
ز – قبل الرحلة و أثناء الرحلة   التم�ي



مقدمة

ــن  ــدة م ــة المتح ي المملك
ــام 1998 �ف ي ع

ــة “أي أس أم“ �ف ك ــت �ش تأسس
ة مــن  ي مــدة قصــري

ان مشــهور. أصبحــت “أي أس أم“  �ف قبــل خبــري طــري
ان  ي الســوق لتقديــم خدمــات دعــم الطــري

كات الرائــدة �ف أفضــل الــرش
حيــث توفــر للعمــاء أفضــل الحلــول بأســعار جــد تنافســية. 

ة الازمــة لتوفــري  خدمــات تزويــد الطائــرات  تتمتــع “أي أس أم“ بالخــرب
ضافــة إىل تصاريــح  ي أكــرش مــن 3000 موقــع حــول العالــم ، بالإ

بالوقــود �ف
الهبــوط و التحليــق وكذلــك خدمــات المناولــة الأرضيــة وخدمــات 

ــخ.  ــادق ...ال ــن و حجــوزات الفن التموي

ف بهــا مــن قبــل منظمــات عالميــة رائــدة مثــل:  كــة “أي أس أم” معــرت �ش
تحــاد الــدوىلي  تحــاد الــدوىلي للنقــل الجــوي )IATA(, منظمــة الإ منظمــة الإ
ان الخــاص  ي للطــري تحــاد الأورو�ب ان الخــاص )NBAA(, منظمــة الإ للطــري
ان الخــاص و العــام  ي للطــري

يطــا�ف تحــاد الرب )EBAA( ,و منظمــة الإ
.)BBGA(



خدماتنا

ــدار  ــى م ــازا ع ــا ممت اف ــاء “أي أس أم“ إ�ش ــم العم ــق دع ــر فري يوف
ــبوع. ــام الس ــوال أي ــاعة ط الس

ــاملة  ــة و ش ــات متكامل ــول و منتج ــة “أي أس أم” حل ك ــر �ش ــث توف حي
ي بجميــع تفاصيــل الرحلــة 

ان التجــاري و الخــاص و تعتــىف لقطــاع الطــري
ويــد بالوقــود لجميــع أحجــام  ف مثــل إدارة الخدمــات الأرضيــة و الرت
ــب  ــة الحجــوزات و ترتي ــط و برمجــة الرحــات,  خدم ــرات, تخطي الطائ
قامــة و إنهــاء كافــة إجــراءات الســفر الرســمية لتوّفــر  وســائل التنقــل و الإ

ســتمتاع بأقــى قــدر مــن المرونــة و الراحــة. لعمائهــا الإ

ف عــى جميــع الخدمــات  اء يــرش توفظــف “أي أس أم” فريــق مــن الخــرب
بحرفيــة عاليــة عــى مــدار الســاعة.                                                                                



تخطيط الرحالت الجوية  

ــا و  ــا طوي ــك وقت ــد يســتغرق ذل ــة؟ ق ــة أو ترفيهي ــة عملي هــل تخطــط لرحل
ك لنــا هــذه المهمــة و ما عليــك إل أن  ا. و لهــذا مــن الأفضــل أن تــرت جهــدا كبــري
ي العماليــات الجويــة 

تســتمتع برحلتــك. يعمــل فريــق “أي أس أم” المختــص �ف
ان  بدقــة و كفــاءة عــى تخطيــط �يــع و موثــوق بــه   و إدارة مشــاريع الطــري

حيــث يضمــن لــك جــودة الخدمــات و بأفضــل تكلفــة ممكنــة.

ــم  ــل دع ــه, مث ــل مع ــا التعام ء ل يمكنن ي
ــد �ش ــة “أي أس أم”، ل يوج ك ي �ش

�ف
ــم  ــا لتائ ــم تصميمه ــة ت ــة وسلس ــول مهني ــم حل ــة وتقدي ــم الجوي رحاتك

احتياجاتكــم الخاصــة

رسوم الماحة 
خدمات تصاريح الهبوط و العبور

تزويد الطائرات بالوقود 
خدمات التموين 

تخطيط الرحات المحسوبة
NOTAMS إصدار البيانات و التقارير الجوية

اف و متابعة الطائرة خال الرحلة  ال�ش
خدمات المناولت الأرضية

قامة خدمة  حجز الفنادق و ترتيب وسائل التنقل و الإ



برامج و خطط الرحالت
يقــوم فريقنــا بتحضــري و تخطيــط الرحــات الجويــة بإســتعمال أحــدث 
امــج الحســابية و ذلــك مــن أجــل ضمــان الجــودة و الســامة. و أدق الرب

قاعدة بيانات المطارات
ــا الخاصــة بالمطــارات بإســتمرار  ــث قاعــدة بياناتن نحــرص  عــى تحدي
ي جميــع 

حيــث يمكننــا الــرد عــى جميــع الأســئلة المتعلقــة بالمطــارات �ف
ي أقــل وقــت ممكــن. 

أنحــاء العالــم �ف

التقارير الجوية
وري لرحــة سلســة حيــث تســتعمل  تعتــرب التقاريــر الجويــة عنــر �ف
بقــاء طاقــم الطائــرة عــى علــم و  “اي أس أم” أحــدث الأنظمــة لإ

ــركاب. ــامة ال ــة و س ــان راح ضم



خالل الرحلة

تحــرص “أي أس أم” عــى راحــة و ســامة عمائهــا أثنــاء الرحلــة ســواء 
 : فيــه. لضمــان راحتكــم و ســعادتكم نقــوم بمايــىي كانــت للعمــل أو للرت

خدمة توظيف طواقم الطائرة
نعمــل عــى إدارة و توظيــف أفضــل الطواقــم المتخصصــة و المعتمدة 

مــن الجهــات و الســلطات الخاصــة بذلك

تصاريح التحليق 
نيابــة عــن عمائنــا يمكننــا تقديــم الطلبــات و الحصــول عــى تصاريــح 
ي جميــع أنحــاء العالــم حيــث لدينــا 

العبــور و التصاريــح المســتعجلة  �ف
ــا المتعــددة.  ي و وكالته

ان المــد�ف ــازة مــع ســلطات الطــري ــات ممت عاق
ي وقــت قصــري للغايــة.

يمكننــا الحصــول عــى جميــع أنــواع التصاريــح �ف



تصاريح الهبوط و المدرجات   
ــى  اف ع ــة إىل ال�ش ضاف ــوط بالإ ــح الهب ــى تصاري ــول ع ــوىل الحص نت
ي حــال كان مطــار الهبــوط 

الطائــرة و توجيهــا إىل أقــرب مطــار مناســب �ف
وف غــري متوقعــة. ي حــال وجــود  �ف

المحــدد مشــغول أو �ف

قالع مراقبة حركة الطائرات خالل الهبوط و الإ
ي العمليــات الجويــة بالتنســيق مــع الجهــة 

يقــوم فريقنــا المتخصــص �ف
المســؤولة عــن الطائــرة وإباغهــا عــن حالــة الطائــرة خــال الهبــوط و 

قــاع.   الإ



عند الوصول

ا و لهــذا نحــرص عــى أن  دائمــا يكــون الوصــول إىل الوجهــة  أمــرا مثــري
تكــون رحلتــك ممتعــة و خاليــة مــن المتاعــب. 

المناولت الأرضية 
ــع  ــة لجمي ــات المناول ــن خدم ــة  م ــة متكامل ــر “أي أس أم” مجموع توف
ــودة و  ــة الج ــات عالي ــدم خدم ــث تق ــرات, حي ــام الطائ ــواع و أحج أن
ــا  ته ــل خرب ــك بفض ــارات و ذل ــات المط ــق و متطلب ــع وثائ ــهل جمي تس
ــدم “أي أس  ــم. تق ــاء العال ــع أنح ي جمي

ــال �ف ــذا المج ي ه
ــعة �ف الواس

ف شــامل بقيمــة مليــون و نصــف دولر أمريــ�ي عــرب  أم” لعمائهــا تأمــ�ي
ف جميــع  ي جميــع أنحــاء العالــم, حيــث يشــمل  التأمــ�ي

جميــع وكائهــا �ف
اف. �ش ــات الإ ــة وخدم ــة الأرضي ــات المناول خدم

خدمات العمليات الأرضية الثابتة
لضمــان راحــة و تلبيــة رغبــات عمائنــا نقــوم بإختيــار أفضــل و اجــود 

كات العمليــات الأرضيــة الثابتــة  �ش



خدمة الجوازات
نحــرص دائمــا عــى توفــري المعلومــات الزمــة للــركاب و طاقــم الطائــرة 

فيمــا يخــص وثائــق الهجــرة و الجــوازات.

حيب خدمة اللقاء و ال�ت
حيــب بمعايــري عاليــة  بهــدف جعــل تجربــة  نوفــر خدمــة اللقــاء و الرت

ي المطــار.
عمائنــا ممتعــة �ف

خدمة حجز الفنادق و المواصالت 
تقديــم الخدمــات للمســافرين و لطواقــم الطائــرات مثــل النقــل مــن و 
هــا و ذلــك  ات الدخــول و غري إىل المطــار, حجــز الفنــادق, إصــدار تـــأشري

بأفضــل الأســعار.



ويد بالوقود ز خدمات ال�ت

ــواع و أحجــام  ــع أن ــد بالوقــود لجمي وي ف تقــدم “أي أس أم” خدمــة الرت
ي أكــرش مــن 3000 موقــع حــول العالــم. حيــث تقــدم أفضــل 

الطائــرات �ف
العــروض و الأســعار مــع إمكانيــة ســهولة الدفــع و ذلــك حســب 

ــب. الطل

ف شــامل بقيمــة مليــار دولر أمريــ�ي  يغطــي  تملــك “أي أس أم”  تأمــ�ي
المخاطــر المتعلقــة بخدمــة تزويــد الطائــرات بالوقــود.



تأج�ي الطائرات 

ــا   ــا و أحجامه ــع أنواعه ــرات بجمي ــري الطائ ــاملة لتأج ــة ش ــر خدم نوف
ي 

ــا �ف ــال بم ــرات الخاصــة برجــال الأعم ــرات الشــحن أو الطائ ــل طائ مث
ــط رحلتكــم  ــم و تخطي ــا تنظي ــث يمكنن ــة حي ــرات المروحي ــك الطائ ذل

ة. ف ــري ة متم ــة و خــرب ــة  عالي ــة بحرفي ــة حــىت النهاي ــن البداي م
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