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مقدمة
تأسســت ش�كــة “أي أس أم“ ف ي� عــام  1998ف ي� المملكــة المتحــدة مــن
قبــل خبـ يـر طـ يـران مشــهور .أصبحــت “أي أس أم“ ف ي� مــدة قصـ يـرة مــن
أفضــل الـ شـركات الرائــدة ف ي� الســوق لتقديــم خدمــات دعــم الطـ يـران
حيــث توفــر للعمــاء أفضــل الحلــول بأســعار جــد تنافســية.
تتمتــع “أي أس أم“ بالخـ بـرة الالزمــة لتوفـ يـر خدمــات تزويــد الطائـرات
ف
بالضافــة إىل تصاريــح
بالوقــود ي� أكـ ثـر مــن  3000موقــع حــول العالــم  ،إ
الهبــوط و التحليــق وكذلــك خدمــات المناولــة أ
الرضيــة وخدمــات
التمويــن و حجــوزات الفنــادق ...الــخ.
ش�كــة “أي أس أم” معـ تـرف بهــا مــن قبــل منظمــات عالميــة رائــدة مثــل:
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خدماتنا
يوفــر فريــق دعــم العمــاء “أي أس أم“ شإ�افــا ممتــازا عــى مــدار
الســاعة طــوال أيــام االســبوع.
حيــث توفــر ش�كــة “أي أس أم” حلــول و منتجــات متكاملــة و شــاملة
لقطــاع الطـ يـران التجــاري و الخــاص و تعتـن ي بجميــع تفاصيــل الرحلــة
مثــل إدارة الخدمــات أ
الرضيــة و ت ز
ال�ويــد بالوقــود لجميــع أحجــام
الطائ ـرات ,تخطيــط و برمجــة الرحــات ,خدمــة الحجــوزات و ترتيــب
القامــة و إنهــاء كافــة إجـراءات الســفر الرســمية لتو ّفــر
وســائل التنقــل و إ
الســتمتاع بأقــى قــدر مــن المرونــة و الراحــة.
لعمالئهــا إ
توفظــف “أي أس أم” فريــق مــن الخـ بـراء يـ شـرف عــى جميــع الخدمــات
بحرفيــة عاليــة عــى مــدار الســاعة.

تخطيط الرحالت الجوية
هــل تخطــط لرحلــة عمليــة أو ترفيهيــة؟ قــد يســتغرق ذلــك وقتــا طويــا و
جهــدا كبــرا .و لهــذا مــن أ
الفضــل أن تـ تـرك لنــا هــذه المهمــة و ما عليــك إال أن
ي
تســتمتع برحلتــك .يعمــل فريــق “أي أس أم” المختــص ف ي� العماليــات الجويــة
و إدارة مشــاريع الطـ يـران بدقــة و كفــاءة عــى تخطيــط رسيــع و موثــوق بــه
حيــث يضمــن لــك جــودة الخدمــات و بأفضــل تكلفــة ممكنــة.
ش
ف ش
�ء ال يمكننــا التعامــل معــه ,مثــل دعــم
ي� �كــة “أي أس أم” ،ال يوجــد ي
رحالتكــم الجويــة وتقديــم حلــول مهنيــة وسلســة تــم تصميمهــا لتالئــم
احتياجاتكــم الخاصــة
رسوم المالحة
خدمات تصاريح الهبوط و العبور
تزويد الطائرات بالوقود
خدمات التموين
تخطيط الرحالت المحسوبة
إصدار البيانات و التقارير الجوية NOTAMS
ش
اال�اف و متابعة الطائرة خالل الرحلة
أ
خدمات المناوالت الرضية
القامة
خدمة حجز الفنادق و ترتيب وسائل التنقل و إ

برامج و خطط الرحالت
يقــوم فريقنــا بتحضـ يـر و تخطيــط الرحــات الجويــة بإســتعمال أحــدث
ال�امــج الحســابية و ذلــك مــن أجــل ضمــان الجــودة و الســامة.
و أدق ب
قاعدة بيانات المطارات
نحــرص عــى تحديــث قاعــدة بياناتنــا الخاصــة بالمطــارات بإســتمرار
حيــث يمكننــا الــرد عــى جميــع أ
الســئلة المتعلقــة بالمطــارات ف ي� جميــع
أنحــاء العالــم ف ي� أقــل وقــت ممكــن.
التقارير الجوية
ض
تعتـ بـر التقاريــر الجويــة عنــر �وري لرحــة سلســة حيــث تســتعمل
“اي أس أم” أحــدث أ
النظمــة إلبقــاء طاقــم الطائــرة عــى علــم و
ضمــان راحــة و ســامة الــركاب.

خالل الرحلة
تحــرص “أي أس أم” عــى راحــة و ســامة عمالئهــا أثنــاء الرحلــة ســواء
ت
ـ�:
كانــت للعمــل أو لل�فيــه .لضمــان راحتكــم و ســعادتكم نقــوم بمايـ ي
خدمة توظيف طواقم الطائرة
نعمــل عــى إدارة و توظيــف أفضــل الطواقــم المتخصصــة و المعتمدة
مــن الجهــات و الســلطات الخاصــة بذلك
تصاريح التحليق
نيابــة عــن عمالئنــا يمكننــا تقديــم الطلبــات و الحصــول عــى تصاريــح
العبــور و التصاريــح المســتعجلة ف ي� جميــع أنحــاء العالــم حيــث لدينــا
ن
ـد� و وكاالتهــا المتعــددة.
عالقــات ممتــازة مــع ســلطات الطـ يـران المـ ي
ف
يمكننــا الحصــول عــى جميــع أنــواع التصاريــح ي� وقــت قصـ يـر للغايــة.

تصاريح الهبوط و المدرجات
بالضافــة إىل ش
اال�اف عــى
نتــوىل الحصــول عــى تصاريــح الهبــوط إ
الطائــرة و توجيهــا إىل أقــرب مطــار مناســب ف ي� حــال كان مطــار الهبــوط
المحــدد مشــغوال أو ف ي� حــال وجــود ض�وف غـ يـر متوقعــة.
القالع
مراقبة حركة الطائرات خالل الهبوط و إ
يقــوم فريقنــا المتخصــص ف ي� العمليــات الجويــة بالتنســيق مــع الجهــة
المســؤولة عــن الطائــرة وإبالغهــا عــن حالــة الطائــرة خــال الهبــوط و
القــاع.
إ

عند الوصول
دائمــا يكــون الوصــول إىل الوجهــة أمـرا مثـ يـرا و لهــذا نحــرص عــى أن
تكــون رحلتــك ممتعــة و خاليــة مــن المتاعــب.
المناوالت أ
الرضية
توفــر “أي أس أم” مجموعــة متكاملــة مــن خدمــات المناولــة لجميــع
أنــواع و أحجــام الطائــرات ,حيــث تقــدم خدمــات عاليــة الجــودة و
خ�تهــا
تســهل جميــع وثائــق و متطلبــات المطــارات و ذلــك بفضــل ب
الواســعة ف ي� هــذا المجــال ف ي� جميــع أنحــاء العالــم .تقــدم “أي أس
ن
ـ� عـ بـر
أم” لعمالئهــا تأمـ يـ� شــامل بقيمــة مليــون و نصــف دوالر أمريـ ي
ن
جميــع وكالئهــا ف ي� جميــع أنحــاء العالــم ,حيــث يشــمل التأمـ يـ� جميــع
أ
ال ش�اف.
خدمــات المناولــة الرضيــة وخدمــات إ
خدمات العمليات أ
الرضية الثابتة
لضمــان راحــة و تلبيــة رغبــات عمالئنــا نقــوم بإختيــار أفضــل و اجــود
ش�كات العمليــات أ
الرضيــة الثابتــة

خدمة الجوازات
نحــرص دائمــا عــى توفـ يـر المعلومــات االزمــة للـركاب و طاقــم الطائــرة
فيمــا يخــص وثائــق الهجــرة و الجــوازات.
خدمة اللقاء و ت
ال�حيب
نوفــر خدمــة اللقــاء و ت
ال�حيــب بمعايـ يـر عاليــة بهــدف جعــل تجربــة
عمالئنــا ممتعــة ف ي� المطــار.
خدمة حجز الفنادق و المواصالت
تقديــم الخدمــات للمســافرين و لطواقــم الطائـرات مثــل النقــل مــن و
ـأش�ات الدخــول و يغ�هــا و ذلــك
إىل المطــار ,حجــز الفنــادق ,إصــدار تــ ي
بأفضــل أ
الســعار.

خدمات ت ز
ال�ويد بالوقود
تقــدم “أي أس أم” خدمــة ت ز
ال�ويــد بالوقــود لجميــع أنــواع و أحجــام
الطائـرات ف ي� أكـ ثـر مــن  3000موقــع حــول العالــم .حيــث تقــدم أفضــل
العــروض و أ
الســعار مــع إمكانيــة ســهولة الدفــع و ذلــك حســب
الطلــب.
ن
ـ� يغطــي
تملــك “أي أس أم” تأمـ يـ� شــامل بقيمــة مليــار دوالر أمريـ ي
المخاطــر المتعلقــة بخدمــة تزويــد الطائ ـرات بالوقــود.

تأج� الطائرات
ي
لتأجــر الطائــرات بجميــع أنواعهــا و أحجامهــا
نوفــر خدمــة شــاملة
ي
مثــل طائ ـرات الشــحن أو الطائ ـرات الخاصــة برجــال أ
العمــال بمــا ف ي�
ذلــك الطائ ـرات المروحيــة حيــث يمكننــا تنظيــم و تخطيــط رحلتكــم
مــن البدايــة حـ تـى النهايــة بحرفيــة عاليــة و خـ بـرة متمـ ي ز
ـرة.
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