
التزامنا 
كيدة تسعى  بتصميم وإرادة أ

برستين جيت شارتر لتكون 
واحدة من أبرز الشركات 

المتخصصة بمجال تأجير 
وإدارة وتشغيل الطائرات 

الخاصة في الشرق األوسط. 



من نحن

برستين جيت شارتر، شركة متخصصة في تأجير 
الطائرات عند الطلب، كما تقدم حلوالً متكاملة 
للطيران الخاص من خالل وضع أسس متينة 
تضمن تقديم مستويات مثالية من السالمة 

والخصوصية والرفاهية والراحة والسالسة، سواء 
على متن الطائرة أو خالل اإلجراءات األرضية.

كمة لفريق عملنا الذي  وبفضل الخبرات المترا
يضم نخبة من الكوادر متعددي المهارات 

واللغات، والتي تزيد عن 80 عاماً، استطعنا 
توسيع نطاق أعمالنا لتغطي جميع أنحاء العالم، 
ما يعني بأننا على أتم االستعداد لتزويد عمالئنا 

بخدمات متكاملة في مجال تأجير الطائرات 
الخاصة وخدمات إدارة الطائرات وتشغيلها 

والخدمات المالية واإلدارية األخرى ذات العالقة 
في كل بقاع األرض.

  
نفتخر بأننا نمتلك فريق عمل له خبرة طويلة في 

عمليات البيع والشراء على مستوى العالم 
ووعي ال نظير له بقطاع الطيران الخاص وشبكة 

واسعة من العمالء والموردين، مما يضمن 
قدرتنا على تنفيذ معامالتنا بطريقة محكمة 

وموفرة للتكاليف مع إضفاء لمسة خاصة 
تناسب الذوق الشخصي للعميل.



أعمالنا

تقدم لك برستين جيت شارتر كل ما تريده وتحتاج إليه في 
الطيران الخاص بدًءا من تأجير الطائرات الخاصة وانتهاًء 

ببيع وشراء الطائرات وإدارتها وتشغيلها. فمهما كانت 
غايتك ومهما كانت صعوبة رحلتك أو التحديات التي 

تواجهك في إدارة طائراتك، فستجدنا بجانبك وداعمين لك 
من خالل آلية متكاملة لمتابعة جميع التفاصيل للتأكد من 

حصولك على خدمة ممتازة ترتقي لتوقعات ومعايير 
عمالئنا من أصحاب الذوق الرفيع.

كما أننا في برستين جيت شارتر نعمل ليستفيد عمالئنا من 
مزايا حصرية تتمثل في كون طائراتكم جزء من أسطول 
كبر؛ حيث نتعاون مع فنيي الطائرات من جميع أنحاء  أ

العالم لنقدم لكم مستوى عاٍل من الجودة يضمن أن تظل 
طائراتكم في أيٍد أمينة طوال الوقت.

كاتنا المعتمدة مع كبار الموردين في هذا  وبفضل شرا
المجال، ُيمكننا توفير أسعار خاصة للتأمين والصيانة 

والوقود وغيرها من التكاليف والمصروفات. ونتعهد لكم 
بخدمة عمالء متميزة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

مع فرق عمل في كل من لندن ودبي.

برستين جيت شارتر تتحمل عنك متاعب التشغيل 
اليومية وتساعدك على الوفاء باحتياجاتك في مجال 

الطيران الخاص وتتيح لك التفرغ إلدارة أعمالك 
واالستمتاع في الوقت نفسه بمزايا الطيران الخاص.



تدرك برستين جيت شارتر أن اختياركم لطائرة 
خاصة تصاحبه توقعات عريضة، وال شك أن هذا من 

حق أي عميل مميز من كبار الشخصيات.

ومن هذ المنطلق نحرص على إضفاء عنصر الفخامة 
على جميع الخدمات التي نقدمها، لذلك نضع 
اختيار الطائرة المناسبة لكم على رأس قائمة 

أولوياتنا وهو ما يعني اختيار طائرة ذات شكل 
عصري وجذاب من الخارج وتجهيزات مناسبة 

الحتياجاتكم من الداخل مع أحدث وسائل الراحة في 
المقصورة مثل المقاعد الجلدية القابلة للدوران 

والمناسبة لالستلقاء من أجل راحتكم، باإلضافة إلى 
توفير وجبات شهية على متن الطائرة من أفضل 
مزودي هذه الخدمة في المطارات أو المطعم أو 

الفندق الذي تختارونه وباستخدام أرقى األواني 
وأدوات المائدة،فضالً عن خدمة اإلنترنت وشاشات 
العرض الرئيسية والفردية لضمان أعلى مستويات 

الترفيه مع مراعاة أدق التفاصيل في جميع هذه 
الخدمات وكل ما نقدمه لكم.

ويمتد مستوى الفخامة إلى صاالت وصول الطائرات 
الخاصة التي نستخدمها والتي تشمل استراحات 

كفأ  لكبار الشخصيات مجهزة بأحدث األجهزة وأ
الموظفين باإلضافة إلى سيارات الليموزين المميزة 

المستخدمة للتنقل بين الطائرة والصالة.

الفخامة



الخصوصية

ال شك إن إحدى أهم مميزات استئجار طائرة خاصة هي 
إمكانية السفر مع من تريد إلى أي مكان تريده واصطحاب 
أقربائك أو أصدقائك أو زمالئك في العمل، بل وحيواناتك 

األليفة أيضا.
 

وعندما تصعد إلى طائرتك الخاصة يمكنك االسترخاء في 
المقصورة المريحة التي تتحكم بالكامل في درجات حرارتها 

وإضاءتها أو أن تسلي نفسك باالستماع للموسيقى 
ومشاهدة األفالم ولعب األلعاب اإللكترونية أو استغالل جو 

الخصوصية لتحويل طائرتك لمكتب طائر تنجز فيه 
أعمالك.

وترى برستين جيت شارتر أن الخصوصية واألمن عنصران 
متالزمان ال ينفصل أحدهما عن اآلخر. ولذلك نتخذ جميع 

التدابير الضرورية لضمان أن كال العنصرين متوفران 
ومرعيان في أي وقت.

كما أن الخصوصية تعني أيضاً السرية، ويمتد هذا المفهوم 
ليشمل جميع األمور المتعلقة بطائرتك الخاصة، فلن 

نكشف عن أي معلومات تتعلق بهويتك أو مسار رحلتك 
أو هوية المسافرين معك أو معامالت تأجير طائرتك 

الخاصة إلى أي شخص لم تصرح له خطياً بذلك أو لم 
تعّينه ممثالً عنك، وتستثنى من ذلك السلطات الحكومية 

والجهات األخرى المعنية مباشرة باألمر والتي نوفر لها
فقط المعلومات المحددة المطلوبة إلنفاذ عملها وتسهيل 

اإلجراءات المتعلقة بالرحلة.



تتميز برستين جيت شارتر بقدرتها المعروفة على إيجاد الطائرة 
الخاصة التي تناسب احتياجاتك في المكان والزمان الذي تريده؛ وذلك 

بفضل امتالكنا لقاعدة بيانات تضم ما يزيد على 5000 طائرة خاصة 
من مشغلين معروفين عالمياً وخاضعين ألعلى مستويات الرقابة 

وحاصلين على كافة االعتمادات القانونية.

منهجنا في العمل بسيط ومباشر، فنحن نقوم بكل ما يلزم لتكون 
تجربتكم مع خدماتنا للطائرات الخاصة األفضل على اإلطالق، وهذا 
وعد يسهل علينا تحقيقه لمعرفتنا العميقة بقطاع الطيران الخاص 

والمنهج االحترافي الذي نتبعه والخدمة النموذجية التي نوفرها 
لعمالئنا الكرام. فنحن دائماً نبذل قصارى جهدنا لتزويدكم بخدمات 

سلسة ال تشوبها شائبة.

خدمة تأجير الطائرات 
تأجير الطائرات الخاصة لكبار الشخصيات والشركات

تأجير الطائرات للمجموعات
تأجير طائرات اإلسعاف الجوي (اإلخالء الطبي)

تأجير المروحيات (طائرات الهليكوبتر)
تأجير طائرات الشحن الجوي

توفير رحالت االتجاه الواحد المخفضة منخفضة الكلفة

خدمات مالّك الطائرات 
إدارة وتشغيل الطائرات

شراء الطائرات
بيع الطائرات

  

خدماتنا



الرؤية و الرسالة والقيم

تتلخص رسالة برستين جيت شارتر في:
تزويد المالك والعمالء بخدمات متخصصة في مجال تأجير الطائرات 

الخاصة من خالل بيئة تشجع على التطوير والنمو المستمر.
ضمان سالمة المالك والعمالء وخصوصيتهم وأمنهم ووضع كل ما 

سبق على رأس أولوياتنا في جميع ما نقوم به من عمليات وما 
نقدمه من خدمات.

تزويد المالك والعمالء بخدمات فخمة مثالية بأسلوب احترافي 
يناسب الذوق الشخصي لكل منهم.

كات موثوقة ومجزية مع الشركات التي تمثل المشغلين،  بناء شرا
وشركات دعم الرحالت الجوية، والتموين، وشركات الخدمات 

األرضية، وهيئات الطيران المدني.
تحقيق نتائج مالية جيدة وبشكل مستمر ترتقي لمستوى 

طموحات مساهمينا.

تسعى برستين جيت شارتر بكل تفاٍن وإخالص للتمسك 
بالقيم التالية:

العمل بأمانة ومصداقية في األمور الشخصية والتجارية.
الصدق واألمانة مع المالك والعمالء والشركاء.

ضمان الشفافية في جميع عمليات الشركة.
االلتزام بالنزاهة المهنية واألخالقية.

ضمان سرية جميع المعامالت مع عمالئنا وشركائنا.
االلتزام بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة في منطقتنا وحول العالم.



نحن في خدمتكم على مدار اليوم طوال العام

+971 4 572 7447

+971 50 3030 797

+971 4 572 7428

PO Box 231979, Dubai, UAE

charter@pristinejet.com

www.pristinejet.com

ابقوا على اتصال معنا


