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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
إلى حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
ً
حافال باإلنجازات
عاما آخر
لقد كان عام 2016
ً
بالنسبة لشركتكم داماك العقارية .فبعد النجاح
المبهر الذي شهدناه في العام  ،2015والذي
يمثل عامنا األول كشركة مدرجة في سوق دبي
المالي ،فقد تمكنّ ا من ترسيخ مكانتنا كشركة
رائدة في مجال التطوير العقاري في منطقة
مقرنا
الشرق األوسط ،وذلك في ظل كون دبي ّ
الرئيسي وأهم األسواق بالنسبة لنا .وبعد
اتخاذ خطوة ناجحة بإدراج الشركة في سوق دبي
المالي مطلع العام  ،2015فقد تمكنّ ا من تعزيز
مكانتنا كواحدة من أولى أكبر  10شركات في
البورصة.
وكما كان الحال عليه في العام  ،2015فقد جاء
مكلال باإلنجازات التي تم
العام  2016هو اآلخر
ً
تسطيرها في تاريخ الشركة .وفي أول مشاريعنا
التطويرية "داماك هيلز" ،والذي كان ُيعرف
ً
سابقا باسم "أكويا من داماك" ،فقد قمنا بإنجاز
أكثر من  2,000وحدة حتى اآلن ،وبدأنا بتحويل
قطعة أرض صحراء بمساحة  42مليون قدم
ً
ً
نابضا بالحياة في قلب
مجتمعا
مربعة لتصبح
مدينة دبي الحيوية خالل أقل من ثالث سنوات
ً
ً
فريدا ومصدر فخر
إنجازا
ونصف ،األمر الذي يعد
كبير لنا .وفي الوقت نفسه ،قمنا بإطالق أكثر
من  23مشروع جديد في دبي .وشهد العام
ً
أيضا إطالق مشروع جديد واسع النطاق
2016
وهو "أيكون سيتي" ،والذي يحتل أحد أكثر
المواقع جاذبية في دبي .ويعد "أيكون سيتي"
أحد مشاريع التطوير العقاري الفريدة ،إذ يمتد
على مساحة تبلغ  4مليون قدم مربعة ويضم
عدة أبراج ويقع على شارع الشيخ زايد بإطاللة
على قناة دبي المائية .وهذا دليل آخر على ابتكارنا
المستمر ،فيما يتمثل هدفنا النهائي في توفير
المنتج المناسب للسوق في الوقت المناسب.
أما على صعيد مشاريعنا التطويرية الدولية،
فنحن نواصل تحقيق تقدم مطرد من خالل
تسليم أول مشروع لنا في بيروت وهو برج
"داماك تاور بتصاميم داخلية من فيرساتشي
هوم" ،وبيع ما يقارب  ٪40من مشروع
فضال عن إحراز تقدم جيد
"أيكون لندن وان"،
ً
في المشاريع القائمة في المملكة العربية
ً
شرقا ،فقد
السعودية وقطر .وباالتجاه
قمنا بتعزيز تركيزنا على الصين خالل األشهر
الـ  18األخيرة ،وذلك عبر شركائنا في المبيعات
ً
معا أكثر
" "5i5jو" ،"Qfangواللتان تمتلكان
من  70ألف من وكالء المبيعات عبر مختلف
المحافظات الصينية .ويسرنا أن نشير هنا إلى أن
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 %3من مبيعاتنا المحجوزة خالل العام  2016أتت
منالمستثمرينالصينيين.
أبرز النقاط في مجال األعمال
قمنا خالل العام  2016بتحقيق مبيعات محجوزة
بقيمة تجاوزت  7مليارات درهم إماراتي (1.9
ً
تماشيا مع توجهاتنا
مليار دوالر أمريكي) ،وذلك
االستباقية والمعدة بعناية ،مع أنها تمثل
ً
انخفاضا مقارنة بالعام  .2015وعلى الرغم من
ً
نشاطا بشكل عام ،غير
كون حركة السوق أقل
ً
جيدا مع انحسار حركة
أن حجم المعامالت كان
التقلبات في السوق إلى حد بعيد.
لقد قمنا على مدار العام بتسليم  2,424وحدة
في كافة مشاريعنا ،بما في ذلك "داماك
هيلز" ،باإلضافة إلى "داماك ميزون بايز إيدج"
و"داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن" ،كالهما
فضال عن برج
في منطقة البرج في دبي،
ً
"داماك تاور بتصاميم داخلية من فيرساتشي
هوم" في لبنان .ونحن فخورون بشكل خاص
بمراحل التسليم المستمرة في أولى مشاريعنا
التطويرية "داماك هيلز" ،إذ إنها قد برهنت على
قدرتنا كمطور عقاري رائد قادر على التسليم في
ً
ووفقا للميزانية المرصودة ،األمر
الوقت المحدد
الذي يؤكد على إمكانية تسخير مهاراتنا وخبراتنا
التشغيلية في شرائح جديدة من السوق .وهذا
يقلل من المخاطر الجوهرية للعائدات ويعزز
القيمةللمساهمين.
وأوفت الشركة بالتزامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة
 1.46مليار درهم ( 397مليون دوالر أمريكي) عن
عام  .2015كما أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
نقدية أعلى ،بقيمة  1.5مليار درهم ( 412مليون
دوالر أمريكي) ( 0.25درهم للسهم الواحد) عن
ً
(رهنا لموافقة المساهمين في اجتماع
عام 2016
الجمعية العمومية السنوي المقبل) .وفي حال
تمت الموافقة ،ستكون الشركة قد وزعت أرباح
نقدية بقيمة تقارب  3مليار درهم ( 808مليون
دوالر أمريكي) على مدى سنتين .إن مجموع
العوائد للمساهمين (بما في ذلك توزيعات
األرباح النقدية) منذ االكتتاب العام في بورصة
ً
(استنادا
لندن في ديسمبر  2013بلغ حوالي %78
إلى سعر اإلغالق في  31ديسمبر .)2013
أبرز المحطات في السوق
وبشكل عام ،شهدت السوق المزيد من
االستقرار منذ ذروتها في عام  .2014ويرجع ذلك
ً
جزئيا إلى األطر التنظيمية الجديدة في سوق
دبي ،والتي تم وضعها قيد التنفيذ في أواخر
العام  2013لتساهم في استقرار األسواق،

بما في ذلك مضاعفة رسوم التسجيل العقاري
وإعادة النظر في نسبة القرض إلى قيمة العقار
المرهون .وأدى ذلك ،إلى جانب بعض العوامل
االقتصادية ذات النطاق األوسع ،إلى وصول
ً
ً
وتضامنا .وفيما
استقرارا
السوق إلى مرحلة أكثر
يتعلق بالطلب ،تبقى المبيعات على الخارطة
ً
نسبيا خاصة في المناطق الرئيسية .وتؤدي
قوية
بيئة السوق هذه والتي تواجه تحديات ،إلى توفير
إمكانيات للشركات ذات رؤوس األموال الجيدة
والخبرة الواسعة مثل شركتنا التي تتمتع بسجل
ً
عاما ،النتهاز
حافل من اإلنجازات على مدار 15
الفرص التطويرية بالقيمة المناسبة وفي الوقت
األمثل .وتظهر نتائجنا الجيدة قدرتنا العالية على
التكيف مع التغيرات التي تشهدها السوق مع
طرح منتجات ناجحة ضمن الفئة المتوسطة لتلبية
اإلقبال المتنامي من المستهلكين والقطاع ككل.
ونود أن نؤكد مرة أخرى على أن البيئة الحالية
ً
جدا عن تلك التي
للسوق في دبي مختلفة
واجهناها في الفترة ما بين  2008و .2010وقد
اكتسبت اإلمارة ،متمثلة في الحكومة والجهات
التنظيمية والمطورين ومقدمي رأس المال
ً
ً
كبيرا من الخبرة والدراية
قدرا
والمستثمرين،
المستقاة من تلك الفترة .ولم تتغير العوامل
األساسية التي تجعل من دبي وجهة جذابة ،إذ
مالذا ً
ً
آمنا وتتمتع ببيئة استثمارية
إنها ال تزال تعتبر
آمنة تدفعها األطر التنظيمية القوية .وتعد دبي
ً
ً
محوريا للسياحة والسفر الدولي ،وتظهر
مركزا
حكومة دبي الرشيدة دعمها الكبير من خالل البنية
التحتية ذات المستوى العالمي والموجه بعناية.
كما أن نمو تعداد السكان ذوي األعمار الصغيرة
المتسمة بالحيوية والذي تصل نسبته إلى ٪5
ً
ً
ً
متنوعا ويتفوق بشكل
اقتصادا
سنويا ،يخلق
واضح على المنطقة .وستستمر هذه البيئة
بمختلف عناصرها في دفع عجلة نمو الطلب
على الوحدات السكنية بما يقارب  20,000وحدة
ً
سنويا على المدى المتوسط والطويل .وكان
حجم تسليم الوحدات في السنوات األخيرة قد
تراجع عن هذا العدد.
وفي نهاية المطاف ،سيكون بمقدور المطورين
الذين لديهم القدرات المناسبة الستهداف نقاط
الطلبالجيدة،والذينينجحونفيتقديممحفظة
من المنتجات المختلفة لتلبية هذا الطلب ،تحقيق
نتائج أفضل .ونحن على ثقة تامة بقدرة داماك
على التكيف مع األسواق المتغيرة والحفاظ
على تركيز قوي فيما يتعلق بالهوامش واألعمال
التنفيذية ،ما يضعنا في مكانة فريدة ويميزنا
وسط سوق العقارات المزدهرة في دبي.

حسين سجواني

رئيس مجلس اإلدارة
نظرة مستقبلية
وبالتطلع للمستقبل في عام  ،2017فنحن
بروية على زخمها
نتوقع أن تعتمد سوق دبي
ّ
المتصاعد ،وأن تستمر في توجهها اإليجابي
الذي بدأنا نشهده خالل النصف الثاني من عام
 .2016ويبدو أن انخفاض األسعار الذي شهدناه
منذ عام  2014في السوق الثانوية قد وصل إلى
ً
مستقرا ،في حين أن
أدنى مستوياته وأصبح
الطلب على المبيعات على الخارطة في السوق
المتوسطة آخذ في التزايد .ونحن متفائلون بحذر
حيال توقعاتنا على المدى القريب.
وأود أن أتقدم بالشكر إلى القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،المتمثلة بالرؤية
الثاقبة والتطلعات الطموحة التي أرست أسس
ً
أيضا عن خالص امتناننا
النجاح واالمتياز .ونعرب
وتقديرنا لجميع الهيئات الحكومية والتنظيمية
التي تقدم دعمها باستمرار .وشكر خاص إلى
جميع أصحاب المصالح المعنيين الذين ساهموا
في نجاحنا خالل العام بما فيهم الموظفين
والشركاء والمقاولين والموردين ،والشكر
موصول إلى عمالئنا الكرام على دعمهم لنا.

العائدات

%78

2,424

وحدات تم تسليمها

منذ االكتتاب العام
( 10ديسمبر )2013

المبيعات المحجوزة

توزيعات األرباح

أكثر من

الموصى بها

 7مليار درهم

 1.5مليار درهم*
* تخضع لموافقة المساهمين

ً
دائما ،ال يسعني إال أن أعبر
وكما هو الحال
عن امتناني للمساهمين على ثقتكم الغالية
التي منحتموني إياها والمسؤولية التي
عهدتموني إياها ولزمالئي في الفريق.

حسين سجواني

مالحظة :تشير األرقام إلى أداء عام 2016
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رسالة المدير
المالي للمجموعة

ملخص آداء المجموعة
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت
اقتصاديــات المنطقــة فــي عــام  ،2016فقــد
اســتطعنا إثبــات اســتقرار وموثوقيــة الشــركة
وقدرتهــا علــى تحقيــق أداء مســتدام حتــى
فــي فتــرات الركــود االقتصــادي .وبالرغــم مــن
انخفــاض عائداتنــا بنســبة  %16علــى أســاس
ســنوي لتصبــح  7,156مليــون درهــم إماراتــي
(أي مــا يعــادل  1,947مليــون دوالر أمريكــي)،
إال أننــا واصلنــا تحقيــق معــدالت ربحيــة عاليــة
علــى مســتوى قطــاع العقــارات ،مــع هامــش
إجمالــي الربــح بنســبة  ،%55.9فيمــا بلــغ
صافــي الربــح  3,695مليــون درهــم إماراتــي
(أي مــا يعــادل  1,005مليــون دوالر أمريكــي)
مــع هامــش صافــي الربــح بنســبة .%51.6
أمــا بالنســبة للمبيعــات المحجــوزة لهــذا العــام،
والتــي انخفضــت عــن عــام  ،2015فقــد ُقـ ِّـدرت
بمــا يزيــد عــن  7مليــار درهــم إماراتــي (أي مــا
يعــادل  1.9مليــار دوالر أمريكــي) ،وذلــك
فــي اثنيــن مــن مشــاريعنا التطويريــة "أكويــا
أكســجين" و"دامــاك هيلــز " بصــورة خاصــة،
باإلضافــة إلــى مشــروعنا األخيــر متعــدد األبــراج
"أيكــون ســيتي" ،المطــل علــى قنــاة دبــي
المائيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد بــرز حرصنــا
علــى تنفيــذ المشــروعات مــن خــال وتيــرة
أعمــال اإلنشــاءات عبــر مشــاريعنا المتواصلــة،
إذ أنفقنــا أكثــر مــن  4.5مليــار درهــم إماراتــي
(أي مــا يعــادل  1.2مليــار دوالر أمريكــي)
علــى األراضــي والنفقــات المتعلقــة بأعمــال
اإلنشــاءات خــال العــام .كمــا نواصــل الزخــم
الكبيــر فــي عمليــات التحصيــل مــع اســتالم
مدفوعــات وصــل مجموعهــا إلــى أكثــر مــن 5.2
مليــار درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل  1.4مليــار
دوالر أمريكــي) خــال هــذا العــام ،األمــر الــذي
يعكــس جــودة قاعــدة عمالئنــا وثقتهــم فــي
عالمتنــا التجاريــة ومنتجاتنــا وســوق العقــارات
فــي دبــي.
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األراضي
ً
ـتقبليا يقتضــي تحقيــق
نحــن نمــارس نهجـ ًـا مسـ
ُّ
لتملــك
الفائــدة القصــوى مــن الفــرص المتاحــة

األراضــي .وعلــى الرغــم مــن عــدم شــراء أي
أراضــي إضافيــة خــال عــام  ،2016إال أننــا
نملــك رصيــد جيــد مــن احتياطــي األراضــي
(مخــزون غيــر مبــاع) كاف للبيــع علــى مــدى
حوالــي خمــس ســنوات .ونحــن دائمـ ًـا مــا نقــدر
الفــرص التــي تُ ســنَ ح لنــا لتحديــث رصيدنــا
مــن األراضــي فــي الوقــت الــذي نقــوم فيــه
ً
حاليــا فــي جــدول
بتطويــر مشــاريعنا المدرجــة
أعمــال الشــركة .وكانــت قيمــة المدفوعــات
المؤجلــة لألراضــي قــد بلغــت  1,238مليــون
درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل  337مليــون
دوالر أمريكــي) لغايــة  31ديســمبر  ،2016ومــن
المقــرر أن يتــم ســدادها بحلــول عــام .2020

المتوســط المرجــح لتكلفــة الديــن أقــل مــن %5
ً
ســنويا لغايــة  31ديســمبر .2016
النفقات العامة
انخفضــت النفقــات اإلداريــة العامــة ونفقــات
البيــع بنســبة  %15فــي عــام  2016لتصــل إلــى
 859مليــون درهــم إماراتــي ( 234مليــون دوالر
أمريكــي)  ،إذ يعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى
تراجــع تكلفــة المبيعــات والتكاليــف المرتبطــة
بهــا تزامنـ ًـا مــع أنشــطة المبيعــات خــال العــام،
كمــا يرجــع ذلــك جزئيـ ًـا إلــى اســترداد مخصــص
الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
االستقرار المالي
وبلغــت الطلبيــات قيــد التنفيــذ (عقــارات تــم
بيعهــا ولكــن لــم يتــم تحقيــق عائــدات منهــا
بعــد)  13.6مليــار درهــم إماراتــي ( 3.7مليــار
دوالر أمريكــي) كمــا فــي  31ديســمبر .2016
فإننــا نواصــل التركيــز علــى نهــج يمتثــل بــإدارة
الســيولة المنضبطــة .وقــد قــام العمــاء
أصحــاب الطلبيــات قيــد التنفيــذ المذكــورة
أعــاه بدفــع متوســط  %55مــن إجمالــي ســعر
المنتج،األمــر الــذي يشــهد علــى جــودة هــذه
المبيعــات وســجل الطلبيــات قيــد التنفيــذ.

الديون
نحــن نحافــظ علــى وضــع ُمتَّ ــزن فيمــا يتعلــق
بالتعزيــز المالــي ،الــذي ينعكــس فــي نســب
التعزيــز المالــي المتحفظــة والتــي تتمثــل
بإجمالــي الديــون إلــى نســبة إجمالــي األصــول
بقيمــة  ،%15.5وكذلــك بإجمالــي الديــون إلــى
حقــوق المســاهمين بنســبة  %30لغايــة 31
ديســمبر  .2016ونحــن نهــدف لالســتفادة
مــن الديــون باعتبارهــا أداة فعالــة إلدارة
الميزانيــة العموميــة مــع الحفــاظ علــى مجــال
يتــم االســتفادة منــه إذا مــا توفــرت أي فرصــة
لتوظيــف العائــدات بطريقــة مربحــة .وخــال
عــام  ،2016زاد إجمالــي هامــش الديــون لدينــا
بقيمــة  52مليــون درهــم إماراتــي (أي مــا يعادل
 14مليــون دوالر أمريكــي) .وتماشـ ً
ـيا مــع رؤيتنــا
الحكيمــة ،نواصــل حفاظنــا علــى وضعيــة نقــد
صافــي تبلــغ  4.5مليــار درهــم إماراتــي (أي
مــا يعــادل  1.2مليــار دوالر أمريكــي) لغايــة 31
ديســمبر .2016

بلغــت أرصدتنــا النقديــة والمصرفيــة 8,316
مليــون درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل 2,263
مليــون دوالر أمريكــي) فــي نهايــة العــام،
وذلــك بانخفــاض نســبتها  %12مقارنــة بعــام
 .2015وقادتنــا مرونــة األداء فــي المبيعــات
والتحصيــات الخاصــة بمشــاريعنا إلــى تحقيــق
أرصــدة إيداعــات مجموعهــا  7,002مليــون
درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل  1,905مليــون
دوالر أمريكــي) لغايــة  31ديســمبر  .2016وبلــغ
رصيدنــا النقــدي المتوفــر  1,314مليــون درهــم
إماراتــي (أي مــا يعــادل  358مليــون دوالر
أمريكــي).

وبلغــت تكاليــف التمويــل  183مليــون درهــم
إماراتــي (أي مــا يعــادل  50مليــون دوالر
أمريكــي) لعــام  .2016وتحمــل غالبيــة ديوننــا
معــدل فائــدة ثابتــة بطبيعتهــا ،وال يــزال

ويبــرز التركيــز علــى نشــاط أعمالنــا األساســي
فــي أن المشــاريع التطويريــة العقاريــة
واألرصــدة النقديــة تمثــل أكثــر مــن  %75مــن
إجمالــي أصــول الشــركة .وزاد إجمالــي حقــوق

عادل تقي

المدير المالي للمجموعة

المســاهمين بنســبة  %28فــي عــام 2016
ليصــل إلــى  12,618مليــون درهــم إماراتــي
( 3.433مليــون دوالر أمريكــي) ،وذلــك بعــد
التعديــات التــي ُأدخلــت علــى عمليــة توزيــع
األربــاح النقديــة النهائيــة لعــام  ،2015مدعومــة
بصافــي أربــاح بلــغ  3,695مليــون درهــم
إماراتــي (أي مــا يعــادل  1,005مليــون دوالر
أمريكــي).
العام المقبل
نحــن نســعى للتركيــز علــى ميزانيــة عموميــة
مســتقرة مدعومــة بمســتويات عاليــة مــن
الســيولة النقديــة والمشــاريع التطويريــة مــع
الحفــاظ علــى مســتويات ديــن معتدلــة للغايــة.
وعلــى الرغــم مــن هيمنــة أجــواء الحــذر علــى
الســوق فــي نهايــة عــام  ،2016إال أننــا نتطلــع
إلــى عــام  2017بمزيــد مــن التفــاؤل والقناعــة
فــي قدرتنــا علــى المضــي فــي طريقنــا عبــر
التحديــات المقبلــة ،وذلــك فــي ظــل إيجابيــة
التوجهــات االقتصاديــة العامــة فــي المنطقــة
ومؤشــرات االســتقرار التــي تبديهــا ســوق
العقــارات فــي دبــي.

مخزون األراضي

نسبة الديون

حوالي

إلى حقوق الملكية

 5سنوات

%30

الطلبيات قيد التنفيذ

مجموع الرصيد النقدي يتجاوز

 13,6مليار
درهم

 8.3مليار
درهم

عادل تقي
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نبذة عن الشركة
17,900

وحدات تم
تسليمها

الوحدات قيد

غرف الفنادق
13,000

والشقق متكاملة
الخدمات

مطــور رائــد للعقــارات الفاخــرة فــي
دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع،.
ِّ
المنطقــة.

44,000

التخطيط أو التطوير

تتبــوأ شــركة "دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع ".مركــز الصــدارة فــي ســوق
العقــارات الفاخــرة فــي الشــرق األوســط منــذ العــام  ،2002ووفــرت منــذ
ذلــك الحيــن تجربــة نمــط الحيــاة المترفــة للمقيميــن مــن جميــع أنحــاء
رســخت دامــاك العقاريــة مكانتهــا باعتبارهــا أحــد أفضــل
العالــم .وقــد َّ
قدمــت تصاميــم مميــزة
طوريــن العقارييــن فــي المنطقــة ،حيــث َّ
الم ِّ
ُ
بأقصــى درجــات الجــودة وتركــت بصمتهــا علــى أرقــى وأحــدث أســاليب
المعيشــة المعاصــرة .وقــد توســعت أعمــال الشــركة عبــر منطقــة الشــرق
األوســط والمملكــة المتحــدة لتمتــد مشــاريعها فــي كل مــن اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واألردن ولبنــان
ولنــدن ،المملكــة المتحــدة.
وقامــت شــركة دامــاك العقاريــة بتســليم أكثــر مــن  17,900منــزل حتــى 31
ديســمبر  ،2016ولديهــا محفظــة تطويــر تزيــد علــى  44,000وحــدة فــي
مراحــل مختلفــة مــن التخطيــط واإلنشــاء .وهــذا يتضمــن  13,000وحــدة
ً
تقريبــا مــن الغــرف الفندقيــة والشــقق الفندقيــة متكاملــة الخدمــات،
حيــث ســتتم إدارتهــا مــن قبــل ذراع الضيافــة للشــركة "دامــاك للفنــادق
والمنتجعــات".
وتتمثــل رؤيــة شــركة دامــاك العقاريــة فــي تقديــم نمــط حيــاة متــرف
بفضــل تطويــر مشــروعات ســكنية وفندقيــة وترفيهيــة وتجاريــة عاليــة
الجــودة .ومــن أهــم أولويــات الشــركة هــي رغبتهــا فــي تلبيــة تطلعــات
ابتــداء مــن اختيــار
واحتياجــات عمالئهــا مــن كافــة أنحــاء العالــم ،وذلــك
ً
شــركاء التطويــر مثــل المهندســين المعماريين والمصمميــن والمقاولين،
ـوال إلــى تســليم الوحــدات .ولضمــان تســليم المشــروعات التطويريــة
وصـ ً
وفقـ ًـا ألعلــى المعاييــر الممكنــة ،توفــر شــركة دامــاك العقاريــة بيئــة عمــل
األكفــاء ،وتختــار فقــط الشــركاء المناســبين ،وتقــوم
ّ
مناســبة للموظفيــن
بتطويــر المشــاريع فــي مواقــع اســتراتيجية.
وكعالمــة رائــدة فــي الســوق ،دخلــت شــركة دامــاك العقاريــة فــي
شــراكات مــع بعــض أكثــر عالمــات األزيــاء والتصميــم العالميــة شــهرةً ،
لكــي تســتقطب مفاهيــم معيشــية جديــدة ومميــزة للســوق .وتضــم
مشــاريع الشــركة ملعــب غولــف مــن تصميــم "تايغــر وودز" وتديــره
مؤسســة "ترمــب" ،وشـ ً
ـققا فاخــرة بتصاميــم داخليــة تحمــل توقيــع دار
األزيــاء اإليطاليــة "فيرساتشــي" ،وأخــرى مــن "فنــدي" ،إلــى جانــب فلــل
فضــا عــن المفهــوم الجديــد الــذي
فخمــة بتصاميــم مــن "بوغاتــي"،
ً
تقدمــه "باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" عبــر توفيرهــا خدمــات متكاملــة
ال تضاهــى.
وتعمــل شــركة دامــاك العقاريــة علــى تطويــر اثنيــن مــن المشــاريع
التطويريــة الفاخــرة فــي دبــي تبلــغ مســاحتهما اإلجماليــة نحــو  100مليــون
قــدم مربعــة ،وهمــا مجتمــع "دامــاك هيلــز" ،الــذي تــم إنجــاز  1,600وحــدة
ســكنية فيــه حتــى اآلن ،والــذي ســيضم أكثــر مــن  4,000فيــا فاخــرة
و 7,500شــقة عنــد اكتمالــه ،باإلضافــة إلــى مجتمــع "أكويــا أكســجين".
ـا وشـ ً
ـققا فاخــرة تقــدم أســلوب معيشــة مميــز
ويضــم كل مشــروع فلـ ً
بتوقيــع كبــرى العالمــات التجاريــة ،ويوفــر "دامــاك هيلــز" فلــل "دامــاك
مــن باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" وفلــل "فنــدي" ،باإلضافــة إلــى
فلــل مســتوحاة مــن تصاميــم "بوغاتــي" وعــدة مفاهيــم فاخــرة أخــرى
فــي مجتمــع "أكويــا أكســجين".
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ويضــم كل مشــروع مضمــار غولــف مميــز يتألــف مــن  18حفــرة بمعاييــر
دوليــة .وقــام "غيــل هانــس" بتصميــم مضمــار "ترمــب إنترناشــيونال
غولــف كلــوب دبــي" ،الــذي يقــع فــي قلــب مجتمــع "دامــاك هيلــز"
والــذي تــم افتتاحــه ،فيمــا قــام "تايغــر وودز" بتصميــم مضمــار "ترمــب
وورلــد غولــف كلــوب دبــي" ،الــذي يقــع فــي مجتمــع "أكويــا أكســجين"
والــذي ســيتم افتتاحــه فــي عــام  .2018وســتقوم "مؤسســة ترمــب"
بــإدارة الملعبيــن لتقديــم أفضــل خدمــات الغولــف بأعلــى المســتويات.
وبصفتهــا شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال تطويــر العقــارات التــي تحمــل
طــور شــركة دامــاك العقاريــة كذلــك مشــروع
توقيــع عالمــات تجاريــة ،تُ
ِّ
"دامــاك تــاورز مــن باراماونــت" فــي منطقــة البــرج بدبــي ،والــذي تبلــغ
قيمتــه االســتثمارية  1.35مليــار دوالر أمريكــي ،ويتضمــن أول فنــدق
ومســاكن فاخــرة متكاملــة الخدمــات تحمــل اســم "باراماونــت" فــي
المنطقــة.
ويقــع المشــروع التطويــري الفاخــر "أيكــون ســيتي" ،الــذي يمتــد علــى
مســاحة  4مالييــن قــدم مربعــة وتبلــغ قيمتــه مليــاري دوالر أمريكــي،
ضمــن مشــروع قنــاة دبــي المائيــة الممتــد علــى مســاحة  40مليــون قــدم
مربعــة ،وفــي الجانبيــن الشــرقي والغربــي مــن شــارع الشــيخ زايــد عنــد
تقاطــع حديقــة الصفــا .وســوف ينضــم المشــروع إلــى نخبــة المشــاريع
البــارزة األخــرى فــي المربــع الذهبــي مــن المنطقــة التجاريــة للمدينــة مثــل
"ســيتي ووك" ،و"بــرج خليفــة" ،و"أبــراج اإلمــارات" ،ومنطقــة "مركــز
دبــي المالــي العالمــي" .وســيمثل مشــروع "أيكــون ســيتي" التطويــري
وجهــة راقيــة بميــزات فريــدة مــن نوعهــا مــن شــأنها أن تســتقطب الســكان
والســياح علــى حـ ٍّـد ســواء.
وستوســع شــركة دامــاك العقاريــة محفظتهــا الخاصــة بالضيافــة خــال
الســنوات القليلــة المقبلــة لتصــل إلــى مــا يقــارب  15,000وحــدة.
وســتمتد مشــاريع الشــركة الجديــدة التــي ســيتم افتتاحهــا خــال عــام
 ،2017والتــي تشــمل "دامــاك ميــزون بايــز إيــدج" ،و"دامــاك ميــزون
رويــال ذا ديستنكشــن" ،و"دامــاك ميــزون دو فيــل تينــورا" ،و"دامــاك
ميــزون أبــر كرســت" ،فــي مواقــع مختلفــة مــن منطقــة البــرج ومناطــق
رئيســية أخــرى فــي دبــي ،حيــث ســيتم تشــغيلها مــن قبــل ذراع الضيافــة
للشــركة "دامــاك للفنــادق والمنتجعــات".
وعلــى الصعيــد الدولــي ،ومــن خــال التعــاون مــع شــركة "دامــاك
إنترناشــيونال" ،وصلــت خبــرة شــركة دامــاك العقاريــة فــي تطويــر
العقــارات الفاخــرة إلــى مدينــة لنــدن ،واحــدة مــن أكثــر المــدن التــي تشــهد
طلبـ ًـا مرتفعـ ًـا علــى العقــارات .ومــن خــال طوابقــه الخمســين التــي تمتــاز
بتصميــم داخلــي يحمــل توقيــع "فيرساتشــي" ،سيشــكل بــرج "أيكــون
لنــدن وان" إضافــة مميــزة إلــى أفــق مدينــة لنــدن الســاحر .ويأتــي ذلــك
ضمــن إطــار التعــاون الناجــح بيــن دار األزيــاء اإليطاليــة العريقــة وشــركة
دامــاك العقاريــة.
وتبنــي شــركة دامــاك العقاريــة الجيــل الجديــد مــن العقــارات المترفــة فــي
الشــرق األوســط برؤيــة واضحــة وزخــم كبيــر.
ً
ونظــرا الســتمرارها فــي ابتــكار واســتقطاب مفاهيــم جديــدة للســوق،
ً
فــإن الشــركة عازمــة علــى المضــي قدمــا فــي أدائهــا القــوي.
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تطور الشركة
ّ

إطالق مشروع "أيكون سيتي"
الذي تبلغ قيمته ملياري

إطالق المشروع التطويري "أكويا
أكسجين" بعد االستحواذ على أرض
بمساحة  ٥٥مليون قدم مربعة	 

إطالق أول مشروع في
المنطقة يحصل على شهادة
رسمية بااللتزام بمبادئ الشريعة

تســليم المشــروع األول "مارينــا
تيــراس" فــي دبــي

إدارة السيولة واستكمال
البناء خالل األزمة

2002

2006

دوالر أمريكي

2008

التركيز على المبيعات والتحضيرات

تسليم أول مشروع "داماك
ريزيدنسز" بتصميم داخلي يحمل
توقيع "فيرساتشي هوم" في
إصدار صكوك لمدة خمس
جدة ،المملكة العربية السعودية
سنوات بقيمة  ٦٥٠مليون
دوالر أمريكي بمعدل ربحي
ً
سنويا
يبلغ  % ٤,٩٧

وصول عدد تسليمات
الفلل والشقق في
"داماك هيلز" إلى أكثر
من  1،600وحدة
تسليم أول مشروع للشركة
في بيروت؛ برج "داماك
تاور بتصاميم داخلية من
فيرساتشي هوم"

دخول قطاع الضيافة
وتأسيس "داماك للفنادق
والمنتجعات"

2010

2009
التركيز على البناء

حصول أسهم الشركة على
شهادة االمتثال للشريعة
اإلسالمية من دار الشريعة

2011

2014

2013

2016

2015

التركيز على االبتكار
شراكات مع عالمات فاخرة
(ترمب /فندي /باراماونت)
إطالق
"أكويا من داماك"
ً
حاليا)
(داماك هيلز

حركة مبكرة إلدارة
االنكشاف المالي ووضع
الديون في ٢٠٠٨

أولي في البورصة المحلية -
إدراج ّ
سوق دبي المالي
إطالق مشروع

أول إدراج عقب األزمة
(إصدار ٣٨٠مليون دوالر
أمريكي في بورصة لندن)

"أيكون لندن وان"
في لندن

أول مشروع
تسليم ّ
في الدوحة ،قطر

أول دفعة في
تسليم ّ
ً
حاليا)،
"أكويا من داماك" (داماك هيلز
األول للشركة
المشروع الرئيسي
ّ

الدخــول المبكــر إلــى ســوق العمــل على
الخارطــة بنمــوذج رأس مــال فعال
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أبرز مؤشرات اآلداء 2016
يناير
طرح مشروع "نافيتاس هوتيل آند ريزيدنسز"
في مجتمع الغولف "أكويا أكسجين"

فبراير
إطالق مشروع "أيكون سيتي" الذي يمتد على مساحة تطويرية
تصل إلى  4ماليين قدم مربعة ويقع على شارع الشيخ زايد
بإطاللة على قناة دبي المائية

مارس
طرح أول غرف فندقية في مشروع "أيكون سيتي" للبيع في
ً
طابقا والذي يضم وحدات فندقية متكاملة
البرج  Bالمكون من 63
الخدمات وستتولى إدارتها شركة "داماك ميزون دو فيل"

أبريل
داماك للفنادق والمنتجعات تعلن عن وصول عدد
وحداتها في المنطقة إلى  15,000بحلول عام 2021
داماك للفنادق والمنتجعات تكشف عن أربع شركات
شغلة للضيافة خالل معرض
مختلفة تحت مظلتها ُم ِّ
سوق السفر العربي 2016
إطالق الفلل المزودة بسبا خاص
في مجتمع "أكويا أكسجين"
تشييد الطوابق األخيرة من مشروع "داماك تاورز من
باراماونت هوتيلز أند ريزورتز"
إطالق "تحدي أيكون" ،الوجهة السياحية األولى من
نوعها في دبي

مايو
تنظيم جوالت تسويقية في الصين وأفريقيا ودول
مجلس التعاون الخليجي
المشاركة في معرض كمباال للعقارات (أوغندا) ومعرض
العين الدولي للعقارات (اإلمارات العربية المتحدة)

يوليو
إطالق فلل "أكويا إيماجن" ذات التصميم المعاصر مستهدفة
جيل األلفية ضمن مجتمع "أكويا أكسجين"
طرح أراضي لالستثمار في مشروع "أكويا إيماجين"

أغسطس
مشروع "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس" يحصل على شهادة
"إيرث تشيك" الرائدة

سبتمبر
الفوز بـ  4جوائز مرموقة ضمن جوائز العقارات اإلفريقية والعربية
إطالق الوحدات السكنية "ذا ريزيدنسز" و"فندق أيكون والشقق
الفندقية" في مشروع "أيكون سيتي" خالل معرض "سيتي
سكيب غلوبال"
إطالق فلل "أكويا كواترو" في مجتمع "أكويا أكسجين"
إطالق فلل  XVالمعكوسة في مجتمع "داماك هيلز" التطويري

أكتوبر

الحصول على شهادة التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
من دار الشريعة

نوفمبر
ذراع إدارة المرافق في الشركة تحصل على شهادة
"آيزو  "50001:2011إلدارة الطاقة

ديسمبر
"داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس" يفوز بجائزة
"مشروع برج العام" ضمن "جوائز كونستراكشن ويك"
تسليم الفلل والشقق األولى في "داماك هيلز"

يونيو
ً
طابقا
إطالق أول وحدات سكنية في البرج الذي يتألف من 60
في مشروع "أيكون سيتي"
تسليم برج "داماك تاور" في بيروت
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استراتيجية
الشركة
استراتيجيتنا
ّ
أسواقنا
محفظتنا

النادي (كلوب هاوس) في "ترمب انترناشيونال غولف كلوب دبي"

استراتيجيتنا
ّ
ً
رائدا للعقارات
مطو ًرا
تسعى داماك العقارية ،باعتبارها
ّ

الفاخرة ،إلى ترجمة أسلوب حياة فريدة على أرض الواقع

وبناء منازل األحالم للعمالء حول العالم.

هدف الشركة

يتمحور هدفنا األساسي حول استمرارية توفير قيمة مستدامة وطويلة األمد ألصحاب المصلحة.

األولويات
ّ

هو محور اهتمامنا

العميل

أسلوب حياة مترفة

توفير

على فعالية رأس المال

التركيز

تقديم أعلى

توفير أسلوب حياة مترفة

توظيف

قيمة ممكنة للمساهمين

القيمــة فــي عمليــة
المتغيــرة ونتوقعهــا ونــدرج مالحظاتهــم
يتمحــور عملنــا دومـ ًـا حــول العمــاء .فنحــن نعــي احتياجاتهــم
ّ
ِّ
المطـ ِّـور الوحيــد فــي دبــي الــذي يتمتــع بقــوة بيــع مباشــرة تفــوق  600بائــع تدعمهــم
التصميــم .إن دامــاك
العقاريــة هــي ُ
ّ
بدقــة بالغــة ،نســعى وراءهــا
النظــم األحــدث التابعــة إلدارة عالقــات العمــاء .وبعــد تحديــد واســتهداف شــرائح العمــاء ّ
ترويجيــة فــي أكثــر مــن  60مدينــة عالميـ ًـا.
أينمــا كانــت فــي العالــم .فــي عــام  ،2016أجرينــا مــا يقــارب  400حملــة
ّ

األولويات  -بالتفصيل ]
[
ّ

محترفين مناسبين وصقل مهاراتهم

العميل هو محور اهتمامنا

05 04 03 02 01

قيم الشركة

نر ّكــز علــى االســتمرار فــي إنشــاء عالقــات مــع أصحــاب األراضــي ،للحــرص علــى شــراء األراضــي المناســبة ،والتم ُّكــن
بالتالــي مــن إنشــاء مســاحات رائعــة للعيــش .فنحــن نهــدف إلــى أن نصبــح الشــريك المفضــل ألصحــاب األراضــي عــن
نوفــر قيمــة عاليــة .كمــا نتعــاون مــع مــاركات راقيــة
طريــق شــرح قدرتنــا علــى تحقيــق رؤيتهــم المنشــودة عــن دبــي بينمــا ّ
مثــل "فيرساتشــي هــوم" و "فنــدي" و "بوغاتــي" وغيرهــا عبــر إدخــال جمالياتهــا فــي عمليــة التصميــم ،لنقــوم بإنشــاء
ومتميــزة ،لعيــش تجــارب نمــط حيــاة مترفــة.
منــازل فخمــة
ّ
التركيز على فعالية رأس المال
نقيــم المهندســين
أولــي مناســب .وبالتالــيّ ،
نقــارب كافــة نواحــي عمليــات البنــاء الخاصــة بنــا مــن خــال التركيــز علــى نهــج ّ
عمليــة التصميــم ،ثـ ّـم يسـ ّـهل قســم المشــتريات المركــزي التابــع لشــركة دامــاك العقاريــة ســير األعمــال فــي كافــة
خــال
ّ
ً
فريقــا يتألــف مــن  ٥٠٠خبيــر
مشــاريعنا ويتيــح إمكانيــة إدارة المتعهديــن عــن كثــب طيلــة فتــرة هــذه المشــاريع .نملــك
كمييــن ،ومهندســين معمارييــن ،ومــدراء مشــاريع ووكالء مشــتريات ،إلــخ .وترتكــز مهمتهــم
مســاحين ّ
تقريبـ ًـا مــن بينهــم ّ
يؤمــن لنــا هوامــش ربحيــة رياديــة.
علــى التأكــد مــن اســتثمار رأس المــال بأكثــر طريقــة فعالــة ممكنــة ،مــا ّ
تقديم أعلى قيمة ممكنة للمساهمين
الربحيــة للمجموعــة وإدارة العوائــد علــى حقــوق المســاهمين
هدفنــا واحــد وأوحــد أال وهــو تأميــن الحــد األعلــى مــن
ّ
والحفــاظ علــى هيــكل رأس مــال مناســب مــع توفيــر عوائــد نقديــة مغريــة لجميــع المســاهمين .فــي عــام  ،2016حققنــا
مســتويات قياســية مــن اإليــرادات واألربــاح ،مــا أتــاح لنــا توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بقيمــة تتجــاوز  400مليــون
دوالر أمريكــي.
توظيف محترفين وصقل مهاراتهم

قوموا بما هو صائب،
ال بما هو سهل
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اعملوا بكفاءةٍ
كفريق واحد
ٍ

اتخذوا القرارات التجارية
الكفيلة بتوفير قيمة
طويلة األمد

قد تشكل الخطط والرؤى
ً
مصدرا لإللهام ،غير أن
المحك الفعلي
التنفيذ هو ِ

تخطي
ثابروا على ّ
المعايير القائمة

ً
ً
آخــرا ،يســتحيل تحقيــق أي مــن األهــداف المذكــورة مــن دون الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا موظفونــا
أخيــرا وليــس
وإخالصهــم للشــركة .كمــا تســعى دامــاك العقاريــة جاهــدة وعلــى الــدوام إلــى توظيــف األفضــل والعمــل علــى
أن الموظفيــن كافــة قــد تبنــوا
اســتبقائهم .فنحــن نشـ ِّـجع العمــل الجماعــي ونوفــر فــرص النمــو المهنــي فيمــا نتأكــد مــن ّ
قيــم الشــركة.
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أسواقنا

عمــت شــهرتها
تتبــوأ "دامــاك العقاريــة" منــذ تأسيســها مكانـ ًـة مرموقـ ًـة فــي ســوق العقــارات الســكنية الفاخــرة فــي دبــي ،وقــد ّ
وتخطتهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك ،لتجــذب عامـ ًـا بعــد عــام قاعــدة عمــاء متعــددي الجنســيات .وقــد غــدت
منطقــة الشــرق األوســط
ّ
ـراف عالمــي بجــودة التصميــم والهندســة المعماريــة إلــى جانــب
دامــاك مرادفـ ًـا للفخامــة والجــودة علــى أعلــى المســتويات ،باعتـ ٍ
اســتدامة محفظتهــا المتناميــة.

رســخت "دامــاك" جذورهــا فــي
وبعــد أن ّ
مجــال العقــارات الســكنية الفاخــرة فــي
توســعت بثبــات فــي منطقــة الشــرق
دبــي،
ّ
األوســط لتمتــد مشــاريعها فــي الســنوات
الماضيــة إلــى كل مــن قطــر والمملكــة العربيــة
الســعودية ولبنــان واألردن لتصــل إلــى لنــدن
عــام  2015عبــر دامــاك الدوليــة .نعتمــد فــي
ومنظمــة لنخطــو
ّ
انتقائيــة
مقاربــة
ً
شــركتنا
ّ
خطواتنــا حيــث نشــعر أن بإمكاننــا أن ندعــم
ـكل
ـدات مرتفعــة لـ ّ
عالمتنــا التجاريــة ونحقــق عائـ ٍ
ويتضمــن هــذا شــراكات مــع
المســاهمين.
ّ
عالمــات عالميــة فاخــرة مثــل "فنــدي كازا"،
"فيرساتشــي هــوم"" ،باراماونــت هوتيلــز"
و"مؤسســة ترمــب" وغيرهــا.
التركيز الجغرافي على أسواق النمو
تجنــي "دامــاك" أكثــر مــن  %90مــن إيراداتهــا
مــن مشــروعاتها المحليــة فــي دبي،الــذي يعــد
ســوقنا الرئيســي .فهــذه اإلمــارة هــي أعــرق
ســوق عقــارات وأكثرهــا تطـ ّـو ًرا فــي المنطقــة
لكل
تؤمــن لنــا وافــر الفــرص لتحقيــق القيمــة ّ
إذ ّ
بشــكل انتقائــي
توســعنا
المســاهمين .وقــد
ّ
ٍ
فــي األســواق التــي اقتنعنــا بأنّ هــا تحتضــن
ً
ً
قويــا علــى مشــاريعنا ،معتمديــن علــى
طلبــا
فعاليــة عالمــة "دامــاك" التجاريــة .ونحــن نــرى
أن الطلــب العالمــي القــوي علــى مشــاريعنا
ّ
صــادر مــن شــبه الجزيــرة الهنديــة وأفريقيــا
ٌ
وأوروبــا وآســيا.

وتتصـ ّـدر دبــي ،بوصفهــا أحــد المــدن العصريــة
ذات التواصــل األفضــل فــي العالــم ،طليعــة
العالــم الحديــث بفضــل روابطهــا العالميــة.
ـاعات بالطائــرة
فهــي ال تبعــد أكثــر مــن أربــع سـ ٍ
عــن ثلــث ســكان العالــم ،وتفصلهــا ثمانــي
ـاعات فقــط عــن ثلثــي ســكان العالــم .وقــد
ٍ
سـ
كان مــن شــأن موقعهــا المحــوري وتمتّ عهــا
تحتيــة ذات مســتوى عالمــي
بمرافــق وبنيــة
ّ
مثــل مطــار دبــي الدولــي ومطــار آل مكتــوم
الدولــي الجديــد ومينــاء راشــد ومينــاء جبــل
علــي أن يســاهم فــي نمـ ّـو دبي بشــكل مذهل
علــى مــدى العقــود الماضيــة .وبالفعــل،
ً
ً
عالميــا للســكن والعمــل
مكانــا
أصبحــت دبــي
وتأســيس األعمــال مــن دون أن ننســى دورهــا
كوجهــة ســياحية عالميــة جديــدة ،وهــي عناصــر
تشــكّل دوافــع أساســية للنمــو فــي شــركتنا.
ويحافــظ مطــار دبــي الدولــي علــى مكانتــه
كأكثــر المطــارات ازدحامـ ًـا فــي العالــم إذ شــهد
 83.6مليــون مســافر فــي  .2016وقــد تواصــل
مــر الســنوات ،إذ
ازديــاد أعــداد الزائريــن علــى ّ
ســجل المطــار  14.9مليــون زائــر لليلــة واحــدة
علــى األقــل فــي  .2016وتســعى حكومــة
دبــي للوصــول إلــى  25مليــون زائــر بحلــول
عــام  ،٢٠٢٠الموعــد المرتقــب الســتضافة
وورلــد إكســبو .وفــي الوقــت نفســه ،تواصــل
الحكومــة تركيزهــا علــى تحســين نوعيــة البنــى
التحتيــة عبــر زيــادة االســتثمار خــال عــام 2017

تقديرات الطلب المتزايد تعادل
حوالي  20،000وحدة سكنية
ً
سنويا في دبي

حوالي
 20،000وحدة
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برج "داماك تاور بتصاميم داخلية من فيرساتشي هوم" في لبنان

بنســبة  %27مقارنــة بالعــام  .2016ومــع نمــو
أعــداد الســياح والســكان ،ســوف تســتمر دبــي
علــى نهجهــا لتصبــح مدينــة عالميــة بامتيــاز.
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار التحديــات
االقتصاديــة العالميــة فقــد شــهد االقتصــاد
عامــا آخــر مــن النمـ ّـو الحقيقــي فــي
فــي دبــي ً
ّ
المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %2.7فــي
الناتــج
توقعــات بنمــو هــذه النســبة
ّ
عــام  2016مــع
لتصــل إلــى  %3.1فــي عــام  .2017وســوف
تســتفيد دبــي فــي الســنوات القادمــة
ً
نســبيا علــى النفــط
األقــل
ّ
مــن اعتمادهــا
والصناعــات المرتبطــة بــه ،واقتصادهــا األكثــر
أعمــال داعمــة.
توفــره مــن بيئــة
ّ
تنو ًعــا ومــا
ّ
ٍ
ً
مزيــدا مــن التماســك فــي
شــهد عــام 2016
ً
الســوق وامتــدادا لالتجــاه الــذي بــدأ فــي
منتصــف عــام  .٢٠١٤وقــد اضطلعــت حكومــة
فعــال فــي تهدئــة مــا كان يعــد
دبــي بــدو ٍر
ٍ
فــي تلــك الفتــرة ســوق ســريعة الوتيــرة،
وذلــك باســتخدام مــا تملكــه مــن أدوات
طبقــت
نقديــة وماليــة .فــي أواخــر عــام ّ ،2013
حكومــة دبــي إجــراءات أكثــر صرامــة لتخفيــض
ســقف الرهونــات العقاريــة بهــدف تجنــب
ارتفــاع األســعار بالشــكل القــوي الــذي كانــت
قــد شــهدته فــي عامــي  ٢٠١٢و ( 2013بعــد
التصحيــح القــوي فــي  .)2010 - 2009وفــي
الوقــت نفســه ،ضاعفــت الحكومــة رســوم

معدل العرض السكني السنوي
ّ
الفعلي للسنوات الثالث السابقة
ً
سنويا
هو من  10،000إلى  12،000وحدة

 10،000إلى 12،000
وحدة سنوياً
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المعامــات علــى الممتلــكات مــن  ٢إلــى .٪٤
وســاهمت كل هــذه النشــاطات فــي زيــادة
التــوازن واالســتقرار فــي الســوق.
ونحــن نشــعر أن هــذا االســتقرار مفيـ ٌـد للقطــاع
بشــكل عــام مــن منظــور االســتدامة علــى
ٍ
المــدى الطويــل .وقــد ســاهمت تحديــات
ـدء فــي انخفــاض
االقتصــاد الكلــي العالمــي ،بـ ً
أســعار النفــط ،فــي زيــادة نســبة عــدم اليقيــن
بالنســبة لمســتثمري العقــارات المحتمليــن.
ورغــم ذلــك ،شــهد النصــف الثانــي مــن عــام
 2016أدنــى مســتويات األســعار فــي الســوق
مــع زيــادة حجــم المبيعــات وأولــى بــوادر
اســتقرار األســعار ،وأيضـ ًـا ارتفــاع فــي بعــض
األســواق الفرعيــة .وأتــى هــذا التوجــه تماشـ ً
ـيا
مــع توقعاتنــا الســابقة لعــام  .2016وفــي
عــام  ،2017نتوقــع اســتمرار االســتقرار الــذي
شــهدته األشــهر األخيــرة والتحــول ببــطء إلــى
زيــادة فــي األســعار تتــراوح مــا بيــن منخفضــة
ً
اعتمــادا علــى الموقــع.
ومتوســطة،
إن حجــر األســاس فــي أي ســوق يبقــى
األساســية للعــرض والطلــب.
الديناميكيــة
ّ
وبنــاء علــى مرونــة النمــو الســكاني لدبــي،
ً
ثمــة حاجــة إلنشــاء أكثــر مــن ٢٠،٠٠٠
يقــدر أنــه ّ
ً
ســنويا .وبلــغ متوســط
وحــدة ســكنية جديــدة
التســليمات الجديــدة للمنــازل فــي الســنوات
الثــاث الماضيــة مــن  10،000إلــى 20،000
ً
أمــا اليــوم ،فلــم تُ شــبع بعــد
وحــدة
ســنوياّ .
الحاجــة إلنشــاء مســاكن جديــدة وتواصــل دبــي
الجيــد.
مواجهــة النقــص فــي الســكن
ّ
والجديــر بالذكــر أن الســوق العقاريــة الفاخــرة،
ً
وخصوصــا المنتــج القديــم ،يبــدو تحــت
مقارنــة بقطــاع أكثــر
ً
المزيــد مــن الضغــط
معقوليــة يصنــف بشــكل عــام كمنــزل بســعر
يتــراوح مــا بيــن  2 - 1مليــون درهــم إماراتــي.

ً
قويــا
ولطالمــا كان الطلــب علــى هــذا المنتــج
يقــوده المســتخدمين النهائييــن وليــس فقــط
المســتثمرين .ونحــن نــرى فــي ذلــك تطــور
صحــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ســوق أكثــر
ً
ً
واســتقرارا.
نضجــا
إن ثبــات النشــاط االقتصــادي واســتمرار
االفتقــار إلــى المســاكن ذات الجــودة يعنــي
أن عائــدات اإليجــار فــي دبــي قــد أصبحــت مــن
بيــن األعلــى فــي العالــم ممــا يجــذب الطلــب
علــى االســتثمار.
أيضــا نظــام
ويدعــم هــذه االتجاهــات المؤاتيــة ً
رقابــي زاد بشــكل كبيــر مــن الحواجــز أمــام
الدخــول إلــى األســواق .وقــد جــاء إنشــاء
مؤسســة التنظيــم العقــاري ( )RERAودائــرة
األراضــي واألمــاك فــي دبــي ( )DLDفــي
عــام  ،٢٠٠٨ليحـ ّـول ســوق العقــارات فــي دبــي
إلــى واحــدة مــن األســواق األكثــر أمانـ ًـا ورشـ ً
ـدا
للمســتثمرين فــي ســوق العقــارات .وتســتمر
دبــي فــي جــذب االســتثمارات مــن الــدول
ً
دائمــا بمســتويات
األخــرى التــي ال تتمتــع
مماثلــة مــن االســتقرار واألمــن .ويشــكّل
وضــع الســوق الراهــن فــي دبــي فرصــة
ممتــازة لنــا لمواصلــة ترســيخ مكانتنــا كواحــدة
مــن أهــم شــركات التطويــر العقــاري عاليــة
الجــودة فــي الســوق ذات األســس القويــة
علــى المــدى الطويــل .وبالنظــر إلــى العــام
 ،2017فإننــا نتوقــع أن تواصــل الديناميكيــة
بدفــع الطلــب علــى الوحــدات ذات األســعار
المعقولــة فــي تركيبــة الســتمرار الطلــب علــى
منتجــات جديــدة فاخــرة ومتباينــة .ونحــن علــى
ثقــة بامتــاك المنتــج المناســب لهــذا الســوق
علــى مــدى الســنوات القادمــة.

ّ
المتعلقــة بالعــرض فــي الســوق مرتكــزة علــى
مالحظــة :األرقــام
تقارير صادرة عن شركات االستشارات العقارية الدولية المعروفة:
JLL ,Cluttons, REIDIN, Savills
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محفظتنا
تتميــز "دامــاك العقاريــة" عــن منافســيها مــن خــال عقدهــا اتفاقيــات تعــاون فريــدة مــع
ّ
عالمــات تجاريــة عالميــة لتقـ ّـدم إلــى عمالئهــا أفضــل مفاهيــم المعيشــة الفاخــرة علــى
ً
فبــدءا بأســماء رمزيــة فــي عالــم األزيــاء مثــل "فنــدي كازا" و "فيرساتشــي
اإلطــاق.
ً
ووصــول إلــى "باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" ومجتمعــات الغولــف مــع
هــوم"،
مؤسســة "ترمــب" و"تايغــر وودز" ،باإلضافــة إلــى العالمــات األيقونيــة مثــل "بوغاتــي"،
ّ
ً
جديــدا فــي قطــاع العقــارات.
فصــا
تكتــب "دامــاك العقاريــة"
ً

DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts
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مشاريعنا في دبي
المشاريع المنجزة

المشاريع في مرحلة التخطيط

المشاريع قيد اإلنجاز

1 .1داماك ميزون دو فيل
داون تاون جبل علي
2 .2اليك فيو
3 .3اليك تيراس
4 .4ذا ويفز
5 .5مارينا تيراس
6 .6أوشن هايتس
7 .7اكزيكتيف هايتس
8 .8سمارت هايتس
9 .9برج "إكس إل"
1010بزنس تاور
1111بارك تاورز

1212داماك ميزون مول ستريت

2323داماك ميزون كور جاردن

3434داماك هيلز

4242داماك ميزون دو فيل سيليستيا

5151ميدان

1313ذا ريزيدنسز في بزنس سنترال

2424داماك ميزون كانال فيوز

3535داماك هايتس

4343أكويا أكسجين

5252بارك سايد

1414حدائق اإلمارات

2525داماك ميزون دو فيل بريز

1515حدائق اإلمارات 2

2626داماك ميزون دو فيل ميراكل غاردنز

3636داماك تاورز
من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس

4444داماك ميزون ماجستين

5353قرية جميرا  -قطعة األرض 1

4545برج أفانتي

5454قرية جميرا  -قطعة األرض 2

1616توسكان ريزيدنسز

2727إكزكتيف باي

4646برج ميرانو

5555القرية الثقافية

1717ذا كريسنت

2828اليك سايد

1818الغو فيستا

2929داماك ميزون دو فيل تينورا

1919بارك سنترال

3030داماك ميزون أبر كرست

2020غرين بارك

3131داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن

2121ماديسون ريزيدنسز

3232داماك ميزون بايز إيدج

2222داماك ميزون ذا فوغ

3333فلل رويال غولف بوتيك

3737باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز دبي
3838داماك ميزون بريفيه

4747أيكون سيتي

3939غالية

4848سنترال سكوير

4040تاور 108

4949ماديسون ريزيدنسز 2

4141باراماونت دبي جميرا ووترفرونت

5050حديقة الصفا  -قطعة أرض

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻨﺨﻠﺔ

٤١

ﺑﺮج اﻟﻌﺮب
ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
١١

ﻣﻄﺎر دﺑﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ

٥٥

٥ ٦ ٣٥

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
٣٧
٤٦ ٢٣
٣٢
٩
١٠
٢٧
٤٤
١٢
٣١
١٩ ٤٥ ٢٥
٣٠
٣٨
٢٤
١٣
٢٢
٣٦

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺮﺳﻰ دﺑﻲ

٥٠

٨

٤٧

٥١
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ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﺮا

٣٩

اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻤﺮاﺑﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

٢١

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ
١

٤٠
١٤
٥٤ ١٥ ٥٣
١٦

٢٠
٢٨
١٧
١٨

٥٢

٤٨

١٦

ﻣﺠﻤﻊ دﺑﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

٣٤

دﺑﻲ ﺟﻨﻮب

ﻣﻄﺎر آل ﻣﻜﺘﻮم
اﻟﺪوﻟﻲ

٤٢

دﺑﻲ ﻻﻧﺪ

ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ

٧

أﺑﺮاج ﺑﺤﻴﺮات
اﻟﺠﻤﻴﺮ١
٣٣

٢٦

٤٩

٢

٣

٤

٢٩

٤٣

ﺑﺎﺗﺠﺎه أﺑﻮﻇﺒﻲ
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داماك هيلز
نمط عيش فاخر في دبي يختصر أسلوب الحياة في بيفرلي هيلز

يشــكل مشــروع "دامــاك هيلــز" مجتمــع غولــف
فاخــر ،يقــع علــى بعــد  15دقيقــة مــن قلــب
مدينــة دبــي ،علــى امتــداد شــارع أم ســقيم.
ويمتــد المجتمــع علــى مســاحة  42مليــون
قــدم مربعــة ويطمــح ألن يكــون أفخــم مجتمــع
ً
دبي،موفــرا مجموعــة مــن
للغولــف فــي
القصــور المذهلــة والفلــل المترفــة والمنــازل
والشــقق الفخمــة التــي تحمــل أســماء عالمــات
تجاريــة عالميــة ،إلــى جانــب مرافــق الترفيــه
ومنافــذ البيــع بالتجزئــة.
وحــاز مشــروع "دامــاك هيلــز" ،المبنــي حــول
ملعــب الغولــف "ترمــب انترناشــيونال غولــف
كلــوب دبــي" المؤلــف مــن  18حفــرة ،علــى
جائــزة "أفضــل مشــروع عقــاري عالمــي جديــد
للغولــف" خــال حفــل توزيــع الجوائــز العقاريــة
الدوليــة الــذي عقــد خــال الســنوات األخيــرة
فــي لنــدن .وفــي عــام  ،2016حصــد المشــروع
تقديــر رفيــع المســتوى لـــ "مشــروع تطويــري
لملعــب غولــف" خــال حفــل توزيــع جوائــز
العقــارات اإلفريقيــة والعربيــة الــذي أقيــم فــي
دبــي .ويســتمر مشــروع "دامــاك هيلــز" فــي
جــذب االهتمــام العالمــي كونــه يوفــر خليــط
ســكني يضــم أكثــر مــن  4،000فيــا فاخــرة و
 7،500شــقة ســكنية ،باإلضافــة إلــى مجموعــة
مــن المرافــق عاليــة الجــودة ،بمــا فــي ذلــك

المــدارس الدوليــة ،وعالمــات التجزئــة التجاريــة
ً
عالميــا ومرافــق التســلية
المعتــرف بهــا
والترفيــه ،ونــادي الغولــف ومجمــع رياضــي
حديــث.
كمــا تتعــاون "دامــاك" مــع عــدد مــن العالمــات
المعروفــة عالميـ ًـا فــي بعــض المشــاريع ضمــن
"دامــاك هيلــز" ،ومــن أبــرز هــذه العالمــات:
"باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" و"فنــدي
كازا" ومؤسســة "ترمــب" ،وكل منهــا تضــع
لمســاتها ومفاهيمهــا للحيــاة الراقيــة داخــل
المشــروع.
ً
ً
خاصــا علــى
منتزهــا
كمــا يتضمــن المشــروع
مســاحة  4.3مليــون قــدم مربعــة ،وهــو
التطويــر األول مــن نوعــه فــي المنطقــة.
وتتميــز الفلــل الحصريــة بموقعهــا ضمــن
المســاحات الخضــراء المنفتحــة والمخصصــة
لســكان المجتمــع.

•منازل "تاون هاوس"
•وحــدات فخمــة فــي أبنيــة متوســطة
وشــاهقة االرتفــاع بإطاللــة علــى ملعــب
الغولــف أو المنتــزه
•مــدارس دوليــة مــن مرحلــة مــا قبــل
المدرســة إلــى المرحلــة الثانويــة
•مجموعــة مــن المطاعــم ومحــات التجزئــة
والتســوق ومنافــذ الترفيــه وغيرهــا الكثيــر
حــول ممشــى مســمى "ذا درايــف"
والــذي يوفــر بيئــة مجتمعيــة كاملــة للســكان
ُص ّمــم "دامــاك هيلــز" ليتضمــن مســاحة
إجماليــة قابلــة للبيــع تبلــغ  17.3مليــون قــدم
مربعــة .ومــن المزمــع إنجــاز "دامــاك هيلــز"
علــى مراحــل متعــددة لغايــة عــام .2019
وقــد تـ ّـم إنجــاز  2،000وحــدة ومــن ضمنهــا أول
مجموعــة مــن الفلــل والشــقق ،باإلضافــة إلــى
الكثيــر فــي مراحــل متقدمــة مــن التطويــر إذ تــم
تحديــد موعــد تســليمها قريبـ ًـا.

الخصائص المميزة لهذا التصميم:
•ملعــب غولــف "ترمــب انترناشــيونال غولــف
كلــوب دبــي" مــن تصميــم "جيــل هانــس"،
مــع ممــرات وأكاديميــة غولــف
•فلــل عائليــة مطلــة علــى ملعــب الغولــف أو
المنتزه

النادي (كلوب هاوس ) في "داماك هيلز"
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صحــي فاخــر وموقــع لرياضــة اليوغــا فــي
الهــواء الطلــق ومتاجــر البيــع بالتجزئــة بعالمــات
تجاريــة شــهيرة.

أعمال البناء في مارس 2017

أكويا أكسجين

وســتتولى مؤسســة "ترمــب" ،إدارة نــادي
الغولــف "ترمــب وورلــد غولــف كلــوب دبــي"
الــذي يتوســط المشــروع ،إذ تولــى تصميمــه
أحــد أكثــر أبطــال الغولــف العالمييــن نجاحـ ًـا فــي
تاريــخ اللعبــة" ،تايغــر وودز".

 55مليــون قــدم مربعــة مــن المســاحات الخضــراء توفــر أســلوب حيــاة متــرف
فــي قلــب الطبيعــة

فيال حجر في "أكويا أكسجين"

فــي عــام  ،2014تــم إطــاق مشــروع "أكويــا
أكســجين" الــذي يمتــد علــى مســاحة 55
مليــون قــدم مربعــة فــي منطقــة "دبــي
النــد" .ويوفــر المشــروع مســاحات خضــراء
خصبــة تعــد مثاليــة للهــروب مــن صخــب
المدينــة .ويســتند مفهــوم المشــروع علــى
ً
بعيــدا عــن الزحمــة .وتحيــط
الخضــار والعزلــة
َ
المناظــر الطبيعيــة الخصبــة وشــاالت الميــاه
بالمنــازل ذات الكفــاءة مــن حيــث الطاقــة ضمــن
هــذا المشــروع.

وســيقدم "فيســتا لوكــس" ممشــى طويــل
للتســوق الراقــي والمطاعــم والترفيــه
فــي إطــار جميــل ،مــع  2000شــقة فندقيــة
مفروشــة متفاوتــة األحجــام ،وكل ذلــك
بإطاللــة اســتثنائية علــى المشــروع والبحيــرة
والممــرات الخضــراء لـــ "ترمــب وورلــد غولــف
كلــوب دبــي" .وسيشــمل مشــروع "أكويــا
ً
أيضــا غابــة اســتوائية مفعمــة
أكســجين"
بالحيــاة ضمــن نظــام بيئــي تحــت قبــة الســماء
المذهلــة.

ويقــع مشــروع "أكويــا أكســجين" علــى امتــداد
شــارع أم ســقيم ويبعــد حوالــي  ١٥دقيقــة
مــن مشــروع "دامــاك هيلــز" .وســيوفر هــذا
المشــروع أجــواء راقيــة وأســلوب حيــاة مــن
الدرجــة األولــى ،إذ ســيضم عقــارات ســكنية
معاصــرة بأحجــام مختلفــة تحيــط بملعــب
الغولــف المكــون مــن  ١٨حفــرة بمعاييــر دولية،
فضــا عــن ســوق منتجــات عضويــة ومركــز
ً

ويتميز "أكويا أكســجين" بالمســاحات الخضراء
ـرا فريـ ً
الخصبــة التــي تجعلــه تطويـ ً
ـدا مــن نوعــه.
كمــا يوفــر "أكويــا أكسجين"مســاكن منخفضــة
االنبعاثــات حيــث تســتخدم عمليــة إعــادة تدويــر
المــواد والطاقــة الشمســية ،ممــا يجعلــه
العنــوان األول للمســاكن الخضــراء المترفــة
فــي دبــي.

"فيستا لوكس" في "أكويا أكسجين"
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ً
وفقــا للوائــح
وســيتم تشــييد المنــازل
ومواصفــات "المبانــي الخضــراء" المطبقــة
فــي دبــي باســتخدام مــواد ذات الكفــاءة مــن
حيــث الطاقــة والدهانــات منخفضــة االنبعاثــات
واإلضائــة والتكييــف الصديقــة للبيئــة وأنظمــة
تســخين الميــاه علــى الطاقــة الشمســية،
ياإلضافــة إلــى ري المســاحات الخضــراء .كمــا
تــم تصميــم شــبكة الطــرق فــي المشــروع
بطريقــة تقلــص التلــوث البيئــي إلــى أدنــى
حــد ممكــن ،كمــا ســتوجد مســاحات مخصصــة
للدراجــات الهوائيــة والســيارات الهجينــة
والســيارات الكهربائيــة.

فيال في "أكويا أكسجين"
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أيكون سيتي
رمز معماري جديد على شارع الشيخ زايد وبإطاللة على قناة دبي المائية
يمتــد مشــروع "أيكــون ســيتي" التطويــري،
الــذي يضــم أربعــة أبــراج ،علــى مســاحة 4
مالييــن قــدم مربعــة ويقــع علــى شــارع الشــيخ
زايــد وبإطاللــة علــى قنــاة دبــي المائيــة .ويوفــر
المشــروع التطويــري متعــدد االســتخدامات
والــذي مــن المقــرر أن يصبــح وجهــة معماريــة
جديــدة فــي المنطقــة التجاريــة فــي المدينــة،
أســلوب حيــاة فريــد كونــه ســيمثل وجهــة مميــزة
للضيافــة والســكن والترفيــه عنــد اكتمالــه فــي
عــام .2021
ويضــم مشــروع "أيكــون ســيتي" "فنــدق
أيكــون والشــقق الفندقيــة" ،والــذي يرتفــع 80
ً
طابقــا ،وســيكون أول فنــدق لألجنحــة الفاخــرة
فــي دبــي ،وفنــدق "دامــاك ميــزون دو فيــل
والشــقق الفندقيــة" ،والمكــون مــن  63طابقـ ًـا،
ً
طابقــا ،وآخــر
وبــرج للمكاتــب مكــون مــن 65
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ً
طابقــا ،تشــمل
للشــقق الســكنية يرتفــع 60
ً
وشــققا تضــم غرفــة أو
اســتوديوهات فاخــرة
غرفتيــن أو ثــاث غــرف نــوم.
وترتبــط األبــراج مــن خــال منصــة مركزيــة،
"أيكــون بــازا" ،والتــي ســتحوي متاجــر تجزئــة
ومرافــق ترفيــه ومطاعــم ونــادي الشــاطئ
ومضمــار للجــري ومســاحة لرياضــة اليوغــا وســبا
وملعــب لألطفــال .وتبلــغ المســاحة األرضيــة
اإلجماليــة لهــذا المشــروع  3.2مليــون قــدم
مربعــة.
إن الموقــع المركــزي لشــارع الشــيخ زايــد وقنــاة
دبــي المائيــة يتيح للمســتثمرين االســتفادة من
مجموعــة واســعة مــن البنيــة التحتيــة والمرافــق
ضمــن المشــروع وحولــه ،مــع أقصــى قــدر مــن
التنقــل وســهولة الوصــول بالســيارة والمترو أو
التاكســي المائــي.

وقــد حصــد "أيكــون ســيتي" جائزتيــن
ً
تقديــرا للتميــز فــي التصميــم
مرموقتيــن
المعمــاري ،وهمــا جائــزة "أفضــل تصميــم
معمــاري فندقــي" لفنــدق أيكــون والشــقق
الفندقيــة ،وجائــزة "أفضــل تصميــم معمــاري
لمشــروع متعــدد االســتخدامات" لمشــروع
"أيكــون ســيتي" بأكملــه.
وســيأخذ "تحــدي أيكــون" مركــز الصــدارة ضمــن
المشــروع ،حيث ســيوفر تجربة ال مثيل لها في
الطابــق الـــ  80مــن بــرج فنــدق أيكــون والشــقق
الفندقيــة ليقــدم فرصــة نــادرة للضيــوف
تمكنهــم مــن الســير حــول حافــة ســقف البــرج
لعيــش مغامــرة حقيقيــة والتمتــع بمشــاهد
بانوراميــة للمدينــة مــن ارتفــاع  935قــدم (285
متــر) علــى شــارع الشــيخ زايــد وحديقــة الصفــا
وقنــاة دبــي المائيــة.

"أيكون بالزا" في "أيكون سيتي"
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داماك تاورز من باراماونت
هوتيلز آند ريزورتس دبي
ً
رواجا في دبي
أربعة أبراج شاهقة مطلة على منطقة البرج األكثر

يتكــون مشــروع "دامــاك تــاورز مــن باراماونــت
هوتيلــز آنــد ريزورتــس" من أربعة أبراج شــاهقة،
يفــوق ارتفاعهــا  250متــر ،وتضــم شــقق فاخــرة
متكاملــة الخدمــات ،مكونــة مــن غرفــة نــوم
واحــدة أو اثنتيــن أو ثــاث غرف .وطــورت داماك
المشــروع بالتعــاون مــع "باراماونــت هوتيلــز آنــد
ريزورتــس" ،ليعكــس أجــواء وجاذبيــة هوليــوود
ونمــط عيــش كاليفورنيــا المميــز والمــرادف
لشــركة "باراماونــت بيكتشــرز" العريقــة علــى
مــدى الـــ  104ســنوات الماضيــة.
وتخطــط "دامــاك" البتــكار هــذه األجــواء المميزة
المســتوحاة من هوليوود وتقوم ببيع الوحدات
فــي ثالثــة مــن األبــراج كشــقق فاخــرة متكاملــة
الخدمــات تحمــل عالمــة تجاريــة ،حيــث يتــم
تشــغليها مــن خــال "دامــاك ميــزون" .عــاوة
علــى ذلــك ،ســيضم أحــد هــذه األبــراج فنــدق
خمــس نجــوم وتتولــى تشــغيله "باراماونــت
هوتيلــز آنــد ريزورتــس" ،ويشــمل أكثــر مــن 800
ـاء علــى
غرفــة .ويتــم بيــع غــرف الفنــدق هــذا بنـ ً
برنامــج إدارة الوحــدات.
وســيتضمن "دامــاك تــاورز مــن باراماونــت
هوتيلــز آنــد ريزورتــس" مســاحات خضــراء
وأحــواض ســباحة ومراكــز صحيــة ومواقــف
ســيارات والعديد من المرافق الفاخرة .ويحتوي
المشــروع علــى مــا يزيــد عــن  1900وحــدة (بمــا
فــي ذلــك الفنــدق) ،بإجمالــي مســاحة قابلــة
للبيــع تبلــغ حوالــي مليونــي قــدم مربعــة.

ويقــع هــذا المشــروع الضخــم الــذي تبلــغ قيمتــه
حوالــي  500مليــون دوالر علــى شــارع الشــيخ
زايــد االســتراتيجي فــي دبــي .فمــع مفهــوم
المعيشــة والطابــع الراقــي المســتوحيين مــن
ســيقدم "باراماونــت
األســلوب الهوليــوودي،
ّ
تــاور هوتيــل آنــد ريزيدنســز" مســاحات واســعة
ومعــدات تقديــم رقميــة
للعمــل ،إنــاراة رائعــة
ّ
عاليــة الجــودة.
يضــم هــذا البــرج ذو الطوابــق الـــ  64والـــ 867
ّ
ً
وفندقــا
وحــدة ،متاجــر فــي الطابــق األرضــي،
فضــا عــن مجموعــة مــن
وشــقق ســكنية،
ً
وســائل الراحــة التــي تحمــل توقيــع "باراماونــت
هوتيلــز آنــد ريزورتــس" ،للنــزالء والقاطنيــن
حــد ســواء.
علــى ّ
ومــن المقــرر االنتهــاء مــن المشــروع فــي
عــام  ،2020إذ تــم منــح شــركة المقــاوالت
الصينيــة "تشــاينا ســتيت كونستراكشــن
إنجينيرينغ" الشــرق األوســط المحدودة (تشــاينا
ً
عقــدا بقيــة  554مليــون درهــم
كونستراكشــن)
لبنــاء الـــ  27طابقـ ًـا التي تضم مجموعة الوحدات
الفاخــرة.

أعمال البناء في مارس 2017

وفــاز هــذا المشــروع بالعديــد مــن الجوائــز كان
آخرهــا جائــزة “مشــروع بــرج العــام” ضمــن
“جوائــز كونستراكشــن ويــك لعــام ،"2016
ً
تقديــرا ألفضــل ممارســات البنــاء ،الســامة
واســتخدام التقنيــات المبتكــرة.

وتقــدر قيمــة مشــروع "دامــاك تــاورز مــن
باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" بـــ  1.35مليــار
دوالر أمريكــي ،ومــن المزمــع إنجــازه فــي عــام
.2017
امتّ ــد التعــاون الناجــح بيــن "دامــاك"
ً
عــددا مــن المشــاريع،
و"باراماونــت" ليطــال
وتشــمل "باراماونــت تــاور هوتيــل آنــد
ريزيدنســز" الــذي تــم إطالقــه عــام .2015
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داماك هايتس /
داماك ريزيدنزي

داماك إسكلوسيفا

إطاللة بانورامية على نخلة جميرا ومرسى دبي

بإطاللــة علــى شــارع الملــك فهــد ،يتمتــع دامــاك إسكلوســيفا
بموقــع متميــز فــي قلــب الريــاض

يقــع مشــروع "دامــاك هايتــس" فــي منطقــة
مرســى دبــي ويتمتــع بإطاللــة بانوراميــة علــى
نخلــة جميــرا ،كمــا يتميــز المشــروع بإطــاالت
مميــزة علــى طــول مرســى دبــي .يتيــح هــذا
البــرج الرائــع فرصــة للعمــاء لشــراء شــقق
ســكنية مكونــة مــن غرفــة أو غرفتيــن أو ثــاث
غــرف نــوم .ويقتــرب موعــد انتهــاء المشــروع إذ
مــن المتوقــع أن يتــم تســليمه فــي عــام .2017
وتــم تصميــم "دامــاك هايتــس" ليتضمــن
أكثــر مــن  600وحــدة بمســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ
ً
تقريبــا ومســاحة 0.9
 1.5مليــون قــدم مربعــة
مليــون قــدم مربعــة قابلــة للبيــع .وتم تخصيص
الطوابــق العليــا مــن البــرج لـ"دامــاك ريزيدنــزي"،
مــع تصميمــات داخلية مبتكرة من "فنــدي كازا".

ً
طابقــا،
يتألــف دامــاك إسكلوســيفا مــن ٣٠
بتصميمــات داخليــة مبتكــرة مــن "فنــدي كازا"
ويقــع فــي وســط مدينــة الريــاض بإطاللــة
علــى بــرج المملكــة .يضــم المشــروع أكثــر مــن
 ١٠٠شــقة فخمــة متكاملــة الخدمــات .بتصاميــم
داخليــة "مــن فنــدي كازا" (بمــا فــي ذلــك األثــاث
ً
ونظــرا لألســلوب والخصوصيــة
والتجهيــزات).
المطلوبــة مــن قبــل العمــاء المميزيــن
الذيــن تتوقــع الشــركة اهتمامهــم الكبيــر بهــذا
المشــروع ،تكــون الطلبــات لشــراء الوحــدات في
هــذا البــرج بطريقــة الدعــوة الخاصــة فقــط.
وكان هــدف الشــركة أن يقــوم "دامــاك
إسكلوســيفا" بتوفيــر أرقــى وأفخــم الوحــدات
الســكنية فــي المبانــي الشــاهقة فــي
الســعودية ،إذ ســيتم تســليمه فــي عــام .2017
باإلضافــة إلــى توفيــر صالــة رياضــة وحــوض
ســباحة وســبا ومطاعــم فخمــة بأعلــى
المســتويات ،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".
يتضمــن البــرج  466وحــدة ،بمســاحة 0.6
مليــون قــدم مربعــة قابلــة للبيــع ،إذ تبلــغ قيمــة
المشــروع حوالــي  335مليــون دوالر أمريكــي.
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"داماك ميزون مول ستريت"

داماك ميزون للفنادق والمنتجعات
ً
ً
فريدا بين دفء المنزل وأرقى معايير الخدمات الفندقية
تناغما

"تعــد الغــرف أو الشــقق الفندقيــة اســتثمار جيــد

دامــاك للفنادق والمنتجعــات هي ذراع الضيافة
لدامــاك العقاريــة وتديــر  6مشــاريع مــن الشــقق
الفندقيــة الفاخــرة متكاملــة الخدمــات تحــت 4
عالمــات ضيافــة مختلفــة هي "دامــاك ميزون"
و "دامــاك ميــزون رويــال" و "دامــاك ميــزون
دو فيــل" باإلضافــة إلــى "أيكــون للفنــادق
والمنتجعــات" الفاخــرة .وتقــع هــذه الفنــادق
وتوفــر اإلقامــة
ّ
بشــكل مثالــي فــي قلــب دبــي
للمســافرين مــن عائــات ورجــال أعمــال علــى
مــدار العــام .ومــن المزمــع افتتــاح المزيــد مــن
المشــاريع فــي العــام  ،2017مــا يضيــف 900
وحــدة إلــى عــدد الغــرف الحاليــة التــي تتجــاوز
 ١،٥٠٠جنــاح وغرفــة فندقيــة.

فــي قطــاع الســياحة المتنامــي ،إذ تأتــي بعوائــد
عاليــة للمســتثمر".

ً
عنوانــا
وتعــد دامــاك للفنــادق والمنتجعــات
ّ
لألناقــة والرقــي ،إذ ترفــع معاييــر الضيافــة
الفاخــرة فــي دبــي .توفــر الشــركة بفنادقهــا
ومنتجعاتهــا المتواجــدة فــي وســط مدينــة
دبــي والخليــج التجــاري ،المــكان المثالــي لمــن
ينشــدون االنغمــاس فــي أســلوب حيــاة دبــي
مــع الراحــة والعمليــة اللتيــن يتمتّ عــان بهمــا فــي
كنــف منازلهــم.
ويمكــن للنــزالء والقاطنيــن في دامــاك للفنادق
والمنتجعــات االختيــار مــن بيــن تشــكيلة رائعــة
مــن العالجــات والباقــات فــي ســبا فاخــر يقــدم
الهــدوء والســكينة ،ومجموعــة مــن العالجــات
كل منهــا منتجــات فاخــرة تحمــل
تُ ســتعمل فــي ّ
أن
كما
و"روديال".
فلوريان"
توقيع "كيرستين
ّ
أحــواض الســباحة بنظــام تحكّم حــراري ،وصاالت
المجهزة بمعـ ّـدات  TechnoGymالعالية
الرياضــة
ّ
توفــر هــي أيضـ ًـا النشــاط والحيويــة.
الجــودةّ ،
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فلل "ذا بارك" في داماك هيلز

أعمال الشركة

أداؤنا على مدار العام

موظفو داماك واألقسام التنظيمية
إدارة المخاطر
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9,065
7,048

2,424

2,645

7,961
6,788

1,063

1,221

مواصلة االستثمار في تنفيذ المشاريع
بدعم من نهج يمتثل بإدارة السيولة
المنضبطة

7,156

8,536
12,618

4,499

الديون

رأس المال المدفوع

3,816

9,831

4,500

5,736
3,765

صافي الديون

إجمالي األصول

%15.5

7,385

24,626

23,447

%30.2

مواصلة نمو حقوق المساهمين وإجمالي
األصول

%16.1

[ اإليرادات (مليون درهم) ]

[ العقارات التطويرية (مليون درهم) ]

%38.3

2016

2015

2014

2013

2015
2016
[ رأس المال المدفوع
وإجمالي األصول (مليون درهم) ]

630

[ المبيعات المحجوزة (مليون درهم) ]

أسفرت تحديات الحالة االقتصادية اإلجمالية
إلى انخفاض المبيعات المحجوزة في عام
 2016مقارنة بعام 2015

1,725

2015

2016

[ السلفات وصافي الديون (مليون درهم) ]
ً
تقريبا في رصيد المديونية .مواصلة
ال تغيير
الحفاظ على صافي النقد بدعم من مجموع قوي
للنقد واألرصدة لدى البنوك

2015

2016

[ نسب التعزيز المالي ]
نسب متحفظة للتعزيز المالي

5,064

5,634

2,092

2,902

اإليرادات من بيع
األراضي

3,695

%56

%59

4,515
%52

%53

العقارات التطويرية
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] الوحدات التي تم إنجازها [

إنجاز أكثر من  2400وحدة خالل عام .2016
ويشمل هذا أكثر من  1600وحدة تم إنجازها
في داماك هيلز

الوحدات المنجزة

فــي العــرض .وســتحتاج دبــي إلــى إضافــة مــن
 20,000إلــى  25,000وحــدة جديــدة سـ ً
ـنويا إلــى
عــدد الوحــدات الســكنية المتوفــرة حاليـ ًـا ،والتــي
تُ َعــد أقــل بقليــل مــن  500,000منــزل .وتُ سـ ّـلط
شــركات الوســاطة العقاريــة الرائــدة الضــوء
علــى حقيقــة أن معــدالت تحقيــق المشــاريع
فــي دبــي تبلــغ حوالــي  ،%50 - 30مــا يشــير
إلــى أن العديــد مــن المشــاريع المعلنــة ســيتم
إلغائهــا أو تأخيرهــا ،وهــذا بــدوره ســيقلل مــن
ً
فعليــا.
عــدد الوحــدات التــي ســيتم تســليمها
وبالنســبة للعــام  ،2017نتوقــع أن يتوافــق عــدد
الوحــدات الجديــدة التــي ســيتم تســليمها مــع
العــام .2016

اإلنجازات التشغيلية
فــي العــام  ،2016نجحــت دامــاك العقاريــة
كمطــور عقــاري رائــد ،إذ
بترســيخ مكانتهــا
ّ
قامــت الشــركة بإنجــاز أكثــر مــن  2,000مــن
الفلــل والشــقق فــي "دامــاك هيلــز" ،مجتمــع
الغولــف الدولــي الممتــد علــى مســاحة 42
مليــون قــدم مربعــة .وكان "دامــاك ميــزون
دو فيــل تينــورا" ،البــرج الــذي يتضمــن شـ ً
ـققا
فندقيــة فاخــرة متكاملــة الخدمــات ويتميــز
بموقعــه االســتراتيجي بالقــرب مــن مطــار
آل مكتــوم الدولــي ،أول مشــروع يتــم إنجــازه
وتســليمه فــي منطقــة دبــي الجنــوب.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تســليم أكثــر مــن
 600وحــدة فندقيــة فــي "دامــاك ميــزون ذا
ديستنكشــن" و"دامــاك ميــزون بايــز إيــدج".

2015

2016

نسبة الديون إلى
إجمالي األصول

ً
ً
انخفاضــا فــي
أيضــا
وشــهد العــام 2016
مســتويات الوحــدات الســكنية المعروضــة أكثــر
مــن المتوقــع ،إذ بلــغ إجمالــي عــدد الوحــدات
التــي تــم تســليمها فــي ســوق دبــي بأكملــه
حوالــي  14,000وحــدة جديــدة .وإذا مــا وضعنــا
باالعتبــار أن هــذا الرقــم كان أعلــى بكثيــر مــن
عــدد الوحــدات التــي تــم تســليمها خــال الفتــرة
مــن  2013إلــى  ،2015والــذي بلــغ حوالــي
 8,000وحــدة ،فــإن ذلــك يــدل مــرة أخــرى علــى
أن قلــة المعــروض هــو أمــر واقعــي فــي
الســوق ،إذ إن عــدد الســكان ينمــو بنســبة %5-4
ً
ً
متفوقــا بذلــك علــى معــدل التغيــر
ســنويا،

وال تــزال دبــي وجهــة اســتثمارية جذابــة ،وذلــك
بفضــل موقعهــا الجغرافــي االســتراتيجي،
والبنيــة التحتيــة ذات الطــراز العالمــي،
واقتصادهــا المتنــوع الــذي يعتمــد بشــكل أقــل
فضــا عــن التركيبــة الســكانية
علــى النفــط،
ً
متعــددة الجنســيات ،وعالقاتهــا التجاريــة
المتينــة مــع دول رائــدة مــن حــول العالــم.
ـإن ســوق العقــارات،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي اقتصــاد دبــي
المتنــوع ،ســتبقى وجهــة اســتثمار جذابــة
تتّ صــف بأســس متينــة ومســتدامة.

2016

2016

2015

2015

نسبة الديون إلى
حقوق الملكية

حالة سوق العقارات في دبي
اســتمرت منطقــة الشــرق األوســط خــال
العــام  2016بمواجهــة التحديــات التــي تعــود
إلــى مجموعــة مــن العوامــل الجيوسياســية
واالقتصاديــة .ومــع ذلــك ،تأتــي دبــي علــى
رأس قائمــة وجهــات االســتثمار اآلمنــة فــي
المنطقــة .ونحــن فــي شــركة دامــاك العقاريــة،
نســتفيد مــن هــذه المكانــة التــي تحتلهــا
اإلمــارة ،إذ ال يــزال الطلــب علــى االســتثمار
فــي قطــاع العقــارات قويـ ًـا .وصحيــح أن مرحلــة
النمــو الســريع فــي أســعار العقــارات مــن العام
 2011إلــى منتصــف العــام  2014قــد مضــت،
إال أن االســتقرار الكبيــر الــذي شــهدته األســعار
فــي اآلونــة األخيــرة بعــد فتــرة مــن التراجــع
الخفيــف يحمــل بــوادر مشــجعة ،بــل إن الزيــادة
الواضحــة فــي المبيعــات وحجــم المعامــات
فــي الســوق يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن
الفــرص الواعــدة.

وي َعــد قطــاع الســياحة مــن أبــرز القطاعــات
ُ
فــي دبــي ،حيــث نشــهد عامـ ًـا آخــر مــن النمــو
واالزدهــار فــي هــذا القطــاع ،إذ زاد عــدد زوار
دبــي بنســبة  %5مــن  14.2إلــى  14.9مليــون
فــي عــام  .2016وإذا مــا قمنــا بتحليــل معــدالت
النمــو ومقارنتهــا بالعــام  ،2015ســنالحظ بمــا
يثيــر اهتمامنــا أن المســاهمين الرئيســيين فــي
تحقيــق النمــو هــم مــن االقتصــادات الرائــدة
مثــل الهنــد وباكســتان والصيــن ،التــي حققــت
جميعهــا أرقــام نمــو مزدوجــة مقارنــة بالعــام
 .2015وال تــزال حكومــة دبــي تدعــم النمــو
علــى الصعيديــن االقتصــادي والديموغرافــي،
وخاصــة قبــل معــرض إكســبو  ،2020وذلــك
مــن خــال اســتثمارات كبيــرة فــي مجــال البنيــة
التحتيــة والفعاليــات العالميــة ،والتــي مــن
شــأنها أن تســاعد فــي دعــم الســوق وقطــاع
العقــارات حتــى عــام .2020

العقارات قيد
التطوير

كان عــام  2016العــام الــذي عــززت فيــه دامــاك مكانتهــا كمطــور عقــاري رئيســي ناجــح
مــن خــال تســليم أكثــر مــن  1،600مــن الفلــل والشــقق فــي "دامــاك هيلــز" ،مجتمــع
الغولــف العالمــي الــذي يمتــد علــى مســاحة  42مليــون قــدم مربعــة
وحتى تاريخ  31ديســمبر  ،2016حققنا مبيعات
محجــوزة بقيمــة تتجــاوز  7مليــارات درهــم
إماراتــي ،تشــمل مشــاريع ســكنية وفندقيــة
فــي "أيكــون ســيتي" ،المشــروع الــذي يمتــد
علــى مســاحة  4مالييــن قــدم مربعــة ويتضمــن
أربعــة أبــراج بإطاللــة علــى قنــاة دبــي المائيــة.

األراضي المملوكة
ألغراض التنمية التطويرية

أداؤنا على مدار العام

2016

2015

[ عناصر اإليرادات (مليون درهم) ]

2016

2015

[ الهوامش اإلجمالية ] %

ً
قويا
هامش إجمالي الربح ال يزال
بمستويات تتجاوز ٪55

2016

2015

[ صافي األرباح ]

ً
أساسا إلى انخفاض
تراجع صافي الربح يرجع
اإليرادات ولكن يبقى هامش صافي الربح قوي
بمستويات تتجاوز٪50

2016

2015

[ هامش صافي األرباح ] %
هوامش رائدة في القطاع
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موظفو داماك
واألقسام التنظيمية

يتم تنظيم موظفي داماك ضمن عدد من األقسام الرئيسية التي تشمل ما يلي:

تصميم المشاريع وتسليمها

المبيعات والتسويق

دعم المبيعات

فريق التصميم

المبيعات -
العقود واإلدارة

تقنية المعلومات
تنفيذ
األعمال الداخلية

إدارة عالقات
العمالء
ميزانية ونظم
المعلومات اإلدارية

المبيعات

الشؤون القانونية

عالقات المستثمرين

االتصال
المؤسسي

تطوير األعمال

القسم التجاري

إشــراك الموظفيــن
وتطويــر اآلداء

العقود

داماك للفنادق
والمنتجعات

المشتريات العامة
التقنيات
المطالبات
التدقيق التجاري
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التدقيق الداخلي

تتميــز شــركة دامــاك بوجــود فريــق يتولــى
اإلدارة الشــاملة للعالقــات مــع العمــاء
حيــث يتعامــل هــذا الفريــق مــع جميــع عناصــر
ً
بــدءا مــن الدفعــات المبدئيــة
شــراء العقــارات
ووصــوال إلــى تســليم المفاتيــح
والحجــوزات
ً
عنــد إنجــاز الوحــدات .ويعــد فريــق إدارة عالقــات
ً
أيضــا نقطــة االتصــال األولــي ألي
العمــاء
عميــل طــوال فتــرة العمليــة ،الســيما وأن هــذا
الفريــق هو المســؤول عــن إدارة كافة الطلبات.
يســتعمل الفريــق أحــدث نســخ نظــام األوراكل
.eBusiness Suite ERP

يقــوم فريــق التســويق فــي شــركة "دامــاك"
بالوصــول إلــى المشــترين المحتمليـــن فــي
بلدانهــم األم .وتســتعين الشــركة بمنهــج "٣٦٠
درجــة" مســتخدمة االنترنــــت ووســائل التواصــل
االجتماعــي باإلضافــة إلــى اإلعالنــات التقليديــة
فــي التلفزيــون والمطبوعـــات واإلعالنــات
الخارجيــة.

المبيعات:
يصــل عــدد أفــراد فريــق المبيعــات إلــى أكثــر من
 6٠٠موظــف .ويعتبــــر هـــذا الفريــق مســــؤوال
عن العمــــل مــــع العمــــاء المحتملين كي يوفـر
لهــم أفضــــل منتــــج فاخــــر يلبــــي احتياجاتهــــم.
يعمــــل الفريق في  ١٢مركـــ ً
ـزا للمبيعــــات علــى
مســــتوى العالــــم ،مــــع تركيــــز خــــاص علــــى
إمــــارة دبــــي ،كمــــا أنــــه يســــتفيد مــــن شــبكات
التواصــــل الحاليــــة ومن دعــم فريــق التســويق
للتعــــرف علــــى الفــــرص المتاحــــة وكيفيــــة
تحويلهــــا إلــــى واقــــع.
ً
أيضــا الجــوالت الترويجيــة
يدعــم ذلــك
الموسعة والفاعلة التــي تتــم مــن أجــل تعزيــز
المبيعــــات ،حيــــث تغطــــي العديــــد مــن الــدول
التــــي تقــــع فيهــا الشــرائح الســــكانية الرئيســة
المســــتهدفة .يعمــــل فريــــق المبيعــــات مــــع
وكالء المبيعــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم
وذلــــك مــــن أجــــل توفيــــر المعلومـــات والدعم،
ويكــــون مســــؤول المبيعـــات هــو المكلــف
بتحويــل العمــاء المحتمليـــن إلــــى مشــترين.
الوكالء:

إدارة المرافق

مراقبة المشاريع

التسليم

الرهن العقاري

الموارد البشرية

تمويل المشاريع

مراقبة االئتمان

التحصيل المالي

االمتثال

التصميم الداخلي
األعمال الميكانيكية
والكهربائية والسباكة

التسويق

الشؤون المالية
االبتكار وتخطيط
األعمال

فريق التنفيذ

الوكالء

المهام المؤسسية

إدارة عالقات العمالء:

التسويق:

يش ـكّل قســم الــوكالء نقطــة التقــاءٍ مخصصــة
لــكل العمــاء وسماســرة العقــارات الذيــن
ّ
يتكفلــون ببيــع مشــاريع دامــاك .كمــا أنــه
ّ
منخــرط فــي عمليــة التوثيــق إلصــدار العمولــة
وال غنــى عــن دوره فــي إتمــام دفــع العمولــة
للــوكالء .وهــم يحافظــون علــى عالقــات صحيــة
مــع شــبكة السماســرة القائمــة والمتكاملــة مــع
مبيعــات مشــاريع دامــاك .عــاوةً علــى ذلــك
فإنهــم يبحثــون باســتمرار عــن فــرص تطويــر
ضــم عمــاء جــدد فــي المناطــق
األعمــال عبــر
ّ
الجغرافيــة القائمــة والجديــدة.

وتفخــر شــركة "دامــاك" بامتالكهــا فريقـ ًـا قويـ ًـا
مــن الخبــراء ممــن يمكنهــم االســتجابة الســـريعة
لديناميكيــات الســوق واالســتفادة مــن الفــرص
فــي العديــد مــن الــدول.
كمــا تتمتــع الشــركة بتواجــد مباشــر وقــوي فــي
أشــــهر المناطــــق الســــياحية فــــي دبــــي ،بـــ ً
ـدءا
مــن المطــار الدولــي ووصــوال إلــى أكثــر المراكز
التجاريــة فــي دبــي ازدحامـ ًـا .وتتمتــع "دامــاك"
كذلــــك بتواجــــد قــــوي مــــن خــــال جــــوالت
المبيعــــات الترويجيــــة فــــي بعــض الــــدول ،مــن
بينهــــا الهنــــد وباكســــتان والصيــــن والمملكــة
المتحــدة وكافــــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وكذلــك فــي دبــي.
ويدعــــم هــــذه األنشـــطة حملــــة تســــويق مــــن
خــالل قاعــدة بيانــات فاعلــة تعتمــد علــى قائمة
مســبقة التأهيــل تضــم  ٢٥٠ألــف اســم .وتعــد
حمــات دامــاك الترويجيــة عبــر اإلنترنــت وعلــى
أرض الواقــع ذات فعاليــة مجديــة تمكننــا مــن
الوصــول إلــى حوالــي  100مليــون مــن العمــاء
المحتمليــن كل شــهر مــن خــال أكثــر 10نقــاط
تواصــل عبــر  25بلــد.
ويدعــم ذلــك التواجــد القــوي علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي الــذي يســمح لنــا
بالتواصــل مــع جمهورنــا األساســي وهــم
فــي بلدانهــــم األم .وتضـــم صفحـــة "دامـــاك"
اآلن علــى فيســبوك أكثــر مــن  ٣٠٠،٠٠٠متابــع
ويدعمهــا عــدد كبيــر مــن المتابعيــن علــى تويتــر
ويوتيــوب .كمــا يتــم توجيــه االتصــاالت الحاليــة
والمحتملــة إلــى موقــع الشــركة االلكترونــي:
 www.damacproperties.comالــذي قــام
بزيارتــه فــي عــام  ٢٠١٥أكثــر مــن  ١,٥مليــون
مســتخد م .
واســتمرت شــركة "دامــاك العقاريــة" فــي
برنامجهــا القــوي للتعرفــة بمنتجاتهــا فــي جميــع
أنحــاء إمــارة دبــي ،حيــث تقــوم الشــركة بوضــع
إعالنــات خارجيــة فــي مواقــع هامــة ،وبشــكل
أساســي على طرقـــات هامة تربط المطار بأهم
الوجهــات الســياحية.

المبيعات  -العقود واإلدارة:
ُيعنــى قســم عقــود المبيعــات بالنظــام
الداخلــي الخــاص بــإدارة الوحــدات منــذ لحظــة
إطــاق المشــروع ،باســتخدام أحــدث أنظمــة
المعلومــات ،إذ يقــوم فريــق المبيعــات بحجــز
الوحــدات المباعــة لتجنّ ــب تعــدد حجــوزات
العقــار نفســه ،وتزويــد شــبكة مبيعاتنــا بالئحــة
الوحــدات المتوفــرة للبيــع .ويعتبــر تجنــب
تعــدد الحجــوزات ضروريــا لتجنّ ــب النزاعــات بيــن
العمــاء .كمــا يرصــد القســم ســعر المبيــع
األدنــى فــي مختلــف المشــاريع ويدعــم اإلدارة
العليــا فــي اتّ خــاذ قــرارات التســعير .إلــى جانــب
يحــدث بيانــات التحصيــل مــن
مــا ســبق فإنــه
ّ
وينبــه قســم التحصيــل
العمــاء فــي النظــام
ّ
ّ
ويتولــى قســم
إلــى تأخــر الزبــون فــي الســداد.
كل المســتندات
مهمــة تأميــن ّ
عقــود البيــع
ّ
الالزمــة للعمــاء لتســجيل الوحــدات وإصــدار
اتفاقــات البيــع والشــراء.
مراقبة االئتمان:
تطــور
ُيعنــى قســم مراقبــة االئتمــان برصــد
ّ
التحصيــل مــن مشــتري العقــارات علــى الخارطة
يحفــز
كل مشــاريع دامــاك .وهــو ّ
وذلــك فــي ّ
رفــع فواتيــر للعمــاء والتواصــل معهــم بشــأن
المدفوعــات فــي حســابات الضمــان.
إدارة المشروعات:
هنــاك أكثــر مــن  ٥٠٠موظــف يعملــــون فــــي
قطــــاع إدارة المشــــروعات ،وهــــم مســــؤولون
عــــن عمليــــات التطويــــر لمشــــروعات الشــــركة.
يشــمل ذلــك جميــع عمليــات المشــتريات
والعمــل مــــع المقاوليـــن الرئيســيين والفرعييــن
والتوظيــف وخطــوط التوريــد وذلــك لضمـــان
اســتمرار تدفــــق عمليــات التســليم بسالســة.
يضــم الفريــق أيضـ ًـا فريــق تصميــم خبيـــر يعمــل
مــع استشــاريين مــن الخــارج وذلــك لتقديـــم
أفضــــل المشــــروعات المميــــزة التــــي تلبــــي
احتياجــــات المشــــترين ويســــتعمل أفضــــل
متطلبــــات المســــاحات مــــن أجــــل تأميــن
أفضــــل اســتخدام ممكــن إلجمالــي المســاحات
الطابقيــــة .كمــــا يعمــــل الفريــــق علــى ضمــان
المرونــة فــي التصميمــات بحيث تسمح بإجــراء
التغييــــرات فــــي جميــــع مراحــل العمليــة وذلــك
مــــن أجــــل تقديــــم األفضــــل حســــب احتياجــــات
ً
ووفقــا لديناميكيــــات الســــوق.
العمــــاء
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الشؤون المالية:
يعتبــــر فريــــق الشــــؤون الماليــة لــــدى "داماك"
مســؤوال عــــن إدارة األداء المالــــي للشــــركة
ً
والحســــابات وإدارة الهيــــكل الرأســــمالي وإدارة
الميزانيــــة العموميــــة وإدارة نظــــم المعلومــات
والتوقعــــات وتقديــــم التقاريــــر وإعــــداد
الموازنــــات.
كمــا تضــم األنشــــطة اليوميــــة لهــــذا الفريــــق
عمليــــات تقييــــم لجــــدوى التوقعــــات الماليــــة
لمشــروعات التطويــر الجديــدة وإدارة الميزانية
وإدارة االئتمــان والتمويــل التشــغيلي.
االبتكار وتخطيط األعمال:
يعمــل فريــق اإلبتــكار وتخطيــط األعمــال فــي
"دامــاك" للوصــول إلــى أفضــل األراضــي
بأفضــل األســعار وفــي أفضــل األوقــات
فـــي الســوق وذلــك لضمــان اســتمرار تدفــق
المشــروعات الجديــدة ووصولهــا إلــى الســوق
فـــي الوقــت المناســب.
يتميــز فريــق العمــل بفهمــه العميــق لظــروف
الســــوق هــــذا إلــــى جانــــب قاعــــدة بيانــــات
االتصــاالت الضخمــــة المتوافــــرة لديــــه ،األمــر
الذي يســــاعده علــــى توفيــــر أفضــل األراضــي
للشــركة.
يتخــذ فريــق التخطيــط مســؤولية وضــع أســس
للمقارنــة وتحديــد معاييــر أداء شــاملة ورصــد
أداء مختلــف وظائــف األعمــال والمبيعــات
وعمليــات إدارة العالقــات مــع العمــاء ،وتنفيــذ
المشــاريع وتخطيــط القــوى العاملــة وغيرهــا
مــن وظائــف الدعــم األخــرى للشــركة .ويقــوم
الفريــق بدمــج جميــع وظائــف العمــل لرفــع
المعلومــات إلــى فريــق اإلدارة العليــا كمــا أنــه
مســؤول أيضــا عــن أتمتــة األعمــال لتحســين
الكفــاءة علــى مســتوى المنظمــة ككل.
الموارد البشرية:
يضــم قســم المــوارد البشــرية فــي "دامــاك"
فريــق التوظيــف ،الــذي يهتــم بالتخطيــط فــي
مجــال القــوى العاملــة والتوظيــف ضمــن
المواقــع المحليــة والدوليــة التابعــة للشــركة،
فــي حيــن يقــوم فريــق عمليــات المــوارد
البشــرية باالهتمــام باالحتياجــات التشــغيلية
والخدماتيــة اليوميــة للموظفيــن .وتغطــي
مســؤولية هــذا القســم تعريــف الموظفيــن
بالشــركة والوظيفــة ،باإلضافــة إلى مســؤولية
دفــع الرواتــب.
إشراك الموظفين وتطوير اآلداء:
تتمثــل رؤيــة قســم "إشــراك الموظفيــن
وتطويــر اآلداء" بتأســيس ثقافــة التعلــم
واآلداء حيــث يجــد كل موظــف فرصــة مناســبة
ويحصــل علــى الدعــم للمشــاركة والمســاهمة
والنمــو مــع شــركتنا.
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وتشــمل مجــاالت التركيــز األساســية
للقســم إدارة التعويضات واآلداء ،عالقات
الموظفيــن وإشــراكهم ،التطويــر المؤسســي
والتعلــم والتنميــة.

اليوميــة الداخليــة والخارجيــة ،حيــث يعمــل
الفريــق مــع مجموعــة كبيــرة مــن الصحافــة
المحليــة والدوليــة وكذلــك وســائل اإلعــام
المرئيـــة لضمــان االســتمرارية فــي وصــول
الرســائل اإليجابيــة ،كمــا أن هــذا القطــاع
مســؤول عــن جميــع عمليــات إدارة االســـم
التجــاري والمخاطــر التـــي قــد تؤثــر على ســمعة
العمــل وعالقــات المســتثمرين والتقاريــر
السنوية والسـجالت التنظيميـة والمســؤولية
االجتماعيــــة للشــــركة واالتصــاالت فــي وقــت
األزمــات وكتابـــة الخطابـــات التــي يتم إلقاءهـــا.

ويشــل ذلــك األبحـــاث وشــراء وتنفيــذ أحــدث
البرمجيــات للحفــاظ علــى وضــع الشــركة
المتقــدم مــن حيــث الفعاليــة والخدمــة إضافــة
إلــى تقديـــم عمليــات صيانــة يوميـــة وفعالــة
للنظــم والبرمجيــات الحاليــة.

ً
أيضــا بشــكل وثيــق مــع
كمــا يعمــل الفريــق
شــركاء "دامــاك" مـــن األســماء التجاريـــة
البــــارزة ،بمــا فــي ذلــك "فيرساتشــــي"
و"فنــدي" و"باراماونــت هوتيلــز آنــد
ريزورتــس" و"ترمــب" و"بوغاتــي" و"تايجــر
وودز ديزايــن".

يوجــــد لــــدى شــــركة دامــــاك فريــــق قانونــــي
شــــامل يعمــــل مــــن أجــل الدعــم والدفــاع عــن
مصالــــح الشــــركة .يغطــــي ذلــــك كافــــة البنود
مــن االتفاقيــات التعاقديــة مــع كبــار الشــركاء
ولالســــتحواذ علــــى األراضــــي واالتفــــاق
وصــوال إلــــى حمايــــة البيانــــات
مــــع العمــاء
ً
وضمان وجــــود إطــــار قانونــــي ســــليم يتعلــق
بالتزامــــات الشــــركة فيمــــا يخــــص البورصــــة
واإلفصاحــــات.

عالقات المستثمرين:

تقنية المعلومات:
يســــند إلــــى فريــــق عمــــل تقنيــــة المعلومــات
فــــي شــــركة "دامــــاك" مســــؤولية الحفــــاظ
علــــى خدمــــة تقنيــــة آمنــــة وســــريعة وفعالــــة
لجميــــع األقسام والموظفيــــن وذلــــك لتعزيــــز
تدفــــق العمــــل وفعاليتــــه.

الشؤون القانونية:

االتصال المؤسسي:
يعتبـــر قطــاع االتصــال المؤسســي لــدى
مســؤوال عــن جميــع االتصــاالت
"دامــاك"
ً

يتخــذ فريــق عالقــــات المســــتثمرين فــــي
"دامــــاك العقاريــة" مســؤلية إدارة كافــــة
عمليــات التفاعــل مــع المســاهمين ،المحلليــن
والمســتثمرين القائمين والمحتمليــن وغيرهم
فــي أســواق رؤوس األمــوال .ويشــــمل ذلــــك
ً
أيضــا الجــــوالت الترويجيــــة التــي تســتهدف
المحلليــــن والمســــتثمرين ،وحضــور منتديــات
المســتثمرين حــول العالــم ،وكذلــــك العالقــــات
العامــــة الماليــــة .ويجــدر الذكــر أن "دامــاك"
هــي عضــو فــي جمعيــة عالقــات المســتثمرين
فــي الشــرق األوســط (.)MEIRS

إدارة المرافق:
يتخذ فريــــق عمــــل شــــركة "الكشــري فاســيلتيز
مانجمنــــت" ذ.م.م .التابعــــة لشــــركة دامــاك
مســــؤولية إدارة المرافــــق فــــي العديــــد مــــن
األبنيــــة الشــــهيرة التابعــــة لـ"دامــاك العقاريــة"
بما فــي ذلــك "ذا ويفــز" و"أوشــن هايتــس"
و"بــــارك تــــاورز" وغيرهــــا العديــــد مــــن األبنيــة.
وقــــد حــــاز الفريــــق خــال الســنوات الماضيــة
علــى ثــالث مــن أهــم شــهادات اآليــزو والتــي
تغطــــي "نظــــام إدارة الجــــودة" و"نظــــام إدارة
الصحــــة والســــامة المهنيــة" و"نظــــام اإلدارة
البيئيــة".
كمــــا أن هــــذا الفريــــق مســــؤول عــــن تقديــــم
ً
وفقــا لمــــا
الخدمــــات لجمعيــات المــــاك،
يتطلبــــه القانــــون بالنســــبة للمشــــروعات ذات
الملكيــــة المشــــتركة ،وكذلــــك خدمــــات إدارة
المرافــــق العامــــة للمناطــــق المشــــتركة فــــي
مشــــروعات "دامــــاك" المنجــــزة.
ويشــمل ذلــك التفــاوض بشــأن عقــود
المورديــن والصيانــة وإعــداد الميزانيــة الســنوية
وتنفيــذ صيانــة المبانــي (ســواء داخليـ ًـا أو مــــن
خـــال إســنادها إلــى الغيــر) ،والتعامــل مــع
مســائل التأميــن الروتينيــــة وتقديــــم الخدمــــات
المحاســــبية مثــــل ســــداد الفواتيــــر وإدارة
الحســــابات وخدمــــات الســكرتاريا العامــة.
الرهن العقاري:
تأســس قســم الرهــن العقــاري متكامــل
الخدمــات فــي شــركة دامــاك العقاريــة عــام

 2014بهــدف توفيــر الدعــم المباشــر للعمــاء
الحالييــن والجــدد .ومــن خــال تقييــم الوضــع
المالــي الحالــي للعمــاء وتقديــم المشــورة
لهــم حــول منتجــات التمويــل العقــاري التــي
تلبــي احتياجاتهــم الماليــة ،يمكــن ترتيــب
إجــراءات التمويــل إمــا بغــرض شــراء عقــار جديــد
أو إعــادة تمويــل محفظــة حاليــة .ويعمــل هــذا
القســم مــع بنــوك محليــة وعالميــة لتوفيــر هــذه
الخدمــة ،كمــا يســاهم أعضــاء الفريــق فــي
تســهيل اإلجــراءات المطلوبــة للعمــاء مــع
دائــرة األراضــي واألمــاك فــي دبــي .ليــس
هــذا فحســب ،إذ يتعــاون أعضــاء الفريــق أيضـ ًـا
بشــكل فعــال مــع البنــوك إلطــاق حمــات
رقميــة ومشــاريع مشــتركة تهــدف إلــى الترويــج
ألحــدث المشــاريع العقاريــة مــع توفيــر حلــول
تمويــل بموافقــات فوريــة.
االمتثال:
ّ
يتمثل دور قسم االمتثال في ضمان االلتزام
التنظيمــي بقانــون الشــركات التجاريــة ،والئحــة
حوكمــة الشــركات وقواعــد التســجيل واإلدراج
واإلفصــاح الصــادرة عــن الســلطات التنظيميــة
ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى
ويقيــم
هــذا االلتــزام .كمــا أنّ ــه يســتعرض
ّ
مســائل أو مخــاوف االمتثــال داخــل الشــركة.
وهــو يضمــن أن مجلــس اإلدارة واإلدارة
والموظفــون ملتزمــون بالقواعــد واللوائــح،
وأن سياســات الشــركة وإجراءاتهــا متّ بعــة
بالفعــل .ويقــوم مســؤول االمتثــال بمســاندة
لجنــة التدقيــق لتنفيــذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة
للحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن أفضــل

الممارســات لحوكمــة الشــركات بهــدف حمايــة
مصالــح جميــع األطــراف المعنيــة.
التدقيق الداخلي:
ّ
يتولــى قســم التدقيــق الداخلــي فــي دامــاك
مهمــة إجــراء تقييــم مســتقل للمخاطــر
ّ
والحوكمــة وإجــراءات الرقابــة الداخليــة داخــل
الشــركة ويعمــل علــى إضافــة القيمــة للشــركة
مــن خــال المســاعدة علــى تحســين النظــم
والعمليــات .يرفــع رئيــس التدقيــق الداخلــي
تقاريــره إلــى رئيــس لجنــة التدقيــق واالمتثــال
ّ
المؤلــف بــدوره
والمخاطــر التابعــة للمجلــس
ّ
مســتقلين.
مــن مديريــن
داماك للفنادق والمنتجعات:
يعــد الفريــــق العامــــل فــــي هــــذا القســم مــــن
أســــرع فــرق العمــــل توســــعا" فــــي دامــــاك،
ً
ً
موظفا .وهــو
حاليـا أكثــر مــن ٣٥٠
حيــث يضـم
مســــؤول عــــن اإلدارة اليوميــــة لمشــــروعات
الشــــركة مــــن الشــــقق الفندقيــــة متكاملــــة
الخدمــــات ،بمــــا فــــي ذلــــك "دامــــاك ميــــزون
مــــول ســــتريت" ،و"دامــــاك ميــــزون كــــور
جــــاردان" ،و"دامــاك ميــزون كانــال فيــوز"،
و"دامــاك ميــزون ذا فــوغ" و"دامــاك ميــزون
دو فيل بريــــز" .يضــــم الفريــــق مجموعــــة مــــن
الفندقييــن ذوي الخبــرة حيــث يقومــون بتوفيــر
كافــــة المتطلبــــات الخاصــــة بالفنــــادق الفاخــــرة
ً
بــــدءا مــــن خدمــــات الحراســــة والمســــاعدة
ـوال
واالســتقبال والتنظيــــف والصيانــــة ووصـــ ً
إلــــى خدمــــات المطاعــــم والســــبا.
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مخاطر السوق

إدارة المخاطر
تُ عتبــر إدارة المخاطــر جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن ثقافــة األعمــال التــي تعتمدهــا دامــاك
ســواء علــى الصعيــد االســتراتيجي أو التشــغيلي .فعــن طريــق إدارة المخاطــر
االســتباقية الراميــة لدعــم أهــداف دامــاك التجاريــة ،يتــم توليــد القيمــة
والحفــاظ عليهــا.
وتــدرك الشــركة جيـ ً
أن إدارة المخاطــر متمحــورة حــول الفــرص بقــدر مــا هــي
ـدا ّ
متمحــورة حــول المخاطــرُ .بغيــة االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ،يترتّ ــب علــى
ّ
تتعلــق إدارة المخاطــر بالســعي للحـ ّـد
دامــاك القبــول بالمخاطــرة .بالتالــي ،ال
مــن المخاطــر كهــدف بحـ ّـد ذاتــه ،إنّ مــا الموازنــة بيــن المخاطــر واألربــاح ضمــن
مســتويات مخاطــرة مقبولــة ومعروفــة.
وفــي إطــار الجهــود الحثيثــة التي يبذلها مجلــس اإلدارة ،واإلدارة والموظفون،
أسســت الشــركة نظــام تح ّكــم داخلــي وإدارة مخاطــر فعــال وكامــل .يســتند نهــج
ّ
إدارة المخاطــر هــذا إلــى فهــم واضــح لمختلــف المخاطــر التــي تواجــه الشــركة،
ً
فضــا عــن تقييمهــا بشــكل
ومراقبــة المخاطــر وقياســها بشــكل منضبــط،
مســتمر وتطبيــق التدابيــر للتخفيــف منهــا.

طبيعة الخطر
تقع معظم مشاريع داماك
مما قد يؤدي إلى
في دبي ّ
مخاطر تركيز

طريقة إدارة الخطر
•تُ َعــد دبــي وجهــة جاذبــة لالســتثمار فــي العقــارات بالنســبة للمشــترين مــن حــول العالــم .وقــد بــات
اقتصــاد دبــي أقــل اعتمـ ً
ـادا علــى النفــط ،فيمــا تخطــط الحكومــة لزيــادة إنفاقهــا علــى البنيــة التحتيــة
بنســبة  %27أكثــر مــن العــام  2016لتصــل إلــى  %17مــن اإلنفــاق اإلجمالــي للحكومــة .ومــن المنتظــر
سيشـكِّل محفـ ً
ـزا قويـ ًـا
أن تســتضيف دبــي معــرض إكســبو الدولــي المرمــوق فــي عــام  ،2020والــذي ُ
للنمــو فــي المســتقبل القريــب.
•ترمــي الهيئــات التنظيميــة واألنظمــة العقاريــة فــي دبــي إلــى الترويــج لســوق عقــاري صحــي والحفــاظ
ـا عــن الحـ ّـد مــن المضاربــات وحماية مصالــح المطورين والمســتهلكين
عليــه علــى المــدى الطويــل ،فضـ ً
علــى حــد ســواء.
أراض ومناطــق جغرافيــة جديــدة تتمركــز فيهــا عمالئنــا ،ونملــك
ٍ
•هنــا فــي دامــاك ،نواصــل استكشــاف
القــدرة علــى التوســع والتطــور .لقــد دخلنــا ســوق العقــارات فــي لنــدن عبــر مشــروع مشــترك فــي عــام
 2015ولدينــا خطــط مدروســة بالنســبة للملكــة العربيــة الســعودية وقطــر.

يعتمد عمل داماك على وفرة
من المستثمرين والراغبين في
شراء العقارات المحلية والدولية،
مما قد يؤدي إلى مخاطر في
المبيعات والشؤون ذات الصلة

•يــؤدي تزايــد عــدد الســكان ،وتدفــق المغتربيــن ،وارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومســتويات العمالــة
إلــى تأســيس قاعــدة طلــب للســكن فــي دبــي .ارتفــع عــدد المســاكن المنجــزة والمعروضــة للبيــع فــي
ً
ســنويا علــى مــدى الســنوات الثــاث الفائتــة المنتهيــة بالعــام  ،2015مقابــل نمــو
دبــي إلــى % ٢,٤
ً
ســكاني ُقـ ِّـدرت نســبته بـــ  % ٥ســنويا علــى مــدى الفتــرة نفســها .كمــا ُيقـ َّـدر ســوق دبــي الســكني بنحــو
 471ألــف وحــدة بحلــول نهايــة العــام .2016
تستمر عائدات اإليجار المرتفعة ( )%10- 6مقارنة بمدن أخرى بجذب الطلب المبني على االستثمار.
•
ّ
•نحظــى بفريــق مبيعــات متيــن داخــل الشــركة متمثــل بـــ  600موظــف ،ممــا يســاعدنا علــى بيــع مشــاريع
ً
حصريــا .كمــا نســتخدم شــبكة مقاوليــن واســعة ونمتلــك قاعــدة بيانــات ضخمــة للعمــاء.
دامــاك
نقيــم فعاليــات بيــع متكــررة وعروضـ ًـا متنقلــة فــي مختلــف المــدن والبلــدان حــول العالــم الســتقطاب
المشــترين إلــى ســوق العقــارات بدبــي (عــام  ،2016قمنــا بتنظيــم حوالــى  400فعاليــة فــي  60مدينــة).

يؤدي عدم االستقرار السياسي
في الشرق األوسط وتدهور
أسعار النفط ،إلى زيادة المخاطر
االجتماعية واالقتصادية
والجيوسياسية

يمثل سوق العقارات قطاع ذات
جاذبية قد يستقطب المنافسة
من أطراف حاليين وجدد

•تُ عتبــر دبــي علــى الصعيــد المحلــي مـ ً
ـاذا آمنـ ًـا لألفــراد مــن باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والبلدان
ـا للعائــات الميســورة ذات الدخــل الصافــي المرتفــع
الشــرق أوســطية األخــرى ،ولكــن أيضـ ًـا نطاقـ ًـا بديـ ً
واســتثماراتهم مــن جميــع أنحــاء العالــم.
•تتمتّ ــع دبــي باســتقرار سياســي أكثــر مــن نظرائهــا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي .أكمــل صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مؤخـ ً
تحولــت دبــي
ـرا  ١٠أعــوام كحاكــم دبــي .وتحــت قيادتــه الرشــيدةّ ،
ـزا رائـ ً
ـعبيتها بصفتهــا مركـ ً
ـدا علــى صعيــد األعمــال والســكن والســفر.
إلــى مشــهد عالمــي ،ونمــت شـ ّ
ـال مــن التنظيــم .وتتــراوح الحواجــز التــي تعــوق الدخول
•يخضــع ســوق العقــارات فــي دبــي إلــى مســتوى عـ ٍ
بيــن متوســطة وعالية.
وقدمــت نحــو  17،900وحــدة علــى مــدى الســنوات الـــ  14الماضيــة .إنّ هــا إحــدى
•تطـ ّـورت عالمــة "دامــاك"
ّ
العالمــات العقاريــة الموثوقــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتُ عــزى حدودنــا الرائــدة فــي المجــال إلــى
كفاءتنــا فــي تنفيــذ مشــاريعنا.
نرحــب بالمنافســة إذ أنّ هــا تحافــظ علــى ســوق جيــدة وتعطــي المشــترين خيــار اتخــاذ قــرار مــدروس
•نحــن ّ
بيــن مختلــف البدائــل المتاحــة.

التوسع إلى أسواق
قد يكون
ّ
ً
مليئا بالتحديات بسبب
جديدة
نقص اإللمام بالثقافة والحالة
االقتصادية في تلك األسواق

يهدد العجز عن تغذية رصيد
ّ
األراضي القدرة على استمرار
األعمال

•ســبق وأنجــزت "دامــاك" مشــاريع خــارج اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
وقطــر .هــذه هــي أســواقنا الرئيســية خــارج دولــة اإلمــارات ،إذ تســتوفي معاييــر "دامــاك" المتعلقــة
باقتصــاد عالــي النمــو مــع طلــب متزايــد علــى المنتجــات الفاخــرة.
•فــي لنــدن ،تستكشــف "دامــاك" إمكانيــات هــذا الســوق عبــر دخولهــا كشــريك ثانــوي فــي مشــروع
مشــترك لتنفيــذ "أيكــون لنــدن وان".
تقيــم "دامــاك" بعنايــة واســتمرار محفظتهــا مــن أرصــدة األراضــي .تتــم عمليــات شــراء األراضــي بحكمــة
• ّ
ّ
التملــك الحــر ،وبأســعار معقولــة لضمــان الجــدوى
لتغذيــة مخــزون األراضــي المســتنفذ فــي مواقــع
الماليــة للمشــروع .نملــك حاليـ ًـا رصيــد أراضــي كاف لـــ  5.4ســنوات مقبلــة.
ويعتبر بيع األراضي أحد مصادر الدخل الحكومي.
•تملك الحكومة أغلبية األراضي في دبيُ ،
•تتســم اإلدارة بديناميكيتهــا وقدرتهــا علــى التأقلــم مــع بيئــة الســوق البتــكار منتجــات متماشــية مــع
ظــروف الطلــب الســائدة.
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المخاطر المتعلقة بالمشاريع
قد تسفر مخاطر التنفيذ عن تأخير
المشاريع قيد التطوير ،أو
تعليقها أو إنهائها

•تحــرص إدارة "دامــاك" علــى االلتــزام بكافــة نُ ُظــم التطويــر ،واســتيفاء توقعــات العمــاء مــع الحفــاظ علــى
جودة المشــاريع.
•نتعــاون مــع مقاوليــن مــن الطــراز العالمــي ،ومقاوليــن فرعييــن أثبتــوا قدرتهــم علــى تنفيــذ ورصــد التقـ ّـدم
المحددة.
للتقيــد بالمهــل الزمنيــة للمشــروع ومواعيــد التســليم
المحــرز باســتمرار
ّ
ّ
•مــن الناحيــة الماليــة ،نرمــي إلــى التقليــل مــن مخاطــر الســيولة لمشــروع مــا عبــر بيــع وحــدات كافيــة علــى
الخارطــة وتحصيــل األمــوال فــي أقــرب وقــت ممكــن خــال دورة حيــاة المشــروع.

عدم توافر خبرة سابقة في
مجال تطوير مجتمعات عقارية
رئيسية متكاملة" .داماك هيلز"
هو أول مجتمع تطويري متكامل
يمتد على مساحة
من "داماك"
ّ
تتجاوز  ٤٢مليون قدم مربعة

تعتمد "داماك" على مقاولين
رئيسيين وفرعيين من طرف ثالث
لتسليم المشروع

المخطــط لــه .كمــا تـ ّـم إنجــاز العديــد مــن المراحــل
•يتقـ ّـدم ســير العمــل فــي "دامــاك هيلــز" علــى النحــو
َّ
األساســية فــي المشــروع ضمــن المهــل الزمنيــة المحـ ّـددة .وتـ ّـم إطــاق عمليــات البيــع علــى الخارطــة فــي
يونيــو  ،2013وتــم إنجــاز أكثــر مــن  2،000مــن الفلــل والشــقق.
يمتــد علــى
التقــدم المحــرز والخبــرة المكتســبة فــي "دامــاك هيلــز" علــى البــدء بمشــروع آخــر
•ســاعدنا
ّ
ّ
مســاحة  ٥٥مليــون قــدم مربعــة ،وهــو "أكويــا أكســجين" .أطلقنــا عمليــات البيــع علــى الخارطــة لهــذا
ممــا
المشــروع الكبيــر فــي أغســطس  ،٢٠١٤فــي غضــون أقــل مــن شــهر واحــد علــى تاريــخ االســتحواذّ ،
يعكــس قدراتنــا الهائلــة داخــل الشــركة.
•تتم مراقبة المقاولين بشكل كامل قبل العمل وأثنائه.
•يشــرف الفريــق الفنــي لــدى "دامــاك" والمؤلــف مــن حوالــي  500شــخص ،علــى كافــة المقاوليــن
المحــدد.
لضمــان تســليم الوحــدات فــي وقتهــا
ّ
•تتــم مراقبــة واإلشــراف علــى عمليــات المقاوليــن وممارســاتهم فــي العمــل بانتظــام مــن قبــل اإلدارة
العليــا.

مخاطر متعلقة بالسيولة والشؤون المالية
مخاطر االئتمان  -تعتمد الشركة
في األساس نهج المبيعات على
الخارطة؛ حيث خطر ّ
تعثر العمالء
في الدفع مرتفع

الرافعة المالية  -استخدام الدين
بشكل مفرط والعجز عن خدمة
التزامات الديون

•تنــوي "دامــاك" اســتخدام الديــن للحفــاظ علــى هيــكل رأســمالي فعــالُ .يســتخدم الديــن لتمويــل مشــاريع
تســتحق معظــم الديــون الــواردة فــي الميزانيــة
ّ
االســتحواذ وغيرهــا مــن األغــراض التــي تفيــد الشــركة.
العموميــة إعــادة تســديدها فــي أبريــل  ،٢٠١٩والتــي تعــد أداة صكــوك مدرجــة ومتداولــة فــي بورصــة
ناســداك دبــي.
ـاف منــذ  ٣١ديســمبر  .٢٠١٢واعتبـ ً
ـارا مــن  ٣١ديســمبر  ،2016بــات لدينــا ديــن
•لطالمــا حافظنــا علــى نقــد صـ ٍ
إجمالــي بقيمــة  3,816مليــون درهــم إماراتــي ،ورصيــد مصرفــي ونقــدي بقيمــة  8,316مليــون درهــم إماراتــي.

مخاطر الصرف األجنبي  -تشكّل
تقلبات أسعار صرف العمالت
ً
خطرا في بيئة أسعار
األجنبية
الصرف المتقلبة
قيود على التدفقات النقدية
كاف لتمويل تطوير
ٍ
 نقد غيرالمشاريع

ً
بعيــدا عــن اإلمــارات العربيــة
•تملــك الشــركة بعــض المشــاريع فــي البلــدان الشــرق أوســطية األخــرى
المتحــدة ،ولكــن غالبيــة إيــرادات الشــركة ،وتكاليفهــا ونفقاتهــا الرأســمالية هــي إمــا مسـ ّـعرة ،أو متكبــدة أو
مســتحقة الدفــع أو بخــاف ذلــك محـ ّـددة (بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي).
•تمتثــل الشــركة لكافــة نُ ُظــم التطويــر التــي تشــمل قواعــد الحســابات المعلقــة بالتســليم .ويتـ ّـم تمويــل
عناصــر البنــاء بشــكل أساســي عبــر ســلفات العمــاء.
•تراجــع اإلدارة بشــكل دوري التدفقــات النقديــة وااللتزامــات فــي كل مشــروع علــى أســاس الفرديــة
والشــمولية .كمــا تســعى إلــى تقليــل المخاطــر النقديــة فــي مشــروع أو مرحلــة معينــة مــن ناحيــة تكاليــف
اإلنشــاء قبــل إطــاق مرحلــة أو مشــروع جديــد.
ً
أيضــا التدفقــات النقديــة وتســتخدم أقصــى قــدر مــن الديــن لســد الفجــوة فــي
تتوقــع اإلدارة
ّ
•كمــا
التوقيــت وتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامــل.

•أطلقــت "دامــاك" عــدة وحــدات ســكنية باالشــتراك مــع عالمــات تجاريــة فاخــرة وعالمية مثل "فيرساتشــي
هــوم" و"فنــدي كازا" ،إذ ال تعتمــد الشــركة علــى أي عالمــة تجاريــة واحــدة.
•تشكّل الوحدات المشتركة نسبة صغيرة من مشاريع "داماك" اإلجمالية.

والمنوعــة إلــى انخفــاض تركيــز مخاطــر االئتمــان .كمــا تتيــح أنظمــة دبــي
•تــؤدي قاعــدة العمــاء الكبيــرة
ّ
للمطــور االحتفــاظ بجــزء كبيــر مــن المبلــغ المســتحق فــي حــال تعثــر العمــاء عــن الدفــع.
كاملة.
ً
•يتم نقل سندات الملكية على العقارات المباعة فقط حين يتم تسديد الدفعات

يخولنــا عقــد اتفاقيــات مــع المقاوليــن مــن االحتفــاظ بنســبة تتــراوح بيــن  ٥و  % ١٥مــن المبلــغ المســتحق
• ّ
للعمــل المنجــز لمــدة عــام واحــد بعــد االنتهــاء مــن المشــروع حتــى يتــم اجتيــاز فتــرة تعثــر الديــون المحتملــة.
التعاون بين العالمات التجارية -
أطلقت "داماك" عدة مساكن
تحمل عالمات تجارية مشتركة .إن
عدم القدرة على المحافظة على
العالقات قد تؤثر على المشروع

•تحصيــل األقســاط مــن المشــترين؛ (معــدل  %20مــن قيمــة العقــار) تســفر سياســة التحصيــل عــن جمــع
دفعــات مســبقة كبيــرة مــن العمــاء ممــا يحـ ّـد مــن خطــر التعثــر.

العجز عن تسديد مقابل مالي
مؤجل لدفعات األرض
وااللتزامات التعاقدية األخرى

•معظــم مدفوعــات رصيــد األراضــي لــدى "دامــاك" مسـ ّـددة بالكامــل .وغالبيــة المقابــل المؤجــل لدفعــات
األراضــي متّ جــه نحــو مجتمعــات نمــط الحيــاة قيــد التطويــر.
خططنــا لــه
ٍ
متقدمــون علــى جــدول الدفــع المتّ فــق عليــه إذ أنّ نــا عرضنــا
•نحــن حاليـ ًـا
ممــا ّ
أراض للبيــع أكثــر ّ
ّ
فــي البدايــة ،وذلــك لتلبيــة ســرعة المبيعــات ومتطلباتهــا.
•يتم تنظيم االلتزامات التعاقدية بحيث تكون بمستويات مريحة ويمكن التحكم بها.
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AYKON LONDON ONE, London

حوكمة الشركة
مجلس اإلدارة

حوكمة الشركة
بيان مسؤوليات المدراء
معلومات المساهمين
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مجلس اإلدارة
يتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة دامــاك العقاريــة بخبــرة تتجــاوز الـــ  100عــام ودرايــة عاليــة فــي مجــال التطويــر العقــاري الفاخــر علــى مســتوى عالمــي.
وباإلضافــة إلــى المعرفــة الفنيــة فــي هــذا المجــال ،يضــم المجلس مهنيين متميزين يأتون من مجموعة واســعة من القطاعات ،بما في ذلك اإلنشــاءات،
ومــواد البنــاء ،واالســتثمارات ،والخدمــات المصرفيــة والماليــة ،والتأميــن ،وتجــارة التجزئــة ،والتصنيــع ،وغيرهــا .ويســتند أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى خبراتهم
التراكميــة الغنيــة المكتســبة عبــر العديــد مــن المناطــق الجغرافيــة ،بمــا يســاهم فــي دفــع شــركة دامــاك العقاريــة إلــى احتالل مكانــة رائدة في مجــال التطوير
ـا عــن إضافــة القيمــة وتمثيــل مصالــح المســاهمين علــى الوجــه األمثــل.
العقــاري ،فضـ ً

أعضاء تنفيذيين
السيد /حسين سجواني

رئيس مجلس اإلدارة وعضو تنفيذي

السيد /عادل تقي

المدير المالي للمجموعة وعضو تنفيذي

السيد /زياد الشعار

العضو المنتدب وعضو تنفيذي

أعضاء غير تنفيذيين
السيد /فاروق أرجوماند

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل غير تنفيذي

البروفسور جون رايت

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد /نبيل اليوسف

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد /يحيى نور الدين

عضو مستقل غير تنفيذي
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حوكمة الشركة
أهمية الحوكمة الرشيدة ولذلك تتبع أفضل ممارسات
تدرك "داماك العقارية"
ّ
امتثاال للقرار رقم  7لسنة  2016بشأن معايير االنضباط
حوكمة الشركات
ً
المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (قانون حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع).
تشكيل وإجراءات المجلس
يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،منهم أربعة مدراء غير تنفيذيين وثالثة مدراء تنفيذيين:

االسم

المنصب داخل المجلس

السيد حسين سجواني

رئيس مجلس اإلدارة وعضو تنفيذي

السيد فاروق أرجوماند

نائب الرئيس وعضو مستقل غير تنفيذي

السيد زياد الشعار

عضو تنفيذي

السيد عادل تقي

عضو تنفيذي

البروفسور جون رايت

عضو مستقل غير تنفيذي

السيد نبيل اليوسف

عضو مستقل غير تنفيذي
عضو مستقل غير تنفيذي

السيد يحيى نورالدين
يتّ بــع مجلــس اإلدارة إجــراءات تمكّنــه مــن
مراجعــة مســائل العمــل الهامــة بطريقــة
منظمــة ،وذلــك لتوفيــر الريــادة ضمــن إطــار
مــن وســائل الرقابــة الصائبــة والفعالــة ،إلــى
جانــب تقييــم وإدارة المخاطــر.

ويتعهــد مجلــس اإلدارة بتحقيــق أعلــى معاييــر
حوكمــة الشــركات ومســؤولية الشــركة وإدارة
المخاطــر فــي توجيــه األعمــال والرقابــة عليهــا.
وعــاوةً علــى ذلــك ،فقــد اعتمــدت دامــاك
يفصــل مفهــوم
دليــل حوكمــة الشــركات الــذي
ّ
حوكمــة الشــركات والسياســات الراعيــة للشــركة
التــي ترتكــز عليهــا سياســات الحوكمــة.
تتلخــص
ّ
أمــا مســؤولية المجلــس ،فهــي
ّ
أساســا بضمــان التــزام الشــركة بالموجبــات
ً
القانونيــة والتنظيميــة ،وعقــد التأســيس
والنظــام األساســي للشــركة وواجباتهــا اتجــاه
ّ
تتولــى اإلدارة تنفيــذ عمليــة
المســاهمين .كمــا
ّ
يتولــى المجلــس
حوكمــة الشــركات فــي حيــن
ســعيا لضمــان
مراقبتهــا بشــكل مســتقل
ً
الفعاليــة وذلــك بمســاعدة مــن لجــان المجلــس
التاليــة:
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 .1لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر
()ACR Committee
 .2لجنة الترشيح والتعويضات
()N&R Committee
باإلضافــة إلــى اللجــان المذكــورة أعــاه،
يســتعين المجلــس بالمدققيــن الخارجييــن
والداخلييــن ومســؤولي الشــركة ،ومــن
ضمنهــم العضــو المنتــدب والمديــر المالــي
للمجموعــة ومســؤول االمتثــال ومســؤول
المخاطــر وغيرهــم مــن أعضــاء اإلدارة.
خالل عام ُ ،2016عقدت االجتماعات التالية:
•مجلس اإلدارة  -خمسة اجتماعات
•لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال  -خمسة
اجتماعات
•لجنة الترشيح والتعويضات  -ثالثة
اجتماعات

مــرة
وقــد ُعقــدت اجتماعــات مجلــس اإلدارة ّ
علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر فــي عــام .2016
وتميــزت كافــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجنــة
ّ
اإلدارة بأغلبيــة حضــور األعضــاء المشــاركين
شــخصيا .وتضمــن جــدول أعمــال االجتماعــات
ً
مســائل اســتراتيجية مســتقبلية ،إلــى جانــب
مراجعــة تقاريــر األداء والموافقــة علــى
السياســات المطلوبــة لعمليــات الشــركات
والقــرارات االســتراتيجية .راقــب المجلــس
ســامة القوائــم الماليــة واإلعالنــات الرســمية
المتعلقــة بــآداء الشــركة وقــام بمراجعــة
القــرارات الماليــة الهامــة المشــمولة فيهــا.
وكانــت مناقشــات مجلــس اإلدارة مدعومــة
بــأوراق مركّــزة المواضيــع يتــم توزيعهــا قبــل
بوقــت مناســب.
ٍ
االجتماعــات
يصــف القســم الالحــق هيــكل الحوكمــة
الرئيســي ووســائل الرقابــة الداخليــة علــى
ا لشــر كة .

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
المؤسســية.
ّ
وهــذا مــا يســمح بتقييــم أعضاء مجلــس اإلدارة
علــى أســاس اآلداء المالــي والتشــغيلي
واتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن المســائل
الموضوعــة قيــد البحــث.

التدقيــق .ويتمتــع رئيــس التدقيــق الداخلــي
ً
أيضــا بإمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى جميــع
األعضــاء التنفيذييــن وإلــى رئيــس مجلــس
اإلدارة علــى وجــه الخصــوص.
أســس مجلــس اإلدارة ثــاث لجــان أساســية
لــكل منهــا الشــروط المرجعيــة
وحــدد بوضــوح
ٍ
والمســؤولية واإلجــراءات والصالحيــات.

إثباتــات
ٍ
ويحضــر فريــق التدقيــق الداخلــي
ّ
ّ
ــة فــي مــا يخــص إطــار
وموضوعي ٍ
ة
ٍ
مســتقل
ّ
الرقابــة الكاملــة ويرفــع تقاريــر لرئيــس لجنــة

لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر
شـكّل مجلــس اإلدارة لجنــة للمجلــس ُعرفــت باســم لجنــة التدقيــق واالمتثــال والمخاطــر (لجنــة التدقيــق) .وتتألــف اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
المدرجيــن أدنــاه:
الرقم التسلسلي

االسم

الدور

الصالحية

.1

السيد جون رايت

الرئيس

عضو مستقل غير تنفيذي

.2

السيد فاروق أرجوماند

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

.3

السيد يحيى نورالدين

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي
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وتتضمن مسؤوليات لجنة التدقيق واالمتثال
ّ
والمخاطر (على سبيل الذكر ال الحصر) األمور
التالية:

أو المدقــق الخارجــي.
و .مراجعــة الرقابــة الماليــة للشــركة ،ونظــم
التحكــم الداخليــة وإدارة المخاطــر.

أ .وضــع وتطبيــق سياســة لتعييــن مدققــي
حســابات مــن خــارج الشــركة ورفــع تقريــر إلــى
يتم
المجلــس لكــي يذكــر القضايــا التــي ســوف ّ
التحـ ّـرك بشــأنها باإلضافــة إلــى ذكــر التوصيــات
حــول الخطــوات الــازم اتّ خاذهــا.

ز .تحديــد النطــاق ومراجعــة النتائــج واالقتراحــات
الصــادرة عــن مســؤولي االلتــزام واقتــراح
التدابيــر التصحيحيــة المناســبة إلدارة الشــركة.

ب .المتابعــة واإلشــراف علــى االســتقاللية
ّ
يتحلــى بهمــا مدققــو
والموضوعيــة اللتيــن
الحســابات الخارجيــون وإجــراء مناقشــات مــع
المدقــق الخارجــي حــول نــوع التدقيــق ونطاقــه
وكفاءتــه وفقــا لمعاييــر التدقيــق المعتمــدة.
ج .اإلشــراف علــى ســامة البيانــات الماليــة
للشــركة وتقاريرهــا الفصليــة والســنوية
ونصــف الســنوية ومراجعتهــا ّ
كلهــا ،وذلــك
فــي ســياق عملياتهــا خــال الســنة ،وتقــوم
علــى وجــه الخصــوص بالتركيــز علــى:
تبــدل فــي السياســات والممارســات
•أي
ّ
ا لمحا ســبية
•إبراز األمور الخاضعة لتقدير اإلدارة
•التعديالت الجوهرية المنبثقة عن التدقيق
•افتراض استمرارية الشركة
•االلتــزام بالمعاييــر المحاســبية التي وضعتها
الهيئة
•وااللتــزام بقاعدتــي اإلدراج واإلفصــاح
إلــى جانــب المتطلبــات الماليــة والقانونيــة
ّ
المتعلقــة باإلبــاغ
األخــرى
د .التنســيق مــع المجلــس واإلدارة التنفيذيــة
والمديــر المالــي أو المديــر الــذي يضطلــع
بالمســؤوليات نفســها فــي الشــركة مــن أجــل
أداء واجباتــه حســب األصــول .تعقــد اللجنــة
ً
اجتماعــا مــع المدقــق الخارجــي مــرة واحــدة
ً
ســنويا علــى األقــل.
ه .النظــر فــي القضايــا غيــر التقليديــة العالقــة
الــواردة فــي هــذه التقاريــر والحســابات أو
التــي يجــب ذكرهــا فيهــا وإيــاء االهتمــام إلــى
القضايــا التــي يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة،
أو المديــر المضطلــع بالمســؤوليات نفســها أو
مســؤول االمتثــال ،ومســؤول إدارة المخاطــر
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ح .تحديــد نطــاق المراجعــة والنتائج والمقترحات
المقدمــة مــن إدارة المخاطــر وتقديــم اقتراحــات
التدابيــر التصحيحيــة المناســبة إلــى إدارة
الشــركة.
ط .مناقشــة نظــام الرقابــة الداخليــة باإلجمــال
مــع اإلدارة والتأكّــد مــن أنّ ــه يحقــق غايتــه
الهادفــة إلــى تطويــر نظــام فعــال للرقابــة
الداخليــة.
ي .النظــر فــي نتائــج التحقيقــات األساســية
فــي قضايــا الرقابــة الداخليــة التــي يســندها
المجلــس إلــى األشــخاص المعنييــن أو بنــاء
علــى مبــادرة مــن اللجنــة بعــد موافقــة مجلــس
اإلدارة.
ك .الحــرص علــى سالســة التنســيق بيــن
مدققــي الحســابات الداخلييــن والخارجييــن،
والتأكــد مــن توافــر المــوارد الالزمــة لهيئــة
التدقيــق الداخلــي باإلضافــة إلــى مراجعــة
كفــاءة هــذه الهيئــة ومراقبتهــا.
ل .مراجعــة السياســات واإلجــراءات الماليــة
والمحاســبية للشــركة.
مهمــة المدقــق الخارجــي وخطــة
م .مراجعــة
ّ
عملــه والبحــث فــي أيــة استفســارات جوهريــة
يرفعهــا مدقــق الحســابات إلــى اإلدارة فيمــا
يتعلــق بالســجالت المحاســبية والحســابات
الماليــة أو أنظمــة التحكــم ،واالســتجابة لهــا
والموافقــة عليهــا.

س .وضــع قواعــد تمكن العاملين في الشــركة
ســرا عــن أي انتهــاكات محتملــة
مــن اإلبــاغ
ً
فــي التقاريــر الماليــة ،وقضايــا الرقابــة الداخلية
أو غيرهــا مــن المســائل واتخــاذ الخطــوات
المناســبة إلجــراء تحقيقــات عادلــة مســتقلة
فــي االنتهــاكات المذكــورة.
ع .اإلشــراف علــى نطــاق التــزام الشــركة
بمدونــة الســلوك وتضــارب المصالــح مــن قبــل
ّ
أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة.
.ف .ضمــان تنفيــذ القواعــد التشــغيلية ذات
الصلــة بالمهــام والصالحيــات المســندة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة.
ص .تقديــم تقريــر إلــى المجلــس حــول القضايا
الــواردة فــي هــذه الفقرة.
ق .النظــر فــي أي قضايــا أخــرى حســبما يحددها
المجلس.

• التأكّــد مــن تمتّ ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة
المســتقلين باالســتقاللية علــى الــدوام.
• صياغــة سياســة منــح المكافــآت والمزايــا
والحوافــز والرواتــب ألعضــاء مجلــس
اإلدارة والعامليــن فــي الشــركة ومراجعــة
ســنويا .تتحقــق اللجنــة
هــذه السياســة
ً
مــن أن المكافــآت والمزايــا الممنوحــة
لــإدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة معقولــة
ومتوافقــة مــع أداء الشــركة.
• تحديــد حاجــات الشــركة إلــى الموظفيــن
المؤهليــن علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة
العليــا وغيرهــم مــن الموظفيــن وأســاس
اختيارهــم.
خطــة المــوارد البشــرية الخاصــة
• صياغــة ّ

• اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة إلجــراء المراجعــات
الدوريــة ألداء اللجنــة الخــاص ،ومراجعــة
ســنويا
دســتورها وشــروطها المرجعيــة
ً
علــى األقــل لضمــان أنهــا تعمــل بأقصــى
قــدر مــن الفعاليــة ،والتوصيــة بإجــراء أيــة
ضروريــة ورفعهــا إلــى
ً
تغييــرات تعتبرهــا
ٍ
مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

ّ
مهمــة
يكلــف مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق
ّ
اإلشــراف علــى نظــم الرقابــة الداخليــة ورفــع
محدثــة إلــى المجلــس بشــأن
دوريــة
تقاريــر
ّ
ّ
توفيــر المــوارد ،وإجــراء االختبــارات ،وإبالغــه
باألعطــال الطارئــة علــى الرقابــة الداخليــة فــي
الشــركة.

• تنظيــم ومتابعــة إجراءات الترشــيح لعضوية
المجلــس وفقــا للقوانيــن المعمــول بهــا
ـا عــن هــذا القــرار.
فضـ ً
• تتــم صياغــة سياســة للترشــيح لعضويــة
مجلــس اإلدارة تهــدف إلــى مراقبــة التنــوع
بيــن الجنســين داخــل المجلــس وتشــجيع
ّ
الترشــح لعضويــة مجلــس
اإلنــاث علــى
إدارة الشــركة.

ات خــال
مــر ٍ
اجتمعــت لجنــة التدقيــق خمــس ّ
وتــم تســجيل محاضــر االجتمــاع
العــام ،2016
ّ
والموافقــة عليهــا .يقـ ّـدم رئيــس لجنــة التدقيــق
ّ
ً
المتعلــق بمخرجــات هــذه اللجنــة
دوريــا تقريــره
كل
إلــى اجتمــاع المجلــس المنعقــد بعــد ّ
اجتمــاع للجنــة التدقيــق ويقــدم توصيــة بشــأن
المســائل الماليــة الدوريــة وغيرهــا.
لجنة الترشيح والتعويضات
تابعــة للمجلــس
ً
لجنــة
ً
شــكّل مجلــس اإلدارة
ُعرفــت باســم لجنــة الترشــيح والتعويضــات.
ّ
تتألــف هــذه اللجنــة مــن أعضــاء المجلــس
ات خــال
المبينيــن أدنــاه ،واجتمعــت ثــاث مـ ّـر ٍ
ّ
العــام .2016

ن .الحــرص علــى أن يســتجيب المجلــس فــي
الوقــت المناســب لالستفســارات والقضايــا
مهمــة المدقــق
الجوهريــة التــي بــرزت فــي
ّ
الخارجــي.

الرقم التسلسلي

االسم

الدور

الصالحية

.1

السيد فاروق أرجوماند

الرئيس

عضو مستقل غير تنفيذي

.2

السيد نبيل اليوسف

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي

.3

السيد يحيى نورالدين

عضو

عضو مستقل غير تنفيذي
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وتتضمــن مســؤوليات لجنــة الترشــيح
ّ
والتعويضــات (علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر)
األمــور التاليــة:

بالشــركة وسياســتها التدريبيــة واإلشــراف
ســنويا.
عليهمــا وتطبيقهمــا ومراجعتهمــا
ً

الرقابة الداخلية
يــدرك مجلــس اإلدارة أنــه مســؤول أمــام
المســاهمين عــن إنتــاج القيمــة المســتدامة
وتقديمهــا لهــم مــن خــال إدارتــه لألعمــال.
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية
وبالتالــي،
ّ
الشــاملة عــن ضمــان قيــام اإلدارة التنفيذيــة
العامــة بتصميــم وتنفيــذ نظــام رقابــة داخليــة
فعــال يضمــن فعاليــة العمليــات وكفاءتهــا،
وتقديــم تقاريــر ماليــة دقيقــة واالمتثــال
للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.
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بيان مسؤوليات المدراء
تلتزم الشركة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .ويقوم المدراء بإعداد
القوائم المالية لكل سنة مالية بحيث تعطي نظرة حقيقية وعادلة عن شؤون
الشركة في نهاية السنة المالية وكذلك عن األرباح أو الخسائر لتلك الفترة.

يتخذ المــدراء مســؤولية ضمــان اتبــاع المعاييــر المحاســبية المرعيــة ،والتأكد من أن السياســات المحاســبية المناســبة ،المطبقــة
بشــكل مالئــم والمدعومــة بقــرارات وتقديــرات صائبــة ،قــد تــم اســتخدامها فــي إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة بتاريخ
 ٣١ديسمبر.٢٠١٤
ويؤكد المدراء على التزامهم بالمتطلبات المذكورة أعاله إلعداد القوائم المالية.
ويأخذ المــــدراء على عاتقهم مســــؤولية مســــك ســــجالت محاســــبية مالئمــــة تكشــــف بشــــكل دقيــــق فــــي أي وقــــت عــن الوضــع
المالــــي للشــــركة .كمــــا أنهــــم مســــؤولون عــــن حمايــة أصــول الشــركة وبالتالــي اتخــاذ خطــوات معقولــة لمنــع وكشــف االحتيــال
والمخالفــات األخــرى.
عند إعداد القوائم الماليةُ ،يطلب من المدراء ما يلي:
•ضمان التزام الكشوفات المالية بعقد التأسيس والنظام األساسي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
•اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكل مالئم.
•تقديــــم معلومــــات ،بمــــا فــــي ذلــــك السياســــات المحاســبية ،بطريقــــة تــزود بمعلومــات ذات صلــة وموثــوق بهــا ومتجانســة
ومفهومــة.
•اتخاذ قرارات وتقديرات معقولة وصائبة.
•إعــــداد القوائــــم الماليــــة علــــى أســــاس اســتمرارية الشــركة ،مــــا لــــم يكــــن مــــن غيــــر المالئــــم التســــليم بــــأن الشــــركة ســــوف
تســــتمر فــــي العمــــل.
اعتمده مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليه بالنيابة عن المجلس بتاريخ  10فبراير .٢٠١٥

السيد /حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /عادل تقي
المدير المالي للمجموعة

Park Towers DIFC
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"إدراج داماك العقارية في سوق
دبي المالي بتاريخ  12يناير ".2015

معلومات المساهمين
أ .االجتماع العام القادم لداماك العقارية دبي ش.م.ع.

د -تفاصيل المساهمة في داماك العقارية
دبي ش.م.ع.

التاريخ

 16أبريل 2017

المكان

منتجع ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي

الزمان

مساء
 5إلى 7
ً

ب .أسماء ورموز داماك العقارية دبي ش.م.ع.
إن أســهم شــركة دامــاك العقاريــة مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي .حتى
ّ
تاريــخ  ٣١ديســمبر  ،2016تمتلــك دامــاك  ٦،٠٥٠مليــون ســهم مصــرح بــه،
ً
واحدا.
ومصــدر ومدفــوع بالكامــل ،تبلــغ كلفتــه درهمـ ًـا إماراتيـ ًـا
الرمز في سوق دبي المالي

DAMAC

االسم في بلومبيرغ

DAMAC UH

االسم في رويترز

DAMAC.DU

إن شــهادات صكــوك دامــاك العقاريــة مدرجــة فــي ناســداك دبــي
ّ
والبورصــة األيرلنديــة تحــت اســم "ألفــا ســتار هولدينــغ ليمتــد" .حتــى
تاريــخ  ٣١ديســمبر  ،2016تمتلــك دامــاك شــهادات صكــوك مدرجــة
ومتداولــة بقيمــة  ٦٥٠مليــون دوالر أمريكــي ،وقــد تــم إصدارهــا فــي
أبريــل  ٢٠١٤علــى أن تســتحق بعــد  ٥ســنوات بمعــدل ربحــي % ٤,٩٧
مســتحق الدفــع مرتيــن فــي الســنة.
الرمز في ناسداك دبي

DAMACR419USD

الرمز في الالئحة اليومية الرسمية
للبورصة األيرلندية

BLD35Z2

كبار المساهمين 72.22 %
مالك األسهم العامة % 27.78

%78

%20

%16

1,511

369
346

ج .سجل توزيعات أرباح داماك العقارية دبي ش.م.ع.
(منذ تاريخ اإلدراج)
الفترة

توزيع األرباح
النقدية

توزيع األرباح لنقدية

السنة المالية 2014

صفر

صفر

%10

السنة المالية 2015

%25

0.25

%10

سيتم تحديدها

سيتم تحديدها

سيتم تحديدها

السنة المالية 2016

*

للسهم الواحد (درهم) أسهم مجانية

247
عام 2016

القيمة السوقية االفتتاحية
لرأس المال
 3.8مليار دوالر أمريكي

397

منذ اإلدراج في سوق
دبي المالي

القيمة السوقية االفتتاحية
لرأس المال
 3.8مليار دوالر أمريكي

559
منذ االكتتاب العام في
بورصة لندن
القيمة السوقية االفتتاحية
لرأس المال
 2.6مليار دوالر أمريكي

ارتفاع قيمة رأس المال (مليون دوالر أمريكي)
توزيعات األرباح النقدية (مليون دوالر أمريكي)

*فــي  13فبرايــر  ،2017اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات لألربــاح النقديــة بقيمــة  0.25درهــم إماراتــي للســهم الواحــد للفتــرة المنتهيــة  ٣١ديســمبر
 ، 2016الخاضعة لموافقة المساهمين في االجتماع العام القادم.
بالنســبة لحصــص األربــاح التــي لــم تتــم المطالبــة بهــا ،يرجــى زيــارة موقعنــا  www.damacproperties.comأو مرســالتنا عبــر البريــد اإللكترونــي
 .investor.relations@damacgroup.comمــع ذكــر االســم وتوزيعــات األربــاح فــي الفتــرة التــي تطالبــون بهــا وتدويــن رقــم المســتثمر الوطنــي
الخــاص بكــم وفقـ ًـا لســجالت ســوق دبــي المالــي.

64

التقرير السنوي والمالي 2016

التقرير السنوي والمالي 2016

65

داماك هيلز

البيانات
المالية الموحدة
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
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تقرير مجلس اإلدارة
ً
(معا
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره والبيانات المالية الموحدة المدققة لشركة داماك العقارية دبي ش.م.ع"(.الشركة") وشركاتها التابعة
«المجموعة») للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2016بلغ الربح للسنة  3،694٫6مليون درهم ( 4،514.8 :2015مليون درهم).
األنشطة الرئيسية
يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في االستثمار في شركات التطوير العقاري.
فيما يلي الحركة في األرباح المستبقاة:
ألف درهم

الرصيد في  31ديسمبر 2015

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

ألف درهم

8,160,080

الربح للسنة
اإليرادات
تكلفة المبيعات
الدخل من الودائع والدخل األخر
مصاريف
المجموع
تحويل إلى احتياطي قانوني
تحويل (إيضاح )13
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )30
الرصيد في  31ديسمبر 2016

7,156,182
()3,159,129
754,841
()1,057,247
3,694,647
()100,553

()4,912,810
()907,500
5,933,864

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
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البيانات المالية الموحدة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

السادة المساهمين

أمر التدقيق الهام

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

العقارات للتطوير (تتمة)

دبي

ويعتبــر تقييــم العقــارات للتطويــر الخاصة بالمجموعــة أحد أهم مكونات
ونظــرا
صافــي قيمــة األصــل فهــو يدعــم نتائــج المجموعــة للســنة.
ً
لتبايــن طبيعــة محفظــة العقــارات للتطويــر بالمجموعــة ،والتــي تتضمن
عقــارات للتطويــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية وقطــر والبحريــن ولبنــان واألردن والعــراق ،فيتخــذ
عــددا مــن االفتراضــات المختلفــة
المقيمــون الخارجيــون للمجموعــة
ً
لتحديــد قيمهــا العادلــة.

اإلمارات العربية المتحدة
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
(معــا «المجموعــة») ،والتـــي
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع"( .الشــركة") والشــركات التابعــة لهــا ً
تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديسمبـــر ،2016وبيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل األخــر الموحــد وبيــان التغيـــرات فــي
حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ،تتضمــن
ملخصــا للسياســات المحاســبية الهامــة.
ً
فــي رأينــا  ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي
 31ديســمبر 2016وآدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
اساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضـــحة تفصيـ ًـا فــي فقــرة مســؤوليات مدقــق
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة الــواردة بتقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس
المحاســبين "قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنيــن" ووفقــا للمتطلبــات األخالقيــة األخــرى بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ذات الصلــة بتدقيقنــا
للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة .هــذا ،وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك للمحاســبين
المهنيــن .نعتقــد بــأن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا.
أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية ،وفــق تقديرنــا المهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي نوليهــا أقصــى اهتمــام عنــد تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة عــن
الفتـــرة الحاليــة .تــم تنــاول تلــك األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل وفــي تشــكيل رأينــا المتعلــق بهــا ،ونحــن ال نعبــر عــن رأي
منفصــل بشــأن تلــك األمــور.
أمر التدقيق الهام

كيف تناول تدقيقنا هذا األمر

العقارات للتطوير
تُ ــدرج العقــارات للتطويــر ،والتــي تتألــف باألســاس مــن أرض تحتفــظ
بهــا المجموعــة للتطويــر ومشــاريع قيــد التطويــر ووحــدات منجــزة،
بالتكلفــة وصافــي القيمــة المتحققــة (أي ســعر البيــع المتوقــع
مخصومــا منــه تكاليــف البنــاء والبيــع المتبقيــة) ،أيهمــا أقــل  ،ويتــم
ً
إجــراء تقديــر لصافــي القيمــة المتحققــة للعقــارات للتطويــر فــي كل
تاريــخ تقريــر مــن قبــل شــركة تقييــم خارجيــة.
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داماك العقارية دبي ش.م.ع.

خبرة شركة التقييم ومدى عالقة عملهم
نؤكــد أن الطــرق التــي اســتعان بهــا المقيمــون الخارجيــون تتســق
مــع الطــرق المعمــول بهــا مــن قبــل المعهــد الملكــي للمقيميــن
المعتمديــن.
لقــد تأكدنــا مــن كفــاءة شــركة التقييــم والقــدرات التــي يتمتعــون بهــا
وقمنــا بقــراءة شــروط تعاقدهــم المبــرم مــع المجموعــة.

ويخضــع تقييــم العقــارات للتطويــر بطبيعتــه للتقديــر الشــخصي ،فقــد
المقيمــون طريقــة المقارنــة لألراضــي والوحــدات الجاهــزة،
اســتعان
ّ
وطريقــة القيمــة المتبقيــة للمشــاريع قيــد التطويــر ،وذلــك مــن أجــل
التوصــل إلــى صافــي القيمــة المتحققــة لمحفظــة العقــارات للتطويــر
المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة فــي تاريــخ التقريــر.
لقــد تــم إجــراء التقييمــات مــن قبــل شــركة تقييــم مســتقلة"( ،شــركة
وفقــا لمعاييــر التقييــم
ً
التقييــم") ،حيــث اســتعان بهــم مجلــس اإلدارة
المهنــي المعمــول بهــا مــن قبــل المعهــد الملكــي للمقيميــن
المعتمديــن .وتعــد شــركة التقييــم التــي اســتعانت بهــا اإلدارة أحــد
الشــركات المعروفــة بمــا تملكــه مــن خبــرات كبيــرة فــي المنطقــة.
وال يخفــى حقيقــة أنــه قــد تتســبب نســبة فــارق ضئيلــة فــي تقييمــات
العقــارات الفرديــة عنــد تجميعهــا فــي خطــأ جوهــري ،األمــر الــذي يتعيــن
معــه التركيــز علــى هــذا الجانــب.

كيف تناول تدقيقنا هذا األمر

البيانات التي وفرت لشركة التقييم
أخضعنــا عينــة مــن البيانــات التــي وفرتهــا المجموعــة لشــركة التقييــم.
وتضمنــت تلــك البيانــات التكلفــة المتكبــدة حتــى تاريخــه وتكاليــف
اإلنجــاز وأســعار البيــع الســابقة والذمــم المدينــة القائمــة التــي ســيتم
تحصيلهــا ومعلومــات تتعلــق بالمخــزون غيــر المبــاع.
االفتراضات والتقديرات التي استعانت شركة التقييم
قمنــا بمراجعــة تقريــر شــركة التقييــم بصــورة مســتقلة عــن اإلدارة
وأخضعنــا طــرق وفرضيــات التقييــم الختبــار مــدى صحتهــا .ويرجــع
تنــوع طبيعــة االفتراضــات المســتخدمة بالمحفظــة إلــى طبيعــة كل
عقــار التــي تشــمل علــى الخدمــات وســند الملكيــة القانونــي وحالــة
األرضيــة واالعتبــارات البيئيــة والمخطــط و التواجــد علــى طريــق ســريع.
ولقــد قمنــا ،فــي كل جانــب مــن تلــك الجوانــب ،وعلــى أســاس العينــة
المقيــم مــع
 ،بمقارنــة التقديــرات والفرضيــات التــي اســتعان بهــا
ّ
توقعاتنــا الخاصــة باالســتعانة ببينــات مــن معامــات ســوقية مقارنــة.
وفــي حــال تحديــد وجــود فرضيــات وتقديــرات ال تدخــل ضمــن مــدى
النطــاق المســتخدم المعهــود نرفــع ذلــك األمــر للمناقشــة مــع شــركة
التقييــم الســتيضاح األســباب.
يتضمــن اختبارنــا االســتعانة بخبــراء تقييــم العقــارات الداخلييــن الذيــن
قامــوا بمراجعــة الفرضيــات والتقديــرات المســتخدمة فــي ســياق
العقــارات للتطويــر لــدى المجموعــة.

االعتراف باإليرادات
ـبقا المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
تبنــت المجموعــة مسـ ً
« :15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء» (المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم .)15
تقيــد المجموعــة اإليــرادات بطريقتيــن ،بوقــت معيــن وعلــى مــدار فتــرة
ـاء علــى طبيعــة العقــد والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بالبلــد
زمنيــة بنـ ً
التــي أبرمــت فيهــا المجموعــة العقــد مــع العمــاء.
ويعتبــر الوفــاء بــأداء االلتزامــات أحــد األحــكام اإلداريــة الرئيســية ،كمــا أن
تخصيــص ســعر المعاملــة لــكل أداء التــزام هــو أحــد التقديرات الرئيســية
المأخــوذة باالعتبــار عنــد قيد إيرادات المجمـــوعة.

تضمنت اإلجراءات التي اتخذناها ،لالستجابة لهذا الجانب ما يلي:
لعينة من العقود:
•التأكــد مــن أن المجموعــة قيــدت اإليــرادات علــى نحــو صحيــح
بموجــب شــروط العقــود وتشــريعات البلــد المتواجــد بــه المشــروع.
•إعــادة احتســاب اإليــرادات باســتخدام طريقــة المدخــات ومقارنــة
ذلــك باالحتســاب الــذي أجرتــه اإلدارة.
•مراجعــة وتحــدي معقوليــة أســاس التقديــر المســتخدم لتقديــر
مجمــوع تكاليــف إنجــاز المشــاريع ذات الصلــة.

البيانات المالية الموحدة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمر التدقيق الهام

كيف تناول تدقيقنا هذا األمر

االعتراف باإليرادات (تتمة)
الوفاء بأداء االلتـزام
تقــوم المجموعــة بتقديــر كل عقــد مــن عقودهــا المبرمــة مــع العمــاء
لتحديــد مــا إذا كانــت التزامــات األداء قــد تــم اســتيفاءها علــى مــدار
فتــرة زمنيــة أو فــي وقــت معيــن وذلــك لتحديــد الطريقــة المالئمــة
ـاء علــى العقــود المبرمــة
لقيــد اإليــرادات .وتتخــذ المجموعــة التقديــر بنـ ً
مــع العمــاء وأحــكام القوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة ،حيــث تقــوم
المجموعــة باالعتــراف باإليــرادات علــى مــدار الوقــت إن كانــت العقــود
مبرمــة لتطويــر العقــارات .ال تنشــأ المجموعــة أي أصــل لــه اســتخدام
بديــل للمجموعــة ولكنهــا تمتلــك حــق واجــب النفــاذ بشــأن الدفعــات
الماليــة ألي التــزام تــم االنتهــاء مــن أداءه حتــى تاريخــه.
وفــي حــال لــم تكــن المعاييــر الموضوعــة أعــاه مســتوفاة ،يتــم
االعتــراف باإليــرادات وفــي وقــت معيــن حيــث تكــون المجموعــة بحاجــة
التخــاذ تقديــر حــول الوقــت الــذي ســتوفي فيــه المجموعــة بــأداء
وفقــا للعقــد.
ً
االلتزامــات

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة همــا المســؤوالن عــن المعلومــات األخــرى .تتألــف المعلومــات األخــرى مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة .لقــد حصلنــا
علــى تقريــر مجلــس اإلدارة قبــل تاريــخ هــذا التقريــر لمدقــق الحســابات .ومــن المتوقــع أن تكــون بقيــة معلومــات التقريــر الســنوي متاحــة الطالعنــا
عليهــا بعــد ذلــك التاريــخ .ال تتضمــن المعلومــات األخــرى البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر تدقيقنــا هــذا .ال يتنــاول رأينــا حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة المعلومــات األخــرى ،وال نعبــر بــأي شــكل عــن تأكيــد أو اســتنتاج بشــأنها.
تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقنــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه  ،وفــي ســبيل ذلــك
جوهريــا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا
نقــوم باألخــذ باالعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة
ً
ـاء جوهريــة.
أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق ،أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطـ ً
ـتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا
وإذا كنــا قــد اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي المعلومــات األخــرى  ،يتوجــب علينــا اإلفصــاح عــن ذلــك ،اسـ ً
فصــح عنــه فــي هــذا الشــأن.
فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر .أننــا ليــس لدينــا مــا نُ ِ
وفــي حــال قررنــا وجــود أخطــاء جوهريــة علــى المعلومــات المتبقيــة الــواردة بالتقريــر الســنوي للمجموعــة عنــد قراءتنــا لــه ،فإننــا مطالبــون باإلبــاغ
عنهــا إلــى المكلفيــن بالحوكمــة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ولألحــكام الســارية
للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015وكذلــك عــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة ضروريــة
لتمكنهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل غايتنــا بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن
ـال مــن التأكيــد ،ولكــن ال يضمــن أن عمليــة
احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا .إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عـ ٍ
دائمــا أي خطــأ جوهــري إن وجــد .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ،
تمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف
ً
التدقيــق التــي ّ
المبنيــة علــى هــذه
جمــع إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين
ّ
وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُم ّ
البيانــات الماليــة الموحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدولية،فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتـــرة التدقيــق.
ونقــوم كذلــك بمــا يلــي:
•تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،التصميــم والقيــام
بإجــراءات التدقيــق لالســتجابة لتلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ
جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل االحتيــال التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجــاوز
نظــام الرقابــة الداخلــي.
•الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس
بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة بالمجموعــة.
•تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
•اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،فــي حــال وجــود
حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .وفــي حــال
االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات
الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى
أســاس مبــدأ االســتمرارية.
•تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات ،وفيمــا إذا كانــت البيانــات
الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
•الحصــول علــى ّبينــات تدقيــق مناســبة بشــأن المعلومــات الماليــة للمجموعــة وأنشــطتها مــن أجــل إبــداء رأي تدقيــق حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة .إننــا المســؤولون عــن توجيــه واإلشــراف علــى وتنفيــذ تدقيــق المجموعــة ،كمــا نظــل المســؤولون عــن تقريرنــا بشــكل منفــرد.
إننــا نقــوم بالتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،بنطــاق وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الرئيســية،
بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي قــد نحــدده خــال تدقيقنــا.
أيضــا بإقــرار امتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية ،والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع
كمــا نقــوم بإطــاع المكلفيــن بالحوكمــة ً
العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمــل االعتقــاد أنهــا قــد يكــون لديهــا تأثيـ ًـرا معقـ ً
ـول علــى اســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة متــى
مناسبا.
كان
ً
مــن تلــك األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع لجنــة االمتثــال والمخاطــر بالمجموعــة هــي تحديــد هــذه األمــور التــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي تدقيــق
البيانــات الماليــة الموحــدة للفتـــرة الحاليــة ،والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية .نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنا حــول التدقيق
إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة ،أن ال يتــم اإلفصــاح عــن أمــر معيــن فــي
تقريرنــا فــي حــال تـــرتب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة مــن تلــك المعلومــات.

وعنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع
اإلفصــاح ،حســب االقتضــاء ،عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة
أو وقــف أعمــال المجموعــة أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
تقع المسؤولية على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة االمتثال والمخاطر لإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

الموجودات
الممتلكات والمعدات

6

58,742

63,875

العقارات للتطوير

7

10,245,064

9,143,770

2 .2تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بمــا يتطابــق ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة .2015

موجودات مالية أخرى

8

1,016,628

788,655

ذمم تجارية مدينة وأخرى

9

4,804,278

3,803,432

3 .3أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية.

استثمارات مالية

10

185,022

147,000

4 .4أن المعلومات المالية الواردة بتقريـر مجلس اإلدارة تتوافق مع السجالت المحاسبية للمجموعة.

النقد وأرصدة بنكية

11

8,316,048

9,500,765

5 .5يبيــن إيضاحــي 12-3و 10حــول البيانــات الماليــة الموحــدة اســتثمارات المجموعــة فــي أدوات الملكيــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2016

مجموع الموجودات

24,625,782

23,447,497

ً
ووفقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيد بما يلي:
إضافة إلى ذلك
1 .1أننا قد حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

6 .6يظهــر اإليضــاح رقــم  17حــول البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة معامــات األطــراف ذات العالقــة الجوهريــة والشــروط واألحــكام التــي
بموجبهــا تــم إبـــرام تلــك المعامــات ومبــادئ إدارة تضــارب المصالــح.
وفقــا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا ،لــم يتبيــن لنــا مــا يدعونــا لالعتقــاد بــأن المجموعــة قــد ارتكبــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
ً
7 .7أنــه،
 31ديسمبـــر  2016أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  2015أو لعقــد تأسيســها
جوهريــا علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر .2016
ممــا قــد يؤثــر
ً
8 .8يشــير اإليضــاح رقــم  20حــول البيانــات الماليــة الموحــدة إلــى المســاهمات اإلجتماعيــة التــي تمــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2016

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

12

احتياطي قانوني
احتياطي إعادة هيكلة المجموعة

13

أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

634,196

533,643

-

()4,912,810

5,933,864

8.160.080

12,618,060

9,830,913

المطلوبات
قروض بنكية

14

1,162,636

1,024,905

شهادات صكوك

15

2,653,598

2,739,716

4,196,801

5,533,221

3,994,687

4,318,742

مجموع المطلوبات

12,007,722

13,616,584

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

24,625,782

23,447,497

مقدما من عمالء
مبالغ مدفوعة
ً
سنتـيا كوربي
شريك
رقم القيد بسجل مدققي الحسابات 995
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

6,050,000

6,050,000

ذمم تجارية دائنة وأخرى

16

السيد /حسين سجواني

السيد /عادل تقي

رئيس مجلس اإلدارة

المدير المالي التنفيذي للمجموعة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة

74

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

البيانات المالية الموحدة

75

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

18

7,156,182

8,536,067

()3,159,129

()3,469,006

3,997,053

5,067,061

إيرادات تشغيلية أخرى

19

594,149

503,935

مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

20

()859,419

()1,014,586

6

()15,265

()12,630

3,716,518

4,543,780

إيرادات أخرى

21

44,814

33,508

إيرادات تمويل

22

115,878

90,181

تكاليف تمويل

23

()182,563

()152,639

3,694,647

4,514,830

-

-

3,694,647

4,514,830

اإليرادات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح

االستهالك
الربح التشغيلي

الربح للسنة
الربح الشامل األخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
الربح للسهم
األساسي والمخفض (درهم)

29

0.61

0.75

الرصيد في  1يناير 2015
االستحواذ على حصة
غير مسيطرة في شركة
داماك للتنمية العقارية
المحدودة

76

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

5,000,000

356,367

()4,912,810

4,670,190

752,336

5,866,083

-

-

-

752,336

()752,336

-

مجموع الدخل الشامل
للسنة

-

-

-

4,514,830

-

4,514,830

تحويل إلى االحتياطي
القانوني

-

177,276

-

()177,276

-

-

1,050,000

-

-

()1,050,000

-

-

إصدار أسهم مكافأة
(إيضاح )30
توزيعات أربـاح (إيضاح )30

الرصيد في  31ديسمبر
2015

-

-

-

()550,000

-

()550,000

6,050,000

533,643

()4,912,810

8,160,080

-

9,830,913

تحويل (إيضاح )13

-

-

4,912,810

()4,912,810

-

-

مجموع الدخل الشامل
للسنة

-

-

-

3,694,647

-

3,694,647

تحويل إلى االحتياطي
القانوني

-

100,553

-

()100,553

-

-

توزيعات أربـاح (إيضاح )30

-

-

-

()907,500

-

()907,500

6,050,000

634,196

-

5,933,864

-

12,618,060

الرصيد في
 31ديسمبر 2016

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة

رأس المال
ألف درهـم

احتياطي
قانوني
ألف درهـم

احتياطي إعادة
هيكلة المجموعة
ألف درهـم

أرباح
مستبقاة
ألف درهـم

حقوق األطراف
غير المسيطرة
ألف درهـم

المجموع
ألف درهـم

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة

البيانات المالية الموحدة

77

بيـان التدفقات النقدية الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة

3,694,647

4,514,830

تعديالت لـ :
استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )6

15,265

12,630

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )16

11.043

10.634

5,659

9,783

إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك (إيضاح )15

 -1معلومات عامة
تأسســت شــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع"(.الشــركة" أو "الشــركة األم") فــي دبــي بتاريــخ  20يونيــو  1976كشــركة مســاهمة عامــة ،وتمــارس
عملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب رخصــة تجاريــة صــادرة فــي دبــي ،كمــا أنهــا مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي .يقــع مكتــب
الشــركة المســجل فــي ص.ب ،12265 .دبــي ،اإلمــارات العربيــة المتـــحدة.
يعد أكبر مساهمي الشركة هو السيد حسين سجواني ("رئيس مجلس اإلدارة").
(معا "المجموعة") أنشطة تطوير العقارات في الشرق األوسط.
تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة ً
 -2تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

()58

578

()44,712

()4,267

إيرادات تمويل

()115,878

()90,181

تكاليف تمويل

182,563

152,639

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

3,748.529

4,606,646

الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

()965,199

()1,034,140

-

()40,345

الزيادة في العقارات للتطوير

()1,101,294

()1,187,428

مقدما من عمالء
النقص في مبالغ مدفوعة
ً

()1,336,420

()582,085

()329,907

731,746

()6.690

()6.321

9,019

2,488,073

•تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16الممتلــكات ،اآلالت والمعــدات والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  38الموجــودات غيــر
الملموســة ،وذلــك بشــأن إيضــاح طــرق االســتهالك واإلطفــاء المقبولــة.

شراء ممتلكات ومعدات  -بالصافي (إيضاح )6

()10,074

()17,142

االستحواذ على استثمارات مالية (إيضاح )10

()38,022

()128,628

•تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16الممتلــكات ،اآلالت والمعــدات والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  41األصــول الزراعيــة:
النباتــات المثمــرة.

(الزيادة)  /النقص في موجودات مالية أخرى

()227,973

64,095

(الزيادة)  /النقص في ودائع باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر

()224,401

356,266

•تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  27البيانــات الماليــة المنفصلــة والمتعلقــة بالمحاســبة لالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة
والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة اختياريــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي بيانــات ماليــة منفصلــة.

124,943

69,427

()375,527

344,018

•تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  10البيانــات الماليــة الموحــدة ،والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 12
اإلفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت األخــرى ،والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة،
وذلــك فيمــا يتعلــق بتطبيــق اســتثناء التوحيــد للمنشــآت االســتثمارية.

610,915

830,020

()473,184

()81,850

(الربح)  /الخسارة من سحب ممتلكات ومعدات من الخدمة
استرداد انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )20

النقص في مطلوب إلى طرف ذو عالقة

(النقص)  /الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى
تعويض نهاية الخدمة للموظفين المدفوع (إيضاح )16
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

فائدة مقبوضة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من قروض بنكية خالل السنة
ُ
سداد قروض بنكية خالل السنة

()91,777

361,987

()907,500

()550,000

()181,064

()147,585

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

()1,042,610

412,572

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله

المحصل من إصدار شهادات صكوك (إيضاح )15
(سداد) ُ /
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )30
تكاليف تمويل مدفوعة

()1,409,118

3,244,663

النقد وما يعادله في بداية السنة (إيضاح )11

8,597,818

5,353,155

النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )11

7,188,700

8,597,818

توزيعات أرباح (إيضاح )30

-

()1,050,000

االستحواذ على حصص غير مسيطرة في داماك للتنمية العقارية المحدودة

-

()752,336

 1-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات المالية الموحـدة
تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة ،وهــي المعاييــر التــي أصبحــت
ســارية للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ اعتبــارا مــن  1ينايــر  2016أو بعــد ذلــك التاريــخ .وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة أي تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المعروضــة للســنة الحاليــة أو الســنوات الســابقة ،إال أنــه قــد يؤثــر علــى
محاســبة المعامــات أو التعاقــدات المســتقبلية.
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14الحسابات التنظيمية المؤجلة.
•تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية والتي تتعلق بمبادرة اإلفصاح.
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  11الترتيبــات التعاقديــة المشــتركة وذلــك بشــأن محاســبة االســتحواذ علــى
الحصــص فــي العمليــات المشــتركة.

•التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  2014 - 2012والتــي تشــمل تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة  5والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  7والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  19والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .34

معامالت غير نقدية

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة
78

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

والمعدلة (تتمة)
 -2تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة
ّ
 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد
لم تطبق المجموعة بعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يسري العمل بها بعد

80

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 2016 – 2014
بتعديــل المعياريــن الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة رقمــي  1و  12والمعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم .28

يسري العمل بالتعديالت على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  28للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعدها ،بينما
يسري العمل بالتعديالت على المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  12للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2017أو بعدها

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  12ضرائــب الدخــل ،وهــي تعديــات
تتعلــق باالعتــراف بموجــودات الضرائــب اآلجلــة للخســائر غيــر المحققــة.

 1يناير 2017

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  7بيــان التدفقــات النقديــة ،بحيــث تقــدم
اإلفصاحــات التــي تمكــن مســتخدمي البيانــات الماليــة مــن تقييــم التغيرات فــي المطلوبات
الناتجــة مــن األنشــطة التمويليــة.

 1يناير 2017

تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  22المعامــات بالعملــة األجنبيــة
والسلف
يتعلــق هــذا التفســير بالمعامــات التــي تتــم بالعملــة األجنبيــة أو أي أجــزاء مــن تلــك
المعامــات فــي حــال:
•وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها.
مقدمــا أو إيــرادات مؤجلــة متعلقــة بذلــك المقابــل
•قيــد المنشــأة موجــودات مدفوعــة
ً
فــي موعــد يســبق قيــد األصــل أو المصــروف أو الدخــل ذات الصلــة.
مقدما أو اإليرادات المؤجلة غير نقدية.
•إن كان أي من الموجودات المدفوعة
ً

 1يناير 2018

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  2الدفــع علــى أســاس الســهم،
وهــي تعديــات تتعلــق بتصنيــف وقيــاس معامــات الدفــع على أســاس الســهم.

 1يناير 2018

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  4عقــود التأميــن :وذلــك فيمــا
يتعلــق بالتواريــخ المختلفــة لســريان المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9وكذلــك
المعيــار الجديــد القــادم المتعلــق بعقــود التأميــن.

 1يناير 2018

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  40االســتثمارات العقاريــة :تعديــل نــص
الفقــرة رقــم  57ليكــون أنــه يجــوز للمنشــأة تحويــل أي عقــار إلــى اســتثمارات عقاريــة أو
مــن اســتثمارات عقاريــة فقــط بحــال وجــود دليــل يشــهد علــى تغيــر فــي اســتخدامه .ويقــع
التغيــر فــي اســتخدام العقــار فــي حــال اســتوفى العقــار أو لــم يســتوف تعريــف االســتثمار
العقــاري .وال يعتــد مجــرد تغييــر اإلدارة نيتهــا الســتخدام العقــار فــي ذاتــه دليـ ًـا علــى تغيــر
اســتخدامه .وقــد تــم تعديــل الفقــرة لتنــص علــى أن قائمــة األمثلــة التــي تضمنتهــا هــي
قائمــة غيــر شــاملة.

 1يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصاحات،
وهــي التعديــات بشــأن اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريـــر الماليــة رقم .9

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم  9للمــرة األولــى

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

والمعدلة (تتمة)
 -2تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة
ّ
 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد (تتمة)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم  7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات
والمتعلقــة بإفصاحــات (والتعديــات المترتبــة) الناتجــة عــن تقديــم محاســبة التحــوط فــي
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم .9

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر
الماليــة رقــم  9للمــرة األولــى

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9األدوات الماليــة (النســخ المعدلــة فــي 2009
و  2010و  2013و )2014
يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9الصــادر فــي نوفمبــر  2009متطلبــات
جديــدة حــول تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة .وكان المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الحقــا فــي أكتوبــر  2010بحيــث يتضمــن متطلبــات تتعلــق بتصنيــف
ً
الماليــة رقــم  9قــد ُعــدل
وعــدل كذلــك فــي نوفمبــر 2013
المطلوبــات الماليــة وقياســها وحــول إلغــاء االعتــراف بهــاُ .
ليتضمــن المتطلبــات الجديــدة بشــأن محاســبة التحــوط العــام .وفــي يوليــو  ،2014صــدرت
نســخة أخــرى معدلــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9حيــث كان الهــدف
األساســي منــه أن يشــمل:
(أ) .متطلبات انخفاض القيمة للموجودات المالية.
(ب) .تعديــات محــدودة علــى متطلبــات التصنيــف والقيــاس عــن طريــق تقديــم إحــدى فئــات
قيــاس “القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر” علــى أدوات ديــن محــددة.

 1يناير 2018

تتضمــن نســخة نهائيــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9والتــي تشــمل
متطلبــات محاســبة األدوات الماليــة وتحــل محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39
األدوات الماليــة :االعتــراف والقيــاس ،يتضمــن المعيــار متطلبــات تتعلــق بالجوانــب التاليــة:
•التصنيــف والقيــاس :تُ صنــف الموجــودات الماليــة باإلشــارة إلــى نمــط األعمــال التــي
تنضــوي تحتهــا تلــك الموجــودات الماليــة وخصائــص تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة .ويقدم
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة فــي نســخته الصــادرة فــي  2014فئــة مــن فئــات
"القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر" ألدوات ديــن محــددة .ويتــم تصنيــف
المطلوبــات الماليــة وفــق هــذا المعيــار بالطريقــة ذاتهــا التــي تُ صنــف بهــا ضمــن المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  39مــع وجــود بعــض االختالفــات فــي المتطلبــات التــي ُيعمــل
بهــا فــي قيــاس المخاطــر االئتمانيــة الخاصــة بــأي منشــأة.
•انخفــاض القيمــة :تقــدم نســخة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9الصــادرة
فــي  2014نظــام "خســارة ائتمانيــة متوقعــة" لقيــاس انخفــاض قيمــة الموجــودات
الماليــة ،فلــم يعــد مــن الضــروري وقــوع حــدث ائتمانــي لالعتــراف بالخســارة االئتمانيــة.
•محاســبة التحــوط :يقــدم المعيــار نظــام محاســبة تحــوط جديــد يهــدف إلــى توثيــق مزيــد
مــن الصلــة بالكيفيــة التــي تقــوم بهــا المنشــآت بــإدارة المخاطــر عنــد التحــوط للمخاطــر
الماليــة وغيــر الماليــة.
•إلغــاء االعتــراف :اســتمر العمــل بمتطلبــات إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة
والمطلوبــات الماليــة مــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .39

البيانات المالية الموحدة

81

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

والمعدلة (تتمة)
 -2تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة
ّ
 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد (تتمة)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم  16عقــود اإليجــار ،حيــث يتنــاول المعيــار
تفصيــات حــول الكيفيــة التــي ســيقوم بهــا ُم ِّعــد التقاريـــر الماليــة باالعتـــراف بعقــود اإليجــار
وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا .ويقــدم المعيــار نظــام محاســبة واحــد للمســتأجر بحيــث
يتعيــن بموجبــه علــى المســتأجرين تســجيل موجــودات ومطلوبــات جميــع عقــود اإليجــار مالــم
شــهرا أو أقــل مــن ذلــك أو مالــم تكــن قيمــة األصــل
تكــن عقــود اإليجــار تمتــد لفتـــرة 12
ً
المعنــي تقــل عــن ذلــك .وفــي ظــل هــذا المعيــار ،يســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود
اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية أو تمويليــة ،مــع بقــاء منهــج المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر
الماليــة رقــم  16بشــأن محاســبة المؤجــر علــى حالــه إلــى حــد كبيـــر بــدون تغيـــر عــن ســلفه
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .17

 1ينايـر 2019

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم  10البيانــات الماليــة الموحــدة،
وعلــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع
المشتـــركة ( ،)2011وذلــك بشــأن معالجــة بيــع الموجــودات أو المســاهمة بهــا مــن المســتثمر
إلــى شــركته الزميلــة أو مشــروعه المشتـــرك.

ُأرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر مسمى

ـاء علــى مــدى وضــوح
إضافــة إلــى ذلــك ،تُ صنــف طــرق قيــاس القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة ،إلــى المســتوى  1أو  2أو  3بنـ ً
المدخــات بالنســبة لطــرق قيــاس القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لطــرق قيــاس القيمــة العادلــة بالكامــل ،وهــي محــددة كمــا يـــلي:
المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات فــي أســواق نشــطة
•طــرق قيــاس المســتوى  1وهــي المدخــات المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيــر
ّ
والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس.
•طــرق قيــاس المســتوى  2وهــي المدخــات المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى  1والمالحظــة
للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
•طرق قياس المستوى  3وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات غير مستنبطة من البيانات الملحوظة.

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديــات الجديــدة التـــي ســيتم تطبيقهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا
يســري العمــل بهــا ،كمــا تتوقــع الشــركة أال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديــات الجديــدة أي تأثيـــر جوهــري علــى بياناتهــا الماليــة
الموحــدة فــي فتـــرة التطبيــق األولــي لهــا باســتثناء المعياريــن الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة رقمــي  9و .16
وتتوقــع اإلدارة كذلــك أن يتــم تطبيــق المعياريــن الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة رقمــي  9و  16فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة لللفتــرة
الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  2018و  1ينايــر  2019علــى الترتيــب .وعلــى الرغــم مــن التأثيـــر الملحــوظ الــذي قــد يســفر عــن تطبيق النســخة النهائية
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة  9علــى المبالــغ المعروضــة واإلفصاحــات الــواردة بشــأن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ،وكذلك
جوهريــا علــى المبالــغ المعروضــة واإلفصاحــات الــواردة بشــأن عقــود اإليجــار لــدى
قــد يكــون للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16تأثيـ ًـرا
ً
توفــر تقديـــر معقــول عــن تأثيــرات تطبيــق تلــك المعاييــر حتــى إجــراء المجموعــة مراجعــة شــاملة ومفصلــة عليهــا.
المجموعــة ،إال أنــه ال يمكــن عمليـ ًـا ّ
 -3السياسات المحاسبية الهامة
 1-3بيان االلتزام
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
دخــل القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم  2لســنة «( 2015قانــون الشــركات») حيــز التنفيــذ فــي  1يوليــو  .2015وقــد ُمنحــت
الشــركة عاميــن مــن تاريــخ ســريان القانــون لاللتــزام بأحــكام القانــون («األحــكام االنتقاليــة») ،وقــد ترتــب علــى الشــركة االلتــزام بتلــك األحــكام
االنتقاليــة.

تُ عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالدرهــم اإلماراتـــي (الدرهــم) وهــي عملــة إعــداد البيانــات الماليــة للمجموعــة .ويتــم إعــداد البيانــات
الماليــة لــكل منشــأة بالمجموعــة بالعملــة المحليــة ،كونهــا عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تمــارس فيهــا المنشــأة أعمالهــا (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) .وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون
للشــركة:
•السلطة على المنشأة المستثمرة.
•التعرض للعوائد ،أو الحقوق في العوائد المتغيرة ،من ارتباطها بالمنشأة المستثمرة.
المستثمرة.
ِ
المستثمرة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة
•القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة
َ
ـتثمرة أم ال إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك تغيــرات
تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة المسـ َ
علــى عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر السيـــطرة الثالثــة الموضحـــة أعــاه.
ـتثمرة ،تتحقــق الســيطرة للشــركة عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة
عندمــا ال يكــون للشــركة حــق أغلبيــة التصويــت فــي أي مــن المنشــآت المسـ َ
ـتثمرة بشــكل منفــرد .تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف
لمنحهــا قــدرة عمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــآت المسـ َ
ـتثمرة أم ال بمــا يكفــي لمنحهــا السيـــطرة ،وتتضمــن تلــك
ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسـ
َ
الحقائــق والظــروف:
•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.
•غيرهــا 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.

 2-3أسـاس إعداد البيانات المالية الموحـدة
أجــرت إدارة المجمـــوعة تقديـ ً
ـرا علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة ،وهــي علــى قناعــة بــأن المجموعــة تمتلــك اإلمكانــات
لالســتمرار فــي عملهــا فــي المســتقبل المنظــور ،كمــا لــم يــرد لعلــم اإلدارة وجــود أي ظــروف غيــر مؤكــدة ذات تأثيــر جوهــري يمكــن أن تثيــر شــكوك
مباشــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرارية .وعليــه ،فقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

يبـــدأ توحيــد أي مــن الشــركات التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،ويتوقــف بفقــد المجموعــة للســيطرة علــى
الشــركة التابعــة .وعلــى وجــه الخصــوص ،يتــم تضميــن الدخــل والمصروفــات للمنشــأة التابعــة المســتحوذ عليــه أو المســتبعد خــال الفتـــرة الماليــة
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل األخــر الموحــد مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة وحتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه
المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التـــابعة.

المصنفــة المعتــرف بهــا
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء بعــض األدوات الماليــة ُ
بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتـــرة تقريــر .وتســتند التكلفــة التاريخيــة بشــكل عــام علــى القيمــة العادلــة للمقابــل الممنــوح للســلع والخدمــات.

تعــود األربــاح أو الخســـائر وكافــة مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مالكــي الشــركة األم واألطــراف غيــر المسيـــطرة ،ويعــزى مجمــوع الدخــل
الشــامل اآلخــر للشــركات التابعــة إلــى مالكــي الشــركة واألطــراف غيــر المســيطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك تســجيل عجــز فــي رصيــد األطــراف غيــر
المسيـــطرة.

تُ عــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معاملــة منتظمــة
بيــن مشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن مالحظتــه بطريقــة مباشــرة أو كان مقـ ً
ـدرا باســتخدام
أســلوب تقييــم أخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار تلــك العوامــل التــي يأخذهــا
المشــاركون فــي الســوق بعيــن االعتبــار عنــد تســعير األصــل أو المطلــوب فــي تاريــخ القيــاس.
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داماك العقارية دبي ش.م.ع.

يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة لتتالئم سياساتها المالية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
تُ لغــى جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريــف والتدفقــات النقديــة الداخليــة المرتبطــة بالمعامــات المتبادلــة
بيــن منشــآت المجموعــة بالكامــل عنــد توحيــد البيانــات الماليــة.

البيانات المالية الموحدة
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3-3أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)
التغيرات في حصة ملكية المجموعة في الشركات التابعة القائمة
يتــم محاســبة التغيــرات فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة ،والتــي ال يترتــب عليهــا فقــدان المجموعــة للســيطرة علــى الشــركات
التابعــة كمعامــات ملكيــة .ويتــم تعديــل القيــم الدفتـــرية لحصــص المجموعــة وحصــص حقــوق األطــراف غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات فــي
حصصهــم فــي الشــركات التابعــة .يتــم االعتـــراف مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة بالفــرق بيــن مبالــغ تعديــل حصــص حقــوق األطــراف غيــر المســيطرة
والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المســتلم ،وتعــود إلــى مســاهمي الشــركة.

 4-3االعتراف باإليرادات (تتمة)
ويعــرف العقــد بأنــه اتفاقيــة يبرمهــا طــرف واحــد أو أكثــر تنشــأ بموجبهــا حقــوق والتزامــات ملزمــة مــع
الخطــوة  :1تحديــد العقــد المبــرم مــع العميــلُ :
تحديــد معاييــر هــذه الحقــوق وااللتزامــات.
الخطــوة  :3تحديــد قيمــة المعاملــة :تتمثــل قيمــة المعاملــة فــي المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة تحقيقــه مقابــل تحويــل البضائــع وتقديــم الخدمــات
المتعهــد بهــا للعميــل ،وذلــك باســتثناء المبالــغ المحصلــة بالنيـــابة عــن الغيــر.
الخطــوة  :4تخصيــص قيمــة المعاملــة إلــى تنفيــذ االلتزامــات الــواردة بالعقــد :بالنســبة للعقــود التــي تتضمــن تنفيــذ أكثــر مــن التــزام ،تقــوم المجموعة
بتخصيــص قيمــة كل معاملــة لــكل التــزام بمــا يعبــر بالتفصيــل عــن المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة تحصيله واســتحقاقه مقابل اســتيفاء كل التـــزام.

تقوم المجموعة عندما تفقد سيطرتها على أحد الشركات التابعة بـ:
•إلغاء االعتراف بالموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة.

الخطوة  :5االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه المجموعة التزاماتها.

•إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير المسيطرة.
•إلغاء االعتراف بفروق ترجمة العمالت المتراكمة المقيدة في حقوق الملكية.

تعترف المجموعة بإيراداتها عندما يتم استيفاء أي من المعايير التالية:
•استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ المجموعة اللتزاماتها؛ أو

•االعتراف بـالقيمة العادلة للمقابل المستلم.
•االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
•االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.

•إذا مــا أســفر تنفيــذ المجموعــة اللتزاماتهــا عــن إنشــاء أي أصــل أو زيــادة فعاليــة األصــل ،الــذي يقــع تحــت ســيطرة العمــل عنــد إنشــاء أو تعزيــز
ذلــك األصــل؛أو

ـابقا فــي الدخــل الشــامل األخــر إلــى الربــح أو الخســارة أو األربــاح المســتبقاة،
•إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم للمكونــات المعتــرف بهــا سـ ً
علــى النحــو المالئــم.

•إذا لــم يســفر أداء المجموعــة عــن إنشــاء موجــودات ينتــج عنهــا اســتعماالت بديلــة عــن اســتخداماتها الحاليــة إال أن المجموعــة لديهــا الحــق فــي
اســتالم أمــوال عــن االلتزامــات التــي نفذتهــا المجموعــة حتــى تاريخــه.

(معا "المجموعة")
قامت الشركة بتوحيد نسبة  %100من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي بيانها ً
إسم المنشأة

مكان التأسيس والعمليات

األنشطة الرئيسية

الحق االقتصادي والقانوني

داماك للتنمية العقارية المحدودة
(مركز دبي المالي العالمي)

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

%100

وقامت الشركة خالل السنة بتصفية الشركات التابعة التالية:
إسم المنشأة

مكان التأسيس والعمليات

األنشطة الرئيسية

شركة نجاه المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

شركة الخزنة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

امتيـاز القابضة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

شركة الساهرة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

الفردوس القابضة المحدودة

جزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

 4-3االعتراف باإليرادات
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
نظامــا شـ ً
ـامل موحـ ًـدا الحتســاب اإليــرادات الناتجــة
يحددالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم " 15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء"
ً
مــن العقــود المبرمــة مــن العمــاء ويســود علــى اإلرشــادات الســارية فــي الوقــت الراهــن بشــأن االعتــراف باإليــرادات التــي تضمنتهــا العديــد مــن
المعاييــر والتفســيرات المختلفــة ضمــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .ويقــدم المعيــار علــى وجــه الدقــة منهجـ ًـا لالعتــراف باإليــرادات قائمـ ًـا
علــى خمــس خطــوات:
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الخطوة  :2تحديد تنفيذ االلتزامات المتضمنة بالعقد :يتمثل أداء االلتزامات الواردة بالعقود في التعهد بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة للعميل.

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

ـاء علــى جهــود
اختــارت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــات ،حيــث تــرى المجموعــة أن اســتخدام تلــك الطريقــة ،التــي تتطلــب االعتــراف باإليــرادات بنـ ً
المجموعــة الســتيفاء أداء االلتــزام ،توفــر أفضــل مرجــع لإليــرادات المكتســبة بالفعــل .وفــي ســياق تطبيــق طريقة المدخــات ،تقــدر اإلدارة تكلفة إنجاز
المشــاريع مــن أجــل تحديــد قيمــة اإليــرادات التــي ينبغــي االعتــراف بهــا .وتتضمــن تلــك التقديــرات تكلفــة توفيــر البنيــة التحتيــة والمطالبــات المحتملــة
مــن المقاوليــن وتكلفــة الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة األخــرى للعمــاء.
إذا قــررت المجموعــة أنــه قــد تــم تنفيــذ االلتزامــات فــي وقــت معيــن ،تقيــد اإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى الموجــودات موضــوع العقــد إلــى
المستهلك.
عندمــا تســتوفي المجموعــة تنفيــذ التزاماتهــا عــن طريــق تســليم البضائــع وتقديــم الخدمــات المتعهــد بهــا ،تنشــئ المجموعــة أصــل تعاقــدي يســتند
علــى قيمــة المقابــل المكتســب لتنفيــذ االلتــزام .ويترتــب علــى تلــك الزيــادة التــزام تعاقــدي إن تخطــت قيمــة المقابــل المســتلم مــن العميــل قيمــة
اإليــرادات المعتــرف بهــا.
وتُ قــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق مــع مراعــاة شــروط وبنــود الدفــع التعاقديــة المتفــق عليهــا باســتثناء الضرائــب
وفقــا لمعاييــر محــددة بغيــة تحديــد مــا إذا كان عمــل المجموعــة كمــوكِ ل أو وكيــل .وقــد اســتقر
ً
والرســوم الجمركيــة .وتقــوم المجموعــة بتقديــر إيراداتهــا
قــرار المجموعــة علــى أنهــا تعمــل بصفــة مــوكل فــي جميــع معامــات اإليــرادات لديهــا.
ويتــم إثبــات اإليــرادات فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد حتــى القــدر المحتمــل معــه تدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة ووجــود إمكانيــة
موثوقــا بــه ،عنــد الحاجــة.
ً
قياســا
لقيــاس اإليــرادات والتكاليــف
ً
رسوم اإلدارة
تتعلــق رســوم اإلدارة باألســاس بخدمــات إدارة العقــارات المقدمــة لمــاك تطويــرات المجموعــة التامــة اإلنجــاز .ويتــم االعتــراف باإليــرادات المتعلقة
بتلــك الرســوم بشــكل متطابــق مــع عقــود إدارة العقــارات ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس االســتحقاق فــي الفتــرة التــي ترتبــط بهــا تلــك الخدمــات.
الدخل من الودائع
يتــم االعتــراف بالدخــل مــن الودائــع عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقــق فائــدة اقتصاديــة للمجموعــة ويمكــن احتســاب مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق.
ويتــم االعتــراف بالدخــل مــن الودائــع علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة المســتحقة بالرجــوع إلــى مبلــغ األصــل والربــح الفعلــي أو بســعر الفائــدة
المطبــق ،وهــو الســعر الــذي يتــم بموجبــه خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة علــى مــدار عمــر األصــل المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل
عنــد االعتــراف المبدئــي.

البيانات المالية الموحدة
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3العقارات للتطوير

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-3انخفاض قيمة الموجودات الملموسة (تتمة)

تصنــف العقــارات المكتســبة أو المنشــأة أو التــي مــا زالــت قيــد اإلنشــاء بغــرض البيــع كعقــارات قيــد التطويــر وتظهــر بالتكلفــة أو بصافــي القيمــة
التــي يمكــن تحقيقهــا ،أيهمــا أقــل.

تمثــل القيمــة المســتردة بالقيمــة العادلــة مطروحـ ًـا منهــا تكلفــة البيــع والقيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة فــإن
التدفقــات النقديــة المقــدرة يتــم خصمهــا لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام نســبة خصــم تعكــس قيمتهــا الســوقية الحاليــة والمخاطــر المتعلقــة باألصــل
ـاء عليهــا تعديــل تقديــرات التدفقــات النقديــة المستقبـــلية.
والتــي لــم يتــم بنـ ً

وتشــمل التكاليــف بشــكل أساســي تكلفــة األرض وتكلفــة اإلنشــاء وجميــع التكاليــف األخــرى الالزمــة لتجهيــز العقــار للبيــع .تمثــل القيمــة القابلــة
للتحقيــق قيمــة البيــع المقــدرة بنــاء علــى المبيعــات فــي الســنة المعينــة مطروحـ ًـا منــه التكاليــف المتكبــدة مــن أجــل بيــع العقــار.
يتم تضمين تكاليف القروض المتعلقة مباشرة باإلنشاءات في تكلفة تلك الموجودات.
 6-3المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة التــزام قائــم (قانونــي أو اســتنتاجي) نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يطلــب مــن
موثوقــا بــه.
ً
المجموعــة تســوية االلتــزام ويكــون باإلمــكان تقديــر مبلــغ االلتــزام تقديـ ًـرا
يعــد المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســديد االلتزامــات الحاليــة كمــا فــي تاريــخ 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
ـا مــن أن التســديدات ســوف يتــم تحصيلهــا وأن تكــون المبالــغ المدينــة قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق.
إذا مــا تــم التأكــد فعـ ً
 7-3الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصـ ًـا االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض متراكــم فــي القيمــة .وتكــون تكلفــة الممتلــكات والمعــدات هــي
تكلفــة الشــراء مــع أي تكاليــف عارضــة فيمــا يخــص االســتحواذ.
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.
ُيحتســب 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
أثاث وتركيبات

6

أدوات وتجهيزات مكتبيـة

6

سيارات

6

ُيلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استعمال األصل.
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 الموحــد الشــامل.

وإذا كانــت القيمــة المســتردة المقــدرة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) أقــل مــن قيمتــه ،تُ خفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد)
للوصــول إلــى قيمتــه المســتردة .يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة كمصــروف فـ ً
ـورا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد إال إذا كانــت
الموجــودات ذات الصلــة مدرجــة الدفتريــة إعــادة التقييــم ،وفــي هــذه الحالــة يتــم اعتبــار اســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كانخفــاض فــي
قيمــة إعــادة التقييــم.
إذا مــا تــم الحقـ ًـا اســترداد 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 باســترداد خســـارة االنخفــاض كإيــراد فـ ً
ـورا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد إال
إذا كان األصــل المعنــي مســجل بقيمــة إعــادة التقييــم ،وفــي تلــك الحالــة ،يتــم اعتبــار اســترداد خســارة االنخفــاض كزيــادة فــي قيمــة إعــادة التقييــم.
 9-3مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
تقــدم المجموعــة مكافــآت لنهايــة خدمــة موظفيهــا المغتربيــن ،بحيــث تحتســب عــادةً علــى الراتــب النهائــي للموظف وطــول مدة خدمتــه بالمجموعة،
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 .وتســهم المجموعــة فــي خطــة المعاشــات والتأميــن الصحــي الوطنيــة لموظفيهــا
وفقــا للقانــون االتحــادي رقــم  7لســنة ( 1999وتعديالتــه).
ً
المواطنيــن
 10-3عقود اإليجار
لــم يكــن لــدى المجموعــة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2016و  31ديســمبر  2015عقــود إيجــار تمويليــة ،وتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار
كعقــود إيجــار تشــغيلية.
المجموعة كمستأجر
يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت مبنيـ ًـا 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.
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.
 11-3العمالت األجنبية
ويعــاد تحويــل البنــود
ـر.
ـ
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ـ
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ـ
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ـم
فــي تاريــخ كل تقريــر ،يتـ
ُ
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 التاريخيــة الســائدة بعملــة أجنبيــة ال يتــم إعــادة تحويلهــا.
يتم إثبات فروق أسعار الصرف في بيان الدخل الشامل الموحد للفترة التي تظهر فيها تلك الفروقات.

 8-3انخفاض 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
انخفــاض القيمــة( ،إن وجــد) .وفــي حــال يصعــب فيهــا تقديــر القيمــة المســتردة لألصــل فرديـ ًـا تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة المســتردة لوحــدة
ـوال ومتناسـ ًـبا للتخصيــص ،يتــم تخصيــص الموجــودات
توليــد النقــد التابعــة لألصــل عــادةً مشــروع التطويــر .وفــي حــال أمكــن تحديــد أساسـ ًـا معقـ ً
التجاريــة كذلــك لوحــدات توليــد النقــد أو يتــم تخصيصهــا خالفـ ًـا لذلــك إلــى أصغــر وحــدات لتوليــد النقــد يمكــن تحديــد أســاس تخصيــص معقــول
ومتناســب لــه.
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 12-3األدوات المالية
ً
طرفا في شروط تعاقديـة تتعلق باألداة المالية.
تقيد الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبـح إحدى منشآت المجموعة
ً
مبدئيـــا بالقيمــة العادلــة .إن تكاليــف المعامــات التــي تعــود مباشــرة إلــى االســتحواذ علــى
تُ قــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة
موجــودات ماليــة أو إصــدار مطلوبــات ماليــة تُ ضــاف أو تُ خصــم مــن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة ،كمــا هــو مناســب،
عنــد االعتـــراف المبدئــي.
الموجودات المالية
تُ صنــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات المحــددة التاليــة« :قــروض وذمــم مدينــة» و «موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع» ،ويعتمــد التصنيــف
ويحــدد ذلــك وقــت االعتـــراف المبدئــي .يتــم االعتــراف بجميــع طــرق المشــتريات والمبيعــات
المشـــار إليــه علــى طبيعــة وغــرض الموجــودات الماليــةُ ،
للموجــودات الماليــة التقليديــة أو إلغــاء االعتــراف بهــا علــى أســـاس تاريــخ المتاجــرة .إن طــرق المشــتريات والمبيعــات التقليديــة هــي مشــتريات أو
مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــل فــي غضــون إطــار زمنــي يحــدد بموجــب قوانيــن وتعهــدات الســوق.
قروض وذمم مدينة
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 والســلف) بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصـ ًـا 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.
موجودات مالية متاحة للبيع
إن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع هــي موجــودات غيــر مشــتقة ُمحــددة إمــا كمتاحــة للبيــع أو غيــر مصنفــة كـــ (أ) قــروض وذمــم مدينــة( ،ب)
اســتثمارات محتفــظ بهــا لالســتحقاق ،أو (ج) موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
تُ صنــف اســتثمارات المجموعــة فــي األســهم كمتاحــة للبيــع وتُ ــدرج بالتكلفــة ناقــص أي خســائر لالنخفــاض فــي القيمــة محــددة فــي نهايــة كل فتــرة
تقرير.
موثوقــا بــه بالتكلفــة
ً
قياســا
تُ ــدرج اســتثمارات الملكيــة المتاحــة للبيــع والتــي ليــس لهــا ســوق نشــطة ومــن غيــر الممكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة
ً
ناقــص أي خســائر لالنخفــاض فــي القيمــة محــددة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
طريقة الفائدة الفعلية
طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة التــي يتــم فيهــا احتســاب التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى الفتــرات التــي
ـاء عليهــا خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة فــي المســتقبل عبــر المــدة المتوقعــة
تخصهــا .نســبة الفائــدة الفعليــة هــي تحديـ ًـدا النســبة التــي يتــم بنـ ً
ً
للمطلــوب المالــي (بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة التــي تُ شــكل جــزءا فــي نســبة الفائــدة الفعليــة ،وتكاليــف المعاملــة
وعــاوات أخــرى أو خصومــات) أو عبــر فتــرة أقصــر ،حســب االقتضــاء ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف المبدئــي.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
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 ،أو حــوادث ســابقة ،تفيــد 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 لوجود صعوبات مالية.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 12-3األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
وبالنســبة لبعــض فئــات الموجــودات الماليــة ،مثــل الذمــم التجاريــة المدينــة  ،يتــم تقييــم الموجــودات التـــي لــم تنخفــض قيمتهــا عنــد إجــراء التقييــم
ً
الحقــا لالنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس جماعــي .قــد تتضمــن األدلــة الموضوعيــة النخفــاض قيمــة محفظــة الذمــم المدينــة
الفــردي لهــا
التجــارب الســابقة للمجموعــة فــي تحصيــل الدفعــات ،كالزيــادة فــي عــدد الدفعــات المتأخــرة الســداد فــي المحفظــة عــن معـ ّـدل فتـــرة االئتمــان،
باإلضافــة إلــى التغيــرات الملحوظــة فــي الظــروف االقتصاديــة الوطنيــة أو المحليــة التـــي قــد ترتبــط بالتعثــر فــي ســداد الذمــم المدينــة.
تتمثــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بالفــرق بيــن المبلــغ المــدرج لألصــل والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقـ ّـدرة ،مخصومــة وفقـ ًـا لســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المالي.
تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرةً  ،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 باســتخدام 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 اســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التـــي تــم االعتـــراف بهــا سـ ً
ـابقا مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل الموحــد علــى أال تزيــد القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار ،فــي تاريــخ اســترداد انخفــاض القيمــة ،علــى التكلفــة المطفــأة التـــي كان مــن الممكــن قيدهــا فيمــا لــو لــم يتــم االعتـــراف
بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة.
يقــاس مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة ،بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة ،بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المخصومــة بنســبة العائــد الســوقية المتداولــة ألصــل مالــي مشــابه .وال يتــم اســترداد خســارة انخفــاض
القيمــة هــذه فــي فتــرات الحقــة.
ـابقا فــي الربــح أو
وإذا انخفضــت قيمــة أي مــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ،فــا يتــم اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا سـ ً
الخســارة .ويتــم االعتــراف بــأي زيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد االنخفــاض فــي القيمــة فــي الدخــل الشــامل األخــر وتتراكــم ضمــن بنــد احتياطــي
إعــادة تقييــم االســتثمارات.
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 وعوائــد ملكيــة األصــل بصــورة جوهريــة إلــى منشــأة أخــرى .إذا لــم تحــول المجموعــة أو تحتفــظ
بكافــة مخاطــر وعوائــد الملكيــة بصــورة جوهريــة واســتمرت بالســيطرة علــى األصــل المحــول ،تعتــرف المجموعــة بالجــزء المتبقــي لألصــل المالــي
والمطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ التــي قــد تدفعهــا .إذا احتفظــت الشــركة بمخاطــر وعوائــد الملكيــة بصــورة جوهريــة لألصــل المحــول ،تعتــرف
المجموعــة باألصــل المالــي وتســجل اقتــراض مضمــون بالعوائــد المســتلمة.
كليــا ،يقيــد الفــارق بيــن القيمــة الدفتـــرية لألصــل والمبلــغ المقابــل المســتلم أو مســتحق االســتالم والربــح أو
عنــد إلغــاء االعتـــراف باألصــل المالــي ً
الخســارة المتراكمــة التـــي تــم قيدهــا فــي الدخــل الشــامل األخــر والمتراكــم فــي حقــوق الملكيــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.
كليــا (مثــل عندمــا تحتفــظ المجموعــة بخيــار شــراء جــزء مــن أصــل محــول) ،تخصــص المجموعــة القيمــة
أمــا عنــد عــدم إلغــاء االعتـــراف باألصــل المالــي ً
الدفتريــة الســابقة للموجــودات الماليــة بيــن الجــزء المســتمر االعتــراف بــه ضمــن العمليــة المســتمرة والجــزء الــذي لــم يعــد يعتــرف بــه علــى أســاس
القيــم العادلــة ذات الصلــة لتلــك األجــزاء فــي تاريــخ التحـــويل .ويتــم االعتــراف فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة
المخصصــة للجــزء الــذي لــم يعــد يتــم االعتــراف بــه والمبلــغ المقابــل واألربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي تــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر .إن أي ربــح أو خســارة متراكمــة مقيــدة فــي الدخــل الشــامل األخــر يتــم تخصيصهــا بيــن الجــزء المســتمر االعتــراف بــه والجــزء الــذي تــم الغــاء
االعتــراف بــه علــى أســاس القيــم العادلــة ذات الصلــة بتلــك األجـــزاء.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 12-3األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصـادرة عن المـجموعة
التصنيف كدين أو أداة حقوق ملكية
تُ صنــف أدوات الديــن وأدوات حقــوق الملكيــة إمــا كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة بمــا يتفــق مــع جوهــر الترتيبـــات التعاقديــة وتعريــف المطلــوب
المالي وأداة الملكيـــة.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقــوق الملكيــة هــي أيــة أداة تــدل علــى وجــود فائــض فــي أي موجــودات أليــة منشــأة بعــد خصــم كافــة التزاماتهــا .تُ ــدرج أدوات حقــوق الملكيــة
بالمتحصــات المســتلمة صافيــة مــن تكاليف اإلصـــدار المباشــر.
يتــم إثبــات إعــادة شــراء أدوات الملكيــة للمجموعــة وخصمهــا مباشــرة مــن حقــوق الملكيــة .لــم ُيقيــد ببيــان الدخــل الشــامل الموحــد أيــة أربــاح أو
خســائر علــى شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة المملوكــة للمجموعــة.
المطلوبات المالية
تتضمــن المطلوبــات الماليــة األخــرى القــروض البنكيــة وشــهادات الصكــوك والذمــم التجاريــة الدائنــة واألخــرى ،وتُ قــاس الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليـــة.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم إعفــاء المجموعــة مــن التزاماتهــا أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا .يتــم االعتــراف بالفــرق
بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات الماليــة التــي تــم إلغــاء االعتــراف بهــا والمقابــل المدفــوع أو واجــب الدفــع فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.
 13-3الضرائب
ال تُ فــرض 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 تكويــن مخصــص عندمــا يقتضــي
األمــر للضرائــب الحاليــة واآلجلــة المترتبــة مــن النتائــج التشــغيلية للشــركات التابعــة الخارجيــة التــي تمــارس أعمالهــا فــي مناطــق خاضعــة للضرائــب
وفقــا للتشــريعات الضريبيــة فــي البلــدان المعنيــة التــي تمــارس فيهــا المجموعــة أعمالهــا .إن المصاريــف فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد هــي
ً
الضرائــب المتوقــع دفعهــا علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للســنة الحاليــة باســتخدام نســب ضريبيــة ســائدة فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــات علــى
الضرائــب مســتحقة الدفــع تتعلــق بالســنوات الســابقة.
 14-3احتياطي قانوني
ـا بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتـــحدة وعقــد تأســيس الشــركة ،يتــم تحويــل  %10مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي
عمـ ً
القانونــي .ويحــق للشــركة اتخــاذ قــرار بوقــف ذلــك التحويــل إذا مــا بلــغ مجمــوع االحتياطــي  %50مــن رأس المــال المدفــوع .إن هــذا االحتياطــي غيــر
متــاح للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي نــص عليهــا القانــون.
 15-3النقد وما يـعادله
ً
ناقصا الســحوبات
يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك باســتحقاقات أصليــة أقــل مــن ثالثــة أشــهر
البنكيــة علــى المكشــوف ،ويتــم اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة فــي إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجل.

 -4الحكم المحاسبي الهام والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة التــي تناولهــا إيضــاح  ،3تتخــذ اإلدارة آراء 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.
يتــم إجــراء مراجعــة للتقديــرات واالفتراضــات المحــددة باســتمرار ،ويتــم االعتــراف بالتعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي
يتــم فيهــا إجــراء التعديــل علــى التقديــرات فــي حــال مــا كان التعديــل ال يؤثــر ســوى علــى تلــك الفتــرة أو الفتــرات التــي تــم فيهــا إجــراء التعديــل
والفتــرات المســتقبلية إذا مــا كان التعديــل يؤثــر علــى كال مــن الفتــرات المستقبـــلية والحاليــة.
الحكم الهام في سياق تطبيق السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي الحكــم المحاســبي الهــام ،بخــاف األحــكام التــي تتضمــن تقديــرات ،التــي اتخذتهــا اإلدارة فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية
الهامــة للمجموعــة ذات التأثيــر الجوهــري علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيـــانات الماليــة المـــوحدة.
استيفاء أداء االلتزامات بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
يقتضــي علــى المجموعــة تقييــم جميــع عقودهــا المبرمــة مــع العمــاء مــن أجــل تحديــد مــا إذا قــد تــم اســتيفاء أداء االلتزامــات علــى مــدار
ـاء علــى اتفاقيــات
الوقــت أو فــي مرحلــة زمنيــة معينــة وذلــك لتحديــد الطريقــة المناســبة لقيــد اإليــرادات .وقــد قامــت المجموعــة بتقييــم ذلــك بنـ ً
البيــع والشــراء المبرمــة مــع العمــاء وأحــكام القوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة .وإذا كانــت العقــود مبرمــة مــن أجــل تقديــم موجــودات عقاريــة
للعمــاء ،ال تنشــأ المجموعــة أي أصــل لــه اســتخدام بديــل للمجموعــة فــي الغالــب تمتلــك حــق واجــب النفــاذ بشــأن الدفعــات الماليــة ألي التــزام
تــم االنتهــاء مــن أداءه حتــى تاريخــه .وفــي تلــك الحــاالت تقــوم المجموعــة بقيــد اإليــرادات علــى مــدار مــدة العقــد ،بينمــا تقيــد المجموعــة
اإليــرادات فــي فتــرة زمنيــة معينــة فــي غيــاب تلــك الحــاالت.
المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بمصــادر التقديــرات المســتقبلية وغيرهــا مــن المصــادر غيــر المؤكــدة كمــا فــي تـــاريخ التقريــر ،والتي
ـا جوهريـ ًـا علــى القيــم الدفتريـــة للموجــودات والمطلوبات خالل الســـنة الماليــة القادمة.
لهــا مخاطــر جوهريــة إلحــداث تعديـ ً
صافي القيمة المتحققة من العقارات للتطوير
بنــاء علــى تقييمــات أجراهــا مقيمــون مســتقلون ومعتمــدون واستشــاري عقــارات.
للتطويــر
العقــارات
حــددت اإلدارة القيمــة المتحققــة مــن
ً
للمقيميــن المعتمديــن ،كمــا أنهــا تعبــر عــن
وقــد تــم إعــداد تلــك التقييمــات بمــا يتفــق مــع معاييــر التقييــم الموضوعــة مــن قبــل المعهــد الملكــي
ّ
األوضــاع الســوقية الســائدة فــي تاريــخ التقريــر والتغيــرات فــي خطــة تطويــر بعــض المشــروعات.
كانــت طريقــة التقييــم األساســية المســتخدمة هــي طريقــة تقييــم األرض المتبقيــة بحيــث كانــت تســتند علــى طريقــة التدفقــات النقديــة
المخصومــة التــي تحــدد قيمــة العقــار عــن طريــق خصــم التكاليــف المقــدرة إلنجــاز التطويــر مــن القيمــة المقــدرة عنــد اإلنجــاز المســتمدمة مــن
عائــدات بيــع العقــار .وتســتلزم تلــك الطريقــة تقديــر التحقيــق اإلجمالــي مــن ســعر بيــع العقــارات المتوقــع ،ثــم ُيخصــم مــن ذلــك التكلفــة المقــدرة
القائمــة لخدمــة العقــار متضمنــة هامــش المطــور مــن أجــل الوصــول إلــى القيمــة المتبقيــة .وتمثــل القيمــة المتبقيــة المعروضــة فــي صافــي
بنــود القيمــة الحاليــة الســعر المقــدر الــذي قــد يســدد مقابــل العقــار محــل التقييــم مــن أحــد المطوريــن أو المســتثمرين أصحــاب القــرارات الرشــيدة
والمتســمين بالكفــاءة .وتراعــي تلــك الطريقــة مفهــوم القيمــة الزمنيــة للنقــد بحيــث يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية بنســب تتــراوح مــا
بيــن  %12إلــى  %12.5 :2015( % 20إلــى  )%20وذلــك وفــق طبيعــة وحجــم المشــروع قيــد التطويــر والمــدى الزمنــي المتوقــع إنجــاز التطويــر خاللــه.
ويتوقــع تطويــر العقــارات علــى مــدار فتــرة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن ســنة إلــى خمــس ســنوات.

 16-3القطاعات التشغيلية
يعــرف القطــاع التشــغيلي بأنــه أحــد مكونــات المجموعــة التــي ترتبــط بأنشــطة تجاريــة قــد يترتــب عنهــا در أربــاح وتكبــد خســائر .ويتــم مراجعــة النتائــج
دوريــا مــن قبــل اإلدارة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمصــادر التــي ســيتم تخصيصهــا إلــى
التشــغيلية التــي تنتــج عــن القطــاع التشــغيلي
ً
القطــاع وكذلــك مــن أجــل تقييــم أدائــه .وتتضمــن نتائــج القطاعــات التــي ترفــع بهــا تقاريــر إلــى اإلدارة بنــود تعــزى مباشــرة إلــى قطــاع مــا مــع تلــك
البنــود التــي يمكــن تخصيصهــا وفــق أســاس معقــول.
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 -4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)

 -6الممتـلكات والمعدات
أثاث وتركيبات
ألف درهم

المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة (تتمة)
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.
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
ـنويا علــى أقــل تقديــر .وتنســب مخاطــر االئتمــان بالمجموعــة بشــكل
تراجــع المجموعــة ذممهــا المدينــة لتقديــر كفايــة المخصصــات وذلــك ربــع سـ ً
رئيســي إلــى ذممهــا التجاريــة المدينــة .ولتحديــد مــا إذا كان يتعيــن إثبــات المخصصــات فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد ،تتخــذ المجموعــة أحــكام
ـوال فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة .وعليــه،
بشــأن وجــود أيــة بيانــات ملحوظــة تــدل علــى وجــود انخفــاض يمكــن قياســه قياسـ ًـا معقـ ً
ـا علــى تخفيــض
ـاء علــى الخبــرة الســابقة ،دليـ ً
يتــم تكويــن مخصــص فــي وجــود أي مــن حــاالت أو ظــروف الخســارة المحتملــة وهــي مــا تعــد ،بنـ ً
القــدرة علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة.

في  1يناير 2015
إضافات
استبعادات
في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات

 -5تحليل القطاعات
تُ حــدد المعلومــات المقدمــة 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 قطــاع
العقــارات للتطويــر.

االستـهالك المتراكم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

اإليرادات
محلية

6,722,792

7.988.443

دولية

433,390

547.624

7,156,182

8.536.067

2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

محلية

8,438,625

7.394.667

دولية

1,806,439

1.749.103

10,245,064

9.143.770
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في  1يناير2015
محمل للسنة
استبعادات
في  1يناير 2016
محمل للسنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2016
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التكلفة

في  31ديسمبر 2016

تنقســم المعلومــات الجغرافيــة للمجموعــة بيــن عملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة «القطــاع المحلــي» وعملياتهــا فــي بلــدان أخــرى
"قطاعــات دوليــة".

أدوات وتجهيزات مكتبية
ألف درهـــم

سيـارات
ألف درهم

المجمـوع
ألف درهـــم

67,351

74,362

5,054

146,767

4,145

12,635

362

17,142

-

-

()987

()987

71,496

86,997

4,429

162,922

1,307

8,671

154

10,132

-

()610

-

()610

72,803

95,058

4,583

172,444

42,198

42,665

1,963

86,826

2,090

9,798

742

12,630

-

-

()409

()409

44,288

52,463

2,296

99,047

3,313

11,936

16

15,265

-

()610

-

()610

47,601

63,789

2,312

113,702

القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2016

25,202

31,269

2,271

58,742

في  31ديسمبر 2015

27,208

34,534

2,133

63,875

 -7العقارات للتطوير
2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

الرصيد في بداية السنة

9,143,770

7,956,342

إضـافات

4,254,707

4,653,136

تحويل إلى تكاليف المبيعات

()3,153,413

()3,465,708

الرصيـد في نهاية السـنة

10,245,064

9,143,770
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 -7العقارات للتطوير (تتمة)

 -9ذمم تـجارية مدينة وأخرى

انخفاض قيمة العقارات للتطوير
قامــت اإلدارة فــي  31ديســمبر  2016بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لألراضــي التــي تحتفــظ بهــا لتطويرهــا فــي المســتقبل والعقــارات للتطويــر
والعقــارات المنجــزة وذلــك بتقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل لــكل مشــروع .كان الحكــم األساســي المتخــذ فــي هــذه المراجعــة هــو تقييــم
القيمــة القابلــة للتحصيــل للمشــروع وهــو مــا يتــم تحديــده بأســعار البيــع المســتقبلية وأســعار المبيعــات المتوقعــة وتكاليــف اإلنجــاز المقــدرة.
وتأييـ ً
ـدا ألعمــال المراجعــة التــي تجريهــا اإلدارة ،عينــت اإلدارة خبيــر تقييــم خارجــي مســتقل لتحديــد القيمــة الســوقية لــكل مشــروع بمــا فــي ذلــك
أســعار البيــع المتوقعــة.
لــم يترتــب علــى تلــك المراجعــة انخفــاض فــي القيمــة خــال الســنة الحاليــة وهــو مــا يعكــس اســتقرار األوضــاع الســوقية الكليــة وأســعار البيــع
المتوقعــة فــي المســتقبل.
ـاء علــى مصــادر معلومــات خارجيــة وداخليــة ،بتقديــر
وبالنســبة لخســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا فــي فتــرات ســابقة ،قامــت المجموعــة ،بنـ ً
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (.)2
ً
واســتنتاج أن القيمــة الدفتريـــة للعقــارات للتطويــر ذات الصلــة مدرجــة بشــكل مالئــم
موجودات محتفظ بها كالعقارات للتطوير
يتضمــن رصيــد العقــارات للتطويــر أرض للتطويــر المســتقبلي و وعقــارات للتطويــر وعقــارات منجــزة محتفــظ بهــا فــي المخــزون .تنقســم األرصــدة
أعــاه علــى هــذه الفئــات كمــا يلــي:
2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

أرض محتفظ بها للتطوير المستقبلي

1,221,220

1.725.497

العقارات للتطوير

7,960,923

6.788.416

عقارات منجزة

1,062,921

629.857

10,245,064

9.143.770

لم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى العقارات للتطوير.

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

ذمم تجارية مدينة

4,110,871

3,150,882

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

()154,174

()198,886

3,956,697

2,951,996

766,018

800,967

81,563

50,469

4,804,278

3,803,432

سـلفيات وودائع
ذمم مدينة أخرى ودفعات مقدمة

تمثــل الذمــم التجاريــة المدينــة المبالــغ المســتحقة مــن عمــاء .ويســمح للعمــاء بتســوية المبالــغ المســتحقة غيــر المســددة خــال  30يــوم مــن تاريــخ
الفاتــورة .وكانــت قيمــة قدرهــا  3.287مليــون درهــم ( 2.709 :2015مليــون درهــم) غيــر مفوتــرة فــي تاريــخ التقريـــر.
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة خالل السنة:
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الرصيـد في بـداية السنة

198.886

203.153

صافي الحركة في المخصص للسنة (إيضاح )20

()44.712

()4.267

الرصيد في نهاية السنة

154.174

198.886

قامــت المجموعــة بتقديــر األرصــدة المدينــة المشــكوك فــي تحصيلهــا وتكويــن مخصــص لهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر .تعــد التركــزات علــى مخاطــر
االئتمــان محــدودة نظـ ً
ـرا ألن قاعــدة العمــاء قاعــدة كبيــرة وغيــر ذات عالقــة.
فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة:

 -8موجودات مالية أخرى

حسابات محتجزات معلقة التسليم
تأمينات نقدية
أخرى

مستحقة الدفع وغير منخفضة القيمة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

غير مستحقة الدفع وغير
منخفضة في القيمة

 60 – 1يوم

 180 – 61يوم  270 – 181يوم أكثر من 270يوم

المجموع

1,003,389

773,269

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

11,155

8,560

 31ديسمبر 2016

3,287,357

288,293

129,960

72,712

238,375

3,956,697

2,084

6,826

 31ديسمبر 2015

2,709,260

118,525

85,635

38,576

-

2,951,996

1,016,628

788,655

ً
وفقــا للقوانيــن الســارية ،تحتفــظ المجموعــة بأمــوال بحســابات بنكيــة معتمــدة لهيئــة 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
أرباحــا و/أو تحمــل فائــدة بنســب تجاريــة ســائدة.
اإلفــراج عــن تلــك األمــوال للمجموعــة .وتجنــي تلــك األمــوال
ً
أرباحــا
تحتفــظ البنــوك كمــا فــي  31ديســمبر 2016بتأمينــات نقديــة كرهــن مقابــل التســهيالت االئتمانيــة الصــادرة للمجموعــة ،تجنــي تلــك األمــوال
ً
و/أو تحمــل فائــدة بنســب تجاريــة ســائدة.

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة:
 60 – 1يوم
ألف درهم

 180 – 61يوم
ألف درهم

 270 – 181يوم
ألف درهم

أكثر من 270يوم
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 31ديسمبر 2016

7,641

9,691

29,088

107,754

154,174

 31ديسمبر 2015

15,969

22,960

13,213

146,744

198.886

وتــم االحتفــاظ كمــا فــي تاريــخ التقريــر بمبلــغ  513مليــون درهــم ( 362 :2015مليــون درهــم) لــدى بنــوك إســامية والرصيــد المتبقــي لــدى بنــوك
تجاريــة.
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 -10استثمارات مالية

 -14قروض بـنكية (تتمة)

زادت المجموعــة خــال الســنة اســتثماراتها فــي دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة ذات عالقــة ،والتــي يتمثــل نشــاطها باألســاس فــي التطــوري
العقــاري ،مــن  147مليــون درهــم إلــى  185مليــون درهــم ( :2015مــن  18مليــون درهــم إلــى  147مليــون درهــم) والتــي تمثــل نســبة :2015( %20
 )%20مــن حقــوق الملكيــة فــي المنشــأة ذات العالقــة المشــار إليهــا.

بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
لدى المجموعة التسهيالت التمويلية التالية المتوافقة مع الشريعة ضمن هياكل متنوعة لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية:

 -11النقد وأرصدة بنكية
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1,109

14,397

7,002,061

8,446,029

83,501

82,083

ودائع ثابتة

1,229,377

958,256

نقد وأرصدة بنكية

8,316,048

9,500,765

()1,127,348

()902,947

7,188,700

8,597,818

النقد في الصـندوق
النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم
أرصدة بنكية

ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر
النقد وما يعادله

يمثــل النقــد المحتفــظ بــه فــي حســاب معلــق التســليم النقــد المســتلم مــن عمــاء محتفــظ بــه فــي حســابات بنكيــة معتمــدة مــن هيئــة التنظيــم
العقــاري ("ريــرا") ،ويقتصــر اســتعمال هــذا النقــد علــى العقــارات للتطويــر ومــا يتعلــق بهــا مــن مقبوضــات نقديــة لذلــك تعتبــر كنقــد ومــا يعادلــه.
وكان فــي تاريــخ التقريــر مبلــغ قيمتــه  4.422مليــون درهــم ( 4.490 :2015مليــون درهــم) محتفــظ بــه ببنــوك إســامية ،بينمــا الرصيــد المتبقــي لــدى
بنــوك تجاريــة.

ـنويا ،ويســتحق فــي  ،2017وقــد تــم ســداد
•تســهيل إجــارة بقيمــة  350مليــون درهــم لــدى أحــد البنــوك التجاريــة بمعــدل  3أشــهر إيبــور زائــد  %3.5سـ ً
مبلــغ  191مليــون درهــم منهــا كمــا فــي  31ديســمبر .2016
سنويا ،ويستحق في .2017
•تسهيل ألجل بقيمة  150مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل ربح  3أشهر إيبور زائد %3.5
ً
البنوك والمؤسسات المالية التجارية
كان لدى المجموعة لدى بنوك ومؤسسات مالية تجارية القروض والتسهيالت التمويلية التالية غير المضمونة والتي تحمل فوائد:
سنويا ،ويستحق في .2017
•تسهيل قرض متجدد ألجل بقيمة  45مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل فائدة  6أشهر إيبور زائد %4
ً
ـنويا ،ويســتحق فــي  ،2017وتــم ســداد 8.5
•قــرض ألجــل بقيمــة  25مليــون درهــم لــدى بنــك تجــاري بمعــدل فائــدة  3أشــهر إيبــور زائــد  %4سـ ً
مليــون درهــم منهــا كمــا فــي  31ديســمبر .2016
سنويا ،ويستحق في .2018
•تسهيل قرض متجدد ألجل بقيمة  433مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل فائدة 3أشهر ليبور زائد %3.75
ً
سنويا ،ويستحق في .2018
•قرض ألجل بقيمة  50مليون درهم لدى بنك تجاري بمعدل فائدة 3أشهر إيبور زائد %3.5
ً
ـنويا ،ويســتحق فــي  ،2018تــم ســداد  25مليــون
•قــرض ألجــل بقيمــة  50مليــون درهــم لــدى بنــك تجــاري بمعــدل فائــدة 3أشــهر إيبــور زائــد  %3.5سـ ً
درهــم منهــا كمــا فــي  31ديســمبر .2016
سنويا ،ويستحق في .2018
•تسهيل قرض ألجل بقيمة  183مليون درهم مع بنك تجاري بمعدل فائدة 3أشهر إيبور زائد %3.5
ً
يستـحق سداد القروض البنكية أعاله كما يـلي:

 -12رأس المـال

األسهم المصدرة والمكتتبة والمدفوع قيمتها بالكامل بقيمة  1درهم لكل سـهم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهـم

2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

عند الطلب أو خالل سنة واحدة

918,207

649,955

6.050.000

6.050.000

في السنة الثـانية والثالثة

244,429

374,950

1,162,636

1,024,905

 -13احتياطي إعادة هيكلة المجموعة
وافقت اإلدارة خالل السنة على تحويل احتياطي إعادة هيكلة المجموعة إلى األرباح المستبـقاة.
 -14قروض بـنكية

تسهيالت بنكيـة
سحوبات على المكشـوف

2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

1,061,879

740,589

100,757

284,316

1,162,636

1,024,905

كانــت قيمــة قدرهــا  309مليــون درهــم ( 500 :2015مليــون درهــم) فــي تاريــخ التقريــر قائمــة لــدى بنــوك إســامية والرصيــد المتبقــي مــن بنــوك
تجاريــة.
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 -15شهادات صكوك

شهادات صكوك
تكاليف إصدار غير مطفأة
القيمة الدفترية

 -16ذمم تجارية دائنة وأخرى
2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

2,664,473

2,756,250

()10,875

()16,534

2,653,598

2,739,716

•أصــدرت المجموعــة فــي  9أبريــل  2014شــهادات صكــوك ثقــة («الشــهادات») بمبلــغ  650مليــون دوالر أمريكــي ( 2.389مليــون درهــم) تســتحق
فــي  .2019وشــركة ألفــا ســتار القابضــة المحــدودة هــي الجهــة المصــدرة لتلــك الشــهادات والوصــي عليهــا بموجــب إقــرار بالوصايــة ،بينمــا
شــركة دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة هــي الجهــة الضامنــة للشــهادات .إن هــذه الشــهادات ُمدرجــة فــي بورصــة إيرلنــدا لــأوراق الماليــة
وناســداك دبــي .وقــد تــم إعــداد هــذه الشــهادات علــى أســاس اتفاقيــة خدمــات يبــرم بموجبهــا وكيــل الخدمــات لصالــح الجهــة المصــدرة وبالنيابــة
عنهــا عقــود مرابحــة وإجــارة (تأجيــر) مــع الشــركة .ويحــق لحاملــي الشــهادات («حاملــي الشــهادات») مــن وقــت ألخــر اســتالم دفعــات ماليــة محــددة
تنشــأ مــن حصــة ملكيــة غيــر مجــزأة فــي موجــودات الوصايــة التــي يحتفــظ بهــا الوصــي بموجــودات الوصايــة المذكــورة علــى ســبيل الثقــة علــى
وجــه الحصــر لمصلحــة حاملــي الشــهادات كل حســب نســبته فــي القيمــة االســمية للشــهادات المحتفــظ بهــا مــن قبــل حامليهــا وفقـ ًـا إلقــرار
الوصايــة وشــروط وأحــكام الشــهادات.
ً
سنويا.
تحمل الشهادات نسبة عائد بمعدل %4.97
•أصــدرت المجموعــة فــي  21ســبتمبر  2015شــهادات صكــوك ثقــة بمبلــغ  100مليــون دوالر أمريكــي ( 367مليــون درهــم) تســتحق فــي .2017
شــركة ألــف ســتار القابضــة  2المحــدودة هــي الجهــة المصــدرة لتلــك الشــهادات والوصــي عليهــا بموجــب إقــرار بالوصايــة ،بينمــا شــركة دامــاك
للتنميــة العقاريــة المحــدودة هــي الجهــة الضامنــة .تــم اكتتــاب الشــهادات بالكامــل مــن قبــل إحــدى المؤسســات الماليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتـــحدة .تــم إعــداد الشــهادات علــى أســاس اتفاقيــة خدمــات يبــرم بموجبهــا وكيــل الخدمــات لصالــح جهــة اإلصــدار ونيابــة عنهــا عقــود مرابحــة
وإجــارة (تأجيــر) مــع الشــركة .ويحــق لحاملــي الشــهادات («حاملــي الشــهادات») مــن وقــت ألخــر اســتالم دفعــات ماليــة محــددة تنشــأ مــن حصــة
ملكيــة غيــر مجــزأة فــي موجــودات الثقــة التــي يحتفــظ بهــا الوصــي بموجــودات الثقــة المذكــورة علــى ســبيل الثقــة علــى وجــه الحصــر لمصلحــة
حاملــي الشــهادات كل حســب نبســبته فــي القيمــة االســمية للشــهادات المحتفــظ بهــا مــن قبــل حامليهــا وفقـ ًـا إلقــرار الوصايــة وشــروط وأحــكام
الشــهادات.
سنويا.
تحمل شهادات الثقة عائد بمعدل ثالثة أشهر ليبور زائد %3.25
ً
اســتردت المجموعــة خــال الســنة شــهادات صكــوك تبلــغ قيمتهــا  25مليــون دوالر أمريكــي ( 92مليــون درهــم) وســوف يتــم اســتحقاق القيمــة
المتبقيــة التــي تبلــغ قيمتهــا  75مليــون دوالر فــي مــارس .2017

شهرا
مبلغ مستحق التسوية بعد 12
ً
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مستحقات

1,264,091

875,212

مقابل مؤجل لدفعات أراضي

1,238,081

2,117,631

محتـجزات دائنة ()1

807,745

612,170

ذمم دائنة أخرى

647,147

680,459

37,623

33,270

3,994,687

4,318,742

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين ()2

( )1تتضمــن 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.
( )2فيما يلي الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة:
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة

33,270

28,957

محمل للسنة

11,043

10,634

دفعات محررة خالل السنة

()6,690

()6,321

الرصيد في نهاية السنة

37,623

33,270

 -17معامالت األطراف ذات العالقة
تبــرم المجموعــة معامــات مختلفــة مــع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريــف طــرف ذو عالقــة كمــا ورد بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم «»42
اإلفصــاح عــن األطــراف ذات العالقــة .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت خاضعــة لملكيــة مشــتركة 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 وهــي متماثلــة إلــى حــد كبيــر مــع نفــس الشــروط واألحــكام الســائدة فــي نفــس
الوقــت بشــأن معامــات مقارنــة مــع أطــراف خارجيــة .تتــم الموافقــة علــى سياســات تحديــد األســعار وشــروط جميــع المعامــات مــن قبــل اإلدارة.
فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:

يستحق سداد شهادات الصكوك أعاله على النحو التالي:

شهرا
مبلغ مستحق التسوية خالل 12
ً

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

2016
ألف درهــم

2015
ألف درهــم

275,723

-

2,377,875

2,739,716

استثمار في داماك الدولية المحدودة (إيضاح )2( )10

2,653,598

2,739,716

أتعاب خدمات مساندة (إيضاح )3( )21

2015
ألف درهم

منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة
أعمال إنشاءات منجزة ()1

()100,728

()34.435

()38,022

()128.628

7.415

6.001

البيانات المالية الموحدة
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 -17معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)

 – 20مصاريف عمومية وإداريـة وبيعية

( )1أعمال إنشاءات منجزة
انتفعــت المجموعــة خــال الســنة مــن خدمــات إنشــاءات بقيمــة  101مليــون درهــم مــن درايــه للمقــاوالت ذ.م.م ،.منشــأة تخضــع لســيطرة رئيــس
مجلــس اإلدارة.
( )2استثمارات في داماك الدولية المحدودة
زادت المجموعــة خــال الســنة اســتثماراتها فــي دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة ذات عالقــة ،مــن مبلــغ  147مليــون درهــم إلــى  185مليــون
درهــم (إيضــاح .)10
( )3أتعاب خدمات مساندة
تلقــت المجموعــة خــال الســنة مبلــغ  7مليــون درهــم مــن دامــاك الدوليــة المحــدودة ،منشــأة ذات عالقــة ،مقابــل خدمــات مســاندة مقدمــة
(إيضاح .)21
مكافأة أفراد اإلدارة العليا
يوضح التالي مكافأة اإلدارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم  24إفصاحات األطراف ذات العالقة.

منافع قصيرة األجل للموظفين
مكافأة نهاية الخدمة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

15,478

20.375

958

486

16,436

20.861

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

تكاليف موظفين

442,006

465,959

إعالن وترويج للمبيعات

137,643

192,664

وساطة وعموالت

116,946

140.738

إيجار ورسوم تراخيص

61,214

58,211

أتعاب قانونية ومهنية

26,974

51,093

إصالحات وصيانة

40,290

34,547

أعباء بنكية

23,084

27,073

أعباء ضريبية

21,095

3.701

سفر وتنقالت

17,161

20,864

اتصاالت

11,004

12,196

100

2,000

()44,712

()4,267

6.614

9,807

859.419

1,014,586

مساهمات اجتماعية
استرداد مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )9
أخرى
 -21إيرادات أخرى

 -18اإليـرادات
2016

2015

ألف درهم

ألف درهم

تطوير عقاري

5,064,132

5,633,951

بيع أراضي

2,092,050

2,902,116

7,156,182

8,536,067

رسوم إدارة عقارات
أتعاب خدمات مساندة (إيضاح )17
أخرى

2016
ألف درهم
584,540

480,076

غرامات من عمالء متأخرة في السداد

8,499

22,531

تسجيل وحدات ورسوم تحويل

1,110

1,328

594,149

503,935

إيرادات من إلغاء وحدات

14.346

8,383

44.814

33,508

2016
ألف درهم
بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

43.863

35.141

بنوك ومؤسسات مالية تجارية

72.015

55.040

115.878

90.181

 -23تكاليف تمويل

بنوك ومؤسسات مالية تجارية

100

7.415

6,001

2015
ألف درهم

بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
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23.053

19,124

 -22إيرادات تمويل

 -19إيرادات تشغيلية أخرى
2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

152.161

135.050

30.402

17.589

182.563

152.639
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 -27إدارة المخاطر المالية

 -24مطلوبات محتـملة

كفاالت بنكية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

تجــري اإلدارة مراجعــة للمخاطــر الماليــة الشــاملة التــي تغطــي مجــاالت محــددة ،مثــل مخاطــر الســوق ،ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر السيـــولة وفائــض
النقــد المســتثمر.

1.236.580

1.062.709

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.

لــدى المجموعــة مطلوبــات محتملــة بشــأن الكفــاالت البنكيــة المصــدرة فــي ســياق األعمــال االعتيــادي والــذي ال يتوقــع أن تنشــأ علــى إثرهــا
مطلوبــات جوهريــة كمــا فــي  31ديســمبر .2016
 -25التعهدات
تُ صنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ.

متعاقد عليه

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

6.210.538

7,415,223

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.
(ب) إدارة مخاطر أسعار الفائدة

(أ) أهم السياسات المحاسبية
تنــاول إيضــاح  3حــول هــذه البيـــانات الماليــة الموحــدة تفاصيــل السياســات المحاســبية والطــرق المطبقــة بمــا فــي ذلــك أســاس معاييــر وأســاس
بنــاء تســجيل الدخــل والمصاريــف بمــا يخــص كل صنــف مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وأدوات
القيــاس واألســس التــي يتــم
ً
الملكيــة.
(ب) فئات األدوات المالية
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الموجودات المالية

استثمارات مالية

13.302.213

13.263.321

185.022

147.000

13.487.235

13.410.321

7.773.298

8.050.093

(ج) القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي الثمــن الــذي قــد ُيقبــض نظيــر بيــع أحــد الموجــودات ،أو ُيدفــع نظيــر تحويــل أحــد المطلوبــات فــي معاملــة منظمــة بيــن
ـاء علــى ذلــك بيــن القيمــة الدفتريــة وفــق طريقــة التكلفــة التاريخيــة وتقديــرات القيمــة
المشــاركين بالســوق فــي تاريــخ القيــاس .قــد ينشــأ الفــارق بنـ ً
العادلــة.
تعتقد اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.
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تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة وذلــك كــون أن المجموعــة تقتــرض /تــودع األمــوال بأســعار فائــدة معومــة .يتنــاول فصــل إدارة مخاطــر
الســيولة مــن هــذا اإليضــاح تعــرض المجموعــة ألســعار الفائــدة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة.
تحليل حساسية أسعار الفائدة
تــم تحديــد تحليــل الحساســية أدنــاه اعتمـ ً
ـادا علــى تعــرض األدوات غيــر المشــتقة ألســعار الفائــدة كمــا بتاريــخ التقريــر .تــم إعــداد التحليــل علــى فــرض
قائمــا طــوال الســنة .تــم اســتخدام مــا يعــادل  50نقطــة أســاس كزيــادة أو نقــص عندمــا
أن المبلــغ األصــل  /المطلــوب غيــر المســدد بتاريــخ التقريــر كان
ً
يتــم إعــداد التقاريــر الداخليــة لمخاطــر أســعار الفائــدة لــإدارة والــذي يمثــل التقديــر الموضوعــي للتغيــر المحتمــل بســعر الفائــدة وفــق تقديــر اإلدارة.
فــي حالــة ارتفــاع  /انخفــاض أســعار الفائــدة بـــ  50نقطــة أســاس مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،فــإن أربــاح المجموعــة للســنة المنتهية
أساســا إلــى المخاطــر
فــي  31ديســمبر  2016ســتنخفض  /ســترتفع بمبلــغ  5.4مليــون درهــم ( 31ديســمبر  3.6 :2015مليــون درهــم) ،وهــو مــا يرجــع
ً
التــي تتعــرض لهــا المجموعــة نتيجــة تعرضهــا ألدوات ماليــة بأســعار فائــدة متغيــرة.
(ج) إدارة مخاطر العمالت األجنبية

المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة

(أ) مخاطر السوق
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 بقيمــة عادلــة 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.

 -26األدوات المالية

قروض وذمم مدينة (بما في ذلك النقد وما يعادله)

تتسم حالة المجموعة بشأن التعرض للمخاطر المالية المحددة أدناه بالثبات المستمر.

تســود المعامــات واألرصــدة بالعمــات األجنبيــة بالــدوالر األمريكــي أو بعمــات مربوطــة بالــدوالر األمريكي (الدرهم اإلماراتي ،الريال 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 األجنبية.
(د) إدارة مخاطر االئتمان
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 مطلوبـ ًـا،
كوســيلة لتخفيــف المخاطــر الماليــة مــن التعثــر فــي الســـداد.
إجراء تقييم االئتمـان بشكل مستمر على الوضع المالي للذمم المدينة.
إن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة ،باســتثناء االســتثمارات الماليــة ،المدرجــة فــي البيـــانات الماليــة الموحــدة ،صافيــة مــن خســارة انخفــاض
القيمــة ،تمثــل الحــد األقصــى لتعــرض المجمـــوعة لمخاطــر االئتـــمان.
(هـ) إدارة مخاطر السيولة
تقــع المســؤولية النهائيــة فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى عاتــق اإلدارة ،وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ باحتياطيات
كافيــة وتســهيالت بنكيــة واحتياطــي تســهيالت اقتــراض ،وكذلــك المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعليــة والمتوقعــة وموائمــة
اســتحقاقات الموجــودات الماليــة مــع المطلوبــات الماليــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمة)
 -28إدارة رأس المال

 -27إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(هـ) إدارة مخاطر السيولة (تتمة)
جداول مخاطر السيولة والفائدة
تظهر الجداول التالية تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة بخصوص مطلوباتها المالية غير المشتقة .الجداول أدناه هي
بناء على أقرب موعد يتوقع أن تكون المجموعة بحلوله مطالبة بالسداد .ال يشمل
التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية ً
الجدول سـوى على التدفقات النقدية الرئيسية.

		

المتوسط المرجح لمعدل
سعر الفائدة الفعلية
%

أقل
من سنة
ألف درهم

سنة
إلى سنتين
ألف درهم

ثالث إلى
خمس سنوات
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم

تديــر المجموعــة رأس المــال بحيــث تحــرص علــى قــدرة منشــآت بالمجموعــة علــى اســتمرارية أعمالهــا ،وفــي ذات الوقــت تحقيــق أعلــى عائــد ممكــن
للمســاهمين 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 العائــدة إلــى مالكــي المجموعــة ،وتتضمــن رأس مــال مصــدر،
واحتياطيــات ،وأربــاح مســتبقاة كمــا ورد فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيـــة الموحــد.
 -29الربح للسهم
يتــم احتســاب الربــح األساســي والمخفــض للســهم بتقســيم صافــي الربــح للســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة قيــد اإلصــدار
ـا بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  33األربــاح للســهم ،فقــد تــم معاملــة تأثيــر مكافــأة األســهم المصــدرة (إيضــاح  )30بأثــر
خــال الســنة .وعمـ ً
رجعــي فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه احتســاب المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال جميــع الفتــرات المعروضــة .لــم يكــن هنــاك أيــة أدوات
أو بنــود أخــرى قــد يترتــب عليهــا تأثيــر مخفــف علــى احتســاب األربــاح للســهم.

 31ديسمبر :2016
-

2,936,056

911,968

75,000

3,923,024

أدوات ال تحمل فوائد
أدوات تحمل فوائد ثابتة

4.89

275,723

-

2,388,750

2,664,473

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

4.91

918,207

244,429

-

1,162,636

4,129,986

1,156,397

2,463,750

7,750,133

 31ديسمبر :2015
أدوات ال تحمل فوائد

2016

2015

الربح للسنة (ألف درهم)

3.694.647

4.514.830

المعدل المتوسط لعدد األسهم العادية (ألف)

6.050.000

6.050.000

0.61

0.75

الربح لكل سهم عادي – أساسي ومخفض (بالدرهم)
 -30توزيعات األرباح

-

2,637,884

1,255,047

360,000

4,252,931

أدوات تحمل فوائد ثابتة

4.82

-

367,500

2,388,750

2,756,250

عقــدت الشــركة فــي  19أبريــل  2016جمعيتهــا العموميــة الســنوية وفيهــا أعلنــت ،مــن بيــن األمــور األخــرى ،علــى موافقتهــا علــى توزيــع أربــاح نقديــة
بقيمــة  0.15درهــم لــكل ســهم بمــا قيمتــه  907.5مليــون درهــم .وقــد تــم دفــع تلــك األربــاح فــي  15مايــو .2016

أدوات تحمل فوائد متـغيرة

3.81

649,955

374,950

-

1,024,905

3,287,839

1,997,497

2,748,750

8,034,086

اقتــرح أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة توزيــع أربــاح نقديــة قدرهــا  0.25درهــم للســهم بقيمــة بلغــت  1.512.5مليــون درهــم وذلــك شــريطة موافقــة
المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية القادمــة.

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

المتوسط المرجح لمعدل
سعر الفائدة الفعلية
%

أقل
من سنة
ألف درهم

سنة
إلى سنتين
ألف درهم

ثالث إلى
خمس سنوات
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم

 31ديسمبر :2016
أدوات ال تحمل فوائد
أدوات تحمل فوائد متـغيرة

-

11,056,208

-

-

11,056,208

1.82

2,246,005

-

-

2,246,005

13,302,213

-

-

13,302,213

وأعلنــت الشــركة فــي جمعيتهــا العموميــة الســنوية المنعقــدة فــي  22مــارس  ،2015مــن بيــن األمــور األخــرى ،علــى موافقتهــا علــى توزيــع أربــاح
أســهم بقيمــة  0.10درهــم لــكل ســهم بمــا قيمتــه  500مليــون درهــم .تــم إصــدار أســهم مكافــأة بتاريــخ  1أبريــل  ،2015وهــو مــا تــاه ارتفــاع عــدد
أســهم الشــركة اإلجمالــي المصــدرة والمكتتبــة والمدفوعــة بالكامــل إلــى  5.5مليــار.
عقــدت الشــركة بتاريــخ  15ســبتمبر  2015جمعيتهــا العموميــة العاديــة وكان مــن بيــن مــا وافقــت عليــه توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة بقيمــة  0.10درهــم
للســهم بإجمالــي  550مليــون درهــم وتوزيــع مكافــآت األســهم بقيمــة  0.10لــكل ســهم بمبلــغ إجمالــي قــدره  550مليــون درهــم .وبعــد أن تــم إصــدار
مكافــآت األســهم بتاريــخ  29ســبتمبر  2015ارتفــع إجمالــي عــدد األســهم الصــادرة والمكتتبــة والمدفوعــة بالكامــل للشــركة إلــى  6.05مليـــار ســهم.
هــذا ،وقــد تــم دفــع توزيعــات األربــاح النقديــة فــي  5أكتـــوبر .2015
 -31أرقام مقارنة
وفقــا لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  1عــرض البيانــات الماليــة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  8السياســات المحاســبية والتغيــرات
ً
فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية ،فقــد تــم إعــادة تصنيــف بعــض البنــود فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد وبيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل
ـابقا:
الشــامل اآلخــر الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة الســابقة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015كمــا تــم عرضــه سـ ً

 31ديسمبر :2015
أدوات ال تحمل فوائد
أدوات تحمل فوائد متـغيرة

104

داماك العقارية دبي ش.م.ع.

-

11.516.410

-

-

11.516.410

1.87

1.746.911

-

-

1.746.911

13.263.321

-

-

13.263.321
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 -31أرقام مقارنة (تتمة)
مستخرج من بيان المركز المالي الموحد:

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ذمم تجارية دائنة وأخرى

سابقا
ً
كما هو معروض
ألف درهم

إعادة تصنيف
ألف درهم

معاد عرضه
ألف درهم

33,270

()33,270

-

4,285,472

33,270

4,318,742

مستخرج من بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد:
سابقا
ً
كما هو معروض
ألف درهم

إعادة تصنيف
ألف درهم

معاد عرضه
ألف درهم

مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

()873,848

()140,738

()1,014,586

وساطة وعموالت

()140,738

140,738

-

مستخرج من بيان التدفقات النقدية الموحد:
سابقا
ً
كما هو معروض
ألف درهم

إعادة تصنيف
ألف درهم

معاد عرضه
ألف درهم

2,409,915

78,158

2,488,073

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

274,591

69,427

344,018

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

560,157

()147,585

412,572

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 -32اعتماد البيانات المالية الموحدة
اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016وصرح بإصدارها بتاريخ  13فبـراير .2017

معلومات إضافية
عنوان الشركة
شركة داماك العقارية ذ.م.م
إكسكيوتيف هايتس ()Executive Heights
الطابق  ،20برشا هايتس ()Barsha Heights
صندوق بريد 2195
دبي
اإلمارات العربية المتحدة

مدققي الحسابات المستقلين
ديلويت آند توش
(.Deloitte & Touche (M.E
المبنى  ،3الطابق 6
مجمع "إعمار سكوير"
داون تاون دبي
صندوق بريد 4254
دبي
اإلمارات العربية المتحدة
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