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DAMAC Properties Dubai Co PJSC
Financial Results for Q1 2015
Revenues up 11%,
Net profit of AED 792.9 million

DAMAC Properties Dubai Co PJSC (DFM:
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a
leading developer of high-end property in the
Middle East, announces results for the
quarter ending 31st March 2015.
Financial Highlights for Quarter 1 2015:
 Revenues of AED 1,785.7 million
($485.9m)
 Net profit of AED 792.9 million ($215.8m).
 Total assets at AED 20,413.9 million,
($5,554.7m), representing growth of 8%
compared to 31st December 2014.
 Cash and Bank Balance at AED 8,032.6
million, ($2,185.7m), representing growth
of 21% compared to 31st December 2014
 Advances from customers stood at AED
7,850.0 million, ($2,136.1m) as at 31st
March 2015.
 Development properties at AED 8,549.9
million, ($2,326.5m), largely unchanged
compared to 31 December 2014 levels.
Operational Highlights for Quarter 1 2015:
 Booked Sales AED 2,806.9 million
($764m).
 999 units were handed over in Lakeside.
This results in cumulative deliveries of
13,865 units to date by DAMAC.
 Company is planning handover of the first
project in Doha-Qatar in Q2 2015.
 Opening of three new projects under the
DAMAC Maison and NAIA hospitality
brands.
Good construction across the portfolio :
 DAMAC Heights at level 69.
 DAMAC Maison Upper Crest topped out.
 DAMAC Maison The Distinction at level 52.
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 DAMAC Towers by Paramount (almost
2,000 keys) is at level 28 above podium on
all four towers.
 AKOYA
Oxygen:
significant
early
construction progress with external road
works well underway. Bulk earthwork
designs approved and contractor on site.
Contracts for the first 1,500 villas awarded.
Designs for the Tiger Woods designed golf
course finished and tender for construction
to be issued in coming months.
 AKOYA by DAMAC: work is progressing
well; golf course is substantially finished
with the clubhouse construction underway.
Main works package for over 2,200 villas
awarded with the handover of the first
villas at AKOYA expected between Q4
2015 and Q1 2016.
Hussain Sajwani, Chairman of DAMAC,
commented:
“The first quarter of the year has seen the
Company build on its strong performance and
results achieved for the full year 2014.
Booked sales for the first three months of
2015 show that there continues to be strong
interest in the right product at the right price.
In the period we saw recognised revenue to
AED 1.79 billion and a gross profit of
AED1.14 billion. The company generated net
profit of AED 793 million during the quarter.
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 افتتحت الشركة ثالثة مشاريع جديدة ضمن العالمتين
."التجاريتين للضيافة "داماك ميزون" و"نايا
. سُجل تقدم جيد في البناء في المشاريع قيد االنشاء
 في مشروع "داماك هايتس" في87  بلغت أعمال البناء الطابق.مرسى دبي
 انتهى بناء الطابق األخير في مشروع "داماك ميزون."أبركريست
 في مشروع "داماك ميزون ذا22  بلغت أعمال البناء الطابق."ديستنكشن
" بلغت أعمال البناء في مشروع "داماك تاورز من باراماونت فوق المنصة وذلك في األبراج28  مفتاح تقريبا ً) الطابق2111(
.األربعة
 تقدّم جيد في أعمال البناء اضافة الى شبكة: أكويا أكسجين
، كما تم الموافقة على مخططات أعمال الحفر،الطرق الخارجية
 وأُسندت العقود إلنشاء الدفعة األولى.والمقاول متواجد في الموقع
 وباتت تصاميم تايغر وودز لمضمار،) فيال1211( من الفلل
الغولف جاهزة وسيتم طرح المناقصة ألعمال البناء في غضون
.األشهر المقبلة
 وقد، يتقدم العمل بشكل جيد في المشروع: أكويا من داماك
انتهى تقريبا ً مضمار الغولف في حين يستمر العمل في "الكلوب
 فيال ومن2,211  وتم منح عقود األعمال ألكثر من."هاوس
المتوقع تسليم المجموعة األولى من الفلل في أكويا ما بين الربع
.2118  والربع األول من عام2112 الرابع من عام
:ً رئيس مجلس إدارة داماك قائال،وعلق حسين سجواني

 بشكل واضح2119 "دعم األداء القوي للشركة خالل العام
In regards to our key home market of Dubai,
 إذ أظهر إجمالي الدفعات المقدمة من،نتائجنا الربيعة الحالية
the Emirate is continually outperforming real
 تزايد اهتمام،2112 العمالء خالل األشهر الثالثة األولى من عام
estate markets around the world with long."المستثمرين في المنتج الجيد بالسعر المناسب
term, stable growth patterns and we have
seen demand for luxury property remain
solid, underlining the Dubai’s position as the  فيما، مليار درهم إماراتي1.97 وشهدت هذه الفترة إيرادات بلغت
 وقد حققت. مليار درهم إماراتي1.19 سجلت إجمالي األرباح
region’s primary business and tourist
destination. The Dubai market continues to
 مليون درهم إماراتي خالل هذا971 الشركة أربحا ً صافية بلغت
mature and we are confident that this will
."الربع
bring long-term stability to the sector.
We are pleased with the continuous positive
response to our product lines, from buyers all
over
the world within our
master
developments and luxury hotel offering. We
are firm believers in the Dubai property
market – it is our home and I believe we are
set for a period of steady, sustained growth in
the medium term.

 فإن أداء سوق العقارات في،"وبالنسبة إلى سوقنا األم في دبي
اإلمارة يتفوق باستمرار على أداء األسواق في مختلف أنحاء
. في ظل معدالت نمو مستدامة ومستقرة على المدى الطويل،العالم
كما رأينا أن الطلب على العقارات المترفة بقي قويا ً مما يُبرز
.موقع دبي كوجهة أساسية في المنطقة لألعمال والسياحة
- يتبع-
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Finally in regard to shareholder dividend, the
Board of Directors of the Company will
recommend to the Annual General Meeting a
cash dividend of at least 25% of the paid up
share capital )AED 5.5 Billion) for each of the
years 2015 and 2016.
For 2015, the dividend payment will be made
over at least 2 payments: an interim of 10%
and a final payment of 15%.
Exchange rate 1 USD=3.675 AED

ع.م.شركة دامـــــــــاك الـعقــــارية دبــــي ش
كما ال تزال سوق دبي في طور النضوج األمر الذي يمنح القطاع
."مزيد من االستقرار على األمد الطويل
"إننا مسرورون لما تشهده كافة منتجاتنا من استجابة من قبل
 والتي تأتي ضمن مخططاتنا،المشترين في كافة أنحاء العالم
 ونحن نثق بسوق دبي.الرئيسة وعروضنا الفندقية الفخمة
 وأؤكد أننا مقبلون على فترة من النمو، مدينتنا األم،للعقارات
."الثابت والمستدام على المدى المتوسط
 سيوصي مجلس إدارة الشركة الى،وبالنسبة إلى حقوق المساهمين
 من رأس%22 الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية ال تقل عن
 و2112  مليار درهم إماراتي) لكل من ألعاميين2.2( المال
.2118
 سيتم توزيعها على أقله،2112 في ما خص توزيع ارباح عام
.%12  ودفعة نهائية توازي%11  دفعة مرحلية توازي:دفعتين
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Niall McLoughlin / +971 4 3731000
Investor.relations@damacgroup.com
NOTES:
DAMAC Properties Dubai Co PJSC (DFM:
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company") is a
leading developer of high end property in the
Middle East, with a strong track record in Dubai
and a growing presence in other markets in the
region. Its award-winning developments include
some of the most iconic buildings in Dubai's luxury
property sector and its brand is widely recognized
throughout the region.
DAMAC operates primarily in the residential
segment of the luxury property sector but has also
developed a number of mixed-use and
commercial properties. DAMAC is currently
expanding the appeal of and demand for its
residential units by delivering products including
(i) fully serviced hotel apartments and hotels; (ii)
apartments and villas that are co-branded with
premium lifestyle brands such as FENDI Casa,
Versace Home, The Trump Organization and
Paramount Hotels & Resorts; and (iii) villas and
apartments in luxury lifestyle golf community
developments such as its AKOYA by DAMAC and
AKOYA Oxygen master developments.
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 درهم إماراتي1.892 =  دوالر أمريكي1 سعر الصرف
-إنتهى)ع.م.داماك العقارية دبي (ش
+971 4 3731000 \نايل ماكلوغلن
Investor.relations@damacgroup.com
:مالحظات
)DAMAC :) (سوق دبي المالي.ع.م.داماك العقارية دبي (ش
 مطور رائد للعقارات السكنية المترفة في،)"("داماك" أو "الشركة
الشرق األوسط مع سجل قوي في دبي وتواجد متنام في األسواق
 الجوائز التي حازت عليها مشاريع داماك.األخرى في المنطقة
التطويرية تشمل بعضا ً من أبرز المباني في قطاع العقارات
الفاخرة في دبي وعالمتها التجارية معروفة بصورة كبيرة في
.المنطقة
تعمل داماك بصورة رئيسة في القطاع السكني للعقارات الفاخرة
لكنها طورت أيضا ً عدداً من العقارات التجارية والعقارات متعددة
 تقوم حاليا ً داماك بتوسيع جذبها وكذلك الطلب على.االستخدامات
) شقق1( الوحدات السكنية عبر تقديمها منتجات تشتمل على
) شقق وفلل تحمل عالمات2( فندقية متكاملة الخدمات وفنادق؛
"تجارية مشتركة ورائدة مثل "فندي كازا" و"فيرساتشي هوم
) فلل1( ومؤسسة ترامب و"باراماونت هوتيلز آند ريزورتس"؛
"وشقق في مجتمعات غولف مطوّ رة وفخمة مثل "أكويا من داماك
."و"أكويا أكسجين
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