


Experience
Luxurious Living

تمتع بالسكن 
والحياة الفاخرة في دبي



DUBAI
ONE OF THE WORLD’S 
BEST INVESTMENT 
LOCATIONS

دبي ...
إحدى أفضل المواقع 

والوجهات االستثمارية في 
العالم

Dubai rose to global prominence in just 40 years to become one of the most cosmopolitan, cohesive and multicultural cities in the world. With an enviable geographic location, world-class infrastructure, 
no personal or income tax and one of the highest standards of safety in the world, Dubai enjoys a well-earned reputation for being a global property hotspot. The host of World Expo 2020, the city is 
preparing to attract millions of visitors, international organisations and businesses.

أصبحــت دبــي مركــزا عالميــا مرموقــا، ففــي أربعــة عقــود مــن الزمــان فقــط، بــرزت كواحــدة مــن أكثــر المــدن العصريــة العالميــة متعــددة الثقافــات. تتمتــع دبــي بموقــع جغرافــي متميــز، وبنيــة تحتيــة متطــورة، وبيئــة إســتثمارية خاليــة مــن 
الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح، ومســتوي مــن أعلــى مســتويات ومعاييــر األمــان فــي العالــم، وتحتــل دبــي مكانــة مرموقــة كمركــز عالمــي للعقــارات. وباســتضافتها لمعــرض إكســبو الدولــي 2020، فــإن دبــي تســتعد الســتقبال المالييــن مــن 

المســتثمرين والمنظمــات الدوليــة ورجــال األعمــال.

مطار دبي... المطار الدولي رقم واحد جنسية من مختلف أنحاء العالم.
عالميا في استقبال المسافرين.

دبي هي المدينة الرابعة األكثر تفضيال لدى 
للزوار على المستوى العالمي عام 2015

ستستقبل دبي 20 مليون 
سائح بحلول عام 2020.

من سكان العالم يعيشون على 
بعد أربع ساعات من دبي.

200+No.1 7th 22 33%
 nationalitiesairport for international 

passengers
most popular city among 
international visitors in 2015

million tourists by 2020 of the world’s population 
lives within a four-hour 
flight from Dubai
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LIVING ON 
THE EIGHTH 
WONDER 
OF THE WORLD

A world-renowned, man-made landmark and a tri-
umph of human ingenuity, the Palm Jumeirah is a hub 
for prime residential properties and high-end hotels.  
Comprised of a series of artificial archipelagos in the 
shape of a stylised palm tree and often referred to as 
the Eighth Wonder of The World, the Palm Jumeirah 
is a premier venue for sporting events, concerts, enter-
tainment and festivals.
• A self-contained residential district with retail, din-

ing, and leisure facilities
• Safe and enjoyable environment for families
• Access to a range of world- class recreational ac-

tivities and attractions
• Unrivalled views of the Dubai skyline
• A monorail runs along the trunk of the Palm con-

necting it to the mainland
• Located only 30 minutes from Dubai International 

Airport
• High return on investment

RIXOS  HOTEL

ANANTARA HOTEL

WALDORF ASTORIA HOTEL

ROYAL BAY RESIDENCE

SOFITEL HOTEL

ATLANTIS  HOTEL
KEMPINSKI HOTEL

DUBAI MARINA

ONE&ONLY HOTEL
ZABEEL SARAY HOTEL
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موقــع ومعلــم بــارز ذو شــهرة عالميــة، مــن صنــع اإلنســان، ورمــز 
لإلبــداع البشــري. يمثــل الموقع سلســلة مــن الجــزر اإلصطناعية، 
ــق،  ــلوب منم ــتها بأس ــت هندس ــل، تم ــجرة نخي ــكل ش ــى ش عل
وأصبحــت تعــرف باألعجوبــة الثامنــة فــي العالــم. إن نخلــة جميــرا 
ــادق  ــزة، والفن ــة المتمي ــكنية الرئيس ــارات الس ــز للعق ــي مرك ه
والحفــالت  الرياضيــة،  للفعاليــات  مقــر  أنهــا  كمــا  الراقيــة، 
كاأللعــاب  واإلحتفــاالت،  الترفيهيــة،  واألنشــطة  الموســيقية، 

ــدة. ــنة الجدي ــة رأس الس ــام ليل ــي تق ــة الت الناري

منطقــة ســكنية محــددة، قائمــة بذاتهــا، ومــزودة بمحــالت 	 
ــة. ــق الترفيهي ــات والمراف ــم والخدم ــة والمطاع التجزئ

بيئة آمنة وممتعة للعائالت.	 

األنشــطة 	  مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  الوصــول  ســهولة 
المتميــزة. والفعاليــات  الترفيهيــة  العالميــة 

إطاللة رائعة على أفق مدينة دبي األخاذ.	 

يمتــد خــط قطــار النخلــة الكهربائــي “المونوريــل” علــى طول 	 
جــذع النخلــة ليربطهــا بالبر الرئيســي.

تبعد جزيرة النخلة 30 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي. 	 

تمتاز جزيرة النخلة بارتفاع العائد على االستثمار.	 

العيش في 
أعجوبة الدنيا 

الثامنة
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SPLENDID SEA AND 
CITYSCAPE VIEWS

Wake up to stunning views of the Arabian 
Gulf. Indulge your senses with magnificent 
views of Dubai’s skyline.

DUBAI’S MOST 
DESIRABLE 
ADDRESS

العنوان 
األكثر طلبًا 

في دبي

PRESTIGIOUS 
ADDRESS & 
EXCEPTIONAL 
LIFESTYLE
ROYAL BAY, a sumptuous collection of fully serviced 
residential apartments situated on the crescent of 
Dubai’s iconic Palm Jumeirah, offers home buyers 
a unique chance to secure a place in one of the few 
remaining developments on the Eighth Wonder of the 
World. 

Cleverly angled at 45 degrees with spectacular views 
of the city’s skyline, the Atlantis Hotel and the Arabian 
sea, ROYAL BAY was designed to maximise light and 
provide stunning views from every room. The property 
enjoys the unique privilege of having direct access to a 
private beach.

عنوان 
مرموق 

ونمط حياة
 ال يضاهى

تقــع مجموعــة رويــال بــاي )ROYAL BAY( الفخمــة مــن الشــقق 
ــرا  ــة جمي ــى حافــة هــالل نخل الســكنية المفروشــة بالكامــل، عل
الســكنية فرصــة فريــدة  المبانــي  دبــي، وتوفــر لمشــتري  فــي 
للحصــول علــى موقــع، فــي واحــد مــن العقــارات المتبقيــة علــى 

أعجوبــة العالــم الثامنــة. 

أمــواج  المســتوحاة مــن  الحديثــة  المعماريــة  الهندســة  تتيــح 
قــدر  أقصــى  درجــة،   45 بزاويــة  بــذكاء  والمصممــة  المحيــط، 
ــر  ــى المناظ ــة إل ــة. إضاف ــن كل غرف ــر م ــة البح ــوء، ورؤي ــن الض م
الطبيعيــة الرائعــة، وصالــة رياضــة، ومنتجــع صحــي، وحمامــات 
ســباحة ومســطحات مائيــة يمكــن التحكــم بهــا حســب الطقس.. 

مــع الحصــول المباشــر علــى شــاطئ خــاص.
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أطاللة رائعة على البحر و 
على مدينة دبي الساحرة

اســتمتع بالمناظــر الخالبــة للخليــج العربــي واالفــق 
ــي ــة دب ــع لمدين الرائ



ROYAL BAY blends contemporary architecture with a 
supreme level of comfort and flair. Every detail exudes 
quality and style.

A home with a resort feel – direct beach access, swim-
ming pools, gymnasium, recreational options, land-
scaped gardens and concierge services.  

A bright and spacious lobby with striking design fea-
tures – yet with an inviting and comfortable feel. The 
lobby houses a dedicated reception desk and a waiting 
area with a casual and welcoming ambiance. Access 
to garden and pool areas.

CONTEMPORARY 
ARCHITECTURE,
CASUAL 
ELEGANCE

تصميم معماري 
حديث وأنيق

الحديــث  المعمــار  بيــن  بالمــزج   ROYAL BAY بــاي  رويــال  تمتــاز 
ــذوق. كل التفاصيــل منمقــة  والمســتوى الراقــي مــن الراحــة وال

بأســلوب نوعــي وجــودة عاليــة.

ــاطئ،  ــتمتاع مباشربالش ــات - إس ــواء المنتجع ــر بأج ــكن فاخ مس
ــن  ــة م ــة، ومجموع ــاب الرياضي ــة األلع ــباحة، وصال ــات الس وحمام
المجــاالت الترفيهيــة، والحدائــق، وخدمــات االســتقبال واإلرشــاد.

لوبــي مشــرق وواســع، بمميــزات التصميــم األنيــق - مــع الشــعور 
اســتقبال مخصــص،  اللوبــي يضــم مكتــب  بالراحــة والترحيــب. 
ــق الخضــراء وحمــام  ــى الحدائ ومنطقــة انتظــار مريحــة، تطــل عل

ــباحة. الس
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ROYAL BAY’s ambitious design allows breath-taking 
views from every room.

A choice of 1, 2 and 3 bedroom units spread over 8 
floors. An understated palette of subtle colours lends 
an air of tranquility to the interiors. Large balconies with 
exceptional privacy. All apartments are bright and 
have undisrupted frontal sea views.

Two outstanding penthouses with ample layout, priva-
cy and one of the most spectacular panoramic views 
in the area. Each penthouse has its own pool and 
Jacuzzi.

Extraordinary continuity of gardens and terraces, in-
door and outdoor spaces, ROYAL BAY is designed with 
the indoor/outdoor lifestyle in mind. Meticulously main-
tained landscaped gardens throughout the property.

THE PERFECT 
PLACE TO
GET AWAY FROM 
IT ALL

المكان المثالي 
لالستجمام والتمتع 

بعالم من الفخامة
االســتمتاع  يتيــح   ROYAL BAY بــاي  لرويــال  الفريــد  التصميــم 

غرفــة. كل  مــن  الخالبــة  المناظــر  بمشــاهدة 

أو  واحــدة  نــوم  غرفــة  مــن  تتكــون  وحــدات  إختيــار  يمكنكــم 
األلــوان  مــن  بلوحــة  تمتــاز  8 طوابــق،  علــى  موزعــة  غرفتيــن، 
ــق  ــى المناط ــدوء عل ــن اله ــوًا م ــي ج ــي تضف ــة الت ــة الهادئ األنيق
الداخليــة، مــع شــرفات واســعة ذات خصوصيــة اســتثنائية. جميــع 
الواجهــة  علــى  عائــق  دون  مباشــرة  وتطــل  مشــرقة،  الشــقق 

للبحــر. األماميــة 

الخصوصيــة،  يتيــح  بتصميــم  أنيقتــان  بنتهــاوس  شــقتان 
واالســتمتاع بالمناظــر البانوراميــة األكثــر إثــارة فــي المنطقــة. 
تحتــوي كل شــقة علــى حمــام ســباحة وجاكــوزي خــاص بهــا.

الداخليــة  والمســاحات  والشــرفات،  للحدائــق  رائــع  إمتــداد 
والخارجيــة، فقــد تــم تصميــم رويــال بــاي ROYAL BAY  بأســلوب 
يأخــذ فــي االعتبــار نمــط الحيــاة فــي األماكــن الداخليــة والخارجيــة، 
وتمتــد الحدائــق المنمقــة بدقــة فــي منظــر طبيعــي متناســق فــي 

جميــع األنحــاء. 
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Spacious and well-designed bedrooms with floor-to-ceiling windows and 
large terrace provide sea view and privacy. All bedrooms are en suite.

Sleek living room interiors with clean lines, neutral 
tones and meticulous finishes.

غرف نوم واسعة ذات تصميم متميز، ونوافذ تمتد من األرض إلى السقف، وشرفات واسعة توفر 
اإلطاللة الساحرة على البحر والخصوصية. جميع الغرف مزودة بحمامات داخلية راقية.

التصميم الداخلي األنيق لغرف المعيشة، مع أرضيات رخام، 
وخطوط واضحة، وألوان محايدة وتشطيبات دقيقة.
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MINIMALIST 
DESIGN, 
QUALITY AND 
SOPHISTICATION 
IN EVERY DETAIL
Beautiful, bright and functional spaces created with 
High-quality materials and contemporary lighting 
fixtures. The combined living, dining area, and open 
kitchen layout provide an uninterrupted visual flow of 
space. Expansive windows add to the ambiance offer-
ing great, natural light and fantastic sea views.

The modern kitchen is fully equipped with state-of-the-
art European appliances. All apartments are fitted with 
a selection of integrated appliances, including built 
in cooker and built-in oven that seamlessly blend into 
the space for a modern and stylish look. Dishwasher, 
refrigerator/freezer and washing machine are also 
supplied. Large windows allow more natural light. Ad-
equate storage space available in each apartment.

تصميم أنيق ومبسط، 
جودة، رقي وإبداع في 

كل التفاصيل
باســتخدام  إنشــاؤها  تــم  وفنيــة،  ومشــرقة  جميلــة  مســاحات 
ــم  ــة. التصمي ــزات اإلضــاءة الحديث ــة، وتجهي مــواد ذات جــودة عالي
الفريــد لقاعــة الطعــام وغرفــة المعيشــة المشــتركة، والمطبــخ 
المفتــوح، يتيــح انســيابا ممتعــا للنظــر. النوافــذ الواســعة تضفــي 
جمــاال، وتعكــس الضــوء الطبيعــي مــع إطاللــة رائعــة علــى البحر..

مطبــخ حديــث وأنيــق، مجهــز تجهيــزا كامــال بأحــدث األجهــزة 
األوروبيــة الراقيــة. جميــع الشــقق مــزودة بمجموعــة مختــارة 
مــن األجهــزة المتكاملــة، بمــا فــي ذلــك أوانــي الطبــخ والفــرن 
المجهزيــن، والتــي تضفــي علــى المســاحة سالســة وأناقــة حديثــة 

وعصريــة.

يتــم أيضــا توفيرغســالة أطبــاق وثالجــة / فريــزر وغســالة مالبــس. 
وتتيــح النوافــذ الكبيــرة دخــول الضــوء الطبيعــي.  تتوفــر مســاحة 

تخزيــن كافيــة.

Large private terraces perfectly orientated with views 
of the Atlantis Hotel and Dubai skyline.

شــرفات خاصــة واســعة، مواجهــة إلطــالالت أتالنتيــس ومناظــر 
ــاحرة. ــي الس ــة دب مدين Distinctive and elegant en-suite bathrooms 

designed and built to the highest standards 
with high-end European fixtures. All bed-
rooms are en suite.

صممــت  واألنيقــة،  المميــزة  الداخليــة،  الحمامــات 
علــى أحــدث المســتويات، مــع التجهيــزات األوروبيــة 

الراقيــة. جميــع الغــرف مــزودة بحمامــات داخليــة.
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ALL THE AMENITIES OF 
MODERN LIVING WITHOUT 
EVER LEAVING HOME
• 3 Gourmet restaurants
• Housekeeping
• Room Service
• Personal Butler
• Valet parking
• Chauffeur-drive service
• Climate-controlled infinity pools
• Children’s pool & play area
• State of the art gymnasium and spa
• 24-hour concierge service 
• CCTV surveillance and 24-hour security

COMPLETELY 
SELF-
CONTAINED

وحدة قائمة بذاتها

	  3 مطاعم فاخرة
	  إدارة شؤون المسكن

خدمة الغرف   	

خادم شخصي    	

خدمة صف السيارات   	

خدمة السيارة مع سائق   	

حمامات يمكن التحكم بها حسب المناخ   	

مسبح ومنطقة لعب لألطفال   	

قاعة حديثة لأللعاب الرياضية، وسبا   	

خدمات الحراسة على مدار 24 ساعة   	

األمن والحراسة على مدار 24 ساعة   	

جميع وسائل الراحة والحياة الحديثة، يتم 
توفيرها دون مغادرة المسكن
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A UNIQUE PROPERTY  WITH AN 
INTERNATIONAL RESORT AMBIANCE

• Infinity edge pool 
• Private gardens
• Private sandy beach
• Ample parking for residents and visitors
• Striking architecture
• A private property with exclusive access to excep-

tional 5-star services and amenities

AMENITIES

وسائل الراحة

وحدات سكنية فريدة من نوعها تتميز 
بطابع المنتجعات الدولي

	  مسطحات مائية رائعة وحديثة
	  حدائق خاصة

	  شاطئ رملي خاص
	  مواقف سيارات متوفرة للمقيمين والزوار

	  تصميم معماري حديث
	  ملكية خاصة مع خدمات، ووسائل راحة فندقية واستثنائية من فئة 5 نجوم
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FLOOR
PLANS
Drawings are provided by our consultants. All dimen-
sions, features and amenities are approximate at time of 
printing. Actual area may vary from stated area. Draw-
ings not to scale E&OE. The developer reserves the right 
to make revisions to the floor plans and any features, ma-
terials and dimensions mentioned without further notice.

PLOT NO. PJCRC 38E, PALM JUMEIRA, - DUBAI, UAE

مخططات 
الطوابق

تــم إعــداد الرســومات بواســطة إستشــاريي المجموعــة. جميــع 
األبعــاد والميــزات والمرافــق تقريبيــة لــدى طبــع الرســومات. 
الموضحــة.  المســاحة  مــن  الفعليــة  المســاحة  تختلــف  قــد 
األصلــي،  الرســم  بمقيــاس  تتقيــد  وال  تقريبيــة  الرســومات 
)E&OE(. يحتفــظ المطــور بحــق  وتســتثنى الخطــأ والســهو 
إجــراء تعديــالت علــى مخططــات الطوابــق وأيــة ميــزات، ومــواد 

وأبعــاد مذكــورة دون إشــعار آخــر.

القطعة رقم. PJCRC 38E، نخلة جميرا، دبي - اإلمارات العربية المتحدة
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TYPICAL
FLOOR PLAN

PENTHOUSE 
FLOOR PLAN

المخطط النموذجي مخطط طابق البنتهاوس

R O Y A L  B A Y  R E S I D E N C E  -  T H E  P A L M

2726

رويـــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــاي ريــــــــــــــــزيــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــس   -   الــــــنــــخـــــــلــــة



BEDROOM BEDROOM
1 2
PALM JUMEIRAH, ATLANTIS 
HOTEL & DUBAI MARINA VIEWS

PALM JUMEIRAH, ATLANTIS 
HOTEL & DUBAI MARINA VIEWS
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غرفة نوم
نخلــة جميــرا , إطاللــة فنــدق اتالنتــس و دبــي 

مارينــا

غرفة نوم
نخلــة جميــرا , إطاللــة فنــدق اتالنتــس و دبــي 

مارينــا



BEDROOM
PENTHOUSE

BEDROOM
PENTHOUSE

3 4
PALM JUMEIRAH, ATLANTIS 
HOTEL & DUBAI MARINA VIEWS

PALM JUMEIRAH, ATLANTIS 
HOTEL & DUBAI MARINA VIEWS

غرف
بنتهاوس

نخلــة جميــرا , إطاللــة فنــدق اتالنتــس و دبــي 
مارينــا

غرف
بنتهاوس

نخلــة جميــرا , إطاللــة فنــدق اتالنتــس و دبــي 
مارينــا
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Since its foundation in Afghanistan in 1989, Azizi Group has been pushing the boundaries to become one of 
the world’s influential players in the global business landscape. Today, the Dubai-based Group is a success-
ful conglomerate with an efficiently-managed portfolio and a significant international presence. 

Azizi Group embraces sectors as diverse as banking & finance, oil, gas & mining, tourism & hospitality, real 
estate investment and development. It has consolidated its position in the Middle East and expanded its 
presence to Central Asia, Eastern and Central Europe. The Group is also actively involved in philanthropic 
work through its Afghan-based organization, Azizi Foundation, working closely with vulnerable communities 
to facilitate their empowerment and implement sustainable change.

Azizi Developments, a subsidiary of Azizi Group, is an international real estate developer with a solid repu-
tation, experience and financial strength to execute projects of varying complexity. It owns and manages a 
private portfolio of high-quality properties, combining contemporary architecture with clients’ requirements 
and expectations. Each residential project adds value to the communities in which they are located. 

Azizi Developments has completed and handed over a number of residential units across various develop-
ments. Construction progress can be followed on the companies’ website, www.azizidevelopments.com.

GLOBAL PRESENCE
UAE, Afghanistan, Kazakhstan, Germany, Tajikistan, Uzbekistan, Russia, Poland, Bulgaria, Canada, Pakistan

www . a z i z i g r o u p . c o m

حضور عالمي
اإلمارات العربية المتحدة، أفغانستان، كازاخستان، ألمانيا، طاجيكستان، أوزبكستان، روسيا، بولندا، بلغاريا، و، باكستان
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منــذ أن تــم تأسيســها فــي أفغانســتان عــام 1989، ظلــت مجموعــة عزيــزي تشــق طريقهــا، لتصبــح أحــد الالعبيــن الدولييــن األكثــر 
نفــوذا علــى الســاحة التجاريــة العالميــة. واليــوم فــإن مجموعــة عزيــزي بمقرهــا فــي دبــي، تمثــل مجموعــة مرموقــة، بمحفظــة 

تــدار بكفــاءة ولهــا وجــود دولــي كبيــر. 

تضــم مجموعــة عزيــزي قطاعــات متنوعــة، كالمصــارف والتمويــل، والنفــط، والغــاز، والتعديــن، والســياحة والفنــادق، واالســتثمار 
ــرق  ــط وش ــيا، ووس ــط آس ــى أواس ــا إل ــاق وجوده ــع نط ــط، وتوس ــرق األوس ــي الش ــا ف ــدت مكانته ــد وط ــر. وق ــاري والتطوي العق
أوروبــا. وتشــارك المجموعــة أيضــا بنشــاط كبيرفــي األعمــال الخيريــة، مــن خــالل مؤسســتها الموجــودة فــي أفغانســتان، كمــا 
أن مؤسســة عزيــزي، تعمــل بشــكل وثيــق مــع المجتمعــات المحليــة الضعيفــة لتمكيــن المــرأة وتنفيــذ التغييــر المســتدام.

إن شــركة عزيــزي للتطويــر العقــاري، التابعــة لمجموعــة عزيــزي، هــي مطــور عقــاري دولــي تتمتــع بالســمعة الطيبــة، والخبــرة، 
والمقــدرة الماليــة، التــي تؤهلهــا لتنفيــذ مشــاريع متفاوتــة التعقيــد. وهــي تمتلــك وتديــر محفظــة خاصــة، ذات خصائــص عاليــة 
الجــودة، تجمــع بيــن الهندســة المعماريــة الحديثــة، ومتطلبــات وتوقعــات العمــالء؛ وكل مشــروع ســكنيتنفذه المجموعــة، 

يضيــف قيمــة للمجتمعــات التــي يوجــد فيهــا. 

لقــد أنجــزت شــركة عزيــزي للتطويــر العقــاري وســلمت عــددا مــن الوحــدات الســكنية عبــر مختلــف أعمــال التطويــر العقــاري. 
www.azizidevelopments.comويمكــن متابعــة ســير مشــاريع اإلنشــاء علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركات , 
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