
الصقر مبیعات في ملحوظا ارتفاعا الماضیة السنة شھدت
الشركات اكبر من واحدة بذلك لتصبح للعطالت العربي

األوسط والشرق الخلیج في والمبیعات التسویق في الرائدة
النادي في المالك عدد وصل حیث العطالت لنظام ملكیة

حتى نھایة مالك من 600 أكثر جمیرا إلى نخلة الملكي –
الكبیرة المقدمة والمزایا العروض 2004 بفضل عام

للمالك.

للعطالت العربي الصقر تبنت 2005 عام حلول ومع
العطالت ملكیة مسؤولیة توصیل فكرة عاتقھا على
من ممكن عدد ألكبر والشرق األوسط الخلیج في

المالك مع الشركة عالقة تطویر خالل من الناس
برنامجھا إطالق معھم وذلك من خالل والتواصل

الصقر. عائلة الرائع

عائلة أالن جزء من انتم
الصقر.....

رئیس الدین شرف المھند / السید یعلن
برامج أول ان إطالق مجلس اإلدارة
أصدقاء برنامج وھو الصقر عائلة

إلى برنامج األصدقاء لتقدیم العائلة
أصبحتم العطالت والذي ملكیة

ألیا أعضاء فیھ

للعطالت العربي الصقر أخبار
قیمة جوائز الكرام لألعضاء یقدم العائلة أصدقاء برنامج

في فخمة مجانیة إقامة إلى االلكترونیة األجھزة تتراوح بین
وغیره. العرب برج العالمیة كفندق دبي فنادق أشھر

فائكم وأقاربكم اصد تعریفنا على فعلھ ھو علیكم كل ما ببساطھ
تملك نظام باالطالع على یھتمون قد أنھم تعتقدون اللذین

لھم نقدم وسوف جمیرا- – نخلة الملكي النادي في العطالت
( دیره شیراتون نجوم ( خمس فندق لیومین في إقامة دعوة

في العطالت ملكیة بنظام لتعریفھم دقیقھ 90 عرض وحضور
بنك. سیتي بمبنى مكاتبنا

نغطي سوف إننا حیث وأقربائكم أصدقائكم یستفید سوف
الشركة. حساب على لیومین في دبي إقامتھم تكالیف

رصیدكم فان طرفكم من األصدقاء واألقارب عندما یحضر
الصقر نقاط یرتفع مع سوف العائلة برنامج أصدقاء حساب في

قرر قیمة وإذا ما استبدال النقاط بجوائز لیقربكم خطوه إلى
الملكي النادي عضویة إلى االنضمام القریب الصدیق أو

من نقطھ ١٠,٠٠٠ فسوف تحصلون على – جمیرا نخلة –
استبدال حیث بإمكانكم اإلثارة تبدأ وھنا العربي الصقر نقاط

. فورا جوائز إلى النقاط

مع المرفقة القسیمة أمأل ذلك من أكثر لالنتظار داعي ال
الرقم بالفاكس على لنا وأرسلھا اإلخباریة النشرة ھذه

الصفحة الدخول إلى أالن بإمكانكم أو + ٩٧١٤٣٢٤٤٧٧٦
على االلكترونیة www.arabianfalcon.com والضغط

زر على الضغط ثم النموذج وتعبئة العائلة أصدقاء عالقة
وعرض بصدیقكم باالتصال فورا وسوف نقوم اإلرسال

علیھم البرنامج

ملكیة عن المزید معرفة في الراغبین األصدقاء زاد عدد كلما
یعني بما لدیكم النقاط عدد زاد كلما إلینا واالنضمام العطالت

ولعائلتكم. لكم الرائعة الھدایا من المزید

خؤهخمرٌّ خؤمتخم خخبرخحم
2005 األول العــدد

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.
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خبر الساعة ...
بإمكانكم والبالتینیة الذھبیة اكسبریس أمریكان بطاقات حملة

. في دبي إقامة مجانیة الحصول على
العربي الصقر قدمت الماضیة السنة من نوفمبر خالل

دبي لحملة بطاقات یومین في للعطالت إقامة مجانیة لمدة
العرض حضورھم مقابل والبالتینیة الذھبیة اكسبریس أمریكان

وكتقدیر لھم جمیرا – نخلة النادي الملكي عن دقیقة لمدة 90
الملكي النادي عن دقیقة 90 لمدة العرض حضورھم على
قدمت العرض حضورھم على لھم وكتقدیر جمیرا نخلة –
عن عبارة وھي لھم إضافیة ھدیة العربي للعطالت الصقر

. 250$ فقط بمبلغ لیالي 6 لمدة لبنان بیروت إقامة في
 

لفترة أخرى العرض تمدید للعطالت العربي الصقر قررت العرض ھذا على الشدید اإلقبال وبسبب
اكسبریس ألمریكان اإلخباریة النشرة خالل من اكسبریس أمریكان أعضاء یحصل علیھا والتي سوف

. 2005 ( ابریل – فبرایر )

الدولیة التبادل منظمة اھتمام خالل من
بمنطقة بأعضائھا انترناشونال" "انترفال
في لھم مكتب افتتاح سیتم العربي الخلیج
في الدولي دبي بمطار الحرة المنطقة
الخدمات أفضل لتقدیم المقبل یونیو شھر
صرح كما الخلیج  منطقة في لعمالئھم 
مكتب عام  مدیر شریف خلیل السید 
لھ زیارة أخر في األوسط الشرق

دبي في العربي الصقر لمكتب

الدولیة التبادل شركة أخبار
انترناشونال" "انترفال

كار مع یورب أنطلق

اآلن بإمكانكم
على الحصول

دبي كار یورب من سیارة استئجار عن ٪٣٠ خصم
ھو فعلھ علیكم ما كل دبي مستقبال زیارتكم خالل

العربي للعطالت الصقر في بخدمة العمالء االتصال
اإلیجار أیام وعدد التاریخ عن المعلومات وإعطاء

وسنقوم التي ترغبون استئجارھا السیارة ونوع
بالبرید رسالة إرسال أو الخصم مع لكم بحجزھا

االلكتروني
قبل customercare@arabianfalcon.com

(یعتمد على الحجز من االنتفاع تاریخ من أیام سبعة
.( الوقت ذلك في سیارات وجود

المركب متن على الخور في عشاء رحلة
....... سالوجا الشعبي

وقدره خصم على الحصول الصقر عائلة ألعضاء یمكن
امھر یعده والذي دبي خور في العشاء رحلة على ٪٢٥

یومیا المركب ینطلق حیث باألس تاج فندق في الطباخین

شارع من مساء والنصف الثامنة (٨,٣٠) الساعة من
ساعتین الرحلة وتستمر البریطانیة السفارة مقابل السیف
. الشرقي وصلة للرقص مع من المرح (٢,٣٠) ونصف

على الرقم العمالء خدمة طریق عن الحجز یمكنكم
الكترونیة رسالة إرسال بإمكانكم أو +٩٧١٤٣٢٤٤٧٧٥

وسوف customercare@arabianfalcon.com
لذلك. الالزمة الترتیبات بعمل نقوم

االنطالق من موعد دقیقة ٣٠ بالحضور قبل ینصح
. المفضلة طاولتكم على للحصول

عائلة الصقر ألعضاء جدیدة وفوائد مزایا للعطالت العربي الصقر أخبار

بالوقت للعطالت العربي الصقر في التسویق استمتع فریق
الذي المعلومات كشك خالل من العمالء مقابلة قضوه الذي
األكثر شعبیة یعد والذي سنتر سیتي دیره مركز في أقمناه

في دبي .
خالل األسبوع 1000 زائر ما یقارب الكشك زار حیث

. جمیرا – نخلة الملكي النادي للتعرف على األول

سیتي دیره في العربي الصقر حط لقد
.... سنتر

خؤهخمرٌّ خؤمتخم خخبرخحم



الجدید، العام بحلول الكرام أعضاءه یھنئ جمیرا الملكي-نخلة النادي
تقدیم أفضل على منا و حرصًا ، البركة و  بالیمن علیكم اهللا أعاده

معھم التواصل لحسن الدائم وسعینا ، الكرام لعمالئنا العروض
على التالي العرض بطرح الملكي-نخلة جمیرا  النادي قام

المتبقیة األقساط كافة بسداد قیامكم حال في العمالء: 
یـمـكـنـكـم ٢٠٠٤/١١/٣٠ تـاریخ قبل عقدكم على

الكبیر لربح السـحب فـي إدراج اسـمـكم
رجال درجة على وإیابًا ذھابا سفر تذكرتي •

. دبي إلى األعمال
بغرفة لشخصین لیلتین لمدة اإلقامة •

فندق میناء مزدوجة في
السالم السیاحي.

 

الملكي النادي أخبار
جمیرا   نخلة

وكما جمیرا النخلة جزیرة في نشـاطھا أوج في العمرانیة األعمال مازالت
المحدد في موعدھا السكنیة الوحدات تسلیم یتم الصور سوف من   یظھر

النخلة  أخبار

السـید حمد األول الفائز وكان ، 2004/12/1 بتاریخ مجلس اإلدارة رئیس بحضور السحب تم وقد
من أیضًا الوھبي الوھاب عبد السـید الثاني والفائز السعودیة العربیة المملكة من ماضي بن  محمد

السعودیة العربیة     المملكة

الدین المھند شرف اإلدارة مجلس السید رئیس
جائزتھ الوھبي عبدالوھاب السید یسلم

في مكتب الشركة بدبي 

ماضي بن محمد حمد                 السید
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نوعھ مشروع من وأكبر أول الند یمثل دبي
الشرق األوسط، مستوى على للسیاحة العائلیة

فیھ االستثمارات كلفة تقدر الذي المشروع وسیقام
ملیاري مساحة ملیار درھم، على ١٨ من بأكثر

وقد رئیسیًا. مشروعًا ٤٥ ویتضمن مربع قدم
بموازاة المشروع موقع في األولیة األعمال بدأت
متر فقط ٨ كیلو وتبعد اإلمارات الدائري. طریق

جمیرا" الملكي-نخلة "النادي عن
التي سلسلة المشروعات الرائدة مشروع ضمن الند آخر ویعد دبي

عالمي، یخدم مركز تجاري إلى دبي في تحویل فعال ساھمت بشكل
نسمة، ملیار من١,٥ أكثر تعداد سكانھا یبلغ شاسعة جغرافیة منطقة

دوالر أمریكي. تریلیون اإلجمالي ناتجھا ویتجاوز

الذي المغامرات، عالم یشكل
یتألف التي الستة العوالم أحد یمثل

البیئة المشروع یوفر عالم منھا
للتعرف ممتازة فرصا الطبیعیة
معالم الصحراء واالقتراب على

سماتھا مكوناتھا والتعرف على من
ومشوق علمي بأسلوب المختلفة
العطالت عالم في االستثمارات
ویمتد ٣,٦ ملیار درھم، العائلیة

فإن السوق، مصادر قدم مربع، وبحسب ملیون ٣١١ مساحة على
ویتضمن نموًا سریعًا. تشھد العائلیة عالم العطالت ضمن االستثمارات
من واسعة تشكیلة رئیسیة تغطي مشروعات العائلیة ٤ العطالت عالم
التسوق، عالم ھو الند دبي عوالم من الرابع السیاحیة.العالم الفعالیات
رائعة. مشاریع قدم مربع،ویضم خمسة ٤٥ ملیون مساحة على ویمتد

متطورة ریاضیة منشآت لتأسیس مشاریع، عدة من الریاضة عالم یتألف
وھي:

مستوى ذات لتعلیم الجولف وأكادیمیة ١٨ حفرة ذو للجولف ملعب
عالمي

التنس. لتعلیم وأكادیمیة للتنس دولي مستوى على ملعب
البطوالت ٢٥ ألف شخص ومجھز الستقبال یتسع لـ كریكیت ملعب

الكریكیت. لتعلیم أكادیمیة إلى العالمیة باإلضافة
القدم، مثل كرة الریاضات من العدید مكشوف لممارسة إستاد

لكرة القدم. أكادیمیة إلى باإلضافة القوى، والعاب

آالف شخص. لـ ١٠ یتسع لریاضة الھوكي ملعب
٨٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ تبلغ من استیعابیة مغلقة بطاقة ریاضیة صالة

وكرة السلة كرة الریاضات مثل العدید من لممارسة شخص،
الطائرة.

میادین لسباقات الخیل
على الند، ویمتد دبي من عوالم العالم السادس المدینة مركز ویشكل
المتعلقة المشاریع من ویضم تشكیلة مربع، قدم ملیون ٦ مساحة

التجزئة تجارة بقطاع

Themed Leisure Resort

Sports & Outdoor WorldDinosaur World
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automatically enrolled 
Family Friends offers to you, our valued members, 
rewards ranging from valuable electronic gifts to 
luxury accommodation at some of the finest hotels 
in the Emirates.  The landmark Burj al Arab is one of 
them!

All you have to do is recommend us to your friends 
and family who you believe may be interested in 
learning about Vacation Ownership at the Royal Club.  
We will invite them to spend 2 nights in Dubai at the 
5-Star Sheraton Deira for simply attending a 90-
minute presentation at our offices in Citibank Tower.  
It’s that easy! 

Your friends and family benefit too! Their stay in 
Dubai is free – we cover their accommodation cost!

When they attend our presentation, your Family 
Friends account will automatically be credited with 
Falcon Points – you’ll be a step closer to redeeming 
an exciting range of rewards!  Better still, when your 
friends make the wise decision to become an Arabian 
Falcon Holiday owner, you will receive 10,000 Falcon 
Points.  Then, you can immediately start redeeming 
rewards. 

So, don’t wait any longer, fill in the names on the 
enclosed form & fax it back to us on + 9714 324 4776.  
Alternatively, you can recommend your friends online 
at www.arabianfalcon.com  Just click on the Family 
Friends logo on the Home Page, fill out the contact 
details then click on ‘Submit’.    We will immediately 
contact your friends to book their presentation!

The more of your Friends who come to hear about our 
Royal Club or become members and join our family, 

means more Falcon Points for you.  AND THAT 
MEANS EVEN GREATER REWARDS!! 

Arabian Falcon News

Last year saw record sales at Arabian Falcon 
Holidays.  We are now established as the leading 
Vacation Ownership, sales & marketing business 
in the Middle East. During 2004, over 600 
new members joined our “Royal Club at Palm 
Jumeirah” to take advantage of the unique 
benefits on offer.

Looking forward in 2005, Arabian Falcon 
Holidays is taking great strides to increase 
awareness of Vacation Ownership in 
the Middle East market place.  We’ve 
expanded our relationship base with you, 
our members, with the introduction 
of your very own exclusive loyalty 
program – “The Falcon Family”

You’re part of the
Falcon Family.  
Chairman - Mohannad 
Sharafuddin is proud to have 
launched the first Falcon 
Family initiative, “Family 

Friends”, a member 
referral program 

and you are 

Arabian Falcon Holidays
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Ghassan Dinawi
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Arabian Falcon Holidays
The Falcon has landed
@ Deira City Center!

Arabian Falcon Holidays Marketing 
Department has enjoyed time at their Deira 
City Centre information kiosk disseminating 
information about Royal Club at the Palm-
Jumeirah.  Royal Club proved very popular 
with over a thousand visitors to the stand 
during the first week!   

Amex - Gold or Platinum?
Stay for FREE!

BREAKING NEWS...

During November last year, Arabian Falcon 
Holidays offered American Express Gold 
& Platinum cardholders a free stay in Dubai for 
simply attending a 90-minute presentation of 
Royal Club at Palm - Jumeirah!   As a bonus, all 
of our guests at the presentation also received a 
voucher to spend 6 nights in Lebanon for only 
USD 250.

Due to the overwhelming response to the promotion, we have extended the 
validity of the offer which will be included in the next American Express 
Newsletter (Feb – April). 

Saluja Dinner Cruises 
Dubai Creek

Traditional Dhow Dinner cruises on Dubai creek 
are offered to Falcon Family members with a 
25% discount.  Catered by the Taj Palace Hotel, 
the daily Dhow cruises embark at 20.30 for the 
two and a half hour creek delight.  

To book, just call our customer service agent on 
+9714 324 4775, or email your booking request 
to customercare@arabianfalcon.com.  Bookings 
must be made no later than 16.00 Hrs on the day 
of the cruise although we recommend booking 
in advance to ensure your preferred dates are 
secured.
Embarkation is opposite the British Consulate 
on Seif Road, Bur Dubai.  We recommend you 
board 30 minutes prior to embarkation.

Drive away with Europcar

As an exclusive 
benefit to 

Falcon Family members, Europcar (Dubai) 
are offering a 30% discount to members on 

car rentals during your holidays and visits to 
Dubai!

To take advantage of this offer, simply call our 
customer service agent on +9714 324 4775 with 
your personal details, the dates you would like 
to book and the type of car you would like.  Or, 
simply email your booking request to customerca
re@arabianfalcon.com.

Please note that all bookings must be made 7 days 
in advance of the required date and vehicles are 
subject to availability.

New benefits for Falcon Family Members

Arabian Falcon News

Interval International, the leading 
exchange company will open a 
Dubai customer services office in 
June 2005 to provide enhanced 
services to our members in the 
G.C.C.” announced Mr. Sherif 
Khalil, General Manager of 
Interval International, Cairo 
and Middle, east on his recent 
visit to Arabian Falcon 
Holidays office in Dubai. 

Interval 
International
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Royal Club
At Palm Jumeirah

Congratulations!
The draw was conducted on the 1st of December 2004 and the two lucky winners 
are Mr. Abdulwahab Al-Wahbi and Mr. Hammad Mohamed bin Maddi. 

The Royal Club- Palm Jumeirah congratulate all its 
members on the New Year and wishes them all the best 
and as token of appreciation and encouragement to 
members to settle the rest of their  monthly 
installments payments before the 30/11/
2004 The Royal Club-palm Jumeirah 
launched its promotion to win :
• Two business class air tickets 
return to Dubai 
• Two night Accommodation 
for two in Mina Al - 
Salaam 5 - Star hotel. 

First issue 2005

Arabian Falcon News

Mr, Almohannad Sharafuddin, Chairman 
Arabian Falcon holidays, presents 
the gift to Mr. Abdulwahab Al-
Wahbi

Winner: Mr. Hammad 
Mohamed bin Maddi

The construction works on the palm are in full flow to meet 
the deadline for the handover of the residential apartments 
and villas.  
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Dubai News

At full bloom, the Dh18 billion plus 
'Dubailand' project will encompass over 45 
leisure, entertainment and tourist facilities. 
The initial spadework on the project site, 
which will eventually cover 2 billion square 
feet, has already started on the Emirates Ring 
Road – only 8 kilometers from your Royal 
Club at Palm-Jumeirah.
A product of extraordinary vision, Dubailand 
was conceived on a phenomenal scale. It 

is one of the most ambitious tourism, leisure and entertainment 
destinations ever created.

Of the six components that 
will form part of Dubailand, 
the 'Attraction and Experience 
World'by the 'Eco Tourism 
World' - billed as offering 
desert life with the ultimate in 
luxury,The 'Themed Leisure 
and Vacation World' will entail 
investments of Dh3.6 billion on 
an area of 311 million square 
feet. According to market sources 
in Dubai, interest from potential 

investors in this component is running high. Comprising 4 major 
projects, they will cover the widest range of activities to appeal to 
visitors across countries and continents.

The fourth element of Dubailand will be a 'Retail and 
Entertainment World' on 45 million square feet of land, with 5 
exciting projects

The 'Sports and Outdoor World', which will feature several 
projects such as: 
Golfing: The Dubai Sports City will have an 18-hole Golf Course 
along with a Golf Club and 500-600 villas. 

Club House: A Club House will have full leisure facilities 
including Tennis Courts a Tennis Academy and a Health Spa.
Cricket: A 25,000-seat capacity stadium for cricket with a 
cricket academy. This will hold international events
Rugby and Football: A multi-purpose outdoor stadium for 
football and rugby along with a football academy. It will seat 
25.000. 
Indoor Stadium: A multipurpose indoor stadium with 

a seating capacity of 5,000 to 8,000 can be used for sports 
such as basketball, volleyball, handball and net ball and will 
be capable of holding concerts and shows as a performer 
entertainment venue. 
Riding Club: A membership Riding Club will be established 
for Dubailand residents and for the general community in 
Dubai, offering riding and other equestrian facilities.

And on a six million square feet area, the 
'Downtown' concept will feature 

a mix of retail, commercial 
and entertainment 

avenues.

Mall of Arabia

Themed Leisure Resort

Sports & Outdoor WorldDinosaur World
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