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:البرنامج الوظيفي  
:يتألف مخطط المطار الداخلي من األقسام التالية  

 

: ويتألف من :مبنى المطار- 1  

 

وهً صالة عامة الستقبال وتودٌع المسافرٌن ٌسمح بدخولها من قبل أي :صالة الجمهور- 

:          شخص وتتضمن  

.أركان انتظار-   

.استعالمات-   

.بنوك صٌرفة-   

.مطعم-   

.مقاهً-   

  .(......,تذكارات , جرائد , سلع )سوق تجاري - 

.كبائن هاتف -   

.مركز برٌد -   

.مكاتب خدمة المسافرٌن-   

.كوات لعناوٌن النقل لمختلف شركات الطٌران -   

.(تكسً , تأجٌر سٌارات  )كوة من أجل سٌارات األجرة -   

.مكتب حجوزات فندقٌة-   

.مسجد -   

.معرض-   

.أدراج ومصاعد كهربائٌة-   

.خدمات صحٌة للجنسٌن-   

 

 



وهً صالة تفصلها عن الصالة السابقة مجموعة من الحواجز :  صالة المغادرون-

: وهً   

.منطقة تفتٌش المسافرٌن والحقائب المحمولة-   

.تسلٌم األمتعة وتقدٌر الوزن حٌث ٌتم نقلها عن طرٌق سٌور ناقلة -   

.(أمن عام  )منطقة لتدقٌق الجوازات و األوراق الثبوتٌة -   

 

 
 

أمن , الهجرة و الجوازات , بهو المغادرون , مدخل المغادرون : وتتضمن الصالة 

حاجز خاص ,  (منها مأجورة )قاعات شرف , مدخل لرجال األعمال , المطار

.(الدرجة األولى)لتفتٌش رجال األعمال   

 

 وهً صالة ٌنتظر فٌها المسافر حتى ٌتم تجهٌز الطائرة :منطقة االترانزيت- 

لالنطالق وٌعتبر المسافر فٌها بحكم الذي غادر البالد وعادة تفتح للخارج اما 

.بواسطة بوابات أرضٌة أو بواسطة ممرات تلسكوبٌة تصل للطائرة مباشرة  

 أركان انتظارــ دورات مٌاه ــ – مقاهً – مطاعم –أسواق حرة :وتلحق بها 

.هواتف    

 

.(ممرات تلسكوبٌة )جسور  :صالة القادمون  -    

  .(منطقة تدقٌق الجوازات واألوراق الثبوتٌة)                          أمن عام 

.                           أقشطة تسلم األمتعة   

  .(تفتٌش جمركً)                           الجمارك 

.                           األمن   

 

 

تفتٌش

مٌزان

أمن عام

ترانزٌت

بوابات

بوابة

أمن عام

أقشطة األمتعة

جمارك



 

.أقشطة تتوزع علٌها األمتعة:  منطقة تسلم األمتعة -  

.أمتعة القادمٌن                               

.                            قسم المفقودات   

.                            شعبة تفتٌش الحقائب   

 

.الحجر الصحً الطبً و الزراعً:        قسم الخدمات -   

.المستوصف                              

.(لتموٌن الطائرة وخدمة مطعم الطائرة )                            مطعم الطائرة   

.                                                  مكتب خدمة التنظٌف  

:وتتألف من: ادارة مبنى المطار-   

.مكتب المدٌر العام للمطار-   

.معاون المدٌر العام للمطار-   

وتشرف على ترتٌب وقوف الطائرات فً الساحات و : شعبة التنسٌق والحركة - 

اعطاء المعلومات عن أماكن وقوف الطائرات والساحات الشاغرة من أجل 

.الطائرات القادمة كما تقوم باالشراف على نزول وخروج الركاب من الطائرة  

وتقوم باالعالن عن الرحالت القادمة والمغادرة باعالن صوتً : شعبة االعالنات - 

و مرئً باالضافة النزال أرقام الرحالت على الموازٌن و األقشطة لكً ٌسهل على 

.المسافر القادم التعرف على القشط  الذي ٌحمل حقائبه   

تحتوي على ضابط بشكل مستمر من أجل االشراف على :شعبة ضابط المطار- 

العملٌات التً تجري ضمن المطار حٌث أن عملها اداري وتتعاون مع شعبة 

.التنسٌق والحركة   

الوظٌفة األساسٌة لهذا المكتب هً استقبال المعلومات : مكتب معلومات الطٌارٌن - 

من مختلف المدن التً تبٌن حالة المطار فً هذه المدٌنة تقدم هذه المعلومات للطٌار 

لتبٌن له الطرق المغلقة والمطارات الغٌر جاهزة الستقباله وتتم المقارنة مع خطة 

.الطٌران الموضوعة لٌتم التعدٌل حسب الوضع األفضل   

.شعبة الكامٌرات و المراقبة-   

.مكتب دٌوان األمن العام -   

.مكتب اللجنة النقابٌة لمجمع ادارة العملٌات األرضٌة -   

.رئٌس شعبة ضباط المطار-   



.مكتب البرامج واالحصاء-   

.مكتبة-   

.مكتب مدٌرٌة العملٌات األرضٌة-   

.قسم شرطة المطار-   

. الخدمات  الصحٌة -   

 

:المباني الملحقة - 2  

و ٌعتمد تزوٌد المطار بأجهزة وشبكة متكاملة بتقنٌة المعلومات : القسم التقنً - 

باستخدام أحدث المعدات واألجهزة المربوطة بنظام متكامل من األلٌاف البصرٌة 

.والشبكات الالسلكٌة  

.برج المراقبة-   

.قسم األرصاد الجوٌة -   

.حجرة التدفئة والتكٌٌف-   

.الخدمات الصحٌة-   

تحتوي على سٌارات اطفاء الحرٌق بحٌث  (مبانً االطفاء )أبنٌة مكافحة الحرٌق - 

.تكون مقدمة السٌارة متجهة نحو الساحة الرئٌسٌة للمطار  

.خزانات الوقود -   

.مبانً االطعام -   

 

:التجهيزات الصناعية - 3  

تتوقف ضمنها الطائرات من أجل : هنغارات الطائرات و مراكز صٌانتها- 

.الصٌانةو الخدمة الدورٌة  وٌحوي على نظام تزوٌد الوقود  

.مبانً القدرة والمولدات الكهربائٌة-   

 

:مدرج الطائرة - 4   

 

Run  way 

. وطوله وعرضه ٌتحددان بنوعٌة الطائرات : المهبط   

Taxi track 

. وهو الجزء الممتد من المهبط ٌنقل الطائرة من المهبط الى ممر الطائرة     



Taxi way  

وهو ممر ٌوازي بالطول واالتجاه لمهبط الطائرة ومن خالل هذا :  الممر الموازي 

 الممر تصل الطائرة الى منطقة وقوفها أو ٌنقل الطائرة الى المهبط استعدادا لالقالع 

.ممرات االخالء السرٌع  

.ساحات وقوف الطائرات  

. وهً األجهزة تنتشر فً المطار وتساعد الطٌار على الهبوط:المساعدات المالحٌة  

.مواقف الطائرات   

 

:المرافق العامة- 5  

.الحدائق -   

.(مواقف لالنتظار الطوٌل والمؤقت )مواقف السٌارات -    

.ٌلحق بها كابٌنات لتأجٌر عربات نقل األمتعة مع أكشاك صرف العمالت   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Passengers and flights forecasts 

year International Annual 
change% 

 Annual 
change% 

Domestic   

 passengers  flights  passengers flights 
2005 2,598,868 1.12 32,764 1.05   
2006 2,996,199 1.153 29,032 0.09   
2007  3,365,730 1.123 30,410 1.05   
2008 3,621,596 1.07 38,992 1.28 163,399 4,743 
2009 3,697,026 1.02 40,533 1.03 124,911 4,048 
 expectant      
2010 4,436,431 1.2  1.27 149,893 5,141 
2011 5,323,717 1.2  1.27 179,872 6,529 
2012  6,388,460 1.2  1.27 215,846 8,292 
2013 7,666,153 1.2  1.27 259,846 10,531 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

9,199,384 
11,039,260 
13,247,112 
15,896,535 
19,075,842 
22,891,010 
27,469,212 

1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 

 1.27 
1.27 
1.27 
1.27 
1.27 
1.27 
1.27 

310,818 
372,982 
447,578 
537,094 
644,513 
773,410 
928,099 

13,374 
16,985 
21,571 
27,395 
34,791 
44,186 
56,115 

 expectant 
capacity 

   9300,000  
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