
Dear Skycourts Homeowners,

We are pleased to announce that we have achieved yet another 
major milestone towards the completion and delivery of the Skycourts 
project, by having the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) 
comissioned. We have been working diligently for the past few months 
to achieve this all important objective in association with DEWA.

On another note, we would like to thank all the homeowners who came 
in to our offices to sign up for the new payment plan that we announced 
in the last newsletter. Many of you have appreciated this initiative from 
Skycourts and are now part of a growing group of customers who will 
be enjoying the benefits of this new flexible payment plan.

As we move closer to handover, many of you have been calling us 
asking specific questions about the handover process. We are currently 
working on answering all your queries and will soon be updating the 
FAQs section on the official Skycourts website to provide you with all 
the answers you seek. 

As you will notice when visiting the Skycourts website, construction is 
still moving forward at a rapid pace with over 4000 workers working 
around the clock to complete the project and start the handover 
process by end September. Towers A and D are almost complete, 
and workers will soon be shifted to the other towers to expedite their 
completion as per the announced schedule. 

Keep visiting the Skycourts website and browse through its fantastic 
features including the Official Skycourts Forum, Live Chat feature, and 
News section for more updates and information.

Finally, we would like to take this opportunity to wish you Ramadan 
Kareem. In order to ensure continuous customer support, the Skycourts 
Customer Service Center working hours will not change during the 
holy month of Ramadan.

Yours truly,
Skycourts LLC

أعزائنا املالك..

يسرنا أن نعلن أننا حققنا معلما رئيسيا آخر من أجل إمتام وتسليم مشروع سكاي 
كورتس وهو اإلتصال بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. لقد عملنا بجهد خالل األشهر 

القليلة املاضية لتحقيق هذا الهدف املهم بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

على صعيد آخر، نود أن نشكر جميع املالك الذين جاءوا إلى مكاتبنا لتوثيق رغبتهم 
في االستفادة من خطة السداد امليسرة اجلديدة التي أعلنا عنها في النشرة األخيرة. 
ولقد ابدى العديد من املالك الذين زارونا عن تقديرهم لهذه املبادرة من سكاي كورتس 
الذين سوف يتمتعون  العمالء  أنهم أصبحوا جزءا من مجموعة متزايدة من  حيث 

بفوائد خطة الدفع املرنة.

بأسئلة محددة حول عملية  العديد منكم  وبإقتراب موعد تسليم املشروع، جاءنا 
وأجوبة«  »أسئلة  صفحة  حتديث  على  على  حاليا  نعمل  فأننا  ولذلك  التسليم. 
على املوقع االلكتروني الرسمي لسكاي كورتس لتزويدكم بكل املعلومات واإلجابات 

املتعلقة بعملية التسليم.  

كما ستالحظون عند زيارة موقع سكاي كورتس االلكتروني، التقدم املستمر للبناء 
بسرعة كبيرة حيث يعمل أكثر من 4000 عامل مختص على مدار الساعة الستكمال 
املشروع وبدء عملية التسليم بنهاية أيلول / سبتمبر. أبراج “ألف” و”دال” شارفت 
على االنتهاء، وبالتالي سوف يتم حتويل العمال إلى األبراج األخرى للتعجيل بإجنازها 

وفقا للجدول الزمني املعلن عنه.

إستمروا بزيارة موقع سكاي كورتس االلكتروني وتصفح أقسامه املتعددة والفعالة 
مبا في ذلك املنتدى الرسمي لسكاي كورتس، ميزة الدردشة املباشرة، وقسم األخبار 

وتطور املشروع.

وأخيرا، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنتمنى لكم شهر رمضان كرمي. ويسعدنا اعالمكم 
بأن ساعات عمل مركز خدمة العمالء خالل شهر رمضان املبارك لن تتغير من أجل 

ضمان استمرارية التواصل معكم وخدمتكم.

وتقبلوا فائق التقدير واالحترام،
سكاي كورتس ذ.م.م.

Power up! 
Skycourts announces the connectivity to DEWA

املياه والكهرباء وصلت
سكاي كورتس يعلن عن اإلتصال بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي
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A VISION BEING REALIZED رؤية تتحقق
C - تاور

E - تاور

D - تاور

F - تاور

Tower - C

Tower - E

Tower - D

Tower - F

C تاور
نسبة اإلجناز:  %82

E تاور
نسبة اإلجناز:  %88

F تاور
نسبة اإلجناز: %78

D تاور
نسبة اإلجناز:  %97.5

- Tower C
- Completion stage: 82.0%

- Tower E
- Completion stage: 88.0%

- Tower D
- Completion stage: 97.5%

- Tower F
- Completion stage: 78.0%



A VISION BEING REALIZED رؤية تتحقق

Tower - A A - تاور B - تاورTower - B
- Tower A
- Completion stage: 99.0%

A تاور
نسبة اإلجناز: %99

B تاور
نسبة اإلجناز: %87

- Tower B
- Completion stage: 87.0%



A VISION BEING REALIZED رؤية تتحقق

  Overall Project Completion:89.7%

- Basement & Podium
- Completion stage: 87.0%

الطابق السفلي ومنصة اخلدمات واملرافق
نسبة اإلجناز:  %87


