
میراج رویال 2005 بفندق من سبتمبر العشرون في أقیم
المنظمة أنترناشیونال انترفال لشركة الثاني المؤتمر دبي
الرعاة أحد العربي الصقر وكانت الدولي للتبادل العالمیة
نظام یتجزأ من ال جزأ یشكل كونھ لھذا المؤتمر الرئیسین
المتعلقة األمور من العدید بحث تم حیث العطالت ملكیة
تقدیم خدمات یمكن وكیف المالك األسابیع لألعضاء بتبادل
االستفادة المالك األعضاء یحقق حتى لألعضاء أكثر
أنترناشیونال وملكیتھم أنترفال مع من عضویتھم القصوى

بالصور) (الحدیث جمیرا. – نخلة الملكي النادي في

لمؤتمر رئیسي راعي للعطالت العربي  الصقر
دبي في الثاني بالوقت المشاركة نظام في االستثمار
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المحرر
دیناوي غسان

ghassan@arabianfalcon.com

ھاتف
+ 97143244775

الفـاكــــس
+ 97143244776

میثاء عود بنایة (8) الثامن الطابق
بنك) (سـیتي

53435 برید صندوق
دبــي

المتحدة العربي  األمـارات

اإللكتروني البرید
marketing@arabianfalcon.com

اإللكتروني الموقع
www.arabianfalcon.com

حقوق جمیع 2005 العربي للعطالت الصقر ©
محفوظة. والنشر الطبع

بأي منھا جزء أي أو النسخة ھذه طبع یجوز ال
حقوق صاحب من خطي بإذن إال األشكال شكل من
ومحتویاتھا الصفحات جمیع فیھا بما والنشر الطبع
ھـي والتي فیھا الموجودة والشـعارات وتصامیمھا

للعطالت. العربي الصقر لشركة حصریة ملكیة

تصدر كل اإلخباریة النشرة ھذه
ثالثة أشھر.

2005 الثالث العــدد

الكرام لعمالئنا الخدمات أفضل تقدیم شعار منطلق من
أكبر من واحدة بالتعاقد مع للعطالت العربي قامت الصقر
(الیف الكومبیوتریة صناعة البرامج في المالیزیة الشركات
العضویة خدمات تقدیم مجال في سلوشن) برادكت ستایل
العمالء لخدمة الكامل برنامجھم  وشراء  العطالت لملكیة 

نخلة-جمیرا. الملكي النادي في المالك

ثقة تامة بأن الدین على شرف اإلدارة المھند مجلس رئیس
الصقر خدمات لجعل  فیھ االستثمار أستحق البرنامج ھذا
العالم في التكنولوجي للتطور  مواكبة  للعطالت العربي 
وجعل العمالء مع فرصًا أكبر للتواصل البرنامج یوفر حیث

تنسى. ال إجازات للعطالت العربي الصقر عطالتھم مع

االستثمار في المستقبل

www.arabianfalcon.com١
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جمیرا لنخلة الرئیسي المطور نخیل شركة كشفت
والمقدرة دبي  في العمرانیة المشاریع أشھر  وبعض
أمریكي دوالر  ملیار ٣٠$ من  أكثر بحوالي تكلفتھا
دونالد الشھیر للملیاردیر المملوكة الدولیة ترامب وشركة
ترامب نخیل فخم(فندق فندق إلنشاء خططھم ترامب عن
ملیون دوالر أمریكي ٤٠٠$ بحوالي تقدر تكلفتھ الدولي)

جمیرا. لنخلة ممیزة إضافة لیشكل

النخلة  أخبار

عائلة ألف (١٠٠٠) الشھر ھذا للعطالت العربي الصقر أصبح عدد عائالت
عمالئنا الكرام خدمة على جھودھم الكبیرة في للعطالت العربي الصقر وموظفي اإلدارة أعضاء جمیع إلى تھانینا

.٢٠٠٥/١٢/٥ الملكي نخلة-جمیرا بتاریخ النادي في أعضاء ألف عائلة عددھم (١٠٠٠) بلغ والذین
بتاریخ أخذت الصور ، جدا متقدمة إلى مراحل وصلت التي الملكي و النادي بنایات البناء في مراحل

١١/١٢/٢٠٠٥

جمیرا نخلة الملكي النادي أخبار

دبي. في الثاني أنترناشیونال أنترفال لمؤتمر رئیسي راعي للعطالت العربي الصقر

١ ٢



٣

بریطانیا
دیستركت الیك

من یبدأ لشخصین ستودیو

من  العضویة الذھبیة التكلفة تبدأ

£١٨٦€ / ١٢٨

£١٥٦€ / ١١٣

كنت عما إذا النظر بغض أنترناشیونال أنترفال مع إلیھا تصبو التي المواقع من أي في نجوم خمس سریعة بإجازة نفسك وعائلتك متع
مع أجازات عنھ تبحث الذي المكان أنك ستجد فتأكد بالثلوج المغطاة بالجبال للتمتع أجازة شتویة أو البحر شاطئ على عن مكان تبحث

. السریعة أنترفال

انترناشونال“ ”انترفال الدولیة التبادل شركة أخبار
أنترناشیونال أنترفال بإجازة سریعة مع وعائلتك نفسك  متع

أسبانیا
سول دیل كوستا

أسبانیا
 مالوركا, جزر البالیرك

من تبدأ ٦ أشخاص لستة غرفتین

من تبدأ التكلفة الذھبیة العضویة

£٥٠٣€ / ٣٤٦

£٤٧٣€ / ٣٣١    

من تبدأ ٦ أشخاص لستة غرفتین

من  العضویة الذھبیة التكلفة تبدأ

£٥٢٠€ / ٣٥٧

£٤٩٠€ / ٣٤٢

www.arabianfalcon.com٣
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Dubai News أخبار دبــي

Arabian Falcon News

حدائق تقع وحولھ تجاریة ومحالت سكنیة شقق ویضم المشروع وسط في ویقع
ومقاھي. ومطاعم عالمیة تجاریة محالت أیضًا تضم األلیزیة شارع تمثل غناء

Dubai Eiffel Tower would hold the central location of  the falcon 
commercial sector which hosts commercial, residential, recreational 
and retail elements. The tower surrounding represents Falcon Elysees. 
The Dubai Eiffel Falcon Elysees will be rich in landscapes with parks, 

cafes, gardens and fountains. Around the perimeter of  the 
tower complex would run a circular shopping arcade 

enriched by famous brands of  fashions and 
styles.

للمالك. المختلفة األذواق لتلبي مختلفة وبتصامیم الصقر جناحي عل الفلل تقع
The Villas The Residential villas of  the Falconcity of  Wonders are 
situated in falcon wings. The Villas guarantee a superb life style 
and each owner has the option to choose his design among four 
distinguished themes. 

The Villas
الفلل

Dubai Hanging Gardens of Babylon
دبي المعلقة- بابل  حدائق

Dubai Hanging Gardens of  Babylon in Falconcity brings to life a lost 
ancient wonder. This imaginatively designed complex will house 

eco-friendly luxury flats, with many open-air restaurants 
and coffee shops, with the garden overlooking 

the falcon commercial sector. 

صدیقة للبیئة مساكن وستضم المفقودة الدنیا عجائب بإحدى یذكرنا تصمیمھا الرائع
التجاري. القسم على تطل خالبة وحدائق الطلق الھواء ومقاھي في ومطاعم

Dubai Light House
دبي –  المنارة

The Dubai Light House brings back to life another ancient 
wonder that does not exist in real world anymore. 

الذاكرة. في لھا وجود إال یعد لم التي المفقودة الدنیا إلى الحیاة أحدى عجائب تعید

Dubai Eiffel Tower
برج إیفل- دبي

الدنیا السبع. عجائب جعلتھ إحدى التي وروعة تصامیمھ بنائھ المعروف بجمال
Dubai Taj Mahal is renowned for its architectural magnificence and 
artistic beauty. It counts among man’s proudest creations and is 
consistently included in the list of  the world’s foremost wonders. 

Dubai Taj Mahal
دبي محل- تاج

The pyramid of  the Falconcity emulates the Egyptian architectural wonder in a modern 
day context.  The grand pyramid will be a multi functional complex housing residences, 
offices and other recreational avenues. It is the biggest pyramid in the world. Of  the 
two smaller pyramids, one will host exclusively Falconcity management facility, while 
the other is a commercial premise in the theme park.

ترفیھیة ونوادي ومكاتب مساكن ویحتوي على العالم األكبر في الھرم وسیكون األكبر الھرم
تجاریة. مكاتب والثاني للمشروع اإلداریة المكاتب أحدھم سیكون الھرمین األصغر حجمًا

Dubai Grand Pyramid
دبي األھرامات-

With a cost of  $1.5 billion dollar  A new project designed 
to engrave Dubai’s place in the minds and hearts of  the 
world citizens’ is currently emerging. This is the project 
that honors mankind through its various civilizations, a 
project that could inspire generations about the power of  
the human spirit. This is where the world will see its past, 
its present and its future.  

The falcon with its outstretched wings symbolizes the 
spirit of  leadership, pride and excellent qualities that the 
Falconcity of  Wonders will embody. The Falconcity will 
be a self-contained and multi-faceted residential, tourist 
and recreational destination formed after the wonders of  
the ancient and modern world. 

Falcon City) ووندرز" أف  ِستي "فالكن  مشروع إطالق تم
ملیار إماراتي (1،5 درھم ملیار 5،5 تبلغ of) بتكلفة Wonders
على بتصمیمھا ستي” “فالكن تطویر وسیجري أمریكي). دوالر

3 مساحة على تمتد الذي الند”، “دبي مشروع ضمن الصقر شكل
في الوجھات السیاحیة والترفیھیة أحد أبرز مربع ویعد قدم ملیار

األوسط. الشرق منطقة

2005 الثالث Third issue 2005العــدد
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England
Lake District

Studio units, sleep 2 from
 £128/€186

Gold members  pay  from
£113 / €156

Indulge yourself  in fine 5 star Getaway resort locations around the world.  Whether you’re 
looking for a scenic or beach location, winter sun or an exciting theme park, you’re sure to find 
a destination that suits you from the selection below.  

Interval International News
Indulge yourself  in fine Getaways

Spain
Costa del Sol

Spain
Mallorca, Balearic Island

Two-bedroom units, sleep 6 from
£346/€503

Gold  members  pay  from
£331/€473 

Two-bedroom units, sleep 6 from
£357/€520

Gold   members  pay  from
£342/€490 

3



Arabian Falcon News
Third issue 2005

On 5th December 2005 Arabian Falcon Holidays family members reached 1000 member. 
Congratulations for all Arabian Falcon Holidays staff for an excellent job serving and 
providing the best of the best for all our family members.

This photos indicate the state of the construction of the Royal Club at Palm- Jumeirah 
as of 11-12-2005  

Royal Club at Palm Jumeirah News

Arabian Falcon Cosponsors Interval International conference (continued from Pg1)

٣

Nakheel, developer of  more than 
$30 billion in real estate in Dubai, 
and The Trump Organization have 
revealed their plans for The Palm 
Trump International Hotel and Tower; 
both companies will be investing 
substantially in the pioneering $ US 
400 million condo-hotel development.

Palm News

www.arabianfalcon.com2
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Third issue 2005

Arabian Falcon Holidays was one of  the major 
co-sponsor for The Second Timeshare & Resort 
Investment Conference In Dubai
at the Royal Mirage hotel on 20th September 
2005, the conference speakers discuses the ways 
and mains of  increasing the services extended to 
all members of  interval international and owners 
members of  Royal Club at Palm-Jumeirah.
( pictures talk ) 

The Second Timeshare & Resort 
Investment Conference In Dubai 

Arabian Falcon Holidays has recently made an 
exciting investment.  The purchase of  Lifestyle 
Product Solutions computer software will 
enhance all aspects of  our holiday ownership 
company from lead generation to membership 
management. 

Kuala Lumpur based Lifestyle Product Solutions 
is the clear world market leader in internet-based 
solutions for membership businesses.  This 
software is a powerful tool in assisting Arabian 
Falcon to meet our best practice philosophy and 
ensuring that we provide excellent service to our 
owners at Royal Club at Palm Jumeirah.

Chairman, Al Mohannad Sharafuddin is 
confident the investment is worthwhile. 

Investing in the future

“Technology progresses in leaps and bounds and 
at Arabian Falcon we always move with the times.  
This program is already seeing us do business more 
effectively on every level, and will provide a much 
higher level of  communication with our members” 
he said.

1www.arabianfalcon.com




