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ر�ؤيتنا

ن�ضعى يف مطار ال�ضارقة الد�يل اإىل اأن يغد� اأف�ضل املطارات يف املنطقة

مهمتنا

تقدمي اأف�ضل اخلدمات �توفري اأحدث املرافق �اأعلى معايري ال�ضالمة جلميع امل�ضافرين

معايري اجلودة

 تقدمي اأرقى اأنواع اخلدمات املتاحة �اأف�ضل معايري ال�ضالمة �الراحة �املرافق العاملية، �اال�ضتمرار يف تطوير البنية التحتية 

�توفري اأف�ضل التقنيات مع التطوير امل�ضتدام يف امل�ضادر الب�ضرية، لتحقيق ر�ضا املتعاملني

معايري احلفاظ على البيئة

 التعرف اإىل املخاطر البيئية �ما يهدد ال�ضحة الب�ضرية ��ضالمة العمل، �تقدمي حلول للحيلولة د�ن �قوع احلوادث 

 �االإ�ضابات، �تقلي�ض العوامل ال�ضلبية املوؤثرة يف البيئة خالل التطوير امل�ضتمر، �النهو�ض بخطط حلفظ �توليد الطاقة، 

اإىل جانب احلر�ض على املوارد البيئية خالل تقدمي خطط فعالة �مدر��ضة بعناية خلف�ض االنبعاثات الكربونية



9

1

متحف املحطة   1

لحظــــات خـالـدة
يحتفل مطار ال�ضارقة الد�يل بد�ره الرائد يف تعزيز قطاع 

الطريان يف ال�ضرق االأ��ضط.

يعد متحف املحطة دلياًل تاريخيًا على د�ر اإمارة 

ال�ضارقة يف قطاع الطريان. �يقع املتحف على �ضارع 

ال�ضيخ في�ضل الذي كان مهبطًا للطائرات يف االأيام 

اخلوايل. �يوّثق املتحف تاريخ ال�ضارقة يف قطاع 

الطريان اإىل جانب عر�ض بع�ض الطائرات التي 

ا�ضتخدمت يف تلك احلقبة.

فقد هبطت اأ�ل طائرة يف د�لة االإمارات العربية 

املتحدة يف 5 اأكتوبر 1932 بال�ضارقة، حيث حطت 

طائرة هانو من طراز هانديل بيج )ات�ض. بي. 42( 

ذات االأجنحة  �املحركات االأربعة التي حملت 

�ضعار »اإمبرييال اإير�يز« التابعة للخطوط اجلوية 

الربيطانية، على مدرج »املحطة« يف ال�ضارقة. �حملت 

على متنها �زراء �نخبة من اأفراد املجتمع �االأثرياء 

�امل�ضاهري مثل امللك اإد�ارد الثامن �املليونرية باربرا 

هيوتون �املمثل غاري كوبر.

 �قد احتفى مطار ال�ضارقة الد�يل موؤخرًا، 

 بتاريخ ال�ضارقة �االإمارات العربية املتحدة العريق 

يف قطاع الطريان �املالحة اجلوية، حيث عنونت 

 طائرة »اأ�ضرت« مرا�ضم االحتفال  بثالث رحالت 

حلقت فيها فوق �ضماء ال�ضارقة �االإمارات املجا�رة 

u .مثل راأ�ض اخليمة �الفجرية
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1   �صورة ملطار 

ال�صارقة الدويل

1

�ضهد مطار ال�ضارقة الد�يل منوًا ملحوظًا مع ا�ضتقبال 

8.5 مليون م�ضافر بزيادة قدرها 13.5 يف املائة مقارنة 
بالعام املا�ضي. كما �ضهدت حركة الطريان ارتفاعًا بلغ 

0.41 يف املائة مقارنة بالعام املا�ضي، اإىل جانب منو 
اإجمايل الب�ضائع اإىل 295402 طنًا.

الخيار	األفضل
ت�ضتمر حركة امل�ضافرين باالزدياد يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل الذي يعد مقر »العربية للطريان«، اأ�ل خطوط 

طريان اقت�ضادي يف منطقة ال�ضرق االأ��ضط ��ضمال 

 اأفريقيا، �التي تت�ضع اآفاقها يومًا بعد يوم لت�ضل 

اإىل مناطق مل ت�ضلها خطوط طريان من قبل. �يف 

الوقت نف�ضه ا�ضتطاع مطار ال�ضارقة الد�يل اأن 

ي�ضتقطب العديد من اخلطوط اجلوية اجلديدة، 

�ذلك بف�ضل البنية التحتية املتطورة �فعالية 

اخلدمات �االأ�ضعار التناف�ضية املميزة. كما يف�ضل 

العديد من امل�ضافرين ا�ضتخدام مطار ال�ضارقة 

الد�يل بف�ضل موقعه اال�ضرتاتيجي �قربه من 

االإمارات االأخرى �الوجهات املميزة التي تقلع اإليها 

الطائرات. �يتمتع املطار الواقع على بعد م�ضافة 

ق�ضرية من قلب  ال�ضارقة، مبوقع يتو�ضط اإمارات 

الد�لة، حيث يبعد نحو 20 دقيقة بال�ضيارة من دبي 

�االإمارات ال�ضمالية االأخرى. كما يوفر مطار ال�ضارقة 

الد�يل ��ضواًل  �ضهاًل اإىل املوانئ الرئي�ضة يف منطقة 

اخلليج، من خالل �ضبكة طرق برية حديثة مبا�ضرة 

تربطه  مبيناءي ال�ضارقة.

خطط	توسعة	ضخمة
�ضمن جهود حكومة ال�ضارقة احلثيثة لدعم ال�ضفر 

�ال�ضياحة �تعزيز الن�ضاطات الثقافية اإىل جانب 

االقت�ضاد املحلي لالإمارة، يهدف مطار ال�ضارقة 

الد�يل اإىل تبني خطط تو�ضعة ت�ضهم يف حتقيق 

هذه االأهداف ال�ضامية �حتقيق املتطلبات املتزايدة 

خلدماته. ففي اأكتوبر عام 2014، افتتح املطار مدرجًا 

جديدًا بلغت تكلفته 500 مليون درهم اإماراتي، االأمر 

الذي يعد خطوة كبرية �ضمن جهود املطار لتو�ضيع 

قدرته اال�ضتيعابية ال�ضتقبال اأكرب عدد من خطوط 

الطريان. كما افتتح املطار موؤخرًا، بوابة خا�ضة 

للطريان اخلا�ض برجال االأعمال بهدف تعزيز مكانة 

املطار العاملية، هذا اإىل جانب العديد من اخلطط 

التطويرية التي ي�ضتهدفها مطار ال�ضارقة الد�يل 

�التي �ضيتم االإعالن عنها قريبًا.

�ال يدخر مطار ال�ضارقة الد�يل جهدًا يف بلوغ 

معايري التميز، حيث ت�ضتمر خدماته التي يوفرها 

u .لل�ضارقة �املنطقة يف النمو عامًا بعد اآخر

مـطــــــار 
الـشـــارقـــــة 

الدولـي
مطار ال�ضارقة الد�يل ي�ضهد منوًا الفتًا. 

1
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1

كانت لل�ضارقة ب�ضمة كبرية يف قطاع الطريان مع 

هبوط اأ�ل طائرة يف مدرج املحطة، احلدث الذي كان 

له تاأثري كبري يف منو �ازدهار �تطور مطار ال�ضارقة 

الد�يل ليغد� من املطارات الد�لية املتطورة . كما 

اأ�ضبح املطار بف�ضل توجيهات �متابعة �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�ضارقة، اأحد املطارات الرائدة 

يف ال�ضرق االأ��ضط على �ضعيد النقل اجلوي.

�يلعب املطار د�رًا حيويًا يف تعزيز م�ضرية التنمية 

االقت�ضادية ال�ضاملة يف االإمارة، �تر�ضيخ مكانتها 

كمركز مهم للتجارة �ال�ضياحة �ال�ضناعة �الطريان 

�ال�ضحن. كما اأ�ضهمت اخلدمات الرفيعة ذات 

االأ�ضعار التناف�ضية التي يقدمها، يف اكت�ضاب املطار 

�ضمعة طيبة على ال�ضعيدين املحلي �العاملي، االأمر 

الذي اأ�ضهم يف ارتفاع عدد امل�ضافرين �الطائرات 

�ا�ضتقطاب عمالء ال�ضحن كل عام. 

�يعمل مطار ال�ضارقة الد�يل عن كثب على 

جميع املحا�ر املتعلقة بالطريان مع موؤ�ض�ضات 

متخ�ض�ضة لدعم املعايري املت�ضاعدة على الد�ام. 

فعلى �ضبيل املثال، تعا�ن املطار مع �ضركة د�فري 

الرائدة يف جمال االأ�ضواق احلرة، التي ت�ضغل قرابة 

1400 �ضوق حرة حول العامل، اإىل جانب �ضركة األفا 
لتموين الطائرات، �ذلك لتقدمي اأف�ضل اخلدمات 

�الت�ضهيالت جلميع امل�ضافرين. كما يعمد مطار 

ال�ضارقة الد�يل اإىل التعا�ن مع اأكفاأ ممثلي �ضركات 

الطريان لتقدمي االأف�ضل للم�ضافرين.

سياسات	تنموية	موجهة
 اعتمدت ال�ضارقة �ضيا�ضة االأجواء املفتوحة، التي 

 تتيح للحركة اجلوية من جميع اأنحاء العامل 

 الو�ضول اإىل املطار من د�ن اأي معوقات. �تتكامل 

 هذه ال�ضيا�ضة مع االأ�ضعار التناف�ضية خلدمات 

املنا�لة االأر�ضية، �ا�ضتخدام اأحدث التقنيات 

�املعدات �تطوير مرافق بنية حتتية فائقة احلداثة 

جمهزة بتقنيات �ت�ضهيالت قادرة على خدمة جميع 

اأنواع الطائرات.

�قد اأتاحت هذه امليزات اخلا�ضة ملطار ال�ضارقة 

الد�يل التمتع مبر�نة �قدرة عاليتني على املناف�ضة، 

توِّجت بنجاحه يف اجتذاب اأعداد متنامية من 

الناقالت اجلوية.

اجلدير بالذكر اأن مطار ال�ضارقة الد�يل يعد اأ�ل 

مطار يف ال�ضرق االأ��ضط يتبنى نظام تتبع ال�ضحنات.

مهبط الطائرات يف مطار ال�صارقة الدويل   1

خدمات املناولة الأر�صية   2

مطار الشارقة الدولي.. 
الريادة في قطاع 

الطيران
 من حمطة �ضغرية لهبوط الطائرات اإىل مطار د�يل 

من الطراز الرفيع.

يقدم مطار ال�شارقة الدويل خدمات منا�لة اأر�ضية 

 من الطراز الرفيع �باأ�ضعار تناف�ضية جتعله االأبرز 

يف املنطقة.
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افتتح مطار ال�ضارقة 

الد�يل مدرجًا بلغت 

تكلفته ن�ضف مليار درهم 

قادرًا على ا�ضتقبال اأكرب 

الطائرات يف العامل.

 أحدث اإلنجازات 

 2014

يف 22 اأكتوبر 2014، د�ضن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�ضارقة، مدرج مطار 

ال�ضارقة الد�يل اجلديد.

ح�ضل مطار ال�ضارقة الد�يل على اعتماد 

االنبعاثات الكربونية للمطارات من جمل�ض 

املطارات العاملي، لي�ضبح بذلك ثاين مطار 

معتمد يف املنطقة.

2011

افتتح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 

حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�ض االأعلى حاكم 

ال�ضارقة، يف عام 2011 مركز العربية للطريان 

للتدريب على حماكاة الطريان، الذي بلغت 

تكلفته 10 ماليني د�الر )36.7 مليون درهم(. 

�ي�ضتهدف املركز تدريب 400 طيار �ضنويًا يف 

مطار ال�ضارقة الد�يل.

2007

تد�ضني مركز ال�ضارقة خلدمات الطريان.

انطالق العمل على تو�ضيع �ضاحة املطار 

با�ضتثمار بلغ 120 مليون درهم. 

اإن�ضاء مبنى جديد للمغادرين مب�ضطح 4 

اآالف مرت مربع �افتتاح 42 من�ضة لت�ضجيل 

امل�ضافرين.

2006

جتديد مبنى القادمني �قاعات االنتظار �بوابات 

ال�ضعود اإىل الطائرة، �افتتاح متاجر �مطاعم 

جديدة، �تد�ضني مرافق عامة متطورة �تطوير 

اخلدمات االإلكرت�نية. 

2003

انطالق خطوط طريان العربية، اأ�ل خطوط 

جوية منخف�ضة التكلفة يف اخلليج العربي.

2000

انتهاء العمل ببوابة ال�ضحن رقم 4 بتكلفة كلية 

بلغت 12 مليون د�الر اأمريكي.

تد�ضني مركز ال�ضحن بتكلفة اإجمالية بلغت 45 

مليون درهم. �يقدم هذا املركز اأف�ضل املن�ضاآت 

للتخزين طبقًا الأرقى املعايري �املوا�ضفات.

خطوة	نحو	مستقبل	مشرق
�ضهد 22 اأكتوبر 2014 خطوة جديدة لتاريخ مطار 

ال�ضارقة الد�يل مع افتتاح املدرج الثاين �احلديث 

للمطار. �قد قام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض االأعلى 

 حاكم ال�ضارقة، بافتتاح املدرج اجلديد �ذلك 

مع اإقالع طائرة �ضموه كاأ�ل طائرة تقلع �تهبط من 

على املدرج.

�بلغت تكلفة املدرج الذي يبلغ طوله 4060 �عر�ضه 

60 مرتًا، ن�ضف مليار درهم اإماراتي. �قد مت ت�ضميم 
املدرج ال�ضتقبال اجليل اجلديد من الطائرات 

من طراز »F« اإىل جانب اأ�ضخم طائرة يف العامل 

اإيربا�ض A380 �بوينج 800-747 �الطائرات الكبرية 

مثل AN225� AN124. �ي�ضم املدرج 8 ممرات 

ربط �ممرين للخر�ج ال�ضريع بهدف تاأمني خر�ج 

الطائرات من املدرج الرئي�ض يف اأق�ضر �قت اإىل 

مواقف الطائرات، �زيادة فاعلية الربط بني املدرج 

�مبنى امل�ضافرين �مركز ال�ضحن اجلوي. 

أهم	اإلنجازات
حاز مطار ال�ضارقة الد�يل جائزة اأف�ضل مطار 

لل�ضحن �ضمن جوائز مطارات االأ�ضواق النا�ضئة 

لعام 2010 خالل معر�ض املطارات يف دبي، �جائزة 

اأف�ضل مطار خلدمات ال�ضحن البحري اجلوي 2010، 

التي ت�ضلمها م�ضوؤ�لو املطار يف حفل توزيع جوائز 

»�ضتات تاميز للتميز يف ال�ضحن اجلوي«، الذي عقد 

يف مومباي بالهند. كما ح�ضد جائزة اأف�ضل مطار 

عاملي يف عام 2005 من معهد اإدارة النقل، �هي هيئة 

مرموقة ل�ضناعات النقل �اخلدمات اللوج�ضتية. 

�يف عام 1999 ح�ضل املطار على جائزة امل�ضاهمة 

البارزة يف جمال النقل من معهد اإدارة النقل. �قد 

فاز املطار بهذه اجلوائز العاملية ملبادراته الرائدة 

�ا�ضرتاتيجياته املبتكرة. �تعد ال�ضمعة �املكانة 

العامليتان اللتان يتمتع بهما مطار ال�ضارقة الد�يل 

مبثابة �ضهادة على جهوده الد�ؤ�بة �التزامه باأرفع 

معايري التميز، �كذلك ر�ؤيته بعيدة املدى �تطلعاته 

u .لتحقيق املزيد من التطور �االإجنازات
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تعمل �شركة »ال�شارقة خلدمات الطريان« 1

على �ضمان �ضري عمليات مطار ال�ضارقة الد�يل 

ب�ضال�ضة �ي�ضر من منا�الت اأر�ضية �خدمة 

امل�ضافرين �فق اأعلى معايري اجلودة.

مع �جود اأكرث من 1500 موظف من ذ�ي الكفاءات 

العالية، �اأ�ضطول خدمات اأر�ضية �معدات متطورة 

ت�ضم اأكرث من 600 مركبة �اآلة، يتوىل فريق عمليات 

املطار ب�ضركة ال�ضارقة خلدمات الطريان تقدمي 

خدمات نوعية الأكرث من 8.5 مليون م�ضافر �عمليات 

 �ضحن 295 األف طن من الب�ضائع �ضنويًا الأكرث من

10 �ضركات طريان.
 �اأطلقت �ضركة »ال�ضارقة خلدمات الطريان« 

اململوكة لهيئة مطار ال�ضارقة الد�يل �ل�ضركة العربية 

للطريان، اأ�ل �اأكرب �ضركة طريان اقت�ضادي يف 

ال�ضرق االأ��ضط ��ضمال اأفريقيا، بهدف توفري 

جمموعة متكاملة من خدمات امل�ضافرين �ال�ضحن 

�خدمات املنا�لة ل�ضركات الطريان �عمالئها يف 

مطار ال�ضارقة الد�يل.

�جترى العمليات الت�ضغيلية بكفاءة �دقة متناهية 

�فق اأرفع املعايري العاملية، كما يتم اإجناز املهام 

باأعلى م�ضتويات االأمان �يف الوقت املحدد، حيث 

تتمتع الرحالت اجلوية من �اإىل مطار ال�ضارقة 

الد�يل مبعدل دقة يف مواعيد االإقالع �الهبوط 

ي�ضل اإىل ن�ضبة 98% من اإجمايل الرحالت اجلوية، 

متفوقًا بذلك على املتو�ضط العاملي ل�ضناعة الطريان 

الن�ضباط مواعيد الرحالت البالغة ن�ضبته %82.

�تتيح »ال�ضارقة خلدمات الطريان« لعمالئها 

االختيار من بني جمموعة متنوعة من املعايري ال�ضاملة 

خلدمات املنا�لة االأر�ضية، التي ميكن اأن تكون مالئمة 

مع املتطلبات الت�ضغيلية املحددة �التي تتكامل مع 

املتطلبات �اخلدمات االإ�ضافية، �يدعم خدماتها 

املتميزة اإجناز املهام يف اأ�ضرع �اأق�ضر �قت ملنا�لة 

الب�ضائع �نقل الركاب يف املنطقة. فمهما كانت املهام 

كبرية، اأ� �ضغرية اأ� حمددة ال�ضر�ط، بدءًا من نقل 

الب�ضائع القابلة للتلف اأ� اخلطرة اإىل �ضحن اخليول 

اأ� الكائنات احلية البحرية، �من التخزين اإىل التعقب 

�التتبع، فاإن �ضركة ال�ضارقة خلدمات الطريان تقدم 

خدماتها طبقًا الأرفع املعايري العاملية، االأمر الذي اأتاح 

لها التعامل مع عمليات منا�لة ل�ضحنات غري اعتيادية.

�قد رحبت »ال�ضارقة خلدمات الطريان« العام 

املا�ضي بثماين �ضركات جديدة هبطت على مدرجات 

مطار ال�ضارقة الد�يل. �ياأتي هذا دلياًل على جدارة 

املطار �كونه اأحد اأف�ضل مراكز ال�ضحن يف املنطقة، 

�متيز خدمات املنا�لة املقدمة ل�ضركة »العربية 

للطريان« �البالغة 70 مرة تقريبًا يف اليوم.

تطوير	المرافق
قامت »ال�ضارقة خلدمات الطريان« باإ�ضافة 3 

اأحزمة لنقل االأمتعة يف املطار �ذلك لتجنب انتظار 

 امل�ضافرين لفرتات طويلة عند اإجراءات ال�ضعود 

 اإىل الطائرة. كما قامت بتد�ضني اأجهزة لوزن 

االأمتعة ت�ضاعد امل�ضافرين على جتنب الوزن الزائد 

عند اإجراءات ال�ضعود اإىل الطائرة. هذا اإىل جانب 

 تد�ضني مناطق خم�ض�ضة للم�ضافرين الدائمني 

عند القيام باالإجراءات الالزمة. �ل�ضمان تي�ضري 

رحالت امل�ضافرين يف مطار ال�ضارقة الد�يل، متت 

اإ�ضافة 20 من�ضة الإمتام اإجراءات ال�ضفر �ال�ضعود 

اإىل الطائرة.

الراحة	والسالمة
�ضعيًا من »ال�ضارقة خلدمات الطريان« لتقدمي �ضبل 

الراحة �ال�ضالمة للم�ضافرين، مت تطوير خدمات 

نوعية اإ�ضافية ت�ضمل خدمة »هال« املخ�ض�ضة 

لال�ضتقبال �الرتحيب، �اإمكانية ا�ضتخدام �ضاالت 

الركاب اجلديدة مقابل ر�ضوم. كما ميكن للم�ضافرين 

التمتع باأ�ضهى الوجبات ال�ضاخنة �الباردة �امل�ضر�بات 

�ا�ضتخدام مرافق اال�ضتحمام باأ�ضعار تناف�ضية، اإىل 

جانب التمتع جمانًا بخدمة االإنرتنت الال�ضلكية »�اي 

فاي« �باإطاللة رائعة على حركة الطائرات يف املطار.

المسؤولية	البيئية
تبنت �ضركة ال�ضارقة خلدمات الطريان برناجمًا 

للمحافظة على البيئة يهدف اإىل احلد من انبعاثات 

الكربون، حيث اأ�ضبحت م�ضوؤ�لية املحافظة على 

البيئة حمور خطط اأعمالها املتبعة . �اأطلقت ال�ضركة 

�ضمن هذا ال�ضياق جمموعة من الربامج تركز على 

 احلد من االآثار ال�ضلبية الناجتة عن عملياتها التي قد 

u .توؤثر يف البيئة

خدمات املناولة الأر�صية   1

مناولة أرضية فائقة 
الفخامة
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االإجمايلدي�ضمرب**نوفمرب**اأكتوبر�ضبتمرباأغ�ضط�ضيوليويونيومايواأبريلمار�ضفربايريناير

رحالت الطريان

 67,698 5,695 5,639 5,584 5,3944,7045,4395,3156,5476,2896,0885,5995,405املنتظمة

 3,293 299 297 298270268259319250236233269295غري املنتظمة

 70,991 5,994 5,936 5,6745,879 5,832 6,324 6,539 6,866 5,574 5,707 4,974 5,692 االإجمايل

حركة الركاب

 4,136,041 337,612 334,270 354,342294,678322,327338,532413,914387,175299,478384,323338,429330,961القادمون

 4,029,449 321,493 318,310 315,159  305,042 341,190 382,352 409,401 391,643 310,496 321,695 283,833 328,835املغادر�ن

 1,378,512 114,124 112,995 117,423109,690113,011111,941121,140116,146111,430113,384125,351111,877التحويل

 27,469 3,784 3,747 2,0763,7893,710-3,5833,1952,811344282148الرتانزيت

 9,571,471 777,013 769,322 804,183691,396759,844761,313926,979912,870793,260840,973772,611761,707االإجمايل

ال�ضحن*

 103,123 7,450 7,300 7,253 6,4816,2347,8157,91213,26712,86710,6957,4378,412الوارد

 136,536 9,900 9,850 9,807 10,08712,652 9,83710,06110,61711,16914,99614,89412,666ال�ضادر

الرتانزيت

 239,659 17,350 17,150 17,060 21,064 17,524 23,361 27,761 28,263 19,081 18,432 16,295 16,318 االإجمايل

 74,811 4,718 4,715 4,686 3,8884,1705,4004,76612,37612,1029,0003,9905,000التحويل 

ال�ضحن اجلوي - البحري

 27,811 2,416 2,393 2,370 2,821 2,180 1,801 1,809 2,170 2,562 2,107 2,476 2,706االإجمايل

حقائق وأرقام لعام 2014

* جميع االأ�زان بالطن
** االأرقام املتوقعة ل�ضهر دي�ضمرب



17

التصريح	لمرافقة	العائلة	
ر حاجة امل�ضافرين من  اإن مطار ال�ضارقة الد�يل ُيقدِّ

كبار ال�ضن اأ� االأطفال اإىل امل�ضاعدة عرب خمتلف 

اإجراءات ال�ضفر. لذلك فاإن مطار ال�ضارقة الد�يل 

يوفر يف مثل هذه احلالة ت�ضريحًا الأحد اأفراد العائلة 

ملرافقة هذه الفئة من امل�ضافرين. �ميكن احل�ضول 

على هذا الت�ضريح مقابل ر�ضوم رمزية يف مكتب 

اال�ضتعالمات املوجود عند املدخل الرئي�ض ل�ضالة 

املغادرين. علمًا باأنه ت�ضري �ضر�ط �قواعد حمددة يف 

هذا املجال. للمزيـد مـن املعلـومـات، يرجـى االت�ضال 

بالهاتف رقم: 1111 558 06.

البنوك	ومراكز	الصرافة
ي�ضم املطار العديد من اآالت ال�ضرافة اخلا�ضة 

بعدد كبري من البنوك الوطنية يف مواقع مالئمة 

لتوفري اأعلى م�ضتويات الراحة للم�ضافرين. كما 

توجد مراكز لل�ضرافة يف �ضالتي الو�ضول �املغادرة 

�منطقة الرتانزيت باملطار. �ت�ضم القاعة الرئي�ضة 

للمطار مكتبًا الأحد البنوك يقدم خدماته للم�ضافرين 

�الز�ار.

وسائل	االتصال
توفر اإدارة املطار هواتف تعمل با�ضتخدام النقود 

املعدنية اأ� بطاقات االئتمان يف قاعات املغادرين 

�ركاب الرتانزيت �القادمني. �تتيح هذه االأجهزة 

اإجراء مكاملات د�لية �حملية. كما تتوافر اأي�ضًا 

خدمات الربيد االإلكرت�ين �االإنرتنت للم�ضافرين 

�اجلمهور.

التسوق	في	السوق	الحرة
الت�ضوق يف ال�ضوق احلرة متاح جلميع امل�ضافرين 

القادمني �املغادرين �العابرين. �تدير عمليات ال�ضوق 

احلرة يف مطار ال�ضارقة �ضركة »ديوفري ال�ضارقة« 

التي تقدم للم�ضافرين منتجات من اأ�ضهر العالمات 

التجارية العاملية باأ�ضعار ال ت�ضاهى. 

ردهة	المطاعم	
ت�ضم قاعات الرتانزيت �املغادرين جمموعة من 

املطاعم التي توفر ت�ضكيالت متنوعة من اأ�ضهى 

تاأ�شريات الزيارة

نهدف من خالل ال�ضرح التف�ضيلي التايل الإجراءات �متطلبات احل�ضول 

على التاأ�ضرية اإىل توفري املعلومات فقط، �هذه االإجراءات خا�ضعة للتغيري 

من د�ن اإ�ضعار م�ضبق. يرجى االت�ضال بوكيل �ضفركم للح�ضول على اأحدث 

املعلومات حول اإجراءات احل�ضول على تاأ�ضريات الزيارة.

 اجلن�ضيات التالية ال حتتاج اإىل تاأ�ضريات م�ضبقة قبل القد�م اإىل االإمارات العربية املتحدة: 

حاملو تاأ�ضريات د�ل جمل�ض التعا�ن اخلليجي )فئات معينة فقط( �مواطنو كل من بريطانيا، 

فرن�ضا، اإيطاليا، اأملانيا، هولندا، بلجيكا، لك�ضمبورغ، �ضوي�ضرا، النم�ضا، ال�ضويد، الرن�يج، 

الدمنارك، الربتغال، اإيرلندا، اليونان، فنلندا، مالطا، موناكو، اأي�ضلندا، اأند�را، �ضان مارينو، 

اإ�ضتونيا، الواليات املتحدة االأمريكية، كندا، اأ�ضرتاليا، نيوزيلندا، اليابان، بر�ناي، �ضنغافورة، 

ماليزيا، هونغ كونغ، كوريا اجلنوبية �اإ�ضبانيا. 

 ميكن للمقيمني يف د�لة االإمارات العربية املتحدة، الذين يرغبون يف دعوة االأ�ضدقاء اأ� العائلة 

لزيارتهم، تقدمي طلب للح�ضول على تاأ�ضرية الزيارة من خالل �ضاتا )�كالة مطار ال�ضارقة 

لل�ضفريات(. للح�ضول على مزيد من املعلومات حول املتطلبات �ال�ضر�ط يرجى االت�ضال مع: 

هاتف: 00971-6-5164444/00971-6-5618888

info@sata.ae | visa@sata.ae :الربيد االإلكرت�ين

www.satatravels.com :املوقع االإلكرت�ين

 ميكن للز�ار الراغبني يف ال�ضفر اإىل د�لة االإمارات العربية املتحدة احل�ضول على تاأ�ضريات 

الزيارة اإما عن طريق م�ضاعدة �ضركات ال�ضياحة التي توفر باقات العطالت، اأ� من خالل 

منظمات االأعمال التي ميكنها كفالة تاأ�ضرياتهم، اأ� من خالل م�ضاعدة العائلة �االأ�ضدقاء 

املقيمني يف د�لة االإمارات العربية املتحدة من خالل �ضاتا، كما هو مو�ضح اأعاله. 

من�صات الهجرة   1

2   ردهة املطاعم يف مطار 

ال�صارقة الدويل

مرافق وخدمات متكاملة
يعد مطار ال�ضارقة الد�يل اأكرث من حمطة لل�ضفر، حيث 

ي�ضم جمموعة متنوعة من اخلدمات ال�ضل�ضة �الفعالة ت�ضمن 

للم�ضافرين الراحة بكل خطوة يف رحالتهم.

1
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املاأكوالت العاملية تنا�ضب جميع االأذ�اق. كما تتوافر 

املقاهي العاملية التي تقدم امل�ضر�بات �الوجبات 

 اخلفيفة على مدار ال�ضاعة. �ت�ضم ردهة 

املطاعم العديد من مطاعم الوجبات ال�ضريعة 

�املقاهي الكربى مثل ماكد�نالدز، كو�ضتا كافيه 

�دانكن د�نت�ض.

	صاالت	الدرجتين	األولى	
ورجال	األعمال

يوفر املطار �ضاالت جمهزة باأحدث اخلدمات 

�املرافق �فق اأرقى املعايري العاملية للم�ضافرين على 

الدرجتني االأ�ىل �رجال االأعمال. �قد جهزت هذه 

ال�ضاالت مبختلف ��ضائل الراحة اإىل جانب توفري 

خدمات الهاتف �الفاك�ض �االإنرتنت، ف�ضاًل عن 

خمتلف ال�ضحف اليومية �اأ�ضهر املجالت، مع تقدمي 

املرطبات �الوجبات اخلفيفة للركاب.

خدمات	هال
تتوافر هذه اخلدمة على مدار ال�ضاعة، �هـي 

م�ضممـــة خ�ضي�ضــًا لتقديـم خدمـــات اال�ضتقبــــال 

�امل�ضاعــدة للركاب القادمني �املغادرين �فقًا الأعلى 

معايري اجلودة. كما تتوافر »خدمات هال« للركاب 

الذين يحتاجون مل�ضاعدة خا�ضة، مثل االأطفال 

امل�ضافرين �حدهم �امل�ضنني اأ� ذ�ي االحتياجات 

اخلا�ضة. �ت�ضاعد هذه اخلدمة امل�ضافرين على 

اإنهاء اإجراءات ال�ضفر �اجلوازات �اجلمارك ب�ضرعة 

��ضهولة �ي�ضر. كما ت�ضتمل »خدمات هال« االأخرى 

على الهدايا �املوا�ضالت ب�ضيارة مع �ضائق.

منطقة	لعب	األطفال
هذه املنطقة خم�ض�ضة للعب االأطفال يف �ضالة 

املغادرين، �قد �ضممت بحيث تتيح لل�ضغار ق�ضاء 

اأ�قات حافلة باملتعة بينما ي�ضتمتع الكبار بالت�ضوق 

�تنا�ل الطعام. 

المسجد
تتوافر اأماكن خم�ض�ضة لل�ضالة يف منطقة 

الرتانزيت �ضمن املبنى الرئي�ض للمطار، �كذلك 

يف �ضالة املغادرين )الطابق االأر�ضي(، �يف مبنيي 

ال�ضحن ال�ضرقي �الغربي 1 و2. 

الخدمات	الطبية
ي�ضم املركز الطبي يف مطار ال�ضارقة الد�يل عيادة 

طبية جمهزة باأحدث املعدات، اإىل جانب �ضيدلية 

جمهزة يف القاعة الرئي�ضة للمطار. 

�تقدم العيادة �ال�ضيدلية اخلدمات الطبية 

�ال�ضيدالنية للم�ضافرين �اجلمهور.

	قاعة	االستقبال	
والترحيب	

 ي�ضم مبنى القادمني يف املطار �ضالة 

 خا�ضة لال�ضتقبال �الرتحيب، لتوفري الراحة 

 للعمالء الذين ينتظر�ن ��ضول اأقربائهم اأ� 

زمالئهم امل�ضافرين. 

�تتيح الواجهة الزجاجية الكبرية التي متتد من 

االأر�ض اإىل ال�ضقف ر�ؤية امل�ضافرين القادمني. �ت�ضم 

ال�ضالة مطاعم �حمال زهور �اأجهزة �ضراف اآيل 

�متاجر، ما يتيح تلبية خمتلف املتطلبات. 

نقل	األمتعة
يقدم مطار ال�ضارقة الد�يل خدمات لنقل االأمتعة 

مل�ضاعدة امل�ضافرين يف نقل اأمتعتهم مقابل ر�ضوم 

رمزية، حيث يوجد مكتب لتقدمي هذه اخلدمة يف 

�ضالة املغادرين. 

غرف	المدخنين
يحظر التدخني يف مطار ال�ضارقة الد�يل، لكن 

هناك غرفًا خا�ضة للمدخنني يف مناطق خم�ض�ضة 

u .للراغبني يف التدخني

	معلومات	عامة

مكتب �شاتا يف املطار

)مفتوح على مدار ال�ضاعة طوال اأيام االأ�ضبوع(

هاتف: 4081 / 5084080 6 971+

فاك�ض: 5581199 6 971+

sata@sharjahairport.ae :الربيد االإلكرت�ين

مكتب �شاتا و�شط مدينة ال�شارقة

�ض. ب: 8، ال�ضارقة

هاتف:  5618888 6 971+

فاك�ض:  5618777 6 971+

sata@emirates.net.ae :الربيد االإلكرت�ين

�شيارات الأجرة

تتوافر �ضيارات االأجرة يف املطار خارج �ضالة 

القادمني مبا�ضرة.

حافالت املطار 

ت�ضرّي موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للموا�ضالت العامة 

حافالت خم�ض�ضة للمطار �ذلك لنقل الركاب 

من �اإىل ��ضط املدينة مقابل ر�ضوم رمزية.

المواد المحظورة
ت�ضمل املواد التي يحظر مطار ال�ضارقة الد�يل على الركاب 

القادمني حملها معهم ما يلي:

املوؤثرات العقلية.

االأحياء الربية املهددة باالنقرا�ض.

االأ�ضلحة النارية.

املقاالت �املن�ضورات غري االأخالقية.

 االأطعمة البحرية ال�ضاحلة لالأكل غري املطبوخة، �الفواكه �اخل�ضرا�ات 

من املناطق املوبوءة بالكولريا.

  القيود: يتعني احل�ضول على ت�ضريح من ال�ضلطات املحلية لنقل 

االأ�ضلحة النارية.
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يعمل مطار ال�ضارقة الد�يل على مدار ال�ضاعة طوال 

اأيام ال�ضنة بهدف توفري جتربة ممتعة �اآمنة ملاليني 

امل�ضافرين. �يف ما يلي ملحة موجزة عن بع�ض اجلهات 

التي تعمل بجد �راء الكوالي�ض ل�ضمان ا�ضتمرار العمل 

يف املطار على اأكمل �جه �ب�ضال�ضة.

مراقبة	الحركة	الجوية
تعد مراقبة احلركة اجلوية اأحد العنا�ضر االأكرث 

اأهمية يف قطاع الطريان، لهذا يتوىل فريق من 

ذ�ي اخلربات �املوؤهالت العالية عملية مراقبة 

�اإدارة عمليات احلركة اجلوية �ضمن املجال اجلوي 

الإمارة ال�ضارقة، الذي ميتد على م�ضافة 100 ميل 

مربع، طبقًا الأرفع املعايري املهنية، �مبا ي�ضهم يف 

احلفاظ على �ضالمة حركة الطريان التي ت�ضهد اآالف 

الطائرات يوميًا. �هذا ما دفع مطار ال�ضارقة الد�يل 

 اإىل تبنى م�ضاريع تطويرية �ضنويًا ملجاراة هذه 

احلركة ال�ضخمة، حيث من املتوقع اأن ت�ضهد مهام 

�م�ضوؤ�ليات اإدارة مراقبة احلركة اجلوية ازديادًا 

كبريًا هذا العام.

مكتب	األرصاد	الجوية	بمطار	الشارقة	
الدولي

يوفر مكتب االأر�ضاد اجلوية مبطار ال�ضارقة الد�يل 

منذ تاأ�ضي�ضه عام 1933،الذي يعد اأقدم مكتب 

لالأر�ضاد اجلوية يف املنطقة �االأكرث كفاءة، التنبوؤات 

اجلوية بحالة املناخ خلدمة قطاع الطريان �العديد 

من القطاعات االأخرى، �غريها من اخلدمات ذات 

ال�ضلة. �ي�ضم مكتب االأر�ضاد اجلوية مبطار ال�ضارقة 

الد�يل الذي يعمل على مدار 24 �ضاعة يوميًا، فريقًا 

من خرباء االأر�ضاد اجلوية االأكفاء �املعتمدين، حيث 

يعد اإحدى الركائز االأ�ضا�ضية يف جهود ال�ضالمة 

يف املطار. �يوفر مكتب االأر�ضاد اجلوية التنبوؤات 

اللحظية بحالة الطق�ض، �هي مهمة حيوية ل�ضمان 

حتقيق عمليات هبوط �اإقالع �ضل�ضة ملئات الرحالت 

اجلوية يوميًا. كما يوفر املكتب معلومات عن حالة 

الطق�ض يف االإمارات العربية املتحدة للربنامج العاملي 

لر�ضد املناخ التابع للمنظمة العاملية لالأر�ضاد اجلوية.

إدارة	الهندسة	والصيانة
تتوىل اإدارة الهند�ضة �التطوير يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل م�ضوؤ�لية احلفاظ على عمليات الت�ضغيل 

�بكفاءة عالية ملختلف املرافق فيه. �ت�ضم االإدارة 

ق�ضمني رئي�ضني، هما ق�ضم اإدارة امل�ضاريع �التطوير 

�ق�ضم اإدارة املرافق. �يعمل فريق اإدارة املرافق على 

اإجراء عمليات ال�ضيانة ملختلف املرافق �املن�ضاآت 

يف املطار، ��ضمان عملها بال�ضكل االأمثل �توافقها 

مع اأرفع املعايري، مبا فيها تلك املحددة من قبل 

الهيئة العامة للطريان املدين لد�لة االإمارات العربية 

املتحدة. �يغطي نطاق عمل ق�ضم اإدارة املرافق �ضيانة 

اإ�ضاءة املدرجات، �االأعمال الكهربائية، �مكيفات 

الهواء �اأعمال الهند�ضة املدنية االأخرى. �يتم حاليًا 

تعهيد اخلدمات الهند�ضية مبطار ال�ضارقة الد�يل 

اإىل �ضركة »ماف دالكيا« التي تقدم خدماتها حتت 

اإ�ضراف الفريق الهند�ضي لهيئة مطار ال�ضارقة.

�يقوم ق�ضم امل�ضاريع �التطوير يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل مب�ضوؤ�لية التخطيط �التن�ضيق �االإ�ضراف 

على امل�ضاريع ال�ضغرية يف املطار من بدايتها �حتى 

اإجنازها. كما يتوىل الق�ضم م�ضوؤ�لية عمليات التن�ضيق 

مع اال�ضت�ضاريني �املقا�لني يف امل�ضاريع كبرية احلجم.

�على الرغم من اأن النمو ال�ضريع �املتوا�ضل يف 

حركة الركاب �الطائرات �ال�ضحن يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل، ي�ضهم يف حتديث مرافق املطار، فاإن هاتني 

االإدارتني تعمالن معًا بداأب ل�ضمان متتع املرافق كافة 

باأعلى م�ضتويات االأداء، مبا ي�ضهم يف متكني املطار 

من جماراة النمو املت�ضارع بكفاءة عالية.

خدمات	تموين	الطائرات
تعد »األفا لتموين الطائرات« اجلهة املعتمدة خلدمات 

متوين الطائرات يف مطار ال�ضارقة الد�يل. �تنتج 

ال�ضركة جمموعة �ا�ضعة �متنوعة من الوجبات 

ال�ضهية من خمتلف اأرجاء العامل املعدة �فقًا للمعايري 

االإ�ضالمية، حيث تتمتع »األفا لتموين الطائرات« 

بخـبـــرات ال ت�ضاهى يف هذا املجال. �يكمن ال�ضر يف 

جناح �تفوق املجموعة يف جمعها بني اخلربات العاملية 

�الثقافة املحلية �اعتمادها نهجًا يت�ضم بقدر كبري من 

االبتكار، كما اأنها ترتبط بعالقة �ضراكة ا�ضرتاتيجية 

مع »العربية للطريان« يف مطار ال�ضارقة.

حلول	التدريب
يعمد مطار ال�ضارقة الد�يل با�ضتمرار اإىل تبني 

برامج مكثفة ل�ضمان تاأهيل جميع املوظفني باأرفع 

م�ضتويات الكفاءة �تز�يدهم مبهارات حيوية متكنهم 

من خدمة خمتلف العمالء من �ضركات الطريان 

�ال�ضفر �ال�ضحن، طبقًا الأرفع امل�ضتويات املهنية. 

�تقوم اإدارة املوارد الب�ضرية يف مطار ال�ضارقة الد�يل 

بالتعا�ن مع دائرة الطريان املدين، بت�ضميم برامج 

تدريبية ��ر�ض للعمل خم�ض�ضة للعاملني يف خمتلف 

اأق�ضام �اإدارات املطار.

كما يوفر مطار ال�ضارقة الد�يل بانتظام اأي�ضًا، 

العديد من الفر�ض التدريبية لل�ضباب، من اأجل 

اإعدادهم �م�ضاعدتهم على اكت�ضاب املهارات التي 

تتيح لهم تعزيز �تطوير اأدائهم �التي ت�ضاعدهم على 

u .بناء م�ضتقبلهم املهني

1   برج مراقبة احلركة اجلوية 

يف مطار ال�صارقة الدويل

قلب مطار الشارقة 
الدولي النابض

1
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تنتهج العربية للطريان، اأ�ل �اأكرب �ضركة طريان 

اقت�ضادي يف منطقة ال�ضرق االأ��ضط ��ضمال اإفريقيا 

خطى ثابتة نحو الريادة مع ازدياد عدد امل�ضافرين 

على منت طائراتها �ضنويًا �ارتفاع عدد �جهاتها، ما 

يج�ضد جناحها.

اأعلنت »العربية للطريان« موؤخرًا، عن بدء ت�ضيري 

رحالتها املنتظمة �املبا�ضرة اإىل تبلي�ضي، عا�ضمة 

جمهورية جورجيا، لتغد� الوجهة رقم 100 �ضمن 

�ضبكة خطوطها التي تغطي ال�ضرق االأ��ضط ��ضمال 

اأفريقيا �اأ�ر�با �اآ�ضيا. �يعد هذا االإجناز رائدًا 

للعربية للطريان التي تاأ�ض�ضت قبل اأقل من ع�ضر 

�ضنوات. �يف 6 مايو 2014 با�ضرت العربية للطريان 

رحالتها من مطار راأ�ض اخليمة الد�يل باإطالق اأ�ىل 

رحالتها من راأ�ض اخليمة لي�ضبح املركز الرئي�ض 

الثاين لها يف د�لة االإمارات العربية املتحدة �الرابع 

عامليًا )الدار البي�ضاء، املغرب( �)القاهرة، م�ضر(. 

�ت�ضعى العربية للطريان اإىل تو�ضيع عملياتها يف كل 

من م�ضر �املغرب.

خدمات	استراتيجية
تغطي العربية للطريان اليوم �ضل�ضلة من الوجهات 

العاملية التي مل ت�ضلها خطوط طريان من قبل. �مل 

تتوقف العربية للطريان التي تقدم خدماتها اإىل 

ماليني امل�ضافرين باأ�ضعار تناف�ضية، عند هذا احلد 

من االإجنازات �اخلدمات الرفيعة املقدمة. فقد 

اأحدثت خدمات العربية للطريان امل�ضتقلة ذات التكلفة 

االقت�ضادية �املريحة، نقلة نوعية يف قطاع الطريان 

داخل املنطقة، حيث اعتمدت ال�ضركة على خدمات 

خالقة �فعالة، �هذا ما يتج�ضد يف مكاتب احلجوزات 

التابعة لها يف دبي �ال�ضارقة �االإمارات االأخرى، اإىل 

جانب املوقع ال�ضبكي �ضهل اال�ضتخدام �املتعدد اللغات 

�تطبيق الهواتف الذكية مل�ضاعدة العمالء يف تخطيط 

رحالتهم براحة تامة �من د�ن م�ضقة.

تقدير	عالمي
اإىل جانب اجلوائز العاملية �االعتمادات ��ضهادات 

التقدير التي ح�ضلت عليها العربية للطريان، مت 

التحليق عاليـًا
»العربية للطريان« توا�ضل انت�ضارها ال�ضريع يف اأنحاء املعمورة.

1   العربية للطريان احلائزة على 

العديد من اجلوائز

2   اأ�صطول خطوط العربية للطريان 

يف مطار ال�صارقة الدويل
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ت�ضنيفها �ضمن قائمة ال�ضركات العاملية االأكرث منوًا 

من قبل املنتدى االقت�ضادي العاملي لعام 2014، 

�حازت ال�ضركة هذا التقدير الرفيع ا�ضتنادًا اإىل 

تفوقها على املعايري ال�ضائدة يف القطاع من حيث 

العائدات �النمو �الرت�يج للممار�ضات املبتكرة 

�د�رها الريادي يف مبادرات امل�ضوؤ�لية االجتماعية. 

كما نالت ال�ضركة جائزة »اأف�ضل خطوط طريان 

اقت�ضادي يف ال�ضرق االأ��ضط« يف حفل جوائز ال�ضفر 

العاملي 2014.

نمو	متزايد
لطاملا كانت العربية للطريان تذهل املحللني 

باأرقامها، فعلى �ضبيل املثال، اأعلنت ال�ضركة اإجمايل 

العوائد بن�ضبة 128 يف املائة خالل الربع الثاين من 

عام 2014، حمققة اأف�ضل اأداء ف�ضلي لل�ضركة على 

االإطالق. �يف ما يتعلق بامل�ضافرين، نقلت العربية 

للطريان اأكرث من 1.6 مليون راكب خالل الربع الثاين 

لعام 2014، اأي مبعدل زيادة 8 يف املائة مقارنة بـ 1.5 

مليون راكب عن الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي .

�ملجاراة هذا النمو الكبري، اأقدمت العربية 

 للطريان على �ضراء عدد من طائرات حديثة مت 

ت�ضلم الطائرة رقم 37 من طراز اإيربا�ض A320 يف 

بدايات عام 2014، اإىل جانب طلب 44 طائرة من 

طراز A320 من �ضركة اإيربا�ض التي �ضت�ضاعف 

اأ�ضطول طائرات العربية للطريان. �هذه الطائرات 

من طراز A320 مز�دة مبقومات نظام »�ضاركلت« 

التي ت�ضاعد يف توفري الوقود �هي االأ�ىل من نوعها 

يف ال�ضرق االأ��ضط. �عال�ة على اجلهود احلثيثة 

التي تقدمها ال�ضركة لعمالئها امل�ضافرين، تقـدم 

»عطالت العربية للطريان«، �هي خدمة حجز 

العطالت ذات القيمة العالية، جمموعة �ا�ضعة من 

العطالت منخف�ضة التكلفة من ال�ضارقة اإىل �جهات 

مميزة يف اآ�ضيا، ال�ضرق االأ��ضط، اأ�ر�با �اأفريقيا. 

�يوفر �ضنرت� يف مطار ال�ضارقة الد�يل �جهات عدة 

�يعمل على م�ضاعدتكم يف اختيار �جهتكم التالية 

�حجز تذاكركم.

�مع �جهاتها اجلديدة �عر��ض ال�ضفر الرائعة 

�طائراتها احلديثة �خدماتها الراقية، هناك د�مًا 

u .ضيء جديد مع العربية للطريان�

	الجوائز

2014

العربية للطريان �ضمن قائمة ال�ضركات العاملية 

االأكرث منوًا من قبل املنتدى االقت�ضادي العاملي 

لعام 2014.

جائزة »اأف�ضل خطوط طريان اقت�ضادي يف 

ال�ضرق االأ��ضط« يف حفل جوائز ال�ضفر العاملي 

.2014

2013

اأف�ضل �ضركة طريان اقت�ضادي يف ال�ضرق 

االأ��ضط من �ضكايرتاك�ض.

جائزة العالمة التجارية القيادية، خالل حفل 

جوائز القيادة االآ�ضيوية للتميز يف العالمة 

التجارية �الت�ضويق الثالثة 2013.

جائزة اأف�ضل �ضركة طريان اقت�ضادية للعام 

�ضمن جوائز »اأفيي�ضن بيزن�ض 2013«

جائزة »التقدير العايل يف فئة امل�ضوؤ�لية 

االجتماعية« �ضمن جوائز »اأفيي�ضن بيزن�ض 2013«

2012

املركز االأ�ل يف الدقة يف مطار مو�ضكو.

ثانية اأف�ضل �ضركات الطريان اأداء يف العامل من 

جملة اأفيي�ضن �يك �ضمن احلفل ال�ضنوي لتوزيع 

جوائز اأف�ضل اخلطوط اجلوية اأداء.

 عادل عبداهلل علي، اأف�ضل رئي�ض تنفيذي 

 للعام - اأفيي�ضن بيزن�ض يف ال�ضنة الثالثة من 

حفل توزيع جوائز اأف�ضل رئي�ض تنفيذي يف 

ال�ضرق االأ��ضط.

جائزة ال�ضركات للم�ضوؤ�لية االجتماعية من قبل 

جملة »اأفيي�ضن بيزن�ض«.

2011

جائزة التفوق الت�ضغيلي من اإيربا�ض.

جائزة االبتكار يف العمليات..

اأف�ضل رائد اأعمال للعام، عادل علي.

 اأف�ضل �ضركة عاملية للطريان االقت�ضادي 

يف الهند.

جائزة ال�ضفر الأف�ضل �ضركات طريان يف ال�ضرق 

االأ��ضط ��ضمال اأفريقيا.

2010

جائزة بيزن�ض ترافلر.

جائزة ال�ضفر الأف�ضل �ضركات طريان يف ال�ضرق 

االأ��ضط ��ضمال اأفريقيا.

جائزة ال�ضفر الأف�ضل �ضركات طريان يف العامل.

�ضهادة تقدير من اإيربا�ض لرقم عاملي جديد.

جائزة اأف�ضل اإدارة ل�ضركة طريان �قطاع املالحة 

يف ال�ضرق االأ��ضط من يور�موين.

جائزة اأف�ضل �ضركة طريان اقت�ضادية للعام من 

�ضوبر براندز.

 جائزة قاعة امل�ضاهري للمدير التنفيذي 

عادل علي.
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يقدم مطار ال�ضارقة الد�يل للم�ضافرين »خدمات هال« 

التي توفر جمموعة متميزة من اخلدمات التي متنح 

امل�ضافرين جتربة �ضفر متميزة، تت�ضم بقدر كبري من 

املر�نة �الراحة، مبا يف ذلك تقدمي يد العون �امل�ضاعدة 

لهم يف اإجناز خمتلف االإجراءات، مثل اإمتام اإجراءات 

ال�ضفر عرب مراقبة اجلوازات �ت�ضلم االأمتعة �غريها.

عند	الوصول
يقوم مند�بـو »خدمات هال« با�ضتقبال الركاب 

القادمني �الرتحيب بهم �م�ضاعدتهم يف اإجناز 

خمتلف االإجراءات بدءًا من بوابة الو�ضول، مر�رًا 

مبن�ضات خا�ضة الإجناز اإجراءات اجلوازات، �انتهاء 

بت�ضلم االأمتعة �اخلر�ج من املطار. 

المغادرة	في	سبع	دقائق
يقوم فريق »هال« املتعدد اللغات �ذ� اخلربات 

�املهارات النوعية، با�ضتقبال الركاب الذين حجز�ا 

مطـار الشـارقة الدولي 
يقدم لمسافريه خدمات 

ضيافة مميزة   
 تعمد »خدمات هال« اإىل م�ضاعدة امل�ضافرين عرب مطار 

ال�ضارقة الد�يل من خالل �ضل�ضلة من اخلدمات �الت�ضهيالت 

الفريدة من نوعها.

	الحجوزات

ميكن حجز اإحدى »خدمات هال« عرب االإنرتنت، 

من خالل املوقع االإلكرت�ين، كما ميكن حجز 

اخلدمات ب�ضكل �ضخ�ضي يف املطار اأ� عرب الهاتف.

املوقع االإلكرت�ين: 

www.halaservices.ae

مركز ات�ضال »هال«: 5581100 6 971+

hala@shjas.ae :الربيد االإلكرت�ين

ت�ضتهر »هال« للخدمات مبا تقدمه من 

ت�ضهيالت للم�ضافرين، ما اأدى اإىل ازدياد 

الطلب عليها �توظيف طاقم اإ�ضايف.

مكتب ا�صتقبال »هال« للخدمات   1

للح�ضول على خدمة »هال برمييوم«، �توجيههم عرب 

املطار مبا يف ذلك م�ضاعدتهم با�ضتخدام من�ضات 

خا�ضة يف اإمتام اإجراءات ال�ضفر، �اإجناز اإجراءات 

اجلوازات �الفح�ض االأمني ��ضواًل اإىل بوابة املغادرة 

مع منحهم االأ�لوية يف ال�ضعود على منت الطائرة، 

ما يتيح للم�ضافرين التمتع باإجناز جميع االإجراءات 

ب�ضرعة �مر�نة بالغتني �جتنب الوقوف يف طوابري، 

حيث ت�ضتغرق هذه العملية �ضبع دقائق فقط.

األطفال	المسافرون	وحدهم
ميكن لالأطفال امل�ضافرين �حدهم التمتع بتجربة 

�ضفر متميزة خالية من القلق مع »خدمات هال«، التي 

تتوىل مرافقتهم يف اإجناز خمتلف االإجراءات �توفري 

منطقة انتظار خا�ضة �اآمنة لالأطفال، �متنحهم 

االأ�لوية ل�ضعودهم على منت الطائرة �تعريف طاقم 

الطائرة بهوية االأطفال للعناية بهم. اأما بالن�ضبة 

لالأطفال القادمني فاإن مند�بي »خدمات هال« يعمد�ن 

اإىل ا�ضتقبالهم عند بوابة اخلر�ج من الطائرة 

�ا�ضطحابهم يف جميع مراحل االإجراءات حتى 

��ضولهم اإىل خارج املطار، �ت�ضليمهم اإىل ذ�يهم.

المساعدة	في	تأشيرات	الزيارة
يقوم فريق »خدمات هال« باإنهاء االإجراءات اخلا�ضة 

بتاأ�ضريات الزيارة اخلا�ضة بامل�ضافرين، ��ضمان 

عبورهم ال�ضل�ض يف مطار ال�ضارقة الد�يل. 

خدمات	ذهبية
ميكن للم�ضافرين املغادرين من مطار ال�ضارقة الد�يل، 

اال�ضتفادة من حزمة خدمات »هال الذهبية«، التي توفر 

خدمة حمل االأمتعة، �اال�ضتقبال �امل�ضاعدة �ا�ضتخدام 

�ضالة رجال االأعمال، �ميكن للم�ضافرين بداًل من ذلك، 

اختيار حزمة ت�ضمم خ�ضي�ضًا �فقًا الحتياجاتهم 

�اختيار خدمة �احدة فقط لوقت معني كاال�ضرتخاء 

يف �ضالة رجال االأعمال قبل ال�ضعود اإىل الطائرة. 

كما تتوفر خدمات خا�ضة بامل�ضنني �االأفراد من ذ�ي 

االحتياجات اخلا�ضة. �قد ا�ضتقطبت اأن�ضطـة �عمليـات 

»هـال« العديد من امل�ضافرين الباحثني عن الراحة 

�ال�ضرعة يف اإجناز االإجراءات من خالل خدمات 

اال�ضتقبال �الرتحيب �امل�ضاعدة، التي متنح امل�ضافرين 

u .قيمة حقيقية لقاء ما يدفعونه من ر�ضوم
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معلومات حول تاأ�شرية الدخول1

الت�ضهيالت �االأ�ضعار التناف�ضية املقدمة من �كالة »�ضاتا«، جتعل من ال�ضفر اإىل 

االإمارات العربية املتحدة اأ�ضهل من ذي قبل. �ي�ضتطيع الز�ار االختيار بني ت�ضريح 

دخول ملدة �ضهر �احد اأ� ت�ضريح دخول ملدة ثالثة اأ�ضهر . 

خدمات اإ�شافية:

هناك خدمات التاأ�ضريات العاملية »جلوبال فيزا �شريفي�شز«، �هي خدمة 

اإ�ضافية ممتازة بداأت »�ضاتا« بتقدميها موؤخرًا اإىل عمالئها. �ميكن للم�ضت�ضارين 

يف خدمة »جلوبال فيزا �ضريفي�ضز« من ذ�ي اخلربة الوا�ضعة �املهنية العالية، 

ت�ضهيل االإجراءات الالزمة حل�ضول امل�ضافرين على تاأ�ضرياتهم �ال�ضفر خالل 

اأق�ضر �قت ممكن.

كما يقوم طاقم مطار ال�ضارقة الد�يل اأي�ضًا، مب�ضاعدة امل�ضافرين ذ�ي االحتياجات 

اخلا�ضة مثل ت�ضريع اإجراءات ب�ضمة العني عند الدخول.

السفـر مع »سـاتـا«
�ضواء كانت رحالتكم طويلة اأم ق�ضرية، بغر�ض العمل 

اأ� ال�ضياحة، فاإن �كالة مطار ال�ضارقة لل�ضفريات 

»�ضاتا« �ضتلبي كافة احتياجاتكم.

تاأ�ض�ضت �كالة »�ضاتا« لل�ضفريات التابعة لهيئة 

مطار ال�ضارقة عام 1984. �تنت�ضر فر�ع الوكالة يف 

ال�ضارقة �اأبوظبي �دبي �راأ�ض اخليمة �عجمان، كما 

ت�ضعى الوكالة اإىل افتتاح فر�ع اأخرى يف االإمارات 

االأخرى خالل الفرتة القادمة لتتما�ضى مع توجيهات 

�ا�ضرتاتيجية االإدارة. كما تعد �كالة »�ضاتا« مند�ب 

املبيعات الر�ضمي لـ »طريان نا�ض« اخلا�ضة التابعة 

للمملكة العربية ال�ضعودية.

�تقدم �كالة »�ضاتا« اأف�ضل املنتجات �احللول 

�اأكرثها ابتكارًا جلميع متعامليها، من متطلبات 

ال�ضفر مثل حجوزات الطائرات، �تاأ�ضريات الدخول 

1   مكتب خدمات »�صاتا« يف مطار 

ال�صارقة الدويل

املحلية �الد�لية، �عر��ض لق�ضاء اأجمل العطالت 

املحلية �اخلارجية، �حجز الفنادق، �خدمة تاأجري 

ال�ضيارات �غريها الكثري.

التخطيط	وعروض	الرحالت
ت�ضتهر »�ضاتا« لل�ضفريات بتقدمي اأف�ضل رحالت 

العمرة �اجلوالت االأ�ر�بية �الرحالت البحرية 

 �جمموعة اأخرى من الرحالت الفريدة، التي 

 من الريا�ضة 
ً
توفر املتعة ���ضائل الرتفيه ابتداء

 �الثقافة ��ضواًل اإىل املعار�ض �املوؤمترات. فقد 

عملت الوكالة على توفري حزم تتنا�ضب �تطلعات 

العمالء. ��ضخرت »�ضاتا« العديد من املهنيني 

�اال�ضت�ضاريني املدربني من ذ�ي اخلربة يف ال�ضياحة 

�ال�ضفر خلدمة املتعاملني ل�ضمان متتعهم باأف�ضل 

االأ�قات �اأجمل اللحظات �ضمن باقات تناف�ضية 

تنا�ضب جميع امليزانيات.

كما تقدم »�ضاتا« برامج درا�ضية للجيل ال�ضاعد 

لتطوير مهاراتهم �عالقاتهم �خو�ض جتربة ثقافية 

جديدة �االنخراط بعامل مغاير. �يدعم برنامج 

»�ضاتا« الدرا�ضي التعلم خارج بيئة قاعات التدري�ض 

املغلقة، كما يوفر برامج ميدانية يومية مليئة 

بالت�ضويق تتيح للطالب فر�ضة التعرف اإىل الثقافات 

اخلارجية �املناهج التعليمية حول العامل، للرقي 

مبنظور الدرا�ضات امل�ضتقبلية �االختالط بطالب من 

د�ل اأخرى.

�تتيح �كالة مطار ال�ضارقة لل�ضفريات »�ضاتا« 

فر�ضة التخل�ض من عناء التخطيط لرحالتكم، 

حيث كر�ضت لعمالئها خرباء �متخ�ض�ضني يقدمون 

كل ما هو مميز للم�ضافرين. �كونها اأف�ضل �كالة 

�ضفريات يف �ضوق خدمات ال�ضفر، ��ضريًا مع جهود 

اإمارة ال�ضارقة لت�ضجيع ال�ضياحة، ت�ضعى �كالة »�ضاتا« 

لتتما�ضى مع ا�ضرتاتيجيتها من خالل تو�ضيع اآفاقها 

u .اإىل اأبعد مدى
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االأ�ضواق احلرة يف مطار ال�ضارقة الد�يل هي املكان 

االأمثل النتقاء اأجمل الهدايا التذكارية مع �ضفقات 

مذهلة قبل ال�ضعود اإىل الطائرة. �تتميز هذه 

االأ�ضواق مب�ضاحة تغطي 20 األف قدم مربع ت�ضم 

ت�ضكيلة �ا�ضعة من املنتجات املميزة الأكرث من 15 

األف منتج ت�ضمل اأف�ضل العالمات التجارية العاملية. 

اإن جتربة »ديوفري« يف مطار ال�ضارقة الد�يل تعد 

املكان املثايل االأر�ع للمت�ضوقني. �بالتعا�ن مع العربية 

للطريان ميتد تقدمي خدمات البيع بالتجزئة اإىل منت 

طائراتها، حيث متنحك فر�ضة فريدة للتمتع بخدمات 

االأ�ضواق احلرة �اأنت على منت الطائرة اأي�ضًا. �تقدم 

»ديوفري« للم�ضافرين ت�ضكيلة �ا�ضعة من املنتجات، 

التي ت�ضمل االأطعمة �امل�ضر�بات الرائعة، احللويات، 

�عطور امل�ضممني، �ال�ضاعات الفاخرة �املجوهرات 

النفي�ضة باأ�ضعار ال ت�ضدق. 

لقد عملت ديوفري ال�ضارقة على تر�ضيخ مكانتها 

م�ضغاًل رائدًا للبيع بالتجزئة يف املطارات من خالل 

�ضل�ضلة من املبادرات. �مع التزامها بتقدمي جتربة 

الت�ضوق االأف�ضل �االأن�ضب للم�ضافرين، قدمت »ديوفري« 

موؤخرًا برنامج »ا�ضرت عند املغادرة �ا�ضتلم عند 

الو�ضول«، الذي يقدم ح�ضمًا يبلغ 10% على امل�ضرتيات. 

كما اأ�ضبحت جمموعة ديوفري الرائد العاملي يف بيع 

التجزئة يف املطارات بعد اكت�ضابها موؤخرًاً ملجموعة 

نوان�ض )Nuance Group( يف �ضبتمرب 2014. �تعمل 

»ديوفري« االآن يف 63 د�لة حول العامل حيث متتلك 

اأكرث من 1750 متجرًا يف اأنحاء القارات اخلم�ض. 

�قامت »ديوفري« يف 2008 بتوقيع عقد اندماج مع 

جمموعة هود�ضون، ال�ضركة االأ�ىل يف جمال البيع 

بالتجزئة يف املطارات يف �ضمال اأمريكا، ما حذا بها 

لتقدمي فكرة هود�ضون نيوز داخل مطار ال�ضارقة 

الد�يل �على منت العربية للطريان يف 2009. �تعد 

هود�ضون نيوز، العالمة الوطنية الوحيدة ملوؤ�ض�ضة 

االأخبار يف اأمريكا ال�ضمالية، التي تعر�ض جمموعة 

�ا�ضعة من املجالت �الكتب �ال�ضحف االإخبارية، 

باالإ�ضافة اإىل ت�ضكيلة متنوعة من م�ضتلزمات 

امل�ضافرين �الوجبات ال�ضريعة �امل�ضر�بات الغازية. 

�ي�ضم مطار ال�ضارقة الد�يل متجرين لهود�ضون 

اأحدهما يف مبنى القادمني �االآخر يف مبنى املغادرين. 

خطط	ديوفري	المستقبلية	
تركز ديوفري ال�ضارقة االآن على التميز بتقدمي 

اجلودة االأعلى �االإنتاجية �الفعالية املتميزة، �قد 

تعهدت ب�ضل�ضلة من املبادرات لتحقيق تلك االأهداف. 

�تتج�ضد اإحدى تلك املبادرات يف م�ضر�ع »ديوفري 

بل�ض �ن« DUFRY PLUS ONE الذي يتاألف من 

جمموعة مبادرات مت�ضلة من اأجل حتليل �فهم 

اأف�ضل احتياجات عمالئها الكرام �التعرف اإىل ما 

يلزمهم لتقدمي فر�ض �ضراء مميزة لهم يف كل متجر. 

�حيث اإن عدد الركاب امل�ضافرين يف ازدياد 

م�ضتمر، مل تاأل »ديوفري« جهدًا من اأجل توفري اأرقى 

املنتجات التجارية يف متاجرها، �كذلك ت�ضتمر يف 

العمل الد�ؤ�ب جلذب �ضل�ضلة من العالمات العاملية 

الرائدة كجزء من جهودها �جهود مطار ال�ضارقة 

u .الد�يل لتحقيق ر�ؤيته ال�ضامية

اأكرث من 25 �شنة من البت�شامات 

الأكرث من 25 �ضنة ما زالت »ديوفري« م�ضدر االبت�ضامات يف 

مطار ال�ضارقة الد�يل. فهي متنح االبت�ضامة لوجوه عمالئها 

االأعزاء من خالل عر�ض منتجاتها الفريدة. فاإذا كنت 

تبحث عن العطور امل�ضممة خ�ضي�ضًا لك اأ� االإك�ض�ضوارات 

ح�ضب طلبك اأ� فقط فنجان قهوة �ضريع، ف�ضوف جتد كل 

هذا �اأكرث لدى ديوفري. �تقدم »ديوفري« منذ 1988 اأف�ضل 

العالمات التجارية العاملية �اأف�ضل االأ�ضعار يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل. �مع ابتكارات البيع بالتجزئة املعدة خ�ضي�ضًا �فقًا 

الحتياجات عمالئنا، تعر�ض »ديوفري« جمموعة �ضاملة من 

املنتجات التي ت�ضم التبغ �امل�ضر�بات �االأطعمة �احللويات. 

مع كل هذا �اأكرث ت�ضمن »ديوفري« احل�ضول على ر�ضا 

عمالئها الكامل. 

متعة التسوق مع 
ديوفري 

1   تقدم ال�صوق احلرة منتجات 

فريدة باأ�صعار تناف�صية
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ترسيخ معايير جديدة
 يعد توفري اأطباق من اأرقى املاأكوالت العاملية لتجربة 

 فريدة من نوعها يف ال�ضماء حمور ارتكاز األفا خلدمات 

متوين الطائرات.

توفر �ضركة األفا خلدمات متوين الطائرات �املطارات 

يف العامل، جمموعة �ا�ضعة من االأطعمة �احللويات من 

خالل �حدات لتموين الطائرات يبلغ عددها 58 �حدة 

يف 58 مطارًا د�ليًا يف 11 د�لة.

�يف مطار ال�ضارقة الد�يل، تقدم »األفا« خدماتها يف 

�ضالتي رجال االأعمال �الدرجة االأ�ىل، كما ا�ضتثمرت 

يف العديد من املطاعم يف مبنى املطار، منها �رلد 

نيوز كافيه، كافيه ميد، مقهى كاتالينا �كويزين 

اإك�ضرب�ض، لتلبية اأذ�اق جميع امل�ضافرين، حيث توفر 

ال�ضركة قائمة ال ح�ضر لها من املاأكوالت املحلية 

�االآ�ضيوية �االأ�ر�بية �ال�ضرق اأ��ضطية.

�تدرج قائمة األفا يف العديد من اخلطوط اجلوية 

العاملية، ما يجعلها من ال�ضركات اخلبرية مبتطلبات 

امل�ضتهلكني �املاأكوالت �اجتاهات التعبئة �التغليف، 

�ذلك من خالل فريق من كبار الطهاة احلائزين على  

العديد من اجلوائز العاملية، ما يجعلها من ال�ضركات 

الرائدة يف هذا القطاع. 

�يتخ�ض�ض فريق األفا للتطوير بتوفري احتياجات 

 �متطلبات الركاب �التوا�ضل معهم على الد�ام 

 بهدف االرتقاء بخدمات ال�ضركة. اجلدير بالذكر 

اأن جميع املاأكوالت يف اإمارة ال�ضارقة معدة �فقًا 

لل�ضريعة االإ�ضالمية.

أطباق	فوق	السحاب
تعك�ض �جبات الطعام املقدمة على منت الطائرات، 

نوعية خطوط الطائرات �جودتها. �تقدم »األفا« 

خدمات من الطراز الرفيع على منت طائرات »العربية 

للطريان« التي تعد اأكرب ناقل اقت�ضادي يف املنطقة، 

االأمر الذي اأ�ضهم يف ت�ضنيفها �ضمن املراتب االأ�ىل 

لتناف�ض غريها من �ضركات الطريان العاملية �املحلية. 

�تعمل »األفا« على تز�يد طائرات »العربية للطريان« 

مبختلف اأنواع املاأكوالت ذات اجلودة العالية، التي 

يعدها اأ�ضهر الطهاة لي�ضتمتع امل�ضافر�ن باأ�ضهى 

االأطعمة �املاأكوالت �هم ي�ضتمتعون مبنظر ال�ضحب 

البي�ضاء عن كثب.

السالمة	أواًل
تعد األفا خلدمات متوين الطائرات من ال�ضركات 

الرائدة التي تعنى بتطبيق معايري �ضالمة االأطعمة 

 �املحافظة على جودتها، حيث حازت موؤخرًا 

 �ضهادتي »ها�ضب« �اأيز� 22000:2005 تقديرًا 

جلهودها يف عمليات مطار ال�ضارقة الد�يل. كما 

ت�ضهم �ب�ضكل فعال �م�ضتدام يف ��ضع »املعايري العاملية 

ل�ضالمة االأغذية« لقطاع الطريان املدين. �تتبع 

ال�ضركة �ضيا�ضة �ضارمة ل�ضمان تدريب جميع املوظفني 

على �ضالمة االأطعمة �النظافة ال�ضخ�ضية قبل بدء 

عملهم يف ال�ضركة. �تقام هذه التدريبات ب�ضكل 

م�ضتمر للمحافظة على م�ضتويات اخلدمة. كما تقام 

اختبارات يومية على االأطعمة �عبوات املياه �الثلج 

�املعدات �مرافق املطابخ �املوظفني ل�ضمان اأعلى 

معايري النظافة.

تقدم األفا خلدمات متوين الطائرات مزيجًا من 

ال�ضيافة املحلية الراقية �االأطباق العاملية ال�ضهية 

u .لتوفر للم�ضافرين جتربة فريدة ال مثيل لها

1   حت�صريات �صركة األفا 

خلدمات متوين الطائرات 

1
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تعد �ضركة جاما للطريان موؤ�ض�ضة عريقة متخ�ض�ضة 

يف اأعمال منا�لة طائرات رجال االأعمال �الطريان 

اخلا�ض، �قد اتخذت ال�ضارقة مقرًا لعملياتها 

الت�ضغيلية منذ عام 2004. �بينما توجد مكاتب �ضركة 

»جاما للطريان« االإقليمية يف منطقة ال�ضرق االأ��ضط 

��ضمال اأفريقيا، يف اإمارة ال�ضارقة اإال اأن لل�ضركة 30 

مكتبًا يف اأرجاء العامل �ت�ضغل اأكرث من 80 طائرة 

خا�ضة. �تقدم ال�ضركة جمموعة من خدمات الطريان 

اخلا�ض التي ت�ضمل تاأجري الطائرات اخلا�ضة 

�اإدارة الرحالت �ال�ضيانة �اإ�ضدار اأذ�نات الهبوط 

للطائرات �خدمات الطريان الربجمية.

شركة	الطائرات	الخاصة	الوحيدة	في	
مطار	الشارقة	الدولي

عمدت الفرق املتخ�ض�ضة �املتكاملة التابعة ل�ضركة 

جاما للطريان منذ عام 2012 اإىل العمل على مدار 

ال�ضاعة طوال اأيام العام، بهدف تي�ضري حركة الطريان 

اخلا�ض يف مطار ال�ضارقة الد�يل �توفري خدماتها كافة. 

�يعك�ض تعا�ن »جاما للطريان« مع مطار ال�ضارقة 

أفضل الرحالت لرجال 
األعمال في مطار 

الشارقة الدولي
�ضركة جاما للطريان امل�ضوؤ�لة عن اأعمال منا�لة طائرات رجال 

االأعمال �الطريان اخلا�ض يف مطار ال�ضارقة الد�يل.

مركز متكامل خلدمات الطائرات اخلا�ضة: مت افتتاح مبنى لطائرات رجال 

االأعمال �الطريان اخلا�ض موؤخرًا لتلبية متطلبات امل�ضافرين من رجال االأعمال 

�تطلعاتهم من خالل توفري الراحة التامة لهم �ت�ضهيل اإجراءات عمليات �ضفرهم 

من اجلمارك �اجلوازات �ال�ضعود اإىل الطائرة خالل 15 دقيقة.

يهدف املبنى اجلديد �البنية التحتية �املرافق اجلديدة اإىل دعم مكانة 

ال�ضارقة يف قطاع طائرات رجال االأعمال �الطريان اخلا�ض، كما يعد فر�ضة 

مواتية لال�ضتثمار.

1   جاما للطريان، ال�صركة 

امل�صغلة للطريان اخلا�ص يف 

مطار ال�صارقة الدويل

الد�يل املزايا �االإمكانات الهائلة �الفعالة التي 

تتمتع بها ال�ضارقة كمركز خلدمات الطريان اخلا�ض 

لرجال االأعمال، حيث يتطلب الوقت لهبوط الطائرة 

��قوفها �ضت دقائق، بينما ت�ضتغرق 30 دقيقة لتعبئة 

الطائرة بالوقود. �يعود الف�ضل يف توجه املطار اإىل 

هذا القطاع، اإىل عوائده املتنامية �توفر امل�ضاحات 

ال�ضاغرة يف املواقف �حظائر الطائرات، اإىل جانب 

موقع املطار املميز الذي يبعد 20 دقيقة فقط عن 

اإمارة دبي بال�ضيارة، �5 دقائق باملر�حية. �ميكن 

للم�ضافرين من رجال االأعمال قيادة �ضياراتهم 

مبا�ضرة اإىل طائراتهم كما هي احلال مع معظم 

مطارات رجال االأعمال االأ�ر�بية �االأمريكية.

يذكر اأن �ضركة جاما للطريان توا�ضل تو�ضيع 

خدماتها يف مطار ال�ضارقة الد�يل بالتزامن مع 

تر�ضيخها اأرفع معايري الكفاءة �اجلودة. �قد حازت 

�ضركة »جاما خلدمات الدعم« -املنطقة احلرة على 

اعتماد املعيار »كار 145« من الهيئة العامة للطريان 

املدين، لتقدمي الدعم يف البداية للعمليات الت�ضغيلية 

لطائرات »ت�ضالنجر« �»كينج اإير«. �حازت ال�ضركة 

هذا االعتماد نتيجة لالإجنازات التي حققتها �ضركة 

»جاما للطريان )املنطقة احلرة(«، ال�ضقيقة ل�ضركة 

GSS )املنطقة احلرة(، لت�ضبح بذلك �احدة من 
ال�ضركات االأ�ىل امل�ضغلة خلدمات طريان رجال 

االأعمال يف االإمارات العربية املتحدة التي حت�ضل على 

اعتماد املعيار »كار« الإدارة ��ضيانة الطائرات. �يعترب 

املعيار »كار« اجلزء »اإم« اأحدث املعايري ملتطلبات اإدارة 

اجلدارة اجلوية املتوا�ضلة �امل�ضمم ل�ضمان اأعلى 

م�ضتويات ال�ضالمة �اجلودة، التي تتوىل م�ضوؤ�ليتها 

ال�ضركات امل�ضغلة نف�ضها �لي�ض الهيئة الت�ضريعية.

مبنى	للطائرات	الخاصة	في	مطار	
الشارقة	الدولي

قامت »جاما للطريان« يف يوليو عام 2014 بافتتاح 

مبنى خا�ض لطائرات رجال االأعمال �الطريان 

اخلا�ض يف مطار ال�ضارقة الد�يل، �ضعيًا منها 

لتاأ�ضي�ض مركز طريان خا�ض �ضامل جميع اخلدمات.  

�ي�ضكل هذا العمل انتهاء املرحلة االأ�ىل لربنامج 

ا�ضتثمار ال�ضركة البالغ 15 مليون د�الر اأمريكي يف 

مطار ال�ضارقة الد�يل. ��ضت�ضمل مرافق املبنى املميز 

الواقع يف مبنى دائرة الطريان املدين �هيئة مطار 

ال�ضارقة، العديد من اخلدمات اخلا�ضة للم�ضافرين 

على منت الطائرات اخلا�ضة �رجال االأعمال، كما 

�ضيتمكن امل�ضافر�ن من اإنهاء اإجراءات اجلمارك 

�اجلوازات �ال�ضعود على منت الطائرة خالل 15 

 دقيقة فقط من الو�ضول اإىل املبنى. ��ضتوفر 

ال�ضركة ب�ضعًا من طائراتها اخلا�ضة يف املبنى 

للحاالت الطارئة.

��ضت�ضمل املرحلة الثانية من برنامج ا�ضتثمار 

�ضركة جاما للطريان �الو�ضيكة على االنتهاء، حظرية 

للطائرات اخلا�ضة �خدمات اإ�ضعافات اأ�لية جوية.

لقد �ضاعد العدد الكبري لالإجنازات املهمة التي 

حققتها »جاما للطريان« اإىل جانب خططها التنموية 

الطموحة �البنى التحتية اجلديدة يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل، على تر�ضيخ مكانتها باعتبارها بوابة الطريان 

اخلا�ض االأكرث راحة لرجال االأعمال يف ال�ضارقة، 

�دبي �االإمارات ال�ضمالية. كما اأنها متثل اخليار االأ�ل 

كمحطة توقف تقنية مل�ضغلي طائرات رجال االأعمال 

u .يف خمتلف اأرجاء ال�ضرق االأ��ضط
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يتمتع مركز ال�ضحن فـي مطار ال�ضارقة الد�يل مبوقع 

جغرايف ا�ضرتاتيجي متميز بني ال�ضرق �الغرب، ما 

يجعل منه خيارًا مثاليًا حلركة طائرات ال�ضحن، 

خا�ضة اأنه يوفر قدرات ارتباط �ضريعة ��ضل�ضة مع 

ميناء خورفكان املطل على خليج ُعمان �ميناء خالد 

على اخلليج العربي، االأمر الذي عزز من مكانة اإمارة 

ال�ضارقة كمركز عاملي متنامي االأهمية لل�ضحن يرتبط 

ب�ضبكة كثيفة من اخلطوط اجلوية �املالحية متتد 

لت�ضمل خمتلف اأنحاء العامل.

�تلعب عمليات ال�ضحن اجلوي يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل د�رًا حيويًا يف تعزيز �تطوير مكانة ال�ضارقة 

كمركز عاملي رائد لل�ضحن، حيث ي�ضم املطار 

خم�ضة مباٍن لل�ضحن تبلغ م�ضاحاتها االإجمالية 32 

األف مرت مربع، �مواقف منف�ضلة لطائرات ال�ضحن 

جمهزة بالكامل للتعامل مع ما ي�ضل اإىل 16 طائرة 

 .»F« من خمتلف االأنواع تت�ضمن طائرات من طراز

�قد ر�ضخ مطار ال�ضارقة الد�يل معايري متفوقة يف 

خدمات ال�ضحن من خالل التزامه باال�ضتثمار يف 

اأحدث التقنيات �الت�ضهيالت. فقد كان مطار ال�ضارقة 

الد�يل اأ�ل مطار يف ال�ضرق االأ��ضط يقدم خدمات 

»نظام الر�ضد �التتبع املتقدم للب�ضائع عرب االإنرتنت«، 

�يتيح �ضا�ضات تعمل باللم�ض يف مواقع منتقاة لتوفري 

حتديثات م�ضتمرة حول مواقع ال�ضحنات، �ا�ضتحدث 

نظام الرتميز يف منا�لة الب�ضائع. كما يقدم املطار 

خدمات �ضحن متكاملة »من الباب اإىل الباب«.

�يتميز مطار ال�ضارقة الد�يل باإجراءات �ضحن فعالة 

�منا�ضبة جتعل منه اخليار االأمثل ل�ضركات ال�ضحن. 

�يقدم املطار بالتعا�ن مع جمارك ال�ضارقة - دائرة 

املوانئ البحرية �اجلمارك، خدمة تخلي�ض الب�ضائع 

اإلكرت�نيًا لتعزيز خدماته التي ت�ضاعد يف اخت�ضار 

الوقت �االإجراءات من خالل من�ضة �احدة.

تميز	وريادة
جتا�ز حجم منا�لة الب�ضائع يف مطار ال�ضارقة 

الد�يل 295 األف طن يف العام املا�ضي، علمًا باأن 

الطاقة اال�ضتيعابية للمركز تزيد على 700 األف طن. 

�يقدم مركز ال�ضحن يف مطار ال�ضارقة الد�يل حاليًا 

خدماته لل�ضحن اجلوي الأكرث من 250 �ضركة �ناقلة 

جوية ت�ضغل عملياتها من مطار ال�ضارقة الد�يل اإىل 

خمتلف الوجهات يف العامل، منها: لوفتهانزا لل�ضحن، 

اخلطوط اجلوية ال�ضنغافورية لل�ضحن، اخلطوط 

اجلوية الربيطانية لل�ضحن، اخلطوط اجلوية القطرية 

لل�ضحن، اخلطوط اجلوية املاليزية لل�ضحن، مارتن 

اإير لل�ضحن، كارجو لوك�ض، كاليتا اإير، ميديك�ض 

�م�ضر للطريان لل�ضحن. �يتميز مطار ال�ضارقة 

الد�يل بقدراته الكبرية على نقل ال�ضحنات من �اإىل 

خمتلف ��ضائل النقل، �خا�ضة بالن�ضبة للب�ضائع التي 

حتتاج لو�ضائل نقل متعددة، ما ي�ضهل عمليات ال�ضحن 

البحري - اجلوي. �قد �ضجل مركز ال�ضحن يف املطار 

رقمًا قيا�ضيًا عامليًا الأ�ضرع �اأق�ضر مدد زمنية لعمليات 

عبور ال�ضحنات التي ميكن �ضحنها اإىل املوانئ 

البحرية ثم نقلها جوًا من املطار.

بنية	تحتية	رفيعة	المستوى
قام مطار ال�ضارقة الد�يل ب�ضخ ماليني الدراهم من 

اأجل تطوير �حتديث مرافقه ل�ضمان تلبية املتطلبات 

�ا�ضعة النطاق لقطاع ال�ضحن اجلوي �فقًا الأرقى 

املعايري العاملية.  �من اأحدث عمليات التطوير التي 

�ضهدها املطار ا�ضتخدام معدات جديدة، ت�ضتهدف 

تعزيز كفاءة عمليات ال�ضحن مبا يتما�ضى مع التنوع 

املتزايد يف ال�ضحنات �الب�ضائع التي تتم منا�لتها يف 

مطار ال�ضارقة الد�يل.  �تت�ضمن املعدات اجلديدة 

20 من�ضة جديدة لل�ضاحنات بطول 20 قدمًا لكل 
منها، بقدرة منا�لة ب�ضائع ي�ضل �زنها اإىل 14 طنًا، 

�رافعات �معدات حتميل لتفريغ �حتميل ال�ضاحنات 

u .ال�ضغرية بالب�ضائع �ال�ضحنات عند املن�ضات

	حقائق:

ات�ضال عاملي

منطقة خم�ض�ضة لطائرات ال�ضحن �م�ضتودعات 

متتد على نطاق �ا�ضع 

اإجراءات �ضل�ضة ��ضريعة

نظام تتبع متطور

خدمات منا�لة مميزة �مناطق خا�ضة للب�ضائع 

املربدة ��ضريعة التلف �اخلطرة �غريها.

 �ضهولة التنقل �ال�ضحن اإىل دبي �بقية 

االإمارات ال�ضمالية

 مناطق خم�ض�ضة �مغطاة لوقوف 

طائرات ال�ضحن

ي�ضم مطار ال�شارقة الدويل خم�ضة مباٍن 

لل�ضحن تبلغ م�ضاحاتها االإجمالية 32 األف مرت 

مربع، قادرة على ا�ضتيعاب كافة اأنواع الب�ضائع 

منها املا�ضية �النحل �احليوانات االأليفة.

1   عملية حتميل الب�صائع يف 

مطار ال�صارقة الدويل

مركز شحن حيوي
مطار ال�ضارقة الد�يل املركز االأبرز لل�ضحن اجلوي يف املنطقة.
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تبنت هذه املدينة اخلالبة النقو�ض االإ�ضالمية يف 

مبانيها ال�ضاهقة �جامعاتها العاملية �متاحفها �اآثارها 

�م�ضاجدها الفريدة بعمارتها �اأ�ضواقها التي تعبق 

بعبري البهارات العربية �االأ�ضالة �الرتاث.

�لعل ما حققته ال�ضارقة من اإجنازات كبرية 

لت�ضبح بوابة للمعرفة ذات د�ر فعال يف تر�ضيخ 

الثقافة على امتداد العامل العربي، جعل من ال�ضارقة 

عا�ضمة الثقافة االإ�ضالمية لعام 2014.

تاريخ	مشرق
يف بدايات القرن الثامن ع�ضر، �ضكلت اإمارة ال�ضارقة 

قوة بحرية كبرية، حيث كان التجار يتوافد�ن اإليها 

للح�ضول على االأ�ضماك �اللوؤلوؤ. �يف عام 1983، 

دخل قطاع الطريان التاريخ، �بداأ رحلته يف االإمارة 

عندما ا�ضتقبلت طائرات »اإمبرييال اإير�يز« خالل 

رحالتها من بريطانيا اإىل الهند �يف طريق عودتها 

اإىل بريطانيا. �يف 2 دي�ضمرب 1971، كانت ال�ضارقة 

اإحدى االإمارات ال�ضبع التي عقدت العزم على اإقامة 

احتاد االإمارات العربية املتحدة. �يف عام 1972 توىل 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 

القا�ضمي ع�ضو املجل�ض االأعلى حاكم اإمارة ال�ضارقة، 

مقاليد احلكم فيها، كما �ضهدت االإمارة اآنذاك 

اكت�ضاف الذهب االأ�ضود فيها.

نواة	للثقافة
رغم التطور احل�ضاري �العمراين اللذين �ضهدتهما 

اإمارة ال�ضارقة، اإال اأنها عملت جاهدًة للحفاظ على 

تراثها �تاريخها مع حر�ضها على جماراة النه�ضة 

احل�ضرية، االأمر الذي اأ�ضهم يف تاأ�ضي�ض مدينة ت�ضطع 

�ضم�ضها باألوان احلا�ضر بينما يحمل ن�ضيمها عبق 

املا�ضي. �يف عام 1998، توجت منظمة اليون�ضكو 

اإمارة ال�ضارقة بلقب »عا�ضمة الثقافة العربية«.

 �تنظم دائرة الثقافة �االإعالم يف ال�ضارقة 

منذ عام 1982، معر�ض الكتاب الد�يل الإحياء 

 الثقافة، الذي ميتد 10 اأيام. �يهدف معر�ض 

ال�ضارقة الد�يل للكتاب اإىل زيادة الوعي العام باأهمية 

القراءة �توفري العديد من الكتب املحلية �العاملية 

باأ�ضعار تناف�ضية.

�من بني االإجنازات الثقافية االأبرز يف ال�ضارقة 

م�ضر�ع »ثقافة بال حد�د« الذي ا�ضتهدف اإن�ضاء مكتبة 

يف كل بيت. فقد مت �بتوجيهات من �ضاحب ال�ضمو 

حاكم ال�ضارقة توزيع 50 كتابًا لكل اأ�ضرة مواطنة يف 

االإمارة يف اإطار هذا امل�ضر�ع الفريد.

�يعد مهرجان اأيام ال�ضارقة امل�ضرحية حدثًا ثقافيًا 

�م�ضرحيًا �ضنويًا يهدف اإىل االرتقاء باالإنتاج امل�ضرحي 

املحلي، حيث يتناف�ض الفنانون مع بع�ضهم بع�ضًا.

كما تزدان مبان اإمارة ال�ضارقة خالل مهرجان 

اأ�ضواء ال�ضارقة ال�ضنوي، الذي يخطف االأب�ضار 

بتدفق النور �االأحلان امل�ضاحبة له.

�يغطي م�ضرح املجاز الذي د�ضن موؤخرًا �يحمل 

الطابع الر�ماين، م�ضاحة 7238 مرتًا مربعًا �ي�ضتوعب 

4500 �ضخ�ض. �قد �ضيد امل�ضرح مبنا�ضبة تتويج 
 ال�ضارقة بلقب عا�ضمة الثقافة االإ�ضالمية 2014، 

اإىل جانب ا�ضت�ضافة العديد من الفعاليات املزمع 

اإقامتها م�ضتقباًل.

�ل�ضهر رم�ضان املبارك يف اإمارة ال�ضارقة اإيقاع 

خمتلف، اإذ تعم املدينة اأجواء خا�ضة من الر�حانية 

�التقوى، �تلب�ض مظاهر الفرح �ال�ضر�ر بحلول ال�ضهر 

الف�ضيل، فتتزين �ضوارعها باالأ�ضواء طوال اأيام 

ال�ضهر الف�ضيل، �ت�ضهد ال�ضارقة نب�ضًا مغايرًا من 

احلياة، من امتالء امل�ضاجد �اأ�ضوات التهليل �التكبري 

من ماآذنها، �ن�ضاط االأ�ضواق،  �ازدحام ال�ضوارع 

الشارقة عاصمة الثقافة 
اإلسالمية 2014

تعبق اأرجاء اإمارة ال�ضارقة، باأريج ال�ضيافة العربية �االإ�ضالمية 

الذي �ضيغمر قلوبكم.

1   دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية 

يف ال�صارقة

2   اأحد اأبرز املعامل يف اإمارة 

ال�صارقة

م�صجد كورني�ص البحرية   3
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باملارة، حيث تنطلق خالل مهرجان رم�ضان ال�ضارقة 

ال�ضنوي فعاليات �ضائقة عدة.

مدينة	المتاحف
تزخر اإمارة ال�ضارقة بالعديد من املتاحف التي توؤرخ 

ما�ضي االإمارة العريق، اإىل جانب املعامل الرتاثية 

ال�ضائقة التي تعبق باحل�ضارة �الفنون املعا�ضرة �من 

هذه املتاحف، متحف ال�ضارقة للح�ضارة االإ�ضالمية 

مببناه اخلالب، الذي يعد جوهرة الفن العمراين 

االإ�ضالمي االأ�ضيل، حيث ي�ضم املتحف �ضاالت عر�ض 

تظهر اإ�ضهامات الثقافة االإ�ضالمية يف الفن �العلوم، 

هذا اإىل جانب عر�ضه للعديد من االأعمال الفنية 

�العمالت القدمية �االأد�ات �االأ�ضلحة التقليدية. 

�ينظم املتحف العديد من املعار�ض اخلا�ضة مثل 

املعر�ض احلايل »معر�ض عوا�ضم الثقافة االإ�ضالمية 

االأ�ىل: االإرث الفني لدم�ضق االأموية �بغداد العبا�ضية 

)30 – 340 هـ(« الذي �ضي�ضتمر لغاية يناير 2015.

�يعد متحف ال�ضارقة للخط الوحيد يف العامل 

العربي الذي يخت�ض بفنون اخلط العربي �ر�ضم 

اخلطوط �جماليات االأحرف يف ر�ضومات مبتكرة.

�يوثق متحف املحطة يف ال�ضارقة الذي افتتح 

الإعادة اإحياء ذكرى اأ�ل مطار عرفته د�لة االإمارات 

العربية املتحدة، تاريخ قطاع الطريان يف ال�ضارقة 

�يعر�ض بع�ض الطائرات من العقود املا�ضية.

�ي�ضتعر�ض متحف ال�ضارقة البحري احلياة البحرية 

التي كانت ت�ضكل جزءًا رئي�ضًا من تراث املنطقة، حيث 

ي�ضم مراكب البوم التقليدية اخل�ضبية التي كانت 

ت�ضتخدم لل�ضيد �الغو�ض على اللوؤلوؤ �التجارة. كما 

يعر�ض عينات من اللوؤلوؤ الطبيعي مت�ضمنة �ضرحًا 

�افيًا عن نوعها �قيا�ضها ��زنها، اإىل جانب بكرات 

ال�ضد اخل�ضبية امل�ضتخدمة يف رفع �خف�ض االأ�ضرعة، 

�عر��ض عن الطرق التقليدية يف �ضيد االأ�ضماك.

�ي�ضم متحف ال�ضارقة لل�ضيارات القدمية اأكرث من 

100 �ضيارة التي مت  ا�ضتخدامها اأ�ائل القرن املا�ضي، 
بني الفرتة من عام 1917 حتى �ضتينات القرن املا�ضي.

�هناك العديد من املتاحف التي ت�ضتحق زيارتها 

مثل متحف ال�ضارقة العلمي، �متحف ال�ضارقة لالآثار، 

�متحف ال�ضارقة للفنون، �متحف ال�ضارقة للرتاث، 

�مركز ال�ضارقة لال�ضتك�ضاف، �مربى ال�ضارقة 

لالأحياء البحرية.

مدينة	المعرفة
ت�ضتقطب مرافق البحث العلمي �املكتبات �مراكز 

اال�ضتك�ضاف يف ال�ضارقة، عددًا كبريًا من الباحثني 

اإىل جانب هواة الفن �الثقافة �العلوم. �ت�ضم املدينة 

اجلامعية يف ال�ضارقة املمتدة على م�ضاحة 375 هكتارًا 

�ضل�ضلة من املرافق التي تعك�ض الفن املعماري يف 

االإمارة، حيث ت�ضم اجلامعة االأمريكية يف ال�ضارقة 

التي تعد اأبرز جامعة يف االإمارة، �جامعة ال�ضارقة 

�كليات التقنية العليا،  �معهد ال�ضارقة للتكنولوجيا 

�اأكادميية �ضرطة ال�ضارقة �جامعة االأفق.

متعة	واسترخاء
تتمتع ال�ضارقة مبرافق ترفيهية �ضتى ت�ضتقطب ال�ضياح 

�املقيمني على الد�ام. �من اأحدث تلك املرافق حديقة 

املنتزه، التي تعد اأ�ل حديقة مائية يف ال�ضارقة �التي 

تقبع على م�ضاحة 126 األف مرت مربع. �ت�ضم احلديقة 

م�ضطحات خ�ضراء �مزلقانات �األعابًا مائية �اأكواخًا 

ميكن للعائالت ا�ضتئجارها. �ت�ضم �اجهة املجاز 

املائية املطلة على بحرية خالد اال�ضطناعية، �ضل�ضلة 

من املطاعم �املقاهي �مناطق ترفيهية �تثقيفية 

لالأطفال، �م�ضجدًا يطل على �اجهة مائية اإ�ضافة 

اإىل م�ضارات للدراجات الهوائية �حديقة لالأ�ضغال 

اليد�ية. كما ت�ضكل قناة الق�ضباء �جهة اأخرى 

للرتفيه، حيث ت�ضم القناة ال�ضناعية عجلة »عني 

االإمارات« اإحدى كربى العجالت يف املنطقة.

�متتاز ال�ضارقة ب�ضواطئها الذهبية، فهناك �ضواطئ 

اخلان �املمزر �كورني�ض ال�ضارقة التي ترتادها 

العائالت لق�ضاء �قت ممتع بعيدًا عن م�ضاغل احلياة.

كما تفخر ال�ضارقة باأ�ضواقها التقليدية الزاخرة 

باملنتجات. فال�ضوق املركزي الذي يطل على بحرية 

خالد مببانيه ال�ضتة امل�ضقوفة، ي�ضم اأكرث من 600 

متجر تعر�ض جميع اأنواع الب�ضائع من اإلكرت�نيات 

�مالب�ض �جموهرات �حلي �ال�ضجاد املطرز �االأ��ضحة 

�غريها من امل�ضنوعات اليد�ية.

مركز	تجاري	وصناعي
تعد ال�ضارقة قلب الد�لة الناب�ض بال�ضناعة، حيث 

ت�ضغل 40% من اإجمايل الناجت املحلي لد�لة االإمارات 

العربية املتحدة. فموقعها املميز �موانئها املطلة على 

اخلليج العربي �املحيط الهندي جتعل منها مركزًا 

مهمًا للعمليات اللوج�ضتية �النقل البحري �اجلوي.

كما يلعب كل من املنطقة احلرة مبطار ال�ضارقة 

الد�يل �مطار ال�ضارقة الد�يل د�رًا مهمًا يف اقت�ضاد 

االإمارة �تطويرها، حيث مل تدخر حكومة ال�ضارقة 

جهدًا يف تطوير هذه املرافق التي جعلت من ال�ضارقة 

�جهة االأعمال التجارية االأ�ىل.

�ت�ضكل ال�ضارقة بكل ما توفره من خدمات ���ضائل 

ترفيه متنوعة، قطبًا ثقافيًا ��ضياحيًا �جتاريًا يجذب 

u .امل�ضتثمرين �ال�ضياح
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منطقة الفنون 
1E 1 معر�ض ال�ضارقة للفنون  

منطقة التراث 
1E 2 ح�ضن ال�ضارقة )قلعة(  
1E 3 معر�ض اخلط العربي  
1D 4 بيت النابودة  
 1E 5 بيت خالد بن اإبراهيم 
 1D 6 جمل�ض املدفع 
 1D 7  معهد ال�ضارقة للفنون امل�ضرحية 

المتاحف 
1D 8 متحف مدر�ضة االإ�ضالح 
2D 9 متحف املحطة  
 5F 10 املركز العربي لالأحياء الربية  
5F 11 مزرعة االأطفال  
5F 12  دارة الدكتور �ضلطان القا�ضمي للدرا�ضات اخلليجية  
1C 13 مربى ال�ضارقة لالأحياء املائية  
3E 14 متحف ال�ضارقة لالآثار  
1E 15 متحف ال�ضارقة للفنون  
1E 16 متحف ال�ضارقة للخط  
5F 17 مركز ال�ضارقة لال�ضتك�ضاف  
1E 18 متحف ال�ضارقة للرتاث  
1E 19 متحف ال�ضارقة البحري  
1E 20  متحف ال�ضارقة للح�ضارة االإ�ضالمية  
2E 21  متحف ال�ضارقة للتاريخ الطبيعي  
2E 22 متحف ال�ضارقة للنباتات  
3E 23 متحف ال�ضارقة للعلوم  

المساجد 
2E 24 م�ضجد اأبو بكر ال�ضديق 
3F 25 م�ضجد اأحمد بن حنبل  
1F 26 م�ضجد الرباء بن عازب  
2C 27 م�ضجد الهدى  
2F 28 م�ضجد اخلوز  
1E 29 م�ضجد املغفرة  
3C 30 م�ضجد املجاز  
2D 31 م�ضجد النور  
2C 32 م�ضجد الق�ضباء  
2D 33 م�ضجد امللك في�ضل  

دور السينما 
1E 1 �ضينما احلمرا  
3B 2 �ضينما نوڤو �ضحارى  
3C 3 �ضينما مرت�  
2D 4 �ضينما نوڤو البحرية  
3C 5 �ضينما نوڤو ميجا مول  
3C 6 �ضتار �ضينيبليك�ض  

المستشفيات 
4E 1 م�ضت�ضفى القا�ضمي احلكومي  
2E 2 م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ض  
2E 3 امل�ضت�ضفى املركزي اخلا�ض  
2F 4 امل�ضت�ضفى الكويتي احلكومي  
2F 5 م�ضت�ضفى ر�يال اخلا�ض  
2F 6 م�ضت�ضفى زليخة اخلا�ض  
5E 7 م�ضت�ضفى اجلامعة يف ال�ضارقة  

الحدائق واألسواق
2E 1 �ضوق الغوير  
2E 2 ال�ضوق املركز ي 
1D 3 �ضوق ال�ضمك  
3D 4 �ضوق اخل�ضار �الفواكه )اجلديد(  
1D 5 �ضوق اخل�ضار �الفواكه )القدمي(  
1D 6 �ضوق النباتات  
1D 7 �ضوق العر�ضة  
2E 8 �ضوق القما�ض  
3E 9 �ضوق الذهب  

مراكز التسوق 
3D 10 الفالح بالزا  
3C 11 مركز الفردان  
3B 12 العرب مول  
3B 13 االأن�ضار مول  
2D 14 كري�ضتال بالزا للت�ضوق  
3C 15 اإمياك�ض  
1E 16 مركز اللولو  
2D 17 ميغا مول  
2E 18 مركز مبارك  
3B 19 �ضفري مول  
3A 20 �ضحارى �ضنرت  
1E 21 مركز �ضارة للت�ضوق  
3C 22 �ضيتي �ضنرت ال�ضارقة  

 هيئة الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة 
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 دليل مطار 
الشارقة الدولي

هيئة مطار الشارقة

لالت�ضال مبطار ال�ضارقة الد�يل قم بال�ضغط على رمز االت�ضال الد�يل لد�لة االإمارات العربية 

املتحدة 971+ متبوعًا برمز االت�ضال املحلي الإمارة ال�ضارقة )6( يليه الرقم املطلوب.

هيئة مطار الشارقة الدولي
رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل

هاتف: 5084100/ 5581153

 chairmansaa@sharjahairport.ae

مدير ال�شت�شارات القانونية

هاتف: 5081090

 legal@sharjahairport.ae

االستعالمات وخدمة العمالء
هاتف: 5581000

خدمات المبنى
املدير

هاتف: 5084141

 dir.tml@sharjahairport.ae

اإلدارة التجارية
املدير

هاتف: 5081515/ 5581191

 Dir.com@sharjahairport.ae

رئي�شة ق�شم �شوؤون العمالء

 hcr@sharjahairport.ae

ق�شم الت�شويق والبحوث

هاتف: 5081500

 mkt@sharjahairport.ae

رئي�س ق�شم التطوير التجاري

 bde@sharjahairport.ae

رئي�س ق�شم الأمالك والتاأمينات

هاتف: 5081511

 pms@sharjahairport.ae

الشؤون اإلدارية
املدير

هاتف: 5084125

املراقب الإداري العام

هاتف: 24 /5084114

 admin@sharjahairport.ae

 رئي�شة ق�شم �شوؤون 

املوظفني

هاتف: 5084123

 sh.pers@sharjahairport.ae

رئي�شة ق�شم املوارد الب�شرية

هاتف: 5084106

 hrd@sharjahairport.ae

مديرة اإدارة اجلودة

هاتف: 5084115

 qms@sharjahairport.ae

رئي�شة ق�شم التدريب

هاتف: 5084204/5581150

 mgr.trng@sharjahairport.ae

 قسم التأشيرات 
وشؤون العمالء

الرئي�س

هاتف: 5084111/5084112

 mgrvisa@sharjahairport.ae

مدير ق�شم التاأ�شريات و�شوؤون العمالء

هاتف: 5084133

 amgrvisa@sharjahairport.ae

م�شرفة الق�شم

هاتف: 5084126

 sh.visa@sharjahairport.ae

اإلدارة المالية
املدير

هاتف: 5084162

 dirfin@sharjahairport.ae

مدير املحا�شبة

هاتف: 5084152

املراقب املايل

هاتف: 5084148/5580080

 fc@sharjahairport.ae

مدير ق�شم امل�شرتيات

هاتف: 5084194/5580069

purchase@sharjahairpiort.ae

رئي�س ق�شم املخازن الرئي�شة

هاتف: 5084193

 cstores@sharjahairport.ae

إدارة الهندسة والتطوير
املدير

هاتف: 5581069 /5084500  

 ded@sharjahairport.ae

 مدير ق�شم التخطيط 

والتطوير

هاتف: 5084501

mgrpd@sharjahairport.ae

اإلطفاء واإلنقاذ
كبري �شباط الإطفاء

هاتف: 5084690/ 5581228 

 cfo@sharjahairport.ae

العالقات العامة
املدير

هاتف: 5084020

 dir.pr@sharjahairport.ae

إدارة تكنولوجيا المعلومات
رئي�س ق�شم تكنولوجيا املعلومات

هاتف:5084060

 Dir.it@sharjahairport.ae

مدير ق�شم تكنولوجيا املعلومات

هاتف:5084057

 asst.mgrit@sharjahairport.ae

رئي�س ق�شم تطوير الربجميات

هاتف:5084061

 software@sharjahairport.ae

رئي�س ق�شم الأنظمة والتطوير

هاتف:5084066

it.systems@sharjahairport.ae
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رئي�س دائرة الطريان املدين 

هاتف: 5581313/ 5081004

 khalid@sharjahairport.ae

مدير عمليات الطريان املدين 

هاتف: 5081002

 faisal@sharjahairport.ae

 مدير النقل اجلوي وخدمات 

الطريان املدين

هاتف: 5081017

 kelkilany@sharjahairport.ae

مديرة النقل اجلوي

هاتف: 5081018

 MariamButhani@sharjahairport.ae

مدير خدمات الطريان املدين

هاتف: 5081021

mcs@sharjahairport.ae
 dcaservices@sharjahairport.ae

مدير اأمن الطريان املدين

هاتف: 5081007

 Mgr.security@sharjahairport.ae

 مدير ق�شم �شالمة 

الطريان املدين

هاتف: 5081024

 aerosafety@sharjahairport.ae

مديرة ق�شم ت�شاريح املطار

هاتف: 5084134

 Mgr.pass@sharjahairport.ae

خدمات المالحة الجوية
هاتف: 5581207 / 5084600

ts@sharjahairport.ae
 sercoshj@sharjahairport.ae

خدمات األرصاد الجوية
هاتف: 5084681

 shjmet@sharjahairport.ae
 Rahma@sharjahairport.ae

اإلدارة
مديرة ق�شم ال�شوؤون الإدارية 

هاتف: 5081060

 maryambinsandal@sharjahairport.ae

قسم شؤون الموظفين
رئي�س ق�شم �شوؤون املوظفني

هاتف: 5081061

hamza@sharjahairport.ae

قسم الموارد البشرية
كبري موظفي ق�شم املوادر الب�شرية

هاتف: 5081066

daoudalali@sharjahairport.ae

قسم التدريب
موظفة ق�شم التدريب

هاتف: 5081065 

 fadya@sharjahairport.ae

المالية
املديرة

هاتف: 5081027

 shahdtaryam@sharjahairport.ae

مقدمي الخدمات

ألفا لتموين الطائرات
املدير العام

هاتف: 5581133/ التحويلة: 201

ck@alpha-group.ae

السوق الحرة
م�شاعد مدير العمليات

 هاتف: 5581145/ التحويلة: 10

 iain.forrest@ae.dufry.com

جاما
جاما للطريان اخلا�س

املدير التجاري

هاتف: 5570177

oliver.hewson@gamaaviation.com

ساتا
املدير العام

هاتف: 5618888

arshad@sata.ae
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املدير العام

هاتف: 5141101

tsmith@sharjahaviation.com

نائب املدير العام

هاتف: 5141102

malzaghlawan@sharjahaviation.com

رئي�شة اإدارة العمليات الأر�شية

هاتف: 5141139

imeyer@sharjahaviation.com

رئي�س اإدارة ال�شحن اجلوي

هاتف: 5141115

spanickers@sharjahaviation.com

مدير الت�شالت والعالقات

هاتف: 5141118

smussa@sharjahaviation.com

الموارد البشرية
مدير ق�شم املوارد الب�شرية

هاتف: 5141105

astuart@sharjahaviation.com

المالية
رئي�س الأنظمة املالية

هاتف: 5141201

 craghavan@sharjahaviation.com

إدارة مدرج المطار
 مديرو مناولة 

الأمتعة

هاتف: 5141131

baggageopsmgr@sharjahaviation.com

 مدير عمليات مدرج 

الطريان

هاتف: 5141121

airsideoprmger@sharjahaviation.com

إدارة العمليات البرية - كافة الخطوط الجوية
مدير عمليات خدمة العمالء

هاتف: 5141149

csopmgr@sharjahaviation.com

مدير عمليات خدمات »هال«

هاتف: 5141157

mmassini@sharjahaviation.com

مراقب خدمات »هال«

هاتف: 5581222

halacontroller@sharjahaviation.com

 إدارة العمليات البرية - 
العربية للطيران

هاتف: 5141116

adm@sharjahaviation.com

خدمة العمالء
املدير

هاتف: 5141137

csm@sharjahaviation.com

الشحن
مدير م�شتودع ال�شحن

هاتف: 5141173

cgopsmgr@sharjahaviation.com

م�شرف وردية

هاتف: 5084418

ق�شم الت�شدير

هاتف: 5141175/76

ق�شم ال�شترياد

هاتف: 5141188/5141189

خدمات نقل الب�شائع

هاتف: 5141187

)GSEV( صيانة المعدات األرضية
مدير ال�شيانة

هاتف: 5141218

asdouqa@sharjahaviation.com

مدير امل�شرتيات واملخازن

هاتف: 5141212

nrahman@sharjahaviation.com

مدير الزي املوحد ومظهر الطائرة

هاتف: 5141219

snassir@sharjahaviation.com
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