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٦٧ |   التقرير السنوي والمالي 2015

فــي  مســتمًرا  تقدًمــا   201٥ عــام  شــهد  كمــا 
قســم الضيافــة فــي شــركتنا، ونحــن نشــّغل 
ــة "دامــاك  ــا ٥ عقــارات، 4 منهــا تحــت مظّل حالًي
ميــزون" وواحــد تحــت عالمــة "نايــا" التجاريــة. 
مــع  الثانــي  تعاوننــا  كذلــك  أطلقنــا  وقــد 
"باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" فــي موقــع 
ممتــاز علــى شــارع الشــيخ زايــد. إًذا، مــا تــزال 
الضيافــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز اســتراتيجية 
النمــو الخاصــة بنــا وهــي تشــّكل إضافــة مهّمــة 
الفخمــة  العقــارات  مجــال  فــي  مكانتنــا  إلــى 
ذات العالمــات التجاريــة، مــع اإلشــارة إلــى أّن 
محفظتنــا تضــّم أكثــر مــن 1٣ آلــف وحــدة ضيافــة 
ــى أن يجــري تســليمها خــالل  ــر، عل ــد التطوي قي

الســنوات الخمــس القادمــة.             

مجلــس  وفــى  أيضــًا،   201٥ العــام  فــي 
اإلدارة بااللتــزام الــذي تعّهــد بــه مطلــع العــام، 
حصــص  بتوزيــع  التوصيــة  فــي  والمتمّثــل 
مــن   ٪2٥ عــن  يقــّل  ال  لمــا  النقديــة  األربــاح 
رأس المــال المدفــوع، علــى أن تســّدد علــى 
نصــف  النتائــج  صــدور  عنــد   ٪10 دفعتيــن: 
الســنوية، علــى أن ُتطــرح نســبة 1٥٪ المتبقيــة 
فــي  عليهــا  للموافقــة  المســاهمين  علــى 
القــادم. وإلــى جانــب ذلــك،  العــام  االجتمــاع 
أربــاح األســهم عنــد  وّزعنــا 10٪ إضافيــة مــن 
ــك  ــج نصــف الســنوية، لنرفــع بذل صــدور النتائ
رأســمالنا إلــى ٦0٥0 مليــون درهــم إماراتــي. 
ــا  ــد التزامن ــر بالذكــر أّن هــذه القــرارات تؤّك الجدي
بــأن تكــون أســهم دامــاك ذات عائــد مرتفــع، 
دامــاك  أســهم  إدراج  أســعار  إلــى  واســتنادًا 
فــي ســوق دبــي المالــي بســعر 2.٧9 درهــم 
للســهم  درهــم   2.٣1 )أو  الواحــد،  للســهم 
الواحــد وتعديــل مكافأتيــن 10٪ إضافيــة مــن 
وبذالــك   ،)201٥ عــام  خــالل  األســهم  أربــاح 
أربــاح  علــى  يحصلــون  ســوف  المســاهمين 
توزيــع  تشــمل   ٪10.4 بنســبة  مقــدرة  نقديــة 
األربــاح النهائيــة المقترحــة مــن قبــل مجلــس 

.201٥ عــام  اإلدارة 

خــالل  دبــي  فــي  العقــارات  تعّرضــت ســوق 
العــام 201٥ إلــى ســيل مــن التقاريــر الصحفيــة 
الســلبية الناجمــة بشــكل رئيســي عــن المخاوف 
مــا  فــي  الكّلــي  االقتصــاد  مســتوى  علــى 
أســعار  فــي  الحــاد  االنخفــاض  بأثــر  يتعّلــق 
األســواق  عمــالت  قيمــة  وانخفــاض  النفــط، 
الناشــئة المعتمــدة علــى الســلع األساســية، 
المرتبطــة  الخليجيــة  العمــالت  قيمــة  وارتفــاع 
زيــادة  فــي  ســاهم  مــا  األمريكــي،  بالــدوالر 
ســعر األصــول األساســية. وقــد فاقمــت هــذه 

المخــاوف توّقعــاُت العــرض التــي أشــارت إلــى 
 2٥000 حوالــى  ســيضيفون  المطّوريــن  أّن 
وحــدة إلــى رصيــد المســاكن فــي العــام 201٥.                                         

ومــن الســذاجة صــرف النظــر عــن هــذا الســياق، 
فالســوق فــي العــام 201٥ كانــت أكثــر تحديــًا 
بــدون شــّك. نحــن عنــد نقطــة تدعيــم لألســعار، 
الفتــرة  فــي  الــذي شــهدناه  الســريع  والنمــو 
ــح اآلن  ــدة بيــن عامــي 2012 و2014 أصب الممت
وراءنــا. إاّل أّن بيئــة الســوق الحاليــة المحفوفــة 
بالتحّديــات توجــد فرصــًا للشــركات ذات رؤوس 
الكبيــرة والمتمّرســة فــي األعمــال،  األمــوال 
والتــي يزخــر رصيدهــا باإلنجــازات، علــى غــرار 
النفــط  أســعار  تغيــرات  وتشــّكل  شــركتنا. 
عامــاًل مؤثــًرا بالتأكيــد، لكــن يجــب أال ننســى 
بــأّن انخفــاض ســعر النفــط بإمكانــه أن يصنــع 
الثــروات تماًمــا كمــا بإمكانــه أن يقضــي عليهــا. 
مــن شــأن انخفــاض قيمــة العمــالت أن يــؤدي 
العمــالت الصعبــة  رفــع أســعار أصــول  إلــى 
علــى نحــو ملحــوظ، كمــا يقــود المســتثمرين 
فــي الوقــت عينــه إلــى تأميــن جــزء مــن ثرواتهم 
بالعملــة الصعبــة، خوفــًا مــن أي انخفاضــات 
المحليــة.  العمــالت  قيمــة  فــي  إضافيــة 
ولعــّل األهــم، مــع انتهــاء عــام 201٥، أّن عــدد 
الوحــدات الجديــدة التــي دخلــت ســوق دبــي لــم 
يتجــاوز 8000 وحــدة، بخــالف التوقعــات األوليــة 

التــي أشــارت إلــى دخــول 2٥000 وحــدة.

نحــن نعتقــد اعتقــادًا راســخًا بــأّن البيئــة الحاليــة 
تختلــف إلــى حــّد بعيــد عّمــا واجهنــاه فــي العــام 
دبــي،  فــي  العقــاري  القطــاع  إّن  إذ   ،2008
مــن جهــات حكوميــة وتنظيميــة، ومطّوريــن، 
وحقــوق  الديــن  المــال ســواء  رأس  ومــزودي 
الملكيــة  ومســتثمرين، اســتوعب الــدرس جيدًا. 
إّن العوامــل المحّفــزة األساســية التــي تضفي 
لــم  جاذبيــة،  مــن  بــه  تتمّتــع  مــا  دبــي  علــى 
ــًا فــي منطقــة  ــل مــالذًا آمن ــر. فدبــي تمّث تتغّي
مضطربــة، وبيئــة اســتثمارية آمنــة تحكمهــا أطــر 
تنظيميــة قويــة، ورائــدة فــي مجــال االســتثمار 
للســياحة ومركــزًا  التحتيــة،  البنيــة   فــي 
إذ  الدولــي،  والســفر  ســائح(  مليــون   14.2٦(
إّنهــا تضــّم المطــار األكثــر ازدحامــًا فــي العالــم 
)أكثــر مــن ٧8 مليــون مســافر(، كمــا أّن ســّكانها 
مــن الشــباب المنتجيــن والمفعميــن بالنشــاط، 
بنســبة  ينمــو  عددهــم  أّن  إلــى  اإلشــارة  مــع 
٥٪، واقتصادهــا المتنــّوع يتفــّوق علــى غيــره 
مــن اقتصــادات المنطقــة. أّمــا األهــّم بالنســبة 
الــذي  اإليجــار  فعائــد  العقاريــة  الســوق  إلــى 
تشــكل  نســبة عاليــة مقارنــًا بالمراكــز الحضريــة 

الكبــرى فــي العالــم. ومــن المتوّقــع أن  تســتمّر 
طلــب  توليــد  فــي  هــذه  الظــروف  مجموعــة 

إضافــي مــن حوالــى 20000 وحــدة ســكنية.

ختامــًا، يمكــن القــول إّن المطّوريــن القادريــن 
الصحيــة،  الطلــب  جيــوب  اســتهداف  علــى 
وعلــى تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات لتلبيــة 
نحــن  أفضــل.  نتائــج  يحّققــون  الطلــب،  هــذا 
بقدرتنــا  نتمّيــز  بأّننــا  ثقــة  علــى  دامــاك  فــي 
علــى  تنفيــذ اســتراتيجّيتنا الفريــدة، ونتائجنــا 

الثابتــة خيــر دليــل علــى ذلــك. 

نظرة مستقبلية

تجتــاز  أن  نتوّقــع  المســتقبل،  إلــى  بالنظــر 
االقتصــاد  توّقعــات  بمرونــة  دبــي  ســوق 
أّننــا  كمــا  العــام 201٦.  فــي  الصعبــة  الكّلــي 
نعتبــر النقــص الهيكلــي فــي العــرض الركــن 
األساســي لمتانــة الســوق، ونتوّقــع أن يكــون 
وحــدة   10000 مــن  أقــّل  اإلجمالــي  العــرض 
جديــدة فــي العــام 201٦ أيضــًا، بحيــث تعــود 
الســوق فــي نهايــة المطــاف إلــى وضــع نمــو 
األســعار اإليجابــي، رّبمــا فــي النصــف األخيــر 
مــن العــام. نحــن فــي دامــاك نرّكــز دوًمــا علــى 
االســتفادة مــن قدراتنــا التنافســية، ونعتقــد 
الوســائل  مــن  مجموعــة  متناولنــا  فــي  بــأّن 
تقديــم  علــى  المحافظــة  لنــا  ســتتيح  التــي 

القادمــة.            الســنة  الجّيــدة فــي  النتائــج 

لكــم  ممتــّن  أنــا  دائًمــا،  الحــال  هــو  وكمــا 
إياهــا  منحتمونــي  التــي  الثقــة  علــى  جميًعــا 
لــي ولفريــق  أوليتموهــا  التــي  والمســؤولية 

 . عملــي

حسين سجواني 

حضرات المساهمين الكرام:

إلــى  بالنســبة  محوريــًا  عامــًا   201٥ عــام  كان 
دامــاك، إذ ليــس فقــط أّننــا حققنــا مســتويات 
إّنــه  بــل  وحســب،  قياســية  وأربــاح  إيــرادات 
شــهد كذلــك إدراج شــركتنا فــي ســوق دبــي 
الماليــة، بورصــة ســوقنا األم. كمــا أصبحــت 
ش.م.ع.  دبــي  العقاريــة  دامــاك  شــركة 
ــي  ــات الرئيســية لســوق دب ــوم مــن المكّون الي
الماليــة، إذ إّنهــا مّثلــت فــي ســنتها التجاريــة 
القيمــة  إجمالــي  مــن   ٪10 حوالــى  األولــى 
اليوميــة للتــداول، و4,٦٪ مــن إجمالــي القيمــة 

         .201٥ ديســمبر   ٣1 بتاريــخ  الســوقية، 

كمــا حفــل هــذا العــام باإلنجــازات  هــي األولــى 
ــاز وحــدات  ــا مــن إنج ــا انتهين مــن نوعهــا، إذ إّنن
أول  أكويــا مــن دامــاك، وهــو  فــي مشــروع 
مشــروع تطويــري رئيســي لدامــاك قائــم حــول 
ملعــب للغولــف فــي دبــي، وقــد أثبتنــا بذلــك 
ــا كمطــّور رئيســي. وفــي اإلطــار عينــه،  قدراتن
ســّلمنا مشــروعنا األول فــي قطــر، أال وهــو 
مشــروع "بياتــزا" في الدوحــة، الذي يضّم ٥12 
وحــدة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، انضــّم شــريك 
جديــد إلــى المجموعــة المتناميــة لشــركائنا مــن 
العالمــات التجاريــة الفاخــرة، وذلــك مــع انطالق 
مشــروع ِفلــل بوغاتــي فــي "أكويــا أكســجين"، 
مــع اإلشــارة إلــى أّنهــا الشــراكة األولــى التــي 
نعقدهــا مــع شــركة للســيارات. كمــا أّننــا دخلنــا 
كشــريك ثانوي في مشــروع مشــترك وأطلقنا 
نطــاق  خــارج  األول  التطويــري  مشــروعنا 
"آيكــون"  مشــروع  وهــو  األوســط،  الشــرق 
بلمســات فيرساتشــي، فــي لنــدن، علمــًا بأّنــه 
ــز بعالمــة  المشــروع األول بهــذا الحجــم، الممّي
تجاريــة، فــي واحــد مــن أبــرز أســواق العقــارات 
الواعــدة فــي العالــم. وإلــى جانــب مــا تقــّدم، 
ــا علــى نحــو ملحــوظ داخــل  فقــد وّســعنا عملن
الســوق الصينيــة مــن خــالل توقيــع تحالفــات 
اســتراتيجية مــع اثنيــن مــن أكبــر وكالء العقــارات 
مــع   ،QFANG و   5I5J شــركتا  وهمــا  فيهــا، 
اإلشــارة إلــى أّن لهمــا مــا يزيــد علــى ٧0 ألــف 
وكيــل مبيعــات فــي مــدن مختلفــة مــن الصيــن

أبرز مؤشرات األعمال

خــالل العــام 201٥، ارتفعــت عائداتنــا بنســبة 
1٦٪ لتصــل إلــى 8٥٣٦ مليــون درهــم إماراتــي 
أمريكــي(، مقابــل ٧٣8٥  )2٣2٣ مليــون دوالر 
دوالر  مليــون   2010( إماراتــي  درهــم  مليــون 
أمريكــي( فــي عــام 2014، وهــو رقــم قياســي 
بالنســبة إلــى دامــاك. وقــد ســاهم هــذا النمــو 
القــوي إلجمالــي اإليــرادات فــي ارتفــاع األربــاح 
بنســبة ٣1٪ لتصــل إلــى 4٥1٦ مليــون درهــم 
أمريكــي(،  دوالر  مليــون   1229( إماراتــي. 

مليــون   ٣44٣ بقيمــة  أربــاح  صافــي  مقابــل 
درهــم إماراتــي )9٣٧ مليــون دوالر أمريكــي( 
مســتويات  بذلــك  لتبلــغ   ،2014 عــام  فــي 

قياســية جديــدة.

وبقيــت هوامشــنا قويــة، حيــث بلــغ الهامــش 
عــام  فــي   ٪٥8,٥ )مقابــل   ٪٥9,4 اإلجمالــي 
2014(، وهامــش صافــي الربــح ٥2,9٪ )مقابــل 

4٦,٦٪ فــي عــام 2014(. 

كمــا وصــل إجمالــي حجــوزات المبيعــات لعــام 
إماراتــي.  درهــم  مليــون   90٦٥ إلــى   201٥
بلــغ  أن  بعــد  أمريكــي(،  دوالر  مليــون   24٦٧(
مســتوى متمّيــًزا مــع مبيعــات بقيمــة 11٥٣2 
مليــون درهــم إماراتــي. )٣1٣8 مليــون دوالر 
أمريكــي( فــي العــام 2014، مــع اإلشــارة إلــى 
الممتــازة  الســوق  ظــروف  مــن  اســتفاد  أّنــه 
ــى  ــر مشــاريعنا إل ومــن اإلطــالق الضخــم ألكب
الرئيســي "أكويــا  التطويــري  اآلن، المشــروع 

أكســجين".        

قناعــة  علــى  "دامــاك"  شــركة  فــي  نحــن 
كأداة  الماليــة  الرافعــة  اســتخدام  بأهميــة 
فّعالــة إلدارة الماليــة العموميــة، وقــد بقيــت 
عنــد  لشــركتنا  اإلجماليــة  الديــن  مســتويات 
 1024( إماراتــي.  درهــم  مليــون   ٣٧٦٥ حــدود 
ــل نســبة ديــن  مليــون دوالر أمريكــي(، مــا يمّث
ضعــف   0.٣8 تعــادل  الملكيــة  حقــوق  إلــى 
 201٥ لعــام   EBITDA 0.8٣ضعــف  ونســب 
كامــاًل. أّمــا أرصدتنــا النقديــة والبنكيــة فبقيــت 
عنــد مســتوى 9٥01 مليــون درهــم إماراتــي. 
)2٥8٥ مليــون دوالر أمريكــي(، مــا يشــير إلــى 
وضعيــة نقديــة صافيــة بقيمــة ٥٧٣٦ مليــون 
درهــم إماراتــي. )1٥٦1 مليــون دوالر أمريكــي(.               

وقــد شــملت المشــاريع التــي تــّم إنجازهــا خالل 
هــذا العــام "ليــك ســايد"، و"تينورا"ودامــاك 
ميــزون أبــر كرســت، فضــاًل عــن تســليم أّول 
ــا  ــة مــن الوحــدات فــي مشــروع "أكوي مجموع
ــاٍن مــن  ــة مب ــة فــي ثالث مــن دامــاك" – متمّثل
٧ طوابــق، تحمــل أســماء: "غولــف بانورامــا"، 
هورايــزن"،  و"غولــف  فيســتا"،  و"غولــف 
باإلضافــة إلــى المشــروع الدولــي "بياتــزا"، 
فــي قطــر. نحــن فخــورون بشــكل خــاص بهــذه 
كمطّوريــن  قدرتنــا  تثبــت  إّنهــا  إذ  اإلنجــازات 
رئيســيين علــى التســليم فــي الوقــت المحــّدد 
وفــي حــدود الموازنــة، وتشــّكل تأكيــًدا إضافًيــا 
علــى إمكانيــة نقــل مهاراتنــا وخبرتنــا التشــغيلية 

ــدة.    ــى أســواق جدي إل

فــي عــام 201٥، وفــي إطــار برنامــج تجديــد بنــك 
األراضــي المســتمّر، اشــترت دامــاك ٣ قطــع 
أرض فــي منطقــة الخليــج التجــاري فــي دبــي.      

رسالة رئيس جملس اإلدارة
إىل حضرات املساهمني الكرام

حسين سجواني 

رئيس مجلس اإلدارة

الحاشية:
1. دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة مملوكــة بالكامــل لشــركة "دامــاك العقاريــة دبــي" ش.م.ع، وهــي تملــك جميــع األصــول العقاريــة. جميــع األرقــام الماليــة ومؤشــرات األداء تســتند إلــى األداء التشــغيلي والمالــي 

لدامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة لتتيــح لمســتخدمي هــذا التقريــر إجــراء مقارنــات ذات مغــزى. كمــا أّننــا اعتمدنــا ســعر صــرف ثابــت يعــادل ٣.٦٧٥ درهــم إماراتــي. للــدوالر الواحــد فــي كامــل هــذا التقريــر. 

2. تستند أرقام عرض السوق إلى تقارير صادرة عن شركتي االستشارات العقارية العالميتين ")JLL(" و"كالتونز".                                          

"بيئة السوق المحفوفة بالتحّديات توِجُد فرًصا للشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة والمتمّرسة 
في األعمال، والتي يزخر رصيدها باإلنجازات، على غرار شركتنا"  



89 |   التقرير السنوي والمالي 2015

ملّخص عن المجموعة

فــي  قياســيًا  عامــًا  الشــركة  حّققــت  لقــد 
الماليــة  للمقاييــس  أساســية  بزيــادة   ،201٥
إلــى  أســهمنا  نقلنــا  إلــى  إضافــًة  الرئيســة. 
ســوق دبــي المالــي، الســوق األم لنــا. كمــا 
أّننــا طرحنــا عرضــًا ناجحــًا الســتبدال إيصــاالت 
اإليــداع الدوليــة لدينــا )المدرجــة فــي بورصــة 
ســوق  فــي  )مدرجــة  عاديــة  بأســهم  لنــدن( 
فــي  بهــا  التــداول  بــدأ  حيــث  المالــي(  دبــي 
دبــي بــدءًا مــن 12 ينايــر 201٥. وفــي وقــت 
الحــق، تــّم شــطب إيصــاالت اإليــداع الدوليــة، 
تحديــدًا فــي شــهر مــارس 201٥. أود تقديــم 
الشــكر والتقديــر إلــى أصحــاب المصلحــة الذيــن 

العمليــة. إنجــاح  فــي  ســاهمو 

 ٪1٦ بنســبة  المحّققــة  العائــدات  نمــت  كمــا 
مــا  )أي  إماراتــي  درهــم  مليــون   8٥٣٦ لتبلــغ 
للعــام  يســاوي 2٣2٣ مليــون دوالر أميركــي( 
درهــم  مليــون   ٧٣8٥ بمبلــغ  مقارنــة   ،201٥
إماراتــي )2010 مليــون دوالر أميركــي( ُســّجل 
فــي العــام 2014. ويعــزى ذلــك إلــى التقــدم 
الكبيــر فــي مشــاريعنا الرئيســية التــي ال تــزال 

التطويــر.  قيــد 

مســتوى  علــى  المحافظــة  فــي  نســتمر 
مــع  العقاريــة  التنميــة  قطــاع  فــي  ريــادي 
هامــش ربــح إجمالــي وصــل إلــى ٥9,4٪ عــن 
ــا  الســنة التــي نســتعرض نتائجهــا فــي تقريرن
هــذا. ونحــن علــى ثقــة تاّمــة بأننــا ســنحافظ 
علــى هــذا الهامــش فــي مشــاريعنا الحاليــة 
والمســتقبلية.  وقــد ســّجلنا فــي خــالل هــذا 
العــام زيــادة أربــاح نســبتها ٣1٪ وقيمتهــا 4٥1٦ 
دوالر  مليــون   1229( إماراتــي  درهــم  مليــون 

أميركــي(. 

مختلــف  فــي  قــدم وســاق  علــى  جــاٍر  البنــاء 
مشــاريعنا العقاريــة الرئيســية. وُيعتبــر التقــّدم 
األبــرز الــذي أحرزنــاه تســليم أول دفعــة وحــدات 
مــن ضمــن أّول مشــروع تطويــري رئيســي لنــا، 

"أكويــا مــن دامــاك".

تحصيــل  معــّدل  علــى  الحفــاظ  فــي  نســتمر 
ــار درهــم  ــر مــن ٧.٥ ملي قــوي وصلــت إلــى أكث
إماراتــي )2.0٦٧ مليــار دوالر أمريكــي( ، غيــر أّن 
تركيزنــا المتزايــد علــى تنفيــذ المشــاريع قــد أّدى 
إلــى إنفــاق زهــاء 4,٦٥ مليــار درهــم إمارتــي 
العقــارات  علــى  أميركــي(  دوالر  مليــار   1,2٧(

وأعمــال البنــاء خــالل العــام المذكــور. 

شطب إيصاالت اإليداع الدولية
اإلدارة  مجلــس  طــرح   ،2014 ســبتمبر  فــي 
فــي  المؤهليــن  المســاهمين  لمنــح  عرضــًا 
فرصــة  المحــدودة  العقاريــة  للتنميــة  دامــاك 

ــة بأســهم  ــداع الدولي الســتبدال إيصــاالت اإلي
وســتكون  ش.م.ع.  دبــي  العقاريــة  دامــاك 
المالــي  دبــي  ســوق  فــي  للتــداول  قابلــة 
ســوق  إدراج  بــأّن  ونعتقــد  موافقتــه.  بعــد 
دبــي المالــي ألســهم "دامــاك" هــو امتــداد 
المحوريــة  األســواق  علــى  لتركيزنــا  منطقــي 
التــي نعمــل فيهــا، إذ يمكّننا من تعزيز حضورنا 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وبالتالــي جــذب 
قاعــدة أوســع مــن المســتثمرين، وهــذا بــدوره 
دامــاك.  أســهم  فــي  التــداول  ســيولة  ُيعــّزز 
ينايــر 201٥،  يــوم 9  العــرض  إغــالق  وبمجــّرد 
ســحبها(  يتــّم  )ولــم  الموافقــات  تقديــم  تــّم 
اإليــداع  إيصــاالت  مــن   ٪9٧,4 بخصــوص 
ســوق  فــي  األســهم  تــداول  وبــدأ  الدوليــة، 
نتيجــة   .201٥ ينايــر   12 فــي  المالــي  دبــي 
ــة  ــداع الدولي ــّم شــطب إيصــاالت اإلي ــك، ت لذل
 12( اإلدراج  منــذ   .201٥ مــارس  فــي  الحقــا 
ــى ٣1 ديســمبر 201٥، وصــل  ــر 201٥( وحّت يناي
إجمالــي قيمــة أســهم دامــاك المتداولــة فــي 
ســوق دبــي المالــي إلــى 1٥.2 مليــار درهــم 

أميركــي(.  دوالر  مليــار   4.1( إماراتــي 

االعتماد المبكر للمعيار الدولي إلعداد 
IFRS 15 التقرير المالي 

)العائدات من عقود العمالء(
االعتمــاد  اإلدارة  مجلــس  قــّرر  العــام،  خــالل 
المبكــر للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
)IFRS15( اســتباًقا لتاريــخ االعتمــاد اإللزامــي، 
وتماشــيًا مــع الشــركات المماثلــة. وقــد اختــارت 
بمفعــول  المعاييــر  هــذه  اعتمــاد  المجموعــة 
رجعــي يتطابــق مــع الشــروط الموضوعــة مــن 
ــج  ــم إعــادة صياغــة النتائ ــم يت ــل )IFRS15(. ل قب
الماليــة للعــام الســابق فــي التقريــر المالــي، 
وقــد جــاء االعتمــاد المبكــر علــى شــكل تعديــل 
فــي الرصيــد االفتتاحــي )فــي 1 ينايــر 201٥( 
لالعتمــاد  وكان  المســتبقاة.  األربــاح  مــن 
المبكــر تأثيــر إيجابــي لمــرة واحــدة علــى األربــاح 
بلــغ ٥98 مليــون درهــم إماراتــي  المســتبقاة 

)1٦٣ مليــون دوالر أميركــي(. 

بنك األراضي 
تماشــيًا مــع اســتراتيجيتنا المتوســطة األمــد، 
نســعى للحفــاظ علــى معــّدل إبقــاء األراضــي 
فــي مخــزون بنــك األراضــي لدينــا مــن ٥ إلــى 
ــا مــا  ٦ ســنوات. فــي ٣1 ديســمبر 201٥، لدين
ــاع  ــر مب يقــارب معــدل ٥,4 ســنوات مخــزون غي
علــى أســاس حجــم مبيعــات ســنة 201٥ كاملــة. 
علــى  باالســتحواذ  العــام 201٥، قمنــا  خــالل 
ثالثــة قطــع أراض جديــدة فــي منطقــة الخليــج 
التجــاري وحديقــة الصفــا التابعــة لهــا. وتشــكل 
التجديــد  برنامــج  مــن  جــزًءا  الممتلــكات  هــذه 

المســتمر الــذي نعتمــد. نحــن نغتنــم الفــرص 
األراضــي  بنــك  ونجــّدد  باســتمرار  المتاحــة 
لدينــا عبــر تنميــة محفظــة التطويــر. وقــد أّجلنــا 
مدفوعــات علــى عقــارات تبلــغ قيمتهــا 2118 
دوالر  مليــون   ٥٧٦( إماراتــي  درهــم  مليــون 
وتّمــت   ،201٥ ديســمبر   ٣1 فــي  أميركــي( 
جدولــة هــذه المدفوعــات حتــى العــام 2020.  

الدين
ــة  ــى اســتخدام االســتدانة كأداة فّعال نهــدف إل
إلدارة الميزانيــة العموميــة. فــي خــالل العــام 
 1120 بقيمــة  اإلجمالــي  الديــن  ارتفــع   ،201٥
دوالر  مليــون   ٣04( إماراتــي  درهــم  مليــون 
درهــم  مليــون   ٣٧٦٥ إلــى  ليصــل  أميركــي( 
إماراتــي )1024 مليــون دوالر أميركــي( فــي ٣1 
ديســمبر 201٥. إّن نســبة الدين اإلجمالي على 
مجمــل األصــول بلغــت 1٦,1٪ فــي ٣1 ديســمبر 
إجمالــي  مــن   ٪1٧ حوالــي  ويســتحق   ،201٥

الديــن فــي األشــهر اإلثنــي عشــر المقبلــة.  

دامــاك  شــركة  قامــت   ،201٥ ســبتمبر  فــي 
شــركة  وهــي  المحــدودة  العقاريــة  للتنميــة 
مملوكــة بالكامــل مــن شــركة دامــاك العقاريــة 
دبــي ش.م.ع، بإعــالن نجــاح إصــدار شــهادات 
شــهًرا   18 مّدتهــا  مضمونــة  غيــر  ممتــازة 
وقيمتهــا 100 مليــون دوالر أميركــي، وذلــك 
حــازت  وقــد  الخــاص.  االكتتــاب  طريــق  عــن 
تصنيــف علــى  الصكــوك  هــذه   شــهادات 

)BB Stable Outlook( مــن قبــل "ســتاندرد انــد 
دامــاك  مــع تصنيفــات  يتماشــى  بمــا  بــورز" 
العالميــة. وســيتّم اســتخدام حصيلــة أالكتتــاب 
األراضــي  ولشــراء  للشــركة،  عامــة  ألغــراض 
وتوســيع محفظــة التطويــر التابعــة للشــركة، 
والنمــو  التمويــل  الســتراتيجيات  وفقــا 

نّتبعهــا.  التــي  األمــد  المتوســطة 

مليــون   1٥٣ تبلــغ  التــي  التمويــل  كلفــة  أمــا 
درهــم إماراتــي )4٥ مليــون دوالر أميركي( فقد 
مليــون   14( إضافيــًا  درهمــًا  مليــون   ٥٣ زادت 
دوالر أميركــي( نظــرا الرتفــاع مســتويات الديــن 
اإلجماليــة. إّن غالبيــة ديوننــا هــي ذات فائــدة 
ثابتــة بطبيعتهــا، أّمــا المتوّســط المرّجــح لكلفــة 
الديــن لدينــا فهــو أقــل مــن ٥٪ كمــا ُســّجل فــي 

٣1 ديســمبر 201٥. 

 النفقات العامة
عمومــًا، ســّجلت النفقــات اإلداريــة ونفقــات 
البيــع انخفاضــًا بنســبة ٧٪ خــالل العــام، لتصــل 
إلــى 8٧2 مليــون درهــم إماراتــي )2٣٧ مليــون 
هــذا  ُيعــزى  األســاس،  فــي  أميركــي(.  دوالر 

االنخفــاض إلــى تأثيــر القاعــدة إذ إّن نفقــات 
العــام 2014 شــملت زيــادة مخصــص انخفــاض 
قيمــة ذمــم تجاريــة مدينــة إلى قرابــة 94 مليون 
أميركــي(.  دوالر  مليــون   2٦( إماراتــي  درهــم 
انخفــاض  عكس/مخصــص  نحتســب  لــم  وإن 
النفقــات  فــإّن  مدينــة،  تجاريــة  ذمــم  قيمــة 
العامــة تكــون قــد ارتفعــت بنســبة ٣,٥٪ فــي 
العــام 201٥ مقارنــة مــع العــام الــذي ســبق.  

الوســاطة  عمــوالت  نســبة  تدّنــت  وقــد 
إماراتــي  درهــم  مليــون   24٧ مــن  المدفوعــة 
)٦٧,1 مليــون دوالر أميركــي( إلــى 141 مليــون 
أميركــي(.  دوالر  مليــون   ٣8( إماراتــي  درهــم 
ــن أساســيين  ــى عاملي ــك أساســًا إل ويعــود ذل
همــا انخفــاض قيمــة المبيعــات مقارنــة بالعــام 
المبيعــات  مــن  أعلــى  ونســبة  المنصــرم، 
الوســطاء  شــبكة  مبيعــات  مقابــل  الداخليــة 

الخارجييــن.   

النمو في صافي الموجودات والرصيد 
المصرفي والنقدي 

العــام  فــي  الموجــودات ٪8٧  ارتفــع صافــي 
درهــم  مليــون   98٣2 إلــى  ليصــل   201٥
فــي  أميركــي(  دوالر  مليــون   2٦٧٥( إماراتــي 
٣1 ديســمبر 201٥. إّن الزيــادة الســنوية التــي 
 1242( إماراتــي  درهــم  مليــون   4٥٦4 بلغــت 
مليــون دوالر أميركــي( جــاءت بمعظمهــا نتيجــة 
أربــاح العــام التــي وصلــت إلــى 4٥1٦ مليــون 
درهــم إماراتــي )1229 مليــون دوالر أميركــي(، 
"للمعيــار  المبكــر  لالعتمــاد  اإليجابــي  واألثــر 
 )IFRS15( الماليــة  التقاريــر  الدولي"إلعــداد 
الــذي بلــغ قرابــة ٥98 مليــون درهــم إماراتــي 
)1٦٣ مليــون دوالر أميركــي(، ناقــص األربــاح 
النقديــة المرحليــة المدفوعــة التــي بلغــت ٥٥0 
دوالر  مليــون   1٥0( إماراتــي  درهــم  مليــون 

أميركــي(. 

 9٥01 والمصرفــي  النقــدي  رصيدنــا  وبلــغ 
دوالر  مليــون   2٥8٥( إماراتــي  درهــم  مليــون 
أميركــي( فــي ٣1 ديســمبر 201٥، مــا يشــّكل 
مســتويات  مــع  مقارنــة   ٪44 بنســبة  ا  نمــوًّ

 .2014 العــام  مــن  ذاتهــا  الفتــرة 

رؤية العام القادم
نحــن نســعى للحفــاظ علــى ميزانيــة عموميــة 
التــي  األصــول  معظــم  إبقــاء  عبــر  متوازنــة 
نملكهــا كالعــادة متمّثلــة بالنقــد وعقــارات قيــد 
التطويــر. كمــا ونهــدف إلــى الحــّد مــن إجمالــي 
ديننــا إلــى تقريبــًا 1.1 ضعــف EBITDA فــي أّي 
وقــت مــن األوقــات. نتطلــع قدمــًا إلــى العــام 
قــوي  وبإيمــان  التفــاؤل  مــن  بالكثيــر   201٦
فــي قدرتنــا علــى تخّطــي التحّديــات التــي قــد 

تواجهنــا فــي المرحلــة المقبلــة. 

عادل تقي  

عادل تقي  
المدير المالي

التنفيذي للمجموعة  

أرباح قياسية مع نمو العائدات بنسبة 16% وصافي األرباح بنسبة %31 

رسالة املدير املايل
التنفيذي للمجموعة

الحاشية:
1. دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة مملوكــة بالكامــل لشــركة "دامــاك العقاريــة دبــي" ش.م.ع، وهــي تملــك جميــع األصــول العقاريــة. جميــع األرقــام الماليــة ومؤشــرات األداء تســتند إلــى األداء التشــغيلي والمالــي 

لدامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة لتتيــح لمســتخدمي هــذا التقريــر إجــراء مقارنــات ذات مغــزى. كمــا أّننــا اعتمدنــا ســعر صــرف ثابــت يعــادل ٣.٦٧٥ درهــم إماراتــي. للــدوالر الواحــد فــي كامــل هــذا التقريــر. 
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تتبــوأ شــركة "دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع" 
مركــز الصــدارة فــي ســوق العقــارات الفاخــرة 
 ،2002 العــام  منــذ  األوســط  الشـــرق  فــي 
وجلبــت عبــر الســنين تجربـــة نمط الحيــاة المترفة 
وقــد  العالــم.  أنحـــاء  جميــع  مــن  للمقيميــن 
رّسخت دامـــاك العقاريـــة مكانتهـا باعتبارهـا من 
أفضــل المطوريــن العقارييــن فــي المنطقــة، 
حيــث قّدمــت تصاميــم رائعــة بأقصــى درجــات 
ــا علــى أرقــى وأحــدث  الجــودة وتركـــت بصمتهـ
أســاليب المعيشــــة المعاصـــرة. وقـــد توسعت 
ــركة عبــر منطقــة الّشــرق األوســط  ــال الّشـ أعمـ
فــي  مشــاريعها  لتمتـــد  المّتحــدة  والمملكــة 
وقطــر  المّتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن  كّل 
ــة العربيــة الّســعودية واأُلردن ولبنــان  والمملكـ

ولنــدن.

مــن  أكثــر  بتســليم  العقاريــة  دامــاك  وقامــت 
1٥٥00 منــزل حتــى ٣1 ديســمبر 201٥، ولديهــا 
محفظــة تطويــر تزيــد علــى 40000 وحــدة فـــي 
مراحــل مختلفــة مــن البنــاء والّتخطيــط. وهــذا 
الغــرف  مــن  تقريبــًا  وحــدة   1٣000 يتضّمــن 
متكاملــة  الفندقيــة  والشــقق  الفندقيــة 
بواســطة  إدارتهــا  ســتتم  حيــث  الخدمــات، 
للفنــادق  "دامــاك  للشــركة  الفندقــي  الــذراع 

والمنتجعــات".

ــاة  ــم نمــط حي ــة دامــاك فــي تقدي ــل رؤي وتتمث
ســكنية  مشــروعات  تطويــر  بفضــل  متــرف 
الجــودة.  عاليــة  وتجاريــة  وترفيهيــة  وضيافــة 
فــي  رغبتهـــا  الشــركة  أولويــات  أهــم  ومــن 
الوفــاء بتطلعــات واحتياجــات عمالئهــا، ابتــداًء 
ــل المهندســين  ــر مث ــار شــركاء التطوي مــن اختي
 المعمارييــن والمصمميــن والمقاولين،وصواًل

تســليم  ولضمــان  المفاتيــح.  تســليم  إلــى 
المشــروعات التطويريــة وفقــًا ألعلــى المعاييــر 
الممكنـــة، توفــر دامــاك بيئـــة عمــل مناســبة 
الشــركاء  فقــط  وتختــار  األكفــاء  للموظفيــن 
فــي  المشــاريع  بتطويــر  وتقــوم  المناســبين 

ومميــزة. مختــارة  مواقــع 

وكعالمــة رائــدة فــي الســوق، دخلــت  دامــاك 
العقارية في شـــراكات مـــع بعض أكثر عالمات 
األزيـــاء والّتصميم العالميـــة شهرًة، لكي تجلب 

مفاهيــم معيشــية جديــدة ومثيــرة للســوق.

غولــف  ملعــب  الشــركة  مشــاريع  تضــم   إذ 
مؤسســـة  وبــإدارة  وودز"،  "تايغــر  بتصميــم 
داخليــة بتصاميــم  فاخــرة   "ترامــب"، وشــقق 

اإليطاليـــة  األزيـــاء  دار  توقيــع  تحمـــل 
"فيرساتشــي"، وأخــرى مــن "فنــدي"، إلــى 
جانــب فلــل فخمــة بتصاميــم مــن "بوغاتــي"، 
تجلبــه  الــذي  الجديــد  المفهــوم  عــن  فضــاًل 
"باراماونـــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" مــن خــالل 

تضاهــى. ال  متكاملــة  لخدمــات  تقديمهــا 

تطــّور الشــركة كذلــك اثنيــن مـــن المجتمعــات 
وهمــا دبــي،  فــي  الفاخــرة   التطويريــة 

أكســجين"  و"أكويــا  دامــاك"  مــن  "أكويــا 
نحــو 100  تبلــغ مســاحتهما اإلجماليــة  اللــذان 

مربعــة. قــدم  مليــون 

مميــز  غولــف  ملعــب  مشــروع  كل  ويضــم 
حيـــث  دوليــة،  بمعاييــر  حفــرة   18 مــن  يتألــف 
قــام "جيـــل هانـــس" بتصميـــم ملعــب "ترامب 
فيمــا  دبــي"،  كلــوب،  غولــف  انترناشــيونال 
صمــم "تايغــر وودز" ملعــب "ترامــب وورلــد 
كلــوب، دبــي"، وســتقوم مؤسســة  غولــف 
أفضــل  لتقديــم  المضماريــن  بــإدارة  ترامــب 
مســتوى.  أعلــى  علــى  الغولــف  خدمــات 
فاخــرة،  وشــقًقا  فلــاًل  مشــروع  كل  ويوفــر 
ــع  ــز بتوقيـ ــدم أســلوب معيشــة  ممي حيــث تقـ
"أكويــا  يوفــر  إذ  التجاريــة،  العالمــات  كبــرى 
آنــد  هوتيلــز  "باراماونــت  فلــل  دامــاك"  مــن 
ريزورتـــس" وفلــل "فنــدي"، باإلضافــة إلــى 
فلــل "بوغاتــي" وعــّدة مفاهيــم فاخــرة أخــرى 

أكســجين". "أكويــا  فــي 

مجــال  فــي  رائــدة  عالميــة  شــركة  وبصفتهــا 
تطويــر العقــارات التـــي تحمــل توقيــع عالمــات 
تجاريــة، تطـــّور دامـــاك كذالــك مشــروع "دامــاك 
البــرج  منطقــة  فـــي  بارامونـــت"  مـــن  تـــاورز 
بدبــي، والـــذي تبلـــغ قيمتــه االســتثمارية ٣٥,1 
فنــدق  أول  ويتضمــن  أمريكــي،  دوالر  مليــار 
تحمــل  الخدمــات  متكاملـــة  فاخــرة  ومســاكن 
اســم "بارامونـــت" فــي المنطقــة. وستوســع 
دامــاك العقاريــة محفظتهــا الخاصــة بالضيافــة 
خــالل الّســنوات األربــع المقبلــة لتصــل إلــى مــا 
يقــارب 1٣000 وحــدة، حيــث ســتمتد مشــاريع 
افتتاحهــا  ســيتم  التــي  الجديــدة  الشـــركة 

 خــالل األشــهر القليلــة المقبلـــة فـــي مواقــع
مختلفــة مــن منطقــة البـــرج ومناطــق رئيســة 

أخــرى فــي دبــي.

علــى الصعيــد الدولــي، ومــن خــالل  التعــاون 
ــرة  مــع شــركة "دامــاك انترنشــنال"، طالــت خب
ــة  ــر العقــارات الفاخــرة مدين دامــاك فــي تطوي
لنــدن واحــدة مــن أكثــر المواقــع التــي تشــهد 
خــالل  ومــن  العقــارات.  علــى  مرتفعــًا  طلبــًا 
بتصميــم  تمتــاز  التــي  الخمســين  طوابقــه 
"فيرساتشــي"،  توقيــع  يحمــل  داخلــي 
ســيصبح بــرج "آيكــون نايــن ألمــز" الرمــز الجديــد 
يأتــي  الضبــاب.  أفــق مدينــة  فــي  والمتمّيــز 
دار  بيــن  الناجــح  التعــاون  علــى  كتأكيــد  ذلــك 

دامــاك. وشــركة  العريقــة  اإليطاليــة  األزيــاء 

مــن  الجديــد  الجيــل  العقاريــة  دامــاك  وتبنــي 
العقــارات المترفــة فــي الشــرق الوســط برؤيـــة 
ــر، ونظــرًا الســتمرار دامــاك  واضحــة وزخــم كبي
فــي ابتــكار وجلــب مفاهيــم جديــدة للســوق، 
فــإن الشــركة عازمـــة علــى المضــي قدمــًا فــي 

أدائهــا القــوي.

داماك العقارية دبي ش.م.ع، مطور رائد للعقارات الفاخرة في المنطقة

معلومات عن الشركة 

مارينا تيرس
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أوشن هايتسليك فيو بارك تاورزإكزكتيف هايتس
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داماك ريزيدنسز بتصاميم داخلية من فيرساتشي هوم، جدة

التركيز على
البناء

التركيز على
اإلبتكار

التركيز على
المبيعات والتحضيرات

تطور الشركة

الدخول المبكر إلى سوق العمل على الخارطة بنموذج  	 2002
رأس مال فعال

تسليم المشروع األول "مارينا تيراس" في دبي	 2006

حركة مبكرة إلدارة االنكشاف المالي ووضع الديون 	 2008
في 2008

شراكات مع عالمات فاخرة )ترامب/ فندي/ باراماونت(	 2013
إطالق "أكويا من داماك"	 
أول إدراج عقب األزمة )إصدار٣80 مليون دوالر أمريكي(	 

إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة ٦٥0 مليون 	 2014
دوالر أمريكي بمعدل ربحي 4,9٧ ٪  سنويًا

تسليم أول مشروع "داماك ريزيدنسز" بتصميم داخلي  	 
يحمل توقيع "فيرساتشي هوم" في جدة، المملكة 

العربية السعودية 
إطالق المشروع التطويري "أكويا أكسجين" بعد 	 

االستحواذ على ٥٥ مليون قدم مربعة  
إطالق أول مشروع في المنطقة يحصل على شهادة 	 

رسمية بااللتزام بمبادئ الشريعة

إدراج أّولي في البورصة المحلية - سوق دبي المالي 	 2015
تسليم أّول مشروع في الدوحة، قطر  	 
إطالق مشروع "آيكون ناين ألمز" في لندن 	 
تسليم أّول دفعة في "أكويا من داماك" ، المشروع 	 

الرئيسي األّول للشركة  

إدارة السيولة واستكمال البناء خالل األزمة	 2009

دخول قطاع الضيافة وتأسيس "داماك ميزون"	 2011

200820122015 200620112014 200220092013
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أبرز إجنازات الشركة

المؤشرات المالية

٥122.٧

٦٣80.٣

٣041.٥

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2٣22.٧

2٦٧٥.4

2009.٦

14٣٣.٦

1224.٣

٦٥9.1 ٦41.٥

9٣٧.0

1228.9

2488.1

19٣2.٧

2015

2014

2013

2٣2٧.٥

1.23 مليار دوالر أمريكي
صافي األرباح

2.32 مليار دوالر أمريكي
إيرادات محققة

1.38 مليار دوالر أمريكي
إجمالي األرباح

اإليرادات المحققة )مليون دوالر أميركي( 

صافي األرباح )مليون دوالر أميركي( 

إجمالي األصول )مليون دوالر أميركي( عقارات التطوير )مليون دوالر أميركي( 

راس المال المدفوع )مليون دوالر أميركي( 

إجمالي األرباح )مليون دوالر أميركي( 

2015

2014

2013
٧88.0

11٧٦.1

1٣٧8.8

2015
يناير

إدراج "داماك" في سوق دبي المالي	 

2015
فبراير

اإلعالن عن أول غابة استوائية في دبي في "أكويا أكسجين"	 

2015
مارس

اقتــراح مجلــس اإلدارة توزيــع أســهم كمنحــة بنســبة 10 ٪ وموافقة  	 
المســاهمين عليهــا الحقــًا فــي اجتمــاع الجمعية العامــة العادية 

الشطب من بورصة لندن	 

2015
أبريل

افتتاح داماك ميزون ذا فوغ للشقق الفندقية في منطقة البرج	 

2015
مايو

افتتــاح فنــدق "نايــا بريــز" الــذي يشــمل ٣42 شــقة فندقيــة فــي 	 
منطقــة البــرج، هــو الفنــدق األول الــذي نشــأ تحــت اســم العالمــة 

التجاريــة "نايــا"
تجزئــة 	  متاجــر  تشــمل  منطقــة  وهــي  "فيســتلكس"  إطــالق 

أكســجين" "أكويــا  فــي  فاخــرة  لعالمــات 
إطالق مشروع فلل "نوفا" خالل معرض سوق السفر العربي	 
ــدة 	  ــى قاع ــة للوصــول إل ــة مــع شــركة "5i5j" الصيني عقــد اتفاقي

المشــترين الصينييــن الذيــن يهتمــون باالســتثمار في ســوق دبي 
العقــاري

2015
يونيو

إطــالق "باراماونــت ريزيدنســز" الجديــد فــي مشــروع "باراماونــت 	 
تــاور هوتيــل آنــد ريزيدنســز" فــي دبــي

2015
يوليو

إطــالق بــرج "آيكــون نايــن إلمــز" وهــو أول مشــروع ســكني فــي 	 
لنــدن يحمــل توقيــع عالمــة تجاريــة مــن عالــم األزيــاء بالتعــاون مــع 

"فيرساتشــي هــوم"

2015
أغسطس

اقتــراح مجلــس اإلدارة نســبة 10 ٪ توزيعــات نقديــة وتوزيــع أســهم 	 
ــى أداء النصــف األّول مــن العــام  كمنحــة بنســبة 10 ٪ اســتنادًا إل

 201٥

2015
سبتمبر

ــرج 	  ــة فــي ب ــم إيطالي كشــف النقــاب عــن شــقق بلمســات تصمي
"ميرانــو" خــالل معــرض "ســيتي ســكيب غلوبــال"

األولــى 	  الفلــل  وهــي   ،"9٧1 "إيتــوري  بوغاتــي  فلــل  إطــالق 
غلوبــال" ســكيب  "ســيتي  معــرض  خــالل  بوجاتــي،  بلمســات 

إطالق أربعة أبراج حصرية ضمن أكويا أوكسجين	 

2015
أكتوبر

لمشــروع	  مخصــص  مبيعــات  مكتــب  "دامــاك"   افتتــاح 
"آيكون ناين ألمز"

2015
نوفمبر

عقــد اتفاقيــة مــع شــركة "كيوفانــغ" الصينيــة )التــي تضــم حوالــي 	 
المشــترين  قاعــدة  إلــى  للوصــول  مبيعــات(  موظــف   ٣0000
الصينييــن الذيــن يهتمــون باالســتثمار فــي ســوق دبــي العقــاري

الفــوز بـــ11 جائــزة فــي فعاليــات توزيــع جوائــز العقــارات العربيــة 	 
والدوليــة

2015
ديسمبر

تســليم أّول دفعــة فــي "أكويــا مــن دامــاك"، المشــروع الرئيســي 	 
األّول للشــركة

داماك ميزون ذا ديستنكشنإنجاز وتسليم "نايا تينورا" 	 

الحاشــية: دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة مملوكــة بالكامــل لشــركة "دامــاك العقاريــة دبــي" ش.م.ع، وهــي تملــك جميــع األصــول العقاريــة. جميــع األرقــام الماليــة ومؤشــرات األداء تســتند إلــى األداء التشــغيلي 
والمالــي لدامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة لتتيــح لمســتخدمي هــذا التقريــر إجــراء مقارنــات ذات مغــزى. كمــا أّننــا اعتمدنــا ســعر صــرف ثابــت يعــادل ٣,٦٧٥ درهــم إماراتــي. للــدوالر الواحــد فــي كامــل هــذا التقريــر. 
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فيستلكس في أكويا أكسجين
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تســعى "دامــاك العقاريــة"، باعتبارهــا مطــّورًا رائــدًا للعقــارات الفاخــرة فــي المنطقة، 
إلــى ترجمــة أســلوب حيــاة منقطعــة النظيــر علــى أرض الواقــع وبنــاء منــازل األحــالم 

للعمــالء حــول العالــم."

اسرتاتيجّيتنا

هدف الشركة
يتمحور هدفنا األساسي دائمًا حول توفير قيمة مستدامة وطويلة األمد ألصحاب المصلحة.

األولوّيات

قيم الشركة

العميل
هو محور اهتمانا

توفير
أسلوب حياة مترفة

التركيز
على فعالية رأس المال

تقديم أعلى
قيمة ممكنة للمساهمين

توظيف
فريق عمل من المحترفين 

وصقل قدراتهم

قوموا بما هو صائب، 
ال بما هو سهل

اتخذوا القرارات التجارية الكفيلة بتوفير اعملوا بكفاءٍة كفريٍق واحٍد 
قيمة طويلة األمد

ثابروا على تخّطي المعايير القائمةحّققوا األهداف المنشودة

1( العميل هو محور اهتمانا
ــرة ونتوقعهــا وندخــل مالحظاتهــم القّيمــة فــي عمليــة التصميــم. إن دامــاك  يتمحــور عملنــا دومــًا حــول العمــالء. فنحــن نعــي احتياجاتهــم المتغيِّ
ر الوحيــد فــي دبــي الــذي يتمتــع بقــوة بيــع مباشــرة تفــوق ٧00 بائــع تدعمهــم النظــم األحــدث التابعــة إلدارة عالقــات العمــالء.  العقارّيــة هــي الُمطــوِّ
وبعــد تحديــد واســتهداف شــرائح العمــالء بدّقــة بالغــة، نســعى وراءهــا أينمــا كانــت فــي العالــم. فعــام 201٥، أجرينــا مــا يقــارب ٥00 حملــة ترويجّيــة 

فــي أكثــر مــن 100مدينــة عالميــًا. 

2( توفير أسلوب حياة مترفة
نرّكــز علــى االســتمرار فــي إنشــاء عالقــات مــع أصحــاب األراضــي، للحــرص علــى شــراء األرضــي المناســبة، والتمّكــن بالتالــي مــن إنشــاء مســاحات 
رائعــة للعيــش. فنحــن نهــدف إلــى أن نصبــح الشــريك المفضــل ألصحــاب األراضــي عــن طريــق شــرح قدرتنــا علــى تحقيــق رؤيتهــم المنشــودة عــن 
دبــي بينمــا نوّفــر قيمــة عاليــة. كمــا نتعــاون مــع مــاركات راقيــة عبــر إدخــال جمالياتهــا فــي عمليــة التصميــم، لننشــئ منــازل فخمــة ومتمّيــزة، ونحــّث 

أيضــًا علــى طلــب عيــش تجــارب نمــط حيــاة مترفــة. 

3( التركيز على فعالية رأس المال
نقــارب كافــة نواحــي عمليــات البنــاء الخاصــة بنــا مــن خــالل التركيــز علــى نهــج أّولــي مناســب. وبالتالــي، نقّيــم المهندســين خــالل عملّيــة التصميــم، 
ثــّم يســّهل قســم المشــتريات المركــزي التابــع لشــركة دامــاك العقاريــة ســير األعمــال فــي كافــة مشــاريعنا ويتيــح إمكانيــة إدارة المتعهديــن عــن كثــب 
طيلــة فتــرة هــذه المشــاريع. نملــك فريقــًا يتألــف مــن ٥00 خبيــر تقريبــًا مــن بينهــم مســاحين كميــات، ومهندســين معمارييــن، ومدراء مشــاريع ووكالء 
مشــتريات، إلــخ.. وترتكــز مهمتهــم علــى التأكــد مــن أنــه يتــم اســتثمار رأس المــال بأكثــر طريقــة فعالــة ممكنــة، مــا يؤّمــن لنــا هوامــش ربحيــة رياديــة. 

4( تقديم أعلى قيمة ممكنة للمساهمين
هدفنــا واحــد وأوحــد أال وهــو تأميــن الحــد األعلــى مــن الربحّيــة للمجموعــة وإدارة العوائــد علــى حقــوق المســاهمين والحفــاظ علــى هيــكل رأس مــال 
مناســب مــع توفيــر عوائــد نقديــة مغريــة لجميــع المســاهمين. فعــام 201٥، حققنــا مســتويات قياســية مــن اإليــرادات واألربــاح، مــا أتــاح لنــا توزيــع 

أربــاح نقديــة علــى المســاهمين. 

5( توظيف فريق عمل من المحترفين وصقل قدراتهم
أخيــرًا وليــس آخــرًا، يســتحيل تحقيــق أي مــن األهــداف المذكــورة مــن دون الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا موظفونــا وإخالصهــم للشــركة. كمــا تســعى 
ع العمــل الجماعــي ونوفــر فــرص النمــو  دامــاك العقاريــة جاهــدة وعلــى الــدوام إلــى توظيــف األفضــل والعمــل علــى اســتبقائهم. فنحــن نشــجِّ

المهنــي فيمــا نتأكــد مــن أّن الموظفيــن كافــة قــد تبنــوا قيــم الشــركة.
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تتبــوأ "دامــاك العقاريــة" منــذ تأسيســها مكانــًة مرموقــًة فــي ســوق العقــارات 
الســكنية الفاخــرة فــي دبــي، وقــد عّمت شــهرتها منطقة الشــرق األوســط وتخّطتها 
إلــى أبعــد مــن ذلــك، لتجــذب عامــًا بعــد عــام قاعــدة عمــالء متعــددي الجنســيات. وقد 
غــدت دامــاك مرادفــًا للفخامــة والجــودة علــى أعلــى المســتويات، باعتــراٍف عالمــي 
بجــودة التصميــم والهندســة المعماريــة إلــى جانــب اســتدامة محفظتهــا المتناميــة.

فيال العرض في أكويا من داماك

أسواقنا

فــي  جذورهــا  "دامــاك"  رّســخت  أن  وبعــد 
فــي  الفاخــرة  الســكنية  العقــارات  مجــال 
ــرق  ــة الشـ دبــي، توّســعت بثبــات فــي منطقـ
األوســـط لتمتــد مشــــاريعها فــي الســنوات 
الماضية إلى كل مــــن قطــــر والمملكة العربية 
الســعودية ولبنــان واألردن وتصــل إلــى لنــدن 
أيضــًا فــي العــام 201٥ عبــر دامــاك الدوليــة. 
نعتمــد فــي شــركتنا مقاربــًة انتقائّيــة ومنّظمــة 
بإمكاننــا  أن  نشــعر  حيــث  خطواتنــا  لنخطــو 
عائــداٍت  ونحقــق  التجاريــة  عالمتنــا  ندعــم  أن 
مرتفعــة لــكّل المســاهمين. وهــذا مــا يتضّمــن 
العالميــة  العالمــات  بعـــض  مــع  الشــراكة 
الفاخــرة، مثــل "فنــــدي كازا"، "فيرساتشــي 
و"بوغاتــي"  هوتيلــز"  "باراماونــت  هــوم"، 

وغيرهــا. 

التركيز الجغرافي على أسواق النمو 

تجنــي "دامــاك" أكثــر مــن 90٪ مــن إيراداتهــا  
العربيــة  اإلمــارات  فــي  مشــروعاتها  مــن 
المّتحــدة، وال شــّك أّن دبــي كانــت وســتبقى 
ســوقها الرئيســي. فهــذه اإلمــارة هــي، بــكّل 
بســاطة، أعــرق ســوق عقــارات وأكثرهــا تطــّوًرا 
فــي المنطقــة وعليــه فإّنهــا تؤّمــن لنــا وافــر 
الفــرص لتحقيــق القيمــة لــكّل المســاهمين.

وقــد توّســعنا بشــكٍل انتقائــي فــي األســواق 
قويــًا  طلبــًا  تحتضــن  بأّنهــا  اقتنعنــا  التــي 
علــى مشــاريعنا ، معتمديــن خصوًصــا علــى 
أّن  نــرى  ونحــن  التجاريــة.  "دامــاك"  عالمــة 
مشــاريعنا  علــى  القــوي  العالمــي  الطلــب 
وأفريقيــا الهنديــة  الجزيــرة  شــبه  مــن   صــادٌر 

وأوروبــا وكذلــك آســيا. كمــا أّننــا وّقعنــا مؤخــًرا 
عقــارات  وكالتــي  مــع  شــراكة  اّتفاقيتــي 
ودبــي  لدامــاك  للترويــج  رائدتيــن  صينيتيــن 

الضخمــة.  الســوق  هــذه  فــي 

المــدن  كبــرى  مــن  بوصفهــا  دبــي،  وتتصــّدر 
العصريــة ذات الروابــط األفضــل فــي العالــم، 
المعاصــر بفضــل روابطهــا العالميــة. فهــي ال 
تبعــد أكثــر مــن أربــع ســاعاٍت بالطائــرة عــن ثلــث 
ســكان العالــم، وتفصلهــا ثمانــي ســاعاٍت فقط 
عــن ثلثــي ســكان العالــم. وقــد كان مــن شــأن 
وبنيــة  بمرافــق  وتمّتعهــا  المحــوري  موقعهــا 
ــة ذات مســتوى عالمــي مثــل مطــار دبــي  تحتّي
الجديــد  الدولــي  مكتــوم  آل  ومطــار  الدولــي 
ومينــاء راشــد ومينــاء جبــل علــي ســاهمت فــي 
نمــّو دبــي بشــكل مذهــل علــى مــدى العقــود 
مكانــًا  دبــي  أصبحــت  وبالفعــل،  الماضيــة. 
األعمــال  وتأســيس  والعمــل  للســكن  عالميــًا 
مــن دون أن ننســى دورهــا كوجهــة ســياحية 
عالميــة جديــدة، وهــي عناصــر تشــّكل دوافــع 

أساســية للنمــو فــي شــركتنا.

وقــد أصبــح مطــار دبــي الدولــي أكثــر المطــارات 
علــى  مؤخــًرا  بتفّوقــه  العالــم  فــي  ازدحامــًا 
ــاد  مطــار هيثــرو فــي لنــدن. وقــد تواصــل ازدي
أعــداد الزائريــن علــى مــّر الســنوات، ويعتقــد 
ــر فــي  ــون زائ أن العــدد قــد تخطــى 14.2٦ ملي
إلــى  دبــي  حكومــة  وتســعى   .201٥ العــام 
الوصــول إلــى 2٥ مليــون زائــر أي مــا يقــارب 
 ضعــف عــدد الــزوار، وذلــك بحلــول عــام 2020،

ــد إكســبو.  الموعــد المرتقــب الســتضافة وورل
الحكومــة  تواصــل  نفســه،  الوقــت  وفــي 
تركيزهــا علــى تحســين نوعيــة البنــى التحتيــة 
عبــر اســتثمار أكثــر مــن 9 مليــارات دوالٍر أمريكي 
يخّبــئ  العــام 201٥ فقــط والمســتقبل  فــي 
والســكان  الســياح  أعــداد  نمــو  ومــع  المزيــد. 
)حوالــى ٥٪ ســنويًا فــي الســنوات الماضيــة( 
لتصبــح  نهجهــا  علــى  دبــي  تســتمر  ســوف 

مدينــة عالميــة بامتيــاز. 

التحديــات  اســتمرار  مــن  الرغــم  وعلــى 
االقتصاديــة العالميــة فقــد شــهد االقتصــاد 
الحقيقــي  النمــّو  مــن  آخــر  عاًمــا  دبــي  فــي 
فــي الناتــج المحّلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة 
العــام  فــي  و٣,٥٪   ٪٣ بيــن  تراوحــت  بنســبٍة 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  توّقــع  مــع   201٥
تحقيــق نســبة ٣٪ مــن النمــو فــي العــام 201٦، 
الــدول  وهــو مــا يبّشــر بالخيــر بالمقارنــة مــع 
مثــل  الكبيــرة  الناشــئة  واألســواق  المجــاورة 
روســيا والبرازيــل. وســوف تســتفيد دبــي فــي 
الســنوات القادمــة مــن اعتمادهــا األقــّل علــى 
النفــط والصناعــات المرتبطــة بــه، واقتصادهــا 
أعمــاٍل  بيئــة  مــن  توّفــره  ومــا  تنّوًعــا  األكثــر 
داعمــة مقارنــة مــع الــدول المجــاورة مجتمعــًة، 
الموازنــة  فــي  الفائــض  إلــى  باإلضافــة 

باالســتثمارات  تتأثــر  لــم  التــي  الحكوميــة 
المســتمّرة لترقيــة البنيــة التحتيــة. ومــن المثيــر 
لالهتمــام مــا جــاء فــي توّقعــات صنــدوق النقد 
اســتفادة  مــن  أغســطس   1٥ فــي  الدولــي 
ــار  ــادة قدرهــا 1٣ ملي اقتصــاد اإلمــارات مــن زي
دوالر مــع رفــع العقوبــات عــن إيــران. أّمــا النمــو 
المتوّقــع فــي التجــارة بيــن الطرفيــن مــن اآلن 
وحتــى العــام 2018 فهــو يــوازي 1٪ مــن الربــح 
فــي الناتــج المحّلــي اإلجمالــي الحقيقــي كّل 
ســنٍة علــى مــدى الســنوات الثــالث القادمــة.

شــهد العــام 201٥ مزيــدًا مــن توحيــد الســوق 
منتصــف  فــي  بــدأ  الــذي  لالتجــاه  وامتــدادًا 
دبــي  حكومــة  اضطلعــت  وقــد   .2014 العــام 
بــدوٍر فعــاٍل فــي تهدئــة مــا اعتبــر فــي تلــك 
الفتــرة ســوًقا محموًمــا باســتخدام مــا تملكــه 
مــن األدوات النقديــة والماليــة. وهــي كانــت 
قــد طّبقــت فــي أواخــر عــام 201٣ إجــراءات أكثــر 
ــات العقاريــة  صرامــة لتخفيــض ســقف الرهون
بالشــكل  األســعار  ارتفــاع  تجنــب  بهــدف 
المحمــوم الــذي كانــت قــد شــهدته فــي عامــي 
2012 و 201٣. وفــي الوقــت نفســه، ضاعفــت 
الحكومــة رســوم المعامــالت علــى الممتلــكات 
مــن 2 إلــى 4٪ ممــا ســاهم فــي زيــادة التــوازن 

واالســتقرار فــي الســوق.

توّقعات العرض الصادرة عن 
إنترناشونال بروبرتي كونسلتنتس 

تتراوح ما بين ٧400 و26000 
وحدة في العام 2016. 

معّدل العرض السنوي الفعلي 
للسنوات الثالث السابقة هو 
أقّل من 10000 وحدة سنويًا. 

توّقعات الطلب الجديد تعادل 
20000 وحدة سنويًا في دبي
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ونحــن نشــعر أن هــذا االســتقرار مفيــٌد للقطــاع 
علــى  االســتدامة  منظــور  مــن  عــام  بشــكٍل 
تحديــات  ســاهمت  وقــد  الطويــل.  المــدى 
وخصوصــًا  العالمــي،  الكلــي  االقتصــاد 
نســبة  زيــادة  فــي  النفــط،  أســعار  انخفــاض 
عــدم اليقيــن بالنســبة لمســتثمري العقــارات 
مــرور  إلــى  العوامــل  هــذه  أدت  المحتمليــن. 
الســوق بمرحلــة ركــود فــي العــام 201٥ وإن 
المطوريــن  علــى  فرضــت  الســوق  ظــروف 
ــة  ــة الســوق الحالي ــدة. كمــا أن بيئ ــات جدي تحدي
توجــد فرصــًا للشــركات ذات المــالءات القويــة 
فــي  لتدعــم موقعهــا  المميــزة  واإلمكانيــات 

الســوق. 

ويعــزى معظــم مــا ذكرنــاه مــن ضغــوط تســعير 
العقــارات األقــدم فــي الســوق الثانويــة، إلــى 
جانــب العقــارات الواقعــة فــي مناطــق فرعيــة 
أضعــف مــن الناحيــة التنافســية فــي مقابــل 
المنتــج الجديــد الــذي يغــزو الســوق ببــطء منــذ 
عــام 2014. وعــالوة علــى ذلــك، فإننــا نــرى أن 
معظــم العــرض كمــا فــي منطقــة دبــي النــد. 
هــذا المخــزون هــو أرخــص نســبيا لــكّل قــدٍم 
مرّبعــة منــه فــي المناطــق الســاحلية الرئيســية 
مثــل نخلــة الجميــرا، والخليــج التجــاري  وســط 
البلــد والمارينــا )مرســى دبــي(، والتــي كانــت 
شــهدت ارتفاعــًا كبيــرًا فــي الطلــب فــي فتــرة 
 2011 عامــي  بيــن  األزمــة  بعــد  مــا  انتعــاش 
و201٣. وقــد أدى هــذا التحــول المختلــط إلــى 
ــع  ــكل قــدم مرّب ــى حســابيًا ل ــق ســعر أدن تحقي
فــي الســوق، ممــا أطلــق الــكالم عــن ضعــف 

الســوق.

يبقــى  ســوق  أي  فــي  األســاس  حجــر  لكــّن 
والطلــب.  للعــرض  األساســّية  الديناميكيــة 
اســتأنفت   ،2010 عــام  ومنــذ  األزمــة،  بعــد 
 دبــي نمّوهــا الســكاني البالــغ ٥٪ ســنويا ممــا
المحلليــن  معظــم  ويقــدر  نحــن.  نمّونــا  عــزز 
أّن ثّمــة حاجــة إلنشــاء حوالــي 20000 وحــدة 
ذلــك  مــوازاة  فــي  ســنويا.  جديــدة  ســكنية 
وصلــت صناعــة البنــاء والتشــييد إلــى طريــق 
بيــن عامــي 2009 و 2011، ولكــن،  مســدود 
علــى الرغــم مــن تجــدد النشــاط مــع انتعــاش 
الســوق، لــم يتــم تســليم العديــد مــن الوحدات 
منــذ ذلــك الحيــن. أّمــا اليــوم، فلــم ُتشــبع بعــد 
الحاجــة إلنشــاء مســاكن جديــدة وتواصــل دبــي 

مواجهــة النقــص فــي الســكن الجّيــد.

االقتصــادي  النشــاط  عــودة  عنــت  وقــد 
ذات  المســاكن  إلــى  االفتقــار  واســتمرار 
الجــودة اإلنشــائية ارتفــاع فــي عائــدات التأجيــر 
أعلــى  بيــن  مــن  أصبحــت  قــد  دبــي  فــي 
المعــدالت فــي العالــم إذ تصــل إلــى نحــو ٪8 

االســتثمار. علــى  الطلــب  يجــذب  ممــا 

ويدعــم هــذه االتجاهــات المواتيــة أيضــا نظــام 
أمــام  الحواجــز  مــن  كبيــر  بشــكل  زاد  رقابــي 
إنشــاء  جــاء  وقــد  األســواق.  إلــى  الدخــول 
)RERA( ودائــرة  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة 
األراضــي واألمــالك فــي دبــي )DLD( فــي 
عــام 2008، ليحــّول ســوق العقــارات فــي دبــي 
إلــى واحــدة مــن األســواق األكثــر أمانــًا ورشــدًا 
العقــارات. ونحــن  للمســتثمرين فــي ســوق 
نتوقــع أن يســتقبل الســوق فــي الســنوات 
الثــالث المقبلــة عروضــًا جديــدة يصــل عددهــا 
جديــدة  ســكنية  وحــدة   10000 حوالــي  إلــى 
ســنويًا، بمــا أّن العديــد مــن المشــاريع التــي 
للتأجيــل  تعّرضــت  قــد  ســابقا  عنهــا  أعلــن 
تقاريــر  مــع  يتماشــى  وهــذا  اإللغــاء.  أو 
عــن  األخيــرة  اآلونــة  فــي  الصــادرة  الســوق 
 ،)JLL( مثــل  كبــرى  عالميــة  عقــارات  وكاالت 
ريديــن وأونيتــاس   ،)Cluttons(  وكالتونــز 

بارتنــرز  كابيتــال  وغلوبــال   )Unitas / REIDIN(
التــي تســلط الضــوء علــى حقيقــة أن عمليــات 
التســليم الفعليــة تقــّل بكثيــر عّمــا كان متوقعــا 
 ٧800 أن  مؤخــرا   ،)JLL( ذكــرت  وقــد  ســابًقا. 
وحــدة فقــط تــم تســليمها فــي نهايــة المطاف 
فــي عــام 201٥ )مقابــل 2٥000 تــم توّقعهــا 
فــي البدايــة( ومــع مراوحــة معــدالت التحقــق 

فــي الســنوات األخيــرة بيــن ٣0 و٥0٪.

فــي  الراهــن  الســوق  وضــع  أن  نــرى  نحــن 
ترســيخ  لمواصلــة  لنــا  ممتــازة  فرصــة  دبــي 
التطويــر  أهــم شــركات  مكانتنــا كواحــدة مــن 
ذات  الســوق  فــي  الجــودة  عاليــة  العقــارات 
الطويــل،  المــدى  علــى  القويــة  األســس 
العــام 201٦، فإننــا نتوقــع أن  إلــى  وبالنظــر 
النمــو  فــي  عــودة  أعــاله  الديناميكيــة  تدفــع 
الثانــي النصــف  فــي   ٪٥ يقــارب  مــا   إلــى 

من العام.

مرتكــزة  الســوق  بعــرض  المتعّلقــة  األرقــام  مالحظــة: 
علــى تقاريــر صــادرة عــن شــركتي االستشــارات العقاريــة 

وكالوتنــز.   )JLL( المعروفتيــن:  الدوليتيــن 
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داماك تاور بتصاميم داخلية من فيرساتشي هوم، بيروت

تتمّيــز "دامــاك العقاريــة" عــن منافســيها مــن خــالل عقدهــا اتفاقيات تعــاون فريدة 
مــع عالمــات عالميــة لتقــّدم إلــى عمالئهــا أفضل مفاهيــم المعيشــة الفاخرة على 
اإلطــالق. فبــدءًا بأســماء رمزيــة فــي عالــم األزيــاء مثــل "فنــدي" و"فيرساتشــي"، 
الغولــف مــع  ريزورتــس" ومجتمعــات  آنــد  "باراماونــت هوتيلــز  إلــى  ووصــواًل 
مؤّسســة "ترامــب" و"تايغــر وودز"، باإلضافــة إلــى العالمــات األيقونيــة مثــل 

"بوغاتــي"، تكتــب "دامــاك العقاريــة" فصــاًل جديــدًا فــي قطــاع العقــارات. 

حمفظتنا

باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز
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ــا مــن دامــاك" مجتمــع  يشــكل مشــروع "أكوي
ــة مــن  ــد ٣0 دقيقـ غولــف فاخــر، يقــع علــى بعـ

ــداد شــارع أم ســقيم. ــز دبــي، علــى امت مركـ

وســيمتد المجتمــع علــى مســاحة 42 مليــون 
قدم مربعـــة ويطمح ألن يكـــون أفخـــم مجتمــــع 
للغولــف فــي دبـــي، ويشــمل مجموعــة مــن 
القصــور المذهلــة والفلــل المترفــة والمنــازل 
والشــقق الفخمــة التــي تحمــل عالمــات تجاريــة 
عالميــة، إلــى جانــب مرافــق الترفيــه ومنافــذ 

البيــع بالتجزئــة.

المشــيد  دامــاك"  مــن  "أكويــا  تطويـــر  وحــاز 
انترناشــيونال  "ترامــب  غولــف  ملعــب  حــول 
جائــزة "أفضــل  علــى  دبــي"  كلــوب،  غولــف 
مشــروع عقــاري عالمــي جديــد للغولــف" خــالل 
فــي  الدوليــة  العقاريــة  الجوائــز  توزيــع  حفــل 
ــا زال مســتمرًا فـــي جــذب االهتمــام  لنــدن ومـ
عــدد  مــــع  تتعــاون "دامــاك"  كمــا  العالمــي، 
مــن العالمــــات المعروفــة عالميــًا فــي "أكويــا 
العالمــات:  هــذه  أبــرز  ومــن  دامــاك"،  مــن 
"باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس" و"فنــدي" 

تضــع  منهــا  وكل  "ترامــب"،  ومؤسســة 
داخــل  الراقيــة  للحيــاة  ومفاهيمهــا  لمســاتها 

المشــروع.

كمـــا يتضمــن المشــروع منتزهــًا خاصــًا علـــى 
وهــو  مربعـــة،  قــدم  مليــون   4.٣ مســاحة 
المنطقــة.  فــي  نوعــه  مـــن  األول  التطويــر 
بإطاللــة  الحصريــة  الفخمــة  الفلــل  وتتميــز 
ــق خضــراء فــي مســاحات مفتوحــة  ــى حدائ عل

المجتمــع. لســكان  مخصصــة 

أكويا من داماك

أسلوب حياة فاخر في بيفرلي هيلز، دبي

شقق مطلة على منتزه في أكويا من داماك
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أبنية مطلة على ملعب غولف في أكويا من داماك

ملعب غولف في أكويا من داماك

كمجتمــع  دامــاك"  مــن  "أكويــا  تصميــم  تــم 
علــى  ويحتــوي  للدخــول  بوابــات  مــع  متميــز 
مســاحات خضــراء ويتضمــن مجموعــة مــن أروع 
القصــور المذهلـــة والفلــل الفخمــة التــي تحيط 
بملعــب غولــف مملــوك لدامــاك. وتتضمــن 
الخصائــص المميـــزة لهــذا التصميــم مــا يلــي:

ملعـب غولـف "ترامـب انترناشـيونال غولف 	 
مـع  هانـس"،  "جيـل  مـن تصميـم  كلـوب" 

"درايفينـغ رينـج"، وأكاديميـة غولـف
ملعـب 	  علـى  مطلـة  طبقتيـن  مـن  فلـل 

لـف لغو ا
منازل "تاون هاوس"	 
وحدات فخمة في أبنية متوسطة وشاهقة 	 

االرتفاع بإطاللة على ملعب الغولف
مـدارس دوليـة مـن مرحلـة ما قبل المدرسـة 	 

إلـى المرحلـة الثانوية
التجزئة  	  ومحالت  المطاعم  من  مجموعة 

ومنافذ الترفيه وغيرها الكثير حول ممشى 
بيئة  ويوفر  أكويا"  درايف  "ذا  يسمى 

مجتمعية كاملة لسكان المنتجع.

ُصّمم "أكويــا مــن دامــاك" ليتضمــن مســاحة 
إجماليــة قابلــة للبيــع بلغــت 1٧.٣ مليــون قــدم 
مربعــة. مــن المزمــع إنجــاز "أكويـــا مــن دامــاك" 
علــى مراحــل متعــددة مــا بيــن 201٥ و201٧. 
الفلــل  مجموعــة  وتســليم  إنجــاز  تــّم  وقــد 
األولــى وســينتقل إليهــا الســاكنين قريبــًا جــّدًا.

فيال العرض في أكويا من داماك

فلل بأسلوب فندي في أكويا من داماك
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أكســجين"  "أكويــا  مشــروع  دامــاك  أطلقــت 
فــي 2014 الــذي يمتــد على مســاحة ٥٥ مليون 
قــدم مربــع فــي منطقــة "دبــي النــد"، يوفــر 
المشــروع مســاحات خضــراء خصبــة للهــروب 
مثالــي  تجســيد  وهــو  المدينــة.  مــن صخــب 
لتطويــر مفهــوم المشــاريع الخضــراء، والــذي 

ــد. ــن المجتمــع الجدي يشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مـ

المفتوحــة  الرحبــة  المرافــق  تشــغل  كمــا 
والحدائــق  الغنـــاء والمســاحات المائيــة نحــو 

األرض. مــن   ٪٥0

ِفلل بلمسات بوجاتي

أكويا أكسجني

55 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء يمنحك أسلوب حياة مترف من قلب الطبيعة

فيستلكس 

فيال في أكويا أكسجين
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ويقع مشروع "أكويــا أكســجين" علـى امتــداد 
دقيقــة   1٥ حوالــي  ويبعــد  ســقيم  أم  شــارع 
ســوف  دامــاك"  مــن  "أكويـــا  مشــروع  مـــن 
وأســلوب  راقيــة  أجـــواء  المنتجــع  هــذا  يوفــر 
التطويــــر  األولــى. ويضــم  الدرجــة  مــن  حيــاة 
مختلفــة  بأحجــام  معاصــرة  ســكنية  عقــارات 
تحيــط ملعــب الغولــف المكــون مــن 18 حفــرة 
منتجــات  ســوق  عــن  فضــاًل  دوليــة،  بمعاييــر 
عضويــة ومركــز صحــي فاخــر وموقــع لليوجــا 
فــي الخــارج ومتاجــر البيــع بالتجزئــة بعالمــات 

تجاريـــة شــهيرة.

نــادي  إدارة  "ترامــب"،  مؤسســة  تتولــى 
الغولــف "ترامــب وورلــد غولـــف كلــوب، دبــي" 
تصميمــه  وتولــى  المشــروع،  يتوســط  الــذي 

أحــد أكثــر أبطـــال الغولــف العالمييــن نجاحــًا فــي 
تاريــخ اللعبــة، "تايغــر وودز". 

ويتميز "أكويـا أكسـجين" بالمسـاحات الخضـراء 
الخصبــة التــي تجعلــه تطويــرًا فريــدًا مــن نوعــه. 
كمـــا يوفر "أكويا أكســـجين"مساكن منخفضـــة 
االنبعاثـــات حيــث تســتخدم عمليــة إعــادة تدويــر 
هــذه  وتســهم  الشمســية،  والطاقــة  المــواد 
"أكويــا  تحويــل  فــي  كبيــر  بشــكل  الخطــوات 
للمســاكن  األول  العنــوان  إلــى  أوكســجين" 
الخضــراء المترفــة فــي دبــي. وســيتم تشــييد 
ــي  ــح ومواصفــات "المبان ــازل وفقــًا للوائ المن
وســتظهر  دبــي،  فــي  المطبقــة  الخضــراء" 
البصمــات الخاصــة الصديقــة للبيئــة فــي كل 
مــكان، ابتــداًء مــن المنــازل الموفــرة للطاقــة 

والمكونــة مــن مــواد وطــرق مســتحدثة تحقــق 
الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة مثــل األضــواء 
االنبعاثــات  منخفضــة  والدهانــات  والتبريــد 
وانتهــاء بأنظمــة تســخين الميــاه علــى الطاقــة 

الشمســية وري المســاحات الخضــراء.

كمــا تــم تصميــم شــبكة الطــرق فــي المشـــروع 
بطريقــة تقلــص التلــوث البيئــي إلــى أدنــى 
حــد ممكــن، كمــا ســتوجد مســاحات مخصصــة 
الهجينـــة  والســيارات  الهوائيــة  للدراجــات 

الكهربائيــة. والســيارات 

فيال في أكويا أكسجين

فلل نوفا الفندقية  نافيتاس هوتيل أند ريزيدنسز
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داماك تاور بتصاميم داخلية من فريساتشي هومداماك تاورز من باراماونت هوتيلز اند ريزورتس

برج أيقوني في قلب منطقة سوليدير، بيروتأربعـة أبـراج شـاهقة مطلـة على منطقـة البـرج األكثـر رواجًا في دبي

يتكــون المشــروع مــن أربعــة أبــراج شــاهقة، 
شــقق  وتضــم  متــر،   2٥0 ارتفاعهــا  يفــوق 
فاخــرة متكاملــة الخدمــات، مكونــة مــن غرفــة 

نــوم واحــــدة أو اثنتيــــن أو ثــــالث غــــرف.

وطــــورت دامــــاك المشــــروع بالتعــــاون مــــع 
ريزورتــــس"،  آنــــد  هوتيلــــز  "باراماونــــت 
ليعكــــس أجــــواء وجاذبيــــة هوليــــوود ونمــــط 
عيــــش كاليفورنيــــا المميــــز والمــــرادف لـــشركة 
"باراماونــــت بيكتشــــرز" العريقــــة علــــى مــدى 

الماضيــــة. الـــ110 ســــنوات 

األجــــواء  هــــذه  البتــكار  "دامــــاك"  وتخطــــط 
المميــــزة المســــتوحاة مــــن هوليــــوود وتعتــزم 
األبــــراج  مــــن  ثالثــــة  فــــي  الوحــــدات  بيــــع 
كشــــقق فاخــــرة متكاملــــة الخدمــــات تحمــــل 
ــت  ــغليها تحــ ــم تشــ ــث يتــ ــة، حيــ ــة تجاريــ عالمــ

ميــــزون". "دامــــاك  عالمتهــــا 

عــالوة علــى ذلــك، ســيضم أحــد هذه األبــراج 
تشــــغيله  وتتولــــى  نجــــوم  خمــــس  فنــــدق 
ريزورتــــس"،  آنــــد  هوتيلــــز  "باراماونــــت 
ــرف  ــاع غــ ــة. وتبــ ــر مــن 800 غرفــ ــمل أكث ويشــ

الفنــــدق بنــــاء علــــى برنامــــج إدارة.

وســــيتضمن "دامــــاك تــــاورز مــن باراماونــت" 
مســــاحات خضــــراء وحــوض ســــباحة ومراكــــز 
صحيــــة ومواقــــف ســــيارات مغطــــاة والعديــــد 

مــــن المطاعــــم الفاخــــرة.

يحتوي "دامــــاك تــــاورز مــن باراماونــت" علــى 
ــا فــــي ذلــــك  ــا  يزيــــد عــن 1900 وحــــدة )بمــ مــ
الفنــدق(، بإجمالــي مســاحة قابلــة للبيـع تبلــغ 

ــا. ـً حوالي 2 مليــــون قــــدم مربعــــة تقريبـ

والقيمــــة المقــــدرة لمشــــروع "دامــــاك تــــاورز 
دوالر  مليــــار   1.٣٥ هــــي  باراماونــــت"  مــــن 
أمريكــــي، ومــــن المزمــــع إنجــــازه  فــــي 201٧ .

"دامــاك"  بيــن  الناجــح  التعــاون  امّتــد 
و"باراماونــت" ليطــال عــددًا مــن المشــاريع، 
وقــد أعلنــت الشــركتان عــام 201٥، عــن إطــالق 
ريزيدنســز". آنــد  هوتيــل  تــاور  "باراماونــت 

تبلــغ  الــذي  الضخــم   المشــروع  هــذا  ســيقع 
مليــون   ٥00 حوالــى  االســتثمارية  قيمتــه 
دوالر علــى شــارع الشــيخ زايــد االســتراتيجي 
فــي دبــي. فمــع مفهــوم المعيشــة والطابــع 
األســلوب  مــن  المســتوحيين  الراقــي 
تــاور  "باراماونــت  ســيقّدم  الهوليــوودي، 
واســعة  مســاحات  ريزيدنســز"  آنــد  هوتيــل 
للعمــل، إنــاراة رائعــة ومعــّدات تقديــم رقميــة 

الجــودة. عاليــة 

الخمســة  الطوابــق  ذو  البــرج  هــذا  يضــّم 
األرضــي،  الطابــق  فــي  متاجــر  والســّتين، 
وفندقــًا وشــقق ســكنية، فضــاًل عــن مجموعــة 
توقيــع  تحمــل  التــي  الراحــة  وســائل  مــن 
"باراماونــت هوتيلــز آنــد ريزورتــس"، للنــزالء 

ســواء. حــّد  علــى  والقاطنيــن 

إلــى   ٣٦ إلــى    1٥ الطوابــق  تخصيــص  تــّم 
الفنــدق وتضــّم مجموعــة من الغــرف الفندقية 
الجميلــة، التــي ال توّفــر للنــزالء تجربــة رائعــة 
وحســب، بــل تقــّدم لهــم كذلــك فرصــة القيــام 
نطــاق  خــالل  مــن  للغايــة  مربــح  باســتثمار 
إيجــار فريــد مــن نوعــه تتــواّله إدارة الفنــدق. 
منزليــة  ســينما  بأنظمــة  الغــرف  وســُتجّهز 
اســتثنائية، مــع إمكانيــة الوصــول إلــى مكتبــة 

"باراماونــت". أفــالم 

فســُتخصص   ٦٣ إلــى   ٣٧ الطوابــق   أّمــا 
للشــقق الســكنية الفاخــرة مــع باقــة خيــارات 

للمدينــة. خاّلبــة  ومناظــر  متعــّددة  غــرف 

فــي   اإلنشــــاء  قيــــد  فاخــر  ســكني  مشــروع 
ــا متميــــزًا فــــي منطقــــة ســــوليدير فــــي  ـً مكانـ
وســط بيــروت، لبنــان، وتتولــى دار التصميــم 
ــات  ــوم" التركيبــ ــي هــ ــة "فريساتشــ اإليطاليــ
الخاصــــة  للشــــقق  الداخليــــة  والتجهيــــزات 

الفخمــــة.  

يتميــــز  الــــذي  تــــاور"  "دامــــاك  ويتضمــــن 
بتصاميــــم داخليــــة مــن "فيرساتشــي هــوم" 
ــع  ــة للبيــ ــة قابلــ ــاحة إجماليــ ــدة، بمســ 188 وحــ
٣00 ألف قــــدم مربعــــة وقيمــة المشــروع 2٥8 
مليــون دوالر أمريكــي ومــــن المزمــع إنجــازه 

فـــي 201٦.

ــة  ــه الداخليــ ــاور" بتصاميمــ ــاك تــ ــد "دامــ حصــ
مــــن "فيرساتشــــي هــــوم" جائــــزة أفضــــل 
تصميــــم معمــــاري لبــــرج فــــي العالــــم، وذلــك 
فــي حفــل توزيــع "جوائــز العقــارات الدوليــة" 
فــــي العــــام2010 ، التــــي تعتبــــر واحــــدة مــــن 
أكثــــر الجوائــــز قيمــــة فــــي قطــــاع العقــــارات.  

أعمال البناء في فبراير 2016
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يقــع مشــروع "دامــاك هايتــــس" فــي منطقــة 
مرســى دبــي ويتمتــع بإطاللــة بانوراميــة علــى 
نخلــة جميــرا، كمــا يتميــز المشــروع بإطــالالت 
مميــزة علــى طــول مرســى دبــي. يتيــح هــذا 
شــقق  لشــراء  للعمــالء  فرصــة  الرائــع  البــرج 
ســكنية مكونـــة مــن غرفــة أو غرفتيــن أو ثــالث 

غــرف نــوم. 

البــرج  مــن  العليــا  الطوابــق  تخصيــص  وتــم 
لـ"دامــاك ريزيدينــزي"، مــع تصميمــات داخليــة 
ــع الشــركة  ــدي كازا". وتضطل ــرة مــن "فن مبتك
باألثــاث  الشــقق  بتزويــد  الفاخــرة  اإليطاليــة 
والتجهيــزات وكذالــك التركيبــات الكاملــة لمدخل 
هايتــس"  "دامــــاك  تصميـــم  وتــم  البــرج. 
ليتضمــن أكثــر مــن ٦00 وحــدة بمســاحة بنــاء 
تقريبــًا  مربعــة  قــدم  مليــون   1,٥ إجماليــة 
ومســـاحة قابلـــة للبيــع 900 ألــف قــدم مربعــة.

داماك إسكلوسيفاداماك هايتس / داماك ريزيدنزي 

يطل على شارع الملك فهد وفي موقع متميز في قلب الرياضإطاللة بانورامية على نخلة جميرا ومرسى دبي

بتصميمــات  طابقــًا،   ٣0 مــن   البــرج  يتألــف 
داخليــة مبتكــرة مـــن "فنــدي كازا" يقـــع فــي 
بــرج  علــى  مطــل  الريــاض  مدينــة  وســط 
المملكــة. يضــم المشــروع أكثــر مــن 100 شــقة 
فخمــة متكاملــة الخدمــات. بتصاميــم داخليــة 
األثــاث  ذلــك  فــي  )بمــا  كازا"  فنــدي  "مــن 
والتجهيـــزات(. ونظـــرًا ألســـلوب والخصوصيـــة 
المميزيــن  العمـــالء  قبــل  مــن  المطلوبــة 
الذيــن تتوقــع الشــركة اهتمامهــم الكبيــر بهــذا 
الوحــدات  لشــراء  الطلبــات  تكــون  المشــروع، 
فــي هــذا البــرج بطريقــة الدعــوة الخاصــة فقط. 

من المتوقع أن يوفــر "دامــاك إسكلوســيفا" 
فــي  الســكنية  الوحــدات  وأفخــم  أرقــى 

الســعودية.  فــي  الشــاهقة  المبانــي 

وحــوض  جيمنازيــوم  توفيـــر  إلــى  باإلضافــة 
ســباحة وســـبا ومطاعـــم فخمــة علــى أعلــى 
مســـتوى كما ســـيوفر "دامـــاك إسكلوســيفا" 
التــي  الشــخصية  الخدمــات  مــن  سلســلة 
تضاهي تلك التي تقدمهـــا الفنـــادق الفاخـــرة، 
وخدمــة  التســوق  خدمــات  ذلــك  فــي  بمــا 
الطاهــي فــــي المنــزل حســب الطلــب والتــي 

ميــزون".  "دامــاك  ســتوفرها 

يتضمــن البــرج 4٦٦ وحــدة، بمســـاحة ٦00000 
قيمـــة  وبلغـــت  للبيــع،  قابلــة  مربعــة  قــدم 
المشــروع حوالــي ٣٣٥ مليــون دوالر أمريكــي. 
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ذراع  هــي  والمنتجعــات  للفنــادق  دامــاك 
الضيافــة لدامــاك العقاريــة وتديــر ٥ مشــاريع 
المتكاملــة  الفاخــرة  الفندقيــة  الشــقق  مــن 
ميــزون"  "دامــاك  عالمتــي  تحــت  الخدمــات 
و"نايــا"، وهــي تقــع بشــكل مثالــي فــي قلــب 
دبــي وتوّفــر اإلقامــة للمســافرين مــن عائــالت 
ورجــال أعمــال علــى مــدار الســنة. ومــن المزمــع 
العــام  فــي  المشــاريع  مــن  المزيــد  إطــالق 
201٦، مــا يرفــع مــن عــدد الغــرف الحاليــة التــي 

تزيــد عــن 1٥00 جنــاح وغرفــة فندقيــة.

رديــف  والمنتجعــات  للفنــادق  دامــاك  ُتعــّد 
الضيافــة  ترفــع معاييــر  إذ  والرقــي،  األناقــة 
الفاخــرة فــي دبــي. توفــر الشــركة بفنادقهــا 
ومنتجعاتهــا الكائنــة فــي وســط مدينــة دبــي 
لمــن  المثالــي  المــكان  التجــاري،  والخليــج 
ينشــدون االنغمــاس فــي أســلوب حيــاة دبــي 
بهمــا  يتمّتعــان  اللتيــن  والعمليــة  الراحــة  مــع 

منازلهــم. كنــف  فــي 

"الغرفة والشقة الفندقية
هي االستثمار األفضل في سوق 

العقارات المزدهر في دبي "

داماك للفنادق واملنتجعات

يقدم تناغمًا فريدًا بين دفء المنزل وأرقى معاير الخدمات الفندقية 

يمكــن للنــزالء والقاطنيــن فــي مشــاريع داماك 
للفنــادق والمنتجعــات االختيــار من بين تشــكيلة 
رائعــة مــن العالجــات والباقــات فــي ســبا فاخــر 
مــن  ومجموعــة  والســكينة،  الهــدوء  يقــدم 
العالجــات ُتســتعمل فــي كّل منهــا منتجــات 
فلوريــان"  "كيرســتين  توقيــع  تحمــل  فاخــرة 
و"روديــال". كمــا أّن أحــواض الســباحة بنظــام 
تحّكــم حــراري، وصــاالت الجيمنازيــوم المجّهــزة 
ــر  ــة الجــودة، توّف بمعــّدات TechnoGym العالي

ــة. هــي أيضــًا النشــاط والحيوي

داماك ميزون كانال فيوز
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أعمال الشركة
أداؤنا على مدار العام

موظفو داماك والقطاعات التنظيمية

إدارة المخاطر 3
فيال في أكويا من داماك
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شــهد العــام 2015 أداًء ماليــًا قياســيًا علــى مقاييــس متعــّددة، فضــاًل عــن إدراج 
"دامــاك" فــي ســوق دبــي المالــي. واســتمرار عقــارات دبــي كوجهــة اســتثمار 

جذابــة تّتصــف بأســس متينــة وثابتــة.

أداؤنا على مدار العام

وضع سوق العقارات في دبي 
الشــرق  منطقــة  مــّرت   ،201٥ العــام  خــالل 
صعبــة  جيوسياســية  بمرحلــة  األوســط 
تزامنــت مــع تدهــور أســعار النفــط. وال شــك 
أّن الظــروف الصعبــة والغامضــة إلــى جانــب 
األســواق المتقلبــة، أّثــرت بشــكل كبيــر علــى 
المســتثمرين وأّدت إلــى إطالــة دورات اتخــاذ 
القــرارات االســتثمارية، مّمــا أرخــى بثقلــه علــى 
معــدل الطلــب فــي األجــل القصيــر. بيــد أّن 
الفتــرة ذاتهــا شــهدت اســتقرار العقــارات فــي 
الســريع  النمــو  وتيــرة  تتباطــأ  فبــدأت  دبــي. 
تســجيلها  تــّم  التــي  العقــارات  أســعار  فــي 
فــي العاميــن 201٣ و2014، وحافظــت علــى 
 .201٥ العــام  معظــم  مســتقرة  معــدالت 
أمــر  علــى  تــدّل  كانــت  وإن  اإلشــارات  هــذه 
مــا فهــي برهــان علــى ســوق عقــارات ناضــج 
وســليم علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل. 
ونطاقــًا  آمنــًا  مــالذًا  دبــي  بقيــت  بالتالــي، 
بديــاًل الســتثمارات العائــالت الميســورة ذات 
الدخــل الصافــي المرتفــع، مقارنــًة بباقــي دول 
الشــرق  والبلــدان  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

األخــرى. أوســطية 
وكمــا ســبق ذكــره، شــهد العــام 201٥ منــازل 
معروضــة للبيــع أقــل مــن المتوقــع، حيــث تــّم 
تســليم أقــل مــن 8 آالف وحــدة فــي كامــل 
ســوق دبــي. ويتماشــى هــذا الرقــم إلــى حــد 
ل فــي األعــوام  كبيــر مــع المعــدل الــذي ُســجِّ
إلــى  آالف   10 نحــو  وبلــغ  الماضيــة  الثالثــة 
11ألــف وحــدة معروضــة فــي العــام. أمــا مــن 
النمــو  مــن  زال يســتفيد  الطلــب، فمــا  جهــة 
الســكاني، وتزايــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فعــدد  االســتثمار.  علــى  المبنــي  والطلــب 
شــخص؛  مليــون   2,4٥ نحــو  يبلــغ  الســكان 
وهــو عــدد مــن المتوقــع أن ينمــو بمعــدل ٦ 
إلــى ٥٪ فــي العــام وصــواًل إلــى ســنة 2020. 
كمــا ســّجل قطــاع الســياحة نمــوًا بنســبة ٧,٥٪ 
فــي العــام 201٥، حيــث اســتقبلت اإلمــارة أكثــر 
مــن 14.2٦ مليــون زائــر. ومــع معــدالت النمــو 
إّن دبــي تســير علــى  القــول  الحاليــة، يمكــن 
الــدرب الصحيــح فــي مســعاها لتحقيــق رؤيتهــا 
االســتراتيجية القائمــة علــى اســتقبال أكثــر مــن 

2٥ مليــون زائــر بحلــول العــام 2020.
وبحســب التقاريــر األخيــرة الصــادرة عــن شــركة 
ديلويــت، مــا زال األداء العقــاري لمدينــة دبــي 

مدرجــًا بيــن أفضــل المــدن العالميــة مــن حيــث 
االســتثمار علــى المــدى الطويــل، رغــم التراجــع 
ســوق  فــي  األداء  مقاييــس  بعــض  فــي 
العقــارات بدبــي علــى المــدى القصيــر. هــذا 
ويعكــس نمــو األســعار فــي الســنوات األربــع 
بنســبة  مركــب  ســنوي  نمــو  معــدل  األخيــرة 
تناهــز 11,٦٪، ممــا يتفــوق علــى أداء معظــم 

المــدن العالميــة الرائــدة األخــرى.
وعليــه، مــا زالــت دبــي وجهــة جذابــة ومميــزة 
االســتراتيجي،  الجغرافــي  موقعهــا  بفضــل 
العالمــي،  الطــراز  مــن  التحتيــة  وبناهــا 
واقتصادهــا المتنــوع مــع الحــّد مــن االعتمــاد 
علــى النفــط، وســكانها المتعــّددي الجنســيات، 
أجنبيــة  المتينــة مــع دول  التجاريــة  وعالقاتهــا 
رائــدة. وكذلــك فــإّن ســوق العقارات ســيواصل 
اقتصــاد  فــي  يســاهم  رائــدًا  قطاعــًا  كونــه 
دبــي المتنــوع، ويبقــى وجهــة اســتثمار جذابــة 

وثابتــة. متينــة  بأســس  تّتصــف 

اإلنجازات التشغيلية
شــّكل العــام 201٥ عامــًا هامــًا بالنســبة لشــركة 
رائــد  كمطــّور  مكانتهــا  رّســخ  إذ  "دامــاك"، 
للعقــارات الفاخــرة فــي المنطقــة. وفــي هــذا 
العــام ســّلمنا أول مشــروع لنــا فــي قطــر، ممــا 
وّســع بصمتنــا الدوليــة خــارج اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. كمــا 
الفائــت  العــام  قطعنــاه  الــذي  بوعدنــا  وَفينــا 
بالنســبة ألول مجموعــة مــن الوحــدات المنجــزة 
فــي مجتّمــع الغولــف الفاخــر والممتــّد علــى 
42 مليــون قــدم مربعــة، "أكويــا مــن دامــاك"، 
وذلــك بحلــول نهايــة العــام. فاعتبــارًا مــن ٣1 
وحــدة   ٥00 يناهــز  مــا  أنجزنــا   ،201٥ ديســمبر 
فــي مشــروع "أكويــا مــن دامــاك" كمــا حّققنــا 
خــالل العــام 201٥، مبيعــات محجــوزة بقيمــة 
ــر  ــار دوالر أميركــي. أمــا أعمــال التطوي 2,٥ ملي
علــى  تجــري  األخــرى،  المشــاريع  جميــع  فــي 

قــدم وســاق.
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موظفو داماك والقطاعات التنظيمية

"دامــــاك"  شــــركة  موظفــــي  عــــدد  ارتفــــع 
بشــــكل كبيــــر خــــالل الســــنوات الماضيــــة مــن 
 2200 نحــو  إلــى   2010 ديســمبر  فــي   4٣٣

 .201٥ ديســمبر   ٣1 فــي  موظفــًا 

يتوزع موظفو داماك 
على عدد من القطاعات 

الرئيسة نذكر منها: 
إدارة عالقات العمالء:

تتميز شركة داماك بوجود فريق يتولى اإلدارة 
الشــاملة للعالقــات مــع العمــالء حيــث يتعامــل 
هــذا الفريــق مــع جميــع عناصــر شــراء العقــارات 
والحجــوزات  المبدئيــة  الدفعــات  مــن  بــدءًا 
إنجــاز  عنــد  المفاتيــح  تســليم  إلــى  ووصــواًل 
الوحــدات. ويعــد فريــق إدارة عالقــات العمــالء 
عميــل  ألي  األولــى  االتصــال  كنقطــة  أيضــًا 
الفريــق  هــذا  وأن  الســيما  العمليــة،  طــوال 
الطلبــات.  كافــة  إدارة  عــن  المســؤول  هــو 
األوراكل  نســخ  أحــدث  الفريــق   يســتعمل 

 .eBusiness Suite ERP

المبيعات:

يصــل عــدد أفــراد فريــق المبيعــات إلــى أكثــر 
الفريــق  هـــذا  ويعتبــــر  موظــف.   ٧00 مــن 
مســؤوال عن العمــل مــع العمــالء المحتملين 
كــي يوفـــر لهــم أفضــــل منتــــج فاخــــر يلبــــي 
احتياجاتهــــم. يعمــــل الفريــق فــي 12 مركــــزًا 
للمبيعــــات علــــى مســــتوى العالــم، مــع تركيــز 
خــــاص علــــى إمــــارة دبــــي، كمــــا أنــــه يســتفيد 
ــم  ــة ومــن دعــ ــل الحاليــ ــبكات التواصــ ــن شــ مــ
الفــــرص  علــــى  للتعــــرف  التســــويق  فريــــق 

ــع. ــا إلــــى واقــ ــة تحويلهــ ــة وكيفيــ المتاحــ

الترويجيــة  الجــوالت  أيضــًا  ذلــك  يدعــم 
الموسعة والفاعلة التــي تتــم مــن أجــل تعزيــز 
المبيعــــات، حيــــث تغطــي العديــد مــن الــدول 
التــي تقــع فيهــا الشــرائح الســكانية الرئيســة 
ــع  ــات مــ ــق المبيعــ ــل فريــ ــتهدفة. يعمــ المســ
وكالء المبيعــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
وذلــــك مــــن أجــل توفيــــر المعلومـات والدعم، 
المكلــف  هــو  المبيعـــات  مســــؤول  ويكــــون 
ــن إلــــى مشــترين. بتحويــل العمــالء المحتمليـ

الوكالء 
يشــّكل قســم الــوكالء نقطــة التقــاٍء مخصصــة 
الذيــن  العقــارات  وسماســرة  العمــالء  لــكّل 
أنــه  كمــا  دامــاك.  مشــاريع  ببيــع  يتكّفلــون 
منخــرط فــي عمليــة التوثيــق إلصــدار العمولــة 

وال غنــى عــن دوره فــي إتمــام دفــع العمولــة 
للــوكالء. وهــم يحافظــون علــى عالقــات صحية 
مــع شــبكة السماســرة القائمــة والمتكاملــة مــع 
مبيعــات مشــاريع دامــاك. عــالوًة علــى ذلــك 
فإنهــم يبحثــون باســتمرار عــن فــرص تطويــر 
ــر ضــّم عمــالء جــدد فــي المناطــق  األعمــال عب

الجغرافيــة القائمــة والجديــدة.

التسويق: 
يقــوم فريــق التســويق فــي شــركة "دامــاك" 
فــي  المحتمليـــن  المشــترين  إلــى  الوصــول 
الشــركة  وتســتعين  األصليــة.  بلدانهــم 
االنترنــــت  مســتخدمة  درجــة"    ٣٦0" بمنهــج 
باإلضافــة  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
التلفزيــون  فــي  التقليديــة  اإلعالنــات  إلــى 

الخارجيــة. واإلعالنــات  والمطبوعـــات 

فريقــًا  بامتالكهــا  "دامــاك"  شــركة  وتفخــر 
قويــًا مــن الخبــراء ممــن يمكنهــم االســتجابة 
الســوق واالســتفادة  لديناميكيــات  الســـريعة 

الــدول. العديــد مــن  الفــرص فــي  مــن 

كمــــا تتمتــــع الشــــركة بتواجــــد مباشــــر وقــــوي 
فــــي أشــــهر المناطــــق الســــياحية فــــي دبــــي، 
ــى  ــوال إلــ ــار الدولــــي ووصــ ــن المطــ ــدءًا  مــ بــ
ــا.  ـً أكثــــر المراكــز التجاريــــة فــــي دبــــي ازدحامـ
كمــــا تســــهم التكنولوجيــــا الجديــــدة التــــي يتــم 
تطبيقهــــا فــــي مســــاعدة فريــــق العمــل علــى 
تقييــــم العمــــالء المحتمليــــن وتحويلهــــم إلــــى 
مشــــترين خــــالل االجتمــاع بهــم فــي منصــات 

البيــــع المختلفــــة.

وتتمتــــع "دامــــاك" كذلــــك بتواجــــد قــــوي مــن 
فــــي  الترويجيــــة  المبيعــــات  جــــوالت  خــــالل 
بعــــض الــــدول، مــــن بينهــــا الهنــــد وباكســــتان 
دول  وكافــــة  المتحــدة  والمملكــة  والصيــــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك فــي دبــي.

ويدعــــم هــــذه األنشـــطة حملــــة تســــويق مــــن 
خــــالل قاعــــدة بيانــــات فاعلــــة تعتمــــد علــــى 
قائمــة مســبقة التأهيــل تضــم 2٥0 ألــف اســم.

علــى  القــوي  التواجــد  أيضــًا  ذلــك  ويدعــم 
يســمح  الــذي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــا األساســي وهــم  ــا بالتواصــل مــع جمهورن لن
في بلدانهــــم األم. وتضـــم صفحـــة "دامـــاك" 
ــر مــن ٣00000 متابــع  اآلن علــى فيســبوك أكث
علــى  المتابعيــن  مــن  كبيــر  عــدد  ويدعمهــا 
ــر ويوتيــوب. كمــا يتــم توجيــه االتصــاالت  تويت
الشــركة  موقــع  إلــى  والمحتملــة  الموجــودة 
 www.damacproperties.com االلكترونــي: 
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مســتخدم. مليــون 

فــي  العقاريــة"  "دامــاك  شــركة  واســتمرت 
بنشــره  تقــوم  الــذي  المميــز  تعريــف  برنامــج 
تقــوم  حيــث  دبــي،  إمــارة  أنحــاء  جميــع  فــي 
الشــركة بوضــع إعالنــات خارجيــة فــي مواقــع 
هامــة، وبشــكل أساســي علــى طرقـــات هامــة 

الوجهــات الســياحية. بأهــم  المطــار  تربــط 
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إدارة المبيعات وعقود:
بالنظــام  المبيعــات  عقــود  قســم  ُيعنــى 
منــذ  الوحــدات  بــإدارة  الخــاص  الداخلــي 
أنظمــة  باســتخدام  المشــروع  إطــالق  لحظــة 
يدعــم  وهــو  التطــّور  فــي  غايــة  معلومــات 
فريــق المبيعــات عبــر حظــر الوحــدات المباعــة 
شــبكة  وتزويــد  الحجــوزات،  تعــدد  لتجّنــب 
للبيــع.  المتوفــرة  الوحــدات  بالئحــة  مبيعاتنــا 
ويعتبــر تجنــب تعــدد الحجــوزات ضروريــا لتجّنــب 
القســم  يرصــد  كمــا  الزبائــن.  بيــن  النزاعــات 
ســعر المبيــع األدنــى فــي مختلــف المشــاريع 
قــرارات  اّتخــاذ  فــي  العليــا  اإلدارة  ويدعــم 
التســعير. إلــى جانــب مــا ســبق فإنــه يحــّدث 
البيانــات التحصيــل مــن الزبائــن فــي النظــام 
الزبــون  تأخــر  إلــى  التحصيــل  قســم  وينّبــه 
البيــع  عقــود  ويتوّلــى قســم  الســداد.  فــي 
مهّمــة تأميــن كّل المســتندات الالزمــة للزبائــن 
البيــع  اتفاقــات  وإصــدار  الوحــدات  لتســجيل 

والشــراء. 

مراقبة االئتمان:
ُيعنــى قســم مراقبــة االئتمــان برصــد تطــّور 
علــى  العقــارات  مشــتري  مــن  التحصيــل 
الخارطــة وذلــك فــي كّل مشــاريع دامــاك. وهو 
يحّفــز رفــع فواتيــر للعمــالء والتواصــل معهــم 
بشــأن المدفوعــات فــي حســابات الضمــان.

إدارة المشروعات: 
ــي  ــون فــ ــر مــن ٥00 موظــف يعملــ ــاك أكث هن
قطــــاع إدارة المشــــروعات، وهــــم مســــؤولون 
عــــن عمليــــات التطويــــر لمشــــروعات الشــــركة. 

المشــتريات  عمليــات  جميــع  ذلــك  يشــمل 
والعمل مــــع المقاوليـن الرئيسيين ومقاولــي 

الباطــن والتوظيــف وخطــوط التوريــد وذلــك 
التســليم  عمليــات  تدفــــق  اســتمرار  لضمـــان 

بسالســة. 

خبيـــر  تصميــم  فريــق  أيضــًا  الفريــق  يضــم 
وذلــك  الخــارج  مــن  استشــاريين  مــع  يعمــل 
لتقديـــم أفضــــل المشــــروعات المميــــزة التــي 
ويســــتعمل  المشــــترين  احتياجــــات  تلبــــي 
أجــــل  مــــن  المســــاحات  متطلبــــات  أفضــــل 
الحصــول علــــى أفضــــل مــــا فــــي إجمالــــي 
المســاحات الطابقيــــة. كمــــا يعمــــل الفريــــق 
التصميمــــات  فــــي  المرونــــة  ضمــان  علــى 
ــع  ــرات فــــي جميــ ــراء التغييــ بحيــث تســمح بإجــ
مراحــــل العمليــــة وذلــــك مــــن أجــــل تقديــــم 
األفضــــل حســــب احتياجــــات العمــــالء ووفقــًا 

الســــوق. لديناميكيــــات 

الشؤون المالية: 
يعتبــر فريــق الشــؤون الماليــة لــدى "داماك" 
مســؤواًل عــــن إدارة األداء المالــــي للشــــركة 
والحســابات وإدارة الهيــكل الرأســمالي وإدارة 
الميزانيــة العموميــة وإدارة نظــم المعلومــات 
وإعــــداد  التقاريــــر  وتقديــــم  والتوقعــــات 

ــات.  الموازنــ

كمــا تضــم األنشــــطة اليوميــــة لهــــذا الفريــــق 
عمليــــات تقييــــم لجــــدوى التوقعــــات الماليــــة 
لمشــروعات التطويــر الجديــدة وإدارة الميزانية 

وإدارة االئتمــان والتمويــل التشــغيلي.

تخطيط وتطوير األعمال:
يعمــل فريــق تطويــر األعمــال فــي "دامــاك" 
بأفضــل  األراضــي  أفضــل  إلــى  للوصــول 
األســعار وفــي أفضــل األوقــات فـــي الســوق 
وذلــك لضمــان اســتمرار تدفــق المشــروعات 
الجديــدة ووصولهــا إلــى الســوق فـــي الوقــت 

المناســب.

يتميــز فريــق العمــل بفهمــه العميــق لظــروف 
بيانــــات  قاعــــدة  جانــــب  إلــــى  هــــذا  الســــوق 
ــو  ــه وهــ ــرة لديــ ــة المتوافــ االتصــاالت الضخمــ
مــــا يســــاعده علــــى توفيــــر أفضــــل األراضــــي 

ــركة. للشــ

فريــق التخطيــط مســؤول عــن وضــع أســس 
للمقارنــة وتحديــد معاييــر أداء تغطــي كامــل 
الكيــان ورصــد أداء مختلــف وظائــف األعمــال 
مــع  العالقــات  إدارة  وعمليــات  والمبيعــات 
الزبائــن، وتنفيــذ المشــاريع وتخطيــط القــوى 
العاملــة وغيرهــا مــن وظائــف الدعــم األخــرى 
للشــركة. أنــه يدمــج 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 قطــاع المــوارد البشــرية فــي "دامــاك" 
ــوارد  ــب والمــ ــرق: التوظيــف والتدريــ ــة فــ ثالثــ
البشــــرية. وتشــــمل األنشــــطة اليوميــــة لهــــذا 
القطــــاع عمليــــات التوظيــــف العالميــــة وإجــــراء 
برامــــج الدمــــج وإنهــــاء إجــــراءات التأشــــيرات 

وإدارة األداء والشــــؤون اإلداريــــة.

مــــن  الموظفيــــن  التدريــــب وتطويــــر  ويعــــد 
عليهــــا  يقــــوم  التــــي  األساســــية  المبــــادئ 
العمــل، ونظــرًا للنمــو الــذي شــهدته الشــركة 
هــــذا  قــــام  الماضــــي،  العــــام  مــــدار  علــــى 
القســــم بالتوســــع فــــي عمليــــات التدريــــب 

بالموظفيــــن. الخاصــــة  المهــــارات  وتعزيــــز 

للدمــــج  شــــامل  برنامــــج  ذلــــك  ويشــــمل 
والتعليــم حيــث ال يغطــي فقــط المعلومــات 
المتعلقــة بالمنتجــات فــي محفظــة "دامــاك" 
فحســــب بــــل يشــــمل كذلــــك الفهــم الشــامل 
ــوة  ــوق وقــ ــات الســ ــي وديناميكيــ ــارة دبــ إلمــ
الجــــذب التــــي تتمتــــع بهــــا اإلمــــارة بشــــكل 

عــــام.

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.

ويشــل ذلــك األبحـــاث وشــراء وتنفيــذ أحــدث 
الشــركة  وضــع  علــى  للحفــاظ  البرمجيــات 

المتقــدم مــن حيــث الفعاليــة والخدمــة إضافــة 
ــة  ــة وفعال ــة يوميـ ــات صيان ــم عملي ــى تقديـ إل

الحاليــة. والبرمجيــات  للنظــم 

الشؤون القانونية :
 يوجــــد لــــدى شــــركة دامــــاك فريــــق قانونــــي 
شــــامل يعمــــل مــن أجــــل الدعــم والدفــاع عــن 
مصالــــح الشــــركة. يغطــــي ذلــــك كافــــة البنــود 
مــن االتفاقيــات التعاقديــة مــع كبــار الشــركاء 
واالتفــــاق  األراضــــي  علــــى  ولالســــتحواذ 
ــات  ــة البيانــ ــى حمايــ ــع العمــالء وصــواًل إلــ مــ
وضمان وجــــود إطــــار قانونــــي ســــليم يتعلــــق 
بالتزامــــات الشــــركة فيمــــا يخــــص البورصــــة 

واإلفصاحــــات.

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

كمــا يعمــل الفريــق أيضــًا بشــكل وثيــق مــع 

التجاريـــة  األســماء  مـــن  "دامــاك"  شــركاء 
"فيرساتشــــي"  ذلــك  فــي  بمــا  البــــارزة، 
آنــد  هوتيلــز  و"باراماونــت  و"فنــدي" 
ريزورتــس" و"ترامــب" و"بوغاتــي" و"تايجــر 

ديزايــن". وودز 

عالقات المستثمرين: 
فــــي شــــركة  المســــتثمرين  فريــق عالقــــات 
إدارة  عــــن  المســــؤول  هــــو  "دامــــاك" 
كافــــة عمليــــات التفاعــــل مــــع المســــاهمين 
والمســــتثمرين  والمســــتثمرين  والمحلليــــن 
رؤوس  أســواق  فــي  وغيرهــم  المحتمليــــن 
الجــــوالت  أيضــًا  ذلــــك  ويشــــمل  األمــوال. 
الترويجيــــة للمحلليــــن والمســتثمرين، وحضور 
منتديــات للمســتثمرين حــول العالــم، وكذلــــك 
العالقــــات العامــــة الماليــــة. وباإلضافــــة إلــى 
أعضــاء  مــن  واحــدة  هــي  "دامــاك"  ذلــك، 
الشــرق  فــي  المســتثمرين  عالقــات  جمعيــة 

.)MEIRS( األوســط 
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دعم مبادرة شرطة دبي 

إدارة المرافق:
"الكشــــري  شــــركة  عمــــل  فريــــق  يعتبــــر 
فاســيلتيز مانجمنــت" ذ.م.م. التابعــة لشــركة 
دامــاك هــو المســــؤول عــــن إدارة المرافــــق 
فــــي العديــــد مــــن األبنيــــة الشــــهيرة التابعــــة 
"ذا  ذلــــك  فــــي  بمــا  العقاريــة"  لـ"دامــاك 
ويفــــز" و"أوشــــن هايتــــس" و"بــــارك تــاورز" 
مــــن  غيرهــــا  والعديــــد  تيــــراس"  و"مارينــــا 

األبنيــــة.

 وقــــد حــــاز الفريــــق خــالل الســنوات الماضيــة 
علــــى ثــــالث شــــهادات مــــن أهــــم شــــهادات 
اآليــــزو والتــــي تغطــي "نظــام إدارة الجــودة" 
و"نظــــام إدارة الصحــــة والســــالمة المهنيــــة" 

ــام اإلدارة البيئيــة". و"نظــ

كمــــا أن هــــذا الفريــــق مســــؤول عــــن تقديــــم 
الخدمــــات لــــكل مــــن جمعيــــة المــــالك، وفقــًا 
لمــــا يتطلبــــه القانــــون بالنســــبة للمشــــروعات 
ذات الملكيــــة المشــــتركة، وكذلــــك خدمــــات 
للمناطــــق  بالنســــبة  العامــــة  المرافــــق  إدارة 
"دامــــاك"  مشــــروعات  فــــي  المشــــتركة 

المنجــــزة.

عقــود  بشــأن  التفــاوض  ذلــك  ويشــمل 
المورديــن والصيانة وإعداد الميزانية الســنوية 
وتنفيــذ صيانــة المبانــي )ســواء داخليــًا أو مــــن 
مــع  الغيــر(، والتعامــل  إلــى  إســنادها  خـــالل 
مسائل التأمين الروتينيــــة وتقديــــم الخدمــــات 
وإدارة  الفواتيــــر  ســــداد  مثــــل  المحاســــبية 

الحســــابات وخدمــــات الســكرتاريا العامــة.

االمتثال
ضمــان  فــي   االمتثــال  قســم  دور  يتمّثــل 
الشــركات  بقانــون  التنظيمــي  االلتــزام 
التجاريــة، والئحــة حوكمــة الشــركات وقواعــد 
عــن  الصــادرة  واإلفصــاح  واإلدراج  التســجيل 
الســلطات التنظيميــة ذات الصلــة، باإلضافــة 
إلــى اإلشــراف علــى هــذا االلتــزام. كمــا أّنــه 
يســتعرض ويقّيــم مســائل/مخاوف االمتثــال 
مجلــس  أن  يضمــن  وهــو  المنظمــة.  داخــل 
ملتزمــون  والموظفــون  واإلدارة  اإلدارة 
الشــركة  سياســات  وأن  واللوائــح،  بالقواعــد 
يقــوم مســؤول  بالفعــل.  وإجراءاتهــا مّتبعــة 
لتنفيــذ  التدقيــق  لجنــة  بمســاندة  االمتثــال 
علــى  للحفــاظ  الالزمــة  اإلجــراءات  جميــع 
الممارســات  أفضــل  مــن  عاليــة  مســتويات 
مصالــح  حمايــة  بهــدف  الشــركات  لحوكمــة 

المصلحــة. أصحــاب  جميــع 

التدقيق الداخلي
يتوّلــى قســم التدقيــق الداخلــي فــي دامــاك 
للمخاطــر  مســتقل  تقييــم  إجــراء  مهّمــة 
الداخليــة داخــل  الرقابــة  والحوكمــة وإجــراءات 
القيمــة  إضافــة  علــى  ويعمــل  المنظمــة 
للمنظمــة مــن خــالل المســاعدة علــى تحســين 
التدقيــق  رئيــس  يرفــع  والعمليــات.  النظــم 
الداخلــي تقاريــره إلــى رئيــس لجنــة التدقيــق 
للمجلــس  التابعــة  والمخاطــر  واالمتثــال 

مســتقّلين. مديريــن  مــن  بــدوره  المؤّلــف 

داماك للفنادق والمنتجعات:
الفريــق العامــل فــي هــذا القطــاع مــن أســرع 
ــث  ــاك، حيــ ــي دامــ ــعا" فــ ــل توســ فــرق العمــ
يضـــم حاليـــًا أكثــــر مــــن ٣٥0 موظفــًا. وهــــو 
مســــؤول عــــن اإلدارة اليوميــــة لمشــــروعات 
الشــــركة مــــن الشــــقق الفندقيــــة متكاملــــة 
الخدمــــات، بمــــا فــــي ذلــــك "دامــــاك ميــــزون 
دبــي مــول ســتريت"، و"دامــاك ميــزون كــور 
فيــوز"،  كانــال  ميــزون  و"دامــاك  جــــاردان"، 
ــا بريــــز".  ــوغ" و"نايــ ــزون ذا فــ ــاك ميــ و"دامــ
يضــــم الفريــــق مجموعــــة مــــن  الفندقييــــن 
ذوي الخبــــرة حيــــث يقومــــون بتوفيــــر كافــــة 
الفاخــــرة  بالفنــــادق  الخاصــــة  المتطلبــــات 
والمســــاعدة  الحراســــة  خدمــــات  مــــن  بــــدءًا 
واالستقبال والتنظيــف والصيانــة ووصــوال" 

ــبا. ــم والســ ــات المطاعــ ــى خدمــ إلــ

آيكون ناين ألمز
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طريقة إدارتهطبيعة الخطر

تقع معظم مشاريع داماك في دبي 
مّما قد يؤدي إلى مخاطر تركيز

ُتعتبــر دبــي موقعــًا جذابــًا الســتثمار العقــارات بالنســبة للمشــترين حــول العالــم. وقــد بــات 	 
اقتصــاد دبــي أقــل اعتمــادًا علــى النفــط فيمــا تخطــط الحكومــة لزيــادة إنفاقهــا بنســبة 12٪ فــي 
العــام 201٦ لالســتثمار فــي البنــى التحتيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى النمــو االقتصــادي. 
مــن المنتظــر أن تســتضيف دبــي فعاليــة إكســبو 2020 البــارزة، ممــا سيشــّكل محفــزًا قويــًا للنمــو 

فــي المســتقبل القريــب.
ــج لســوق عقــاري صحــي 	  ــى التروي ــي إل ــة فــي دب ــة واألنظمــة العقاري ــات التنظيمي ترمــي الهيئ

والحفــاظ عليــه علــى المــدى الطويــل، فضــاًل عــن الحــّد مــن المضاربــات وحمايــة مصالــح المطورين 
والمســتهلكين علــى حــد ســواء.

هنــا فــي دامــاك، نواصــل استكشــاف أراٍض ومناطــق جغرافيــة جديــدة تســاهم في تلبيــة عمالئنا 	 
وإرضائهــم، وتملــك القــدرة علــى التوســع والتطــور وتفتــح لنــا فــرص النمــو فــي المســتقبل. لقــد 

دخلنــا ســوق العقــارات فــي لنــدن عبــر مشــروع مشــترك فــي العــام 201٥.

يعتمد عمل داماك على وفرة من 
المستثمرين والراغبين في شراء 

العقارات المحلية والدولية، مما قد 
يؤدي إلى مخاطر في المبيعات 

والشؤون ذات الصلة.

وارتفــاع 	  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  وتزايــد  المغتربيــن،  وتدفــق  الســكان،  عــدد  تزايــد  يــؤدي 
مســتويات العمالــة إلــى تأســيس قاعــدة طلــب للســكن فــي دبــي. ارتفــع عــدد المســاكن المنجــزة 
والمعروضــة للبيــع فــي دبــي حتــى 2,4 ٪ ســنويًا علــى مــدى الســنوات الثــالث الفائتــة المنتهيــة 
رت نســبته بـــ٥ ٪ ســنويًا علــى مــدى الفتــرة نفســها. كمــا  بالعــام 201٥، مقابــل نمــو ســكاني ُقــدِّ

ر طــرح ســوق دبــي لإلســكان بنحــو 4٥٦ ألــف وحــدة بحلــول نهايــة العــام 201٥. ُيقــدَّ
تستمّر عائدات التأجير المرتفعة بجذب الطلب المبني على االستثمار.	 
نحظــى بقــوة مبيعــات متينــة داخــل الشــركة، ممــا يســاعدنا علــى بيــع مشــاريع دامــاك حصريــًا. كمــا 	 

نســتخدم شــبكة مقاوليــن واســعة ونمتلــك قاعــدة بيانــات ضخمــة للعمــالء. نقيــم فعاليــات بيــع 
متكــررة وعروضــًا متنقلــة فــي مختلــف المــدن والبلــدان حــول العالــم الســتقطاب المشــترين إلــى 

ســوق العقــارات بدبــي )عــام 201٥، نّظمنــا حوالــى ٥00 فعاليــة فــي 100 مدينــة(.

إدارة اخملاطر

ُتعتبــر إدارة المخاطــر جــزءًا 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 والحفاظ 
عليهــا. وتــدرك الشــركة جيــدًا أّن إدارة المخاطــر متمحــورة حــول الفــرص بقــدر مــا 

هــي متمحــورة حــول المخاطــر. 

ُبغية االستفادة من الفرص المتاحة، يترّتب على داماك القبول بالمخاطرة. بالتالي، ال تتعّلق إدارة المخاطر بالسعي للحّد من المخاطر كهدف 
بحّد ذاته، إّنما الموازنة بين المخاطر واألرباح ضمن مستويات مخاطرة مقبولة ومعروفة. 

وفي إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس اإلدارة، واإلدارة والموظفون، أّسست الشركة لنظام تحّكم داخلي وإدارة مخاطر فعال وكامل. 
يستند نهج إدارة المخاطر هذا إلى فهم واضح لمختلف المخاطر التي تواجه الشركة، ومراقبة المخاطر وقياسها بشكل منضبط، فضاًل عن 

تقييمها بشكل مستمر وتطبيق تدابير للتخفيف منها.

مخاطر السوق
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يؤدي عدم االستقرار السياسي 
في الشرق األوسط وتدهور أسعار 

النفط، إلى زيادة المخاطر االجتماعية 
واالقتصادية والجيوسياسية

ُتعتبــر دبــي علــى الصعيــد المحلــي مــالذًا آمنــًا لألفــراد مــن باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 	 
ــاًل للعائــالت الميســورة ذات الدخــل  ــدان الشــرق أوســطية األخــرى، ولكــن أيضــًا نطاقــًا بدي والبل

الصافــي المرتفــع واســتثماراتها مــن جميــع أنحــاء العالــم.
تتمّتــع دبــي باســتقرار سياســي أكثــر مــن نظرائهــا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. أكمــل صاحــب 	 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مؤخــرًا 10 أعــوام كحاكــم لدبــي. وتحــت قيادتــه 
الرشــيدة، تحّولــت دبــي إلــى مشــهد عالمــي، ونمــت شــعبّيتها بصفتهــا مركــزًا رائــدًا علــى صعيــد 

األعمــال، والســكن والســفر.

سوق العقارات مجال جّذاب قد 
يستقطب المنافسة من أطراف 

حاليين وجدد

يخضــع ســوق العقــارات فــي دبــي إلــى مســتوى عــاٍل مــن التنظيــم. وتتــراوح الحواجــز التــي تعــوق 	 
الدخــول بيــن متوســطة وعالية.

تطــّورت عالمــة "دامــاك" وقّدمــت نحــو 1٥٥00 وحــدة علــى مــدى الســنوات الـــ 1٣ الماضيــة. إّنهــا 	 
إحــدى العالمــات العقاريــة الموثوقــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وُتعــزى حدودنــا الرائــدة فــي 

المجــال إلــى كفاءتنــا فــي تنفيــذ مشــاريعنا. 
نحــن نرّحــب بالمنافســة إذ أّنهــا تحافــظ علــى ســوق صحــي وتعطــي المشــترين خيــار اتخــاذ قــرار 	 

مــدروس بيــن مختلــف البدائــل المتاحــة.

قد يكون التوّسع إلى أسواق 
جديدة مليئًا بالتحديات بسبب نقص 
اإللمام بالثقافة والحالة االقتصادية 

في هذه األسواق

العربيــة 	  المملكــة  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  خــارج  مشــاريع  "دامــاك"  وأنجــزت  ســبق 
الســعودية وقطــر. هــذه هــي أســواقنا الرئيســية خــارج دولــة اإلمــارات، إذ تســتوفي معاييــر 

الفاخــرة. النمــو مــع طلــب متزايــد علــى المنتجــات  "دامــاك" المتعلقــة باقتصــاد عالــي 
ُتعــّد لنــدن مدينــة عالميــة. لــذا تستكشــف "دامــاك" إمكانيــات هــذا الســوق عبــر دخولهــا كشــريك 	 

ثانــوي فــي مشــروع مشــترك لتنفيــذ "آيُكــن- نايــن إلمــز" فــي لنــدن

يهّدد العجز عن تغذية بنك األراضي 
القدرة على استمرار المشروع

تقّيــم "دامــاك" بعنايــة واســتمرار محفظتهــا مــن بنــوك األراضــي. تتــم عمليــات شــراء األراضــي 	 
بحكمــة لتغذيــة مخــزون األراضــي المســتنفد فــي مواقــع التمّلــك الحــر، وبأســعار معقولــة لضمان 

الجــدوى الماليــة للمشــروع.
تملك الحكومة أغلبية األراضي في دبي، وُيعتبر بيع األراضي أحد مصادر الدخل للحكومة.	 
اإلدارة ضرورية وتتأقلم مع بيئة السوق البتكار منتجات متماشية مع ظروف الطلب السائدة.	 
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قد تسفر مخاطر التنفيذ عن تأخير 
المشاريع قيد التطوير، أو تعليقها 

أو إنهائها

تحــرص إدارة "دامــاك" علــى االلتــزام بكافــة ُنُظــم التطويــر، واســتيفاء توقعــات العمــالء مــع 	 
الحفــاظ علــى جــودة المشــاريع.

نتعــاون مــع مقاوليــن مــن الطــراز العالمــي، ومقاولــي باطــن أثبتــوا قدرتهــم علــى تنفيــذ ورصــد 	 
التقــّدم المحــرز باســتمرار للتقّيــد بالمهــل الزمنيــة للمشــروع ومواعيــد التســليم المحــّددة.

مــن الناحيــة الماليــة، نرمــي إلــى التقليــل مــن مخاطــر الســيولة لمشــروع مــا عبــر بيــع وحــدات كافيــة 	 
علــى الخارطــة وتحصيــل األمــوال فــي أقــرب وقــت ممكــن خــالل دورة حيــاة المشــروع.

ال خبرة سابقة في كونها المطور 
الرئيسي. "أكويا من داماك" هو 

أول مشروع مجتمعي لنمط الحياة 
من "داماك" يمتّد على مساحة 

تتجاوز 42 مليون قدم مربع.

ــط لــه. كمــا تــّم إنجــاز العديــد مــن 	  يتقــّدم ســير العمــل فــي "أكويــا مــن دامــاك" علــى النحــو المخطَّ
المراحــل األساســية فــي المشــروع ضمــن المهــل الزمنيــة المحــّددة. وتــّم إطــالق عمليــات البيــع 

علــى الخارطــة فــي يونيــو 201٣، وبــدأ تســليم أول مجموعــة مــن الشــقق.
ــا مــن دامــاك" علــى البــدء بمشــروع آخــر 	  ــرة المكتســبة فــي "أكوي ســاعدنا التقــّدم المحــرز والخب

يمتــّد علــى مســاحة ٥٥ مليــون قــدم مربــع، وهــو "أكويــا أكســجين". أطلقنــا عمليــات البيــع علــى 
الخارطــة لهــذا المشــروع الكبيــر فــي أغســطس 2014، فــي غضــون أقــل مــن شــهر واحــد علــى 

تاريــخ االســتحواذ، مّمــا يعكــس قدراتنــا الهائلــة داخــل الشــركة.

تعتمد "داماك" على مقاولين 
ومقاولي باطن من طرف ثالث 

لتسليم المشروع

تتــم مراقبــة المقاوليــن بشــكل كامــل قبــل العمــل وأثنائه.	 
يشــرف الفريــق الفنــي لــدى "دامــاك" والمؤلــف مــن  حوالــي ٥00 شــخص، على كافــة المقاولين 	 

لضمــان تســليم الوحــدات في وقتهــا المحّدد.
تتــم مراقبــة واإلشــراف علــى عمليــات المقاوليــن وممارســاتهم فــي العمــل بانتظــام مــن قبــل 	 

ــا. اإلدارة العلي
يخّولنــا عقــد اتفاقيــات مــع المقاوليــن مــن االحتفــاظ بنســبة تتــراوح بيــن ٥ و1٥٪ مــن المبلــغ 	 

المســتحق للعمــل المنجــز لمــدة عــام واحــد بعــد االنتهـــاء مـــن المشـــروع حتـــى يتـــم اجتيـــاز فتـــرة 
تعثــــر الديــــون المحتملــــة.

التعاون بين العالمات التجارية- 
أطلقت "داماك" عدة مساكن تحمل 

عالمات تجارية مشتركة. قد يؤثر 
على المشروع العجز عن الحفاظ 

على العالقات مع العالمات

أطلقــت "دامــاك" عــدة وحــدات ســكنية باالشــتراك مــع عالمــات تجاريــة فاخــرة وعالميــة، وهــي ال 	 
تعتمــد علــى أي عالمــة تجاريــة واحــدة.

تشّكل الوحدات المشتركة نسبة صغيرة من مشاريع "داماك" اإلجمالية.	 
اســتطعنا إدارة العالقــات مــع مختلــف العالمــات التجاريــة، ونجحنــا فــي إطــالق عمليــات متابعــة 	 

مــع بعــض العالمــات كـ"باراماونــت" و"فيرساتشــي". ونتوقــع أن نواصــل الســير فــي الطريــق 
عينــه.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع
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مخاطر االئتمان- تعتمد الشركة 
في األساس نهج المبيعات على 

الخارطة؛ حيث خطر تعّثر العمالء في 
الدفع مرتفع.

ــرة 	  تحصيــل األقســاط مــن المشــترين؛ تســفر سياســة التحصيــل عــن جمــع دفعــات مســبقة كبي
مــن العمــالء ممــا يحــّد مــن خطــر التعثــر.

تــؤدي قاعــدة العمــالء الكبيــرة والمنّوعــة إلــى انخفــاض تركيــز مخاطــر االئتمــان. كمــا تتيــح أنظمــة 	 
دبــي للمطــور االحتفــاظ بجــزء كبيــر مــن المبلــغ المســتحق فــي حــال تعثــر العمــالء فــي الدفــع.

يتم نقل سندات الملكية على العقارات المباعة فقط حين يتم تسديد الدفعات كاملًة.	 

الرافعة المالية - استخدام الدين 
بشكل مفرط والعجز عن خدمة 

التزامات الديون

تنــوي "دامــاك" اســتخدام الديــن للحفــاظ علــى هيــكل رأســمالي فعــال. ُيســتخدم الديــن لتمويــل 	 
مشــاريع االســتحواذ وغيرهــا مــن األغــراض التــي تفيــد الشــركة. تســتحّق معظــم الديــون الــواردة 

فــي الميزانيــة العموميــة إعــادة تســديدها فــي أبريــل 2019.
لطالمــا حافظنــا علــى نقــد صــاٍف منــذ ٣1 ديســمبر 2012. واعتبــارًا مــن ٣1 ديســمبر 201٥، بــات 	 

لدينــا ديــن إجمالــي بقيمــة 1024 مليــون دوالر أميركــي، ورصيــد مصرفــي ونقــدي بقيمــة 2٥8٥ 
مليــون دوالر أميركــي.

المحــّدد وتمويــل 	  الوقــت  الديــن فــي  لخدمــة  تدفقــات نقديــة تشــغيلية ســليمة  نوّلــد  نحــن 
االلتزامــات.

مخاطر الصرف األجنبي- تشّكل 
تقلبات أسعار صرف العمالت 
األجنبية خطرًا في بيئة أسعار 

الصرف المتقلبة

تملــك الشــركة بعــض المشــاريع فــي البلــدان الشــرق أوســطية األخــرى بعيــدًا عن اإلمــارات العربية 	 
المتحــدة، ولكــّن غالبيــة إيــرادات الشــركة، وتكاليفهــا ونفقاتهــا الرأســمالية هــي إمــا مســّعرة، أو 

متكبــدة أو مســتحقة الدفــع أو بخــالف ذلــك محــّددة )بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األميركــي(.

قيود على التدفقات النقدية- نقد 
غير كاٍف لتمويل تطوير المشاريع

تمتثــل الشــركة لكافــة ُنُظــم التطويــر التــي تشــمل قواعــد الحســابات المعلقــة التســليم. ويتــّم 	 
تمويــل عناصــر البنــاء بشــكل أساســي عبــر ســلفيات العمــالء.

تراجــع اإلدارة بشــكل دوري التدفقــات النقديــة وااللتزامــات فــي كل مشــروع علــى أســاس الفردية 	 
والشــمولية. كمــا تســعى إلــى تقليــل المخاطــر النقديــة فــي مشــروع/ مرحلــة معينــة مــن ناحيــة 

تكاليــف اإلنشــاء قبــل إطــالق مرحلــة/ مشــروع جديــد.
كمــا تتوّقــع اإلدارة أيضــًا التدفقــات النقديــة وتســتخدم أقصــى قــدر مــن الديــن لســد الفجــوة فــي 	 

التوقيــت وتلبيــة متطلبــات رأس المــال العامل.

العجز عن تسديد مقابل مالي 
مؤجل لدفعات األرض وااللتزامات 

التعاقدية األخرى

معظــم مدفوعــات بنــك األراضــي لــدى "دامــاك" مســّددة بالكامــل. وغالبيــة المقابــل المؤجــل 	 
لدفعــات األراضــي مّتجــه نحــو مجتمعــات نمــط الحيــاة قيــد التطويــر.

نحــن حاليــًا متقّدمــون علــى جــدول الدفــع المّتفــق عليــه إذ أّننــا عرضنــا أراٍض للبيــع أكثــر مّمــا 	 
خّططنــا لــه فــي البدايــة، وذلــك لتلبيــة ســرعة المبيعــات ومتطلباتهــا.

يتم تنظيم االلتزامات التعاقدية بحيث تكون بمستويات مريحة ويمكن التحكم بها.	 

مخاطر متعلقة بالسيولة والشؤون المالية
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جملس اإلدارة

يتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة دامــاك بخبــرة تزيــد عــن 100 عــام  ودرايــة عاليــة فــي 
مجــال تطويــر العقــارات الفاخــرة علــى مســتوى عالمي.

مجموعــة  ســجواني  حســين  الســيد  أســس 
العــام 1992، ويشــغل منصــب  دامــاك فــي 
التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
للشــركة منــذ إعــادة هيكلتهــا فــي العــام 2002. 
مــن  عــددًا  تحــت مظلتهــا  المجموعــة  وتضــم 
تعمــل  المتنوعــة  األنشــطة  ذات  الشــركات 
فــي أكثــر مــن 20 دولــة وفــي عــدة قطاعــات 
صناعيــة، تشــمل التطويــر العقــاري والتصنيــع 

واالســتثمارات.  والتمويــن  واألغذيــة 

أكثــر  قائمــة  ضمــن  ســجواني  الســيد  اختيــر 
مائــة شــخصية عربيــة تأثيــرًا، وقــد أثبــت قدرتــه 
إلــى مبــادرات  الــرؤى واألفــكار  علــى تحويــل 
ومشــروعات علــى أرض الواقــع، وذلك بفضل 
امتالكــه لــروح الريــادة الالزمــة للمحافظــة علــى 

االســتمرارية والنمــو. 

شــهادة  علــى  ســجواني  الســـيد  حصــل 
الصناعيــة  الهندســة  فـــي  البكالوريــوس 
والعلــوم االقتصاديــة مـــن جامعــة واشــنطن 
وبــدأ  األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  فــي 
إحــدى  "جاســكو"،  فــي  المهنيــة  مســيرته 
الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  مجموعــة  شــركات 
شــركته  أنشــأ  وجيــزة،  مــدة  وبعــد  )أدنــوك(. 
مــن  لتتحــول  التمويــن،  مجــال  فــي  الخاصــة 
مشــروع متواضــع إلــى شــركة رائــدة فــي عــدٍد 
مــن األســواق التــي تشــمل الشــرق األوســط 
 .)CIS( المســتقلة  الــدول  ورابطــة  وإفريقيــا 

ورجــال  المســتثمرين  مــن  واحــدًا  وبصفتــه 
األعمــال المخضرميــن، يملك الســيد ســجواني 
أســواق  فــي  اإلنجــازات  مــن  حافــاًل  ســجاًل 
بنظــرة  ويتحلــى  العالميــة.  والمــال  األســهم 

ثاقبــة وفطنــة فــي مجــال االســتثمار قادتــه 
إلــى تأســيس شــركة دامــاك لالســتثمار، التــي 
تمتلــك شــركات اســتثمارية فــي عــدة أســواق 
عالميــة، تشــمل شــركة األهليــة للتأميــن التــي 
فــي  والمدرجــة  البحريــن  فــي  مقرهــا  يقــع 
البورصــة، وشــركة الجزيــرة للخدمــات وشــركة 
فــي  المدرجتيــن  الســيراميك  لبــالط  األنــوار 
وشــركة  الماليــة،  لــألوراق  مســقط  ســوق 
األمانــة لمــواد البنــاء التــي يقــع مقرهــا فــي 
ُعمــان. كمــا يــرأس الســيد حســين ســجواني 
مجالــس إدارة عــدد مــن الشــركات اإلقليميــة. 

السيد/ فاروق أرجوماند 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)عضو مستقل غير تنفيذي(

شــهادة  علــى  أرجومانــد  الســيد  حصــل 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 
"ســياتيل باســيفيك" فــي الواليــات المتحــدة 

 .1984 عــام 

واســتهل الســيد أرجومانــد عملــه كمصرفــي 
فــي بنــك "اتــش اس بــي ســي" فــي العــام 
ــرة عريقــة فــي البنــوك  ــا أكســبه خب 198٥، ممـ
الشــركات  وتمويــل  الخاصــة  والمصــارف 
المصرفيــة  والخدمــات  التجاريــة  والخدمــات 

واالســتثمارية.

مجموعــة  أرجومانــد  الســيد  أســس  كمــا 
أرجومانــد للشــركات فــي العــام 2000.  التــي 
القطــاع  مثــل  شــّتى  مجــاالت  فــي  تعمــل 
العقــاري والتصنيــع والتجــارة والقطــاع المالــي 
ــة الجويــة فــي شــّتى بلـــدان مجلــس  والمالح
الّتعــاون الخليجــي وآســيا وأوروبــا والواليــات 
أرجومانــد  الســيد  يشــغل  كمــا  المّتحــدة. 
ــة  منصـــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة األهليـ

البحريــن. فــي  للتأميــن 

السيد/ زياد الشعار 
المدير التنفيذي والعضو المنتدب

 

الجامعــة  مــن  الشــعار  زيــاد  الســيد  تخــرج 
علـــى  حصولــه  بعــد  بيــروت  فــي  األمريكيــة 
شهادة البكالوريـــوس في علوم األحيــــاء فــــي 
العـام 1990. كمـا حـاز علـى شـهادة الماجسـتير 
مــن   1998 العــام  فــي  األعمــال  إدارة  فــي 

بيــروت. فــي  األمريكيــة  الجامعــة 

ــال  "فتـّ شــركة  فــــي  المهنيــة  حياتــه  وبـــدأ 
االســتيراد  شــركات  أكبــر  إحــدى  القابضــة"، 
ســوريا،  )لبنــان،  المنطقــة  فــي  والتوزيــع 
فــي  الشــركة  فــي  وعمــل  العــراق(،  األردن، 
الفتـــرة مــن 199٣ إلــى 200٥. وشــغل الشــّعار 
منصــب المديــر العــام للشــركة فــي ســوريا 
خــال  وأحــدث   ،2001 إلــى   199٧ العـــام  مــن 
هــذه الفتــرة نقلــة نوعيــة فــي مبيعــات وتوزيــع 
الشــركة، فأضحــت فــي خــالل ثــالث ســنوات 

الخســائر. تتكبــد  كانــت  رابحــة بعدمــا  شــركة 

ــى 200٥  ــرة مــن 2001 إل ــى فــي الفت كمــا توّل
شــركة  لمجموعــة  التنفيــذي  المديــر  منصــب 
عضــو  منصــب  وشــغل  القابضــة  ـــال  فتـّ
مجلــس اإلدارة حتــى 2008. ثــم انضـــم إلــى 
شــركة دامــاك فــي العــام 200٥، بصفتــه نائــب 
الرئيــس للمبيعــات الدوليــة. ومــن ثــم أصبــح 
 ،200٦ العــام  فــي  العالمــي  العــام  المديــر 
العــام  مطلــع  حتــى  المنصــب  هــذا  وشــغل 
ــر العــام  ــه منصــب المدي ــن تولي ــى حي 2009 إل
للعمليــات. ومنــذ بدايــة العــام 2011، تولــى 
المنتــدب  العضــو  منصــب  الشــعار  الســيد 

دامــاك.  لشــركة 

السيد/ عادل تقي 
المديــر المالـي التنفيـذي للمجموعـة

والعضو المنتدب

 تخــرج الســيد تقــي مــن كليــة الهندســة 
فــي جامعــة نوتنغهــام فــي المملكــة 

المتحــدة فــي العــام 199٣، وحصــل علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي الرياضيــات 
والهندســة كمــا حـاز علـى شـهادة فـي 

إدارة األعمـال التنفيذيـة فـي العـام 2004 
مـن المعهـد الدولـي للتطويـر اإلداري فــي 

سويســرا.

كمــا يشــــغل منصـــب مســـاعد وزميـــل فـــي 
اإلدارييــــن  للمحاســــبين  "تشـــارترد"  معهـــد 
الّســــيد  ــع  ـّ ويتمتـ المتحــــدة.  المملكــــة  فــــي 
تقــــي بخبــــرة طويلــــة فــــي األســـواق الناشـئة 
واألسـواق المتقّدمـة، ال سـيما فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والمملكــة 

ــدة. المتحــ

ــى الســـيد عــــادل تقــــي منصــــب المديــــر  ـّ وتولـ
يـــرأس  كمـــا  للمجموعـــة،  التنفيـــذي  المالـــي 
فريـــق تطويــــر األعمــــال، الــــذي يقــــوم بــــإدارة 
جميــع االســتثمارات العقاريــة لشــركة دامــاك. 

أّما قبيــل انضمامــه إلــى دامــاك فــي العــام 
200٦، فتوّلــــى الســــيد تقــي مناصــب إداريــة 
العمانيــــة  والمصــــارف  البنــــوك  فــــي  عــــدة 
ــا منصــــب  ـً والمعاهــــد الماليــــة. ويشــــغل حاليـ
ــرز  ــن أبــ ــدد مــ ــي عــ ــس اإلدارة فــ ــو مجلــ عضــ
الشــــركات الخاصــــة والعامــــة فــــي منطقــــة 
الشــــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، ومنهـــا 
العمانيــــة  الســيراميك  لبــالط  األنــوار  شـــركة 

ــة. ــات العمانيــ ــرة للخدمــ ــركة الجزيــ وشــ

السيد/ حسين سجواني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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البروفسور جون رايت  
عضو مستقل غير تنفيذي

 

دانيــال  جامعــة  مــن  رايــت  البروفســور  تخــّرج 
منصــب  ويشــغل  أدنبــرة،  فــي  ســتيوارت 
"تشـــارترد"  معهــد  فــي  وزميـــل  مســاعد 
للمصرفييــن فــي اســكتلندا، ومنصــب زميــل 
فــي معهد"تشــارترد"للمصرفيين في أيرلندا. 
ويتمّتــع البروفســور رايــت بخبـــرة عريقــة فــي 
ــال الخدمــات المصرفيــة التجاريــة تمتــد لمــا  مجـ
يزيــد علــى4٣ عامـــًا، كمــا  يضطلع بمهــام عديدة 
وســيرالنكا  والهنــد  المتحــدة  المملكــة  فــي 
وغــرب أفريقيــا وكنــدا وهونــغ كونــغ والواليــات 
المّتحــدة. وقبيــل تقاعــد البروفســور رايــت فـــي 
العــام 2001، شــغل مناصــب متعــددة بوصفــه: 
الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام فــي بنــك 
ــاير" والرئيـــس  ــدال" وبنـــك "يوركشـ "كليديسـ
الخليــج  بنــك  فــي  العـــام  والمديـــر  التنفيـــذي 
ومديــر  التنفيــذي  والرئيــس  الكويــت،  فــي 
بلفاســت  فــي  ليميتــد"  بنــك  بنك"نورثــرن 
إضافـــة  دبلــن،  ليميتد"فــي  بنــك  و"نورثــرن 
إلــى توليــه منصــب المديـــر والرئيــس التنفيــذي 
فــي بنــك عمــان الدولــي. ويتولــى البروفســور 
رايــت حاليــًا منصب مدير غيـــر تنفيــــذي )وكذلــــك 
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة 
التدقيــق( فــي العديد من القطاعات الصناعية، 
ومنهـــا القطــاع المصرفــي والتجزئــة والتصنيــع 
وتقنيــة المعلومــات وأمانــة االســتثمارات، في 
كل مــن شــركة "بترفيلــد ليميتــد" فــي المملكــة 
ليميتــد"   إندســتريز  وشــركة"بوومر  المتحــدة، 
وشــركة"إكس إم إنترناشــيونال أسوشــياتس 
األســــامي    االســتثمار  وبنــك  ليميتــد" 
بــي  "ألزبريــدج  وشــركة  المحــدود  األوروبــي 
وكليــة  العربــي  المالــي  ســي"والمنتدى  إل 
ــر  ــوردرز". كمــا يعمــل البروفســور رايــت كزائ "ب

فــي جامعــة هيريــوت وات إلدارة األعمـــال.

السيد/ آيالور سوبارامان  
عضو مستقل غير تنفيذي

 

شـــهادة  علـــى  ســوبارامان  الســيد  حــاز 
ــة مــن  ــي الهندســة الكيميائيـ البكالوريــوس فـ
مدينــة  فــي  للتكنولوجيــا  الهنــدي  المعهــد 
مدراس الهنديـة فـي العـام 19٧٦، كمـا حصـل 
اإلدارة  فــــي  عليــــا  دراســــات  دبلــــوم  علــــى 
)اإلدارة الماليــــة( مــــن المعهــد الهنــدي لإلدارة 

فــــي بنغالــــور عــــام 19٧8.

حاليـــًا منصــــب  الســيد ســوبارامان  ويشــغل 
المديــر العــام للمجموعــة فــي مجموعــة أبــوُ  
هانــي فــي مســقط، عمــان. ويــرأس الســيد 
ســــوبارامان فريقــــي العمليــــات اإلسـتراتيجية 
والتشـــغيلية فـــي منطقـــة الشـــرق األوســــط 
ـــع بمســــيرة مهنيــــة  منــــذ العــــام 1989. ويتمتـّ
ــا،  ـً عامـ  ٣٦ علــــى  يزيــــد  لمــــا  ــد  ـّ تمتـ المعــــة 
شــــغل خاللهــــا مناصــــب رفيعــــة فــــي شــــّتى 
القطاعــــات الصناعيــــة ومختلــــف األســــواق، 
ومنهــــا منصــــب الرئيــــس التنفيــــذي للشــــركة 
ومنصــــب  المصافــــي،  لصناعــــة  العمانيــــة 
ــان،  ــاه الواحــــة عمــ ــركة ميــ ــام لشــ ــر العــ المديــ
مصنعــــي  شــــركة  فــــي  العــــام  والمديــــر 

مســــقط للغــــازات الصناعيــــة والمنزليــــة.

السيد/ يحيى نور الدين  
عضو مستقل غير تنفيذي

 

تفــوق  بخبــرة  الديــن  نــور  الســيد  يتمّتــع 
الماليــة  األســواق  فــي  عامــًا  العشــرين 
المحلّيــة واإلقليمّيــة مــع ســجل حافــل فــي 
إلــى  بهــا  والوصــول  المؤسســات  تأســيس 
طليعــة الّصناعــات الخاصــة بهــا. كمــا حــاز علــى 
مجــاالت  فــي  ومهنيــة  أكاديميــة  شــهادات 
ــة. ــون واإلدارة المالي ــة والقان الهندســة البحري

الرئيــس  منصــب  يشــغل  فهــو  حاليــًا  أّمــا 
التنفيــذي لشــركة "تــآزر" التــي تؤّمــن منتجــات 
التكافــل العــام والعائلــي لألفــراد والشــركات. 
وقبــل انضمــام الســيد نــور الديــن إلــى شــركة 
تــآزر للتأميــن، و أمضــى 12 عاًمــا فــي منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة "األهليــة" للتأميــن. 
جديــر بالذكــر أّن الســيد نــور الديــن انطلــق فــي 
ــدس بحــري مــن 19٧٧  ــة كمهن مســيرته المهني

حتــى 1988.

داماك هايتس / داماك ريزيدنزي
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تشكيل وإجراءات المجلس 

يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، منهم أربعة مدراء غير تنفيذيين وثالثة مدراء تنفيذيين:

المنصب داخل المجلساالسم 

رئيس مجلس اإلدارة وعضو المنتدب السيد حسين السجواني

نائب الرئيس وعضو مستقل غير تنفيذي السيد فاروق أرجوماند

عضو المنتدب السيد زياد الشعار

عضو المنتدبالسيد عادل تقي

عضو مستقل غير تنفيذيالبروفسور جون رايت

عضو مستقل غير تنفيذيالسيد آيالور سوبارامان

عضو مستقل غير تنفيذيالسيد يحيى نورالدين

الصالحية الدوراالسمالرقم التسلسلي

عضو مستقل غير تنفيذيالرئيسالسيد جون رايت 1.

عضو مستقل غير تنفيذيعضو السيد فاروق أرجوماند2.

عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد يحيى نورالدين٣.

الرشــيد  الحكــم  أهمّيــة  "دامــاك"  تــدرك 
وهــي لذلــك تتبــع أفضــل ممارســات حوكمــة 
 ٥18 رقــم  الــوزاري  للقــرار  امتثــااًل  الشــركات 
لســنة 2009 بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر 
االنضبــاط المؤسســي )"حوكمــة الشــركات"( 
والســلع. الماليــة  األوراق  عــن هيئــة  الصــادر 

ويتعهـــد مجلـــس اإلدارة بتحقيـق أعلـى معاييـر 
حوكمـــة الشـــركات ومســــؤولية الشــــركة وإدارة 
المخاطــر فــي توجيــه األعمــال والرقابــة عليهــا. 
دامــاك  اعتمــدت  فقــد  ذلــك،  علــى  وعــالوًة 
دليــل حوكمــة الشــركات الــذي يفّصــل مفهــوم 
حوكمــة الشــركات والسياســات الراعيــة للشــركة 

التــي ترتكــز عليهــا سياســات الحوكمــة فيهــا. 

تتلّخــص  فهــي  المجلــس،  مســؤولية  أّمــا 
بالموجبــات  الشــركة  التــزام  بضمــان  أساًســا 
التأســيس  وعقــد  والتنظيميــة،  القانونيــة 
والنظــام األساســي للشــركة وواجباتهــا تجــاه 
المســاهمين. كمــا تتوّلــى اإلدارة تنفيــذ عمليــة 
ــى المجلــس  حوكمــة الشــركات فــي حيــن يتوّل
لضمــان  ســعًيا  مســتقل  بشــكل  مراقبتهــا 

الفعاليــة وذلــك بمســاعدة مــن لجــان المجلــس 
التاليــة:

لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر. 1
)ACR Committee(

لجنة الترشيح والتعويضات. 1
)N&R Committee(

وباإلضافــة إلــى اللجنتيــن المذكورتيــن أعــاله، 
الخارجييــن  بالمدققيــن  المجلــس  يســتعين 
ومــن  الشــركة،  ومســؤولي  والداخلييــن 
ضمنهــم العضــو المنتــدب و المديــر المالــي 
االمتثــال  ومســؤول  للمجموعــة  التنفيــذي 
أعضــاء  مــن  وغيرهــم  المخاطــر  ومســؤول 

اإلدارة. 

فــي خــالل عــام 2015، ُعقــدت االجتماعــات 
ــة:  التالي

مجلس اإلدارة- سبعة اجتماعات 	 
لجنــة التدقيــق والمخاطــر واالمتثــال- أربعــة 	 

اجتماعــات
لجنة الترشيح والتعويضات- اجتماٌع واحد	 

وقد عقدت اجتماعــــات مجلــــس اإلدارة بمعّدل 
مــّرة كل شــهرين . وتمّيــزت كافــــة اجتماعــــات 
مجلــــس اإلدارة ولجنــــة اإلدارة بأغلبيــــة حضــــور 

األعضــــاء المشــــاركين شــخصًيا. 

وتضمــــن جــــدول أعمــــال االجتماعــــات مســائل 
اســــتراتيجية مســــتقبلية، إلــــى جانــــب مراجعــة 
ــات  ــى السياســ ــة علــ ــر األداء والموافقــ تقاريــ
والقــــرارات  الشــــركات  لعمليــــات  المطلوبــــة 
ســالمة  المجلــس  راقــب  االســــتراتيجية. 
الرســمية  واإلعالنــات  الماليــة  القوائــم 
بمراجعــة  وقــام  الشــركة  بــأداء  المتعلقــة 
فيهــا.  المشــمولة  الهامــة  الماليــة  القــرارات 
مدعومــة  اإلدارة  مجلــس  مناقشــات  وكانــت 
بــأوراق مرّكــزة المواضيــع يتــم توزيعهــا قبــل 

مناســب.  بوقــٍت  االجتماعــات 

الحوكمــــة  هيــــكل  الالحــــق  القســــم  يصــــف 
ــى  ــة علــ ــة الداخليــ ــائل الرقابــ الرئيســــي ووســ

العمــــال.

حوكمة الشركات

ــة الحكــم الرشــيد وهــي لذلــك تتبــع أفضــل ممارســات  تــدرك "دامــاك" أهمّي
حوكمــة الشــركات امتثــااًل للقــرار الــوزاري رقــم 518 لســنة 2009 بشــأن ضوابــط 
الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي ) "حوكمــة الشــركات"( الصــادر عــن 

هيئــة األوراق الماليــة والســلع.

ــة الخاّصــة  ويمكــن االطــالع علــى الســير الذاتي
بأعضــاء المجلــس فــي الصفحــات ٥٦ إلــى ٥8

إجــــراءات تمّكنـــه مــــن  يّتبــــع مجلــــس اإلدارة 
الهامــــة بطريقــــة  العمــــل  مراجعــــة مســــائل 
منظمــــة، وذلــــك لتوفيــــر الريــــادة ضمــــن إطــار 
مــن وســائل الرقابــة الصائبــة والفعالــة، إلــى 

ــر. ــم وإدارة المخاطــ ــب تقييــ جانــ

مســــؤولية  اإلدارة  مجلــــس  رئيــــس  يتولــــى 
اإلدارة الفعالــــة لمجلــــس اإلدارة والتواصــــل 
مــــع جميــــع المــــدراء والمعنييــــن. كمــــا يضمــن 
ــاء  رئيــــس مجلــــس اإلدارة تزويــــد جميــــع أعضــ
مجلــــس اإلدارة بمعلومــــات كافيــــة عــــن بنــــود 
ــائل  ــا فــــي ذلــــك المســ ــال، بمــ ــدول األعمــ جــ
واألعمــــال  الماليــــة  بالنواحــــي  المتعلقــــة 

المؤسســــّية. والشــــؤون 

مجلــــس  أعضـــاء  بتقييــــم  يســمح  مــا  وهــــذا 
المالـــي  األداء  أســاس  علــى  اإلدارة 
والتشـــغيلي واتخــــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 

البحــث. قيــــد  الموضوعــة  المســــائل 

إثباتــاٍت  الداخلــــي  التدقيــــق  فريــــق  ويـــحّضر 
مســــتقّلٍة وموضوعــــّيٍة فــــي مــــا يخــــص إطــار 
الرقابــة الكاملــة ويرفــع تقاريــر لرئيــس مجلــس 

إدارة المجموعــــة ورئيــــس لجنــــة التدقيــــق .

الوصــــول  علــى  بالقــدرة  يتمّتــع  أّنــه  كمــــا   
المباشــــر إلــى جميــــع األعضــــاء التنفيذييــــن 
مجلــــس  رئيــــس  الخصــــوص  وجــــه  وعلــــى 

اإلدارة.

 أســس مجلــس اإلدارة ثــالث لجــاٍن أساســية 
ــة  ــكٍل منهــا الشــروط المرجعي وحــدد بوضــوح ل

والصالحيــات.  واإلجــراءات  والمســؤولية 

لجنة التدقيق واالمتثال والمخاطر

شــّكل مجلــس اإلدارة لجنــة للمجلــس ُعرفــت باســم لجنــة التدقيــق واالمتثــال والمخاطــر )لجنــة 
التدقيــق(  وتتألــف اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المبّينيــن أدنــاه: 

داماك ميزون أبر كرست



٦٦٦٧ |   التقرير السنوي والمالي 2015

وتتضّمن مسؤوليات لجنة التدقيق
)على سبيل الذكر ال الحصر( األمور التالية:

وضــع وتطبيــق سياســة لتعييــن مدققــي أ. 
حســابات مــن خــارج الشــركة ورفــع تقريــر 
ــا التــي  إلــى المجلــس لكــي يذكــر القضاي
باإلضافــة  التحــّرك بشــأنها  يتــّم  ســوف 
الخطــوات  حــول  التوصيــات  ذكــر  إلــى 

اّتخاذهــا. الــالزم 

المتابعــة واإلشــراف علــى االســتقاللية ب. 
بهمــا  يتحّلــى  اللتيــن  والموضوعيــة 
وإجــراء  الخارجيــون  الحســابات  مدققــو 
حــول  الخارجــي  المدقــق  مناقشــات مــع 
وفقــا  وكفاءتــه  ونطاقــه  التدقيــق  نــوع 

المعتمــدة؛ التدقيــق  لمعاييــر 

اإلشــراف علــى ســالمة البيانــات الماليــة ج. 
للشــركة وتقاريرهــا الفصليــة والســنوية 
كّلهــا،  ومراجعتهــا  الســنوية  ونصــف 
خــالل  عملياتهــا  ســياق  فــي  وذلــك 
الخصــوص  وجــه  علــى  وتقــوم  الســنة 
بالتركيــز علــى: أي تبــّدل فــي السياســات 

المحاســبية؛ والممارســات 

إبراز األمور الخاضعة لتقدير اإلدارة.	 
التعديالت الجوهرية المنبثقة عن 	 

التدقيق.
افتراض استمرارية الشركة.	 
االلتزام بالمعايير المحاسبية التي 	 

وضعتها الهيئة.
وااللتزام بقاعدتي اإلدراج واإلفصاح 	 

إلى جانب المتطلبات المالية 
والقانونية األخرى المتعّلقة باإلبالغ.

التنســيق مــع المجلــس واإلدارة التنفيذيــة د. 
والمديــر المالــي أو المديــر الــذي يضطلــع 
بالمســؤوليات نفســها فــي الشــركة مــن 
أجــل أداء واجباتــه حســب األصــول. تعقــد 
اللجنــة اجتماًعــا مــع المدقــق الخارجــي مــرة 

واحــدة ســنويا علــى األقــل؛

التقليديــة ه.  غيــر  القضايــا  فــي  النظــر 
التقاريــر  هــذه  فــي  الــواردة  العالقــة 
والحســابات أو التــي يجــب ذكرهــا فيهــا 
التــي  القضايــا  إلــى  االهتمــام  وإيــالء 
يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة، أو المديــر 
أو  نفســها  بالمســؤوليات  المضطلــع 
إدارة  ومســؤول  االمتثــال،  مســؤول 

الخارجــي. المدقــق  أو  المخاطــر 

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

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

الشــركة. إلدارة  المناســبة 

والنتائــج ح.  المراجعــة  نطــاق  تحديــد 
والمقترحــات المقدمــة مــن إدارة المخاطــر 
التصحيحيــة  التدابيــر  اقتراحــات  وتقديــم 

الشــركة. إدارة  إلــى  المناســبة 

مناقشــة نظــام الرقابــة الداخليــة باإلجمــال ط. 
ــه  ــه يحقــق غايت ــد مــن أّن مــع اإلدارة والتأّك
الهادفــة إلــى تطويــر نظــام فعــال للرقابــة 

الداخليــة.

النظــر فــي نتائــج التحقيقــات األساســية ي. 
التــي  الداخليــة  الرقابــة  قضايــا  فــي 
األشــخاص  إلــى  المجلــس  يســندها 
المعنييــن أو بنــاء علــى مبــادرة مــن اللجنــة 

اإلدارة. مجلــس  موافقــة  بعــد 

التنســيق ك.  سالســة  علــى  الحــرص 
الداخلييــن  الحســابات  مدققــي  بيــن 
والخارجييــن، والتأكــد مــن توافــر المــوارد 
الداخلــي  التدقيــق  لهيئــة  الالزمــة 
هــذه  كفــاءة  مراجعــة  إلــى  باإلضافــة 

ومراقبتهــا.  الهيئــة 

مراجعــة السياســات واإلجــراءات الماليــة ل. 
للشــركة. والمحاســبية 

ــة المدقــق الخارجــي وخطــة م.  مراجعــة مهّم

استفســارات  أيــة  فــي  والبحــث  عملــه 
الحســابات  مدقــق  يرفعهــا  جوهريــة 
بالســجالت  يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  إلــى 
المحاســبية والحســابات الماليــة أو أنظمــة 
والموافقــة  لهــا  واالســتجابة  التحكــم، 

. عليهــا 

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

الخارجــي. المدقــق  مهّمــة 

فــي س.  العامليــن  تمكــن  قواعــد  وضــع 
أي  عــن  ســًرا  اإلبــالغ  مــن  الشــركة 
ــة،  ــر المالي ــة فــي التقاري انتهــاكات محتمل
وقضايــا الرقابــة الداخليــة أو غيرهــا مــن 
المناســبة  الخطــوات  واتخــاذ  المســائل 
فــي  مســتقلة  عادلــة  تحقيقــات  إلجــراء 

المذكــورة. االنتهــاكات 

الشــركة ع.  التــزام  نطــاق  علــى  اإلشــراف 
المصالــح  وتضــارب  الســلوك  بمدّونــة 
مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارة 

الشــركة.

التشــغيلية ذات ف.  القواعــد  تنفيــذ  ضمــان 
الصلــة بالمهــام والصالحيــات المســندة 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

تقديــم تقريــر إلــى المجلس حــول القضايا ص. 
الــواردة فــي هــذه الفقرة.

حســبما ق.  أخــرى  قضايــا  أي  فــي  النظــر 
المجلــس. يحددهــا 

اجتمعــت لجنــة التدقيــق أربــع مــّراٍت فــي خــالل 
محاضــر  تســجيل  حالًيــا  ويتــّم   ،201٥ العــام 
رئيــس  يقــّدم  عليهــا.  والموافقــة  االجتمــاع 
لجنــة التدقيــق دوريــا تقريــره اللجنــة المتعّلــق 
ــة إلــى اجتمــاع المجلــس  بمخرجــات هــذه  اللجن
التدقيــق   للجنــة  اجتمــاع  كّل  بعــد  المنعقــد 
الماليــة  المســائل  بشــأن  توصيــة  ويوفــر 

وغيرهــا. الدوريــة 

لجنة الترشيح والتعويضات

شّكل مجلس اإلدارة لجنًة تابعًة للمجلس ُعرفت باسم لجنة الترشيح والتعويضات. تتأّلف هذه اللجنة من أعضاء المجلس المبّينين أدناه:

وتتضّمن مسؤوليات لجنة التدقيق
)على سبيل الذكر ال الحصر( األمور التالية:

اإلدارة 	  مجلــس  أعضــاء  تمّتــع  مــن  التأّكــد 
الــدوام. علــى  باالســتقاللية  المســتقلين 

والمزايــا 	  المكافــآت  منــح  سياســة  صياغــة 
مجلــس  ألعضــاء  والرواتــب  والحوافــز 
اإلدارة والعامليــن فــي الشــركة ومراجعــة 
اللجنــة  تتحقــق  ســنوًيا.  السياســة  هــذه 
الممنوحــة  والمزايــا  المكافــآت  أن  مــن 
لــإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة معقولــة 

الشــركة.  أداء  مــع  ومتوافقــة 

تحديــد مــا حاجــات الشــركة إلــى الموظفيــن 	 
المؤهليــن علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا وغيرهــم مــن الموظفيــن وأســاس 

اختيارهــم.

الخاصــة 	  البشــرية  المــوارد  خّطــة  صياغــة 
بالشــركة وسياســتها التدريبيــة واإلشــراف 
ســنوًيا.  ومراجعتهمــا  وتطبيقهمــا  عليهمــا 

تنظيــم ومتابعــة إجــراءات الترشــيح لعضويــة 	 
بهــا  المعمــول  للقوانيــن  وفقــا  المجلــس 

فضــال عــن هــذا القــرار.

لعضويــة 	  للترشــيح  سياســة  صياغــة  تتــم 
مجلــس اإلدارة تهــدف إلــى مراقبــة التنــوع 
وتشــجيع  المجلــس  داخــل  الجنســين  بيــن 
اإلنــاث علــى الترّشــح لعضويــة مجلــس إدارة 

الشــركة.

ــات الالزمــة إلجــراء المراجعــات 	  اتخــاذ الترتيب
ومراجعــة  الخــاص،  اللجنــة  ألداء  الدوريــة 
ســنوًيا  المرجعيــة  وشــروطها  دســتورها 
ــى األقــل لضمــان أنهــا تعمــل بأقصــى  عل
قــدر مــن الفعاليــة، والتوصيــة بإجــراء أيــة 
إلــى  ورفعهــا  ضروريــًة  تعتبرهــا  تغييــراٍت 

عليهــا. للموافقــة  اإلدارة  مجلــس 

الصالحية الدورالسيد فاروق أرجوماندالرقم التسلسلي

عضو مستقل غير تنفيذيالرئيسالسيد فاروق أرجوماند1.

عضو مستقل غير تنفيذيعضو السيد آيالور سوبارامان2.

عضو مستقل غير تنفيذيعضوالسيد يحيى نورالدين٣.

الرقابة الداخلية

أمــام  مســؤول  أنــه  اإلدارة  مجلــس  يــدرك 
المســتدامة  القيمــة  إنتــاج  عــن  المســاهمين 
لألعمــال  إدارتــه  خــالل  مــن  لهــم  وتقديمهــا 
وبالتالــي، يتحّمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية 
الشــاملة عــن ضمــان قيــام اإلدارة التنفيذيــة 
ــة  ــة داخلي ــذ نظــام رقاب ــم وتنفي العامــة بتصمي
وكفاءتهــا،  العمليــات  فعاليــة  يضمــن  فعــال 
واالمتثــال  دقيقــة  ماليــة  تقاريــر  وتقديــم 
بمــا  بهــا  المعمــول  واللوائــح  للقوانيــن 
 2009 لســنة   ٥18 رقــم  الــوزاري  القــرار  فيهــا 
بشــأن ضوابــط الحوكمــة ومعاييــر االنضبــاط 

لمؤسســي.  ا

يكّلــف مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق مهّمــة 
ــة ورفــع  ــة الداخلي ــى نظــم الرقاب اإلشــراف عل
بشــأن  المجلــس  إلــى  محّدثــة  دورّيــة  تقاريــر 
توفيــر المــوارد، وإجــراء االختبــارات، وإبالغــه 
باألعطــال الطارئــة علــى الرقابــة الداخليــة فــي 

الشــركة.

آيكون ناين ألمز
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يكــون المــدراء مســؤولين عــن ضمــان اتبــاع المعاييــر المحاســبية المرعيــة وأن السياســات المحاســبية المناســبة، المطبقــة 
بشــكل مالئــم والمدعومــة بقــرارات وتقديــرات صائبــة، قــد تــم اســتخدامها فــي إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة 

بتاريخ ٣1 ديسمبر2014  

ويؤكد المدراء على التزامهم بالمتطلبات المذكورة أعاله إلعداد القوائم المالية.

ويكــون المــدراء مســؤولين عــن مســك ســجالت محاســبية مالئمــة تكشــف بشــكل دقيــق فــي أي وقــت عــن الوضــع 
المالــي للشــركة. كمــا أنهــم مســؤولون عــن حمايــة أصــول الشــركة وبالتالــي اتخــاذ خطــوات معقولــة لمنــع وكشــف االحتيــال 

والمخالفــات األخــرى.

ويطلب من المدراء عند إعداد القوائم المالية ما يلي:

ضمان التزام الكشوف المالية بعقد التأسيس والنظام األساسي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،

اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها بشكل مالئم. 

تقديــم معلومــات، بمــا فــي ذلــك السياســات المحاســبية، بطريقــة تــزود بمعلومــات ذات صلــة وموثــوق بهــا ومتجانســة 
ومفهومــة. 

اتخاذ قرارات وتقديرات معقولة وصائبة. 

إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس المســائل الجاريــة، مــا لــم يكــن مــن غيــر المالئــم التســليم بــأن الشــركة ســوف تســتمر 
فــي العمــل.

اعتمده مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليه بالنيابة عن المجلس بتاريخ 10 فبراير 201٥

سيد/ حسين سجواني 

رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عادل تقي 

المدير المالي التنفيذي للمجموعة

بيان مسؤوليات املدراء

تلتــــزم الشــــركة بالمعاييــــر الدوليــــة إلعــداد التقاريــر الماليــــة. ويقــوم المــدراء 
بإعــــداد القوائــــم الماليــــة لــــكل ســــنة ماليــــة بحيــــث تعطــــي نظــــرة حقيقيــــة 
وعادلــة عــن شــؤون الشــركة فــي نهايــة الســنة الماليــة وكذلــك عــن األربــاح 

أو الخســــائر لتلــــك الفتــرة.

داماك ميزون كانال فيوز
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أ . االجتماع العام القادم لداماك العقارية دبي ش.م.ع.

19 أبريل 201٦التاريخ

منتجع ويستين دبي شاطئ الميناء السياحيالمكان

٥ إلى ٧ مساًءالزمان

ب . أسماء ورموز داماك العقارية دبي ش.م.ع,
إّن أســهم دامــاك مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي. حتــى تاريــخ ٣1 
بــه،  مصــرح  ســهم  مليــون   ٦،0٥0 دامــاك  امتلكــت   ،201٥ ديســمبر 

واحــدًا. إماراتيــًا  درهمــًا  كلفتــه  تبلــغ  بالكامــل،  ومصــدر ومدفــوع 

DAMACالرمز في سوق دبي المالي

DAMAC UHاالسم في بلومبرج

DAMAC.DUاالسم في رويترز

دبــي  ناســداك  فــي  مدرجــة  العقاريــة  دامــاك  إّن شــهادات صكــوك 
والبورصــة األيرلنديــة تحــت اســم ألفــا ســتار هولدنــغ ليمتــد. حتــى تاريــخ 
٣1 ديســمبر 201٥، امتلكــت دامــاك شــهادات صكــوك مدرجــة ومتداولــة 
بقيمــة ٦٥0 مليــون دوالر أميركــي، وقــد تــم إصدارهــا فــي أبريــل 2014 
علــى أن تســتحق بعــد ٥ ســنوات بمعــدل ربحــي 4,9٧٪ مســتحق الدفــع 

مرتيــن فــي الســنة.

DAMACR419USDالرمز في ناسداك دبي

الرمز في الالئحة اليومية الرسمية 
BLD35Z2للبورصة األيرلندية

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

الفترة
توزيعات

األرباح النقدية
توزيعات األرباح 

أسهم مجانية%النقدية للسهم الواحد
تاريخ 

االستحقاق
تاريخ توزيعات 
تاريخ التوزيعتاريخ التسويةاألرباح السابق

تقويم سنة 
٣0 مارس 10.00٪صفرصفر2014

201٥
٣1 مارس 

غير متوفر1 أبريل 201٥201٥

النصف األول 
21 سبتمبر 10.00٪0,10درهم إماراتي1000٪من سنة 201٥

201٥
22 سبتمبر 

201٥
29 سبتمبر 

٥ أكتوبر 201٥201٥

النصف الثاني 
----ال يوجد0.1٥درهم إماراتي1٥٪من سنة 201٥*

أخيــرة لألربــاح  توزيعــات  اقتــرح مجلــس اإلدارة  فــي ٣ مــارس 201٦، 
التــي  للفتــرة  الواحــد  للســهم  إماراتــي  درهــم   0.1٥ بقيمــة  النقديــة 
تنتهــي فــي ٣1 ديســمبر 201٥، وهــي تخضــع لموافقــة المســاهمين 

فــي االجتمــاع العــام القــادم.

بالنســبة إلــى حصــص األربــاح التــي لــم تتــم المطالبــة بهــا، يرجــى بعــث 
رســالة إلكترونيــة إلــى investor.relations@damacgroup.com. يرجــى 
ذكــر االســم وتوزيعــات األربــاح فــي الفتــرة التــي تطالبــون بهــا وتدويــن 
رقــم المســتثمر الوطنــي الخــاص بكــم وفقــًا لســجالت ســوق دبــي 

المالــي.

معلومات املساهمني

"تم إدراج داماك العقارية 
في سوق دبي المالي 
بتاريخ  12 يناير 2015".

د- تفاصيــل المســاهمة فــي دامــاك العقارية 
دبي ش.م.ع.

شــطب إيصــاالت اإليــداع الدوليــة مــن بورصة 
لنــدن وإدراج  فــي ســوق دبــي المالي 

فــي  مــرة  ألول  العقاريــة  دامــاك  إدراج  تــم 
علــى   201٣ ديســمبر   ٣ يــوَم  لنــدن  بورصــة 
فتــح  مــع  عالميــة  إيداعــاٍت  إيصــاالت  شــكل 
بكلفــة 2,٦٥ مليــار دوالر  الســوقية  الرســملة 
العقاريــة  للتنميــة  دامــاك  كانــت  أميركــي. 
المحــدودة، والتــي تــم إدراجهــا فــي مركــز دبــي 
الرئيســي  المحــّرك  ُتعتبــر  العالمــي،  المالــي 
العقاريــة  للتنميــة  دامــاك  اإلدراج.  ألهــداف 
المحــدودة هــي مالكــة كل األصــول العقاريــة 
فــي دامــاك. بــاع رئيــس مجلــس اإلدارة نســبة 
العامــة،  إلــى  القابضــة  شــركته  مــن   ٪14,28
فجمــع  االســتثمارية،  المؤسســات  أهمهــم 
مبلغــًا ُيقــّدر بحوالــي ٣٧9 مليــون دوالر أميركي 

عامــة. أوليــة  بصيغــة إصــدارات 

حالــة  الســنة  لقرابــة  اإلدارة  مجلــس  راقــب 
واســتنادًا  كثــب،  عــن  اللوائــح  فــي  اإلدراج 
إلــى توصيــة مســاهمين عــدة ومستشــارين 
مســتقلين، قّيــم خيــار اإلدراج فــي البورصــة 
المالــي.  دبــي  ســوق  والمحليــة،  الرئيســية 
فــي  الســيولة  زيــادة  فــي  ذلــك  ســاهم 

مجــال  فــي  للمســتثمرين  وســمح  البورصــة 
دامــاك. فــي  بالمشــاركة  التجزئــة  تجــارة 

ُتعتبــر دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. المحــّرك 
المالــي.  دبــي  ســوق  فــي  األولــي  لــإلدراج 
إنهــا شــركة مســاهمة عامــة خاضعــة لقوانيــن 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 19٧8 ومســجلة 
فــي  دامــاك  إدراج  ُيعتبــر  دبــي.  إمــارة  فــي 
ــي تحــواًل مــن إدراجهــا فــي  ــي المال ســوق دب
بورصــة لنــدن إلــى إدراجهــا فــي ســوق دبــي 
ــر تشــكيل الملكيــة فــي  المالــي مــن دون تغيي
رؤوس  فــي  زيــادة  أي  تحصــل  لــم  الشــركة. 
فــي  دامــاك  إدراج  أثنــاء  الجديــدة  األمــوال 

ســوق دبــي المالــي.

العقاريــة  دامــاك  اســتحوذت  البدايــة،  فــي 
مــن   ٪8٥,٧2 نســبة  علــى  ش.م.ع.  دبــي 
فــي ٣0  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  الملكيــة 
يونيــو 2014، وأصبحــت الشــركة األم لدامــاك 
 1 مــن  اعتبــارًا  المحــدودة  العقاريــة  للتنميــة 
 ،2014 ســبتمبر  فــي  الحقــًا   .2014 يوليــو 
تبقــى مــن  َمــن  لمنــح  طرحــت دامــاك عرضــًا 
المســاهمين العمومييــن الذيــن تبلــغ نســبتهم 
14,28٪، فرصــة الســتبدال إيصــاالت اإليداعات 
هــذه  فــي  مســاهمتهم  لتحويــل  الدوليــة، 
مشــابهة  اقتصاديــة  فائــدة  إلــى  اإليصــاالت 
مــع  ش.م.ع.،  دبــي  العقاريــة  دامــاك  فــي 
نيتهــم بــاإلدراج فــي ســوق دبــي المالــي. نجــح 
عــرض االســتبدال فــي 9 ينايــر 201٥ إذ فّضلــت 
نســبة 9٧,44٪ مــن المســاهمين العمومييــن 
عمليــة  الدوليــة  اإليداعــات  إيصــاالت  فــي 
حيــازة  زيــادة  فــي  ســاهمت  التــي  التحويــل 
دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. لدامــاك للتنمية 
 .٪99.٦٣ نســبة  فبلغــت  المحــدودة  العقاريــة 
ــة دبــي ش.م.ع. فــي  ــم إدراج دامــاك العقاري ت
ســوق دبــي المالــي فــي 12 ينايــر 201٥ وبلــغ 
فتــح ســوق الرســملة الســوقية ٣,8 مليــار دوالر 

أميركــي )تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك علــى أســاس 
إغــالق ســوق الرســملة الســوقية فــي بورصــة 

لنــدن فــي 9 ينايــر 201٥(.

قبــل إدراج الشــركة فــي ســوق دبــي المالــي 
قــام  العائلــي،  اإلرث  تخطيــط  مــن  وكجــزء 
المســاهم  وهــو  ســجواني  حســين  الســيد 
الرئيســي ورئيــس مجلــس اإلدارة بنقــل ٪1٣.٥ 
الممتــدة.  أســرته  إلــى  الشــركة  ملكيــة  مــن 
وتبلــغ حصتــه حاليــًا ٧2.22٪ فقــط كمــا ورد فــي 

العــام. الســجل 

إلــى  المســاهمين  معظــم  انتقــال  عقــب 
اإلدارة  مجلــس  اختــار  المالــي،  دبــي  ســوق 
مــن   ٪2,٥٦ وهــي  المتبقيــة  النســبة  ســحب 
اإليداعــات  إيصــاالت  فــي  المســاهمين 
لقوانيــن  وفقــًا   201٥ مــارس  فــي  الدوليــة 
شــطب  قــرر  كمــا  لنــدن،  بورصــة  وأنظمــة 
دامــاك مــن الئحــة بورصــة لنــدن بعــد االمتثــال 
ُتعتبــر  حاليــًا،  التنظيميــة.  الموافقــات  لــكل 
مالكــة  المحــدودة  العقاريــة  للتنميــة  دامــاك 
ــة  ــة وشــركة تابعــة مملوك كل األصــول العقاري
بالكامــل مــن دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. 
اآلن، تمتلــك دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. 
قاعــدة مســاهمين متنّوعــة، مؤسســية وفــي 
ــح عــدد المســاهمين  ــة، وقــد أصب مجــال التجزئ
فيهــا 1٦00 مســاهم حّتــى ٣1 ديســمبر 201٥.

شــركات   10 أفضــل  بيــن  مــن  دامــاك  ُتعتبــر 
فــي ســوق  الســوقية  الرســملة  فــي مجــال 
ــك  ــي تمتل ــي وإحــدى الشــركات الت ــي المال دب
أكبــر قــدٍر مــن الســيولة فــي البورصــة، بمــا 
أّن متوســط قيمــة التــداول اليومــي بلــغ ٦2 
مليــون درهــم إماراتــي )أي حوالــى 1٧ مليــون 
دوالر أميركــي( فــي اليــوم الواحــد فــي ســوق 

دبــي المالــي عــام 201٥.          

  كبار المساهمين ٧2.22٪
  مالك األسهم ٪2٧.٧8
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٧4٧٥ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره والبيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة لشــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة 
)معــًا "المجموعــة"( للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 201٥. بلــغ الربــح للســنة 4,٥14/8 مليــون درهــم )2014: ٣ /٣,48٣ مليــون درهــم(. 

األنشطة الرئيسية
يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في االستثمار في شركات التطوير العقاري.

فيما يلي الحركة في األرباح المستبقاة:

ألف درهمألف درهم

4,0٧2,٥1٧الرصيد في ٣1 ديسمبر 2014

٥9٧,٦٧٣تأثير التغير في السياسة المحاسبية )إيضاح 2-٣(

4,٦٧0,190الرصيد كما في 1 يناير 201٥

الربح للسنة

8,٥٣٦,0٦٧اإليرادات

)٣,4٦9,00٦(تكلفة المبيعات

٦2٧,٦24الفائدة وإيرادات أخرى

)1,1٧9,8٥٥(مصاريف

4,٥14,8٣0المجموع

)1٧٧.2٧٦(تحويل إلى احتياطي قانوني

٧٥2,٣٣٦االستحواذ على حصة غير مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة )إيضاح ٣-٣(

)1,0٥0,000(إصدار أسهم منحة )إيضاح ٣٣(

)٥٥0,000(توزيعات أرباح نقدية )إيضاح ٣٣(

8.1٦0.080الرصيد كما في ٣1 ديسمبر 201٥

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير جملس اإلدارة

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
دبي- اإلمارات العربية املتحدة

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



٧٦٧٧ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

السادة المساهمين 
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

دبي 
اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. )»الشــركة«( والشــركات التابعــة لهــا )معًا«المجموعــة«(، 
والتـــي تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان التغُيـــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد 

وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ، وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخــرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإعدادهــا طبًقــا لمتطلبــات 
األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 201٥، وعــن تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحددهــا اإلدارة علــى 

أنهــا ضروريــة لتتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مســـؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى تدقيقنــا. لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، 
وتتطلــب تلــك المعاييــر أن نتقيــد بمتطلبــات قواعــد الســلوك المهـــني وأن نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا 

كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة.

ويتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى بّينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.  تســتند اإلجــراءات 
المختــارة إلــى تقديــر مدقــق الحســابات، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن 
ــة للمجموعــة والمتعلقــة  ــة الداخلي ــار إجــراءات الرقاب ــام بتقييــم تلــك المخاطــر، يأخــذ مدقــق الحســابات فــي االعتب ــد القي ــال أو عــن خطــأ. وعن احتي
باإلعــداد والعـــرض العــادل للبيانــات الماليــة الموحــدة، وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب الظــروف، وليــس لغــرض إبــداء رأي 
حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة. كمــا يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات 

المحاســبية المعــدة مــن قبــل اإلدارة، وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي للبيانــات الماليــة الموحــدة. 

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق. 

يتبع؛؛؛

تقرير مدقق احلسابات املستقل )تتمة(تقرير مدقق احلسابات املستقل

الـرأي
فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد لشــركة دامــاك العقاريــة دبــي 
ش.م.ع. وشــركاتها التابعــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا 

للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 201٥، نفيد بما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛. 1

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بمــا يتطابــق، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة . 2
المتحــدة رقــم )2( لســنة 201٥؛

أن الشركة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛. ٣

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

ــة الموحــدة اســتثمارات المجموعــة فــي األســهم والســندات، حيــث تتضمــن تلــك االســتثمارات . ٥ ــات المالي يبيــن إيضاحــي٣-٣ و10 حــول البيان
ــة فــي ٣1 ديســمبر 201٥؛ المشــتريات واالســتثمارات التــي قامــت بهــا المجموعــة خــالل الســنة المنتهي

يظهــر اإليضــاح رقــم 20 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة معامــالت األطــراف ذات العالقــة الجوهريــة والشــروط واألحــكام التــي بموجبهــا تــم . ٦
إبـــرام تلــك المعامــالت؛

أنــه، وفًقــا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا، لــم يتبيــن لنــا مــا يدعونــا لالعتقــاد بــأن المجموعــة قــد ارتكبــت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣1 . ٧
ديسمبـــر 201٥ أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 201٥ أو لعقد تأســيس الشــركة 

ممــا قــد يؤثــر جوهرًيــا علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي الموحــد كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥؛ 

يشير اإليضاح رقم 2٣ حول البيانات المالية الموحدة إلى المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة.. 8

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

موسى الرمحي
شريك

رقم القيد بسجل مدققي الحسابات: 8٧2
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

10 فبراير 201٦
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20152014إيضاحات
ألف درهمألف درهم

الموجودات

663,87559,941الممتلكات والمعدات

9,143,7708,553,738 7عقارات قيد التطوير

788,655852,750 8موجودات مالية أخرى

3,803,4322,729,027 9ذمم تجارية مدينة وأخرى

147,00018,372 10استثمارات مالية

119,500,7656,612,368النقد وأرصدة بنكية

23,44٧,49٧18,826,196مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية

 ٥,000,000 ٦,0٥0,000 12رأس المال 

1٣٥٣٣,٦4٣٣٥٦,٣٦٧احتياطي قانوني

)4,912,810()4,912,810(14احتياطي إعادة هيكلة المجموعة

8.1٦0.0804,0٧2,٥1٧أرباح مستبقاة

9,8٣0,91٣4,٥1٦,0٧4حقوق عائدة لمساهمي الشركة

٧٥2,٣٣٦-٣-٣حقوق األطراف غير المسيطرة 

9,830,9135,268,410مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

1,024,90٥2٧٦,٧٣٥ 1٥قروض بنكية

2,٧٣9,٧1٦2,٣٦٧,94٦ 1٦شهادات صكوك

٣٣,2٧028,9٥٧ 1٧مخصص نهاية خدمة الموظفين

18٥,٥٣٣,221٧,29٥,1٣1مبالغ مدفوعة مقدًما من عمالء

194,28٥,4٧2٣,٥48,٦٧2ذمم تجارية دائنة وأخرى

40,٣4٥ -20المطلوب لطرف ذو عالقة

13,616,58413,55٧,٧86مجموع المطلوبات

23,44٧,49٧18,826,196مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

عادل تقي  حسين سجواني 
المدير المالي التنفيذي للمجموعة  رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 

بيان املركز املايل املوحد 
كما في 31 ديسمبر 2015

بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاحات
ألف درهمألف درهم

218,536,06٧٣,٧40,0٣4اإليرادات 
)1,٥10,٧2٧()3,469,006(تكاليف المبيعات

5,06٧,0612,229,٣0٧إجمالي الربح
503,935٣8,44٣ 22إيرادات تشغيلية أخرى

)٥٣2,٧98()8٧3,848(2٣مصاريف عمومية وإدارية وبيعية
)1٣٣,٦1٣()140,٧38(عموالت وساطة

)٧,٦40()12,630(٦االستهالك
1٥٥,٦1٦-٧عكس انخفاض القيمة على العقارات قيد التطوير

1,281,9٦٣ -الربح المحقق من االعتراف باستثمار في شركة زميلة
4٥٧,992 -حصة الربح في شركة زميلة

 2,919 -2٥الربح للسنة من العمليات المتوقفة
4,543,٧80٣,492,189 الربح التشغيلي

33,50820,9٧8 24الدخل األخر
90,181٣٧,99٥ إيرادات تمويل
)٦٧,8٧8()152,639(تكاليف تمويل

4,514,830٣,48٣,284الربح للسنة
الدخل الشامل األخر

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
٥1٧,٥٦٣--  ربح غير محقق من القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع

)1,281,9٦٣( --  الربح المحقق من االعتراف باستثمار في شركة زميلة
)٣1٥( --  احتياطي إعادة التقييم الستثمارات مالية معاد تدويرها عند االستبعاد

)٧٦4,٧1٥( -الخسارة الشاملة األخرى للسنة
4,514,8302,٧18,٥٦9مجموع الدخل الشامل للسنة

الربح للسنة العائد لـ:
4,514,830٣,2٣4,٧4٧مساهمي الشركة

248,٥٣٧ -أطراف غير مسيطرة
4,514,830٣,48٣,284

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد لـ:
4,514,8302,4٦9,98٧مساهمي الشركة

248,٥82 -أطراف غير مسيطرة
4,514,8302,٧18,٥٦9

الربح للسهم
٣20.٧50.٦2األساسي والمخفض )درهم(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 



8081 البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

رأس المال
احتياطي 
قانوني

احتياطي 
إعادة هيكلة 
المجموعة

احتياطي 
إعادة تقييم 
أرباح مستبقاةاالستثمارات

حقوق عائدة 
لمساهمي 
الشركة

حقوق 
األطراف غير 
المجموعالمسيطرة

ألف درهـمألف درهـمألف درهمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

الرصيد في 1 يناير 
2014

٣,000,000٣0٥,٣2٧٦-٦4,40098,2٣٧4,1٦٧,9٦٣-4,1٦٧,9٦٣

2,000,000-2,000,000----2,000,000إصدار أسهم جديدة 

االستحواذ على 
حصة مسيطرة في 

شركة داماك للتنمية 
العقارية المحدودة 

)إيضاح ٣-٣ و2٦(

--)4,912,810(٣1٥٣,142,020)1,٧٧0,4٧٥(٥88,8٦٧)1,181,٦08(

مجموع الدخل 
الشامل للسنة

--)٧٦4,٧1٣)٥,2٣4,٧4٧2,4٧0,0٣2248,٥٣٧2,٧18,٥٦9

تحويل إلى 
االحتياطي القانوني 

-٥1,041--)٥1,041(---

توزيعات أربـاح )إيضاح 
)٣٣

----)2,٣٥1,44٦()2,٣٥1,44٦()8٥,0٦8()2,4٣٦,٥14(

الرصيد في ٣1 
ديسمبر 2014

٥,000,000٣٥٦,٣٦٧)4,912,810(-4,0٧2,٥1٧4,٥1٦,0٧4٧٥2,٣٣٦٥,2٦8,410

تأثير التغيير في 
السياسة المحاسبية 

)إيضاح 2-٣(

----٥9٧,٦٧٣٥9٥-٧,٦٧٣9٧,٦٧٣

الرصيد في 1 يناير 
201٥

٥,000,000٣٥٦,٣٦٧)4,912,810(-4,٦٧0,190٥,11٣,٧4٧٧٥2,٣٣٦٥,8٦٦,08٣

االستحواذ على حصة 
غير مسيطرة في 

شركة داماك للتنمية 
العقارية المحدودة 

)إيضاح ٣-٣(

----٧٥2,٣٣٦٧٥2,٧٥(٣٣٦2,٣٣٦(-

مجموع الدخل 
الشامل للسنة

----4,٥14,8٣04,٥14,8٣0-4,٥14,8٣0

تحويل إلى 
االحتياطي القانوني 

-1٧٧,2٧٦--)1٧٧.2٧٦(---

إصدار أسهم منحة 
)إيضاح ٣٣(

1,0٥0,000---)1,0٥0,000(---

توزيعات أربـاح )إيضاح 
)٣٣

----)٥٥0,000()٥٥0,000(-)٥٥0,000(

الرصيد في 31 
ديسمبر 2015

6,050,000533.643)4,912,810(-8.160.0809,830,913-9,830,913

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

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

بيـان التدفقات النقدية املوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014
ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

4,514,830٣,48٣,284الربح للسنة

تعديالت لـ :

12,630٧,8٦2 استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح ٦(

10,634٥,٦8٥  مخصص نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 1٧(

)1,089(-  الربح من استبعاد استثمارات مالية )إيضاح 24(

5٧82,٦0٣ الخسارة من سحب ممتلكات ومعدات من الخدمة

9,٧831,981 إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك )إيضاح 1٦(

)1,281,9٦٣(-الربح المحقق من االعتراف باستثمار في شركة زميلة

)4٥٧,992(-حصة الربح من شركة زميلة 

)٣,248(-الربح للسنة من عمليات متوقفة )إيضاح 2٥(

152,639٦٧,8٧8تكاليف تمويل

)٣٧,99٥()90,181(إيرادات تمويل

80,٧٧٥)4,26٧()عكس مخصص( / مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة )إيضاح 9(

)1٥٥,٦1٦(-عكس انخفاض قيم عقارات قيد التطوير )إيضاح ٧(

4,606,6461,٧12,1٦٥التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)80٣,2٦9()1,034,140(الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى

22٥-النقص في المخزون

40,19٦)40,345()النقص( / الزيادة في مطلوب إلى طرف ذو عالقة

940,٧٧9 ٧31.٧46الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

)1,484,1٥9()1,18٧,428(الزيادة في عقارات قيد التطوير

٦٥8.442)582.085()النقص( / الزيادة في مبالغ مدفوعة مقدًما من عمالء

2,494,3941,0٦4,٣٧9النقد الناتج من العمليات 

)40,٣8٦()14٧,585(تكاليف تمويل مدفوعة

69,42٧٣9,14٥فوائد مقبوضة

)248()6,321(تعويض مخصص نهاية خدمة الموظفين المدفوع )إيضاح 1٧(

2,409,9151,0٦2,890صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 



828٣ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

20152014
ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)14,٦91()1٧,142(شراء ممتلكات ومعدات )إيضاح ٦(

النقص / )الزيادة( في ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر
)1,2٥9,21٣(356,266)إيضاح 11(

1٧4,91٦-عائدات استبعاد استثمارات مالية

)٣,490()128,628(االستحواذ على استثمارات مالية )إيضاح 10(

)٣٧٣,1٦2(64,095النقص / )الزيادة( في موجودات مالية أخرى

)814(-صافي النقد المدفوع من عمليات متوقفة )إيضاح 2٥(

صافي النقد المقبوض من االستحواذ على حصص مسيطرة  في داماك للتنمية العقارية 
٦,11٥,٥٦8 -المحدودة)إيضاح 2٦(

2٧4,5914,٦٣9,114صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

830,0202٧٦,٧٣٥عائدات قروض بنكية خالل السنة 

)٣0,8٧0()81,850(سداد قروض بنكية خالل السنة

 -361,98٧صافي عائدات إصدار شهادات صكوك )إيضاح 1٦(

)٥9٥,40٣()550,000(توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح ٣٣(

)٣49,٥٣8(560,15٧صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

 ٥,٣٥2,4٦٦ 3,244,663صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

 ٦89 5,353,155النقد وما يعادله في بداية السنة

 ٥,٣٥٣,1٥٥ 8,59٧,818النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 11(

معامالت غير نقدية

)1,841,111()1,050,000(توزيعات أرباح )إيضاح ٣٣(

-)٧52,336(االستحواذ على حصص غير مسيطرة في داماك للتنمية العقارية المحدودة )إيضاح ٣-٣(

)٥,٣0٥,٣2٦(-االستحواذ على حصص مسيطرة في داماك للتنمية العقارية المحدودة )إيضاح 2٦(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 

بيـان التدفقات النقدية املوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

1- معلومات عامة

تأسســت شــركة دامــاك العقاريــة دبــي ش.م.ع. )"الشــركة" أو "الشــركة األم"( فــي دبــي بتاريــخ 20 يونيــو 19٧٦ كشــركة مســاهمة عامــة، وتمــارس 
عملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب رخصــة تجاريــة صــادرة فــي دبــي. عنــوان مكتــب الشــركة المســجل ص.ب. 122٦٥، دبــي، 

اإلمــارات العربية المتـــحدة.

يعد أكبر مساهمي الشركة هو السيد حسين سجواني )رئيس مجلس اإلدارة(.

تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة أنشطة تطوير العقارات في الشرق األوسط.

2- تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة

2-1 المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري على البيانات المالية الموحدة

تــم تطبيــق المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، وهــي المعاييـــر التـــي أصبحــت 
ســارية للفتـــرات الســنوية التـــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايـــر 201٥ أو بعــد ذلــك التاريــخ، والتـــي علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لتطبيقهــا أي تأثيـــر جوهــري 

علــى المبالــغ المعروضــة للســنة الحاليــة أو الســنوات الســابقة، إال أنــه قــد يؤثـــر علــى محاســبة المعامــالت أو التعاقــدات المســتقبلية.

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة 2010 – 2012، والتـــي تتضمــن تعديــالت علــى المعاييـــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريـــر الماليــة 2 و ٣ و 8 و 1٣ وعلــى المعاييـــر المحاســبية الدوليــة 1٦و 24 و٣8.

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة 2011 – 201٣، والتـــي تتضمــن تعديــالت حــول المعاييـــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريـــر الماليــة 1 و ٣ و 1٣ وحــول المعيــار المحاســبي الدولــي 40.

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

2-2 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد 

لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المســبق للمعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة التـــي تــم إصـــدارها ولــم يتــم ســريانها 
بعــد:

المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
معمول بها لفتـرات

سـنوية تبدأ في أو بعد

1 ينايـر 201٦المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 14 الحسابات المؤجلة تنظيمًيا

1 ينايـر 201٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1: عرض البيانات المالية بشأن مبادرة اإلفصاح

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 11 الترتيبــات التعاقديــة المشــتركة لبيــان محاســبة 
االســتحواذ علــى الحصــص فــي العمليــات المشــتركة.

1 ينايـر 201٦

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1٦ الممتلــكات، اآلالت والمعــدات والمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم ٣8 الموجــودات غيـــر الملموســة، وذلــك بشــأن إيضــاح طــرق االســتهالك واإلطفــاء والقيــاس المقبولة.

1 ينايـر 201٦

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1٦ الممتلــكات، اآلالت والمعــدات والمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 41 الزراعــة، حــول حامــل النبــات.

1 ينايـر 201٦

بالمحاســبة  والمتعلقــة  المنفصلــة  الماليــة  البيانــات   2٧ رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
لالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة اختيارًيــا باســتخدام طريقــة حقــوق 

الملكيــة فــي بيانــات ماليــة منفصلــة

1 ينايـر 201٦

ــار الدولــي  ــة الموحــدة، والمعي ــات المالي ــة رقــم 10 البيان ــر المالي ــار الدولــي إلعــداد التقاريـ تعديــالت علــى المعي
ــر الماليــة رقــم 12 اإلفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت األخــرى، والمعيــار المحاســبي الدولــي  إلعــداد التقاريـ
رقــم 28 االســتثمار فــي الشــركات الزمليــة والمشــاريع المشتـــركة، وذلــك فيمــا يتعلــق بتطبيــق اســتثناء التوحيــد 

علــى المنشــآت االســتثمارية.

1 ينايـر 201٦

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



848٥ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

2- تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة)تتمة(

2-2 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد )تتمة(

المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
معمول بها لفتـرات

سـنوية تبدأ في أو بعد

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة 2012 – 2014 والتــي تشــمل تعديــالت 
علــى المعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة ٥ و ٧ والمعيــار المحاســبي الدولــي 19.

1 ينايـر 201٦

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )النســخ المعدلــة فــي 2009 و 2010 و 201٣ 
و2014(

يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 الصــادر فــي نوفمبــر 2009 متطلبــات جديــدة حــول االعتــراف 
بالموجــودات الماليــة واإلفصــاح عنهــا. وكان المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 قــد ُعــدل الحًقــا فــي 
ــراف.  ــة وقياســها وحــول إلغــاء االعت ــات المالي ــق بتصنيــف المطلوب ــات تتعل ــث يتضمــن متطلب ــر 2010 بحي أكتوب
وُعــدل كذلــك فــي نوفمبــر 201٣ ليتضمــن المتطلبــات الجديــدة بشــأن محاســبة التحــوط العــام. وفــي يوليــو 2014، 
صــدرت نســخة أخــرى معدلــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 حيــث كان الهــدف األساســي منــه 
أن يشــمل أ( متطلبــات انخفــاض القيمــة للموجــودات الماليــة، و ب( تعديــالت محــدودة علــى متطلبــات االعتــراف 
والقيــاس عــن طريــق تقديــم إحــدى فئــات قيــاس “القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر” علــى أدوات 

ديــن معينــة.

1 يناير 2018

نســخة معدلــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تشــمل متطلبــات محاســبة األدوات الماليــة 
تحــل محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣9 األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس. يتضمــن المعيــار متطلبــات 

تتعلــق بالجوانــب التاليــة:
تلــك  تحتهــا  تنضــوي  التــي  األعمــال  نمــط  إلــى  باإلشــارة  الماليــة  الموجــودات  ُتصنــف  القيــاس واالعتــراف: 
ــة  ــر المالي ــار الدولــي إلعــداد التقاري ــة. ويقــدم المعي ــة التعاقدي ــة وخصائــص تدفقاتهــا النقدي الموجــودات المالي
فــي نســخته الصــادرة فــي 2014 فئــة مــن فئــات »القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر« ألدوات ديــن 
معينــة. ويتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة وفــق هــذا المعيــار بالطريقــة ذاتهــا التــي ُتصنــف بهــا ضمــن المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم ٣9 مــع وجــود بعــض االختالفــات فــي المتطلبــات التــي ُيعمــل بهــا فــي قيــاس المخاطــر 

االئتمانيــة الخاصــة بــأي منشــأة.
انخفــاض القيمــة: مــع نســخة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 الصــادرة فــي 2014 والتــي تقــدم 
نظــام »خســارة ائتمانيــة متوقعــة« لقيــاس انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة، فلــم يعــد من الضــروري االعتراف 

بــأي واقعــة ائتمانيــة تحــدث قبــل أي خســارة ائتمانيــة.
محاســبة التحــوط: يقــدم المعيــار نظــام محاســبة تحــوط جديــد يهــدف إلــى توثيــق مزيــد مــن الصلــة بالكيفيــة التــي 

تكــون عليهــا المنشــآت التــي تعمــل فــي أنشــطة إدارة المخاطــر وقــت التعرضــات للمخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة.
إلغــاء االعتــراف: اســتمر العمــل بمتطلبــات إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة مــن المعيــار 

المحاســبي الدولــي رقــم ٣9.

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٧ األدوات الماليــة: اإلفصاحــات، وهــي التعديــالت 
بشــأن اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

عند تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 9 ألول مرة

ــر الماليــة رقــم ٧ األدوات الماليــة: إفصاحــات إضافيــة لمحاســبة  ــار الدولــي إلعــداد التقاري تعديــالت علــى المعي
التحــوط )والتعديــالت الالحقــة لهــا( الناتجــة مــن مقدمــة فصــل محاســبة التحــوط الــواردة بالمعيــار الدولــي إلعــداد 

التقريــر الماليــة رقــم 9.

عند تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم 9 ألول مرة

ــار تفصيــالت حــول الكيفيــة  ــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 1٦ عقــود اإليجــار، حيــث يتنــاول المعي المعي
التــي ســيقوم بهــا معــد المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة باالعتــراف بعقــود اإليجــار وقياســها وعرضهــا 
واإلفصــاح عنهــا. ويقــدم المعيــار نظــام محاســبة واحــد للمســتأجر بحيــث يتعيــن بموجبــه علــى المســتأجرين 
تســجيل موجــودات ومطلوبــات جميــع عقــود اإليجــار مــا لــم تكــن عقــود اإليجــار تمتــد لفتــرة 12 شــهًرا أو أقــل مــن 
ــار، تصنيــف  ــك. ويواصــل المؤجــرون، بموجــب المعي ــه عــن ذل ــم يكــن األصــل المعنــي تقــل قيمت ــك أو مــا ل ذل
عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية أو تمويليــة، مــع بقــاء منهــج المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
1٦ بشــأن محاســبة المؤجــر علــى حالــه إلــى حــد كبيــر بــدون تغيــر عــن ســلفه المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1٧.

1 يناير 2019

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة( 

2- تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة)تتمة(

2-2 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد )تتمة(

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديــالت التـــي ســيتم تطبيقهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا يبــدأ العمل 
بهــا. كمــا وتتوقــع المجموعــة أنــه قــد ال يكــون لتطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديــالت أي تأثيـــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة 

للمجموعــة فــي فتـــرة التطبيــق األولــي لهــا، وذلــك باســتثناء المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم 9.

ــر الماليــة رقــم 9 علــى المبالــغ  ــر الجوهــري الــذي قــد يحدثــه تطبيــق النســخة النهائيــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـ وعلــى الرغــم مــن التأثيـ
المرصــودة واإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بشــأن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة،إال أنــه 
ال يمكــن عمليــًا تقديــم تقديـــر معقــول بشــأن التأثيـــرات الناتجــة عــن التطبيــق وذلــك إلــى أن تجــري المجموعــة مراجعــة شــاملة ومفصلــة للمعيــار.

2-3 المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد قيد اإلصدار وغير المفعل بعد والمطبق بشكل مسبق من قبل المجموعة
صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1٥ اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء فــي مايــو 2014 ويســري تطبيقــه للفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الموافقــة علــى تبنــي تطبيقــه قبــل ذلــك. أجــرت المجموعــة مراجعــة علــى تأثيــر المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 1٥ علــى إيراداتهــا مــن العمليــات ووقــع اختيارهــا علــى تطبيــق المعيــار فــي تاريــخ يســبق تاريــخ 1 ينايــر 201٥. برجــاء الرجــوع 

إلــى إيضــاح ٣-٥.

لقــد ترتــب علــى اختيــار المجموعــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1٥ بأثــر رجعــي تطبيــق المعيــار للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 
201٥ )فتـــرة التطبيــق األولــي(. ويتطلــب التطبيــق الرجعــي المعــدل للمعيــار االعتـــراف بالتأثيــر المتـــراكم لتطبيــق المعيــار فــي جميــع العقــود التــي 

لــم تكتمــل بعــد كمــا بتاريــخ 1 ينايــر 201٥ فــي شــكل تعديــل علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المســتبقاة بذلــك التاريــخ.

فيما يلي التعديالت على بيان المركز المالي الموحد االفتتاحي:

1 يناير 2015تعديالت / إعادة تصنيف31 ديسمبر 2014
ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

٧,9٥٦,٣42)٥9٧,٣9٦(8,٥٥٣,٧٣8عقارات قيد التطوير

2,٧29,02٧1٥,2442,٧44,2٧1ذمم تجارية مدينة وأخرى

المطلوبات

٦.11٥.٣0٦)1,1٧9,82٥(٧.29٥.1٣1مبالغ مدفوعة مقدًما من عمالء

حقوق ملكية المساهمين

4,0٧2,٥1٧٥9٧,٦٧٣4,٦٧0,190األرباح المستبقاة

3- السياسات المحاسبية الهامة

3-1 بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

دخــل القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 201٥ )»قانــون الشــركات«( حيــز التنفيــذ فــي 1 يوليــو 201٥. وقــد ُمنحــت 
الشــركة فتــرة 12 شــهًرا لاللتــزام بأحــكام القانــون )»األحــكام االنتقاليــة«(، وقــد اســتفادت الشــركة مــن تلــك األحــكام االنتقاليــة.

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء بعــض األدوات الماليــة الُمصنفــة كمبالــغ ُمعــاد تقييمهــا أو قيــم 
عادلــة فــي نهايــة كل فتـــرة تقريــر.

ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معاملــة منظمــة بيــن 
المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس، بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو أكان مقــدرًا بفضــل أســلوب 
تقييــم أخــر. وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات، يأخــذ المصــرف بعيــن االعتبــار تلــك العوامــل عنــد تســعير األصــل أو 

المطلــوب إذا أخــذ المشــاركين فــي الســوق تلــك العوامــل بعيــن االعتبــار فــي تاريــخ القيــاس. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة( 



8٦8٧ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-2 أساس إعداد البيانات المالية الموحدة

إضافــة إلــى ذلــك، ُتصنــف قياســات القيمــة العادلــة، ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة، إلــى المســتوى ا أو 2 أو ٣ بنــاًء علــى مــدى وضــوح المدخــالت 
بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــالت بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل، وهــي محــددة كما يـــلي:

مدخــالت المســتوى 1 وهــي المدخــالت المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعّدلــة( لموجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي أســواق نشــطة 
والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس؛

مدخــالت المســتوى 2 وهــي المدخــالت المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المحــددة المســتخدمة فــي المســتوى 1 والمالحظــة 	 
للموجــودات أو المطلوبــات، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛ و

مدخالت المستوى ٣ وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.	 

ُتعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدرهــم اإلماراتـــي )الدرهــم( وُتقــرب كافــة القيــم األخــرى إلــى أقــرب ألــف درهــم، باســتثناء مــا يتــم تحديــده 	 
علــى خــالف ذلــك، وهــي العملــة الرئيســية إلعــداد البيانــات الماليــة لــكل منشــأة تابعــة للمجموعــة.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

3-3 أسس توحيد البيانات المالية

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة والمنشــآت الخاضعــة لســيطرتها )شــركاتها التابعــة(. تتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون 
للمجموعــة:

السلطة على المنشأة المستثمرة،	 

التعرض للعوائد، أو الحقوق في العوائد المتغيرة، من ارتباطها بالمنشأة المستثمرة،  	 

القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة المستثِمرة.	 

يبــدأ توحيــد الشــركات التابعــة مــن تاريــخ االســتحواذ وهــو التاريــخ الــذي تحققــت الســيطرة للشــركة ويســتمر ذلــك التوحيــد حتــى تاريــخ انتهــاء تلــك 
الســيطرة.

تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة المســتثمَرة أم ال إذا مــا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك تغيــرات 
علــى عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر السيـــطرة الثالثــة الموضحـــة أعــاله.

عندمــا تقــل حقــوق تصويــت الشــركة فــي أي مــن المنشــآت المســتثمَرة، تتحقــق الســيطرة للشــركة عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا 
قــدرة عمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــآت المســتثمَرة بشــكل منفــرد. تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات 
الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المســتثمَرة أم ال بشــكل يكفــي لمنحهــا السيـــطرة، ومــن بيــن تلــك 

الحقائــق والظــروف:

حجم حقوق التصويت التي تحوزها الشركة بالمقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت األخيرين؛	 

حقوق التصويت المحتملة للشركة وحاملي حقوق التصويت األخيرين 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.

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 المســتحوذ عليــه أو المســتبعد خــالل الفتـــرة الماليــة ألي شــركة تابعــة 
فــي بيــان الدخــل الموحــد مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة وحتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة 

التـابعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-3 أسس توحيد البيانات المالية )تتمة(

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

غير المسيـــطرة.

تتم التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشركات التابعة بغية تماشي سياساتها المالية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

ُتلغــى جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريــف والتدفقــات النقديــة الداخليــة المرتبطــة بالمعامــالت المتبادلــة 
بيــن منشــآت المصــرف بالكامــل عنــد توحيــد البيانــات الماليــة.

قامت المجموعة بتوحيد نسبة 100٪ من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي بيانها )مًعا »المجموعة«(

حق االنتفاع والسيطرة الفعليةاألنشطة الرئيسيةمكان التأسيس والعملياتاسم الشركة التابعة 

100٪شركة قابضةجزر العذراء البريطانيةشركة نجاه المحدودة

100٪شركة قابضةجزر العذراء البريطانيةشركة الخزنة المحدودة

100٪شركة قابضةجزر العذراء البريطانيةامتيـاز القابضة المحدودة

100٪شركة قابضةجزر العذراء البريطانيةشركة الساهرة المحدودة

100٪شركة قابضةجزر العذراء البريطانيةالفردوس القابضة المحدودة

100٪شركة قابضةاإلمارات العربية المتحدةداماك للتنمية العقارية المحدودة

االستحواذ على حصة غير مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة

قدمــت الشــركة عرًضــا خــالل الســنة علــى حاملــي إيصــاالت اإليــداع الدوليــة المؤهليــن والذيــن يمثلــون نســبة 14.٣٪ مــن األســهم العاديــة فــي 
دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة مــن أجــل مبادلــة إيصــاالت اإليــداع الدوليــة لديهــم بأســهم عاديــة فــي الشــركة مقابــل ســعر صــرف محــدد وافــق 
عليــه جميــع حاملــي اإليصــاالت المؤهليــن. تــم إغــالق الطــرح فــي 9 ينايــر 201٥، وتــم إدراج األســهم الصــادرة مــن الشــركة بســوق دبــي المالــي 

فــي 12 ينايــر 201٥.

نظــرًا لبلــوغ حصــة الشــركة فــي دبــي للتنميــة العقاريــة المحــدودة إلــى 100٪ تــم تســجيل التغيــر الحاصــل علــى الحصــة غيــر المســيطرة كحقــوق 
ملكيــة.



8889 البيانات المالية الموحدة
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-4 اندماج األعمال

تتــم محاســبة األعمــال المســتحوذة باســتخدام طريقــة االســتحواذ. ويتــم قيــاس مقابــل كل عمليــة اســتحواذ بالقيمــة العادلــة، ويتــم 
احتســابها علــى أنهــا مجمــوع القيــم العادلــة للموجــودات المحولــة مــن قبــل المجمـــوعة بتاريــخ االســتحواذ، والمطلوبــات التــي 
تتكبدهــا المجمـــوعة إلــى مالكــي المنشــأة المشــتراة الســابقين باإلضافــة إلــى حصــص حقــوق الملكيــة التــي أصدرتهــا المجموعــة 
ــان  ــات التملــك فــي بي ــراف بالتكاليــف المتعلقــة بعملي ــم االعت ــل الســيطرة علــى المنشــأة المشــتراة. وبشــكٍل عــام، يت فــي مقاب

األربــاح والخســائر والدخــل الشــامل األخــر الموحــد عنــد تكبدهــا.

ُتسجل الموجودات المكتسبـة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة، في تاريخ االستحواذ، بقيمتها العادلة، باستثناء:

يتــم إثبــات وقيــاس موجــودات أو مطلوبــات الضرائــب اآلجلــة والموجــودات أو المطلوبــات المتعلقــة بترتيبــات منافــع الموظفيــن 	 
وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12 ضرائــب الدخــل والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 19 منافــع الموظفيــن، علــى 

الترتيــب؛

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

يتــم قيــاس الموجــودات )أو مجموعــات االســتبعاد( المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 	 
ــار. ــك المعيـ ــات متوقفــة بمــا يتفــق مــع ذل ــع وعملي ــة محتفــظ بهــا للبي ــر متداول ــة رقــم ٥ موجــودات غي المالي

تقــاس الشــهرة بالفائــض علــى مجمــوع البــدل المحــول، ومقــدار أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا، والقيمــة 
ــة للشــركة المســتحوذة التــي كانــت تحتفــظ بهــا ســابقًا فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا )إن وجــدت(  ــة لحصــة حقــوق الملكي العادل
علــى صافــي مبالــغ الموجــودات المستـــحوذة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المضمونــة بتاريــخ االستـــحواذ. وبعــد إعـــادة التقييــم، 
إذا مــا تجــاوز صافــي مبالــغ الموجــودات المستـــحوذة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات المضمونــة بتاريــخ االستـــحواذ مجمــوع المقابــل 
المحـــول ومبالــغ أي ملكيــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة المســتحوذ عليــه أو القيمــة العادلــة للحصــة التــي كانــت تبقــي عليهــا الشــركة 
المستـــحوذة ســابقًا فــي المنشــأة المســتحوذ عليهــا )إن وجــدت(، يتــم االعتــراف بالزيــادة مباشــرة فــي بيــان األربــاح والخســائر والدخل 

الشــامل األخــر الموحــد كربــح شــراء.

ــة ويحــق بموجبهــا لحامــل تلــك الحصــص الحصــول علــى حصــة نســبية مــن  ــر المســيطرة التــي تمثــل حصــص الملكي الحصــص غي
صافــي موجــودات المنشــأة فــي حالــة التصفيــة قــد ُتقــاس مبدئيــًا إمــا بالقيمــة العادلــة أو بحصــة متناســبة مــع المبالــغ المعتــرف 
بهــا للحصــص غيــر المســيطرة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد. ويســتند أســاس اختيــار القيــاس وفــق كل 
معاملــة علــى حــدة. وُتقــاس األنــواع األخــرى للحصــص غيــر المســيطرة بالقيمــة العادلــة، أو إذا أمكــن علــى األســاس المحــدد مــن 

قبــل معيــار محاســبي دولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة أخــر.

إذا تضمــن المقابــل المحــول مــن قبــل المجموعــة فــي اندمــاج أعمــال موجــودات أو مطلوبــات ناشــئة مــن ترتيــب مقابــل مشــروط، 
ُيقــاس ذلــك المقابــل المشــروط بالقيمــة العادلــة لتاريــخ االســتحواذ عليهــا ويتــم تضمينهــا كجــزء مــن المقابــل المحــول فــي اندمــاج 
ــر رجعــي،  ــرة القيــاس يتــم تعديلهــا بأث ــة للمقابــل المحتمــل التــي تؤهــل كتعديــالت فتـ ــرات فــي القيمــة العادل األعمــال. إن التغيـ
ــرة القيــاس هــي تلــك التعديــالت التــي تظهــر مــن المعلومــات  إضافــة إلــى التعديــالت المتناظــرة مقابــل الشــهرة. تعديــالت فتـ
اإلضافيــة المتحصــل عليهــا خــالل »فتـــرة القيــاس« )التــي ال يمكــن أن تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ االســتحواذ( بشــأن الحقائــق 

والظــروف المعاصــرة لتاريــخ االســتحواذ.

تعتمــد المحاســبة الالحقــة لقيــاس التغيـــرات فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المشــروط التــي ال تؤهــل كتعديــالت فتـــرة القيــاس علــى 
كيفيــة قيــاس المقابــل المشــروط. ال ُيعــاد قيــاس المقابــل المشــروط المصنــف كحقــوق ملكيــة فــي تواريــخ التقريــر الالحقــة، بينمــا 
تتــم محاســبة تســويته الالحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة. إن المقابــل المشــروط المصنــف كأصــل أو مطلــوب ُيعــاد قياســه فــي تواريــخ 
التقاريــر الالحقــة بمــا يتفــق مــع المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣9 و ٣٧  المخصصـــات والمطلوبــات المحتملــة والموجــودات 

المشــروطة، حســب اللــزوم، مــع األربــاح أو الخســائر المتزامنــة المعتـــرف بهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-4 اندماج األعمال )تتمة(

إذا لــم تكتمــل المحاســبة األوليــة الندمــاج األعمــال مــع نهايــة فتــرة التقريــر التــي تــم فيهــا االندمــاج، تقــوم المجموعــة بأخــذ 
مخصصــات عــن المبالــغ االنتقاليــة للبنــود التــي لــم تكتمــل محاســبتها. ويتــم تعديــل هــذه المبالــغ خــالل فتــرة القيــاس أو يتــم 
االعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات إضافيــة، وذلــك لتعكــس معلومــات جديــدة تــم الحصــول عليهــا حــول الوقائــع والظــروف القائمــة 

ــخ. ــك التاري ــرف بهــا فــي ذل ــغ المعت ــرت علــى المبال ــخ التملــك، إذا كانــت معروفــة، والتــي يمكــن أن تكــون قــد أث بتاري

3-5 االعتراف باإليرادات

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1٥  »اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء« نظاًمــا شــاماًل موحــًدا الحتســاب 
اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــن العمــالء 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 منهجــًا لالعتــراف باإليــرادات قائمــًا علــى خمــس خطــوات:

تحديــد العقــد المبــرم مــع العميــل: وُيعــرف العقــد بأنــه اتفاقيــة يبرمهــا طــرف واحــد أو أكثــر تنشــأ بموجبهــا حقــوق والتزامــات . 1
ــر هــذه الحقــوق وااللتزامــات. قابلــة للتحقيــق مــع تحديــد معايي

ــم . 2 ــواردة بالعقــود فــي التعهــد بتحويــل بضاعــة أو تقدي ــل أداء االلتزامــات ال ــة بالعقــد: يتمث ــذ االلتزامــات المتضمن ــد تنفي تحدي
خدمــة للعميــل.

تحديــد قيمــة المعاملــة: تتمثــل قيمــة المعاملــة فــي المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة تحقيقــه مقابــل تحويــل البضائــع وتقديــم . ٣
الخدمــات المتعهــد بهــا للعميــل، وذلــك باســتثناء المبالــغ المحصلــة بالنيـــابة عــن الغيــر.

تخصيــص قيمــة المعاملــة إلــى تنفيــذ االلتزامــات الــواردة بالعقــد: بالنســبة للعقــود التي تتضمــن التزام أو أكثر، تقــوم المجموعة . 4
بتخصيــص قيمــة كل معاملــة لــكل التــزام بمــا يعبــر بالتفصيــل عــن المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة تحصيلــه واســتحقاقه مقابــل 

استيفاء كل التـزام.

االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه المجموعة التزاماتها.. ٥

تعترف المجموعة بإيراداتها عندما يتم استيفاء أي من المعايير التالية:

استالم العميل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ المجموعة اللتزاماتها؛ أو	 

إذا مــا أســفر تنفيــذ المجموعــة اللتزاماتهــا عــن خلــق أي مــن الموجــودات، أو زيــادة فعاليــة أي مــن الموجــودات، التــي تقــع فــي 	 
نطــاق ســيطرة العميــل عنــد خلــق أو تعزيــز ذلــك األصــل؛ أو

إذا لــم يســفر أداء المجموعــة عــن خلــق موجــودات ينتــج عنهــا اســتعماالت بديلــة عــن اســتخداماتها الحاليــة إال أن المنشــأة تســتمر 	 
حقوقهــا فــي اســتالم أمــوال عــن االلتزامــات التــي نفذتهــا المجموعــة حتــى تاريخــه. 

تخصــص المجموعــة ســعر المعاملــة إلــى تنفيــذ االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد بنــاًء علــى طريقــة المخرجــات التــي تتطلــب 
االعتــراف باإليــرادات وفًقــا للجهــود التــي تبذلهــا المجموعــة نحــو أفضــل تحقيــق لاللتزامــات التعاقديــة. وتقــدر المجموعــة إجمالــي 

التكاليــف الالزمــة إلنهــاء المشــاريع بغيــة تحديــد قيمــة اإليــرادات التــي ســيتعين االعتــراف بهــا.

عندمــا تســتوفي المجموعــة تنفيــذ التزاماتهــا عــن طريــق تســليم البضائــع وتقديــم الخدمــات المتعهــد بهــا، تقــوم المجموعــة بإبــرام 
عقــد لألصــل يســتند علــى قيمــة المقابــل المكتســب مــن جــراء تنفيــذ االلتــزام. وإن تخطــت قيمــة المقابــل المســتلم مــن العميــل 

قيمــة اإليــرادات المعتــرف بهــا، تلــك الزيــادة إلــى التــزام تعاقــدي.
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-5 االعتراف باإليرادات )تتمة(

وُتقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو مســتحقة االســتالم مــع مراعــاة شــروط وبنــود الدفــع التعاقديــة المتفــق 
عليهــا باســتثناء الضرائــب والرســوم الجمركيــة. وتقــوم المجموعــة بتقديــر إيراداتهــا وفًقــا لمعاييــر محــددة بغيــة تحديــد مــا إذا كان عمــل 

المجموعــة كمــوِكل أو وكيــل. وقــد اســتقر قــرار المجموعــة علــى أنهــا تعمــل بصفــة مــوكل فــي جميــع معامــالت اإليــرادات لديهــا.

ويتــم إثبــات اإليــرادات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة حتــى القــدر المحتمــل معــه تدفــق المنافــع االقتصاديــة علــى المجموعــة ووجــود 
إمكانيــة لقيــاس اإليــرادات والتكاليــف قياًســا موثوًقــا بــه، عندمــا تقتضــي الضــرورة لذلــك.

رسوم اإلدارة

ــم االعتــراف  ــة التامــة اإلنجــاز. ويت تتعلــق رســوم اإلدارة باألســاس بخدمــات إدارة العقــارات المقدمــة لمــالك تطويــرات المجموع
باإليــرادات المتعلقــة بتلــك الرســوم بشــكل متطابــق مــع عقــود إدارة العقــارات ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس االســتحقاق فــي 

الفتــرة التــي ترتبــط بهــا تلــك الخدمــات.

إيرادات الفائدة 

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

القيمــة الدفتريــة لألصــل عنــد االعتــراف المبدئــي.

3-6 عقارات قيد التطوير

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

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

بيــع العقــار.

يتم تضمين تكاليف القروض التي تعزى مباشرة إلى اإلنشاءات في تكلفة تلك الموجودات.

3-٧ المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون هنــاك التــزام علــى المجموعــة )قانونــي أو اســتنتاجي( نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل 
أن يطلــب مــن المجموعــة تســوية االلتــزام ويكــون باإلمــكان تقديــر مبلــغ االلتــزام تقديــًرا موثوًقــا بــه. 

يعــد المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل التقديــرات للمقابــل المطلــوب لتســديد االلتزامــات الحاليــة كمــا فــي نهايــة الفتــرة 
التقريــر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر والتقديــرات غيــر المؤكــدة المحيطــة بااللتزامــات. عنــد قيــاس المخصــص علــى أســاس 

التدفــق النقــدي المقــدر لتســديد االلتــزام الحالــي، فــإن قيمتــه الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

عنــد توقــع اســترداد بعــض أو جميــع المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لتســديد االلتــزام مــن طــرف ثالــث، فإنــه يتــم تســجيل المبالــغ 
المدينــة كأصــل إذا مــا تــم التأكــد فعــاًل مــن أن التســديدات ســوف يتــم تحصيلهــا وأن تكــون المبالــغ المدينــة قابلــة للقيــاس بشــكل 

موثــوق.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-8 الممتلكات والمعدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا 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.

ــاء، وذلــك  ُيحتــس باالســتهالك حتــى يتــم شــطب تكلفــة األصــل فيمــا عــدا تكلفــة أراضــي التملــك الحــر والممتلــكات قيــد اإلنشـ
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

٦أثاث وتركيبات 

٦أدوات وتجهيزات مكتبيـة

٦سيارات

يلغــى أي مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عنــد عــدم وجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن مواصلــة اســتعمال 
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.

3-9 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة 

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بمراجعــة صافــي قيمــة الموجــودات الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن تلــك 
الموجــودات تعانــي مــن انخفــاض فــي القيمــة. فــي حــال ظهــور مثــل هــذه المؤشــرات، يتــم تقديــر القيمــة المســتردة للموجــودات 
لكــي يتــم تحديــد مــدى الخســارة، )إن وجــد(. وفــي حــال يصعــب فيهــا تقديــر القيمــة المســتردة لألصــل فرديــًا تقــوم المجموعــة بتقدير 
ــد أساســًا معقــواًل وثابــت  ــر. وفــي حــال أمكــن تحدي ــد النقــد التابعــة لألصــل عــادًة مشــروع التطوي القيمــة المســتردة لوحــدة تولي
للتخصيــص، يتــم تخصيــص الموجــودات التجاريــة كذلــك لوحــدات توليــد النقــد أو يتــم تخصيصهــا خالفــًا لذلــك إلــى أصغــر وحــدات 

لتوليــد النقــد يمكــن تحديــد أســاس تخصيــص معقــول وثابــت لــه.

تمثــل القيمــة المســتردة بالقيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكلفــة البيــع والقيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. عنــد تقييــم القيمــة 
المســتخدمة فــإن التدفقــات النقديــة المقــدرة يتــم خصمهــا لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام نســبة خصــم تعكــس قيمتهــا النقديــة الحاليــة 

فــي الســوق والمخاطــر المتعلقــة باألصــل والتــي لــم يتــم بنــاًء عليهــا تعديــل تقديــرات التدفقــات النقديــة المستقبـــلية.

أمــا إذا كانــت القيمــة المســتردة المقــدرة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( أقــل مــن قيمتــه الحاليــة، يتــم خفــض القيمــة الحاليــة لألصــل 
)أو وحــدة توليــد النقــد( للوصــول إلــى قيمتــه المســتردة. يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة كمصــروف فــورًا فــي بيــان 
الدخــل الشــامل الموحــد إال إذا كانــت الموجــودات ذات الصلــة مدرجــة بقيمــة إعــادة التقييــم، وفــي هــذه الحالــة يتــم اعتبــار عكــس 

خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في قيمة إعادة التقييم. 

ــد النقــد( حتــى تصــل إلــى القيمــة  ــة لألصــل )وحــدة تولي ــادة القيمــة الدفتري ــم زي إذا مــا تــم الحقــًا عكــس خســارة االنخفــاض، فيت
التقديريــة المعدلــة لقيمتهــا المســتردة، وبذلــك فــإن الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة ال تكــون أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة فيمــا لــو لــم 
يكــن هنــاك انخفــاض فــي قيمــة األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس خســـارة االنخفــاض 
كإيــراد فــورًا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد إال إذا كان األصــل المعنــي مســجل بقيمــة إعــادة التقييــم، وفــي تلــك الحالــة فــإن 

عكــس خســارة االنخفــاض الدائــم تعامــل كزيــادة فــي قيمــة إعــادة التقييــم.



929٣ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-10 مخصص نهاية خدمة الموظفين

تقــدم المجموعــة مكافــآت لنهايــة خدمــة موظفيهــا المغتربيــن، بحيــث تحتســب عــادًة 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 العمل.

3-11 عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر
لــم يكــن لــدى المجموعــة للســنتين المنتهيتيــن فــي ٣1 ديســمبر 2014 و ٣1 ديســمبر 201٥ عقــود إيجــار تمويليــة، وتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار 

كعقــود إيجــار تشــغيلية.

يتــم تســجيل دفعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت مبنيــًا 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.

ــالي المنافــع مــن  ــراف بإجمـ ــم االعت ــات. يت ــراف بتلــك الحوافــز كمطلوب ــم االعت ــرام عقــود إيجــار تشــغيلية، يت ــة اســتالم حوافــز إيجــار إلب فــي حال
الحوافــز كتخفيــض لمصــروف اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت، إال إذا كان هنــاك أســاس آخــر أكثــر مالئمــة لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة علــى 

فتــرة اإليجــار.

3-12 العمالت األجنبية

فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم إعــادة تحويــل البنــود النقديــة الســائدة بعمــالت أجنبيــة بأســعار اإلقفــال الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. وُيعــاد تحويــل البنــود 
غيــر النقديــة المدرجــة بقيمــة عادلــة ســائدة بعمــالت أجنبيــة وذلــك باألســعار الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. إن البنــود 

غيــر النقديــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة بعملــة أجنبيــة ال يتــم إعــادة تحويلهــا.

يتم إثبات فروق أسعار الصرف في بيان الدخل الشامل الموحد للفترة التي تظهر فيها تلك الفروقات.

3-13 األدوات المالية

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

ُتقــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة مبدئيـــًا بالقيمــة العادلــة. إن تكاليــف المعامــالت التــي تعــود مباشــرة إلــى االســتحواذ علــى 
ــة أو المطلوبــات الماليــة، إذا كان مناســبًا، عنــد  ــة أو مطلوبــات ماليــة ُتضــاف أو ُتخصــم مــن القيمــة العادلــة للموجــودات المالي موجــودات مالي

ــراف المبدئــي.  االعتـ

الموجودات المالية
ُتصنــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات المحــددة التاليــة: »قــروض وذمــم مدينــة« و »موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع«، ويعتمــد التصنيــف 
المشـــار إليــه علــى طبيعــة وغــرض الموجــودات الماليــة، وُيحــدد ذلــك وقــت االعتـــراف المبدئــي. يتــم االعتــراف بجميــع طــرق المشــتريات والمبيعــات 
التقليديــة أو إلغــاء االعتــراف بهــا علــى أســـاس تاريــخ المتاجــرة. إن طــرق المشــتريات والمبيعــات التقليديــة هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات 

الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــل فــي غضــون إطــار زمنــي يحــدد بموجــب قوانيــن وتعهــدات الســوق.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-13 األدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(

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 لمورديــن والســلفيات( بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــًا 
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
يتــم تصنيــف اســتثمارات المجموعــة فــي األســهم كاســتثمارات متاحــة للبيــع وُتــدرج بالقيمــة العادلــة. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة 

وفــق الطريقــة الــواردة باإليضــاح 29.

يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق الملكيــة ضمــن الدخــل الشــامل األخــر الموحــد، 
بينمــا يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الناتجــة مــن خســائر انخفــاض القيمــة أو التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية مباشــرة 

فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

طريقة الفائدة الفعلية 
طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة التــي يتــم فيهــا احتســاب التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى 
الفتــرات التــي تخصهــا. نســبة الفائــدة الفعليــة هــي تحديــدًا النســبة التــي يتــم فيهــا خصــم النقــد المقــدر اســتالمه فــي المســتقبل 
ــع الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة التــي ُتشــكل جــزءًا فــي نســبة  ــر المــدة المتوقعــة للمطلــوب المالــي )بمــا فــي ذلــك جمي عب
ــرة أقصــر، حســب االقتضــاء، إلــى صافــي القيمــة  ــر فت الفائــدة الفعليــة، وتكاليــف المعاملــة وعــالوات أخــرى أو خصومــات( أو عب

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 يفيــد بتأثــر 

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لالســتثمار.

قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة، ما يلي:

مواجهة المصدر أو الطرف المقابل لصعوبات مالية كبيرة؛ 	 

حاالت خرق العقد، مثل التعثر أو التأخر في سداد الفائدة أو المبالغ األصلية؛	 

أن يكون من المحتمل إعالن الطرف المقابل لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛	 

غياب سوق نشطة لألصل المالي لوجود صعوبات مالية.	 

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

ترتبــط بالتعثــر فــي ســداد الذمــم المدينــة. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(



949٥ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-13 األدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(

انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(
تخفــض القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرًة، وذلــك لكافــة الموجــودات الماليــة باســتثناء الذمــم التجاريــة 
ــة  ــر قابل ــة غي ــة المدين ــر إحــدى الذمــم التجاري ــة، حيــث يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة مــن خــالل اســتعمال حســاب المخصــص. عندمــا تعتب المدين
للتحصيــل يتــم شــطب قيمــة الذمــم والمبلــغ المقابــل فــي حســاب المخصــص ويتــم إدراج أيــة تســديدات مســتقبلية مســتلمة للمبالــغ التــي تــم 

شــطبها ضمــن حســاب المخصــص. ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة لحســاب المخصــص فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

إذا انخفــض مبلــغ خســارة القيمــة، فــي فتـــرة الحقــة، وكان باإلمــكان ربــط هــذا االنخفــاض بشــكل موضوعــي إلى حــدث الحق لالعتـــراف باالنخفاض 
فــي القيمــة، فيتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة التـــي تــم االعتـــراف بهــا ســابقًا مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل الموحــد علــى أال تزيــد 
القيمــة الدفتريــة لالســتثمار، كمــا فــي تاريــخ عكــس انخفــاض القيمــة، علــى التكلفــة المطفــأة التـــي كان مــن الممكــن االعتـــراف بهــا فيمــا لــو لــم يتــم 

االعتـــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمة.

ــغ المــدرج لألصــل والقيمــة  ــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، تتمثــل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن المبل بالنســبة للموجــودات المالي
ــي.  ــدة الفعلــي األصلــي لألصــل المال ــة المســتقبلية المقــّدرة، مخصومــة وفقــًا لســعر الفائ ــة للتدفقــات النقدي الحالي

إذا انخفضــت قيمــة أي مــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع، يتــم تحويــل قيمــة تتضمــن الفــارق بيــن تكلفــة ذلــك األصــل )صافــي مــن أي مبلــغ 
ســداد أصلــي وإطفــاء( وقيمتــه العادلــة الحاليــة، بعــد خصــم أي خســارة النخفــاض القيمــة معتــرف بهــا ســابقًا فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد، 
يتــم تحويلهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. وال يتــم إثبــات العكوســات المتعلقــة بــأدوات الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع 
فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. إن عكوســات خســائر انخفــاض القيمــة علــى أدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع يتــم عكســاها خــالل بيــان 
الدخــل الشــامل الموحــد إذا كان باإلمــكان نســب الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لــألدوات بشــكل موضوعــي لحــدث وقــع بعــد أن تــم إثبــات خســائر 

انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تلغــي المجموعــة االعتــراف بالموجــود المالــي عنــد انتهــاء الحــق المتعاقــد عليــه المتعلــق باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا 
تحــول المجموعــة األصــل المالــي وجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل بصــورة جوهريــة إلــى منشــأة أخــرى. إذا لــم تحــول المجموعــة أو تحتفــظ 
بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة أو تحويلهــا أو االحتفــاظ بهــا بصــورة جوهريــة واســتمرت بالســيطرة علــى األصــل المحــول، تعتــرف المجموعــة بالجــزء 
المتبقــي لألصــل المالــي والمطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ التــي قــد تدفعهــا. إذا احتفظــت الشــركة بمخاطــر ومزايــا الملكيــة بصــورة جوهريــة 

لألصــل المحــول، تعتــرف المجموعــة باألصــل المالــي وتســجل اقتــراض مضمــون العوائــد المســتلمة.

ال تلغــي المجموعــة االعتــراف بالموجــودات الماليــة إال عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل أو عندمــا يتــم تحويــل 
الموجــودات الماليــة وجميــع المخاطــر والمنافــع الجوهريــة مــن ملكيــة الموجــودات إلــى منشــآه أخــرى. إذا لــم تحــول المجموعــة أو تحتفــظ بكافــة 
ــة بفائدتهــا المســتبقاة فــي األصــل  ــرف المجموع ــى األصــل المحــول، تعت ــطرة عل ــة واســتمرت فــي السيـ ــة للملكي المخاطــر والمنافــع الجوهري
ــة أي مــن  ــة لملكي ــة بالمخاطــر والمنافــع الجوهري ــي قــد تضطــر لدفعهــا. إذا احتفظــت المجموع ــغ الت ــطة عــن المبال ــى مســؤولية مرتبـ إضافــة إل
الموجــودات الماليــة المحولــة، تســتمر المجموعــة فــي االعتـــراف باألصــل المالــي وتعتــرف كذلــك بالقــروض المضمونــة للمتحصــالت المستـــلمة.

عنــد إلغــاء االعتـــراف باألصــل المالــي بالكليــة، يتــم االعتـــراف بالفــارق بيــن القيمــة الدفتـــرية لألصــل والمبلــغ المقابــل المســتلم أو مســتحق 
االســتالم والذمــة المدينــة والربــح أو الخســارة المتراكمــة التـــي تــم قيدهــا فــي الدخــل الشــامل األخــر والمتراكــم فــي حقــوق الملكيــة، يتــم االعتــراف 

بذلــك فــي بيــان الدخــل الشــامل

أمــا عنــد عــدم إلغــاء االعتـــراف باألصــل المالــي بالكليــة )أي عندمــا تحتفــظ المجموعــة بخيــار شــراء جــزء مــن أصــل محــول(، تخصــص المجموعــة القيمــة 
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. إن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المخصصــة للجــزء الــذي لــم يعــد يتــم االعتــراف بــه 
والمبلــغ الــذي تــم االعتــراف بــه فــي الدخــل الشــامل األخــر يتــم االعتــراف بــه فــي بيــان الدخــل الشــامل. ويتــم تخصيــص أربــاح أو خســائر متراكمــة 
تــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل األخــر بيــن الجــزء المســتمر االعتــراف بــه والجــزء المتوقــف االعتــراف بــه علــى أســاس القيــم العادلــة ذات 

الصلــة بتلــك األجـــزاء.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

3-13 األدوات المالية )تتمة(

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصـادرة عن المـجموعة

التصنيف كدين أو أداة حقوق ملكية
ــة  ــات التعاقدي ــة بمــا يتفــق مــع جوهــر الترتيبـ ــة أو حقــوق ملكي ــات مالي ــة إمــا كمطلوب ــن وأدوات حقــوق الملكي ُتصنــف أدوات الدي

ــة. ــي وأداة الملكيـ ــوب المال ــف المطل وتعري

أدوات حقوق الملكية
أداة حقــوق الملكيــة هــي أيــة أداة تــدل علــى وجــود فائــض فــي أي موجــودات أليــة منشــأة بعــد خصــم كافــة التزاماتهــا. ُتــدرج أدوات 

حقــوق الملكيــة بالمتحصــالت المســتلمة صافيــة مــن تكاليــف اإلصـــدار المباشــر.

يتــم إثبــات إعــادة شــراء أدوات الملكيــة المملوكــة للمجموعــة وخصمهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. لــم ُيقيــد ببيــان الدخــل الشــامل 
الموحــد أيــة أربــاح أو خســائر علــى شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة المملوكــة للشــركة.

المطلوبات المالية
تتضمــن المطلوبــات الماليــة األخــرى القــروض البنكيــة وشــهادات الصكــوك والذمــم التجاريــة الدائنــة واألخــرى، وُتقــاس الحقــًا 

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.

3-14 الضرائب
ال ُتفــرض علــى عمليــات المجموعــة أيــة ضرائــب للدخــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أمــا فــي غيرهــا مــن البلــدان، يتــم 
ــم  ــد المســتلمة مــن المجموعــة. ويت ــاح وبعــض الفوائ ــة علــى أصــل توزيعــات األرب اقتطاعهــا فــي بعــض الحــاالت بضرائــب أجنبي
اســتثناء أربــاح رأس المــال التــي اشــتقتها المجموعــة فــي بعــض البلــدان بشــكل عــام مــن الدخــل األجنبــي أو من الضرائــب المقتطعة 
مــن األصــل. ووفقــًا لتقييــم اإلدارة بشــأن تطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12ضرائــب الدخــل، قــد قــررت أن المجموعــة ال 

تتعــرض لمثــل تلــك الضرائــب بنهايــة الســنة.

3-15 تكاليف االقتراض
تضــاف تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة باالســتحواذ علــى أو بنــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة، وهــي الموجــودات التــي 
تتطلــب بالضــرورة فتــرة مــن الوقــت لتكــون جاهــزة لالســتعمال المقــرر أو بيعهــا، إلــى تكلفــة هــذه الموجــودات لحيــن تصبــح هــذه 

ــرة لالســتعمال المقــرر أو بيعهــا. الموجــودات جاهــزة بنســبة كبي

جميع تكاليف االقتراض األخرى يتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تحملها فيها. 

3-16 احتياطي قانوني
ــحدة وعقــد تأســيس الشــركة، يتــم تحويــل 10٪ مــن أربــاح الســنة إلــى  عمــاًل بأحــكام قانــون الشــركات بدولــة اإلمــارات العربيــة المتـ
االحتياطــي القانونــي. ويحــق للشــركة اتخــاذ قــرار بوقــف ذلــك التحويــل إذا مــا بلغــت إجمالــي التحويــالت ٥0٪ مــن رأس المــال 

المدفــوع. 

3-1٧ النقد وما يـعادله
يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك باســتحقاقات أصليــة بثالثــة أشــهر أقــل ناقصــًا 

الســحوبات البنكيــة علــى المكشــوف، ويتــم اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة فــي إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجــل.

3-18 القطاعات التشغيلية
يعــرف القطــاع التشــغيلي بأنــه أحــد مكونــات المجموعــة التــي ترتبــط بأنشــطة تجاريــة قــد يترتــب عنهــا در أربــاح وتكبــد خســائر. ويتــم 
مراجعــة النتائــج التشــغيلية التــي تنتــج عــن القطــاع التشــغيلي دورًيــا مــن قبــل اإلدارة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمصــادر 
التــي ســيتم تخصيصهــا إلــى 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 مقبــول.



9٦9٧ البيانات المالية الموحدة
داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

4- األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة التــي تناولهــا إيضــاح ٣، تتخــذ 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 علــى أســاس مســتمر، ويتــم االعتــراف بالمراجعــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة 
التــي يتــم فيهــا إجــراء المراجعــة علــى التقديــرات فــي حــال مــا كانــت المراجعــة ال تؤثــر ســوى علــى تلــك الفتــرة أو الفتــرات التــي تــم فيهــا إجــراء 

المراجعــة والفتــرات المســتقبلية إذا مــا كانــت المراجعــة تحــدث تأثيــرًا علــى كال مــن الفتــرات المستقبـــلية والحاليــة.

األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي األحــكام المحاســبية الهامــة، بخــالف 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.

دعاوى قضائيـة
تخضــع المجموعــة للدعــاوى القضائيــة فــي ســير أعمالهــا االعتيـــادي. وبنــاًء علــى الحكــم الصــادر مــن المستشــارين القانونيــن للمجموعــة، ال تعتقــد 

اإلدارة أن حاصــل تلــك الدعــاوى القضائيــة ســيكون لــه تأثيــرًا جوهريــًا علــى المركــز المالــي للمجموعــة أو أدائهــا المالــي.

رسـوم إلغـاء
ــادة التفــاوض أو  ــوات االتصــال مــع العمــالء إلع ــن، بمجــرد اســتنفاذ كافــة المفاوضــات وقن ــق بالعمــالء المتعثري ــه، فيمــا يتعل تعتقــد اإلدارة أن

ــلية، يكــون مــن المناســـب إنهــاء العقـــود وإثبــات رســـوم اإللغــاء فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. للدفعــات المستقبـ

انخفاض قيمة العقارات قيد التطوير
تراجــع إدارة المجمـــوعة العقــارات قيــد التطويــر لتقديــر انخفــاض القيمــة فــي حــال مالحظــة مؤشــرات انخفــاض القيـــمة. ولتحديــد مــا إذا كان يتعيــن 
االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد، تقــوم اإلدارة بتقييــم أســـعار البيــع المتداولــة علــى الوحــدات العقاريــة مــع 
توقــع تكاليــف إنجــاز الوحــدات العقاريــة ســالفة الذكــر للعقــارات التــي لــم يتــم بيعهــا بعــد فــي فتـــرة التقريــر. إذا مــا كانــت أســـعار البيــع المتـــداولة 
أقــل مــن التكاليــف المقــدرة لإلنجــاز، يتــم االعتــراف بمخصــص انخفــاض القيمــة فــي حالــة خســارة محــددة لتخفيــض تكاليــف العقــارات قيــد التطويــر 

إلــى صـــافي القيمــة القابلــة للتحقيــق.

قامــت اإلدارة فــي ٣1 ديســمبر 201٥ بتعييــن خبيــر تقييــم خارجــي مســتقل لتحديــد القيمــة الســوقية لــكل عقــار. وقــد تــم االســتعانة بالقيــم 
الســوقية وعائــدات البيــع المســتقبلية المتوقعــة فــي تقديــر صافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل والــذي نتــج عــن ذلــك انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ  

صفــر درهــم كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥ )2014: عكــس انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 1٥٥.٦ مليــون درهــم(.

حسابات معلقة التسليم
يمثــل النقــد المحتفــظ بــه فــي حســاب معلــق التســليم النقــد المســتلم مــن العمــالء والمحتفــظ بــه فــي حســابات معلقــة التســليم بنكيــة يديرهــا 
ــرة األجــل متاحــة بســهولة لدفعــات  ــغ قصي ــق التســليم هــي مبال ــك الحســابات. واألرصــدة المحتفــظ بهــا فــي حســاب معل ــن لتل وكالء معتمدي

إنشــاءات لمشــاريع محــددة تتوقــف علــى بــدء عمليــة اإلنشــاءات وفــق مــا تحــدده اإلدارة.

االستثمارات المالية
تمثــل االســتثمارات الماليــة حصــة ملكيــة المجموعــة البالــغ نســبتها 20٪ فــي منشــأة ذات عالقــة )إيضــاح 10(. وقــد قامــت اإلدارة بتقديــر مــدى 
تأثيــر المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة، واتخــذت قرارهــا بأنــه ليــس لــدى المجموعــة 
أي تأثيــر جوهــري فــي المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســة التشــغيلية والماليــة للمنشــآت المســتثمر بهــا، ومــن ثــم فلــم يتــم محاســبة 

االســتثمار كـــ »شــركة زميلــة«.

المصادر الرئيسيـة للتقديرات غير المؤكـدة
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بمصــادر التقديــرات المســتقبلية وغيرهــا مــن المصــادر غيــر المؤكــدة كمــا فــي تـــاريخ التقريــر، والتــي 

لهــا مخاطــر جوهريــة إلحــداث تعديــاًل جوهريــًا علــى القيــم الدفتريـــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســـنة الماليــة القادمــة.

افتـراض االستمرارية
أجــرت إدارة المجمـــوعة تقديــرًا أوليــًا علــى قــدرة المـــجموعة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة ولديهــا القناعــة بــأن المجموعــة تمتلــك اإلمكانــات 
لالســتمرار فــي عملهــا فــي المســتقبل المنظــور، كمــا أن اإلدارة ال تعتقــد بوجــود أي ظــروف غيــر مؤكــدة ذات تأثيــر ملمــوس يمكــن أن تشــكك 

مباشــرة بقــدرة المجموعــة علــى االســتمرارية. وبذلــك تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس افتــراض االســتمرارية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

4- األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

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 العمــالء.

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
تراجــع المجموعــة ذممهــا المدينــة لتقديــر كفايــة المخصصــات وذلــك مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى أقــل تقديــر. وتنســب مخاطــر االئتمــان بالمجموعــة 
بشــكل رئيســي إلــى ذممهــا التجاريــة المدينــة والمبلــغ المطلوبــة مــن أطــراف ذات عالقــة. ولتحديــد مــا إذا كان يتعيــن إثبــات المخصصــات فــي بيــان 
الدخــل الشــامل الموحــد، تتخــذ المجموعــة أحــكام بشــأن وجــود أيــة بيانــات ملحوظــة تــدل علــى وجــود انخفــاض يمكــن قياســه قياســًا معقــواًل فــي 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة. وعلــي ذلــك، يتــم تكويــن مخصــص فــي وجــود أي مــن حــاالت أو ظــروف الخســارة المحتملــة وهــي مــا 

تعــد، بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة، دليــاًل علــى تخفيــض القــدرة علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
يتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات علــى مــدار أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، وهــو مــا يبنــى علــى االســتخدام المتوقــع لألصــل والبلــى المــادي 

المتوقــع الــذي ُيحــدد بنــاًء علــى عوامــل تشــغيلية. لــم تأخــذ اإلدارة بعيــن االعتبــار أي قيــم متبقيــة حيــث تــرى ذلــك غيــر جوهريــًا.

5- تحليل القطاعات

ُتحــدد المعلومــات المنقولــة لمجلــس اإلدارة والمتعلقــة بأغــراض تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء بشــكل رئيســي علــى طبيعــة مختلــف األنشــطة 
التــي تمارســها المجموعــة بالمناطــق الجغرافيــة لتلــك األنشــطة. تشــتمل المجموعــة فــي الوقــت الحالــي علــى قطــاع تشــغيلي وحيــد وهــو 

العقــارات قيــد التطويــر.

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

20152014
ألف درهـمألف درهم

اإليرادات

٧.988.44٣٣,٦8٧,481محلية

٥4٧.٦24٥2,٥٥٣دولية

8.536.06٧3,٧40,034مجموع اإليرادات

عقارات قيد التطوير

٧.٣94.٦٦٧٦,٥9٧,9٥8محلية

1.٧49.10٣1,9٥٥,٧80دولية

9.143.٧٧08,553,٧38مجموع العقارات قيد التطوير

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(
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6- الممتـلكات والمعدات

آثاث وتركيبات مباني
أدوات وتجهزيات 
المجمـوعسيـاراتمكتبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

٥,٥4٦ 24٧ 2,2٥8 41 ٣,000 في 1 يناير 2014

٦4414,٦91 9,٦82 4,٣٦٥- إضافات

)4,٦٣4(--)4,٦٣4(- مشطوبات

االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية 
1٣٦,٧10 4,410 ٦4,٦80 ٦٧,٦20 - العقارية المحدودة )إيضاح 2٦(

)٥,٥4٦()24٧()2,2٥8()41()٣,000(ملغى االعتراف به من أعمال متوقفة )إيضاح 2٥(

٦٧,٣٥1٧4,٣٦2٥,0٥414٦,٧٦٧-في 1 يناير 201٥

4,14٥12,٦٣٥٣٦21٧,142-إضافات

)98٧()98٧(---الملغى عند االستبعاد

٧1,49686,99٧4,429162,922-في 31 ديسمبر 2015

االستـهالك المتراكم

٣,٦٥1 1٥2 1,8٦٧ ٣2 1,٦00 في 1 يناير2014

٧,٦40 ٣,4٣٦4,0٧912٥ -محمل للسنة – داماك للتنمية العقارية

10021041٦222محمل للسنة – عمليات متوقفة )إيضاح 2٥(

)2,0٣1(--)2,0٣1(-مشطوبات

االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية 
81,21٧ 1,8٣8 ٣8,٥8٦ 40,٧9٣ -العقارية المحدودة )إيضاح 2٦(

)٣,8٧٣()1٦8()1,9٧1()٣4()1,٧00(ملغى االعتراف به من أعمال متوقفة )إيضاح 2٥(

42,19842,6651,96386,826-في 1 يناير 2015

2.0909.٧98٧4212,٦٣0-إضافات

)409()409(---مشطوبات

44,28852,4632,29699,04٧-في 31 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

2٧,20834,5342,13363,8٧5-في 31 ديسمبر 2015

2٥,1٥٣٣1,٦9٧٣,091٥9,941-في ٣1 ديسمبر 2014

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

7- عقارات قيد التطوير
20152014
ألف درهـمألف درهم

-8,553,٧38الرصيد في بداية السنة

-)59٧,396(تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية )إيضاح 2-٣(

٧,956,342-

٦,928,84٥-االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية العقارية 

4,653,1362,99٣,1٣8إضـافات

)1,٥08,9٧9()3,465,٧08(محول إلى تكاليف المبيعات

)14,882(-تحويالت إلى طرف ذو عالقة )إيضاح 20(

1٥٥.٦1٦-عكس انخفاض القيمة

9,143,٧٧08,٥٥٣,٧٣8الرصيـد في نهاية السـنة

انخفاض قيمة عقارات قيد التطوير
قامــت اإلدارة فــي ٣1 ديســمبر 201٥ بمراجعــة القيمــة الدفتريــة لألراضــي التــي تحتفــظ بهــا لتطويرهــا فــي المســتقبل والعقــارات قيــد التطويــر 
بتقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل لــكل مشــروع. كان التقديــر األساســي المتخــذ فــي هــذه المراجعــة هــو تقييــم القيمــة القابلــة للتحصيــل 
للمشــروع وهــو مــا يتــم تحديــده بأســعار البيــع المســتقبلية وأســعار المبيعــات المتوقعــة وتكاليــف اإلنجــاز المقــدرة. وتأييــدًا ألعمــال المراجعــة التــي 

تجريهــا اإلدارة، عينــت اإلدارة خبيــر تقييــم خارجــي مســتقل لتحديــد القيمــة الدفتريــة لــكل مشــروع بمــا فــي ذلــك أســعار البيــع المتوقعــة.

أســفرت تلــك المراجعــة عــن انخفــاض فــي القيمــة بلــغ صفــر درهــم خــالل الســنة )2014: عكــس انخفــاض فــي القيمــة بلــغ 1٥٥.٦ مليــون درهــم( 
وهــو مــا يعكــس التحســـن علــى األوضــاع الســوقية الكليــة وكذلــك التحســن فــي أســعار البيــع المتوقعــة فــي المســتقبل. 

موجودات محتفظ بها كعقارات قيد التطوير
يتضمــن رصيــد العقــارات قيــد التطويــر قطــع أراضــي للتطويــر فــي المســتقبل وعقــارات يجــري تطويرهــا ووحــدات منجــزة محتفــظ بهــا فــي 

المخــزون. تنقســم األرصــدة أعــاله علــى الفئــات التاليــة:
20152014
ألف درهـمألف درهم

1.٧25.49٧٥14,٧44أرض محتفظ بها للتطوير في المستقبل

6.٧88.416٦,894,٥٥٥عقارات قيد التطوير

629.85٧1,144,4٣9عقارات منجزة

9.143.٧٧08,٥٥٣,٧٣8

لم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى العقارات قيد التطوير.
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8- موجودات مالية أخرى

20152014
ألف درهـمألف درهم

٧٧3,2698٣9,8٥9حسابات محتجزات معلقة التسليم

8,56010,202تأمينات نقدية

6,8262,٦89أخرى

٧88,6558٥2,٧٥0

وفقــًا للقوانيــن الســارية، تحتفــظ المجموعــة بأمــوال بحســابات معلقــة التســليم معتمــدة بهيئــة التنظيــم العقــاري )»ريــرا«(، حيــث يجــب االحتفــاظ 
بتلــك األمــوال فــي تلــك الحســابات معلقــة التســليم لفتــرة ثابتــة مدتهــا ســنة واحــدة بعــد االنتهــاء مــن إنجــاز العقــارات قيــد التطويــر ذات الصلــة، 

ويتــم بعدهــا اإلفــراج عــن تلــك األمــوال للمجموعــة. تحمــل تلــك األمــوال فائــدة بنســب تجاريــة.

تحتفــظ البنــوك كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥بتأمينــات نقديــة برهــن مقابــل التســهيالت االئتمانيــة الصــادرة للمجموعــة، علــى أن تحمــل تلــك الودائــع 
نســب فائــدة تجاريــة.

9- ذمم تـجارية مدينة وأخرى
20152014
ألف درهمألف درهم

3,150,8822.2٥4.194ذمم تجارية مدينة

)20٣.1٥٣()198,886(يطرح: مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

2,951,9962.0٥1.041

800,96٧٦29.4٧٦سـلفيات وودائع

50,46948.٥10دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

3,803,4322.٧29.02٧

تمثــل الذمــم التجاريــة المدينــة المبالــغ المســتحقة مــن عمــالء. ويســمح للعمــالء بتســوية المبالــغ المســتحقة غيــر المســددة وذلــك بعــد إصــدار كل 
فاتــورة بفتــرة ٣0 يومــًا.

الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

20152014
ألف درهمألف درهم

-203.153الرصيـد في بـداية السنة

122.٣٧8-االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية العقارية

80.٧٧٥)4.26٧(صافي مخصص للسنة )إيضاح 2٣(

198.88620٣.1٥٣الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

9- ذمم تـجارية مدينة وأخرى )تتمة(

قامــت المجموعــة بتقديــر األرصــدة المدينــة المشــكوك فــي تحصيلهــا وتكويــن مخصــص لهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر. تعــد التركــزات علــى مخاطــر 
االئتمــان محــدودة نظــرًا ألن قاعــدة العمــالء قاعــدة كبيــرة وغيــر ذات صلــة.

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة:

غير مستحقة الدفع وغير 
مستحقة الدفع وغير منخفضة القيمةمنخفضة في القيمة

المجموع181 – 2٧0 يوم61 – 180 يوم1 – 60 يومألف درهم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

312,٧09,260118,52585,63538,5٧62,951,996 ديسمبر 2015

٣11,80٣,22٣99,40٧1٣1,2181٧,19٣2,0٥1,041 ديسمبر 2014

فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة منخفضة القيمة:

المجموعأكثر من 2٧0يوم181 – 2٧0 يوم61 – 180 يوم1 – 60 يوم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3115,96922,96013,213146,٧44198.886 ديسمبر 2015

٣1٧,4٦94٣,912٦٦,٥998٥,1٧٣20٣.1٥٣ ديسمبر 2014

10- استثمارات مالية

زادت المجموعــة خــالل الفتــرة اســتثماراتها فــي دامــاك الدوليــة المحــدودة، منشــأة ذات صلــة مــن 18.4 مليــون درهــم إلــى 14٧ مليــون درهــم تمثــل 
نســبة 20٪ مــن منفعــة الملكيــة فــي المنشــأة ذات الصلــة المشــار إليهــا.

11- النقد وأرصدة بنكية
20152014
ألف درهمألف درهم

٥٦٦ 14,39٧ النقد في الصـندوق

٥,190,19٦ 8,446,029 النقد المحتفظ به في حساب معلق التسليم

٣2,908 82,083 أرصدة بنكية

1,٣88,٦98 958,256ودائع ثابتة

9,500,٧65٦,٦12,٣٦8 نقد وأرصدة بنكية

)1,2٥9,21٣()902,94٧(يطرح: ودائع ثابتة باستحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر

8,59٧,818٥,٣٥٣,1٥٥النقد وما يعادله

يمثــل النقــد المحتفــظ بــه فــي حســابات معلقــة التســليم النقــد المســتلم مــن عمــالء محتفــظ بــه فــي حســابات بنكيــة معتمــدة مــن هيئــة التنظيــم 
العقــاري )"ريــرا"(، ويقتصــر اســتعمال هــذا النقــد علــى عقــارات قيــد التطويــر ومــا يتعلــق بهــا مــن مقبوضــات نقديــة لذلــك تعتبــر كنقــد ومــا يعادلــه.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(
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12- رأس المـال

20152014

ألف درهـمألف درهم

6.050.000٥.000.000األسهم المصدرة والمكتتبة والمدفوع قيمتها بالكامل بقيمة 1 درهم لكل سـهم

بعــد أن أصــدرت الشــركة خــالل الســنة أســهم منحــة ارتفــع إجمالــي عــدد األســهم المصــدرة والمكتتبــة والمدفــوع قيمتهــا بالكامــل للشــركة إلــى 
٦.0٥ مليــار ســهم )إيضــاح ٣٣(.

13- احتيـاطي قانوني

عمــاًل بأحــكام قانــون الشــركات بدولــة اإلمــارات العربيــة المتـــحدة وعقــد تأســيس الشــركة، يتــم تحويــل 10٪ مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي 
القانونــي. ويحــق للشــركة اتخــاذ قــرار بوقــف ذلــك التحويــل إذا مــا بلــغ رصيــد االحتياطــي ٥0٪ مــن رأس المــال المدفــوع.

14- احتياطي إعادة هيكلة المجموعة

تــم االســتحواذ بتاريــخ ٣0 يونيــو 2014 علــى موجــودات مجموعــة دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة ومطلوباتهــا ومخصــص إعادة تقييم االســتثمار 
واألربــاح المســتبقاة بصافــي قيمــة دفتريــة مقابــل مبالــغ قيــد التحصيــل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة. وقــد تــم تصنيــف الفــارق بيــن صافــي القيمــة 

الدفتريــة والذمــة المدينــة كاحتياطــي إعــادة هيكلــة للمجموعــة )إيضــاح 2٦(، وهــو احتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.

15- قروض بـنكية
20152014
ألف درهمألف درهم

٧40,58914٦,900قروض بنكيـة

284,316129,8٣٥سحوبات بنكية على المكشـوف

1,024,9052٧٦,٧٣٥

بنوك ومؤسسات مالية

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

كان لدى المجموعة القروض والمبالغ المقترضة غير المضمونة التالية التي ال تحمل فوائد:

تســهيل بنكــي ألجــل بقيمــة 14٧ مليــون درهــم )40 مليــون دوالر أمريكــي( لــدى أحــد البنــوك التجاريــة بمعــدل فائــدة ليبــور ٣ أشــهر زائــد 2٥.٣٪ 	 
ســنوًيا، ويســتحق إعــادة ســداده بالكامــل فــي 201٦. تــم خــالل الســنة ســداد ٧٣.٥ مليــون درهــم )20 مليــون دوالر أمريكــي(.

مبلــغ 2٧٥.4 مليــون درهــم )٧٥مليــون دوالر أمريكــي( ناتــج مــن تســهيل قــرض متجــدد ألجــل لــدى أحــد البنــوك التجاريــة بمعــدل فائــدة ليبــور ٣ 	 
أشــهر زائــد ٣.٧٥٪ ســنوًيا، ويســتحق إعــادة الســداد فــي 201٦.

قــرض ألجــل بقيمــة ٥0 مليــون درهــم )1٣.٦ مليــون دوالر أمريكــي( لــدى أحــد البنــوك التجاريــة بمعــدل فائــدة إيبــور ٣ أشــهر زائــد ٣.٥٪ ســنوًيا، 	 
ويســتحق إعــادة الســداد فــي 2018. وقــد تــم خــالل الســنة ســداد 8.٣ مليــون درهــم )2.٣ مليــون دوالر أمريكــي(.

تســهيل إجــارة بقيمــة ٣٥0 مليــون درهــم )9٥.2 مليــون دوالر أمريكــي( مــع بنــك تجــاري بمعــدل ربــح إيبــور ٣ أشــهر زائــد ٣.٥٪ ســنوًيا، ويســتحق 	 
إعــادة الســداد فــي 201٧.

يستـحق سداد القروض البنكية أعاله كما يـلي:
20152014
ألف درهمألف درهم

649,95520٣.28٥عند الطلب أو خالل سنة واحدة

3٧4,950٧٣.4٥0في السنة الثـانية

1.024.9052٧٦.٧٣٥

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

16- شهادات صكوك
20152014

ألف درهــمألف درهــم

2,٧56,2502.٣88.٧٥0عائدات إصدار شهادات صكوك

)2٣.1٥٣()28,666(تكاليف اإلصدار اإلجمالية

12.1322.٣49يطرح: مطفئ حتى نهاية السنة

)20.804()16.534(تكاليف إصدار غير مطفأة

2,٧39,٧162.٣٦٧.94٦القيمة الدفترية

الحركة في تكاليف اإلصدار غير المطفأة
20152014
ألف درهــمألف درهــم

-20,804الرصيد االفتتاحي

22,٧8٥-االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنزية العقارية المحدودة

-5,513تكاليف إصدار متكبدة

)1,981()9,٧83(مطفأة خالل السنة

16,53420,804تكاليف إصدار غير مطفأة كما في نهاية السنة

أصــدرت المجموعــة فــي 9 أبريــل 2014 شــهادات صكــوك ثقــة بمبلــغ ٦٥0 مليــون دوالر أمريكــي )"الشــهادات"( تســتحق فــي 2019. الجهــة 	 
المصــدرة لتلــك الشــهادات هــي شــركة ألفــا ســتار القابضــة المحــدودة مــع دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة بصفــة ضامــن ووصــي . تــم 
إدراج الشــهادات فــي بورصــة إيرلنــدا لــألوراق الماليــة و"ناســداك دبــي". وتمنــح الشــهادات لحامليهــا )"حاملــي الصكــوك"( مــن وقــت ألخــر 
الحــق فــي اســتالم دفعــات ماليــة محــددة تنشــأ مــن حصــة ملكيــة غيــر مجــزأة فــي موجــودات ثقــة معلنــة مــن قبــل الموصــي وفقــًا إلعــالن 
)"الثقــة"( علــى بعــض موجــودات الثقــة، علــى أن يحتفــظ الضامــن بموجــودات الثقــة المذكــورة علــى ســبيل الثقــة فقــط لمصلحــة حاملــي 
الشــهادات بالنســبة والتناســب طبقــًا للمبلــغ االســمي للشــهادات المحتفــظ بهــا مــن قبــل كل حامــل للشــهادات وفقــًا إلعــالن الثقــة وشــروط 

وأحــكام الشــهادات.
تحمل الشهادات نسبة فائدة قدرها 4.9٧٪ سنويًا ومضمونة بموجودات ثقة معينة.

أصــدرت المجموعــة فــي 21 ســبتمبر 201٥ شــهادات صكــوك ثقــة بمبلــغ 100 مليــون دوالر أمريكــي تســتحق فــي 201٧. الجهــة المصــدرة لتلــك 	 
الشــهادات هــي شــركة ألفــا ســتار القابضــة 2 المحــدودة مــع دامــاك للتنميــة العقاريــة المحــدودة بصفــة ضامــن ووصــي . تــم اكتتــاب الشــهادات 
بالكامــل مــن قبــل إحــدى المؤسســات الماليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتـــحدة، وتمنــح الشــهادات الحــق فــي اســتالم دفعــات ماليــة محــددة 

تنشــأ مــن حصــة ملكيــة غيــر مجــزأة فــي موجــودات ثقــة معلنــة مــن قبــل الضامــن كمــا ورد بإعــالن الثقــة.

إن شهادات الثقة مضمونة بموجودات ثقة وتحمل فائدة ثالثة أشهر ليبور زائد ٣.2٥٪ سنوًيا.

17– مخصص نهاية خـدمة الموظفين
20152014
ألف درهمألف درهم

28,95٧٣1٣الرصيد في بـداية السنة

2٣.٥20-االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية العقارية )إيضاح 2٦(

10,634٥.٦8٥محمل للسـنة

)248()6,321(مبالغ مالية مدفوعة خالل السنة

)٣1٣(-ملغى االعتراف به من عمليات متوقفة )إيضاح 2٥(

33.2٧028.9٥٧الرصيـد في نهـاية السنة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(
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18– مبالغ مقدمة من العمالء
20152014
ألف درهمألف درهم

-٧,295,131الرصيد في بـداية السنة

-)1,1٧9,825(تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية )إيضاح 2-٣(

6,115,306-

٦,٦٣٦,٦8٣-االستحواذ على حصة مسيطرة في داماك للتنمية العقارية )إيضاح 2٦(

8,414,٧964,409,٣٧8مبالغ مفوترة خالل السنة

)٣,٧28,91٧()8,516,805(إيرادات معترف بها خالل السنة

)22,01٣()480,0٧6(الدخل األخر المعترف به خالل السنة )إيضاح 22(

5,533,221٧,29٥,1٣1الرصيـد في نهـاية السنة

19- ذمم تجارية دائنة وأخرى
20152014
ألف درهمألف درهم

8٧5,212٦12,٥٣0مستحقات 

٧94,٣8٦ 680,459ذمم دائنة أخرى

41٦,٦99 612,1٧0محتـجزات دائنة

1,٧2٥,0٥٧ 2,11٧,631مقابل مؤجل لدفعات أراضي

4.285.4٧2٣.٥48.٦٧2

تتضمــن المحتجــزات مبالــغ مســتحقة لمقاوليــن محتفــظ بهــا لمــدة ســنة مــن تاريــخ االنتهــاء مــن المشــروع وحتــى انقضــاء فتــرة تحمــل مســؤولية 
أخطــاء التنفيــذ، وتتــراوح تلــك المبالــغ المحتجــزة مــا بيــن ٥٪ إلــى 1٥٪ مــن العمــل المنجــز.

20- معامالت األطراف ذات العالقة
تبــرم المجموعــة معامــالت مختلفــة مــع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريــف طــرف ذو عالقــة كمــا ورد بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم »24« 
اإلفصــاح عــن األطــراف ذات العالقــة. تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت خاضعــة لملكيــة و/أو إدارة وســيطرة مشــتركة، وشــركاء تلــك 
الشــركات والمنشــآت وأفــراد إدارتهــا العليــا. تضــع اإلدارة الشــروط واألحــكام للمعامــالت 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 معامــالت مقارنــة مــع أطــراف خارجيــة. تتــم الموافقــة علــى سياســات تحديــد األســعار وشــروط جميــع المعامــالت مــن قبــل اإلدارة.

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

20152014
ألف درهمألف درهم

مستحق إلى طرف ذو عالقة

40.٣4٥-مستحق لمنشأة خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

20- معامالت األطراف ذات العالقة

فيما يلي طبيعة المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة والمبالغ المتضمنة في تلك المعامالت:
20152014
ألف درهمألف درهم

منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة

)111.٦٦٦()34.435(أعمال إنشاءات منجزة )1(

)٣.490()128.628(استثمار في داماك الدولية للعقارات )إيضاح 10( )2(

)14.882(-تحويل عقارات قيد التطوير )إيضاح ٧( )2(

-6.001أتعاب خدمات مساندة )إيضاح 24( )٣(

)11٧.٦00(-شراء قطعة أرض 

11٦.٥9٥-بيع قطعة أرض )4(

)1( أعمال إنشاءات منجزة
ــه للمقــاوالت ذ.م.م.، منشــأة تخضــع لســيطرة رئيــس  اســتغلت المجموعــة خــالل الســنة خدمــات إنشــاءات بقيمــة ٣4.4 مليــون درهــم مــن دراي

مجلــس اإلدارة.

)2( استثمارات في داماك الدولية المحدودة

زادت المجموعــة خــالل الســنة اســتثماراتها فــي دامــاك الدوليــة المحــدودة، منشــأة ذات عالقــة، مــن 18.4 مليــون درهــم إلــى 14٧ مليــون درهــم 
)إيضــاح 10(

)٣( أتعاب خدمات مساندة

تلقت المجموعة خالل السنة مبلغ ٦ مليون درهم من داماك الدولية المحدودة، منشأة ذات عالقة، عن خدمات مساندة مقدمة )إيضاح 24(.

مكافأة أفراد اإلدارة العليا
ــار المحاســبي الدولــي رقــم 24 إفصاحــات  ــا لــكل فئــة مــن الفئــات التــي نــص عليهــا المعي يوضــح التالــي المكافــأة الشــاملة ألفــراد اإلدارة العلي

األطــراف ذات العالقــة.
20152014
ألف درهمألف درهم

20.3٧54.٦01منافع قصيرة األجل للموظفين

4861٧٣مكافأة نهاية الخدمة

20.8614.٧٧4

21– إيـرادات 
20152014
ألف درهمألف درهم

5,633,9511.٦٥0.990وحدات شقق

2,902,1162.089.044بيع أراضي

8,536,06٧٣.٧40.0٣4
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22– إيرادات تشغيلية أخرى
20152014
ألف درهمألف درهم

22,5311٦.089غرامات من عمالء متأخرة في السداد

480,0٧622.01٣إيرادات من إلغاء وحدات

1,328٣41تسجيل وحدات ورسوم تحويل

503,935٣8.44٣

23 – مصروفات عمومية وإداريـة وبيعية
20152014
ألف درهمألف درهم

465,959228,٦9٦ تكاليف موظفين

192,66412٥,89٥إعالن وترويج للمبيعات

58,211٣0,088 إيجار ورسوم تراخيص

51,09318,٧12 أتعاب قانونية ومهنية

34,54٧1٦,0٣0 إصالحات وصيانة

2٧,0٧31٣,124 أعباء بنكية

20,864٥,1٦4 سفر وتنقالت

12,1964,٦٣٣ اتصاالت

2,0001,000مساهمات اجتماعية

80,٧٧٥)4,26٧()عكس مخصص( / مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة )إيضاح 9(

13,5088,٦81أخرى

8٧3,848٥٣2,٧98

24- إيرادات أخرى
20152014
ألف درهمألف درهم

19,1249,1٧9رسوم إدارة عقارات

1,089-ربح من استبعاد استثمارات مالية

-6,001أتعاب خدمات مساندة

8,38310.٧10أخرى

33,50820.9٧8

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

25- عمليات متوقفة

اســتبعدت الشــركة فــي ٣0 يونيــو 2014 أعمــال الجبــس لديهــا بمقابــل مبلــغ ٧ مليــون درهــم. وقــد أســفر عــن اســتبعاد تلــك األعمــال أن أصبحــت 
ــة  ــة العقاري ــات فــي دفاترهــا المســتقلة فيمــا عــدا ملكيتهــا لحصــة فــي دامــاك للتنمي ــدون موجــودات أو مطلوب الشــركة شــركة قابضــة فقــط ب

المحــدودة، مركــز دبــي المالــي العالمــي، وفــي شــركاتها التابعــة )»دامــاك للتنميــة العقاريــة«(.

تحليل األرباح للسنة من العمليات المتوقفة
فيما يلي تفاصيل النتائج المجمعة للعمليات المتوقفة المتضمنة في األرباح للسنة

2014
ألف درهم

1.481اإليرادات

)882(تكلفة المبيعات

٥99الربح اإلجمالي

)٧0٦(مصاريف

)222(استهالك

٣.248الربح من االستبعاد

2.919الربح للسنة

تحليل الموجودات والمطلوبات التي فقدت السيطرة عليها
2014
ألف درهم

الموجودات

1,٦٧٣ممتلكات ومعدات

8٦9ذمم تجارية مدينة وأخرى

1,082المخزون

814النقد واألرصدة البنكية

المطلوبات

)٣٧٣(ذمم تجارية دائنة وأخرى

)٣1٣(مخصص تعويض نهاية خدمة الموظفين

٣,٧٥2صافي الموجودات

)٧,000(مقابل مسجل كمستحق من طرف ذو عالقة

3,248الربح من استبعاد معترف به في الربح أو الخسارة للسنة
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26 االستحواذ على حصة مسيطرة

حولــت الشــركة اعتبــاًرا مــن٣0 يونيــو 2014)"تاريــخ االســتحواذ"( 8٥.٧٪ مــن ملكيــة دامــاك للتنميــة العقاريــة للمجموعــة كمعاملــة ســيطرة لنفــس 
األطــراف فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. وقــد تــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات واحتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات واألربــاح المســتبقاة 
لدامــاك للتنميــة العقاريــة إلــى الشــركة بصافــي القيمــة الدفتريــة نظــرًا ألن الملكيــة التامــة فــي دامــاك للتنميــة العقاريــة قــد بقيــت علــى حالهــا 

ســواء قبــل أو بعــد تحويــل حقــوق ملكيــة دامــاك للتنميــة العقاريــة للمجموعــة.

موجودات مستحوذ عليها ومطلوبات معترف بها
2014
ألف درهم

الموجودات

٦,11٥,٥٦8 نقد وأرصدة بنكية

4٧9,٥88 موجودات مالية أخرى

1٧4,19٥ استثمارات مالية

2,00٧,٦٥٣ ذمم تجارية مدينة وأخرى

٦,928,84٥ عقارات قيد التطوير

٥٥,49٣ ممتلكات ومعدات

1٥,٧٦1,٣42 مجموع الموجودات

المطلوبات

٣0.8٧0قروض

2.٣٦٥.9٦٥شهادات صكوك

٦.٦٣٦.٦8٣مبالغ مقدمة من عمالء

2.٥80.٥8٦ذمم تجارية دائنة وأخرى

2٣.٥20مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

11.٦٣٧.٦24مجموع المطلوبات

4.123.٧18صافي الموجودات

مقابل محول واحتياطي إعادة هيكلة المجموعة
2014
ألف درهم

٥.٣0٥.٣2٦مقابل محول بشأن حصة في داماك للتنمية العقارية

صافي قيمة األصل المحول – بقيمة دفترية:

)1٣.٥10.٦22(موجودات*

9.9٧٥.٧٧1مطلوبات*

1.٧٧0.4٧٥

إعادة سريان احتياطيات في داماك للتنمية العقارية

٣1٥احتياطي إعادة تقييم االستثمارات*

٣.142.020أرباح مستبقاة*

4.912.810احتياطي إعادة هيكلة المجموعة )إيضاح 14(

* تمثل 8٥.٧٪ من حصة الملكية المكتسبة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

27– مطلوبات محتـملة
20152014
ألف درهمألف درهم

1.062.٧09881.٣41ضمانات بنكية

لــدى المجموعــة مطلوبــات محتملــة بشــأن الضمانــات البنكيــة المصــدرة فــي ســياق األعمــال االعتيــادي والــذي ال يتوقــع أن تنشــأ علــى إثرهــا 
مطلوبــات هامــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 201٥.

28- التعهدات

ُتصنف التعهدات الخاصة باالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفيـذ.

20152014
ألف درهمألف درهم

٧,415,223٦,0٧0,48٦متعاقد عليه

29- األدوات المالية

)أ( أهم السياسات المحاسبية
تنــاول إيضــاح ٣ حــول هــذه البيـــانات الماليــة الموحــدة تفاصيــل السياســات المحاســبية والطــرق المطبقــة بمــا فــي ذلــك أســاس التســجيل والقيــاس 

واألســس التــي يتــم فيهــا تســجيل الدخــل والمصاريــف بمــا يخــص كل صنــف مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وأدوات الملكيــة.

)ب( فئات األدوات المالية

20152014
ألف درهمألف درهم

الموجودات المالية

13.263.3219.٥1٧.٣09قروض وذمم مدينة )بما في ذلك النقد وما يعادله(

14٧.00018.٣٧2استثمارات مالية

13.410.3219.٥٣٥.٦81

المطلوبات المالية

5.932.4624.٥08.٦41بالتكلفة المطفأة 

)ج( القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمــة العادلــة هيــا الثمــن الــذي قــد يقبــض نظيــر بيــع أحــد الموجــودات، أو ُيدفــع نظيــر تحويــل أحــد المطلوبــات فــي معاملــة منظمــة بيــن 
المتشــاركين بالســوق فــي تاريــخ القيــاس. قــد ينشــأ الفــارق بنــاًء علــى ذلــك بيــن القيمــة الدفتريــة وفــق طريقــة التكلفــة التاريخيــة وتقديــرات القيمــة 

العادلــة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تقرر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.
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29- األدوات المالية )تتمة(

)ج( القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

آليات التقييم واالفتراضات المطبقة لقياس القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بناًء على أسعار السوق المدرجة وغيرها من تقنيات التقييم.

يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:

تحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الخاضعــة لشــروط وبنــود ثابتــة والمتداولــة فــي أســواق ماليــة نشــطة بالرجــوع 	 
إلــى أســعار الســوق المدرجــة.

تحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة األخــرى والمطلوبــات الماليــة األخــرى بنــاًء علــى نمــاذج األســعار المقبولــة عمومــًا وفــق تحليــل 	 
التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام األســعار الســوقية وعــروض األســعار مــن المتاجريــن ألدوات مشــابهة. 

ُتقــاس األدوات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة، ويتــم تقســيمها إلــى مســتويات مــن 1 إلــى ٣ علــى أســاس مــدى القيــم العادلــة 
التــي يمكــن رصدهــا. 

ــات مطابقــة فــي  ــة( لموجــودات أو مطلوب ــر المعّدل ــة مــن المســتوى 1 هــي القيــم المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة )غي قيــاس القيمــة العادل
أســواق نشــطة.

قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى 2 هــي القيــم المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المحــددة المســتخدمة فــي المســتوى األول 
والمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات، ســواء بطريقــة مباشــرة )كأســعار( أو غيــر مباشــر )مســتنبطة مــن األســعار(. 

قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى ٣ هــي القيــم المســتنبطة باالعتمــاد علــى أســاليب التقييــم وتتضمــن مدخــالت للموجــودات أو المطلوبــات 
ال تعتمــد علــى أســعار الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر الملحوظــة(.

كانــت القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة كمــا فــي نهايــة الســنة مقاربــة لقيمهــا العادلــة. وُتصنــف محفظــة االســتثمارات 
الماليــة بالكامــل )إيضــاح 10( عنــد المســتوى ٣.

30- إدارة المخاطر المالية

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

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.

إن التعرض للمخاطر المالية المحددة أعاله تبقى مّتسمة بالثبات.

)أ( مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي المخاطــر الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار 
الســوق، مثــل مخاطــر العمــالت ومخاطــر أســعار الفـــائدة، ممــا ســيؤثر علــى دخــل المجموعــة أو حجــم ملكيتهــا لــألدوات الماليــة. تتضمــن األدوات 
الماليــة المتأثــر بمخاطــر الســوق قــروض تحمــل فوائــد ومبالــغ مقترضــة وودائــع وموجــودات ماليــة بقيمــة عادلــة مــن خــالل 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.

ال تصدر المجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

)ب( إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة وذلــك كــون أن المجموعــة تقتــرض/ تقــرض األمــوال بأســعار فائــدة ثابتــة ومعومــة. يتنــاول فصــل إدارة 

مخاطــر الســيولة مــن هــذا اإليضــاح تعــرض المجموعــة ألســعار الفائــدة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة.

تحليل حساسية أسعار الفائدة
ــدة  ــر. بالنســبة ألســعار الفائ ــخ التقري ــدة كمــا بتاري ــر المشــتقة ألســعار الفائ ــاه اعتمــادًا علــى تعــرض األدوات غي ــل الحساســية أدن ــد تحلي ــم تحدي ت
المعومــة للمطلوبــات، تــم تجهيــز التحليــل علــى فــرض أن المبلــغ األصــل المطلــوب المســتحق بتاريــخ التقريــر كان مســتحقًا طــوال الســنة. لقــد تــم 
اســتخدام مــا يعــادل ٥0 نقطــة أســاس كزيــادة أو نقــص عندمــا يتــم إعــداد التقاريــر الداخليــة لمخاطــر أســعار الفائــدة لــإلدارة والــذي يمثــل التقديــر 

الموضوعــي للتغيــر المحتمــل بســعر الفائــدة. 

فــي حالــة ارتفــاع / انخفــاض أســعار الفائــدة علــى القــروض البنكيــة بـــ ٥0 نقطــة أســاس مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة، فــإن أربــاح 
المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 201٥ ســتنخفض / ســترتفع بمبلــغ ٣.٦ مليــون درهــم )٣1 ديســمبر 2014: 9.8 مليــون درهــم(، وهــو 

مــا يرجــع أساًســا إلــى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة نتيجــة اقتراضاتهــا بأســعار فائــدة متغيــرة. 

)ج( إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تســود المعامــالت واألرصــدة بالعمــالت األجنبيــة بالــدوالر األمريكــي أو بعمــالت مربوطة بالــدوالر األمريكي )الدرهم اإلماراتي، الريال الســعودي، 
الدينــار البحرينــي، الريــال القطــري، الدينــار العراقــي، الدينــار األردنــي والليــرة اللبنانيــة(. وعلــي إثــر ذلــك، فــإن معامــالت وأرصــدة العمــالت األجنبيــة 

ال تعــرض المجموعــة لمخاطــر جوهريــة بشــأن العمــالت 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 عمـــالء ذوي جــودة ائتمانيــة عاليــة وتمتلــك ضمانــات كافيــة، إن كان مطلوبــًا، 

كوســيلة لتخفيــف مخاطــر المخاطــر الماليــة مــن التعثــر فــي الســـداد.

إجراء تقييم االئتمـان بشكل مستمر على المركز المالي للذمم المدينة.

إن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة المدرجــة فــي البيـــانات الماليــة، صافيــة مــن خســارة انخفــاض القيمــة، تمثــل الحــد األقصــى لتعــرض 
المجمـــوعة لمخاطــر االئتـــمان.

)هـ( إدارة مخاطر السيولة
تعــود المســؤولية األساســية فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى اإلدارة، وتقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق االحتفــاظ باحتياطيــات 
وموائمــة  والمتوقعــة  الفعليــة  النقديــة  للتدفقــات  المســتمرة  المراقبــة  وكذلــك  اقتــراض،  تســهيالت  واحتياطــي  بنكيــة  وتســهيالت  كافيــة 

ــة.  ــات المالي ــة مــع المطلوب اســتحقاقات الموجــودات المالي

جداول مخاطر السيولة والفائدة 

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

ــوى علــى التدفقــات النقديــة الرئيســية. الجــدول سـ
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داماك العقارية دبي  ش.م.ع.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

)هـ( إدارة مخاطر السيولة )تتمة(

  
المتوسط المرجح 
لمعدل سعر 
سنة إلى سنتينأقل من سنةالفائدة الفعلية

ثالث إلى
المجمــوعخمس سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم%

31 ديسمبر 2015

2,16٧,841--2,16٧,841-أدوات ال تحمل فوائد

361,98٧2,3٧٧,٧292,٧39,٧16-4.28أدوات تحمل فوائد ثابتة

1,024,905-3.81649,9553٧4,950أدوات تحمل فوائد متـغيرة  

2,81٧,٧96٧36,93٧2,3٧٧,٧295,932,462

31 ديسمبر 2014

1,8٦٣,9٦0--1,8٦٣,9٦0-أدوات ال تحمل فوائد

2,٣٦٧,94٦2,٣٦٧,94٦--4.9٧أدوات تحمل فوائد ثابتة

2٧٦,٧٣٥-٣.٥120٣,28٥٧٣,4٥0أدوات تحمل فوائد متـغيرة  

2,0٦٧,24٥٧٣,4٥02,٣٦٧,94٦4,٥08,٦41

ــر المشــتقة. كمــا تــم  تظهــر الجــداول التاليــة تفاصيــل االســتحقاق التعاقــدي الباقــي للمجموعــة بخصــوص موجوداتهــا الماليــة غي
إعــداد هــذه الجــداول بنــاًء علــى االســتحقاقات التعاقديــة غيــر المحســومة للموجــودات الماليــة باســتثناء عندمــا تتوقــع المجموعــة أن 

التدفقــات النقديــة ســوف تحــدث فــي فتــرة مختلفــة.

  
المتوسط المرجح 
لمعدل سعر 
سنة إلى سنتينأقل من سنةالفائدة الفعلية

ثالث إلى
المجمــوعخمس سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم%

31 ديسمبر 2015

11.٥1٦.410--11.٥1٦.410-أدوات ال تحمل فوائد

1.٧4٦.911--1.8٧1.٧4٦.911أدوات تحمل فوائد متـغيرة  

1٣.2٦٣.٣21--1٣.2٦٣.٣21

31 ديسمبر 2014

٧.2٧٥.8٦1--٧.2٧٥.8٦1-أدوات ال تحمل فوائد

2.241.448--2.092.241.448أدوات تحمل فوائد متـغيرة  

9.٥1٧.٣09--9.٥1٧.٣09

31- إدارة رأس المال
تديــر المجموعــة رأس المــال بحيــث تحــرص علــى قــدرة منشــآت بالمجموعــة علــى اســتمرارية أعمالهــا ، وفــي ذات الوقــت تحقيــق 
أعلــى عائــد ممكــن للمســاهمين مــن خــالل الحصــول علــى أفضــل مســتوى ألرصــدة الديــن والملكيــة. يشــتمل هيــكل رأس مــال 
المجموعــة علــى الديــن، الــذي يتضمــن القــروض المفصــح عنهــا فــي إيضاحــي 1٥ و 1٦، والنقــد ومــا يعادلــه وحقــوق الملكيــة 
المنســوبة إلــى مالكــي المجموعــة، وتتضمــن رأس مــال مصــدر، واحتياطيــات، وأربــاح مســتبقاة كمــا ورد فــي بيــان التغيــرات فــي 

حقــوق الملكيـــة الموحــد.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

32- الربح للسهم

يتــم احتســاب الربــح األساســي والمخفــض للســهم بتقســيم صافــي الربــح للفتـــرة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة قيــد 
اإلصــدار خــالل الفتـــرة. وعمــاًل بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٣ األربــاح للســهم، فقــد تــم معاملــة تأثيــر مكافــأة األســهم المصــدرة )إيضــاح 
٣٣( بأثــر رجعــي فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه محاســبة المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــالل جميــع الفتــرات المعروضــة. لــم يكــن 

هنــاك أيــة أدوات أو بنــود أخــرى قــد يترتــب عليهــا تأثيــرات مقاومــة للخفــض علــى احتســاب األربــاح للســهم.

يستند احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم على البيانات التالية:

20152014
ألف درهم ألف درهم 

4.514.830٣,2٣4,٧4٧الربح للسنة )ألف درهم(

6.050.000٥.2٣9.041عدد المعدل المرجح لألسهم العادية )ألف(

0.٧50.٦2الربح لكل سهم عادي – أساسي ومخفض )بالدرهم(

33- توزيعات األرباح

عقــدت الشــركة فــي 22 مــارس 201٥ جمعيتهــا العموميــة الســنوية وفيهــا أعلنــت، مــن بيــن األمــور األخــرى، علــى موافقتهــا علــى توزيــع أربــاح 
أســهم منحــة بقيمــة 0.10 درهــم لــكل ســهم بمــا قيمتــه ٥00 مليــون درهــم. تــم إصــدار أســهم المنحــة بتاريــخ 1 أبريــل 201٥، وهــو مــا تــاله 

ارتفــاع عــدد أســهم الشــركة اإلجمالــي المصــدرة والمكتتبــة والمدفوعــة بالكامــل إلــى ٥.٥ مليــار.

عقــدت الشــركة بتاريــخ 1٥ ســبتمبر 201٥ جمعيتهــا العموميــة العاديــة وكان مــن بيــن مــا وافقــت عليــه توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة بقيمــة 0.10 
درهــم للســهم بإجمالــي ٥٥0 مليــون درهــم وتوزيــع أســهم منحــة بقيمــة 0.10 لــكل ســهم بمبلــغ إجمالــي قــدره ٥٥0 مليــون درهــم. وبعــد أن 
تــم إصــدار أســهم المنحــة بتاريــخ 29 ســبتمبر 201٥ ارتفــع إجمالــي عــدد األســهم الصــادرة والمكتتبــة والمدفوعــة بالكامــل للشــركة إلــى 0٥.٦ 

مليـــار ســهم. هــذا، وقــد تــم دفــع توزيعــات األربــاح النقديــة فــي ٥ أكتـــوبر 201٥.

أعلنــت الشــركة عــن توزيــع أربــاح مرحليــة بقيمــة 0.49 للســهم بمــا يبلــغ قيمتــه 2.4 مليــار درهــم وذلــك للفتـــرة المنتهيــة فــي ٣0 يونيــو 2014، 
منهــا مبلــغ 1.8 مليــار درهــم مقاصــة مقابــل ديــون علــى رئيــس مجلــس اإلدارة وتــم تســديد القيمــة الباقيــة فــي 12 أغســطس 2014 إلــى 

رئيــس مجلــس اإلدارة وحاملــي الصكــوك الدوليــة كُل بنســبة ملكيتــه.
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34- أرقام مقارنة

وفًقــا لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 8 السياســات المحاســبية 
والتغيــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية، فقــد تــم إعــادة تصنيــف بعــض البنــود فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد وبيــان التدفقــات 

النقديــة الموحــد للســنة الســابقة المنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2014، كمــا تــم عرضــه ســابًقا:

مستخرج من بيان المركز المالي الموحد:
كما هو معاد إدراجهإعادة التصنيفكما هو معروض سابقًا
ألف درهمألف درهمألف درهم

المطلوبات – مستخرج

٧,29٥,1٣1٧,29٥,1٣1-مبالغ مقدمة من عمالء

٣,٥48,٦٧2)٧,29٥,1٣1(10,84٣,80٣ذمم تجارية دائنة وأخرى

10,84٣,80٣-10,84٣,80٣

مستخرج من بيان التدفقات النقدية الموحد:
كما هو معاد إدراجهإعادة التصنيفكما هو معروض سابًقا
ألف درهمألف درهمألف درهم

األنشطة التشغيلية – مستخرج

٦٥8,442٦٥8,442-الزيادة في مبالغ مقدمة من عمالء

940,٧٧9)٦٥8,442(1,٥99,221الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

1,٥99,221-1,٥99,221

35- اعتماد البيانات المالية الموحدة

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٥وصرح بإصدارها بتاريخ 10 فبراير 201٦.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )تتمة(

داماك ميزون بريفيه
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البيانات6
المالية الموحدة

.DIFC داماك للتنمية العقارية المحدودة

ِفلل بلمسات بوجاتي
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 Consolidated financial statements 
 and independent auditor’s report
 For the year ended 31 December 2015

DAMAC REAL ESTATE
DEVELOPMENT LIMITED, DIFC
DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES

The Board of Directors has the pleasure in submitting their report together with the audited consolidated financial statements of 
DAMAC Real Estate Development Limited, DIFC (the "Company") and its subsidiaries (together the "Group") for the year ended 31 
December 2015. The net profit for the year is US$ 1,228.9 million (2014: US$ 937 million).

Principal activities 

The principal activity of the Group is investment in real estate development companies.

The movement in retained earnings is as follows:

US$ million US$ million

Balance at 31 December 2014 1,309.0

Effect of change in accounting policy (Note 2.3) 162.6

Balance at 1 January 2015 1,471.6

Profit for the year

Revenue 2,322.7

Cost of sales (943.9)

Interest and other income 170.7

Expenses (320.6)

Total 1,228.9

Dividend paid (Note 31) (482.7)

Balance at 31 December 2015 2,217.8

On behalf of the Board of Directors

Chief Executive Officer

DIRECTORS’ REPORT
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Audit Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated statement of financial position of DAMAC Real Estate Development Limited, 
DIFC (the "Company") and its subsidiaries (together the "Group") as of 31 December 2015 and the related consolidated statements 
of comprehensive income, changes in equity and cash flows and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information.

Management’s Responsibility for the consolidated financial statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with 
International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit 
in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material 
misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order 
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated 
financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 
 
 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

The Board of Directors
DAMAC Real Estate Development Limited, DIFC
Dubai
United Arab Emirates

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of the Group as at 
31 December 2015, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial 
Reporting Standards.

10 February 2016

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT (CONTINUED)
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Notes 2015 2014
US$ million US$ million

ASSETS

Property and equipment 6 17.4 16.3

Development properties 7 2,488.1 2,327.5

Other financial assets  8 214.6 232.0

Trade and other receivables 9 1,034.9 742.6

Financial investments 10 40.0 5.0

Cash and bank balances 11 2,585.3 1,799.3

Total assets 6,380.3 5,122.7

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Share capital 12 983.0 650.0

Statutory reserve 13 41.3 41.3

Group restructuring reserve 14 (566.7) (566.7)

Retained earnings 2,217.8 1,309.0

Total equity 2,675.4 1,433.6

Liabilities

Bank borrowings 15 278.9 75.3

Sukuk certificates 16 745.5 644.3

Provision for employees’ end-of-service indemnity 17 9.1 7.9

Advances from customers 18 1,505.6 1,985.1

Trade and other payables 19 1,165.8 965.5

Due to a related party 20 - 11.0

Total liabilities 3,704.9 3,689.1

Total equity and liabilities 6,380.3 5,122.7

Chief Executive Officer Director

CONSOLIDATED STATEMENT OF 
FINANCIAL POSITION

AS AT 31 DECEMBER 2015

Notes 2015 2014
US$ million US$ million

Revenue 21 2,322.7  2,009.6 

Cost of sales (943.9)  (833.5)

Gross profit 1,378.8 1,176.1

Other operating income 22 137.1  47.8 

General, administrative and selling expenses 23 (237.4) (256.0)

Brokerage commission (38.3)  (67.1)

Depreciation 6 (3.4)  (3.8)

Reversal of impairment on development properties 7 -  42.3 

Operating profit 1,236.8 939.3

Other income 24 9.1  9.8 

Finance income 24.5  15.1 

Finance costs (41.5)  (27.2)

Profit for the year 1,228.9 937.0

Other comprehensive income

Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss - -

Items that may be reclassified subsequently to profit or loss

   -  Revaluation reserve on financial investments recycled on disposal - (0.5)

Total comprehensive income for the year 1,228.9 936.5

Earnings per share

Basic and diluted (US$) 30 1.53 1.44

CONSOLIDATED STATEMENT OF 
COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Share
 capital

Statutory 
reserve

Group 
restructuring 

reserve

Investment 
revaluation 

reserve
Retained 
earnings Total

US$ million US$ million US$ million US$ million US$ million US$ million

Balance at 1 January 2014 650.0 41.3 (566.7) 0.5 534.0 659.1

Total comprehensive 
income for the year

- - - (0.5) 937.0 936.5

Dividend paid (Note 31) - - - - (162.0) (162.0)

Balance at 31
December 2014

650.0 41.3 (566.7) - 1,309.0 1,433.6

Effect of change in 
accounting policy 
(Note 2.3)

- - - - 162.6 162.6

Balance at 1 January 2015 650.0 41.3 (566.7) - 1,471.6 1,596.2

Total comprehensive 
income for the year

- - - - 1,228.9 1,228.9

Issue of new shares (Note 
12)

333.0 - - - - 333.0

Dividend paid (Note 31) - - - - (482.7) (482.7)

Balance at 31
December 2015

983.0 41.3 (566.7) - 2,217.8 2,675.4

CONSOLIDATED STATEMENT OF 
CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

2015 2014
US$ million US$ million

Cash flows from operating activities

Profit for the year 1,228.9 937.0

Adjustments for:

Depreciation of property and equipment (Note 6) 3.4  3.8 

Provision for employees’ end-of-service indemnity (Note 17) 2.9  3.3 

Gain on disposal of financial investments -  (0.2)

Loss on retirement of property and equipment 0.2  0.7 

Amortisation of issue costs on Sukuk certificates (Note 16) 2.7  0.6 

Finance costs 41.5 27.2

Finance income (24.5) (15.1)

(Reversal of ) / provision for impairment on trade receivables (Note 9) (1.2) 25.5

Reversal of impairment on development properties (Note 7) -  (42.3)

Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities 1,253.9 940.5

Increase in trade and other receivables (281.4)  (358.8)

(Decrease) / increase in due to a related party (11.0) 9.8

Increase in trade and other payables 198.9 382.3

Increase in development properties (323.1) (356.5)

(Decrease) / increase in advances from customers (158.5) 269.8

Cash generated from operations 678.8  887.1 

Finance costs paid (40.1)  (19.7)

Interest received 18.9  15.3 

Employees’ end-of-service indemnity paid (Note 17) (1.7)  (0.3)

Net cash generated from operating activities 655.9 882.4

Cash flows from investing activities

Purchases of property and equipment (Note 6) (4.7) (8.3)

Decrease / (increase) in fixed deposits with an original maturity of greater than three 
months (Note 11)

96.9 (310.1)

Proceeds from disposal of financial investments - 30.4

Acquisition of financial investments (Note 10) (35.0) (1.0)

Decrease / (increase) in other financial assets 17.4 (154.1)

Net cash generated from/(used in) investing activities 74.6 (443.1)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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2015 2014
US$ million US$ million

Cash flows from financing activities

Proceeds from bank borrowings during the year 226.0 75.3

Repayment of bank borrowings during the year (22.4) (85.3)

Net proceeds from issuance of Sukuk certificates (Note 16) 98.5 643.7

Increase in share capital (Note 12) 333.0 -

Dividend paid (Note 31) (482.7) (162.0)

Net cash generated from financing activities 152.4 471.7

Net increase in cash and cash equivalents 882.9 911.0

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,456.7 545.7

Cash and cash equivalents at the end of the year (Note 11) 2,339.6 1,456.7

CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

1. General information

DAMAC Real Estate Development Limited, DIFC, was incorporated on 31 October 2013 as a Company Limited by shares (registration 
number 1476) with the Registrar of Companies of the Dubai International Financial Centre (the "DIFC") under the Companies Law, 
DIFC Law No 2. The registered address of the Company is Office No. 206A, Level 2, Park Towers, Dubai International Financial Centre, 
PO Box 2195, Dubai, United Arab Emirates (U.A.E).

The Company is 100% owned by DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (the “Parent”) whose majority shareholder is Mr Hussain Ali 
Habib Sajwani (the "Chief Executive Officer"). The Company and its subsidiaries are involved in the development of properties in the  
Middle East.

During the year, the eligible holders of Global Depository Receipts (the "GDRs") representing ordinary shares of the Company were 
made an offer by the Parent to exchange their GDRs for ordinary shares of the Parent at a defined exchange rate. The offer closed on 
9 January 2015 and the shares issued by the Parent were listed on the Dubai Financial Market on 12 January 2015.

Following the exchange of shares, the Company delisted its GDRs from the London Stock Exchange at which point the Parent’s 
ownership increased from 85.7% to 100%.

2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards ("IFRS")

2.1 New and revised IFRSs applied with no material effect on the consolidated financial statements

The following new and revised IFRS, which became effective for annual periods beginning on or after 1 January 2015, have been 
adopted in these consolidated financial statements. The application of these revised and new IFRS has not had any material impact 
on the amounts reported for the current and prior years but may affect the accounting for future transactions or arrangements.

• Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle that includes amendments to IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 and 
IAS 38

• Annual Improvements to IFRSs 2011 – 2013 Cycle that includes amendments to IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13 and IAS 40

• Amendments to IAS 19 Employee Benefits to clarify the requirements that relate to how contributions from employees or third 
parties that are linked to service should be attributed to periods of service

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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2.  Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRS”) (continued)

2.2 New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted

The Group has not yet applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet effective:

New and revised IFRSs

Effective for annual 
periods beginning
on or after

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 1 January 2016

Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements relating to Disclosure initiative. 1 January 2016

Amendments to IFRS 11 Joint arrangements relating to accounting for acquisitions of interests in joint 
operations.

1 January 2016

Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets relating to 
clarification of acceptable methods of depreciation and amortisation.

1 January 2016

Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 41 Agriculture relating to bearer plants. 1 January 2016

Amendments to IAS 27 Separate Financial Statements relating to accounting investments in 
subsidiaries, joint ventures and associates to be optionally accounted for using the equity method in 
separate financial statements.

1 January 2016

Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 
Entities and IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures relating to applying the consolidation 
exception for investment entities.

1 January 2016

Annual Improvements to IFRSs 2012 - 2014 Cycle covering amendments to IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 and IAS 34. 1 January 2016

IFRS 9 Financial Instruments (revised versions in 2009, 2010, 2013 and 2014)

IFRS 9 issued in November 2009 introduced new requirements for the classification and 
measurement of financial assets. IFRS 9 was subsequently amended in October 2010 to include 
requirements for the classification and measurement of financial liabilities and for derecognition, 
and in November 2013 to include the new requirements for general hedge accounting. Another 
revised version of IFRS 9 was issued in July 2014 mainly to include a) impairment requirements for 
financial assets and b) limited amendments to the classification and measurement requirements by 
introducing a ‘fair value through other comprehensive income’ (FVTOCI) measurement category for 
certain simple debt instruments.

A finalised version of IFRS 9 which contains accounting requirements for financial instruments, 
replacing IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. The standard contains 
requirements in the following areas:

1 January 2018

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

2.  Application of new and revised International Financial Reporting Standards ("IFRS") (continued)

2.2 New and revised IFRSs in issue but not yet effective and not early adopted (continued)

New and revised IFRSs

Effective for annual 
periods beginning
on or after

IFRS 9 Financial Instruments (continued)

• Classification and measurement: Financial assets are classified by reference to the business 
model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The 2014 version 
of IFRS 9 introduces a ‘fair value through other comprehensive income’ category for certain debt 
instruments. Financial liabilities are classified in a similar manner as under IAS 39, however there 
are differences in the requirements applying to the measurement of an entity’s own credit risk

• Impairment: The 2014 version of IFRS 9 introduces an ‘expected credit loss’ model for the 
measurement of the impairment of financial assets, so it is no longer necessary for a credit event 
to have occurred before a credit loss is recognised

• Hedge accounting: Introduces a new hedge accounting model that is designed to be more 
closely aligned with how entities undertake risk management activities when hedging financial 
and non-financial risk exposures

• Derecognition: The requirements for the derecognition of financial assets and liabilities are 
carried forward from IAS 39

Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures relating to disclosures about the initial 
application of IFRS 9.

When IFRS 9 is first 
applied

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures relating to the additional hedge accounting disclosures (and 
consequential amendments) resulting from the introduction of the hedge accounting chapter in 
IFRS 9.

When IFRS 9 is first 
applied

IFRS 16 Leases specifies how an IFRS reporter will recognise, measure, present and disclose leases. 
The standard provides a single lessee accounting model, requiring lessees to recognise assets and 
liabilities for all leases unless the lease term is 12 months or less or the underlying asset has a low 
value. Lessors continue to classify leases as operating or finance, with IFRS 16’s approach to lessor 
accounting substantially unchanged from its predecessor, IAS 17.

1 January 2019

Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted in the Group’s consolidated 
financial statements for the period of initial application and adoption of these new standards, interpretations and amendments, except 
for IFRS 9, may have no material impact on the consolidated financial statements of the Group in the period of initial application.

The application of the finalised version of IFRS 9 may have a significant impact on amounts reported and disclosures made in 
the Group’s consolidated financial statements in respect of the Group’s financial assets and financial liabilities. However, it is not 
practicable to provide a reasonable estimate of effects of the application until the Group performs a detailed review.
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2. Application of new and revised International Financial Reporting Standards (“IFRS”) (continued)

2.3 New IFRS in issue but not yet effective that has been early adopted

IFRS 15 Revenue from contracts with customers was issued in May 2014 and is effective for annual periods commencing on or after 1 
January 2018, with early adoption permitted. The Group has reviewed the impact of IFRS 15 on its revenue from operations and has 
elected to early adopt it with effect from 1 January 2015. Refer Note 3.5.

The Group has opted for modified retrospective application of the standard as permitted by IFRS 15 upon early adoption. Accordingly 
the standard has been applied to the year ended 31 December 2015 (the initial application period). Modified retrospective application 
requires the recognition of the cumulative impact of adoption on all contracts that are not yet complete as at 1 January 2015 in the 
form of an adjustment to the opening balance of retained earnings as at that date.

Adjustments to the opening consolidated statement of financial position are detailed below:

31 December
2014

Adjustments/
reclassification

1 January
2015

US$ million US$ million US$ million

Assets

Development properties 2,327.5 (162.5) 2,165.0

Trade and other receivables 742.6 4.1 746.7

Liabilities

Advances from customers 1,985.1 (321.0) 1,664.1

Equity

Retained earnings 1,309.0 162.6 1,471.6

3. Significant accounting policies

3.1 Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”). 

3.2 Basis of preparation

The consolidated financial statements are prepared under the historical cost convention, except for certain financial instruments that 
have been measured at fair value at the end of each reporting period. 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation 
technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account characteristics of the asset or liability if 
market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

3. Significant accounting policies (continued)

3.2 Basis of preparation (continued)

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorised into Level 1, 2 or 3 based on the degree to 
which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in 
its entirety, which are described as follows: 

• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the 
measurement date;

• Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either 
directly or indirectly; and 

• Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The consolidated financial statements are presented in United States Dollars (“US$”) which is the Group’s reporting currency. The 
individual financial statements of each Group entity are prepared in local currency, being the currency in the primary economic 
environment in which these entities operate (the functional currency).

The principal accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are set out below. 

3.3 Basis of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company 
(its subsidiaries). Control is achieved when the Group:

• Has power over the investee;
• Is exposed, or has the rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
• Has the ability to use its power to affect its returns.

Subsidiaries are consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continue to be 
consolidated until the date when such control ceases.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or 
more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting 
rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers 
all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are sufficient to give it 
power, including:

• The size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders;
• Potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties;
• Rights arising from other contractual arrangements; and
• Any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the 

relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.
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3.3 Basis of consolidation (continued)

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses 
control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the 
consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date 
when the Company ceases to control the subsidiary. 

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-
controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and to the non-
controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. 

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with 
the Group’s accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cashflows relating to transactions between members of the Group 
are eliminated in full on consolidation.

The Company consolidated 100% of the operations, assets and liabilities of the subsidiaries (excluding branches) listed below, which 
in total are 76 (2014: 76) companies (together the "Group").

Entity
Country of 
incorporation Principal activities

Legal
interest

Economic 
interest

DAMAC Crescent Properties Co LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Luxury Real Estate Properties Co LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Heritage Properties Co LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC General Trading LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
Al Bawader Real Estate LLC U.A.E. Sales office 100% 100%
Frontline Investment Management Co. LLC U.A.E. Shell company 100% 100%
Al Aman Investment Management Co LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
Business Tower Investment LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Enterprises & Management Co LLC U.A.E. Trade marks 100% 100%
DAMAC Media And Marketing LLC U.A.E. Marketing and public relations 100% 100%
DAMAC Properties Development Co LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
DAMAC Properties Co LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
Marina Terrace Co LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Gulf Properties LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
Lake Terrace Co LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
Royal Crown Properties Co LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
DAMAC Star Properties LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
Island Oasis Properties LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Crescent Properties LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Development LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
Luxury Facilities Management Co LLC U.A.E. Facilities management 100% 100%
DAMAC Tuscan Residence LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
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3. Significant accounting policies (continued)

3.3 Basis of consolidation (continued)

Entity
Country of 
incorporation Principal activities

Legal 
interest

Economic 
interest

Abraj Al Rakhaa General Trading Limited Iraq Real estate development 100% 100%
Global Properties Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
Middle East Properties Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Fortune Properties Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Lake View Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Properties Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Park Towers Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
Excel Operations Company Limited U.A.E. Holding company 100% 100%
DAMAC Crown Properties Company Limited U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Investment & Properties (Jordan) LLC Jordan Real estate development 100% 100%
Al-Imaratieh Properties LLC Jordan Real estate development 100% 100%
DAMAC Lebanon SAL (Holding) Lebanon Holding company 100% 100%
DAMAC Properties Lebanon SAL Lebanon Real estate development 100% 100%
DAMAC Properties International Limited Mauritius Holding company 100% 100%
DAMAC Enterprises Co Ltd Mauritius Trade marks 100% 100%
DAMAC Properties Company Limited Saudi Arabia Real estate development 100% 100%
The Waves FZ LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Real Estate Developers FZ LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Properties FZ LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Real Estate Services Co LLC U.A.E. Holding company 100% 100%
Namaa Properties Development LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
DAMAC Homes LLC U.A.E. Group treasury operation 100% 100%
Kings Valley Investment Co LLC U.A.E. Shell company 100% 100%
DAMAC Properties Services Co Shj LLC U.A.E. Sales office 49% 100%
Valencia Development Company WLL Bahrain Real estate development 100% 100%
Al Hikmah International Enterprises LLC Qatar Project development 49% 100%
Quality Investment Co LLC U.A.E. Shell company 100% 100%
DAMAC Properties Qatar WLL Qatar Holding company 100% 100%
Ocean Pearl Real Estate Company LLC U.A.E. Real estate development 100% 100%
Bright India Investments Limited BVI Shell company 100% 100%
Luxury Owners Association Management LLC U.A.E. Facilities management 100% 100%
Majara Investments Limited BVI Investment company 100% 100%
Ali Habib Kukar’s Real Estate Office Saudi Arabia Sales office 0% 100%
Arjann Holdings Limited BVI Shell company 100% 100%
Middle East Dubai Qatar Shell Company 100% 100%
Premier Vision Property Development Qatar Shell company 100% 100%
Heritage Properties Qatar Shell company 100% 100%
Alpha Star Holding Limited Cayman Islands Holding company 0% 100%
Priority Holding Limited Cayman Islands Trust arrangement 100% 100%
Maksab Holding Limited BVI Holding company 100% 100%
Malak Al Rafidayn Properties Investment Iraq Real estate development 100% 100%
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3.3 Basis of consolidation (continued)

Entity
Country of 
incorporation Principal activities

Legal 
interest

Economic 
interest

Elegance Marketing Co LLC U.A.E. Marketing and public relations 100% 100%

DAMAC Hotels & Resorts Management LLC U.A.E. Hotels management 100% 100%

Tilal Development Holding SAL Lebanon Holding company 100% 100%

Blue Eagle Investment Co LLC U.A.E. Trust arrangement 100% 100%

DAMAC TR Holding Co Ltd U.A.E. Holding company 100% 100%

DAMAC FC Holding Co Ltd U.A.E. Holding company 100% 100%

DAMAC Private Real Estate Management LLC U.A.E. Investment company 100% 100%

DAMAC Business Village LLC U.A.E. Sales office 100% 100%

DAMAC World Real Estate LLC U.A.E. Sales office 100% 100%

Alpha Star Holding II Limited Cayman Islands Trust arrangement 0% 100%

DAMAC Canal One Property Development LLC * U.A.E. Real estate development 100% 100%

DAMAC Canal Two Property Development LLC* U.A.E. Real estate development 100% 100%

JA Parks LLC * U.A.E. Real estate development 100% 100%

* These are newly incorporated entities that became part of the Group during the year.

There are certain entities included in the table above for which the Group’s legal ownership has been less than 100%. These are 
entities whose shares have been held for and on behalf of the Parent and for each such entity the Parent’s economic interest is 100%.

The beneficial ownership of the above entities is with the Group either directly or indirectly through beneficial ownership agreements. 
All balances and transactions between Group entities consolidated in these consolidated financial statements have been eliminated 
upon consolidation. Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Group obtains 
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. The financial statements of the subsidiaries are 
prepared for the same reporting period as the Parent, using consistent accounting policies.

During the year the Group liquidated its following subsidiaries:

Entity Country of incorporation Principal activities

Prosperity Trading WOFE China Trading company

DAMAC Ocean Heights Co LLC U.A.E. Sales office
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3. Significant accounting policies (continued)

3.4 Business combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination 
is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, 
liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for 
control of the acquiree. 

Acquisition-related costs are generally recognised in the consolidated statement of comprehensive income as incurred. 

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognised at their fair value, except that: 

• deferred tax assets or liabilities, and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognised and measured in 
accordance with IAS 12 Income Taxes and IAS 19 respectively;

• liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment 
arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquiree are measured in 
accordance with IFRS 2 at the acquisition date; and

• assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and 
Discontinued Operations are measured in accordance with that Standard.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the 
acquiree, and the fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date 
amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after reassessment, the net of the acquisition-date amounts 
of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-
controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer’s previously held interest in the acquiree (if any), the excess is 
recognised immediately in the consolidated statement of comprehensive income as a bargain purchase gain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity’s net 
assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests’ proportionate share 
of the recognised amounts of the acquiree’s identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-
transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in 
another IFRS. 

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent 
consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of 
the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as 
measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement 
period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the ‘measurement period’ (which cannot 
exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date. 
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3.4 Business combinations (continued)

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period 
adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not 
remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration 
that is classified as an asset or a liability is remeasured at subsequent reporting dates in accordance with IAS 39, or IAS 37 Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognised in the consolidated 
statement of comprehensive income.
 
When a business combination is achieved in stages, the Group’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to its 
acquisition-date fair value and the resulting gain or loss, if any, is recognised in the statement of comprehensive income. Amounts 
arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognised in other comprehensive 
income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interest were disposed of. 

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, 
the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted 
during the measurement period (see above), or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained 
about facts and circumstances that existed at the acquisition date that, if known, would have affected the amounts recognised at 
that date.

3.5 Revenue recognition

Revenue from contracts with customers

IFRS 15 Revenue from contracts with customers outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from 
contracts with customers and supersedes current revenue recognition guidance found across several Standards and Interpretations 
within IFRSs. It establishes a new five-step model that will apply to revenue arising from contracts with customers.

Step 1  Identify the contract with a customer: A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates 
enforceable rights and obligations and sets out the criteria for each of those rights and obligations.

Step 2  Identify the performance obligations in the contract: A performance obligation in a contract is a promise to transfer a 
good or service to the customer.

Step 3  Determine the transaction price: Transaction price is the amount of consideration to which the Group expects to be 
entitled in exchange for transferring the promised goods and services to a customer, excluding amounts collected on 
behalf of third parties.

Step 4  Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has more than one 
performance obligation, the Group will allocate the transaction price to each performance obligation in an amount 
that depicts the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for satisfying each performance 
obligation.

Step 5  Recognise revenue as and when the Group satisfies a performance obligation.
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3.5 Revenue recognition (continued)

The Group recognises revenue over time if any one of the following criteria is met:

• The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group’s performance as the Group performs; or

• The Group’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; or

• The Group’s performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to 
payment for performance obligation completed to date.

The Group allocates the transaction price to the performance obligations in a contract based on the input method which requires 
revenue recognition on the basis of the Group’s efforts or inputs to the satisfaction of the performance obligations. The Group 
estimates the total costs to complete the projects in order to determine the amount of revenue to be recognised.

When the Group satisfies a performance obligation by delivering the promised goods and services, it creates a contract asset based 
on the amount of consideration earned by the performance. Where the amount of consideration received from a customer exceeds 
the amount of revenue recognised, this gives rise to a contract liability.

Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable, taking into account the contractually agreed terms of 
payment excluding taxes and duties. The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting 
as principal or an agent and has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Revenue is recognised in the consolidated financial statements to the extent that it is probable that the economic benefits will flow 
to the Group and the revenue and costs, if and when applicable, can be measured reliably.

Management fees

Management fees principally relate to property management services provided to owners of the Group’s completed developments. 
Revenue in respect of these fees is recognised in line with the property management contracts and, following the accrual basis, is 
recognised in the period to which the services relate.

Interest income

Interest income is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can 
be measured reliably. Interest income is accrued on a timely basis, by reference to the principal outstanding and at the effective 
interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the 
financial asset to that asset’s net carrying amount on initial recognition.
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3.6  Development properties

Properties acquired, constructed or in the course of construction for sale are classified as development properties. These are stated 
at the lower of cost and net realisable value.

Cost principally includes the cost of the land, construction cost and all other costs, which are necessary to get the properties ready 
for sale. 

Net realisable value represents the estimated selling value, based on sales relevant in the year, less costs to be incurred in selling the 
properties.

Borrowing costs that are directly attributable to the construction are included in the cost of the asset.

3.7 Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that 
the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the 
reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the 
cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the 
receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can 
be measured reliably.

3.8 Property and equipment 

Property and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and any identified impairment loss. The cost of property 
and equipment is the purchase consideration together with any incidental costs of acquisition. Cost includes professional fees and, 
for qualifying assets, borrowing costs capitalised in accordance with the Group’s accounting policy. Depreciation of these assets 
commences when the assets are ready for their intended use. 

Depreciation is recognised so as to write off the cost other than freehold land and properties under construction, over their estimated 
useful lives, using the straight-line method. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each 
year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The following useful lives are used in the calculation of depreciation:
        Years
Furniture and fixtures                6 
Tools and office equipment                6 
Motor vehicles                6
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3.8 Property and equipment (continued) 

An item of property and equipment is de-recognised upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from 
the continued use of the asset.

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between 
the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the consolidated statement of comprehensive income.

3.9 Impairment of tangible assets 

 
At each reporting date, the Group reviews the carrying amounts of its tangible assets to determine whether there is any indication 
that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated 
in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an 
individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit, typically the development project, to 
which the asset belongs. Where a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated 
to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a 
reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash 
flows are discounted to their present value using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 
and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount 
of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in the 
consolidated statement of comprehensive income, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the 
reversal of the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is increased to the 
revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that 
would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal 
of an impairment loss is recognised immediately in the consolidated statement of comprehensive income, unless the relevant asset 
is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

3.10  Provision for employees’ end-of-service benefits

The Group provides end-of-service benefits to its expatriate employees. The entitlement to these benefits is usually based upon the 
employees’ final salary and length of service, subject to the completion of a minimum service period as stipulated in the Labour Laws 
of the respective countries of operations. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment.
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3.11 Leases

For the years ended 31 December 2015 and 31 December 2014, the Group did not have any finance leases and all leases have been 
classified as operating leases.

The Group as lessee

Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic 
basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals 
arising under operating leases are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognised as a liability. The aggregate 
benefit of incentives is recognised as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is 
more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

3.12 Foreign currencies

At each reporting date, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the closing rates prevailing at the 
reporting date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates 
prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a 
foreign currency are not retranslated.

All material transactions conducted by the Group are in currencies pegged to the US Dollar and there is no material impact of 
currency translation on the consolidated statement of comprehensive income.

Exchange differences are recognised in the consolidated statement of comprehensive income in the period in which they arise.

3.13 Financial instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when an entity from the Group becomes a party to the contractual provisions 
of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the 
acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets or 
financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.
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3.13 Financial instruments (continued)

Financial assets

Financial assets are classified into the following specified categories: ‘loans and receivables’ and ‘available-for-sale’ (“AFS”). The 
classification depends on the nature and purpose of the financial assets and is determined at the time of initial recognition. All regular 
way purchases or sales of financial assets are recognised and derecognised on a trade date basis. Regular way purchases or sales are 
purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in 
the marketplace.

Loans and receivables
 
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active 
market. Loans and receivables including trade and other receivables, other financial assets and cash and bank balances (excluding 
advances to suppliers and prepayments) are measured at amortised cost using the effective interest method, less any impairment. 
Interest income is recognised by applying the effective interest rate, except for short-term receivables when the recognition of 
interest would be immaterial.

Available-for-sale financial assets
 
The Group’s investments in shares are classified as being available-for-sale and are stated at fair value. Fair value is determined in the 
manner described in Note 27.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognised in equity within other comprehensive income. Gains and losses 
arising from impairment losses or changes in future cash flows are recognised directly in the consolidated statement of comprehensive 
income.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest over the 
relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash flows (including all fees and points 
paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through 
the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

Impairment of financial assets

Financial assets of the Group are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where 
there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, that 
the estimated future cash flows of the investment have been impacted. 
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3.13 Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Objective evidence of impairment could include:
• significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

• breach of contract, such as default or delinquency in interests or principal payments; or

• it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or

• the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial assets, such as trade receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are 
subsequently assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could 
include the Group’s past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past 
the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on 
receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying amount 
and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate. 

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception 
of trade receivables, where the carrying amount is reduced through the use of a provision account. When a trade receivable is 
considered uncollectible, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are 
credited against the provision account. Changes in the carrying amount of the provision account are recognised in the consolidated 
statement of comprehensive income. If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease 
can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is 
reversed through the consolidated statement of comprehensive income to the extent that the carrying amount of the investment, 
at the date the impairment is reversed, does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been 
recognised.

If an available-for-sale financial asset is impaired, an amount comprising the difference between its cost (net of any principal 
repayment and amortisation) and its current fair value, less any impairment loss previously recognised in the consolidated statement 
of comprehensive income, is transferred from equity to the consolidated statement of comprehensive income. Reversals in respect 
of equity instruments classified as available-for-sale are not recognised in the consolidated statement of comprehensive income. 

Reversals of impairment losses on debt instruments classified as available-for-sale are reversed through the consolidated statement 
of comprehensive income if the increase in the fair value of the instruments can be objectively related to an event occurring after the 
impairment losses were recognised in the consolidated statement of comprehensive income. 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)

3. Significant accounting policies (continued)

3.13 Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire; or it transfers the 
financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor 
retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its 
retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.  If the Group retains substantially all the risks 
and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a 
collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset’s carrying amount and the sum of the 
consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income 
and accumulated in equity is recognised in statement of comprehensive income.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (eg: when the Group retains an option to repurchase part of a 
transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognise 
under continuing involvement, and the part it no longer recognises on the basis of the relative fair values of those parts on the date 
of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognised and the sum of the 
consideration received for the part no longer recognised and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognised 
in other comprehensive income is recognised in statement of comprehensive income. A cumulative gain or loss that had been 
recognised in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognised and the part that is no 
longer recognised on the basis of the relative fair values of those parts.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual 
arrangement and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. 
Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company’s own equity instruments is recognised and deducted directly in equity. No gain or loss is recognised 
in the consolidated statement of comprehensive income on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company’s own equity 
instruments.
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3. Significant accounting policies (continued)

3.13 Financial instruments (continued)

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group (continued)

Financial liabilities

Other financial liabilities include bank borrowings, Sukuk certificates, trade and other payables and due to a related party. These are 
subsequently measured at amortised cost applying the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognises financial liabilities when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or they expire. The 
difference between the carrying amount of the financial liability derecognised and the consideration paid and payable is recognised 
in the consolidated statement of comprehensive income.

3.14 Taxation

There is no income tax applicable to the Group operations in the U.A.E. In jurisdictions other than the U.A.E., in some cases foreign 
taxes will be withheld at source on dividends and certain interest received by the Group. Capital gains derived by the Group in 
such jurisdictions generally will be exempt from foreign income or withholding taxes at source. Management has evaluated the 
application of IAS 12 Income Taxes, and has determined that the Group has no such tax exposures at the year end.

3.15 Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that 
necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until 
such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

All other borrowing costs are recognised in the consolidated statement of comprehensive income in the period in which they are 
incurred.

3.16 Statutory reserve 

In accordance with the Commercial Companies Law in the respective countries of operation and articles of association of the 
respective entities in the Group, 10% of profit for the year is required to be transferred to statutory reserve for certain entities. The 
respective entities may resolve to discontinue such annual transfers when the statutory reserve is equal to 50% of the individual paid 
up share capital of such entities. The reserve is not available for distribution except in the circumstances stipulated by the Commercial 
Companies Law in the respective countries of operation and the articles of association of the respective entities in the Group.
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3. Significant accounting policies (continued)

3.17 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and deposits held at bank with original maturities of less than three months less 
bank overdrafts, and are used by the Group in the management of its short-term commitments.

3.18 Segment reporting

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and incur 
expenses. An operating segment’s operating results are reviewed regularly by the management to make decisions about resources 
to be allocated to the segment and assess its performance.  Segment results that are reported to the management include items 
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

4. Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty

In the application of the Group’s accounting policies, which are described in Note 3, management is required to make judgements, 
estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The 
estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual 
results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in 
the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if 
the revision affects both current and future periods.

Critical accounting judgements in applying accounting policies

The following are the critical judgements, apart from those involving estimations, that management has made in the process of 
applying the Group’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated 
financial statements.

Litigation

The Group is subject to litigation in the normal course of its business. Based on judgement with input from in-house legal advisors, 
management does not believe that the outcome of such court cases will have a material impact on the Group’s consolidated financial 
position or financial performance.

Cancellation fees

Management believes that in relation to defaulting customers, once all negotiations and communication channels with the customers 
for renegotiating or for future payments are exhausted, it is appropriate to terminate contracts, and recognise cancellation fees in the 
consolidated statement of comprehensive income.
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4. Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty (continued)

Critical accounting judgements in applying accounting policies (continued)

Impairment of development properties

The Group reviews the realisable values of development properties to assess if there is an indication of impairment. In determining 
whether impairment losses should be recognised in the consolidated statement of comprehensive income, management assesses 
the current selling prices of the property units and the anticipated costs for completion of such property units for properties which 
remain unsold at the reporting date. If the selling prices are lower than the anticipated costs to complete, an impairment provision is 
recognised for the identified loss event or condition to reduce the cost of development properties in the consolidated statement of 
financial position to net realisable value. 

At 31 December 2015, the Group engaged an independent external valuation expert to determine the market value for each of the 
properties. The market values, and future expected sales proceeds have been used in the assessment of net realisable value which 
resulted in an impairment of US$ Nil during the year (2014: impairment reversal of US$ 42.3 million).

Escrow accounts

Cash held in escrow represents cash received from customers which is held in escrow bank accounts managed by approved escrow 
agents. The balances held in escrow are short-term amounts readily available for construction payments for specific projects to which 
they relate upon commencement of construction as determined by management.

Financial investments

Financial investments represents the Group’s 20% equity interest in a related entity (Note 10). Management has assessed the impact 
of IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures and has concluded that the Group does not have any significant influence in 
the form of participation in the financial and operating policy decisions of the investee and hence the investment has not been 
accounted for as an ‘Associate’.

Key sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a 
significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are 
discussed below. 

Going concern assumption

Management has made an assessment of the Group’s ability to continue as a going concern and is satisfied that the Group has the 
resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that 
may cast significant doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements 
continue to be prepared on the going concern basis.
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4. Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty (continued)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

Completion of projects

The Group estimates the cost to complete the projects in order to determine the cost attributable to revenue being recognised. These 
estimates include the cost of providing infrastructure, potential claims by contractors and the cost of meeting other contractual 
obligations to the customers.

Provision for impairment on trade receivables

The Group reviews its receivables to assess adequacy of provisions at least on a quarterly basis. The Group’s credit risk is primarily 
attributable to its trade receivables and amounts due from related parties. In determining whether provisions should be recognised 
in the consolidated statement of comprehensive income, the Group makes judgments as to whether there is any observable data 
indicating that there is a reasonable measurable decrease in the estimated future cash flows. Accordingly, a provision is made where 
there is a potential loss event or condition which, based on previous experience, is evidence of a reduction in the recoverability of 
the cash flows.

Useful lives of property and equipment

Property and equipment is depreciated over its estimated useful life, which is based on expected usage of the asset and expected 
physical wear and tear which depends on operational factors. The management has not considered any residual value as it is deemed 
immaterial.

5.  Segment analysis

Information reported to the Board for the purpose of the resource allocation and assessment of performance is primarily determined 
by the nature of the different activities that the Group engages in, rather than the geographical location of these operations. The 
Group currently comprises a single reportable operating segment, being property development.

Geographic information for the Group is split between operations in the U.A.E. "Domestic" and operations in other jurisdictions 
"International".

2015 2014
US$ million US$ million

Revenue

Domestic 2,173.7 1,799.2

International 149.0 210.4

Total revenue 2,322.7 2,009.6

Development properties

Domestic 2,012.2 1,795.4

International 475.9 532.1

Total development properties 2,488.1 2,327.5
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6. Property and equipment

Furniture and 
fixtures

Tools and office 
equipment

Motor
 vehicles Total

US$ million US$ million US$ million US$ million

Cost

At 1 January 2014 17.9 14.6 0.8 33.3

Additions 2.3 5.5 0.5 8.3

Write-off (1.3) - - (1.3)

At 1 January 2015 18.9 20.1 1.3 40.3

Additions 1.0 3.6 0.1 4.7

Eliminated on disposal - - (0.2) (0.2)

At 31 December 2015 19.9 23.7 1.2 44.8

Accumulated depreciation

At 1 January 2014 10.9 9.5 0.4 20.8

Charge for the year 1.7 2.0 0.1 3.8

Write-off (0.6) - - (0.6)

At 1 January 2015 12.0 11.5 0.5 24.0

Charge for the year 0.5 2.8 0.1 3.4

At 31 December 2015 12.5 14.3 0.6 27.4

Net book value

At 31 December 2015 7.4 9.4 0.6 17.4

At 31 December 2014 6.9 8.6 0.8 16.3

7. Development properties
2015 2014

US$ million US$ million

Balance at the beginning of the year 2,327.5 1,932.7

Effect of change in policy (Note 2.3) (162.5) -

2,165.0 1,932.7

Additions 1,266.1 1,189.5

Transfer to cost of sales (943.0) (833.0)

Transfers to a related party (Note 20) - (4.0)

Reversal of impairment - 42.3

Balance at the end of the year 2,488.1 2,327.5
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7. Development properties (continued)

Impairment of development properties

At 31 December 2015, the Group reviewed the carrying value of its land held for future development and development properties 
by assessing the net realisable value of each project. The key judgment in this review was estimating the realisable value of a project, 
which is determined by forecasting sales rates, expected sales prices and estimated costs to complete. In support of the review work 
performed, the Group engaged an independent external valuation expert to determine the market value for each of the projects 
including the expected sales prices. 

This review resulted in an impairment reversal of US$ Nil during the year (2014: impairment reversal of US$ 42.3 million), reflecting 
stable macroeconomic conditions and expected future sales prices.

Assets held as development properties

The development properties balance includes land plots for future development, properties under development and completed 
units held in inventory. The balances above are split into these categories as follows:

2015 2014

US$ million US$ million

Land held for future development 469.5 140.1

Properties under development 1,847.2 1,876.1

Completed properties 171.4 311.3

2,488.1 2,327.5

8. Other financial assets
2015 2014

US$ million US$ million

Escrow retention accounts 210.4 228.5

Margin deposits 2.3 2.8

Other 1.9 0.7

214.6 232.0

In accordance with applicable laws, the Group holds funds under escrow in Real Estate Regulatory Authority ("RERA") authorised 
bank accounts. These funds must be held in these escrow accounts for a fixed period of one year after completion of the relevant 
development properties, at which point they are released to the Group. These funds carry interest at commercial rates.

At 31 December 2015, margin deposits are held by banks under lien against credit facilities issued to the Group and carry interest at 
commercial rates.   
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9. Trade and other receivables

2015 2014
US$ million US$ million

Trade receivables 857.4 613.4

Less: Provision for impairment on trade receivables (54.1) (55.3)

803.3 558.1

Advances and deposits 218.0 171.3

Prepayments and other receivables 13.6 13.2

1,034.9 742.6

Trade receivables represent amounts due from customers. Customers are allowed 30 days from each invoice date to settle 
outstanding dues.

Movement in the provision for impairment on trade receivables:
2015 2014

US$ million US$ million

Balance at beginning of the year 55.3 29.8

Net (reversal) / provision for the year (Note 23) (1.2) 25.5

Balance at end of the year 54.1 55.3

The Group has assessed and provided for doubtful receivable balances at the reporting date. The concentration of credit risk is limited 
due to the customer base being large and unrelated.

Ageing of trade receivables that are not impaired is as follows:

Neither past due 
nor impaired

Past due but not impaired

1 - 60  days 61 - 180 days 181 - 270 days Total
US$ million US$ million US$ million US$ million US$ million

31 December 2015 737.2 32.3 23.3 10.5 803.3

31 December 2014 490.7 27.0 35.7 4.7 558.1
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9. Trade and other receivables (continued)

Ageing of impaired trade receivables is as follows:

1 - 60
 days 61 - 180 days 181 - 270 days Above 

270 days Total

US$ million US$ million US$ million US$ million US$ million

31 December 2015 4.3 6.2 3.6 40.0 54.1

31 December 2014 2.0 11.9 18.2 23.2 55.3

10. Financial investments

During the year, the Group increased its investment in DAMAC International Limited, a related entity, from US$ 5 millon to US$ 40 
million, which represents a 20% (2014: 10%) equity interest in the related entity.

11. Cash and bank balances
2015 2014

US$ million US$ million

Cash on hand 3.9 0.2

Cash held in escrow 2,298.2 1,412.3

Bank balances 22.3 8.9

Fixed deposits 260.9 377.9

Cash and bank balances 2,585.3 1,799.3

Less:  Fixed deposits with an original maturity of greater than three months (245.7) (342.6)

Cash and cash equivalents 2,339.6 1,456.7

Cash held in escrow represents cash received from customers which is held with banks authorised by the Real Estate Regulatory 
Agency (‘RERA’). Use of this cash is restricted to the specific development properties to which the cash receipts relate and, hence is 
considered as cash and cash equivalents.

12. Share capital
2015 2014

US$ million US$ million

Issued, subscribed and fully paid shares of US$ 1 each 983.0 650.0

During 2015, the Company received US$ 150 million towards increase in share capital pursuant to Board of Directors’ resolution dated 
29 March 2015 and the shares were issued on 16 April 2015. In addition, the Company received a further US$ 183 million towards 
increase in share capital pursuant to Board of Directors’ resolution dated 29 September 2015 and these shares were issued on 30 
September 2015.
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13. Statutory reserve

In accordance with the Commercial Companies Laws in the respective countries of operation and articles of association of the 
respective entities in the Group, 10% of profit for the year is required to be transferred to statutory reserve for certain entities. The 
respective entities may resolve to discontinue such annual transfers when the statutory reserve is equal to 50% of the paid up 
share capital of such entities. The reserve is not available for distribution except in the circumstances stipulated by the Commercial 
Companies Laws in the respective countries of operation and the articles of association of the respective entities in the Group.

14. Group restructuring reserve

The group restructuring reserve arose upon the group restructuring which took place on 3 December 2013. This reserve is not 
distributable.

15. Bank borrowings

2015 2014
US$ million US$ million

Bank loans 201.5 40.0

Overdrafts 77.4 35.3

278.9 75.3

Banks and financial institutions

The Group has borrowings under various loan arrangements with a number of banks and financial institutions. These institutions 
provide the Group with term loans and overdraft facilities.

The Group has the following unsecured interest-bearing loans and borrowings:

• US$ 40 million term loan facility with a commercial bank bearing interest at 3 months LIBOR plus 3.25% per annum, fully repayable 
by 2016. During the year, US$ 20 million was repaid.

• US$ 75 million revolving term loan facility with a commercial bank bearing interest at 3 months LIBOR plus 3.75% per annum, 
repayable by 2016.

• US$ 13.6 million (AED 50 million) term loan with a commercial bank bearing interest at 3 months EIBOR plus 3.5% per annum, 
repayable by 2018. During the year, US$ 2.3 million (AED 8.3 million) was repaid.

• US$ 95.2 million (AED 350 million) Ijarah facility with a commercial bank at a profit rate of 3 months EIBOR plus 3.5% per annum, 
repayable by 2017.
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15. Bank borrowings (continued)

The repayment profile of the above bank borrowings is as follows:
2015 2014

US$ million US$ million

On demand or within one year 176.9 55.3

In the second year 102.0 20.0

278.9 75.3

16. Sukuk certificates
2015 2014

US$ million US$ million

Proceeds from the issue of Sukuk Certificates 750.0 650.0

Gross issue costs (7.8) (6.3)

Less: Amortised up to year end 3.3 0.6

Unamortised issue costs (4.5) (5.7)

Carrying amount 745.5 644.3

• On 9 April 2014, the Group issued US$ 650 million SUKUK TRUST CERTIFICATES (the "Certificates") maturing in 2019. Alpha Star 
Holding Limited is the Issuer and Trustee with the Company as Guarantor. The Certificates are listed on the Irish Stock Exchange 
and NASDAQ Dubai. The Certificates confer on the holders of the Certificates from time to time (the "Certificateholders") the right 
to receive certain payments arising from an undivided ownership interest in the assets of a trust declared by the Trustee pursuant 
to the Declaration of Trust (the "Trust") over certain Trust Assets and the Trustee will hold such Trust Assets upon trust absolutely 
for the Certificateholders pro rata according to the face amount of Certificates held by each Certificateholder in accordance with 
the Declaration of Trust and the terms and conditions of the Certificates. 

The Certificates carry interest at 4.97% per annum and are secured by assigned trust assets

• On 21 September 2015, the Group issued US$ 100 million SUKUK TRUST CERTIFICATES maturing in 2017. Alpha Star Holding II 
Limited is the Issuer and Trustee with the Company as Guarantor. The Sukuk was fully subscribed by a UAE financial institution. 
The Certificates represent the right to receive certain payments arising from an undivided ownership interest in the Trust Assets 
declared by the Trustee pursuant to the Declaration of Trust.

The Trust Certificates are secured by the assigned trust assets and carry interest at three months LIBOR plus 3.25% per annum
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17. Provision for employees’ end-of-service indemnity

2015 2014
US$ million US$ million

Balance at the beginning of the year 7.9 4.9

Charge for the year 2.9 3.3

Payments made during the year (1.7) (0.3)

Balance at the end of the year 9.1 7.9

18. Advances from customers

2015 2014
US$ million US$ million

Balance at the beginning of the year 1,985.1 1,715.3

Effect of change in accounting policy (Note 2.3) (321.0) -

1,664.1 1,715.3

Amount billed during the year 2,289.6 2,314.0

Revenue recognised during the year (2,317.5) (2,003.7)

Other income recognised during the year (Note 22) (130.6) (40.5)

Balance at the end of the year 1,505.6 1,985.1

19. Trade and other payables

2015 2014
US$ million US$ million

Accruals 238.1 166.7

Other payables 184.9 216.0

Retentions payable 166.6 113.4

Deferred consideration for land payments 576.2 469.4

1,165.8 965.5

Retentions comprise amounts due to contractors which are held for one year after the completion of a project until the defect 
liability period has passed, and are typically between 5% and 15% of work done.
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20. Related party transactions

The Group enters into transactions with companies and entities that fall within the definition of a related party as contained in IAS 
24 Related Party Disclosures. Related parties comprise entities under common ownership and/or common management and control, 
their partners and key management personnel. Management decides on the terms and conditions of the transactions and services 
received/rendered from/to related parties as well as on other charges which are substantially the same terms as those prevailing at 
the same time for comparable transactions with the third parties. Pricing policies and terms of all transactions are approved by the 
management.

At the reporting date, balances with related parties were as follows:

2015 2014
US$ million US$ million

Due to a related party

Due to an entity under the Chief Executive Officer’s control - 11.0

Nature of significant related party transactions and amounts involved are as follows:

2015 2014
US$ million US$ million

Entities under the Chief Executive Officer’s control

Construction works executed (i) (9.4) (30.4)

Investment in DAMAC International Limited (Note 10) (ii) (35.0) (1.0)

Transfers of development properties (Note 7) (ii) - (4.0)

Support services fees (Note 24) (iii) 1.6 -

Purchase of land plot - (32.0)

Sale of land plot - 31.7

(i) Construction works executed

During the year, the Group utilised construction services worth US$ 9.4 million from Draieh Contracting LLC, an entity under the 
control of the Chief Executive Officer.

(ii) Investment in DAMAC International Limited

During the year, the Group increased its investment in DAMAC International Limited, a related entity, from US$ 5 million to US$ 40 
million (Note 10).

(iii) Support services fees

During the year the Group received US$ 1.6 million from DAMAC International Limited, a related entity, towards support services 
rendered (Note 24).
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20. Related party transactions (continued)

Remuneration of key management personnel

The remuneration of the key management personnel of the Group is set out below in aggregate for each of the categories specified 
in IAS 24 Related Party Disclosures.

2015 2014
US$ million US$ million

Short term employee benefits 5.5 2.4

Termination benefits – EOSB 0.1 0.1

5.6 2.5

21. Revenue
2015 2014

US$ million US$ million

Apartment units 1,533.0 1,136.1

Sale of land 789.7 873.5

2,322.7 2,009.6

22. Other operating income
2015 2014

US$ million US$ million

Penalties from overdue customers 6.1 7.0

Income from cancellation of units 130.6 40.5

Unit registration and transfer fees 0.4 0.3

137.1 47.8
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23. General, administrative and selling expenses
2015 2014

US$ million US$ million

Staff costs 126.8 114.7

Advertising and sales promotion 52.4 57.1

Rent and license fees 15.8 16.8

Legal and professional 13.9 14.1

Repairs and maintenance 9.4 9.7

Bank charges 7.4 6.0

Travel and conveyance 5.7 2.5

Communication 3.3 2.5

(Reversal of )/provision for impairment on trade receivables (Note 9) (1.2) 25.5

Other 3.9 7.1

237.4 256.0

24. Other income
2015 2014

US$ million US$ million

Property management fees 5.2 4.5

Gain on disposal of financial investments - 0.6

Support services fees 1.6 -

Other 2.3 4.7

9.1 9.8

25. Contingent liabilities
2015 2014

US$ million US$ million

Bank guarantees 289.2 239.8

The Group has contingent liabilities in respect of bank guarantees issued in the normal course of business from which it is anticipated 
that no material liabilities will arise as at 31 December 2015.
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26. Commitments

Commitments for the acquisition of services for the development and construction of assets classified under developments in 
progress:

2015 2014
US$ million US$ million

Contracted for 2,017.8 1,651.8

27. Financial instruments

(a) Significant accounting policies

Details of the significant accounting policies and methods adopted, including the criteria for recognition, the basis of measurement 
and the basis on which income and expenses are recognised, in respect of each class of financial asset, financial liability and equity 
instrument are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

(b) Categories of financial instruments

2015 2014
US$ million US$ million

Financial assets

Loans and receivables (including cash and cash equivalents) 3,609.2 2,589.7

Financial investments 40.0 5.0

3,649.2 2,594.7

Financial liabilities

At amortised cost 1,614.0 1,226.8

(c) Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date. Differences can therefore arise between book value under historical cost method and fair 
value estimates. 

Fair value of financial instruments measured at amortised cost

The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognised in the consolidated 
financial statements approximate their fair values.
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27. Financial instruments (continued)

(c) Fair value of financial instruments (continued)

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

Valuation of financial instruments recorded at fair value is based on quoted market prices and other valuation techniques.

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

• the fair value of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets 
is determined with reference to quoted market prices; and

• the fair value of other financial assets and financial liabilities is determined in accordance with generally accepted pricing models 
based on the present value calculation of the expected future cash flow analysis using prices from observable current market 
transactions and dealer quotes for similar instruments.

The financial instruments are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree 
to which the fair value is observable.

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable 
for the asset or liability, either directly (ie: as prices) or indirectly (ie: derived from prices).

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not 
based on observable market data (unobservable inputs).

As at the year end, the carrying value of the financial assets and financial liabilities approximates to their fair values. The entire 
portfolio of financial investments (Note 10) is classified as Level 3.

28. Financial risk management 

Management reviews overall financial risk covering specific areas, such as market risk, credit risk, liquidity risk and investing excess cash. 
  
The Group does not hold or issue derivative financial instruments.

The Group’s profile with respect to exposure to financial risks identified overleaf continues to be consistent.
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28. Financial risk management (continued)

(a) Market risk 

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices, 
such as currency risk and interest rate risk, which will affect the Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. 
Financial instruments affected by market risk include interest-bearing loans and borrowings, deposits and financial assets at fair value 
through other comprehensive income. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures 
within acceptable parameters, while optimising the return.

The Group does not hold or issue derivative financial instruments. 

(b) Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk as the Group deposits / borrows funds at floating interest rates. The Group’s exposure to 
interest rates on financial assets and liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative financial instruments 
at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets / liabilities outstanding at the reporting date was 
outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key 
management personnel and represents management’s assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher / lower and all other variables were held constant, the Group’s profit for the year ended 
31 December 2015 would decrease / increase by US$ 1.0 million  (31 December 2014: US$ 2.6 million). This is mainly attributable to 
the Group’s exposure to variable rate financial instruments.

(c)  Foreign currency risk management 

Foreign currency transactions and balances of the Group are denominated in US Dollar or currencies pegged to the US Dollar (AED, 
Saudi Riyal, Bahraini Dinar, Qatari Riyal, Iraqi Dinar, Jordanian Dinar and Lebanese Pound). As a result foreign currency transactions and 
balances do not represent significant currency risk to the Group.
 
(d) Credit risk management

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The 
Group has adopted a policy of only dealing with creditworthy counterparties and obtaining sufficient collateral, where appropriate, 
as a means of mitigating the risk of financial loss from defaults. 

Ongoing credit evaluation is performed on the financial condition of trade receivables.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, which is net of impairment losses, 
represents the Group’s maximum exposure to credit risk.
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28. Financial risk management (continued)

(e) Liquidity risk management

The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the management. The Group manages liquidity risk by maintaining 
adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows and 
matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. 

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group’s remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities. The tables below are 
the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table 
consists only of principal cash flows.

Weighted 
average effective 

interest rate
Less than

 1 year
1 – 2

 years
3 – 5

 years Total
% US$ million US$ million US$ million US$ million

31 December 2015:

Non-interest bearing - 589.6 - - 589.6

Fixed interest rate instruments 4.82 - 98.5 647.0 745.5

Variable interest rate instruments 3.81 176.9 102.0 - 278.9

766.5 200.5 647.0 1,614.0

31 December 2014:

Non-interest bearing - 507.2 - - 507.2

Fixed interest rate instruments 4.97 - - 644.3 644.3

Variable interest rate instruments 3.51 55.3 20.0 - 75.3

562.5 20.0 644.3 1,226.8
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28. Financial risk management (continued)

(e) Liquidity risk management (continued)

Liquidity and interest risk tables (continued)

The following table details the Group’s expected maturity for its non-derivative financial assets. The table below has been drawn up 
based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets except where the Group anticipates that the cash flow will 
occur in a different period:

Weighted 
average effective 

interest rate
Less than

 1 year
1 – 2

 years
3 – 5

 years Total
% US$ million US$ million US$ million US$ million

31 December 2015:

Non-interest bearing - 3,133.7 - - 3,133.7

Variable interest rate instruments 1.87 475.5 - - 475.5

3,609.2 - - 3,609.2

31 December 2014:

Non-interest bearing - 1,979.8 - - 1,979.8

Variable interest rate instruments 2.09 609.9 - - 609.9

2,589.7 - - 2,589.7

29.  Capital risk management

The Group manages its capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern while maximising the 
return to stakeholders through the optimisation of the debt and equity balance. The capital structure of the Group consists of debt, 
which includes the borrowings disclosed in Note 15 and Note 16, cash and cash equivalents and equity attributable to owners of the 
Group, comprising issued capital, reserves and retained earnings as disclosed in the consolidated statement of changes in equity.

30. Earnings per share

Basic and diluted earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of shares 
outstanding as at each year end. There were no instruments or any other items which could cause a dilutive effect on the earnings 
per share calculation.

2015 2014

Profit for the year (US$ million) 1,228.9 937.0

Weighted average number of ordinary shares (Million) 804.0 650.0

Earnings per ordinary share – basic and diluted (US$) 1.53 1.44
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31. Dividend

A cash dividend equal to US$ 0.23 per share amounting to US$ 150 million for the year ended 31 December 2014 was proposed by 
the Board of Directors and approved by the shareholders in the annual general meeting on 22 March 2015. The dividend was paid 
on 29 March 2015.

An interim cash dividend of US$ 0.42 per share amounting to US$ 332.7 million for the period ended 30 June 2015 was approved by 
the Board of Directors on 4 August 2015. The dividend amount was paid as US$ 183.0 million on 29 September 2015 and balance 
US$ 149.7 million on 5 October 2015.

On 12 August 2014, an interim cash dividend of US$ 162.0 million was declared and paid to the Chief Executive Officer and the GDR 
holders in relative proportion of their shareholding.

32. Comparative figures

In accordance with the requirements of IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors, certain items have been reclassified in the consolidated statement of financial position and the consolidated 
statement of cash flows for the prior year ended 31 December 2014, as previously reported:

Extract of consolidated statement of financial position:
As previously 

reported Reclassification As restated
US$ million US$ million US$ million

Liabilities – extract

Advances from customers - 1,985.1 1,985.1

Trade and other payables 2,950.6 (1,985.1) 965.5

2,950.6 - 2,950.6

Extract of consolidated statement of cash flows:
As previously 

reported Reclassification As restated
US$ million US$ million US$ million

Operating activities – extract

Increase in advances from customers - 269.8 269.8

Increase in trade and other payables 652.1 (269.8) 382.3

652.1 - 652.1

33.  Approval of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015 was approved by the Board and authorised for issue on 
10 February 2016.

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (CONTINUED)



معلومات إضافية

عنوان العمل 
 شركة داماك للتنمية العقارية 

المحدودة 
اكزيكتيف هايتس 

الطابق 20، منطقة تيكوم 
ص.ب: 2195 

دبي 
اإلمارات العربية المتحدة 

مدقق الحسابات المستقل 
ديلويت آند توتش )إم.إي(. 

المبنى 3، الطابق 6 
إعمار سكوير 

داون تاون دبي 
ص.ب: 4254 

دبي  
اإلمارات العربية المتحدة 



|   التقرير السنوي والمالي 1٦٦2015


