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Investors snap up Seven Tides’ luxury Palm Jumeirah residences 
•  DUKES Dubai Sky Collection apartments sold out 

• Buyers take advantage of developer-backed 10% guaranteed ROI over five 
years 

• Properties will come under wing of DUKES Management Team 
 
Dubai-based luxury property developer Seven Tides has completely sold out its DUKES 
Dubai Sky Collection apartments, just a month after the luxury properties were launched. 
 
The mix of 60 studio and one bedroom properties is the final phase of hotel apartments 
at the Palm Jumeirah development, located on the 16th and 17th floors of the building, with 
penthouse views overlooking the Arabian Gulf and the stunning Dubai Marina skyline. 
 
The attractive payment plan, which comes with a developer-backed 10% guaranteed ROI 
over five years, saw investors pay 10% on reservation and 20% upon signing the Sales 
& Purchase Agreement (around 30 days after reservation). A further 25% will be paid in 
August, another 25% in October and a final 20% payment on completion. 
 
Investors were made up of a mix of nationalities including Indians, Egyptians Syrians, 
Chinese, South Africans, Brits and Emiratis. 
 
Abdulla bin Sulayem, CEO of Seven Tides, said: “In what is a very challenging market 
environment we witnessed huge interest in our DUKES Dubai Sky Collection properties. 
The project was extremely well received by investors who were attracted by its prominent 
location on the trunk of Palm Jumeirah, the quality build, striking interiors and DUKES’ 
position, offering a quintessentially ‘Best of British’ lifestyle experience.” 
 
DUKES Dubai Sky Collection studio apartment sizes range from 309sqft to 459sqft, with 
prices starting from AED 996,000 to AED 1.4 million; and 1 bedroom apartments, from 
576sqft to 791sqft, sold from AED 1.8 million to AED 2.5 million. 
 
Striking features include generously sized living rooms, while the luxury designer 
furnishings are complemented by thick piled carpets and the latest in technology, 
including state-of-the-art televisions. Bedrooms feature comfortable beds, walk-in 



wardrobes and en-suite bathrooms, while kitchens are fully equipped with top-of-the-
range appliances. 
 
Owners will have access to all the services, facilities and amenities at the DUKES Dubai 
hotel, including the DUKES Bar, the Cigar and Coffee Lounge, Afternoon Tea Lounge, 
West 14th Steakhouse and the signature Great British Restaurant (GBR). There is also 
the stunning indoor swimming pool and gymnasium, outdoor infinity pool and private 
beach access. 
 
The properties will be professionally handled by the DUKES Management Team, while 
investors will have access to their apartment for seven days per year. 
 
Bin Sulayem said: “This project offered a developer-backed 10% guaranteed ROI for 
five years, allowing owners complete peace of mind knowing that their investment is in 
the professional hands of the DUKES Management Team.” 
 

-Ends- 
	

About Seven Tides 
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an 
internationally oriented holding company established in 2004. Currently focusing on 
hospitality and real estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, 
partners strategically and acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from 
landmark hospitality acquisitions and commercial buildings to residential towers and 
multi-use complexes in the gateway cities of London and Dubai. 
For more information, please visit www.seventides.com 
 
About DUKES Dubai 
DUKES Dubai, owned by Seven Tides International, brings 279 guestrooms and 287 
hotel apartments to the hotel scene, together with world-class leisure, conference and 
entertainment facilities including a stunning private beach, indoor pool, outdoor infinity 
pool and state-of-the-art gym, along with five food and beverage outlets. 
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كامل في بالتعلن بیع شقق سكاي كولیكشن  " العقاریةزسیفن تاید"شركة 
 جمیرانخلة 

 
 سنوات 5 ةمدولمطور المن قبل  ٪10بنسبة  ةمضمون یةاستثمار اتعائد •
 وكسیفریق إدارة دستكون من قبل العقارات إدارة  •
 

وكس ید بیع شققعن انتھاء دبي، مدینة العقارات الفاخرة في ئدة في تطویر االر "زیدان ت"سیفأعلنت شركة 
شقة استودیو و 60ا المشروع الذي یضم ھذ إطالقفقط على شھر مرور بعد بالكامل  كشنیكول دبي سكاي

ي الطوابق قع فیجمیرا، والنخلة ة قمشروعھا في منطالمرحلة النھائیة من الشقق الفندقیة في  ویمثلرفة نوم بغ
 دبي المذھل.مدینة على الخلیج العربي وأفق رائعة ة لطالإمن المبنى، مع  17و 16
 

من قبل المطور على مدى  ٪10بنسبة  ةمضمون یةاستثمار اتائدلھذا المشروع بع خطة الدفع الجذابةوتمیزت 
عند توقیع اتفاقیة البیع والشراء (حوالي  ٪20عند الحجز و ٪10المستثمرین دفع وتطلبت من خمس سنوات، 

30  ً  ةنھائیكدفعة  ٪20في شھر أكتوبر، و ٪25في شھر أغسطس، و ٪25 نسبة بعد الحجز). وسیتم دفع یوما
 عند االنتھاء.

 
جنوب الو ةصینیالو ةالسوریو ةوالمصری یةالجنسیات بما في ذلك الھند العدید منن یالمستثمر وضمت قائمة

 .ةواإلماراتی ةوالبریطانی ةأفریقی
 
ً لیم، الرئیس التنفیذي لشركة "سیفقال عبدهللا بن سبھذا السیاق و وكس ید شققب راً كبی ن تایدز": "شھدنا اھتماما

د للغایة جیإقبال وحظي المشروع بروف التي یمر بھا السوق في الوقت الحالي، ظرغم ال كولیكشن دبي سكاي
یكورات بناء والدباإلضافة إلى جودة المن قبل المستثمرین الذین اجتذبھم موقعھ البارز على جذع نخلة جمیرا، 

 تجربة نمط الحیاة البریطانیة".و الداخلیة المذھلة
 

 قدم مربع 459إلى  مربع قدم 309من  كولیكشن وكس دبي سكايید شققوتتراوح مساحة االستدیوھات في 
 576نوم واحدة من  ةشقق بغرففیما تتراوح مساحات الملیون درھم،  1.4درھم إلى  996,000أسعار تبدأ من ب

 ملیون درھم. 2.5ملیون درھم إلى  1.8من  بأسعار تتراوح قدم مربع 791قدم مربع إلى 
 

ھزة ما في ذلك أجالمتطورة ب التقنیاتوالمفروشات الفاخرة و كبیرة الحجممعیشة الغرف وتتمیز الشقق ب
 ھیزما تم تجتحتوي غرف النوم على أسرة مریحة وخزائن مالبس وحمامات داخلیة، فیو ،التلفزیون الحدیثة

 .جودةعالیة البأحدث التجھیزات المطابخ 
 



	

اعة وكس دبي، بما في ذلك قیالراحة في فندق دیمكن للمالكین الوصول إلى جمیع الخدمات والمرافق ووسائل و
سباحة  بركة ، باإلضافة إلى)GBR( آر ي بيجومطعم  14ویست  ومطعمشاي الالسیجار والقھوة وصالة 

 في الھواء الطلق والوصول إلى الشاطئ الخاص. خارجيداخلي وصالة ریاضیة، ومسبح 
 

یام في شققھم لمدة سبعة أ اإلقامة فين یلمستثمرل مكن"، ویوكسید"من قبل فریق إدارة  إدارة ھذه الشققوسیتم 
 السنة.

 
من قبل  ٪10بنسبة  ةمضمون یةاستثمار اتعائدللمستثمرین بن سلیم: "قدم ھذا المشروع  أضاف عبدهللاو
ریق فقبل من  ستداراستثماراتھم  األمر الذي یمثل فرصة رائعة للغایة خاصة وأنلمدة خمس سنوات، ومطور ال

 وكس".یإدارة د
 -انتھى  -

 
 لمحة عن سیفن تایدز:

. تركز 2004سیفن تایدز ھي شركة قابضة خاصة یقع مقرھا في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتم تأسیسھا في عام 
ً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات االستراتیجیة  الشركة حالیا

ن أجل تعزیز محفظتھا التي تشمل العدید من الفنادق العریقة، والمباني التجاریة، واألبراج واالستفادة من الفرص المتاحة م
 السكنیة، والمجمعات متعددة االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 

 www.seventides.comولمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
 

 :لمحة حول دیوكس دبي
شقة فندقیة باإلضافة إلى مرافق عالمیة المستوى للترفیھ  227غرفة و 279یضم فندق دیوكس دبي المملوك من قبل "سیفن تایدز" 

والمؤتمرات بما فیھا الشاطئ الخاص المدھش وحوض السباحة الداخلي وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللیاقة 
 مطاعم ممیزة. 5عن المتطورة فضالً 

	
 لالستفسارات الصحفیة یرجى التواصل مع: 

 سلیم سطاس 
 مدیر أول عالقات عامة
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