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دبي ذلك االسم الذي یجعل من نبض الحیاة حكایة 

اخرى ، تنساب بسھولة ، ھي نبض من التطور السریع 
الذي یابى  التوقف عند زوایا االرتقاء،  فاالفق ھي ما 

 خلقت لھ دبي الشموخ والعزة .
 

عند الحدیث عن المواصالت في دبي والشروع في توضیحھا بصورة دقیقة ، اوال البد من معرفة بان اغلب السیاح 
یستعینون بالجوالت المحلیة للذھاب إلى اطراف المدینة او باستخدام التاكسي ، كما ان المواصالت مریحة جدا ، 

 9صباحا إلى  7ولكن االفضل عدم استخدامھا في اوقات الزحمة ، وتتمثل اوقات الذروة في المواصالت من الساعة 
 مساء . 7مساء إلى  4صباحا ، ومن الساعة 

 
 ونتحدث عن اھم وسائل المواصالت في دبي 

 سیارة االجرة (التاكسي )  -1
 یسھل العثور،  على سیارة االجرة في دبي ، كما یمكنك االتصال باحدى شركات سیارات االجرة . 

 
 

  المواصالت
 

Transportation in Dubai 
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 3تستخدم جمیع سیارات االجرة العداد ، والذي یبدأ 
 25دراھم في المناطق العادیة ، بینما یبدأ العداد من 

درھم من المطار إلى  داخل المدینة ، ثم  بعد ذلك 
درھم ھذا بالنسبة للطریق    1.75لكل  كیلو متر  

 3من المطار ، اما باقي االماكن فیبدأ العداد من 
 دراھم . 3دراھم ولكل كیلومتر 

 
عند االستعانة  بشركات سیارات االجرة (التاكسي )

 دراھم . 7فیبدأ السعر في العداد من 
 

ركاب ، اما في حالة  4جمیع سیارات االجرة تنقل 
 ركاب  فعلیك االتصال  8رغبت بتاكسي لنقل 

  04– 2080808بالرقم التالي :  
 
 

تذكر في حالة طلبت المساعدة من الفندق المقیم بھ لتوفیر سیارة اجرة (تاكسي ) فانھ یوفر لك سیارة اجرة غالیة 
السعر قلیال ، ولكن في الغالب عند الخروج من بوابة الفندق سوف تشاھد سربا من سیارات االجرة في االنتظار فال 

 تقلق بھذا الخصوص .
 
 من وسائل المواصالت المتوفرة في دبي كذلك  

 
 الحافلة (الباص ) -2
 
 
 

وتحتوي الحافالت في دبي على 
خدمات راقیة وعصریة ، كما انھا 

مزودة باجھزة تكییف ، وینطبق ذلك 
ایضا على محطة الحافالت المزودة 

باجھزة التكییف كذلك  ، ولكن ان لم 
تكن على درایة كافیة بالباص ومساره 
وكانت رحلتك االولى لدبي ، فاالفضل 

عدم استخدام الباص ، كما انھ 
یستغرق وقتا طویال في الوصول ، 

 ولك حریة االختیار .
 
 

في حالة اردت الذھاب إلى احدى االماكن الغیر مشھورة ، وربما كان سائق التاكسي على غیر درایة بھا 
، فعلیك بمعرفة اقرب مكان مشھور من المكان المقصود لیتسن لسائق التاكسي توصیلك ومن ثم 

 تواصل مسیرك إلى المكان المقصود .
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 الوسیلة االخرى للمواصالت في دبي ھي :  
 

 المترو 
 

ربما یكون المترو في دبي من المفاجات السارة 
التي تعطیك مجاال للتنقل فیھا بسھولة ویسر 

 باالضافة لالسعار المنخفضة .
 
 
 

وتعتبر دبي ھي ثالث دولة عربیة تحتوي على 
المترو ، ما یمیز مترو دبي انھ عصري ومریح جدا، وھو  ممیز في العالم باسره ، ومن میزاتھ بانھ الكتروني ینقلك 

بدون الحاجة إلى سائق ،  وھذه المیزة تشمل جمیع مقصورات المترو االخرى ، فال یزید علیك ضغوط یومك بل 
على العكس تماما یعطیك مجاال 

لالسترخاء حتى الوصول للمحطة 
 المعنیة بالنسبة لك .

 
 
 
 

بدأ الخط االول لمترو  2009ففي عام 
دبي في العمل ، ویحتوي المترو على 

 خطین ھما االحمر واالزرق ، 
كیلو متر  35الخط االحمر على مسار 

وھو یبدأ من المطار إلى جبل علي 
سنوات حتى  4واستغرق انشاؤه 

االنتھاء ، ومن المتوقع ان تضاف لھ 
 العدید من المحطات مستقبال .
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 10وتتمثل حركة المترو كل  
دقیقة ، ویتراوح سعر التذكرة من 

درھم ، وھو   8.50درھم إلى  2
یحتوي  على مقصورات ذھبیة 

واخرى للنساء واالطفال ، 
وسوف نوجز الحدیث عنھا 

لیتسن للجمیع استخدام المترو 
 بیسر وراحة .

 
 
 

سعر التذكرة العادیة وھي بطاقة 
ذات اللون االحمر    )nolنول (

وھي لالستخدام لمرة واحدة ، اما 
اذا اردت استخدام المقصورة 

الذھبیة في القطار فعلیك بشراء 
بطاقة نول الذھبیة وھي تتمیز 

بان سعرھا ضعف سعر البطاقة 
العادیة  ، في حالة رغبت بالبقاء لفترة جیدة في دبي فعلیك شراء تذكرة 

 نول الرمادیة او الرصاصیة فھي االفضل الستخدامھا في حالتك .
 
 

 درھم . 16كما یمكنك شراء بطاقة اخرى لالستخدام لیوم كامل وھي بسعر 
 

ان لم تكن على درایة بالمترو او لم تستخدمة من قبل فال تقلق لذلك فقط 
یتوجب علیك استخدمھ مرة واحدة ، وسوف تصبح خبیرا في ذلك ، یرجع 

ذلك لسھولة استخدام مترو دبي 
والتوضیحات الشاملة التي زودات بھا 

 المحطات .
 
 
 

اما كیف یمكنك شراء تذكرة المترو ، 
فھناك الطریقة المعتادة من الشباك في 
محطة المترو ، او عن طریق الجھاز 
االلكتروني وھو یحتوي على اللغتین 

العربیة واالنجلیزیة ، وھو واضح  
جدا وسھل وباستطاعت ایا كان یجید 

 القراءة شراء التذكرة عبر الجھاز .
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تعرف دائما على مسیرك في محطات القطارقبل الشروع في الذھاب للمكان المقصود ، وذلك  بمشاھدة اخر محطة  
عبر الخریطة التوضیحیة في محطات القطار مثل محطة الراشدیة اذا كانت ھي االخیرة ماذا یسبقھا من محطات 

 وھل محطتك المقصودة من ضمن ھذا المسار ، او محطة الخور وھكذا یمكنك العثور على مسارك بسھولة ویسر .
 

اویمكنك طلب المساعدة من احدھم بعد ذكر المنطقة التي تود الذھاب الیھا واي المحطات المعنیة بذلك ، فاالغلبیة 
 من المقیمین یجیدون العربیة .

 
 الوسیلة االخرى من وسائل المواصالت 

 
 المونوریل 

 
اذا كنت ترغب في الذھاب إلى نخلة 

جمیرا فیمكنك استخدام المونوریل ، من 
بدایة ھذه الجزیرة االصطناعیة (النخلة ) 

 وحتى النھایة .
 

دقیقة ،  اما  15وتتمثل حركة القطار كل 
 16بالنسبة لالسعار ، فالذھاب فقط 

درھم ،  25درھم ، اما للذھاب واالیاب 
ویستخدم اغلب السیاح ھذه الوسیلة من 

المواصالت للذھاب ومشاھدة فندق 
 اتالنتس  ومشاھدة المنتزھات كذلك .

 
 وربما دمج خط المونوریل مستقبال مع خط مترو دبي ، ھناك مفاجات كثیرة تنتظرھا دبي وینتظرھا عشاقھا .

 
 كیف یمكنك الذھاب لباقي االمارات من دبي 

 
في حالة اردت الذھاب إلى باقي االمارات 

بالحافلة (الباص ) فان محطة الغبیبة 
الواقعة في بر دبي  بالقرب من كارفور 

والواقعة كذلك بالقرب من مترو الغبیبة ، 
ھي المعنیة بذلك حیث یمكنك منھا 

الذھاب بالباص إلى باقي االمارات عدا 
 ابوظبي فحركة الباص إلى ابوظبي 

 
دقیقة ، ویستغرق الوصول  40تتمثل كل 

 درھم . 25الیھا ساعتین ، والسعر 
 

 انظر خریطة دیرة وبر دبي   
لمزید من االطالعات عن وسائل 

 www.rta.aeالمواصالت :   

 

 


