معلومات عنا

DELTA WORLD CHARTER
تأسست رشكة دلتا وورلد شارتر عام  2014ومقرها ديب ،وهي رشكة وساطة طريان تقدم حلوالً متخصصة الستئجار
الطائرات الخاصة والطائرات التجارية وطائرات الشحن عىل مستوى العامل.
وس عت الرشكة أجنحتها وافتتحت أول مكتب لها يف
يف عام ّ ،2016
الخارج يف موسكو .لقد عملت دلتا وورلد شارتر يف العديد من أكرث
البيئات تطلب اً وأمن اً يف العامل .و لدینا فریق یتم تّ ع بأكرث من  ۹٥عام اً
من الخربة مجتمع ًة يف مجال الطی ران لالستفادة منها .إضاف ًة للمعرفة

امل رتاكمة ملنظمة وضعت معاییر جديدة للتم ُّی ز يف مجال الطی ران.
اليوم ،ت ُق ّدم دلتا وورلد شارتر مجموعة متكاملة من الحلول لتل ّب ي
وتف ْوق طلب الرحالة األكرث شهرة يف العامل .متتلك دلتا وورلد شارتر اآلن
مق رات يف كل من ديب ،وموسكو ،ونيويورك ،وكيب تاون.

ملاذا تختارنا؟
•وصول عاملي ألكرث من  60.000طائرة حول العامل
•مكاتب يف كل من ديب ،وموسكو ،ونيويورك ،وكيب تاون
• نتكلم  15لغة
•أكرث من  95عام اً من الخربة مجتمع ًة يف هذه الصناعة

• مدیر حساب مخصص لكل عميل  -متاح  ۲٤ساعة یومی اً عىل
مدار األسبوع طيلة أیام السنة
• أحدث التقنيات للعثور عىل طائرة متاحة يف غضون  30دقيقة
•املئات من العمالء ال ّراضني

خدماتنا
استئجار طائرة خاصة
• الطائ رات الخاصة
•طائ رات رجال األعامل
• اإلسعاف الجوي
• استئجار مروحية

تأجري مجموعة

•استئجار الطائ رات التجارية
•رحالت الحج وال ُع مرة
•عمليات اإلجالء
•التأجري لألنشطة الرياضية

إدارة الطائرة

تأجري طائ رات الشحن الجوي
•الحمولة الثقيلة والضخمة
• املساعدات اإلنسانية واإلغاثة
• النفط والغاز
•البضائع الخطرة
• بضائع من نوع خاص
•الخدمات العسكرية
•نقل متخصص للحيوانات
•طازج
• أدوية
•مركبات
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تأجري طائرة خاصة

الطائ رات الخاصة
خلفية :تواصلت معنا رشكة متعددة الجنسيات مع خطة سیر ملدن
متعددة لتوسیع أعاملهم التي تتطلب جدول استئجار حسب الطلب.
الحل :بعد التخطيط الشامل والتقييم وتحليل التكلفة ،قامت دلتا
وورلد شارتر بتأمني الحل األكرث كفاءة واقتصاديّ ة للعميل .تم تقديم
طائرة من ط راز “لینیج  ”1000مع عقد عىل أساس االستخدام بالساعة.
استمر املرشوع ملدة شھرین ونصف الشھ ر؛ أمتت فيه الطائرة 214
ساعة يف الجو؛ ومسافة قدرها  148,720كم ،و  41هبوط اً يف  29مطارا ً
فريدا ً ،غ طّت خالله  22بلدا ً .عربت الطائرة  4م رات فوق املحيط
األطليس وفوق املحيط الھندي  5م رات.
خالل ھذه الفرتة ،أدارت دلتا وورلد شارتر الطائرة وحققت بنجاح
أطول رحلة عىل اإلطالق لطائرة “لینیج  .”1000ح لّقت الطائرة من
العاصمة الصینیة “بكین” إىل مطار “البطین” التنفيذي؛ يف وقت
قيايس وقدره  10ساعات و  4دقائق.

دراسة حالة:

العمل بحسب جداول
زمنية ضيقة

طائ رات رجال األعامل

دراسة حالة:

آمنة ،وموثوقة ،وف ّع الة من
حيث التكلفة

خلفية :يطلب أحد أهم عمالئنا تناوب منتظم للطاقم مع جدول
استئجار حسب الطلب.
الحل :رتّب مدير التأجري لدينا طائرة مستعدة لإلقالع خالل 6
ساعات من الطلب ،مام يتيح الوصول الفعال واملرن واآلمن واملوثوق
والف ّع ال من حيث التكلفة إىل جميع الوجهات محلي اً وحول العامل.
نظ را ً ألن املوظفني ميكنهم االلتقاء والتخطيط والعمل مع بعضهم
البعض عىل منت طائ رات رجال األعامل  ،يتم تحسني اإلنتاجية يف
الطريق بشكل كب ري.

اإلسعاف الجوي

دراسة حالة:

عندما یكون
الوقت جوھری اً

خلفية :تعرض سائح لنوبة قلبية أثناء عطلة يف اإلمارات العربیة
املتحدة .ونصح األطباء يف املستشفى املحيل بأن املریض یحتاج إىل
الخضوع لعملية ج راحية يف القلب .قررت األرسة أنه من األفضل أن
یسافر املریض عائدا ً إىل اململكة املتحدة لتنفیذ ھذا اإلج راء.
الحل :فور تلقي طلب اإلسعاف الجوي كان من الرضوري أن نعرف
من أين نحصل عىل الطائرة املناسبة مجهزة مبعدات االنعاش وفریق
طبي لرعایة املریض أثناء الرحلة .قام فریقنا بتجھیز طائرة
وفریق طبي الستقبال املریض من املستشفى يف غضون  ۳ساعات
من الطلب؛ و رتب التصاريح الالزمة لسیارة اإلسعاف لنقل املریض
مبارش ًة إىل الطائرة؛ وأبقى العائلة يف اململكة املتحدة عيل دراية
بكامل الوضع و املستجدات الخاصة بالرحلة .بینام كانت الرحلة
التزال يف الجو ،رتب فريقنا سیارة إسعاف يف اململكة املتحدة لنقل
املریض مبارشة من الطائرة إىل املستشفى .متت العملية الج راحية
بنجاح وعميلنا قد تعاىف.

استئجار مروحية
خلفية :متنى عميلنا أن يفاجئ صديقته بعرض الزواج عليها عىل
منت مروحية يف عيد ميالدها.
الحل :عندما تواصل معنا العميل بشأن الفكرة ،عمل مختصوا
التأجري لدينا مع املسؤولني عىل األرض للتخطيط للمفاجأة .لقد
ساعده فريقنا بتنفيذ العرض بأكرث الطرق الغري تقليدية .سارت
الرحلة دون عوائق ،وتم ضبط األجواء وحان وقت الهبوط .اعتقد
املحتفل أنهم كانوا يلتقطون الصور كتذكار .مل تكن تعلم أن
يف األمر ما هو أكرث من االحتفال بعيد ميالدها .جثى عميلنا
عىل ركبة واحدة حام الً خاتم خطوبة بتصميم خاص وسأل“ ،هل
تتزوجني؟” قالت نعم!” كانت هذه واحدة من رحالت املروحية
التي ال تنىس.

دراسة حالة:

خلق تجارب ال تنىس
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تأجري الطائ رات الجامعية

استئجار الطائ رات التجارية
خلفية :خلفية :احتاجت مؤسسة مالیة كبیرة لنقل  300راكب إىل
 3بلدان عىل مدى  4أیام.
الحل :تتطلب الرحالت املتعددة املحطات الكثیر من التخطيط
والتنسيق ،منذ البدایة وحتى نھایة الرحلة .عندما تلقى فریق
دلتا وورلد شارتر الطلب عملوا بال كلل ألیام ،بالتنسيق مع
عدة مسؤولین عىل األرض لتأمني ممرات هبوط وتصاريح لضامن

دراسة حالة:

جولة تحفيزية مع رحلة
متعددة املحطات

سیر الرحلة بسالسة .كان الخيار األمثل ملجموعة بهذا الحجم
ھو طائرة من نوع “إيرباص  .”A330كان كادر دلتا وورلد شارتر
عىل جهوزية تامة خالل األربع أيام تلك .مع فریق تقدیم طعام
متخصص ،حققت الرحلة نجاح اً كبیرا ً .لقد كان عميلنا منبهرا ً
جدا ً ألن فريقنا أمكنه تنظيم الرحالت املستأجرة يف مثل هذا
الوقت القصري.

رحالت الحج والعمرة

دراسة حالة:

تأمني تصاریح ومم رات
الهبوط

خلفية :أرادت عائلة ملكية من اإلمارات العربیة املتحدة السفر
مع مجموعة من األصدقاء ألداء مناسك العمرة خالل عطلة نھایة
األسبوع مع رحلة إياب بعد يومني.
الحل :علم فریقنا أن تأمین تصاریح ومم رات الھبوط سیمثل تحدی اً.
لكن ھذا مل یمنعھم من تقدیم حل ممتاز .جاء عرص یوم الخميس
وھو آخر یوم عمل يف األسبوع يف الرشق األوسط .یتطلب السفر
إىل اململكة العربیة السعودية التخطيط واالمتثال التام للقواعد.
لقد عملنا مع املشغل بھدف تأمین مم رات وتصاریح الھبوط .حاملا
جهزت التصاريح ،تم تحديد موعد الرحلة ،وتنفیذھا ،كام هو
مخطط لها وإضافة عميل سعيد آخر إىل قامئتنا.

دراسة حالة:

النقل الجوي يف غضون
مھلة قصرية

عمليات اإلجالء يف حاالت الطوارئ
خلفية :أراد عمیلنا ح الً رسیع اً لِ ف َرقھم التي كانت متمركزة يف دول مناطق النزاع .هم علموا بأن املخاطر كانت عالية يف حال وقوع هجوم
لذلك كانوا بحاجة إىل خطة طوارئ.
الحلول :صممت دلتا وورلد شارتر خطة طوارئ وقدمت خطة للتعامل مع حاالت الطوارئ التي ستمكن الفريق من اإلخالء يف غضون 12
ساعة إذا لزم األمر .فتح خطوط االتصال والخربة يف مثل هذه املواقف هو أمر حيوي لضامن سالمة وأمن الطاقم .وقد لقي هذا الحل قبوالً
حسن اً من قبل العميل الذي وقع عقدا ً مفتوح اً.

تأجري األنشطة الرياضية
خلفية :أقيمت مباراة كرة قدم ودية يف الباكستان ،بوجود العب
شهري كضيف رشف .أراد عميلنا أغطية وسائد رأس مصممة
خصیص اً تحمل شعار رشكته ،و الذين كانوا رعاة الحدث .كان
لدينا يوم واحد فقط قبل رحلتهم لتقديم هذا الطلب.
الحل :قام مدير الحساب املخصص لدينا باستخدام جميع الصالت
إلنتاج أغطية وسائد الرأس ذات العالمات التجارية املصممة
خصیص اً يف الوقت املناسب للرحلة .وما كان ال راكب سوى العب
كرة القدم الشھیر “رونالدینیو” إىل جانب تقديم الطعام حسب
الطلب ،سارت الرحلة بسالسة كام هو مخطط لها بالضبط.
تلقینا املدیح من العميل لقدرتنا عىل إنتاج العالمة التجارية
والطعام املخصص الذي یصلح مللك.

دراسة حالة:

الطائ رات ذات العالمات التجارية
املخصصة وتقديم الطعام حسب
الطلب

DELTA WORLD CHARTER

تأجري طائ رات الشحن الجوي

الحمولة الثقيلة والضخمة
خلفية :كان جهاز حفر النفط يف عرض البحر غري صالح للعمل
بسبب مشاكل متعددة .لتقويم الوضع ،معدات اساسية؛
وبالتحديد محفزا ً للمفاعالت الرئيسية يجب أن يتم نقلها إىل
موقع يف فرتة زمنية قصرية.
الحل :قام فريقنا برتتيب استالم املفاعالت من املستودع يف “شارلز
ديغول” عن طريق ارسال  4شاحنات وتأمني التصاريح لتحميلها مبارش ًة

دراسة حالة:

نقل متعدد الوسائط

إىل الطائرة .كانت طائرة الشحن نوع “بوينغ  ”777هي الطائرة املثالية
لتسليم املعدات ،تبع اً لقدرتها لتحميل حجم ووزن البضائع .قام الفريق
برتتيب عمليات التخليص الجمريك والتصاريح مسبق اً لعملية نقل أرسع
عند الهبوط يف الوجهة ،مبا يف ذلك وصول شاحنة إىل الجانب الجوي
للمرسل إليه ،وهو جانب حاسم للتسليم يف الوقت املحدد .وقد وصلت
املفاعالت وجهتها ،موفر ًة تكاليف اً باهضة لعميلنا.

املساعدات اإلنسانية و اإلغاثة
خلفية :سواء كانت كارثة طبيعية أو رصاع
سيايس ،ميكن أن يسبب خسائر يف األرواح
أو أرضار يف املمتلكات .وعاد ًة ما ترتك بعض
األرضار االقتصادية يف أعقابها ،والشِّ دة التي
تعتمد عىل قدرة السكان املترضرين عىل
التعايف وعىل البنية التحتية املتاحة .عندما
تقع مثل هذه الكوارث ،تعمل دلتا وورلد
شارتر مع مختلف املنظامت غري الحكومية
ملساعدة الضحايا من خالل توصيل املساعدات
االنسانية يف غضون يوم واحد .وقد تلقينا
عدة مشاريع لتوصيل املساعدات اإلنسانية.
فيام ييل وصف ملا فعله فريقنا.
الحل :فور تل ّق ي الطلب ،تواصل فريقنا مع
رشكائنا املفضلني من أجل توافر الطائرة عىل
أساس املسافة وأنواع السلع التي كان علينا

أن ننقلها .تم تسليم جميع هذه املشاريع يف
غضون  48ساعة من تقديم الطلب .يف عام
 ،2017جنب اً إىل جنب مع بعثة األمم املتحدة،
ق ّدمنا أكرث من  66طن اً من البسكويت عايل
الطاقة واألدوية إىل املالجئ املنكوبة يف
الصومال باستخدام طائرة من نوع “B727-
 .”200يف عام  ،2018تم نقل أكرث من  100طن
من املساعدات اإلغاثية من “ديب” إىل “أنغوال”
عىل منت طائرة من نوع “ ”IL76التي ساعدت
أكرث من  11,000شخص اً فا ّرين من “الكونغو”
بسبب نزاع سيايس .وأيض اً يف نفس العام،
سلمت دلتا وورلد شارتر أكرث من  300طن
مرتي من املساعدات موزعة عىل  5رحالت
مللك املغرب “محمد السادس “ لرشق إفريقيا
باستخدام طائرة من نوع “.”IL76

دراسة حالة:

إنقاذ األرواح يف أوقات
الكوارث

النفط والغاز

دراسة حالة:

حلول األوقات الحرجة

خلفية :ھناك عدد محدود فقط من الطائ رات التي یمكن أن
تنقل املعدات الضخمة .لذا ،عندما وصل العمیل إلینا مع طلب
لنقل أدوات حفر بطول  8.6 × 3مرت ،علم مختصوا الشحن لدینا
ما ھي الطائرة املناسبة للعرض.
الحل :كانت الطائرة نوع “ “ IL-76هي الحل املثايل لهذه
املهمة .مبجرد قبول العرض من قبل العمیل ،بدأ فریقنا
العمل عىل التصاریح املطلوبة لإلیجار .وكان لدى العمیل
جدول زمني صارم جدا ً واملطلوب تسلیم أدوات الحفر لوجھتھا
خالل  48ساعة .عمل فریقنا بال كلل ،بالتنسیق مع مسؤولین
عىل األرض لتأمین التصاریح يف الوقت املحدد .وسارت الرحلة
كام هو مخطط لھا.

دراسة حالة:

حلول نقل مخصصة

البضائع الخطرة
خلفية :تم التواصل معنا من قبل العمیل الذي طلب نقل سائل قابل لالشتعال
من فئة “ ”DG – 3من أملانیا إىل أس رتالیا.
الحل :تم تقدیم طائرة من نوع “بوینغ  “ ۷٤۷للعمیل ،م تّ بعین تعلیامت
تقنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طریق الجو .لقد س لّمنا بنجاح ٦۰
طن اً من السوائل القابلة لالشتعال.

بضائع من نوع خاص
خلفية :كانت إحدى مرسح ّي ات برودواي املوسيقية الشهرية
يف جولة يف الرشق األوسط عندما اتصل بنا فريق الخدمات
اللوجستية التابع لھا وأوكل إلینا مھ ّم ة .تسلیم معدات املرسح
والحفل ملكان عرضھم التايل .فور اختتام العرض النھايئ كان لدینا
 ۷۲ساعة لتسلیم البضائع إىل الوجھة التالیة.
الحل :بدأ فریقنا بالبحث عن طائرة یمكن أن تتسع ملعدات
مرسح غریبة الحجم .تم تقدیم طائرة من نوع “بوینغ ”777
حامل ًة مایفوق  65طن من املعدات من العرض .قام فریقنا برصد
حركة املعدات من مركز العرض إىل املطار .لقد تطلبت تخطیط اً
إس رتاتیجی اً ألنه مل یكن ھنالك مجاالً للخطأ أو التأخیر .ذھبنا
إىل أبعد من نداء الواجب ورتبنا التخلیص الجمريك املسبق قبل
الهبوط إىل الوجھة مام ساعد عىل توفیر الكثیر من الوقت .تم
تجھیر املرسح ،وكان العرض مذھ الً كام ھو متوقع.

دراسة حالة:

التصاریح الجمركیة

الخدمات العسكرية
خلفية :أراد عميلنا تسلیم مركبة مدرعة يف الوقت املناسب
ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل يف أبو ظبي .كان من الرضوري أن
تصل املركبة التي یبلغ وزنھا  26طن إىل املعرض يف الوقت املحدد
كام كان مقررا ً لھا أن تُعرض يف ھذا الحدث .كان لدینا  72ساعة
للعثور عىل حل.

دراسة حالة:

خدمات شحن متخصصة

الحلول :بوجود شبكتنا الواسعة وخ رباتنا ،كان فریقنا قادرا ً عىل إیجاد
الطائرة املناسبة خالل یوم واحد .بتوقیت ال تشوبه شائبة ،والعمل ضمن
ضوابط أمنیة صارمة عىل الساحة ،سار تفريغ “البوینغ  ”747بسالسة
وكان مبقدور دلتا وورلد شارتر نقل املركبة ذات القیمة العالیة من املطار
إىل مركز مؤمتر آیدیكس يف أبو ظبي بدون تأخی ر.

نقل متخصص
للحيوانات

دراسة حالة:

رياضة الفروسية

خلفية :نقل الخيول جوا ً حول العامل يتطلب تخطیط اً ،باإلضافة
إىل بيئة هادئة ومريحة للحيوانات.
الحل :يضمن فريق التأجري لدينا أن الطائرة التي سنقدمها
تحتوي اسطبالت مخصصة مع مناطق مكيفة بشكل مستقل
للحفاظ عىل درجة الح رارة املناسبة للخيول ،التي تزن ما بني 450
و  840كيلو غ رام اً ،هذه الخيول هي أخريا ً خيول رياضية مستعدة
وليست فقط ذات قيمة عالية وحسب ،بل يجب أن تصل يف حالة
املنافسة القصوى ،متام اً مثل نظائرهم من الب رش.

دراسة حالة:

الحفاظ عىل
النضارة

طازج
خلفية :مل تعد بحاجة إىل انتظار رحلتك القادمة إىل املنزل للحصول عىل الطعام الذي تحبه .يف السوق العاملية ،تنتقل املواد الغذائية
وغريها من املواد رسيعة التلف عرب القارات قبل أن تستقر عىل الرفوف والطاوالت واملنازل.
الحل :إ ّن النضارة أمر أسايس لضامن عدم املساس بالطعم ،وال رائحة ،والشكل .نحن نقدم طائرة تقدم حلوالً إلبقاء الفاكهة صحية ،واللحوم
طازجة و الزهور متفتحة عند نقلها حول العامل .مع سلسلة تربيد متكاملة ،و موظفني خرباء ومخزن مضبوط الح رارة ،يحصل العمالء عىل
نضارة مضمونة ميكنهم ملسها ،وتذوقها ،و اإلحساس بها.

أدوية
خلفية :لقاح فريوس كورونا :تلزم  8000طائرة “جامبو” لنقل الجرعات حول العامل وفق اً التحاد النقل الجوي الدويل
الحل :سيكون تسليم لقاحات كوفيد 19 -بأمان مه ّم ة القرن بالنسبة لصناعة الشحن الجوي العاملية ،وبالتايل فإن
التخطيط املسبق الدقيق أمر أسايس .وحان وقت ذلك اآلن .تعمل دلتا وورلد شارتر مع رشكائنا لتضمن التيسري
والتعاون عرب سلسلة الخدمات اللوجستية ،الرتتيبات األمنية واإلج راءات الحدودية جاهزة للمه ّم ة الضخمة
واملعقدة املقبلة.

دراسة حالة:

مه ّم ة القرن

األدوية والرعاية الصح ّي ة

دراسة حالة:

نقل معدات الوقاية الشخصية
من الصني إىل أملانيا

خلفية :يف آذار /مايو من العام  ،2020عندما تم إيقاف الغالبية
العظمى من الطائ رات التجارية ،وجب تسليم  5ماليني قناع طبي
إىل أملانيا للعاملني يف قطاع الرعاية الصحية
الحل :فور تلقي الطلب ،قام فريق التأجري لدينا عىل الفور
باستكشاف أول طائرة متاحة ميكنها تسليم الشحنة .قام الفريق
بتأمني وترتيب طائرة من ط راز “  ”B777-200Fعن طريق رشيك
شحن وتم تسليم معدات الوقاية الشخصية واألقنعة يف غضون
 48ساعة.

مركبات
خلفية :أسند إلينا عميلنا مه ّم ة نقل
مجموعته النادرة من السيارات الكالسيكية
من أوروبا
الحل :تم ترتيب طائرة من ط راز “”B747
من قبل فريق التأجري لدينا لنقل
السيارات ال  15ذات القيمة العالية ،من
ضمنها “المربغيني ،ماكالرين ،رولزرويس،
كوينيجسيج ،وفرياري” ،عىل سبيل املثال ال
الح رص .بلغت القيمة اإلجاملية ما يفوق 30
مليون دوالر .سافر متخصص تأجري الطائ رات
لدينا شخصي اً لإلرشاف عىل تحميل كل
سيارة ورافق الرحلة إىل وجهتها.

دراسة حالة:

التصاریح
الجمركیة

مكاتبنا
ديب

نيويورك

دلتا وورلد شارتر

دلتا وورلد شارتر

Cuttermill Road 98
Suite 466 S
Great Neck
New York 11021

هاتف+1 347 640 55 78 :

charter@dwc.aero
https://dwc.aero

دﻟﺘﺎ ورﻟﺪ ﺗﺸﺎرﺗﺮ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﻤﺑﻄﺎر دﻲﺑ
6W-Aﻣﻜﺘﺐ  516ﻣﺒﻨﻲ
ركّاب
هاتف+971 4 887 95 50 :
Email: passenger@dwc.aero
ﺑﻀﺎﺋﻊ
هاتف+971 4 887 95 52:
Email: cargo@dwc.aero

