
في حفل الصقر العربي للعطالت السنوي قام 
السید المھند شرف الدین بتكریم المتمیزین من 
الموظفین تقدیرًا لھم علي تفانیھم وإخالصھم 
تشھد  والذي  والتسویق  المبیعات  في  لعملھم 
القیمة  الجوائز  وتقدیم   2005 عام  نتائج  لھ 
مندوب  وأفضل  مبیعات,  فریق  ألفضل 
مبیعات وأفضل مندوب تسویق وكذلك أفضل 
رئیس  وأفضل  الھاتف  على  تسویق  مندوب 
فریق عمل, وفي حدیثھ أوضح السید المھند 
الباھرة   2005 سنة  نتائج  أن  الدین  شرف 

المتفوقین من الجوائز على  توزیع   حفل 
موظفین الصقر العربي للعطالت

المحرر
غسان دیناوي

ghassan@arabianfalcon.com 
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 دبــي

 األمـارات العربي المتحدة 

البرید اإللكتروني
 marketing@arabianfalcon.com

الموقع اإللكتروني
    www.arabianfalcon.com

© الصقر العربي للعطالت ٢٠٠٦ 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 لشركة الصقر العربي للعطالت.

ھذه النشرة اإلخباریة تصدر كل 
ثالثة أشھر.

للعطالت  العربي  الصقر  التزام  من  كجزء 
تجاه العمالء قام رئیس مجلس اإلدارة یرافقھ 
نخلة- في  الملكي  "للنادي  والمطور  المالك 
جمیرا" بزیارة میدانیة لموقع البناء لإلطالع 
والتأكد  البناء  لمراحل  التطورات  أخر  علي 
من  أخرى  زیارة  تبعتھ  العمل  نوعیة  من 
شركة تصمیم الدیكور الداخلي"للنادي الملكي 

واحدة  على  لإلطالع  نخلة-جمیرا"  في 

 أخبار النادي الملكي نخلة- جمیرا

www.arabianfalcon.com١

حفل توزیع الجوائز

المشترك  التعاون  بدون  لتتحقق  كانت  ما 
الشریف  والتنافس  الفریق  بروح  واإلیمان 
كما  النتائج  أفضل  لتحقیق  الفریق  أفراد  بین 
شدد على أن الموقف الذي یأخذه الفرد ھو ما 
الموظفین والعمالء  العالقة بین  یحدد طبیعة 
غیره  من  الجید  العمل  بین  الفرق  ویشكل 
والذي ینعكس علیھ إنتاج الفریق والفرد وھو 
من  للعطالت  العربي  الصقر  إلیھ  تسعى  ما 

تفوق رفیع المستوى لخدمة العمالء. 

العـدد األول ٢٠٠٦
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 أفضل مندوبة تسویق على 
الھاتف ٢٠٠٥

 أفضل مندوبة مبیعات
لعام ٢٠٠٥

 تكریم مسئول التسویق في
 المطار

 أفضل رئیس فریق
مبیعات

أفضل مندوب تسویق 
لعام ٢٠٠٥   

تدریبیة خاصة  ندوة  بدبي لحضور  االقتصادیة  التنمیة  دائرة  بدعوة من 
أقیمت خصیصًا لموظفي الصقر العربي للعطالت قامت بھا شركة ماكس 
تریننینج وبتنظیم من ارتقاء الذراع االستشاري والتدریبي لدائرة التنمیة 
االقتصادیة بدبي لتعزیز الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في دبي 
بنظام ملكیة العطالت وتعزیز األحتراف والتخصص بھذا المجال لتحقیق 

الرضاء الكامل للعمالء والمتعاملین بھذا النظام.  

ندوة دائرة التنمیة االقتصادیة عن تطویر نظام ملكیة العطالت 
 ٢٠٠٦/٢/١٩

السید المھند شرف الدین (الصقر العربي للعطالت)
السید لیث ولد علي (ارتقاء)

السید عادل الحلو  (دائرة التنمیة االقتصادیة)

                 السید جورج أورتر
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أفضل فریق متابعة لعام ٢٠٠٥

حفل توزیع الجوائز على المتفوقین من موظفین الصقر العربي للعطالت

فریق المبیعات الفائز لعام ٢٠٠٥

لتقدیم للعطالت  العربي  الصقر  سعي   من خالل 
 أفضل الخدمات لعمالئھم وتقدیم خدماتھم بالشكل
 الحضاري المنعكس على المنتج الذي تسوق لھ “
 النادي الملكي في نخلة-جمیرا” تم إعادة تصمیم
 موقع التسویق في مطار دبي الدولي بشكل كامل
لدعوتھم دبي  إلمارة  الزائرین  اھتمام   لجذب 
 وتعریفھم “ النادي الملكي في نخلة-جمیرا” من

 .خالل الصقر العربي للعطالت

جدیدة بحلة  العربي   الصقر 
 في مطار دبي الدولي

من مبدأ اإلیمان الثابت للصقر العربي للعطالت أن 
أحد أنجح االستثمارات ھو االستثمار في الموارد 
للموظفین  الفردیة  المھارات  وتطویر  البشریة 
قامت الصقر العربي للعطالت بدعوة السید دیفید 
لـ  الدولیة  التبادل  لشركة  العام  المدیر  كلیفتون 
لمشاركة  وأسیا  وأفریقیا  األوسط  والشرق  أوروبا 
خبرتھ  نتائج  للعطالت  العربي  الصقر  موظفي 
الطویلة في مجال ملكیة وتبادل العطالت من خالل 
بإطالعھم  دیفید  السید  قام خاللھ  مكثف  یوم عمل 
العمالء  لخدمة  المستخدمة  التقنیات  أفضل  على 

على أكمل وجھ.    

ورشة عمل الصقر العربي 
  ٢٠٠٦/٢/٢

العـدد األول ٢٠٠٦
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 أخبار النادي الملكي نخلة- جمیرا

من الشقق التي قامت شركة نخیل المطور الرئیسي لجزیرة النخلة 
الخاصة  والتجھیزات  الفرش  نوعیة  عل  كمثال  وتشطیبھا  بفرشھا 
أن  العلم  (الرجاء  الداخلي  الدیكور  وتشطیب  والحمامات  بالمطبخ 
ولیس  العرض  لغرض  الصور  في  الظاھر  والفرش  الدیكورات 

بالضرورة الفرش الحقیقي "للنادي الملكي في نخلة-جمیرا").
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ھذه تحتویھ ما لمعرفة و دلیل المنتجعات من بزیارتھ الذي ترغبون المنتجع انتقاء على لمساعدتكم
في والعالمات المصطلحة بواسطة الرموز أو قریبة منھ في المنتجع متوفرة خدمات من المنتجعات

كالتالي: وھي عطلتكم في بھ لما ترغبون اختیاركم مناسبًا یكون حتى المنتجعات دلیل
الرموز  مفتاح

الدلیل  المستخدمة في

أنترفل أنترناشیونال قررت منذ أشھر ٩ أكثر من مرت "لقد
لالنتقال إلى مدینتكم قراري أخذت وقد دبي في لھا مكتب فتح
سوف بأننا بعلم ونحن  دورین وزوجتي أنا  دبي الجمیلة

!! كم سنستمتع لدینا فكرة لم یكن بدبي ولكن نستمتع
من أفضل یأتي یوم وكل والكثیر لنفعلھ لمشاھدتھ الكثیر ھناك
وخالل والعمل, للعیش المثالي المكان بحق إنھا سبقھ الذي
في أماكن بھم ألتقي الذین الزوار أسأل كنت أقامتي القصیرة
أخرى مرة دبي لزیارة سیعودون  كانوا  إذا عما مختلفة
وال العالم أنحاء جمیع كقد حضروا من بنعم, دائمًا والجواب

فإنھا طالت زیارتھم مھما الكره ألنھ لیعیدوا االنتظار یسعھم
أو فعلھ لمشاھدتھ الكثیر یوجد ألنھ قصیرة

مكان أیضا ولكنھا للعیش عظیم مكان فقط لیست دبي نعم
كفایة محظوظ شخص أي أن وأعتقد العطالت لقضاء جمیل
إجازة على وأبدًا دائمًا على یحصل سوف بدبي عطلتھ لتملك
دبي أن راسخ اعتقاد وعندي أخر, مكان بأي تقارن ال رائعة
السیاحیة المناطق أبرز من  تكن واحدة لم إن الفرصة لدیھا
على العطالت تبادل في أألوائل ومن  عالمیًا المصنفة

المستقبل."  وفي اآلن المستوى العالمي

عن وأسیا وأفریقیا األوسط والشرق أوروبا لـ لشركة التبادل الدولیة العام المدیر كلیفتون دیفید السید مع في لقاء
األتي: حدیثھ من بدبي وأستقطع الحاصل العظیم التطور عن نظرتھ ھي وما دبي والعمل في العیش في تجربتھ

٢٠٠٦ األول العـدد

انترناشونال“ ”انترفال الدولیة التبادل شركة أخبار



Dubai News

Arabian Falcon News

Dubai is vibrant city with fast growing economy supported by a rapidly developing 
infrastructure to a modern city categorized as number three top holidays destination 
in the world.  
This could not be better illustrated than by making a comparison between the below 
early Arial photos of  Dubai Creek and Dubai Creek today 
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The Final stages of  the chain of  bridges 
and flyovers connecting the Palm Jumeirah 
with the mainland is under way. To affect 
easy access in and out of  the Palm Jumeirah, 
a direct link to Sheikh Zayed road is well 
under construction, which includes at least 
one tunnel running under the Knowledge 
Village.
(Herewith is the latest photo for the chain 
of  bridges.) And as well some shots of  
the latest stage of  the development of  the 
Shoreline Apartments (Royal Club at Palm-
Jumeirah)

Palm News

Palm Jumeirah Burj Al Arab
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العمالقة الجسور  سلسة  من  األخیرة   المراحل 
 التي تربط جزیرة نخلة جمیرا بالبر لتسھل عملیة
 الدخول والخروج من الجزیرة من ضمنھا نفق یمر
شارع إلى  الوصول  لتسھیل  المعرفة  قریة   تحت 
وباقي المطار  إلى  والمؤدي  السریع  زاید   الشیخ 
 إمارات الدولة ( بعضًا من صور الجسور والشقق

    (في نخلة جمیرا

 أخبار النخلة

GreensDubai Internet City

البنیة  في  الھائل  التطور  یساعدھا  ومتنامي  سریع  واقتصاد  الحیاة  بصخب  حیویة  تضج  مدینة  ھي  دبي 
التحتیة لمدینة عصریة وصلت إلى المرتبة الثالثة في تصنیف المدن السیاحیة بعد اورالندو فلوریدا والس 

فیجاس على مستوى العالم. 
ھذه الصور ھي دلیل حي على الفرق بین الماضي والحاضر والمستقبل. 

 أخبار دبــي

العـدد األول ٢٠٠٦



To assist you in making exchange Resort selections, the below symbol Tables provide you with 
broad understanding  of the Apartment, facilities and activities at the Resort together with 

services, facilities and points of interest in the Resort’s locality .  All Resorts listed in the 
Interval International Directories are classified by these symbols to enable II members 

to make an exchange for a particular desired holiday with confidence. 

Guide to 
Symbols

Arabian Falcon News
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“Well, it has been over nine months since Interval 
decided to open an office in Dubai and I made the 
decision to move to your fine city.  Both Doreen 
and I thought we would enjoy living in Dubai, but 
we had just no idea how much.  There is so much 
to do and to see.  Everyday it is becoming a better 
place to recreate and to live.  
During the relatively brief  time that I have been 
living here, I always ask the tourists that I run 
into where they are from and if  they are having a 
good holiday and will they return to Dubai again 
in the future?  They come from the world over 
and everyone always says they love the place and 

can not wait to come back.
Yes, Dubai is not only a great place to live, but 
a great place to holiday.  I think anyone lucky 
enough to purchase a week of  timesharing in 
Dubai will have a lifetime of  great holidays locally 
and demand for Dubai will continue to grow in 
the future.  This will allow those timeshare 
owners wanting to travel to other great global 
tourist destinations the ability to go on a wide 
variety of  other great vacations.  Yes, I believe 
Dubai has the opportunity to become one of  the 
truly great global tourist destinations in the very 
near future.”

Interval International News 
Interview with Mr. David Clifton Interval International Managing Director for Europe Middle East 
Africa & Asia and what he say about his experience in Dubai and his view of  the development in Dubai. 

First Issue 2006
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Royal Club at Palm-Jumeirah (RCPJ) News  

ensure the high quality interior finish to the apartments. (The photos 
reflect the status of  the apartment buildings as well as the interior of  
a sample apartment commissioned by Nakheel the Master Developer 
of  Palm  Jumeirah to display the quality of  finishes cabinetry, 
flooring, bathroom and Kitchen fittings, fixtures and equipment for 
the Shoreline apartments. Note bedroom furniture shown is not the 
type which will be installed in the RCPJ. 



Best Closing Team 2005 

Arabian Falcon Holidays Staff  Award 2005

Winning Sales Team 2005 

In Arabian Falcon Holidays pursuit for 
excellence and to reflect its prestigious 
product, the Royal Club at Palm-
Jumeirah being marketed. A major 
re-design has been implemented on the 
Arabian Falcon’s Airport Display stand 
as an attraction for Dubai Visitors. 

Part of  Arabian Falcon Holidays 
investment in human resources and 
its unshakable belief  that the best 
investment is in our employees. 
Arabian Falcon Holidays invited Mr. 
David Clifton the managing director 
of  Interval International for Europe, 
Middle east, Africa, & Asia for a one day 
enhanced training, sales and marketing 
workshop on Holiday Ownership to 
enable Arabian Falcon Holidays staff  
to better serve their clients.

AFH Workshop 
2-2-2006

Arabian Falcon News

A new face lift for 
Arabian Falcon Holidays 
marketing stand at Dubai 
International Airport 

First Issue 2006
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Top Telemarketing 
2005 

Top Sales Rep. 
2005 

Awarding the
Airport Supervisor

Top Team Manager 
2005 

Top Marketing Rep. 
2005 

Arabian Falcon Holidays sales, marketing and customer services 
Staff  have attended a Special and exclusive Seminar on Excellence 
in Timeshare conducted by Max Training and sponsored by Dubai 
Department of  Economic Development and organized by Ertiqaa 
the consultancy and training arm of  Department of  Economic 
Development. The objective of  the training was to enhance the 
professionalism in Holiday Ownership presentation and practice 
to ensure the complete satisfaction of  purchasers of  Holiday 
Ownership in the UAE.    

Mr. AlMohannad Sharafuddin (AFH)    
Mr. Layth wold Ali (Ertiqaa)    
Mr. Adel Alhelow (DED)

Mr. George Ortner  

DED Seminar on Excellence in Timeshare
19-2-2006

٢3
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At Arabian Falcon Holidays Annual 
Staff  Awards ceremony, the chairman 
Mr. Al Mohannad awarded the top 
Staff  performers with distinguished 
and valuable prizes for their work 
dedication and professionalism 
in sales and marketing and for an 
excellent year round performance 
for - the top team, top individual 
sales, top individual marketer, top 

Arabian Falcon Holidays
Staff  Award 2005

As part of  Arabian Falcon Holidays 
commitment to their clients, a field visit 
by the Chairman and the Developer was 
made to inspect the latest development 
and the status of  the work in the Royal 
Club at Palm - Jumeirah apartments 
of  the followed by another visit  to 
the apartments by the Interior Design 
company hired by the Developer to 

Royal Club at Palm-Jumeirah (RCPJ) News  

The Ceremony

individual telemarketer and top team 
leader.  In his address to the staff  
Mr. Al Mohannad acknowledged 
the good spirit and excellent work 
of  the teams and individuals. And 
explained that it is all about attitude 
which makes all the difference and 
is reflected in the company’s and 
individual’s performance, in Arabian 
Falcon Holidays drive for excellence.
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