
نحو آفاق جديدة 
الخطط المستقبلية لمطار الشارقة الدولي

الشحن الجوي العالمي
مطار الشارقة الدولي يركز على كفاءة التقنية

الكتـاب السـنوي 2018
مطــــــــــــــــار الشارقــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــي

p0-Cover SIA 2018_Arb.indd   1 26/03/2018   09:43:43 AM





p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   3 26/03/2018   09:44:02 AM



صاحـب السمـو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمـي

عضــو المجلــس ا0علــى
حاكــم الشارقــة

p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   4 26/03/2018   09:44:08 AM



p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   5 26/03/2018   09:44:12 AM



سمــو الشيخ
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمـي

ولي العهد
نائب حاكم الشــارقة 

رئيــس المجلس التنفيذي في الشــارقة

p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   6 26/03/2018   09:44:15 AM



p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   7 26/03/2018   09:44:19 AM



p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   8 26/03/2018   09:44:23 AM



سعـادة
علـي سالـم المدفـع 

رئيس
هيئة مطار الشــارقة الدولي

سعـادة
الشيخ فيصل بن سعود القاسمي 

مدير
هيئة مطار الشــارقة الدولي

p3-11-Sheikh&Chairman _Arb.indd   9 27/03/2018   09:37:45 AM



.       
gamaaviation.com

        
       

       
 .   

  
    

.  .  

          
.        30  

         
        

          
          

.      

 
  

.  

  +9716 573 4371    
.     

P13 Ad_GAMA_Arabic.indd   11 26/03/2018   09:45:18 AM



المحتويات

تاريخية 12  لمحة 

    آخر ا0خبار 14

2017 في أرقام   20

  خدمة كبار الشــخصيات 22

  مبــادرات بيئيــة  23

نظرة شــاملة عن قرب 24

    الشــحن والخدمات اللوجســتية   26

 الخدمــات الرقميــة    30

العربيــة للطيران  32

مبــادرات مجتمعية   34

التوطين     سياسة   37

الشــركاء االستراتيجيون      38

شركات الطيران      44

الشــارقة... وجهــة عائلية ممّيزة       48

50  دليــل

11 المحتويات

p12-Contents_AR_v2.indd   11 26/03/2018   05:39:34 PM



لمحة تاريخية12

تـم إنشـاء مهبـط للطائرات في المحّطة 
لكـي يكون نقّطـة توّقف للطائرات 

المتوّجهـة مـن المملكة المتحدة إلى 
الهنـد وأسـتراليا في رحالت طويلة

 
إنشـاء مركز مخّصص 
للشحن الجوي 

تم إنشـاء مبنى مطار الشـارقة 
الدولي في سـبعينيات القرن 

الماضـي وبدأ العمل فيه 
بتاريـخ يناير 1977

1932

2008

1977

2014

2003

1979

2017

1999

توسـعة مركز الشحن الجوي 
في مطار الشـارقة الدولي

باشـرت العربية للطيران عملياتها 
عبر تسـيير أول رحلة من الشـارقة 

إلى مطـار البحرين الدولي

بدء تشـغيل مهبط جديد 
بطـول 4,060 متر*، وُيعّد من 

بين ا0طـول في المنطقة

أكثـر من 11.3 مليون 
مسافر استخدموا مطـار 
الشارقة الدولي

تمت توسعة مبنى 
الرّكاب وإضافة 

مرافق جديدة

تاريخ قطاع الطيران في الشارقة
دخلــت إمــارة الشــارقة صفحــات تاريــخ الطيــران منــذ مراحلــه المبكرة وذلك في العام 1932 بالتحديــد عندما هبطت أول 
طائــرة علــى أرض مطــار المحّطــة. وبعــد مــرور ســنوات عديدة، أصبح اليوم مطار الشــارقة الدولي مركز^ رئيســي[ عالمي[ 

للطيــران يتمّيــز بأرقــى المواصفات المعتَمدة على المســتوى الدولي.
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آخر ا0خبار14

خطط نمو طموحة
بنــاًء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
باتخــاذ   ،eا حفظــه  الشــارقة،  حاكــم  ا0علــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
مطــار  لتوســعة  المســتقبلية  الخطــة  مشــروع  gطــالق  الالزمــة  اgجــراءات 
الدولــي عــن منــح شــركة  الشــارقة  أعلنــت هيئــة مطــار  الدولــي،  الشــارقة 
مشــروع  إدارة  لميتــد"  أوفرســيز  "بارســونز  الهندســية  االستشــارات 
تصــل  ســوف  التوســعة،  أعمــال  مــن  االنتهــاء  وبعــد  الجديــد.  التوســعة 
القــدرة االســتيعابية لمطــار الشــارقة الدولــي إلــى نحــو 20 مليــون مســافر 

.2027 العــام  بحلــول  وذلــك 
ــز، رئيــس شــركة "بارســونز أوفرســيز لميتــد" فــي  ــاري آدام ــد أعــرب غ وق

بيــن  بالشــراكة  وســعادته  فخــره  عــن  وأفريقيــا،  ا0وســط  الشــرق  منطقــة 
أوفرســيز  "بارســونز  وتتطّلــع  الدولــي.  الشــارقة  مطــار  وهيئــة  بارســونز 
الرئيســي  التطويــري  المشــروع  هــذا  فــي  الخبــرات  كامــل  لوضــع  لميتــد" 
والتــي ستســهم فــي تحســين وزيــادة خيــارات الســفر الحاليــة وتعزيــز النمــو 

االقتصــادي وتوفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل فــي اgمــارة.
ويشــمل المشــروع الطمــوح التــي ُتقــّدر كلفتــه بنحــو مليــار و500 مليــون 
مرحلــة  تتبعهــا  التصميــم  قبــل  اgعــداد  تتضّمــن  عــّدة  مراحــل  درهــم، 
مــن  ا0ولــى  المرحلــة  تســليم  النهايــة  فــي  ليتــم  اgشــراف  ثــم  التصميــم 

المشــروع. 

آخـر ا0خبـار من
مطـار الشارقـة الدولـي

p16-20 News_Arb.indd   14 26/03/2018   09:48:58 AM



15آخر ا0خبار

مبنى جديد للطيران الخاص بتكلفة 110 مليون درهم
وّقعــت هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي اتفاقيتيــن تجاريتيــن مــع شــركة "جامــا 
ببنــاء  ا0ولــى  االتفاقيــة  بموجــب  الشــركة  تقــوم  حيــث  الطيــران"  لخدمــات 
وتشــغيل مبنــى جديــد للطيــران الخــاص فــي مطــار الشــارقة الدولــي عبــر 

110 مالييــن درهــم. اســتثمارها بمبلــغ يتجــاوز 
خدمــات  لتشــغيل  االمتيــاز  حــق  "جامــا"  فتمنــح  الثانيــة  االتفاقيــة  أمــا 
المناولــة ا0رضيــة للطائــرات الخاّصــة وطيــران رجــال ا0عمــال والطواقــم فــي 

المطــار.
ويســهم المشــروع الجديــد فــي تطويــر قطــاع الطيــران الخــاص وقطــاع 
الطيــران بشــكل عــام فــي إمــارة الشــارقة، وهــو يتضّمــن حظيرتيــن للطائــرات 

"بوينــغ  نــوع  مــن  كبيرتيــن  لطائرتيــن  منهمــا  واحــدة  كل  تتســع  الخاّصــة 
لرجــال ا0عمــال" (BBJ). كمــا يشــتمل علــى مبنــى مخّصــص لمالكــي الطائــرات 

الخاّصــة وأعضــاء الطواقــم مــع صــاالت لالســتراحة ومتاجــر للســوق  الحــّرة.
وقــال ســعادة علــي ســالم المدفــع، رئيــس هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي: 
”ستســهم شــراكتنا الجديــدة مــع "جامــا لخدمــات الطيــران" فــي تقديــم أعلــى 
المبنــى  مــن خــالل مشــروع  للمســافرين والمتعامليــن  الخدمــة  مســتويات 
الجديــد للطيــران الخــاص والــذي ســيمنح كبــار الشــخصيات حريــة وســهولة أكبــر 
فــي الســفر مــن خــالل مطــار الشــارقة الدولــي، وفــي الوقــت نفســه يدعــم هــذا 
المشــروع مكانــة إمــارة الشــارقة والدولــة عمومــ[ فــي قطــاع الطيــران الخــاص.“
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آخر ا0خبار16

خدمات سفر أكثر ذكاء وسرعة
تــم تركيــب البّوابــات الذكيــة للمــّرة ا0ولــى فــي مطــار الشــارقة الدولــي بشــهر أكتوبــر 2016 وقــد أســهمت 
البّوابــات  نظــام  ويتمّيــز  بالمئــة.   70 بنحــو  الجــوازات  مراقبــة  إجــراءات  gتمــام  المطلــوب  الوقــت  تقليــل  فــي 
الذكيــة بالســرعة والكفــاءة العاليــة فــي قــراءة ومســح معلومــات جــوازات الســفر والتقــاط المؤّشــرات الحيويــة 

باســتخدام كاميــرات عاليــة الدّقــة، ممــا يســهم بجعــل حركــة المســافرين أســهل.
وقــال ســعادة علــي ســالم المدفــع، رئيــس هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي: ”أثبتــت البّوابــات الذكيــة قدرتهــا 
علــى تخفيــف ازدحــام المســافرين فــي ســاعات الــذروة ممــا يضمــن تجربــة ســفر أكثــر سالســة ومرونــة مــن 
ــي مــن ضمــن  خــالل تمّكــن المســافرين مــن إنجــاز المعامــالت فــي وقــت قياســي ال يتجــاوز 20 ثانيــة. وهــذا يأت
اســتراتيجية مطــار الشــارقة الدولــي التــي ترّكــز علــى جعــل تجربــة الســفر أكثــر ســهولة للجميــع مــن خــالل 

تقديــم أفضــل الخدمــات المعتَمــدة عالميــ[.“
وفــي ســعي للتعريــف بالبّوابــات الذكيــة فــي مطــار الشــارقة الدولــي وتســليط الضــوء علــى فعاليتهــا، تــم 
ــد المســافرين بكافــة المعلومــات حــول كيفيــة  ــة بيــن شــهري يونيــو وأغســطس لتزوي ــة توعوي تنظيــم حمل

التســجيل فيهــا واســتخدامها.
وقــد تــم تركيــب بّوابتيــن مخّصصتيــن لwشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــة ممــا يؤّكــد علــى التــزام 

مطــار الشــارقة الدولــي بتوفيــر أفضــل الخدمــات المالئمــة لجميــع الــرّكاب والمتعامليــن. 

تســهم البّوابــات الذكيــة بتقليــل وقت 
إتمــام إجــراءات مراقبة الجــوازات بنحو

%70

اتمــام إجراءات مراقبــة الجوازات من 
خــالل البوابــات الذكيــة في أقل من

20 ثانية

بلغ عدد مســتخدمي البوابات 
الذكيــة في عام 2017

مليون      2
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17آخر ا0خبار

تمّيز في مناولة المنتجات الدوائية
علــى  يحصــل  وأفريقيــا  ا0وســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مطــار  أول  باعتبــاره 
ــن  ــة وتخزي ــي للنقــل الجــوي" (IATA)، لمناول اعتمــاد CEIV  مــن "االتحــاد الدول
اســتراتيجي[  ُيعــّد شــريك[  الدولــي  الشــارقة  فــإن مطــار  الدوائيــة  المنتجــات 

.Pharma.Aero لمجموعــة 
 ،Pharma.Aero إلــى مجموعــة  انضــم  قــد  الدولــي  الشــارقة  وكان مطــار 
بلجيــكا ومطــار  فــي  بروكســل  مــن مطــار  مبــادرة مشــتركة  تضــم  والتــي 
فــي  ا0مريكيــة ومطــار شــانغي ســنغافورة  المتحــدة  الواليــات  فــي  ميامــي 
ــاء ضمــن قطــاع  ــر 2016. وتشــّكل المجموعــة منّصــة لتعــاون بّن شــهر أكتوب
القــاّرات  مختلــف  فــي  المطــارات  بربــط  يســهم  الجــوي  والشــحن  الطيــران 
ــن  بعضهــا ببعــض، حيــث يتــم توفيــر قنــاة مخّصصــة يتــم مــن خاللهــا تخزي
ا0دويــة  صناعــة  شــركات  مــن  انطالقــ[  الدوائيــة  المنتجــات  ومناولــة  ونقــل 
وصــوالً إلــى المســتخدم النهائــي وذلــك عبــر مرافــق وتجهيــزات يتــم التحّكــم 

بحرارتهــا بشــكل مســتمر. وقــد تــم إطــالق هــذه المبــادرة بهــدف تحســين 
الجــوي  الشــحن  قطــاع  ضمــن  الدوائيــة  المنتجــات  مــع  والتعامــل  المناولــة 
دة مــن االعتماديــة والســالمة  وذلــك عبــر التركيــز والحفــاظ علــى معاييــر محــدَّ

ضمــن كامــل سلســلة التوريــد.

تمّتع المسافرين باتصال دائم
بخدمــة  االســتمتاع  الدولــي  الشــارقة  مطــار  عبــر  المســافرين  باســتطاعة 
وّقعتهــا  التــي  االتفاقيــة  بفضــل  وذلــك  مجانــ[   (WiFi) الالســلكية  اgنترنــت 
ــارات لالتصــاالت" (اتصــاالت).  ــي مــع "مؤّسســة اgم هيئــة مطــار الشــارقة الدول
االتصــال  عبــر  المجانيــة  الخدمــة  هــذه  مــن  االســتفادة  ببســاطة  ويمكــن 
للتســجيل  خاّصــة  صفحــة  إلــى  المســتخدم  نقــل  بعدهــا  ليتــم  بالشــبكة، 

ا|خريــن. مــع  والتواصــل  اgنترنــت  بتصّفــح  االســتمتاع  ومباشــرة 
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آخر ا0خبار18

 استمرار بتحقيق اIنجازات
فئــة  ضمــن   2016 لعــام  الحكومــي  ل{تصــال  الشــارقة  بجائــزة  فوزهــا  بعــد 
أفضــل موقــع إلكترونــي، اســتحّقت هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي تكريمــ[ 
بــارز^ آخــر^ تمّثــل بمنحهــا جائــزة التمّيــز الذهبــي ل{نجــازات الحكوميــة عــن 
فئــة أفضــل تطبيــق ذكــي للعــام 2017. ويوفــر هــذا التطبيــق المخّصــص 
 Google Playو  Apple Store متجــري  عبــر  والمتوفــر  الذكيــة  لwجهــزة 
المســتمّرة  الجهــود  مــن  كجــزء  والرحــالت  المطــار  عــن  موثوقــة  معلومــات 

حــد ســواء. علــى  والمتعامليــن  الــرّكاب  تجربــة  لتحســين 

تكريم التمّيز
كــّرم مطــار الشــارقة الدولــي فــي احتفالــه الســنوي الــذي أقيــم فــي شــهر 
باgضافــة  المتميزيــن  وموظفيــه  االســتراتيجيين  شــركائه   2017 فبرايــر 

إلــى وســائل اgعــالم المختلفــة، حيــث جــرى تكريــم مختلــف الجهــات التــي 
اgنجــازات  مــن  للعديــد  الدولــي  الشــارقة  مطــار  تحقيــق  فــي  ســاهمت 
المطــارات  مــن  فــي تعزيــز مكانتــه ليصبــح واحــد^  والنجاحــات ممــا ســاعد 

العالمــي. الصعيــد  علــى  الرائــدة 
وفــي كلمتــه الترحيبيــة، قــال ســعادة علــي ســالم المدفــع، رئيــس هيئــة 
مطــار الشــارقة الدولــي: ”حفلنــا هــذا العــام شــعاره "الخيــر فيكــم" والــذي 
مــن جهــود مخلصــة  تقّدمــوه  أن  يمكــن  ومــا  بكــم،  ثقتنــا  مــدى  يعكــس 

لنرتقــي معــ[ مــن أجــل مســتقبل مشــرق لمطــار الشــارقة الدولــي.“
وتماشــي[ مــع إعــالن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
2017 "عــام الخيــر"، أعلــن أيضــ[ ســعادة علــي   ،eرئيــس الدولــة، حفظــه ا
مــن  المزيــد  بإطــالق  ســتقوم  الشــارقة  مطــار  هيئــة  أن  المدفــع  ســالم 
وا0فــكار  اgبداعيــة  المســاهمات  بجميــع  ترّحــب  وأنهــا  الخيريــة  المبــادرات 

المناســبة.  بهــذه  المرتبطــة  المبتَكــرة 
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2017 في أرقام     20

مطار الشارقة الدولي با0رقام 

أعداد المسافرين

المجموعالعبورالنقلالمغادرونالقادمون

 428,096  390,880  149,490  1,167 969,633 

 348,933  345,888  131,384  1,164 827,369 

 394,071  401,023  146,965  1,979 944,038 

 418,543  392,951  154,948  121 966,563 

 397,712  390,014  162,257  -   949,983 

 309,333  391,025  135,467  -   835,825 

 410,371  469,525  154,659  3,717  1,038,272 

 467,871  460,568  167,169  12,067  1,107,675 

 447,711  363,883  145,479  15,650  972,723 

 383,606  356,175  125,814  3,249  868,844 

 379,089  380,784  142,009  1,944  903,826 

 415,255  429,593  134,855  1,134  980,837 

 4,800,591  4,772,309  1,750,496  42,192  11,365,588 

حركة الطائرات 

المجموعغير المنتظمةالمنتظمة

 6,392  95  6,487 

 5,541  81  5,622 

 6,334  126  6,460 

 6,199  117  6,316 

 6,258  112  6,370 

 6,021  94  6,115 

 6,748  152  6,900 

 7,055  194  7,249 

 6,772  105  6,877      

 6,230  114  6,344 

 6,166  106  6,272 

 6,500  115  6,615 

 76,216  1,411  77,627 

الشهر

يناير 

فبراير 

مارس 

أبريل

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

إحصائيــات عام 2017
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21 2017 في أرقام   

@ جميــع االوزان بالطــن

الشحن الجوي

الشحنات المغادرة

54,801

الشحنات المحولة

27,190
الشحن الجوي - البحري

10,606

الشحنات القادمة

66,321
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خدمة كبارة الشخصيات22

تمّيز في خدمات كبار الشخصيات لجعل 
تجربة السفر سهلة ومميزة

تتوفر خدمات المساعدة والدعم لجميع المسافرين

الشـارقة  مطـار  فـي  الشـخصيات  كبـار  خدمـة  ُتعـّد 
الدولـي الخيـار المالئـم وا0مثـل للتمّتـع بتجربـة سـفر 
ورجـال  للعائـالت  بالنسـبة  وخاصـة  ومميـزة،  مريحـة 
الخصوصيـة  مـن  مزيـد  وراء  يسـعون  الذيـن  ا0عمـال 
والراحـة. وتضـم خدمـة كبـار الشـخصيات صالـة فيهـا 
الترفيهيـة  الوسـائل  بأحـدث  مجّهـزة  أجنحـة  أربعـة 
علـى   WiFi باgنترنـت  الالسـلكي  االتصـال  وبخدمـة 
الشـخصيات  كبـار  خدمـة  تشـمل  السـاعة.  مـدار 
الشـخصيات حيـث  كبـار  إلـى صالـة  المسـافرين  نقـل 

المتعّلقـة  يمكنهـم فيهـا تخليـص كل معامالتهـم 
إلـى  إضافـة  ا0منيـة  واgجـراءات  الجـوازات  بمراقبـة 

با0متعـة. المرتبطـة  الخدمـات 
الشـخصيات  كبـار  خدمـة  مـن  االسـتفادة  يمكـن 
الشـارقة  مطـار  يوفـر  إذ  مسـبوقة  غيـر  بسـهولة 
الدولـي إمكانيـة حجـز هـذه الخدمـة للمسـافرين عبـر 
الموقـع  عـل  الشـخصيات  كبـار  خدمـة  صفحـة  زيـارة 
اgلكترونـي قبـل 48 سـاعة مـن موعـد السـفر للتمتـع 

سـهلة. سـفر  وبتجربـة  الخصوصيـة  بكامـل 

صالــة كبار الشــخصيات تســتقبلكم 
على مدار الساعة

مالئمــة للمســافرين من
العائالت ورجال اAعمال

الباحثيــن عــن الخصوصيــة والراحة

أربع أجنحة فاخرة
مــزّودة بوســائل ترفيهية

واتصــال الســلكي باgنترنت 
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23 مبادرات بيئية

تأّلق في المبادرات البيئية
مطــار الشــارقة الدولــي يؤّكــد على التزامــه بإيجاد بيئــة صحية

مبادرات بيئية رائدة في مطار 
الشارقة الدولي

معاييـر  باعتمـاده  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يتمّيـز 
البصمـة  علـى  الحفـاظ  تضمـن  عاليـة  بيئيـة 
وبهـذا  مسـتوياتها.  أدنـى  فـي  الكربونيـة 
علـى  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يسـعى  المجـال، 
المختلفـة  التلـّوث  مسـتويات  لتخفيـض  الـدوام 
علـى  والتركيـز  الفّعالـة  الطاقـة  مـن  واالسـتفادة 
المتكـّرر  واالسـتخدام  التدويـر  إعـادة  عمليـات 
للمـواد حينمـا يكـون هـذا ا0مـر متاحـ[. كمـا يؤّكـد 
بمشـاركة  التزامـه  علـى  الدولـي  الشـارقة  مطـار 
مـع مختلـف  البيئـي  المجـال  فـي  الكبيـرة  خبراتـه 
وأصحـاب  المعنيـة  والجهـات  التجارييـن  الشـركاء 
إلـى  إضافـة  ا0خـرى  المطـارات  وباقـي  االمتيـاز 
نظـام  تواجـد  خـالل  ومـن  عـام.  بشـكل  المجتمـع 
الشـارقة  مطـار  فـإن  الفّعالـة،  البيئيـة  لـ{دارة  بـارز 
المبـادرات  مـن  عـدد  إطـالق  مـن  تمّكـن  الدولـي 

مختلفـة. مجـاالت  ضمـن  الرائـدة  البيئيـة 

اعتماد مستوى االنبعاثات 
الكربونية للمطارات من مجلس 

المطارات العالمي
فـي  مطـار  ثانـي  الدولـي  الشـارقة  مطـار  ُيعتَبـر 
المنطقة يحصل على اعتماد االنبعاثات الكربونية 
 ،(Airport Carbon Accreditation) للمطـارات 
الكربونيـة  االنبعاثـات  gدارة  المسـتقل  البرنامـج 
دوليـة  بمكانـة  يحظـى  اعترافـ[  يشـّكل  والـذي 
إلـى  والسـعي  التخطيـط  مجـال  فـي  مرموقـة 
تخفيـض البصمـة الكربونيـة. وكان مطـار الشـارقة 
مـن  الثانـي  المسـتوى  علـى  حصـل  قـد  الدولـي 
مـن  للمطـارات  الكربونيـة  االنبعاثـات  اعتمـاد 

.2016 العـام  فـي  العالمـي  المطـارات  مجلـس 

تخفيض االنبعاثات واستهالك 
الطاقة

أطلـق فريـق المناولـة ا0رضيـة فـي مطـار الشـارقة 
توفيـر  بهـدف  متمّيـزة  بيئيـة  مبـادرات  الدولـي 

الكفـاءة  وزيـادة  االنبعاثـات  وتقليـل  أنقـى  هـواء 
قـام  اgطـار،  هـذا  وضمـن  الطاقـة.  اسـتهالك  فـي 
مطـار الشـارقة الدولي باسـتبدال مركباتـه العاملة 
بوقـود الديـزل والبتـرول بأخـرى كهربائيـة صديقـة 
السـيارات  مواقـف  بتجهيـز  قـام  كمـا  للبيئـة. 
الطاقـة  علـى  عاملـة  إنـارة  بأنظمـة  والممـّرات 
فـي  إنـارة  نظـام  تركيـب  إلـى  إضافـة  الشمسـية، 
بكونهـا  تتمّيـز  بالزمـا  ومصابيـح  المطـار  مرافـق 
علـى  عـالوة  الطاقـة،  باسـتهالك  فّعالـة  جميعهـا 
 VSD تحديـث نظـام إدارة المبانـي وتركيـب أجهـزة
السـرعة  متغّيـرة  محـّركات  مـع  الهـواء  لتكييـف 

الطاقـة. باسـتهالك  الكفـاءة  مبـدأ  تراعـي 

التزام بمفهوم االستدامة
باسـتراتيجية  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يلتـزم 
وإعـادة  االسـتخدام  وإعـادة  االسـتهالك  "تخفيـض 
اسـتهالك  مراقبـة  تجـري  لهـذا،  وبنـاًء  التدويـر". 
الطاقـة والميـاه بشـكل مسـتمر مـع اعتمـاد نظـام 

إلـى  الوصـول  بهـدف  النفايـات  gدارة  متكامـل 
مسـتوى صفـر فـي النفايـات التـي ُترمـى بالمكّبات.

تركيز على جودة الهواء
مرافـق  الدولـي  الشـارقة  مطـار  لـدى  يوجـد 
مـع  الهـواء  وتنقيـة  لتكييـف  خاّصـة  وتجهيـزات 
منـح عمليـات التهوية المناسـبة أهميـة كبيرة في 
كافـة المبانـي. وتتـم مراقبـة وفحص جـودة الهواء 
عبـر  باسـتمرار  المحيطـة  المناطـق  وفـي  داخليـ[ 
محّطـة نّقالـة لمراقبـة جـودة الهـواء. مـن جهتهـا، 
المتمّيـزة  الحديقـة  بـأن  تفيـد  الدراسـات  فـإن 
إضفـاء  فـي  تسـهم  ال  المناسـب  بتخطيطهـا 
تسـاعد  بـل  فحسـب،  المطـار  إلـى  جماليـة  لمسـة 
أيضـ[ فـي تعزيـز جـودة الهـواء وتقليـل مسـتويات 
تـآكل التربـة. وتبـرز أهمية هـذه الحديقة عند ا0خذ 
واحـدة  شـجرة  أن  مفادهـا  حقيقـة  االعتبـار  بعيـن 
قـادرة فـي العـادة علـى امتصـاص مـا يصـل إلـى 23 
عـام.  كل  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  مـن  كيلوغرامـ[ 
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نظرة شاملة24

تقّدم متاجر السوق الحّرة في مطار الشارقة الدولي تشكيلة واسعة من 
المنتجات التي تشّكل هدايا رائعة، بدء^ من التذكارات، والمالبس وصوالً إلى 

العطور والمجوهرات.

تتمّيز ردهة المطاعم بكونها تلّبي مختلف ا0ذواق والمتطّلبات حيث تنتشر 
مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقّدم مأكوالت عالمية متنّوعة.

توجد مناطق مخّصصة للمسافرين الصغار حيث يمكنهم قضاء أوقات 
ممتعة مما يجعل تجربة السفر أكثر راحة وسالسة للجميع.

إضافة إلى المرافق الداخلية الفسيحة والمريحة، يمكن للمسافرين أيض[ 
. (WiFi) نترنتgاالستمتاع مجان[ باالتصال الالسلكي بشبكة ا

نظرة شاملة عن قرب
يســتقبل مطار الشــارقة الدولي ســنوي[ ماليين المســافرين معّزز^ مكانته كمركز رئيســي 

للرحــالت االقتصادية والتجارية والســياحية
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يتمّتــع مطــار الشــارقة الدولــي بموقــع متمّيــز. بفضــل الطبيعــة الجغرافيــة 
gمــارة الشــارقة بشــكل عــام التــي تحّدهــا المناطــق الســاحلية مــن الجهتيــن 
سياســة  مــن  أيضــ[  الدولــي  الشــارقة  مطــار  يســتفيد  والغربيــة،  الشــرقية 
ِقَبــل  مــن  إليــه  الوصــول  وســهولة  قربــه  إلــى  إضافــة  المفتوحــة"  "ا0جــواء 

شــركات الشــحن والتخزيــن فــي اgمــارات ا0خــرى.

سرعة مذهلة
ــة ا0رضيــة  تفخــر "الشــارقة لخدمــات الطيــران" (SAS)، شــركة خدمــات المناول
الــدوام بكونهــا توفــر خدمــات ســريعة  فــي مطــار الشــارقة الدولــي، علــى 
عاليــة االعتماديــة. وفــي مواكبــة منهــا لمتطلبــات ا0عمــال وتخّطــي توّقعــات 
شــركة مــن   Cargo Flash نظــام  باعتمــاد  مؤخــر^  بــدأت  المتعامليــن، 
الجيــل  Cargo Flash InfoTech، وهــو عبــارة عــن نظــام gدارة الشــحن مــن 

المرتبطــة  ا0رضيــة  العمليــات  مختلــف  النظــام  هــذا  ويغّطــي  الجديــد. 
باالســتيراد والتصديــر، وإدارة مرافــق التخزيــن والمســتودعات، وإدارة أجهــزة 
العمليــات،  ســير  وإدارة  الخدمــة،  جــداول  وإدارة   ،(ULD) التحميــل  وحــدات 
وإدارة التبــادل اgلكترونــي للبيانــات، وكافــة الرســوم ا0رضيــة والمســتودعات 
والشــحن، وإدارة اتفاقيــات مســتوى الخدمــة والعقــود. ومــن ضمــن التطــّورات 
الهاّمــة ا0خــرى التــي حصلــت فــي قطــاع الشــحن الجــوي، قــام "االتحــاد الدولــي 
للنقــل الجــوي" (IATA) بإرســاء معاييــر وقوانيــن جديــدة مــع إجــراءات بــارزة 

منهــا علــى ســبيل المثــال اســتخدام بوليصــة الشــحن الجــوي اgلكترونيــة 
(e-Airway Bill) التــي ُتعــّد تطــّور^ بــارز^ ضمــن هــذا القطــاع مــن شــأنه أن 

ُيحــِدث الكثيــر مــن التغييــرات اgيجابيــة.
ولقــد كّيفــت شــركة "الشــارقة لخدمــات الطيــران" عملياتهــا مــع هــذه 
التخليــص  خدمــات  للمتعامليــن  توفــر  وهــي   2014 العــام  منــذ  التقنيــة 
تلغــي  التــي  اgلكترونــي  الجــوي  الشــحن  وبوليصــة  اgلكترونــي  الجمركــي 
جانــب  وإلــى  الورقيــة.  المســتندات  وتوثيــق  وتســليم  لطباعــة  الحاجــة 
ــق للبيئــة بفضــل  ــي الصدي تخفيــض التكاليــف، فــإن هــذا النظــام اgلكترون
ــة  ــز أيضــ[ بمســتويات عاليــة مــن االعتمادي ــورق يتمّي تخّليــه عــن اســتخدام ال

واgنتاجيــة.

تحديث مستمر
بــإدارة  الخاّصــة  والمتطــّورة  الحديثــة  والتســهيالت  المرافــق  علــى  عــالوة 
مناطــق  مــن  أيضــ[  الشــحن  مرافــق  تســتفيد  والشــحن،  التخزيــن  عمليــات 
gجــراء  شــوكية  ورافعــات  أكثــر،  العمليــة  هــذه  لتســريع  إضافيــة  تحميــل 
عمليــات  لتنفيــذ  الشــحن  وحــدات  تحميــل  ومعــدات  الكشــف،  عمليــات 
المطــار، فقــد  أرض  بالســالمة علــى  يتعّلــق  أمــا فيمــا  التوضيــب والتخزيــن. 
مــن  المجموعــة  هــذه  إلــى  جديــدة  رئيســية  تحميــل  منّصــة  إضافــة  تمــت 

الحديثــة. التجهيــزات 

االرتقاء إلى مستويات أعلى
تطّور مستمر بدء^ من توفير مرافق مخّصصة للمنتجات الدوائية في المنطقة 

وصوالً إلى اعتماد أحدث التقنيات
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تسهيالت مخصصة لشحن الحيوانات  

  المســاحة اgجماليــة 5,100 متــر مربع
  مســاحة التخزيــن اgجماليــة 891 متر مربع

  حظائــر حيوانــات مخصصــة مع أحواض مياه
  رصيــف متطــور لتحميــل الحيوانات

زة للطعام  صــة للحيوانــات وفحصهــا مع أقســام مجهَّ   مناطــق مخصَّ
والماء

صة للطيور المنزلية والحيوانات ا0ليفة فة الهواء ومخصَّ   منطقة مكيَّ

محافظة دقيقة على المنتجات التي 
تتطّلب عناية خاّصة

مرافــق  علــى  الدولــي  الشــارقة  مطــار  يحتــوي  الشــحن،  مركــز  مــن  كجــزء 
جديــدة لمناولــة المنتجــات الدوائيــة مــع اعتمــاد CEIV مــن "االتحــاد الدولــي 
للنقــل الجــوي" (IATA) منــذ العــام 2016، ممــا يؤهلــه ليكــون الجهــة ا0ولــى 
التــي  وأفريقيــا  ا0وســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الجويــة  الشــحنات  لمناولــة 
(GDP). ويتمّتــع مطــار  الجيــدة"  التوزيــع  "ممارســات  تتوافــق مــع مواصفــات 
الشــارقة الدولــي بنمــوذج رائــد فــي مجــال مناولــة شــحنات المنتجــات الدوائيــة 

مالئــم. بشــكل  وتخزينهــا 
وُتعــّد Pharma.Aero مبــادرة تعــاون بــارزة تضــم قطاعــي الشــحن الجــوي 
والمنتجــات الدوائيــة والصحيــة، وقــد تــم تخصيــص منشــأة مناولــة المنتجــات 
الدوائيــة والصحيــة فــي مركــز الشــحن بمطــار الشــارقة الدولــي لتلبيــة الطلــب 
المتزايــد علــى هــذه المنتجــات مــن ِقَبــل قطــاع الرعايــة الصحيــة. وتتطّلــب 
ــة والشــحن  ــة الخاّصــة فــي عمليــات المناول هــذه المنتجــات الكثيــر مــن العناي
والتخزيــن فــي وحــدات خاّصــة يتــم التحّكــم بدرجــة حرارتهــا بشــكل مســتمر، 
ممــا يعنــي ضــرورة التحّكــم بالحــرارة فــي مختلــف المراحــل بــدء^ مــن الطائــرات 
وعبــر ســاحات الطائــرات وصــوالً إلــى الشــاحنات الخاّصــة. وقــد تم تحديــد مناطق 
ــة  ــة ا|ني ــث للمراقب ــر نظــام حدي ــة مــع توفي ــن المنتجــات الدوائي ــة لتخزي معّين
(RTM) مــع مّيــزة التنبيــه الُمســَبق الــذي يتــم ضبــط إعداداتــه مبكــر^ ممــا يتيــح 
ــرة فــي المــواد الحّساســة.  ــة المتغّي ــة الحيوّي مراقبــة ومتابعــة العوامــل الماّدي
ويجــري تســجيل كافــة العوامــل المتغّيــرة شــاملة الرطوبــة، والضغــط التبايني، 
والتعــّرض للضــوء ومســتويات ثانــي أكســيد الكربــون ويمكــن بعدهــا إصــدار 

تنبيهــات وتحذيــرات آنيــة فــي حالــة وجــود تفــاوت معّيــن فــي ا0رقــام.

حــول هــذا الموضــوع، قــال ســعادة الشــيخ فيصــل بــن ســعود القاســمي، 
للمســتهلكين  ا0مــر  هــذا  "يضمــن  الدولــي:  الشــارقة  مطــار  هيئــة  مديــر 
الدوائيــة خــالل عمليــة  المنتجــات  الحفــاظ علــى جــودة وســالمة  النهائييــن 
الدولــي خصوصــ[ فــي قطــاع دائــم  نقلهــا ومناولتهــا فــي مطــار الشــارقة 

التطــّور ويشــهد المزيــد مــن التنظيــم."
ــي فــي التعامــل  ــد هــذا المشــروع علــى قــدرة مطــار الشــارقة الدول ويؤّك
والمتطّلبــات  المعاييــر  أبــرز  مــع  بالتوافــق  الشــحنات  أنــواع  مختلــف  مــع 
ــح المتعامليــن والجهــات  الدوليــة، ممــا يشــكل قيمــة مضافــة حقيقيــة لصال
المعنيــة وعمالئهــم ضمــن سلســلة التوريــد اللوجســتية. وســوف تســهم 
المبــادرة الجديــدة فــي تعزيــز الخدمــات التــي يقّدمهــا مطــار الشــارقة الدولــي 
وموّرديــن  ومســتوردين  متعامليــن  مــن  الرئيســية  الجهــات  مختلــف  إلــى 

ومســتخدمين نهائييــن.

اهتمام مطلق برعاية الحيوانات
والراحــة  العنايــة  درجــات  أعلــى  توفيــر  الدولــي  الشــارقة  مطــار  يضمــن 
مناطــق  عبــر  طويلــة  لمســافات  حتــى  جــو^  نقلهــا  يتــم  التــي  للحيوانــات 
زمنيــة مختلفــة. وضمــن هــذا اgطــار، يتــم اعتمــاد أحــدث أســاليب المناولــة 
ا0رضيــة وأكثرهــا أمانــ[ لنقــل مجموعــة مختلفــة مــن الحيوانــات شــاملة البّريــة 
ــار هــذا ا0مــر بنجــاح  ــم اختب ــات المــزارع. وقــد ت ــك حيوان وا0ليفــة منهــا وكذل
كبيــر عندمــا اســتقبل مطــار الشــارقة الدولــي مجموعــة مــن الحيوانــات علــى 
متــن رحلــة مخّصصــة لهــذا الغــرض قادمــة مــن مدينــة جوهانســبورغ فــي 
جنــوب أفريقيــا إلــى دولــة اgمــارات العربيــة المتحــدة gيداعهــا فــي حديقــة 

حيوانــات حديثــة.
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المســاحة اgجمالية لمباني الشــحن الخمســة 
32,000 متر مربع.

ســاحة طائرات مخصصة للشــحن الجوي 
مجهزة للتعامل مع 16 طائرة في الســاعة.

في عام 2017، أجرى مطار الشــارقة الدولي 
عمليــات مناولة لبضائــع يتخطى وزنها 

اgجمالــي 148,000 طن.

حقائق سريعة عن الشحن  

عناية خاصة بشحنات نحل العسل
كوكــب  علــى  الحيــاة  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ  فــي  ا0ساســية  المخلوقــات  مــن  النحــل  ُيعــّد 
وســائل  أهــم  مــن  واحــد^  يشــّكل  إنــه  إذ  فيــه  البيئــي  النظــام  تــوازن  علــى  واgبقــاء  ا0رض 
التلقيــح للمحاصيــل الزراعيــة الغذائيــة، حيــث أن ثلــث الطعــام الــذي نتناولــه كل يــوم يعتمــد 
الــذي  الكبيــر  االهتمــام  يأتــي  النحــل. ومــن هنــا  مــن خــالل  تتــم  التــي  التلقيــح  علــى عمليــات 
ــي بالنحــل لمــا يشــّكله مــن عنصــر أساســي فــي سلســلة الطعــام،  يوليــه مطــار الشــارقة الدول
وبالتالــي فإنــه يوفــر خدمــات متخصصــة لمناولــة الشــحنات الخاصــة بخاليــا النحــل وبمعــدل 50 

شــحنة فــي الســنة.
وتصــل خاليــا نحــل العســل إلــى مطــار الشــارقة الدولــي مّرتيــن ســنوي[ وذلــك بيــن فبرايــر 
وأبريــل مــن فصــل الربيــع وســبتمبر ونوفمبــر مــن فصــل الخريــف. وفــي ظــل ا0هميــة القصــوى 
لعوامــل التهويــة والحــرارة والرطوبــة فــي تمكيــن إنجــاز هــذه العمليــة بنجــاح، تشــّكل عمليــات 
النقــل والمناولــة تحّديــ[ دائمــ[ وتتطّلــب تعاونــ[ مشــترك[ دقيقــ[ وكامــًال بيــن مختلــف الجهــات 
التغيــر المناخــي والبيئــة وبلديــة الشــارقة gتمامهــا بأحســن  العاملــة عبــر المطــار مثــل وزارة 

شــكل ممكــن.
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ُيعـّد Air BP القسـم المتخّصـص بخدمـات الطيـران فـي 
شـركة "بريتيـش بتروليـوم" (BP)، إحـدى أكبـر الشـركات 
تعمـل   ،1926 العـام  ومنـذ  الطاقـة.  قطـاع  فـي  العالميـة 
لصالـح  الزيـوت  ومنتجـات  الوقـود  توفيـر  علـى   Air BP

واسـعة  بشـبكة  تتمّتـع  وهـي  الدولـي.  الطيـران  قطـاع 
تضـم أكثـر مـن 800 مركـز^ فـي أكثـر مـن 50 دولـة حـول 
للعمـالء  المنتجـات  بتوفيـر  الشـركة  وتقـوم  العالـم. 
الناشـطين فـي مختلـف المجـاالت ضمـن قطـاع الطيـران، 
الـرّكاب والبضائـع،  لنقـل  الطيـران  بينهـم شـركات  ومـن 
العاملـة  والشـركات  والعسـكري،  الحكومـي  والطيـران 
فـي قطـاع الطيـران الخـاص والعـام، ومؤّسسـات تقديـم 
الخدمـات الطبيـة ومكافحـة الحرائـق، ومصّنعـي الطائرات 

ا0فـراد.  والطّياريـن  الطيـران  ونـوادي  والمحـّركات، 

مباشـرة  الطائـرات  وقـود  بتوفيـر  الشـركة  وتتمّيـز 
للطائرات، وكذلك بكميات تجارية عبر أنابيب النفط أو مرافق 
التخزيـن، وحتـى فـي براميـل وبعـض أنـواع المسـتوعبات 
صـة. وُيعتَبـر وقـود الكيروسـين الخـاص بالطائـرات  المخصَّ
أيضـ[  ُيعـّد  القسـم  لكـن   ،Air BP لـدى الرئيسـي  المنتـج 
ق[ رئيسـي[ للبنزيـن والزيـوت ضمـن قطـاع  عـ[ ومسـوِّ مصنِّ
بمحـّركات  ـزة  المجهَّ الطائـرات  فـي  لالسـتخدام  الطيـران 
وتحظـى با0سـطوانات.  ضغـط  محـّركات  أو  توربينيـة 
Air BP بمكانـة مرموقـة دوليـ[ نظـر^ للمعاييـر العالية التي 

تتمّيـز بهـا مـن ناحيـة الصحـة والسـالمة، وكذلـك المعاييـر 
الواسـعة  خبراتهـا  جانـب  إلـى  والتشـغيلية،  التقنيـة 
واحتياجـات  لمتطّلبـات  واالسـتجابة  الدعـم  خدمـات  فـي 
والناميـة. الجديـدة  ا0سـواق  فـي  وبا0خـص   - العمـالء 
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المتوفـر  اgلكترونـي  الموقـع  عبـر  الحديثـة  الخدمـات  مـن  عـدد  إدراج  تـم 
باللغتيـن العربيـة واgنكليزيـة، حيـث توفـر خدمـة المتابعـة المباشـرة للرحـالت 
الـرّكاب والشـحن علـى حـد سـواء، ممـا يمّكـن  معلومـات دقيقـة حـول رحـالت 
المتعامليـن البقـاء علـى اتصـال للحصـول علـى آخـر المعلومـات عبـر الرسـائل 
زة  النّصيـة القصيـرة (SMS) أو البريـد اgلكترونـي. ومـن خـالل اتخـاذ إجـراءات معـزَّ
فيمـا يتعّلـق با0مـن اgلكترونـي، ويمكـن للمتعامليـن االسـتفادة مـن مجموعـة 
بارزة من الخدمات اgلكترونية المخّصصة لكبار الشخصيات، مع توافر تسهيالت 
الدفع السـريع والسـهل للخدمات التي يتم اختيارها. كما باسـتطاعة الشـركاء 
التجارييـن والموّرديـن اسـتخدام الباقـة الواسـعة مـن خدمـات ا0عمـال عبـر هـذا 
الموقـع اgلكترونـي والتـي تشـمل المناقصـات الرقميـة والحصـول علـى نمـاذج 

تسـجيل الموّرديـن وكذلـك فرصـة المشـاركة فـي المـزادات.

تناغم العمليات والكفاءة
قـام مطـار الشـارقة الدولـي بنقـل العديـد مـن المهـام التقليديـة المتعّلقـة 
البشـرية تحـت  المـوارد  إلـى تطبيـق الهاتـف الذكـي gدارة  البشـرية  بالمـوارد 
مسـّمى "بّوابتـي". ويمكـن اليـوم التعامـل مـع مـا يزيـد عـن %80 مـن طلبـات 
الـذي  "بّوابتـي"  تطبيـق  عبـر  الدولـي  الشـارقة  مطـار  فـي  البشـرية  المـوارد 
الموّظفيـن  بقـاء  لضمـان  الفـوري  ل{خطـار  المالئمـة  المّيـزة  علـى  يشـتمل 
وقسـم المـوارد البشـرية علـى اطـالع دائـم حـول آخـر المسـتجّدات. وتتضّمـن 
التدريبيـة  الـدورات  وتنظيـم  اgجـازة،  طلبـات  إنجازهـا  يمكـن  التـي  المهـام 
بالموظفيـن.. المتعلقـة  ا0خـرى  ا0مـور  مـن  العديـد  وغيرهـا  الـدوام  ومراقبـة 

اتصال ذكي
الدولـي الشـارقة  بمطـار  الخـاص  الذكيـة  الهواتـف  تطبيـق  إطـالق  تـم 
مـن  المزيـد  يشـهد  تدشـينه  ومنـذ   2016 العـام  فـي   Sharjah Airport

السـابقة.  نسـخته  مـن  أفضـل  منـه  تجعـل  التـي  والتطويـرات  التحسـينات 
ويتوفـر التطبيـق عبـر متاجـر Apple Store وGoogle Play باللغتيـن العربيـة 
تجربـة  وتوفيـر  تواصـل  علـى  المتعامليـن  gبقـاء  ـم  مصمَّ وهـو  واgنكليزيـة 
للمطـار  وصولهـم  قبـل  المتعامليـن  تجربـة  تحسـين  بهـدف  لهـم  مالئمـة 
علـى  احتوائـه  خـالل  ومـن  فيـه.  متواجديـن  يكونـون  التـي  الفتـرة  وخـالل 
وظائـف سـهلة االسـتعمال ومعلومـات وفيـرة عـن المطـار والرحـالت وخارطـة 
إلـى غايتهـم داخـل  الـرّكاب  للمبنـى بنمـط ديناميكـي ثالثـي ا0بعـاد gرشـاد 

فـإن  سـهلة،  بطريقـة  المبنـى 
الرحلـة عبـر مطـار الشـارقة تصبح 
إلـى  الدخـول  بمجـّرد  أسـهل 
الذكـي  الجهـاز  عبـر  التطبيـق 
للحصـول علـى  الشاشـة  ولمـس 

المطلوبـة. المعلومـة 

مواكبة دائمة للمستقبل
مطار الشارقة الدولي يعتمد على أحدث التقنيات للبقاء على تواصل مع المسافرين والموّظفين

يتمّيـز مطـار الشـارقة الدولـي باعتمـاده علـى أحـدث التقنيـات المتوافـرة لكـي 
والموظفيـن  والمتعامليـن  المسـافرين  كافـة  مـع  دائـم  تواصـل  علـى  يبقـى 
العالـم  حـول  المختلفـة  المجتمعـات  بربـط  اسـتمراره  ومـع  سـواء.  حـد  علـى 
بعضهـا ببعـض وتقريـب المسـافات فيمـا بينهـا، رّكـز مطـار الشـارقة الدولـي 
علـى االسـتفادة 0قصـى درجـة مـن أحـدث التقنيـات الرقميـة وتلـك المخّصصـة 
للهواتـف الذكيـة. ومـع تطـّور الخدمـات الرقميـة التـي يوفرها المطـار من ناحية 
سـهولة االسـتخدام وتوفيـر مسـتويات عاليـة مـن المالءمـة والفعاليـة، نلقـي 

نظـرة سـريعة هنـا علـى أحـدث التطـّورات فـي هـذا المجـال الحيـوي.

تطّور الخدمات اIلكترونية
اgنترنـــت شـــبكة  علـــى  الدولـــي  الشـــارقة  مطـــار  موقـــع  يســـتمر 

لمواكبـة  منـه  سـعي  فـي  الـدوام  علـى  بالتطـّور   www.sharjahairport.ae

التجارييـن  والشـركاء  المتعامليـن  متطّلبـات  فـي  المسـتمّرة  التغّيـرات 
ذاتـه  الوقـت  فـي  محافظـ[  المطـار،  أعمـال  فـي  المعتَمديـن  والمتعّهديـن 
علـى مـا يتمّيـز بهـا مـن سـهولة وتصميـم عصـري وتوفيـره لباقـة غنيـة مـن 
إيجـاد  المسـتخدمين  بإمـكان  زر واحـدة، حيـث  المفيـدة بكسـبة  المعلومـات 
المعلومـات بسـهولة ومعرفـة كل مـا يحتاجونـه مـن تفاصيـل عـن رحالتهـم 
ومرافـق المطـار ومكاتـب تأجيـر السـيارات وخدمـات النقـل العامـة. إضافـة إلـى 
العمـل  وفـرص  الشـارقة  إمـارة  فـي  والسـفر  السـياحة  تفاصيـل  توجـد  ذلـك 

المهتميـن. للمرشـحين  المتاحـة 
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الوصول إلى آفاق جديدة
عبر تسيير رحالتها إلى وجهات جديدة وتوسعة شبكة وجهاتها الدولية، العربية للطيران تعزز 

مكانتها ونجاحاتها عبر خارطة السفر العالمية

منطقــة  فــي  اقتصــادي  طيــران  شــركة  أكبــر  للطيــران،  العربيــة  أعلنــت 
الشــرق ا0وســط وشــمال أفريقيــا، عــن إضافــة خمــس وجهــات جديــدة بــارزة 
إلــى شــبكتها الدوليــة فــي العــام 2017، وقــد تضّمنــت كًال مــن باكــو فــي 
فــي  وصحــار  لتركيــا،  الشــرقي  الشــمال  منطقــة  فــي  طرابــزون  أذربيجــان، 
ــة أرض  ــا، ومدينــة هرجيســا فــي جمهوري ســلطنة ُعمــان، وأســمرة فــي إريتري

الصومــال.
التنفيــذي  الرئيــس  علــي،  عــادل  ســعادة  قــال  الموضــوع،  هــذا  حــول 
لمجموعــة العربيــة للطيــران: ”شــهدت كل واحــدة مــن هــذه المــدن نمــو^ قويــ[ 
فــي الطلــب الســياحي وقــد أصبحــت وجهــات مرغوبــة جــد^ للمســافرين مــن 
ــزة  ــة اgمــارات العربيــة المتحــدة والخليــج. وبالطبــع كانــت هــذه ســنة ممّي دول
بالنســبة لنــا ونحــن نعمــل باســتمرار علــى مراقبــة مقّراتنــا وعملياتنــا بــكل 
ســوق ننشــط فيــه للتعــّرف علــى مزيــد مــن فــرص النمــو الجديــدة وتوافــر 

الطلــب لدعــم شــبكة المجموعــة.“
بحيــث  140 وجهــة  مــن  أكثــر  إلــى  رحــالت  ا|ن  للطيــران  العربيــة  تســّير 
توفــر خدماتهــا إلــى ا0ســواق الرئيســية فــي الشــرق ا0وســط وشــمال أفريقيــا، 

بنمــو  الناقلــة  تتمّتــع  كمــا  وأفريقيــا،  آســيا  وجنــوب  أوروبــا،  وغــرب  جنــوب 
فــي الطلــب مــن ِقَبــل العائــالت الراغبــة فــي الســفر عبــر شــبكة وجهاتهــا 
المتعــّددة. وفــي ظــل ســعي المزيــد مــن العائــالت للســفر القصيــر لقضــاء 
العطــالت، فــإن العربيــة للطيــران تتمّتــع بنمــوذج أعمــال مناســب تمامــ[ لتلبيــة 
هــذه المتطّلبــات بحيــث يترّكــز علــى توفيــر الخدمــات إلــى وجهــات تقــع ضمــن 

ــع إلــى خمــس ســاعات طيــران بعيــد^ عــن مقّراتهــا الرئيســية. نطــاق أرب
كمــا تشــّكل ا0ســعار التنافســية عنصــر جــذب بــارز للســّياح الذيــن يمكنهــم 
مواقــع  فــي  والمنتشــرة  للشــركة  الرئيســية  المحّطــات  مــن  االســتفادة 
اســتراتيجية، بحيــث تتيــح لـ"العربيــة للطيــران" العمــل فــي أســواق متعــّددة 
يوجــد فيهــا طلــب عــاٍل علــى خدمــات الســفر االقتصــادي. وإلــى جانــب الســفر 
مجــال  فــي  ثابتــة  نمــو  معــّدالت  للطيــران  العربيــة  ســّجلت  الترفيــه،  بداعــي 
ــة علــى المســتوى اgقليمــي. ويتيــح مطــار الشــارقة  ــة والديني الســياحة الطبي
الدولــي للمســافرين الوصــول الســهل إلــى باقــي اgمــارات والتي تشــكل عوامل 
جــذب رئيســية فــي الدولــة، بينمــا ستســهم الخطــط التوّســعية للمطــار فــي 

ــع لــدى العربيــة للطيــران بشــكل أساســي. دعــم النمــو المتوقَّ
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يرّكــز مطــار الشــارقة الدولــي بشــكل كبيــر علــى المشــاركة فــي المبــادرات 
عــام  بنفــع  تعــود  التــي  والمؤتمــرات  المنتديــات  ورعايــة  المجتمعيــة 
المســؤولية  سياســة  مــن  كجــزء  وذلــك  فيــه  يعمــل  الــذي  المجتمــع  علــى 
التــي يعتمدهــا. وقــد أنشــأ المطــار روابــط متينــة  المؤّسســية االجتماعيــة 
مــع مجموعــة مــن الجهــات المنِظمــة لعــدد مــن المبــادرات الخيريــة والثقافيــة 
والتعليميــة والرياضيــة البــارزة. وتماشــي[ مــع الرؤيــة الخاّصــة بإمــارة الشــارقة 
والتــي وضــع أسســها صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس ا0علــى حاكــم الشــارقة، انبثــق برنامــج المســؤولية 
ــة المجتمــع  ــة بتنمي ــة الحقيقي ــي مــن الرغب ــة لمطــار الشــارقة الدول االجتماعي
المحّلــي وأن يتمّتــع بمزيــد مــن االزدهــار بينمــا فــي الوقــت ذاتــه الحفــاظ علــى 

تراثــه الثقافــي الحقيقــي.

توفير الدعم عبر الرعاية
يقــّدم مطــار الشــارقة الدولــي الدعــم للعديــد مــن المبــادرات فــي المجتمــع 
إلــى جانــب رعايتــه لمجموعــة مــن المؤّسســات الخيريــة المحّليــة الرئيســية. 
ويعتبــر راٍع رئيســي لمهرجــان الشــارقة الدولــي للجــواد العربــي منــذ أكثــر 

مــن خمســة عشــر ســنة.
كريمــة  بتوجيهــات  والســباق"  للفروســية  الشــارقة  "نــادي  إنشــاء  تــم 
مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المرافــق  يضــم  وهــو   1982 العــام  فــي  الشــارقة،  حاكــم  ا0علــى  المجلــس 
ا0ضخــم فــي منطقــة الشــرق ا0وســط لتنظيــم الســباقات الداخليــة، وقــد 
علــى  التشــجيع  فــي  أساســي[  عامــًال  الماضيــة  الســنوات  مــر  علــى  شــّكل 

المتحــدة. العربيــة  اgمــارات  دولــة  فــي  الخيــل  ركــوب  ممارســة هوايــة 
أمــا علــى المســتويين اgقليمــي والدولــي، فيلعــب مطــار الشــارقة الدولــي 
دور^ اجتماعيــ[ كبيــر^ عبــر توفيــر الدعــم والرعايــة الالزمــة لعــدد مــن الفعاليــات 
الرئيســية ومــن ضمنهــا "مهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي للطفــل"، 
والشــباب،  لwطفــال  اgعالميــة  ا0ميــة  لمحــو  تهــدف  مبــادرة مشــتَركة  وهــو 
ــات ا0حــالم التابعــة  ــز المواهــب واgبداعــات فــي المدينــة. ومبــادرة بالون وتعزي
لمؤسســة "كلمــات لتمكيــن ا0طفــال" فهــي عبــارة عــن مؤّسســة معرفيــة 
ضمــن  وتعمــل  الدولــي  الشــارقة  مطــار  مــن  بالدعــم  تحظــى  ربحيــة  غيــر 
ــه الحــق فــي القــراءة  توجّههــا الــذي ينــّص بــأن كل طفــل علــى هــذه ا0رض ل

والوصــول إلــى الكتــاب ووســائل المعرفــة.

روح المبادرات المجتمعية في مطار الشارقة الدولي
مشــاركات مطار الشــارقة الدولي في دعم ا0نشــطة اgجتماعية والثقافية والرياضية
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كمــا ُيعتَبــر مطــار الشــارقة الدولــي داعمــ[ بــارز^ لـ"جمعيــة الشــارقة الخيريــة" 
التــي توفــر الرعايــة لwيتــام وا0رامــل والفقــراء والمحتاجيــن. كمــا تتولـّـى مهــام 
بالشــرق  الــدول  مــن  العديــد  فــي  والعيــادات  والمســاجد  المــدارس  إنشــاء 

ا0وســط وشــرق أفريقيــا وآســيا.

سلسلة غنية من المبادرات
كجــزء مــن روح المبــادرة والتفاعــل مــع المجتمــع، نّظــم مطــار الشــارقة الدولــي 
ــى  سلســلة مــن الحمــالت والفعاليــات التــي أضافــت جــو^ مــن الفــرح والبهجــة إل
المطــار، ومــن ضمنهــا حملــة "العــودة إلــى المــدارس" الموّجهــة للطــّالب والتــي 
اســتمّرت لثالثــة أيــام فــي شــهر ســبتمبر حيــث اســتهدفت العائــالت العائــدة مــن 
إجازاتهــا الصيفيــة عبــر مطــار الشــارقة الدولــي ووفــرت لهــم فرصــة المشــاركة في 
مجموعــة مــن ا0نشــطة والفعاليــات الشــّيقة، إضافــة إلــى تقديــم الهدايــا لهــم.

أمــا فــي شــهر رمضــان المبــارك، فتحــّول مطــار الشــارقة الدولــي إلــى بيئــة 
متمّيــزة ازدانــت بالرســائل الرمضانيــة والمصابيــح الجميلــة التــي أضافــت لمســة 
ــرّكاب  خاّصــة بالشــهر الفضيــل. كمــا تــم توزيــع قســائم إفطــار يوميــة علــى ال
طيلــة الشــهر كجــزء مــن برنامــج المســؤولية المؤّسســة االجتماعيــة للمطــار.

إضافــة لهــذا، شــملت هــذه المبــادرات توفيــر بيئــة مريحــة للحّجــاج فــي 
مختلــف أنحــاء المطــار، مــع ضمــان تمّتعهــم بتجربــة مغــادرة ووصــول سلســة 
وذلــك مــن خــالل تخصيــص مرافــق محــّددة لتخليــص إجــراءات الســفر ومراقبــة 
الجــوازات باgضافــة إلــى تقديــم خدمــات المســاعدة بنقــل ا0متعــة مجانــ[. عــالوة 
تقديــم  حــول  مهّمتهــا  تمحــورت  متخّصصــة  فــرق  دعــوة  تمــت  هــذا،  علــى 
نصائــح وإرشــادات متعّلقــة بالحــج إلــى جانــب الخدمــات الصحيــة مثــل وزارة 

الصحــة ووقايــة المجتمــع ودائــرة ا0وقــاف فــي الشــارقة.

اليوم الوطني ال46 لدولة اIمارات العربية المتحدة
احتفــل مطــار الشــارقة الدولــي باليــوم الوطنــي ال46 لدولــة اgمــارات العربيــة 
والقادميــن  المغادريــن  وقاعــات  المطــار  مبنــى  تزييــن  تــم  حيــث  المتحــدة 
با0عــالم والزينــة المســتمدة مــن روح االتحــاد والمعبــرة عــن إبتهــاج اgماراتييــن 
بهــذا العــرس الوطنــي علــى مــدى ثــالث أيــام ابتــداء مــن 1-3 ديســمبر. إضافــة 
ــورود وا0عــالم علــى المســافرين وفعاليــات أخــرى إشــتملت علــى  ــع ال إلــى توزي
فــرق الرقصــات الشــعبية ونقــش الحنــاء والتصويــر مــع الصقــر وفعاليــات خاصــة 

با0طفــال مثــل الرســم علــى الوجــه.

رسم ابتسامة دائمة
اgيجابيــة  الــروح  لتعزيــز  المتحــدة  العربيــة  اgمــارات  دولــة  رؤيــة  مــع  تماشــي[ 
بيئــة عمــل  توفيــر  فــي  اgدارة  واهتمــام  الحكوميــة،  ا0نشــطة  فــي مختلــف 
تتســم بالتفــاؤل والســعادة، تــم إطــالق مبــادرة "ابتســامة ا0حــد"، حيــث يقــوم 
بموجبهــا فريــق الســعادة مــن قســم المــوارد البشــرية بتقديــم الهدايــا صبــاح 
علــى  الموّظفيــن  تحفيــز  فــي  للمســاعدة  تشــجيعية  رســائل  مــع  أحــد  كل 

االنطــالق بأســبوع عمــل جديــد بســعادة وإيجابيــة.

حماية الكوكب
كجــزء مــن مســؤولية مطــار الشــارقة الدولــي المجتمعيــة وســعيه الدائــم 
لتقليــل التأثيــرات الســلبية علــى البيئــة، قامــت هيئــة مطــار الشــارقة بتوزيــع 
الشــموع علــى الموظّفيــن مــع رســائل تشــّجع علــى إطفــاء ا0نــوار بمناســبة 
"ســاعة ا0رض". كمــا شــاركت الهيئــة فــي الفعاليــات المقامــة بمناســبة "ســاعة 

ا0رض" فــي واجهــة المجــاز المائيــة.
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"0ننا نهتم"
صة ترّكز على رضــى المتعاملين تقديــر تفاعــل المتعامليــن مــن خــالل برامج مخصَّ

فــي  شــاركوا  الذيــن  المتعامليــن  تكريــم  الدولــي  الشــارقة  مطــار  تابــع 
االســتبيانات الخاّصــة التــي يجريهــا المطــار لمعرفــة آراء ومالحظــات مختلــف 
المســافرين والمتعامليــن، وذلــك عبــر منحهــم تذاكــر ســفر مجانيــة علــى 
متــن شــركة "العربيــة للطيــران". وكان قــد تــم إطــالق هــذه المبــادرة فــي 
عــام 2009 كجــزء مــن برنامــج "0ننــا نهتــم" الــذي يشــّجع المســافرين علــى 
بخدمــات  المتعّلقــة  ا0مــور  مختلــف  حــول  وآرائهــم  مالحظاتهــم  مشــاركة 
الســفر  تجربــة  بتعزيــز  االســتمرار  بهــدف  الدولــي  الشــارقة  مطــار  ومرافــق 

الخدمــات. فــي  التميــز  وضمــان 
يتــم تقديــم المالحظــات واالقتراحــات مــن خــالل الموقــع اgلكترونــي لمطــار 
جانــب  إلــى   ،care@sharjahairport.ae اgلكترونــي  والبريــد  الشــارقة 

االســتبيانات المتوفــرة فــي أرجــاء المطــار، وكذلــك بواســطة االســتبيانات التــي 
يجريهــا موّظفــو المطــار مباشــرة مــع المتعامليــن. ولقــد قامــت هيئــة مطــار 
المالحظــات والمقترحــات  بابتــكار وســيلة جديــدة لتقديــم  الشــارقة مؤخــر^ 
وأجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  عبــر  الدولــي  الشــارقة  مطــار  بتطبيــق  تتمّثــل 
ــن ســعود  ــة متاحــة فــي أرجــاء المطــار. وأكــد ســعادة الشــيخ فيصــل ب لوحي
القاســمي مديــر هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي بــأن هــذا البرنامــج يســاهم 
فــي تقديــم الكثيــر مــن المقترحــات التــي تســتفيد منهــا الهيئــة بشــكل 
عــام فــي تحســين ا0داء واgرتقــاء بمســتوى الخدمــات ويعتبــر حلقــة وصــل 
واقتراحاتهــم  آرائهــم  إيصــال  يمكنهــم  الــذي  والمتعامليــن  الهيئــة  بيــن 
ومالحظاتهــم حــول الخدمــات التــي يســعى المطــار إلــى تحســينها باســتمرار.

p38 Because we care_Arb.indd   36 26/03/2018   09:56:17 AM



37التوطين

تركيز على تمكين المهارات الوطنية

تهـدف سياسـة التوطيـن فـي مطـار الشـارقة الدولـي فـي دعـم تحقيـق "رؤيـة 
اgمـارات 2021" التـي تعمـل علـى إنشـاء اقتصـاد يرتكـز بقـّوة علـى المعرفـة، 
مـن  وتمكينهـم  اgماراتييـن  المواطنيـن  مهـارات  وصقـل  تطويـر  وبالتالـي 
اgبـداع والريـادة فـي مجـال العمـل. ويوجـد حاليـ[ فـي مطـار الشـارقة الدولـي 
حوالـي 380 موّظفـ[ مـن المواطنيـن اgماراتييـن الذيـن يعملـون فـي مختلـف 

الحيويـة. المجـاالت 
تقـوم "رؤيـة اgمـارات 2021" علـى سـتة أسـس أحدهـا بناء اقتصـاد معرفي 
المهـارات  علـى  ويعتمـد  االبتـكار  علـى  ويرتكـز  العاليـة  بالتنافسـية  يتمّيـز 
ومـن  العاليـة،  بالكفـاءات  يتمتّعـون  الذيـن  اgماراتييـن  للمواطنيـن  القياديـة 
هنـا يأتـي الـدور المهـم جـد^ لسياسـة التوطيـن التـي تشـّكل عامـًال رئيسـي[ 

فـي تسـهيل الوصـول إلـى هـذا الهـدف.
المبـادرات  مـن  باقـة  الدولـي  الشـارقة  مطـار  أطلـق  اgطـار،  هـذا  وضمـن 
بالمهـارات  المتمّيزيـن  اgماراتييـن  المواطنيـن  تزويـد عـدد مـن  الهاّمـة 0جـل 
المنافسـة وااللتـزام فيهـم، أصبـح عـدد  روح  ا0ساسـية. وعبـر غـرس  اgداريـة 
اgدارة  بـارزة ضمـن مجالـي  قياديـة  فـي مواقـع  اليـوم  المواطنيـن  مـن هـؤالء 
مـن   %100 ا|ن  اgماراتيـون  المواطنـون  ويحتـل  والعمليـات علـى حـد سـواء. 

التنفيذييـن. المـدراء  شـاملة  العليـا  اgدارة  مواقـع 
ومـع اسـتراتيجية تتمحـور حـول توظيف أبناء الوطـن من أصحاب المهارات 
المختلفـة ضمـن مجـاالت متعـّددة، أصبـح اليـوم الكثيـر منهـم يعملـون فـي 
عـدد مـن الوظائـف التـي تتمّيـز بالمخاطر العالية كإطفاء الحرائق على سـبيل 
والمتطـّورة  الكاملـة  بتجهيزاتـه  المطـار  فـي  اgطفـاء  فريـق  يتمّيـز  إذ  المثـال 
0جـل توفيـر خدمـات عاليـة االعتماديـة واالسـتجابة السـريعة تجـاه أي حـوادث 

يمكـن أن تقـع.
كمـا يشـّكل المواطنـون اgماراتيـون نسـبة 100% مـن الوظائـف التـي ُتعّد 
الدولـي. وكونهـم  الشـارقة  المتعامليـن ومطـار  بيـن  ا0ولـى  االتصـال  نقطـة 
السـفراء ا0بـرز للمطـار، فـإن كافـة موّظفـي مراقبـة الجـوازات والعالقـات العامة 

وخدمـة المتعامليـن هـم مـن المواطنيـن اgماراتييـن.
الوظائـف  فـي  التوطيـن  بسياسـة  الشـارقة  مطـار  يلتـزم  لهـذا  إضافـة 
حيـث  المتعامليـن  مـع  المباشـر  التواصـل  مهامهـا  مـن  والتـي  الحساسـة 
فـي  تخصصيـة  دورات  فـي  دوري  بشـكل  موظفيـه  بتنسـيب  المطـار  يهتـم 
خدمـة المتعامليـن الكتسـاب مهـارات جديـدة وتعلـم لغـات إضافيـة باgضافـة 

الطيـران. مجـال  فـي  تخصصيـة  دورات  إلـى 

تساعد سياسة التوطين في مطار الشارقة الدولي على صقل مهارات قادة المستقبل
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شراكات استراتيجية بارزة
يتمّيز الشركاء االستراتيجيين في مطار الشارقة الدولي بعملهم الوثيق بهدف تعزيز تجربة 

السفر لمختلف المتعاملين

ُتعــّد وكالــة مطــار الشــارقة للســفريات (ســاتا) شــركة متخّصصــة 
بالســفر حاصلــة علــى اعتمــاد االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي (إياتــا) 
باgضافــة إلــى كونهــا عضــو فــي الجمعيــة ا0مريكيــة لــوكالء الســفر 
(ASTA) واتحــاد الســفر فــي منطقــة حــوض المحيط الهادي ا|ســيوية 
(PATA). ولقد أرســت ســاتا مكانة مرموقة لنفســها كوكالة ســفريات 
ــة أنحــاء  ــ[ فــي كاف ــر 14 فرع راقيــة فــي اgمــارات العربيــة المتحــدة عب
الدولــة، وهــي وكيــل مبيعــات الــرّكاب لشــركة طيــران نــاس ووكيــل 
مطــار  وكالــة  للطيــران.  مصــر  لشــركة  الــرّكاب  وخدمــات  مبيعــات 
الشــارقة للســفريات مملوكــة مــن ِقَبــل هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي، 
وكان قــد تــم تأسيســها فــي العــام 2001 لتلبيــة متطّلبــات شــريحة 
واســعة مــن المجتمــع وذلــك عبــر الحــرص علــى منــح العمــالء خدمــة 

مميــزة. ومثلهــا كجميــع شــركات استشــارات الســفر العالميــة، تقــّدم 
ســاتا مختلــف أنــواع الخدمــات المتعّلقــة بالســفر شــاملة حجــوزات 
وتذاكــر شــركات الطيــران، باقــات الســفر الممتــازة علــى المســتويين 
الداخلــي والخارجــي وخدمــات التأشــيرات الدوليــة وحجــوزات الفنــادق 
والجــوالت  الســفر  علــى  والتأميــن  الســيارات  وتأجيــر  العالــم  حــول 
والمؤتمــرات  والحوافــز  االجتماعــات  قطــاع  وخدمــات  التعليميــة 
والمعــارض. كل هــذا عبــر شــركة واحــدة متكاملــة الخدمــات. إلــى 
جانــب هــذا كّلــه، تقــّدم ســاتا خدمــة جديــدة عبــر اgنترنــت لتلبيــة 
مختلــف احتياجــات العمــالء وذلــك مــن خــالل نقــرة زر واحــدة، حيــث 
يمكــن الوصــول إلــى كافــة متطّلبــات الســفر بسالســة تاّمــة عبــر 

.www.satatravels.com اgلكترونــي  الموقــع 
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المتخّصصــة   ،(SAS) الطيــران"  لخدمــات  "الشــارقة 
بخدمــات المناولــة ا0رضيــة فــي مطــار الشــارقة الدولــي. 
وتوفــر "ســاس" خدمــات الدعــم للــرّكاب ومناولــة البضائــع 
وهــي تديــر أيضــ[ واحــد^ مــن أبــرز مراكــز الشــحن اgقليمية 
وتتمّتــع بقاعــدة عمــالء واســعة تشــمل الناقــالت الوطنيــة 
الطيــران  وشــركات  الطيــران  شــركات  تحالفــات  وأبــرز 
االقتصــادي وشــركات الشــحن الجــوي ومنّظمــي الرحــالت 
هــذا  كل  الجمهــور.  مــن  ا|خريــن  المتعامليــن  وباقــي 
رياديــة  وخدمــات  منتجــات  تطويــر  مــن  الشــركة  مّكــن 
والتوافــق  للمتعامليــن  دة  المحــدَّ االحتياجــات  لتلبيــة 
تســوية  نظــام  طــرح  تــم  وقــد  أعمالهــم.  طبيعــة  مــع 
وهــو   ،2017 العــام  فــي   (BRS) ا0متعــة  مشــكالت 
ــر مخّصــص للمشــكالت المتعّلقــة  ــارة عــن حــل مبتَك عب
الوقــت  بيانــات  مــع  النظــام  يتطابــق  حيــث  با0متعــة 
الفعلــي للــرّكاب والرحــالت وا0متعــة مــن لحظــة تخليــص 
معامــالت الســفر فــي مكاتــب الدخــول بالمطــار وصــوالً 
BRS الدعــم  إلــى لحظــة انطــالق الرحلــة. ويوفــر نظــام 
ا0رضيــة  المناولــة  خدمــات  وموفــري  الطيــران  لشــركات 
واgدارة  والمتابعــة  التحميــل  عمليــات  تســهيل  عبــر 

ا0متعــة. أنــواع  لمختلــف 

ــه يكفــل توافــر معلومــات دقيقــة عــن أماكــن  كمــا إن
تجهيــز  إعــادة  ســرعة  بتعزيــز  يســهم  بينمــا  ا0متعــة 
وكل  دة،  المحــدَّ مواعيدهــا  فــي  ومغادرتهــا  الطائــرات 
ــة  ــات كاف ــى رأس أولوي ــة المســافرين عل هــذا يضــع تجرب

المجــال. بهــذا  المرتبطــة  المبــادرات 

خدمات هال
ــة  تهــدف "خدمــات هــال" لتســهيل كل خطــوة مــن الرحل
االســتقبال  توفــر خدمــات  أكثــر سالســة، كمــا  وجعلهــا 
والمســاعدة، وتخليص معامالت الســفر ومراقبة الجوازات 
عبــر مّيــزة المــرور الســريع إضافــة إلــى توفيــر خدمــات حمــل 
ا0متعــة وكل مــا يتعّلــق بالتأشــيرات. وفــي العــام 2017، 
عــّزز موفــر الخدمــات ا0رضيــة مجموعــة الخدمــات الواســعة 
التــي يقّدمهــا أكثــر وذلــك عبــر تخصيــص فريــق يقــّدم 
المســاعدة المطلوبــة للمســافرين. للحصــول علــى مزيــد 
الموقــع  زيــارة  يمكــن  الخدمــات  حــول  المعلومــات  مــن 
اgلكترونــي الخــاص بشــركة "الشــارقة لخدمــات الطيــران": 

.www.sharjahaviation.com

الموقــع:  زيــارة  يمكــن  "هــال"،  خدمــات  علــى  للحصــول 
.www.hala-services.com

p40-44 SIA Stakeholders_Arb.indd   39 26/03/2018   09:59:20 AM



شركاء استراتيجيون 40

بتمويــن  المتخّصصــة  الطيــران"  لخدمــات  "ألفــا  تتمّيــز 
علــى  الحائزيــن  الطهــاة  مــن  فريــق  عبــر  الطائــرات 
وجبــات  ابتــكار  علــى  يعملــون  والذيــن  بــارزة  جوائــز 
مــة لتناســب أذواق المســافرين المتعّلقــة  عالميــة مصمَّ

المتعــّددة.  ا0خــرى  والثقافــات  المحّليــة  بالمأكــوالت 
تأسســت شــركة "ألفــا لخدمــات الطيــران" فــي عــام 
توظــف  الدولــي  الشــارقة  مطــار  مــع  وبالتعــاون   ،2007

أكثــر مــن 450 موظفــ[ وتســتطيع خدمــة إمــارة الشــارقة 
الشــارقة  مطــار  فــي  الموجــودة  قاعدتهــا  مــن  وغيرهــا 

الدولــي.
وبينمــا تتابــع "ألفــا" عمليــة التطــّور لمواكبــة النمــو 
الــذي تشــهده إمــارة الشــارقة بشــكل عــام والتغّيــرات 

المتعامليــن  بتوّقعــات  يتعّلــق  فيمــا  الحاصلــة 
والتقنيــات، يبقــى تركيزهــا منصّبــ[ دومــ[ علــى توفيــر 
التــي  المأكــوالت  وأفضــل  للمتعامليــن  الخدمــات  أرقــى 
الدقيــق  االلتــزام  وهــذا  وأذواقهــم.  توّقعاتهــم  تلّبــي 
موفــر^  لتصبــح  أعمالهــا  توســعة  علــى  "ألفــا"  ســاعد 
متكامــًال لخدمــات الطعــام والضيافــة ورائــدة فــي مجــال 

المناســبات. وتمويــن  إدارة 
"ألفــا"  فــإن  ا0رض،  علــى  أو  ا0جــواء  فــي  كان  ســواء 
ترافقهــا خدمــات  الجــودة  لذيــذة عاليــة  توفــر مأكــوالت 

ا0وقــات. كافــة  فــي  اســتثنائية 
لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن زيــارة الموقــع اgلكترونــي: 

.www.alphagroup.com
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الدولــي،  الشــارقة  مطــار  فــي  الحــّرة  الســوق  توفــر 
شــركة  وتديرهــا  مؤخــر^  تحديثهــا  أعيــد  التــي 
رائعــة  تســّوق  تجربــة  السويســرية،   (Dufry) "دوفــري" 
واســتثنائية لمجموعــة واســعة ومتّنّوعــة مــن العمــالء 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وقــد ضّمــت الســوق الحــّرة 
العالمــات  مــن  ومتعــّددة  جديــدة  تشــكيلة  حديثــ[ 
ــاح متجــر  ــك بافتت ــة وســوف تقــوم كذل ــة العالمي التجاري
المغــادرون  مبنــى  فــي  جديــد   (Hudson) "هادســون" 
أمــام  المتاحــة  الخيــارات  زيــادة  وبهــدف  الرئيســي. 
الدولــي  الشــارقة  مطــار  يضــم  المطــار،  مســتخدمي 

9 متاجــر لشــركة ديوفــري متوزعــة فــي مختلــف  حاليــ[ 
المطــار. أرجــاء 

نوانــس"  "مجموعــة  علــى  الناجــح  االســتحواذ  بعــد 
الدوليــة"  الحــّرة  الســوق  و"مجموعــة   (Nuance Group)
(World Duty Free Group)، أصبحــت اليــوم "مجموعــة دوفــري" 

(Dufry Group) الشــركة الرائــدة عالميــ[ فــي تجــارة التجزئــة 
بقطــاع الســفر حيــث يوجد لديها 2,200 متجــر^ حول العالم 
أي مــا نســبته أكثــر مــن 20% مــن الحّصــة فــي الســوق.

لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن زيــارة الموقــع اgلكترونــي: 
 .www.dufry.com
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حلول متكاملة من مرحلة اIقالع حتى مرحلة الهبوط
ُتعــّد "بارســونز" (Parsons) الخيــار ا0بــرز عندمــا يتعّلــق ا0مــر بتصميــم وهندســة 
العالميــة.  المواصفــات  الطيــران ذو  فــي قطــاع  المشــاريع واgنشــاءات  وإدارة 
وبنــاًء علــى هــذا، حظيــت الشــركة بثقــة مــا يزيــد عــن 450 مطــار^ رئيســي[ فــي 
40 دولــة حــول العالــم والتــي اعتمــدت عليهــا لتخطيــط وإنشــاء وتوســعة 

وتعزيــز وتطويــر البنــى التحتيــة للمطــارات والمناطــق المحيطــة بهــا، حيــث 
بلغــت القيمــة اgجماليــة اgنشــائية لهــذه المشــاريع أكثــر مــن 175 مليــار دوالر 
أمريكــي خــالل الفتــرة الماضيــة. ففــي العصــر الراهــن، تشــّكل المطــارات معبــر^ 
ــز تواجدهــا علــى الخارطــة  أساســي[ إلــى المــدن الرئيســية التــي تســعى لتعزي
العالميــة، وبالتالــي ُتعتَبــر ُســُبل الســفر الســهل ومتعــّدد ا0ســاليب أمــر^ حيوي[ 
ضمــن االقتصــاد الدولــي المعاصــر. ومــن هذا المنطلــق، فإن المجموعــة الفريدة 
مــن الخبــرات الواســعة والشــاملة التــي تتمّتــع بهــا "بارســونز" فــي اعتمــاد 
أبــرز وأحــدث التقنيــات والعمليــات لمســاعدة العمــالء فــي توســعة أو إعــادة 
تأهيــل المرافــق الحاليــة فــي المطــارات، تســهم بإنجــاز برامــج تطويــر مطــارات 
جديــدة بالكامــل وتحديــث البنــى التحتيــة لتقنيــات المعلومــات الخاّصــة بقطــاع 
الطيــران، إضافــة إلــى تقنيــات المالحــة وا0مــن وكل مــا يتعّلــق بالجيــل المقبــل 

مــن التحديثــات.

ابتكار دائم التطّور
تتمّيــز "بارســونز" مــن خــالل عملهــا الوثيــق مــع العمــالء لضمــان تلبيــة وتوافــق 
حلولهــا المبتَكــرة مــع متطّلبــات واحتياجــات العمــالء المختلفــة، وفــي الوقــت 
ذاتــه ضمــان اســتمرارية المطــارات بالعمــل الفّعــال. ومــن شــأن الســعي لتوفيــر 
خدمــات مخّصصــة وفقــ[ لنوعيــة وطبيعــة كل مشــروع مســاعدة العمــالء فــي 

تحقيــق ا0هــداف المرجــّوة والتخفيــف مــن حــّدة المخاطــر التــي تترافــق عــادة 
مــع تنفيــذ برامــج تطويريــة رئيســية معّقــدة تســتمر علــى مــدى ســنوات عــّدة. 
ــث التقنيــات  ــد بالكامــل أم تحدي ــق بإنشــاء مطــار جدي ســواء كان ا0مــر يتعّل
فــي كل  الجــودة  بمعاييــر  كليــ[  تلتــزم  "بارســونز"  فــإن  بالطيــران،  الخاّصــة 
أي  لتنفيــذ  العمليــة وتعتمــد حلــوالً حديثــة ومبتَكــرة  خطــوة ضمــن هــذه 

برنامــج بغــض النظــر عــن حجمــه ونوعــه.

تعاون بّناء مع "هيئة مطار الشارقة الدولي"
تم منح "بارســونز" عقد إدارة مشــروع التوســعة الجديد لـــمطار الشــارقة الدولي. 
وبنــاًء علــى هــذا، ســوف تتولـّـى الشــركة مراحــل اgعــداد قبــل التصميــم، ومرحلة 

التصميــم واgشــراف علــى البناء ومرحلة تســليم المشــروع.
المعالــم  أبــرز  أحــد  الدولــي  الشــارقة  مطــار  توســعة  مشــروع  وســيكون 
المعماريــة وأكثرهــا تمّيــز^ فــي إمــارة الشــارقة. فبفضــل موقعــه االســتراتيجي، 
يشــّكل مطــار الشــارقة الدولــي نقطــة توّقــف مهّمــة لموفــري خدمــات الطيــران 
تتضمــن  وســوف  المختلفــة.  البضائــع  شــحن  أو  الــرّكاب  نقــل  مجــال  فــي 
ــب  ــى جان ــد مــن المرافــق اgضافيــة إل ــدة للمطــار إنشــاء العدي التوســعة الجدي
توســعة مبنــى المســافرين، ومــن المتوّقــع أن ترفــع القــدرة االســتيعابية لـــمطار 
الشــارقة الدولــي إلــى نحــو 20 مليــون مســافر بحلــول العــام 2027. عــالوة علــى 
هــذا، سيشــمل المشــروع أيضــ[ توســيع الشــوارع مــن وإلــى المطــار والمنطقــة 
المخّصصــة لســيارات ا0جــرة بالقــرب مــن المبنــى الرئيســي. كمــا سيســهم 
المطــار  يقّدمهــا  التــي  الخدمــات  تحســين  فــي  أساســي  بشــكل  المشــروع 
بشــكل كبيــر ودعــم الجهــود الســاعية إلــى تحقيــق المزيــد مــن التنميــة فــي 

ــد مــن فــرص العمــل. ــى توفيــر المزي إمــارة الشــارقة، باgضافــة إل
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يقـع مطـار الشـارقة الدولـي فـي مركـز حيوي بدولـة اgمارات 
العربيـة المتحـدة، إذ يبعـد 10 دقائـق فقـط بالسـيارة عـن 
بالسـيارة عـن  20 دقيقـة  الشـارقة وحوالـي  وسـط مدينـة 
باقـي اgمـارات المجـاورة، ممـا جعلـه منـذ مـّدة طويلـة خيـار^ 
مفّضـًال للسـفر قصيـر المـدى. لكـن فـي ظـل إضافـة المزيـد 
مـن الوجهـات مؤخـر^ إلـى الشـبكة التـي يغّطيهـا، أصبـح 
مطـار الشـارقة الدولـي أيض[ وبشـكل متزايد مركز^ نشـط[ 

جـد^ للرحـالت الدوليـة.
وقد شـهد مطار الشـارقة الدولي شـعبية متنامية بين 
أوسـاط المسـافرين الذيـن يسـعون لقضـاء إجـازات شـتوية 
فـي العديـد مـن ا0ماكـن البـارزة وذلك عبر السـفر على متن 
رحـالت متعـّددة يتـم تسـييرها مـن مطـارات مختلفـة فـي 
أوروبـا والـدول االسـكندنافية وروسـيا. ومـن بيـن الشـركات 
الرئيسـية التـي انضّمـت مؤخـر^ إلـى الناقـالت العاملـة فـي 
مطار الشارقة الدولي هناك "إنديغو" (Indigo) التي باشرت 
عملياتهـا فـي أبريـل 2017، لتنضـم إلـى باقـي شـركات نقل 
تضـم  والتـي  الدولـي  الشـارقة  مطـار  مـن  العاملـة  الـرّكاب 
"العربيـة للطيـران"، "الطيـران الهنـدي"، "الطيـران الهنـدي 
"الخطـوط  إيروايـز"،  "جـت  للطيـران"،  إكسـبرس"،"مصر 
الجويـة  "الخطـوط  إيـر"،  "شـاهين  الباكسـتانية"،  الجويـة 

السـورية"، "إيـر بلـو" و"الخطـوط الجويـة ا0وزباكسـتانية".
رئيسـي[  مركـز^  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يشـّكل  كمـا 
ضمـن قطـاع الشـحن متعـّدد الوسـائط فـي إمـارة الشـارقة، 
لخدمـات  فعاليـة  وا0كثـر  ا0سـرع  العبـور  خيـارات  يوفـر  إذ 
العابـرة  الشـحنات  مـع  بالمقارنـة  البحري-الجـوي  الشـحن 
مـن خـالل المنافـذ البحريـة للسـاحل الغربـي لدولـة اgمـارات 

المتحـدة. العربيـة 
فـي  العاملـة  الجـوي  الشـحن  شـركات  الئحـة  وتشـمل 
للشـحن"،  "لوفتهانـزا  مـن  كًال  الدولـي  الشـارقة  مطـار 
للطيـران"،  "مصـر  السـنغافورية"،  الجويـة  "الخطـوط 
"الخطـوط الجويـة اgثيوبيـة"، "االتحـاد للشـحن" و"سـاوثيرن 

والخاّصـة.  ـرة  المؤجَّ الشـحن  خدمـات  إلـى  إضافـة  إيـر" 
وإتاحـة  عـّدة  تشـغيلية  بمزايـا  التمّتـع  خـالل  ومـن 
خيـار^  الدولـي  الشـارقة  مطـار  أصبـح  التكاليـف،  توفيـر 
للمشـّغلين والمتعامليـن، وهـو يسـتمر  أكثـر اسـتقطاب[ 
بالسـعي إلـى جـذب المزيـد مـن الناقـالت الجديـدة بهـدف 
إضافة وجهات جديدة يمكن السـفر إليها بشـكل مباشـر.

مركز دولي بارز للسفر
يتمّيــز مطــار الشــارقة الدولــي بســهولة الوصــول إليــه وموقعــه المالئــم ومســتويات الكفــاءة التي يتمّتــع بها، وهو 

بالتالــي يشــّكل الخيــار المفّضــل بالنســبة لشــركات الطيــران وشــركات نقــل الرّكاب والشــحن على حد ســواء
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قائمة شركات الطيران للركاب العاملة في 
مطار الشارقة الدولي:  

  العربية للطيران
(Air Blue) أير بلو  

  الطيران الهندي
  الطيران الهندي إكسبرس

  مصر للطيران
(Indigo) إنديغو  

(Jet Airways) جت إيروايز
   الخطوط الجوية  الباكستانية

شاهين إير
   الخطوط الجوية السورية

   الخطوط الجوية ا0وزباكستانية

قائمة شركات الشحن الجوي العاملة 
في مطار الشارقة الدولي:

  لوفتهانــزا للشــحن الجــوي
  الخطــوط الجويــة الســنغافورية

  شركة مصر للطيران للشحن الجوي

  الخطوط الجوية اgثيوبية
  طيــران اgتحاد للشــحن

  ســاوثيرن إير

مطــار الشــارقة الدولــي    المســافرون   المســافرون / الشــحن  الشــحن   
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الشــركة   ،(Gama Aviatin) للطيــران"  "جامــا  تنشــط 
مطــار  فــي  الطيــران،  بخدمــات  المتخّصصــة  الدوليــة 
تــم   ،2012 2004. وفــي  العــام  الدولــي منــذ  الشــارقة 
منــح "جامــا" مســؤولية توفيــر خدمــات المناولــة لجميــع 
مــع  الدولــي  الشــارقة  مطــار  فــي  الخاّصــة  الطائــرات 
اليــوم  24 ســاعة فــي  توافــر فريــق خــاص علــى مــدى 
طــوال العــام. وتتضّمــن الخدمــات التــي توفرهــا "جامــا" 
وخدمــات  الطائــرات،  وتأجيــر  الخاّصــة،  الطائــرات  إدارة 
وركــن  والصيانــة،   ،(FBO) الثابتــة  ا0رضيــة  العمليــات 

الطيــران. برمجيــات  وخدمــات  الســيارات 
فــي  اgقليمــي  عملياتهــا  مركــز  إلــى  باgضافــة 
مــن مطــار  إنطالقــ[  أفريقيــا  ا0وســط وشــمال  الشــرق 
ــد  ــران" مايزي ــا للطي ــدى "جام ــي، يوجــد ل الشــارقة الدول
عــن 45 مركــز للعمليــات حــول العالــم وهــي تشــغل 
أكثــر مــن 250 طائــرة خاصــة ممــا يشــكل واحــد^ مــن 
القطــاع وقــد  الطائــرات ضمــن هــذا  أضخــم أســاطيل 
تــم افتتــاح مركــز للعمليــات وصالــة المســافرين الحاليــة 
الدولــي  الشــارقة  مطــار  فــي  "جامــا"  لشــركة  التابعــة 
فــي شــهر يوليــو 2014، وهــي المنشــأة ا0ولــى علــى 
اgطــالق المخّصصــة لعمــالء الطيــران الخــاص فــي مطــار 
الشــارقة الدولــي، وقــد تــم اختيارهــا كأفضــل مشــّغل 
عمليــات أرضيــة ثابتــة فــي الشــرق ا0وســط للعــام 2015 

خــالل حفــل توزيــع جوائــز الطيــران الخــاص فــي دبــي.

التابعــة  ا0رضيــة  العمليــات  أداء  تخّطــى  وقــد 
حيــث  التوّقعــات  الشــارقة  فــي  الثابتــة  جامــا  لعمليــات 
الطائــرات  حركــة  فــي   %45 بنســبة  زيــادة  ســّجلت 
الفتــرة  مــع  مقارنــة   2017 مــن  ا0ول  الفصــل  خــالل 

.2016 ذاتهــا مــن 
التــي تربــط "جامــا للطيــران" مــع  الشــراكة  ترتكــز 
التــي  العاليــة  الكفــاءة  علــى  الدولــي  الشــارقة  مطــار 
المطــار وســهولة اســتخدامه مــع معــّدل  يتمّتــع بهــا 
حتــى  الطائــرة  لهبــوط  فقــط  دقائــق  يبلــغ 6  توقيــت 
للتــزّود  التوّقــف  وقــت  معــّدل  وبلــوغ  كّليــ[،  ركنهــا 
موقعــه  وبفضــل  فقــط.  دقيقــة   30 حوالــي  بالوقــود 
والحظائــر  والركــن  التوّقــف  مناطــق  وتوافــر  المالئــم 
المناســبة، كان مطــار الشــارقة الدولــي الخيــار ا0مثــل 

للطيــران". "جامــا  شــركة  إلــى  بالنســبة 
تتمّتــع "جامــا" بمســتقبل مشــرق حيــث مــن المقــّرر 
 "  2019 العــام  فــي  التوســعة  عمليــات  مــن  االنتهــاء 
للطيــران  ومتطــّورة  حديثــة  مرافــق  تشــمل  وهــي 
الشــخصيات  لكبــار  جديــدة  صــاالت  مــع  الخــاص 
والطواقــم (مناســبة تمامــ[ للمســافرين اgماراتييــن مــن 
كبــار الشــخصيات والعائــالت الوافــدة ورجــال ا0عمــال)، 
ــة.  ــر ضخمــة للصيان إضافــة إلــى مكاتــب جديــدة وحظائ
لمزيــد مــن المعلومــات حــول "جامــا للطيــران" يمكــن 
.www.gamaaviation.com اgلكترونــي:  الموقــع  زيــارة 
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واجهة المجــاز المائية

إلــى  غربــ[  العربــي  الخليــج  مــن  أراضيهــا  تمتــد  التــي  الغنــاء  الواحــة  هــذه 
خليــج عمــان شــرق[، هــي ثالــث أكبــر إمــارة مــن حيــث المســاحة بيــن اgمــارات 
الســبع التــي تشــكل دولــة اgمــارات العربيــة المتحــدة. وهــي عنــوان للحضــارة 
العربيــة ا0صيلــة التــي تفخــر بتاريخهــا العريــق وثقافتهــا الغنيــة، كمــا أنهــا 
ثريــة بقيمهــا، وفاضلــة بثوابتهــا ا0خالقيــة التــي تتمســك وتعتــز بهــا، وأكثــر 
مــا يميزهــا هــو ذلــك التمــازج الراقــي بيــن القديــم والحديــث باgضافــة إلــى 
تمّتعهــا بأشــعة الشــمس فــي كافــة الفصــول وعلــى مــدار العــام. فإمــارة 
تــرّوج لهــا علــى المســتوى الدولــي "هيئــة اgنمــاء التجــاري  الشــارقة التــي 
والســياحي بالشــارقة" ُتعتَبــر وجهــة آمنــة ومتمّيــزة بحيــث توفــر العديــد 
بقصــد  للمســافرين  العالميــة  المعاييــر  أعلــى  وفــق  الجــذب  عناصــر  مــن 
الترفيــه أو ا0عمــال علــى حــد ســواء. وتقديــر^ لجهودهــا وســعيها الحثيــث 
عاصمــة  لقــب  علــى  جــدارة  وعــن  الشــارقة،  حــازت  المراتــب،  أرقــى  لبلــوغ 

الشارقة... وجهة عائلية متمّيزة
نســتعرض هنــا أبــرز المعالم الســياحية في الشــارقة

 ،2014 للعــام  اgســالمية  الثقافــة  وعاصمــة   ،1998 للعــام  العربيــة  الثقافــة 
وعاصمــة الســياحة العربيــة للعــام 2015. وعلــى مــر ا0جيــال كانــت الشــارقة 

والتــزال اgمــارة المضيافــة التــي ترحــب بالــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم.
 

واجهة المجاز المائية
ــري البالغــة قيمتــه 120 مليــون درهــم والواقــع علــى  هــذا المشــروع التطوي
بحريــة خالــد ذات المناظــر الطبيعيــة الخالبــة يرّكــز علــى الخدمــات الترفيهيــة 
العائليــة مــع توفيــر مســاحات خارجيــة للعــب وحديقــة فنــون خاّصــة بالصغــار، 
بمــادة  (مرصوفــة  الجــري  لممارســة هوايــة  ومســار  غولــف صغيــر،  وملعــب 
مخّصصــة  ومســاحات  تدويرهــا)،  إعــادة  تمــت  إطــار   6,000 مــن  مصنوعــة 
للعائــالت لقضــاء الرحــالت الممتعــة والعديــد مــن المطاعــم والمقاهــي التــي 

تقــّدم منتجــات تلّبــي مختلــف ا0ذواق.
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قلب الشــارقةالقصباء

النور جزيرة 

القصباء
يمكــن تمييــز القصبــاء مــن علــى بعــد أميــال عديــدة وذلــك بفضــل عجلــة "عيــن 
اgمــارات" الــدّوارة الضخمــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 60 متــر^. وتشــّكل المقصــورات 
والمبانــي  الشــارقة  مدينــة  معالــم  علــى  للتعــّرف  رائعــة  وســيلة  المكّيفــة 
المحيطــة ومعالــم مشــروع القصبــاء الــذي يمتــد علــى مســاحة 10 آالف هكتــار 
ويضــم قنــاة مائيــة اصطناعيــة بطــول كيلومتــر واحــد، وتنتشــر علــى جانبــي 
القنــاة مجموعــة مــن المطاعــم والمقاهــي الشــهيرة التي تقــّدم أصناف[ مختلفة 
مــن النكهــات العالميــة التــي تلّبــي كافــة أذواق الــزّوار. يتضّمن مشــروع القصباء 
العديــد مــن عناصــر الجــذب مــن بينهــا مالعــب لممارســة رياضــة خماســيات كــرة 
القــدم، وركــن المــرح لwطفــال، وبايكــي لعربــات الغــو كارت لالســتمتاع بمغامــرة 
مشــّوقة علــى العجــالت أو فــي المركبــات المائيــة الكهربائيــة الصديقــة للبيئــة 
ومراكــب العبــرات. وُتعــّد القصبــاء معلمــ[ ثقافيــ[ أيض[ حيث تشــّكل مقر^ لـــمركز 

مرايــا للفنــون، ومركــز فــرات قــدوري الموســيقي ومســرح القصبــاء.

جزيرة النور
النــور  جزيــرة  إلــى  المشــاة  جســر  يعبــرون  الذيــن  الــزّوار  يكتشــف  ســوف 
ثمانيــة  عبــر  الجزيــرة  وتتزّيــن  الطبيعــة.  مــن  مســتوحاة  رائعــة  منقطــة 
مجّســمات فريــدة ابتدعهــا أشــهر الفّنانيــن العالمييــن ومــن ضمنهــا مجســم 
ــد مــن المجّســمات  ــاك العدي ــو" الفنــي بتصميمــه البيضــاوي. كمــا أن هن "أوف

الضوئيــة واللوحــات التــي تجعــل الجزيــرة منطقــة متألّقــة فــي الليــل. ويشــّكل 
ديــوان ا|داب عنصــر جــذب لعّشــاق القــراءة بينمــا تســتضيف منطقــة اللعــب 

المشــابهة للغابــات حوالــي 72,000 نبتــة إضافــة إلــى بيــت الفراشــات.

قلب الشارقة
يقــع مشــروع قلــب الشــارقة علــى بعــد دقائــق قليلــة مــن كورنيــش الشــارقة، 
المســتوى اgقليمــي. ومــن  الترميمــي ا0ضخــم علــى  المشــروع  ُيعــّد  وهــو 
شــأن الجــدران المرجانيــة القرميديــة وا0بــواب الخشــبية المشــغولة بإتقــان 
الــذي  العريــق  الماضــي  تعكــس  أن  ا0صيلــة  والتصاميــم  عاليــة  وحرفيــة 
ــة  ــه هــذه المنطقــة. ويســعى المشــروع للحفــاظ علــى الهوي ــع ب كانــت تتمّت

التاريخيــة للشــارقة، ومــن المقــّرر إتمــام ا0عمــال فيــه العــام 2025.

المشاريع المرتقبة
ســوف يتضّمــن المشــروع البــارز الجديــد لتطويــر شــاطئ الشــارقة الــذي يمتــّد 
لمســافة 3.3 كيلومتــر بــدًء مــن نــادي ســيدات الشــارقة حتــى حــدود إمــارة 
الطعــام، والمســاحات  الجــذب شــاملة عربــات  العديــد مــن عناصــر  عجمــان 
وغيرهــا  الخضــراء  والحدائــق  الصــالة  ومناطــق  العاّمــة،  والمناطــق  الفنيــة، 
ــع أن يصبــح  المتوقَّ للعائــالت والســّياح. ومــن  الجــذب  العديــد مــن عناصــر 
هــذا المشــروع المتكامــل أحــد أبــرز الوجهــات الترفيهيــة فــي إمــارة الشــارقة.
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دليل أرقام مطار الشارقة الدولي

ل{تصال بأي من اgدارات التالية من خارج الدولة 
يرجى إستخدام الرمز الدولي الخاص بدولة اgمارات 
العربية المتحدة (971+) متبوع[ بالرقم المطلوب.

دائرة الطيران المدني بالشارقة 
مكتب الرئيس

06 5081025 / 06 5081004 ت: 
 maria.kevork@dca.shj.ae ب: 

hajar.ahmad@dca.shj.ae

المدير مكتب 
06 5081031 ت: 

hamda.alhammadi@dca.shj.ae ب: 

عمليات دائـرة الطيران المدني
06 5081006 ت: 

mohamed.almazroua@dca.shj.ae :ب

الخدمات المسـاندة في دائرة 
المدني الطيران 

06 ت: 5081027
shahd.taryam@dca.shj.ae :ب

النقـل الجوي وخدمـات الطيران المدني
06 ت: 5081017

khaled.elkilany@dca.shj.ae :ب

المؤسسي االتصال 
06 ت: 5084019-4013

jawahir.aljarwan@dca.shj.ae :ب

التخطيط االسـتراتيجي وا0داء
06 ت: 5081060

noura.alsuwaidi@dca.shj.ae :ب

هيئة مطار الشارقة الدولي
الرئيس مكتب 
06 ت: 5084101

chairmanoffice@sharjahairport.ae :ب

المدير  مكتب 
06 ت: 5084008

dsaaoffice@sharjahairport.ae :ب

إدارة الشـؤون القانونية
06 ت: 5081090

munira.mohamed@sharjahairport.ae :ب

التجارية  اIدارة 
06 ت: 5081512

alya.alali@sharjahairport.ae :ب

المالية  اIدارة 
06 ت: 5084161

saber.iqbal@sharjahairport.ae :ب

إدارة التسـويق وخدمات المتعاملين 
06 ت: 5081500

info@sharjahairport.ae :ب

إدارة الهندسـة والتطوير 
06 ت: 5084500

michelle.ckari@sharjahairport.ae :ب

إدارة الخدمات المسـاندة 
06 ت: 5084069

ssd@sharjahairport.ae :ب

الشؤون اIدارية
06 ت: 5084110

admin@sharjahairport.ae :ب

شـؤون تقنية المعلومات
06 ت: 5084069

ssd@sharjahairport.ae :ب

شـؤون تنمية الموارد البشرية
06 ت: 5084128

hrd@sharjahairport.ae :ب

إدارة العالقات العامة وخدمة المتعاملين
06 ت: 5084020

prsl@sharjahairport.ae :ب

إدارة التأشيرات وشـؤون المتعاملين
06 ت: 5084111

mohamed.albouqaish@sharjahairport.ae :ب

الوثائق قسم 
06 ت: 5084187

archives@sharjahairport.ae :ب

الشارقة لخدمات الطيران

مكتــب المدير العام 
06 ت: 5141111

gm@sharjahaviation.com :ب

إدارة الشحن الجوي 
06 ت: 5141115

 mnhaider@sharjahaviation.com :ب

خدمات هال
06 ت: 5141241

halacontroller@sharjahaviation.com :ب

قســم الموارد البشرية 
06 ت: 5141226

aaboobacker@sharjahaviation.com :ب

مكتــب مدير العمليات 
06 ت: 5088966

 smandap@sharjahaviation.com :ب

موردو الخدمات
وكالة مطار الشـارقة للسفريات

06 ت: 5618888
reem@sata.ae :ب

شـركة العربية للطيران
06 ت: 5088888

ألفـا لخدمات الطيران
06 ت: 5581133

may@alpha-group.ae :ب

ديوفري الشــارقة - السوق الحرة
06 ت: 5581145

ojeni.jhonyfahel@ae.dufry.com :ب

للطيران جاما 
06 ت: 5734371

 fbo.shj@gamaaviation.com :ب
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