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یعتبر ھذا المطار  ھو اول مطار في دبي ، حیث تم 

، وكان مطار بسیط جدا  1959انشاؤه   في عام 
وصغیر ، ومع التطور السریع الذي اجتاح دبي 

اتسع ھذا المطار لیصبح من اكبر مطار  في الشرق 
 االوسط وواحد من اكبر المطارات في العالم باسره ، وافضلھا   وأسرعھا نمواً .  

 ویحتوي ھذا التحفة على ثالثة مباني تنقسم كتالي 
 المبنى االول : تھبط  بھ جمیع الخطوط  الدولیة .

 خطوط جویة اقتصادیة فقط  4المبنى الثاني : تھبط علیھ 
 المبنى الثالث : ھو مبنى عصرى جدا وھو مبنى لخطوط  طیران االمارات فقط . 

 
 

 مطار دبي الدولي 
 

Dubai International Airport  
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ویجب علیك ات تعرف بان  المبنى االول والثالث بالقرب من بعضھما البعض ، بینما یقع المبنى الثاني في الجانب  
 االخر من المطار . 

 
ویتوجب علیك التاكد من اي المباني تنطلق رحلتك ، ویحتوي المبنى  االول والثالث على خط للمترو ، كما یتوفر 

 )  وھو لنقل المسافرین ما بین المباني الثالثة التي ذكرت آنفا .Shuttle Busباص (
 

وتحتوي جمیع المباني الثالثة على خدمات رائعة  للمسافرین ، فھي تحتوي على بنك وصرافة وغیرھا من الخدمات 
 التي تجعل المسافر ال یساوره القلق قبل االنطالق في رحلتة .

 
 

باالضافة لھذه الخدمات الرائعة فان وجود السوق الحرة في مطار دبي والذي یعتبر من اكبر االسواق الحرة في 
العالم ، وھي مكان رائع للتسوق واالستمتاع باالوقات التي تسبق السفر وتعقبھ وھي الخیار االفضل لشراء ھدایا 

 ذات خصوصیة راقیة وذات جودة عالیة .
 

یتوجب علیك تغییر عملتك في المطار إلى عملة البلد المذكور (االمارات ) او سحب مبلغ من المال من جھاز 
 الصراف اآللي في المطار ، وذلك في حالة لم تكن قد قمت بتغییر عملتك في بلدك قبل الشروع في رحلتك المذكورة .

 
 لمزید من االطالعات عن مطار دبي 

www.dubaiairport.com 
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 كیف یمكنك الذھاب إلى المدینة  
 

اذا كانت رحلتك إلى دبي عن طریق الجوالت 
السیاحیة من بلدك ، فسوف تجد من ینتظرك في 

 المطار لینقلك إلى الفندق الذي سوف تقیم بھ .
وتقدم اغلب الفنادق في دبي خدمة مطار للنزالء بھا 

 في حالة الحجز المسبق ، مقابل سعر معین .
 

اما اذا كانت رحلتك دون جوالت سیاحیة ولم تكن قد 
حجزت مسبق فندق لالقامة بھ ، فاالفضل عدم 

استخدام المترو او الباص ، واستخدام سیارة االجرة 
اشخاص ، فالتاكسي ھو االفضل كوسیلة مواصالت من المطار إلى قلب  4او  3(التاكسي ) خاصة في حالة كنتم 

 المدینة .
 ویعتمد سعر التاكسي على المكان المقصود وموقع الفندق الذي تود االقامة بھ . 

ذكرنا مسبقا بان ھناك وسائل مواصالت یمكنك استخدامھا من المطار إلى قلب المدینة ، وسوف نوضح كل وسیلة 
 على حده .

 
 سیارة االجرة (التاكسي ) -1

عند الخروج من بوابة المطار سوف تشاھد طوابیر من سیارات االجرة في انتظارك ، مقابل المباني الثالثة  التي 
درھم  ، ویعتمد ذلك على موقع الفندق الذي  95إلى  40یحتویھا المطار ، ویصل السعر بالنسبة للتاكسي حوالي من 

 تود الذھاب الیھ واالقامة بھ .  

 

 



 See Dunia - Dubaiدبي                                                                        -شوف الدنیا 

 المترو -2 
اذا كنت على درایة كافیة بالمترو ولم تكن تلك 

زیارتك االولى لدبي فیمكنك مشاھدة المترو في 
المبنى  االول والثالث  ، ویمكنك استخدامھ اذا 

 اردت ذلك .
 
 الحافلة (الباص ) -3

توجد العدید من حافالت المدینة مقابل المطار ، 
ولكن اذا لم تكن على درایة كافیة بالباص 

ومساره،ن فاالفضل عدم استخدمھ ولك حریة 
 االختیار .

 
Al Maktoum International Airport 

 مطار آل مكتوم الدولي 
 

 یقع ھذا المطار بالقرب من جبل علي ، وھو مطار انشأ حدیثا ،وتھبط على ھذا المطار إلى االن خطوط معدودة 
وربما كان مستقبال اكثر احتواء للخطوط الدولیة االخرى .جیدا في استقبال العدید من السیارات واالثاث وغیر 

 ذلك  .
 التاكسي .-فان كانت رحلتك على مطار آل مكتوم ، فان افضل الطرق للذھاب إلى المدینة ھو سیارة االجرة 

 
www.dwc.ae/project-details/al-maktoum-international-airport 
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