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تاريـخ المطار   مطار الشارقة الدولي   

مســيرة الشارقة في مجال الطيران
تعــّرف علــى تاريــخ مطار الشــارقة الدولي، منــذ انطالقته عام 1932 حتى 

تحولــه لمركــز عالمي للطيران

1932
بنـاء أول مدرج لتوقف 
الطائـرات المتجهة إلى 

المملكـة المتحدة
والهند وأستراليا. 

1979
تأسيس مركز 
الشحن الجوي 

افتتـاح مطار الشارقة 
الدولي بهندسة 
معمارية مدهشة

1977

توسعة مركز 
الشحن الجوي 

1999

2003

العربيـة للطيران، 
أول وأكبر شـركة طيران 

إقتصادي في الشـرق اAوسط 
وشـمال إفريقيا، تسّير أولى 

رحالتهـا من مقرها في  
مطار الشارقة الدولي 

2014
مدرج جوي جديد بمسـاحة 

4,060 متر& يفتتح رسـمًيا 
ويعتبـر واحـًدا من أطول مدارج 

المطـارات في المنطقة

أكثر من 11 مليون 
مسافر يمر عبر مطار 

الشارقة الدولي بزيادة 
بنسبة %10 عن عام 2015

2016

مبنى  توسعة 
المسافرين 

2008
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تعزيز تجربة السفر في مطار الشارقة الدولي
كجــزء مــن الجهــود المســتمّرة لتقديــم أفضــل الخدمــات للمتعامليــن 
والســعي المســتمر لالرتقــاء بتلــك الخدمــات المقّدمــة عبــر اعتمــاد أحــدث 
ذكيــة  بوابــة   16 الدولــي  الشــارقة  مطــار  أطلــق  المتوفــرة،  التقنيــات 
جديــدة فــي صــاالت المغادريــن والقادميــن لمبنــى المطــار =نهــاء إجــراءات 
مراقبــة الجــوازات. تــم تخصيــص بوابتيــن لــذوي ا=عاقــة، ممــا يؤّكــد علــى 
التــزام مطــار الشــارقة الدولــي بتوفيــر أفضــل الخدمــات المالئمــة كــي 

ــدة. ــة ســفر مريحــة وفري ــع المســافرين بتجرب ــع جمي يتمّت
هــذه  خــالل  مــن  َعَبــر   ،2016 أكتوبــر  شــهر  فــي  تدشــينها  ومنــذ 
ــز هــذه الخدمــة  ــف مســافر. وتتمّي ــى 80 أل ــد عل ــا يزي ــة م ــات الذكي البواب
بكونهــا مالئمــة وســريعة بحيــث تتيــح إنجــاز إجــراءات مراقبــة الجــوازات 
وتمكيــن المســافرين مــن تخليــص معامالتهــم بســرعة وعــدم الوقــوف 
العمليــة  تســتغرق  بحيــث  الجــوازات،  وختــم  للتدقيــق  طويلــة  لفتــرة 

بأكملهــا أقــل مــن 10 ثوانــي. 

قم بالتسجيل ا*ن للعبور بسرعة وسهولة عبر البوابات الذكية!
يتـم التسـجيل مـّرة واحدة فقـط في المكتب المخّصـص للبوابة الذكية، 
والمالئمـة  السـريعة  الخدمـة  هـذه  اسـتخدام  مباشـرة  بعدهـا  ويمكـن 
للعبـور مـن خـالل البوابـات الذكيـة فـي صـاالت المغادريـن والقادميـن في 

كل مـرة تسـافر عبـر مطـار الشـارقة الدولـي.

للعبور من خالل البوابات الذكية، يجب اتباع الخطوات السهلة التالية:

ضع الصفحة التي عليها صورتك في جواز سفرك على  
القارئ ا=لكتروني.  

 مّرر بطاقة الصعود إلى الطائرة على القارئ ا=لكتروني. 

ادخل عبر البوابة الذكية وتوقف عند المنطقة 
المحّددة.  

 
 ضع حقائبك بجانبك واخلع النظارة والقبعة. 

أنظر إلى الكاميرا    
 

عند إنجازك كافة هذه ا=جراءات فإن البوابة الذكية سوف  
تفتح تلقائيc، فتقدم واستمتع برحلتك.  
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أحدث أخبار
مطار الشارقة الدولي

جسر جديد لتسهيل الوصول إلى مطار الشارقة الدولي
منفصــل  مدخــل  إنشــاء  عــن  الدولــي  الشــارقة  مطــار  أعلــن 
الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذ'  وذلــك  المطــار،  لمســتخدمي 
المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
ا?علــى حاكــم الشــارقة. وســوف يشــمل المشــروع تشــييد جســر جديــد 
يتيــح الوصــول المباشــر إلــى المطــار وذلــك بهــدف تخفيــف الضغــط 
فــي  الســكنية  المناطــق  رّواد  الــذي يســتخدمه  الحالــي  الجســر  علــى 

الدولــي. الشــارقة  المنطقــة ومســتخدمي مطــار 

وهــو  الشــارقة"  شــباب  "مركــز  مــن  بالقــرب  الجديــد  الجســر  يقــع 
مــن  للقادميــن  أمتــار  بطــول 310  للمطــار  مباشــر  مدخــل  عــن  عبــارة 
مســافته البالــغ  البديــل  الطريــق  يشــمل  وســوف  الشــارقة.  مدينــة 
1.5 كيلومتـــر مســـارين يتشعبــــان إلى أربعة مســـارات، مما سيســـهم 
فـــي رفع كفـــاءة الطـــرق المؤدية إلـــى مبنى المطـــار. كما سيتضّمـــــن 
المسـافـــــرين  لسيــــــارات   Yإضافيـــــ  Yموقفـــ  1,119 إنشــــاء  المشــــروع 

وموّظفـــي المطـــار. 
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الشـحنات. أنـواع  لكافـة  المناولـة  قـدرات  لتعزيـز  المسـتمّرة 
بكونهـا  والمتطـّورة  الحديثـة  والمناولـة  التخزيـن  وحـدة  وتتمّيـز 
حاصلـة علـى اعتمـاد IATA CEIV، وهـي ا1ولـى مـن نوعهـا بهـذا المجـال 
مناولـة  علـى  وتشـرف  أفريقيـا،  وشـمال  ا1وسـط  الشـرق  منطقـة  فـي 
تسـاهم  وسـوف  الطيـران.  لخدمـات  الشـارقة  شـركة  فيهـا  الشـحنات 
بتلبيـة  الشـحن  مركـز  فـي  الدوائيـة  المنتجـات  ومناولـة  تخزيـن  وحـدة 
التـي  المنتجـات  علـى  الصحيـة  الرعايـة  لقطـاع  المتناميـة  المتطّلبـات 
فـي  والتخزيـن  والشـحن  المناولـة  حيـث  مـن  خاّصـة  عنايـة  إلـى  تحتـاج 

متقـّدم. بشـكل  بحرارتهـا  التحّكـم  يتـم  مرافـق 

مطار الشارقة الدولي يستمر بتقديم الدعم 
لمهرجان الجواد العربي

شـارك مطـار الشـارقة الدولـي خـالل شـهر مـارس الماضـي فـي مهرجـان 
لهـذا  الرعايـة  تقديـم  عبـر  العربـي  للجـواد  السـنوي  الدولـي  الشـارقة 
المخّصصـة  العالميـة  الفعاليـات  أبـرز  مـن  ُيعتَبـر  الـذي  البـارز  الحـدث 
للخيـول العربيـة ا1صيلـة التـي تشـتهر بهـا إمـارة الشـارقة. ويسـتقطب 
المهرجـان مشـاركين مـن مختلـف أرجـاء العالـم عبـر مشـاركة مجموعـة 
 Xمـن أنقـى سـالالت الخيـول ا1صيلـة. وُيعـّد مطـار الشـارقة الدولـي راعيـ

.X14 عامـ رسـميX لهـذا الحـدث منـذ أكثـر مـن 

االرتقاء إلى ا�على بمبادرة القراءة
أطلـق صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، 
إمـارة  فـي  وتعزيزهـا  دعمهـا  تـم  والتـي   ،"2016 القـراءة  "عـام  مبـادرة 
بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  السـمو  صاحـب  مـن  بتوجيهـات  الشـارقة 
محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس ا1علـى حاكم الشـارقة، حيث قام مطار 
بتخصيـص  حـدود"  بـال  "ثقافـة  مشـروع  مـع  بالتعـاون  الدولـي  الشـارقة 
اcدارة  مبنـى  إلـى  باcضافـة  للمطـار  الرئيسـي  المبنـى  فـي  مكتبـات 
بهـدف التشـجيع علـى ممارسـة هوايـة القـراءة بيـن أوسـاط المسـافرين 

المطـار. وموّظفـي 
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مطار الشارقة الدولي يحصل على اعتماد جديد 
ليؤّكد التزامه بتخفيض انبعاثات الكربون

االنبعاثـات  خفـض  نحـو  إضافيـة  خطـوة  الدولـي  الشـارقة  مطـار  خطـى 
الكربونيـة والوصـول إلـى مسـتوى الحياديـة في هذا المجـال عبر حصوله 
علـى المسـتوى الثانـي (Level 2 – Reduction) مـن اعتمـاد االنبعاثـات 
الكربونيـة للمطـارات (Airport Carbon Accreditation) (خفـض نسـب 
وُيعـّد   .(ACI) العالمـي"  المطـارات  "مجلـس  مـن  الكربونيـة)  االنبعاثـات 
مطـار الشـارقة الدولـي الثانـي فـي منطقـة الشـرق اBوسـط الـذي يحصـل 
علـى  للحفـاظ  الحثيثـة  جهـوده  ضمـن  يأتـي  وهـو  اMعتمـاد،  هـذا  علـى 
البيئـة مـن خـالل تبّنـي العديـد مـن المبـادرات والبرامـج الخضـراء، وبمـا 
يتماشـى مـع التـزام دولـة اMمـارات العربيـة المتحـدة بالتنمية المسـتدامة 
اMمـارات  اسـتراتيجية  تحـت  تنـدرج  والتـي  الكربونيـة  االنبعاثـات  وخفـض 
للتنميـة الخضـراء و"رؤيـة 2021". وارتـكاز\ على هذا، سـيعمل المطار ا]ن 
لتحقيـق المسـتوى الثالـث مـن اعتمـاد االنبعاثـات الكربونيـة للمطـارات.

هيئة مطار الشارقة الدولي تحصل على جائزة 
ذهبية مرموقة

فازت هيئة مطار الشارقة الدولي في شهر مارس الماضي بجائزة الشارقة 
لالتصـال الحكومـي 2016 عـن فئـة أفضـل موقـع إلكترونـي حكومـي علـى 
مسـتوى إمـارة الشـارقة. وقـام سـمو الشـيخ عبـداe بـن سـالم القاسـمي، 
نائب حاكم الشـارقة، ويرافقه سـعادة الشـيخ سـلطان بن أحمد القاسـمي، 
علـي  سـعادة  إلـى  الجائـزة  بتسـليم  اMعالمـي،  الشـارقة  مركـز  رئيـس 
سـعادة  وبحضـور  الدولـي  الشـارقة  مطـار  هيئـة  رئيـس  المدفـع،  سـالم 
الشـيخ فيصـل بـن سـعود القاسـمي، مديـر هيئـة مطـار الشـارقة الدولـي.

مطار الشارقة الدولي يدّشن وحدة تخزين ومناولة 
متطّورة للمنتجات الدوائية

ومناولـة  تخزيـن  وحـدة  العـام  هـذا  الدولـي  الشـارقة  مطـار  افتتـح 
جهـوده  مـن  كجـزء  وذلـك  الشـحن  مركـز  فـي  الدوائيـة  للمنتجـات 
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   الكتاب السنوي 2017   إحصائيات 2016

@ جميــع ا�وزان بالطــن

المجموعالعبورالمغادرةالقادمة

 6,032  5,999  2,409  14,440 

 5,775  6,379  2,274  14,428 

 6,954  6,604  2,332  15,890 

 6,213  6,648  2,083  14,944 

 6,803  7,493  2,378  16,674 

 6,560  7,004  2,187  15,751 

 6,204  5,400  2,019  13,623 

 7,264  7,614  2,971  17,849 

 6,857  6,031  2,187  15,075 

 7,119  5,818  2,235  15,172 

6,217  5,688 1,989 13,894

 5,954 5,437  1,780 13,171

 77,952  76,11526,844 180,911

الشحنات
 المحولة

الشحن
 الجوي - البحري

 4,752  938 

 4,490  961 

 4,598  1,008 

 4,156  1,302 

 4,706  1,139 

 4,342  1,051 

 4,040  867 

 6,050  1,259 

 2,732  1,106 

 4,446  922 

 4,004 1,224 

 3,724  1,178 

52,040 12,955

الشهر

يناير 

فبراير 

مارس 

أبريل

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

الشحن الجوي
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إحصائيات 2016    مطار الشارقة الدولي   

مطار الشارقة الدولي با�رقام 

حركة الطائرات 

المجموعغير المنتظمةالمنتظمة

 6,024  150  6,174 

 5,537  162  5,699 

 6,010  171  6,181 

 5,920  130  6,050 

 6,048  167  6,215 

 5,769  149  5,918 

 6,497  111  6,608 

 6,687  314  7,001 

 6,595  158  6,753 

 6,381  135  6,516 

6,204 145  6,349 

6,348 155 6,503

 74,020 1,947 75,967

أعداد المسافرين

المجموعالعبورالنقلالمغادرونالقادمون

 404,724  376,885  146,391  1,539 929,539 

 345,242  339,683  144,736  1,229  830,890 

 374,069  394,665  156,007  1,997  926,738 

 388,579  364,339  161,328  855  915,101 

 387,264  374,077  162,848  168  924,357 

 315,857  357,309  147,631  438  821,235 

 377,787  432,466  149,350  -    959,603 

 466,604  406,368  165,710  3,188  1,041,870 

 416,799  406,354  169,896  1,911  994,960 

 379,100  347,826  144,726  2,243  873,895 

 370,641366,466144,835119882,061

 393,264  406,626 146,126  1,978  947,994

4,619,930 4,573,0641,839,58415,66511,048,243

ا�حصائيات الشــهرية لعام 2016

الشهر

يناير 

فبراير 

مارس 

أبريل

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع
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   الكتاب السنوي 2017   لقطــات عن قرب

 يعتبــر مطار الشــارقة 
الدولــي بوابــة للكثير 

مــن الوجهات من دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، 

وآســيا وأفريقيا وأوروبا.

 تجعــل البوابــات الذكيــة تجربة الســفر 
عبــر مطــار الشــارقة الدولي أكثر ســهولة!

 توفــر صــاالت الدرجــة ا9ولــى ورجال ا9عمــال للمســافرين خدمات راقية 
تضمــن راحتهــم قبــل توجههــم إلى بــاب الطائرة. 
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لقطــات عن قرب    مطار الشارقة الدولي   

لقطات عن قرب 
مــع إطاللــة كل يــوم، يرحــب مطار الشــارقة الدولي بآالف المســافرين من جميــع أنحاء العالم. وهذه 

لقطــات مــن حياتنــا اليوميــة من إتمام إجراءات الســفر للمغادرين إلى اســتقبال القادمين. 

 لقــد تمــت مراعــاة كافــة التفاصيل 
فــي مطار الشــارقة الدولي 
لتأميــن تجربــة مريحة للمســافرين. 
واســتقبل المطــار في عام 2016 
أكثــر من 11 مليون مســافر.

الترحيــب بالمســافرين 
بابتســامة لطيفــة عنــد مكتب 
 .إتمــام إجراءات الســفر
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   الكتاب السنوي 2017   الشــحن الجوي والخدمات اللوجستية

نجاٌح يتلوه نجاح
مــن المنتجــات الدوائيــة إلــى المنتجــات الطازجة، ومــن الخيول إلى النحل، يعتبر مطار الشــارقة الدولي 

مركز1 حيوًيا لقطاع الشــحن الجوي والخدمات اللوجســتية في الشــارقة.

تطويـر  رّواد  مـن  الدولـي  الشـارقة  مطـار  ُيعتَبـر 
الشـارقة  وُتعـّد  المنطقـة.  فـي  الجـوي  الشـحن 
علـى  سـواحل  تمتلـك  التـي  الوحيـدة  ا=مـارة 
وهـذا  الدولـة،  مـن  والغربيـة  الشـرقية  الجهتيـن 
يجعـل منهـا مركـًزا حيوًيـا للشـحن الجـوي بفضل 

المتميـز. الجغرافـي  موقعهـا 

الشـرق،  فـي  خورفـكان  مينـاء  بيـن  المطـار  يقـع 
المحيـط  علـى  المطـل  الشـارقة  سـاحل  علـى 
الهنـدي، ومينـاء الحمريـة فـي الغـرب المطل على 
العربـي، وهـذا كفيـل بجعلـه واحـًدا مـن  الخليـج 
الجـوي  للشـحن  الحيويـة  اللوجسـتية  البوابـات 

والدولـي. المحلـي 
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لقطــات عن قرب    مطار الشارقة الدولي   

 ســهولة فــي اســتالم الحقائــب عنــد الوصول والخروج

مــن المبنى.

 ال يخلــو الســفر عبــر مطــار الشــارقة الدولي مــن المتعة

للمســافرين الصغــار، حيــث يمكنهــم االســتمتاع بوقتهم
فــي مناطــق لعب االطفال.

 يتمتــع المســافرين عبــر مطــار الشــارقة الدولي بتنــوع الخيارات 
المتعــددة، مــن الســوق الحــرة المليئــة بالســلع إلى مجموعة واســعة من 

المتاجــر التــي تقــدم منتجــات متنّوعــة كالمجوهــرات والعطــور الفاخرة.

 جســور جويــة تربــط بوابــات المغادرين والقادميــن بالطائرات 

لتأميــن راحة المســافرين.  
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   الكتاب السنوي 2017   الشــحن الجوي والخدمات اللوجستية

الموقــع،  فــي  بيطريــة  خدمــات  المخصصــة  المرافــق  تتضمــن 
ومســاحات عشــبية الســتراحة الخيــول، با,ضافــة إلــى أرضيــة العشــب 
منصــة  فــي  الموجــودة   Astroturf® تــورف“  ”آســترو  الصناعــي 
التحميــل حرًصــا علــى ســالمة الحيوانــات فــي جميــع ا>وقــات. كمــا أن 
الدولــي  االتحــاد  أنظمــة  وفــق  المتخصــص  الموظفيــن  فريــق  تدريــب 
درايــة  يمنحهــم  الحيــة  الحيوانــات  مــع  للتعامــل  (إياتــا)  الجــوي  للنقــل 

المختلفــة. الحيوانــات  باحتياجــات  كافيــة 

نجاح بنكهة خاصة 
عبــر  تمــر  التــي  ا>كبــر حجًمــا  الحيــة  الشــحنات  مــن  الخيــول  كانــت  إن 
مطــار الشــارقة الدولــي، فــإن النحــل هــو أصغرهــا علــى ا>رجــح. حيــث 
يقدمــان مطــار الشــارقة الدولــي والشــارقة لخدمــات الطيــران خدمــات 
متميــزة >كثــر مــن 80 رحلــة شــحن مخصصــة للنحــل ســنوًيا. إن الشــحن 
الجــوي لمالييــن مــن خاليــا النحــل آليــة معقــدة جــًدا تلعــب فيهــا عوامــل 

خدمات راقية لنقل الخيول
مطــار  ويتمتــع  بالخيــول،  بولعهــا  المتحــدة  العربيــة  ا,مــارات  تشــتهر 
اWمــن  الجــوي  النقــل  مجــال  فــي  قويــة  باعتمــادات  الدولــي  الشــارقة 
لمثــل هــذه الحيوانــات ا>صيلــة. حيــث يتــم عبــر المطــار نقــل الخيــول 
الثمينــة التــي تشــارك فــي الســباقات الدوليــة وخيــول التهجيــن، إلــى 
جانــب سائســيها، مــا بيــن دول مختلفــة لحضــور فعاليــات الفروســية.
15 شــحنة شــهرًيا  إلــى   10 مــن  الدولــي  الشــارقة  يســتقبل مطــار 
مطــار  بجعــل  كفيــل  وهــذا  أكثــر،  أو  خيــول   10 منهــا  كل  تحتــوي 
مــع  التعامــل  فــي  الكافيــة  الخبــرة  يمتلــك  مركــًزا  الدولــي  الشــارقة 
الخيــول. عــادة مــا تتزامــن ذروة نقــل الخيــول مــع بدايــة موســم الحــر 
(عنــد الســفر باتجــاه الغــرب) وبدايــة الموســم ا>كثــر بــرودة (عنــد الســفر 
ــا تلعــب كل مــن  ــى أوقــات الســباقات. وهن باتجــاه الشــرق)، با,ضافــة إل
شــركة الطيــران ا>لمانيــة لوفتهانــزا للشــحن الجــوي والخطــوط الجويــة 
والمتميــزة  الطويلــة  خبرتهمــا  إلــى  نظــًرا  محورًيــا  دوًرا  الســنغافورية 

فــي مجــال نقــل الخيــول.
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الشــحن الجوي والخدمات اللوجستية    مطار الشارقة الدولي   

حفظ الطعام طازج�
الجويــة  الشــحنات  مــع  التعامــل  تواجــه  التــي  الكبــرى  التحديــات  مــن 
ــة للتلــف فــي الشــرق ا,وســط هــي الظــروف المناخيــة الســلبية  القابل
التــي قــد تؤثــر علــى جميــع العمليــات ا3قليميــة فــي معظــم ا,وقــات 

مــن كل عــام. 
إن شــحنات الطعــام الطازجــة ال تبقــى لوقــت طويــل تحــت درجــات 
الفاكهــة  نضــارة  مــن  وللتأكــد  العاليــة.  والرطوبــة  المرتفعــة  الحــرارة 
والخضــروات، علــى ســبيل المثــال، تمتلــك الشــارقة لخدمــات الطيــران 
ــم بدرجــات  أســطوالً مــن المعــدات والمســتودعات التــي يمكــن التحّك
حرارتهــا بمــا يتوافــق مــع شــروط تخزيــن هــذه النوعيــة مــن الشــحنات 

الضخمــة القادمــة ســواء مــن الجــو أو البحــر.  

المنتجات الدوائية
فــي أوائــل عــام 2016، افتتــح مطــار الشــارقة الدولــي أول وحــدة تخزيــن 
ومناولــة المنتجــات الدوائيــة بأحــدث التقنيــات. حيــث يديــر الوحــدة ذات 
الحــرارة المتحكــم بهــا فريــق متمــرس، وهــي مصممــة لخدمــة الشــركات 
التجاريــة التــي تحتــاج إلــى نقــل المــواد الحساســة المتعلقــة بالمجــال 
لتخزينهــا،  الحــرارة  بدرجــات  التحكــم  تقنيــة  تتطلــب  والتــي  الطبــي، 

ــة الخاصــة عنــد نقلهــا وشــحنها. ــى العناي با3ضافــة إل
والنتيجــة هــي حــل متطــور جــًدا، وهــو ا,ول مــن نوعــه فــي المنطقــة، 
الرعايــة  تتطلبهــا  التــي  المنتجــات  ســالمة  لضمــان  خصيًصــا  مصمــم 
الصحيــة التــي شــهدت نمــوe ســريعd فــي دولــة ا3مــارات العربيــة المتحــدة 
بمــرض  ا3صابــة  نســبة  ارتفــاع  ومــع  المواطنيــن.  احتياجــات  لتلبيــة 
الســكري فــي الدولــة، تلعــب وحــدة تخزيــن ومناولــة المنتجــات الدوائيــة 
دوًرا هاًمــا فــي التعامــل مــع أدويــة الســكري مثــل ا3نســولين الــذي ُيعتَبــر 

ــا لدرجــات الحــرارة.  حساًس
أول  الدولــي  الشــارقة  مطــار  أصبــح   ،2016 عــام  مــن  أبريــل  فــي 
(عبــر  يقــدم  وأفريقيــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  مطــار 
ــة ا,رضيــة  الشــارقة لخدمــات الطيــران، المســؤولة عــن خدمــات المناول
المــواد  اعتمــاد  علــى  الحائــزة  الجــوي  الشــحن  خدمــات  المطــار)  فــي 
.(IATA CEIV ــا ــي للنقــل الجــوي (أيات الحساســة واعتمــاد االتحــاد الدول

ــر  ــى ضمــان مطابقــة االجــراءات المتبعــة للمعايي يهــدف االعتمــاد إل
منصــة  وتوفيــر  الجــوي.  للنقــل  الدوليــة  المنظمــة  تضعهــا  التــي 
شــحن  وشــركات  ا,دويــة،  ومصانــع  الطيــران،  لشــركات  بهــا  موثــوق 

.dأيضــ ا,دويــة 
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شــركة  وأكبــر  أول  للطيــران  العربيــة  تعتبــر 
طيــران إقتصــادي فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 
أفريقيــا، فهــي تســّير رحــالت إلــى أكثــر مــن 120 
ا�وســط،  الشــرق  فــي  دولــة   33 فــي  وجهــة 

وأفريقيــا، وآســيا، وأوروبــا. 
وفــي عــام 2016، حــازت العربيــة للطيــران 
ــران اقتصــادي  ــزة «أفضــل شــركة طي علــى جائ
مجلــة  جوائــز  توزيــع  حفــل  خــالل  للعــام» 
مــن  واحــدة  وهــي   ،«2016 بزنــس  «آفييشــن 
فــي  الطيــران  قطــاع  فــي  المرموقــة  الجوائــز 

ا�وســط.  الشــرق 
مــرت عشــر ســنوات علــى تأســيس جائــزة 
مجلــة «آفييشــن بزنــس» التــي تشــمل 15 فئــة 
والشــحن  والمطــارات  الطيــران،  مــن قطاعــات 

الجــوي بهــدف االحتفــاء بإنجــازات الــرواد فــي هذا 
الطيــران  قطــاع  فــي  ومســاهماتهم  المجــال 

ضمــن المنطقــة.
التنفيــذي  الرئيــس  علــي،  عــادل  قــال 
”نفتخـــــر  للطيــــــــران»:  «العربيــــــــة  لمجموعــــة 
الــذي  و  اقتصــادي  باختيارنــا كأفضــل طيــران 

ــر المســتمر. ويعــود  ــا بالتطوي يعكــس التزامن
الفضــل بحصولنــا علــى الجائــزة إلــى موظفينــا 
المخلصيــن الذيــن يتشــاركون برؤيــة طموحــة 

للطيــران“. العربيــة  وتطويــر  Yنجــاح 
2016، حصلــت  آخــر مــن عــام  وفــي وقــت 
العربيــة للطيــران علــى المرتبــة الثالثــة ضمــن 
الــذي  طيــران»  شــركة   50 «أفضــل  تقريــر 
التــي  جورنــال»  فاينانــس  «إيــر  مجلــة  أجرتــه 
ويقّيــم  المتحــدة.  المملكــة  فــي  يقــع مقرهــا 
 137 أداء  طيــران»  شــركة   50 «أفضــل  تقريــر 
مــن  مجموعــة  أســاس  علــى  طيــران،  شــركة 
المعاييــر التشــغيلية والماليــة، بمــا فــي ذلــك 
إجمالــي اYيــرادات، وصافــي الدخــل، والعائــدات 

الماليــة. والقــدرة  والســيولة،  التشــغيلية، 

نحّلق عالًيا
رّســخت العربية للطيران من ريادتها في الطيران اYقتصادي في الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيا 

وتســِير رحــالت إلــى 120 وجهــة فــي 33 دولة وحصــدت على عدة جوائز في 2016

العربية للطيران حصدت جائزة 
"أفضل شركة طيران اقتصادي 
للعام" خالل حفل توزيع جوائز 
مجلة "آفييشن بزنس 2016".

   الكتاب السنوي 2017   شــركة العربية للطيران
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الشــحن الجوي والخدمات اللوجستية    مطار الشارقة الدولي   

الوقــت، والتهويــة، ودرجــة الحــرارة، والرطوبــة دوًرا هاًمــا فــي إنجــاح أو 
إفشــال العمليــة بأكملهــا.

إن النحــل الــذي يعيــش فــي الخاليــا ُيولــد حــرارة مرتفعــة بطبيعتــه، 
ا>مــارات  فــي  الحــار صيفــ=  الطقــس  إلــى  ليــس جيــًدا نظــًرا  أمــر  وهــو 
العربيــة المتحــدة ممــا يجعــل مــن نقلــه والتعامــل معــه تحدًيــا مســتمًرا 

يتطلــب تعــاون ووعــي جميــع الجهــات المعنيــة.
الناجــح  بالنقــل  يتعلــق  فيمــا  أساســًيا  عنصــًرا  التوقيــت  يعتبــر 
وقــت  بأقصــر  للتحــرك  الجويــة  بالحركــة  التحكــم  مــن  بــدًءا  للنحــل، 

للطائــرة.  موقــف  أنســب  إلــى  اSرض  علــى  المــدرج  نحــو  ممكــن 
اSرض  علــى  الطائــرة  مــع  يتعامــل  الــذي  الطاقــم  علــى  يجــب 
الخاصــة  الجويــة  الشــحنات  مــع  للتعامــل  ومجهــًزا  مدرًبــا  يكــون  أن 
وأخيــًرا  الفــوري،  الــواردات  تخليــص  خدمــات  علــى  االزدحــام  بــدء  قبــل 
وجهتهــا  إلــى  النحــل  ــا  خالي إيصــال  علــى  القــدرة  تبــرز  آخــًرا  وليــس 

النهائيــة. 
لقــد جــذب المســتوى الرفيــع مــن التعامــل المهنــي مــع خاليــا النحــل 
االهتمــام الدولــي إلــى جانــب انتبــاه االتحــاد الدولــي لجمعيــات مربــي 
2016 وشــاهد اSنشــطة  النحــل، الــذي زار مرافــق المطــار فــي أكتوبــر 

السلســلة والمنســقة بمــا فيهــا عمليــات الشــحن الجــوي. 

تبلــــغ مساحـــة مبانـــي الشحـن    

32,000 متــر مربع وتحتوي على 
مواقــع الصطفاف طائرات الشــحن 

الجــوي، والمعــدات الالزمــة للتعامل مع 
16 طائــرة بأنــواع مختلفة.

اليــوم يحتوي المطار على خمســة    

مباني للشــحن الجوي ويمكنه 
التعامــل مــع مجموعــة متنوعة من 

الشــحنات بمــا فيها المواشــي، والمواد 
القابلــة للتلــف وحتى الســيارات.

فــي عــام 2016، تعامل مطار الشــارقة    

الدولــي مــع أكثــر من 180,000 طن 
مــن الشــحنات الجوية. 

كفاءة الشحن الجوي: حقائق سريعة
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   الكتاب السنوي 2017   الخدمــات التقنية

اتصال دائم يلبي احتياجاتك
المسـافرون  ليسـتمتع  فـاي“  ”واي  خدمـة  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يوفـر 
باالتصـال الكامـل فـي جميـع أنحاء المطار. وقد وّقع مطار الشـارقة الدولي 
دقيقـة   30 لتوفيـر  وذلـك  ”اتصـاالت“،  شـركة  مـع  سـبتمبر  فـي  اتفاقيـة 
مجانيـة مـن االتصـال السـريع بشـبكة ا9نترنـت داخـل المطـار. كمـا يمكـن 

للمسـافرين شـراء حـزم إضافيـة مـن شـركة ”اتصـاالت“ داخـل المطـار.

مطار الشارقة الدولي يطلق تطبيًقا لتسهيل
تجربة المتعاملين

إلـى جعـل  أطلـق مطـار الشـارقة الدولـي تطبيًقـا هاتفًيـا جديـًدا يهـدف 
تطويـر  مـن  وكجـزء  سـهولة.  أكثـر  المطـار  فـي  المسـافرين  تجربـة 
لتسـهيل  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يتبعهـا  التـي  التقنيـة  االسـتراتيجية 
وا9نجليزيـة  العربيـة  باللغتيـن  التطبيـق  يتوفـر  المسـافرين،  إجـراءات 
”آي أو إس“ و“آندرويـد“. يتميـز  ويمكـن تنزيلـه مجاًنـا فـي أجهـزة أنظمـة 
للرحـالت،  مباشـرة  تحديثـات  ويقـدم  االسـتخدام،  بسـهولة  التطبيـق 
والرسـائل  التطبيـق  طريـق  عـن  والتنبيهـات  الجويـة،  الرحـالت  ومتابعـة 
القصيـرة والبريـد االلكترونـي، با9ضافـة إلـى الميـزات المفيـدة مثـل خارطة 
متطلبـات  حـول  هامـة  تفاصيـل  التطبيـق  يوفـر  كمـا  التفاعليـة.  المطـار 
التأشـيرة فـي ا9مـارات العربيـة المتحـدة، وأنظمـة اWمـن والجمـارك وغيرها. 

التميز في إيصال الخدمات 
الدخـول  المتعاملـون  يتوقـع  المتقـدم،  الرقمـي  عالمنـا  فـي 
أحـدث  طورنـا  لذلـك  المعلومـات.  أحـدث  إلـى  والسـهل  السـريع 
الرابـط عبـر  إليهـا  الدخـول  يمكـن  التـي  ا9لكترونيـة  الخدمـات 
www.sharjahairport.ae، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، 

المطار. والموردين، ومستخدمي 
خدمــة  حجــز  للمســافرين  يمكــن  ا9لكترونــي،  الموقــع  خــالل  ومــن 
المطــار  ترانزيــت  فنــدق  فــي  ل_قامــة  وحجــز  الشــخصيات  كبــار 
بيــن  مريحــة  بإقامــة  التمتــع  بهــدف  المطــار  مرافــق  ضمــن  المتواجــد 

الرحــالت.
مــن  العديــد  الدولــي  الشــارقة  مطــار  يقــدم  لهــذا  إضافــة 
تســجيل  يمكنهــم  الذيــن  للمورديــن  ا9لكترونيــة  التجاريــة  الفــرص 
وبالتالــي  إلكترونــي،  بشــكل  المشــتريات  قســم  فــي  معلوماتهــم 
الموقــع  عبــر  تنشــر  التــي  العطــاءات  مــن  واســع  نطــاق  إلــى  الوصــول 
مــزادات  علــى  واالطــالع  المشــاركة  يمكنهــم  كمــا  دوري.  بشــكل 

المســتعملة. والمــواد  الخــردة 
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الخدمــات التقنية    مطار الشارقة الدولي   

إبقى على تواصل دائم مع 
مطار الشارقة الدولي 

تبنــى مطــار الشــارقة الدولــي أحــدث التقنيات والتطبيقات االلكترونيــة ليضمن بقاءك 
علــى اتصــال دائــم بالخدمات التقنيــة والعمليات اليومية. 
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   الكتاب السنوي 2017   العمــل المجتمعي

أفريقيـا.  وشـمال  ا�وسـط  الشـرق  ومنطقـة 
تحـت رعايـة المجلـس ا�علـى لشـؤون ا�سـرة وا&دارة العامـة لمراكـز 
وتطويـر  العربـي  الطفـل  تمكيـن  بمهمـة  الملتقـى  حظـي  ا�طفـال، 

الغـد.  قـادة  ليصبحـوا  بهـم  القيـادة  روح  وزرع  مواهبـه 
أقيمـت النسـخة الثانيـة عشـرة مـن الملتقـى هـذا العام فـي الجامعة 
مطـار  رعايـة  وتحـت  أبريـل.   5 إلـى  مـارس   28 مـن  بالشـارقة  القاسـمية 
ورشـات  مـن  متنوعـة  سلسـلة  الملتقـى  اسـتضاف  الدولـي،  الشـارقة 

النقـاش. وحلقـات  والنـدوات  العمـل، 

ملتقـى الشارقـة الدولـي السادس  
�لعـاب القـوى للمعاقيـن

الدولـي  الشـارقة  راعيـR لملتقـى  العـام  الدولـي هـذا  الشـارقة  كان مطـار 
السـادس �لعـاب القـوى للمعاقيـن. حيـث نظـم المنتـدى مـن قبـل نـادي 
الثقـة للمعاقيـن تحـت رعايـة سـمو الشـيخ سـلطان بـن محمـد القاسـمي، 
العـام  لهـذا  الملتقـى  شـهد  وقـد  الشـارقة،  حاكـم  ونائـب  عهـد  ولـي 
مشاركة 330 منافسR من أندية ذوي ا&عاقة بأكثر من 31 دولة - بما فيها

الثالثـي  والوثـب  الجـري  سـباقات  فـي   - المتحـدة  العربيـة  ا&مـارات  دولـة 
القـرص. ورمـي 

رياضيـة  نـواٍد  إلـى  للمعاقيـن  الثقـة  نـادي  مـن  المشـاركون  انضـم 
أخـرى مـن جميـع ا&مـارات، بمـا فيها أبوظبـي للمعاقيـن ونادي خورفكان 
للمعاقيـن، ونـادي العيـن للمعاقيـن، ونـادي عجمـان للمعاقيـن، ونـادي 

للمعاقيـن. دبـي 

ا"فطـار في المطـار
الدولـي  الشـارقة  مطـار  هيئـة  وزعـت  المبـارك،  رمضـان  شـهر  خـالل 
وقـد  الدولـي.  الشـارقة  مطـار  عبـر  المسـافرين  علـى  إفطـار  وجبـات 
مـن  المسـافرين  مكـن  ممـا  المغـرب،  أذان  قبـل  الكوبونـات  وزعـت 
تقديـم  تـم  كمـا  بالمطـار.  المطاعـم  ردهـة  فـي  ا&فطـار  طعـام  تنـاول 
الفضيـل،  الشـهر  خـالل  والمشـروبات  المجانيـة  الرمضانيـة  المأكـوالت 
المسـافرين  مكـن  ممـا  والتمـور،  العربيـة  القهـوة  تقديـم  جانـب  إلـى 

المحـدد. الوقـت  فـي  ا&فطـار  مـن 
المبـارك، نظمـت هيئـة  وكجـزء مـن أنشـطتها خـالل شـهر رمضـان 
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العمــل المجتمعي    مطار الشارقة الدولي   

مطار الشــارقة الدولي يدعم 
مجتمع الشارقة

يلعــب المطــار دوًرا هاًمــا فــي خدمــة المجتمــع المحلي من خالل دعــم المبادرات البيئية، 
والرياضيــة، والصحيــة، والتعليميــة، والثقافيــة وغيرها الكثير... 

حـرص مطـار الشـارقة الدولـي علـى دعـم المجتمـع 
والرعايـات  المبـادرات  مـن  العديـد  عبـر  المحلـي 
مـن  تنبـع  والتـي  المتنوعـة،  وا7نشـطة  للفعاليـات 
المجتمعيـة. المسـؤولية  بأهميـة  العميـق  إيمانـه 
لـذوي  الخاصـة  الفعاليـات  دعـم  مـن  ابتـداًء 
اIعاقـة إلـى دعـم المبـادرات فـي رمضان وتسـهيل 
الحـج،  موسـم  خـالل  المطـار  مـن  الحجـاج  مـرور 

المسـتمر  بـدوره  الدولـي  الشـارقة  مطـار  يفتخـر 
فـي أن يكـون حاضـرN وعنصـرN فاعـًال فـي  مجتمـع 

المتنـوع.  الشـارقة 
وخـالل عـام 2016، قـدم مطـار الشـارقة الدولـي 
التـي  والنشـاطات  الفعاليـات  مـن  للكثيـر  الدعـم 
علـى  الضـوء  ونلقـي  اIمـارة،  أنحـاء  فـي  حصلـت 

هنـا. بعضهـا 

مطــار الشارقـة الدولـي يدعم طـواف الشـارقة
الدولـي للدراجـات 

يفتخـر مطـار الشـارقة الدولـي بأنـه أحـد الرعـاة لطـواف الشـارقة الدولـي 
للدراجـات الـذي أقيـم فـي الفتـرة مـا بيـن 28 نوفمبـر و2 ديسـمبر.

ينظـم هـذه الفعاليـة السـنوية مجلـس الشـارقة الرياضـي بالتعـاون 
مـع اتحـاد اIمـارات للدراجـات، تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ الدكتور 

سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس ا7علـى حاكـم الشـارقة. 
مـن  اعتـراف  علـى  الشـارقة  طـواف  حصـل  السادسـة،  نسـخته  فـي 
االتحـاد الدولـي للسـباقات وُصنـف مـن ضمـن السـباقات الرئيسـية علـى 
لقيـادة  المواهـب  أفضـل  جـذب  وبالتالـي  ا`سـيوية،  الطّوافـات  أجنـدة 

اIمـارة. إلـى  الدراجـات 
أربعـة  مـدار  علـى  موزعـة  مراحـل  أربـع  العـام  هـذا  السـباق  تضّمـن 
المناطـق  حـول  بجولـة  واسـتمر  الزمـن  بسـباق  الطـواف  بـدأ  فقـد  أيـام، 

الشـارقة.  مدينـة  فـي  ينتهـي  أن  قبـل  والشـرقية  الوسـطى 

دعم تنمية الشباب العربي
الشـارقة  ملتقـى  يعتبـر  المسـتقبل“،  ”اسـمعونا...نحن  شـعار  تحـت 
العربيـة  المنطقـة  فـي  النـوع  هـذا  مـن  فعاليـة  أكبـر  العـرب  لfطفـال 
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   الكتاب السنوي 2017   العمــل المجتمعي

هيئـة  مديـر  القاسـمي،  سـعود  بـن  فيصـل  الشـيخ  سـعادة  وقـال 
مطـار الشـارقة الدولـي:”إن االسـتفادة مـن آراء المسـافرين حـول الخدمات 
ُتعتَبـر أفضـل  أثنـاء سـفرهم  المطـار لهـم  التـي يقدمهـا  والتسـهيالت 
الخدمـات  مسـتوى  تحسـين  مـن  يمكننـا  ممـا  أدائنـا،  لمعرفـة  وسـيلة 
رأس  علـى   Eدائمـ يأتـي  المتعامليـن  رضـا  أن  دائمـE، حيـث  نقدمهـا  التـي 
أولوياتنـا، وإن هـذا البرنامـج يسـاعدنا علـى معرفـة المزيـد مـن متطلبات 

المطـار“. ومسـتخدمي  المسـافرين 

تقديم المساعدة دائًما 
الذيـن  للمسـافرين  الالزمـة  المسـاعدة  المتعامليـن  يقـدم فريـق خدمـة 
الشـارقة  مطـار  عبـر  السـفر  خـالل  اRضافـي  الدعـم  لبعـض  يحتاجـون 
فـي  ضعـف  مـن  يعانـون  الذيـن  اXشـخاص  ضمنهـم  ومـن  الدولـي، 
السـمع، حيـث يتمتـع الفريـق بخبـرة واسـعة فـي اسـتخدام لغـة اRشـارة 
علـى  الحصـول  وXجـل  ممكنـة.  درجـة  Xقصـى  السـفر  تجربـة  لتسـهيل 
المتعامليـن. زيـارة مكتـب خدمـة  المسـاعدة، يمكـن للمسـافرين  هـذه 

028-031-Arb-Community focus_V3.indd   31028-031-Arb-Community focus_V3.indd   31 26/01/2017   12:14:11 PM26/01/2017   12:14:11 PM



30
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الخيريـة“  الشـارقة  جمعيـة  مـع  ”بالتعـاون  الدولـي  الشـارقة  مطـار 
للموظفيـن  ا!فطـار  وجبـات  توفيـر  خـالل  مـن  جماعـي  إفطـار  مبـادرة 

المطـار. داخـل  الجـوي  الشـحن  منطقـة  فـي  العامليـن 
الشـارقة  مطـار  هيئـة  رئيـس  المدفـع،  سـالم  علـي  سـعادة  وقـال 
الدولـي: ”إن مبـادرات شـهر رمضـان المبـارك هـي جـزء مـن إلتزامنـا فـي 
إلـى  الخدمـة والضيافـة للمسـافرين؛ با!ضافـة  أعلـى مسـتويات  توفيـر 

الموظفيـن“. بيـن  اFخويـة  العالقـات  توطيـد 

�ننا نهتم
فـي  الفائزيـن  بتكريـم  العـام  هـذا  الدولـي  الشـارقة  مطـار  اسـتمر 
عـام  أطلقـت  مبـادرة  وهـي  المتعامليـن“  Lراء  نهتـم  ”Fننـا  برنامـج 
إدارة  مـن  قـــوي  بدعـــم  البرنامـــج  حظـــي  تأسيســـه  ومنـــذ   .2009

يسـمح  فهـو  المسـافرين،  مـن  مميـزة  اسـتجابة  إلـى  با!ضافـة  المطـار 
ومرافـق  خدمـات  حيـال  آرائهـم  ومشـاركة  بتقييـم  للمسـافرين 
المسـافرون  خاللهـا  مـن  يقـدم  مفيـدة  منصـة  يوفـر  أنـه  كمـا  المطـار. 

مالحظاتهـم حـول كيفيـة تطويـر التجربـة فـي المطـار بشـكل عـام.
وتقـوم هيئـة مطـار الشـارقة الدولـي كل شـهرين باختيـار الفائزيـن 
ا!لكترونـي  الموقـع  عبـر  تقديمهـا  يتـم  التـي  المالحظـات  علـى  بنـاًء 
التـي  االسـتبيانات  خـالل  ومـن   ،www.sharjahairport.ae للمطـار 
صـاالت  فـي  المتوفـرة  االسـتبيانات  وكذلـك  المطـار  موظفيـن  يجريهـا 

والمغادريـن. القادميـن 
عــالوة علــى هــذا، أصبــح بإمــكان المســافرين مشــاركة مالحظاتهــم 
واقتراحاتهــم عبــر التطبيــق الخــاص بالمطــار علــى الهواتــف الذكيــة. 
عــن تذكــرة ســفر  عبــارة  قّيمــة وهــي  الفائــزون علــى هديــة  ويحصــل 

مقدمــة مــن العربيــة للطيــران.

موظفـو مطار الشـارقة الدولي 
يشـاركون في المعرض 
 الوطنـي للتوظيـف
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   الكتاب السنوي 2017   شــركاء مطار الشارقة الدولي

شركاء مطار الشارقة الدولي
تعمــل الشــركات المــزودة للخدمات في مطار الشــارقة الدولــي لتوفير تجربة 

ذات مســتوى عالمي للمســافرين

تتميـز وكالـة مطـار الشـارقة للسـفريات بتوفيـر 
الوكالـة تقـدم عـروض  فـإن  بالسـفر والسـياحة،  الخاصـة  الخدمـات  أرقـى 
السـفر والرحـالت إلـى داخل الدولة وخارجها والمصممـة وفق8 للمتطلبات 
الخاصـة، مـع توفيرهـا أيضـ8 لخدمـات حجـوزات الفنـادق وإصـدار تأشـيرات 
زيـارة دولـة اGمـارات، إضافـة إلـى خدمـات إصـدار تأشـيرات السـفر الدوليـة 
اHخـرى،  المتخصصـة  الخدمـات  مـن  العديـد  وغيرهـا  السـيارات  وتأجيـر 
وهـي بالتالـي تلبـي االحتياجـات المختلفـة للمسـافرين. ُتعـّد اليوم وكالة 
مطـار الشـارقة للسـفريات، المملوكـة مـن هيئـة مطـار الشـارقة الدولـي 

والتـي تـم تأسيسـها فـي العـام 1984، واحـدة مـن أبـرز الشـركات الرائـدة 
فـي مجالهـا بدولة اGمـارات العربية المتحدة.

اختـر مـن بيـن مئـات وجهـات السـفر المثيـرة وخطـط Gجازتـك القادمـة 
فـإن  التأشـيرات،  علـى  وللحصـول  للسـفريات!  الشـارقة  مطـار  وكالـة  مـع 
اGمـارات  إلـى  السـفر  مـن  يجعـالن  المعتدلـة  واHسـعار  السـهل  التنظيـم 
وكالـة  فـي  ثقتـك  ضـع  مضـى.  وقـت  أي  مـن  أسـهل  المتحـدة  العربيـة 
مطـار الشـارقة للسـفريات وتأكـد بأنهـا سـتهتم بـأدق التفاصيـل. لتلبيـة 
.www.satatravels.com احتياجات السفر، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني

033-035-Arb-Stakeholders' info_V2.indd   33033-035-Arb-Stakeholders' info_V2.indd   33 26/01/2017   12:21:41 PM26/01/2017   12:21:41 PM



32

التوطيــن    مطار الشارقة الدولي   

االرتقاء با�حالم وتحقيقها
سياســة التوطين في مطار الشــارقة الدولي تســهم في تنمية مهارات الجيل 

المقبــل مــن المهنيين العامليــن بقطاع الطيران  

يتمّيـز مطـار الشـارقة الدولـي بإلتزامـه العميـق والحقيقـي بتوفيـر أفضـل 
الكفـاءات  أصحـاب  مـن  ا6ماراتييـن  المواطنيـن  لصالـح  المتاحـة  الفـرص 
الجيـدة فـي مختلـف المجاالت المتنّوعة والراغبيـن با6نطالق بحياة مهنية 
ناجحـة فـي قطـاع الطيـران. وضمـن هذا ا6طار، تم وضع سياسـة التوطين 
ا6مـارات  التـي أطلقتهـا دولـة   “2021 "رؤيـة  المطـار بهـدف مسـاندة  فـي 
بالدولـة  االرتقـاء  إلـى  والسـاعية  قليلـة  سـنوات  منـذ  المتحـدة  العربيـة 
للوصـول إلـى مصـاف الـدول العالميـة عبـر تعزيـز ا6قتصـاد المعرفـي مـن 
خـالل تنميـة وتطويـر مهـارات المواطنيـن ا6ماراتييـن فـي مختلـف مجـاالت 
العمـل. ومـن المهـم ا6شـارة إليه أن حوالي 65.9 بالمئـة من القّوة العاملة 
ويهـدف  ا6ماراتييـن،  المواطنيـن  مـن  هـي  الدولـي  الشـارقة  مطـار  فـي 

المطـار لزيـادة هـذه النسـبة بنحـو 4 إلـى 6 بالمئـة فـي العـام 2017.
إقبـال  لجهـة  أساسـيان  قسـمان  الدولـي  الشـارقة  مطـار  فـي  يبـرز 
المواطنيـن ا6ماراتييـن علـى العمـل فيهمـا وهمـا إدارة العالقـات العامـة 
للموّظفيـن  كبيـرة   Zفرصـ القسـمان  يوفـر  إذ  الجـوازات،  مراقبـة  وقسـم 
المختلفـة  مهاراتهـم  تطويـر  فيهـا  يمكنهـم  مالئمـة  وبيئـة  ا6ماراتييـن 
يعتمـد  المتنّوعـة.  فئاتـه  بكافـة  الجمهـور  مـع  التعامـل  مهـارات  ومنهـا 
مطـار الشـارقة الدولـي اسـتراتيجية بـارزة لتوظيـف المواطنيـن ا6ماراتيين 
مـن أصحـاب الكفـاءات والمهـارات العاليـة في مختلف القطاعات، ويسـتمر 
المطـار بتطويـر برامـج توظيـف المواطنيـن وتدريبهـم لتلبيـة متطّلبـات 
واحتياجـات السـوق فيمـا يتعّلـق باسـتقطاب أصحـاب الكفـاءات المالئمـة. 
ويشـارك المطـار فـي عـدد مـن المبـادرات الهادفة لجذب الكـوادر الوطنية، 
وتشـجيعهم علـى المشـاركة فـي العديـد مـن الفعاليـات والمعارض مثل 
عـن  التنسـيق  علـى  عـالوة  الشـارقة.  فـي  للتوظيـف  الوطنـي  المعـرض 
قـرب مـع الجامعـات فـي دولـة ا6مـارات العربيـة المتحـدة 6سـتقطاب أفضل 
المهـارات ا6ماراتيـة الواعـدة. كمـا يعتمـد مطـار الشـارقة الدولـي على عدد 
مـن المبـادرات التحفيزيـة مثـل برنامـج "وفـر" وغيـره مـن المبـادرات اbخـرى 
التـي تحـرص علـى الحفـاظ علـى المهـارات القيمـة عبـر ضمـان توفيـر بيئـة 
عمـل مالئمـة، مـع االرتقـاء بثقافـة العمـل ضمـن المؤّسسـة بشـكل عـام 

لتلبيـة التطّلعـات وتحقيـق اbهـداف المرجـّوة.

التوطين في مطار الشــارقة الدولي

توطين فـي إدارة العالقات 
العامة وخدمـة المتعاملين

توطيـن في 
العليا ا�دارة 

توطيـن في 
ا�دارة الوسطى 95%100%60%

برنامج التوطين في مطار الشارقة الدولي
خاصـة،  بأهميـة  الدولـي  الشـارقة  مطـار  لـدى  التوطيـن  برنامـج  يحظـى 
أنحـاء  مختلـف  مـن  مسـافر  مليـون   11 مـن  bكثـر  بوابـة  اعتبـاره  علـى 
الموظفـون  عليهـا  يحصـل  أن  يمكـن  التـي  الفوائـد  بيـن  ومـن  العالـم، 

المواطنـون:

  بتجربـة الدولـي  الشـارقة  مطـار  فـي  ا6ماراتيـون  الموّظفـون  يحظـى 
تطويـر  لهـم  تتيـح  الثقافـات  متعـّددة  بيئـة  فـي  العمـل  مـن  فريـدة 

العالميـة. مسـتوى  إلـى  بهـا  واالرتقـاء  وقدراتهـم  مهاراتهـم 
  يسـهم برنامـج التوطيـن فـي مطـار الشـارقة الدولـي بتعزيـز المهارات

فـي  ا6ماراتييـن  المواطنيـن  مشـاركة  فـرص  مـن  ويزيـد  ا6ماراتيـة 
عمـل. أي سـوق  الوظائـف ضمـن 

  يعـّزز الدولـي  الشـارقة  مطـار  مثـل  رئيسـية  مؤّسسـة  فـي  العمـل 
إنتاجيـة المواطنيـن ا6ماراتييـن ومـا لهـذا اbمـر مـن تأثيـر إيجابـي علـى 
إلـى  با6ضافـة  المعيشـية  راحتهـم  عائالتهـم ومسـتوى  عيـش  نمـط 

عـام. بشـكل  ا6قتصـادي  القطـاع  إجمالـي 
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بتقديـم     الشـارقة  ديوفـري  شـركة  تلتـزم 
وأمهـر  العاليـة،  الجـودة  ذات  المنتجـات 
الموظفيـن وأفضـل تجربـة للتسـوق فـي السـوق الحرة للمسـافرين. ومع 
تطويـر  علـى  ديوفـري  شـركة  تعمـل  الدولـي،  الشـارقة  مطـار  تطـور 

متاجرهـا لتلبيـة االحتياجـات المتنوعة لزبائنهـا المختلفين.
يهـدف تنويـع نطـاق المنتجـات فـي مطـار الشـارقة الدولـي إلـى تلبيـة 
الدولـي  الشـارقة  مطـار  ولجعـل  تطلًبـا،  المسـافرين  أكثـر  احتياجـات 
وجهـة مثاليـة للحصـول علـى منتجـات فاخـرة وقطـع تذكاريـة متنوعـة. 
تجـارة  فـي  عاًمـا   50 مـن  Iكثـر  تمتـد  خبـرة  ديوفـري  شـركة  تمتلـك 
مـن  جعلتهـا  التـي  اIسـباب  مـن  واحـد  وهـذا  للمسـافرين  التجزئـة 
متجـر   2,000 الشـركة  تديـر  وحالًيـا  العالـم.  فـي  الحـرة  اIسـواق  رواد 
مـن  وغيرهـا  البحريـة  والموانـئ  السـياحية،  والسـفن  المطـارات،  فـي 
شـركة  تتعـاون  الشـارقة،  وفـي  العالـم.  حـول  السـياحية  الوجهـات 
تجربـة  تقديـم  مـن  الشـركة  يمّكـن  ممـا  للطيـران  العربيـة  مـع  ديوفـري 
السـوق الحـرة فـي الجـو كمـا علـى اIرض. للمزيـد مـن المعلومـات حـول 

.www.dufry.com اQلكترونـي  الموقـع  زيـارة  الرجـاء  ديوفـري  شـركة 

الطيـران  خدمـات  فـي  متخصصـة  عالميـة  شـركة  هـي  للطيـران  جامـا 
تمتلـك  لعملياتهـا.   Tمقـر الدولـي  الشـارقة  مطـار  مـن  وتتخـذ  الخـاص 
جامـا للطيـران أكثـر مـن 44 موقعـW مختلفـW حـول العالـم وتشـغل أكثـر 
مـن 150 طائـرة رجـال أعمـال وذلـك يجعلهـا إحـدى شـركات طيـران رجـال 
اIعمـال الرائـدة فـي العالـم. كمـا أنهـا توفـر نطاًقـا واسـًعا مـن خدمـات 
طائـرات رجـال اIعمـال بمـا فيهـا إدارة طائـرات رجـال اIعمـال، والطائـرات 
الثابتـة، والصيانـة، وخدمـات برمجيـات  المسـتأجرة، والعمليـات اIرضيـة 

الطيـران. 
للتعامـل  امتيـاز  ترخيـص  للطيـران  جامـا  ُمنحـت   ،2012 عـام  فـي 
مـع طائـرات رجـال اIعمـال فـي مطـار الشـارقة الدولـي. لـذا تقـدم جامـا 
365 يوًمـا  للطيـران فريًقـا متخصًصـا يعمـل علـى مـدار السـاعة وخـالل 

اIعمـال.  رجـال  Qدارة حركـة طائـرات  السـنة  فـي 
جديـدة   صالـة  للطيـران  جامـا  افتتحـت   ،2014 عـام  مـن  يوليـو  فـي 
المخصصـة للطيـران  الجويـة  الخدمـات  لتكـون مركـزT متكامـًال لتقديـم 
برنامـج  مـن  اIولـى  للمرحلـة  الشـركة  إتمـام  مـع  هـذا  ويأتـي  الخـاص. 
االسـتثمار فـي مطـار الشـارقة الدولـي بمقـدار 25 مليـون دوالر أمريكـي. 
خدمـات  الدولـي  الشـارقة  مطـار  فـي  للشـركة  الجديـدة  الصالـة  تقـدم 
حصريـة للمسـافرين مـن كبـار الشـخصيات، بمـا فـي ذلـك إنهـاء إجراءات 

الوصـول  مـن  دقيقـة   15 خـالل  الطائـرة  واصطفـاف  والجـوازات  الجمـارك 
لمبنـى القادميـن. وباQضافـة إلـى ذلـك، تقـدم المحطـة الجديـدة خدمات 
حيـث  المطـار  فـي  التوربينيـة  والمحـركات  الخاصـة  للطائـرات  الصيانـة 
فـي  الواسـعة  الخبـرة  ذو  الشـركات  مـن  واحـدة  للطيـران  جامـا  تعتبـر 
الرجـاء  للطيـران،  جامـا  حـول  المعلومـات  مـن  للمزيـد  الصيانـة.  مجـال 

.www.gamaaviation.com اQلكترونـي  الموقـع  زيـارة 
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كجـزء من الشـارقة لخدمات الطيران، 
تقـدم خدمـات هـال نطاًقـا واسـًعا مـن 
خدمـات المطـار والعـروض للمسـافرين لتمثـل الطريقـة ا+مثـل للوصـول 
ومغـادرة مطـار الشـارقة الدوليـة بـكل سـهولة. يمكنـك حجـز الخدمـات 
والعائـالت  ل=فـراد،  والمغـادرة  الوصـول  عـروض  تتضمـن  وهـي  مسـبًقا 
وخدمـة  بسـرعة،  والمغـادرة  السـفر  إجـراءات  وإتمـام  والمجموعـات، 
فقـط)  المسـبق  (للحجـز  القادميـن  مبنـى  إلـى  الطائـرة  مـن  الليموزيـن 
بدرجـة  الخاصـة  االنتظـار  صالـة  إلـى  الدخـول  بصالحيـة  ذهبيـة  وحزمـة 
ا+عمـال. أمـا الخدمـات ا+خـرى المتوفـرة فـي مطـار الشـارقة الدولـي فهـي 
ا+متعـة  حمـل  خدمـات  واQلغـاء)،  اQيـداع  فيهـا  (بمـا  التأشـيرات  خدمـات 
والتغليـف، وتنسـيق الزهـور، والدخـول إلـى قاعـة االنتظـار وخدمـة بـاص 
العربيـة للطيـران مـن وإلـى دبـي ورأس الخيمـة. للمزيـد مـن المعلومـات، 
الرجـاء زيـارة الموقـع االلكترونـي www.hala-services.com، أو االتصـال 
بمركـز خدمـات هـال علـى الرقـم 5141200 6 971+، أو البريـد اQلكترونـي

hala-services@sharjahaviation.com

لخدمــات  الشــارقة  تعتبــر 
الطيــران إحــدى الشــركات الرائــدة فــي تقديــم خدمــات المناولــة ا+رضيــة  
داخــل اQمــارات العربيــة المتحــدة. حيــث تجمــع الشــركة فريًقــا مكوًنــا 
احتياجــات  تلبيــة  لضمــان  وذلــك  متخصــص،  موظــف   1,800 مــن 
ومتلطبــات المتعامليــن علــى مــدار 24 ســاعة يومًيــا، 7 أيــام أســبوعًيا، 
مــع حركــة  الطيــران  الشــارقة لخدمــات  و52 أســبوع ســنوًيا. تتعامــل 
الشــحنات مــن  طــن   180,000 مــن  وأكثــر  طائــرة،   75,000 حوالــي 

و11 مليــون مســافر ســنوًيا.
وهـي تقـدم خدمـات متنوعـة تتـراوح مـا بيـن خدمـات الترحيـب فـي 
المطـار وقاعـات االنتظـار إلـى التعامـل مـع ا+متعـة، والشـحنات، وخدمـات 
وشـغف  تمـرس  علـى  دليـل  إال  هـذا  ومـا  الطائـرات،  وغسـيل  المـدارج 

الجـوي. القطـاع  بخدمـة  الطيـران  لخدمـات  الشـارقة 
للمزيـد مـن المعلومـات حـول الخدمـات التـي تقدمهـا الشـارقة لخدمـات 
.www.sharjahaviation.com الطيـران، الرجـاء زيـارة الموقـع االلكترونـي
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ألفا لخدمات الطيران
تجربــة طعــام فريــدة على ا�رض وبين الســحب

طعــام  تجربــة  اليــوم  المســافرون  يتوقــع 
الطائــرة.  متــن  علــى  نوعهــا  مــن  فريــدة 
جذابــة  بطريقــة  المقــدم  اللذيــذ  فالطعــام 
الزبائــن علــى  رضــا  فــي كســب  عامــل مهــم 

الســحب. وبيــن  ا�رض 
المــورد  الطيــران  لخدمــات  ألفــا  تعتبــر 
مطــار  فــي  التمويــن  لخدمــات  الرئيســي 
الفهــم  هــو  يميزهــا  ومــا  الدولــي،  الشــارقة 
والمأكــوالت  المفضلــة  ل@طعمــة  العميــق 
ألفــا  تســتمر  المســافرين.  لــدى  الرائجــة 
والتــذوق،  باالبتــكار،  الطيــران  لخدمــات 
للتأكــد  وذلــك  اليــوم،  مــدار  علــى  واالختبــار 
مــن تلبيــة توقعــات الزبائــن ســواًء علــى متــن 

خارجهــا.  أو  الطائــرة 
التمويــن  خدمــات  تقديــم  جانــب  إلــى 

مــن  المغــادرة  الطيــران  لشــركات  التقليديــة 
مطــار الشــارقة الدولــي، تســتمر ألفــا لخدمــات 
الطيــران بالتقــدم كمــورد لخدمــات التمويــن 

الفعاليــات. أثنــاء  الطعــام  وتحضيــر 
وجهاتهــا  ســجل  إلــى  الشــركة  أضافــت 
خــال  والمقاهــي  المطاعــم  مــن  العديــد 
داخــل   Qموقعــ  12 حالًيــا  لتديــر   ،2016 عــام 

محيطــه  وفــي  الدولــي  الشــارقة  مطــار 
هــو مطعــم  إلــى مطاعمهــا  إضافــة  وأحــدث 
 .2016 يونيــو  فــي  افتتــح  الــذي  ”تــاج“ 
2017 عــام  فــي  بالتوســع  الشــركة  وتســتمر 
الشــارقة  مطــار  فــي  شــركاء  مــع  بالتعــاون 
 Qســعي وذلــك  الطيــران،  وشــركات  الدولــي 
المتعلقــة  الخدمــات  أفضــل معاييــر  لتقديــم 

والشــراب. بالطعــام 
بيــن  الطعــام  تتنــاول  أكنــت  ســواء 
مــن  ثقــة  علــى  كــن  ا�رض،  علــى  أو  الغيــوم 
ــك أعلــى  ــران ســتقدم ل أن ألفــا لخدمــات الطي
للتفاصيــل.  واالنتبــاه  االهتمــام  مســتويات 
ألفــا لخدمــات  المعلومــات حــول  مــن  للمزيــد 
االلكترونــي الموقــع  زيــارة  الرجــاء  الطيــران، 

.www.alphagroup.com

ا�طباق اللذيذة المقدمة  
بطريقة جذابة عامل مهم 

في كسب رضا الزبائن على 
ا�رض وبين السحب.
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   الكتاب السنوي 2017   شركات الطيران

مطــار الشــارقة الدولــي   

المســافرون   

الشــحن   

المســافرون / الشــحن   

قائمة شركات الطيران للركاب العاملة في 
مطار الشارقة الدولي:  

  العربية للطيران

  ايــر بلو 

  الخطــوط الجويــة الهنديــة

  الخطــوط الجويــة الهنديــة 
(إكسبرس)

  أطلــس جلوبال

  مصــر للطيــران

قائمة شركات طيران الشحن الجوي العاملة 
في مطار الشارقة الدولي:

  شركة مصر للطيران للشحن الجوي

  طيران ا9تحاد للشحن

  لوفتهانزا للشحن الجوي

  الخطوط السعودية للشحن الجوي

  الخطوط الجوية السنغافورية للشحن

  ســاذرن أيــر

  جيــت أيرويز

  الخطــوط الجويــة الدولية 
الباكســتانية

  الخطــوط الجويــة القطريــة

  شــاهين للطيــران

  مؤسســة الطيران العربية الســورية

  الخطــوط الجويــة اBوزباكســتانية
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شركات الطيران    مطار الشارقة الدولي   

نقرب مجتمعات العالم ببعضها
 يعتبر مطار الشــــارقة الدولي بوابة دولية مناســــبة لكل من رحالت المســــافرين 

وجميع أنواع الشــــحن الجوي

تجعـل  التـي  العديـدة  ا/سـباب  بيـن  مـن 
مطـار  عبـر  برحلتهـم  يسـتمتعون  المسـافرين 
إليـه  الوصـول  سـهولة  هـي  الدولـي  الشـارقة 
مـن  السـفر  راحـة  إلـى  إضافـة  الخدمـة،  وكفـاءة 
بموقـع  الدولـي  الشـارقة  مطـار  ويتمتـع  خاللـه. 
العربيـة  اCمـارات  دولـة  داخـل  مهـم  اسـتراتيجي 
مركـز  عـن  دقائـق   10 إال  يبعـد  ال  حيـث  المتحـدة، 
كمـا  بالنشـاط،  تعـج  التـي  الشـارقة  مدينـة 
الشـمالية. اCمـارات  مـن  إليـه  الوصـول  ويسـهل 
وأيضـM يربـط العديـد مـن الوجهات عبر شـركات 

طيـران بـارزة ومـن بينها العربيـة للطيران.
تتوجه  التي  الطيـران  شـركات  وتسـّير  كمـا 

العربي،  والمشـرق  الهندية،  القـارة  شـبه  إلـى 
وآسـيا  الشـرقية،  وأوروبـا  أفريقيـا،  وشـمال 
يوميـة  رحـالت  ذلـك،  مـن  وأبعـد  الوسـطى 
الدولي،  الشارقة  مطار  وإلى  من  للمسافرين 
بيـن  والتواصـل  أقـرب  العالـم  يصبـح  حيـث 

أسـهل. شـعوبه 
الشـريان  الدولي،  الشـارقة  مطـار  ويعتبـر  كمـا 
مدة  أقل  يوفـر  والـذي  الشـحن  لقطـاع  الرئيسـي 
مجـال  فـي  يوميـن  إلـى  تصـل  ممكنـة  عبـور 
توفـره  مـا  مقابـل  البحـــري   - الجـــوي  الشـحن 
الغربـي  السـاحل  موانـئ  عبـر  الشـحن  خدمـات 

المتحـدة. العربيـة  اCمـارات  لدولـة 
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   الكتاب السنوي 2017   الشــارقة هي وجهتي

1. بحيرة خالد
تعتبـر البحيـرة مـن أكثـر المواقـع مالءمـة للتصويـر، حيـث 
مـالًذا  وتمثـل  الرائـع  الكورنيـش  علـى  خالـد  بحيـرة  تقـع 
هادًئـا ومريحـ8 للنفـس. وتحـاط المسـاحة المائيـة الكبيـرة 
للمشـي،  المخصصـة  والممـرات  واAشـجار  بالنباتـات 
طولهـا يبلـغ  مدهشـة  مـاء  نافـورة  البحيـرة  وتتوسـط 

100 متر.    

2. القصباء
لمـا  اAول  الطـراز  مـن  سـياحية  وجهـة  القصبـاء  أصبحـت 
مـن  تتضمنـه  ومـا  رائـع،  عمرانـي  طابـع  مـن  بـه  تتمتـع 
اPمـارات  عيـن  عجلـة  وبهـا  متنوعـة،  ومقاهـي  مطاعـم 

3 2

1

االسـتمتاع  يمكـن  وكذلـك   .Vمتـر  60 طولهـا  يبلـغ  التـي 
بجولـة بالعبـرة عبـر قناتهـا المائيـة. وتسـتضيف القصبـاء 
المبتكـرة  اAنشـطة والفعاليـات، والمعـارض  العديـد مـن 
التـي تقـدم أعمـال رواد الفـن في الشـرق اAوسـط والعالم 

فـي مركـز مرايـا للفنـون.  

3. السوق المركزي 
والـذي  خالـد،  بحيـرة  مـن  بالقـرب  المركـزي  السـوق  يقـع 
العمـارة  يجسـد  الشـارقة  فـي  مهـم  تسـوق  مركـز  يعتبـر 
اPسـالمية. تجّول في متاجر السـوق التي يزيد عددها على
600 متجـر، والتـي تقـدم مجموعـة متنوعـة مـن المالبـس 
واPلكترونيـات والذهـب والمجوهـرات والسـجاد والتحـف. 

040-043-Arb-Destination_V3.indd   41040-043-Arb-Destination_V3.indd   41 26/01/2017   12:25:44 PM26/01/2017   12:25:44 PM



40

الشــارقة هي وجهتي    مطار الشارقة الدولي   

عاصمة الثقافة
النشــاطات والوجهــات والمعالــم التي يجــب عليك أال تفوتها

الراسخـــة  الثقافيـــة  بهويتهـــا  الشارقـــة  تشتهـــر 
وتراثها المميز والتي أرسـى دعائمها صاحب السـمو 
الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضو 
 ،1998 عـام  ففـي  الشـارقة.  حاكـم  ا=علـى  المجلـس 
عاصمـة  لقـب  اليونسـكو  منظمـة  قبـل  مـن  منحـت 
2014 اختيـــرت عاصمـــة  الثقافـة العربيـة؛ وفـي عـام 
السـياحة  عاصمـة  ُسـميت  ثـم  اIسـالمية،  للثقافـــــة 

العربيـة فـي العـام الـذي يليـه. 
 ،Mمسـجد و662   ،Nمتحفـ  17 يقـارب  مـا  وبوجـود 
الفعاليـات  جانـب  إلـى  الدولـي،  للكتـاب   Nومعرضـ
النشـاطات  مـن  الواسـع  والطيـف  المرموقـة،  الفنيـة 
مجموعـة  الشـارقة  تضـم  والترفيهيـة،  الرياضيـة 
التـي تأسـر قلـوب  الثقافيـة والتاريخيـة  المعالـم  مـن 

وا=عمـار. الجنسـيات  شـتى  مـن  زوارهـا 
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   الكتاب السنوي 2017   الشــارقة هي وجهتي

7. الرياضات المائية في الشارقة
الرياضـات  لممارسـة  مناسـبة  بيئـة  ا�مـارات  منـاخ  يوفـر 
الخـان  بحيرتـا  تشـتهر  حيـث  العـام.  طـوال  المائيـة 
أمـا  الميـاه،  علـى  التزلـج  هـواة  أوسـاط  بيـن  والحمريـة 
الكورنيـش،  إلـى  الذهـاب  فيمكنهـم  السـباحة  لمحبـي 

الممـزر. وشـاطئ  الخـان  شـاطئ 

8. بيت الفراشات
حيـث  الشـارقة،  فـي  الحديثـة  الوجهـات  أحـد  يعتبـر 
النـور مجموعـة  يضـم بيـت الفراشـات الواقـع فـي جزيـرة 
جميـع  مـن  االسـتوائية  الفراشـات  مـن  باKلـوان  مفعمـة 

حديقـة  داخـل  بحرّيـة  تتجـّول  والتـي  العالـم،  أنحـاء 
الحـرارة.  مضبوطـة  وواسـعة  مغلقـة 

9. مليحة
مشــروع  فــي  الســاحرة  المنطقــة  تاريــخ  اكتشــف 
افتتحــت  والــذي  واKثريــة  البيئيــة  للســياحة  مليحــة 
يقـــــع   .2016 عـــام  أوائـــل  منــه  اKولــــى  المرحلـــة 
كــم   50 بعــد  علــى  التراثـــــي  السياحـــــي  المشـــــروع 
تعــود  ومقابــر  آثــاًرا قديمــة،  ويضــم  الشــارقة،  شــرقي 

الميــالد. قبــل  الســنين  ^الف 

79

8
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الشــارقة هي وجهتي    مطار الشارقة الدولي   

4. متحف الشارقة للحضارة ا�سالمية
�الف  تعـود  فنيـة  قطعـة   5000 حوالـي  المتحـف  يضـم 
الشـارقة.  فـي  المتاحـف  أروع  مـن  واحـد  وهـو  السـنين، 
تتنـوع هـذه القطـع مـن المخطوطـات القديمـة والعمـالت 
إلـى التحـف الفريـدة، وا5قمشـة، والمجوهـرات، والمالبس 

واالختراعـات العلميـة مثـل االسـطرالب.

5. مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية
التعـرف  للـزوار  يمكـن  التثقيفـي،  المركـز  هـذا  فـي 
علـى النطـاق الواسـع مـن الحيوانـات التـي تعيـش فـي 
 Gأصبـح معظمهـا مهـدد والتـي  العربيـة،  الجزيـرة  شـبه 

الفصائـل  علـى  تعـرف  فعـًال.  انقرضـت  أو  باالنقـراض 
الحيوانيـة المحليـة مـن الزواحـف والطيـور، باUضافـة إلـى 
الوشـق، وقـط الرمـال، والذئـاب، وغـزال المها، ثم شـاهد 

جمـال الفهـد النـادر والنمـر العربـي.

6. متحف الشارقة للخط العربي
(قلب  التراث  منطقة  في  المدفع  حمد  بيت  في  يقع 
العربي.  بالخط  لالستمتاع  رائع  موقع  وهو  الشارقة)، 
عربية  نصوص`  تحمل  التي  اللوحات  تساعد  حيث 
الموروث  هذا  صون  على  وا5شكال  بالحروف  منقوشة 

العربي. الثقافي 

6 5

4
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   الكتاب السنوي 2017   دليل

الشارقة لخدمات الطيران

مكتـب المدير العام
ت: 5141111 06

mjmahmood@airarabia.com :ب

إدارة الشحن الجوي
ت: 5141105 06

gjacob@sharjahaviation.com :ب

خدمات هال
ت: 5141241 06

halacontroller@sharjahaviation.com :ب

قسـم الموارد البشرية
ت: 5141105 06

imayoub@sharjahaviation.com :ب

موردو الخدمات

للطيران  العربية 
ت: 5088888 06

ألفــا لخدمات الطيران 
ت: 5581133 06

sharjah@alpha-group.ae :ب

ديوفري الشـارقة - السوق الحرة
ت: 5581145 06

doris.daniel@ae.dufry.com :ب

وكالة مطار الشــارقة للسفريات 
ت: 5618888 06

reem@sata.ae :ب

الشؤون ا1دارية 
ت: 5084110 06

asst.diradmin@sharjahairport.ae :ب

شـؤون تقنية المعلومات
ت: 5084057 06

it@sharjahairport.ae :ب

شـــؤون تنميــة
المـوارد البشريـة

ت: 5084128 06
hrd@sharjahairport.ae :ب

إدارة العالقات العامة 
وخدمــة المتعاملين  

ت: 5084020 06
prcs.supv3056@sharjahairport.ae :ب

إدارة التأشيرات وشــؤون المتعاملين   
ت: 5084111 06

dir.visa@sharjahairport.ae :ب

المركزي  ا:رشيف 
ت: 5084187 06

archives@sharjahairport.ae :ب
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دليل    مطار الشارقة الدولي   

دليل أرقام
مطار الشارقة الدولي

لالتصــال بمطــار الشــارقة الدولــي، اضغط الرقم المطلــوب بعد إدخال رمز االتصال 
با.مــارات العربيــة المتحــدة (971+) والرمز المحلي (6) الخاص بالشــارقة

هيئة مطار الشــارقة الدولي

الرئيس مكتب 
ت: 5084101 06

chairmanoffice@sharjahairport.ae :ب

المدير مكتب 
ت: 5084008 06

dsaaoffice@sharjahairport.ae :ب

إدارة الشــؤون القانونية  
ت: 5081090 06

legal@sharjahairport.ae :ب

دائرة الطيران المدني بالشــارقة

الرئيس مكتب 
ت: 5081004 06

maria.kevork@dca.shj.ae :ب

المدير مكتب 
ت: 5081031 06

hamda.alhammadi@dca.shj.ae :ب

إدارة االتصال المؤسسي  
ت: 5084013 06

Jawahir.aljarwan@dca.shj.ae :ب

عمليــات دائــرة  
المدني  الطيران 

ت: 5081006 06
mariam.alali@dca.shj.ae :ب

الشؤون ا-دارية  
ت: 5081060 06

noura.alsuwaidi@dca.shj.ae :ب

التجارية ا-دارة 
ت: 5081512 06

com.services@sharjahairport.ae :ب

المالية ا-دارة 
ت: 5084161 06

finance@sharjahairport.ae :ب

إدارة خدمات المبنى
ت: 5084182 06

terminal.services@sharjahairport.ae :ب

إدارة التسـويق وعالقات المتعاملين
ت: 5081500 06

info@sharjahairport.ae :ب

إدارة الهندسة والتطوير 
ت: 5084500 06

engg-sec@sharjahairport.ae :ب

إدارة الخدمات المســاندة 
ت: 8054069 06

it@sharjahairport.ae :ب

النقل الجوي وخدمات الطيران المدني  
ت: 5081017 06

sheikha.alsuwaidi@dca.shj.ae :ب

المالية ا-دارة 
ت: 5081027 06

shahd.taryam@dca.shj.ae :ب
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