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 عن داماك تعلن 
 جديدةاستحواذ أراض 

 
داماك العقارية دبي )ش.م.ع( )"داماك" أو "الشركة"(، شركة تعلن 

عن في الشرق األوسط،  الفاخرةالمطور الرائد للعقارات السكنية 

 .للتطوير جديدة أراض قطع علىاستحواذها 
 
 

شارع الشيخ  ي منن الشرقي والغربجانبيال ى تقع قطع األراضي عل
من قناة دبي المائية، وستضيف ب قرالب زايد عند تقاطع حديقة الصفا

ن قدم مربعة إلى بنك األراضي الخاص ييمال أربعةاألراضي نحو 

 داماك شركة خالل منالمذكورة  األراضي شراء تمو بالشركة.
 بلغت إجمالية بقيمة  للشركة التابعة العقاري )ش.ذ.م.م( للتطوير

 أمريكي دوالر مليون 343) مليون درهم إماراتي 1,062 نحو
حيث تستحق الدفعة  سنوات لخمس تمتد سداد بخطة ،(تقريبا  

 .0202 مارس في شهراألخيرة 
 
 
 

لضمان  مدمع استراتيجية الشركة طويلة األ  االستحواذهذا يتماشى 
مخزون أراٍض كاٍف على مدى خمس سنوات ورفده بأراٍض 

 مستقبلية الالشركة  اتتميزة بدبي تلبي حاجذات مواقع مإضافية 

 .مشاريع الشركةاألراضي لتطوير  مخزون مةاستدا لضمانوذلك 
 

 قطعبالخاصة  المعلومات من المزيد عن عالناإل وسيتم
 .المناسب الوقت فيالمذكورة  التطويرية األراضي

 
 

 ـ انتهي ـ
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17th  February 2016 
 

 
DAMAC Announce Latest Land 

Acquisition 

 
 
DAMAC Propert ies  Dubai  Co PJSC ( the  
"Company"  or  "DAMAC"),  the  Dubai  based 
luxury rea l  estate development  company is  
p leased to  announce the acquis i t ion of  new 
development  land  p lo ts .  
 
The p lo ts ,  located on the eastern and weste rn  
s ides of  Sheikh Zayed road at  the Safa Park  
in tersect ion  and in  c lose proximi ty to  the  
Dubai  Canal ,  wi l l  add c i rca 4.0 mi l l ion square  
feet  in  to  the  company’s  land bank.  These are  
purchased through the Company 's  subs id iary  
DAMAC Propert ies  Development  Co LLC, fo r  
a  to ta l  f inanc ia l  commitment  o f  AED 1,260  
mi l l ion (c i rca US$343 mi l l ion)  and s t ructu red  
on f ive  year l y defer red payments  wi th  the las t  
payment  scheduled in  March 2020.  
 

 
 
These acquis i t ions are in  l ine wi th  the  
Company 's  long term st ra tegy of  mainta in ing  
a f ive years  land bank and rep len ish ing i t  
wi th  land in  pr ime Dubai  locat ions to  ensure a  
susta inable  p ipe l ine of  fu ture developments .  
 
Fur ther  announcements  on these 
development  p lo ts  wi l l  be made in  due 
course.  
 

-end- 
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