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14 February 2018 
 

 8142فبراير  41

DAMAC Properties deliveries surpass 20,000 
unit milestone as it reports net profit of AED 

2.8 billion and booked sales of AED 7.5 
billion for FY 2017 

ا تسليم الوحدات بتجاوزهرقم قياسي في  لتسج   ةالعقاري داماك
 درهم مليار 0.2 بقيمة أرباح صافي تسج لوحدة0 و  020222
 المبيعات قيمةمليار درهم  2.7و 0202 عام في إماراتي

  المحجوزة

 
 

Financial Highlights for year ended 2017: 
 

 :0202عام لملخص النتائج المالية 
 Revenue at AED 7.5 billion  

 Gross profit at AED 3.6 billion  

 Net profit at AED 2.8 billion 

 Booked sales of AED 7.5 billion  

 Earnings per share of AED 0.46 

 Board proposed dividend of AED 1.5 billion 

(AED 0.25/share) 

 

 

  مليار درهم إماراتي  7.5قيمة اإليرادات 
  مليار درهم إماراتي 3.6إجمالي األرباح 
 درهم إماراتي مليار 2.8 األرباح الصافية 
 مليار درهم إماراتي 7.5 قيمة المبيعات المحجوزة 
  درهم إماراتي 0.46ربحية السهم الواحد 

 

  0 درهم إماراتي مليار 0.7ح تعادل باتوزيع أر مجلس اإلدارة توصـــــــية
   .درهم للسهم 0.25بواقع 

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (DFM: DAMAC) 
(“DAMAC” or the "Company"), announced 
financial results for year ended 2017, reporting 
total revenue of AED 7.5 billion, a 4 % increase 
over last year and net profit of AED 2.8 billion.   
DAMAC also announced it has delivered 20,236 
units as of 31 December 2017, marking a 
milestone for the company and the industry as a 
whole. 

 التطوير مجال في الرائدة شركةلا، ‘داماك العقارية’ أعلنت اليوم
 والتي ،8142لعام  المالية نتائجها، عن المنطقة في الفاخر العقاري 
وهو  ،إماراتي درهم مليار 7.5 بقيمة إيرادات إجمالي تحقيق أظهرت

 مليار 2.8 بواقع أرباح وصافي عن العام الماضي، %1يمثل زيادة 
على مستوى الشركة  ما أعلنت داماك انها تجاوزت معلما هاماك .درهم

اجمالي  81،802والقطاع، في عدد الوحدات المسّلمة، بتسجيل 
 .8142ديسمبر  04الوحدات المسّلمة حتى 

Gross Profit for the year is at AED 3.6 billion, 9% 
lower than last year as gross margins declined to 
48.8% versus 55.9% last year. Margin decline was 
mainly due to international project deliveries 
during the year, UAE projects margin remains 
healthy at 52.1%.  

 

مليددار درهم، وهو مددا  0.2 8142 لعددام األربدداحبلغ إجمددالي وقددد 
 انخفضدددددددددت حيث الماضدددددددددي، بالعام مقارنة% 9 انخفاض يعكس

في العددام  ٪9...مقددابددل  ٪12.2إلى  االجمدداليددة األربدداح مشاالهدد
بشددددددكل رئيسددددددي إلى عمليات الربح ويعزى تراجع هامش  الماضددددددي.

مشاريع لا ربح العام، حيث يبقى هامش خاللتسليم المشاريع الدولية 
 .٪8.4.العربية المتحدة صحي عند في دولة االمارات 
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As of 31 December 2017, DAMAC’s booked sales 
stood at AED 7.5 billion versus AED 7 billion in 
2016.  The Company has completed 2,304 units 
during the year bringing a total of 20,236 unit 
deliveries to date.  

مليار  ..2‘ العقاريةداماك ’ لشددددركة المحجوزةمبيعات ال قيمةبلغت 
مليار  2، مقارنة ب8142 ديسدددددددمبر 04 تاريخ ، حتىدرهم إماراتي

 8011 بتسدددددددليم الفترة ذات خالل الشدددددددركة قامت كما. 8142في 
وحدة  81802وحدة، ليصدددددددل بالي اجمالي الوحدات المسدددددددلمة الى 

 حتى اآلن.

Total cash and bank balances stood at AED 7.5 
billion. Gross debt stood at AED 4.8 billion as at 31 
December 2017. This represents a debt to equity 
ratio of 0.34 versus 0.30 as at 31 December 2016. 

مليار  ..2رصدددددددددددة لدى البنوك ألرصدددددددددددة النقدية واألوبلغ إجمالي ا
ديسدددددددددددددمبر  04مليددار درهم في  1.2بلغ إجمددالي الدددين كمددا درهم. 
مقابل نسدددددددددددددبة  1.01وتمثل نسدددددددددددددبة القروض لرأ  المال . 8142
   8142ديسمبر  04لسنة المنتهية بدد  1.01

Earnings per share stood at AED 0.46 for 2017. 
Board proposed dividend of AED 1.5 bn (AED 
0.25/share) for year ended 2017 which will be paid 
upon approval by the relevant authorities, and the 
shareholders during the general assembly. 

. 8142درهم اماراتي خالل عام  1.12بلغت ربحية السهم الواحد 
 ..4متها غ قيوقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية تبل

على  درهم للسهم، وذلي بعد موافقة .1.8مليار درهم اماراتي، بواقع 
الل المساهمين خو  من قبل الجهات الحكومية المختصة،هاه التوصية 

  الجمعية العمومية السنوية القادمة.

“Dubai’s property market continues to show 
growth as increasing demand returns to the 
market, and this is reflected in our booked sales. 
Our medium to long term outlook remains 
positive, with continued local demand as well and 
stronger interest by international investors.   Our 
major projects in Dubai including DAMAC Hills, 
AKOYA Oxygen and AYKON City continue to appeal 
to expats and international investors alike, while 
our diverse product portfolio continues to attract 
a wide variety of buyers for our off-plan and ready 
properties,” said Hussain Sajwani, Chairman of 
DAMAC Properties. 

 شركة رةإدا مجلس رئيس ،سجواني حسين قال وتعليقًا على النتائج،
ة عوديواصل سوق العقارات في دبي النمو مع : "‘العقارية داماك’

 تزال الو  السوق، وهاا ينعكس في مبيعاتنا المحجوزة. الىزيادة الطلب 
 مراراستبد مدعومة والطويل، المتوسط المدى على ايجابية توقعاتنا
يث أن ح. نالدوليي المستثمرين قبل من قوى ا واهتمام المحلي الطلب

تستمر مشاريعنا الرئيسية في دبي، مثل "داماك هيلز" و"أكويا 
أكسجين" و "أيكون سيتي" في استقطاب اعجاب الوافدين والمستثمرين 

وعروضنا،   في حين أن منتجاتنا المتنوعةالدوليين على حد سواه، 
ال تزال تجاب مجموعة واسعة  على الخارطة، وسواء كانت جاهزة أ

  ."من المشترين
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DAMAC expanded its villa offering at AKOYA 
Oxygen, its second master community in 
Dubailand, introducing new villa types designed 
for buyers seeking value in an integrated golf 
community. It’s partnership with the Roberto 
Cavalli Group in 2017 led to the launch of the 
highly-successful ‘Just Cavalli’ villas, featuring the 
designer’s distinctive signature style.  

 

أكويا ’ في الفلل من عروضها توسيع على‘العقاريةداماك ’ عملت كما
دبي ’نطقة في م ةالرئيسي السكنية مشاريعها ثاني يعد الاي‘ أكسجين

 منمللمشترين  خصيصاً مصممة  جديدة ؛ إذ شمل ذلي طرح فلل‘الند
 لمشروعا هاا في استثمارهم مقابل مجزيةقيمة  على الحصول ينشدون 
اقية تعاون اتف بتوقيعف للغولف. متكامالً  مجتمعاً  يضم الاي السكني

 تمتاز يالت‘ جست كافالي’فلل  أطلقت ‘روبيرتو كافالي’ مع مجموعة
  حققت نجاحا كبيرًا.والتي  الفريدة بتصاميمها

During 2017, DAMAC delivered a total of 2,304 
units comprising 1,452 units in DAMAC Hills and 
852 units at its international developments, 
including its two-tower project in Saudi Arabia 
(DAMAC Esclusiva – 454 units) as well as its first 
project in Jordan (The Heights – 398 units) 
comprising three towers. 

 ،وحدة 8،101بتسددددليم ‘ العقاريةداماك ’قامت  ،8142 عامخالل و 
وحدة في مشاريعها  2.8وحدة في "داماك هيلز" و  4،1.8ها بما في

 عوديةالسدددفي المملكة العربية  ‘داماك إسددكلوسدديفا’مشددروع كالدولية، 
 في اإلردن ‘ذا هايتس’وحدة( ، ومشروع  1.1) برجين المكّون من 
وحدة( والاي يعتبر أول مشدددروع للشدددركة  092) أبراج 0المكّون من 

 في المملكة األردنّية الهاشمّية.

DAMAC’s residential leasing at DAMAC Hills 
comprised of 328 units, and is 97 percent leased 
out as at 31 December 2017. DAMAC also 
commenced operations of its 305-key DAMAC 
Maison Royale The Distinction, in Downtown 
Dubai, bringing the number of hotels in operation 
to six. 

 

ي تها فتعزيز أنشددددددطعلى ‘ العقارّيةداماك ’عالوًة على ذلي، عملت 
 082التأجير التابعة لها على محفظة اشتملت التأجير، حيث مجال 
منها  %92تم تأجير ، والتي ‘داماك هيلز’مشددروع سددكنية في  ةوحد

 داماك’ شغيلية في فندقالتعملياتها باشدرت الشدركة كما حتى اليوم. 
"داون تاون  في غرفة .01 يضم الاي‘ ديسدتنكشدن ذا رويال ميزون 
 2 إلىالتي تشددددددددغلها الشدددددددركة الفنادق مما يرفع إجمالي عدد  دبي"،
 . فنادق

Construction continues on over 6,500 villas, 
apartments at AKOYA Oxygen, while its golf 
course, and community infrastructure is shaping 
up. The community’s amenities, including 
wellbeing facilities, retail outlets, as well as 
hospitality, food and beverage elements, are in 
various stages of planning and progress.    

مشددددروع في  وشددددقة فيال 11.،2حوالي عمال لبناء األتتواصددددل  كما
وذلي بالتوازي مع اسددتمرار العمل على قدمو وسدداق ، ‘أكويا أكسددجين’

اا ، ويوفر هددوالبنيددة التحتيددة المجتمعيددة الغولفالسدددددددددددددتكمددال ملعددب 
ة مثدددل المراكز المجتمع المشدددددددددددددروع مجموعدددة متنوعدددة من المندددافدددا يدددّ

افة الضدددددددددديمرافق التجزئة، باإلضددددددددددافة إلى ببيع الومنافا الصددددددددددحية 
التخطيط  منوالتي تمر بمراحدددددل مختلفدددددة ، والمطددددداعم والمقددددداهي

 واإلنجاز.
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Highlights in 2017 include the inclusion of 
DAMAC’s stock to the Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) UAE index which measures 
the performance of large and mid cap segments of 
the UAE market,  and now consists of ten listed 
companies across a range of sectors including real 
estate, financial, industrial, telecommunications, 
and others.  

 

إدراج أسدددددهم داماك في م شدددددر كان  8142عام  زاتإنجاومن أبرز 
مورغان سددددتانلي كابيتال إنترناشدددددونال )مسدددددي( اإلماراتي الاي يقيس 

 ،العربية يسدددددددددددددوق اإلمارات فياء القطداعات الكبيرة والمتوسدددددددددددددطة أد
 مختلفة منها قطاعاتمن عشددددددددر شددددددددركات مدرجة في  ويتكون اآلن

 صناعية، واالتصاالت، وغيرها. ، والمالية، والالعقارات

2017 also saw DAMAC working more closely with 
its agent network locally and globally, having 
activated 226 new brokers in 2017.  DAMAC also 
conducted 524 roadshows across 107 cities in 42 
countries in 2017 alone. 

شدددددددددددددبكة و داماك بين  اعمل أكثر ترابط عالقة 8142 كمدا شدددددددددددددهد
سدددديطا جديدا في و  882قامت بتفعيل  حيثمحليا وعالميا،  وكالءها

مدينة في  412 حملة ترويجية في 81.ددددددددددددقامت ب. كما 8142عام 
 .8142دولة في عام  18

“We thank the visionary leadership of Dubai’s 
Ruler and the Government of Dubai for their 
emphasis on innovation and their relentless 
pursuit in making Dubai one of the world’s most 
attractive places to live and work, placing it among 
the world’s most competitive cities. As Dubai 
continues to attract tourists from all over the 
world, visitors are coming and seeing business 
potential that Dubai offers, and are choosing to 
stay.” said Sajwani. “Dubai’s property sector is 
feeling the positive effects of the emirate’s appeal 
and growing sophistication on the world stage. 
This is evident from the growing real estate sales 
transactions at Dubai Land Department and we are 
confident of the growth prospects for the sector 
going forward.  

نتوجه بخالص الشددددكر والتقدير إلى قيادة إمارة ": سددددجوانيوأضددددا  
دبي الرشدديدة وحكومتنا لمواصددلة اهتمامهم باالبتكار وسددعيهم الطموح 

 م.تنافسددية في العالاألكثر المدن في مصددا  اإلمارة لترسدديخ مكانة 
ات تجتاب مختلف فئبيئة مثالية وقد أثمرت هاه الجهود عن إرسدددداء 

ات الشددددركوتسددددتقطب مزيدًا من ، للعيش والعمل في دبي األشددددخا 
حاء من جميع أن على القدوم إليهاالمسافرين كما تشدّجع اإلمارة، إلى 
جددابيددة اإليمن التددأثيرات قطدداع العقددارات في دبي . ويسدددددددددددددتفيددد العددالم

 ؛على السددددددددددددداحة العالميةالمرموقة وازدهارها وتقّدمها إلمدارة لمكداندة ا
ي فات بيع العقار الل تنامي صددددددددددفقات ويتجلى ذلي بوضددددددددددوح من خ

لواعدة اآفاق النمو متفائلون ب، ونحن ‘لألمالك دائرة دبي لألراضددددددي’
 ".هاا القطاع في المستقبلالتي تنتظر 

We thank all our stakeholders, our employees and 
business partners, who continued to contribute to 
our success in 2017,” added Sajwani.  

 

حديثه بالقول: "نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات  سجوانيواختتم 
وأخص بالاكر ، 8142عام التي ساعدتنا في تحقيق النجاح خالل 

موظفينا وشركائنا التجاريين على الجهود الحثيثة الاي بالوها في 
 هاا اإلطار".

-end- -  انتهى– 
 

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 
investor.relations@damacgroup.com 

 (شركة داماك العقارية دبي )ش.م.ع
investor.relations@damacgroup.com 
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