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داماك العقارية دبي
تحقق  1.49مليار درهم إماراتي أرباحا ً صافية
خالل النصف األول من عام 6112

DAMAC Properties Dubai
reports net profit of AED 1.94
billion in first half of 2016

 وصلت إيرادات الشركة إلى  ...3مليار درهم إماراتي في
النصف األول من عام 6102
 بلغ إجمالي األرباح المحققة في النصف األول من عام 6102
 0..1مليار درهم إماراتي
 الشركة تحافظ على توجّه حجم المبيعات إلى أكثر من  3مليار
درهم إماراتي وحجم التسليم الى ما يتراوح بين  60311و.0111
وحدة سكنية لعام 6102

 Revenue at AED 3.37 billion for H1 2016
 Gross profit at AED 1.98 billion for H1 2016
 Company maintains 2016 guidance of sales
greater than AED 7 billion and deliveries at
2,700-3,000 units

أعلنت شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع( ).المدرجة في
سوق دبي المالي تحت الرمز"( )DAMAC :داماك" أو
"الشركة") ،المطور الرائد للعقارات السكنية الفاخرة في منطقة
الشرق األوسط ،اليوم عن النتائج المالية لألشهر الستة المنتهية
في  .1يونيو .6102

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (DFM:
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a
leading developer of high-end property in the
Middle East, today announced the financial
results for the six months ending 30 June 2016.

حققت داماك العقارية خالل األشهر الستة األولى من عام
 6102إيرادات بلغت  ...3مليار درهم إماراتي ،مع هامش
ربحية إجمالي بنسبة  .%9.وبلغت األرباح الصافية للشركة
خالل الفترة المذكورة  0..9مليار درهم إماراتي ،بتراجع
ً
مقارنة بالنصف األول من عام  .6109وارتفع
نسبته %63
إجمالي األصول إلى  6..90مليار درهم إماراتي في .1
يونيو  6102مقارنة بــ  6..99مليار درهم إماراتي في .0
ديسمبر .6109

During the first six months of 2016, DAMAC
recorded revenues of AED 3.37 billion. Gross
profit margin stood at 59%. Net profit for the
reporting period stood at AED 1.94 billion, a
drop of 27% compared to H1 2015. Total assets
increased to AED 23.51 billion at 30 June 2016
compared to AED 23.45 billion at 31 December
2015.

وبلغ مجموع النقد واألرصدة لدى البنوك  1.10مليار درهم
إماراتي ،في حين سجلت قيمة العقارات قيد التطوير ..9.
مليار درهم إماراتي حتى تاريخ  .1يونيو .6102

Cash and bank balances stood at AED 8.81
billion whilst development properties were
recorded at AED 9.59 billion, as at 30 June
2016.

ووصل صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل إلى  .12مليون
درهم إماراتي ،فيما بلغت ربحية السهم خالل األشهر الستة
 1..6درهم إماراتي للسهم الواحد.

Net cash generated from operating activities
totaled AED 386 million and the six months
Earnings Per Share (EPS) of AED 0.32 per
share.

ومع استمرار الزخم في مشاريع البناء لدى الشركة ،تحافظ
اإلدارة على توجيه حجم التسليم لعام  6102كامالً ما بين
 60311و .0111وحدة سكنية .وفي النصف األول ،تم تسليم
 9.9وحدة سكنية في دبي وبيروت.

With continued momentum in the Company’s
building program, the management maintains
unit delivery guidance for full year 2016 in a
range of 2,700 – 3,000 units. In the first half,
494 units were delivered in Dubai and Beirut.

وخالل فترة اإلعالن عن النتائج ،بلغت قيمة المبيعات
المحجوزة  ..2.مليار درهم إماراتي ،مما يعد أقل بقليل من
معدل التشغيل في األرباع الثالثة السابقة ،ويرجع ذلك أساسا ً
إلى التأثير الكبير لشهر رمضان المبارك في هذا الربع .ويشير
تنامي عدد التداوالت والمبيعات بحسب المساحة إلى استقرار
مستمر في الطلب على منتجات داماك وسوق دبي العقارية.
ومع هذه النتائج وبداية موسمية أقوى للربع الثالث من عام
 ،6102شددت اإلدارة على أن يصل حجم المبيعات للعام
الجاري بأكمله إلى أكثر من  3مليار درهم إماراتي.
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During the reporting period, booked sales
reached AED 3.63 billion, marginally below the
previous three quarters run rate, due primarily to
the full impact of Ramadan in this quarter. The
higher transaction numbers and square footage
sales show continued stability in demand for
DAMAC’s products and the Dubai market. With
these results and a stronger than seasonal start
to Q3 2016, the management reiterated
guidance for full year sales to be greater than
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AED 7 billion.
DAMAC

:ً قائال، رئيس مجلس إدارة داماك،وعلق حسين سجواني

“The Dubai market remains solid. The levels of
interest in our new product launches and
existing portfolio are healthy.

 ومستويات االهتمام في،"ال تزال سوق دبي تتمتع باالستقرار
.منتجاتنا الجديدة ومحفظتنا الحالية هي في وضع جيد وإيجابي

Hussain Sajwani, Chairman
Properties, commented:

of

In line with the visionary leadership of His
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, UAE Vice President and Prime
Minister and Ruler of Dubai, Dubai is reinforcing
its position as a leading metropolitan center
attracting businesses and individual investors
from the four corners of the globe.
In the first half of 2016, DAMAC added AYKON
City to its portfolio of standout projects, a
landmark in freehold developments in the most
sought after location on Sheikh Zayed Road.

وتماشيا ً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،بن راشد آل مكتوم
 تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز،)حاكم دبي (رعاه هللا
عالمي رائد في اجتذاب المشاريع التجارية والمستثمرين األفراد
.من أنحاء العالم األربع

 أضافت داماك مشروع،6102 وفي النصف األول من عام
 إذ،’أيكون سيتي‘ إلى محفظتها من المشاريع ذات الصدارة
يمثل هذا المشروع أحد معالم التطوير في مجال التملك الحر
.ضمن أكثر المواقع المرغوبة على شارع الشيخ زايد

Furthermore, DAMAC continues to introduce
innovative
concepts
with
our
master
developments; AKOYA by DAMAC and AKOYA
Oxygen.

 تواصل داماك تقديم مفاهيم مبتكرة في،وعالوة على ذلك
.‘ مثل ’أكويا من داماك‘ و’أكويا أكسجين،المشاريع التطويرية

We believe that Dubai is well positioned for
continued growth, and we expect the city to
consistently outperform more established
metropolitan centers around the world. This
outperformance is underpinned by a stringent
and efficient regulatory framework stemming
from the Government’s vision to create a
sustainable city which enhances the experience
of those living, working and visiting Dubai.”

،ونؤمن بأن دبي تحتل مركزاً قويا ً لمواصلة تحقيق النمو
ونتوقع أن تتفوق اإلمارة دوما ً على المدن العالمية الكبرى
 إذ يرتكز هذا التفوق على إطار،األكثر رسوخا ً حول العالم
تنظيمي صارم وفعال ينبثق من رؤية الحكومة إلنشاء مدينة
 مما يعزز تجربة أولئك الذين يعيشون ويعملون،مستدامة
."ويزورون اإلمارة

توسيع نطاق المنتجات

Expansion of product range
Most recently, DAMAC Properties continued to
bring new products to market with the
introduction of AYKON City, a four-millionsquare-foot development comprising six towers,
located on Sheikh Zayed Road and overlooking
the Dubai Canal.

واصلت داماك العقارية مؤخراً طرح منتجات جديدة في السوق
مع تطوير مشروع "أيكون سيتي" المؤلف من ستة أبراج
ويمتد على مساحة أربعة ماليين قدم مربعة ويقع على شارع
.الشيخ زايد مع إطاللة على قناة دبي المائية

DAMAC also announced the launch of the
much-awaited 60-storey residential tower within
AYKON City following the first quarter launch of
the hotel and serviced apartments tower within
the same development. The residential tower
represents one of the few opportunities to own a
luxury residence overlooking the Dubai Canal.

كما أعلنت شركة داماك العقارية عن إطالق البرج السكني
 ويأتي طرح."الذي طال انتظاره ضمن مشروع "أيكون سيتي
 طابقا ً في أعقاب إطالق الشركة21 البرج السكني المؤلف من
.لبرج الشقق الفندقية ضمن المشروع نفسه خالل الربع األول
ويمثل البرج السكني أحد الفرص االستثنائية لتملك إقامة فاخرة
.مطلة على قناة دبي المائية
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Furthermore, following a sold-out phase one,
DAMAC has recently announced a limited
release in Ghalia during the holy month of
Ramadan to target the growing halal tourism
sector. Ghalia offers the first certified Shariacompliant serviced hotel apartments, with
construction already underway, and will be
operated by DAMAC Hotels & Resorts, the
hospitality arm of DAMAC Properties. The 38storey tower in Jumeirah Village will comprise
742 keys, with furnished units ranging from
studio,
one-,
twoand
three-bedroom
apartments.

،وباإلضافة إلى ذلك وعقب بيع جميع وحدات المرحلة األولى
أعلنت داماك العقارية مؤخراً عن طرح عد ٍد محدو ٍد من الشقق
الفندقية في مشروع "غالية" خالل شهر رمضان المبارك
ً
" ويمثل برج "غالية.مستهدفة قطاع السياحة الحالل المتنامي
أول مشروع شقق فندقية متكاملة الخدمات يحصل على شهادة
 ومن المقرر أن.تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في دبي
 ذراع الضيافة التابعة،تقوم شركة داماك للفنادق والمنتجعات
، وسيضم البرج. بإدارة المشروع قيد اإلنشاء،لداماك العقارية
،ً طابقا.1 الواقع في مشروع "قرية جميرا" والمؤلف من
 وحدة مفروشة تتنوع بين االستوديوهات والشقق ذات396
.الغرفة والغرفتين والثالث غرف

Also, in the heart of the serene AKOYA Oxygen
master development, DAMAC has launched an
exclusive collection of hotel spa villas. The hotel
spa villas form a community designed to offer
the tranquility of a retreat at home, and are set
within the lush green environment of AKOYA
Oxygen in Dubai. The limited edition hotel spa
villas come with a private garden spa as
standard, providing a choice of Jacuzzi or
sauna, and are fully furnished, in addition to
being serviced, for the ultimate experience in
luxury.

وأطلقت أيضا ً داماك العقارية مجموعة حصرية من الفلل
 والتي تقع وسط،الفندقية المفروشة المزودة بسبا خاص
المساحات الخضراء الرحبة في قلب المشروع التطويري
 وصُممت الفلل الفندقية المزودة بسبا."الرائد "أكويا أكسجين
 ويضم.خاص للباحثين عن الهدوء واالسترخاء داخل منازلهم
المشروع الجديد عدداً محدوداً من الفلل الفندقية التي تأتي
مزود ًة بسبا خاص مدمج داخل حديقة الفيال لتوفير الهدوء
 مع اختيار المالك لغرفة "ساونا" أو حوض،والسكينة للقاطنين
 وذلك، فهي كاملة الفرش والتجهيزات، أما الغرف.""جاكوزي
.لضمان توفير تجربة في غاية الفخامة

Sajwani concluded: “At DAMAC, we have
established ourselves as a market leader firmly
positioned in the luxury real estate sector.
Adding to this business model that is focused on
returns and sales channel innovation, we have
powerful differentiators that will support a
continued pipeline of unique products with a
range of properties and offers to address most
sub-segments of our target customers.
With the first half of 2016 behind us, we are
more optimistic today about the business and
expect to end 2016 in a more positive position.”

 "لقد عملنا جاهدين على تطوير داماك:ًواختتم سجواني قائال
كعالمة تجارية رائدة في السوق ترسخت بثبات في قطاع
 ونضيف إلى ذلك نموذج العمل الذي يركز،العقارات الفاخرة
 ونمتلك مميزات.على ابتكار قنوات تحقيق العائدات والمبيعات
قوية من شأنها أن تدعم استمرار طرح المنتجات الفريدة من
خالل مجموعة من المنشآت والعروض التي تستقطب معظم
.القطاعات الفرعية لعمالئنا المستهدفين
 نحن اليوم أكثر،6102 ومع مرور النصف األول من عام
بنتائج
6102  ونتوقع أن ننهي عام،تفاؤالً في توجّه أعمالنا
ٍ
."أكثر إيجابية
-  انتهى-
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