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مطار الشارقة الدولي الرؤية، المهمة، معايير الجودة والقيم6

السالمة  معايير  وأفضل  المتاحة  الخدمات  أنواع  أرقى  تقديم 
البنية  تطوير  في  واالستمرار  العالمية،  والمرافق  والراحة 
في  المستدام  التطوير  مع  التقنيات  أفضل  وتوفير  التحتية 

المصادر البشرية، على الوجه الذي يرضي جميع المتعاملين.

لها،  نتبع  التي  والجهات  المشرفة  الهيئات  ثقة  كسب   
وثقة الموظفين، والمساهمين، والعمالء، والجمهور العام، 
السارية  القوانين  بجميع  التام  وااللتزام  التقيد  خالل  من 
والممارسات  وسواها،  القانونية  والمتطلبات  واJنظمة 
ونظام   ،  ISO  9001:2008 الجودة  إدارة  ونظام  الفضلى، 
الصحة  إدارة  ونظام   ،ISO  14001:2004 البيئة  إدارة 

،OHSAS 18001:2007 والسالمة
العام،  والجمهور  ومساهمينا،  الكرام،  عمالئنا  رضا  ضمان   
والجهات المعنّية اJخرى، من خالل اعتماد إجراءات بسيطة 

ومقاربة موّجهة لصالح العمالء وتقديم خدمات متمّيزة؛
إجراء سائر عملياتنا بطريقة تضمن حماية البيئة والحفاظ   
وسالمته  اTنسان  صحة  على  المخاطر  يقّلص  وبما  عليها، 

وكذلك البيئة؛
االلتزام بتجنب اTصابات في الموقع ووقاية الصحة، والعمل   
باستمرار على تحسين نظام إدارة الصحة والسالمة وعلى 

تحسين اJداء؛
واتخاذ  والمراجعة  والقياس  المراقبة  إلى  بانتظام  السعي   
التأثيرات  وتعزيز  السلبية،  المخاطر  لتخفيف  اTجراءات 

والسالمة  والصحة  والبيئة  الجودة  معايير  على  اTيجابية 
المتعلقة بسائر أنشطتنا؛

ما  أقصى  وإلى  بفعالية  الكربون  انبعاثات  خفض  إدارة   
Tدارة  رسمية  خطة  تنفيذ  طريق  عن  تحقيقه  يمكننا 
إطار  مع  اJداء  لتحسن  أهداف  وضع  يشمل  بما  الكربون، 
وقياسها ووضع  لدينا  الكربون  انبعاثات  لمراقبة  منهجي 

التقارير ل`بالغ عنها؛
لدينا،  الموظفين  جميع  إلى  وأهدافنا  سياستنا  إيصال   
المعنّية  واJطراف  والعمالء،  والشركاء  والمساهمين، 

والجمهور العام، باTضافة إلى
السعي المتواصل لتحسين فعالية نظام اTدارة المتكاملة   
ومالءمته  أدائه  لتقييم  والمراجعة  المراقبة  طريق  عن 

للعمل.

توّفر السياسة المذكورة أعاله إطار العمل واJسس التي تتيح 
لهيئة مطار الشارقة وضع اJهداف المتعلقة بالجودة والبيئة 
والصحة والسالمة في سائر الوظائف ذات الصلة، وتقييم هذه 
اJهداف. وسوف تتم مراجعتها دوريc لضمان استمرار مالءمتها 

وصالحيتها. 

مهّمتنارؤيتـنـــا

معايير الجودة

الرقي في المطار ليغدو من أفضل 
المطارات في المنطقة.

تقديــم أفضــل الخدمــات وأحــدث المرافق 
وأعلــى معاييــر الســالمة لجميــع المســافرين.



ب

تــــاريــــــــخ
ُتعــّد دولــة ا�مارات العربيــة المتحدة اليــوم بين مصاف 
أبــرز الــدول العالميــة في كل مــا يتعّلــق بالطيران، لكن 

ال يعلــم الكثيــر من الناس أن الشــارقة هــي المكان 
الــذي بدأ منه كل هــذا النجاح.

بــدأت عالقــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة مــع قطــاع الطيــران فــي العــام 
1929، حيــن تقّدمــت شــركة الخطــوط الملكيــة (المعروفــة اليــوم 
ــن  ــة البريطانيــة) للمرحــوم الشــيخ ســلطان ب باســم الخطــوط الجوي
صقــر القاســمي، حاكــم الشــارقة فــي ذلــك الوقــت، بطلــب للحصــول علــى إذن لبنــاء 
مرافــق فــي ا�مــارة يمكــن للطائــرات البريطانيــة الهبــوط فيهــا أثنــاء ســفرها بيــن 
بريطانيــا والهنــد. وقــد وافــق علــى هــذا اMمــر معتبــرL إّيــاه خطــوة كبيــرة لIمــارة نحــو 
تحقيق التقّدم واالســتفادة منه على الصعيدين المالي وا�ســتراتيجي. وبناء على 
هــذه االتفاقيــة، جــرى افتتــاح مطــار المحّطــة بالشــارقة فــي أواخــر العــام 1932 وكان 
يضــم حينهــا مدرجــY قصيــرL وحصنــY الســتضافة الــرّكاب وطواقــم الطائــرات. وقــد 
اســتغرق إنشــاء الحصــن التابــع للمطــار شــهرين فقــط، وتمّيــز بتصميمــه البســيط، 
حيــث كان يحتــوي علــى غــرف مواجهــة للداخــل إضافــة إلــى برجــي مراقبــة، فيمــا تــم 
بنــاء مــدرج الطائــرات بالقــرب مــن البحــر. واليــوم، ُتعتَبــر هــذه المنطقــة حيــث كان 
يوجــد المــدرج قديمــY جــزءL مــن الحياة التجارية في الشــارقة حيث تنتشــر العديد من 
المحــال والمتاجــر والمقاهــي التــي يزورهــا الكثيــر مــن النــاس فــي مختلــف اMوقــات.
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تـاريــــخالطيران المدني في ا�مارات

تواريخ بارزة 
من قطاع الطيران 

في الشارقة

  1929
الخطوط الجوية الملكية تتقّدم �مارة الشارقة 

بطلب لبناء مطار فيها.

1940
القّوات الجوية الملكية البريطانية تستخدم 
مطار المحّطة كقاعدة خالل الحرب العالمية 

الثانية.

  1932
افتتاح مطار المحّطة والبدء باستقبال الرحالت الجوية 

في الشارقة.

 1950
استخدام الحصن كمقّر لقّوة ساحل ُعمان أثناء تولّيها مهّمة حفظ ا:من في 

المنطقة الواقعة بين المملكة العربية السعودية وُعمان.
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تـاريــــخالطيران المدني في ا�مارات

   1960
افتتاح مبنى جديد في مطار 

المحّطة وتحّول المطار إلى قاعدة 
تدريب للطّيارين.

   1977
افتتاح مطار الشارقة الدولي وإغالق مطار المحّطة الذي أصبح 

بحاجة 2عادة ترميم.

1971
القّوات الجوية الملكية البريطانية 
تغادر مطار المحّطة ودولة ا2مارات 

العربية المتحدة.

 1998
افتتاح متحف المحّطة في مكان المطار الرئيسي بعد إعادة ترميمه.
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جــديــــدةمــــدرج توّسـعــــات 

المدرج الجديد
التدشين: 2014

الطول: 4060 متر�
العرض: 60 متر�

التكلفة: 500 مليون درهم

مطار  بتمكين  الجديد  المدرج  إنشاء  أسَهم 
الشارق الدولي من تحقيق المزيد من النجاحات، إذ 
يتيح هذا المدرج الجديد هبوط الطائرات الكبيرة 
وا<جيال الجديدة من الطائرات Code F مثل بوينغ 800-747، 
 .AN225 وطائرات الشحن العمالقة أنطونوف ،A380 يرباصFوا
ويضم المدرج كجزء من المشروع ذاته 8 ممرات ربط وممرين 
للخروج السريع. ولقد أّدى هذا إلى تأمين خروج الطائرات من 
الطائرات، وزيادة  إلى مواقف  الرئيسي في أقصر وقت  المدرج 
الشحن  ومركز  المسافرين  ومبنى  المدرج  بين  الربط  فاعلية 
الجوي، كما يسهم في توفير الوقود المستخَدم في العمليات 

الجوية من وقت الهبوط حتى الوصول إلى مواقف الطائرات.
ونتيجة لهذا، ارتفع عدد الرّكاب المستخدمين للمطار بنحو 
التي  بالسنة  مقارنة   2014 العام  في  تقريب^  مسافر  مليون 

سبقته.
 وقد تم تجهيز المدرج بأحدث أنظمة المالحة الجوية واFضاءة 
وا<عمال اFلكتروميكانيكية لتتناسب مع مستويات التشغيل 
 CAT) قابلة للتطوير إلى مستوى التشغيل (CAT II) بكفاءة
للطيران  العامة  الهيئة  مواصفات  حسب  المعتَمدة   (IIIB
الدولية  والمنظمة  المتحدة  العربية  اFمارات  لدولة  المدني 
للطيران المدني، مما يعّزز مستويات السالمة ويمّكن العمل 

في ظروف الرؤية المنخفضة.
كما تم إنشاء برج مراقبة جديد وتم تزويده بأحدث أنظمة 
الجديد في  البرج  يتم استخدام هذا  الجوية، وسوف  المراقبة 
مطار  في  الجوية  الحركة  انسيابية  لضمان  الطارئة  الحاالت 

الشارقة الدولي.

ومن شأن عمليات التطوير المستمّرة في المطار أن تسهم 
يسمح  لهذا،  إضافة  الطائرات.  وحركة  الرّكاب  أعداد  زيادة  في 
إنشاء المدرج الجديد بقدرته على استيعاب الطائرات الضخمة، 

باستكشاف فرص وأسواق عمل جديدة.

 انطالق نحو ا<جواء
المدرج الجديد في مطار الشارقة الدولي يزيد القدرة االستيعابية 

لحركة الطائرات ويعّزز مستويات السالمة على ا�رض.

ي
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لمحة عامة عن قطاع الطيران المدني الدولي
يشهد قطاع الطيران المدني الدولي الكثير من النمو خصوص� وأنه ُيعّد من أكثر طرق السفر 
أمان�، وبالتالي فإنه يسمح للمسافرين استكشاف العالم بصورة أكبر ويسهم في تعزيز نمو 

اAعمال بمختلف قطاعاتها وتنّوعاتها. ويتمّيز هذا القطاع البارز من خالل التطّور المستمر 
الذي يقوم على اعتماد أحدث التقنيات والبرامج المبتَكرة التي من شأنها تشجيع اAفراد 

والمنّظمات والمؤّسسات المختلفة على النمو بهذا القطاع واالرتقاء به إلى مستويات أفضل 
وتحسين درجات الكفاءة والفعالية التي يتمّيز بها بشكل عام.

و!جل وصول قطاع الطيران إلى هدفه الطموح المتمّثل بتحسين 
معّدالت استهالك الوقود في ا!ساطيل الجوية بنسبة قدرها %1.5 

سنوي; بين 2010 و2020، فإنه يتوّجب على شركات الطيران العالمية 
ر بنحو 1.3 تريليون دوالر أمريكي تقريب;. شراء بتكلفة ُتقدَّ

ومن ناحية أخرى، يبلغ المعّدل 
الوسطي Kشغال الطائرات على 
المستوى الدولي حوالي %80، 

وهي نسبة أعلى من تلك 
الخاّصة بأي وسيلة نقل أخرى.

 12,000
طائــرة جديدة

وبمقارنة بسيطة، فإن البوق الذي تم 
استخدامه في بطولة العالم لكرة 

القدم للعام 2010 في جنوب أفريقيا 
والمعروف باسم الفوفوزيال يولّد حوالي 

127 ديسيبل من قّوة الصوت عند 
النفخ فيه بأقصى قّوة. أما طائرة إيرباص 

A380 العمالقة الحديثة فتقلع بهدوء 

كبير مشابه للصفير بقّوة صوت خفيفة 
نسبي; قدرها 82 ديسيبل.

لمحة عامةالطيران المدني الدولي 12



يوجد حالي� 1,397 شركة طيران تشّغل أسطوالً من 
حوالي 25,000 طائرة تعمل عبر 3,864 مطار" وضمن 

شبكة مسارات يبلغ طولها ماليين الكيلومترات والتي 
يشرف على إدارتها 173 موفر" لخدمات المالحة الجوية.

وبحلول 2026، فإنه من المتوّقع أن يسهم قطاع الطيران بنحو

 1 تريليون دوالر 
في إجمالي الناتج المحّلي العالمي.

وفي سياق عملية المقارنة أيض2، فلو كان قطاع الطيران المدني عبارة عن دولة 
معّينة، لكان قد حل في المرتبة

  21 عالمي
بين ترتيب الدول من ناحية إجمالي الناتج المحّلي مع 606 مليار دوالر سنوي2.

وتجدر اAشارة إلى أن هناك أكثر من

 58 ملـيـــون 
شخص حول العالم يعملون ضمن مجال الطيران وقطاع السياحة المرتبط به.
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العربيــة  ا�مــارات  دولــة  فــي  المدنــي  الطيــران  قطــاع  تطــّور 
المتحــدة بشــكل كبيــر علــى مــدى العقــود الماضيــة وهــو ال 
يــزال يشــهد الكثيــر مــن التقّدم والنمو بســرعة غير مســبوقة. 
ويعمــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي حاليــ= أكثــر مــن 225,000 شــخص علــى 
مســتوى الدولــة، وتشــير اDرقــام إلــى إمكانيــة توظيف ما يزيد عــن 400,000 
شــخص بحلــول العــام 2033. وعنــد النظــر إلــى الســرعة التــي نمــا فيهــا هــذا 
القطــاع، نــرى أن عمليــة التطــّور كانــت مذهلــة بالفعــل، لكنهــا فــي الواقــع 
تعكــس التــزام الدولــة بتعزيــز وتطويــر وتنميــة هــذا القطــاع الهــام ليحّقــق 

الكثيــر مــن االزدهــار والقــّوة.
ــزة فــي هــذا المجــال  قطعــت ا�مــارات العربيــة المتحــدة رحلــة طويلــة ومتمّي
علــى مــدى الســنوات الثمانيــن الماضيــة لتصــل إلــى مــا هي عليه اليــوم، حيث 
تضــم حاليــ=   429 مطــارات دوليــة فــي كل من أبوظبي، دبي، العين، الفجيرة، 
الشــارقة، رأس الخيمــة، إضافــة إلــى مطــار آل مكتــوم الدولــي في دبــي. وتلتزم 

كل هــذه المطــارات بجعــل الدولــة منطقــة الطيــران اDبــرز واDكثــر نجاحــ= علــى ت
المســتوى العالمــي فــي مجمــل قطــاع الطيــران المدنــي بشــكل عــام، وهــي 

تســتمر بالســعي نحــو اDفضــل دومــ= Dجــل تحقيــق هــذا الهــدف البــارز.
كمــا يوجــد فــي الدولــة 4 ناقــالت جويــة رئيســية هــي «االتحــاد للطيــران» و 
«طيــران ا�مــارات» اللتــان تســيطران إقيلميــ= علــى ســوق الســفر الطويــل، 
بينمــا تســتمر كل مــن «فــالي دبــي» و «العربيــة للطيــران» بزيــادة حّصتهمــا 
فــي ســوق الســفر القصيــر والمتوّســط علــى صعيــد المنطقــة. وتتمّتــع كل 
هــذه الشــركات بكثيــر مــن فــرص النمــو والنجــاح وإمكانيــة تطويــر اDعمــال 
الدوليــة مســتقبًال. ولقــد أصبحــت ا�مــارات العربيــة المتحــدة مركــزa لالبتــكار 
فــي ظــل المخّططــات البــارزة لعــدد مــن المشــاريع الرئيســية فــي مختلــف 
أنحــاء الدولــة، اDمــر الــذي سيســهم بإبقــاء ا�مــارات علــى تمــاس مباشــر 
مــع أحــدث التطــّورات التقنيــة الحاصلــة ضمــن هــذا المجــال علــى الصعيــد 

العالمــي وفــي كل اDوقــات.

2500
حركــة جوية يوميــة تقريب=

لمحة عامة عن قطاع الطيران المدني 
في دولة ا�مارات العربية المتحدة

7
مطــارات دولية

225,000
موّظــف ضمن قطــاع الطيران

400,000
 موّظــف متوّقــع تعيينهــم بحلول

العام 2033

4
ناقــالت وطنية

لمحة عامةالطيران المدني في ا�مارات 14





أرقام 2015مطار الشــارقة الدولي 

مطار الشارقة الدولي
 أرقام 2015

يناير 

فبراير 

مارس 

أبريل 

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر 

نوفمبر 

ديسمبر**

المجموع

الـركــابالرحالت

5,441 

4,957 

5,654 

5,532 

5,591 

5,374 

5,875 

6,060 

5,987 

5,973 

5,680

6,213 

68,337

367,238

307,623

345,005

353,289

344,483

310,842

316,799

420,754

377,698

368,497

343,119

383,383

4,238,730

281 

242 

290 

291 

335 

282 

290 

274 

255 

226 

202

235 

3,203 

342,578

300,939

347,735

331,046

332,215

335,577

387,211

361,500

362,555

345,216

340,128

359,162

4,145,862 

124,189

120,280

130,844

128,833

133,997

128,632

133,306

146,643

144,722

146,852

134,475

152,784

1,625,557

1,910

1,928

3,032

1,480

13

242

0

0

631

144

0

150

9,530

5,722 

5,199

5,944

5,823

5,926

5,656

6,165

6,334

6,242

6,199

5,882

6,448

71,540 

835,915

730,770

826,616

814,648

810,708

775,293

837,316

928,897

885,606

860,709

817,722

895,479

10,019,679

القادمونالمجدولة
غير 

العبورالنقلالمغادرونالمجدولة المجموعالمجموع
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أرقام 2015مطار الشــارقة الدولي 

يناير 

فبراير 

مارس 

أبريل 

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر 

نوفمبر 

ديسمبر**

المجموع

الشحنات

5,698

6,139

7,096

6,875

7,191

7,565

6,972

7,008

7,502

7,151

7,114

7,440

83,751

7,408

7,410

9,236

9,185

9,856

10,185

8,174

8,425

8,123

7,455

7,943

7,756

101,183

2,016

2,244

2,391

2,696

2,549

2,787

2,248

2,417

2,619

2,447

2,605

2,545

29,564

1,388

1,230

1,946

1,761

1,857

1,313

1,745

1,964

1,501

1,343

1,423

1,398

18,869

4,004

4,488

4,766

5,376

5,100

5,508

4,450

4,820

5,272

5,454

5,252

5,674

60,164

15,122

15,793

18,723

18,756

19,569

20,537

17,394

17,877

18,244

17,053

17,662

17,741

214,498

العبورالمغادرةالقادمة
الشحن 
الجوي

الشحنات 
المحولة المجموع

كل ا�وزان بالطن
@@ ا�رقام المتوّقعة لشهر ديسمبر 2015 
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مــرافــــقمطار الشــارقة الدولي

مجموعة مرافق وتسهيالت رائدة وفق أرقى المعايير العالمية لضمان 
تمّتع الرّكاب برحلة سلسة وممتعة دون أي مشاكل.

التصريح لمرافقة العائلة
ا	فراد  	حد  تصريح�  الدولي  الشارقة  مطار  يوفر 
لمرافقة عائلته إلى منطقة تخليص إجراءات السفر. 
يرجى االتصال بالهاتف رقم 5581111 06 للمزيد 

من المعلومات.

تأشيرات الزيارة
بإجراءات  الخاص  التالي  التفصيلي  الشرح 
ومتّطلبات الحصول على التأشيرة هو 	جل توفير 
المعلومات فقط، وهذه اEجراءات خاضعة للتغيير 

دون إشعار مسبق.
على  للحصول  سفركم  بوكيل  االتصال  يرجى 
على  الحصول  إجراءات  حول  المعلومات  أحدث 

تأشيرات الزيارة.
يمكن للمقيمين في دولة اEمارات العربية المتحدة 
العائلة  أو  ا	صدقاء  دعوة  في  يرغبون  الذين 
لزيارتهم، تقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة 

من خالل «وكالة مطار الشارقة للسفريات» (ساتا).

المواد المحظورة
تماشي� مع ا	نظمة واEجراءات الخاّصة بالحفاظ على 
التي  المواد  تشمل  الدولة،  في  والسالمة  ا	من 
يحظر مطار الشارقة الدولي على الرّكاب القادمين 

حملها معهم ما يلي:
@ المؤّثرات العقلية.

@ ا	حياء البرية المهّددة باالنقراض.
@ ا	سلحة النارية.

@ المقاالت والمنشورات غير ا	خالقية.
@ ا	طعمة البحرية الصالحة لaكل غير المطبوخة، 

الموبوءة  المناطق  من  والخضراوات  والفواكه 
بالكوليرا.

من  تصريح  على  الحصول  يتعّين  القيود:   @
السلطات المحلية لنقل ا	سلحة النارية.

البنوك ومراكز الصرافة
مطار  في  المالية  االحتياجات  كافة  تلبية  تتم 
الشارقة الدولي، حيث يوجد في المبنى الرئيسي 
فرع� 	حد المصارف، عدد من أجهزة الصراف اeلي 

وعدد من مراكز صرافة العمالت.

وسائل االتصال
الهواتف  أجهزة  المطار  أرجاء  مختلف  في  تتوفر 
حيث يمكن إجراء مكالمات دولية باستخدام النقود 
أو البطاقات اEئتمانية، علم� أن االتصاالت الهاتفية 
داخل إمارة الشارقة مجانية. كما تتوافر أيض� خدمات 
البريد اEلكتروني واEنترنت للمسافرين والجمهور.

ردهة المطاعم
توفر  التي  المطاعم  من  مجموعة  المطار  يضم 
تشكيالت متنّوعة من أشهى المأكوالت العالمية 

التي تناسب جميع ا	ذواق.

صاالت الدرجتين ا1ولى ورجال ا1عمال
الخدمات  بأحدث  مجّهزة  صاالت  المطار  يوفر 
والمرافق وفق أرقى المعايير العالمية. وتضم هذه 
الصاالت مختلف وسائل الراحة والخدمات مع تقديم 

المرّطبات والوجبات الخفيفة.

خدمات هال
بحيث  الساعة  مدار  على  «هال»  خدمة  تتوافر 
تساعد المسافرين على العبور في المطار بسرعة 

وسهولة تاّمة. 

التسّوق في السوق الحرة
الشارقة  مطار  في  الحرة  السوق  عمليات  تدير 

 مرافق وخدمات عالية المعايير
في مطار الشارقة الدولي
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مطار الشــارقة الدولي

تقّدم  حيث  الشارقة»  «دوفري  شركة  الدولي 
التجارية  العالمات  للمسافرين منتجات من أشهر 
العالمية بأسعار ال يمكن مضاهاتها في معظم 

مطارات العالم.

منطقة لعب ا�طفال
توجد منطقة مخّصصة للعب ا7طفال في صالة 
المغادرين، وقد ُصّممت بحيث تتيح للصغار قضاء 
أوقات حافلة بالمرح بينما يستمتع الكبار بالتسّوق 

وتناول الطعام أو االسترخاء في الصاالت.

المسجد
تتوافر أماكن مخّصصة للصالة في منطقة الترانزيت 
ضمن المبنى الرئيسي للمطار، وكذلك في صالة 
في  مصليات  وتوجد  ا7رضي).  (الطابق  المغادرين 

مبنيي الشحن الشرقي والغربي 1 و2.

نقل ا�متعة
يقّدم مطار الشارقة الدولي خدمات مالئمة لنقل 
ا7متعة لمساعدة المسافرين في نقل أمتعتهم 
لتقديم هذه  ويوجد مكتب  رمزية.  مقابل رسوم 

الخدمة في صالة المغادرين.

الخدمات الطبية
تحتوي الصالة الرئيسية في مطار الشارقة الدولي 
على عيادة طبية مجّهزة بأحدث المعّدات، إضافة 

إلى صيدلية. وتقّدم العيادة والصيدلية الخدمات 
للمسافرين والجمهور.

قاعة االستقبال والترحيب
خاصة  صالة  المطار  في  القادمين  مبنى  يضم 
لالستقبال والترحيب لتوفير الراحة للعمالء الذين 
ينتظرون وصول أقربائهم أو زمالئهم المسافرين. 
مختلف  لتلبية  ومتاجر  مطاعم  الصالة  وتضم 

المتطّلبات.

غرف المدخنين
لكن  الدولي،  الشارقة  مطار  في  التدخين  ُيحظر 
هناك غرف\ خاّصة للمدخنين في مناطق محّددة 

للراغبين في التدخين.

سيارات ا�جرة
صالة  خارج  المطار  في  ا7جرة  سيارات  تتوافر 

القادمين مباشرة.

حافالت المطار
تتوفر حافالت مخّصصة للمطار وذلك لنقل الرّكاب 

من وإلى وسط المدينة مقابل رسوم رمزية.

فندق الترانزيت
متابعة  قبل  لديك  المتوفر  الوقت  من  استفد 
رحلتك من مطار الشارقة الدولي لالسترخاء والراحة 

مــرافــــق

في الفندق الموجود ضمن المطار.

االستعالمات
احتياجات  كل  لتلبية  «ساتا»  مكاتب  بزيارة  قم 
السفر لديك، أكان فيما يخص ا7عمال أو الترفيه، 
حيث تحرص الشركة على تحقيق كل ما تطلبه 

في هذا المجال.
مكتب «ساتا» في المطار (مفتوح على مدار الساعة 

طوال أيام ا7سبوع)
هاتف: 5084080 9716+  

مكتب «ساتا» وسط مدينة الشارقة
ص. ب:، 8، الشارقة

هاتف: 5618888 9716+ 
sata@emirates.net.ae :بريد إلكتروني

19







لمحة على شركة طيرانالعربية للطيران

العربية للطيران نجاح مستمر
تتابــع «العربيــة للطيــران»، أول شــركة طيــران اقتصــادي فــي منطقــة الشــرق ا
وســط وشــمال 
أفريقيــا، مســيرتها للســيطرة علــى قطــاع الســفر ا.قليمــي قصيــر المــدى، ولقــد كســبت منــذ 
انطالقتهــا العديــد مــن الجوائــز البــارزة ممــا يشــير بوضــوح إلــى النجــاح الكبيــر الــذي تتمّتــع به.
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شــركة  أول  للطيــران»،  «العربيــة  تتابــع 
الشــرق  منطقــة  فــي  اقتصــادي  طيــران 
مســيرتها  أفريقيــا،  وشــمال  ا*وســط 
الناجحــة فــي قطاع الســفر ا-قليمي قصير المــدى، ولقد 
كســبت منــذ انطالقتهــا العديــد مــن الجوائــز البــارزة مما 

يشــير بوضــوح إلــى النجــاح الكبيــر الــذي تتمّتــع بــه.

ــزة جــدI للشــركة، حيــث  ولقــد كانــت 2015 ســنة ممّي
عملــت علــى توســعة شــبكة خطوطهــا لتصــل اليــوم 
عــدد  زادت  كمــا  بــارزة،  وجهــة   115 مــن  أكثــر  إلــى 
 Pالطائــرات العاملــة ضمــن أســطولها ليصبــح مكّونــ
 Iجديــدة، وافتتحت مركز A320 مــن 44 طائــرة إيربــاص
دوليــP جديــدI فــي عّمــان بالمملكــة ا*ردنيــة الهاشــمية. 
للطيــران»  «العربيــة  تمّيــزت  كّلــه،  هــذا  جانــب  إلــى 
قطــاع  ضمــن  رائديــن  مهّميــن  إنجازيــن  بتحقيــق 
الطيــران الســنة الماضيــة، حيــث قامــت بطــرح برنامــج 
اقتصــادي  طيــران  شــركة  أول  لتصبــح   Airewards
ــا تقــّدم  فــي منطقــة الشــرق ا*وســط وشــمال أفريقي
برنامــج مكافــآت لصالــح عمالئهــا. إضافــة لهــذا، فقــد 
الشــرق  مــن  اقتصــادي  طيــران  شــركة  أول  أصبحــت 
ا*وســط وأفريقيــا تدخــل الســوق الصينــي وذلــك عبــر 
تســيير رحــالت عاديــة دون توّقــف إلــى أورومكــي التــي 

ُتعــّد أكبــر مدينــة فــي غــرب الصيــن.
حــول هــذا، قــال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
خــالل  مــن   2015 العــام  «تمّيــز  للطيــران»:  «العربيــة 
التوّســع الكبيــر واالبتــكار الحقيقــي فــي شــركة «العربية 
للطيــران». فلقــد تــم إطــالق كل المبــادرات الجديدة على 
مــدى ا*شــهر الـــ12 الماضيــة مــع هــدف أساســي وهــو 
توفيــر المزيــد مــن القيمــة والمرونــة والمالءمــة لصالــح 
العمــالء. ولقــد أســعدتنا كثيرI االســتجابة المتمّيزة التي 
القيناهــا مــن ِقَبلهــم ممــا ســاعد الشــركة علــى تحقيــق 

إنجــازات جديــدة فــي العــام 2015.»

الجوائز المكتَســبة في العام 2015
«أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق    

ا*وسط» خالل حفل توزيع جوائز «سكاي تراكس 
العالمية لشركات الطيران» في فرنسا، وجائزة 

«أفضل شركة طيران اقتصادي» خالل حفل توزيع 
جوائز «منتدى السياحة العالمي» 2015 في تركيا.

جائزة «االبتكار في خدمة العمالء» خالل حفل توزيع    
جوائز «إنجازات الطيران».

جائزة «أفضل طيران اقتصادي للعام» وجائزة «أفضل    
شركة طيران للعام في الشرق ا*وسط» خالل حفل 

توزيع جوائز مجّلة «آفييشن بزنس   2015».

ت
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ضمن ا*ســطول

أعداد الرّكاب خالل الستة أشهر ا*ولى من 
العام 2015:

 3.6
مليون مسافر

ا-يرادات خالل الستة أشهر ا*ولى من العام 2015: 

1.75 مليار درهم
ا*رباح الصافية خالل الستة أشهر ا*ولى من العام 2015:

237 مليون درهم

23لمحة على شركة طيرانالعربية للطيران



تتيح خدمات «هال» التمّتع بتجربة سفر سلسة 
وسريعة جد*، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول أو 
المغادرة بأسلوب راق سريع، إضافة إلى ا,جراءات 

الرسمية للتأشيرات وخدمات ا9متعة وتقديم الخدمات 
الشاملة في مجال التأشيرات.

تجربة كبار الشخصيات
تتم مرافقة العمالء الذين يحصلون على خدمات «هال» إلى 

مكاتب فاخرة مخّصصة ,نهاء إجراءات الصعود إلى الطائرة 
وكذلك مكاتب خاّصة لIمن وموّظفي الهجرة والحصول على 

أولوية الدخول عبر بّوابات الصعود إلى الطائرة. ويقّدم هذه 
الخدمات فريق «هال» الذي يتقن عّدة لغات، وتتمّيز التجربة 

بأكملها بأنها تستغرق سبع دقائق كمعّدل وسطي للوقت.

تأشيرة عند الوصول
يعمل فريق «هال» المتخّصص على إنهاء كافة ا,جراءات 

الرسمية المتعّلقة بتأشيرات الضيوف، مما يضمن عملية 
وصول سهلة في الشارقة دون أي عوائق. وتشمل الخدمات 
تأشيرات العبور لمّدة 96 ساعة للمسافرين الذين يتقّدمون 

بطلب الحصول على هذه التأشيرة من خالل مكاتب «العربية 
للطيران» في دولهم أو أثناء الوصول إلى الشارقة. وتخضع 

جميع التأشيرات لموافقة دوائر الهجرة المختّصة.

الباقة الذهبية
بالنسبة للمسافرين المغادرين من مطار الشارقة، تقّدم باقة 

«هال» الذهبية للعمالء تجربة سفر فاخرة تشمل خدمة نقل 
ا9متعة وخدمة االستقبال والمساعدة والمرافقة إلى صالة 

الـوصـــول والمـغــــادرةخدمـات هـال

درجة رجال ا9عمال.

كما يحظى العمالء بفرصة تخصيص الخدمات التي يرغبون 
الحصول عليها وفق احتياجاتهم وحتى اختيار الخدمة التي 
تالئمهم على حدة. كما تتوفر الخدمات الخاّصة لكبار السن 

وا9شخاص الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

ُتعّد خدمات «هال» بالفعل ذات قيمة عالية جد* وهي توفر 
الكثير من الراحة والمالءمة للمسافرين.

للمسافرين الصغار
يمكن للرّكاب الصغار الذين ال يرافقهم أي شخص بالغ السفر 

بأمان وراحة تاّمة ويمكن لIهل الشعور بالطمأنينة وراحة 
البال الكاملة بأن أوالدهم سيحصلون على أفضل الخدمات. 

فأثناء مرحلة المغادرة، توفر «هال» صالة انتظار آمنة، مع أولوية 
الصعود إلى الطائرة إلى جانب توفر أوراق ثبوتية للطفل 

مع طاقم الطائرة. وعند الوصول إلى الوجهة المرغوبة، يتم 
استقبال ا9طفال عند باب الطائرة من ِقَبل فريق عمل «هال». 
وبعدها يتم تخليص إجراءات السفر قبل متابعة الرحلة إلى 

وجهة إضافية.

.جراء الحجوزات
يمكن حجز خدمات «هال» عبر ا,نترنت من خالل موقع «العربية 

للطيران»، أو عبر الهاتف أو في المكتب الموجود في المطار.
www.hala-services.com :الموقع ا.لكتروني

مركز اتصاالت «هال»: 5581100 6 971+
hala-services@sharjahaviation.com :البريد ا.لكتروني

هـــــال
أفضــل خدمــات الوصــول والمغــادرة فــي مطار الشــارقة الدولي

ت
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ســاتــاسفـــر

أنجــز كل متطّلبــات الســفر مــع «وكالــة مطــار الشــارقة للســفريات»

دع «وكالة مطار الشارقة للسفريات» (ساتا) تتولّى 
السفر  متطّلبات  كافة  وإنجاز  تنظيم  مهّمة 
التامة وتقوم برحلة  بالراحة  لديك بحيث تستمتع 
معّقد4  أمر4  يكون  قد  عطلة  ;ي  التخطيط  إن  سلسة.  ممّيزة 
الطيران  حجوزات  بإجراء  ا;مر  يتعّلق  عند   Eوخصوص قليًال 
وشراء التذاكر واختيار باقات العطالت الداخلية والخارجية وفق 
ا;مر  وكذلك  العائلة،  أو  لOفراد  المختلفة  والرغبات  المتطّلبات 
اQمارات  دولة  زيارة  تأشيرات  وإصدار  الفنادق  لحجوزات  بالنسبة 
العربية المتحدة وخدمات التأشيرات الدولية وحجز سيارات اQيجار 
وغيرها العديد من ا;مور ا;خرى المختلفة والهاّمة. وهنا يأتي دور 

«وكالة مطار الشارقة للسفريات» لتقوم بكل هذا بالنيابة عنك.
«تم تأسيس «ساتا» التابعة لـ»هيئة مطار الشارقة» في العام 

1984 وهي ا[ن ُتعّد رائدة في السوق بهذا المجال.

خدمات العمرة مع «ساتا»
بين  ممتازة  بسمعة  للسفريات»  الشارقة  مطار  «وكالة  تحظى 
العمالء لتوفيرها أرقى الخدمات لحّجاج بيت ا^ الحرام بأسعار 
معقولة جد4. ويتمّيز الموّظفون بالتزامهم العميق واحترافيتهم 
العالية ;جل تعزيز معايير الخدمات التي يقّدمونها إلى الحّجاج. 
على  لتركيزها  نظر4  الطيبة  السمعة  بهذه  الشركة  وتتمّتع 

وتدريبهم حول  الموّظفين  وتعزيز مهارات  الخدمات  تسهيل 
اQدارة  إلى جانب تركيز  المتغّيرة،  الحّجاج  متطّلبات واحتياجات 

على مفهوم الخدمات دائمة التطّور والتحّسن. 

خدمات التأشيرات مع «ساتا»
خدمات  بتوفير  للسفريات»  الشارقة  مطار  «وكالة  تتمّيز 
المتحدة بأسعار معقولة ودون  العربية  اQمارات  إلى  التأشيرات 
الحاجة لكثير من ا;وراق والمعامالت الرسمية. ويمكن للسّياح 
االختيار بين التأشيرة السياحية لفترة شهر واحد أو تأشيرة زيارة 

سارية الصالحية لفترة ثالثة أشهر.

السفر السريع
الواليات  أستراليا،  كندا،  اليابان،  أوروبا،  وجهتك،  كانت  مهما 
ا;خرى،  الدول  من  العديد  وغيرها  كوريا  ا;مريكية،  المتحدة 
يمكن لوكالة «ساتا» إيصالك براحة وسرعة عبر أنظمة القطارات 

السريعة المتوفرة في هذه الدول.
”يمكنك الثقة بوكالة مطار الشارقة للسفريات لتلبية كافة 
لجميع  االنتباه  ضمان  مع  لديك  السفر  ومتطّلبات  احتياجات 
السفريات  وكالة  ِقَبل  من  االعتبار  بعين  وأخذها  التفاصيل 

الرائدة في دولة اQمارات العربية المتحدة.“

وكالة مطار الشارقة للسفريات

د
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عنــد الســفر من مطــار الشــارقة الدولي، 
ُينَصح بتوفير بعض الوقت لالســتمتاع 
بالتســّوق فــي «دوفــري» حيــث تتوفــر 
تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات التــي تلّبي مختلف 
الســوق  وهــذه  المســافرين.  وأذواق  متطّلبــات 
الحــّرة ُتعــّد وجهــة مثاليــة للحصــول علــى الهدايــا 
ــزة مــن اCمــارات العربيــة المتحــدّة  والتــذكارات الممّي
إضافــة بالطبــع إلــى العديــد مــن المنتجــات الفاخــرة.

ــد عــن 50 ســنة خبــرة فــي  ــع «دوفــري» بمــا يزي تتمّت
مجــال التجزئــة بقطــاع الســفر، وهــذا فقــط يشــّكل 
ــارز للشــركة باعتبارهــا  أحــد اRســباب وراء النجــاح الب

مــن أهــم شــركات البيــع بالتجزئــة فــي قطــاع الســفر ع
العالمــي.

حول الشركة
مجـال  فـي  متخّصصـة  دوليـة  شـركة  «دوفـري»   •
التجزئـة بقطـاع السـفر ولديهـا عمليـات فـي أكثـر 

دولـة.  62 مـن 
فـي  متجـر   2000 مـن  أكثـر  «دوفـري»  تشـّغل   •
البحريـة  الموانـئ  البحريـة،  الخطـوط  المطـارات، 

السـياحية. المواقـع  مـن  وغيرهـا 
مـن  ممّيـزة  تشـكيلة  لزبائنهـا  «دوفـري»  تقـّدم   •
العالمـات التجاريـة الراقيـة مـن أكثـر مـن 1500 شـركة.

مـتـعـة التـسـّوق
أثنــاء المغــادرة في «دوفري»
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• يعتمــد الزبائــن علــى الخدمــات المحترفــة التــي 
يقّدمهــا مــا يزيــد عــن 31,000 موّظــف لــدى 

«دوفــري».
• عالميــ+ ومحليــ+، تنشــط «دوفــري» بقــّوة علــى 
المســتوى الدولــي حيــث تنتشــر أعمالهــا فــي 

خمــس قــاّرات.
• تتمّتــع «دوفــري» برؤيــة واضحــة وهــي أن تصبح 

الشــركة اCكثــر ابتــكار? وربحيــة في مجالها
مــن  تقريبــ+   %24 نســبة  «دوفــري»  تشــّكل   •

الســفر. بقطــاع  التجزئــة  ســوق 

التّسوق في ا�جواء
مجــال  فــي  العمالقــة  الشــركة  هــذه  تتمّيــز 
التجزئــة بقطــاع الســفر بعالقتهــا القويــة مــع 
شــركة «العربيــة للطيــران» حيــث تتيــح للناقلــة 
توفيــر تجربــة ممّيــزة للســوق الحــّرة علــى متــن 
الطائــرات أيضــ+. وتقــّدم «دوفــري» للمســافرين 
تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات التــي تشــمل 
المأكــوالت والمرّطبــات عاليــة الجــودة، الحلويــات، 
العطــور الراقيــة، الســاعات الفاخــرة، المجوهــرات 
القّيمــة وقطــع الموضــة الشــهيرة، وكل هــذا 

بأســعار ال تضاهــى.

مستقبل «دوفري»
تلتزم «دوفري» الشــارقة بتقديم المنتجات وفق 
أعلــى معاييــر الجــودة، وهــي تضــم مجموعــة 
ــز بتوفيــر تجربــة  مــن الموّظفيــن اCكفــاء وتتمّي
منــح  علــى  الشــركة  وترّكــز  ممتعــة.  تســّوق 
المســافرين أفضــل تجربــة تســّوق حــّرة بقــدر 
اXمــكان. وفــي ظــل النمــو الــذي يشــهده مطــار 
ترّكــز  المســافرين،  بحركــة  الدولــي  الشــارقة 
«دوفــري» علــى تطويــر المتاجــر لتلبيــة احتياجات 
ومتطّلبــات الكثيــر من المســافرين من مختلف 
«دوفــري»  وتســتمر  والخلفيــات.  الجنســيات 
باســتقطاب باقــة مــن أفضــل العالمــات التجاريــة 
الدولــي  الشــارقة  مطــار  لمزايــا  نظــر?  الدوليــة 
وفــرص حصــول هــذه العالمــات علــى مزيــد مــن 

اXقبــال.
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تتولـّـى «ألفــا لخدمات الطيران» 
مســؤولية تشــغيل كافة مرافق 

التمويــن في مطار الشــارقة الدولي 
تقريبــ,، وهــي تلّبي متطّلبات وأذواق المســافرين 

فــي الصــاالت المخّصصــة لدرجة رجال ا1عمال والدرجة 
ا1ولــى إضافــة إلى مقهــى «وورلد نيوز»، مقهى 

«ميــد» وصالــة «كاتالينا» الموجودة كّلها في قســم 
اDقــالع مــن المطار. ويتم تحضيــر جميع الوجبات 

مــن المكّونــات الطازجة وعاليــة الجودة وهي تتمّيز 
بنكهاتهــا المســتوحاة مــن مختلف أنحاء العالم. 

وعبــر االلتــزام التام بالمكّونــات الحالل واعتماد أرقى 
معاييــر النظافــة الصحية، يمكن للضيوف االســتمتاع 
بتجربة تناول أشــهى المأكوالت قبل الســفر. ويقوم 

عــادة الطهــاة الحائزون علــى جوائز بارزة بالتواصل 
مــع الضيــوف بانتظام أثنــاء تواجدهم في المطار 

بهــدف التعــّرف على إمكانية تحســين وتطوير لوائح 
الطعــام أكثــر وفق, لــVذواق المتغّيرة والمتعّددة 

إضافة 1ســاليب تحضير الطعام الســائدة.

ت

التموين على متن الطائراتألفـا لخدمـات الطيـران

التمويــن على متن الطائرات
ال تقــوم «ألفــا لخدمات الطيــران» بتقديم الوجبات 

علــى ا1رض فحســب، بل تعمــل على توفير أفضل 
ا1طبــاق علــى ارتفاعات شــاهقة تصل إلى 30 ألف 

قدم فوق ســطح ا1رض. وبكونها شــركة التموين 
الرئيســية لــدى «العربية للطيــران»، تعمل «ألفا» على 
تحضير تشــكيلة شــاملة من الوجبات لتلبية أذواق 

العديــد من الجنســيات وأصحاب الثقافــات المختلفة. 
وفــي ظــل الحاجة العتماد العديــد من العمليات 

المختلفــة لتقديــم الوجبات الســاخنة والباردة على 
متــن الطائــرة، تتمّيز «ألفا» بقدراتها اللوجيســتية 

االســتثنائية وســعيها لتوفير أفضل الوجبات عالمية 
المســتوى لكافة العمالء.

 58
مطار_ يعتمد على خدمات

التموين من ألفا

ألـفـا لخــدمـات الطيــران
أرقى الخدمات في ا�جواء وفي مطار الشارقة الدولي
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إضافة إلى التمّتع بموقع متمّيز، فإن الشراكة بين 
«جاما للطيران» و«هيئة مطار الشارقة» تهدف 

لتحقيق طموحات الشارقة بأن تصبح مركز' رائد' 
ضمن قطاع الطيران الخاص.

تشّكل دولة ا>مارات العربية المتحدة ثالث أكبر   •
سوق (17%) للطائرات الخاّصة في الشرق اCوسط.

تأتي ا>مارات العربية المتحدة مباشرة بعد   •
المملكة العربية السعودية وتركيا في هذا 

المجال.
يوجد حاليO 792 طائرة خاّصة في المنطقة.  •

الـطـيــران الخـــاص
يشهد سوق الطيران الخاص نمو� سريع� حول العالم بشكل عام، 

لكن ال تزال أمريكا الشمالية تشّكل النسبة ا)كبر من إجمالي 
حركة الطيران الخاص حول العالم.

توزيع ا�ســاطيل للعام 2015: النســبة حســب المنطقة

أمريكا الشمالية: 63%
عدد الطائرات النّفاثة 12,123

عدد الطائرات بمحّركات الدفع 
التوربينية 5,846

أمريكا الالتينية: 15%
عدد الطائرات النّفاثة 2,467
عدد الطائرات بمحّركات الدفع 

التوربينية 1,781

أوروبا: 12%
عدد الطائرات النّفاثة 2,589

عدد الطائرات بمحّركات الدفع 
التوربينية 756

الشرق اCوسط: 1%
عدد الطائرات النّفاثة 395

عدد الطائرات بمحّركات الدفع التوربينية 24
آسيا-الباســيفيك: 5%

عــدد الطائــرات النّفاثة 1,031
عــدد الطائرات بمحــّركات الدفع 

التوربينيــة 429

أفريقيا: 3٪
عدد الطائرات النّفاثة 437

عدد الطائرات بمحّركات الدفع 
التوربينية 356

العــدد ا>جمالــي العالمي
الطائــرات النّفاثة 19,283

الطائــرات بمحــّركات الدفــع التوربينيــة 9,263

لمحة عامةطيـران خاص

كما هو الحال بالنسبة لمختلف مجاالت 
الطيران في دولة ا>مارات العربية 

المتحدة، فإن سوق الطيران الخاص 
يشهد المزيد من التوّسع والنمو. ولقد تمّيز العام 
الماضي بكثير من التغّيرات في السوق مع انتقال 

العديد من موفري خدمات الطيران الخاص من مطار 
دبي الدولي كثير االزدحام إلى دبي ورلد سنترال.

وفي مطار الشارقة الدولي، يوجد صالة خاصة 
بشركة «جاما» التي تشهد إقباالً كبير' من ِقَبل 

المسافرين من رجال اCعمال. وعبر توفير الخدمات 
الراقية وفق المعايير العالمية مع أوقات عبور قصيرة، 

ك
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«جامـا  اختـارت   ،2012 العـام  فـي 
الدولـي  الشـارقة  مطـار  للطيـران» 
مـدى  وعلـى  لهـا.  جديـد  كمركـز 
الشـارقة  مطـار  تمّيـز  الماضيـة،  القليلـة  السـنوات 
بمعاييـر الجـودة والكفـاءة التـي يتمّتـع بهـا إضافـة 
الـذي  المثالـي  الجغرافـي  موقعـه  إلـى  بالطبـع 
يمّكنـه مـن تلبيـة متطّلبـات الخدمـات المتمحـورة 
سـواء.  حـد  علـى  الشـمالية  وا@مـارات  دبـي  حـول 
وتتيح الخدمات التي توفرها «جاما» لصالح العمالء 
مـن مختلـف أنحـاء دولـة ا@مـارات العربيـة المتحـدة 
إمكانيـة االسـتفادة منهـا بسـهولة بشـكل مريـح 

.Kجـد ومالئـم 
«جامـا»  لشـركة  التابـع  الطيـران  مركـز  يتمّيـز 
الخدمـات  توفـر  مـع  والمعاصـر  اPنيـق  بتصميمـه 
الشـخصية لـكل عميـل علـى حـدة دون أي عوائـق. 
الخيـار  الشـارقة  فـي  المركـز  هـذا  أصبـح  وبالتالـي 
المشـّغلة  الشـركات  مـن  للعديـد  المفّضـل 

مـن  المزيـد  عـن  تبحـث  التـي  الخاّصـة  للطائـرات 
والفعاليـة. المالءمـة 

توفـر «جامـا للطيـران» التـي تأّسسـت العـام 1983 
فارنبـوروغ  فـي  اVن  الرئيسـي  مقّرهـا  ويوجـد 
بالمملكـة المتحـدة خدمـات إدارة الطائـرات، تأجيـر 
للمهـام  الدعـم  اPرضيـة،  العمليـات  الطائـرات، 
الخاّصـة والدعـم والمسـاعدة في مجـال البرمجيات 
وتقنيـات االتصاالت. وبعد عمليـات اندماج متعّددة 
السـوقية للشـركة  القيمـة  جـرت مؤخـرK، أصبحـت 

ُتقـّدر بنحـو ٧٤٥ مليـون درهـم.

الخدمات المتوفرة في مركز 
الشركة بالشارقة:

تأجير الطائرات.  •
إدارة الطائرات.  •

 EASA, صيانة للخطوط مصادق عليها من  •
FAA والهيئة العامة للطيران المدني بدولة 

ف

جــامـــا للـطـيـران
قّمة الرقي مع جاما

جاما للطيرانالـطـائــرات الخــاصــة

ا@مارات العربية المتحدة.
تزويد الوقود.  •

توفير المرائب للطائرات التي يوجد مقّرها في   •
المطار والطائرات العابرة.

خدمات كاملة لوصول وإقالع الطائرات والرّكاب  •
مكتب جمارك وهجرة مخّصص.  •

10 دقائق إلى مدينة الشارقة و20 دقيقة إلى   •
منطقة اPعمال في دبي بالسيارة، 5 دقائق عبر 

الطائرة المروحية.
توفر مجموعة متعّددة من خيارات ا@قامة   •

الفندقية في دبي والشارقة بأسعار خاّصة.
توفر خيارات السائق الخاص ونقل الطواقم.  •

فندق ومطاعم في المطار للطواقم.  •
مواقف لسيارات الطواقم لفترات طويلة.  •

مساعدة في التخطيط للرحالت.  •
خدمات التنظيف الداخلي والخارجي للطائرات.  •

خدمات التموين.  •

تواريخ هامة:
تأسيس شركة «جاما للطيران المحدودة».  1983

الحصول على أول رخصة لمباشرة   1984
العمليات.

بدء العمل مع خدمات ا@سعاف   1991
االسكتلندية.

االستحواذ على «بوند للطيران المحدودة».  1997
االستحواذ على «باليموث للطيران الخاص».  2001

االستحواذ على «ليز أفيونيكس».  2008
الحصول على رخصة الطيران في ا@مارات   2010

العربية المتحدة.
 FAA الحصول على المصادقة الكاملة من  2011

للعمل في الواليات المتحدة اPمريكية.
بدء العمليات في مطار الشارقة الدولي.   2012

الحصول على الموافقة للطيران إلى    2014
سويسرا.

بدء التداول بأسهم الشركة في بورصة    2015
لندن.
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تعمل  شاشات  وتوفير  ا�نترنت،  عبر  للبضائع 
تحديثات  لتوفير  منتقاة  مواقع  في  باللمس 
جانب  إلى  الشحنات.  مواقع  حول  مستمّرة 
مناولة  في  الترميز  نظام  المطار  استحدث  هذا، 
في  وا>ساليب  التقنيات  أحدث  باعتماد  البضائع 
قطاع الشحن، كما يقّدم خدمات شحن متكاملة 
تطويرات  المركز  ويشهد  الباب».  إلى  الباب  «من 
متواصلة لتعزيز دور المطار في عمليات الشحن 
مركز  حّقق  وقد  ا>وسط.  الشرق  منطقة  في 
الشحن في مطار الشارقة الدولي سمعة رفيعة 
وكفاءة،  بسرعة  فيه  الشحن  عمليات  إنجاز  في 
فضًال عن عملياته التشغيلية الفريدة والمصّممة 
بأسعار  كافة  العمالء  احتياجات  لتلبية   Tخصيص
تنافسية للغاية وتوفير خدمات إمدادات الشحن 
لمناطق متعّددة في جنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا.

الممّيزات الرئيسة:
مستودعات  ومنطقة  ضخمة  شحن  محّطة   

كبيرة.
البضائع  مناولة  في  عاليتان  وكفاءة  سرعة   

وإنهاء إجراءات الشحنات.
أنظمة تتّبع وتعّقب حديثة.  

مخّصصة  ومناطق  خاّصة  مناولة  عمليات   
التلف  سريعة  والمواد  المواشي  لشحن 

والسلع الخطرة.
حديثة  طرق  وشبكة  ممّيز  جغرافي  موقع   
وسريعة للوصول إلى دبي وا�مارات الشمالية

مواقف مخّصصة لوقوف طائرات الشحن.  
شبكة ربط إقليمية ودولية ممتازة.  

عمليات مناولة سلسة للبضائع والشحنات.  

يتمّتع مطار الشارقة الدولي 
بإجراءات شحن فّعالة ومناسبة 

تجعل منه الخيار ا>مثل لشركات 
الشحن. وقد قّدم المطار مؤخر[ 
بالتعاون مع دائرة الجمارك خدمة 

تخليص البضائع ا�لكترونية 
لتعزيز خدماته التي تساعد في 

اختصار الوقت وا�جراءات من خالل 
منّصة واحدة، مسّهًال بذلك مبادرة 
االتحاد الدولي للنقل الدولي (أياتا) 
فيما يتعّلق بالخدمات ا�لكترونية 

لكافة الناقالت القادمة إلى 
والمغادرة من الشارقة. 
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و

الـبـيـئــــة الطــيــران

(أياتا)،  الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد  وفق� 
حّقق قطاع الطيران تقّدم� كبير" من ناحية 
تعزيز الكفاءة البيئية انطالق� من بدايات 

عصر الطائرات النّفاثة.
الطائرات  في  الوقود  استهالك  كفاءة  تحّسنت   
بنسبة 70% تقريب� لكل كيلومتر يقطعها المسافر 

منذ ستينيات القرن الماضي
 %75 بنسبة  أهدأ  بكونها  اليوم  طائرات  تتمّيز   

مقارنة بتلك المصّنَعة قبل 50 سنة
الكربون  أكسيد  أحادي  انبعاثات  نسبة  انخفضت   
غير  الهيدروجينية  الكربونات  ونسبة   %50 بنحو 

المحروقة والدخان بنحو %90.

من  تقريب�  بالمئة   2 عن  مسؤوالً  الطيران  قطاع  ُيعّد 
انبعاثات الغازات جّراء اUنشطة البشرية على المستوى 
الدولي. قد يبدو هذا الرقم قليًال للبعض، لكنها نسبة 
تفوق أي قطاع آخر، وبالتالي أصبح قطاع الطيران بحاجة 

ملّحة لشيء بديل لتفادي هذا اUمر وذلك عبر اعتماد 
الذي  الوقت  وفي  المتجّدد.  الوقود  من  بديلة  مصادر 
الطاقة  نحو  اUخرى  القطاعات  من  العديد  فيه  تتوّجه 
البيئة،  السلبي على  تأثيرها  تقليل  المتجّددة بهدف 
من المهم لقطاع الطيران إيجاد حلول أخرى أيض� نظر" 
اUحفوري  الوقود  منتجات  على  حالي�  الكبير  العتماده 
في عملياته التشغيلية وما لهذا من أثار جانبية سلبية 

متعّددة النواحي.
ولقد حّققت اfمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة 
وبارزة ضمن مفهوم الفعالية التشغيلية. وقامت بشكل 
خاص ضمن هذا المجال بتعزيز نطاق استخدام مجالها 
الجوي لحركة المرور السريعة على المستويين المحّلي 
المبادرات  بعض  تسهم  سوف  وبالتالي،  والعالمي. 
الجوية  المسارات  المزيد من  الرئيسية مثل تخصيص 
المباشرة بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية في 
تقليل أوقات السفر بشكل كبير، عدا عن كميات الوقود 
المستهلكة وانبعاثات الكربون. كما يتم إيالء عمليات 

الـبـيـئــــــة
التزام بمستقبل أفضل
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االهتمام  من  الكثير  والتموين  ا�رضية  المناولة 
وذلك  ا�نشطة  لهذه  البيئي  ا�ثر  تقليل  بهدف 
عبر التركيز على إعادة التدوير وتفعيل مبدأ إدارة 
النفايات وتمتين الشراكة مع الجهات المجتمعية 
المعايير  من  مجموعة  طرح  جرى  ولقد  المعنية. 
ِقَبل  من  النفايات  وتقليل  الطاقة  بتوفير  الخاّصة 

مختلف الجهات المشّغلة للمطارات في الدولة.
من جهة أخرى، تتمّيز طائرات اليوم بكونها أكثر 
حداثة وتطّورN من ا�جيال السابقة، فقد أصبحت أكثر 
فعالية أيضQ بفضل تمّتع كل جيل جديد بتقنيات 
أفضل تسمح له استهالك كميات وقود تّقل بمعّدل 
تحقيق  بهدف  لكن  السابق.  الجيل  عن  الِخمس 
ا�هداف الرامية لتقليل مستويات الكربون ووقف 
استبدال  الطيران  قطاع  على  يتوّجب  انبعاثاته، 

الوقود ا�حفوري بمادة أكثر استدامة. 

السياسة البيئية في مطار الشارقة الدولي
أعلى  على  بالحفاظ  الدولي  الشارقة  مطار  يلتزم 
البصمة  إبقاء  ضمان  بهدف  البيئية  المعايير 
أدنى  الناتجة عن مختلف عملياته عند  الكربونية 
حدودها، وكذلك ضمان تشغيل مطار يتمّيز بكونه 
تخفيض  على  ا�مر  هذا  ويقوم  للبيئة.   Qصديق
من  وغيرها  الطاقة  واستخدام  التلّوث  مستويات 
المصادر بطريقة فّعالة، إضافة إلى اعتماد عمليات 
 Qإعادة التدوير وإعادة االستخدام متى كان هذا متاح
والسعي باستمرار لتحسين ا�داء البيئي. كما يلتزم 

مطار الشارقة الدولي باتباع عمليات خضراء في كل 
ما يقوم به. وإلى جانب تخفيض مستويات التلّوث 
االستخدام،  وإعادة  التدوير  إعادة  على  واالعتماد 
يلتزم المطار بمشاركة معارفه وخبراته البيئية مع 
شركاء العمل ومختلف الجهات المعنية وأصحاب 
قطاع  ضمن  ا�خرى  المطارات  وباقي  االمتيازات 

الطيران بشكل عام.

حقائق:
 A380 تحرق طائرة إيرباص  

وقودN أقل بنسبة %20 
لكل مقعد مقارنة بأقرب 

منافساتها وهي تمّثل التقّدم 
ا�برز في مجال تخفيض 

استهالك الوقود وانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون على 

مدى أكثر من 40 سنة.
وّقعت الناقالت الرئيسية في   
دولة اiمارات العربية المتحدة 

اتفاقية "نحو قطاع طيران 
مستدام" خالل قّمة الطيران 

والبيئة السادسة التي أقيمت 
في جنيف في 2012. ويهدف 

هذا االتفاق إلى الحد من 
انبعاثات الكربون الصافية من 

الطائرات بحلول العام 2020 
وتخفيض االنبعاثات الصافية 

للكربون من الطائرات بنسبة 
50% بحلول 2050 مقارنة 

بالعام 2005.
كما هو الحال بالنسبة   

للتطّورات الحاصلة في قطاع 
محّركات السيارات العصرية، 

تتمّتع محّركات الطائرات اليوم 
بمزيد من الكفاءة بنسبة 

تتراوح بين 30-40 بالمئة عما 
كانت عليه قبل 15 سنة.

ترافقت الزيادة االستثنائية التي شهدتها 
أسعار الوقود خالل العقد الماضي مع زيادة 
ارتفعت  حيث  الطائرات  وقود  أسعار  في 
هذه ا4سعار بنسبة فاقت الثالثة أضعاف 
تشّكل  أن  يمكن  وهي   ،2000 العام  منذ 
التكاليف  من   Bتقريب  %40 نسبة  اليوم 
وعند  الطيران.  شركات  لدى  التشغيلية 
أخذ هذا ا4مر بعين االعتبار، يمكن القول 
 Jأمر ُيعّد  الكربون  انبعاثات  تخفيض  أن 
مهمB جدJ للبيئة كما هو بالنسبة قطاع 

الطيران بشكل عام.
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مــن المتوّقــع أن يشــهد قطــاع الطيــران الدولــي 
أعــداد  فــي   �نقصــ القريــب  المســتقبل  فــي 
 �المحترفيــن العامليــن فــي هــذا المجــال خصوصــ
مــع إحالــة مجموعــة كبيــرة مــن اختصاصّيــي الطيــران الحالييــن 
إلــى التقاعــد. لكــن تعويضــ� للنقــص القــادم الــذي قــد يواجهــه 
المدنــي  الطيــران  «منّظمــة  أطلقــت  الحيــوي،  القطــاع  هــذا 
الدولــي» (ICAO) فــي العــام 2009 مبــادرة بــارزة تحمــل اســم 
«الجيــل القــادم مــن المهنييــن العامليــن فــي مجــال الطيــران» 
(NGAP) لضمــان توّفــر أعــداد كافيــة مــن المهنييــن المؤّهليــن 
واOكْفــاء فــي مجــال الطيــران لتشــغيل وإدارة وصيانــة نظــام 

النقــل الجــوي الدولــي مســتقبًال.
وتســاعد مبــادرة «الجيــل القــادم مــن المهنييــن العامليــن في 
مجــال الطيــران» (NGAP) فــي التخطيــط الصحيــح الســتقطاب 
المرّشــحين المســتقبليين للعمــل ضمــن هــذا القطــاع، ويتمّثــل 
إلــى هــذه  هــذا اOمــر عبــر اكتشــاف أفضــل الســبل للوصــول 
الشــريحة واســتقطاب المزيــد مــن اOشــخاص إلــى هــذا المجــال. 

الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران

وال ينحصــر دور هــذه المبــادرة فــي التعامــل مــع النقــص فــي 
أعــداد أصحــاب المهــارات المالئمــة ضمــن بعــض مجــاالت قطــاع 
مســتويات  تعزيــز  فــي   �أيضــ يســهم  بــل  فســحب،  الطيــران 
الوعــي بيــن المرّشــحين المحتمليــن مــن الجيــل المقبــل لشــغل 
هــذه الوظائــف وتعريفهــم بالمجموعة الواســعة جــدa والمتنّوعة 

مــن فــرص العمــل المتوافــرة أمامهــم.
يتلّخــص الهــدف اOساســي لهــذه المبــادرة فــي توفــر المــوارد 
الطيــران  قطــاع  ضمــن  والكافيــة  الماهــرة  المهنيــة  البشــرية 
Oنظمــة  والمســتدام  اdمــن  التشــغيل  ضمــان  Oجــل  الدولــي 
النقــل الجــوي. وOجــل تحقيــق هــذا الهــدف، تعمــل مبــادرة «الجيل 
 (NGAP) «القــادم مــن المهنييــن العامليــن فــي مجــال الطيــران
ضمــن مســتويين، بحيــث يبــدأ اOمــر مــع تطويــر اfســتراتيجيات 
وأفضــل الممارســات واOدوات والمعاييــر واOســس كلمــا كان ذلك 
ــ�، إضافــة إلــى دعــم عمليــة تبــادل المعلومــات لمســاعدة  ضروري
مجتمــع الطيــران الدولــي فــي جــذب وتدريــب وتعليــم الجيــل 
القــادم مــن المهنييــن العامليــن فــي قطــاع الطيــران واالحتفــاظ 

بهــم لفتــرات طويلــة مــن الزمــن.

حقائق وأرقام
عــن   (ICAO) الدولــي»  المدنــي  الطيــران  «منّظمــة  أعلنــت   
إمكانيــة حصــول نقــص فــي أعــداد المحترفيــن العامليــن 

المســتقبل. فــي  الطيــران  بقطــاع 
بيــن عامــي 2005 و2015، أحيــل نحــو 73% مــن موّظفــي   

مراقبــة الحركــة الجويــة فــي أمريــكا إلــى التقاعــد.
ســتتوافر أعــداد كبيــرة جــدa مــن فــرص العمــل فــي قطــاع   
2026، ويتــراوح  العــام  التــي يجــب ملؤهــا حتــى  الطيــران 

.�العــدد عنــد حــدود المليــون وظيفــة تقريبــ
خــالل الســنوات العشــرين القادمــة، ســوف تقــوم شــركات   
إلــى أســاطيلها  الطيــران بإضافــة 25,000 طائــرة جديــدة 

17,000 طائــرة. التــي تضــم حاليــ� حوالــي 
(ICAO) فــي  الدولــي»  المدنــي  الطيــران  أطلقــت «منّظمــة   
العــام 2009 مبــادرة «الجيــل القــادم مــن المهنيين العاملين 
فــي مجــال الطيــران» (NGAP) للتعامــل مــع مشــكلة النقــص 
فــي أعــداد المحترفيــن العامليــن فــي مجــال الطيــران المدنــي.

تخطيط لمستقبل الطيران

الجيل القادم من المهنيين 
العاملين في مجال الطيران
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طـــين لـتــو ا

المهنييــن  مــن  القــادم  «الجيــل  مبــادرة  هــدف  يتمحــور   
العامليــن فــي مجــال الطيــران» (NGAP) حــول تمّتــع مجتمــع 
الطيــران الدولــي با.عــداد الكافية مــن المهنيين المحترفين 
ــة نظــام النقــل  فــي قطــاع الطيــران لتشــغيل وإدارة وصيان

الجــوي الدولــي مســتقبًال بشــكل آمــن ومســتدام.
المهنييــن  مــن  القــادم  «الجيــل  لمبــادرة  الدعــم  يتوفــر   
مجموعــة  مــن   (NGAP) الطيــران»  مجــال  فــي  العامليــن 
متعــّددة مــن المنّظمــات والمؤّسســات العاملــة ضمــن قطــاع 
الطيــران والتــي تســاعد فــي إيجــاد الحلــول المالئمــة لهــذه 

المعّقــدة. المســألة 
القــادم  «الجيــل  بمبــادرة  المعنيــة  العمــل  فرقــة  تتكــّون   
 (NGAP) الطيــران»  مجــال  فــي  العامليــن  المهنييــن  مــن 
مــن ٢٩ ممّثــًال عــن منّظمــات ومؤّسســات قطــاع الطيــران 
خدمــات  موفــري  الجــوي،  النقــل  شــركات  تشــمل  والتــي 
المالحــة الجويــة، المطــارات، المصّنعيــن، الجهــات التدريبيــة، 

العديــد. وغيرهــا  الجامعــات، 
تســتمر مبــادرة «الجيــل القــادم مــن المهنييــن العامليــن فــي   
مجــال الطيــران» (NGAP) فــي مســاعدة مجتمــع الطيــران 
المهنييــن  مــن  القــادم  الجيــل  اســتقطاب  علــى  الدولــي 
وتعليمهــم  وتدريبهــم  الطيــران  قطــاع  فــي  العامليــن 

بهــم. واالحتفــاظ 

التوطين
ــة اXمــارات العربيــة المتحــدة نمــوV وازدهــارV كبيريــن  تشــهد دول
منــذ نحــو أربعــة عقــود مــن الزمــن، وال يوجــد أي عامــل راهــن 
ــف هــذا ا.مــر فــي المســتقبل القريــب.  ــى إمكانيــة توّق يشــير إل
لكــن عوضــ_ عــن االســتثمار فــي العمالــة ا.جنبيــة، تحتــاج الدولــة 
إلــى تمكيــن المواطنيــن اXماراتييــن بصــورة أكبــر لشــغل المزيــد 

مــن الوظائــف المســتقبلية ضمــن القطــاع الخــاص.
 1 عــن  تقــّل  نســبة  حاليــ_  اXماراتيــون  المواطنــون  يشــّكل 
بالمئــة مــن إجمالــي العامليــن فــي القطــاع الخــاص. وهــذا يعنــي 
أن المواطــن اXماراتــي الــذي يعمــل فــي شــركة خاّصــة قــد يكــون 
ــ_ لــه مقارنــة بالعمــل  الوحيــد الموجــود فيهــا ممــا يشــّكل تحّدي
 Vمــن مجموعــة كبيــرة جــد Vفــي القطــاع العــام حيــث يكــون جــزء
مــن أبنــاء وطنــه. لكــن فــي ظــل االعتمــادات الكبيــرة المخّصصــة 
ــي والجامعــي والتــي بلغــت نحــو  لبرامــج التعليــم العــام والعال
9.8 مليــار درهــم فــي العــام 2014، فإنــه مــن المتوّقــع أن ترتفــع 
كثيــرV أعــداد الخّريجيــن الذيــن ســيبحثون عــن وظائــف جديــدة 

خصوصــ_ أولئــك الذيــن يتمّتعــون بمهــارات وكفــاءات جيــدة.
يكشــف تقريــر العمــل الصادر عــن «المركز الوطنــي لkحصاء»   
فــي العــام  2011 أنــه مــن بيــن إجمالــي الموّظفيــن العاملين 
مليــون   3.9 نحــو  عددهــم  والبالــغ  الخــاص  القطــاع  فــي 
موّظــف، هنــاك 19,874 فقــط مــن أبنــاء اXمــارات، أي بنســبة 
تقــارب 0.5 بالمئــة فقــط مــن القــّوى العاملــة اXجماليــة ضمــن 

القطــاع الخــاص. وفــي الوقــت نفســه، تتــراوح نســبة البطالــة 
فــي أوســاط اXماراتييــن بيــن 12 و14 بالمئــة تقريبــ_

يتمّيــز القطــاع الخــاص فــي دبــي بكونــه يضــم العــدد ا.كبــر   
 9,857 عددهــم  بلــغ  حيــث  اXماراتييــن  المواطنيــن  مــن 
شــخص_، تبعتهــا أبوظبــي مــع 6,898 شــخص_، الشــارقة مــع 
1,691 شــخص_، رأس الخيمــة مــع 688 شــخص_، عجمــان مــع 

73 شــخص_ مــع  القيويــن  365 شــخص_ وأم 
رغــم أن عــام 2013 كان عامــ_ للتوطيــن، إال أن صاحــب الســمو   
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، قــد حــّدد هدفــ_ أساســي_ 
كجــزء مــن ا.جنــدة الوطنيــة لدولــة اXمــارات العربيــة المتحــدة 
يتمّثــل بزيــادة نســبة التوطيــن عشــرة أضعــاف بحلــول العــام 
2021، وغــّرد ســمّوه حــول هــذا الموضــوع قائــًال: ”الحكومــة 
فــي  التوطيــن  لزيــادة  جديــدة  إجــراءات  لفــرض  ســتتحّرك 

القطــاع الخــاص إذا لــم يكــن التحفيــز كافيــ_.“

ومن بين المزايا الرئيسية التي تولّدها عملية التوطين:
توفير فرص عمل أوسع وأفضل للباحثين عن عمل.  

زيادة الفرص المتوافرة أمام الموّظفين اXماراتيين الحاليين.  
زيادة معّدالت التوظيف للمواطنين اXماراتيين.  

تخفيض االعتماد على العمالة ا.جنبية في دولة اXمارات.  
تعزيز فرص وإمكانيات نجاح شركات القطاع الخاص في ظل   
توافـر المزيـد مـن المهارات وقـدرات التواصل لديها وبا.خص 

مـن خـالل تلـك التي يتمّتع بها المواطنـون اXماراتيون.

التوطين في مطار الشارقة الدولي:
أطلقـت هيئـة مطـار الشـارقة الدولـي عـدة مبـادرات وبرامـج   
فـي  وإشـراكهم  المواطنـة  الكـوادر  Xسـتقطاب  تحضيريـة 

متنوعـة. تدريبيـة  برامـج 
وصلـت نسـبة التوطيـن إلـى 95% فـي إدارة العالقـات العامة   

وخدمـة المتعامليـن.
بلغت نسبة التوطين في اXدارة العليا للهيئة إلى قرابة %100.  

وصلت  النسبة في اXدارة الوسطى إلى %60.  
استمرار عمليات تنمية مهارات كافة الموظفين.  
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االبتكار في قطاع الطيران
تفكير طموح لمستقبل الطيران

شّكل العام 2015 نقطة انطالقة دولة ا�مارات العربية المتحدة في رحلة طموحة 
تهدف عبرها 0ن تصبح الدولة ا0كثر ابتكار, في العالم بأسره. وبينما تحتل ا�مارات 
حاليD المركز 36 ضمن المؤّشر الخاص باالبتكار العالمي، فإن أمامها 5 سنوات فقط 

لتحقيق هدفها والوصول إلى المركز الريادي ا0ول بحلول العام 2021.

ا�مارات ومؤّشر االبتكار العالمي
نشرة  عن  عبارة  هو  العالمي  االبتكار  مؤّشر 
ناحية  من  الدول  تصنيف  عبرها  يتم  سنوية 
قدرتها على االبتكار. ويتم ضمن هذا المؤّشر 
دولة   143 في  االبتكاري  المشهد  استطالع 
مؤّشر=   81 على  االعتماد  عبر  العالم  حول 
االبتكار  على  الدول  هذه  قدرات  لقياس 
هذه  وتؤّكد  المحّققة.  بالنتائج  ومقارنتها 
الوسيلة  بكونه  االبتكار  أهمية  على  النشرة 
تحقيق  خاللها  من  لالقتصادات  يمكن  التي 

النمو واالزدهار.

السمو  صاحب  أطلق   ،2014 أكتوبر  وفي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
إستراتيجية جديدة تهدف لجعل اSمارات ضمن 
الدول اYكثر ابتكار= على مستوى العالم خالل 

السنوات السبع القادمة.

لالبتكار  الوطنية  اSستراتيجية  وضع  وتم 
قطاعات   7 في  االبتكار  على  التركيز  بهدف 

وطنية رئيسية هي:
 الطاقة المتجّددة.

 النقل.
 الصحة.

 التعليم.
 التكنولوجيا.

 المياه.
 والفضاء.

ا�مارات  لدولة  الوطنية  ا�جندة 
وصوالً لرؤية 2021

تهدف رؤية 2021 إلى التشجيع على االبتكار 
واYبحاث والتطوير. وتتمحور اYهداف الرئيسية 

لرؤية 2021 حول التالي:

تصنيف دولة اSمارات العربية المتحدة بين   
أول 20 دولة ضمن مؤشر االبتكار العالمي 

انطالق` من المرتبة 35 في العام 2013.
والتطوير  اYبحاث  قطاع  على  اSنفاق  زيادة   
الناتج  إجمالي  من  بالمئة   1.5 إلى  ليصل 

المحلي مقارنة بنسبة 0.5 بالمئة الحالية.
من  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  تعزيز   
المصادر غير النفطية ليصل إلى نسبة 5 

بالمئة مقارنة بنسبة 3.5 بالمئة.

االبتكار والحكومة
آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  قال صاحب 
المتحدة:  العربية  اSمارات  رئيس دولة  نهيان، 
دعم`  يأتي  لالبتكار  عام`   2015 عام  ”إعالن 
للطاقات  وجمع`  االتحادية،  الحكومة  لجهود 
الوطنية المخلصة، وتكثيف` للجهود البحثية 
لصناعة  المبذولة  للجهود  وتعزيز=  المتمّيزة، 
كوادر وطنية تقود مستقبلنا في هذا القطاع 

نحو مزيد من التقّدم واالزدهار واالبتكار.“
صاحب  إعالن  على  معّلق`  سموه  وأضاف 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
نعيش  ”نحن  لالبتكار:  عام`   2015 عام  دبي، 
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متالحق	  تغّيراته،  في  سريع	  عالم	  اليوم 
في  عظيم	  فرصه،  في  كبير"  تطّوراته،  في 

اكتشافاته واختراعاته.“
الشيخ  السمو  صاحب  قال  جهته،  من 
”ا4ستراتيجية  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد 
للتقّدم  وطنية  أولوية  هي  لالبتكار  الوطنية 
ومظّلة   ،2021 رؤية  لتحقيق  رئيسة  وأداة 
والفاعلة  المتمّيزة  والكوادر  للطاقات  جامعة 
في  با4بداع  ننادي  زلنا  وما  كنا  ا4مارات.  في 
لKبداع  تطبيق	  نريد  واليوم  كافة،  المجاالت 
على  تعمل  لالبتكار  وطنية  إستراتيجية  عبر 
ترتقي  حقيقية  وخدمات  منتجات  تقديم 

بالحياة وتدفع باالقتصاد Rفاق جديدة.“
وأضف سموه: ”ابتكار طرق جديدة لتقديم 
الخدمات وتنمية االقتصاد هو الطريقة اXسرع 
العالمية، وقطاعاتنا  ا4مارات  تنافسية  لتعزيز 
الحكومية والخاصة كافة مدعّوة لتكون جزء" 

من ا4ستراتيجية الوطنية لالبتكار.“

طريقنا  هو  االبتكار  ”أن  قائًال:  سموه  وأّكد 
ا4مارات،  لدولة  مجيد  تاريخ  لبناء  الوحيد 
اXفكار  Xصحاب  سيكون  والمستقبل 

واالبتكار.“

االبتكار ومطار الشارقة الدولي
عّدة  الدولي عن إطالق  الشارقة  كشف مطار 
وذلك  جديدة  وتطبيقات  إلكترونية  خدمات 
جيتكس  أسبوع  في  مشاركته  خالل  من 
للتقنية ٢٠١٥ الذي ُيعّد أكبر حدث للتقنية في 
الشرق اXوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي 
أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 
وشركات  الحكومية  الجهات  من  واسعة 
القطاع الخاص المتخّصصة في قطاع التقنية.
بمطار  المعلومات  تقنية  قسم  قام  ولقد 
ا4لكترونية  خدماته  بإطالق  الدولي  الشارقة 
حيث  ا4لكتروني  موقعه  على  المرتكزة 
الرحالت  مواقيت  متابعة  للمسافرين  يمكن 
خدمات  عن  الكشف  إلى  إضافة  الفعلية، 
قام  نفسه،  الوقت  وفي  الشخصيات.  كبار 
أحدهما  جديدين  تطبيقين  بتطوير  الفريق 
وسيكون  للمسافرين،  وآخر  للموظفين 
المحمولة  اXجهزة  على  تنزيلهما  بالمقدور 

قريب	.

39



الشــارقـــةوجهــات 40



الشــــارقـــــــة
تتمّيز إمارة الشارقة بكونها أهدأ من جارتها دبي وإمارة أبوظبي التي تضم عاصمة دولة امارات، 
لكنها في الوقت نفسه تزخر بكثير من الحياة وغنية بما تحويه من عناصر ثقافية وفنية رائعة 

فريدة من نوعها. وهي تضم مجموعة من المتاحف الممّيزة التي تستعرض تاريخ امارة والدولة 
بشكل عام وتلقي الضوء على الدور الكبير الذي لعبته الشارقة على مدى العقود والسنوات 

الماضية في مسيرة دولة امارات العربية المتحدة لتصل إلى ما هي عليه اليوم.

حقائق عن الشارقة:
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد   

القاسمي، عضو المجلس اOعلى حاكم الشارقة، هو 
الحاكم الثامن عشر لQمارة من عائلة القاسمي التي 

تحكم الشارقة منذ نحو أربعة قرون.
الشارقة هي امارة الوحيدة التي تتشارك حدودها مع   

باقي امارات الست لدولة امارات العربية المتحدة.
تكلفة االستثمار الصناعي في الشارقة أقل 35% من   

باقي إمارات الدولة.
تم تأسيس أول مدرسة، مكتبة وبلدية في دولة امارات   
بالشارقة، كما كانت اOولى في توفير الخدمات التعليمية 

للنساء في العام 1942.
الشارقة كانت اOولى التي تضم مطارX في منطقة   

الخليج العربي.
يعود اكتشاف النفط والغاز إلى العام 1973 و1980   

مما أضفى مزيدX من االزدهار إلى امارة، كما تم إنشاء 
العديد من المصانع في مناطق مخّصصة واقعة بالجهة 

الغربية من مدينة الشارقة. إضافة لهذا، قامت الشارقة 
بتأسيس قطاع سياحي ناجح. كما تتمّيز بسعيها 

المستمر لتطوير وتنمية المشهد الفني واOدبي وفق 
رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس اOعلى حاكم الشارقة، الذي 

يحمل شهادة دكتوراه من جامعة إكستر، وهي تحوي 
أيضe العديد من المتاحف البارزة.
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قناة القصباء
ُتعّد قناة القصباء مركز� ثقافي� متمحور� حول 

مركز مرايا للفنون الذي يشرف عليه الفّنان 
ا6يطالي جوسيبي موسكاتيلو، وهو يضم 

ثالثة طوابق من المعارض التي تحوي العديد 
من ا?عمال الفنية بدء� من اللوحات الزيتية 

مرور� با?عمال الرقمية وصوالً إلى مشاريع 
الوسائط المتعّددة. 

بحيرة خالد
تقع هذه البحيرة ا?ّخاذة عند كورنيش الشارقة 

الرائع بجماليته، وهي تتمّيز بكونها تضم 
ثالث أكبر نافورة في العالم. وتجذب المياه 

الزرقاء للبحيرة السياح من مختلف أنحاء العالم 
ويتم تنظيم عدد من المناسبات والفعاليات 

السنوية بالقرب منها.

السوق ا�زرق
يتمّيز هذا السوق بعمارته الفريدة الرائعة 
باللون ا?زرق وهو ُيعّد المبنى ا?شهر في 

الشارقة من ناحية عدد الصور الفوتوغرافية 
التي يتم التقاطها له. وهو عبارة عن مركز 

تسّوق يضم أكثر من 600 متجر� تبيع 
المشغوالت اليدوية المحلية والمجوهرات 

والسجاد وغيرها العديد من المنتجات الفريدة 
التي تجذب السكان والسياح على حد سواء.

أبرز 5 وجهات يمكن االســتمتاع بها في الشــارقة
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مركز الشارقة للتراث
هذه المنطقة التي أعيد تأهيلها مؤخر توفر للزّوار 

فرصة استكشاف القرية البدوية الحقيقية. ويتم 
تنظيم جوالت للزّوار من ِقَبل أدالّء متخّصصين 
حيث يتم تقديم الكثير من المعلومات المثيرة 

لهم حول تاريخ الشارقة وتراثها العريق.

مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية
يضم المركز حيوانات من مختلف أنحاء شبه 

الجزيرة العربية ويوفر برامج خاصة للتوالد 
بهدف الحفاظ على الحياة البرية لصالح اLجيال 
المستقبلية. ويمكن للزّوار التعّرف على أنواع 

مختلفة من الزواحف، اLسماك، الحشرات ومجموعة 
من الثديات البارزة.
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دلـيــلمطار الشــارقة الدولي

الدليل الخاص بمطار 
الشارقة الدولي

�جل التواصل مع مطار الشارقة الدولي، قم بطلب رقم الهاتف 
المطلوب بعد الرمز الهاتفي الدولي ل%مارات العربية المتحدة (971+) 

ورمز المنطقة (6) الخاص بإمارة الشارقة.

دائرة الطيران المدني بالشارقة
رئيس دائرة الطيران المدني

هاتف: 5581313 / 5081004 06
khalid@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

مدير دائرة الطيران المدني
هاتف: 5081031 06

sultanalthani@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
 

عمليات دائرة الطيران المدني
المدير

هاتف: 5081007 06
mgr.security@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

عمليات دائرة الطيران المدني
المدير

هاتف: 5081024 06
Khalidalfardan@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
ا�دارة

المدير
هاتف: 5081060 06

Email: maryambinsandal@sharjahairport.ae

 
النقل الجوي وخدمات الطيران المدني 

المدير
هاتف: 5081017 06

kelkilany@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

المالية
المدير

هاتف: 5081027 06
shahdtaryam@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

هيئة مطار الشارقة الدولي
رئيس

هيئة مطار الشارقة الدولي
هاتف: 5581153 / 5084101 06

chairmanoffice@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
 

مدير
هيئة مطار الشارقة الدولي

هاتف: 5084008 06
dsaaoffice@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
إدارة الشؤون القانونية 

المستشار القانوني
هاتف: 5081093 06

legal@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

ا�دارة التجارية
المدير

هاتف: 5581191 / 5081515 06
dir.com@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
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ا�دارة المالية
المدير

هاتف: 5084161 06
dirfin@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
المدير

هاتف: 5084141 06
dir.tml@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

إدارة التسويق وعالقات المتعاملين
المدير

هاتف: 5081513
mgr.mcr@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
إدارة الهندسة والتطوير

المدير
هاتف: 5084500 / 5581069 06

ded@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
 

إدارة الخدمات المساندة
المدير

هاتف: 5084069 06
dir.it@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
الشؤون ا�دارية

مساعد مدير ا�دارة
هاتف: 5084110 06

asst.diradmin@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

شؤون تقنية المعلومات
مساعد مدير ا�دارة
هاتف: 5084057 06

mgr.it@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
 

شؤون تنمية الموارد البشرية
مساعد مدير ا�دارة
هاتف: 5084128 06

hrd@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني
 

إدارة العالقات العامة وخدمة المتعاملين 
المدير

هاتف: 5084020 06
dir.pr@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 

إدارة التأشيرات وشؤون المتعاملين 
المدير

هاتف: 5084111 06
dir.visa@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

 
 ا3رشيف المركزي

هاتف: 5084187 06
archives@sharjahairport.ae :بريد إلكتروني

ألفا لتموين الطائرات
هاتف: 5581133 06

sharjah@alpha-group.ae  :بريد إلكتروني
  

السوق الحرة
هاتف: 5581145 06 تحويلة: 10

iain.forrest@ae.dufry.com :بريد إلكتروني
 

جاما
هاتف: 5570177 06

بريد إلكتروني:
oliver.hewson@gamaaviation.com

 

ساتا
المدير العام

هاتف: 5618888 06
arshad@sata.ae :بريد إلكتروني

 
المدير العام

هاتف:  065141101
malzaghlawan@sharjahaviation.com :بريد إلكتروني

 
رئيسة إدارة العمليات االرضية

هاتف: 065141139
imeyer@sharjahaviation.com :بريد إلكتروني

 
رئيس إدارة الشحن الجوي

هاتف: 065141115
gjacob@sharjahaviation.com :بريد إلكتروني

 
مدير قسم الموارد البشرية

هاتف: 065141105
astuart@sharjahaviation.com :بريد إلكتروني

 
خدمات هال 

هاتف: 065581222
halacontroller@sharjahaviation.com :بريد إلكتروني
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