معلومات عن مطار حمد الدولي
وجهة بحد ذاتهللمسافرين العصريين
حقبة جديدة من االزدهار ....
افتتح مطار حمد الدولي في مايو  2014برؤية مشتركة من سمو األمير الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية .وبمباشرة
المطار لعملياته التشغيلية ,بدأت حقبة جديدة لقطاع الطيران في قطر والعالم .تعمل قطر
صاحبة أحد أسرع االقتصادات نمواً في العالم ،على تنويع اقتصادها واالبتعاد به عن االعتماد
على الهيدروكربونات ،وتعزيز مكانة البالد كمركز للسياحة والثقافة والتعليم والعلوم واألبحاث.
ومطار حمد الدولي هو جزء ال يتجزأ من هذه المعادلة ،ويسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية
قطر الوطنية .2030
 ...بروز مطارا عصريا وطموحا
مطار حمد الدولي مطار جديد ومتطور شيّد الستقبال أكبر الطائرات في العالم ومن بينها طائرة
ايرباص  .A380استقبل مطار حمد الدولي  35.27مليون مسافر وسجل  222,321حركة طائرات
في  .2017ويتمتع المطار حالياً بطاقة استيعابية تبلغ  8,700مسافر في الساعة ،أي أكثر من
 30مليون مسافر سنوياً ،ومع إكمال عملية التوسعة سيتمكن من استيعاب أكثر من  50مليون
مسافر سنوياً .ويهدف المطار إلى أن يكون واحداً من أكثر المطارات فعالية من الناحية
التشغيلية في العالم ،مع مراعاة التركيز على المسافرين ووضعهم في صلب استراتيجيته.
موقع استراتيجي بين شرق العالم وغربه ...
يحتل المطار موقعاً استراتيجياً بين شرق العالم وغربه ،ويخدم أكثر من  150وجهة في جميع
القارات .وال يبعد نحو  %80من سكان العالم سوى  6ساعات طيران من مطار حمد الدولي،
وهو ما يجعل المطار بوابة ليس فقط لقطر بل لمنطقة الخليج والعالم بأسره.
 ...مطار يقدم أفضل تجربة سفر
تم تصميم المطار الفخم ليكون وجهة بحد ذاته ،حيث يوفر أفضل تجربة سفر للمسافرين
العصريين .وانسجاماً مع رؤية "المطار الذكي" ،فقد بدأ المطار في استخدام العديد من التقنيات
المتطورة لضمان تجربة سفر متميزة و سلسة وخالية من المتاعب منذ لحظة الوصول وحتى
الصعود إلى الطائرة ،بشكل يقلل الوقت المستهلك ويضمن الراحة.
يوفر مطار حمد الدولي العديد من الخدمات والمرافق التي تجعل حركة المسافرين فعالة
وسهلة مثل خدمة قطار نقل المسافرين في مبنى المطار ،و 138مكتباً لتسجيل الدخول ،و50
مكتباً لتفتيش الجوازات ،و 40بوابة إلكترونية .ويوفر المطار أفضل خدمات الضيافة في العالم
حيث يضم  12صالة مختلفة تبلغ مساحتها المجتمعة أكثر من  80,000متر مربع ،تليق بخدمات
الخمس نجوم التي توفرها الخطوط الجوية القطرية والمطار الفاخر .كما يضم المطار فندقاً خاصاً
وملعبي سكواش وصالة رياضة ،ومسبحاً ومنتجعاً صحياً تقع جميعها على بعد دقائق من بوابات
المغادرة.
مطار حمد الدولي موطن أسرع خطوط الطيران نمواً ...
يعتبر مطار حمد الدولي مركز الخطوط الجوية القطرية ،إحدى أسرع خطوط الطيران نمواً في
العالم وتسيّر رحالتها إلى أكثر من  150وجهة في العالم ما يجعل من الدوحة مركزاً للسفر
ألغراض العمل والترفيه.

 ...وخدمات شحن حديثة ومتسارعة النمو
تبلغ مساحة مبنى الشحن في مطار حمد الدولي  55,000متر مربع موزعة على مستويين.
والمبنى مستقل بذاته يستوعب  11طائرة عريضة  ،ويضم  42حوضاً لتحميل البضائع .ويعتمد
المبنى بشكل كبير على األنظمة اآللية ويحتوي على مناطق خاصة للفئات المختلفة من
الشحنات مثل الحيوانات الحية ،والبضائع الخطرة ،والبضائع القابلة للتلف ،واألدوية الحساسة
للحرارة.
وبإمكان النظام الجديد مناولة  5700شحنة في نفس الوقت وما يصل إلى  1.4مليون طن من
البضائع سنوياً .وسيرتفع ذلك إلى  2.8مليون طن عند اكمال المبنى.
وال يزال التوسع مستمراً ...
يضع المطار المسافرين نصب عينيه في خططه للتوسع التي تركز بشكل قوي على زيادة
السعة و توفير مرافق إضافية .وتسير خطط توسيع المطار جنباً إلى جنب مع استمرار نمو
الخطوط الجوية القطرية ،ليسهم ذلك في تحقيق هدف قطر الطموح بأن تكون العباً كبيراً في
السوق الدولية.
المبنى األميري – جوهرة فريدة في مطار حمد الدولي
تكريماً لألسرة المالكة على دعمها الحكيم لمطار حمد الدولي ،فقد تم تشييد المبنى األميري
الفريد من نوعه .ويتميز المبنى بأنه ال يحتوي على أية أسطح عمودية ،ويشبه مجموعة من
األشرعة ويتميز بتصميمه وعملية بنائه الدقيقة والمبتكرة .يضم المبنى العديد من الصاالت ومن
بينها المجلس الرئيسي (صالة اللقاءات االجتماعية واألعمال) ،والمجلس الوزاري ،وصالة كبار
الشخصيات ،والصالة الخاصة ،والتي جهزت جميعها بأثاث من تصميم المصمم العالمي مارك
نيوسون .وشيدت في المبنى ساحة تشريفات قطرها  80متراً بخلفية زجاجية ترتفع 26.5
متراً .وتتصل الساحة بجسر تشريفات مفتوح للمسافرين هو األول من نوعه في العالم.
جوائزنا دليل على تميزنا
نال مطار حمد الدولي مؤخراً تصنيف "مطار فئة خمس نجوم" من سكاي تراكس ،ما يجعله
واحداً من خمسة مطارات في العالم تحصل على هذه المكانة المرموقة .كما حصل المطار
على تصنيف خامس أفضل مطار في العالم" في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس  .2018ونال
المطار كذلك لقب "أفضل مطار في الشرق األوسط" ألربعة أعوام على التوالي ،ولقب "أفضل
خدمة موظفين في الشرق األوسط" لثالثة أعوام على التوالي.

