المترفــة ،بمــا
فــي ذلــك «فنــدي كازا»« ،فيرساتشــي هــوم»،
مؤسســة ترامــب« ،باراماونــت هوتيلــز آنــد
ريزورتــس» ومؤخــرًا «تايغــر وودز ديزايــن».
وتتيــح الشــراكة مــع هــذه العالمــات المميــزة
لدامــاك ابتــداع عقــارات فريــدة بنســخة
محــدودة ضمــن التطويــرات المترفــة والقــادرة
علــى الدفــع أكثــر باتجــاه أســعار أعلــى لهيكليــة
التســعير العاليــة حاليــً .وهــذا المنتــج المرغــوب
جــدًا يتمتــع بمزايــا مزدوجــة تتمثــل فــي
اســتحداث طلبــات العمــاء وإنتــاج قيمــة معــززة
للمســا همين .
التركيز الجغرافي على أسواق النمو
تجنــي دامــاك أكثــر مــن  %80مــن أرباحهــا مــن
مشــروعاتها فــي مدينتهــا األم دبــي .ولهــذا،
تظــل دبــي الســوق الرئيــس لدامــاك.
يعيــش أكثــر مــن ثلــث ســكان األرض ،بمــا فــي
ذلــك ســكان الهنــد والصيــن ،علــى بعــد أربــع
ســاعات بالطائــرة مــن دبــي .ولــذا ،أصبــح مطــار
دبــي الدولــي مؤخــرًا أكثــر المطــارات ازدحامــً
لحركــة المــرور الدولــي ألول مــرة ،وذلــك وفقــً
لمــا ورد بالتفصيــل فــي تقريــر حركــة المــرور
الــذي صــدر فــي نهايــة ينايــر والــذي يفيــد بــأن
عــدد المســافرين ازاد  %6.1فــي العــام  2014عــن
العــام الماضــي ليصــل العــدد اإلجمالــي إلــى 70.4
مليــون مســافر.

وباإلضافــة إلــى كونهــا مــاذًا آمنــً ،تســتفيد
دبــي مــن االســتثمار الحكومــي المســتمر
والكبيــر فــي البنيــة التحتيــة والتطويــر
االجتماعــي بميزانيــة خاليــة مــن العجــز لعــام
 2015بقيمــة  11.1مليــار دوالر أمريكــي ،حيــث
بلغــت الزيــادة  %9عــن عــام .2014
ومــع نمــو أعــداد الســياح والســكان ،تثــق
دامــاك جيــدًا بمقومــات دبــي .وعقــب فــوز
دبــي بتنظيــم معــرض إكســبو فــي العــام
 ،2020تتوقــع اإلمــارات زيــادة عــدد الســائحين
إلــى  20مليــون فــي تلــك الســنة ،مــع األعــداد
الزائــدة بســبب المعــرض والتــي مــن المتوقــع
أن تصــل إلــى خمســة مالييــن ســائح إضافــي.
ووفقــً لمركــز األبحــاث والدراســات األمريكيــة،
معهــد «بروكينغــز» ،تعتبــر دبــي حاليــً مــن بيــن
أســرع خمســة إقتصاديــات نمــوًا فــي العالــم.

كمــا ارتفــع تصنيــف دبــي بفضــل نمــو بلــغ
 % 4.5فــي الناتــج المحلــي لــكل فــرد ،فضــا
عــن زيــادة بنســبة  %6.5فــي التوظيــف خــال
عــام  .2014ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن
تســتمر هــذه الفتــرة مــن النمــو القــوي ،حيــث
توقــع أن ينمــو اقتصــاد دبــي بنســبة  %4.5مــرة
أخــرى فــي العــام  2015و  %4.6فــي العــام .2016
وتنعكــس هــذه النظــرة المتفائلــة أيضــً فــي
ســوق العقــارات بدبــي ،مــع ارتفــاع متوســط
أســعار مبيعــات الشــقق بنســبة  %23فــي عــام
 ،2014وفقــً لـــ «جــي إل إل» ،فضــ ً
ا عــن الزيــادة
فــي الفلــل التــي بلغــت  %12علــى مــدار العــام،
وهــو قطــاع هــام علــى نحــو متزايــد بالنســبة
إلــى دامــاك .وقــد ســاهمت التنظيمــات
الصارمــة التــي أصدرتهــا حكومــة دبــي،
بمــا فــي ذلــك ســقف الرهونــات العقاريــة
ومضاعفــة رســوم المعامــات لمنــع إعــادة

البيــع الســريع الــذي يتســبب بتضخــم زائــف
للســوق ،فتســهم هــذه التنظيمــات ببقــاء
الســوق مســتقرًا وآمنــً.
تســتمر دامــاك فــي التوســع فــي األســواق
التــي توفــر قيمــة فــي شــتى أنحــاء دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،وبشــكل أساســي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر.
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محفظتنا

لــدى دامــاك محفظــة متنوعــة مــن العقــارات الفاخــرة بــدءًا مــن
شــقق خاصــة وفنــادق وشــقق فندقيــة وصــو ً
ال إلــى إصــدارات
محــدودة للتطويــرات مــع عالمــات تجاريــة .وتطبــع منتجــات
الشــركة بصماتهــا فــي كبــرى المــدن عبــر منطقــة الشــرق األوســط.
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قصور وفلل فاخرة في
«أكويا من داماك»

ينصــب تركيزنــا فــي «دامــاك العقاريــة» علــى المشــاريع الســكنية المترفــة ،مــع توســيعات
إســتراتيجية لتقديــم قيمــة أعلــى لعمالئنــا .وتمتــد سلســلة مشــاريع دامــاك مــن الشــقق
الفخمــة بالتعــاون مــع العالمــات التجاريــة المرموقــة فــي عالــم األزيــاء مثــل «فنــدي»
و«فيرساتشــي» إلــى «باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس» المميــزة ،فضــ ً
ا عــن مجتمعــات
الغلــوف بالتعــاون مــع مؤسســة ترامــب وتايغــر وودز ،ممــا يرســخ مكانــة «دامــاك العقاريــة»
كأحــد أفضــل مطــوري المشــاريع الفخمــة التــي تتميــز بالجــودة والكفــاءة العاليتيــن.
وفي ما يلي بعض المشاريع المهمة المنتقاة لشركة “داماك العقارية”:
«أكويا من داماك»

يشــكل مشــروع «أكويــا مــن دامــاك» مجتمعــً
مــن الفلــل المترفــة والشــقق الفخمــة ،ويقــع
علــى بعــد  30دقيقــة مــن مركــز دبــي ،علــى
امتــداد شــارع أم ســقيم.
وســيمتد المجتمــع علــى مســاحة 42
مليــون قــدم مربعــة ويطمــح ألن يكــون
أفخــم مجتمــع للغولــف فــي دبــي ،ويشــمل
مجموعــة مــن القصــور المذهلــة والفلــل
المترفــة والمنــازل والشــقق الفخمــة التــي
تحمــل عالمــات تجاريــة.
وحــاز تطويــر «أكويــا مــن دامــاك» المشــيد
حــول مضمــار الغولــف «ترامــب انترناشــيونال
غولــف كلــوب ،دبــي »،علــى جائــزة «أفضــل
مشــروع عقــاري عالمــي جديــد للغولــف» خــال

حفــل توزيــع الجوائــز العقاريــة الدوليــة فــي
لنــدن ومــازال مســتمرًا فــي جــذب االهتمــام
العالمــي.

تؤكــد دامــاك بــأن هــذا التطويــر الهائــل يمثــل بديــ ً
ا فريــدًا ومثيــرًا لمخزونهــا الحالــي مــن الوحــدات فــي التطويــرات الشــاهقة ،حيــث تــم
تصميــم «أكويــا مــن دامــاك» كمجتمــع متميــز مــع بوابــات للدخــول ويحتــوي علــى مســاحات خضــراء ويتضمــن مجموعــة مــن أروع القصــور
المذهلــة والفلــل الفخمــة التــي تحيــط بمضمــار الغولــف المملــوك لدامــاك .وتتضمــن الخصائــص المميــزة لهــذا التصميــم مــا يلــي:

وتتعــاون دامــاك مــع عــدد مــن العالمــات
المعروفــة عالميــً فــي «أكويــا مــن دامــاك»،
ومــن أبــرز هــذه العالمــات« :باراماونــت هوتيلــز
آنــد ريزورتــس» و«فنــدي» ومؤسســة ترامــب،
وكل منهــا تضــع لمســاتها ومفاهيمهــا
للمعيشــة الراقيــة داخــل المشــروع.

• مضمار غولف «ترامب انترناشيونال
غولف كلوب» من تصميم جيل هانس،
مع «درايفينغ رينج» ،وأكاديمية غولف 12
حفرة

الفخــم ومناطــق البيــع بالتجزئــة .وســتقوم
مؤسســة ترامــب بتشــغيل نــادي الغولــف،
وذلــك بموجــب اتفاقيــة تشــغيل لمــدة 25
ســنة قابلــة للتجديــد.

• فلل من طبقتين مطلة على مضمار
الغولف

وتــم تصميــم «أكويــا مــن دامــاك» ليتضمــن
مســاحة إجماليــة قابلــة للبيــع بلغــت 16.7
مليــون قــدم مربعــة .ومــن المزمــع إنجــاز
«أكويــا مــن دامــاك» علــى مراحــل متعــددة مــا
بيــن  2015و.2017

كمــا يتضمــن المشــروع منتزهــً خاصــً
مفتوحــً علــى مســاحة  4.3مليــون قــدم
مربعــة ،وهــو التطويــر األول مــن نوعــه فــي
المنطقــة .وتتميــز الفلــل الفخمــة الحصريــة
بإطاللــة علــى حدائــق خضــراء فــي مســاحات
مفتوحــة مخصصــة لســكان المجتمــع.

• منازل «تاون هاوس»
• وحدات مترفة في أبنية متوسطة
وشاهقة االرتفاع تتميز بإطاللة على
مضمار الغولف
• مركز سبا فاخر ونادي صحي فخم تحت
إدارة مؤسسة ترامب
• مدارس دولية من مرحلة ما قبل المدرسة
إلى المرحلة الثانوية
• مجموعة من المطاعم ومحالت
السوبرماركت والمحالت األخرى ومنافذ
الترفيه حول ممشى يمتد بطول  2.5كم
يسمى «ذا درايف أكويا» ويوفر بيئة
مجتمعية كاملة لسكان المنتجع.
وتخطــط دامــاك حاليــً لبيــع جميــع الوحــدات
الســكنية ،واإلبقــاء علــى ملكيــة نــادي الغولــف
وأراضــي الغولــف ،باإلضافــة إلــى الفنــدق

كمــا يتــم تســديد قيمــة أرض مشــروع «أكويــا
مــن دامــاك» علــى أقســاط .ويتــم تســديد
التعويــض اإلجمالــي المســتحق علــى أقســاط
متوافقــة مــع مراحــل التطويــر ،كمــا يتــم
تســجيل ملكيــة األراضــي حيــث تــم تســديد
الدفعــات الموجبــة.

يضم أكويا من داماك «ترامب إنترناشيونال
غولف كلوب ،دبي»

المشروع يشمل متاجر تجزئة ومدارس
ومراكز طبية
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أبراج «داماك تاورز من باراماونت»
تقف شامخة مطلة على منطقة
البرج األكثر رواجًا في دبي
يوفر المشروع الذي يمتد على  55مليون قدم
مربعة متنفسًا رائعًا من المساحات الخضراء

نمط حياة عصرية

«أكويا أكسجين»

أطلقــت دامــاك مشــروع «أكويــا أكســجين»
فــي  2014ويمتــد علــى مســاحة  55مليــون
قــدم مربعــة فــي منطقــة «دبــي النــد» ،ويوفــر
المشــروع مســاحات خضــراء خصبــة للهــروب
مــن صخــب المدينــة .وهــو تجســيد مثالــي
لتطويــر مفهــوم المشــاريع الخضــراء ،والــذي
ّ
يشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن المجتمــع الجديــد.
وتشــغل المرافــق الرحبــة المفتوحــة والحدائــق
الغنــاء والمســاحات المائيــة نحــو  50فــي المائــة
مــن األرض.
ويقــع مشــروع «أكويــا أكســجين» علــى امتــداد
شــارع أم ســقيم ويبعــد حوالــي  15دقيقــة
مــن مشــروع «أكويــا مــن دامــاك» وســوف يوفــر
أجــواء منتجــع راق مــن الدرجــة األولــى .ويضــم
التطويــر عقــارات ســكنية معاصــرة بأحجــام
مختلفــة تحيــط بمضمــار الغولــف المكــون
مــن  18حفــرة بمعاييــر دوليــة ،فضــا عــن ســوق
المنتجــات العضويــة ومركــز صحــي فاخــر
وموقــع لليوجــا فــي الخــارج ومتاجــر البيــع
بالتجزئــة بعالمــات تجاريــة شــهيرة.
وتتولــى مؤسســة ترامــب ،أحــد أشــهر األســماء
المعروفــة بــإدارة مضاميــر الغولــف ،إدارة
نــادي «ترامــب وورلــد غولــف كلــوب ،دبــي» الــذي
يتوســط المشــروع ،وتولــى تصميمــه أحــد أكثــر
أبطــال الغولــف العالمييــن نجاحــً فــي تاريــخ
اللعبــة ،تايغــر وودز.
ويتميــز «أكويــا أكســجين» بالمســاحات الخضــراء
الخصبــة التــي تجعلــه تطويــرًا فريــدًا مــن
نوعــه .كمــا يوفــر «أكويــا أكســجين» مســاكن
منخفضــة االنبعاثــات حيــث تســتخدم عمليــة
إعــادة تدويــر المــواد والطاقــة الشمســية،
بشــكل كبيــ ٍر فــي
وتســهم هــذه الخطــوات
ٍ
تحويــل «أكويــا أوكســجين» إلــى العنــوان
األول للمســاكن الخضــراء المترفــة فــي
دبــي .وســيتم تشــييد المنــازل وفقــً للوائــح

ومواصفــات «المبانــي الخضــراء» المطبقــة فــي
دبــي ،وســتظهر البصمــات الخاصــة الصديقــة
ابتــداء مــن المنــازل
للبيئــة فــي كل مــكان،
ً
الموفــرة للطاقــة والمكونــة مــن مــواد وطــرق
مســتحدثة تحقــق الكفــاءة فــي اســتخدام
الطاقــة مثــل األضــواء والتبريــد والدهانــات
ـاء بأنظمــة تســخين
منخفضــة االنبعاثــات وانتهـ ً
الميــاه علــى الطاقــة الشمســية وري المســاحات
الخضــراء.

داماك تاورز من بارامونت تقف
شامخة مطلة على منطقة البرج
األكثر شعبية في دبي

كمــا تــم تصميــم شــبكة الطــرق في المشــروع
التطويــري بطريقــة تقلــص التلــوث البيئــي إلــى
أدنــى حــد ممكــن ،كمــا ســتوجد مســاحات
مخصصــة للدراجــات الهوائيــة والســيارات
الهجينــة والســيارات الكهربائيــة.
ويتــم تســديد قيمــة أرض مشــروع «أكويــا
أكســجين» علــى أقســاط .ومبلــغ التعويــض
اإلجمالــي المســتحق هــو  359.0مليــون دوالر
أمريكــي ،ويتــم تســديده علــى أقســاط
متوافقــة مــع مراحــل التطويــر ،وكذلــك يتــم
تســجيل ملكيــة األراضــي حيــث يتــم تســديد
هــذه األقســاط.
سبا لخلوات من الهدوء

«داماك تاورز من باراماونت»

يتكــون المشــروع مــن أربعــة أبــراج شــاهقة،
يفــوق ارتفاعهــا  250متــرًا ،وتضــم شــققًا
فاخــرة متكاملــة الخدمــات ،مكونــة مــن
غرفــة نــوم واحــدة أو اثنتيــن أو ثــاث غــرف.

وطــورت دامــاك المشــروع بالتعــاون مــع
«باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس» ،ليعكــس
أجــواء وجاذبيــة هوليــوود ونمــط عيــش
كاليفورنيــا المميــز والمــرادف لـــشركة
«باراماونــت بيكتشــرز» العريقــة علــى مــدار 110
ســنوات الماضيــة.
وتخطــط دامــاك البتــداع هــذه األجــواء
المميــزة المســتوحاة مــن هوليــوود وتعتــزم
بيــع الوحــدات فــي ثالثــة مــن األبــراج كشــقق
فاخــرة متكاملــة الخدمــات تحمــل عالمــة
تجاريــة ،حيــث يتــم تشــغليها تحــت عالمتهــا
«دامــاك ميــزون».

عــاوة علــى ذلــك ،ســيضم أحــد األبــراج فنــدق
خمــس نجــوم وتتولــى تشــغيله «باراماونــت
هوتيلــز آنــد ريزورتــس» ،ويشــمل  842غرفــة.
وتبــاع غــرف الفنــدق بنــاء علــى برنامــج إدارة.
وســيتضمن «دامــاك تــاورز مــن باراماونــت»
مســاحات خضــراء وحمــام ســباحة ومراكــز
صحيــة ومواقــف ســيارات مغطــاة والعديــد
مــن المطاعــم الفاخــرة.
وتــم تصميــم «دامــاك تــاورز مــن باراماونــت»
بحيــث يتكــون مــن أربعــة أبــراج تحتــوى مــا
يزيــد علــى  1،900وحــدة (بمــا فــي ذلــك الفنــدق)،
بإجمالــي مســاحة قابلــة للبيــع تبلــغ 2.0
مليــون قــدم مربعــة تقريبــً .والقيمــة المقــدرة
لمشــروع «دامــاك تــاورز مــن باراماونــت» هــي
 1.35مليــار دوالر أمريكــي ،ومــن المزمــع إنجــازه
فــي .2016

تطبيقات مبدعة عالية التقنية ستستخدم
في أرجاء المشروع

34

يقع «داماك هايتس» في زاوية المارينا
بإطاللة على الخليج وجزيرة النخلة
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«داماك هايتس/داماك ريزيدينزي»

يقــع مشــروع «دامــاك هايتــس» فــي منطقــة
مرســى دبــي ويتمتــع بإطاللــة بانوراميــة علــى
نخلــة جميــرا ،كمــا يتميــز المشــروع بإطــاالت
علــى طــول مرســى دبــي بالكامــل .ويتيــح هــذا
البــرج الرائــع فرصــة للعمــاء لشــراء شــققًا
ســكنية مكونــة مــن غرفــة أو غرفتيــن أو ثــاث
غــرف نــوم فــي دبــي.

وتــم تخصيــص الطوابــق العليــا مــن البــرج
لـ«دامــاك ريزيدينــزي» ،مــع تصميمــات داخليــة
مبتكــرة مــن «فنــدي كازا» .وتضطلــع العالمــة
اإليطاليــة الفاخــرة بتزويــد الشــقق باألثــاث
والتجهيــزات وكذالــك التركيبــات الكاملــة
لمدخــل البــرج .وتــم تصميــم «دامــاك هايتــس»
ليتضمــن أكثــر مــن  600وحــدة بمســاحة بنــاء
إجماليــة  1.5مليــون قــدم مربعــة تقريبــً
ومســاحة قابلــة للبيــع  0.9مليــون قــدم مربعــة.

كافة الخدمات الفندقية متوفرة في
المشروع

«داماك ميزون كور جاردان»

تــم افتتــاح مشــروع «دامــاك ميــزون كــور
جــاردان» فــي قلــب منطقــة نابضــة بالقــرب
مــن «دبــي مــول» و«نافــورة دبــي».

يحتــل مشــروع «دامــاك ميــزون كــور جــاردان»
موقعــً اســتراتيجيًا فــي قلــب منطقــة
األعمــال والمطاعــم والمحــات ،ممــا يجعلــه
مكانــً مثاليــً للمســافرين فــي رحــات العمــل
والترفيــه والذيــن يتطلعــون للتســوق فــي
أكبــر مركــز تســوق فــي العالــم أو زيــارة
«النافــورة» المعروفــة ،فضــ ً
ا عــن عوامــل
الجــذب األخــرى العديــدة.
ويمتــد المشــروع عبــر  19طابقــً ،ويضــم مــا
يزيــد علــى  350شــقة ،ويوفــر «دامــاك ميــزون
كــور جــاردان» شــققًا فاخــرة مريحــة ،مــع
أجنحــة تتألــف مــن غرفــة أو غرفتيــن أو ثــاث
غــرف نــوم ،فضــ ً
ا عــن الخدمــات االســتثنائية
المتوفــرة فيهــا جميعــً.

تشطيبات خمس نجوم هي المعيار

شقق فاخرة بتصميم داخلي من «فندي»
تحتل الطوابق الـ  ٤٠األخيرة
الفخامة واألناقة تأتي مجتمعة
في قلب دبي

وأحــد الســمات المميــزة لمشــروع «دامــاك
ميــزون كــور جــاردان» هــو وجــود «كريســاليس
ســبا» الــذي يقــدم أفضــل معالجــات للجســم
والبشــرة ،بفضــل خبــراء متخصصيــن فــي هــذا
المجــال.
كمــا تعتبــر الشــرفة الكبيــرة ميــزة أخــرى
للمشــروع ،حيــث تزيــد مســاحتها علــى 4،300
قــدم مربعــة فــي الطابــق األول .إنهــا توفــر
خيــارًا ممتــازًا للفعاليــات الكبيــرة التــي يمكــن
تنظيمهــا حــول حمــام الســباحة ،مــع وجــود
النباتــات الخضــراء الطبيعيــة التــي توفــر جــو
اســترخاء وهــدوء فــي وســط مدينــة دبــي.
ويتألــف المشــروع مــن مســاحة إجماليــة
قابلــة للبيــع تبلــغ  0.3مليــون قــدم مربعــة،
وقيمــة مشــروع «دامــاك ميــزون كــور جــاردان»
هــي  150مليــون دوالر أمريكــي ،وقــد تــم إنجازه
فــي العــام .2014
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تصاميم «فيرساتشي» الداخلية الفاخرة
تمنحك أجواء معيشة مفعمة

«دامــاك تــاور» ،مــع تصاميــم داخليــة
مــن «فيرساتشــي هــوم»

يحتــل «دامــاك تــاور» مكانــً متميــزًا فــي منطقــة
ســوليدير فــي وســط بيــروت ،لبنــان ،مــع تصاميم
داخليــة مــن «فيرساتشــي هــوم» ،وهــو مشــروع
ســكني فاخــر قيــد اإلنشــاء حاليــً .وتتولــى
دار التصميــم اإليطاليــة «فريساتشــي هــوم»
التركيبــات والتجهيــزات الداخليــة للشــقق
الخاصــة الفخمــة.
ويتضمــن «دامــاك تــاور» الــذي يتميــز بتصاميــم
داخليــة مــن «فيرساتشــي هــوم»  188وحــدة،
بمســاحة إجماليــة قابلــة للبيــع  0.3مليــون قــدم
مربعــة وقيمــة المشــروع  253مليــون دوالر
أمريكــي ومــن المزمــع إنجــازه فــي .2015
وحصــد «دامــاك تــاور» بتصاميمــه الداخليــة مــن
«فيرساتشــي هــوم» جائــزة أفضــل تصميــم
معمــاري لبــرج فــي العالــم ،وذلــك فــي حفــل
توزيــع «جوائــز العقــارات الدوليــة» فــي العــام ،2010
التــي تعتبــر واحــدة مــن أكثــر الجوائــز قيمــة فــي
قطــاع العقــارات.

«الجوهرة» أول مشروع تس ّلمه
داماك خارج اإلمارات

«الجوهرة»

بــرج الجوهــرة هــو بــرج ســكني فاخــر فــي
جــدة ،بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وهــو أول
مشــروع دولــي قامــت دامــاك بتســليمه .ويقــدم
المشــروع للعمــاء فرصــة لشــراء مجموعــة
متنوعــة مــن الشــقق الفاخــرة الـ«بنتهــاوس» أو
شــقق بغرفــة نــوم واحــدة أو أثنتيــن أو ثــاث.

وتحمــل األدوار العليــا عالمــة «داماك ريزيدينســز»
مــع تصاميــم داخليــة مــن «فيرساتشــي هــوم».
ويقــع بــرج الجوهــرة علــى كورنيــش مدينــة
جــدة «أوشــن درايــف» ويوفــر إطاللــة خالبــة
علــى البحــر األحمــر .وتعتقــد الشــركة بــأن بــرج
الجوهــرة ســوف يتيــح فرصــة فريــدة للمعيشــة
المترفــة فــي جــدة فــي تطويــر شــاهق االرتفــاع
يوفــر جميــع وســائل الرفاهيــة ،بمــا فــي ذلــك
جيمانزيــوم وحمــام ســباحة وســبا وملعــب
اســكواش وغرفــة ألعــاب وموقــف ســيارات
داخلــي.
ويضــم بــرج الجوهــرة  300وحــدة بمســاحة
إجماليــة قابلــة للبيــع  0.5مليــون قــدم مربعــة.
وقيمــة المشــروع  254مليــون دوالر أمريكــي.

«داماك تاور» ،مشروع أيقوني
في قلب منطقة سوليدير

ردهة استقبال في «داماك تاور»

37

38

التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤

«داماك ميزون أبر كرست» يطل
على أعلى برج في العالم

«داماك إسكلوسيفا»

يطل «داماك إسكلوسيفا» على
شارع الملك فهد في موقع متميز
في الرياض

يتألــف «دامــاك إسكلوســيفا» مــن  30طابقــً،
بتصميمــات داخليــة مــن «فنــدي كازا» ويقــع فــي
وســط مدينــة الريــاض ،فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ويطــل علــى بــرج المملكــة .ويضــم
المشــروع أكثــر مــن  100شــقة فخمــة متكاملــة
الخدمــات .وتضطلــع «فنــدي كازا» بالتصاميــم
الداخليــة (بمــا فــي ذلــك األثــاث والتجهيــزات).
ونظــرًا لألســلوب والخصوصيــة المطلوبــة مــن
قبــل العمــاء األثريــاء الذيــن تتوقــع الشــركة
اهتمامهــم الكبيــر بهــذا المشــروع ،تكــون
الطلبــات لشــراء الوحــدات فــي هــذا البــرج
بطريقــة الدعــوة الخاصــة فقــط.

«داماك ميزون أبر كرست»

يتألــف بــرج «دامــاك ميــزون أبــر كرســت» مــن  44طابقــً ،ويقــع فــي قلــب منطقــة البــرج فــي دبــي،
ويتميــز بإطاللــة رائعــة علــى أطــول بــرج فــي العالــم ونافــورة دبــي ،فضـ ً
ا عــن ســهولة الوصــول
إلــى أكبــر مراكــز التســوق وأكثرهــا ازدحامــً فــي العالــم.
وتتولــى «دامــاك ميــزون» ،ذراع الضيافــة لشــركة «دامــاك العقاريــة» ،إدارة المشــروع وفقــً لمعاييــر
الفندقــة الدوليــة فئــة خمســة نجــوم .لــذا ،ســوف يســتمتع المقيمــون بخدمــات حراســة
ومســاعدة علــى مــدار  24ســاعة وجيمنازيــوم فخــم ونــادي صحــي ومطعــم.

وتعتــزم دامــاك أن يوفــر «دامــاك إسكلوســيفا»
أرقــى وأفخــم الوحــدات الســكنية فــي المبانــي
الشــاهقة فــي الســعودية.

وتــم تصميــم «دامــاك ميــزون أبــر كرســت» ليتضمــن  391وحــدة ،بمســاحة إجماليــة قابلــة للبيــع
 0.4مليــون قــدم مربعــة وقيمــة المشــروع حوالــي  251مليــون دوالر أمريكــي.

DAMAC Upper Crest
تصميم يضفي أجواء
مفعمةUpper Crest is a 44-storey iconic tower in the heart of the Burj Area
in Dubai
offers
ترحيبية
unrivalled views overlooking the world’s tallest tower، the Dubai Fountains and easy
access to the world’s busiest and largest shopping mall.

وباإلضافــة إلــى توفيــر جيمنازيــوم وحمــام
ســباحة وســبا ومطاعــم فخمــة علــى أعلــى
مســتوى مــن العديــد مــن المشــروعات األخــرى،
ســيوفر «دامــاك إسكلوســيفا» سلســلة مــن
الخدمــات الشــخصية التــي تضاهــي تلــك التــي
تقدمهــا الفنــادق الفاخــرة ،بمــا فــي ذلــك
خدمــات التســوق وخدمــة الطاهــي فــي المنــزل
حســب الطلــب والتــي ســتوفرها «دامــاك
ميــزون».

Managed to five-star international hotel standards by DAMAC Properties’ hospitality
arm، DAMAC Maison، those residing will enjoy 24-hour concierge services، a luxury
gymnasium & health club and restaurant.
DAMAC Upper Crest is designed to contain 391 units with a total saleable area of
0.4mn sq ft and has a project value of c.US$251million.

وتــم تصميــم «دامــاك إسكلوســيفا» ليتضمــن
 472وحــدة ،بمســاحة إجماليــة قابلــة للبيــع 0.6
مليــون قــدم مربعــة ،وبلغــت قيمــة المشــروع
حوالــي  344مليــون دوالر أمريكــي.

«داماك ميزون ذا ديستنكشن» يقدم خيارات
متنوعة ألحجام الغرف التي تلبي كافة الرغبات

«داماك ميزون ذا ديستنكشن»

يرتقــي «دامــاك ميــزون ذا ديستنكشــن» بعلــو  195متــرًا ،ويتضمــن  53طابقــً،
ويتميــز بواجهــات علــى أجمــل المواقــع العمرانيــة فــي قلــب دبــي ،مــع إطــاالت
رائعــة علــى أشــهر نافــورة فــي العالــم وأكبــر مركــز تســوق وأعلــى بــرج فــي
العالــم.
وتتولــى «دامــاك ميــزون» إدارة هــذا البــرج الــذي يتألــف مــن شــقق فندقيــة فخمة
متكاملــة الخدمــات مقســمة بيــن اســتوديو وغرفــة نــوم وغرفتــي نــوم وثــاث
غــرف نــوم وأربــع غــرف نــوم وشــقق الـ«بنتهــاوس» .ويقــدم المشــروع أفضــل
التجهيــزات للمقيميــن ،ويضــم ســبا فاخــر يحتــوي علــى جاكــوزي لالســترخاء
وســاونا ،إلــى جانــب جيمنازيــوم حديــث وحمــام ســباحة مذهــل.
وتــم تصميــم «دامــاك ميــزون ذا ديستنكشــن» ليضــم  305وحــدات ،بمســاحة
إجماليــة قابلــة للبيــع  0.4مليــون قــدم مربعــة وتبلــغ قيمــة المشــروع حوالــي
 286مليــون دوالر أمريكــي.
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أداؤنا على مدار العام
حققــت دامــاك أرقامــً قياســية لعــام  2014بفضــل منتــج متميــز وعمليــات بيــع وتســويق قوية
وبفضــل عــودة الثقــة فــي ســوق دبــي العقاري.

دبي مستمرة في الصعود
تعافــى ســوق العقــارات فــي دبــي واســتقر
علــى مــدار العاميــن الماضييــن حيــث ارتفــع
ليصبــح أحــد أعلــى أســواق االســتثمار العقــاري
فــي العالــم.
وأشــار تقريــر صــادر عــن «كشــمان أنــد
ويكفيلــد» إلــى أن نمــو األســعار األخيــر الــذي
شــهده الســوق فــي دبــي قفــز باإلمــارة مــن
المركــز  186إلــى المركــز  39عالميــً فــي غضــون
عــام واحــد.
وبعــد ارتفــاع أســعار المنــازل بنســبة  %56فــي
عاميــن حتــى يونيــو ( 2014تقريــر جيــه إل إل،
ينايــر  ،)2015أصبحــت دبــي مــرة أخــرى أحــد أكثــر
أســواق االســتثمار العقــاري جذبــً وأمانــً فــي
العالــم.
وفــي الشــهور األخيــرة بــدأت االســعار فــي
بنــاء علــى
الوصــول إلــى مســتواها المناســب
ً
الطلــب الحالــي فــي الســوق ،كمــا أن االســتقرار
واألمــن المتوفــران زادا مــن حجــم الثقــة علــى
المســتوى العالمــي.
وبالنســبة للعــام القــادم ،ســيمر ســوق
العقــارات فــي اإلمــارة بمرحلــة البنــاء ،حيــث
ســتمر مشــروعات التطويــر بمرحلــة اإلنشــاءات
التــي ســيتبعها أول األعمــال المنجــزة وتســليم
الوحــدات مــع نهايــة عــام .2015
وعلــى ســبيل المثــال ،ســوف يســتقبل مشــروع
«أكويــا مــن دامــاك» فــي مجتمــع الغولــف
الفاخــر والواقــع علــى مســاحة  42مليــون
قــدم مربعــة أوائــل المــ ّ
اك خــال فتــرة 12
شــهرًا القادمــة حيــث يســير تطويــر الوحــدات

بشــكل مرحلــي حتــى يتــم التســليم إلــى
المــ ّ
اك خــال عــام .2016
وهــذا مشــابه لوضــع مشــروعات أخــرى فــي
دبــي ،فمعطيــات وديناميكيــات الســوق
الحاليــة تشــير إلــى مزيــد مــن النمــو علــى
مــدار الشــهور  12التاليــة حيــث يفــوق معــدالت
الطلــب علــى العقــارات معــدالت العــرض
الحاليــة فــي الســوق.
وحتــى مــع التســليم الجديــد للشــقق والفلــل
فــي الســوق ،مــا زلنــا نــرى مزيــدًا مــن الطلــب
المســتمر .وهــذا يجعلنــا نؤكــد علــى اســتمرار
النمــو الســريع الــذي تشــهده دبــي ،حيــث
وصــل عــدد ســكان اإلمــارة إلــى أكثــر مــن 2.3
مليــون نســمة ،وهــو الرقــم الــذي يتوقــع
زيادتــه بواقــع  %5ســنويًا ،أي مــا يعــادل نحــو115
ألــف مقيمــً إضافيــً يصلــون إلــى دبــي فــي
عــام .2015

مرشــحة ألن تشــهد ســنوات عديــدة مــن النمــو
الحقيقــي.

اإلنجازات التشغيلية:
كان عــام  2014عامــً هامــً مــن حيــث النمــو
والتوســع بالنســبة لشــركة دامــاك حيــث شــهد
مجموعــة مــن اإلنجــازات التشــغيلية التــي عــززت
مــن موقــع الشــركة فــي طليعــة التطويــر
العقــاري الفاخــر.

دبي هي نقطة االرتكاز لعمليات داماك

أضــف إلــى ذلــك النمــو المنتظــر أن تشــهده
الســياحة فــي الســنوات القادمــة ،حيــث مــن
المتوقــع أن تضيــف دبــي متوســط مليونــي
ســائح إضافــي ســنويًا حتــى عــام  ،2020وهــو مــا
يبقــي علــى ارتفــاع الطلــب.
ال شــك أن إمــارة دبــي فــي وضــع جيــد،
الســيما مــع صــدور قوانيــن جديــدة ،والدعــم
الحكومــي القــوي وموقعهــا الجغرافــي
المتميــز الــذي يربــط بيــن الشــرق والغــرب فــي
بيئــة أعمــال آمنــة وهادئــة ومزدهــرة.
ســوف يســتمر ســوق العقــارات فــي دفــع
الشــعور الســائد فــي دبــي ،ومــع القيــادة
القويــة والرؤيــة التــي تتمتيــز بهــا ،فــإن اإلمــارة

إجمالي أصول داماك
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موظفو داماك والقطاعات التنظيمية:

ارتفــع عــدد موظفــي شــركة دامــاك بشــكل
كبيــر خــال الســنوات الماضيــة مــن  433فــي
 31يســمبر  2010إلــى نحــو  1950موظفــً فــي 31
ديســمبر .2014

يتوزع موظفو
داماك على
القطاعات
الرئيسةالتالية:

ويعــد التدريــب وتطويــر الموظفيــن مــن المبــادئ
األساســية التــي يقــوم عليهــا العمــل ،ونظــرًا
للنمــو الــذي شــهدته الشــركة علــى مــدار العــام
الماضــي ،قــام هــذا القســم بالتوســع فــي
عمليــات التدريــب وتعزيــز المهــارات الخاصــة
بالموظفيــن.
ويشــمل ذلــك برنامــج شــامل للدمــج والتعليــم
حيــث ال يغطــي فقــط المعلومــات المتعلقــة
بالمنتجــات فــي محفظــة دامــاك فحســب بــل
يشــمل كذلــك الفهــم الشــامل إلمــارة دبــي
وديناميكيــات الســوق وقــوة الجــذب التــي تتمتــع
بهــا اإلمــارة بشــكل عــام.

تطوير األعمال:
يعمــل فريــق تطويــر األعمــال فــي دامــاك
للوصــول إلــى أفضــل األراضــي بأفضــل األســعار
وفــي أفضــل األوقــات فــي الســوق وذلــك
لضمــان اســتمرار تدفــق المشــروعات الجديــدة
ووصولهــا إلــى الســوق فــي الوقــت المناســب.

تقنية المعلومات:
يســند إلــى فريــق عمــل تقنيــة المعلومــات فــي
شــركة دامــاك مســؤولية الحفــاظ علــى خدمــة
تقنيــة آمنــة وســريعة وفعالــة لجميــع األقســام
والموظفيــن وذلــك لتعزيــز تدفــق العمــل
وفعاليتــه.

يتميــز فريــق العمــل بفهمــه العميــق لظــروف
الســوق هــذا إلــى جانــب قاعــدة بيانــات االتصاالت
الضخمــة المتوافــرة لديــه وهــو مــا يســاعده
علــى توفيــر أفضــل األراضــي للشــركة.

ويشــمل ذلــك األبحــاث وشــراء وتنفيــذ أحــدث
البرمجيــات للحفــاظ علــى وضــع الشــركة
المتقــدم مــن حيــث الفعاليــة والخدمــة إضافــة
إلــى تقديــم عمليــات صيانــة يوميــة وفعالــة
للنظــم والبرمجيــات الحاليــة.

الشؤون القانونية:
يوجــد لــدى شــركة دامــاك فريــق قانونــي
شــامل يعمــل مــن أجــل الدعــم والدفــاع عــن
مصالــح الشــركة .يغطــي ذلــك كافــة العناصــر
مــن االتفاقيــات التعاقديــة مــع كبــار الشــركاء
ولالســتحواذ علــى األراضــي واالتفــاق مــع
العمــاء ،وصــو ً
ال إلــى حمايــة البيانــات وضمــان
وجــود إطــار قانونــي ســليم يتعلــق بالتزامــات
الشــركة فيمــا يخــص البورصــة واإلفصاحــات.
الشؤون المالية:
يعتبــر فريــق الشــؤون الماليــة لــدى دامــاك
مســؤو ً
ال عــن إدارة األداء المالــي للشــركة
والحســابات وإدارة الهيــكل الرأســمالي وإدارة
الميزانيــة العموميــة وإدارة نظــم المعلومــات
والتوقعــات وتقديــم التقاريــر وإعــداد الموازنــات.
كمــا تضــم األنشــطة اليوميــة لهــذا الفريــق
عمليــات تقييــم لجــدوى التوقعــات الماليــة
لمشــروعات التطويــر الجديــدة وإدارة الميزانيــة
وإدارة االئتمــان والتمويــل التشــغيل.
اكتساب المواهب والموارد البشرية:
يضــم قطــاع المــوارد البشــرية فــي دامــاك ثالثــة
فــرق :اكتســاب المواهــب والتدريــب والمــوارد
البشــرية .وتشــمل األنشــطة اليوميــة لهــذا
القطــاع عمليــات التوظيــف العالميــة وإجــراء
برامــج الدمــج وإنهــاء إجــراءات التأشــيرات وإدارة
األداء والشــؤون اإلداريــة.

المبيعات:
يصــل عــدد أفــراد فريــق المبيعــات إلــى 500
موظــف .ويعتبــر هــذا الفريــق مســؤو ً
ال عــن
العمــل مــع العمــاء المحتمليــن كــي يوفــر لهم
أفضــل منتــج فاخــر يلبــي احتياجاتهــم .يعمــل
الفريــق مــن  12مركــزًا للمبيعــات علــى مســتوى
العالــم ،مــع تركيــز خــاص علــى إمــارة دبــي ،كمــا
أنــه يســتفيد مــن شــبكات التواصــل الحاليــة ومن
دعــم فريــق التســويق للتعــرف علــى الفــرص
المتاحــة وكيفيــة تحويلهــا إلــى واقــع.
يدعــم ذلــك أيضــً الجــوالت الترويجية الموســعة
والفاعلــة التــي تتــم مــن أجــل تعزيــز المبيعــات،

تظهر عالمة داماك بقوة في أبرز
المواقع في كل أنحاء دبي

أكثر من  220ألف متابع لصفحة
داماك على الفيسبوك
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أكثر من  1.5مليون زائر لموقع داماك
اإللكتروني خالل 2014

حيــث تغطــي العديــد مــن الــدول التــي تقــع
فيهــا الشــرائح الســكانية الرئيســة المســتهدفة.
يعمــل فريــق المبيعــات مــع وكالء المبيعــات
فــي جميــع أنحــاء العالــم وذلــك مــن أجــل
توفيــر المعلومــات والدعــم ،ويكــون مســؤول
المبيعــات هــو المكلــف بتحويــل العمــاء
المحتمليــن إلــى مشــترين.
التسويق:
يقــوم فريــق التســويق فــي شــركة دامــاك
بالحديــث مــع المشــترين المحتمليــن فــي
بلدانهــم األصليــة .وتســتعين الشــركة بمنهــج
« 360درجــة» مســتخدمة االنترنــت ووســائل
التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى اإلعالنــات
التقليديــة فــي التلفزيــون والمطبوعــات
واإلعالنــات الخارجيــة علــى الطرقــات.
وتفخــر شــركة دامــاك بامتالكهــا فريقــً
قويــً مــن الخبــراء ممــن يمكنهــم االســتجابة
الســريعة لديناميكيــات الســوق واالســتفادة مــن
الفــرص فــي العديــد مــن الــدول.
كمــا تتمتــع الشــركة بتواجــد مباشــر وقــوي
فــي أشــهر المناطــق الســياحية فــي دبــي ،بــدءًا
مــن المطــار الدولــي ووصــو ً
ال إلــى أكثــر المراكــز
التجاريــة فــي دبــي ازدحامــً .كمــا تســهم
التكنولوجيــا الجديــدة التــي يتــم تطبيقهــا فــي
مســاعدة فريــق العمــل علــى تقييــم العمــاء
المحتمليــن وتحويلهــم إلــى مشــترين خــال
االجتمــاع بهــم فــي منصــات البيــع المختلفــة.
وتتمتــع دامــاك كذلــك بتواجــد قــوي مــن خــال
جــوالت المبيعــات الترويجيــة فــي بعــض الــدول،
مــن بينهــا الهنــد وباكســتان والصيــن وكافــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك فــي
دبــي.
ويدعــم هــذه االنشــطة حملــة تســويق مــن
خــال قاعــدة بيانــات فاعلــة تعتمــد علــى قائمــة
مســبقة التأهيــل تضــم  250ألــف إســم.

ويدعــم ذلــك أيضــً التواجــد القــوي علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي يســمح
لنــا بالتواصــل مــع جمهورنــا األساســي وهــم
فــي بلدانهــم األم .وتضــم صفحــة دامــاك
اآلن علــى فيســبوك أكثــر مــن  220ألــف
متابــع ويدعمهــا مزيــد مــن التواصــل علــى
تويتــر ويوتيــوب .كمــا يتــم توجيــه االتصــاالت
الموجــودة والمحتملــة إلــى موقــع الشــركة
االلكترونــي www.damacproperties.com
الــذي قــام بزيارتــه فــي عــام  2014أكثــر مــن
 1.5مليــون مســتخدم ،وتــم اإلطــاع علــى
صفحاتــه أكثــر مــن  18مليــون مــرة.
واســتمرت شــركة «دامــاك العقاريــة» فــي
برنامــج الوعــي القــوي الــذي تقــوم بنشــره
فــي جميــع أنحــاء إمــارة دبــي ،حيــث تقــوم
الشــركة بوضــع إعالنــات خارجيــة قويــة
فــي مواقــع هامــة ،وبشــكل أساســي
علــى طرقــات مميــزة تربــط المطــار بأهــم
الوجهــات الســياحية .كمــا قامــت الشــركة
كذلــك بتوقيــع اتفــاق طويــل األمــد لتســمية
محطــة متــرو دبــي فــي مرســى دبــي باســم
«محطــة دامــاك» ،وهــذه المحطــة قريبــة مــن
مشــروعات التطويــر األولــى التــي أنجزناهــا،
وهــي «ذا ويفــز» و»مارينــا تيــراس» ،وســوف
تكــون محطــة رئيســة فــي الطريــق إلــى
موقــع إقامــة معــرض إكســبو العالمــي .2020
االتصال المؤسسي:
يعتبــر قطــاع االتصــال المؤسســي لــدى داماك
مســؤو ً
ال عــن جميــع االتصــاالت اليوميــة
الداخليــة والخارجيــة التــي تتعلــق بالشــركة،
حيــث يعمــل الفريــق مــع مجموعــة كبيــرة
مــن الصحافــة المحليــة والدوليــة وكذلــك
وســائل اإلعــام المرئيــة لضمــان االســتمرارية
فــي وصــول الرســائل اإليجابيــة.
كمــا أن هــذا القطــاع مســؤو ً
ال عــن جميــع
عمليــات إدارة االســم التجــاري والمخاطــر
التــي قــد تؤثــر علــى ســمعة العمــل وعالقــات
المســتثمرين والتقاريــر الســنوية والســجالت
التنظيميــة والمســؤولية االجتماعيــة للشــركة

واإلتصــاالت فــي وقــت األزمــات وكتابــة
الخطابــات التــي يتــم إلقاءهــا.

احتياجــات العمــاء ووفقــً لديناميكيــات
الســوق.

كمــا يعمــل الفريــق أيضــً بشــكل وثيــق
مــع شــركاء دامــاك مــن األســماء التجاريــة
البــارزة ،بمــا فــي ذلــك «فيرساتشــي» و«فنــدي»
و«باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس» ومؤسســة
ترامــب ،و«تايجــر وودز ديزايــن».

إدارة المرافق:
يعتبــر فريــق عمــل شــركة «الكشــري فاســيلتيز
مانجمنــت» ذ.م.م .التابعــة لشــركة داماك هو
المســؤول عــن إدارة المرافــق فــي العديــد مــن
األبنيــة الشــهيرة التابعــة لـ«دامــاك العقاريــة»
بمــا فــي ذلــك «ذا ويفــز» و«أوشــن هايتــس»
و«بــارك تــاورز» و«مارينــا تيــراس» والعديــد غيرهــا
مــن األبنيــة .وقــد حــاز الفريــق فــي عــام 2014
علــى ثــاث شــهادات مــن أهــم شــهادات
اآليــزو والتــي تغطــي «نظــام إدارة الجــودة»
و«نظــام إدارة الصحــة والســامة المهنيــة»
و«نظــام اإلدارة البيئيــة».

عالقات المستثمرين:
قطــاع عالقــات المســتثمرين فــي شــركة
دامــاك هــو المســؤول عــن إدارة كافــة
عمليــات التفاعــل مــع المســاهمين
والمحلليــن والمســتثمرين والمســتثمرين
المحتمليــن .ويشــمل ذلــك أيضــً الجــوالت
الترويجيــة للمحلليــن والمســتثمرين وكذلــك
العالقــات العامــة الماليــة .وباإلضافــة إلــى
فريقهــا الداخلــي القــوي ،تعمــل شــركة
دامــاك مــع مستشــارين اتصــاالت ماليــة ،بمــا
فــي ذلــك شــركة «إف تــي أي كونســلتنج».
إدارة المشروعات:
هنــاك أكثــر مــن  400موظفــً يعملــون فــي
قطــاع إدارة المشــروعات ،وهــم مســؤولون
عــن عمليــات التطويــر لمشــروعات الشــركة.
يشــمل ذلــك جميــع عمليــات المشــتريات
والعمــل مــع المقاوليــن الرئيســيين ومقاولــي
الباطــن والتوظيــف وخطــوط التوريــد وذلــك
لضمــان اســتمرار تدفــق عمليــات التســليم
بسالســة.
يضــم الفريــق أيضــً فريــق تصميــم خبيــر
يعمــل مــع استشــاريين مــن الخــارج وذلــك
لتقديــم أفضــل المشــروعات المميــزة التــي
تلبــي احتياجــات المشــترين ويســتعمل أفضــل
متطلبــات المســاحات مــن أجــل الحصــول
علــى أفضــل مــا فــي إجمالــي المســاحات
الطابقيــة .كمــا يعمــل الفريــق علــى ضمــان
المرونــة فــي التصميمــات بحيــث تســمح
بإجــراء التغييــرات فــي جميــع مراحــل العمليــة
وذلــك مــن أجــل تقديــم األفضــل حســب

كمــا أن هــذا الفريــق مســؤول عــن تقديــم
الخدمــات لــكل مــن جمعيــة المــاك ،وفقــً
لمــا يتطلبــه القانــون بالنســبة للمشــروعات
ذات الملكيــة المشــتركة ،وكذلــك خدمــات
إدارة المرافــق العامــة بالنســبة للمناطــق
المشــتركة فــي مشــروعات دامــاك المنجــزة.
ويشــمل ذلــك التفــاوض بشــأن عقــود
المورديــن والصيانــة وإعــداد الميزانية الســنوية
وتنفيــذ صيانــة المبانــي (ســواء داخليــً أو مــن
خــال إســنادها إلــى الغيــر) ،والتعامــل مــع
مســائل التأميــن الروتينيــة وتقديــم الخدمــات
المحاســبية مثــل ســداد الفواتيــر وإدارة
الحســابات وخدمــات الســكرتاريا العامــة.
اإلدارة:
تتميــز شــركة دامــاك بوجــود بنيــة مؤسســاتية
تضــم مجموعــة مــن اللجــان اإلداريــة (كلجنــة
التســعير ،ولجنــة المناقصــات ،ولجنــة
التصميــم) التــي تشــكلت مــن أجــل تنظيــم
عمليــات اتخــاذ القــرارات التشــغيلية وأفضــل
ممارســات الحوكمــة فــي الشــركة.
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التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤
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تقييمات الموظفين الرسمية ،والفعاليات الكبرى
تستخدم للتطوير الوظيفي

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قامــت الشــركة
بتنفيــذ نظــام إلدارة األداء وذلــك لتحويــل أهداف
وقيــم دامــاك إلــى مقاييــس أساســية يمكــن
متابعتهــا علــى مســتوى االقســام .يشــمل ذلــك
التقاريــر الرســمية لتقييــم الموظفيــن بشــكل
نصــف ســنوي حيــث تســتخدم هــذه الوســيلة
مــن أجــل التطويــر الوظيفــي وتقديــم العــاوات
والمكافــآت .كمــا تقــدم الشــركة مجموعــة
مــن المميــزات للموظفيــن ،بمــا فــي ذلــك
التأميــن الصحــي وبــدل الســكن وتذاكــر الطيــران
الســنوية إلــى بلدانهــم وخطــط العــاوات
المدروســة.
داماك للفنادق والمنتجعات:
الفريــق العامــل فــي هــذا القطــاع مــن أســرع
فــرق العمــل توســعًا فــي دامــاك ،حيــث يضــم
حاليــً أكثــر مــن  350موظفــً ،وهــو مســؤول
عــن اإلدارة اليوميــة لمشــروعات الشــركة مــن
الشــقق الفندقيــة متكاملــة الخدمــات ،بمــا
فــي ذلــك «دامــاك ميــزون دبــي مــول ســتريت»،
و«دامــاك ميــزون كــور جــاردان» ،و«دامــاك
ميــزون ذا فــوغ» و«نايــا بريــز» .يضــم الفريــق
مجموعــة مــن الفندقييــن ذوي الخبــرة حيــث
يقومــون بتوفيــر كافــة المتطلبــات الخاصــة
بالفنــادق الفاخــرة بــدءًا مــن خدمــات الحراســة
والمســاعدة واإلســتقبال والتنظيــف والصيانــة
ووصــو ً
ال إلــى خدمــات المطاعــم والســبا.

لدى داماك قائمة عمالء محتملين تزيد
عن  250ألف شخص

إدارة عالقات العمالء:
تتميــز شــركة دامــاك بوجــود فريــق يتولــى
اإلدارة الشــاملة للعالقــات مــع العمــاء حيــث
يتعامــل هــذا الفريــق مــع جميــع عناصــر
شــراء العقــارات بــدءًا مــن الدفعــات المبدئيــة
والحجــوزات ووصــو ً
ال إلــى تســليم المفاتيــح
عنــد إنجــاز الوحــدات .ويعــد فريــق إدارة
عالقــات العمــاء أيضــً كنقطــة االتصــال
األولــى ألي عميــل طــوال العمليــة ،الســيما وأن
هــذا الفريــق هــو المســؤول عــن إدارة كافــة
الطلبــات.
يســتعمل الفريــق أحــدث نســخ األوراكل
 .eBusiness Suite ERPوتســتمر شــركة
دامــاك فــي تنفيــذ نظــم تقنيــة المعلومــات
الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك عمليــة التحويــل
اآللــي والتحديــث الــذي يتــم فــي إدارة عالقــات
العمــاء والمبيعــات ونظــام إدارة المبيعــات
مــن خــال مجموعــة مركبــة مــن تحديثــات
التطبيقــات وتنفيــذ النظــم الجديــدة.

			
عمالئنا:
ووفقــً لقاعــدة المشــترين مــن عمــاء شــركة
تتمتــع دامــاك بقاعــدة قويــة مــن العمــاء مــن
دامــاك ،فــإن أكثــر مــن نصــف نفقــات الشــركة
 120دولــة وأكثــر مــن  250ألــف عميــل محتمــل
علــى التســويق تــم اســتثماره خــارج دبــي ،حيــث
فــي قاعــدة البيانــات الخاصــة بالشــركة.
يتــم تحديــد المواقــع والمناطــق الســكانية
المســتهدفة وفقــً للمنتجــات المحــددة
يقــوم بــإدارة قاعــدة العمــاء فــي دامــاك
وأســلوب المعيشــة المقــدم.
فريــق إدارة عالقــات العمــاء بالشــركة مــن
خالل اســتخدام أحــدث أنظمــة إدارة المحتوى،
ويقــوم عمــاء دامــاك بغالبيتهــم العظمــى
حيــث يتــم االحتفــاظ بالمعلومــات الخاصــة
بتمويــل مشــترياتهم مــن خــال المصــادر
بالعمــاء الحالييــن والمحتمليــن ،إضافــة إلــى
المباشــرة والتمويــل الذاتــي بــدون الحاجــة إلــى
المعلومــات التــي يتــم تجميعهــا مــن شــبكة
الرهــن العقــاري ،لكــن فــي عــام  2014قامــت
مكاتــب المبيعــات الدوليــة والــوكالء.
الشــركة بتوقيــع اتفــاق مــع بنــك أبوظبــي
التجــاري لتقديــم التمويــل لوحــدات محــددة
يوضــح الجــدول التالــي نســبة العمــاء فــي كل
مباعــة علــى الخارطــة فــي مشــروع «أكويــا
مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا والشــرق األوســط
مــن دامــاك» التطويــري.
وأمريــكا الشــمالية وغيرهــا مــن الــدول.

قياس رضا العمالء:
تتمتــع شــركة دامــاك بأعلــى عــدد مــن
العمــاء المكرريــن بالمقارنــة مــع أيــة شــركة
منافســة أخــرى .حيــث قــام ثلــث المشــترين
مــن الشــركة تقريبــً بتكــرار الشــراء ،وهــو
مــا يعكــس الجــودة العاليــة لــدى الشــركة
وتركيزهــا علــى عمليــة التســليم.
كمــا أن دامــاك تهتــم بعــد تســليم العقــار
بتقديــم خدمــات إدارة المرافــق إلــى جمعيــة
المــاك فــي جميــع مشــاريعها المنجــزة.
الصحة والسالمة والبيئة:
تقــع المســؤولية عــن الصحــة والســامة
والبيئــة فــي مواقــع مشــاريع التطويــر التــي
تقــوم بهــا الشــركة علــى عاتــق مقاوليهــا.
حيــث تلتــزم دامــاك بضمــان توافــر البيئــة
اآلمنــة ،وهــو مــا دفعهــا إلــى تخصيــص عــدد
مــن مســؤولي الصحــة والســامة والبيئــة فــي
جميــع مشــاريعها التطويريــة لضمــان تنفيــذ
المقاوليــن فــي المواقــع ألعلــى مســتويات
الســامة وأفضــل الممارســات فــي هــذا
المجــال.

ويعمــل الفريــق كذلــك علــى ضمــان االلتــزام
بكافــة القوانيــن الدوليــة والمحليــة التــي
تفرضهــا البلديــات فــي جميــع األوقــات.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم تخصيــص مدير
فــي كل مشــروع إلجــراء عمليــات تفتيــش
مفاجئــة بشــكل دوري علــى الموقــع.
ويشــمل ذلــك جميــع العناصــر ،بمــا فــي ذلــك
أوضــاع العمــل الفعليــة فــي الموقــع ،بــدءًا
مــن أجهــزة الســامة وحتــى ارتفاعــات العمــل
والمســاحات المطوقــة ،وصــو ً
ال إلــى األعمــال
الورقيــة والمســائل اإلجرائيــة بمــا فــي ذلــك
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الشــهادات
وإجــراءات اإلطفــاء واإلســعافات األوليــة
وســجالت التدريــب.
ويمنــح مديــر المشــروع المخصــص من شــركة
دامــاك الصالحيــات الكاملــة لمســؤول الصحة
والســامة مــن أجــل إصــدار التقاريــر وإيقــاف
العمــل وفــرض الغرامــات فــي حالــة عــدم
اتبــاع السياســات المقــررة فــي مجــال الصحــة
والســامة والبيئــة.
كمــا يقــوم هــذا المســؤول بتتبــع التقاريــر
االســبوعية والشــهرية الخاصــة بظــروف
وإجــراءات الســامة المطبقــة قــي الموقــع،
ويقــوم بقياســها مقابــل مؤشــرات أداء
صارمــة ،بمــا في ذلــك بعــض المقاييــس والتي
مــن بينهــا عــدد العمــال فــي الموقــع وعــدد
األيــام الضائعــة وأي متطلبــات لالســعافات
األوليــة أو الحــوادث .وفــي بعــض المشــروعات
تقــوم دامــاك باالســتعانة بخدمــات استشــاري
صحــة وســامة خارجــي لتنفيــذ هــذه
المهمــة ،ويعمــل بشــكل مباشــر تحــت مديــر
المشــروع التابــع لشــركة دامــاك.
كمــا تســعى شــركة دامــاك دائمــً لضمــان
االلتــزام بجميــع اإلرشــادات واللوائــح البلديــة
المحليــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة فــي مجــال
الصحــة والســامة.
ويتــم أيضــً تعميم هــذه اللوائح والممارســات
علــى مجــاالت الجودة وعمليــات اإلدارة

البيئيــة .كمــا تلتــزم دامــاك بمبــادرة حكومــة
دولــة اإلمــارات الخاصــة بـــ «المبانــي الخضــراء»
وذلــك إلنشــاء أبنيــة ســكنية وتجاريــة تعتمــد
علــى الكفــاءة فــي اســتهالك الطاقــة
وتدعــم عمليــة التنميــة .وفــي هــذا الصــدد،
تفخــر دامــاك بأنهــا أصبحــت الشــركة األولــى
التــي حصلــت علــى شــهادة المبانــي الخضــراء
مــن دائــرة التخطيــط والتطويــر« ،تراخيــص».
وتعتبــر «تراخيــص» ،وهــي دائــرة التخطيــط
والتطويــر ،إحــدى الهيئــات التنظيميــة المحلية
فــي دبــي وأولــى الهيئــات التــي تقــوم بإجــراء
االعتمــاد المحلــي ،حيــث منحــت هــذا الشــرف
إلــى مشــروع «صبربيــا» فــي جبــل علــي .وقــد
أظهــر هــذا المشــروع مــدى االلتــزام بمعاييــر
البيئــة والصحــة والســامة واالســتدامة لبيئــة
البنــاء وأصبــح المشــروع األول الــذي يعتمــد
كمشــروع «أخضــر» وفقــً لهــذه الخطــة.
ويطبــق اعتمــاد البيئــة والصحــة والســامة
للمبانــي الداخليــة الخضــراء متطلبــات التــزام
صارمــة وعمليــة مراجعــة شــاملة.
كمــا تهتــم شــركة دامــاك بشــكل مســتمر
بالمبــادرات المختلفــة إلعــادة التدويــر فــي
مجتمعاتهــا التطويريــة الفاخــرة علــى
اختالفهــا .وتهــدف دامــاك مــن خــال
التقــدم للحصــول علــى موافقــات تنظيــم
البنــاء مــن خــال بلديــة دبــي أن تلبــي كافــة
النقــاط الــواردة فــي المبــادرة الخضــراء التــي
أطلقتهــا حكومــة دولــة اإلمــارات ،بمــا فــي
ذلــك أعلــى إجــراءات المبانــي الخضــراء واألداء
التــي وضعتهــا حكومــة دولــة اإلمــارات ،وهــو
مــا يــؤدي إلــى توفيــر أماكــن مســؤولة بيئيــً
ومربحــة وصحيــة لعمــاء الشــركة يمكنهــم
الســكن والعمــل فيهــا.
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االستدامة والمسؤولية االجتماعية
تســتمر دامــاك فــي النمــو والتحــول أكثــر إلــى العالميــة ،ويــزداد التركيــز أيضــً علــى تطويــر
اندمــاج موظفيهــا وأنشــطة االســتدامة علــى نطــاق أوســع .وتتعهــد الشــركة بتوســيع
إســتراتيجية مســؤوليتها االجتماعيــة ،فضــا عــن اســتمرارها فــي تبنــي أفضــل الممارســات
الدوليــة داخــل المؤسســة ككل.
وقــد أوردنــا أدنــاه بعــض األنشــطة التــي تعهــدت بهــا داماك أو تســتمر فــي مواصلتهــا لتعزيز
كفــاءة فعاليــة الطاقــة لتطويراتهــا ودعــم القضايــا اإلنســانية ،وكذلــك جعــل دامــاك مكانــً
أفضــل للعمــل مــن خــال برنامــج اندمــاج الموظفيــن فــي العمــل.

«أكويا أكسجين» سيكون أكثر المشاريع
الخضراء في دبي

التركيــز علــى االســتدامة والمعاييــر
الخضــراء فــي «أكويــا أكســجين»
يركــز تصميــم مجتمــع «أكويــا أكســجين»،
الــذي يتميــز بأنمــاط المعيشــة الفاخــرة ويمتــد
علــى مســاحة  55مليــون قــدم مربعــة ،علــى
االســتدامة والمعاييــر الخضــراء ،وذلــك لضمــان
توفيــر بيئــة صحيــة وخضــراء لمــن يعيشــون
ويعملــون ويقضــون أوقــات الفــراغ والترفيــه
فــي هــذا المشــروع الرائــع عنــد إنجــازه.
ويهــدف تصميــم «أكويــا أكســجين» إلــى
تخفيــض اســتهالك الطاقــة وتخفيــض التلوث،
باإلضافــة إلــى تقليــل إهــدار المــوارد الطبيعيــة
إلــى أقصــى حــد ممكــن ،وذلــك أثنــاء عمليــة
اإلنشــاء وعندمــا يصبــح المشــروع مجتمعــً
ســكنيًا.
ويأخــذ التصميــم أيضــً فــي الحســبان
اإلضــاءة الطبيعيــة وتعزيــز المناظــر الخارجيــة
للمســاحات الخضــراء الشاســعة.
كما تــم اســتخدام العديد مــن التكنولوجيات
المبتكــرة فــي «أكويــا أكســجين» لتحســين
االســتدامة بمــا فــي ذلــك اســتخدام الطاقــة
الشمســية وري المســاحات الخضــراء
والتصاميــم الداخليــة الصديقــة للبيئــة
ونظــام إعــادة التدويــر ،فض ـ ً
ا عــن المســاحات
المخصصــة للدراجــات الهوائيــة والمبــادرات
لتشــجيع الســيارات الهجينــة والصديقــة
للبيئــة.

البيئة والتخطيط:
ســيتم تخصيــص موقفــً مميــزًا للمركبــات
ذات االنبعاثــات المنخفضــة وللســيارات ذات
الكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود وللســيارات
متعــددة الــركاب بنســبة  %5كحــد أدنــى مــن
إجمالــي مســاحات المواقــف .وســيكون هــذا
الموقــف بالقــرب مــن المداخــل الرئيســة أو
نقــاط الدخــول الداخليــة ،وســيتم تحديــده
بوضــوح بعالمــات اتجاهــات وعالمــات طــاء
دائمــة لألرصفــة.
ســيتم توفيــر رفــوف أو مواقــف للدراجــات
الهوائيــة بنســبة  %15مــن عــدد الشــقق أو
الســاكنين .وســتكون الرفــوف أو المواقــف
فــي الداخــل أو مظللــة وعلــى بعــد  30متــرًا
مــن مدخــل المبنــى.

ستســتخدم نســبة  %25مــن المســاحة
المزروعــة علــى األقــل (بمــا فــي ذلــك الســقف
المــزروع بالنباتــات) أنــواع نباتــات محليــة أو
متوائمــة .ويجــب زرع نخلــة واحــدة علــى األقــل
لجميــع الفلــل الجديــدة.
ســيتم اســتخدام وحــدات إضــاءة قاطعــة
للتيــار لإلنــارة الخارجيــة لمنــع انبعــاث الضــوء،
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،فــوق
ممــر المســاقط األفقيــة التــي تمــر مــن خــال
الجــزء األكثــر انخفاضــً مــن الوحــدة .كمــا
ســيتم تغطيــة مصابيــح اإلضــاءة الموجهــة
علــى األجــزاء المعماريــة لمنــع إهــدار اإلضــاءة
فــي الليــل .وســيتم توفيــر مفاتيــح تحكــم
تلقائــي لتخفيــض اإلهــدار غيــر الضــروري إلــى
أدنــى حــد ممكــن.

يجــب أن تكــون نســبة  %75علــى األقــل مــن
مســاحة الحوائــط الخارجيــة المطليــة ذات
كحــد
«قيمــة عاكســة للضــوء» بنســبة %45
ٍ
أدنــى.

حيوية المبنى:
ســيتم تنفيــذ خطــة جــودة الهــواء الداخلــي
خــال عمليــة اإلنشــاء والتــي تلتــزم بالحــد
األدنــى للمعاييــر التاليــة :الحمايــة مــن التلــوث
المنقــول جــوًا والحمايــة مــن التلــوث الناتــج عن
التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء ،ويجــب
اســتخدام المعــدات والفالتــر ألجهــزة التدفئــة
والتهويــة وتكييــف الهــواء المســتخدمة أثنــاء
عمليــة اإلنشــاء.
المواقــف المغطــاة :ســيتم توفيــر نظــام
تهويــة وفقــً للمطلــوب.
ســيمنع التدخيــن (داخليــً وخارجيــً) فــي
المناطــق المشــتركة ويجــب أن تكــون
األماكــن المخصصــة للتدخيــن علــى بعــد
 25قدمــً مــن المداخــل واألبــواب والنوافــذ
القابلــة لالســتعمال ومداخــل الهــواء.
يحــب أن تحتــوي نســبة  %90مــن المناطــق
المأهولــة بشــكل منتظــم علــى رؤيــة مباشــرة
للبيئــة الخارجيــة.

فاعلية الموارد:
ســوف تتضمــن الســالم الكهربائيــة مفاتيــح
تحكــم لتخفيــض الســرعة وخصائــص
االســتخدام عنــد الطلــب.
ســوف تســتخدم المصاعــد مفاتيــح التحكــم
فــي الســرعة واألضــواء ذات الكفــاءة فــي
اســتخدام الطاقــة.
يجــب عــزل جميــع األنابيــب الناقلــة للمبــردات
والمــاء الســاخن أو المــاء المبــرّ د والقنــوات،
بمــا فــي ذلــك القنــوات الجاهــزة ،التــي تــزود
المكيــف بالهــواء لتقليــل فقــدان الحــرارة إلــى
أدنــى حــد ممكــن ومنــع التكثيــف.
ســيتم تركيــب نظــام تدفئــة الميــاه يعمــل
بالطاقــة الشمســية لجميــع الفلــل الجديــدة
والمســاكن متكاملــة الخدمــات لتوفيــر
متطلبــات الميــاه الدافئــة.
يجــب ري نســبة  %100مــن إجمالــي المســاحات
الخضــراء الخارجيــة باســتخدام الميــاه غيــر
الصالحــة للشــرب ،أو بالتقطيــر أو بأنظمــة
توصيــل الميــاه تحــت األرض.
يجــب اســتخدام نســبة  %50علــى األقــل
بالحجــم أو بالــوزن مــن مــواد النفايــات
الناتجــة عــن إنشــاء و/أو هــدم المبانــي فــي
عمليــات الــردم.
إســتخدام تكنولوجيــات حديثــة لتوجيــه
توفيــر الطاقــة فــي «دامــاك تــاوزر مــن
باراماونــت»:
يعتبــر تطويــر «دامــاك تــاوزر مــن باراماونــت»
المميــز نموذجــً آخــر الســتخدام دامــاك
للتقنيــات الحديثــة لتوجيــه الكفــاءة فــي
اســتخدام الطاقــة.
وكونــه مشــروعًا مميــزًا لــكل مــن دامــاك
و«باراماونــت هوتلــز آنــد ريزورتــس» ،فقــد تــم
تصميــم المشــروع لتحقيــق مســتوى عــال
مــن الممارســات المســتدامة والممارســات
البيئيــة خــال دورة حيــاة المشــروع بالكامــل،

ـداء بالتصميــم واإلنشــاء ،وصــو ً
ال إلــى العمــر
ابتـ ً
التشــغيلي.
وقــد تحقــق ذلــك عــن طريــق االلتــزام
بالشــهادة البيئيــة «إيرث شــيك»»EarthCheck« -
ونظــام القيــاس ،بهــدف الحصــول علــى
تصنيــف عــال مناســب لهــذا التطويــر الحديــث
والمتميــز.
وقــد تــم إلقــاء الضــوء أدنــاه علــى بعــض
األمثلــة لالســتراتيجيات التــي تــم تنفيذهــا
للمســاعدة فــي مواصلــة هــذا الهــدف فــي
كل مرحلــة مــن مراحــل األعمــال.

اإلنشاء:
توفيــر الطاقــة :يجــب تحقيــق ذلــك مــن
خــال اســتخدام أجهــزة وأدوات وأضــواء ذات
كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة داخل اإلنشــاء
بالكامــل ،باإلضافــة إلــى اختيــار توصيــل التيــار
الكهربائــي مــن الهيئــة ألعمــال اإلنشــاء ،بــد ً
ال
مــن اســتخدام مولــدات الديــزل االعتياديــة.
توفيــر الميــاه :حصــر اســتخدام الميــاه العذبــة
فــي الموقــع واســتخدام المــواد الكيميائيــة
التــي تقلــل الحاجــة إلــى الميــاه أثنــاء
المعالجــة.

التحكــم فــي الغبــار والضوضــاء :التأكيــد
علــى الحــد األدنى النتشــار الغبــار والجســيمات
الدقيقــة مــن الموقــع ،والحــد مــن التلــوث
الناتــج عــن الضوضــاء الناجمــة عــن أعمــال
اإلنشــاء.
مــواد اإلنشــاء :اســتخدام إطــار قابــل إلعــادة
االســتخدام وإعــادة التدويــر وأي دعــم آخــر
لإلنشــاء حيثمــا أمكــن.
الموظفــون :الحفــاظ علــى أن يكــون ســكن
عمــال اإلنشــاء بالقــرب مــن الموقــع لتخفيــض
زمــن رحــات النقــل إلــى أدنــى حــد ممكــن.

تصميم المشروع:
توفيــر الطاقــة :تــم تصميــم الكفــاءة فــي
اســتخدام الطاقــة للمشــروع عــن طريــق

اســتخدام أجهــزة فعالــة ذات كفــاءة فــي
اســتخدام الطاقــة للمبنــى ،بمــا فــي ذلــك مــا
يلــي:
مصابيــح توفيــر الطاقــة :تركيــب مصابيــح
«فلوريســنت» حيثمــا أمكــن.
تصحيــح عامــل الطاقــة :تمكنــا مــن خــال
اســتخدام مكثفــات تصحيــح معامــل الطاقة
مــن زيــادة معامــل طاقــة النظــام مــن  0.8إلــى
 ،0.9ممــا أدى إلــى تحســين الكفــاءة وتفــادي
اإلهــدار.
نظــام التحكــم فــي اإلضــاءة :يتضمــن
أنظمــة التحكــم فــي اإلضــاءة لضمــان ربــط
اســتخدام اإلضــاءة بالطلــب الفعلــي فــي
المناطــق التاليــة:
موقــف الســيارات :يتــم التحكــم فــي األضــواء
عــن طريــق ُمؤقــت ،ويعمــل تلقائيــً فــي
مجموعــات بنســبة  %50أو  ،%100وفقــً للمطلوب.
الطوابــق العاديــة :توفيــر الطاقــة عــن طريــق
جدولــة األضــواء للعمــل فــي مجموعــات
ـاء علــى جــدول زمنــي
بنســبة  %30و  %60و  %100بنـ ً
(متوافــق مــع االســتخدام).
األماكــن الخارجيــة :يتــم التحكــم فــي
األضــواء عــن طريــق أجهــزة تحســس تقــوم
بتشــغيل جميــع األضــواء الخارجيــة عندمــا
يقــل مســتوى اإلضــاءة الخارجيــة عــن القيمــة
المحــددة.
األعمال الميكانيكية:
مضخــات الميــاه المبــردة الثانويــة :ســيتم
تجهيــز المضخــات الثانويــة مــع موجهــات
ســرعة متغيــرة ،و ُتســتخدم لتوزيــع الميــاه
المبــردة فــي الدائــرة الثانويــة ،بمعنــى
شــبكة إمــداد وإرجــاع لجميــع الطوابــق بعــد
المبــادالت الحراريــة.
ُ
تــوزع المضخــات كميــات مختلفــة مــن
الميــاه بتناســب مباشــر مــع الطلــب الناتــج
عــن متطلبــات التبريــد لوحــدات معالجــة
الهــواء التــي يتــم التزويــد بهــا مــع صمامــات
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كشركة أساسية في مدينتها األم-دبي،
تشارك داماك في العديد من األنشطة مثل
الحملة الحكومية للتبرع بالدم

إن أنشــطة الشــركة فــي ســوق العقــارات فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وعلى وجــه الخصوص
دبــي تعرضهــا لمخاطــر مختلفــة؛ وتتطلــب إدارة هــذه المخاطــر االســتعداد والمشــاركة
الفعالــة واتخــاذ إجــراءات لتخفيــف المخاطــر.
تعمل داماك حصريًا مع أفضل
المقاولين والموردين

التحكــم ثنائيــة الفتحــات .لهــذا ،فــي وقــت
الطلــب المنخفــض ،تظــل معظــم الميــاه
موزعــة فــي الدائــرة فقــط ،وهكــذا يتــم
االســتفادة مــن توفيــر كبيــر فــي الطاقــة
الكهربائيــة المســتهلكة فــي نظــام الضــخ.

البنــاء ،وبذلــك أصبــح أول مشــروع «أخضــر»
معتمــد ضمــن هــذا البرنامــج .ويتطلــب
الحصــول علــى شــهادة المبانــي الخضــراء
الوفــاء بمتطلبــات صارمــة وعمليــات مراجعــة
مســتفيضة .

عجلــة الحــرارة الحراريــة -وحــدات اســترداد
الحــرارة :يرتفــع نظــام االســتخراج المركــزي
مــن الحمامــات ،ويقــوم االســتخراج العــام
بتفريــغ هــواء بــارد عنــد  25إلــى  26درجــة
مئويــة .وســتتم إضافــة أجــزاء اســترداد
الحــرارة ،التــي تتضمــن مبــادالت عجلــة
حراريــة موجهــة مــن الهــواء إلــى الهــواء،
إلــى وحــدات معالجــة الهــواء النقــي .وتقــوم
وحــدات معالجــة الهــواء النقــي بمبادلــة
التبريــد مــن الوصــات الصاعــدة لقنــاة هــواء
االســتخراج ،وهكــذا تنخفــض درجــة الحــرارة
علــى ملــف التبريــد لوحــدة معالجــة الهــواء
النقــي .ويمكــن اســتعادة أطنــان مــن التبريــد
تحســن
بواســطة هــذه الوحــدات التــي
ّ
الكفــاءة وتوفــر الطاقــة.

وأظهــر مشــروع «صبربيــا جبــل علــي» علــى أنــه
يســتخدم حوالــي  %30مــن المــواد بمحتــوى
قابــل إلعــادة التدويــر ،وقــد جلــب أكثــر مــن
 % 22مــن المــواد محليــً .وســيحقق المشــروع
أيضــً توفيــرًا للطاقــة بمــا يزيــد علــى %22
وتوفيــر فــي اســتخدام الميــاه العذبــة بنســبة
.%33

حازت داماك
على أول شهادة
للمباني الخضراء
في دبي
فــي يوليــو  ،2014أصبــح مشــروع «صبربيــا
جبــل علــي» أول مبنــى فــي دبــي يحصــل
رســميًا علــى شــهادة «المبانــي الخضــراء» مــن
حكومــة دبــي.
وأثبــت المشــروع التزامــه بمعيــار االســتدامة
فــي مجــاالت البيئــة والصحــة والســامة لبيئــة

كمــا أن اســتخدام غطــاء نباتــي مــن النباتــات
المحليــة ،جنبــً إلــى جنــب مــع نظــام الــري
ذو الكفــاءة العاليــة ســاهم فــي تخفيــض
احتياجــات الميــاه بنســبة  ،%68فــي حيــن
تكتســي نســبة  %22مــن مســاحة الســطح
بغطــاء نباتــي ،كمــا تمــت تغطيــة نســبة %51
مــن مســاحة الســطح بمــواد عازلــة للحــرارة،
مــع قيمــة عاليــة لمؤشــرات االنعــكاس
الشمســي ،ممــا يســهم بشــكل كبيــر فــي
تقليــل أثــار درجــة الحــرارة.
داماك العقارية تدعم المجتمع
منــذ تأسيســها فــي العــام  ،2002تبــوأت
«دامــاك العقاريــة» مركــزًا مرموقــً فــي ســوق
العقــارات الفاخــرة فــي دبــي .وبمــا أن دبــي
هــي مدينتهــا األم ،حيــث تــم تســليم األغلبية
العظمــى مــن مشــاريعها ،فــإن الشــركة
ســبّاقة فــي دعــم المجتمــع المحلــي
والعديــد مــن القضايــا والفعاليــات طــوال
العــام ،ممــا يعــود بالنفــع علــى المجتمعيــن
المحلــي والدولــي.
تتعــاون دامــاك العقاريــة وتدعــم عــددًا
مــن المبــادرات التــي تقــوم بهــا حكومــة
دبــي والتــي تهــدف إلــى توفيــر حيــاة أفضــل

للمواطنيــن اإلماراتييــن ،وخصوصــً المعاقيــن
والشــباب وأصحــاب الدخــل المحــدود.
كمــا تســاند الشــركة الحمــات العالميــة التــي
ترســل المســاعدات واألمــوال إلــى الــدول التــي
تحتــاج للدعــم لتحســين ظــروف المعيشــة.
وفــي مــا يلــي أمثلــة للمبــادرات التــي
تعهــدت بهــا دامــاك خــال العــام :2014
تبرعــت «دامــاك العقاريــة» بمبلــغ مليــون
درهــم لحملــة تراحمــوا اإلماراتيــة ،لدعــم آالف
الالجئيــن فــي األردن ولبنــان المتضرريــن مــن
العاصفــة «هــدى».
قامــت «دامــاك العقاريــة» برعايــة المؤتمــر
الدولــي «الرياضــة فــي مواجهــة الجريمــة»
الــذي نظمتــه شــرطة دبــي ،وذلــك للمســاعدة
فــي خلــق مجتمــع أفضــل عــن طريــق
مكافحــة الجريمــة وتطويــر مجتمــع صحــي
ومســؤول مــن الناحيــة االجتماعيــة.
تبــرع أكثــر مــن  160موظفــً مــن «دامــاك
العقاريــة» بالــدم لدعــم المحتاجيــن،
وخصوصــً أولئــك الذيــن يعانــون مــن
ا لثال ســيميا .
تبرعــت «دامــاك العقاريــة» بمبلــغ مليــون
درهــم للهــال األحمــر اإلماراتي لحملة «ســقيا
اإلمــارات» ،بمبــادرة كريمــة مــن صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم .وقــد تــم
تكريــم الشــركة بعــد التبــرع خــال احتفــال
خــاص أقيــم بهــذه المناســبة ،بحضــور كبــار
رجــال األعمــال فــي اإلمــارات.
قامــت «دامــاك العقاريــة» برعايــة النســخة
الثانيــة عشــرة مــن بطولــة أم القيويــن لكــرة
القــدم.

يديــر الشــركة فريــق عمــل متمــرس ولديــه
خطــة شــاملة إلدارة المخاطــر ،حيــث تخضــع
هــذه الخطــة للمراقبــة المســتمرة علــى امتــداد
األعمــال .وهــي تركــز علــى األنشــطة التــي
تســاعد علــى تخفيــض أي تأثيــرات ســلبية علــى
أداء الشــركة إلــى أدنــى حــد ممكــن .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تراجــع وتراقــب لجنــة المخاطــر
وبشــكل منتظــم ،تعــرّ ض أنشــطة الشــركة
لجميــع المخاطــر وإجــراءات تخفيــف تلــك
المخاطــر.

السوق
التغييــرات فــي البيئــة االقتصاديــة
والسياســية فــي منطقــة الشــرق األوســط
تراقــب دامــاك التغييــرات فــي البيئــة
السياســية واالقتصاديــة فــي الشــرق األوســط
عــن طريــق البحــث المســتمر مــن خــال
مجموعــة مصــادر مختلفــة ،وتتأقلــم حســب
التغييــرات.
مخاطر سوق العقارات
تتمتــع إدارة الشــركة بخبــرة كبيــرة فــي قطاع
التطويــر العقــاري فــي أســواق بمختلــف أنحــاء
العالــم ،ممــا يمكنهــا مــن التعامــل مــع بيئــة
الســوق المتطــورة باســتمرار.
وتتمثــل إســتراتيجية العمــل فــي االحتفــاظ
بمحفظــة متنوعــة مــن حيــث نــوع التطويــر
والموقــع الجغرافــي لتخفيــض التعــرض
للمخاطــر.
تراقــب الشــركة وضعهــا المالــي باســتمرار
وتديــر تعرضهــا للمبيعــات علــى الخريطــة مــن
خــال طريقــة المبيعــات المركــزة والتحصيــل
النقــدي والتــي تربــط التحصيــل النقــدي
بالتزامــات التطويــر.

التطوير
علــى

المقاوليــن

مخاطــر االعتمــاد
الباطــن
ومقاولــي
تتــم مراقبــة المقاوليــن بشــكل كامــل قبــل
وأثنــاء العمــل.

ويتــم اإلشــراف علــى عمليــات المقاوليــن
وممارســات العمــل ومراقبتهــا بانتظــام مــن
قبــل اإلدارة العليــا.
مخاطــر التخطيــط واإلنشــاءات العامــة
والتطويــر
يتمتــع مــدراء الشــركة بخبــرة كبيــرة ومعرفــة
هائلــة فــي ســوق العقــارات بالشــرق األوســط.
وتعمــل الشــركة أيضــً مــع مستشــارين خبــراء
فــي ســوق العقــارات فــي الشــرق األوســط.
تتابــع الشــركة باســتمرار التغييــرات في أســعار
المــواد وتكاليــف العمالة.
تشــتري الشــركة بوالــص التأميــن المطلوبــة
لجميــع أصولهــا.

الشؤون المالية
مخاطر الصرف األجنبي
أغلبيــة اإليــرادات والتكاليــف والنفقــات
ـعرة أو متكبــدة
الرأســمالية للشــركة إمــا مسـ ّ
أو مســتحقة الدفــع أو بخــاف ذلــك محــددة
(بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي).
مخاطر االئتمان
يلحــظ نظــام إدارة مخاطــر االئتمــان للشــركة،
المخاطــر الناجمــة عــن عــدم تســديد
االلتزامــات التعاقديــة مــن الطــرف اآلخــر،
والــذي ينتــج عنــه خســارة ماليــة.
لــدى دامــاك وســائل للتخفيــف مــن مخاطــر
الخســائر الماليــة الناجمــة عــن التعثــر حيــث

الحاجــة.
إدارة مخاطر االئتمان تشمل:
جمــع الدفعــات مــن المشــترين ،إذ تنــص
سياســية الشــركة علــى تقاضــي دفعــات
مقدمــة كبيــرة مــن العمــاء ( ٪40-30فــي
األشــهر الســتة األولــى) ممــا يــؤدي إلــى
التقليــل مــن خطــر التعثــر فــي الســداد.
ســاعدت القاعــدة العريضــة والمتنوعــة مــن
العمــاء علــى انخفــاض المخاطــر االئتمانيــة.
كمــا تخولنــا االتفاقــات مــع المقاوليــن مــن
االحتفــاظ بـــ  ٪15-5مــن المبلــغ المســتحق
للعمــل المنجــز لمــدة عــام واحــد بعــد
االنتهــاء مــن المشــروع حتــى يتــم اجتيــاز فتــرة
تعثــر الديــون المحتملــة.
يتــم نقــل ســندات الملكيــة للعقــارات
المباعــة فقــط عندمــا يتــم تحصيــل كافــة
المدفوعــات المســتحقة.

مخاطر السيولة
يتم إدارة مخاطر السيولة عبر التالي:
تسييل بنك األراضي في الوقت المناسب.
تنظيــم االلتزامــات التعاقديــة بحيــث تكــون
يمســتويات مريحــة ويمكــن التحكــم بهــا.
زيــادة مســتمرة وتنويــع الديــون وقاعــدة
ا لمســتثمر ين .
مراجعــة اإلدارة للتدفقــات
المتوقعــة بشــكل منتظــم.
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مجلس اإلدارة
يتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة دامــاك بخبــرة تزيــد عــن  100عــام ودرايــة
عاليــة فــي مجــال تطويــر العقــارات الفاخــرة علــى مســتوى عالمــي.

السيد /حسين سجواني

السيد /عادل تقي

السيد /زياد الشعار

البروفسور جون رايت

السيد /فاروق أرجوماند

السيد /آيالور سوبارامان

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي

المدير المالي التنفيذي للمجموعة

العضو المنتدب

مدير مستقل أول

مدير غير تنفيذي

مدير غير تنفيذي

أســس الســيد حســين ســجواني مجموعــة
دامــاك فــي عــام  1992فــي شــكلها الســابق
وشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
دامــاك منــذ تأسيســها فــي شــكلها الحالــي
فــي العــام .2002

تخــرج الســيد تقــي مــن كليــة الهندســة فــي
جامعــة نوتنغهــام فــي المملكــة المتحــدة
فــي العــام  ،1993وحصــل علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي الرياضيــات والهندســة كمــا
حــاز علــى شــهادة فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة
فــي العــام  2004مــن المعهــد الدولــي للتطويــر
اإلداري فــي سويســرا .ويشــغل الســيد تقــي
منصــب مســاعد وزميــل فــي معهــد «تشــارترد»
للمحاســبين اإلدارييــن فــي المملكــة المتحــدة.
ويتمتــع الســيد تقــي بخبــرة طويلــة فــي
األســواق الناشــئة واألســواق المتقدمــة ،ال ســيما
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
والمملكــة المتحــدة.

تخــرج الســيد زيــاد الشــعار مــن الجامعــة
األمريكيــة فــي بيــروت بعــد حصولــه علــى
شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم األحيــاء فــي
العــام  .1990كمــا حــاز علــى شــهادة الماجســتير
فــي إدارة األعمــال فــي العــام  1998مــن
الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت.

تخــرج البروفســور رايــت مــن جامعــة دانيــال
ســتيوارت فــي أدنبــرة ،ويشــغل البروفســور رايــت
منصــب مســاعد وزميــل فــي معهــد «تشــارترد»
للمصرفييــن فــي اســكتلندا ،ومنصــب زميــل
فــي معهــد «تشــارترد» للمصرفييــن فــي أيرلنــدا.
ويتمتــع البروفســور رايــت بخبــرة عريقــة فــي
مجــال الخدمــات المصرفيــة التجاريــة تمتــد
لمــا يزيــد علــى 43عامــً ،كمــا يضطلــع بمهــام
عديــدة فــي المملكــة المتحــدة والهنــد
وســيرالنكا وغــرب أفريقيــا وكنــدا وهونــغ كونغ
والواليــات المتحــدة .وقبيــل تقاعــد البروفســور
رايــت فــي العــام  ،2001شــغل مناصــب متعــددة
بوصفــه :الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام فــي
بنــك «كليديســدال» ،وبنــك «يوركشــاير» ،والرئيــس
التنفيــذي والمديــر العــام فــي بنــك الخليــج
فــي الكويــت ،والرئيــس التنفيــذي ومديــر بنــك
«نورثــرن بنــك ليميتــد» فــي بلفاســت و»نورثــرن
بنــك ليميتــد» فــي دبلــن ،إضافــة إلــى توليــه
منصــب المديــر والرئيــس التنفيــذي فــي بنــك
عمــان الدولــي.

حصــل الســيد أرجومانــد علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
«ســياتيل باســيفيك» فــي الواليــات المتحــدة
عــام .1984

حــاز الســيد ســوبارامان علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن
المعهــد الهنــدي للتكنولوجيــا فــي مدينــة
مــدراس الهنديــة فــي العــام  ،1976كمــا حصــل
علــى دبلــوم دراســات عليــا فــي اإلدارة (اإلدارة
الماليــة) مــن المعهــد الهنــدي لــإدارة فــي
بنغالــور عــام .1978

وانضــم الســيد الشــعار إلــى شــركة دامــاك
فــي العــام  ،2005بوصفــه نائــب الرئيــس
للمبيعــات الدوليــة .ومــن ثــم أصبــح المديــر
العــام العالمــي فــي العــام  ،2006وشــغل هــذا
المنصــب حتــى مطلــع العــام  2009إلــى حيــن
توليــه منصــب المديــر العــام للعمليــات .ومنــذ
بدايــة العــام  ،2011تولــى الســيد الشــعار منصــب
العضــو المنتــدب لشــركة دامــاك.

ويتولــى البروفســور رايــت حاليــً منصــب مديــر
غيــر تنفيــذي (وكذلــك منصــب رئيــس مجلــس
اإلدارة ورئيــس لجنــة التدقيــق) فــي العديــد
مــن القطاعــات الصناعيــة ،ومنهــا القطــاع
المصرفــي والتجزئــة والتصنيــع وتقنيــة
المعلومــات وأمانــة االســتثمارات ،فــي كل
مــن شــركة «بترفيلــد ليميتــد» فــي المملكــة
المتحــدة ،وشــركة «بوومــر إندســتريز ليميتــد»،
وشــركة «إكــس إم إنترناشــيونال أسوشــياتس
ليميتــد» ،وبنــك االســتثمار اإلســامي األوروبــي
المحــدود ،وشــركة «ألزبريــدج بــي إل ســي»،
والمنتــدى المالــي العربــي وكليــة «بــوردرز» .كمــا
يعمــل البروفســور رايــت كزائــر فــي جامعــة
غالســكو إلدارة األعمــال.

وللســيد ســجواني دور ريــادي فــي التوســع
الــذي شــهدته الســوق العقاريــة فــي دبــي،
حيــث قــام ببنــاء وبيــع العديــد مــن الفنــادق
فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي
لمواطنيــن إماراتييــن لمواكبــة التدفــق المتزايــد
للوافديــن إلــى اإلمــارات بغيــة القيــام باألعمــال
التجاريــة المختلفــة.
وحيــث أنــه ســاهم فــي نمــو دامــاك منــذ
بدايتهــا ،فقــد أطلقــت دامــاك ،بمبــادرة مــن
الســيد ســجواني فــي العــام  ،2011ذراع الضيافــة
الــذي يوفــر خدمــات مميــزة للمقيميــن فــي
أكثــر مــن  ١٠آالف شــقة متكاملــة الخدمــات فــي
مشــاريع دامــاك والتــي مــا زالــت قيــد التطويــر.
تخــرج الســيد ســجواني مــع شــهادة
بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة
واشــنطن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

وتولــى الســيد عــادل تقــي منصــب المديــر
المالــي التنفيــذي للمجموعــة ،كمــا يــرأس فريــق
تطويــر األعمــال ،الــذي يقــوم بــإدارة جميــع
االســتثمارات العقاريــة لشــركة دامــاك .وقبيــل
انضمامــه إلــى دامــاك فــي العــام  ،2006تولــى
الســيد تقــي مناصــب إداريــة عــدة فــي البنــوك
والمصــارف العمانيــة والمعاهــد الماليــة.
ويشــغل الســيد تقــي حاليــً منصــب عضــو
مجلــس اإلدارة فــي عــدد مــن أبــرز الشــركات
الخاصــة والعامــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،ومنهــا شــركة األنــوار
لبــاط الســراميك العمانيــة وشــركة الجزيــرة
للخدمــات العمانيــة.

وبــدأ حياتــه المهنيــة فــي شــركة «فتــال
القابضــة» ،إحــدى أكبــر شــركات االســتيراد
والتوزيــع فــي المنطقــة (لبنــان ،ســوريا ،األردن،
العــراق) ،وعمــل فــي الشــركة فــي الفتــرة مــن
 1993إلــى  .2005وشــغل الشــعار منصــب المديــر
العــام للشــركة فــي ســوريا مــن العــام 1997
إلــى  ،2001وأحــدث خــال هــذه الفتــرة نقلــة نوعية
فــي مبيعــات وتوزيــع الشــركة ،وأضحــت فــي
خــال ثــاث ســنوات شــركة رابحــة بعدمــا كانــت
تتكبــد الخســائر .وتولــى فــي الفتــرة مــن 2001
إلــى  2005منصــب المديــر التنفيــذي لمجموعــة
شــركة فتــال القابضــة وشــغل منصــب عضــو
مجلــس اإلدارة حتــى .2008

واســتهل الســيد أرجومانــد عملــه كمصرفــي
فــي بنــك «اتــش اس بــي ســي» فــي العــام
 ،1985ممــا أكســبه خبــرة عريقــة فــي البنــوك
والمصــارف الخاصــة وتمويــل الشــركات
والخدمــات التجاريــة والخدمــات المصرفيــة
واالســتثمارية.
وأســس الســيد أرجومانــد مجموعــة أرجومانــد
للشــركات فــي العــام  .2000وتعمــل المجموعــة
فــي مجــاالت شــتى مثــل القطــاع العقــاري
والتصنيــع والتجــارة والقطــاع المالــي والمالحــة
الجويــة فــي شــتى بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي وآســيا وأوروبــا والواليــات المتحــدة.
كمــا يشــغل الســيد أرجومانــد منصــب عضــو
مجلــس إدارة الشــركة األهليــة للتأميــن فــي
البحريــن.

ويشــغل الســيد ســوبارامان حاليــً منصــب
المديــر العــام للمجموعــة فــي مجموعــة أبــو
هانــي فــي مســقط ،عُ مــان.
ويــرأس الســيد ســوبارامان فريقــي العمليــات
اإلســتراتيجية والتشــغيلية فــي منطقــة الشــرق
األوســط منــذ العــام  .1989ويتمتــع بمســيرة
مهنيــة المعــة تمتــد لمــا يزيــد علــى  35عامــً،
شــغل خاللهــا مناصــب رفيعــة فــي شــتى
القطاعــات الصناعيــة ومختلــف األســواق،
ومنهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة
العمانيــة لصناعــة المصافــي ،ومنصــب المديــر
العــام لشــركة ميــاه الواحــة عمــان ،والمديــر
العــام فــي شــركة مص ّنعــي مســقط للغــازات
الصناعيــة والمنزليــة.
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تقرير حوكمة الشركات
حــدد مجلــس اإلدارة هيــكل حوكمــة الشــركات لـــ «دامــاك العقاريــة» ،بحيــث يتماشــى مــع
التــزام الشــركة بالحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر الدوليــة ألفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات،
وذلــك لحمايــة مصالــح المســاهمين وإيمانهــا بــأن الحوكمــة الفعالــة للشــركات هــي
أســاس نجــاح األعمــال .ويتعهــد مجلــس اإلدارة بتحقيــق أعلــى المعاييــر لحكومــة الشــركات
ومســؤولية الشــركة وإدارة المخاطــر فــي توجيــه األعمــال والرقابــة عليهــا.

يجتمع مجلس إدارة داماك بشكل
منتظم على مدار العام

حســابيين مــن خــارج الشــركة والتوصيــة
بتعييــن ،وإعــادة تعييــن ،وعــزل ،وتعويــض
وبنــود مشــاركة المدققيــن الخارجييــن،
ومراجعــة فاعليــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي
للشــركة واإلشــراف الداخلــي وأنظمــة إدارة
المخاطــر فــي الشــركة.
كمــا ترفــع لجنــة التدقيــق تقاريــر إلــى مجلــس
اإلدارة بشــكل منتظــم بشــأن كيفيــة تحريــر
مســؤولياتها ،ويتنــاول أحــد أقســام التقريــر
الســنوي بصــورة منفصلــة وصــف عمــل لجنــة
التدقيــق .وتقــوم الجنــة بمراجعــة محتــوى
التقريــر الســنوي والحســابات وتعمــل علــى
رفــع توصيــات للمجلــس بشــأن ســامة وتــوازن
ووضــوح التقريــر ككل وتقديــم المعلومــات
الالزمــة للمســاهمين لتقييــم أداء الشــركة.
ويوصــي قانــون حوكمــة الشــركات البريطانــي
علــى أن لجنــة التدقيــق الحســابي يجــب أن
تتألــف مــن ثالثــة أعضاء علــى األقــل جميعهم
مــدراء مســتقلين غيــر تنفيذييــن ،ويكــون لــدى
أحــد األعضــاء علــى األقــل خبــرة محدثــة فــي
الشــؤون الماليــة ومــا يتعلــق بهــا .وتلتــزم
لجنــة التدقيــق الحســابي بتوصيــات قانــون
حوكمــة الشــركات البريطانــي.

خالل عام  ،2014عُ قدت االجتماعات التالية:
مجلس اإلدارة -سبعة اجتماعات.
لجنة التدقيق -ستة اجتماعات.
لجنة التعويضات -ثالثة اجتماعات.
لجنة الترشيح -اجتماعان.
وكانــت الفتــرات الفاصلــة بيــن اجتماعــات
مجلــس اإلدارة أقــل مــن أربعــة أشــهر .وقــد
عُ قــدت كافــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة
ولجنــة اإلدارة بأغلبيــة حضــور األعضــاء
المشــاركين شــخصيًا.
وتضمــن جــدول أعمــال االجتماعــات مســائل
اســتراتيجية مســتقبلية ،إلــى جانــب مراجعــة
تقاريــر األداء والموافقــة علــى السياســات
المطلوبــة لعمليــات الشــركات والقــرارات
اإلســتراتيجية.
راقــب مجلــس اإلدارة ســامة القوائــم الماليــة
و اإلعالنــات الرســمية المتعلقــة بأداء الشــركة،
وقــام بمراجعــة القــرارات الماليــة الهامــة
المشــمولة فيهــا .وكانــت مناقشــات مجلــس
اإلدارة مدعومــة بــأوراق ومســتندات يتــم
توزيعهــا قبــل االجتماعــات بوقــت مناســب.
يصــف القســم الالحــق هيــكل الحوكمــة
الرئيســي ووســائل الرقابــة الداخليــة علــى
األعمــال.

تشكيل وإجراءات المجلس
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن ســتة أعضــاء،
منهــم ثالثــة مــدراء غيــر تنفيذييــن وثالثــة
مــدراء تنفيذييــن:

		
مدير غير تنفيذي أول
البروفسور جون رايت
المدراء غير التنفيذيين
		
السيد /فاروق أرجوماند
		
السيد /آيالور سوبارامان
المدراء التنفيذيون
السيد /حسين سجواني
السيد /عادل تقي
السيد /زياد الشعار
ويمكــن اإلطــاع علــى الســير الذاتيــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة فــي الصفحــات  52و.53
ويتبــع مجلــس اإلدارة إجــراءات تمكنــه مــن
مراجعــة مســائل العمــل الهامــة بطريقــة
منظمــة ،وذلــك لتوفيــر الريــادة ضمــن إطــار
مــن وســائل الرقابــة الصائبــة والفعالــة ،إلــى
جانــب تقييــم وإدارة المخاطــر.
يتولــى رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤولية
اإلدارة الفعالــة لمجلــس اإلدارة والتواصــل
مــع جميــع المــدراء والمعنييــن .كمــا يضمــن

رئيــس مجلــس اإلدارة تزويــد جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة بمعلومــات كافيــة عــن بنــود
جــدول األعمــال ،بمــا فــي ذلــك المســائل
المتعلقــة بالنواحــي الماليــة واألعمــال
والشــؤون المؤسســاتية .وهــذا يتيــح التقييــم
المنتظــم لــأداء المالــي والتشــغيلي ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واتخــاذ قــرارات مســتنيرة
بشــأن المســائل التــي تكــون قيــد الدراســة.
ويــزود فريــق التدقيــق الداخلــي بتأكيــد
مســتقل وموضوعــي فــي مــا يخــص إطــار
الرقابــة الكاملــة ويرفــع تقاريــر لرئيــس
مجلــس إدارة المجموعــة ورئيــس لجنــة
التدقيــق .كمــا بإمكانــه الوصــول المباشــر
لجميــع األعضــاء التنفيذييــن وعلــى وجــه
الخصــوص رئيــس مجلــس اإلدارة.
أســس مجلــس اإلدارة ثــاث لجــان أساســية،
وحــدد بوضــوح لــكل منهــا شــروط المرجعيــة
والمســؤولية واإلجــراء والصالحيــات.
لجنة تدقيق الحسابات
تقــوم لجنــة التدقيــق بمســاعدة مجلــس
اإلدارة فــي تحريــر مســؤولياته فيمــا يتعلــق
بالتقاريــر الماليــة والتدقيــق واإلشــراف
الحســابي الخارجــي والداخلــي ،بمــا فــي ذلــك
مراقبــة صحــة القوائــم الماليــة للشــركة
ومراقبــة ومراجعــة محتــوى األعمــال التــي لم
يتــم تدقيقهــا وأجريــت عــن طريــق مدققيــن

أعضاء لجنة التدقيق:
 -1البروفسور جون رايت
 -2السيد /فاروق أرجوماند
 -3السيد /آيالور سوبارامان

تلتزم داماك بمعايير
التقارير الدولية

البروفســور جــون رايــت ،هــو مديــر مســتقل
غيــر تنفيــذي يــرأس لجنــة التدقيــق الحســابي
ويــرى المجلــس أن لديــه خبــرة متجــددة فــي
الشــؤون الماليــة واألمــور المتعلقــة بهــا.
تنعقــد لجنــة التدقيــق الحســابي ثــاث مــرات
ســنويًا علــى األقــل ووفقــً لمــا يقتضيــه األمــر.
تنظــر لجنــة التدقيــق الحســابي وتقــوم
بعمــل التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة والتــي
تطــرح علــى المســاهمين للموافقــة عليهــا
فــي االجتمــاع العــام الســنوي للشــركة
فيمــا يتعلــق بالتعييــن ،إعــادة التعييــن وعــزل
المدقــق الخارجــي.
تضمــن لجنــة التدقيــق الحســابي طــرح عقــد
تقديــم خدمــات التدقيــق الحســابي مــرة
واحــدة علــى األقــل كل عشــرة ســنوات.
وتقــوم لجنــة التدقيــق الحســابي بإرضــاء
نفســها بشــأن عــدم وجــود عالقــات بيــن
الشــركة والمدقــق الحســابي الخارجــي والتــي
قــد تؤثــر بصــورة معاكســة علــى اســتقالل
وموضوعيــة المدقــق.
تتــم دعــوة المديــر المالــي التنفيــذي
للمجموعــة والمدقــق الخارجــي لحضــور
االجتماعــات بشــكل منتظــم ويمكــن
دعــوة أفــراد مــن غيــر أعضــاء لجنــة التدقيــق
الحســابي للحضــور أيضــً وفقــً لمــا هــو
مناســب وضــروري.
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لجنة التعيين
تقــوم لجنــة التعييــن بمســاعدة المجلــس
فــي تحريــر مســؤولياته فيمــا يتعلــق بتشــكيل
مجلــس اإلدارة وأداء أعضــاء مجلــس اإلدارة
وضــخ مــدراء جــدد وتعييــن أعضــاء اللجنــة
وخطــة اإلحــال لــإدارة العليــا.
تتولــى لجنــة التعييــن مســؤولية تقييــم رصيــد
المهــارات والمعرفــة والتنــوع والخبــرة لــدى

التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤

لجنة التعويض
تقــوم لجنــة التعويــض بمســاعدة مجلــس
اإلدارة فــي تحديــد مســؤولياته فيمــا يتعلــق
بالتعويــض وتتولــى مســؤولية ضبــط سياســة
التعويــض لــكل مديــر مــن المــدراء التنفيذييــن
ورئيــس مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك حقــوق
الراتــب وأي مفــردات للتعويــض مــع توصيــة
ومراقبــة مســتوى التعويــض لــإدارة العليــا
دون مســتوى مجلــس اإلدارة.
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يتــم تحديــد مخصصــات المــدراء غيــر
التنفيذييــن بواســطة المجلــس بالكامــل أو
عنــد اللــزوم وفقــً لبنــود تأســيس الشــركة
(البنــود) ،بواســطة المســاهمين.

بيان مسؤوليات المدراء

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الشــاملة
عــن نظــام إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة
الــذي تــم تصميمــه إلدارة خطــر اإلخفــاق فــي

تلتــزم الشــركة بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .ويقــوم المــدراء
بإعــداد القوائــم الماليــة لــكل ســنة ماليــة بحيــث تعطــي نظــرة حقيقيــة
وعادلــة عــن شــؤون الشــركة فــي نهايــة الســنة الماليــة وكذلــك عــن األربــاح
أو الخســائر لتلــك الفتــرة.

يتحول مركز دبي المالي العالمي بسرعة إلى
ٌ
معترف به دوليا
مركزٍ لالستثمار

يكــون المــدراء مســؤولين عــن ضمــان اتبــاع المعاييــر المحاســبية المرعيــة وأن السياســات المحاســبية المناســبة ،المطبقــة
بشــكل مالئــم والمدعومــة بقــرارات وتقديــرات صائبــة ،قــد تــم اســتخدامها فــي إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة
بتاريــخ  31ديســمبر .2014
ويؤكد المدراء على التزامهم بالمتطلبات المذكورة أعاله إلعداد القوائم المالية.
ويكــون المــدراء مســؤولين عــن مســك ســجالت محاســبية مالئمــة تكشــف بشــكل دقيــق فــي أي وقــت عــن الوضــع المالــي
للشــركة .كمــا أنهــم مســؤولون عــن حمايــة أصــول الشــركة وبالتالــي اتخــاذ خطــوات معقولــة لمنــع وكشــف االحتيــال
والمخالفــات األخــرى.
ويُطلب من المدراء عند إعداد القوائم المالية ما يلي:
ضمان التزام الكشوف المالية بعقد التأسيس والنظام األساسي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
مجلــس اإلدارة ،وحجــم وهيــكل وتشــكيل
المجلــس ،باإلضافــة إلــى التعاقــد وتعييــن
مــدراء إضافييــن وبــدالء وعمــل التوصيــات
المناســبة للمجلــس فيمــا يتعلق بهــذه األمور.
تقــوم لجنــة التعييــن بإعــداد وصــف بشــأن
الــدور والمســؤوليات المطلوبــة للتعيينــات.
يتلقــى المــدراء الجــدد تعريــف رســمي
ومفصــل ومــدروس لعمليــات المجموعــة
ّ
وتكــون لديهــم الفرصــة للقــاء المســاهمين
األساســيين .كمــا يتــم تزويــد المــدراء
الجــدد بالتدريــب الــازم ،ويتــم تدريــب
المــدراء اآلخريــن وفقــً للمطلــوب .وتحتفــظ
المجموعــة بتأميــن ضــد المســؤولية للمــدراء
والمســؤولين.
تلتــزم لجنــة التعييــن بقانــون حوكمــة
الشــركات البريطانــي الــذي ينــص علــى
أن يكــون أغلبيــة أعضــاء لجنــة التعييــن
مــدراء مســتقلين غيــر تنفيذييــن .وتتألــف
لجنــة التعييــن للشــركة مــن ثالثــة أعضــاء،
وجمعيهــم مــدراء مســتقلين غيــر تنفيذييــن.
تجتمــع لجنــة التعييــن علــى األقــل مرتيــن
ســنويًا ووفقــً لمــا يقتضيــه األمــر.
أعضاء لجنة التعيين:
 -1البروفسور جون رايت
 -2السيد /فاروق أرجوماند
 -3السيد /آيالور سوبارامان
ويتــرأس الســيد فــاروق أرجومانــد لجنــة
ا لتعييــن .

تلتــزم لجنــة التعويــض بقانــون حوكمــة
الشــركات البريطانــي الــذي ينــص علــى أن
تتألــف لجنــة التعويــض مــن ثالثــة أعضــاء علــى
األقــل ويجــب أن يكونــوا جميعهــم مــدراء
مســتقلين غيــر تنفيذييــن.

تحقيــق أهــداف المجموعــة ،حيــث ال يمكــن
التخلــص مــن هكــذا خطــر .ويوفــر النظــام
خــط الدفــاع الثانــي ويكــون مســتق ً
ال عــن
هــذه العمليــات ،مــع مســؤولية خاصــة عــن
الرقابــة وعــن إعــداد تقاريــر عــن المخاطــر.

أعضاء لجنة التعويض:
 -1البروفسور جون رايت
 -2السيد /آيالور سوبارامان
 -3السيد /فاروق أرجوماند

يتحقــق مجلــس اإلدارة مــن أن جميــع أنظمــة
الرقابــة الداخليــة داخــل المجموعــة مالئمــة
وكافيــة ويقــوم بعمــل تقييــم ســنوي
لفعاليــة الرقابــة الداخليــة للفتــرة حتــى تاريــخ
التقريــر الســنوي والقوائــم الماليــة .ويوجــد
برنامــج للمراجعــة والتطويــر بشــكل منتظــم
يخضــع للرقابــة مــن قبــل مختلــف اللجــان.

لجنــة
ويــرأس
آيالــور ســوبارامان.

التعويــض

الســيد

تنعقــد لجنــة التعويــض بصفــة رســمية علــى
األقــل مرتيــن ســنويًا ووفقــً لمــا يقتضيــه
األمــر .وتقــوم لجنــة التعويــض بالنظــر فــي
كافــة األمــور الخاصــة بسياســة التعويــض،
والحوافــز للمــدراء التنفيذييــن واإلدارة العليــا
بنــاء علــى بحــث مســتقل عــن التعويــض
والمشــورة المهنيــة عنــد اللــزوم وفقــً لقانون
حوكمــة الشــركات البريطانــي واإلرشــادات
الالزمــة.
لجنــة التعويــض هــي المســؤولة كذلــك عــن
الموافقــة علــى تصميــم وتحديــد األهــداف
ألي تنفيــذ يتعلــق بمفــردات الســداد .ووفقــً
لبنــود المرجعيــة للجنــة ،ال يجــوز ألي مديــر
المشــاركة فــي المناقشــات الخاصــة ببنــود
وشــروط التعويــض المتعلــق بــه.

اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكل مالئم،
تقديــم معلومــات ،بمــا فــي ذلــك السياســات المحاســبية ،بطريقــة تــزود بمعلومــات ذات صلــة وموثــوق بهــا ومتجانســة
ومفهومــة،
إتخاذ قرارات وتقديرات معقولة وصائبة،
إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس المســائل الجاريــة ،مــا لــم يكــن مــن غيــر المالئــم التســليم بــأن الشــركة ســوف تســتمر
فــي العمــل،

إعتمده مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليه بالنيابة عن المجلس بتاريخ ١ ،فبراير 2015

السيد /حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد /عادل تقي
المدير المالي التنفيذي للمجموعة
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تقرير مجلس اإلدارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره باإلضافة إلى البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة والشركات التابعة لها («المجموعة»)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2014بلغ الربح للسنة  937مليون دوالر أمريكي ( 642 :2013مليون دوالر أمريكي).

تقريــر التدقيــق حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة

األنشطة الرئيسية

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة
المرفقــة لدامــاك للتنميــة العقاريــة
المحــدودة ،مركــز دبــي المالــي العالمــي
(“الشــركة”) والشــركات التابعــة لهــا (معــً
“المجموعــة”) ،والتـــي تشــمل بيــان المركــز
المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر
 2014وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان
التغيُـــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــد
وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة
المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وملخــص للسياســات
المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية
أخــرى.

يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في التطوير العقاري مع التركيز المستمر خالل السنة الحالية صوب تطوير وتسليم
العقارات في دبي.
فيما يلي الحركة في األرباح المستقباة:
مليون
دوالر أمريكي

مليون
دوالر أمريكي

534.0

الرصيد كما في  31ديسمبر 2013
الربح للسنة
اإليرادات

2,009.6

تكلفة المبيعات

)(833.5

فوائد وإيرادات أخرى

115.0

مصاريف

)(354.1

مســؤولية اإلدارة عــن البيانــات الماليــة
الموحــدة

مجموع الربح للفترة

937.0

توزيعات أرباح

)(162.0

الرصيد كما في  31ديسمبر 2014

1,309.0

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات
الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة
وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وعــن
تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحددهــا اإلدارة
علــى أنهــا ضروريــة لتتمكــن مــن إعــداد بيانــات
ماليــة موحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة،
ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو خطــأ.
ً
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مسؤولية مدقق الحسابات
إن مســـؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه
البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى
تدقيقنــا .لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر
الدوليــة للتدقيــق ،وتتطلــب تلــك المعاييــر أن
نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المهـــني
وأن نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيــق
للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن
أخطــاء جوهريــة.
ويتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات
للحصــول علــى بيّنــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ
واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.
تســتند اإلجــراءات المختــارة إلــى تقديــر
مدقــق الحســابات ،بمــا فــي ذلــك تقييــم
مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات
الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن
احتيــال أو عــن خطــأ .وعنــد القيــام بتقييــم
تلــك المخاطــر ،يأخــذ مدقــق الحســابات فــي
االعتبــار إجــراءات الرقابــة الداخليــة للمجموعــة
والمتعلقــة باإلعــداد والعـــرض العــادل
للبيانــات الماليــة الموحــدة ،وذلــك لغــرض
تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب
الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول
فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.
كمــا يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالءمــة

السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة
التقديــرات المحاســبية المعــدة مــن قبــل
اإلدارة ،وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي
للبيانــات الماليــة الموحــدة.
نعتقــد أن بيّنــات التدقيــق الثبوتيــة التــي
حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســً
لرأينــا حــول التدقيــق.
الـرأي
فــي رأينــا ،أن البيانــات الماليــة الموحــدة
تظهــر صــورة حقيقيــة وعادلــة للمركــز
المالــي الموحــد لدامــاك للتنميــة العقاريــة
المحــدودة ،مركــز دبــي المالــي العالمــي
وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2014
وأداء المجموعــة المالــي الموحــد وتدفقاتهــا
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة.

 1فبراير 2015
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بيان المركز المالي الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد

كما في  31ديسمبر 2014

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

إيضاحات

2014
مليون دوالر
أمريكي

٢٠١٣
مليون دوالر
أمريكي

19

2,009.6

1,224.3

ممتلكات ومعدات

6

16.3

12.5

تكاليف المبيعات

)(833.5

)(436.3

عقارات للتطوير

7

2,327.5

1,932.7

إجمالي الربح

1,176.1

788.0

موجودات مالية أخرى

8

232.0

77.9

إيرادات تشغيلية أخرى

20

47.8

69.4

ذمم تجارية مدينة وأخرى

9

742.6

409.5

مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

21

)(256.0

)(181.1

استثمارات مالية

10

5.0

30.7

عموالت وساطة

)(67.1

)(63.4

النقد وأرصدة بنكية

11

1,799.3

578.2

االستهالك

6

)(3.8

)(3.6

5,122.7

3,041.5

عكس انخفاض القيمة على العقارات للتطوير

7

42.3

27.1

939.3

636.4

9.8

5.7
4.3

إيضاحات

2014
مليون دوالر
أمريكي

٢٠١٣
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات

اإليرادات

مجموع الموجودات

الربح التشغيلي
حقوق المساهمين والمطلوبات

الدخل اآلخر

حقوق المساهمين

إيرادات تمويل

15.1

رأس المال

12

650.0

650.0

تكاليف تمويل

)(27.2

)(4.9

احتياطي قانوني

13

41.3

41.3

الربح للسنة

937.0

641.5

احتياطي إعادة هيكلة المجموعة

12

)(566.7

)(566.7

الدخل الشامل اآلخر

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

-

0.5

أرباح مستبقاة

1,309.0

534.0

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح
أو الخسارة

مجموع حقوق المساهمين

1,433.6

659.1

قروض بنكية

14

75.3

85.3

شهادات صكوك

15

644.3

-

-

-

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح
أو الخسارة

)(0.5

مجموع الدخل الشامل للسنة

المستحق لطرف ذو عالقة

16

11.0

1.2

مخصص نهاية خدمة الموظفين

17

7.9

4.9

الربح للسهم

ذمم تجارية دائنة وأخرى

18

2,950.6

2,291.0

األساسي والمخفض (دوالر أمريكي)

مجموع المطلوبات

3,689.1

2,382.4

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

5,122.7

3,041.5

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

22

احتياطي إعادة تقييم استثمارات مالية
معاد تدويرها عند االستبعاد

المطلوبات

الرئيس التنفيذي

63

عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

936.5

28

1.44

0.5
642.0

0.99
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
الموحد

بيـان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

رأس المال
مليون دوالر
أمريكي

احتياطي
قانوني
مليون دوالر
أمريكي

احتياطي
إعادة هيكلة
المجموعة
مليون دوالر
أمريكي

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

أرباح مستبقاة المجموع
مليون دوالر
مليون دوالر
أمريكي
أمريكي

الرصيد في  1يناير 2013

86.4

41.0

-

-

12.5

139.9

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

0.5

641.5

642.0

الربح للسنة

احتياطي إعادة هيكلة المجموعة (إيضاح )12

563.6

-

)(566.7

-

-

)(3.1

تعديالت لـ :

937.0

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

641.5

تحويل إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )13

-

0.3

-

-

)(0.3

-

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

3.8

3.6

توزيعات أربـاح

-

-

-

-

)(119.7

)(119.7

الربح من استبعاد استثمارات مالية

3.3

2.0

الرصيد في  31ديسمبر 2013

650.0

41.3

)(566.7

0.5

534.0

659.1

الخسارة من سحب ممتلكات ومعدات من الخدمة

)(0.2

)(0.3

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

)(0.5

937.0

936.5

إيرادات تمويل

0.7

-

توزيعات أرباح

-

-

-

-

)(162.0

)(162.0

مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )9

0.6

-

الرصيد في  31ديسمبر 2014

650.0

41.3

)(566.7

-

1,309.0

1,433.6

عكس انخفاض قيم عقارات للتطوير (إيضاح )7

27.2

4.9

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

)(15.1

)(4.3

مخصص نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )17

25.5

24.0

الربح من استبعاد استثمارات مالية

)(42.3

)(27.1

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

940.5

644.3

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

)(358.8

)(369.3

النقص في مطلوب من أطراف ذات عالقة

-

377.3

الزيادة ( /النقص) في مستحق لطرف ذو عالقة

9.8

)(310.0

الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

652.1

460.0

الزيادة في عقارات للتطوير

)(356.5

)(310.8

النقد الناتج من العمليات

887.1

491.5

تكاليف تمويل مدفوعة

)(19.7

)(4.9

فوائد مقبوضة

15.3

3.8

تعويض مخصص نهاية خدمة الموظفين المدفوع (إيضاح )17

)(0.3

)(0.6

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

882.4

489.8

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

65

شراء ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

)(8.3

)(4.9

الزيادة في ودائع ذات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر (إيضاح )11

)(310.1

)(19.1

عائدات استبعاد استثمارات مالية (إيضاح )10

30.4

11.6

االستحواذ على استثمارات مالية

)(1.0

-

الزيادة في موجودات مالية أخرى

)(154.1

)(5.7

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(443.1

)(18.1

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيـان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 .1معلومات عامة
تأسســت دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة ،مركــز دبــي المالــي العالمــي (“الشــركة” أو “الشــركة األم”) بتاريــخ  31أكتوبــر  2013كشــركة مســاهمة (رقــم
التســجيل  )1476لــدى ســجل الشــركات بمركــز دبــي المالــي العالمــي (“مركــز دبــي المالــي العالمــي”) بموجــب قانــون الشــركات رقــم  2لمركــز دبــي المالــي
العالمــي .عنــوان الشــركة المســجل هــو مكتــب رقــم 206أ ،الطابــق  ،2بــارك تــاورز ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ،ص.ب ،2195 :دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتـــحدة.

قروض بنكية خالل السنة (إيضاح )14

75.3

97.9

سداد قروض بنكية (إيضاح )14

)(85.3

)(129.7

انتهت الشركة من إدراج إيصاالت اإليداعات العالمية لديها بسوق لندن لألوراق المالية في  3ديسمبر .2013

صافي العائدات من إصدار شهادات صكوك (إيضاح )15

643.7

-

تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة (معا “المجموعة”) أنشطة التطوير العقاري في منطقة الشرق األوسط.

توزيعات أرباح مدفوعة

)(162.0

-

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

471.7

)(31.8

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

911.0

439.9

النقد وما يعادله في بداية السنة

545.7

105.8

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )11

1,456.7

545.7

يســيطر الســيد حســين علــي حبيــب ســجواني (“الرئيــس التنفيــذي”) علــى الشــركة األم بحصــة ملكيــة نســبتها  %85.7فــي شــركة دامــاك العقاريــة دبــي
(ش.م.ع. ).

حدث الحق
عرضــت شــركة دامــاك العقاريــة دبــي (ش.م.ع ).علــى حاملــي إيصــاالت اإليــداع العالميــة (“إيصــاالت اإليــداع العالميــة”) المؤهلــون الذيــن يمثلــون األســهم
العاديــة للشــركة اســتبدال إيصــاالت اإليــداع مقابــل أســهم عاديــة فــي شــركة دامــاك العقاريــة دبــي (ش.م.ع ).بســعر صــرف محــدد .وعندمــا تــم إغــاق
الطــرح فــي  9ينايــر  2015قــد أعلــن  %97.44مــن حاملــي إيصــاالت اإليــداع الدوليــة قبولهــم بالعــرض .تــم إدراج األســهم المعروضــة مــن شــركة دامــاك
العقاريــة دبــي (ش.م.ع ).علــى حاملــي إيصــاالت اإليــداع الدوليــة بســوق دبــي المالــي فــي  12ينايــر  ،2015وفــي ذلــك التاريــخ ،كانــت شــركة دامــاك العقاريــة
دبــي (ش.م.ع ).تمتلــك  %99.63مــن الشــركة.
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

 2.1المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة
شــهدت البيانــات الماليــة الموحــدة تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة التــي أصبــح معمــو ً
ال بهــا للفتــرات
المحاســبية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  2014أو بعدهــا .لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة أي تأثيــر جوهــري
علــى المبالــغ المدرجــة للســنة الحاليــة أو الســنوات الســابقة ،إال أنهــا قــد تؤثــر علــى محاســبة المعامــات والترتيبــات المســتقبلية.
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  32األدوات الماليــة :العــرض ،والتــي تتعلــق بتطبيــق توجيهــات حــول مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات
الماليــة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  36اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد.
تقيــد التعديــات متطلبــات اإلفصــاح عــن القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد للفتـــرة التـــي تم خاللهــا االعتـــراف بانخفــاض القيمة
أو عكســها .إلــى جانــب ذلــك ،فــإن تلــك التعديــات توضــح وتوســع مــدى متطلبــات اإلفصــاح القابلــة للتطبيــق عندمــا يكــون قــد تــم تحديــد القيمــة
القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد علــى أســاس القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف االستبـــعاد.
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39األدوات الماليــة :االعتـــراف والقيـــاس والتــي تتعلــق بتجديــد المشــتقات واســتمرار محاســبة التحــوط.
تســمح التعديــات بمتابعــة محاســبة التحــوط إذا مــا تــم تجديــد األدوات المشــتقة ،شريـــطة اســتيفاء معاييــر محــددة.
تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  10والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  12والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 27
إرشـــادات حــول منشــآت االســتثمار.
فــي  31أكتـــوبر  ،2012أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــارًا بشـــأن منشــآت االســتثمار ،والــذي يعــدل المعيـــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم
 ،10والمعيـــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،12والمعيـــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،27ويقــدم كذلــك مفهومــً لمنشــأة االســتثمار فــي المعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

 2.2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير المطبقة بعد

 2.2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير المطبقة بعد(تتمة)

يسري تطبيقها
للفتـرات السنوية التي
تبدأ في أو بعد

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء صــدر المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم  15فــي مايــو  2014حيــث أســس نظامــً شــام ً
ال وحيــدًا تســتعين بــه المنشــآت في محاســبة اإليــرادات
الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء ،وبالتالــي ،فســيحل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15محــل
اإلرشــادات الســارية بشــأن االعتــراف باإليــرادات بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  18اإليــرادات ،والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  11عقــود اإلنشــاءات ومــا يتصــل بهــا مــن تفســيرات عندمــا يســري العمــل بالمعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم .15

 1يناير 2017

لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المســبق للمعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة التاليــة التــي تــم إصدارهــا ولــم
يتــم العمــل بهــا بعــد:
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري تطبيقها
للفتـرات السنوية التي
تبدأ في أو بعد

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات ،وهــي التعديــات بشــأن
اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9

عند تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم
 9ألول مرة

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  7األدوات الماليــة :إفصاحــات إضافيــة لمحاســبة التحــوط
(والتعديــات الالحقــة لهــا) الناتجــة مــن مقدمــة فصــل محاســبة التحــوط الــواردة بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقريــر
الماليــة رقــم .9

عند تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  9ألول مرة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9األدوات الماليــة ( )2009الصــادر فــي نوفمبـــر  ،2009والــذي يقــدم متطلبــات
جديــدة لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة ،بينمــا يتضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9األدوات
الماليــة ( )2010الــذي تــم مراجعتــه فــي أكتـــوبر  2010متطلبــات لتصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة ،كمــا يقــوم المعيـــار
بتأجيــل متطلبــات إلغــاء االعتــراف الســارية مــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39األدوات الماليــة :االعتراف والقيـــاس.

 1يناير 2018

تــم مراجعــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9األدوات الماليــة ( )2013فــي نوفمبــر  2013لكــي يتضمــن
فصــل محاســبة التحــوط ويســمح بالتطبيــق المســبق للمتطلبــات المتعلقــة بعــرض أربــاح أو خســائر االئتمــان الخــاص
الناتجــة مــن المطلوبــات المحــددة ضمــن خيـــار القيمــة العادلــة بــدون تطبيــق المتطلبــات األخــرى للمعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9بشــكل مســبق.
تــم إصــدار المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9فــي نســخته األخيــرة (المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم  9األدوات الماليــة ( ))2014فــي يوليــو  2014ويتضمــن المتطلبــات المتعلقــة بالتصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة
ومحاســبة التحــوط العــام وإلغاء االعتـــراف.
تــم تعليــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  )2009( 9والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )2010( 9
بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،)2013( 9إضافــة إلــى أن المعيـــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9
( )2010يســود علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،)2009( 9بينمــا يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم  )2014( 9محــل جميــع نســخ اإلصــدارات الســابقة للمعيــار .كذلــك تســمح المعاييــر المختلفــة بـــخيارات
مختلفــة لالنتقــال نحــو تطبيــق تلــك المعاييــر .وعلــى إثــر ذلــك ،يمكــن للمنشــآت بشــكل فعــال اختيــار أي مــن أجــزاء
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليـــة رقــم  9تقــوم بتطبيقهــا ،أي يمكــن لتلــك المنشــآت اختيــار تطبيــق )1( :متطلبــات
التصنيــف والقيــاس للموجــودات الماليــة ( )2متطلبــات التصنيــف والقيــاس لــكال الموجــودات الماليــة و المطلوبــات
الماليــة ( )3تنــص متطلبــات التصنيــف والقيــاس الخاصــة بمتطلبــات التحــوط علــى أن التاريــخ المتعلــق بالتطبيــق األولــي
هــو  1فبرايــر  2015أو قبــل ذلــك التاريــخ.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

ويقــوم المبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15علــى أنــه يتعيــن علــى المنشــأة االعتــراف
بإيراداتهــا لتحديــد تحويــل البضائــع أو الخدمــات المتفــق عليهــا للعمــاء بقيمــة تعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة
الحصــول عليــه لقــاء تلــك الخدمــات أو البضائــع .ويقــدم المعيــار علــى وجــه الدقــة منهجــً لالعتــراف باإليــرادات قائمــً
علــى خمــس خطــوات:
• الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.
• الخطوة  :2تحديد تنفيذ االلتزامات المتضمنة بالعقد.
• الخطوة  :3تحديد قيمة المعاملة.
• الخطوة  :4تخصيص قيمة المعاملة إلى تنفيذ االلتزامات الواردة بالعقد.
• الخطوة  :5االعتراف باإليرادات عند (أو حين) تستوفي فيه المنشأة التزاماتها.
وبموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،15تعتــرف المنشــأة بإيراداتهــا عندمــا يتــم اســتيفاء االلتــزام،
أي عندمــا ُتحــول إلــى العميــل «الســيطرة» علــى البضائــع أو الخدمــات التــي تنطــوي علــى اســتيفاء التــزام مــا .لقــد
تــم إضافــة مزيــدًا مــن التوجيهــات المســتقبلية للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15حتــى يتــم معالجــة
ســيناريوهات محــددة .وإضافــة إلــى ذلــك ،يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة مزيــدًا مــن اإلفصاحــات
الموســعة.
التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  2014 - 2012والتــي تتضمــن تعديــات علــى
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام  5و  7والمعاييــر المحاســبية الدوليــة أرقــام  19و .34

 1يوليو 2016

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  38لتوضيــح طــرق االســتهالك
واإلطفــاء المقبولــة.

 1يناير 2016

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  11إليضــاح المحاســبة المتعلقــة بالحصــص فــي العمليــات
المشــتركة.

 1يناير 2016

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16و  ،41وهــي التعديــات التــي تتطلــب محاســبة الموجــودات الحيويــة
التــي تســتوفي تعريــف محصــول زراعــي محصــود مــن موجــودات حيويــة كممتلــكات ،آالت ومعــدات وفقــً للمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم .16

 1يناير 2016
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة

 2.2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير المطبقة بعد (تتمة)

 3.1بيان االلتزام

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري تطبيقها
للفتـرات السنوية التي
تبدأ في أو بعد

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  10والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،28حيــث توضــح
أنــه يســتند االعتـــراف باألربــاح أو الخســائر علــى بيــع الموجــودات أو المســاهمة بهــا بيــن المســتثمر وأي شــركة زميلــة أو
مشــروع مشــترك علــى مــا إذا كانــت تلــك الموجــودات المباعــة أو المســاهم بهــا تشــكل عمــل تجــاري.

 1يناير 2016

تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام  10و  12والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،28وهــي
التعديــات التــي توضــح بعــض الجوانــب المتعلقــة بتطبيــق اســتثناءات التوحيــد علــى منشــآت االســتثمار.

 1يناير 2016

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،27بحيــث تســمح ألي منشــأة محاســبة االســتثمارات فــي الشــركات
التابعــة والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة بالتكلفــة وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39أو المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،9أو باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة في البيانــات الماليــة المنفصلة لمنشــأة ما.

 1يناير 2016

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  1تعالــج بعــض المعوقــات الملموســة التــي يواجههــا معــدو التقاريــر
الماليــة خــال ممارســة أحكامهــم أثنــاء عــرض تقاريرهــم الماليــة.

 1يناير 2016

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،2012 - 2010والتــي تتضمــن تعديــات علــى
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام  2و 3و  8و  13والمعاييــر المحاســبية الدوليــة أرقــام  16و  38و .24

 1يوليو 2014

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،2013 -2011والتــي تتضمــن تعديــات علــى
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة أرقــام  1و 3و  13والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .40

 1يوليو 2014

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  19منافــع الموظفيــن حيــث توضــح التعديــات المتطلبــات المتعلقــة
بالطريقــة التـــي ُتعــزى بهــا المســاهمات مــن الموظفيــن أو مــن أطــراف أخــرى تتعلــق بالخدمــة إلــى فتـــرات الخدمــة.

 1يوليو 2014

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات التــي ســيتم تطبقيهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة فــي الفتــرة التــي تبـــدأ اعتبــارًا مــن  1يـــناير  ،2015أو عندمــا تكــون معمــو ً
ال بهــا .كمــا وتتوقــع المجموعــة
أنــه قــد ال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة فــي فتــرة التطبيــق األولــي لهــا ،وذلــك باســتثناء المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9والمعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم .15
تتوقــع اإلدارة أن يتــم العمــل بالمعياريــن الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة  15و  9فــي البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  2017و  1ينايــر  2018بالترتيــب .إن تطبيــق المعياريــن الدولييــن إلعــداد
التقاريــر الماليــة  15و  9قــد ينتــج عنــه تأثيــرًا جوهريــً علــى المبالــغ المدرجــة واإلفصاحــات المتخــذة فــي البيانــات
الماليــة الموحــدة للمجموعــة بشــأن اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء وكذلــك علــى الموجــودات الماليــة
والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــا يمكــن عمليــً إبــداء تقديــر معقــول لمــا يســفر عــن
تطبيــق هــذه المعاييــر مــن تأثيــرات إال بعــد قيــام المجموعــة بإجــراء مراجعــة تفصيليــة.
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 3.2أساس إعداد البيانات المالية الموحدة
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء مــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة
كل فتــرة تقريــر.
تظهــر البيانــات الماليــة الموحــدة بالــدوالر األمريكــي («الــدوالر األمريكــي») وهــو العملــة الــذي تعــد بهــا تقاريــر المجموعــة .ويتــم إعــداد البيانــات الماليــة
لــكل منشــأة مــن منشــآت المجموعــة بالعملــة المحليــة لتلــك المنشــأة ،لكونهــا العملــة الســائدة فــي البيئــة االقتصاديــة األساســية التــي تمــارس فيهــا
هــذه المنشــآت أنشــطتها (العملــة الوظيفيــة).
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

 3.3أسس توحيد البيانات المالية
تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة والمنشــآت الخاضعــة لســيطرتها (شــركاتها التابعــة) .تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون
للمجموعــة:
السلطة على المنشأة المستثمرة،
التعرض للعوائد ،أو الحقوق في العوائد المتغيرة ،من ارتباطها بالمنشأة المستثمرة ،و
المستثمرة.
القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة المستثمرَة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة
ِ
يبــدأ توحيــد الشــركات التابعــة مــن تاريــخ االســتحواذ وهــو التاريــخ الــذي تحققــت الســيطرة للشــركة ويســتمر ذلــك التوحيــد حتــى تاريــخ انتهــاء تلــك
الســيطرة.
تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة المســتثمرَة أم ال إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك تغيــرات علــى
عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر السيـــطرة الثالثــة الموضحـــة أعــاه.

عندمــا تقــل حقــوق تصويــت الشــركة فــي أي مــن المنشــآت المســتثمرَة ،تتحقــق الســيطرة للشــركة عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا
قــدرة عمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــآت المســتثمرَة بشــكل منفــرد .تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة
عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المســتثمرَة أم ال بشــكل يكفــي لمنحهــا السيـــطرة ،ومن بين تلــك الحقائــق والظروف:
حجم حقوق التصويت التي تحوزها الشركة بالمقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛
حقوق التصويت المحتملة للشركة وحاملي حقوق التصويت األخرين واألطراف األخرى؛
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛
وغيرهــا مــن الحقائــق والظــروف األخــرى التــي تشــير إلــى أن الشــركة لهــا ،أو ليــس لهــا ،القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت الحاجــة
التخــاذ قــرارات ،بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت واالجتماعــات الســابقة للمساهميـــن.
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داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

 3.3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

عندما تفقد المجموعة سيطرتها على أي من الشركات التابعة ،تقوم المجموعة بـ :
إلغاء االعتراف بموجودات الشركة التابعة (بما في ذلك الشهرة) ومطلوباتها؛
إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة مسيطرة؛
إلغاء االعتراف بـفروق التحويل المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية؛
االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛
االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات مستبقاة؛
االعتراف بأي فائض أو عجز مثبت في الربح والخسارة؛
إعادة تصنيف حصة الشركة األم للمكونات المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل األخر والربح والخسارة أو األرباح المستبقاة ،حسب االقتضاء.
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة المملوكــة عبــر منشــآت ألغــراض خاصــة (شــركات أم متوســطة) عــن نفــس فتــرة التقريــر الخاصــة بالشــركة
وباســتخدام سياســات محاســبية مماثلة.
يتــم إجــراء التعديــات ،حســب الضــرورة ،علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى مــع السياســات المحاســبية المســتخدمة علــى مســتوى
المجموعــة.
يتــم حــذف جميــع األرصــدة والمعامــات واإليــرادات والمصاريــف واألربــاح أو الخســائر الداخليــة بيــن منشــآت المجموعــة بالكامــل والناتجــة مــن معامــات
داخليــة بيــن تلــك المنشــآت عنــد توحيــد البيانــات الماليــة.
قامــت الشــركة بتوحيــد  %100مــن عمليــات الشــركات التابعــة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا (الفــروع المســتثناة) المبيــن تفاصيلهــا فيمــا يلــي والتــي تبلــغ 76
( 72 :2013شــركة) (معــً «المجموعــة»).

إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

نسبة المنفعة
القانونية

نسبة المنفعة
االقتصادي

شركة داماك كريسينت للعقارات ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك للعقارات الفخمة ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك التراث للعقارات ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

داماك للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

داماك أوشن هايتس (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

مكتب مبيعات

100%

100%

شركة الخط األمامي إلدارة االستثمار ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة واجهة

100%

100%

شركة األمان إلدارة االستثمار (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

شركة داماك إلدارة المشاريع (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

عالمات تجارية

100%

100%

شركة داماك ميديا آند ماركيتينج ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

عالقات عامة وتسويق

100%

100%

شركة داماك للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

نسبة المنفعة
القانونية

نسبة المنفعة
االقتصادي

شركة مارينا تيريس (ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

داماك الخليج للعقارات (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة ليك تيراس (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

رويال كراون للعقارات ش.ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

شركة داماك ستار العقارية (ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

واحة الجزيرة العقارية (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك للتطوير (ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

الكشري فاسيلتيز مانجمنت ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية المتـحدة

إدارة المرافق

100%

100%

شركة داماك توسكان ريزيدنس ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

شركة أبراج الرخاء للتجارة العامة المحدودة

العراق

التطوير العقاري

100%

100%

شركة جلوبال العقارية المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة ميدل ايست العقارية المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك فورتشن للعقارات المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

داماك اليك فيو كومباني ليمتد

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك العقارية المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك بارك تاورز المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

اكسل أوبريشنز كومباني ليمتد

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

داماك اوشن هايتس كومباني ليمتد

اإلمارات العربية المتـحدة

إدارة الفنادق

100%

100%

شركة داماك كراون للعقارات المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شــركة دامــاك لالســتثمار والعقــارات (األردن)

األردن

التطوير العقاري

100%

100%

ذ.م.م.
شركة اإلماراتية للعقارات ذ.م.م.

األردن

التطوير العقاري

100%

100%

داماك لبنان ش.م.ل (هولدنغ)

لبنان

شركة قابضة

100%

100%

شركة داماك لألمالك لبنان ش.م.ل

لبنان

التطوير العقاري

100%

100%

74

التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

75
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

 3.3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

نسبة المنفعة
القانونية

نسبة المنفعة
االقتصادي

إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

نسبة المنفعة
القانونية

نسبة المنفعة
االقتصادي

داماك بروبرتيز انترناشونال ليمتد

مورشيوس

شركة قابضة

100%

100%

تالل دفلوبمنت هولدينغ ش.م.ل

لبنان

شركة قابضة

100%

100%

داماك انتربريزس كومباني ليمتد

مورشيوس

عالمات تجارية

100%

100%

بروسبريتي تريدنج ش.ذ.م.م.

الصين

شركة تجارية

100%

100%

شركة داماك العقارية المحدودة

المملكة العربية السعودية

التطوير العقاري

100%

100%

شركة بلو إيغل لالستثمار ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

ترتيبات الثقة

100%

100%

ذي ويفز منطقة حرة ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك ت .ر .القابضة المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

داماك ريل استيت ديفلوبرز منطقة حرة ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك ف .س .القابضة المحدودة

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

داماك العقارية منطقة حرة ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

بزنس تاورز لالستثمار ش.ذ.م.م**.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

شركة داماك للخدمات العقارية (ش.ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة قابضة

100%

100%

بريوريتي هولدنغ ليمتد*

جزر كايمان

شركة قابضة

100%

100%

شركة نعمة للتطوير العقاري ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

الفا ستار هولدنغ ليمتد*

جزر كايمان

شركة قابضة

100%

0%

داماك هومز ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

عمليات خزينة المجموعة

100%

100%

داماك أوشن هايتس كومباني ليمتد*

المالديف

شركة قابضة

100%

100%

شركة وادي الملوك لالستثمار (ذ.م.م).

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة واجهة

100%

100%

داماك بيزنس فيليج ش.ذ.م.م*.

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة استثمار

100%

100%

شركة داماك للخدمات العقارية الشارقة ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

مكتب مبيعات

100%

49%

داماك برايفيت ريل استيت مانجمنت ش.ذ.م.م*

اإلمارات العربية المتـحدة

مكتب مبيعات

100%

100%

شركة فالنسيا للتطوير ذ.م.م.

البحرين

التطوير العقاري

100%

100%

داماك ورلد ريل استيت ش.ذ.م.م*

اإلمارات العربية المتـحدة

مكتب مبيعات

100%

100%

شركة الحكمة الدولية للمشاريع ذ.م.م.

قطر

التطوير العقاري

100%

49%

ألفا ستار هولدنغ  IIليمتد*

جزر كايمان

ترتيب الثقة

100%

0%

شركة كواليتي انفستمنت (ذ.م.م)

اإلمارات العربية المتـحدة

شركة واجهة

100%

100%

داماك العقارية قطر ذ.م.م.

قطر

شركة قابضة

100%

100%

شركة لؤلؤة المحيط العقارية ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

التطوير العقاري

100%

100%

برايت جولف انفستمنت ليمتد

جزر العذراء البريطانية

شركة واجهة

100%

100%

شركة الكشري لخدمات اإلشراف اإلداري

اإلمارات العربية المتـحدة

إدارة المرافق

100%

100%

لجمعيات المالك ذ.م.م.
مجره انفستمنتس ليمتد

جزر العذراء البريطانية

شركة استثمار

100%

100%

مكتب علي حبيب كوكر للعقارات

المملكة العربية السعودية

مكتب مبيعات

100%

100%

آرجان هولدنجز ليمتد

جزر العذراء البريطانية

شركة واجهة

100%

100%

ميدل ايست دبي

قطر

شركة واجهة

100%

100%

شركة بريمير فيجن للتطوير العقاري

قطر

شركة واجهة

100%

100%

هيرتج بروبرتيز

قطر

شركة واجهة

100%

100%

مكاسب هولدنجز ليمتد

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

100%

100%

* هذه المنشآت هي منشآت منشأة حديثًا وأصبحت جزءًا من المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2014
** كانت المنشأة المستحوذة هي المالك القانوني لقطعة أرض.

تقــل نســبة المجموعــة فــي المنفعــة القانونيــة لبعــض المنشــآت المتضمنــة فــي الجــدول أعــاه عــن %100مــن منفعتهــا القانونيــة ،وهــي المنشــآت التــي
تــم االحتفــاظ بأســهمها لصالــح الشــركة األم وبالنيابــة عنهــا ،كمــا أنهــا المنشــآت التــي تحــوذ الشــركة األم علــى  100مــن نســبة المنفعــة االقتصاديــة
للشــركة األم لــكل منهــا.
تحــوذ المجموعــة علــى الملكيــة النفعيــة للمنشــآت أعــاه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــال اتفاقيــات ملكيــة نفعيــة .لقــد تــم حــذف جميــع
األرصــدة والمعامــات بيــن منشــآت المجموعــة الموحــدة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة عنــد توحيــد البيانــات الماليــة .وتــم كذلــك توحيــد الشــركات
التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االســتحواذ ،وهــو التاريــخ الــذي تحصلــت فيــه المجموعــة علــى الســيطرة واســتمرت علــى حالهــا موحــدة حتــى تاريــخ توقــف
تلــك الســيطرة .تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة التقريــر وباســتخدام نفــس السياســات المحاســبية للشــركة األم.
خــال الســنة ،قامــت المجموعــة بتحويــل حصــص الملكيــة فــي الشــركات التابعــة التاليــة للرئيســي التنفيــذي بمقابــل يكافــئ القيمــة الدفتريــة لتلــك
الشــركات التابعــة.

مالك الرافدين لالستثمارات العقارية

العراق

التطوير العقاري

100%

100%

إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

الدفترية في تاريخ التحويل

الغانس ماركتنج كو ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتـحدة

العالقات العامة والتسويق

100%

100%

صدف لالستثمار المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

 1.000دوالر أمريكي

شركة داماك إلدارة الفنادق والمنتجعات

اإلمارات العربية المتـحدة

إدارة الفنادق

100%

100%

ضمان القابضة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة واجهة

 1.000دوالر أمريكي

أكريديدت القابضة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة واجهة

 1.000دوالر أمريكي

ش.ذ.م.م.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

 3.4اندماج األعمال (تتمة)

قامت المجموعة خالل السنة بتصفية الشركة التابعة التالية:
إسم المنشأة

بلد التأسيس

األنشطة
الرئيسية

ستار لوكشوري ذ.م.م

روسيا

مكتب مبيعات

 3.4اندماج األعمال
تتــم محاســبة األعمــال المســتحوذة باســتخدام طريقــة االســتحواذ .ويتــم قيــاس مقابــل كل عمليــة اســتحواذ بالقيمــة العادلــة ،ويتــم احتســابها علــى
أنهــا مجمــوع القيــم العادلــة للموجــودات المحولــة مــن قبــل المجمـــوعة بتاريــخ االســتحواذ ،والمطلوبــات التــي تتكبدهــا المجمـــوعة إلــى مالكــي
ـكل
المنشــأة المشــتراة الســابقين باإلضافــة إلــى حصــص حقــوق الملكيــة التــي أصدرتهــا المجموعــة فــي مقابــل الســيطرة علــى المنشــأة المشــتراة .وبشـ ٍ
عــام ،يتــم االعتــراف بالتكاليــف المتعلقــة بعمليــات التملــك فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد عنــد تكبدهــا.
ُتسجل الموجودات المكتسبـة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة ،في تاريخ االستحواذ ،بقيمتها العادلة ،باستثناء:

عندمــا يتــم دمــج األعمــال علــى مراحــل ،يتــم قيــاس حصــة المجموعــة فــي حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا ســابقًا فــي المنشــأة المشــتراة بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ االستـــحواذ (تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة) ويتــم االعتــراف بمــا ينتــج مــن ربــح أو خســارة ،إن وجــدت ،فــي بيــان الدخــل
الشــامل الموحــد .يُعــاد تصنيــف المبالــغ الناشــئة عــن الملكيــة فــي المنشــأة المشــتراة قبــل تاريــخ التملــك والتــي ســبق االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل
األخــر إلــى بيــان الدخــل الشــامل الموحــد فــي حــال كانــت هــذه المعالجــة مالئمــة حــال مــا لــو كانــت الملكيــة قــد تــم استبـــعادها.
إذا لــم تكــن المحاســبة األوليــة الندمــاج األعمــال مكتملــة بنهايــة فتــرة التقريــر التــي تــم فيهــا االندمــاج ،تقــوم المجموعــة بأخــذ مخصصــات عــن المبالــغ
االنتقاليــة للبنــود التــي لــم تكتمــل محاســبتها .ويتــم تعديــل هــذه المبالــغ خــال فتــرة القيــاس أو يتــم االعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات إضافيــة ،وذلــك
لتعكــس معلومــات جديــدة تــم الحصــول عليهــا حــول الوقائــع والظــروف القائمــة بتاريــخ التملــك ،إذا كانــت معروفــة ،والتــي يمكــن ان تكــون قــد أثــرت
علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي ذلــك التاريــخ.
اندمـاج األعمال التي تتضمن منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة
أصبحــت الشــركة فــي  3ديســمبر  2013الشــركة القابضــة القانونيــة لشــركة دامــاك للتطويــر العقــاري ذ.م.م ودامــاك للتجــارة العامــة ذ.م.م .وشــركة
كينجــس فالــي لالســتثمارات ذ.م.م ،ودامــاك توســكان ريزيدنتــس ذ.م.م ،ودامــاك بروبرتيــز انترناشــونال ليمتــد ،موريشــيوس مــع شــركاتها التابعــة
المحــددة (معــً «المجموعــة المشــتركة») .ال تقــع هــذه المعاملــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  3اندمــاج األعمــال ،وبالتالــي
تــم تطبيــق طريقــة تجميــع المنافــع ،كمــا تــم عــرض البيانــات المالية الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2013كمواصلة لـــ «المجموعة
المشــتركة» .تــم تطبيــق المعاملــة المحاســبية التاليــة:

يتــم إثبــات وقيــاس موجــودات أو مطلوبــات الضرائــب اآلجلــة والموجــودات أو المطلوبــات المتعلقــة بترتيبــات منافــع الموظفين وفقــً للمعيار المحاســبي
الدولــي رقــم  12ضرائــب الدخــل والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  19منافــع الموظفيــن ،علــى الترتيب؛

 )1تــم إثبــات موجــودات ومطلوبـــات «المجموعــة المشــتركة» وقياســها فــي البيانــات الماليــة الموحــدة بقيــم دفتريــة ســابقة للتجميــع بــدون إعــادة إدراج
للقيمــة الدفتريــة؛ و

يتــم قيــاس المطلوبــات أو أدوات حقــوق الملكيــة المتصلــة باســتبدال المجموعــة أي مكافــآت علــى أســاس األســهم وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم  2الدفــع علــى أســاس الســهم فــي تاريــخ االســتحواذ؛ و

ب) تتعلــق األربــاح المســتبقاة وأرصــدة الملكيــة األخــرى الخاصــة بـــ «المجموعــة المشــتركة» قبيــل اندمـــاج األعمــال والنتائــج للفتــرة مــن  1ينايــر  2013وحتــى
تاريــخ اندمــاج األعمــال ،تتعلــق بـــ «المجموعــة المشــتركة»؛ حيــث لــم تقــم الشــركة بالتــداول قبــل المعاملــة.

يتــم قيــاس الموجــودات (أو مجموعــات االســتبعاد) المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  5موجــودات
غيــر متداولــة محتفــظ بهــا للبيــع وعمليــات متوقفــة بمــا يتفــق مــع ذلــك المعيـــار.
تقــاس الشــهرة بالفائــض علــى مجمــوع البــدل المحــول ،ومقــدار أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا ،والقيمــة العادلــة لحصــة
حقــوق الملكيــة للشــركة المســتحوذة التــي كانــت تحتفــظ بهــا ســابقًا فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا (إن وجــدت) علــى صافــي مبالــغ الموجــودات
المستـــحوذة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المضمونــة بتاريــخ االستـــحواذ .وبعــد إعـــادة التقييــم ،إذا مــا تجــاوز صافــي مبالــغ الموجــودات المستـــحوذة
القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المضمونــة بتاريــخ االستـــحواذ مجمــوع المقابــل المحـــول ومبالــغ أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليــه
أو القيمــة العادلــة للحصــة التــي كانــت تبقــي عليهــا الشــركة المستـــحوذة ســابقًا فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا(إن وجــدت) ،يتــم االعتــراف بالزيــادة
مباشــرة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد كربــح شــراء.
الحصــص غيــر المســيطرة التــي تمثــل حصــص الملكيــة ويحــق بموجبهــا لحامــل تلــك الحصــص الحصــول علــى حصــة نســبية مــن صافــي موجــودات
المنشــأة فــي حالــة التصفيــة قــد ُتقــاس مبدئيــً إمــا بالقيمــة العادلــة أو بحصــة متناســبة مــع المبالــغ المعتــرف بهــا للحصــص غيــر المســيطرة لصافــي
الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد .ويســتند أســاس اختيــار القيــاس وفــق كل معاملــة علــى حــدة .و ُتقــاس األنــواع األخــرى للحصــص غيــر
المســيطرة بالقيمــة العادلــة ،أو إذا أمكــن علــى األســاس المحــدد مــن قبــل معيــار محاســبي دولــي آخــر إلعــداد التقاريــر الماليــة.
يتــم قيــاس مقابــل االســتحواذ الــذي يتضمــن ،عنــد االقتضــاء ،علــى أيــة موجــودات أو مطلوبــات ناتجــة مــن ترتيــب مقابــل مشــروط بالقيمــة العادلــة فــي
تاريــخ االســتحواذ .ويتــم تعديــل التغيــرات الالحقــة فــي تلــك القيــم العادلــة مقابــل تكلفــة االســتحواذ إذا كانــت مؤهلــة كتعديــات لفتــرة القيــاس .ويتــم
محاســبة جميــع التغيــرات الالحقــة األخــرى فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المشــروط المصنفــة كأصــل أو مطلــوب بمــا يتفــق مــع المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة المعنــي .ال يتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المشــروط المصنفــة كحقــوق ملكيــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.5االعتراف باإليـرادات

 3.5االعتراف باإليـرادات (تتمة)

ُتقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المقبــوض أو مســتحق القبــض .إن أكبــر مكــون مــن مكونــات إيــرادات المجموعــة هــو ناتــج مــن بيــع قطــع
أراضــي العقــارات للتطويــر التابعــة للمجموعــة.

رسوم اإلدارة

يتــم االعتــراف بإيــراد المجموعــة عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقــق منافــع اقتصاديــة للمجموعــة جــراء هــذا البيــع ،ويمكــن قيــاس اإليــرادات والتكاليــف
بطريقــة موثوقــة  ،وكذلــك عندمــا يكــون قــد تــم تحويــل المخاطــر ومنافــع الوحــدة للمشــتري .وال تحتفــظ المجموعــة عنــد االعتــراف باإليــرادات بارتبــاط
إداري مباشــر يرتبــط عـ ً
ـادة بملكيــة الوحــدات /قطــع األراضــي المباعــة وال بالســيطرة الفعليــة عليهــا.

مبيعات العقارات
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تتعلــق رســوم اإلدارة باألســاس بخدمــات إدارة العقــارات المقدمــة لمــاك تطويــرات المجموعــة التامــة اإلنجــاز .ويتــم االعتــراف باإليــرادات المتعلقــة بتلــك
الرســوم بشــكل متطابــق مــع عقــود إدارة العقــارات ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس االســتحقاق فــي الفتــرة التــي ترتبــط بهــا تلــك الخدمــات.

إيرادات الفائدة
يتــم االعتــراف بإيــرادات الفائــدة عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقــق فائــدة اقتصاديــة للمجموعــة ويمكــن احتســاب مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق.
ويتــم االعتــراف بإيــراد الفائــدة علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة المســتحقة بالرجــوع إلــى مبلــغ األصــل وبســعر فائــدة فعلــي مطبــق ،وهــو الســعر الــذي يتــم
بموجبــه خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة علــى مــدار عمــر األصــل المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل عنــد االعتــراف المبدئــي.

تمثــل مبيعــات العقــارات اإليــرادات المســجلة مقابــل بيــع وحــدات فرديــة مــن العقــارات للتطويــر الخاصــة بالمجموعــة .إن توقيــت االعتــراف حســب
تقديــر اإلدارة هــو عندمــا تكــون مخاطــر ومنافــع الملكيــة قــد تــم تحويلهــا إلــى المشــتري ،وهــي النقطــة التــي يكــون قــد تــم عندهــا تســليم الوحــدات
للمشــتري.

تكلفة المبيعات

بيع األراضي

تتضمن تكلفة المبيعات تكلفة األرض والتطوير ،بينما تتضمن تكلفة التطوير تكلفة البنية التحيتة وأعمال اإلنشاءات.

يتــم قيــد اإليــرادات مــن بيــع األراضــي عندمــا تنتقــل مخاطــر ومنافــع ملكيــة األرض إلــى المشــتري .وهــي المرحلــة التــي يكــون للمشــتري عندهــا حقــوق
دخــول قطعــة األرض واإلنشــاء عليهــا والتنــازل عنهــا وبيعهــا.

يتــم االعتــراف بتكلفــة العقــارات للتطويــر فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد عنــد تحديــد البيــع بالرجــوع إلــى التكلفــة المحــددة المتكبــدة علــى العقــار
المبــاع مــن خــال التخصيــص فــي المنطقــة التــي يقــع بهــا العقــار المبــاع.

عقود خدمات اإلنشاءات

 3.6العقارات للتطوير

عندمــا يمكــن قيــاس محصلــة خدمــات اإلنشــاءات قياســً موثوقــً بــه ،يتــم إثبــات اإليــرادات والتكاليــف بالرجــوع إلــى مرحلــة اإلنجــاز مــن أنشــطة العقــد
فــي بيــان المركــز المالــي ،وهــي المرحلــة المقاســة بنســبة تكاليــف العقــد المتكبــدة عــن األعمــال المنجــزة حتــى تاريخــه والمخصومــة مــن تكاليــف
العقــد اإلجماليــة المقــدرة ،باســتثناء عندمــا ال يكــون ذلــك معبــرًا عــن مرحلــة اإلنجــاز .ويتــم تضميــن االختــاف فــي أعمــال العقــد والمطالبــات المترتبــة
عليــه ودفعــات الحوافــز إلــى الدرجــة التــي يصــل إلــى اتفــاق بشــأنها مــع العميــل.

العقــارات المكتســبة أو التــي أنشــئت أو التــي مــا زالــت قيــد اإلنشــاء والتــي ينــوى بيعهــا أو يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا تطويــر عقــاري تظهــر بالتكلفــة أو
بصافــي القيمــة التــي يمكــن تحقيقهــا ،أيهمــا أقــل.

وفــي حــال تعــذر قيــاس محصلــة تلــك العقــود قياســً موثوقــً بــه ،يتــم إثبــات إيــرادات العقــد إلــى مرحلــة تكاليــف العقــد المتكبــدة المحتمــل اســتردادها.
ويتــم قيــد تكاليــف العقــد كمصاريــف فــي الفتــرة التــي تكبــدت بهــا.
إن كان من المحتمل أن تتخطى تكاليف العقد الكلية مجموع إيراداته ،تقيد الخسارة المتوقعة كمصروف على الفور.

حجز ملكية الوحدات
فــي بعــض األحيــان ،وبالخصــوص عندمــا ال يســتوفي المشــتري شــروط دفــع المبالــغ المســتحقة علــى الوحــدات بعــد تســلمها ،تمــارس المجموعــة
حقهــا فــي حجــز ملكيــة تلــك الوحــدات بموجــب شــروط العقــود المبرمــة مــع العميــل .وتعتــرف المجموعــة بالوحــدات المحتجــز ملكيتهــا فــي العقــارات
للتطويــر بالقيمــة التــي تكبدتهــا المجموعــة إلعــادة التملــك.

وتشــمل التكاليــف بشــكل أساســي تكلفــة األرض وتكلفــة اإلنشــاء وجميــع التكاليــف األخــرى الالزمــة لتجهيــز العقــار للبيــع ،وتمثــل القيمــة القابلــة
للتحقيــق قيمــة البيــع المقــدرة بنــاء علــى المبيعــات فــي الســنة المعينــة مطروحــً منــه التكاليــف المتكبــدة مــن أجــل بيــع العقــار.

يتــم تكويــن المخصصــات عندمــا يكــون هنــاك التــزام علــى المجموعــة (قانونــي أو اســتنتاجي) نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يطلــب مــن
المجموعــة تســوية االلتــزام ويكــون باإلمــكان تقديــر مبلــغ االلتــزام بشــكل يعتمــد عليــه.

 3.7المخصصات
يعــد المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســديد االلتزامــات الحاليــة كمــا فــي نهايــة الفتــرة التقريــر ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار المخاطــر والتقديــرات غيــر المؤكــدة المحيطــة بااللتزامــات .عنــد قيــاس المخصــص علــى أســاس التدفــق النقــدي المقــدر لتســديد االلتــزام
الحالــي ،فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
عنــد توقــع اســترداد بعــض أو جميــع المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لتســديد االلتــزام مــن طــرف ثالــث ،فإنــه يتــم تســجيل المبالــغ المدينــة كأصــل إذا مــا
تــم التأكــد فعـ ً
ا مــن أن التســديدات ســوف يتــم تحصيلهــا وأن تكــون المبالــغ المدينــة قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.8الممتلكات والمعدات

 3.10مخصص نهاية خدمة الموظفين

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض متراكــم فــي القيمــة .وتكــون تكلفــة الممتلــكات والمعــدات هــي
تكلفــة الشــراء مــع أي تكاليــف عارضــة فيمــا يخــص االســتحواذ.

ً
عــادة علــى الراتــب النهائــي للموظــف وطــول مــدة خدمتــه
تقــدم المجموعــة مكافــآت لنهايــة خدمــة موظفيهــا المغتربيــن ،بحيــث تحتســب
بالمجموعــة ،بشــرط إتمــام الحــد األدنــى مــن فتـــرة الخدمــة وفــق المنصــوص عليــه فــي قوانيــن العمــل بالدولــة ذات الصلــة بعمليــات المجموعــة .يســتحق
ســداد التكاليــف المتوقعــة لتلــك المنافــع علــى مــدار فتــرة العمــل.

تتضمــن التكلفــة األتعــاب المهنيــة وتكاليــف االقتــراض بالنســبة للموجــودات المؤهلــة بمــا يتماشــى مــع سياســة المجموعــة المحاســبية .يتــم بــدء
احتســاب االســتهالك لهــذه الموجــودات عندمــا تكــون هــذه الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المتوقــع منهــا.
يُحتســب االســتهالك حتــى يتــم شــطب تكلفــة األصــل فيمــا عــدا تكلفــة أراضــي التملــك الحــر والممتلــكات قيــد اإلنشـــاء ،وذلــك بطريقــة القســط الثابــت
علــى مــدار عمرهــا اإلنتاجــي المتوقــع .يتــم إجــراء مراجعــة علــى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيــم المتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة كل ســنة
مــع األخــذ فــي االعتبــار أيــة تغيــرات فــي التقديــر المحتســب علــى أســاس مســتقبلي.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية مستخدمة في احتساب االستهالك:
سنوات

 3.11عقود اإليجار
لــم يكــن لــدى المجموعــة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2013و  31ديســمبر  2014عقــود إيجــار تمويليــة ،وتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار كعقــود
إيجــار تشــغيلية.
يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت مبنيــً علــى مــدى فتــرة اإليجــار ،إال إذا كان هنــاك أســاس آخــر أكثــر مالئمــة
لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة علــى فتــرة اإليجــار .يتــم االعتــراف بااللتزامــات اإليجاريــة الطارئــة التــي تنتــج عــن عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي
الفتــرة المحملــة بهــا.

أثاث وتركيبات
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آآلت ومعدات مكتبية
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فــي حالــة اســتالم حوافــز إيجــار إلبــرام عقــود إيجــار تشــغيلية ،يتــم االعتــراف بتلــك الحوافــز كمطلوبــات .يتــم االعتــراف بإجمـــالي المنافــع مــن الحوافــز
كتخفيــض لمصــروف اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت ،إال إذا كان هنــاك أســاس آخــر أكثــر مالئمــة لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة علــى فتــرة اإليجــار.

سيارات

6

 3.12العمالت األجنبية

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد أي مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات كالفــرق بيــن المتحصــل مــن البيــع والقيمــة الدفتريــة للموجــودات
ويتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

 3.9انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بمراجعــة صافــي قيمــة الموجــودات الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن تلــك الموجــودات تعانــي
مــن انخفــاض فــي القيمــة .فــي حــال ظهــور مثــل هــذه المؤشــرات ،يتــم تقديــر القيمــة المســتردة للموجــودات لكــي يتــم تحديــد مــدى الخســارة( ،إن
وجــد) .وفــي حــال يصعــب فيهــا تقديــر القيمــة المســتردة لألصــل فرديــً تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة المســتردة لوحــدة توليــد النقــد التابعــة لألصــل
ـادة مشــروع التطويــر .وفــي حــال أمكــن تحديــد أساســً معقــو ً
عـ ً
ال وثابــت للتخصيــص ،يتــم تخصيــص الموجــودات التجاريــة كذلــك لوحــدات توليــد النقــد
أو يتــم تخصيصهــا خالفــً لذلــك إلــى أصغــر وحــدات لتوليــد النقــد يمكــن تحديــد أســاس تخصيــص معقــول وثابــت لــه.
تمثــل القيمــة المســتردة بالقيمــة العادلــة مطروحــً منهــا تكلفــة البيــع والقيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة فــإن
التدفقــات النقديــة المقــدرة يتــم خصمهــا لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام نســبة خصــم تعكــس قيمتهــا النقديــة الحاليــة فــي الســوق والمخاطــر
بنــاء عليهــا تعديــل تقديــرات التدفقــات النقديــة المستقبـــلية.
المتعلقــة باألصــل والتــي لــم يتــم
ً
أمــا إذا كانــت القيمــة المســتردة المقــدرة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) أقــل مــن قيمتــه الحاليــة ،يتــم خفــض القيمــة الحاليــة لألصــل (أو وحــدة توليــد
النقــد) للوصــول إلــى قيمتــه المســتردة .يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة كمصــروف فــورًا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد إال إذا كانــت
الموجــودات ذات الصلــة مدرجــة بقيمــة إعــادة التقييــم ،وفــي هــذه الحالــة يتــم اعتبــار عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي قيمــة إعــادة
التقييــم.
إذا مــا تــم الحقــً عكــس خســارة االنخفــاض ،فيتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل (وحــدة توليــد النقــد) حتــى تصــل إلــى القيمــة التقديريــة المعدلــة
لقيمتهــا المســتردة ،وبذلــك فــإن الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة ال تكــون أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة فيمــا لــو لــم يكــن هنــاك انخفــاض فــي قيمــة األصــل
(وحــدة توليــد النقــد) فــي الســنوات الســابقة .يتــم االعتــراف بعكــس خســـارة االنخفــاض كإيــراد فــورًا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد إال إذا كان األصــل
المعنــي مســجل بقيمــة إعــادة التقييــم ،وفــي تلــك الحالــة فــإن عكــس خســارة االنخفــاض الدائــم تعامــل كزيــادة فــي قيمــة إعــادة التقييــم.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة لــكل منشــأة مــن منشــآت المجموعــة بالعملــة المحليــة لكونهــا العملــة الســائدة فــي البيئــة االقتصاديــة األساســية التــي
تمــارس فيهــا تلــك المنشــآت أنشــطتها (العملــة الوظيفيــة).
فــي تاريــخ كل تقريــر ،يتــم إعــادة تحويــل البنــود النقديــة الســائدة بعمــات أجنبيــة بأســعار اإلقفــال الســائدة فــي تاريــخ التقريــر .ويُعــاد تحويــل البنــود
غيــر النقديــة المدرجــة بقيمــة عادلــة ســائدة بعمــات أجنبيــة وذلــك باألســعار الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .إن البنــود غيــر
النقديــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة بعملــة أجنبيــة ال يتــم إعــادة تحويلهــا.
تتــم جميــع المعامــات الجوهريــة المنجــزة مــن قبــل المجموعــة بعمــات ترتبــط بالــدوالر األمريكــي ،ومــن ثــم ال توجــد تأثيــرات جوهريــة لتحويــات
العمــات علــى بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

82

التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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 3.13األدوات المالية (تتمة)

تقيد الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبـح إحدى منشآت المجموعة طرفًا في شروط تعاقديـة تتعلق باألداة المالية.

الموجودات المالية (تتمة)

ُتقــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة مبدئيـــً بالقيمــة العادلــة .إن تكاليــف المعامــات التــي تعــود مباشــرة إلــى االســتحواذ علــى موجــودات
ماليــة أو مطلوبــات ماليــة ُتضــاف أو ُتخصــم مــن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة ،إذا كان مناســبًا ،عنــد االعتـــراف المبدئــي.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

الموجودات المالية
ُتصنــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات المحــددة التاليــة« :قــروض وذمــم مدينــة» و «موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع» ،ويعتمــد التصنيــف المشـــار إليــه
علــى طبيعــة وغــرض الموجــودات الماليــة ،ويُحــدد ذلــك وقــت االعتـــراف المبدئــي .يتــم االعتــراف بجميــع طــرق المشــتريات والمبيعــات التقليديــة أو إلغــاء
االعتــراف بهــا علــى أســـاس تاريــخ المتاجــرة .إن طــرق المشــتريات والمبيعــات التقليديــة هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التي تتطلب تســليم
األصــل فــي غضــون إطــار زمنــي يحــدد بموجــب قوانيــن وتعهــدات الســوق.

قروض وذمم مدينة
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يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة للمجموعــة فــي تـــاريخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض فــي قيمــة هــذه الموجــودات
الماليــة .تعتبــر الموجــودات الماليــة منخفضــة القيمــة عنــد وجــود دليــل موضوعــي ناتــج عــن حــدث ســابق يفيــد بتأثــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة لالســتثمار.
قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة ،ما يلي:
مواجهة المصدر أو الطرف المقابل لصعوبات مالية كبيرة؛ أو
حاالت خرق العقد ،مثل التعثر أو التأخر في سداد الفائدة أو المبالغ األصلية؛ أو
أن يكون من المحتمل إعالن الطرف المقابل لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو
غياب سوق نشطة لألصل المالي.

القــروض والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة بدفعــات ثابتــة أو يمكــن تحديدهــا وال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط .يتــم قيــاس
القــروض والذمــم المدينــة ،بمــا فــي ذلــك ،الذمــم التجاريــة المدينــة واألخــرى ،الموجــودات الماليــة األخــرى والنقــد واألرصــدة البنكيــة (باســتثناء الدفعــات
المقدمــة لمورديــن والســلفيات) بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــً أي انخفــاض فــي القيمــة .يتــم االعتــراف بإيــراد الفوائــد
بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي باســتثناء مــا يتعلــق بالذمــم المدينــة قصيــرة األجــل عندمــا يكــون االعتــراف بالفائــدة غيــر جوهــري.

بالنســبة لبعــض فئــات الموجــودات الماليــة ،مثــل الذمــم التجاريــة المدينــة ،يتــم تقييــم الموجــودات التـــي لــم تنخفــض قيمتهــا عنــد إجــراء التقييــم
الفــردي لهــا الحقــً لالنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس جماعــي .قــد تتضمــن األدلــة الموضوعيــة النخفــاض قيمــة محفظــة الذمــم المدينــة التجــارب
ـدل فتـــرة االئتمــان ،باإلضافــة إلــى
الســابقة للمجموعــة فــي تحصيــل الدفعــات ،كالزيــادة فــي عــدد الدفعــات المتأخــرة الســداد فــي المحفظــة عــن معـ ّ
التغيــرات الملحوظــة فــي الظــروف االقتصاديــة الوطنيــة أو المحليــة التـــي قــد ترتبــط بالتعثــر فــي ســداد الذمــم المدينــة.

موجودات مالية متاحة للبيع

بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ،تتمثــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن المبلــغ المــدرج لألصــل والقيمــة الحاليــة
ـدرة ،مخصومــة وفقــً لســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالــي.
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقـ ّ

يتــم تصنيــف اســتثمارات المجموعــة فــي األســهم كاســتثمارات متاحــة للبيــع و ُتــدرج بالقيمــة العادلــة .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة وفــق الطريقــة
الــواردة باإليضــاح .24
يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن الدخــل الشــامل األخــر ،بينمــا يتــم إثبــات األربــاح
والخســائر الناتجــة مــن خســائر انخفــاض القيمــة أو التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية مباشــرة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

طريقة الفائدة الفعلية
طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة التــي يتــم فيهــا احتســاب التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى الفتــرات التــي تخصهــا.
نســبة الفائــدة الفعليــة هــي تحديــدًا النســبة التــي يتــم فيهــا خصــم النقــد المقــدر اســتالمه فــي المســتقبل عبــر المــدة المتوقعــة للمطلــوب المالــي
(بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة التــي ُتشــكل جــزءًا فــي نســبة الفائــدة الفعليــة ،وتكاليــف المعاملــة وعــاوات أخــرى أو خصومات)
أو عبــر فتــرة أقصــر ،حســب االقتضــاء ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف المبدئــي.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشـ ً
ـرة ،وذلــك لكافــة الموجــودات الماليــة باســتثناء الذمــم التجاريــة
المدينــة ،حيــث يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة مــن خــال اســتعمال حســاب المخصــص .عندمــا تعتبــر إحــدى الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر قابلــة
للتحصيــل يتــم شــطب قيمــة الذمــم والمبلــغ المقابــل فــي حســاب المخصــص ويتــم إدراج أيــة تســديدات مســتقبلية مســتلمة للمبالــغ التــي تــم
شــطبها ضمــن حســاب المخصــص .ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة لحســاب المخصــص فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد .إذا انخفــض
مبلــغ خســارة القيمــة ،فــي فتـــرة الحقــة ،وكان باإلمــكان ربــط هــذا االنخفــاض بشــكل موضوعــي إلــى حــدث الحــق لالعتـــراف باالنخفــاض فــي القيمــة،
فيتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التـــي تــم االعتـــراف بهــا ســابقًا مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل الموحــد علــى أال تزيــد القيمــة الدفتريــة
لالســتثمار ،كمــا فــي تاريــخ عكــس انخفــاض القيمــة ،علــى التكلفــة المطفــأة التـــي كان مــن الممكــن االعتـــراف بهــا فيمــا لــو لــم يتــم االعتـــراف بخســارة
االنخفــاض فــي القيمــة.
إذا انخفضــت قيمــة أي مــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ،يتــم تحويــل قيمــة تتضمــن الفــارق بيــن تكلفــة ذلــك األصــل (صافــي مــن أي مبلــغ
ســداد أصلــي وإطفــاء) وقيمتــه العادلــة الحاليــة ،بعــد خصــم أي خســارة النخفــاض القيمــة معتــرف بهــا ســابقًا فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد ،يتــم
تحويلهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل الموحــد .وال يتــم إثبــات العكوســات المتعلقــة بــأدوات الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع فــي
بيــان الدخــل الشــامل الموحــد .إن عكوســات خســائر انخفــاض القيمــة علــى أدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع يتــم عكســاها خــال بيــان الدخــل
الشــامل الموحــد إذا كان باإلمــكان نســب الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لــأدوات بشــكل موضوعــي لحــدث وقــع بعــد أن تــم إثبــات خســائر انخفــاض
القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3.13األدوات المالية (تتمة)

 3.14الضرائب

الموجودات المالية (تتمة)
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالموجــود المالــي عنــد انتهــاء الحــق المتعاقــد عليــه المتعلــق باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا
تحــول المجموعــة األصــل المالــي وجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل بصــورة جوهريــة إلــى منشــأة أخــرى .إذا لــم تحــول المجموعــة أو تحتفــظ بكافــة
مخاطــر ومزايــا الملكيــة أو تحويلهــا أو االحتفــاظ بهــا بصــورة جوهريــة واســتمرت بالســيطرة علــى األصــل المحــول ،تعتــرف المجموعــة بالجــزء المتبقــي
لألصــل المالــي والمطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ التــي قــد تدفعهــا .اذا احتفظــت الشــركة بمخاطــر ومزايــا الملكيــة بصــورة جوهريــة لألصــل المحــول،
تعتــرف المجموعــة باألصــل المالــي وتســجل اقتــراض مضمــون العوائــد المســتلمة.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصـادرة عن المـجموعة
التصنيف كدين أو أداة حقوق ملكية
ُتصنــف أدوات الديــن وأدوات حقــوق الملكيــة إمــا كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة بمــا يتفــق مــع جوهــر الترتيبـــات التعاقديــة وتعريــف المطلــوب
المالــي وأداة الملكيـــة.

أدوات حقوق الملكية
أداة حقــوق الملكيــة هــي أيــة أداة تــدل علــى وجــود فائــض فــي أي موجــودات أليــة منشــأة بعــد خصــم كافــة التزاماتهــاُ .تــدرج أدوات حقــوق الملكيــة
بالمتحصــات المســتلمة صافيــة مــن تكاليــف اإلصـــدار المباشــر.
يتــم إثبــات إعــادة شــراء أدوات الملكيــة المملوكــة للمجموعــة وخصمهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة .لــم يُقيــد ببيــان الدخــل الشــامل الموحــد أيــة أربــاح
أو خســائر علــى شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة المملوكــة للشــركة.
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ال ُتفــرض علــى عمليــات المجموعــة أيــة ضرائــب للدخــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،أمــا فــي غيرهــا مــن البلــدان ،يتــم اقتطاعهــا فــي بعــض
الحــاالت بضرائــب أجنبيــة علــى أصــل توزيعــات األربــاح وبعــض الفوائــد المســتلمة مــن المجموعــة .ويتــم اســتثناء أربــاح رأس المــال التــي اشــتقتها المجموعــة
فــي بعــض البلــدان بشــكل عــام مــن الدخــل األجنبــي أو مــن الضرائــب المقتطعــة مــن األصــل .ووفقــً لتقييــم اإلدارة بشــأن تطبيــق المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم  ،12قــد قــررت أن المجموعــة ال تتعــرض لمثــل تلــك الضرائــب بنهايــة الســنة.

 3.15تكاليف االقتراض
تضــاف تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة باالســتحواذ علــى أو بنــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة ،وهــي الموجــودات التــي تتطلــب بالضــرورة فتــرة مــن
الوقــت لتكــون جاهــزة لالســتعمال المقــرر أو بيعهــا ،إلــى تكلفــة هــذه الموجــودات لحيــن تصبــح هــذه الموجــودات جاهــزة بنســبة كبيــرة لالســتعمال
المقــرر أو بيعهــا.
جميع تكاليف االقتراض األخرى يتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تحملها فيها.

 3.16احتياطي قانوني
عم ـ ً
ا بأحــكام قانــون الشــركات التجــاري فــي بلــدان األنشــطة المعنيــة وعقــد تأســيس كل منشــأة معنيــة مــن منشــآت المجموعــة ،يتطلــب تحويــل %10
مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي لبعــض المنشــآت ،ويحــق لتلــك المنشــآت اتخــاذ قــرار بوقــف ذلــك التحويــل إذا مــا بلغــت إجمالــي التحويــات %50
مــن رأس المــال المدفــوع لهــا .ال يســمح بتوزيــع هــذا االحتياطــي باســتثناء فــي الحــاالت التــي نــص عليهــا قانــون الشــركات التجــاري فــي بلــدان األنشــطة
المعنيــة وعقــد تأســيس كل منشــأة معنيــة مــن منشــآت المجموعــة.

 3.17األرباح األساسية والمخفضة للسهم
يتــم احتســاب األربــاح األساســية للســهم بتقســيم صافــي الربــح للســنة علــى عــدد المعــدل المرجــح للســهم القائــم خــال الســنة .لــم تصــدر
وبنــاء عليــه ،ســتكون األربــاح المخفضــة للســهم هــي نفــس األربــاح للســهم.
المجموعةأيــة أدوات قــد يكــون لهــا أي تأثيــر علــى األربــاح للســهم.
ً

المطلوبات المالية

 3.18النقد وما يـعادله

تتضمــن المطلوبــات الماليــة األخــرى القــروض البنكيــة وشــهادات الصكــوك والذمــم التجاريــة الدائنــة واألخــرى ،و ُتقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليـــة.

يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك باســتحقاقات أصليــة بثالثــة أشــهر أقــل ناقصــً الســحوبات البنكيــة
علــى المكشــوف ،ويتــم اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة فــي إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجــل.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة ،فقــط عندمــا يتــم إعفــاء المجموعــة مــن التزاماتهــا أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا .يتــم االعتراف
بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات الماليــة التــي تــم إلغــاء االعتــراف بهــا والمقابــل المدفــوع أو واجــب الدفــع فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحد.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

 .4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)

فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة التــي تناولهــا إيضــاح  ،3يطلــب مــن اإلدارة اتخــاذ وتقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالقيــم الدفتريــة
للموجــودات والمطلوبــات ،وهــي األحــكام التــي ال يتســنى الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى .وتســتند تلــك األحــكام واالفتراضــات ذات الصلــة بالخبــرة
التاريخيــة وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى التــي تعــد متصلــة بهــا .هــذا ،وقــد تأتــي النتائــج الفعليــة مختلفــة عــن تلــك التقديــرات.

انخفاض قيمة العقارات للتطوير

يتــم إجــراء مراجعــة للتقديــرات واالفتراضــات المحــددة علــى أســاس مســتمر ،ويتــم االعتــراف بالمراجعــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي
يتــم فيهــا إجــراء المراجعــة علــى التقديــرات فــي حــال مــا كانــت المراجعــة ال تؤثــر ســوى علــى تلــك الفتــرة أو الفتــرات التــي تــم فيهــا إجــراء المراجعــة
والفتــرات المســتقبلية إذا مــا كانــت المراجعــة تحــدث تأثيــرًا علــى كال مــن الفتــرات المستقبـــلية والحاليــة.

األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي األحــكام المحاســبية الهامــة ،بخــاف األحــكام التــي تتضمــن تقديــرات ،التــي اتخذتهــا اإلدارة فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية الهامــة
للمجموعــة ذات التأثيــر الجوهــري علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيـــانات المالية المـــوحدة.

دعاوى قضائيـة
ـاء علــى الحكــم الصادر مــن المستشــارين القانونيــن للمجموعــة ،ال تعتقــد اإلدارة
تخضــع المجموعــة للدعــاوى القضائيــة فــي ســير أعمالهــا االعتيـــادي .وبنـ ً
أن حاصــل تلــك الدعــاوى القضائيــة ســيكون لــه تأثيــرًا جوهريــً علــى المركــز المالــي للمجموعــة أو أدائهــا المالــي.
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تراجــع إدارة المجمـــوعة العقــارات للتطويــر لتقديــر انخفــاض القيمــة فــي حــال مالحظــة مؤشــرات انخفــاض القيـــمة .ولتحديد مــا إذا كان يتعيــن االعتراف
بخســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد ،تقــوم اإلدارة بتقييــم أســـعار البيــع المتداولــة علــى الوحــدات العقاريــة مــع توقــع تكاليــف
إنجــاز الوحــدات العقاريــة ســالفة الذكــر للعقــارات التــي لــم يتــم بيعهــا بعــد فــي فتـــرة التقريــر .إذا مــا كانــت أســـعار البيــع المتـــداولة أقــل مــن التكاليــف
المقــدرة لإلنجــاز ،يتــم االعتــراف بمخصــص انخفــاض القيمــة فــي حالــة خســارة محــددة لتخفيــض تكاليــف العقــارات للتطويــر إلــى صـــافي القيمــة القابلة
للتحقيق .
ألقــت األزمــة الماليــة العالميــة بظاللهــا الســلبية علــى أســواق العقــارات التــي تنشــط بهــا المجموعــة ممــا أدى إلــى انخفــاض قيــم العقــارات والحــد مــن
مســتويات المعامــات ،ممــا اعتبــر علــى إثــره وجــود ضــرورة لتكويــن مخصصــات مقابــل القيمــة الدفتريــة للعقــارات للتطويــر فــي مراحــل معينــة وفقــً
لتقديــرات اإلدارة وباالســتعانة بمــا توفــر مــن بيانــات خارجيــة محــدودة كانــت متاحــة فــي كل مرحلــة مــن المراحــل الزمنيــة .وفــي ظــل بــدء تلــك األســواق
فــي التعافــي ،أخــذت اإلدارة فــي إعــادة تقييــم المخصصــات المطلوبــة واضعــة فــي اعتبارهــا طبيعــة الفائــدة علــى أرض المجموعــة وخطــط التطويــر
ذات العالقــة واألمــد الــازم لتعافــي الســوق المعنــي فــي تاريــخ التقريــر .ويتطلــب توقيــت وقيمــة االعتــراف بــأي مخصــص أو تســويته ممارســة األحــكام
الجوهريــة.
قامــت اإلدارة فــي  31ديســمبر  2014بتعييــن خبيــر تقييــم خارجــي مســتقل لتحديــد القيمــة الســوقية لــكل عقــار .وقــد تــم االســتعانة بالقيــم الســوقية
وعائــدات البيــع المســتقبلية المتوقعــة فــي تقديــر صافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل واحتســاب انخفــاض القيمــة المطلــوب كمــا فــي  31ديســمبر .2014

رسـوم إلغـاء

حسابات معلقة التسليم

تعتقــد اإلدارة أنــه ،فيمــا يتعلــق بالعمــاء المتعثريــن ،بمجــرد اســتنفاذ كافــة المفاوضــات وقنــوات االتصــال مــع العمــاء إلعــادة التفــاوض أو للدفعــات
المستقبـــلية ،يكــون مــن المناســـب إنهــاء العقـــود وإثبــات رســـوم اإللغــاء فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

يمثــل النقــد المحتفــظ بــه فــي حســاب معلــق التســليم النقــد المســتلم مــن العمــاء والمحتفــظ بــه فــي حســابات معلقــة التســليم بنكيــة يديرهــا
وكالء معتمديــن لتلــك الحســابات .واألرصــدة المحتفــظ بهــا فــي حســاب معلــق التســليم هــي مبالــغ قصيــرة األجــل متاحــة بســهولة لدفعــات إنشــاءات
لمشــاريع محــددة تتوقــف علــى بــدء عمليــة اإلنشــاءات وفــق مــا تحــدده اإلدارة.

االعتراف باإليرادات :تحديد وقت التسـليم

المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة

كمــا هــو موضــح فــي سياســة االعتــراف باإليــرادات للمجموعــة (إيضــاح  ،)3تثبــت المجموعــة اإليــرادات وقــت التســليم .وتقــوم اإلدارة بتقييــم مســتمر
للحــد األدنــى لتحصيــل النقــد المطلــوب للوحــدات  /قطــع أراضــي بصــدد التســليم للمشــتريين ،وهــو التقييــم الــذي يراعــي الظــروف الســوقية الســائدة
وقتهــا واحتماليــة اســترداد أيــة أرصــدة مدينــة يتــم إثباتهــا عــن تلــك الوحــدات /قطــع األراضــي.

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بمصــادر التقديــرات المســتقبلية وغيرهــا مــن المصــادر غيــر المؤكــدة كمــا فــي تـــاريخ التقريــر ،والتــي لهــا
مخاطــر جوهريــة إلحــداث تعدي ـ ً
ا جوهريــً علــى القيــم الدفتريـــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســـنة الماليــة القادمــة.

تكلفة المبيعات

افتـراض االستمرارية

تقــوم المجموعــة ،وفقــً لمــا هــو معــرف فــي سياســة المجموعــة بشــأن االعتــراف بتكلفــة المبيعــات (إيضــاح  ،)3تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتكلفــة
ـاء علــى قطعــة
العقــارات للتطويــر فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد بالرجــوع إلــى التكلفــة المحــددة المتكبــدة علــى العقــار المبــاع خــال التخصيــص بنـ ً
األرض التــي يتواجــد بهــا العقــار المبــاع .وتقيــم اإلدارة باســتمرار ألنســب األســس لالعتــراف بتكلفــة المبيعــات.

أجــرت إدارة المجمـــوعة تقديــرًا أوليــً علــى قــدرة المـــجموعة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة ولديهــا القناعــة بــأن المجموعــة تمتلــك اإلمكانــات
لالســتمرار فــي عملهــا فــي المســتقبل المنظــور ،كمــا أن اإلدارة ال تعتقــد بوجــود أي ظــروف غيــر مؤكــدة ذات تأثيــر ملمــوس يمكــن أن تشــكك بشــكل
مباشــر بقــدرة المجموعــة علــى االســتمرارية .وبذلــك تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس افتــراض االســتمرارية.

إنجاز المشروعات
تقــدر المجموعــة تكلفــة إنجــاز المشــروعات لتحديــد التكلفــة المنســوبة إلــى اإليــرادات الجــاري االعتــراف بهــا .وتتضمــن تلــك التقديــرات تكلفــة تقديــم
البنيــة التحتيــة والمطالبــات المحتملــة مــن المقاوليــن وتكلفــة اســتيفاء االلتزامــات التعاقديــة األخــرى نحــو العمــاء.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)
 .6الممتـلكات والمعدات

 .4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
آثاث وتركيبات
مليون دوالر
أمريكي

المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة (تتمة)
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
تراجــع المجموعــة ذممهــا المدينــة لتقديــر كفايــة المخصصــات وذلــك مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى أقــل تقديــر .وتنســب مخاطــر االئتمــان بالمجموعــة
بشــكل رئيســي إلــى ذممهــا التجاريــة المدينــة والمبلــغ المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة .ولتحديــد مــا إذا كان يتعيــن إثبــات المخصصــات فــي بيــان
الدخــل الشــامل الموحــد ،تتخــذ المجموعــة أحــكام بشــأن وجــود أيــة بيانــات ملحوظــة تــدل علــى وجــود انخفــاض يمكــن قياســه قياســً معقــو ً
ال فــي
ـاء
ـ
بن
ـد،
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة .وعلــي ذلــك ،يتــم تكويــن مخصــص فــي وجــود أي مــن حــاالت أو ظــروف الخســارة المحتملــة وهــي مــا تعـ
ً
علــى الخبــرة الســابقة ،دلي ـ ً
ا علــى تخفيــض القــدرة علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة.
وانعكاســً للتحســينات التــي شــهدتها األحــوال الســوقية الراهنــة خــال ســنة  ،2014قامــت اإلدارة بإعــادة تقييــم مخاطــر االئتمــان المنســوبة لبيــع قطــع
األراضــي ،وهــو مــا أســفر عــن تحقيــق أعلــى حــد أدنــى لالعتــراف بمخصــص انخفــاض القيمــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة مــن بيــع قطــع األراضــي.
ممتلكات ومعدات
يتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات علــى مــدار أعمارهــا االنتاجيــة المقــدرة ،وهــو مــا يبنــى علــى االســتخدام المتوقــع لألصــل والبلــى المــادي المتوقــع
ـاء علــى عوامــل تشــغيلية .لــم تأخــذ اإلدارة بعيــن االعتبــار أي قيــم متبقيــة حيــث تــرى ذلــك غيــر جوهريــً.
الــذي يُحــدد بنـ ً
 .5تحليل القطاعات
ُتحــدد المعلومــات المنقولــة لمجلــس اإلدارة والمتعلقــة بأغــراض تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء بشــكل رئيســي علــى طبيعــة مختلــف األنشــطة
التــي تمارســها المجموعــة بالمناطــق الجغرافيــة لتلــك األنشــطة .تشــتمل المجموعــة فــي الوقــت الحالــي علــى قطــاع تشــغيلي وحيــد وهــو العقــارات
للتطويــر.
تنقســم المعلومــات الجغرافيــة للمجموعــة بيــن عملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة «القطــاع المحلــي» وعملياتهــا فــي بلــدان أخــرى
«قطاعــات دوليــة».
2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

اإليرادات

آالت ومعدات
مكتبية
مليون دوالر
أمريكي

سيـارات
مليون دوالر
أمريكي

المجمـوع
مليون دوالر
أمريكي

التكلفة
في  1يناير 2013

13.7

14.2

0.5

28.4

إضافات

4.2

0.4

0.3

4.9

في  31ديسمبر 2013

17.9

14.6

0.8

33.3

إضافات

2.3

5.5

0.5

8.3

مشطوبات

)(1.3

-

-

)(1.3

في  31ديسمبر 2014

18.9

20.1

1.3

40.3

االستـهالك المتراكم
في  1يناير 2013

7.8

9.1

0.3

17.2

محمل للسنة

3.1

0.4

0.1

3.6

في  31ديسمبر 2013

10.9

9.5

0.4

20.8

محمل للسنة

1.7

2.0

0.1

3.8

مشطوبات

)(0.6

-

-

)(0.6

في  31ديسمبر 2014

12.0

11.5

0.5

24.0

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2014

6.9

8.6

0.8

16.3

في  31ديسمبر 2013

7.0

5.1

0.4

12.5

 .7عقارات للتطوير

محلية

1,799.2

1,224.3

دولية

210.4

-

مجموع اإليرادات

2,009.6

1,224.3

2014
مليون دوالر
أمريكي

العقارات للتطوير

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

محلية

1,795.4

1,358.1

الرصيد في بداية السنة

1,932.7

1,565.4

دولية

532.1

574.6

إضـافات

1,189.5

745.6

مجموع العقارات للتطوير

2,327.5

1,932.7

تحويالت إلى تكاليف المبيعات

)(833.0

)(434.8

تحويالت (إلى)  /من طرف ذو عالقة (إيضاح )16

)(4.0

29.4

عكس انخفاض القيمة

42.3

27.1

الرصيـد في نهاية السـنة

2,327.5

1,932.7
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)
 .9ذمم تـجارية مدينة وأخرى

 .7عقارات للتطوير (تتمة)

انخفاض قيمة عقارات للتطوير
قامــت اإلدارة فــي  31ديســمبر  2014بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لألراضــي التــي تحتفــظ بهــا لتطويرهــا فــي المســتقبل والعقــارات للتطويــر بتقييــم صافــي
القيمــة القابلــة للتحصيــل لــكل مشــروع .كان التقديــر األساســي المتخــذ فــي هــذه المراجعــة هــو تقييــم القيمــة القابلــة للتحصيــل للمشــروع وهــو مــا
يتــم تحديــده بأســعار البيــع المســتقبلية وأســعار المبيعــات المتوقعــة وتكاليــف اإلنجــاز المقــدرة .وتأييــدًا ألعمــال المراجعــة التــي تجريهــا اإلدارة ،عينــت
اإلدارة خبيــر تقييــم خارجــي مســتقل لتحديــد القيمــة الدفتريــة لــكل مشــروع بمــا فــي ذلــك أســعار البيــع المتوقعــة.
أســفرت تلــك المراجعــة عــن عكــس انخفــاض فــي القيمــة بلــغ  42.3مليــون دوالر أمريكــي خــال الســنة ( 27.1 :2013مليــون دوالر أمريكــي) وهــو مــا يعكــس
التحســـن علــى األوضــاع الســوقية الكليــة وكذلــك التحســن فــي أســعار المبيعــات الحاليــة والمقــدرة فــي المســتقبل.

موجودات محتفظ بها كعقارات للتطوير
يتضمــن رصيــد العقــارات للتطويــر قطــع أراضــي للتطويــر فــي المســتقبل وعقــارات يجــري تطويرهــا ووحــدات منجــزة محتفــظ بهــا فــي المخــزون.
تنقســم األرصــدة أعــاه علــى الفئــات التاليــة:

2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

ذمم تجارية مدينة

613.4

329.8

يطرح :مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

)(55.3

)(29.8

558.1

300.0

سـلفيات وودائع

171.3

104.4

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

13.2

5.1

742.6

409.5

تمثــل الذمــم التجاريــة المدينــة المبالــغ المســتحقة مــن عمــاء فــي مرحلــة التســليم .ويمثــل الرصيــد غيــر المســدد إجمالــي المبلــغ غيــر المحصــل بعــد
فــي تاريــخ التقريــر .ويســمح للعمــاء بتســوية المبالــغ المســتحقة غيــر المســددة وذلــك بعــد إصــدار كل فاتــورة بفتــرة  30يومــً.
الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة:
2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

29.8

5.8
24.0
29.8

أرض محتفظ بها للتطوير في المستقبل

140.1

83.8

عقارات يجري تطويرها

1,876.1

1,650.4

الرصيـد في بـداية السنة

عقارات منجزة

311.3

198.5

صافي مخصص للسنة (إيضاح )21

25.5

2,327.5

1,932.7

الرصيد في نهاية السنة

55.3

تبلغ مجموع تكاليف القروض المرسملة خالل السنة صفر دوالر أمريكي ( 2.2 :2013مليون دوالر أمريكي).

قامــت اإلدارة بتقديــر وتكويــن مخصــص لألرصــدة المدينــة المشــكوك فــي تحصيلهــا فــي تاريــخ التقريــر .تعــد التركــزات علــى مخاطــر االئتمــان محــدودة
نظــرًا ألن قاعــدة العمــاء قاعــدة كبيــرة وغيــر ذات صلــة.

 .8موجودات مالية أخـرى
2014
مليون دوالر
أمريكي

20١٣
مليون دوالر
أمريكي

حسابات مجمدة محتجزة

228.5

72.8

ودائع هامشيـة

2.8

4.9

أخرى

0.7

0.2

232.0

77.9

وفقــً للقوانيــن الســارية ،تحتفــظ المجموعــة بأمــوال بحســابات معلقــة التســليم معتمــدة بهيئــة التنظيــم العقــاري («ريــرا») ،حيــث يجــب االحتفــاظ بتلــك
األمــوال فــي تلــك الحســابات معلقــة التســليم لفتــرة ثابتــة مدتهــا ســنة واحــدة بعــد االنتهــاء مــن إنجــاز العقــارات للتطويــر ذات الصلــة ،ويتــم بعدهــا
اإلفــراج عــن تلــك األمــوال للمجموعــة .تحمــل تلــك األمــوال فائــدة بنســب تجاريــة.
تحتفــظ البنــوك كمــا فــي  31ديســمبر  2014بتأمينــات نقديــة برهــن مقابــل التســهيالت االئتمانيــة الصــادرة للمجموعــة ،علــى أن تحمــل تلــك الودائــع نســب
فائــدة تجاريــة.

وانعكاســً للتحســينات التــي شــهدتها األحــوال الســوقية الراهنــة خــال ســنة  ،2014قامــت اإلدارة بإعــادة تقييــم مخاطــر االئتمــان المنســوبة لبيــع قطــع
األراضــي ،وهــو مــا أســفر عــن تحقيــق أعلــى حــد أدنــى لالعتــراف بمخصــص انخفــاض القيمــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة مــن بيــع قطــع األراضــي .لقــد
كان لذلــك تأثيــرًا علــى مســتوى المخصصــات المصاحبــة للذمــم المدينــة علــى حســاب بيــع قطــع األراضــي.

92

التقرير السنوي والمالي ٢٠١٤

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

93

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .11نقد وأرصدة بنكية

 .9ذمم تـجارية مدينة وأخرى (تتمة)

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

النقد في الصـندوق

0.2

5.7

النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم

1,412.3

497.7

أرصدة بنكية

8.9

42.3

ودائع ثابتة

377.9

32.5

نقد وأرصدة بنكية

1,799.3

578.2

يطرح :ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر

)(342.6

)(32.5

النقد وما يعادله

1,456.7

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة:
مستحقة وغير مخفضة القيمة

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

غير مستحقة
وال منخفضة
القيمة
مليون دوالر
أمريكي

 60 - 1يومًا
مليون دوالر
أمريكي

 180 - 61يومًا
مليون دوالر
أمريكي

أكثر من 270
يومًا
مليون دوالر
أمريكي

 270 - 181يومًا
مليون دوالر
أمريكي

 31ديسمبر 2014

558.1

490.7

27.0

35.7

4.7

-

 31ديسمبر 2013

300.0

288.0

9.0

3.0

-

-

545.7

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة:
2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

من يوم إلى  60يوم

2.0

1.4

من  61إلى  180يومًا

11.9

0.6

من  181إلى  270يومًا

18.2

27.8

أكثر من  270يومًا

23.2

-

55.3

29.8

يمثــل النقــد المحتفــظ بــه فــي حســابات معلقــة التســليم النقــد المســتلم مــن عمــاء المحتفــظ بــه فــي حســابات معتمــدة بهيئــة التنظيــم العقــاري
(«ريــرا») ،ويقتصــر اســتعمال هــذا النقــد علــى عقــارات للتطويــر بعينهــا تتعلــق بهــا المقبوضــات النقديــة لذلــك تعتبــر كنقــد ومــا يعادلــه.

 .12رأس المـال

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 .10استثمارات مالية

650.0

650.0

احتياطي إعادة هيكلة المجموعة
2014
مليون دوالر
أمريكي

استثمارات مالية متاحة للبيع

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

5.0

2013
مليون دوالر
أمريكي

30.7

تــم اســتبعاد اســتثمارات ماليــة بقيمــة دفتريــة قدرهــا  30.7مليــون دوالر أمريكــي خــال الســنة نظيــر  30.4مليــون درهــم ،ممــا نتــج عــن ذلــك خســارة
اســتبعاد بقيمــة  0.3مليــون دوالر أمريكــي تــم قيدهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد .وقــد تــم إعــادة تدويــر احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمار ذات
الصلــة البالــغ  0.5مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل.
اســتثمرت المجموعــة خــال الســنة  5.0مليــون دوالر أمريكــي فــي دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة ذات صلــة تــم تأسيســها حديثــً بمجمــوع راس مــال
قــدره  50.0مليــون دوالر أمريكــي .تــم تســوية نســبة  %10مــن فائــدة المجموعــة مــن خــال دفــع نقــدي بقيمــة  1.0مليــون دوالر أمريكــي وتحويــل أرض بقيمــة
دفتريــة قدرهــا  4.0مليــون دوالر أمريكــي .وقــد ارتــأت اإلدارة عنــد التحويــل أن القيمــة العادلــة لــأرض المحولــة تقــارب القيمــة الدفتـــرية.

انتهــت الشــركة فــي  3ديســمبر  2013مــن إدراج إيصــاالت اإليــداع الدوليــة بســوق لنــدن لــأوراق الماليــة وقامــت بإصــدار  649.950.000ســهمًا إضافيــة بقيمــة
اســمية قدرهــا  1دوالر أمريكــي لــكل ســهم .ينشــأ احتياطــي إعــادة هيكلــة المجموعــة مــن التوحيــد الناتــج عــن طريقــة تجميــع المنافــع المســتخدمة
إلعــادة هيكلــة المجموعــة فــي  3ديســمبر .2013
 .13احتيـاطي قانوني
عم ـ ً
ا بأحــكام قانــون الشــركات التجــاري فــي بلــدان األنشــطة المعنيــة وعقــد تأســيس كل منشــأة معنيــة مــن منشــآت المجموعــة ،يتطلــب تحويــل %10
مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي لبعــض المنشــآت ،ويحــق لتلــك المنشــآت اتخــاذ قــرار بوقــف ذلــك التحويــل إذا مــا بلغــت إجمالــي التحويــات %50
مــن رأس المــال المدفــوع لهــا .ال يســمح بتوزيــع هــذا االحتياطــي باســتثناء فــي الحــاالت التــي نــص عليهــا قانــون الشــركات التجــاري فــي بلــدان األنشــطة
المعنيــة وعقــد تأســيس كل منشــأة معنيــة مــن منشــآت المجموعــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .14قروض بـنكية

 .15شهادات صكوك
2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

قروض بنكيـة

40.0

71.4

سحوبات بنكية على المكشـوف

35.3

13.9

75.3

85.3

أصــدرت المجموعــة فــي  9أبريــل  2014شــهادات صكــوك ثقــة بمبلــغ  650مليــون دوالر أمريكــي («الشــهادات») تســتحق فــي  .2019الجهــة المصــدرة لتلــك
الشــهادات هــي شــركة ألفــا ســتار القابضــة المحــدودة مــع الشــركة بصفــة ضامــن .تــم إدراج الشــهادات فــي بورصــة أيرلنــدا لــأوراق الماليــة وناســداك
دبــي .وتضفــي الشــهادات علــى حامليهــا («حاملــي الصكــوك») مــن وقــت ألخــر الحــق فــي اســتالم دفعــات ماليــة محــددة تنشــأ مــن حصــة ملكيــة
غيــر مجــزأة فــي موجــودات ثقــة معلنــة مــن قبــل ضامــن وفقــً إلعــان الثقــة («الثقــة») علــى بعــض موجــودات الثقــة ،علــى أن يحتفــظ الضامــن بتلــك
الموجــودات علــى ســبيل الثقــة فقــط لمصلحــة حاملــي الشــهادات بالنســبة والتناســب طبقــً للمبلــغ االســمي للشــهادات المحتفــظ بهــا مــن قبــل كل
حامــل للشــهادات وفقــً إلعــان الثقــة وشــروط وأحــكام الشــهادات.
تحمل الشهادات نسبة فائدة قدرها  %4.97سنويًا ومضمونة بموجودات ثقة معينة.

بنوك ومؤسسات مالية
لــدى المجموعــة قــروض بنكيــة ضمــن ترتيبــات قــروض مختلفــة مــع عــدد مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة .تقــدم تلــك المؤسســات للمجموعــة قــروض
ألجــل وتســهيالت ســحوبات بنكيــة.

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

المتحصل من إصدار شهادات صكوك

650.0

-

إجمالي تكاليف اإلصدار

)(6.3

-

يطرح :مطفئ حتى نهاية السنة

0.6

-

)(5.7

-

644.3

-

تتضمن القروض البنكية ما يلي:

اسم المنشأة
التابعة

الضمان

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

داماك للتنمية العقارية المحدودة

غير مضمونة

40.0

-

تكاليف إصدار غير مطفأة

شركة داماك للتطوير العقاري ذ.م.م.

مضمونة

-

30.0

القيمة الدفترية

داماك العقارية إس أيه إل القابضة

مضمونة

-

25.3

مجرة لالستثمارات المحدودة

مضمونة

-

16.1

40.0

71.4

يستـحق سداد القروض البنكية أعاله كما يـلي:

 .16معامالت األطراف ذات العالقة
تبــرم المجموعــة معامــات مختلفــة مــع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريــف طــرف ذو عالقــة كمــا ورد بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم « »24اإلفصــاح
عــن األطــراف ذات العالقــة .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت خاضعــة لملكيــة و/أو إدارة وســيطرة مشــتركة ،وشــركاء تلــك الشــركات والمنشــآت
وأفــراد إدارتهــا العليــا .تضــع اإلدارة الشــروط واألحــكام للمعامــات والخدمــات المســتلمة/المقدمة من/إلــى األطــراف ذات العالقــة وكذلــك تقــرر مــا
يرتبــط بجميــع المصاريــف األخــرى .تتــم الموافقــة علــى سياســات تحديــد األســعار وشــروط جميــع المعامــات مــن قبــل اإلدارة.

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

عند الطلب أو خالل سنة واحدة

55.3

59.6

في السنة الثـانية

20.0

23.5

في السنة الثـالثة إلى السنة الخامسة شامل

-

2.2

75.3

85.3

مستحق إلى طرف ذو عالقة

يطرح :القيمة المستحقة التسـوية خالل  12شهرًا

)(55.3

)(59.6

أرصدة مستحقة لمنشأة خاضعة لسيطرة الرئيس التنفيذي

يطرح :القيمة المستحقة التسـوية بعد  12شهرًا

20.0

25.7

أبرمــت المجموعــة خــال الســنة اتفاقيــة تســهيل قــرض ألجــل غيــر مضمــون مــع بنــك تجــاري بفائــدة  3شــهور ليبــور زائــد  %3.25ســنويًا ،ويعــاد ســدادها
بحلــول  .2016يتنــاول إيضــاح  25تفاصيــل حــول نســبة فائــدة المعــدل المرجــح مســتحق الســداد علــى تســهيالت قــرض المجموعــة.

كما في تاريخ التقرير ،كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما يلي:

2014
مليون دوالر
أمريكي

11.0

2013
مليون دوالر
أمريكي

1.2
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 .16معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)

 .17مخصص نهاية خـدمة الموظفين

فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

منشآت خاضعة لسيطرة الرئيس التنفيذي
تحويل عقارات للتطوير (إيضاح )1( )7
أعمال إنشاءات منجزة ()2
شراء قطعة أرض ()3
بيع قطعة أرض ()3
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)(4.0

29.4

)(30.4

-

)(32.0

-

31.7

-

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

الرصيد في بـداية السنة

4.9

3.5

محمل للسـنة

3.3

2.0

دفعـات خالل السنة

)(0.3

)(0.6

الرصيـد في نهـاية السنة

7.9

4.9

ـاء علــى التعويضــات الحاليــة والخدمــة المتراكمــة فــي تاريــخ
يتــم تكويــن مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــً لقوانيــن العمــل ويُحــدد بنـ ً
التقرير.

 .18ذمم تجارية دائنة وأخرى

اســتحوذت المجموعــة خــال الســنة علــى  %10مــن ملكيــة دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة تابعــة غيــر مدرجــة وهــي التــي تــم تســويتها مــن خــال
تحويــل قطعــة أرض بقيمــة  4.0مليــون دوالر أمريكــي.

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

مبالغ مقدمة من العمالء

1,985.1

1,715.3

( )2أعمال إنشاءات منجزة

مستحقات

166.7

101.6

ذمم دائنة أخرى

216.0

142.3

محتـجزات دائنة

113.4

99.3

مقابل مؤجل لدفعات أراضي

469.4

232.5

2,950.6

2,291.0

( )1تحويل عقارات للتطوير

اســتغلت المجموعــة خــال الســنة خدمــات إنشــاءات بقيمــة  30.4مليــون دوالر أمريكــي مــن درايــه للمقــاوالت ذ.م.م ،.منشــأة تخضــع لســيطرة رئيــس
مجلــس اإلدارة.

( )3شراء وبيع قطعة أرض
قامــت المجموعــة خــال الســنة بشــراء قطعــة أرض بقيمــة  32.0مليــون دوالر أمريكــي مــن منشــآت يملكهــا الرئيــس التنفيــذي ،كمــا قامــت ببيــع قطعــة
أرض بقيمــة  31.7مليــون دوالر أمريكــي مــن نفــس المنشــآت .تــم تســوية كلتــا المعاملتيــن بقيمــة عادلــة حددهــا ووافــق عليهــا مجلــس اإلدارة.

تتضمــن المحتجــزات مبالــغ مســتحقة لمقاوليــن محتفــظ بهــا لمــدة ســنة مــن تاريــخ االنتهــاء مــن المشــروع وحتــى انقضــاء فتــرة تحمــل مســؤولية
أخطــاء التنفيــذ ،وتتــراوح تلــك المبالــغ المحتجــزة مــا بيــن  %5إلــى  %15مــن العمــل المنجــز.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا
يوضــح التالــي المكافــأة الشــاملة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأفــراد اإلدارة العليــا لــكل فئــة مــن الفئــات التــي نــص عليهــا المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم
 24إفصاحــات األطــراف ذات العالقــة.

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

منافع قصيرة األجل للموظفين

2.4

2.7

مكافأة نهاية الخدمة

0.1

0.1

2.5

2.8

 .19إيـرادات
2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

وحدات منشأة

1,136.1

799.2

بيع أراضي

873.5

425.1

2,009.6

1,224.3
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 .23مطلوبات محتـملة

 .20إيرادات تشغيلية أخرى
2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

غرامات من عمالء متأخرة في السداد

7.0

4.4

إيرادات من إلغاء وحدات

40.5

64.9

تسجيل وحدات ورسوم تحويل

0.3

0.1

47.8

69.4

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

تكاليف موظفين

114.7

72.4

إعالنات ودعاية مبيعات

57.1

46.1

أتعاب قانونية ومهنية

14.1

12.4

ضمانات بنكية

2014
مليون دوالر
أمريكي

239.8

2013
مليون دوالر
أمريكي

79.8

لــدى المجموعــة مطلوبــات محتملــة بشــأن الضمانــات البنكيــة المصــدرة فــي ســياق األعمــال االعتيــادي والــذي ال يتوقــع أن تنشــأ علــى إثرهــا مطلوبــات
هامــة كمــا فــي  31ديســمبر .2014

 .24األدوات المالية

 .21مصروفات عمومية وإداريـة وبيعية

(أ) أهم السياسات المحاسبية
تنــاول إيضــاح  3حــول هــذه البيـــانات الماليــة الموحــدة تفاصيــل السياســات المحاســبية والطــرق المطبقــة بمــا فــي ذلــك أســاس التســجيل والقيــاس
واألســس التــي يتــم فيهــا تســجيل الدخــل والمصاريــف بمــا يخــص كل صنــف مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وأدوات الملكيــة.
(ب)فئات األدوات المالية

إيجار ورسوم تراخيص

16.8

6.8

إصالحات وصيانة

9.7

4.9

الموجودات المالية

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

نفقات بنكية

6.0

2.6

قروض وذمم مدينة (بما في ذلك النقد وما يعادله)

2,589.7

956.6

سفر وتنقالت

2.5

2.4

استثمارات مالية

5.0

30.7

2,594.7

987.3

اتصاالت

2.5

1.7

مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )9

25.5

24.0

المطلوبات المالية

أخرى

7.1

7.8

بالتكلفة المطفأة

256.0

181.1

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

رسوم إدارة عقارات

4.5

2.0

القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

ربح من استبعاد استثمارات مالية

0.6

0.3

ارتأت اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.

أخرى

4.7

3.4

9.8

5.7

1,226.8

435.3
		

(ج) القيمة العادلة لألدوات المالية
 .22إيرادات أخرى

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي قــد يتــم قبضــه نظيــر بيــع أحــد الموجــودات ،أو دفعــه نظيــر تحويــل أحــد المطلوبــات فــي معاملــة منظمــة بيــن
ـاء علــى ذلــك بيــن القيمــة الدفتريــة وفــق طريقــة التكلفــة التاريخيــة وتقديــرات القيمــة
المتشــاركين بالســوق فــي تاريــخ القيــاس .قــد ينشــأ الفــارق بنـ ً
العادلــة.
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 .24ألدوات المالية (تتمة)

 .25إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(ج) القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

(أ) مخاطر السوق

آليات التقييم واالفتراضات المطبقة لقياس القيمة العادلة

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار
الســوق ،مثــل مخاطــر العمــات ومخاطــر أســعار الفـــائدة ،ممــا ســيؤثر علــى دخــل المجموعــة أو حجــم ملكيتهــا لــأدوات الماليــة .تتضمــن األدوات الماليــة
المتأثــر بمخاطــر الســوق قــروض تحمــل فوائــد ومبالــغ مقترضــة وودائــع وموجــودات ماليــة بقيمةعادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر .إن الهــدف مــن
وراء إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة التعــرض لمخاطــر الســوق والســيطرة عليهــا ضمــن معاييــر وأســس مقبولــة مــع تحقيــق الحــد األعلــى مــن العوائــد.

بناء على أسعار السوق المدرجة وغيرها من تقنيات التقييم.
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ً
يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:
تحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الخاضعــة لشــروط وبنــود ثابتــة والمتداولــة فــي أســواق ماليــة نشــطة بالرجــوع إلــى
أســعار الســوق المدرجــة .و

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.

ـاء علــى تحليــل التدفقــات
تحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة األخــرى والمطلوبــات الماليــة األخــرى وفقــً لنمــاذج األســعار المقبولــة عمومــً بنـ ً
النقديــة المخصومــة باســتخدام األســعار الســائدة فــي الســوق وعــروض األســعار مــن المتاجريــن ألدوات مشــابهة.

(ب) إدارة مخاطر أسعار الفائدة

يبيــن الجــدول التالــي تحلي ـ ً
ا لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة ،ومقســمة إلــى مســتويات مــن  1إلــى  3علــى
أســاس مــدى القيــم العادلــة التــي يمكــن رصدهــا.
المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي أســواق
قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى  1هــي القيــم المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيــر
ّ
نشــطة.
قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى  2هــي القيــم المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المحــددة المســتخدمة فــي المســتوى األول والمالحظــة
للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة (كأســعار) أو غيــر مباشــر (مســتنبطة مــن األســعار).
قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى  3هــي القيــم المســتنبطة باالعتمــاد علــى أســاليب التقييــم وتتضمــن مدخــات للموجــودات أو المطلوبــات ال
تعتمــد علــى أســعار الســوق الملحوظــة (مدخــات غيــر الملحوظــة).

المستوى 1
مليون دوالر
أمريكي

المستوى 2
مليون دوالر
أمريكي

المستوى 3
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

 31ديسمبر 2014

-

-

5.0

5.0

 31ديسمبر 2013

30.7

-

-

30.7

 .25إدارة المخاطر المالية
تجــري اإلدارة مراجعــة للمخاطــر الماليــة الشــاملة التــي تغطــي مجــاالت محــددة ،مثــل مخاطــر الســوق ،ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر السيـــولة وفائــض
النقــد المســتثمر.
ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.
إن التعرض للمخاطر المالية المحددة أعاله تبقى م ّتسمة بالثبات.

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة وذلــك كــون أن المجموعــة تقتــرض /تقــرض األمــوال بأســعار فائــدة ثابتــة ومعومــة .يتنــاول فصــل إدارة
مخاطــر الســيولة مــن هــذا اإليضــاح تعــرض المجموعــة ألســعار الفائــدة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة.

تحليل حساسية أسعار الفائدة
تــم تحديــد تحليــل الحساســية أدنــاه اعتمــادًا علــى تعــرض األدوات غيــر المشــتقة ألســعار الفائــدة كمــا بتاريــخ التقريــر .بالنســبة ألســعار الفائــدة المعومــة
للمطلوبــات ،تــم تجهيــز التحليــل علــى فــرض أن المبلــغ األصــل المطلــوب المســتحق بتاريــخ التقريــر كان مســتحقًا طــوال الســنة .لقــد تــم اســتخدام
معــدل  50نقطــة أســاس كزيــادة أو نقــص عندمــا يتــم إعــداد التقاريــر الداخليــة لمخاطــر أســعار الفائــدة لــإدارة والــذي يمثــل التقديــر الموضوعــي للتغيــر
المحتمــل بســعر الفائــدة.
فــي حالــة ارتفــاع  /انخفــاض أســعار الفائــدة علــى القــروض البنكيــة بـــ  50نقطــة أســاس مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،فــإن أربــاح
المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2014ســتنخفض  /ســترتفع بمبلــغ  2.6مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  :2013انخفــاض  /ارتفــاع بقيمــة 0.5
مليــون دوالر أمريكــي)؛ ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى تعــرض المجموعــة ألدوات ماليــة بأســعار متغيــرة
(ج) إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تســود المعامــات واألرصــدة بالعمــات األجنبيــة بالــدوالر األمريكــي أو بعمــات مربوطــة بالــدوالر األمريكــي (الدرهــم اإلماراتــي ،الريــال الســعودي ،الدينــار
البحرينــي ،الريــال القطــري ،الدينــار العراقــي ،الدينــار األردنــي والليــرة اللبنانيــة) .وعلــي إثــر ذلــك ،فــإن معامــات وأرصــدة العمــات األجنبيــة ال تعــرض
المجموعــة لمخاطــر جوهريــة بشــأن العمــات األجنبيــة.
(د) إدارة مخاطر اإلئتمان
تشــير مخاطــر االئتمــان إلــى المخاطــر المتعلقــة بإخفــاق الطــرف المقابــل فــي اســتيفاء التزاماتــه التعاقديــة األمــر الــذي ينتــج عنــه تكبــد المجموعــة
خســـارة ماليــة .طبقــت المجموعــة سياســة تهــدف للتعامــل فقــط مــع عمـــاء ذوي جــودة ائتمانيــة عاليــة وتمتلــك ضمانــات كافيــة ،إن كان مطلوبــً،
كوســيلة لتخفيــف مخاطــر المخاطــر الماليــة مــن التعثــر فــي الســـداد.

يتم إجراء تقييم االئتمـان بشكل مستمر على المركز المالي للذمم المدينة.
إن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة المدرجــة فــي البيـــانات الماليــة ،صافيــة مــن خســارة انخفــاض القيمــة ،تمثــل الحــد األقصــى لتعــرض المجمـــوعة
لمخاطر االئتـــمان.
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داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

داماك للتنمية العقارية المحدودة ،مركز دبي المالي العالمي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .25إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 .25إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(هـ) إدارة مخاطر السيولة

(هـ) إدارة مخاطر السيولة (تتمة)

تعــود المســؤولية األساســية فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى اإلدارة ،وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ باحتياطيــات
كافيــة وتســهيالت بنكيــة واحتياطــي تســيهالت اقتــراض ،وكذلــك المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعليــة والمتوقعــة وموائمــة اســتحقاقات
الموجــودات الماليــة مــع المطلوبــات الماليــة.

جداول مخاطر السيولة والفائدة (تتمة)

جداول مخاطر السيولة والفائدة

تظهــر الجــداول التاليــة تفاصيــل االســتحقاق التعاقــدي الباقــي للمجموعــة بخصــوص موجوداتهــا الماليــة غيــر المشــتقة .كمــا تــم إعــداد هــذه الجــداول
ـاء علــى االســتحقاقات التعاقديــة غيــر المحســومة للموجــودات الماليــة باســتثناء عندمــا تتوقــع المجموعــة أن التدفقــات النقديــة ســوف تحــدث فــي
بنـ ً
فتــرة مختلفــة.

تظهــر الجــداول التاليــة تفاصيــل االســتحقاق التعاقــدي الباقــي للمجموعــة بخصــوص مطلوباتهــا الماليــة غيــر المشــتقة .الجــداول أدنــاه هــي التدفقــات
ـاء علــى أقــرب موعــد يتوقــع أن تكــون المجموعــة بحلولــه مطالبــة بالســداد .ال يشــمل الجــدول ســـوى
النقديــة غيــر المحســومة للمطلوبــات الماليــة بنـ ً
علــى التدفقــات النقديــة الرئيســية.

المتوسط
المرجح لمعدل
سعر الفائدة
الفعال
٪
 31ديسمبر 2014

المتوسط
المرجح لمعدل
سعر الفائدة
الفعال
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أقل من سنة
مليون دوالر
أمريكي

سنة إلى
سنتين
مليون دوالر
أمريكي

 5 - 3سنوات
مليون دوالر
أمريكي

 31ديسمبر 2014
أدوات ال تحمل فوائد

-

507.2

-

-

507.2

أدوات تحمل فوائد ثابتة

4.97

-

-

644.3

644.3

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

3.51

55.3

20.0

-

75.3

562.5

20.0

644.3

1,226.8

 31ديسمبر 2013
أدوات ال تحمل فوائد

-

350.0

-

-

350.0

أدوات تحمل فوائد ثابتة

-

-

-

-

-

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

5.32

59.6

23.5

2.2

85.3

409.6

23.5

2.2

435.3

 5 - 3سنوات
مليون دوالر
أمريكي

المجمــوع
مليون دوالر
أمريكي

1,979.8

-

-

1,979.8

609.9

-

-

609.9

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

2,589.7

-

-

2,589.7

 31ديسمبر 2013

876.9

-

-

876.9

110.4

-

-

110.4

987.3

-

-

987.3

أدوات ال تحمل فوائد
المجمــوع
مليون دوالر
أمريكي

أقل من سنة
مليون دوالر
أمريكي

سنة إلى
سنتين
مليون دوالر
أمريكي

أدوات ال تحمل فوائد
أدوات تحمل فوائد متـغيرة

2.09

2.41

 .26مخاطر إدارة رأس المال
تقــوم المجموعــة بــإدارة رأس المــال بحيــث تحــرص علــى قــدرة منشــآت بالمجموعــة علــى اســتمرارية أعمالهــا  ،وفــي ذات الوقــت تحقيــق أعلــى عائــد
ممكــن للمســاهمين وذلــك مــن خــال الحصــول علــى أفضــل مســتوى ألرصــدة الديــن والملكيــة .يشــتمل هيــكل رأس مــال المجموعــة علــى الديــن ،الــذي
يتضمــن القــروض المفصــح عنهــا فــي إيضاحــي  14و  ،15والنقــد ومــا يعادلــه وحقــوق الملكيــة المنســوبة إلــى مالكــي المجموعــة ،وتتضمــن رأس مــال
مصــدر ،واحتياطيــات ،وأربــاح مســتبقاة كمــا هــو مفصــح عنــه فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيـــة الموحــد.
 .27التعهدات
ُتصنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ.

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

متعاقد عليه

1,651.8

846.5

متعهد وغير متعاقد عليه

4,582.6

2,728.2

6,234.4

3,574.7
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014تتمة)

 .28األرباح للسهم
يستند احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم على البيانات التالية:

2014
مليون دوالر
أمريكي

2013
مليون دوالر
أمريكي

الربح للسنة (مليون دوالر أمريكي)

937.0

641.5

عدد األسهم العادية (مليون)

650.0

650.0

األرباح لكل سهم عادي -أساسي ومخفض (بالدوالر األمريكي)

1.44

0.99

لم يكن هناك أية أدوات أو غيرها من البنود قد تسفر عن تأثيرات مقاومة للخفض على احتساب األرباح للسهم.

 .29إعتماد البيانات المالية الموحدة
اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014وصرح بإصدارها بتاريخ  1فبراير .2015

معلومات إضافية
المكتب المسجل
المكتب 206A
بارك تاورز ،الطابق 2
شارع مركز دبي المالي العالمي
ص.ب2195 :
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
عنوان العمل
شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة
اكزيكتيف هايتس
الطابق  ،20منطقة تيكوم
ص.ب2195 :
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
مدقق الحسابات المستقل
ديلويت آند توتش (إم.إي).
المبنى  ،3الطابق 6
إعمار سكوير
داون تاون دبي
ص.ب4254 :
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
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