
كما جرت العادة كل سنة بتكریم المتمیزین من الموظفین و بحفل 
جمیل ضم جمیع العاملین في الصقر العربي للعطالت أقیم في 
فندق البستان روتانا في 12 ینایر،  حیث قام السید المھند شرف 
والھدایا  المادیة  العالوات  بتقدیم  اإلدارة  مجلس  رئیس  الدین 
واإلداریون  الموظفین  فیھ  بذل  التمیز  من  عام  عن  التذكاریة 
جھودًا كبیرة للوصل إلى المستوى العالي الذي ألت إلیھ الصقر 
أبدى رئیس مجلس اإلدارة عمیق  الیوم حیث  العربي للعطالت 
وحثھم  الموظفین  لجمیع  وتقدیره  شكره 
كلمتھ  خالل  من  المقدمة  في  البقاء  على 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 
الوصول إلى القمة یتطلب جھدَا كبیرا ولكن 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 
الوصول إلى القمة یتطلب جھدَا كبیرا ولكن 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 

البقاء في القمة یتطلب جھدًا أكبر“

غسان دیناوي
ghassan@arabianfalcon.com 
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© الصقر العربي للعطالت ٢٠٠٧ جمیع حقوق الطبع 
والنشر محفوظة. 

ال یجوز طبع ھذه النسخة أو أي جزء منھا بأي شكل 
من األشكال إال بإذن خطي من صاحب حقوق الطبع 

والنشر بما فیھا جمیع الصفحات ومحتویاتھا وتصامیمھا 
والشـعارات الموجودة فیھا والتي ھـي ملكیة حصریة 
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بما أن الدخول إلى جزیرة النخلة مازال محدودًا و مع انضمام 
مدیر  نسیم  محمد  السید  قام  التسویق  فریق  إلى  جدد  أعضاء 
لمشاھدة  النخلة  جزیرة  إلى  بحریة  رحلة  بتنظیم  المبیعات 
التطورات األخیرة لمراحل البناء استمتع خاللھا الفریق برحلة 

جمیلة ال تنسى ، الصور تعبر أفضل من الكلمات.

الرحلة البحریة إلى جزیرة النخلة 

تم استالم عدد من شقق النادي الملكي في نخلة جمیرا 
من المطور الرئیسي نخیل والتي یقوم المتعھدون 

من قبل النادي الملكي بفرشھا اآلن، إلیكم 
أحدث الصور للمشروع.  

 أخبار شركة التبادل
 الدولیة انترفال

انترناشونال

وحثھم  الموظفین  لجمیع  وتقدیره  شكره 
كلمتھ  خالل  من  المقدمة  في  البقاء  على 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 
الوصول إلى القمة یتطلب جھدَا كبیرا ولكن 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 
الوصول إلى القمة یتطلب جھدَا كبیرا ولكن 
”أن  قال  حیث  الحفل  في  ألقاھا  التي 
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ھذه بعض الصور من حفل العشاء الذي أقیم بعد احتفال تكریم الموظفین   حفل العشاء بعد توزیع الجوائز 

حفل توزیع 
الجوائز 

للموظفین لسنة
  ٢٠٠٦
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أسئلتكم على  بالرد  الزاوية  ھذه  في   نتشرف 
عضويتكم بشؤون  يتعلق  فیما   واستفساراتكم 

 ”في”النادي الملكي-نخلة جمیرا

العمالء في إلى مسئولي خدمة  إرسال أسئلتكم   الرجاء 
أو الفاكس  طريق  عن  للعطالت”  العربي  الصقر   “شركة 

.البريد اإللكتروني أو الھاتف

س. متى يستطیع المالك في ”النادي 
الملكي-نخلة جمیرا“ بیع أسبوعه ؟

الملكي- “النادي  لوحدات  البیع  إعادة  ج. يتم 
نخلة جمیرا” بإحدى الطرق التالیة: 

١. أن يبیعه المالك بنفسه.
٢. أن يبیعه المالك عن طريق إحدى شركات إعادة 

البیع.
٣. عن طريق الشركة وفي ھذه الحالة يجب توفر 

ثالثة شروط أساسیة وھي:
• أن يكون تم سداد كامل سعر األسبوع 

• أن تكون الشركة أنجزت بیع نسبة (٪٩٥) من األسابیع 
الموجودة لديھا

في  السائدة  واألحكام  الشروط  وفق  البیع  عملیة  • تتم 
النادي آ

الرحلة البحرية
 إىل جزيرة النخلة 

 قامت الصقر العربي برعایة مؤتمر الجمعیة األمریكیة
دبلیو فندق جي  في  أقیم  والذي  األسنان   لصناعة طب 
 ماریوت بدبي من 18 إلى 22 دیسمبر 2006 ،  حیث
 قامت الزمیلة مریم من فریق المبیعات بتعریف السادة
العربي الصقر  أنشطة  على  والمشاركین   األطباء 
األیام وخالل  أسئلتھم  على  والرد  والتي    للعطالت 
 التالیة من المؤتمر تم انضمام أعضاء جدد إلى النادي

  .الملكي- نخلة جمیرا

 رعایة مؤتمر الجمعیة األمریكیة
 لصناعة طب األسنان

فریق تمتع  العادة  جرت  وكما  أخرى   مرة 
المراكز كبرى  في  العمالء  بلقاء   التسویق 
التسوق دبي  مھرجان  خالل  بدبي   التجاریة 
األمارات مول  و  سنتر  سیتي  مثل   2007 
العربي الصقر  أطلت  برجمان  حیث   ومركز 
كسابقاتھا لیست  تمامًا  جدیدة  بحلة   للعطالت 
عن لتعبر  التصمیم  جمیلة  محطات   من خالل 
لھا تروج  التي  والممیزة  الجمیلة   العطالت 
 الشركة مظھرة تطلعات الشركة لتحقیق وتقدیم

 .إلى األفضل إلى عمالئھا

 مھرجان التسوق 2007
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 Ishraqah Launches its Premier 
AED 1.2 Billion Residential 
Community in the UAE. 

Ishraqah, a UAE based real estate development 
company, recently announced the launch of  its 
new Seasons Community - its first residential 
project - to be constructed 
in Jumeirah Village South. 
The AED 1.2 billion project 
is due for completion 
in December 2008. The 
four-cluster community 
reflects the seasons’ aspects 
and weather through 
a scrupulous selection 
of  colours. It will consist 
of  almost 1,400 units, 
made up of  four-bedroom 
townhouses and one and 
two-bedroom apartments.  

تتخذ التي  العقاري  التطویر   أعلنت أشراقة شركة 
 من اإلمارات العربیة المتحدة مقرًا لھا، عن إطالق
وھو الفصول  مجمع  الجدید   العقاري   مشروعھا 

في األول  السكني   المشروع 
المقرر ومن  الجمیرا.   قریة 
الذي المشروع  من   االنتھاء 
1.2 اإلجمالیة  تكلفتھ   تبلغ 
في إماراتي  درھم   ملیار 
لیضم دیسمبر2008   شھر 
یجسد سكنیة  مجمعات   أربع 
یعكس معین  لون  منھا   كل 
األربعة. الفصول  من   فصًال 
1400 من  المشروع   ویتألف 
غرفة من  مكونة  سكنیة   وحدة 
شقق جانب  إلى  نوم   وغرفتان 
أربع من  المؤلفة   التاونھاوس 

 .غرف نوم

 إشراقة تطلق مشروعھا السكني
المتحدة العربیة  اإلمارات   في 

بقیمة 1.2 ملیار درھم إماراتي

Arabian Falcon Holidays is the platinum 
sponsor of  the Vacation Ownership 
Investment Conference (VOIC), to be 
held in Dubai for the third consecutive 
year on 6 March 2007.  For the first 
time, the conference will be attended 
by the Chairman and CEO of  Interval 
International, Mr. Craig M. Nash.  
Representatives of  the Department of  
Economic Development, Dubai will 
be at the event and representatives 
of  the Supreme Commission for 
Tourism, Kingdom of  Saudi Arabia 
and a delegation from the Ministry of  
Tourism, Kingdom of  Jordan are also 
registered to attend.

The event will feature a number of  key 
speakers from around the world, all 
dynamic players within the vacation 
ownership industry. 
A r a b i a n 
Court at The 
One & Only 
Royal Mirage, 
Dubai is the 
c o n f e r e n c e 
venue and 
the day’s 
p roceed ings 
will be followed 
by a gala dinner - sponsored by Arabian 
Falcon Holidays - at Khaymat Al Bahar, 
Al Qasr, Madinat Jumeirah.

البالتیني الراعي  ھو  للعطالت  العربي   الصقر 
 لمؤتمر االستثمار في ملكیة العطالت والذي سیقام
 في دبي للمرة الثالثة بتاریخ 6 مارس 2007، ومن
ناش كریج  السید  األولى  للمرة  الحضور   ضمن 
انترفال لـ  التنفیذي  والمدیر  اإلدارة  مجلس   رئیس 
التنمیة دائرة  عن  ممثلین  وكذلك   انترناشونال 
للسیاحة العلیا  الھیئة  من  وفد  و  بدبي   االقتصادیة 
 في المملكة العربیة السعودیة وأیضًا وفد من وزارة
كبیر وعدد  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  في   السیاحة 
 من المتحدثین والشخصیات المھمة في مجال ملكیة

.العطالت على مستوى العالم

أخبار شركة التبادل الدولیة “انترفال انترناشونال
 سیقام  المؤتمر في أربیان كورت في فندق رویال
شركة تقیمھ  بعشاء  الیوم  نھایة  في  ویختتم   میراج 
 الصقر العربي للعطالت في مطعم خیمة البحر في

      .فندق القصر، مدینة جمیرا

Interval International News 
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In this corner we are happy to answer any 
queries you may have about your membership 
of Royal Club at Palm-Jumeirah.

Please send your questions to the Arabian Falcon Holidays 
Customer Service team by fax to +971 4 324 4776 or email 
info@arabianfalcon.com or phone +971 4 324 4775.

Q. How does an owner sell his week(s) in 
Royal Club at Palm-Jumeirah? 

A. The resale of a week can be made in three ways:
1. The owner can sell it independently.
2. The owner can sell it through a timeshare 

resale agency 
3. It can be sold through AFH, in which case 

three conditions apply:
• There is no outstanding payment on the week(s) 
• AFH has completed selling 95% of all available 

weeks
• The sale will take place according to the rules 

and regulations of the club at the 

Arabian Falcon Holidays was the key sponsor 
of the American Institute of Implant Dentistry 
Conference, which took place at JW Marriott 
Dubai from 18th to 22nd December2006.  Our 
colleague, Mariam from the sales team was 
there to introduce Arabian Falcon Holidays 
to the delegates and was very well received.  
she answered many questions about vacation 
ownership and over the course of the next few 
days, welcomed some new members to Royal 
Club at Palm-Jumeirah.

Arabian Falcon sponsors 
American Institute of Implant 

Dentistry Conference

The Arabian Falcon Holidays sales 
team once again enjoyed meeting 
clients in the biggest shopping malls 
of Dubai during the 2007 Dubai 
Shopping Festival.  Deira City 
Centre, Mall of the Emirates and 
BurJuman Centre saw Arabian Falcon 
splendidly represented.  Beautifully 
designed and purpose-built stands 
reinforced the company’s policy of 
always offering the best. 

Dubai Shopping Festival 2007 

Royal Club at Palm-Jumeirah News

Staff Trip 
to Palm 

Jumierah
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Diner party after the awarding ceremony Everyone enjoyed a great dinner party at Mawal after the awards ceremony.  Here are some photos taken during the evening.

ایجربلیك جبال األلب السویسریة

Arabian Falcon
Awards
2006 
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Every year, Arabian Falcon Holidays 
honors distinguished employees at 

a wonderful ceremony and celebratory 
evening.  On 12th January, all employees 
gathered at Al Bustan Rotana Hotel 
where the chairman of Arabian Falcon 
Holidays, Al Mohannad Sharafuddin 
presented the top performers in all 
departments with bonuses 
and gifts to acknowledge 
their achievements in 2006.  
He expressed his thanks and 
gratitude to everyone and 
congratulated them on 

Royal Club at Palm-Jumeirah News

Arabian Falcon Awards 2006 

As there is still restricted access onto the 
actual island, Sales Manager Mohamed 

Nassim organized a boat trip for the expanding 
Arabian Falcon sales team to check out the latest 
construction developments on The Palm Jumeirah.  
It was an unforgettable day as everyone saw the 
extraordinary achievements for themselves.  And 
the picture speaks for itself… 

Staff trip to Palm Jumierah

Some of the Royal Club apartments have now 
been handed over from the master developer, 

Nakheel and are currently under fit-
out by contractors. See some 

the latest photos of the 
development!

more inside

departments with bonuses 
and gifts to acknowledge 
their achievements in 2006.  
He expressed his thanks and 

their good work. “You work hard to reach 
the top but you need to work harder to 
stay on top,” he said memorably.


