
 

  

على  متعددة االستخدامات"دباوي"  ناطحة سحاب"شعاع كابيتال" تكشف عن 
 الشيخ زايد شارع

: كشـفت "شـعاع كابيتـال" عـن مخططاتهـا لتشـييد ناطحـة 2017سبتمبر  11دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

معــرض  الشــيخ زايــد، وذلــك خــالل مشــاركتها فــي شــارعســحاب تحمــل اســم "دبــاوي" فــي قلــب مدينــة دبــي علــى 

  "سيتي سكيب العالمي".

ويعتبـر البـرج الجديــد مـن أهـم المعــالم الجديـدة فـي واحــد مـن أكثـر األحيــاء ديناميكيـًة وتميـزًا بــالقرب مـن منطقــة 

الخليج التجاري النابضة. وهو يتمتع بإطاللة ساحرة على الخليج العربي من جهة و"برج خليفة"، أطول ناطحـة 

  سحاب في العالم من جهة ثانية.

وتــم تطــوير مفهــوم المشــروع مــن قبــل شــركة "إن ســتوديو"، المتخصصــة بأعمــال الهندســة المعماريــة والتصــميم 

ــداخلي، والتابعــة لشــركة "نــورث آكــر" البريطانيــة التــي تعتبــر إحــدى شــركات التطــوير الســكني المتكاملــة مــع  ال

  في وسط لندن.منزل وشقة سكنية  1000ما يزيد عن  توفيرعامًا من  25سجل حافل يمتّد لـ 

وبهــذه المناســبة، قــال جاســم الصــديقي، رئــيس مجلــس إدارة "شــعاع كابيتــال": "بــالتوازي مــع إطــالق خطــط النمــو 

برسـم مسـار جديـد يـدعم مـواطن القـوة ‘ شـعاع’، بـدأت 2017االستراتيجية لدينا خالل النصف األول مـن عـام 

بمـا يعكـس ‘ شـعاع’دليـل علـى طمـوح وٕامكانـات خيـر ‘ دبـاوي’األساسية ويعزز الفرص الجديدة لـدينا. ويعتبـر 

  حجم التفاؤل الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا". 

وتم تصميم "دباوي" ليكون بمثابة برج سكني وفندقي متعدد االستخدامات لمواكبـة متطلبـات القطاعـات السـكنية 

غرفة وشـقة فندقيـة بمرافـق  500والسياحية والفندقية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وسيضم المشروع نحو 

  وحدة سكنية ومنزل بنتهاوس. 500مشتركة مع الفندق، فضًال عن أكثر من 

 شـارعبموقـع اسـتراتيجي علـى ‘ دبـاوي’بدوره، قال فؤاد طـارق خـان، مـدير عـام شـركة "شـعاع كابيتـال": "يتمتـع 

أحــد أبــرز معــالم المدينــة ‘ دبــاوي’الشــيخ زايــد بــالقرب مــن أهــم المنــاطق التجاريــة والترفيهيــة فــي دبــي. وســيغدو 

بفضـــل مســـاحته الضـــخمة، وتصـــميمه العـــالمي، ومرافقـــه المتميـــزة. ونحـــن متحمســـون للمضـــي قـــدمًا فـــي هـــذا 

الواسـعة فـي قطـاع العقـارات مـع السـعي لفـتح آفـاق جديـدة فـي واحـد ‘ شـعاع’المشروع الذي يرتكـز إلـى خبـرات 

  من أهم قطاعات االقتصاد اإلماراتي". 



 

وتتولى وحدة إدارة األصول العقارية في "شعاع كابيتال" إدارة مخطط تطوير المشروع، وهي تـدير حاليـًا أصـوًال 

مليــارات درهــم إمــارتي، بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن المشــاريع العقاريــة فــي األســواق اإلماراتيــة  3تفــوق قيمتهــا 

  والسعودية. 

  -انتھى  -

   بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية

 

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند 

فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث 

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية واالتجاهات المتوقع

عمومًا من خالل استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من  "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من

  مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل. 

  

  وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:

  النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح -

  ة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات المتوقع -

 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

 

ونظرًا لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب 

التنبؤ بها، والتي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار 

افية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة إليها في التصريحات االستشر 

التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، 

ناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية على سبيل المثال ال الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات م

والمالية في األسواق العالمية واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة 

  يع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة األصول؛ وتنفيذ المبادرات االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توز 

  

وتحقيق التوسع في أعمالنا االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وٕاجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في 

 بما في ذلك تكثيف أسواق رأس المال أو أسواق االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، 

 



 

األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة 

ويستند أي من التصريحات االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا  التي نتبع لها.

يًا، وهي تنطبق فقط اعتبارًا من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما حال

يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح 

  ومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.استشرافي علنًا سواء كان ذلك نتيجة لمعل

*****  
دولة تقدم شعاع خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم من مقرها في نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

ذوي المالءة المالية العالية. وتختص  اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضًال عن الشركات العائلية واألفراد

  ٕادارة األصول والتمويل االئتماني. وتأسست و استشارات االستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال اإلستثمار و شعاع في مجاالت 

ها مدرجة في وهي شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي كشركة استثمار مالية، وأسهم 1979شعاع في العام 

  www.shuaa.com سوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

  بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال: للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال

+971 4 3651 872  

 ccdesk@SHUAA.com  


