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الــشــرقــيـة الــــمــســاكــن 



HOMES BUILT FOR GENERATIONS

مـــــنــازل ُبــــنــــيــــت لــــ�جــــيـــــال



WELCOME TO
EASTERN RESIDENCES
A community where every day is filled with wonder.

Discover the joy of living in a tranquil gated community that is destined to 
be one of Dubai's most desirable destination to live.

Eastern Residences is an exquisite collection of elegant, spacious villas that 
offer a unique combination of comfort and convenience in naturally 
beautiful lush, green, landscaped surroundings.

أهــًال بكم فــي
الــمــساكـن الـــشـرقــيـة

مجّمع سكني متكامل.

اكتشفوا متعة العيش في مجّمعات سكنية هادئة مصّممة خصيص� لتكون إحدى 
الوجهات السكنية المفضلة في دبي.

تضّم المساكن الشرقية مجموعة متمّيزة من الفلل الفسيحة والفاخرة التي تجمع بين 
الراحة والرفاهية، ضمن بيئة متفردة بمساحاتها الخضراء ومناظرها الطبيعية الخالبة. 
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PERFECTLY LOCATED
IN THE CENTRE OF DUBAI
Located in the heart of Dubai, Eastern Residences, in Falconcity is 
directly linked to two of Dubai’s main highways, Sheikh Zayed bin 
Hamdan Al Nahyan Street and Sheikh Mohammed bin Zayed Road, 
providing easy and convenient access to Dubai’s two international 
airports and the city’s key business districts and major leisure attractions.

Situated within easy reach of everything Dubai has to offer, including 
breath-taking theme parks, some of the world’s most beautiful beaches 
and many exciting family leisure destinations, the community is only a 
short drive from Dubai’s spectacular shopping malls and a number of 
renowned international schools.

مـوقـع اسـتـراتيـجي
فــي قــلـب مـديــنـة دبــي

ترتبط المساكن الشرقية في "فالُكن ِستي" بشكل مباشر بإثنين من أهم الطرق 
الرئيسية في دبي، وهما شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الشيخ محمد بن 

زايد، مدعومة بموقعها االستراتيجي في قلب مدينة دبي، ا¶مر الذي يوفر وصوًال سهًال 
ومريح� إلى مطاري دبي وإلى المناطق التجارية الرئيسية والوجهات الترفيهية الجاذبة.

تتمّيز هذه المساكن بقربها من أبرز المعالم الرائعة التي تزخر بها مدينة دبي، بما في 
ذلك العديد من المنتزهات والبعض من أجمل الشواطئ في العالم، إلى جانب 

مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية العائلية. ويقع المشروع على مقربة من أرقى 
مراكز التسوق وأفضل المدارس الدولية المرموقة.



EASTERN
RESIDENCE

FALCONCITY OF WONDERS
THE WORLD IN A CITY

Falconcity of Wonders is a multipurpose mega project featuring structures 
based on ancient and modern wonders of the world, including architectural 
marvels such as the Pyramids, the Hanging Gardens of Babylon, the Eiffel Tower, 
the Taj Mahal, the Great Wall of China and the Leaning Tower of Pisa. 

Shaped to represent a falcon, the UAE’s national symbol, this ambitious project 
covers a total area of over 4.1 million square feet. A community that is only going 
to become more desirable as each phase is completed, Falconcity of Wonders 
will feature residential neighbourhoods, shopping malls, hotels, restaurants, 
health clubs and spas, schools and parks, as well as a host of leisure attractions.

فـالــكـُن ِســتي أوف ونــدورز 
الــعــالـم فــي مــديــنــة

يحتضن "فالُكن ِستي أوف وندورز"، أحد أبرز المشاريع العقارية الضخمة،
مستوحاة من عجائب الدنيا السبع القديمة والحديثة، بما فيها العجائب المعمارية 

مثل ا¶هرامات وحدائق بابل المعلقة وبرج إيفل وتاج محل وسور الصين العظيم وبرج 
بيزا المائل.

ويغطي هذا المشروع الطموح، الذي يتخذ شكل الصقر المجسد للشعار الوطني 
لدولة ا�مارات، مساحة إجمالية تبلغ حوالي ٤١ مليون قدم مربع. وسيضّم "فالُكن 

ِستي أوف وندورز" أحياء سكنية ومراكز تسّوق وفنادق ومطاعم ونواٍد صحية ومراكز 
عالجية ومدارس وحدائق با�ضافة إلى العديد من المناطق الترفيهية الجاذبة. 



COMMUNITY CENTER

COMMUNITY CLUB

COMMUNITY LIVING 
AT ITS BEST

A well-planned community with an efficient infrastructure in place, Falconcity 
has a range of existing neighbourhood amenities already located in the 
Western Residences district of the development. Residents can enjoy access to 
a supermarket, a medical centre, a mosque and a nursery, as well as children’s 
playgrounds and lush communal parks.

The Falconcity community clubhouse will offer a variety of indoor and outdoor 
leisure facilities developed with healthy living in mind, including a swimming 
pool, gym, tennis court, basketball court, jogging track and much more, 
offering families everything they need to live life to the fullest, just moments 
from their door.

أســــلــوب حـــيــاة
ال ُيـــضـــاهـــى

يضم "فالُكن ِستي أوف وندورز"، المجّمع الذي يتمّيز بالتخطيط المتمّيز والبنية التحتية 
المتطورة، للعديد من وسائل الراحة، وتحديدÌ في منطقة المساكن الغربية، والتي 

ستمّكن السكان من تأمين احتياجاتهم ا¶ساسية بوجود سوبرماركت ومركز طّبي 
ومسجد وحضانة با�ضافة إلى مالعب خاصة با¶طفال وحدائق عاّمة.

سيقّدم النادي االجتماعي في "فالُكن ِستي" مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية 
الداخلية والخارجية، التي تم تطويرها بما يتواءم مع أسلوب الحياة الصحّية، بما في 

ذلك المسبح وصالة ا¶لعاب الرياضية وملعب التنس وملعب كرة السّلة ومسار للركض 
وغيرها الكثير، مّما يوفر للعائالت كافة السبل الالزمة للتمّتع بأوقات ال تنسى وعلى ُبعد 

لحظات فقط عن منازلهم.



EASTERN
RESIDENCE

A vibrant, family-orientated neighbourhood, Eastern Residences is a 
delightful collection of 680 elegant five and six all-master-bedroom 
villas in an exclusive gated community that offers the peace of mind 
of living in a safe and secure environment. The perfect place to 
relax with family and friends, every aspect has been considered to 
ensure these outstanding homes offer a luxury lifestyle that is 
second to none.

الــــمـســاكـن
الــــشـــرقـــيـــة

تتكّون المساكن الشرقية التي تتمّيز بطابعها العائلي والنابض بالحياة، من 
مجموعة راقية من ٦٨٠ فيال سكنية فاخرة تتّضمن من ٥ إلى ٦ غرف نوم في 

مجّمع سكني مغلق يتمّيز بتفرده وخصوصيته، مقدم� أجواء مفعمة بالهدوء 
والراحة ومجّسدÌ أسلوب العيش ا×من والمريح بكل معانيه. وتقّدم هذه 

المساكن باعتبارها المكان ا¶مثل لالسترخاء مع العائلة وا¶صدقاء، السّيما وأنها 
توفر السبل الضامنة لجعل المنازل المتمّيزة، أسلوب حياة فاخر ال يعلى عليه.



مــنـازل فـــسـيـحـة
مـصـمـمـة ¶جـواء عـائــلـيـة 

مـتـنـاغــمـة

تتمّيز هذه الفلل ببناء ممّيز يطابق أعلى المعايير الدولية، كما توّفر أبرز 
التصاميم الفاخرة. وتضّم الفلل مساحات معيشية واسعة وفسيحة 

مع غرف نوم رئيسية كبيرة مزّودة بحمام. وتم تصميم هذه الفلل 
السكنية الستغالل المساحات بالشكل ا¶مثل وتأمين غرف متنوعة لتلبية 

احتياجات العائالت من كافة ا¶حجام. 

SPACIOUS HOMES
DESIGNED FOR
HARMONIOUS FAMILY LIVING

Providing luxurious living spaces designed with you in mind, the villas are 
constructed with premium finishing to the highest international standards. 
Featuring large open living spaces and spacious bedrooms, all 
master-sized and each with an en suite bathroom, the villas have been 
expertly designed to make optimum use of space and provide plenty of 
room for families of all sizes.



THE IDEAL MIX
OF PRACTICALITY, CONVENIENCE
AND COMFORT
The villas feature large closed kitchens with a highly effective ventilation system to 
effectively extract odours, and include special aluminium-based cupboards. A 
separate wet live pantry on the first floor saves you having going down to the 
kitchen, when upstairs or on the roof terrace. 

The villas are constructed using innovative techniques such as precast walls, which 
enhance soundproofing, and a special aggregate finish on external walls that 
ensures your home will look as good as the day it was completed, for many years 
to come. 

The Gold LEED certified villas have a range of energy efficient features, including 
solar water heaters, an independent air-conditioning thermostat and control panel 
in every room, and floor to ceiling double glazed tinted windows to keep rooms 
cool whilst still allowing in the most natural light.

الـــمــزيـــج ا�مـــثــل
بــيـن الــرقــي والــمـالءمـة والــراحة

تحتوي الفلل على مطابخ مغلقة وفسيحة، مزودة بنظام تهوية حديث، وتّم تجهيز المطابخ بخزائن 
خاصة ذات تصاميم متمّيزة ومصنوعة من ا¶لمنيوم. وجرى تزويد الفلل بمطبخ تحضيري في الطابق 

ا¶ول يحتوي على مغاسل، لتجنب عناء النزول إلى المطبخ الرئيسي في حال التواجد في الطابق 
العلوي أو على الشرفة.

وتّم بناء هذه الفلل باستخدام تقنيات مبتكرة  تحّسن مزايا عزل الصوت مع بناء عالي الجودة للجدران 
الخارجية، والتي تضمن الحفاظ على رونق وألق منازلكم لÙعوام القادمة.

وتحتوي هذه الفلل، الحائزة على الشهادة الذهبية من " القيادة في الطاقة والتصميم البيئي "ليد"، 
والمعتمدة وفق نظام شهادة المباني  الخضراء المعترف بها دولي�، على مجموعة من المزايا الموّفرة 

للطاقة، بما في ذلك سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وترموستات مستقل لمكّيف الهواء 
ولوحة للتحكم في كل غرفة، ونوافذ زجاجية مزدوجة وعازلة لحرارة الشمس ممتدة من ا¶رض حتى 

السقف للحفاظ على الغرف باردة مع إمكانية دخول الضوء الطبيعي بأكبر قدر ممكن.



مــــزيــج مــــثــالي
للــمـعـيـشـة الـداخـلـية والـخـارجـيـة

تضّم الفلل حدائق خلفية واسعة، تتمّيز بمساحة مناسبة لبركة السباحة أو 
حديقة خضراء تؤمن مكان آمن ومغلق للعب ا¶طفال. وتم تزويد كل فيال بمدخل 

خاص وأنيق وموقف مغطى يستوعب ثالث سيارات وشجرة نخيل ضخمة.

THE PERFECT BLEND OF
INDOOR AND OUTDOOR LIVING

The villas all feature expansive back gardens, which are the perfect 
size for a pool or a lush garden providing an enclosed, safe place for 
children to play. Each villa comes with an elegant private entrance, 
covered parking for three cars and a majestic palm tree. 



منازل فاخرة
تثري حياتكم

تضّم كل فيال شرفة على السطح يمكن الوصول إليها من خالل درج داخلي، ما 
يؤمن لكم مساحة متعددة االستعماالت سواء �قامة حفالتكم أو لالسترخاء 

والتأمل بالمناظر الخالبة في أرجاء "فالُكن ِستي" أو االستمتاع بالنظر إلى أفق دبي. 

HOMES DESIGNED
TO ENRICH YOUR LIFESTYLE

Huge roof terraces, accessible via an indoor staircase, offer an 
amazingly versatile space for parties or simply a haven to 
unwind and admire the stunning views across the wonders of 
Falconcity to the iconic Dubai skyline.



KEY FEATURES AND FLOORPLANS
الــمـيـزات الـرئــيـسـيـة ومــخـطـط الــفــلـل
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5 BR

VILLA
فــيـال GROUND FLOOR

Large backyardالطابق ا�رضي

حديقة واسعة

3 shaded 

parking spaces

ثالث مواقف للسيارات

Easily maintained 

water tank & AC system

سهولة صيانة نظام التكييف 
وخزان المياه

Aggregate finish

on exterior

االنتهاء من العمل 
الخارجي

High-end 
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Wide staircase 
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ventilation system

and odour insulation

مطبخ منفصل مع 
نظام لعزل الرائحة

Maid's room

غرفة الخدم 

Ground Floor

bedroom

غرفة نوم الطابق ا¶رضي

ROOFTOP
السطح

Spacious roof terrace
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Solar water heating
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5 BEDROOM VILLA

Built Up Area
3,208 SQ FT (298 SQ M)

Plot Area
4,000 to 6,500 SQ FT (371.6 to 603.8 SQ M)

فيال من 5 غرف نوم

المساحة المبنية

مساحة قطعة ا�رض
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6 BR

VILLA
فــيـال GROUND FLOOR

Large backyardالطابق ا�رضي

حديقة واسعة

3 shaded 

parking spaces

ثالث مواقف للسيارات

Easily maintained 

water tank & AC system

سهولة صيانة نظام التكييف 
وخزان المياه

Aggregate finish

on exterior

االنتهاء من العمل 
الخارجي

High-end 

porcelain tiles

بالط البورسولين 

Wide staircase 

and corridors

درج وممرات واسعة

Closed kitchen with

ventilation system

and odour insulation

مطبخ منفصل مع 
نظام لعزل الرائحة

Maid's room

غرفة الخدم 

Ground Floor

bedroom

غرفة نوم الطابق ا¶رضي

ROOFTOP
السطح

Spacious roof terrace

شرفة السطح واسعة

Precast walls

جدران مسبقة الصب

Solar water heating

الطاقة الشمسية
Internal stairs

to roof terrace

الدرج الداخلي 
لشرفة السطح

FIRST FLOOR

الطابق ا�ول

All bedrooms

master-size

جميع غرف النوم
حجم كبير

Non-slip

bathroom tiles

بالط حمام غير مزلق

Marble stairs

درج من الرخام

5 BEDROOM VILLA

Built Up Area
4,580 SQ FT (425.5 SQ M)

Plot Area
5,800 to 9,500 SQ FT (538.8 to 882.5 SQ M)

فيال من 5 غرف نوم

المساحة المبنية

مساحة قطعة ا�رض



Falconcity of Wonders LLC (FCW) is a privately owned 
company that was founded to develop one of the region’s most 
spectacular real estate mega projects – Falconcity of Wonders. 

A member of the Salem Ahmad Almoosa Enterprises (SAAE), 
FCW is able to draw on the resources and expertise of its 
associate companies within the group and leverage its parent 
company’s 42 years’ experience in the real-estate sector.

"فالُكن ِستي أوف وندورز ش.م.م." هي شركة خاّصة تم تأسيسها لتطوير مشروع 
"فالُكن ِستي أوف وندرز"، الذي ُيعّد أحد المشاريع العقارية ا¶كثر روعة وضخامة في 

المنطقة.

باعتبارها عضًوا في "مجموعة مشاريع سالم أحمد الموسى"، تتمّتع "فالُكن ِستي أوف 
وندورز" بإمكانات عالية تؤهلها لالستفادة من موارد وخبرات الشركات الزميلة داخل 

المجموعة، واالستفادة من الشركة ا¶ّم التي لديها خبرة ٤٠ عاًما ضمن قطاع العقارات.



Legal Disclaimer

All data and information contained herein is for advertising, marketing and 
illustration purposes only. The seller has the right to make modifications to 
the unit according to the approved final designs. Falconcity of Wonders 
reserves all copyrights exclusively for this booklet.

All images are for illustration purpose only. Swimming pool and rooftop fitouts not included.

إخالء المسؤولية القانونية

إن كافة البيانات والمعلومات الواردة هنا هي ¶غراض الدعاية 
والتسويق وا�يضاح فقط. ويحق للبائع إجراء التعديالت على الوحدة 
السكنية وفق� للتصاميم النهائية المعتمدة. وتحتفظ "فالُكن ِستي 

أوف وندورز" بجميع حقوق نشر هذا الكتيب. 

Project Name: Project No.: Developer Name: Developer No.: No. of Villas:

EASTERN RESIDENCE - NORTH 1576 ALHAMAH SHAMAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C 1250 256

EASTERN RESIDENCE - SOUTH 1579 ALHAMAH JANOOB REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C 1248 424

ايسترن ريزيدنس - نورث الهامه شمال للتطوير العقاري ذ.م.م

ايسترن ريزيدنس - سوث الهامه جنوب  للتطوير العقاري ذ.م.م

اسم المشروع رقم المشروع اسم المطور رقم المطور رقم المطور


