دلتا ورلد تشارتر

حلفاؤكم في الطيران

دلتا ورلد تشارتر ُ -حلفاؤكم و ُشركائكم في مجال
الطيران

عن الرشكة

ستئجا ر
في شر كة د ي د بليو سي َ ،ن ُ
حن نعلم جيد ًا إ ن ُعمال ئنا لد يهم ُحر ية إ ختيا ر إ ستشا ر ّي أ ِ
أل ر تقا ء إ لى تو قعا تهم في جميع ا لتعا مال ت  ،و ذ لك ِبجلب
ا لطا ئر ا ت ِ ،لذ لك َن ُ
حن نسعى جا هد ين ل ِ
طا قة جد يد ة و َنهج تعا مل ُمميز  ،و عن طر يق تقد يم أ فضل خد مة تأ جير ا لطا ئر ا ت

ديميتري كورشونوف ،المدير التنفيذي لشركة “دلتا ورلد تشارتر” لتأجير
الطائرات الخاصة

والسمعة الراقية ُمجتمعة في فريق إدارة ُمميز ومتخصص في مجال الطيران.
الخبرة والسمعة :أكثر من خمسون عامًا ِمن الخبرة
ُ
الشبكة العالمية :شبكتنا تُمكنا ِمن الوصول إلى أكثر ِمن  60000طائرة حول العالم.

موقع الشركة األستراتيجي في مطار
آلمكتوم الدولي ،جنوب غرب إمارة دبي،
ُيدعم نمو ُمتطلبات سوق الطيران بقوة
وباألضافة إلى دعمه لجميع التطورات في
المنطقة وحولها.

تأسست دلتا ورلد تشارتر عام  2014وخدمت الشركة
أكثر من ثالثون عميل حول العالم .نلتزم بتقديم أفضل
خدمات تأجير الطائرات الخاصة بتم ّيز مع ضمان توفير
نحن نسعى
أعلى معايير الدعم ،والخدمات األستشارية،
ُ
جاهدين أن نكون الرواد في مجال تأجير الطائرات الخاصة،
ورحالت األعمال ،ورحالت المجموعات ،والشحن الجوي
والطيران التجاري ،و تجارة الطائرات بكافة أنواعها.

َ
نحن نُشارك ُعمال ِئنا أولوياتهم ونفهم متطلباتهم.
حد ِسنا ،ونظرتنا لمفهوم الطيران،
ُ
شريك َحقيقيِ :ب ّ
رضاء العمالء  -رسالتنا :إدراكُ نا إن ُعمال ِئنا ُهم َسبب وجودنا.
حن متوافرون ِلتلبية ُمتطلبات سفركم وأعمالكم  24/7وعلى مدار السنة ،ونعمل على َتخصيص
ُمتواجدون على الدوامَ :ن ُ
ُمستشار مسؤول عن تلبية ُمتطلباتكم في جميع االوقات وأينما كنتم.
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دلتا ورلد تشارتر  -تأجير الطائرات الخاصة
)الخط المباشر +971 4 887 9550 (7/24

الطائرات الخاصة

جودة ِبمفهوم جديد لخدمات تأجير الطائرات الخاصة  .هدفنا هو ان
دلتا ورلد تشارتر تأتي بمعاي ّير
ّ
نفهم احتياجاتك الشخصية ونأخذ من على عاتقك ِحمل وتخطيط السفر عن طريق تقديم أعلى
معايير األستشارات لخدمات كبار الشخصيات

لعمال ِئها.
هي أولويتنا ،تُوفر الشركة أعلى معايير األمن والسالمة ُ
األمن والسالمة :سالمتك َ
ُنسق ِرحلتك من وإلى أي ِجهة حول العالم وبأفضل قيمة.
نافسة :ن ِ
َتغطية عالمية بأسعار ُم ِ
حن نَضمِ ن َ
جدول ِرحلتكِ .من ِخالل
تكاملة التي تُلبي إحتياجات
الم
والمرونة والراحةَ :ن ُ
ِ
ُ
ّ
لك باقة ِمن الخدمات ُ
السرعة ُ
ُ
َخدما ِتنا سوف تقوم بتوفير كَ ٌم ها ِئل ِمن وقتك الثمين ،وذلك عن خدمة كبار الشخصيات حيث ال حاجة إلى المرور ِمن
وع ّدة ِمن التأخيرات التي ال تُعد.
ِخالل نُقاط ال َتفتيش ومكتب ُمراقبة الجوازات ،والجمارك ِ

تجارة الطائرات الخاصة

تأجري الطائرات الخاصة

ِتجارة الطائرات
نفصل خدمات
َنحن
ّ
الخاصة ،ومنها بيع وشراء الطائرات وكافة
َحسب إحتياجاتك لتلبية
المتطلبات
ُ
الخاصة.
وأهدافك
إستثمارك
اهداف

العقود السنوية والشهرية لتأجير الطائرات الخاصة:
شبكتنا العالمية من الطائرات تتيح لنا أن نوفر لك أكثر
الطائرات مالئمة ألحتياجاتك من حيث الجودة والكفاءة
والتي تالئم الفترة الزمنية والوجهات المطلوبة.
الخدمات األستشارية التي توفرها الشركة خالل مدة العقد:
خدماتنا تتمحور حول جميع الجوانب المطلوبة من عميلنا
لضمان خدمة فاخرة خالل مدة العقد .نحن نفهم احتياجاتك وعلينا
تلبيتها بأحترافية.
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دلتا ورلد تشارتر  -الطائرات التجارية
)الخط المباشر +971 4 887 9550 (7/24

الطائرات التجارية

تسم بالخصوصية،
دلتا ورلد تشارتر تأتي ِبنظرة جديدة لخدمات تأجير الطائرات التجارية  -نوفر خدمات ُمتكيفةَ ،ت ِ
الفرق
وأحترافية .فيما إذا كُ نت تخطط ِلرحلة طارئة أو رحلة ُمساعدات أنسانية في ظروف أمنية
متشددة ،أو رحالت ِ
ّ
الرياضية ،أو رحالت كبار الشخصيات ،أو رحالت مشابهة لهذه ،خدماتنا المرنة ُمتواجدة لتلبي طلباتك في جميع
الظروف

تجارة الطائرات التجارية

تغطية عالمية بأسعار منافسة :تتميز دي دبليو
سي ِبقدرتها على تحديد مواقع اآلف من الطائرات
َحول العالم وإمكانيتها الفريدة على توفير األختيار
االفضل واألنسب من وإلى أي مطار حول العالم.

حن نُنسقِ
المسافرينَ :ن ُ
رحالت المجموعات ألي عدد ِمن ُ
المسافرين ونُقدم
رحالت المجموعات ِللعدد المطلوب ِمن ُ
لكم عروض الطائرات األنسب ألحتياجاتكم والمناسبات
المطلوبة.

لعمالؤها
السرعة والمرونة والراحة :تُتيح الشركة
ُ
ُ
نحن نضمن لك تلبية
المقدمة.
ُ
التحكم بجميع الحلول ُ
الرحالت تعقيدًا بأدق تفاصيلها.
أكثر ِ

األمن والسالمة :تقوم الشركة بتّكريس ُجهودها لتوفير
لعمالئها ،كما تقوم الشركة
معايير األمن والسالمة ُ
أعلى ّ
الجهات ُمسبقًا
ودراستها أمنيًا من جميع ِ
بتقييم الرحلة ِ
قبل عرضها على العميل.

لدى دلتا ورلد تشارتر ُ
القدرة على زيادة
عائداتك األستثمارية عن طريق توفير أنسب
طائرة تجارية التي تطابق على معايير البيع
والشراء.

تأجير الطائرات التجارية
دلتا ورلد
الطائرات

بفعالية في تأجير وأستئجار
تشارتر تُساهم
ّ
والطويلة.
القصيرة
للفترات
التجارية

واسعة من الطائرات التجارية :دي دبليو سي
مجموعة
ِ
تسعى لتحاذي بفعالية ِع ّدة من شركات الخطوط الجوية
عالميًا وذلك لتوفير أفضل خدمة واألرتقاء لتوقعاتك.
الخدمات اإلستشارية خالل مدة العقد :خدماتنا تتمحور
حول جميع الجوانب المطلوبة من عميلنا لضمان
خدمة متكاملة خالل مدة العقد .نحن نفهم احتياجاتك
وعلينا تلبيتها بأحترافية.
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دلتا ورلد تشارتر  -الشحن الجوي
)الخط المباشر +971 4 887 9550 (7/24

ﺍﻟﺸﺤﻦ

المعتمدة لجميع انواع البضائع ،منها البضائع الخطرة وبضائع خدمات اإلغاثة
تُقدم دلتا ورلد تشارتر خدمات الشحن ُ
األنسانية.
الجوي ،التي تُوفر لعميلنا أفضل ُحلول الشحن ،باألضافة الى
ومعرفة تامة بالشحن
َن ُ
ّ
حن نُقدم خدمات تمتاز ِبخبرات َ
أي عرقالت.
وتتسم بالخبرة
خدمة ُعمالء ُمم ّيزة
ِ
والودية مع ضمان خدمة شحن خالية  100%من َّ
ّ

شبكتنا العالمية :تتمكن دي دبليو سي من مساعدتك لنقل
أي وجهة ترغبها.
بضائعك عالميًا من وإلى َّ
حن نضمن لك تلبية أكثر ُ
الشحنات تعقيدًا
والمرونةَ :ن ُ
ُ
السرعة ُ
ِبأدق تفاصيلها تحت سقف خبرات دلتا ورلد تشارتر.
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مجموعة واسعة من طائرات الشحن :إذا كان بحثك عن
ُ
المعدات الثقيلة ُ /معدات كبيرة الحجم ،او َنقل
َنقل ُ
العمر الزمني
ُمعدات ِ
النفط والغاز ،او شحن المواد ذات ُ
القصير ،او شحن السيارات ،او المواد الخطرة ،وبضائع
خدمات اإلغاثة األنسانية ،دلتا ورلد تشارتر تتضمن
واسعة من طائرات الشحن التي
مجموعة من إختيارات
ِ
توفر لك الحلول المثالية لمتطلبات الشحن الجوي

تجارة طائرات الشحن

تأجير طائرات الشحن

من خالل ُقدرة الشركة على الدخول الى
الثانوي
للسوق
العالمية
الشبكة
لتجارة الطائرات ،دلتا ورلد تشارتر قادرة
كليًا أن توفر أنسب طائرات الشحن
الجوي مع دراسة متكاملة على طلب
ّ
البيع والشراء.

دلتا ورلد تشارتر تُقدم خدمات تأجير الطائرات للفترات
الطويلة والقصيرة األمد لجميع أنواع الشحنات عالميًا.
تأجير أسطول طائرات الشحن :مجموعتنا المعلوماتية
الدقيقة والواسعة تُوفر أكبر عدد من طائرات الشحن
ومناسبة لنوع عملكم وبأسعار
التي تُناسب طلباتكم
ُ
ُمنافسة.
الحلول
الحلول السريعة :تعتمد إمكانيتنا
ّ
الفعالة في إيجاد ُ
بوقت وجيز وقياسي على تواصلنا الدائم مع اصحاب
المستثمرة في موظفينا
الشأن عالميًا وعلى الخبرات
ُ
المتميزون بأحترافيتهم في خدمات الشحن الجوي.
وحلول
األستشارات
لتقديم
الدوام
على
ُمتاحون
تنسيق الشحن خالل مدة العقد :رضاؤكم مضمون.
المطلوبة
الجوانب
جميع
حول
تتمحور
خدماتنا
َ
من عميلنا ضمان خدمة ُمتكاملة خالل ُمدة العقد.
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دلتا ورلد تشارتر  -مكتبنا
الشحن:

المسافرون:

+971 4 88 79 552

+971 4 88 79 550

cargo@dwc.aero

passenger@dwc.aero

الفاكس:

البريد األلكتروني:

ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ

دلتا ورلد تشارتر  -دي دبليو سي ش.ذ.م.م Delta World Charter DWC-LLC
مكتب  ،230مبنى  ،Eمدينة دبي اللوجستية ،مركز دبي العالمي
ص.ب ،644342 .دبي ،األمارات العربية المتحدة

+971 4 88 79 735

charter@dwc.aero

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:

متواجودون  24/7على الرقم المباشر

/ deltaworldcharter

/ deltaworldcharter

www.dwc.aero
/delta-world-charter

/DWCharter
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Delta World Charter

www.dwc.aero
ي

دﻟﺘﺎ ورﻟﺪ ﺗﺸﺎرﺗﺮ  -دي دﺑﻠﯿﻮ ﺳﻲ ش.ذ.م.م Delta World Charter DWC-LLC
ﻣﻜﺘﺐ  ،230ﻣﺒﻨﻰ  ،A5ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ص.ب،644342 .
دﺑﻲ ،اﻷ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺑﺎﺷر 24/7 : 0097148879550
اﻟﺷﺣن: 0097148879552
ﻓﺎﻛس: 0097148879735
اﻟﺑرﯾد اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲcharter@dwc.aero :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻧﻲwww.dwc.aero :

