


نبذة عن وکالۀ جاکوار للسیاحۀ و السفر

) و األرض  ( جنة  2004 يف مدینة إسطنبول / جمهوریة ترکیا  تأسست سنة 
. و تطور العمل برخصة من هیئة السیاحة يف ترکیا وفق الضوابط والشروط 
األوسط الشرق  يف  الدول  من  العدید  مع  التعاون  لیشمل  قیاسي  زمن  يف 
. و أوروبا وأمریکا و أسترالیا  العربي ثم دول  العربي ثم دول املغرب  والخلیج 
تعتبر من الشرکات الرائدة يف مجال السیاحة يف ترکیا وقد أثبتت نجاحها يف
من مستفیدة  السیاحیة  الخدمات  من  مستوى  أجود  بتقدیم  املاضیة  األعوام 

الخبرات املتوفرة لدیها وتجاربها السابقة التي تمتد إلی أکثر من 16 عاما .1

برامجنا أختیرت بعنایة فائقة و التي   
بال شك ستمنح زبائننا الرضاء التام .1

والسیاح للمسافرین  األفضل  الخیار 
سیاحیة برامج  تقدیم  طریق  عن 
وخدمات الخیارات  متعددة  متکاملة 
األسعار أفضل  وتوفیر  الجودة  عالیة 
وتخطیط السیاحة  سوق  يف 
الرحالت وإکمال إجراءات الحجز بوقت

قیاسي . 1

أصبحت جاکوار



شعار جاکوار
شراکتکم سر نجاحنا

من رسمت  واضحة  رؤیة  جاکوار  لدى 

وکالة لتصبح  مستقبلیًا  هدفًا  خاللها 

الخدمات کافة  تقدیم  يف  عاملیة 

والعروض والباقات السیاحیة املتنوعة

وإستخدام الوسائل املتطورة والحدیثة

وتذاکر الفندقیة  بالحجوزات  الخاصة 

الطیران إلی مختلف أنحاء العالم .1

رؤیۀ جاکوار

املهام إنجاز  یلع  والعمل  الخدمات  جمیع  تغطیة  یلع  قادر  عمل  فریق  ببناء  جاکوار  قامت 

بمستوى إحترايف وتقدیم أفضل الحلول لتلبیة متطلبات املسافرین ومتابعة کل ما هو جدید

لعالم السفر و السیاحة .1

فریق عمل متعدد الجنسیات واللغات وخبرة ومعرفة حقیقیة وقوة تفاوضیة مع شرکائه يف

الخدمة لضمان تقدیم أفضل األسعار مما یجعل فریقنا مستعد بشکل مستمر یلع مدار الساعة

لتقدیم الخدمات واملساعدات برؤیة إحترافیة مستمرة .1

فریق جاکوار

رائدة يف توفیر خدمات القمة کشرکة  إلی  إنطلقت جاکوار لتصل 

سیاحیة متکاملة عالیة الجودة ، ولتحقق التمیز واإلبداع ، وتضع کل

ذلك يف خدمة املسافرین و أن تکون الخیار األول و األمثل لهم .1



تتمثل رسالة جاکوار يف أن تکون املصدر األفضل يف

عالم السیاحة و تقدیم األفضل یعني بالضرورة أن نضع

الجمیع و اإلستمرار يف خبراتنا و مهاراتنا يف خدمة 

تنمیة وتطویر هذه الخبرات و املهارات .1

أسباب إختیارك لجاکوار

بأقل إلیه  تصبون  ما  تحقیق  من  تمنکم 
التکالیف و أفضل الخدمات .1

یلبِّي بما  السیاحة  تطویر  يف  املساهمة 
ارنا .0 إحتیاجات زوَّ

تلَّبي ممتازة  خدمات  تقدیم  یلع  الحرص 
طلب املتعامل بکل دقة وإحترافیة .1

املحافظة یلع القیم الجوهریة .1

وتحقیق السفر  مدة  طوال  العقبات  تذلیل 
نسبة عالیة من الرضا .1

التمیز يف کافة مستویات العمل یلع نحو
یحقق الجودة بأیلع املعاییر .0

اإللتزام بخدمات ما بعد البیع وتنفیذها یلع أکمل
والحوارات اإلتفاقات  بجمیع  الکامل  والتقید  وجه 

الرسمیه املتبادلة .1

الصداقة و  العمل  عالقات  تطویر  یلع  الحرص 
املمیزة التي تربطنا مع جمیع املتعاملین معنا .1

للعمالء خاص  وإهتمام  إضافیة  خدمات  تقدیم 
منظمي و  والوکالء  الشرکات  وعمالء  الدائمین 

الرحالت .1

یلع الرد  و  للعمالء  الدعم  و  اإلستشارات  تقدیم 
إستفساراتهم واضعین مصلحتهم فوق کل إعتبار .1

املرکز مع  السریع  للتواصل  خاصة  منصة  توفیر 
24 ساعه طوال العمالء یلع مدار  الخاص بخدمة 

أیام اإلسبوع .1

رسالۀ جاکوار



خدمات السیاحۀ فی ترکیا

حجوزات الطیران الداخلي بین مختلف املدن الترکیة من خالل کافة شرکات الطیران الترکي .1

تأجیر السیارات بمختلف أنواعها (سائق - بدون سائق ) . 1

حجوزات فنادق و منتجعات و شقق فندقیة وفلل يف کافة املدن الترکیة بأسعار تنافسیة و
بکافة مستویاتها  .1

إعداد  باقات سیاحیة متکاملة وتنسیق البرامج حسب رغبة وکاالت وشرکات السفر والسیاحة
(عائالت - مجموعات - حجوزات فردیة) .ء

األموال روؤس  وإستثمار  الخارجیة  التجارة  نظام  حسب  األعمال  لرجال  إستشاریة  خدمات 
األجنبیة يف ترکیا وتقدیم التسهیالت الخاصة بهم .1

لدى وکالتنا قسم خاص یهتم بطلبات الشرکات التجاریة والتجار الذین یرغبون بشراء املکائن
من وغیرها  التجاریة  املعارض  بزیارة  یرغبون  الذین  الوفود  إستقبال  مع  ترکیا  من  واملصانع 

األمور املتعلقة بالتجار . 11

لدى وکالتنا قسم خاص یقوم بإستقبال املرضی ممن یرغبون بالعالج داخل ترکیا ( وباألخص
خدمات التجمیل وزرع الشعر) مع تأمین کافة اإلتصاالت واملراسالت مع األطباء واملستشفیات
تأمین سیارات إسعاف خاصة تقوم بإستقبال املریض من وبکافة اإلختصاصات ومن ضمنها 

الطائرة .1

الرحالت اإلستشفائیة واإلستجمام برامج  العسل -  (برامج شهر  توفیر باقات خاصة متکاملة 
واملنتجعات العالجیة والصحیة - برامج الرحالت التحفیزیة للشرکات واملؤسسات واملدارس

والجامعات - برامج رجال األعمال و الشخصیات الهامة      ) .7

.  ( بریة - بحریة - جویة)تنظیم الرحالت و الجوالت السیاحیة الخاصة   (SIC)  (Private) واملشترکة

-VIP. (میني باص - باص کبیر خدمات اإلستقبال و التودیع (سیارات

إستقبال الوفود الرسمیة واملجموعات الخاصة بالدورات التدریبیة مع توفیر کافة املستلزمات
الضروریة من مترجمین فوریین و قاعات تدریبیة مجهزة بجمیع اإلمکانیات الخاصة .1

(MICE) . تنظیم اإلجتماعات و تنسیق املعارض و حضور املؤتمرات  الدولیة يف ترکیا

أحالم المسافر ... ذکریات حقیقیۀ

VIP



حجوزات الفنادق واملنتجعات يف کل أنحاء العالم .1

0. الخاص  والطیران  واإلقلیمیة  العاملیة  الطیران  الطیران یلع جمیع شرکات  حجوزات 

أیلع یلع  و  شرکائنا  خالل  من  ترکیا  خارج  واملعارض  اإلجتماعات  و  املؤتمرات  تنظیم 
1. الخدمة  مستویات 

برامج سیاحیة و خدمات متکاملة يف أذر بیجان - جورجیا - البوسنة .1

خدمة تأشیرات الدخول (الفیزا) إلی ترکیا ملختلف الجنسیات .1

خدمات السیاحۀ العالمیۀ

وکالۀ جاکوار
الوکیل الرئیسی المعتمد

لخطوط فالي بغداد فی ترکیا
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