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شــركة ســكك الحديــد القطريــة التــي تعــرف اختصــاًرا بـ)الّريــل(، تأسســت 	 
فــي عــام 2011 بموجــب قــرار أميــري نــّص علــى أن  تتولــى الشــركة 
ــم  ــاد ث ــة فــي الب ــر شــبكة الســكك الحديدي ــم وتطوي مســؤولية تصمي

إدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا فــور إنجازهــا.

ــن 	  ــر م ــي قط ــل ف ــات النق ــة لتحدي ــواًل ناجح ــل” حل ــركة “الّري ــع ش تض
خــال مشــروعين رئيســيين وهمــا: متــرو الدوحــة الــذي يشــمل شــبكة 
ــط المناطــق  ــد معظمهــا تحــت األرض لرب ــة متطــورة يمت ســكك حديدي
ــذي  ــيل، ال ــرام لوس ــا، وت ــة وضواحيه ــة الدوح ــل العاصم ــية داخ الرئيس
ــتدامة  ــة ومس ــة ومائم ــل مريح ــيلة نق ــر وس ــرام توف ــبكة ت ــمل ش يش

ــة لوســيل. داخــل مدين

وتماشــيًا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، سيشــكل نظــام الســكك 	 
ــات  ــة احتياج ــة لتلبي ــض التكلف ــادي منخف ــل اقتص ــام نق ــة نظ الحديدي
نقلــة  إحــداث  فــي  ويســهم  اختافهــا  علــى  المســتخدمين  فئــات 
نوعيــة علــى صعيــد قطــاع المواصــات ممــا يعــزز اقتصــاد دولــة قطــر 

المتنامــي.

لمحة 
عامة



٠١
قامت شركة الّ��ل �إنشاء 

وتشغيل ٣ خطوط (األحمر – 
الذهبي - األخضر) تضم ٣٧ 

محطة �تو�ع كالتالي: الخط 
األحمر ١٨ محطة، والخط 

الذهبي ١١ محطة، والخط 
األخضر ١١ محطة.

الخط
األحمر

٠٢
يمتد من الوكرة في الجنوب إلى لوسيل في 

الشمال بطول ٤٠ كيلومت�ا. وهو أيًضا �ربط 
مطار حمد الدولي بمركز المدينة. وتوجد به 

١٨ محطة ويضم محطة البدع التي يمكن 
التبد�ل  فيها �ين الخطين األحمر واألخضر، 

ومحطة مشيرب التي يمكن التبد�ل فيها �ين 
الثالثة خطوط. ويشتمل الخط األحمر أيضًا 

على محطتي تبادل �ين المت�و وت�ام لوسيل 
هما محطتي لقطيفية ولوسيل QNB. إضافة 

لذلك يمكن الذهاب إلى استاد الجنوب من 
خالل محطة الوكرة واستاد الثمامة من خالل 

محطة المنطقة الحرة، واستاد ال�يت من 
خالل محطة لوسيل QNB، ويمكن الوصول 

لمنطقة فعاليات المشجعين في منطقة 
الكورنيش عن ط��ق محطة الكورنيش. 

الخط
الذهبي

يمتد من محطة �اس بوعبود في 
الش�ق إلى محطة الع����ة في الغرب 
بطول ١٤ كيلومت�ا. وتوجد ١١ محطة 

على طول هذا الخط، ويمكن 
بواسطته الوصول إلى استاد خليفة 

الدولي من خالل محطة المدينة 
ال��اضية، واستاد ٩٧٤ من خالل محطة 

�اس بوعبود، وسوق واقف من خالل 
محطة سوق واقف.

الخط
األخضر

٣
٠٣خطوط

يمتد من محطة المنصورة في 
منتصف مدينة الدوحة إلى محطة 

الرفاع – قطر مول في الغرب 
بطول ٢٢ كيلومت�ا. ويضم ١١ 

محطة. ويمكن بواسطته الوصول 
إلى استاد أحمد بن علي من خالل 
محطة الرفاع – قطر مول، واستاد 

المدينة التعليمية من خالل محطة 
المدينة التعليمية.

٣٧
محطة

٤ ٠
كيلومرتا

٢ ٢
كيلومرتا

١ ٤
كيلومرتا

٠٤

مترو 
الدوحة



يجســد تصميــم قطــار متــرو الدوحــة إرث وثقافــة المجتمــع القطــري ويجمعــه   •
بالتكنولوجيــا الحديثــة، وهــو مــن تصميــم وصناعــة شــركة كينكــي شــاريو المحدودة 

مــن خــال مصانعهــا الموجــودة فــي مدينــة أوســاكا اليابانيــة.

تــم تصميــم وبنــاء قطــار متــرو الدوحــة تماشــيا مــع معاييــر عالميــة المســتوى فــي   •
الحداثــة واالبتــكار، تعكــس تاريــخ دولــة قطــر وحضارتهــا، ويكشــف تصميــم الواجهــة 
األماميــة للقطــار عــن شــكل يتمتــع بالقــوة والرقــي فــي آن واحــد، وقــد تــم تطويــر 
هــذا التصميــم خصيصــا لمشــروع متــرو الدوحــة، حيــث تــم اســتيحاء التصميــم الداخلي 
مــن نمــط التصميــم المعمــاري الــذي تتميــز بــه مدينــة الدوحــة، جامًعــا مــرة أخــرى 

بيــن العناصــر التقليديــة والحديثــة.

يعــد قطــار متــرو الدوحــة، وهــو ذاتــي القيــادة، أحــد أســرع القطــارات بــدون ســائق   •
ــاعة. ــى 100 كم/الس ــرعته إل ــل س ــة، إذ تص ــي المنطق ــرعها ف ــم وأس ــي العال ف

110 قطــارات إجمالــي أســطول المتــرو، حيــث تــم تشــغيل األســطول بالكامــل ألول   	
ــرب 2021. ــة كأس الع ــي بطول ــرة ف م

يتألــف القطــار مــن 3 مقطــورات، إحداهــا للدرجــة الذهبيــة والعائليــة وأخرييــن   •
اقتصاديتيــن.

تتكــون الدرجــة الذهبيــة مــن 16 مقعــدًا والعائليــة مــن 26 مقعــدًا، فــي حيــن   •

مقعــدًا.  88 مــن  االقتصاديتــان  الدرجتــان  تتكــون 

تصل سعة القطار المؤلف من 3 مقطورات إلى 560 راكبًا.   •

زمن تردد الخدمة هو قطار في كل 2,75 دقيقة خال فترة الذروة.  •

القطــار مكيــف الهــواء وتتوافــر بــه خدمــات اإلنترنــت الاســلكي )واي فــاي( مجاًنــا   •
ألول 30 دقيقــة.

 ) RED DOTــرد دوت ــزة )ال ــى جائ ــام 2017 عل ــي الع ــة ف ــرو الدوح ــار مت ــاز قط ح  •
والتــي تعــد واحــدة مــن أهــم الجوائــز العالميــة فــي مجــال تصميــم المنتجــات 
.)iF International Forum Design GmbH الدولــي  التصميــم  )منتــدى  وجائــزة 

ــم 2018 تحــت  ــاز فــي التصمي ــزة االمتي ــرو الدوحــة جائ ــم قطــار مت ــال تصمي كمــا ن  •
فئــة قطــاع النقــل والمواصــات وذلــك مــن قبــل مجلــس التصميــم األلمانــي. وتعــد 
هــذه الجائــزة مــن أهــم الجوائــز العالميــة فــي مجــال تصميــم المشــاريع والمنتجــات 

بمختلــف فئاتهــا.

110 16 26 88 2.75560
Trains مقعدًامقعدًا راكبًادقيقة

 إجمالي أسطول
المترو

الدرجة 
االذهبية

درجة
العائات 

الدرجة 
االقتصادية 

 القطار
يعمل كل 

تصل سعة القطار المؤلف 
من 3 مقطورات إلى

قطار
مترو

الدوحة

مقعدًا



وفقــًا الســتراتيجية الميــل األول واألخيــر التــي تعتمدهــا شــركة “الّريــل” لتوفيــر تجربــة تنقــل متكاملــة، تــم تعزيــز   •
ــة. ــرو مــن خــال عــدد مــن الخدمــات المصاحب ــى شــبكة المت ــارات تنقــل ووصــول العمــاء إل خي

خدمــة حافــات مترولينــك: تنقــل الــركاب مــن وإلــى محطــات المتــرو مجانًا ضمــن المناطــق المحيطــة بالمحطات   •
فــي نطــاق 2 إلــى 5 كيلومتــرات.

خدمــة مركبــات متروإكســبرس: وهــي خدمــة نقــل مشــتركة لتوصيــل الــركاب إلــى محطــات متــرو الدوحــة فــي   •
ــو” بســعة 7 ركاب. ــات “مرســيدس فيت ــف أســطولها مــن مركب مناطــق محــددة حــول المحطــات ويتأل

ــن  ــة ضم ــرو الدوح ــركاب مت ــة ل ــة ثابت ــروه( تعرف ــات )ك ــركة مواص ــة لش ــرة التابع ــيارات األج ــة س ــدم خدم تق  •
مســافة 2 كــم حــول نطــاق المحطــات.

توفر محطات المترو أيضا مواقف للدراجات الهوائية، واالسكوتر في معظم المحطات.  •

بالنســبة للمشــاة وتســهيل حركتهــم فــي المحطــات وانتقالهــم مــن جهــة إلــى أخــرى فــي المحطــات، يوجــد   •
ــرًا. ــاة و12 جس ــًا للمش ــا 46 نفق ــرو بمجمله ــبكة المت ــي ش ف

توفر الّريل بالتنسيق مع وزارة المواصات مواقف )اركن وتنقل( حول محطات المترو.  •

هويــة لــكل خــط: تمتــاز المحطــات باســتخدام ألــوان فــي الديكــورات الداخليــة وأرضيــات   	
المحطــات لتعكــس الهويــة الخاصــة لــكل خــط مــن الخطــوط الثــاث، ممــا يســاعد الــركاب 

علــى تمييــز بيــن الخطــوط أثنــاء تواجدهــم فــي الشــبكة.

تصميــم الجــدران مســتوحى مــن عناصــر الثقافــة القطريــة. علــى ســبيل المثــال، تمتــاز   •
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــر فيه ــون األحم ــل الل ــر بتداخ ــط األحم ــات الخ ــي كل محط ــات ف األرضي
تواجــد هــذا اللــون بشــكل واضــح فــي منطقــة أرصفــة القطــارات. وتعكــس جــدران الخــط 
األحمــر حــركات األمــواج علــى ســطح البحــر، فيمــا جــدران الخــط الذهبــي مســتوحاة مــن 
التصاميــم الهندســية اإلســامية، وجــدران الخــط األخضــر مســتوحاة مــن التواصــل والتفاعل 

ــم. والتعلي

ــن  ــرًا بي ــات جس ــي المحط ــة ف ــاحات المقبب ــكل المس ــوس: تش ــاء المق ــوم الفض مفه  	
العمــارة التقليديــة فــي قطــر ومســتقبلها. إن مفهــوم الفضــاء المقــوس المعمــاري فــي 
محطاتنــا والمســتوحى مــن الخيــم يمثــل حلقــة وصــٍل بيــن العمــارة التقليديــة والمعاصــرة 

فــي دولــة قطــر.

ــة  ــرز المكان ــة الزرقــاء تب ــؤ والتموجــات اللوني ــوان اللؤل ــزدان بأل ــي ت جــدران المحطــات الت  •

الهامــة للؤلــؤ والبحــر فــي الثقافــة المحليــة لدولــة قطــر.

المســارات األرضيــة البــارزة: تضــم محطــات المتــرو مســارات أرضيــة بــارزة، وتقــوم هــذه   	
المســارات بوظيفــة توجيــه الــركاب مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة وتحديــد المناطــق التــي 
عليهــم االنتبــاه وتوخــى الحــذر عندهــا مثــل منطقــة رصيــف القطــارات وهــي تســاعدهم 

ــر االتجــاه.  ــة الســير أو الوقــوف وتغيي ــد إذا مــا كان بإمكانهــم مواصل أيضــا علــى تحدي

اإلضــاءة فــي المحطــات: علــى الرغــم مــن أنهــا تحــت األرض إال أن محطــات المتــرو تمتــاز   •
بإنارتهــا، حيــث اعتمــدت تصاميــم محطــات متــرو الدوحــة نمطيــن لإلضــاءة وهمــا اإلضــاءة 
الطبيعــي  النهــار  لضــوء  المماثلــة  Downlights واإلضــاءة  المدمجــة فــي األســقف 

.Skylights

ــم  ــل شــهادة نظــام تقيي ــد االســتدامة مث ــز عــدة علــى صعي حــازت المحطــات علــى جوائ  •
االســتدامة العالمــي جــي ســاس )GSAS( مــن فئتــي أربــع وخمــس نجــوم مــن قبــل 
ــا  ــازت عليه ــي ح ــزة LEED Gold والت ــرGORD  وجائ ــث والتطوي ــة للبح ــة الخليجي المنظم

محطــة مشــيرب.  

الهوية المعمارية 
المميزة لمحطات 

مترو الدوحة

الخدمات 
المصاحبة – تجربة 

تنقل متكاملة



تعــد محطــة مشــيرب المحطــة الرئيســية لمتــرو الدوحــة ونقطة   •
التقــاء الخطــوط الثــاث األحمــر واألخضــر والذهبــي وتقــع 
ــف. ــوق واق ــة وس ــب الدوح ــيرب قل ــة مش ــن مدين ــة م ــى مقرب عل

تعــد مــن أكبــر المحطــات فــي شــبكة متــرو الدوحــة حيــث تقدر   •
مســاحتها اإلجماليــة بنحــو 74 ألــف متــر مربــع. يبلــغ عمــق البناء 

الواقــع تحــت األرض 37 متــرًا.

يبلــغ طــول محطــة مشــيرب 345 متــرًا، وهــو أكبــر مــن ارتفــاع   •
ــر. ــي قط ــى ف ــول مبن أط

مساحة األرضية الداخلية للمحطة 88,000 متر مربع.  •

بلغــت نواتــج الحفــر فــي المحطــة أكثــر مــن 900,000 متــر   •
بحجــم  لمــلء 360 حمــام ســباحة  تكفــي  مكعــب وهــي 

أولمبــي.

العالميــة  فرســاي  جائــزة  علــى  مشــيرب  محطــة  حصلــت   •
لإلنجــازات المعماريــة للعــام 2020 عــن فئــة محطــات الــركاب.

علــى صعيــد االســتدامة حصلــت محطــة مشــيرب، علــى جائزتين   •
رئيســيتين همــا: شــهادة نظــام تقييــم االســتدامة العالمــي 
 2009 LEED فئــة 5 نجــوم )التصميــم والبنــاء( وشــهادة GSAS
الذهبيــة. بموجــب هــذا اإلنجــاز أصبحــت محطــة مشــيرب أحــد 
ــا مــن قبــل “جــي ســاس”  ــر الســكنية تصنيًف أعلــى المبانــي غي
فــي قطــر، وأول محطــة متــرو تحــت األرض تحصــل علــى 
شــهادة LEED الذهبيــة فــي العالــم. حصلــت محطــة مشــيرب 
ــال  ــي مج ــتراتيجيات ف ــا اس ــهادتين لتطبيقه ــن الش ــى هاتي عل
االســتدامة، وتوفيــر الميــاه، وكفــاءة الطاقــة، واختيــار المــواد، 

ــم.  ــي التصمي ــكار ف ــة، واالبت ــة واالقتصادي ــة الثقافي والقيم

74,000

88,000

360

متر مربع

متر مربع

حمام سباحة بحجم أولمبي

المساحة اإلجمالية  

 مساحة األرضية الداخلية

  تكفي لملء

حقائق 
عن محطة 

مشيرب

أثنــاء المرحلــة اإلنشــائية، اســتخدمت شــركة “الريــل” 21 آلــة   •
حفــر متطــورة إلنجــاز مشــروع متــرو الدوحــة. وبــدأت أعمــال 
ــام 2014. ــن الع ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــرو ف ــاق المت ــر بأنف الحف

فــي ســبتمبر 2015، دخلــت شــركة “الّريــل” موســوعة غينيــس   •
ــغيل 19  ــي وكان تش ــي العالم ــم القياس ــا للرق ــر تحطيمه إث
ــك عــن تشــغيلها  ــه، وذل ــة حفــر عماقــة فــي الوقــت عين آل
ــة( فــي وقــت  ــر عــدد مــن آالت الحفــر العماقــة )21 آل أكب

واحــد فــي إطــار مشــروع واحــد.

فــي 8 مايــو 2019، بــدأت عمليــات التشــغيل التجريبــي لمترو   •
ــة. الدوح

أجهــزة بيــع بطاقــات الرحــات متوفــرة فــي جميــع محطــات   •
ــة  ــا: البطاق ــات هم ــات الرح ــان لبطاق ــد نوع ــرو. ويوج المت

االقتصاديــة والبطاقــة الذهبيــة.

تتوافــر لوحــات وشاشــات إرشــادية توفــر معلومــات باللغتيــن   •
العربيــة واإلنجليزيــة فــي المحطــات وعلــى متــن القطــارات.

خدمــة اإلنترنــت الاســلكي )الــواي فــاي( متوفــرة علــى   •
ــة فــي أول  ــن القطــارات وفــي المحطــات، وهــي مجاني مت

30 دقيقــة، كمــا تتوافــر منافــذ كهربائيــة لشــحن األجهــزة.

تضــم شــبكة محطــات متــرو الدوحــة )37 محطــة( مســاحات   •
ــو 213  ــتوعب نح ــا تس ــع تقريًب ــر مرب ــا 9200 مت ــة قدره تجاري
محــًا تجارًيــا، و85 جهــازًا للصــراف اآللــي، و114 مــن أجهــزة 

ــة(. ــع )أجهــزة الخدمــة الذاتي البي

تعــد هــذه المســاحات التجاريــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي   •
دولــة قطــر التــي تلبــي احتياجــات العمــاء مــن مســتخدمي 

ــاء المجــاورة للمحطــات. الشــبكة وقاطنــي األحي

ــاء  ــركاب أثن ــة ال ــة لخدم ــق عام ــرو مراف ــات المت ــم محط تض  •
رحاتهــم وهــي مكيفــة بالكامــل وتشــمل كل محطة مكتب 
لخدمــة العمــاء )النــادي الذهبــي( وأجهــزة لشــراء بطاقــات 
الرحــات وشاشــات لعــرض مســتجدات الخدمــة ومعلومــات 
آنيــة عــن الرحــات. كمــا تحتــوي أيضــًا علــى أماكــن مخصصــة 

ــاه.  للصــاة ودورات مي

المحطــات مجهــزة بكاميــرات مراقبــة فــي األماكــن العامــة،   •
ــى ســامة  ــة حفاظــًا عل ومــزودة بغرفــة لإلســعافات األولي

ــركاب. ــن ال وأم

حقائق 
رئيسية عن 

مترو الدوحة

85 371149200
جهازًا للصراف اآللي مساحات تجاريةأجهزة البيعمحطة 

متر مربع



شبكة مترو الدوحة وارتباطها باستادات كرة القدم

Khalifa International Stadium
استاد خليفة الدولي

 Lusail Stadium
استاد لوسيل

هنــاك  3 اســتادات ســيتم توفيــر حافــات لنقــل الجماهيــر مــن المتــرو إليهــا والعكــس وهــي: الثمامــة،   	
ــت. ــوب، والبي والجن

خط المترو محطة المترو االستاد

الخط األخضر الرفاع – قطر مول أحمد بن علي 

الخط األحمر لوسيل - QNB  لوسيل 

الخط الذهبي راس بو عبود 974

الخط األخضر المدينة التعليمية المديمة التعليمية 

الخط الذهبي المدينة الرياضية خليفة الدولي 

وسيلة الوصول إلى االستاد خط المترو محطة المترواالستاد

حافات نقل الجماهير الخط األحمر الوكرة الجنوب 

حافات نقل الجماهيرالخط األحمرالمنطقة الحرة الثمامة

حافات نقل الجماهيرالخط األحمرلوسيل - QNB   البيت 

للمــرة األولــى منــذ أول بطولــة لــكأس العالــم فــي أوروغواي   •
عــام 1930، ستســمح المســافات المتقاربــة بيــن الماعــب في 
قطــر لمــن يرغــب مــن الجماهيــر بمشــاهدة مباراتيــن أو ثــاث 

يوميــا فــي الملعــب، خــال دور المجموعــات.

5 مــن إجمالــي اســتادات البطولــة الثمانيــة تقع ضمن مســافة   	
مشــي قريبــة مــن المتــرو، فــي حيــن أن الثــاث اســتادات 
األخــرى تتصــل بشــبكة المتــرو مــن خــال الحافــات التردديــة 

ــتادات. ــرو واالس ــات المت ــن محط بي

هنــاك خمــس محطــات تقــع ضمــن مســافة مشــي قريبــة   •
وترتبــط بخمــس اســتادات مــن خــال ممــرات المشــاة وهــي 
وراس  التعليميــة،  والمدينــة  مــول،  قطــر  الرفــاع  محطــات 

.QNB ولوســيل  الرياضيــة،  والمدينــة  بوعبــود، 

نظــام عمــل المتــرو مصمــم ليائــم ويلبــي احتياجــات   	
الفعاليــات العالميــة، مــع مراعــاة جاهزية محطــات المترو 
ذات الصلــة بالحــدث للتعامــل مــع الحشــود الضخمــة، 
وهــو مــا تــم اختبــاره بالفعــل خــال عديــد مــن الفعاليــات 

ــابقة. ــرى الس ــة الكب الرياضي

متــرو الدوحــة قــادر علــى تأمين عمليــات النقل لعــدد كبير   •
مــن الجماهيــر بيــن جميــع الماعــب ومناطق المشــجعين، 
باإلضافــة إلــى توفيــر النقــل لجميــع الــزوار الذيــن يرغبــون 
ــًدا عــن ســاحات كــرة  ــم قطــر بعي فــي استكشــاف معال
القــدم، فضــا عــن االســتمرار فــي خدمــة ســكان الدولــة 
لتلبيــة  المســتوى  عالميــة  نقــل  بخدمــات  وتزويدهــم 

ــة. احتياجاتهــم اليومي

ــال  ــل” بالتعــاون مــع منظمــي موندي تعمــل شــركة “الَري  •
2022 علــى المســاعدة فــي إدارة حشــود الــزوار لتســهيل 
ــرو وحتــى مدخــل  ــداء مــن مدخــل المت ــركاب ابت ــة ال رحل
ــر  ــال توفي ــن خ ــك م ــات وذل ــة اضطراب ــدون أي ــتاد ب االس
وســيتم  التنقــل.  ســهولة  لضمــان  متكاملــة  خدمــات 
تخصيــص فــرق لتنظيــم الحشــود خــارج المحطــات لضمــان 
ســامة جميــع الــزوار مــن خــال تطبيــق إجــراءات صارمــة 
مداخلهــا  وعنــد  المحطــات  داخــل  الزحــام  لتفــادي 
للتخفيــف التدريجــي مــن الضغــط الناتــج عــن تواجــد نقــاط 

ــات. ــد المباري ــل وبع ــر قب ــع الجماهي تجم

الخطــة التشــغيلية لشــركة الّريــل خــال كأس العالــم 
2022

37 محطــة فــي شــبكة متــرو الدوحــة و7 محطــات فــي   	
شــبكة تــرام لوســيل مفتوحــة للجمهــور.

ســاعات الخدمــة تبــدأ مــن 06:00 صباًحــا حتــى 03:00   •
فجــًرا فــي اليــوم التالــي مــن الســبت إلــى الخميــس، أمــا 
فــي يــوم الجمعــة تبــدأ الخدمــة فــي الســاعة 09:00 

صباًحــا وتســتمر أيضــًا حتــى 03:00 فجــًرا.

ــا لحاملــي بطاقــة  التنقــل بواســطة المتــرو والتــرام مجاًن  •
المشــجع )هّيــا(، وتوفيــر بطاقــات رحــات أســبوعية فــي 
ــا(. ــجع )هّي ــة المش ــي بطاق ــر حامل ــات لغي ــع المحط جمي

تشــغيل أســطول قطــارات متــرو الدوحــة بالكامــل )110   •
قطــارات(، حيــث ســتكون جميــع القطــارات إمــا فــي 

مترو
الدوحة وبطولة 

كأس العالم 
2022

الخدمــة أو فــي وضــع االســتعداد. كمــا ســيتم تشــغيل تــرام لوســيل باســتخدام مــا يصــل إلــى 18 قطــارًا للتــرام.

تشغيل القطار المكون من 6 مقطورات على الخط األحمر لمترو الدوحة، لمضاعفة الطاقة االستيعابية.   •

إيقاف العمل بتصنيف الدرجة الذهبية والعائلية على متن قطارات مترو الدوحة خال البطولة، واألولوية لمن يأتي أواًل.  •

زمن تردد القطارات )المدة الزمنية الفاصلة بين كل قطار واآلخر( 165 ثانية على خطوط المترو الثاث.  •

خدمــة جميــع ماعــب البطولــة الثمانيــة ومعظــم مناطــق الفعاليــات والمشــجعين فــي الدوحــة وحولهــا، بمــا فــي ذلــك مهرجــان   •
FIFA للمشــجعين، ومناطــق فعاليــات الســوق والكورنيــش.

يتوقع أن يتم نقل 30 إلى 50% من حشود الجماهير المتوجهة إلى الماعب من خال مترو الدوحة.  •

ترتيبات واسعة إلدارة الحشود خارج جميع محطات المترو لضمان عمل شبكة المترو دائًما بأقصى سعة دون حدوث إزدحام .  •



يخدم ترام لوسيل مدينة لوسيل التي تقع  شمال مدينة الدوحة، والتي تعد من أكبر مشاريع التطوير 	 
العقاري المستدامة في دولة قطر.

شبكة ترام لوسيل تتألف من نظام ترام متطور يربط بين النقاط الرئيسية والهامة داخل مدينة لوسيل، 	 
وتمتد على مسافة 19 كيلومترا.

تشمل الشبكة 4 خطوط تضم 25 محطة تربط مدينة لوسيل ببعضها البعض ويغطي الوجهات 	 
الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية واألبراج السكنية والمرافق الرياضية 

ومنطقة المارينا والوجهات األخرى في المدينة.

يتصل ترام لوسيل بشبكة مترو الدوحة عن طريق محطتي لوسيل QNBولقطيفية.	 

فــي 1 ينايــر 2022، باشــرت شــركة “الّريــل” المرحلــة األولــى مــن عمليــة   •
التشــغيل التجريبــي لتــرام لوســيل. تــم تشــغيل 7 محطــات علــى الخــط 
ــبليناد  ــوت واس ــادي اليخ ــا ون ــارع المارين ــا وش ــي المارين ــي ه البرتقال

ــيل.  ــط لوس ــة، ووس ــوب، ولقطيفي ــة جن ــة الطاق ومدين

ــم  ــز التحك ــال مرك ــن خ ــرام م ــغيلية للت ــات التش ــم بالعملي ــم التحك يت  •
الرئيســي بالعمليــات والــذي يقــع فــي المســتودع الرئيســي للتــرام 

فــي غــرب مدينــة لوســيل. 

ــا فــي الســاعة  تبلــغ الطاقــة التشــغيلية فــي تــرام لوســيل 1250 راكًب  •
بــكل اتجــاه فــي أي مــن الخطــوط األربعــة.

تــم تســجيل مــا يقــارب 98 مليــون ســاعة عمــل خــال المرحلــة اإلنشــائية   •
للمشــروع الــذي حصــل علــى عديــد مــن جوائــز الســامة الدوليــة مثــل 
الجائــزة الذهبيــة للصحــة والســامة مــن الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة 
لمنــع الحــوادث، وجائــزة المجلــس البريطانــي للســامة، حيــث تميــز 
المشــروع علــى صعيــد الســامة المهنيــة ولــم يتــم تســجيل أي حــوداث 

ــذ المشــروع.  ــرة تنفي رئيســية خــال فت

يمكــن للــركاب التنقــل بيــن شــبكتي تــرام لوســيل ومتــرو الدوحــة   •
باســتخدام بطاقــة رحــات واحــدة. ويســتطيع الــركاب اســتخدام بطاقــة 
رحــات متــرو الدوحــة ذاتهــا للتنقــل علــى تــرام لوســيل والتبديــل إلــى 
ــك مــن  ــة، وذل ــكل ساســة دون رســوم إضافي ــرو الدوحــة ب شــبكة مت

ــبكتين.  ــن الش ــل بي ــي التبدي ــال محطت خ

ــة  ــرو الدوح ــبكتي مت ــن ش ــل بي ــركاب التنق ــات لل ــات الرح ــح بطاق تتي  •
تشــمل  والتــي  المصاحبــة  الخدمــات  واســتخدام  لوســيل  وتــرام 
متروإكســبرس ومترولينــك. وعلــى الــركاب التأكــد مــن تمريــر البطاقــة 
ــزول  ــرام والن ــد الصعــود إلــى الت ــرام عن علــى الجهــاز القــارىء فــي الت

منــه لتجنــب دفــع رســوم إضافيــة. 

تــم تصميــم التــرام للتنقــل باســتخدام الشــوارع، بمــوازاة حركــة المــرور   •
والمشــاة. ويعتبــر التــرام أكثــر فعاليــة مــن حيــث اســتخدام الطــرق، 
ــيارة  ــو 40 س ــتخدام نح ــن اس ــي ع ــدة  تغن ــرام واح ــة ت ــث أن مركب حي

ــق. ــاحة الطري ــن مس ــر م ــزًا أكب ــغل حي ــي تش والت

يختلــف نظــام التــرام بطبيعتــه عــن المركبــات األخــرى التــي تســير فــي   •
ــة وال  ــرعة ثابت ــة وبس ــارات خاص ــى مس ــرام عل ــير الت ــث يس ــارع حي الش

ــرعة. ــف بس ــه التوق يمكن

ــى  ــاًدا عل ــق، اعتم ــى 10 دقائ ــن 2.5 إل ــة بي ــردد الخدم ــن ت ــراوح زم يت  •
الــذروة. فتــرة 
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تــم تصنيــع قطــارات تــرام لوســيل فــي فرنســا مــن قبــل شــركة   •
ألســتوم والتــي تعــد أحــد أكبــر الشــركات المصنعــة للقطــارات فــي 

العالــم.

يضــم أســطول قطــارات تــرام لوســيل 28 قطــارًا مــن طراز )ســيتاديس   •
ــة. ــاء األرضي ــة الكهرب ــى تغذي ــرام عل x05(، ويعتمــد الت

يختلــف التــرام عــن المتــرو حيــث يوجــد ســائق لــكل تــرام الــذي تبلــغ   •
ــًا. ــاعة تقريب ــم/ س ــه 60 ك ــوى ل ــرعة القص الس

يحتــوي كل قطــار تــرام علــى 64 مقعــدًا وتتألــف عرباتــه مــن فئتيــن   •
ــتيعابية  ــه االس ــغ طاقت ــة، وتبل ــة والعائلي ــا االقتصادي ــركاب وهم لل

اإلجماليــة  209 ركاب.

ــة  ــذ كهربائي ــات ومناف ــات للمعلوم ــرام شاش ــن الت ــى مت ــر عل يتوف  •
لشــحن األجهــزة. وعربــات التــرام مجهــزة بأنظمــة األمــن والســامة 

لضمــان ســامة الــركاب.

يعــد التــرام مــن األنظمــة الصديقــة للبيئــة حيــث يتــم اســتخدام   •
كهربائيــة. مكابــح  وأنظمــة  اإلضــاءة  فــي   LED أنظمــة 

يغلــب علــى التصميــم الداخلــي للتــرام اللــون األزرق والخطــوط   •
لتــرام  الخارجــي  التصميــم  أمــا  البحريــة،  البيئــة  المســتوحاه مــن 
لوســيل فهــو مســتوحى مــن شــكل )المحمــل(، وهــو المركــب 
الشــراعي التقليــدي الــذي كان ُيســتخدم فــي المنطقــة لصيــد 
اللؤلــؤ. إذ رّكــز مفهــوم التصميــم علــى البحــر متمثــًا فــي صيــد 
اللؤلــؤ باســتخدام المحمــل، ليســتمّد منــه عناصــر الســكون والهــدوء 
ــل  ــة وتتعام ــة للبيئ ــرام صديق ــم الت ــي تصمي ــدها ف ــي، ويجس والرق

مــع العوائــق المروريــة بشــكل أفضــل ســلس.

تمتــاز محطــات تــرام لوســيل بتصاميمهــا المســتمدة من عناصــر التــراث القطري   •
واإلرث التاريخــي لدولــة قطــر. تــم تطويــر تصميــم المحطــات مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار 3 عناصــر أساســية وهــي األلــوان المســتوحاة مــن صناعــة األقمشــة 
التراثيــة اليدويــة، والزجــاج الملــون المســتخدم فــي المنــازل التراثيــة، وأنمــاط 
الزخــارف الداخليــة والخارجيــة فــي األبنيــة القديمــة، وتــم دمــج هــذه الزخــارف 

فــي األرضيــات والجــدران الداخليــة للمحطــات علــى امتــداد الشــبكة.

تتضمــن شــبكة محطــات تــرام لوســيل، مســاحة قدرهــا 1500 متــر مربــع تقريًبــا   •
مخصصــة للمســاحات التجاريــة التــي تســتوعب نحــو 43 محــًا تجارًيــا، و16 

ــة(. ــة الذاتي ــزة الخدم ــع )أجه ــزة البي ــن أجه ــي، و16 م ــراف اآلل ــازًا للص جه

تضــم محطــات تــرام لوســيل مرافــق عامــة لخدمــة الــركاب أثنــاء رحاتهم وهي   •
مكيفــة بالكامــل وتشــمل كل محطــة مكتــب لخدمــة العمــاء وأجهــزة لشــراء 
بطاقــات الرحــات وشاشــات لعــرض مســتجدات الخدمــة ومعلومــات آنيــة عــن 
الرحــات. كمــا تحتــوي أيضــًا علــى أماكــن مخصصــة للصــاة للرجــال والنســاء، 
اإلعاقــة.  واإلنــاث وذوي  للذكــور  ميــاه منفصلــة  دورات  إلــى  باإلضافــة 
ــة واللوحــات اإلرشــادية  ــد مــن الشاشــات اإللكتروني وتتضمــن المحطــة العدي

للعمــاء.

المحطــات مجهــزة بكاميــرات مراقبــة فــي األماكــن العامــة، ومــزودة بغرفــة   •
ــركاب. ــن ال ــامة وأم ــى س ــًا عل ــة حفاظ ــعافات األولي لإلس
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