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ر�ؤيتنا

ن�سعى يف مطار ال�شارقة الدويل �إىل �أن يغدو �أف�ضل املطارات يف املنطقة

مهمتنا

تقدمي �أف�ضل اخلدمات وتوفري �أحدث املرافق و�أعلى معايري ال�سالمة جلميع امل�سافرين

معايري اجلودة

تقدمي �أرقى �أنواع اخلدمات املتاحة و�أف�ضل معايري ال�سالمة والراحة واملرافق العاملية ،واال�ستمرار يف تطوير البنية التحتية
وتوفري �أف�ضل التقنيات مع التطوير امل�ستدام يف امل�صادر الب�شرية ،لتحقيق ر�ضا املتعاملني

معايري احلفاظ على البيئة

التعرف �إىل املخاطر البيئية وما يهدد ال�صحة الب�شرية و�سالمة العمل ،وتقدمي حلول للحيلولة دون وقوع احلوادث
والإ�صابات ،وتقلي�ص العوامل ال�سلبية امل�ؤثرة يف البيئة خالل التطوير امل�ستمر ،والنهو�ض بخطط حلفظ وتوليد الطاقة،
�إىل جانب احلر�ص على املوارد البيئية خالل تقدمي خطط فعالة ومدرو�سة بعناية خلف�ض االنبعاثات الكربونية
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لحظــــات خـالـدة

يحتفل مطار ال�شارقة الدويل بدوره الرائد يف تعزيز قطاع
الطريان يف ال�شرق الأو�سط.
يعد متحف املحطة دلي ًال تاريخي ًا على دور �إمارة
ال�شارقة يف قطاع الطريان .ويقع املتحف على �شارع
ال�شيخ في�صل الذي كان مهبط ًا للطائرات يف الأيام
اخلوايل .ويو ّثق املتحف تاريخ ال�شارقة يف قطاع

الطريان �إىل جانب عر�ض بع�ض الطائرات التي
ا�ستخدمت يف تلك احلقبة.
فقد هبطت �أول طائرة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة يف � 5أكتوبر  1932بال�شارقة ،حيث حطت

متحف املحطة

طائرة هانو من طراز هانديل بيج (ات�ش .بي)42 .
ذات الأجنحة واملحركات الأربعة التي حملت
�شعار «�إمبرييال �إيرويز» التابعة للخطوط اجلوية
الربيطانية ،على مدرج «املحطة» يف ال�شارقة .وحملت
على متنها وزراء ونخبة من �أفراد املجتمع والأثرياء
وامل�شاهري مثل امللك �إدوارد الثامن واملليونرية باربرا
هيوتون واملمثل غاري كوبر.
وقد احتفى مطار ال�شارقة الدويل م�ؤخراً،
بتاريخ ال�شارقة والإمارات العربية املتحدة العريق
يف قطاع الطريان واملالحة اجلوية ،حيث عنونت
طائرة «�أ�سرت» مرا�سم االحتفال بثالث رحالت
حلقت فيها فوق �سماء ال�شارقة والإمارات املجاورة
مثل ر�أ�س اخليمة والفجريةu .
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�	 1صورة ملطار
ال�شارقة الدويل

مـطــــــار
الـشـــارقـــــة
الدولـي

ق�صرية من قلب ال�شارقة ،مبوقع يتو�سط �إمارات
الدولة ،حيث يبعد نحو  20دقيقة بال�سيارة من دبي
والإمارات ال�شمالية الأخرى .كما يوفر مطار ال�شارقة
الدويل و�صو ًال �سه ًال �إىل املوانئ الرئي�سة يف منطقة
اخلليج ،من خالل �شبكة طرق برية حديثة مبا�شرة
تربطه مبيناءي ال�شارقة.

مطار ال�شارقة الدويل ي�شهد منو ًا الفتاً.

�شهد مطار ال�شارقة الدويل منو ًا ملحوظ ًا مع ا�ستقبال
 8.5مليون م�سافر بزيادة قدرها  13.5يف املائة مقارنة
بالعام املا�ضي .كما �شهدت حركة الطريان ارتفاع ًا بلغ
 0.41يف املائة مقارنة بالعام املا�ضي� ،إىل جانب منو
�إجمايل الب�ضائع �إىل  295402طناً.
الخيار األفضل
ت�ستمر حركة امل�سافرين باالزدياد يف مطار ال�شارقة
الدويل الذي يعد مقر «العربية للطريان»� ،أول خطوط
طريان اقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
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�أفريقيا ،والتي تت�سع �آفاقها يوم ًا بعد يوم لت�صل
�إىل مناطق مل ت�صلها خطوط طريان من قبل .ويف
الوقت نف�سه ا�ستطاع مطار ال�شارقة الدويل �أن
ي�ستقطب العديد من اخلطوط اجلوية اجلديدة،
وذلك بف�ضل البنية التحتية املتطورة وفعالية
اخلدمات والأ�سعار التناف�سية املميزة .كما يف�ضل
العديد من امل�سافرين ا�ستخدام مطار ال�شارقة
الدويل بف�ضل موقعه اال�سرتاتيجي وقربه من
الإمارات الأخرى والوجهات املميزة التي تقلع �إليها
الطائرات .ويتمتع املطار الواقع على بعد م�سافة

خطط توسعة ضخمة
�ضمن جهود حكومة ال�شارقة احلثيثة لدعم ال�سفر
وال�سياحة وتعزيز الن�شاطات الثقافية �إىل جانب
االقت�صاد املحلي للإمارة ،يهدف مطار ال�شارقة
الدويل �إىل تبني خطط تو�سعة ت�سهم يف حتقيق
هذه الأهداف ال�سامية وحتقيق املتطلبات املتزايدة
خلدماته .ففي �أكتوبر عام  ،2014افتتح املطار مدرج ًا
جديد ًا بلغت تكلفته  500مليون درهم �إماراتي ،الأمر
الذي يعد خطوة كبرية �ضمن جهود املطار لتو�سيع
قدرته اال�ستيعابية ال�ستقبال �أكرب عدد من خطوط
الطريان .كما افتتح املطار م�ؤخراً ،بوابة خا�صة
للطريان اخلا�ص برجال الأعمال بهدف تعزيز مكانة
املطار العاملية ،هذا �إىل جانب العديد من اخلطط
التطويرية التي ي�ستهدفها مطار ال�شارقة الدويل
والتي �سيتم الإعالن عنها قريباً.
وال يدخر مطار ال�شارقة الدويل جهد ًا يف بلوغ
معايري التميز ،حيث ت�ستمر خدماته التي يوفرها
لل�شارقة واملنطقة يف النمو عام ًا بعد �آخرu .

1

مطار الشارقة الدولي..
الريادة في قطاع
الطيران
من حمطة �صغرية لهبوط الطائرات �إىل مطار دويل
من الطراز الرفيع.
كانت لل�شارقة ب�صمة كبرية يف قطاع الطريان مع
هبوط �أول طائرة يف مدرج املحطة ،احلدث الذي كان
له ت�أثري كبري يف منو وازدهار وتطور مطار ال�شارقة
الدويل ليغدو من املطارات الدولية املتطورة  .كما
�أ�صبح املطار بف�ضل توجيهات ومتابعة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،أحد املطارات الرائدة
يف ال�شرق الأو�سط على �صعيد النقل اجلوي.
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ويلعب املطار دور ًا حيوي ًا يف تعزيز م�سرية التنمية
االقت�صادية ال�شاملة يف الإمارة ،وتر�سيخ مكانتها
كمركز مهم للتجارة وال�سياحة وال�صناعة والطريان
وال�شحن .كما �أ�سهمت اخلدمات الرفيعة ذات
الأ�سعار التناف�سية التي يقدمها ،يف اكت�ساب املطار
�سمعة طيبة على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،الأمر
الذي �أ�سهم يف ارتفاع عدد امل�سافرين والطائرات
وا�ستقطاب عمالء ال�شحن كل عام.

يقدم مطار ال�شارقة الدويل خدمات مناولة �أر�ضية
من الطراز الرفيع وب�أ�سعار تناف�سية جتعله الأبرز
يف املنطقة.

1

مهبط الطائرات يف مطار ال�شارقة الدويل

2

خدمات املناولة الأر�ضية

ويعمل مطار ال�شارقة الدويل عن كثب على
جميع املحاور املتعلقة بالطريان مع م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة لدعم املعايري املت�صاعدة على الدوام.
فعلى �سبيل املثال ،تعاون املطار مع �شركة دوفري
الرائدة يف جمال الأ�سواق احلرة ،التي ت�شغل قرابة
� 1400سوق حرة حول العامل� ،إىل جانب �شركة �ألفا
لتموين الطائرات ،وذلك لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
والت�سهيالت جلميع امل�سافرين .كما يعمد مطار
ال�شارقة الدويل �إىل التعاون مع �أكف�أ ممثلي �شركات
الطريان لتقدمي الأف�ضل للم�سافرين.
سياسات تنموية موجهة
اعتمدت ال�شارقة �سيا�سة الأجواء املفتوحة ،التي
تتيح للحركة اجلوية من جميع �أنحاء العامل
الو�صول �إىل املطار من دون �أي معوقات .وتتكامل
هذه ال�سيا�سة مع الأ�سعار التناف�سية خلدمات
املناولة الأر�ضية ،وا�ستخدام �أحدث التقنيات
واملعدات وتطوير مرافق بنية حتتية فائقة احلداثة
جمهزة بتقنيات وت�سهيالت قادرة على خدمة جميع
�أنواع الطائرات.
وقد �أتاحت هذه امليزات اخلا�صة ملطار ال�شارقة
الدويل التمتع مبرونة وقدرة عاليتني على املناف�سة،
ت ِّوجت بنجاحه يف اجتذاب �أعداد متنامية من
الناقالت اجلوية.
اجلدير بالذكر �أن مطار ال�شارقة الدويل يعد �أول
مطار يف ال�شرق الأو�سط يتبنى نظام تتبع ال�شحنات.

افتتح مطار ال�شارقة
الدويل مدرج ًا بلغت
تكلفته ن�صف مليار درهم
قادر ًا على ا�ستقبال �أكرب
الطائرات يف العامل.
خطوة نحو مستقبل مشرق
�شهد � 22أكتوبر  2014خطوة جديدة لتاريخ مطار
ال�شارقة الدويل مع افتتاح املدرج الثاين واحلديث
للمطار .وقد قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،بافتتاح املدرج اجلديد وذلك
مع �إقالع طائرة �سموه ك�أول طائرة تقلع وتهبط من
على املدرج.
وبلغت تكلفة املدرج الذي يبلغ طوله  4060وعر�ضه
 60مرتاً ،ن�صف مليار درهم �إماراتي .وقد مت ت�صميم
املدرج ال�ستقبال اجليل اجلديد من الطائرات
من طراز «� »Fإىل جانب �أ�ضخم طائرة يف العامل
�إيربا�ص  A380وبوينج  747-800والطائرات الكبرية
مثل  AN124و .AN225وي�ضم املدرج  8ممرات
ربط وممرين للخروج ال�سريع بهدف ت�أمني خروج
الطائرات من املدرج الرئي�س يف �أق�صر وقت �إىل
مواقف الطائرات ،وزيادة فاعلية الربط بني املدرج
ومبنى امل�سافرين ومركز ال�شحن اجلوي.
أهم اإلنجازات
حاز مطار ال�شارقة الدويل جائزة �أف�ضل مطار
لل�شحن �ضمن جوائز مطارات الأ�سواق النا�شئة
لعام  2010خالل معر�ض املطارات يف دبي ،وجائزة
�أف�ضل مطار خلدمات ال�شحن البحري اجلوي ،2010
التي ت�سلمها م�س�ؤولو املطار يف حفل توزيع جوائز
«�ستات تاميز للتميز يف ال�شحن اجلوي» ،الذي عقد
يف مومباي بالهند .كما ح�صد جائزة �أف�ضل مطار
عاملي يف عام  2005من معهد �إدارة النقل ،وهي هيئة
مرموقة ل�صناعات النقل واخلدمات اللوج�ستية.
ويف عام  1999ح�صل املطار على جائزة امل�ساهمة
البارزة يف جمال النقل من معهد �إدارة النقل .وقد
فاز املطار بهذه اجلوائز العاملية ملبادراته الرائدة
وا�سرتاتيجياته املبتكرة .وتعد ال�سمعة واملكانة
العامليتان اللتان يتمتع بهما مطار ال�شارقة الدويل
مبثابة �شهادة على جهوده الد�ؤوبة والتزامه ب�أرفع
معايري التميز ،وكذلك ر�ؤيته بعيدة املدى وتطلعاته
لتحقيق املزيد من التطور والإجنازاتu .
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أحدث اإلنجازات
2014

انطالق العمل على تو�سيع �ساحة املطار
با�ستثمار بلغ  120مليون درهم.
�إن�شاء مبنى جديد للمغادرين مب�سطح 4
�آالف مرت مربع وافتتاح  42من�صة لت�سجيل

يف � 22أكتوبر  ،2014د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،مدرج مطار
ال�شارقة الدويل اجلديد.

2006

ح�صل مطار ال�شارقة الدويل على اعتماد
االنبعاثات الكربونية للمطارات من جمل�س
املطارات العاملي ،لي�صبح بذلك ثاين مطار
معتمد يف املنطقة.

جتديد مبنى القادمني وقاعات االنتظار وبوابات
ال�صعود �إىل الطائرة ،وافتتاح متاجر ومطاعم
جديدة ،وتد�شني مرافق عامة متطورة وتطوير
اخلدمات الإلكرتونية.

2011

2003

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،يف عام  2011مركز العربية للطريان
للتدريب على حماكاة الطريان ،الذي بلغت
تكلفته  10ماليني دوالر ( 36.7مليون درهم).
وي�ستهدف املركز تدريب  400طيار �سنوي ًا يف
مطار ال�شارقة الدويل.

انطالق خطوط طريان العربية� ،أول خطوط
جوية منخف�ضة التكلفة يف اخلليج العربي.

2007

تد�شني مركز ال�شارقة خلدمات الطريان.

امل�سافرين.

2000

انتهاء العمل ببوابة ال�شحن رقم  4بتكلفة كلية
بلغت  12مليون دوالر �أمريكي.
تد�شني مركز ال�شحن بتكلفة �إجمالية بلغت 45
مليون درهم .ويقدم هذا املركز �أف�ضل املن�ش�آت
للتخزين طبق ًا لأرقى املعايري واملوا�صفات.

1

تعمل �شركة «ال�شارقة خلدمات الطريان»
على �ضمان �سري عمليات مطار ال�شارقة الدويل
ب�سال�سة وي�سر من مناوالت �أر�ضية وخدمة
امل�سافرين وفق �أعلى معايري اجلودة.

1

مناولة أرضية فائقة
الفخامة

مع وجود �أكرث من  1500موظف من ذوي الكفاءات
العالية ،و�أ�سطول خدمات �أر�ضية ومعدات متطورة
ت�ضم �أكرث من  600مركبة و�آلة ،يتوىل فريق عمليات
املطار ب�شركة ال�شارقة خلدمات الطريان تقدمي
خدمات نوعية لأكرث من  8.5مليون م�سافر وعمليات
�شحن � 295ألف طن من الب�ضائع �سنوي ًا لأكرث من
� 10شركات طريان.
و�أطلقت �شركة «ال�شارقة خلدمات الطريان»
اململوكة لهيئة مطار ال�شارقة الدويل ول�شركة العربية
للطريان� ،أول و�أكرب �شركة طريان اقت�صادي يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بهدف توفري
جمموعة متكاملة من خدمات امل�سافرين وال�شحن
وخدمات املناولة ل�شركات الطريان وعمالئها يف
مطار ال�شارقة الدويل.
وجترى العمليات الت�شغيلية بكفاءة ودقة متناهية
وفق �أرفع املعايري العاملية ،كما يتم �إجناز املهام
ب�أعلى م�ستويات الأمان ويف الوقت املحدد ،حيث
تتمتع الرحالت اجلوية من و�إىل مطار ال�شارقة
الدويل مبعدل دقة يف مواعيد الإقالع والهبوط
ي�صل �إىل ن�سبة  %98من �إجمايل الرحالت اجلوية،
متفوق ًا بذلك على املتو�سط العاملي ل�صناعة الطريان
الن�ضباط مواعيد الرحالت البالغة ن�سبته .%82
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وتتيح «ال�شارقة خلدمات الطريان» لعمالئها
االختيار من بني جمموعة متنوعة من املعايري ال�شاملة
خلدمات املناولة الأر�ضية ،التي ميكن �أن تكون مالئمة
مع املتطلبات الت�شغيلية املحددة والتي تتكامل مع
املتطلبات واخلدمات الإ�ضافية ،ويدعم خدماتها
املتميزة �إجناز املهام يف �أ�سرع و�أق�صر وقت ملناولة
الب�ضائع ونقل الركاب يف املنطقة .فمهما كانت املهام
كبرية� ،أو �صغرية �أو حمددة ال�شروط ،بدء ًا من نقل
الب�ضائع القابلة للتلف �أو اخلطرة �إىل �شحن اخليول
�أو الكائنات احلية البحرية ،ومن التخزين �إىل التعقب
والتتبع ،ف�إن �شركة ال�شارقة خلدمات الطريان تقدم
خدماتها طبق ًا لأرفع املعايري العاملية ،الأمر الذي �أتاح
لها التعامل مع عمليات مناولة ل�شحنات غري اعتيادية.
وقد رحبت «ال�شارقة خلدمات الطريان» العام
املا�ضي بثماين �شركات جديدة هبطت على مدرجات
مطار ال�شارقة الدويل .وي�أتي هذا دلي ًال على جدارة
املطار وكونه �أحد �أف�ضل مراكز ال�شحن يف املنطقة،
ومتيز خدمات املناولة املقدمة ل�شركة «العربية
للطريان» والبالغة  70مرة تقريب ًا يف اليوم.
تطوير المرافق

قامت «ال�شارقة خلدمات الطريان» ب�إ�ضافة 3

خدمات املناولة الأر�ضية

�أحزمة لنقل الأمتعة يف املطار وذلك لتجنب انتظار
امل�سافرين لفرتات طويلة عند �إجراءات ال�صعود
�إىل الطائرة .كما قامت بتد�شني �أجهزة لوزن
الأمتعة ت�ساعد امل�سافرين على جتنب الوزن الزائد
عند �إجراءات ال�صعود �إىل الطائرة .هذا �إىل جانب
تد�شني مناطق خم�ص�صة للم�سافرين الدائمني
عند القيام بالإجراءات الالزمة .ول�ضمان تي�سري
رحالت امل�سافرين يف مطار ال�شارقة الدويل ،متت
�إ�ضافة  20من�صة لإمتام �إجراءات ال�سفر وال�صعود
�إىل الطائرة.
الراحة والسالمة
�سعي ًا من «ال�شارقة خلدمات الطريان» لتقدمي �سبل
الراحة وال�سالمة للم�سافرين ،مت تطوير خدمات
نوعية �إ�ضافية ت�شمل خدمة «هال» املخ�ص�صة
لال�ستقبال والرتحيب ،و�إمكانية ا�ستخدام �صاالت
الركاب اجلديدة مقابل ر�سوم .كما ميكن للم�سافرين
التمتع ب�أ�شهى الوجبات ال�ساخنة والباردة وامل�شروبات
وا�ستخدام مرافق اال�ستحمام ب�أ�سعار تناف�سية� ،إىل
جانب التمتع جمان ًا بخدمة الإنرتنت الال�سلكية «واي
فاي» وب�إطاللة رائعة على حركة الطائرات يف املطار.
المسؤولية البيئية
تبنت �شركة ال�شارقة خلدمات الطريان برناجم ًا
للمحافظة على البيئة يهدف �إىل احلد من انبعاثات
الكربون ،حيث �أ�صبحت م�س�ؤولية املحافظة على
البيئة حمور خطط �أعمالها املتبعة  .و�أطلقت ال�شركة
�ضمن هذا ال�سياق جمموعة من الربامج تركز على
احلد من الآثار ال�سلبية الناجتة عن عملياتها التي قد
ت�ؤثر يف البيئةu .

YOUR PASSION - OUR VISION
Motivate is widely recognised as the Gulf’s leading multi-platform content producer, with more than 30 market-leading
magazine titles and over 300 books in print.
There is, however, much more to Motivate than print. Our cinema division, Motivate Val Morgan, offers advertisers a
variety of effective cinema options for on-screen as well as ambient branding and tactical campaigns, and we continue
to be an innovative player in digital content solutions, with pioneering digital platforms and app development. Our events
team, meanwhile, expertly stage some of the region’s biggest and best events.
With a staff of more than 200 experienced and dedicated professionals, we are committed to providing editorial
excellence, with a corporate mission to develop integrated communication channels that entertain, inform and enrich.
For our full portfolio please see motivatepublishing.com

حقائق وأرقام لعام 2014
املنتظمة
غري املنتظمة
الإجمايل
القادمون
املغادرون
التحويل
الرتانزيت
الإجمايل
الوارد
ال�صادر
الرتانزيت
الإجمايل

يناير

فرباير

مار�س

�أبريل

مايو

يونيو

يوليو

5,394

4,704

5,439

5,315

6,547

6,289

6,088

5,599

5,405

5,584

5,639

5,695

67,698

298

270

268

259

319

250

236

233

269

295

297

299

3,293

5,692

4,974

5,707

5,574

6,866

6,539

6,324

5,832

5,674

5,879

5,936

5,994

70,991

حركة الركاب
354,342

294,678

322,327

338,532

413,914

387,175

299,478

384,323

338,429

330,961

334,270

337,612

4,136,041

328,835

283,833

321,695

310,496

391,643

409,401

382,352

341,190

305,042

315,159

318,310

321,493

4,029,449

117,423

109,690

113,011

111,941

121,140

116,146

111,430

113,384

125,351

111,877

112,995

114,124

1,378,512

3,583

3,195

2,811

344

282

148

-

2,076

3,789

3,710

3,747

3,784

27,469

804,183

691,396

759,844

761,313

926,979

912,870

793,260

840,973

772,611

761,707

769,322

777,013

9,571,471

ال�شحن*
6,481

6,234

7,815

7,912

13,267

12,867

10,695

7,437

8,412

7,253

7,300

7,450

103,123

9,837

10,061

10,617

11,169

14,996

14,894

12,666

10,087

12,652

9,807

9,850

9,900

136,536

16,318

16,295

18,432

19,081

28,263

27,761

23,361

17,524

21,064

17,060

17,150

17,350

239,659

التحويل

3,888

4,170

5,400

4,766

12,376

12,102

9,000

3,990

5,000

4,686

4,715

4,718

74,811

الإجمايل

2,706

2,476

2,107

2,562

ال�شحن اجلوي  -البحري

* جميع الأوزان بالطن
** الأرقام املتوقعة ل�شهر دي�سمرب
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رحالت الطريان

�أغ�سط�س �سبتمرب

�أكتوبر

نوفمرب

**

دي�سمرب

**

الإجمايل

2,170

1,809

1,801

2,180

2,821

2,370

2,393

2,416

27,811

1

ت�أ�شريات الزيارة
نهدف من خالل ال�شرح التف�صيلي التايل لإجراءات ومتطلبات احل�صول
على الت�أ�شرية �إىل توفري املعلومات فقط ،وهذه الإجراءات خا�ضعة للتغيري
من دون �إ�شعار م�سبق .يرجى االت�صال بوكيل �سفركم للح�صول على �أحدث
املعلومات حول �إجراءات احل�صول على ت�أ�شريات الزيارة.
اجلن�سيات التالية ال حتتاج �إىل ت�أ�شريات م�سبقة قبل القدوم �إىل الإمارات العربية املتحدة:
حاملو ت�أ�شريات دول جمل�س التعاون اخلليجي (فئات معينة فقط) ومواطنو كل من بريطانيا،
فرن�سا� ،إيطاليا� ،أملانيا ،هولندا ،بلجيكا ،لك�سمبورغ� ،سوي�سرا ،النم�سا ،ال�سويد ،الرنويج،
الدمنارك ،الربتغال� ،إيرلندا ،اليونان ،فنلندا ،مالطا ،موناكو� ،أي�سلندا� ،أندورا� ،سان مارينو،
�إ�ستونيا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كندا� ،أ�سرتاليا ،نيوزيلندا ،اليابان ،بروناي� ،سنغافورة،
ماليزيا ،هونغ كونغ ،كوريا اجلنوبية و�إ�سبانيا.
ميكن للمقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،الذين يرغبون يف دعوة الأ�صدقاء �أو العائلة
لزيارتهم ،تقدمي طلب للح�صول على ت�أ�شرية الزيارة من خالل �ساتا (وكالة مطار ال�شارقة
لل�سفريات) .للح�صول على مزيد من املعلومات حول املتطلبات وال�شروط يرجى االت�صال مع:
هاتف00971-6-5164444/00971-6-5618888 :
الربيد الإلكرتوينinfo@sata.ae | visa@sata.ae :
املوقع الإلكرتوينwww.satatravels.com :
ميكن للزوار الراغبني يف ال�سفر �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة احل�صول على ت�أ�شريات
الزيارة �إما عن طريق م�ساعدة �شركات ال�سياحة التي توفر باقات العطالت� ،أو من خالل
منظمات الأعمال التي ميكنها كفالة ت�أ�شرياتهم� ،أو من خالل م�ساعدة العائلة والأ�صدقاء
املقيمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل �ساتا ،كما هو مو�ضح �أعاله.
من�صات الهجرة
1
	 2ردهة املطاعم يف مطار
ال�شارقة الدويل

مرافق وخدمات متكاملة
يعد مطار ال�شارقة الدويل �أكرث من حمطة لل�سفر ،حيث
ي�ضم جمموعة متنوعة من اخلدمات ال�سل�سة والفعالة ت�ضمن
للم�سافرين الراحة بكل خطوة يف رحالتهم.
التصريح لمرافقة العائلة
�إن مطار ال�شارقة الدويل يُقدِّ ر حاجة امل�سافرين من
كبار ال�سن �أو الأطفال �إىل امل�ساعدة عرب خمتلف
�إجراءات ال�سفر .لذلك ف�إن مطار ال�شارقة الدويل
يوفر يف مثل هذه احلالة ت�صريح ًا لأحد �أفراد العائلة
ملرافقة هذه الفئة من امل�سافرين .وميكن احل�صول
على هذا الت�صريح مقابل ر�سوم رمزية يف مكتب
اال�ستعالمات املوجود عند املدخل الرئي�س ل�صالة
املغادرين .علم ًا ب�أنه ت�سري �شروط وقواعد حمددة يف

هذا املجال .للمزيـد مـن املعلـومـات ،يرجـى االت�صال
بالهاتف رقم.06 558 1111 :
البنوك ومراكز الصرافة
ي�ضم املطار العديد من �آالت ال�صرافة اخلا�صة
بعدد كبري من البنوك الوطنية يف مواقع مالئمة
لتوفري �أعلى م�ستويات الراحة للم�سافرين .كما
توجد مراكز لل�صرافة يف �صالتي الو�صول واملغادرة
ومنطقة الرتانزيت باملطار .وت�ضم القاعة الرئي�سة

للمطار مكتب ًا لأحد البنوك يقدم خدماته للم�سافرين
والزوار.
وسائل االتصال
توفر �إدارة املطار هواتف تعمل با�ستخدام النقود
املعدنية �أو بطاقات االئتمان يف قاعات املغادرين
وركاب الرتانزيت والقادمني .وتتيح هذه الأجهزة
�إجراء مكاملات دولية وحملية .كما تتوافر �أي�ض ًا
خدمات الربيد الإلكرتوين والإنرتنت للم�سافرين
واجلمهور.
التسوق في السوق الحرة
الت�سوق يف ال�سوق احلرة متاح جلميع امل�سافرين
القادمني واملغادرين والعابرين .وتدير عمليات ال�سوق
احلرة يف مطار ال�شارقة �شركة «ديوفري ال�شارقة»
التي تقدم للم�سافرين منتجات من �أ�شهر العالمات
التجارية العاملية ب�أ�سعار ال ت�ضاهى.
ردهة المطاعم
ت�ضم قاعات الرتانزيت واملغادرين جمموعة من
املطاعم التي توفر ت�شكيالت متنوعة من �أ�شهى
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2

المواد المحظورة

ت�شمل املواد التي يحظر مطار ال�شارقة الدويل على الركاب
القادمني حملها معهم ما يلي:
امل�ؤثرات العقلية.
الأحياء الربية املهددة باالنقرا�ض.
الأ�سلحة النارية.
املقاالت واملن�شورات غري الأخالقية.
الأطعمة البحرية ال�صاحلة للأكل غري املطبوخة ،والفواكه واخل�ضراوات
من املناطق املوبوءة بالكولريا.
القيود :يتعني احل�صول على ت�صريح من ال�سلطات املحلية لنقل
الأ�سلحة النارية.

امل�أكوالت العاملية تنا�سب جميع الأذواق .كما تتوافر
املقاهي العاملية التي تقدم امل�شروبات والوجبات
اخلفيفة على مدار ال�ساعة .وت�ضم ردهة
املطاعم العديد من مطاعم الوجبات ال�سريعة
واملقاهي الكربى مثل ماكدونالدز ،كو�ستا كافيه
ودانكن دونت�س.
صاالت الدرجتين األولى
ورجال األعمال
يوفر املطار �صاالت جمهزة ب�أحدث اخلدمات
واملرافق وفق �أرقى املعايري العاملية للم�سافرين على
الدرجتني الأوىل ورجال الأعمال .وقد جهزت هذه
ال�صاالت مبختلف و�سائل الراحة �إىل جانب توفري
خدمات الهاتف والفاك�س والإنرتنت ،ف�ض ًال عن
خمتلف ال�صحف اليومية و�أ�شهر املجالت ،مع تقدمي
املرطبات والوجبات اخلفيفة للركاب.
خدمات هال
تتوافر هذه اخلدمة على مدار ال�ساعة ،وهـي
م�صمم ــة خ�صي�ص ـ ًا لتقديـم خدم ــات اال�ستقبـ ــال
وامل�ساعــدة للركاب القادمني واملغادرين وفق ًا لأعلى
معايري اجلودة .كما تتوافر «خدمات هال» للركاب
الذين يحتاجون مل�ساعدة خا�صة ،مثل الأطفال
امل�سافرين وحدهم وامل�سنني �أو ذوي االحتياجات
اخلا�صة .وت�ساعد هذه اخلدمة امل�سافرين على
�إنهاء �إجراءات ال�سفر واجلوازات واجلمارك ب�سرعة
و�سهولة وي�سر .كما ت�شتمل «خدمات هال» الأخرى
على الهدايا واملوا�صالت ب�سيارة مع �سائق.
منطقة لعب األطفال
هذه املنطقة خم�ص�صة للعب الأطفال يف �صالة
املغادرين ،وقد �صممت بحيث تتيح لل�صغار ق�ضاء
18

�أوقات حافلة باملتعة بينما ي�ستمتع الكبار بالت�سوق
وتناول الطعام.
المسجد
تتوافر �أماكن خم�ص�صة لل�صالة يف منطقة
الرتانزيت �ضمن املبنى الرئي�س للمطار ،وكذلك
يف �صالة املغادرين (الطابق الأر�ضي) ،ويف مبنيي
ال�شحن ال�شرقي والغربي  1و.2
الخدمات الطبية
ي�ضم املركز الطبي يف مطار ال�شارقة الدويل عيادة
طبية جمهزة ب�أحدث املعدات� ،إىل جانب �صيدلية
جمهزة يف القاعة الرئي�سة للمطار.
وتقدم العيادة وال�صيدلية اخلدمات الطبية
وال�صيدالنية للم�سافرين واجلمهور.
قاعة االستقبال
والترحيب
ي�ضم مبنى القادمني يف املطار �صالة
خا�صة لال�ستقبال والرتحيب ،لتوفري الراحة
للعمالء الذين ينتظرون و�صول �أقربائهم �أو
زمالئهم امل�سافرين.
وتتيح الواجهة الزجاجية الكبرية التي متتد من
الأر�ض �إىل ال�سقف ر�ؤية امل�سافرين القادمني .وت�ضم
ال�صالة مطاعم وحمال زهور و�أجهزة �صراف �آيل
ومتاجر ،ما يتيح تلبية خمتلف املتطلبات.
نقل األمتعة
يقدم مطار ال�شارقة الدويل خدمات لنقل الأمتعة
مل�ساعدة امل�سافرين يف نقل �أمتعتهم مقابل ر�سوم
رمزية ،حيث يوجد مكتب لتقدمي هذه اخلدمة يف
�صالة املغادرين.

غرف المدخنين
يحظر التدخني يف مطار ال�شارقة الدويل ،لكن
هناك غرف ًا خا�صة للمدخنني يف مناطق خم�ص�صة
للراغبني يف التدخنيu .
معلومات عامة

مكتب �ساتا يف املطار
(مفتوح على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع)
هاتف+971 6 5084080 / 4081 :
فاك�س+971 6 5581199 :
الربيد الإلكرتوينsata@sharjahairport.ae :
مكتب �ساتا و�سط مدينة ال�شارقة
�ص .ب ،8 :ال�شارقة
هاتف+971 6 5618888 :
فاك�س+971 6 5618777 :
الربيد الإلكرتوينsata@emirates.net.ae :
�سيارات الأجرة
تتوافر �سيارات الأجرة يف املطار خارج �صالة
القادمني مبا�شرة.
حافالت املطار
ت�سيرّ م�ؤ�س�سة ال�شارقة للموا�صالت العامة
حافالت خم�ص�صة للمطار وذلك لنقل الركاب
من و�إىل و�سط املدينة مقابل ر�سوم رمزية.
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	 1برج مراقبة احلركة اجلوية
يف مطار ال�شارقة الدويل

قلب مطار الشارقة
الدولي النابض
يعمل مطار ال�شارقة الدويل على مدار ال�ساعة طوال
�أيام ال�سنة بهدف توفري جتربة ممتعة و�آمنة ملاليني
امل�سافرين .ويف ما يلي ملحة موجزة عن بع�ض اجلهات
التي تعمل بجد وراء الكوالي�س ل�ضمان ا�ستمرار العمل
يف املطار على �أكمل وجه وب�سال�سة.
مراقبة الحركة الجوية
تعد مراقبة احلركة اجلوية �أحد العنا�صر الأكرث
�أهمية يف قطاع الطريان ،لهذا يتوىل فريق من
ذوي اخلربات وامل�ؤهالت العالية عملية مراقبة
و�إدارة عمليات احلركة اجلوية �ضمن املجال اجلوي
لإمارة ال�شارقة ،الذي ميتد على م�سافة  100ميل
مربع ،طبق ًا لأرفع املعايري املهنية ،ومبا ي�سهم يف
احلفاظ على �سالمة حركة الطريان التي ت�شهد �آالف
الطائرات يومياً .وهذا ما دفع مطار ال�شارقة الدويل
�إىل تبنى م�شاريع تطويرية �سنوي ًا ملجاراة هذه
احلركة ال�ضخمة ،حيث من املتوقع �أن ت�شهد مهام
وم�س�ؤوليات �إدارة مراقبة احلركة اجلوية ازدياد ًا
كبري ًا هذا العام.
مكتب األرصاد الجوية بمطار الشارقة
الدولي
يوفر مكتب الأر�صاد اجلوية مبطار ال�شارقة الدويل
منذ ت�أ�سي�سه عام ،1933الذي يعد �أقدم مكتب
للأر�صاد اجلوية يف املنطقة والأكرث كفاءة ،التنب�ؤات
اجلوية بحالة املناخ خلدمة قطاع الطريان والعديد
من القطاعات الأخرى ،وغريها من اخلدمات ذات
ال�صلة .وي�ضم مكتب الأر�صاد اجلوية مبطار ال�شارقة

الدويل الذي يعمل على مدار � 24ساعة يومياً ،فريق ًا
من خرباء الأر�صاد اجلوية الأكفاء واملعتمدين ،حيث
يعد �إحدى الركائز الأ�سا�سية يف جهود ال�سالمة
يف املطار .ويوفر مكتب الأر�صاد اجلوية التنب�ؤات
اللحظية بحالة الطق�س ،وهي مهمة حيوية ل�ضمان
حتقيق عمليات هبوط و�إقالع �سل�سة ملئات الرحالت
اجلوية يومياً .كما يوفر املكتب معلومات عن حالة
الطق�س يف الإمارات العربية املتحدة للربنامج العاملي
لر�صد املناخ التابع للمنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية.
إدارة الهندسة والصيانة
تتوىل �إدارة الهند�سة والتطوير يف مطار ال�شارقة
الدويل م�س�ؤولية احلفاظ على عمليات الت�شغيل
وبكفاءة عالية ملختلف املرافق فيه .وت�ضم الإدارة
ق�سمني رئي�سني ،هما ق�سم �إدارة امل�شاريع والتطوير
وق�سم �إدارة املرافق .ويعمل فريق �إدارة املرافق على
�إجراء عمليات ال�صيانة ملختلف املرافق واملن�ش�آت
يف املطار ،و�ضمان عملها بال�شكل الأمثل وتوافقها
مع �أرفع املعايري ،مبا فيها تلك املحددة من قبل
الهيئة العامة للطريان املدين لدولة الإمارات العربية
املتحدة .ويغطي نطاق عمل ق�سم �إدارة املرافق �صيانة
�إ�ضاءة املدرجات ،والأعمال الكهربائية ،ومكيفات
الهواء و�أعمال الهند�سة املدنية الأخرى .ويتم حالي ًا
تعهيد اخلدمات الهند�سية مبطار ال�شارقة الدويل
�إىل �شركة «ماف دالكيا» التي تقدم خدماتها حتت
�إ�شراف الفريق الهند�سي لهيئة مطار ال�شارقة.
ويقوم ق�سم امل�شاريع والتطوير يف مطار ال�شارقة
الدويل مب�س�ؤولية التخطيط والتن�سيق والإ�شراف

على امل�شاريع ال�صغرية يف املطار من بدايتها وحتى
�إجنازها .كما يتوىل الق�سم م�س�ؤولية عمليات التن�سيق
مع اال�ست�شاريني واملقاولني يف امل�شاريع كبرية احلجم.
وعلى الرغم من �أن النمو ال�سريع واملتوا�صل يف
حركة الركاب والطائرات وال�شحن يف مطار ال�شارقة
الدويل ،ي�سهم يف حتديث مرافق املطار ،ف�إن هاتني
الإدارتني تعمالن مع ًا بد�أب ل�ضمان متتع املرافق كافة
ب�أعلى م�ستويات الأداء ،مبا ي�سهم يف متكني املطار
من جماراة النمو املت�سارع بكفاءة عالية.
خدمات تموين الطائرات
تعد «�ألفا لتموين الطائرات» اجلهة املعتمدة خلدمات
متوين الطائرات يف مطار ال�شارقة الدويل .وتنتج
ال�شركة جمموعة وا�سعة ومتنوعة من الوجبات
ال�شهية من خمتلف �أرجاء العامل املعدة وفق ًا للمعايري
الإ�سالمية ،حيث تتمتع «�ألفا لتموين الطائرات»
بخـب ــرات ال ت�ضاهى يف هذا املجال .ويكمن ال�سر يف
جناح وتفوق املجموعة يف جمعها بني اخلربات العاملية
والثقافة املحلية واعتمادها نهج ًا يت�سم بقدر كبري من
االبتكار ،كما �أنها ترتبط بعالقة �شراكة ا�سرتاتيجية
مع «العربية للطريان» يف مطار ال�شارقة.
حلول التدريب
يعمد مطار ال�شارقة الدويل با�ستمرار �إىل تبني
برامج مكثفة ل�ضمان ت�أهيل جميع املوظفني ب�أرفع
م�ستويات الكفاءة وتزويدهم مبهارات حيوية متكنهم
من خدمة خمتلف العمالء من �شركات الطريان
وال�سفر وال�شحن ،طبق ًا لأرفع امل�ستويات املهنية.
وتقوم �إدارة املوارد الب�شرية يف مطار ال�شارقة الدويل
بالتعاون مع دائرة الطريان املدين ،بت�صميم برامج
تدريبية وور�ش للعمل خم�ص�صة للعاملني يف خمتلف
�أق�سام و�إدارات املطار.
كما يوفر مطار ال�شارقة الدويل بانتظام �أي�ضاً،
العديد من الفر�ص التدريبية لل�شباب ،من �أجل
�إعدادهم وم�ساعدتهم على اكت�ساب املهارات التي
تتيح لهم تعزيز وتطوير �أدائهم والتي ت�ساعدهم على
بناء م�ستقبلهم املهنيu .
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	 1العربية للطريان احلائزة على
العديد من اجلوائز
�	 2أ�سطول خطوط العربية للطريان
يف مطار ال�شارقة الدويل

ً
عاليـا
التحليق

«العربية للطريان» توا�صل انت�شارها ال�سريع يف �أنحاء املعمورة.
تنتهج العربية للطريان� ،أول و�أكرب �شركة طريان
اقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
خطى ثابتة نحو الريادة مع ازدياد عدد امل�سافرين
على منت طائراتها �سنوي ًا وارتفاع عدد وجهاتها ،ما
يج�سد جناحها.
�أعلنت «العربية للطريان» م�ؤخراً ،عن بدء ت�سيري
رحالتها املنتظمة واملبا�شرة �إىل تبلي�سي ،عا�صمة
جمهورية جورجيا ،لتغدو الوجهة رقم � 100ضمن
�شبكة خطوطها التي تغطي ال�شرق الأو�سط و�شمال
20

�أفريقيا و�أوروبا و�آ�سيا .ويعد هذا الإجناز رائد ًا
للعربية للطريان التي ت�أ�س�ست قبل �أقل من ع�شر
�سنوات .ويف  6مايو  2014با�شرت العربية للطريان
رحالتها من مطار ر�أ�س اخليمة الدويل ب�إطالق �أوىل
رحالتها من ر�أ�س اخليمة لي�صبح املركز الرئي�س
الثاين لها يف دولة الإمارات العربية املتحدة والرابع
عاملي ًا (الدار البي�ضاء ،املغرب) و(القاهرة ،م�صر).
وت�سعى العربية للطريان �إىل تو�سيع عملياتها يف كل
من م�صر واملغرب.

خدمات استراتيجية
تغطي العربية للطريان اليوم �سل�سلة من الوجهات
العاملية التي مل ت�صلها خطوط طريان من قبل .ومل
تتوقف العربية للطريان التي تقدم خدماتها �إىل
ماليني امل�سافرين ب�أ�سعار تناف�سية ،عند هذا احلد
من الإجنازات واخلدمات الرفيعة املقدمة .فقد
�أحدثت خدمات العربية للطريان امل�ستقلة ذات التكلفة
االقت�صادية واملريحة ،نقلة نوعية يف قطاع الطريان
داخل املنطقة ،حيث اعتمدت ال�شركة على خدمات
خالقة وفعالة ،وهذا ما يتج�سد يف مكاتب احلجوزات
التابعة لها يف دبي وال�شارقة والإمارات الأخرى� ،إىل
جانب املوقع ال�شبكي �سهل اال�ستخدام واملتعدد اللغات
وتطبيق الهواتف الذكية مل�ساعدة العمالء يف تخطيط
رحالتهم براحة تامة ومن دون م�شقة.
تقدير عالمي
�إىل جانب اجلوائز العاملية واالعتمادات و�شهادات
التقدير التي ح�صلت عليها العربية للطريان ،مت
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ت�صنيفها �ضمن قائمة ال�شركات العاملية الأكرث منو ًا
من قبل املنتدى االقت�صادي العاملي لعام ،2014
وحازت ال�شركة هذا التقدير الرفيع ا�ستناد ًا �إىل
تفوقها على املعايري ال�سائدة يف القطاع من حيث
العائدات والنمو والرتويج للممار�سات املبتكرة
ودورها الريادي يف مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية.
كما نالت ال�شركة جائزة «�أف�ضل خطوط طريان
اقت�صادي يف ال�شرق الأو�سط» يف حفل جوائز ال�سفر
العاملي .2014
نمو متزايد
لطاملا كانت العربية للطريان تذهل املحللني
ب�أرقامها ،فعلى �سبيل املثال� ،أعلنت ال�شركة �إجمايل
العوائد بن�سبة  128يف املائة خالل الربع الثاين من
عام  ،2014حمققة �أف�ضل �أداء ف�صلي لل�شركة على
الإطالق .ويف ما يتعلق بامل�سافرين ،نقلت العربية
للطريان �أكرث من  1.6مليون راكب خالل الربع الثاين
لعام � ،2014أي مبعدل زيادة  8يف املائة مقارنة بـ 1.5
مليون راكب عن الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .
وملجاراة هذا النمو الكبري� ،أقدمت العربية
للطريان على �شراء عدد من طائرات حديثة مت
ت�سلم الطائرة رقم  37من طراز �إيربا�ص  A320يف
بدايات عام � ،2014إىل جانب طلب  44طائرة من
طراز  A320من �شركة �إيربا�ص التي �ست�ضاعف
�أ�سطول طائرات العربية للطريان .وهذه الطائرات
من طراز  A320مزودة مبقومات نظام «�شاركلت»
التي ت�ساعد يف توفري الوقود وهي الأوىل من نوعها
يف ال�شرق الأو�سط .وعالوة على اجلهود احلثيثة
التي تقدمها ال�شركة لعمالئها امل�سافرين ،تقـدم
«عطالت العربية للطريان» ،وهي خدمة حجز
العطالت ذات القيمة العالية ،جمموعة وا�سعة من
العطالت منخف�ضة التكلفة من ال�شارقة �إىل وجهات
مميزة يف �آ�سيا ،ال�شرق الأو�سط� ،أوروبا و�أفريقيا.
ويوفر �سنرتو يف مطار ال�شارقة الدويل وجهات عدة
ويعمل على م�ساعدتكم يف اختيار وجهتكم التالية
وحجز تذاكركم.
ومع وجهاتها اجلديدة وعرو�ض ال�سفر الرائعة
وطائراتها احلديثة وخدماتها الراقية ،هناك دوم ًا
�شيء جديد مع العربية للطريانu .

الجوائز
2014

العربية للطريان �ضمن قائمة ال�شركات العاملية
الأكرث منو ًا من قبل املنتدى االقت�صادي العاملي
لعام .2014

جائزة ال�شركات للم�س�ؤولية االجتماعية من قبل
جملة «�أفيي�شن بيزن�س».
2011

جائزة التفوق الت�شغيلي من �إيربا�ص.

جائزة «�أف�ضل خطوط طريان اقت�صادي يف
ال�شرق الأو�سط» يف حفل جوائز ال�سفر العاملي
.2014

جائزة االبتكار يف العمليات..

2013

�أف�ضل رائد �أعمال للعام ،عادل علي.

�أف�ضل �شركة طريان اقت�صادي يف ال�شرق
الأو�سط من �سكايرتاك�س.

�أف�ضل �شركة عاملية للطريان االقت�صادي
يف الهند.

جائزة العالمة التجارية القيادية ،خالل حفل
جوائز القيادة الآ�سيوية للتميز يف العالمة
التجارية والت�سويق الثالثة .2013

جائزة ال�سفر لأف�ضل �شركات طريان يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
2010

جائزة �أف�ضل �شركة طريان اقت�صادية للعام
�ضمن جوائز «�أفيي�شن بيزن�س »2013

جائزة بيزن�س ترافلر.

جائزة «التقدير العايل يف فئة امل�س�ؤولية
االجتماعية» �ضمن جوائز «�أفيي�شن بيزن�س »2013

جائزة ال�سفر لأف�ضل �شركات طريان يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

2012

جائزة ال�سفر لأف�ضل �شركات طريان يف العامل.

املركز الأول يف الدقة يف مطار مو�سكو.

�شهادة تقدير من �إيربا�ص لرقم عاملي جديد.

ثانية �أف�ضل �شركات الطريان �أداء يف العامل من
جملة �أفيي�شن ويك �ضمن احلفل ال�سنوي لتوزيع
جوائز �أف�ضل اخلطوط اجلوية �أداء.

جائزة �أف�ضل �إدارة ل�شركة طريان وقطاع املالحة
يف ال�شرق الأو�سط من يوروموين.

عادل عبداهلل علي� ،أف�ضل رئي�س تنفيذي
للعام � -أفيي�شن بيزن�س يف ال�سنة الثالثة من
حفل توزيع جوائز �أف�ضل رئي�س تنفيذي يف
ال�شرق الأو�سط.

جائزة �أف�ضل �شركة طريان اقت�صادية للعام من
�سوبر براندز.
جائزة قاعة امل�شاهري للمدير التنفيذي
عادل علي.
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ت�شتهر «هال» للخدمات مبا تقدمه من
ت�سهيالت للم�سافرين ،ما �أدى �إىل ازدياد
الطلب عليها وتوظيف طاقم �إ�ضايف.

1

مطـار الشـارقة الدولي
يقدم لمسافريه خدمات
ضيافة مميزة

تعمد «خدمات هال» �إىل م�ساعدة امل�سافرين عرب مطار
ال�شارقة الدويل من خالل �سل�سلة من اخلدمات والت�سهيالت
الفريدة من نوعها.
يقدم مطار ال�شارقة الدويل للم�سافرين «خدمات هال»
التي توفر جمموعة متميزة من اخلدمات التي متنح
امل�سافرين جتربة �سفر متميزة ،تت�سم بقدر كبري من
املرونة والراحة ،مبا يف ذلك تقدمي يد العون وامل�ساعدة
لهم يف �إجناز خمتلف الإجراءات ،مثل �إمتام �إجراءات
ال�سفر عرب مراقبة اجلوازات وت�سلم الأمتعة وغريها.
عند الوصول
يقوم مندوبـو «خدمات هال» با�ستقبال الركاب
القادمني والرتحيب بهم وم�ساعدتهم يف �إجناز
خمتلف الإجراءات بدء ًا من بوابة الو�صول ،مرور ًا
مبن�صات خا�صة لإجناز �إجراءات اجلوازات ،وانتهاء
بت�سلم الأمتعة واخلروج من املطار.
المغادرة في سبع دقائق
يقوم فريق «هال» املتعدد اللغات وذو اخلربات
واملهارات النوعية ،با�ستقبال الركاب الذين حجزوا
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للح�صول على خدمة «هال برمييوم» ،وتوجيههم عرب
املطار مبا يف ذلك م�ساعدتهم با�ستخدام من�صات
خا�صة يف �إمتام �إجراءات ال�سفر ،و�إجناز �إجراءات
اجلوازات والفح�ص الأمني و�صو ًال �إىل بوابة املغادرة
مع منحهم الأولوية يف ال�صعود على منت الطائرة،
ما يتيح للم�سافرين التمتع ب�إجناز جميع الإجراءات
ب�سرعة ومرونة بالغتني وجتنب الوقوف يف طوابري،
حيث ت�ستغرق هذه العملية �سبع دقائق فقط.
األطفال المسافرون وحدهم
ميكن للأطفال امل�سافرين وحدهم التمتع بتجربة
�سفر متميزة خالية من القلق مع «خدمات هال» ،التي
تتوىل مرافقتهم يف �إجناز خمتلف الإجراءات وتوفري
منطقة انتظار خا�صة و�آمنة للأطفال ،ومتنحهم
الأولوية ل�صعودهم على منت الطائرة وتعريف طاقم
الطائرة بهوية الأطفال للعناية بهم� .أما بالن�سبة
للأطفال القادمني ف�إن مندوبي «خدمات هال» يعمدون

مكتب ا�ستقبال «هال» للخدمات

�إىل ا�ستقبالهم عند بوابة اخلروج من الطائرة
وا�صطحابهم يف جميع مراحل الإجراءات حتى
و�صولهم �إىل خارج املطار ،وت�سليمهم �إىل ذويهم.
المساعدة في تأشيرات الزيارة
يقوم فريق «خدمات هال» ب�إنهاء الإجراءات اخلا�صة
بت�أ�شريات الزيارة اخلا�صة بامل�سافرين ،و�ضمان
عبورهم ال�سل�س يف مطار ال�شارقة الدويل.
خدمات ذهبية
ميكن للم�سافرين املغادرين من مطار ال�شارقة الدويل،
اال�ستفادة من حزمة خدمات «هال الذهبية» ،التي توفر
خدمة حمل الأمتعة ،واال�ستقبال وامل�ساعدة وا�ستخدام
�صالة رجال الأعمال ،وميكن للم�سافرين بد ًال من ذلك،
اختيار حزمة ت�صمم خ�صي�ص ًا وفق ًا الحتياجاتهم
واختيار خدمة واحدة فقط لوقت معني كاال�سرتخاء
يف �صالة رجال الأعمال قبل ال�صعود �إىل الطائرة.
كما تتوفر خدمات خا�صة بامل�سنني والأفراد من ذوي
االحتياجات اخلا�صة .وقد ا�ستقطبت �أن�شطـة وعمليـات
«هـال» العديد من امل�سافرين الباحثني عن الراحة
وال�سرعة يف �إجناز الإجراءات من خالل خدمات
اال�ستقبال والرتحيب وامل�ساعدة ،التي متنح امل�سافرين
قيمة حقيقية لقاء ما يدفعونه من ر�سومu .
الحجوزات

ميكن حجز �إحدى «خدمات هال» عرب الإنرتنت،
من خالل املوقع الإلكرتوين ،كما ميكن حجز
اخلدمات ب�شكل �شخ�صي يف املطار �أو عرب الهاتف.
املوقع الإلكرتوين:

www.halaservices.ae

مركز ات�صال «هال»+971 6 5581100 :
الربيد الإلكرتوينhala@shjas.ae :
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معلومات حول ت�أ�شرية الدخول

الت�سهيالت والأ�سعار التناف�سية املقدمة من وكالة «�ساتا» ،جتعل من ال�سفر �إىل
الإمارات العربية املتحدة �أ�سهل من ذي قبل .وي�ستطيع الزوار االختيار بني ت�صريح
دخول ملدة �شهر واحد �أو ت�صريح دخول ملدة ثالثة �أ�شهر .

خدمات �إ�ضافية:

هناك خدمات الت�أ�شريات العاملية «جلوبال فيزا �سريفي�سز» ،وهي خدمة
�إ�ضافية ممتازة بد�أت «�ساتا» بتقدميها م�ؤخر ًا �إىل عمالئها .وميكن للم�ست�شارين
يف خدمة «جلوبال فيزا �سريفي�سز» من ذوي اخلربة الوا�سعة واملهنية العالية،
ت�سهيل الإجراءات الالزمة حل�صول امل�سافرين على ت�أ�شرياتهم وال�سفر خالل
�أق�صر وقت ممكن.
كما يقوم طاقم مطار ال�شارقة الدويل �أي�ضاً ،مب�ساعدة امل�سافرين ذوي االحتياجات
اخلا�صة مثل ت�سريع �إجراءات ب�صمة العني عند الدخول.

	 1مكتب خدمات «�ساتا» يف مطار
ال�شارقة الدويل

السفـر مع «سـاتـا»
�سواء كانت رحالتكم طويلة �أم ق�صرية ،بغر�ض العمل
�أو ال�سياحة ،ف�إن وكالة مطار ال�شارقة لل�سفريات
«�ساتا» �ستلبي كافة احتياجاتكم.
ت�أ�س�ست وكالة «�ساتا» لل�سفريات التابعة لهيئة
مطار ال�شارقة عام  .1984وتنت�شر فروع الوكالة يف
ال�شارقة و�أبوظبي ودبي ور�أ�س اخليمة وعجمان ،كما
ت�سعى الوكالة �إىل افتتاح فروع �أخرى يف الإمارات
الأخرى خالل الفرتة القادمة لتتما�شى مع توجيهات
وا�سرتاتيجية الإدارة .كما تعد وكالة «�ساتا» مندوب
املبيعات الر�سمي لـ «طريان نا�س» اخلا�صة التابعة
للمملكة العربية ال�سعودية.
وتقدم وكالة «�ساتا» �أف�ضل املنتجات واحللول
و�أكرثها ابتكار ًا جلميع متعامليها ،من متطلبات
ال�سفر مثل حجوزات الطائرات ،وت�أ�شريات الدخول

املحلية والدولية ،وعرو�ض لق�ضاء �أجمل العطالت
املحلية واخلارجية ،وحجز الفنادق ،وخدمة ت�أجري
ال�سيارات وغريها الكثري.
التخطيط وعروض الرحالت
ت�شتهر «�ساتا» لل�سفريات بتقدمي �أف�ضل رحالت
العمرة واجلوالت الأوروبية والرحالت البحرية
وجمموعة �أخرى من الرحالت الفريدة ،التي
ابتداء من الريا�ضة
توفر املتعة وو�سائل الرتفيه
ً
والثقافة و�صو ًال �إىل املعار�ض وامل�ؤمترات .فقد
عملت الوكالة على توفري حزم تتنا�سب وتطلعات
العمالء .و�سخرت «�ساتا» العديد من املهنيني
واال�ست�شاريني املدربني من ذوي اخلربة يف ال�سياحة
وال�سفر خلدمة املتعاملني ل�ضمان متتعهم ب�أف�ضل

الأوقات و�أجمل اللحظات �ضمن باقات تناف�سية
تنا�سب جميع امليزانيات.
كما تقدم «�ساتا» برامج درا�سية للجيل ال�صاعد
لتطوير مهاراتهم وعالقاتهم وخو�ض جتربة ثقافية
جديدة واالنخراط بعامل مغاير .ويدعم برنامج
«�ساتا» الدرا�سي التعلم خارج بيئة قاعات التدري�س
املغلقة ،كما يوفر برامج ميدانية يومية مليئة
بالت�شويق تتيح للطالب فر�صة التعرف �إىل الثقافات
اخلارجية واملناهج التعليمية حول العامل ،للرقي
مبنظور الدرا�سات امل�ستقبلية واالختالط بطالب من
دول �أخرى.
وتتيح وكالة مطار ال�شارقة لل�سفريات «�ساتا»
فر�صة التخل�ص من عناء التخطيط لرحالتكم،
حيث كر�ست لعمالئها خرباء ومتخ�ص�صني يقدمون
كل ما هو مميز للم�سافرين .وكونها �أف�ضل وكالة
�سفريات يف �سوق خدمات ال�سفر ،و�سري ًا مع جهود
�إمارة ال�شارقة لت�شجيع ال�سياحة ،ت�سعى وكالة «�ساتا»
لتتما�شى مع ا�سرتاتيجيتها من خالل تو�سيع �آفاقها
�إىل �أبعد مدىu .
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�أكرث من � 25سنة من االبت�سامات

لأكرث من � 25سنة ما زالت «ديوفري» م�صدر االبت�سامات يف
مطار ال�شارقة الدويل .فهي متنح االبت�سامة لوجوه عمالئها
الأعزاء من خالل عر�ض منتجاتها الفريدة .ف�إذا كنت
تبحث عن العطور امل�صممة خ�صي�ص ًا لك �أو الإك�س�سوارات
ح�سب طلبك �أو فقط فنجان قهوة �سريع ،ف�سوف جتد كل
هذا و�أكرث لدى ديوفري .وتقدم «ديوفري» منذ � 1988أف�ضل
العالمات التجارية العاملية و�أف�ضل الأ�سعار يف مطار ال�شارقة
الدويل .ومع ابتكارات البيع بالتجزئة املعدة خ�صي�ص ًا وفق ًا
الحتياجات عمالئنا ،تعر�ض «ديوفري» جمموعة �شاملة من
املنتجات التي ت�ضم التبغ وامل�شروبات والأطعمة واحللويات.
مع كل هذا و�أكرث ت�ضمن «ديوفري» احل�صول على ر�ضا
عمالئها الكامل.

	 1تقدم ال�سوق احلرة منتجات
فريدة ب�أ�سعار تناف�سية

متعة التسوق مع
ديوفري
الأ�سواق احلرة يف مطار ال�شارقة الدويل هي املكان
الأمثل النتقاء �أجمل الهدايا التذكارية مع �صفقات
مذهلة قبل ال�صعود �إىل الطائرة .وتتميز هذه
الأ�سواق مب�ساحة تغطي � 20ألف قدم مربع ت�ضم
ت�شكيلة وا�سعة من املنتجات املميزة لأكرث من 15
�ألف منتج ت�شمل �أف�ضل العالمات التجارية العاملية.
�إن جتربة «ديوفري» يف مطار ال�شارقة الدويل تعد
املكان املثايل الأروع للمت�سوقني .وبالتعاون مع العربية
للطريان ميتد تقدمي خدمات البيع بالتجزئة �إىل منت
طائراتها ،حيث متنحك فر�صة فريدة للتمتع بخدمات
الأ�سواق احلرة و�أنت على منت الطائرة �أي�ضاً .وتقدم
«ديوفري» للم�سافرين ت�شكيلة وا�سعة من املنتجات،
التي ت�شمل الأطعمة وامل�شروبات الرائعة ،احللويات،
وعطور امل�صممني ،وال�ساعات الفاخرة واملجوهرات
النفي�سة ب�أ�سعار ال ت�صدق.
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لقد عملت ديوفري ال�شارقة على تر�سيخ مكانتها
م�شغ ًال رائد ًا للبيع بالتجزئة يف املطارات من خالل
�سل�سلة من املبادرات .ومع التزامها بتقدمي جتربة
الت�سوق الأف�ضل والأن�سب للم�سافرين ،قدمت «ديوفري»
م�ؤخر ًا برنامج «ا�شرت عند املغادرة وا�ستلم عند
الو�صول» ،الذي يقدم ح�سم ًا يبلغ  %10على امل�شرتيات.
كما �أ�صبحت جمموعة ديوفري الرائد العاملي يف بيع
التجزئة يف املطارات بعد اكت�سابها م�ؤخر ًا ملجموعة
نوان�س ( )Nuance Groupيف �سبتمرب  .2014وتعمل
«ديوفري» الآن يف  63دولة حول العامل حيث متتلك
�أكرث من  1750متجر ًا يف �أنحاء القارات اخلم�س.
وقامت «ديوفري» يف  2008بتوقيع عقد اندماج مع
جمموعة هود�سون ،ال�شركة الأوىل يف جمال البيع
بالتجزئة يف املطارات يف �شمال �أمريكا ،ما حذا بها
لتقدمي فكرة هود�سون نيوز داخل مطار ال�شارقة

الدويل وعلى منت العربية للطريان يف  .2009وتعد
هود�سون نيوز ،العالمة الوطنية الوحيدة مل�ؤ�س�سة
الأخبار يف �أمريكا ال�شمالية ،التي تعر�ض جمموعة
وا�سعة من املجالت والكتب وال�صحف الإخبارية،
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلة متنوعة من م�ستلزمات
امل�سافرين والوجبات ال�سريعة وامل�شروبات الغازية.
وي�ضم مطار ال�شارقة الدويل متجرين لهود�سون
�أحدهما يف مبنى القادمني والآخر يف مبنى املغادرين.
خطط ديوفري المستقبلية
تركز ديوفري ال�شارقة الآن على التميز بتقدمي
اجلودة الأعلى والإنتاجية والفعالية املتميزة ،وقد
تعهدت ب�سل�سلة من املبادرات لتحقيق تلك الأهداف.
وتتج�سد �إحدى تلك املبادرات يف م�شروع «ديوفري
بل�س ون»  DUFRY PLUS ONEالذي يت�ألف من
جمموعة مبادرات مت�صلة من �أجل حتليل وفهم
�أف�ضل احتياجات عمالئها الكرام والتعرف �إىل ما
يلزمهم لتقدمي فر�ص �شراء مميزة لهم يف كل متجر.
وحيث �إن عدد الركاب امل�سافرين يف ازدياد
م�ستمر ،مل ت�أل «ديوفري» جهد ًا من �أجل توفري �أرقى
املنتجات التجارية يف متاجرها ،وكذلك ت�ستمر يف
العمل الد�ؤوب جلذب �سل�سلة من العالمات العاملية
الرائدة كجزء من جهودها وجهود مطار ال�شارقة
الدويل لتحقيق ر�ؤيته ال�ساميةu .
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	 1حت�ضريات �شركة �ألفا
خلدمات متوين الطائرات

ترسيخ معايير جديدة

يعد توفري �أطباق من �أرقى امل�أكوالت العاملية لتجربة
فريدة من نوعها يف ال�سماء حمور ارتكاز �ألفا خلدمات
متوين الطائرات.
توفر �شركة �ألفا خلدمات متوين الطائرات واملطارات وذلك من خالل فريق من كبار الطهاة احلائزين على
يف العامل ،جمموعة وا�سعة من الأطعمة واحللويات من العديد من اجلوائز العاملية ،ما يجعلها من ال�شركات
خالل وحدات لتموين الطائرات يبلغ عددها  58وحدة الرائدة يف هذا القطاع.
ويتخ�ص�ص فريق �ألفا للتطوير بتوفري احتياجات
يف  58مطار ًا دولي ًا يف  11دولة.
ويف مطار ال�شارقة الدويل ،تقدم «�ألفا» خدماتها يف ومتطلبات الركاب والتوا�صل معهم على الدوام
�صالتي رجال الأعمال والدرجة الأوىل ،كما ا�ستثمرت بهدف االرتقاء بخدمات ال�شركة .اجلدير بالذكر
�أن جميع امل�أكوالت يف �إمارة ال�شارقة معدة وفق ًا
يف العديد من املطاعم يف مبنى املطار ،منها ورلد
لل�شريعة الإ�سالمية.
نيوز كافيه ،كافيه ميد ،مقهى كاتالينا وكويزين
�إك�سرب�س ،لتلبية �أذواق جميع امل�سافرين ،حيث توفر
أطباق فوق السحاب
ال�شركة قائمة ال ح�صر لها من امل�أكوالت املحلية
تعك�س وجبات الطعام املقدمة على منت الطائرات،
والآ�سيوية والأوروبية وال�شرق �أو�سطية.
نوعية خطوط الطائرات وجودتها .وتقدم «�ألفا»
وتدرج قائمة �ألفا يف العديد من اخلطوط اجلوية
خدمات من الطراز الرفيع على منت طائرات «العربية
العاملية ،ما يجعلها من ال�شركات اخلبرية مبتطلبات
للطريان» التي تعد �أكرب ناقل اقت�صادي يف املنطقة،
امل�ستهلكني وامل�أكوالت واجتاهات التعبئة والتغليف،

الأمر الذي �أ�سهم يف ت�صنيفها �ضمن املراتب الأوىل
لتناف�س غريها من �شركات الطريان العاملية واملحلية.
وتعمل «�ألفا» على تزويد طائرات «العربية للطريان»
مبختلف �أنواع امل�أكوالت ذات اجلودة العالية ،التي
يعدها �أ�شهر الطهاة لي�ستمتع امل�سافرون ب�أ�شهى
الأطعمة وامل�أكوالت وهم ي�ستمتعون مبنظر ال�سحب
البي�ضاء عن كثب.
السالمة أوالً
تعد �ألفا خلدمات متوين الطائرات من ال�شركات
الرائدة التي تعنى بتطبيق معايري �سالمة الأطعمة
واملحافظة على جودتها ،حيث حازت م�ؤخر ًا
�شهادتي «ها�سب» و�أيزو  22000:2005تقدير ًا
جلهودها يف عمليات مطار ال�شارقة الدويل .كما
ت�سهم وب�شكل فعال وم�ستدام يف و�ضع «املعايري العاملية
ل�سالمة الأغذية» لقطاع الطريان املدين .وتتبع
ال�شركة �سيا�سة �صارمة ل�ضمان تدريب جميع املوظفني
على �سالمة الأطعمة والنظافة ال�شخ�صية قبل بدء
عملهم يف ال�شركة .وتقام هذه التدريبات ب�شكل
م�ستمر للمحافظة على م�ستويات اخلدمة .كما تقام
اختبارات يومية على الأطعمة وعبوات املياه والثلج
واملعدات ومرافق املطابخ واملوظفني ل�ضمان �أعلى
معايري النظافة.
تقدم �ألفا خلدمات متوين الطائرات مزيج ًا من
ال�ضيافة املحلية الراقية والأطباق العاملية ال�شهية
لتوفر للم�سافرين جتربة فريدة ال مثيل لهاu .
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مركز متكامل خلدمات الطائرات اخلا�صة :مت افتتاح مبنى لطائرات رجال
الأعمال والطريان اخلا�ص م�ؤخر ًا لتلبية متطلبات امل�سافرين من رجال الأعمال
وتطلعاتهم من خالل توفري الراحة التامة لهم وت�سهيل �إجراءات عمليات �سفرهم
من اجلمارك واجلوازات وال�صعود �إىل الطائرة خالل  15دقيقة.
يهدف املبنى اجلديد والبنية التحتية واملرافق اجلديدة �إىل دعم مكانة
ال�شارقة يف قطاع طائرات رجال الأعمال والطريان اخلا�ص ،كما يعد فر�صة
مواتية لال�ستثمار.

	 1جاما للطريان ،ال�شركة
امل�شغلة للطريان اخلا�ص يف
مطار ال�شارقة الدويل

أفضل الرحالت لرجال
األعمال في مطار
الشارقة الدولي

�شركة جاما للطريان امل�س�ؤولة عن �أعمال مناولة طائرات رجال
الأعمال والطريان اخلا�ص يف مطار ال�شارقة الدويل.

تعد �شركة جاما للطريان م�ؤ�س�سة عريقة متخ�ص�صة
يف �أعمال مناولة طائرات رجال الأعمال والطريان
اخلا�ص ،وقد اتخذت ال�شارقة مقر ًا لعملياتها
الت�شغيلية منذ عام  .2004وبينما توجد مكاتب �شركة
«جاما للطريان» الإقليمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،يف �إمارة ال�شارقة �إال �أن لل�شركة 30
مكتب ًا يف �أرجاء العامل وت�شغل �أكرث من  80طائرة
خا�صة .وتقدم ال�شركة جمموعة من خدمات الطريان
اخلا�ص التي ت�شمل ت�أجري الطائرات اخلا�صة
و�إدارة الرحالت وال�صيانة و�إ�صدار �أذونات الهبوط
للطائرات وخدمات الطريان الربجمية.
شركة الطائرات الخاصة الوحيدة في
مطار الشارقة الدولي
عمدت الفرق املتخ�ص�صة واملتكاملة التابعة ل�شركة
جاما للطريان منذ عام � 2012إىل العمل على مدار
ال�ساعة طوال �أيام العام ،بهدف تي�سري حركة الطريان
اخلا�ص يف مطار ال�شارقة الدويل وتوفري خدماتها كافة.
ويعك�س تعاون «جاما للطريان» مع مطار ال�شارقة
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الدويل املزايا والإمكانات الهائلة والفعالة التي
تتمتع بها ال�شارقة كمركز خلدمات الطريان اخلا�ص
لرجال الأعمال ،حيث يتطلب الوقت لهبوط الطائرة
ووقوفها �ست دقائق ،بينما ت�ستغرق  30دقيقة لتعبئة
الطائرة بالوقود .ويعود الف�ضل يف توجه املطار �إىل
هذا القطاع� ،إىل عوائده املتنامية وتوفر امل�ساحات
ال�شاغرة يف املواقف وحظائر الطائرات� ،إىل جانب
موقع املطار املميز الذي يبعد  20دقيقة فقط عن
�إمارة دبي بال�سيارة ،و 5دقائق باملروحية .وميكن
للم�سافرين من رجال الأعمال قيادة �سياراتهم
مبا�شرة �إىل طائراتهم كما هي احلال مع معظم
مطارات رجال الأعمال الأوروبية والأمريكية.
يذكر �أن �شركة جاما للطريان توا�صل تو�سيع
خدماتها يف مطار ال�شارقة الدويل بالتزامن مع
تر�سيخها �أرفع معايري الكفاءة واجلودة .وقد حازت
�شركة «جاما خلدمات الدعم» -املنطقة احلرة على
اعتماد املعيار «كار  »145من الهيئة العامة للطريان
املدين ،لتقدمي الدعم يف البداية للعمليات الت�شغيلية
لطائرات «ت�شالنجر» و«كينج �إير» .وحازت ال�شركة

هذا االعتماد نتيجة للإجنازات التي حققتها �شركة
«جاما للطريان (املنطقة احلرة)» ،ال�شقيقة ل�شركة
( GSSاملنطقة احلرة) ،لت�صبح بذلك واحدة من
ال�شركات الأوىل امل�شغلة خلدمات طريان رجال
الأعمال يف الإمارات العربية املتحدة التي حت�صل على
اعتماد املعيار «كار» لإدارة و�صيانة الطائرات .ويعترب
املعيار «كار» اجلزء «�إم» �أحدث املعايري ملتطلبات �إدارة
اجلدارة اجلوية املتوا�صلة وامل�صمم ل�ضمان �أعلى
م�ستويات ال�سالمة واجلودة ،التي تتوىل م�س�ؤوليتها
ال�شركات امل�شغلة نف�سها ولي�س الهيئة الت�شريعية.
مبنى للطائرات الخاصة في مطار
الشارقة الدولي
قامت «جاما للطريان» يف يوليو عام  2014بافتتاح
مبنى خا�ص لطائرات رجال الأعمال والطريان
اخلا�ص يف مطار ال�شارقة الدويل� ،سعي ًا منها
لت�أ�سي�س مركز طريان خا�ص �شامل جميع اخلدمات.
وي�شكل هذا العمل انتهاء املرحلة الأوىل لربنامج
ا�ستثمار ال�شركة البالغ  15مليون دوالر �أمريكي يف
مطار ال�شارقة الدويل .و�ست�شمل مرافق املبنى املميز
الواقع يف مبنى دائرة الطريان املدين وهيئة مطار
ال�شارقة ،العديد من اخلدمات اخلا�صة للم�سافرين
على منت الطائرات اخلا�صة ورجال الأعمال ،كما
�سيتمكن امل�سافرون من �إنهاء �إجراءات اجلمارك
واجلوازات وال�صعود على منت الطائرة خالل 15
دقيقة فقط من الو�صول �إىل املبنى .و�ستوفر
ال�شركة ب�ضع ًا من طائراتها اخلا�صة يف املبنى
للحاالت الطارئة.
و�ست�شمل املرحلة الثانية من برنامج ا�ستثمار
�شركة جاما للطريان والو�شيكة على االنتهاء ،حظرية
للطائرات اخلا�صة وخدمات �إ�سعافات �أولية جوية.
لقد �ساعد العدد الكبري للإجنازات املهمة التي
حققتها «جاما للطريان» �إىل جانب خططها التنموية
الطموحة والبنى التحتية اجلديدة يف مطار ال�شارقة
الدويل ،على تر�سيخ مكانتها باعتبارها بوابة الطريان
اخلا�ص الأكرث راحة لرجال الأعمال يف ال�شارقة،
ودبي والإمارات ال�شمالية .كما �أنها متثل اخليار الأول
كمحطة توقف تقنية مل�شغلي طائرات رجال الأعمال
يف خمتلف �أرجاء ال�شرق الأو�سطu .
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ي�ضم مطار ال�شارقة الدويل خم�سة مبانٍ
لل�شحن تبلغ م�ساحاتها الإجمالية � 32ألف مرت
مربع ،قادرة على ا�ستيعاب كافة �أنواع الب�ضائع
منها املا�شية والنحل واحليوانات الأليفة.

	 1عملية حتميل الب�ضائع يف
مطار ال�شارقة الدويل

مركز شحن حيوي

مطار ال�شارقة الدويل املركز الأبرز لل�شحن اجلوي يف املنطقة.
يتمتع مركز ال�شحن فـي مطار ال�شارقة الدويل مبوقع
جغرايف ا�سرتاتيجي متميز بني ال�شرق والغرب ،ما
يجعل منه خيار ًا مثالي ًا حلركة طائرات ال�شحن،
خا�صة �أنه يوفر قدرات ارتباط �سريعة و�سل�سة مع
ميناء خورفكان املطل على خليج ُعمان وميناء خالد
على اخلليج العربي ،الأمر الذي عزز من مكانة �إمارة
ال�شارقة كمركز عاملي متنامي الأهمية لل�شحن يرتبط
ب�شبكة كثيفة من اخلطوط اجلوية واملالحية متتد
لت�شمل خمتلف �أنحاء العامل.
وتلعب عمليات ال�شحن اجلوي يف مطار ال�شارقة
الدويل دور ًا حيوي ًا يف تعزيز وتطوير مكانة ال�شارقة
كمركز عاملي رائد لل�شحن ،حيث ي�ضم املطار
خم�سة مبانٍ لل�شحن تبلغ م�ساحاتها الإجمالية 32
�ألف مرت مربع ،ومواقف منف�صلة لطائرات ال�شحن
جمهزة بالكامل للتعامل مع ما ي�صل �إىل  16طائرة
من خمتلف الأنواع تت�ضمن طائرات من طراز «.»F
وقد ر�سخ مطار ال�شارقة الدويل معايري متفوقة يف
خدمات ال�شحن من خالل التزامه باال�ستثمار يف
�أحدث التقنيات والت�سهيالت .فقد كان مطار ال�شارقة
الدويل �أول مطار يف ال�شرق الأو�سط يقدم خدمات
«نظام الر�صد والتتبع املتقدم للب�ضائع عرب الإنرتنت»،
ويتيح �شا�شات تعمل باللم�س يف مواقع منتقاة لتوفري
حتديثات م�ستمرة حول مواقع ال�شحنات ،وا�ستحدث
نظام الرتميز يف مناولة الب�ضائع .كما يقدم املطار
خدمات �شحن متكاملة «من الباب �إىل الباب».
ويتميز مطار ال�شارقة الدويل ب�إجراءات �شحن فعالة

ومنا�سبة جتعل منه اخليار الأمثل ل�شركات ال�شحن.
ويقدم املطار بالتعاون مع جمارك ال�شارقة  -دائرة
املوانئ البحرية واجلمارك ،خدمة تخلي�ص الب�ضائع
�إلكرتوني ًا لتعزيز خدماته التي ت�ساعد يف اخت�صار
الوقت والإجراءات من خالل من�صة واحدة.
تميز وريادة
جتاوز حجم مناولة الب�ضائع يف مطار ال�شارقة
الدويل � 295ألف طن يف العام املا�ضي ،علم ًا ب�أن
الطاقة اال�ستيعابية للمركز تزيد على � 700ألف طن.
ويقدم مركز ال�شحن يف مطار ال�شارقة الدويل حالي ًا
خدماته لل�شحن اجلوي لأكرث من � 250شركة وناقلة
جوية ت�شغل عملياتها من مطار ال�شارقة الدويل �إىل
خمتلف الوجهات يف العامل ،منها :لوفتهانزا لل�شحن،
اخلطوط اجلوية ال�سنغافورية لل�شحن ،اخلطوط
اجلوية الربيطانية لل�شحن ،اخلطوط اجلوية القطرية
لل�شحن ،اخلطوط اجلوية املاليزية لل�شحن ،مارتن
�إير لل�شحن ،كارجو لوك�س ،كاليتا �إير ،ميديك�س
وم�صر للطريان لل�شحن .ويتميز مطار ال�شارقة
الدويل بقدراته الكبرية على نقل ال�شحنات من و�إىل
خمتلف و�سائل النقل ،وخا�صة بالن�سبة للب�ضائع التي
حتتاج لو�سائل نقل متعددة ،ما ي�سهل عمليات ال�شحن
البحري  -اجلوي .وقد �سجل مركز ال�شحن يف املطار
رقم ًا قيا�سي ًا عاملي ًا لأ�سرع و�أق�صر مدد زمنية لعمليات
عبور ال�شحنات التي ميكن �شحنها �إىل املوانئ
البحرية ثم نقلها جو ًا من املطار.

بنية تحتية رفيعة المستوى
قام مطار ال�شارقة الدويل ب�ضخ ماليني الدراهم من
�أجل تطوير وحتديث مرافقه ل�ضمان تلبية املتطلبات
وا�سعة النطاق لقطاع ال�شحن اجلوي وفق ًا لأرقى
املعايري العاملية .ومن �أحدث عمليات التطوير التي
�شهدها املطار ا�ستخدام معدات جديدة ،ت�ستهدف
تعزيز كفاءة عمليات ال�شحن مبا يتما�شى مع التنوع
املتزايد يف ال�شحنات والب�ضائع التي تتم مناولتها يف
مطار ال�شارقة الدويل .وتت�ضمن املعدات اجلديدة
 20من�صة جديدة لل�شاحنات بطول  20قدم ًا لكل
منها ،بقدرة مناولة ب�ضائع ي�صل وزنها �إىل  14طناً،
ورافعات ومعدات حتميل لتفريغ وحتميل ال�شاحنات
ال�صغرية بالب�ضائع وال�شحنات عند املن�صاتu .
حقائق:

ات�صال عاملي
منطقة خم�ص�صة لطائرات ال�شحن وم�ستودعات
متتد على نطاق وا�سع
�إجراءات �سل�سة و�سريعة
نظام تتبع متطور
خدمات مناولة مميزة ومناطق خا�صة للب�ضائع
املربدة و�سريعة التلف واخلطرة وغريها.
�سهولة التنقل وال�شحن �إىل دبي وبقية
الإمارات ال�شمالية
مناطق خم�ص�صة ومغطاة لوقوف
طائرات ال�شحن
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	 1دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
يف ال�شارقة
�	 2أحد �أبرز املعامل يف �إمارة
ال�شارقة
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الشارقة عاصمة الثقافة
اإلسالمية 2014

تعبق �أرجاء �إمارة ال�شارقة ،ب�أريج ال�ضيافة العربية والإ�سالمية
الذي �سيغمر قلوبكم.
تبنت هذه املدينة اخلالبة النقو�ش الإ�سالمية يف
مبانيها ال�شاهقة وجامعاتها العاملية ومتاحفها و�آثارها
وم�ساجدها الفريدة بعمارتها و�أ�سواقها التي تعبق
بعبري البهارات العربية والأ�صالة والرتاث.
ولعل ما حققته ال�شارقة من �إجنازات كبرية
لت�صبح بوابة للمعرفة ذات دور فعال يف تر�سيخ
الثقافة على امتداد العامل العربي ،جعل من ال�شارقة
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية لعام .2014
تاريخ مشرق
يف بدايات القرن الثامن ع�شر� ،شكلت �إمارة ال�شارقة
قوة بحرية كبرية ،حيث كان التجار يتوافدون �إليها
للح�صول على الأ�سماك والل�ؤل�ؤ .ويف عام ،1983
دخل قطاع الطريان التاريخ ،وبد�أ رحلته يف الإمارة
عندما ا�ستقبلت طائرات «�إمبرييال �إيرويز» خالل
رحالتها من بريطانيا �إىل الهند ويف طريق عودتها
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�إىل بريطانيا .ويف  2دي�سمرب  ،1971كانت ال�شارقة
�إحدى الإمارات ال�سبع التي عقدت العزم على �إقامة
احتاد الإمارات العربية املتحدة .ويف عام  1972توىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �إمارة ال�شارقة،
مقاليد احلكم فيها ،كما �شهدت الإمارة �آنذاك
اكت�شاف الذهب الأ�سود فيها.
نواة للثقافة
رغم التطور احل�ضاري والعمراين اللذين �شهدتهما
�إمارة ال�شارقة� ،إال �أنها عملت جاهد ًة للحفاظ على
تراثها وتاريخها مع حر�صها على جماراة النه�ضة
احل�ضرية ،الأمر الذي �أ�سهم يف ت�أ�سي�س مدينة ت�سطع
�شم�سها ب�ألوان احلا�ضر بينما يحمل ن�سيمها عبق
املا�ضي .ويف عام  ،1998توجت منظمة اليون�سكو
�إمارة ال�شارقة بلقب «عا�صمة الثقافة العربية».

م�سجد كورني�ش البحرية

وتنظم دائرة الثقافة والإعالم يف ال�شارقة
منذ عام  ،1982معر�ض الكتاب الدويل لإحياء
الثقافة ،الذي ميتد � 10أيام .ويهدف معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب �إىل زيادة الوعي العام ب�أهمية
القراءة وتوفري العديد من الكتب املحلية والعاملية
ب�أ�سعار تناف�سية.
ومن بني الإجنازات الثقافية الأبرز يف ال�شارقة
م�شروع «ثقافة بال حدود» الذي ا�ستهدف �إن�شاء مكتبة
يف كل بيت .فقد مت وبتوجيهات من �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة توزيع  50كتاب ًا لكل �أ�سرة مواطنة يف
الإمارة يف �إطار هذا امل�شروع الفريد.
ويعد مهرجان �أيام ال�شارقة امل�سرحية حدث ًا ثقافي ًا
وم�سرحي ًا �سنوي ًا يهدف �إىل االرتقاء بالإنتاج امل�سرحي
املحلي ،حيث يتناف�س الفنانون مع بع�ضهم بع�ضاً.
كما تزدان مبان �إمارة ال�شارقة خالل مهرجان
�أ�ضواء ال�شارقة ال�سنوي ،الذي يخطف الأب�صار
بتدفق النور والأحلان امل�صاحبة له.
ويغطي م�سرح املجاز الذي د�شن م�ؤخر ًا ويحمل
الطابع الروماين ،م�ساحة  7238مرت ًا مربع ًا وي�ستوعب
� 4500شخ�ص .وقد �شيد امل�سرح مبنا�سبة تتويج
ال�شارقة بلقب عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ،2014
�إىل جانب ا�ست�ضافة العديد من الفعاليات املزمع
�إقامتها م�ستقبالً.
ول�شهر رم�ضان املبارك يف �إمارة ال�شارقة �إيقاع
خمتلف� ،إذ تعم املدينة �أجواء خا�صة من الروحانية
والتقوى ،وتلب�س مظاهر الفرح وال�سرور بحلول ال�شهر
الف�ضيل ،فتتزين �شوارعها بالأ�ضواء طوال �أيام
ال�شهر الف�ضيل ،وت�شهد ال�شارقة نب�ض ًا مغاير ًا من
احلياة ،من امتالء امل�ساجد و�أ�صوات التهليل والتكبري
من م�آذنها ،ون�شاط الأ�سواق ،وازدحام ال�شوارع
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من املطاعم واملقاهي ومناطق ترفيهية وتثقيفية
باملارة ،حيث تنطلق خالل مهرجان رم�ضان ال�شارقة ال�شد اخل�شبية امل�ستخدمة يف رفع وخف�ض الأ�شرعة،
للأطفال ،وم�سجد ًا يطل على واجهة مائية �إ�ضافة
وعرو�ض عن الطرق التقليدية يف �صيد الأ�سماك.
ال�سنوي فعاليات �شائقة عدة.
وي�ضم متحف ال�شارقة لل�سيارات القدمية �أكرث من �إىل م�سارات للدراجات الهوائية وحديقة للأ�شغال
� 100سيارة التي مت ا�ستخدامها �أوائل القرن املا�ضي ،اليدوية .كما ت�شكل قناة الق�صباء وجهة �أخرى
مدينة المتاحف
بني الفرتة من عام  1917حتى �ستينات القرن املا�ضي .للرتفيه ،حيث ت�ضم القناة ال�صناعية عجلة «عني
تزخر �إمارة ال�شارقة بالعديد من املتاحف التي ت�ؤرخ
الإمارات» �إحدى كربى العجالت يف املنطقة.
وهناك العديد من املتاحف التي ت�ستحق زيارتها
ما�ضي الإمارة العريق� ،إىل جانب املعامل الرتاثية
ومتتاز ال�شارقة ب�شواطئها الذهبية ،فهناك �شواطئ
ال�شائقة التي تعبق باحل�ضارة والفنون املعا�صرة ومن مثل متحف ال�شارقة العلمي ،ومتحف ال�شارقة للآثار،
اخلان واملمزر وكورني�ش ال�شارقة التي ترتادها
ومتحف ال�شارقة للفنون ،ومتحف ال�شارقة للرتاث،
هذه املتاحف ،متحف ال�شارقة للح�ضارة الإ�سالمية
ومركز ال�شارقة لال�ستك�شاف ،ومربى ال�شارقة
مببناه اخلالب ،الذي يعد جوهرة الفن العمراين
العائالت لق�ضاء وقت ممتع بعيد ًا عن م�شاغل احلياة.
الإ�سالمي الأ�صيل ،حيث ي�ضم املتحف �صاالت عر�ض للأحياء البحرية.
كما تفخر ال�شارقة ب�أ�سواقها التقليدية الزاخرة
تظهر �إ�سهامات الثقافة الإ�سالمية يف الفن والعلوم،
باملنتجات .فال�سوق املركزي الذي يطل على بحرية
خالد مببانيه ال�ستة امل�سقوفة ،ي�ضم �أكرث من 600
مدينة المعرفة
هذا �إىل جانب عر�ضه للعديد من الأعمال الفنية
ت�ستقطب مرافق البحث العلمي واملكتبات ومراكز
متجر تعر�ض جميع �أنواع الب�ضائع من �إلكرتونيات
والعمالت القدمية والأدوات والأ�سلحة التقليدية.
اال�ستك�شاف يف ال�شارقة ,عدد ًا كبري ًا من الباحثني
ومالب�س وجموهرات وحلي وال�سجاد املطرز والأو�شحة
وينظم املتحف العديد من املعار�ض اخلا�صة مثل
�إىل جانب هواة الفن والثقافة والعلوم .وت�ضم املدينة وغريها من امل�صنوعات اليدوية.
املعر�ض احلايل «معر�ض عوا�صم الثقافة الإ�سالمية
الأوىل :الإرث الفني لدم�شق الأموية وبغداد العبا�سية اجلامعية يف ال�شارقة املمتدة على م�ساحة  375هكتار ًا
مركز تجاري وصناعي
�سل�سلة من املرافق التي تعك�س الفن املعماري يف
( 340 – 30هـ)» الذي �سي�ستمر لغاية يناير .2015
تعد ال�شارقة قلب الدولة الناب�ض بال�صناعة ،حيث
الإمارة ،حيث ت�ضم اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
ويعد متحف ال�شارقة للخط الوحيد يف العامل
ت�شغل  %40من �إجمايل الناجت املحلي لدولة الإمارات
التي تعد �أبرز جامعة يف الإمارة ،وجامعة ال�شارقة
العربي الذي يخت�ص بفنون اخلط العربي ور�سم
العربية املتحدة .فموقعها املميز وموانئها املطلة على
وكليات التقنية العليا ،ومعهد ال�شارقة للتكنولوجيا
اخلطوط وجماليات الأحرف يف ر�سومات مبتكرة.
اخلليج العربي واملحيط الهندي جتعل منها مركز ًا
و�أكادميية �شرطة ال�شارقة وجامعة الأفق.
ويوثق متحف املحطة يف ال�شارقة الذي افتتح
مهم ًا للعمليات اللوج�ستية والنقل البحري واجلوي.
لإعادة �إحياء ذكرى �أول مطار عرفته دولة الإمارات
كما يلعب كل من املنطقة احلرة مبطار ال�شارقة
متعة واسترخاء
العربية املتحدة ،تاريخ قطاع الطريان يف ال�شارقة
تتمتع ال�شارقة مبرافق ترفيهية �شتى ت�ستقطب ال�سياح الدويل ومطار ال�شارقة الدويل دور ًا مهم ًا يف اقت�صاد
ويعر�ض بع�ض الطائرات من العقود املا�ضية.
وي�ستعر�ض متحف ال�شارقة البحري احلياة البحرية واملقيمني على الدوام .ومن �أحدث تلك املرافق حديقة الإمارة وتطويرها ،حيث مل تدخر حكومة ال�شارقة
جهد ًا يف تطوير هذه املرافق التي جعلت من ال�شارقة
التي كانت ت�شكل جزء ًا رئي�س ًا من تراث املنطقة ،حيث املنتزه ،التي تعد �أول حديقة مائية يف ال�شارقة والتي
تقبع على م�ساحة � 126ألف مرت مربع .وت�ضم احلديقة وجهة الأعمال التجارية الأوىل.
ي�ضم مراكب البوم التقليدية اخل�شبية التي كانت
وت�شكل ال�شارقة بكل ما توفره من خدمات وو�سائل
م�سطحات خ�ضراء ومزلقانات و�ألعاب ًا مائية و�أكواخ ًا
ت�ستخدم لل�صيد والغو�ص على الل�ؤل ؤ� والتجارة .كما
ترفيه متنوعة ،قطب ًا ثقافي ًا و�سياحي ًا وجتاري ًا يجذب
ميكن للعائالت ا�ستئجارها .وت�ضم واجهة املجاز
يعر�ض عينات من الل�ؤل�ؤ الطبيعي مت�ضمنة �شرح ًا
امل�ستثمرين وال�سياحu .
املائية املطلة على بحرية خالد اال�صطناعية� ،سل�سلة
وافي ًا عن نوعها وقيا�سها ووزنها� ،إىل جانب بكرات
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مراكز التسوق

هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�شارقة
هاتف - 06 55666711 :الربيد الإلكرتوينinfo@sharjah.org :

دليل مطار
الشارقة الدولي
هيئة مطار الشارقة

لالت�صال مبطار ال�شارقة الدويل قم بال�ضغط على رمز االت�صال الدويل لدولة الإمارات العربية
املتحدة  +971متبوع ًا برمز االت�صال املحلي لإمارة ال�شارقة ( )6يليه الرقم املطلوب.
هيئة مطار الشارقة الدولي

رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل
هاتف5581153 /5084100 :

chairmansaa@sharjahairport.ae

مدير اال�ست�شارات القانونية
هاتف5081090 :

رئي�سة ق�سم �ش�ؤون
املوظفني
هاتف5084123 :

legal@sharjahairport.ae

sh.pers@sharjahairport.ae

االستعالمات وخدمة العمالء

رئي�سة ق�سم املوارد الب�شرية
هاتف5084106 :

هاتف5581000 :
خدمات المبنى

املدير

الشؤون اإلدارية

املدير

هاتف5084125 :

مدير ق�سم التخطيط
والتطوير
هاتف5084501 :

كبري �ضباط الإطفاء
هاتف5581228 /5084690 :

cfo@sharjahairport.ae

قسم التأشيرات
وشؤون العمالء

mkt@sharjahairport.ae

pms@sharjahairport.ae

ded@sharjahairport.ae

dir.pr@sharjahairport.ae

مدير ق�سم الت�أ�شريات و�ش�ؤون العمالء
هاتف5084133 :

رئي�س ق�سم الأمالك والت�أمينات
هاتف5081511 :

املدير
هاتف5084500/ 5581069 :

هاتف5084204/5581150 :
mgr.trng@sharjahairport.ae

hcr@sharjahairport.ae

bde@sharjahairport.ae

إدارة الهندسة والتطوير

العالقات العامة

الرئي�س
هاتف5084111/5084112 :

رئي�س ق�سم التطوير التجاري

cstores@sharjahairport.ae

مديرة �إدارة اجلودة
هاتف5084115 :

اإلدارة التجارية

ق�سم الت�سويق والبحوث
هاتف5081500 :

رئي�س ق�سم املخازن الرئي�سة
هاتف5084193 :

اإلطفاء واإلنقاذ

رئي�سة ق�سم التدريب

رئي�سة ق�سم �ش�ؤون العمالء

مدير ق�سم امل�شرتيات

هاتف5084194/5580069 :
purchase@sharjahairpiort.ae

hrd@sharjahairport.ae

qms@sharjahairport.ae

املدير

املراقب املايل

هاتف5084148/5580080 :
fc@sharjahairport.ae

mgrpd@sharjahairport.ae

هاتف5084141 :
dir.tml@sharjahairport.ae

هاتف5581191 /5081515 :
Dir.com@sharjahairport.ae
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املراقب الإداري العام

هاتف5084114/ 24 :
admin@sharjahairport.ae

مدير املحا�سبة

هاتف5084152 :

mgrvisa@sharjahairport.ae

amgrvisa@sharjahairport.ae

م�شرفة الق�سم
هاتف5084126 :

sh.visa@sharjahairport.ae
اإلدارة المالية

املدير

هاتف5084162 :
dirfin@sharjahairport.ae

املدير
هاتف5084020 :

إدارة تكنولوجيا المعلومات

رئي�س ق�سم تكنولوجيا املعلومات
هاتف5084060:
Dir.it@sharjahairport.ae

مدير ق�سم تكنولوجيا املعلومات
هاتف5084057:

asst.mgrit@sharjahairport.ae

رئي�س ق�سم تطوير الربجميات
هاتف5084061:

software@sharjahairport.ae

رئي�س ق�سم الأنظمة والتطوير
هاتف5084066:

it.systems@sharjahairport.ae

دليل مطار
الشارقة الدولي
دائرة الطيران المدني بالشارقة
دائرة الطيران المدني بالشارقة

رئي�س دائرة الطريان املدين

هاتف5081004 /5581313 :
khalid@sharjahairport.ae

مدير عمليات الطريان املدين
هاتف5081002 :

مدير �أمن الطريان املدين
هاتف5081007 :

Mgr.security@sharjahairport.ae

مدير ق�سم �سالمة
الطريان املدين
هاتف5081024 :

faisal@sharjahairport.ae

مدير النقل اجلوي وخدمات
الطريان املدين
هاتف5081017 :

مديرة ق�سم ت�صاريح املطار
هاتف5084134 :

مديرة النقل اجلوي
هاتف5081018 :

MariamButhani@sharjahairport.ae

مدير خدمات الطريان املدين
هاتف5081021 :

mcs@sharjahairport.ae
dcaservices@sharjahairport.ae

maryambinsandal@sharjahairport.ae
قسم شؤون الموظفين

aerosafety@sharjahairport.ae

kelkilany@sharjahairport.ae

اإلدارة

مديرة ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية
هاتف5081060 :

رئي�س ق�سم �ش�ؤون املوظفني
هاتف5081061 :

hamza@sharjahairport.ae
قسم الموارد البشرية

كبري موظفي ق�سم املوادر الب�شرية
هاتف5081066 :

daoudalali@sharjahairport.ae
قسم التدريب

موظفة ق�سم التدريب
هاتف5081065 :

Mgr.pass@sharjahairport.ae

fadya@sharjahairport.ae

خدمات المالحة الجوية

المالية

هاتف5084600 / 5581207 :
ts@sharjahairport.ae
sercoshj@sharjahairport.ae
خدمات األرصاد الجوية

هاتف5084681 :
shjmet@sharjahairport.ae
Rahma@sharjahairport.ae

املديرة

هاتف5081027 :
shahdtaryam@sharjahairport.ae

مقدمي الخدمات
ألفا لتموين الطائرات

املدير العام

هاتف /5581133 :التحويلة201 :
ck@alpha-group.ae
السوق الحرة

م�ساعد مدير العمليات
هاتف /5581145 :التحويلة10 :
iain.forrest@ae.dufry.com
جاما

جاما للطريان اخلا�ص
املدير التجاري
هاتف5570177 :

oliver.hewson@gamaaviation.com
ساتا

املدير العام
هاتف5618888 :

arshad@sata.ae
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دليل مطار
الشارقة الدولي
الشارقة لخدمات الطيران

إدارة العمليات البرية  -كافة الخطوط الجوية

مدير عمليات خدمة العمالء
هاتف5141149 :

csopmgr@sharjahaviation.com

مدير عمليات خدمات «هال»
هاتف5141157 :

mmassini@sharjahaviation.com

مراقب خدمات «هال»
هاتف5581222 :

الشارقة لخدمات الطيران

الموارد البشرية

هاتف5141101 :
tsmith@sharjahaviation.com

astuart@sharjahaviation.com

إدارة العمليات البرية -
العربية للطيران

هاتف5141102 :
malzaghlawan@sharjahaviation.com

رئي�س الأنظمة املالية
هاتف5141201 :

خدمة العمالء

رئي�سة �إدارة العمليات الأر�ضية
هاتف5141139 :

إدارة مدرج المطار

املدير العام

نائب املدير العام

imeyer@sharjahaviation.com

رئي�س �إدارة ال�شحن اجلوي
هاتف5141115 :

spanickers@sharjahaviation.com

مدير االت�صاالت والعالقات
هاتف5141118 :

smussa@sharjahaviation.com

مدير ق�سم املوارد الب�شرية
هاتف5141105 :
المالية

craghavan@sharjahaviation.com

مديرو مناولة
الأمتعة
هاتف5141131 :

halacontroller@sharjahaviation.com

هاتف5141116 :
adm@sharjahaviation.com

املدير

هاتف5141137 :
csm@sharjahaviation.com
الشحن

baggageopsmgr@sharjahaviation.com

مدير م�ستودع ال�شحن
هاتف5141173 :

مدير عمليات مدرج
الطريان
هاتف5141121 :

م�شرف وردية

airsideoprmger@sharjahaviation.com

cgopsmgr@sharjahaviation.com
هاتف5084418 :

ق�سم الت�صدير
هاتف5141175/76 :
ق�سم اال�سترياد

هاتف5141188/5141189 :

خدمات نقل الب�ضائع
هاتف5141187 :
صيانة المعدات األرضية ()GSEV

مدير ال�صيانة

هاتف5141218 :
asdouqa@sharjahaviation.com

مدير امل�شرتيات واملخازن
هاتف5141212 :

nrahman@sharjahaviation.com

مدير الزي املوحد ومظهر الطائرة
هاتف5141219 :

snassir@sharjahaviation.com
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