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Arabian Falcon Holidays was registered with the License 
No. 510126 on 2nd February, 1999 under the jurisdiction of  
the Department of  Economic Development and is an active 
member of  Dubai Chamber Of  Commerce and Industry 
Membership No. 53170, Dubai, UAE.

Arabian Falcon Holidays is licensed to sell and market timeshare 
in Dubai and the UAE and has deposited the required AED 
1,000,000 bank guarantee with the Dubai Department of  
Economic Development.

Since its inception Arabian Falcon Holidays has had Sales 
and Marketing Agency appointments for various high quality 
Holiday Ownership Resorts located in the Egypt, Lebanon and 
Tunisia and has successfully sold their products in the UAE and 
has built a wide client base in GCC countries. 

As a result of  successful sales performance in the GCC area, 
Arabian Falcon Holidays have been appointed the exclusive 
sales agent for the UAE to sell the products of  the first Holiday 
Ownership Resort in Dubai.  This resort the “Royal Club at 
The Palm - Jumairah” which is located on the Palm Jumeirah 
Island in Dubai.

Arabian Falcon Holidays, along with its expansion in the region, 
recently celebrated its 10th year anniversary, marking 10 years of  
market leadership for the company in the region.

تجارية  االقتصادية برخصة  التنمية  دائرة  في  للعطالت  العربي  الصقر  تسجيل  تم 
  53170 رقم  التجارية  الغرفة  وعضوية   1999/02/02 بتاريخ   510126 رقم 
حسب االنظمة و القوانين المعمول بها لدى حكومة امارة دبي , باالمارات العربية 

المتحدة.

الصقر العربي للعطالت مرخصة من قبل الدائرة للتسويق للوحدات السكنية بواسطة 
مبلغ  بايداع  الشركة  قامت  بذلك  وللقيام    Timeshare بالوقت  المشاركة  برنامج 

1,000,000 درهم المطلوب لمباشرة و ممارسة هذا النشاط .

ومنذ تأسيسها قامت الصقر العربي للعطالت بالتسويق ألحدث المنتجعات السياحية 
بداية من سواحل البحر األحمر بمدينة الغردقة المصرية , لننطلق بعدها الى باريس 
السكنية  المشاريع  أهم  ألحد  التسويق  لنتولى  بيروت  اللبنانية  العاصمة  الشرق 
المتميزة ، وعند البحث عن الطبيعة الخالبة توجهنا الى تونس الخضراء لتسويق 

أحد المنتجعات الراقية بمدينة الحمامات الشهيرة.

و نتيجة طبيعية للنجاحات التي تحققت في السنوات الماضية على مستوى الخليج 
العربي و الشرق األوسط حصلت الشركة على حق التسويق الحصري ألحد أحدث 
الثامنة لتصبح الصقر العربي  العالم  ابداعات االنسان في القرن الجديد و أعجوبة 
الملكي  النخلة  بالتسويق لهذا المشروع العمالق " نادي  للعطالت أول شركة تقوم 

– جزيرة النخلة – جميرا ( و الفريد من نوعه داخل االمارات العربية المتحدة.

hite Background

rk Background
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What? Why? and How?

What is this all about?
The Travel & Tourism industry, is the world’s largest industry.  
This industry is bigger than the IT/Computer industry, the 
aviation building industry,  automobile, shipbuilding and other 
large industries. 

Travel & Tourism spending exceeded US$7 trillion globally in 2007 
according to a research by the World Travel & Tourism Council 
(WTTC). In over 60% of  countries, sales from tourists produce 
billions of  dollars and in many countries, it is the major earnings 
source of  hard currency. Worldwide the Travel & Tourism industry 
employs over 285 million people - more than the population of  the 
USA. One of  this industry’s most important feature is that with a 
growth rate of  3% - 4%, it is the world’s fastest growing industry.

مـــاذا ؟  لمــاذا ؟ وكــيف ؟

ما هو الهدف من كل هذا ؟
إن  صناعة السياحة / العطالت / السفر التي تعتبر اكبر صناعة في العالم. هذه الصناعة 
اكبر من صناعة تقنية المعلومات / الكمبيوتر ،وأكبر من صناعة بناء الطائرات ،وأكبر 

من صناعة السيارات وصناعة بناء السفن وكل الصناعات الكبيرة األخرى .

 يقـدر إجمالي حركة المبيعات في صناعة السياحة / العطالت / السفر بمليارات الدوالرات 
المصدر  تشكل  الدول  من  الكثير  وفي  العالم  دول  من   % من 60  اكثر  في   . األمريكية 
الرئيسي للدخل وللعملة الصعبة . وعلى مستوى العالم توظف صناعة السياحة / العطالت 
/ السفر خدمات 285 مليون شخص، وهذا الرقم يزيد على عدد سكان الواليات المتحدة 
– وكلهم يعملون في صناعة واحدة . لكن أحد أهم مميزات هذه الصناعة تتلخص في أنها 

الصناعة الرئيسية األكثر نموا في العالم بمعدل نمو %3. - %4.

Arabian Falcon Holidays

الصقر العربي للعطالت 
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Recent Press Coverage of  Arabian  
Falcon Holidays - Covers

Arabian Falcon Holidays
Middle East Vacation Ownership Pioneers

The Vacation Ownership Investment Conference 
2007, awarded Arabian Falcon Holidays the 
“Interval International Pioneer’s Excellence 
Award”, which summarizes the edge that Arabian 
Falcon has – Pioneering Vacation Ownership in 
the Middle East.

The Presence of  Arabian Falcon
Arabian Falcon holidays 
achieved remarkable sales in 
2007 and 2008 selling more 
than 1,000 weeks each year, 
with an annual turnover  
in excess of  $30 million. 

This has called for further expansion of  the organization to 
market and service in Kingdom of  Saudi Arabia. Arabian 
Falcon Holidays has  commenced operations in Jeddah,  
with a 700 m2, modern, comfortable and high tech sales and 
marketing office, and for global extensions Arabian Falcon 
Holidays is branded as “Arabian Falcon International”.

Jeddah Office
Arabian Falcon International was established in Jeddah, KSA 
2009, as a Time Share Operator by a refined and successful 
synergy between Arabian Falcon Holidays, Abdual Aziz 
Binladin, Al Mohanad Sharfualdin, Al Hossain Hamiduldin and 
Mohammed Al Amir.

This founding group with their leadership and combined 
experience of  more than 75 years in commercial business, then 
formed a team of  35 renowned industry professionals comprising 
of  a full fletched marketing, sales and accounting divisions.

Since its inception in 1999, Arabian Falcon Holidays, has 
developed today into being the largest independent timeshare 
sales and marketing company in the Middle East with thousands 
of  satisfied clients throughout the region, in Africa, and beyond

بمدينة  يناير2009  في  العالميه”   فالكون  “ارابيان  تأسيس  تم 
شركة  من  وتمويل  بواسطة  السعوديه  العربيه  المملكه  جده- 
الصقر العربي للعطالت، عبد العزيز بكربن الدن، مهند شرف 
الدين، ومحمد حسن االمير. وقد حشدت  الدين، الحسين حميد 
هذه المجموعة مزيج إداري قوي مكون من 35 فرد من الكوادر 
ومحاسبي  وتسويقي  بيعي  وسط  لخلق  اعدت  كما  المتميزه، 
إلى  لتنفيذ مخطاطتها، إضافة  متميزه وخبرات تعاقدية تؤهلها 
التي تم  بالوقت وملكية العطالت  المشاركه  الفنية في  خبراتهم 
للعطالت  العربي  تاسيس وانجاح شركة الصقر  اكتسابها عبر 
بدبي في العام 1999م. ويتمتع الفريق بخبرة في مجال األعمال 
عملت  وقد  مجموعها.  في  سنة   )75( من  أكثر  تبلغ  التجارية 
هذه  لذلك  الماضيتين.  السنتين  لمدة  بتوسع  المجموعة مجتمعة 

المجموعه تكون مع بعضها فريق رائع و قوي جدًا.

The AFH Team with the award



Why has “Vacation Ownership” grown so spectacularly from 
its inception 30 years ago?  One word - PERFORMANCE. 
It has met the high “expectations” of  owner users worldwide 
– not once, but year after year. Providing owner users with 
ever improving standards of  luxury, and expanding choices of  
locations and facilities.  This is your opportunity to participate 
in a success enterprise.

لماذا نمت " ملكية العطالت " بهذا الشكل المذهل منذ بداية انطالقها قبل 30 
سنة ؟ الجواب هو كلمة واحدة األداء، فقد لبى هذا النظام "التوقعات" المرتفعة  
للمالك والمستخدمين عبر العالم – ليس مرة واحدة ، لكن سنة بعد أخرى . من 
خالل تزويد المالك والمستخدمين بمقاييس رفاهية تتحسن باستمرار وخيارات 
فرصتك  فهذه هي  لذلك   . والتسهيالت  بالمواقع  يتعلق  فيما  باستمرار  تتحسن 

للمشاركة في مشروع ناجح .

الصقر العربي للعطالت 

Arabian Falcon Holidays
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Where the view is as heavenly as the meal itself
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اعتبارهما  ويمكن  اإلنشاء  تحت  طموحان  مشروعان  دبي  في  يتوفر  وحاليا 

من اعظم المشاريع العمرانية  كما أن انجازهما سوف يعزز مكانة دبي دوليًا 

ويظهرها بشكل كبير على خارطة العالم. األول هو مشـروع 

• جزيرة النخلة والذي يعتبر أعجوبة العالم الثامنة.

• برج دبي والذي سيكون أعلى مبنى في العالم. 

Burj Al Arab

Dubai Creek

Clock Tower

Emirates Towers

دبـي

From a collection of  small villages on the shores of  Dubai 
Creek, historically one of  the Arabian Gulf   foremost trading 
centers; Dubai is now one of  the most modern cities in the 
world. Her iconic building developments command world 
attention. The innovative and visionary leadership of  the Rulers 
- in particular Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum of  
the Emirate of  Dubai - has produced a remarkable city. 

Two of  the most ambitious endeavors yet are projects of  global 
distinction, enhancing Dubai’s place on the world stage. 

• The Palm as the Eighth Wonder of  the World 

• Burj Dubai, which is to be the tallest building in the world.

من مجموعة قرى صغيرة موزعة على طول خور دبي والذي يعتبر تاريخيًا 

الشـريان التجاري إلمارة دبـي التي أصبحت اآلن من أحدث المدن العصرية في 

المنطقة بحسن تنظيمها وجمال مبانيها الفريدة من حيث التصميم والتي استحوذت 

على اهتمام عالمي واسع. من خالل الرؤية الثاقبة لحكام اإلمارة وقيادتها الحكيمة 

والمبدعة ونخص هنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي أحدثت تطورا في 

مجاالت كثيرة جعلت دبي محط أنظار العالم.
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وقد أدى هذا التطور المدهش والمتعدد األوجه إلى خلق 

اقتصاد قوي لم يعد يعتمد على عائدات البترول فقط وإنما 

تعداها إلى التجارة وبشكل لم يسبق له مثيل على السياحة 

والسفر وتعتبر دبي أالن واحدة من اعظم المدن العالمية 

للسياحة والتي  التحتية  البنية  توفير  الحديثة في مجاالت 

تعتبر األرقى في العالم . 

دبي بسواحلها الذهبية وشواطئها الراقية تقدم للسائح جوا 

فريدا ومميزا من السالمة واالمن . حيث ال تبعد فنادقها 

السياحية أكثر من 30 دقيقة من مطار دبي الدولي الحائز 

مكاتب خطوط  يضم  والذى  الدولية  الجوائز  اعلى  على 

الطيران االماراتية والعالمية .

With a scope and scale unparalleled anywhere 

else, the growth of  Dubai has resulted in an 

economy that embraces much more than oil 

revenues.  The world’s fastest growing economic 

sector - Travel and Tourism - has become the 

primary focus of  Dubai. 

An unpolluted marine environment and beautiful 

beaches are within easy reach of  this vibrant city. 

And the majority of  holiday accommodation 

is less than 30 minutes drive from Dubai 

International Airport, home of  Emirates Airline 

another award winning enterprise.
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ومما يزيد من جاذبية دبي للسياحة العالمية استضافتها السنوية لبطوالت االلعاب الرياضية العالمية نظرا لتوفر التسهيالت الرياضية 
ذات المستوى العالمي وتضم هذه التسهيالت ثالثة مالعب دولية للغولف تستقطب أشهر الالعبين مثل أيرين أليس و تايجر وود 
من خالل بطولة دبي دزرت كالسيك و مرابع سباق الخيل ذات مستوى عالمي تنظم أغلى سـباق خيل في العالم وأيضا تضم إستاد 
دولي للتنس ينظم بطولة دبي المفتوحة للتنس إضافة إلى مضمار لسباق القوارب الدولي مع وجود عدد كبير من الرياضات المحلية 

والعاب التسلية مما يعطي السائح فرصة فريدة ومجاال واسعا لالختيار .
ومهما كان اختيار الهواة لرياضتهم البحرية المفضلة من جت سكي أو ركوب األمواج أو طيران بالمظالت فإنها موجودة إلى جانب 
كون دبي تمتلك بنية تحتية مميزة من الفنادق الفاخرة والشقق المفروشة ذات الخدمة الفندقية الراقية تعتبر دبي احد اكثر المدن التى 
تتمتع بأجواء تـسـوق أكثر من رائعة حيث يوجد فيها اكثر من ثالثين مركزًا للتـسـوق تضم نخبة من محالت الماركات العالمية 

والتى توازي في انتشارها اي من المدن العالمية الكبرى . 
الى جانب جنة التسوق هذه تعتبر دبي احد اهم مراكز بيع الذهب وااللماس واالحجار الكريمة ، واصبح حقيقة ما يقال عن دبي 

انها مدينة الذهب.
أو ربما كنت ممن يرغبون بالتمتع بشراب تحت أشعة الشمس الذهبية والتمتع بالشواطئ الالزوردية, وعلى كل حال مهما كان 

اختيارك فإنك ستجد في دبي أجازة ال تنسى أبدًا

Attractions for visitors and include Dubai’s annual hosting of  several major international sporting events held 
at international standard sporting facilities. There are superb golf  courses, two of  which have played host to the 
Dubai Desert Classic, one of  the European tours most prolific golfing events attracting the biggest names in golf  
including Tiger Woods and Ernie Els. The Dubai World Cup, the “Richest Horse Race” in the world, The Dubai 
Open tennis tournament and the offshore powerboat races provide an exciting year round calendar of  events.

Paragliding, jet skiing or windsurf? Whatever your fancy, amateur enthusiasts will find a wide choice of  first class 
recreational facilities. Maybe you wish to shop? Dubai’s Duty Free is renowned, and with exceptional shopping 
facilities spread throughout the city and over thirty modern malls, Dubai offers a world of  choice and with its 
vast gold & Diamond market has been aptly dubbed ‘Dubai- The City of  Gold’

Whatever, you wish to do, whether it be relax, sports or entertainment, you’ll find Dubai a unique and special 
holiday experience.

Dubai دبـي
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Where every day’s agenda is recreation 
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The Palm
The unique man-made island is built in the shape of  a date palm tree and consists of  a trunk, a 
crown with 17 fronds, and a surrounding crescent island that forms a water-breaker.

The Palm Jumeirah has fast become world famous. Its five kilometer diameter will soon offer 
an abundance of  restaurants, air-conditioned shopping malls, cinemas, entertainment centers 
and sports facilities. More than thirty hotels - international, themed and boutique - will provide 
the very best in hospitality. What’s more, three championship golf  courses and a magnificent 
water park are all within ten kilometers drive.

النخلة

تم تشييد الجزيرة االصطناعية الفريدة على شكل نخلة ذات جذع وتاج ذو سبعة عشر سعفة, باالضافة 
الى  جزيرة تعمل ككاسر أمواج  على هيئة هالل يحيط بالنخلة.

سرعان ما اصبحت نخلة جميرا مشهورة عالميا. فقريبا سيمتد على قطرها البالغ خمسة كيلومترات 
العديد من المطاعم المتنوعة, مراكز تسوق مكيفة, سينما, مراكز ترفيه ومنشأت رياضية. اكثر من 

ثالثين فندق –عالمية, تراثية و »بوتيك هوتيل«- والتي ستوفر أفضل معايير الضيافة للزائرين. 
وماذا بعد؟ ثالث مالعب جولف أولمبية, ومالعب مائية تقع على امتدادعشرة كيلومترات.

The Palm was an idea conceived by His Highness General Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of  Dubai, and the United Arab Emirates 
Minister of  Defense.

النخلة، جزيرة أبدع صنعها اإلنسان ونبعت أفكارها من الرؤية المستقبلية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، صاحب التاريخ العريق في إبداع وتطوير قطاع 

السياحة واالستثمارات السياحية في إمارة دبي.
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What facilities does The Palm have ? 

The Palm will include more than thirty hotels - major internationals, themed and boutique.  It will 
feature spectacular shopping complexes, health spas, cinemas and a variety of  fine restaurants, 
an international diving centre and a golf  course. The famous Atlantis Hotel (pictured below) 
is already the focal point of  the Palm, which features the “Aquaventure” Water Park, featuring 
an exhilarating water park, unique marine habitats, for dolphins, sharks and killer whales. 
Quite simply, a wealth of  facilities will be on offer for residents and visitors alike. 

الخدمات المقدمة في النخلة، جميرا؟

ستضم النخلة أكثر من ثالثين فندقًا عالميًا ومحليًا تحتوي على كل متطلبات الرفاهية العصرية من خاصية اإلطاللة الدائمة 
السياحية  السفن  متن  الممتعة على  والرحالت  البحري  الصيد  إلى رحالت  الخاصة  بالشواطئ  واالستمتاع  البحر  على 
الفخمة واالستمتاع بلعب الغولف على أحدث المالعب العالمية وكذلك ممارسة الرياضات الكروية كالتنس وكرة والسلة 
وكرة الشاطئ والتمتع بااللعاب المائية  والمحافظة على الرشاقة من خالل النوادي الصحية المجهزة بأحدث األدوات 
التجارية  المراكز  التجارية في  التسوق في أفخر وأشهر المحالت  إلى  البخار  والسونا  الرياضية والجاكوزي وغرف 
الفخمة وتوفير كل االحتياجات الشخصية  والمنزلية من متاجر التجزئة وتنوع المطاعم المحلية والعالمية والتي توفر 
أشهى األطباق لجميع األذواق كما توفر لجميع أفراد األسرة أماكن التسلية والترفيه من سينما ومسرح ومالهي وألعاب 

مائية والسيرك وإلى ما هنالك من مفاجآت أخرى  شيقة.

Dive Experience Map

The Palm, Jumeirah is now ready along the Jumeirah 
coastline, opposite the Dubai Internet City and the 
Dubai Marina, approximately 25 kms from the 
Dubai city center and just a 30 minute drive from 
Dubai International Airport.

Location

تقع النخلة، جميرا على امتداد شاطئ الجميرا مقابل مدينة 
دبي لإلنترنت وبالقرب من افخم فنادق العالم   )برج العرب(  
وعلى بعد 25 كيلومترًا من قلب مدينة دبي وتبعد 30 دقيقة 

من مطار دبي الدولي.
الموقع
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The Palm, Jumeirah, with a 2.5 km radius, is in the 
shape of  a palm tree. It forms a crescent shaped 
island with a trunk, crowned by seventeen fronds.

The Trunk  
The Trunk contains the apartments, retail outlets, 
leisure facilities, hotels and restaurants. Also two 
marinas - all connected to the mainland by a 300m 
long bridge.

The Crown  
The Crown is home to the villas and townhouses. 

The Crescent  
The Crescent accommodates the hotels and form  
a breakwater against the Arabian Gulf  on the 
outer side. 

The  Shape  of   The  Palm

w w w . t h e p a l m . a eThe Palm island scaled against the heights of some international monuments.

Taj
Mahal

Eiffel
Tower

Giza
Pyramids

Empire State 
Building

Petronas
Towers

تصميم النخلة

تتكون النخلة، جميرا من الجذع والتاج الذي يحيط به 17 

فرعًا وجزيرة هاللية.

الجذع
التجارية،  المراكز  السكنية،  البنايات  على  يحتوي 

المطاعم  الفنادق،  الترفيه،  مراكز  التجزئة،  محالت 

ومرسيين للقوارب، ويرتبط الجذع بالبر بوساطة جسر 

طوله300م.

التاج
ويحتوي على الفلل ومساكن فخمة.

الجزيرة الهاللية
تحتوي على فنادق ويشكل جانبها الخارجي كاسر أمواج 

من ناحية مياه الخليج.  
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The Royal Club at Palm Jumeirah is 
the first Holiday ownership program 
(Timeshare) in Dubai.

The fifty residences of Royal Club at 
Palm Jumeirah are within the Shoreline 
Apartments, which line the trunk of 
this extraordinary palm shaped island 
and managed by B&G Hotels and 
Resorts a leading Middle Eastern hotel 
management company.

The apartments are designed to be a 
home away from home for vacationers, 
Royal Club at Palm Jumeirah is the stuff 
of wonderful memories. The spacious 
apartments are bright, beautiful and 
thoroughly contemporary. Every detail 
has been considered and every corner has 
its magic. Natural fabrics, comfortable 
soft furnishings, an inviting dining area 
and stylish kitchen create an ambience 
which puts you at ease in a heartbeat. 

Royal Club

يعتبر النادي الملكي في نخلة جميرا أول برنامج يمنحك 
فرصة تملك العطالت بنظام “ التايم شير” في دبي 

على  يحتوي  بجميرا  النخلة  بجزيرة  الملكي  فالنادي 
خمسين شقة فندقية تقع ضمن الشقق المتاخمة للشاطئ, 
سلسة  تديرها  والتي  النخلة  جزيرة  جذع  تشّكل  والتي 
فنادق ومنتجعات بي اند جي, الشركة الرائدة في ادارة 

الفنادق بالشرق االوسط.

صممت الشقق كي تكون في وقت العطالت بمثابة البيت 
بعيدا عن البيت. تمتع بأحلى الذكريات مع النادي الملكي 
بنخلة جميرا. فالشقق الواسعه تبدو ساطعة وجميلة كما 

ان تصميماتها  عصرية وجذابة.
ركن  كل  ان  كما  الدقيقة...  التفاصيل  بكل  االهتمام  تم 

يشكل سحرا بحد ذاته.

فالخامات المستخدمة في الغرف طبيعية, واالثاث مريح 
وناعم, ومكان تناول العشاء والمطبخ اآلنيق فيها يضفيان 

النادى الملكي 
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Bedrooms offer fine linens, subtle 
lighting and picture window outlooks. 
Bathrooms – with an ensuite to the master 
bedroom – are elegantly appointed. A 
discreet daily cleaning service keeps your 
apartment immaculate. Large plasma 
screen televisions with DVD players and 
a superb stereo system provide instant 
entertainment.  High speed Internet access 
is provided for your laptop and first class 
sports and recreation facilities are on your 
doorstep, including an infinity swimming 
pool, diving centre, gymnasium and a great 
children’s playground. 

From the kitchen appliances to the artwork, 
everything has been carefully selected to 
enhance the time you spend at Royal Club. 
And all this before your unique location is 
considered – The Palm Jumeirah. 

مفروشة  النوم  والراحة. غرف  باالنتعاش  عليك شعور 
نافذة  بمفروشات ذات جودة عالية, وإضائات خافته, و 
بانورامية. الحمامات –مع حمام داخل الغرفه الرئيسية- 
صممت بأناقة فائقة.خدمة تنظيف يومية  ممتازة و تغير 
الشراشف مرتين أسبوعيا تجعل شقتك نظيفة ومرتبة كل 
يوم. تلفزيون كبير بشاشة بالزما مع مشّغل دي في دي 
التسلية  من  الكثير  يمنحك  الجودة  عالي  ستيريو  ونظام 
لحاسوبك  متوفر  عالية  سرعة  ذو  وقت.انترنت  كل 
الشخصي. ومنشأت رياضية من الطراز االول وأخرى 
الى حمام سباحة  باالضافة  بابك,  لإلستجمام على عتبة 
هائل وفخم, مركز غوص, صالة جيمانيزيون, و أرض 

مالعب كبيرة لآلطفال.

كل  الديكورات...  الى  إنتهاًء  المطبخ  أجهزة  من  بداية 
شيء تم اختيارة بعناية فائقة ليزيد من قيمة الوقت الذي 
الفريد  المكان  الى  باإلضافة  الملكي  النادي  في  تقضية 

الذي تتمتع به نخلة جميرا.



Residents have free use of  all recreational and sport facilities, which the Palm 
management are providing, within the block, including a large swimming pool, 
modern gym and children’s playground.

Nine hotels will be built on the trunk, these hotels are expected to have a maximum 
capacity of  up to 400 rooms and a maximum height of  eight stories. They will 
boast sea and canal frontage and located on the western side of  the trunk.

Eclectic Arabic will be the signature architrave style on The Palm.

The Palm will also be home to four marinas (two on each), which together, 
will be capable of  berthing up to 400 yachts. The marinas themselves will 
include shopping complexes, health spas, restaurants and cinemas.
 

يستطيع كل اعضاء النادي  االستفادة من الخدمات المتوافرة في المباني مثل المراكز الرياضية والمسابح 

ومالعب األطفال والتي ستوفر للمقيمين في الجزيرة أرقى أنماط المعيشة والخدمات غير المسبوقة.

وهناك أيضًا بالقرب من مباني النادي، 9 فنادق تحتوي على 400 غرفة وتقع في الناحية الغربية من الجذع 

القناة المائية التى ستخرق الجذع واجهة مائية  وتطل مباشرة على سطح البحر.  من ناحيتها سوف توفر 

اضافية تعزز اجواء الهدوء واالسترخاء. وسيغلب الطابع العربي على نمط البناء ليعكس تاريخ واسلوب 

الحياة في دبي . وسيتواجد مرسيان للقوارب في كل جزيرة بحيث تستوعب المراسي االربعة مجتمعه 400 

يختا وتنتشر فيها مراكز تسوق ومنتجعات صحية ومطاعم متنوعة ودور سينما . 

بوساطة جسر طوله  باليابسة  وسيرتبط جذع كل جزيرة 
300 متر يؤدي إلى موقف سيارات تحت األرض حيث 
وتوجيه  اليابسة  إلى  والزوار  المقيمين  وصول  سيسهل 

الزوار إلى فنادق الجزيرة
وقد تم تقسيم تنفيذ مشروع النخلة إلى ثالثة مراحل، حيث 
تبدأ المرحلة األولى في عام 2001 وتنتهي عام 2003، 
أما  التحتية،  البنية  إنشاء  على  الثانية  المرحلة  وتشتمل 
المرحلة الثالثة فسوف تشتمل على إنشاء المباني السكنية 

والفنادق والمجمعات التجارية والسياحية.

The Palm - Jumeirah is connected to the 
mainland by a 300 meter bridge from 
which visitors’ cars will be directed to their 
respective destinations at the various hotels  

The first stage of  construction started in 
2001 and completed in November 2003. The 
second phase includes the building of  the 
land infrastructure services, while the third 
phase focuses on the construction of  the 
hotels, villas and other buildings (landscape).
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R O O M  P L A N S

2-Bedroom

1,496 ft2

1-Bedroom

1,173 ft2.

Type E

• Two bedroom apartments: total area 139 m2. (1,469 ft2)

• Master bedroom with en suite bathroom

• Double/twin bedroom

• Junior bedroom

  Two full Bathrooms

• Living room with sofa bed and dining area

• Fully equipped modern kitchen

 

شقق بغرفتي نوم مع صالة بمساحة تقريبية للشقة 139 مترا مربعا .

• غرفة نوم رئيسية مع حمام كامل

• غرفة نوم اضافية 

• حمام رئيسي 

• غرفة جلوس تحتوي على صوفا وسفرة طعام  

• مطبخ حديث مجهز بالكامل 

النموذج األول

Type B

• One bedroom apartments: total area 109 m2 (1,173 ft2)

• Master bedroom with en suite bathroom

• Bathroom with shower

• Living room with sofa bed and dining area

• Fully equipped modern kitchen

 

النموذج الثاني
شقق بغرفة نوم واحدة مع صالة حديثة بمساحة تقريبية للشقة 109 مترًا مربعًا.

• غرفة نوم رئيسية مع حمام كامل

• غرفة جلوس تحتوي على صوفا وسفرة طعام

• حمام اضافي 

• مطبخ حديث مجهز بالكامل

Hotel
Plots

Retail
Plots

Shoreline
Apartments

T H E  T R U N K 



Ground Level

Apartment Level

F L O O R  P L A N S

Where you wakeup to the sound of waves breaking on the shore  
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Royal Club At The Palm - Jumeirah Resort is affiliated to INTERVAL 

INTERNATIONAL INC. (“Interval”) registered in Florida and 

provides its services worldwide.  Interval is one of  the top two 

International Holiday Ownership Exchange companies in the world today.  

Some statistics for Interval International:

•   Started business in 1976 in Florida

•  Over 2,400 Affiliated Resorts worldwide.

•  Affiliated Resorts are located in over 75 Countries.

•  Interval had approximately 2,000,000 members (end of  2008)

•  In 2002 Interval confirmed over 710,000 Exchanges for its members.

•  The sector head office for Europe, Africa, Middle East  and

   the Sub-Continent is in London.

•  The Middle East operations office is in Cairo.

w w w. i n t e r v a l w o r l d . c o m

OPTIONS BEYOND BELIEF
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إن النادي الملكي بجزيرة النخلة - جميرا عضوا في منظمة انترفال انترناشيونال و هي منظمة مسجلة في 
فلوريدا و تمتد خدماتها الي جميع أنحاء العالم .و تعد انترفال انترناشيونال اليوم إحدي أهم شركتين في 

مجال تبادل األجازات واليكم أهم المقتطفات عن منظمة انترفال انترناشيونال .

• بدأت ممارسة عملها في فلوريدا عام 1976. 
• تنتشر المنتجعات المنضمة اليها في اكثر من 75 دولة . 

• يبلغ عدد أعضائها أكثر من 2.000.000 عضو حسب إحصائيات نهاية عام 2008 . 
• يبلغ عدد عمليات التبادل الذي تم عن طريق انترفال انترناشيونال 710.000 عملية تبادل عام 2002 

لألعضاء المشتركين بها.      
• يقع المركز الرئيسي الثاني بعد فلوريدا في مدينة لندن ويمثل هذا المكتب دول أفريقيا و أوروبا و الشرق 

األوسط . 
• يتم تشغيل منطقة الشرق األوسط من خالل مكتب المنظمة بالقاهرة.

انترفال انترناشيونال
و خيارات غير محدودة للتبادل
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الصقر العربي الدولية 
هاتف:  96626079484 +

الفـاكــــس: 96626079419 +

صندوق بريد: 14151 
 جده 21424

 األمـارات العربي المتحدة     

ARABIAN FALCON INTERNATIONAL

2nd Floor Amalkis Building Malek Road 
Al Shaty District Jeddah - KSA

Tel:  +966 2 607 94 24
Fax:  +966 2 607 94 19

P.O.Box 14151 Jeddah 21424
 

info@arabianfalcon.com.sa
 www.arabianfalcon.com.sa


