MEDIA RELEASE
Qatar Airways Cargo Receives an Award for the Highest Cargo Uplift
from Nepal
The award emphasises the crucial role played by the cargo carrier in
supporting trade in Nepal

25 August 2021
DOHA, Qatar - Qatar Airways Cargo, the world’s leading air cargo carrier was awarded by Nepal
Freight Forwarders Association (NEFFA) for achieving the highest export tonnage (2850 tonnes)
out of the country for 2020. The award was handed over in Kathmandu during the annual Nepal
Cargo Day celebration organised by NEFFA on 29 July 2021.
The awards are held every year by the association to honour the top three carriers for their roles
in supporting the country’s exports. Qatar Airways Cargo has been securing the first position for
the highest uplift from Nepal for more than a decade.
Mr. Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo at Qatar Airways Cargo commented: “I am proud and
humbled to receive the award for highest exports from Nepal. I extend my heartfelt gratitude to all
our teams who go above and beyond to support our customers. Their dedication and team work
especially during the challenging times of the pandemic last year has been vital. We also
appreciate the trust and support of our customers, local authorities and business partners.”
Nepal is a key market for the airline and it has been operating flights to its capital city, Kathmandu
since 1997. The airline’s export market share in 2020 was 45% of the total exports from Nepal
while imports constituted 44%. Qatar Airways Cargo currently operates double daily flights to and
from Kathmandu for the month of August, offering more than 150 tonnes of cargo capacity each
week, each way. Through its hub in Doha, the airline connects Nepal with important export
destinations in the USA, Europe, Australia and Asia.
During the pandemic, it played a crucial role to facilitate trade in Nepal and support the country
and businesses with import and export requirements and even introduced passenger freighters
on ad hoc basis, along with its scheduled flights to and from Kathmandu, to ensure continuity of
trade.

--- ends ---

About Qatar Airways Cargo:
Qatar Airways Cargo, the world’s leading international air cargo carrier is based in Doha, State of
Qatar. It serves a global network of more than 60 freighter destinations and 140 passenger
destinations utilising freighters, belly-hold passenger flights, passenger freighters and mini
freighters. The airline’s freighter fleet includes two Boeing 747-8 freighters, 26 Boeing 777
freighters and six B777-300ER mini freighters. It also has an extensive road feeder service (RFS)
network.
With considerable investments in its products, services, quality handling, infrastructure, facilities,
people and procedures at each of its destinations, the cargo carrier provides high operating
standards for the transportation of cargo. Qatar Airways Cargo remains committed to
sustainability and giving back to communities it serves through its sustainability programme
WeQare, built on the key pillars of sustainability: environment, society, economy and culture.
For further information contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 40222200, Fax: +974 40225350
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa
Website: www.qrcargo.com

بيان صحفي
القطرية للشحن الجوي تحصد جائزة جديدة في نيبال
الجائزة الجديدة تؤكد الدور المهم الذي تقوم به القطرية للشحن الجوي في دعم قطاع التجارة في نيبال

 25أغسطس 2021
الدوحة ،قطر  -حازت القطرية للشحن الجوي على جائزة أكبر سعة لصادرات الشحن من قبل اتحاد وكالء الشحن الجوي في نيبال ،وذلك
بفضل تحقيقها ألعلى سعة من صادرات الشحن إلى خارج البالد لعام  2020والتي بلغت  2850طناً .وتم تسليم الجائزة في كاتماندو خالل
االحتفال السنوي بجوائز الشحن الجوي الذي نظمه االتحاد بتاريخ  29يوليو .2021
ويمنح االتحاد هذه الجوائز كل عام لتكريم أكبر ثالث شركات شحن جوي تلعب دورا ً مهما ً في دعم صادرات البالد .وقد حافظت القطرية
للشحن الجوي على المركز األول ألكثر من عشرة أعوام لتحقيقها أعلى سعة من صادرات الشحن في نيبال.
وقال السيد غيوم هالو ،رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية" :نفتخر بالحصول على جائزة أعلى سعة من صادرات
الشحن من نيبال .وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد فريقنا الذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمة ودعم عمالئنا ،حيث كان
تفانيهم وعملهم الجماعي ،ال سيما في أحلك األوقات خالل العام الماضي؛ عامالً حيويا ً لنجاحنا .كما أننا نقدر الثقة والدعم الذي نتلقاه من
جميع عمالئنا والسلطات المحلية والشركاء التجاريين".
وتعد نيبال سوقا ً رئيسيا ً للناقلة القطرية التي تشغل رحالت جوية إلى العاصمة كاتماندو منذ عام  .1997وقد بلغت حصة الناقلة من
صادرات الشحن في عام  2020نسبة تصل إلى  %45من إجمالي الصادرات من نيبال ،في حين شكلت الواردات نسبة  .%44وتسير
القطرية للشحن الجوي حاليا ً رحلتين يوميا ً من وإلى كاتماندو خالل شهر أغسطس ،مما يتيح سعة شحن تصل إلى أكثر من  150طنا ً
أسبوعيا ً في كل اتجاه .كما تتيح الناقلة القطرية العديد من وجهات االستيراد والتصدير في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وأستراليا
وآسيا ،وذلك عبر مقر عملياتها في الدوحة ،مطار حمد الدولي.
ولعبت القطرية للشحن الجوي دورا ً مهما ً في دعم نيبال وقطاع التجارة فيها خالل فترة انتشار الجائحة ،مع تلبية متطلبات وإجراءات
االستيراد والتصدير ،كما قامت أيضا ً بتشغيل طائرات الركاب المخصصة للشحن ،فضالً عن الرحالت المجدولة من وإلى كاتماندو ،للحفاظ
على استمرار حركة التجارة في البالد.
-انتهى-

نُبذة عن القطرية للشحن الجوي:
تعد القطرية للشحن الجوي واحدة من شركات الشحن الجوي الدولية الرائدة في العالم ،ومقرها مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر .وتشغل
طائرات الشحن التابعة لها إلى أكثر من  60وجهة للشحن ،وأكثر من  140وجهة للركاب ،من خالل تشغيل طائرات الشحن ،ونقل
البضائع في الجزء المخصص للشحن على طائرات الركاب ،والشحن على متن طائرات الركاب ،وطائرات الشحن الصغيرة .ويضم

أسطول القطرية للشحن الجوي طائرتي شحن من طراز بوينغ  747-8و  26طائرة شحن من طراز بوينغ  ،777و 6طائرات شحن
صغيرة من طراز بوينغ  .B777-300ERكما تدير القطرية للشحن الجوي شبكة موسعة من طرق التوصيل الفرعية (.)RFS
وبفضل االستثمارات الكبيرة في المنتجات ،والخدمات ،والمناولة عالية الجودة ،والبنى األساسية ،والمرافق ،والموظفين ،واإلجراءات في
جميع وجهاتها؛ تتيح القطرية للشحن الجوي تقديم أعلى معايير التشغيل للشحن الجوي .وتواصل الناقلة القطرية التزامها باالستدامة
ومساعدة المجتمعات التي تشغل طائراتها إليها من خالل برنامجها الخاص باالستدامة  ،WeQareالمبني على الركائز الرئيسية
لالستدامة وهي  :البيئة ،والمجتمع ،واالقتصاد ،والثقافة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على:
مجموعة الخطوط الجوية القطرية ،قسم الشؤون اإلعالمية
هاتف+974 40222200 :
فاكس+974 40225350 :
بريد إلكترونيqrmedia@qatarairways.com.qa :
الموقع اإللكترونيwww.qrcargo.com :

