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المــوقع :

تق���ع دولة قطر في منت�سف ال�ساحل الغربي من الخليج العربي 

�سرق���ي �سب���ه الجزيرة بين خط���ي ع���ر�س ) 27 - 24 و10 - 26 

�سم���ااًل ( وخطي ط���ول ) 45 - 50 و40 - 51 �سرق���ي جرينت�س ( 

وه���ي عبارة عن �سبه جزيرة تمتد باتجاه ال�سمال في مياه الخليج 

على م�ساحة 11.521 كيلومتًرا مربًعا .

الت�ضاري�س :

تتك���ون اأرا�سي �سبه جزي���رة قطر من �سط���ح �سخري منب�سط 

بوج���ه عام ، با�ستثناء بع�س اله����ضاب والتالل الكل�سية المتناثرة 

في منطقة )دخان( والتي تعلو )40( متًرا عن �سطح البحر وتقع 

ف���ي الطرف الغرب���ي للبالد ، كما يتميز �سط���ح قطر بالعديد من 

خوار والخلج���ان المنت�سرة  الظواه���ر الجغرافية ، منه���ا كثرة االأ

حوا�س والمنخف�سات التي يغلب وجودها في مناطق  �سافة اإلى ظاهرة االأ عل���ى �سواط���ئ البالد المختلفة ، باالإ

را�سي ال�سمالية وال��سطى في البالد من اأخ�سب المواقع التي تكثر فيها النباتات  ال�سم���ال والو�سط وتعتبر االأ

الطبيعية .
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المناخ :

ي����ضود قط���ر مناخ �سحرواي ، ف�سيفها ح���ار يتراوح معدله ال�سنوي بي���ن )°30 - °50( درجة مئوية خالل 

مطار في العادة  اأ�سه���ر ال�سي���ف ، و�ستاوؤها دافئ )بي���ن 8°-22°( قليل المطر . وال يتجاوز معدل هط���ول االأ

)75.2( مليمتًرا في ال�سنة .

ال�ضكــان :

ينح���در �سكان قطر الحاليين من القبائل العربية القديمة التي 

هاجرت من المناطق النائية في اأوقات مختلفة ابتداء من القرن 

ال�سابع وحتى مطلع القرن التا�سع ع�سر الميالدي .

عدد ال�ضكان :

يبلغ عدد �سكان قطر نحو )1.5( مليون ن�سمة مع زيادة �سنوية متوقعة بن�سبة 10 ٪، وي�سكن ما ن�سبته ٪83 

من  ال�سكان في العا�سمة الدوحة و�سواحيها وبالمناطق ال�سناعية.

الديانة واللغة :

�سالم هو الدي���ن الر�سمي للدولة ، اأما اللغة الر�سمية للدولة  االإ

نجليزية على نطاق وا�سع . فهي اللغة العربية وت�ستخدم اللغة االإ
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علم دولة قطر :

العل���م الوطن���ي لدولة قطر له لون اأحم���ر قاني ) عنابي ( يخترقه لون اأبي�س ، وب���ه ت�سعة ت�ساري�س تنفذ في 

الجزء العنابي اللون .

الن�ضيد الوطني :

ق�سًما بمن رفع ال�سماء

ق�سًما بمن ن�سر ال�سياء

قط�����ر �سبتق���ى ح�����رة

وفي��اء االأ ب���روح  ت�سم�و 

ل�ى �سي���روا على نهج االأ

نبي��اء وعلى �سي�����اء االأ

�سي���رة قط������ر بقل�ب���ي 

ب���اء االإ واأمج���اد  ع��ز 

ول�ين االأ الرج�ال  قط�ر 

حماتن������ا ي����وم الن��داء

ال����ضالم ي��وم  وحمائم 

الف��داء ي��وم  ج���وارح 
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اأ�سرة اآل ثاني :

�سرة اآل ثاني ا�سمها من عميدها ثاني بن محمد الذي تولى مقاليد الحكم في البالد ، وهم فرع  اكت�سبت اأ

من بني تميم الذين يت�سل ن�سبهم بم�سر بن نزار .

�سيقر ( من  ويعود تاريخ قدوم اآل ثاني اإلى قطر اإلى القرن الثامن ع�سر ، حيث كانوا قد عا�سوا في بلدة ) اأ

اإقليم الو�سم ، ثم ا�ستقروا في واحة الروي�س ، ثم اإلى الزبارة ، وفي منت�سف القرن التا�سع ع�سر ا�ستقروا في 

�سرة اآل ثاني . الدوحة بزعامة ال�سيخ محمد بن ثاني ، ويعتبر نظام الحكم وراثي في اأ

حكام اآل ثاني :

)1878 - 1850( ال�سيخ محمد بن ثاني 

)1913 - 1878( ال�سيخ جا�سم بن محمد اآل ثاني 

)1940 - 1913( ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم اآل ثاني 

)1948 - 1940( ال�سيخ حمد بن عبد اهلل اآل ثاني 

)1949 - 1948( ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم اآل ثاني 

)1960 - 1949( ال�سيخ علي بن عبد اهلل اآل ثاني 

)1972 - 1960( ال�سيخ اأحمد بن على اآل ثاني 

)1995 - 1972( ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاني 

)1995 حتى تاريخه( ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاني 

٭ مالحظة : على الرغم من تنازل ال�ضيخ عبد اهلل بن جا�ضم عن العر�س اإلى ابنه ال�ضيخ حمد بن عبد اهلل ، اإال اأنه عاد اإلى الحكم مرة 

اأخرى في عام 1948 بعد وفاة ابنه عبد اهلل وا�ضتمر لمدة عام واحد حتى وفاته في عام 1949 .
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نبذة عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاني اأمير البالد المفدى :

 ت�سلم �سم� ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاني مقاليد الحكم في البالد في يوم 27 من �سهر يونيو

�سرة اآل ثاني وال�سعب القطري .  عام 1995 بعد مبايعة من اأ

ول���د �سم���وه في الدوحة في عام 1952 ، ثم التحق بكلية �ساند هير�ست الع�سكرية الملكية 

البريطانية وتخرج منها عام 1971 وتدرج في المنا�سب والرتب الع�سكرية حتى رتبة لواء ، 

وعين قائًدا عاًما للقوات الم�سلحة القطرية .

لعب �سموه دوًرا رئي�ًسا في تطوير القوات الم�سلحة القطرية .

 ُع���رف عن �سموه تفانيه في العم���ل الوطني وا�ستقاللية ال�سخ�سية و�سعة الفك���ر والت�ساور في الراأي و�سعيه 

ن�سطة الريا�سية وال�سبابية وا�ست�سافة الدورة  الدوؤوب نحو تطوير المجتمع ، كما اعتنى �سموه عناية كبيرة باالأ

�سي�ية . ولمبية االآ االأ

نتاج  كما �سمل اهتمام �سموه ورعايته كافة حقول العمل الوطني وطور التعليم وال�سناعة والبنية التحتية واالإ

قت�ساد الوطني . �س�س ال�سناعة واالإ الغازي والبتروكيميائي ودعم اأ

�سالمي - موؤتمر قمة  كم���ا رعى العديد من الموؤتمرات مثل الموؤتمر االقت����ضادي العالمي - موؤتمر  القمة االإ

77 وال�سين وموؤتمر الديمقراطيات الحديثة والم�ستعادة .

خوة مع دول مجل�س  �ضجلت دولة قطر في عهد �ضموه ح�ضوًرا متميًزا على ال�ضاحة الدولية ، فبعد توثيق عرى االأ

التعاون وعلى ال�ضعيد العربي لتعزيز اأوا�ضر روابطها القومية مع الدول العربية وم�ضت قدًما نحو تثبيت اأركان 

جنبية من خالل الم�ضاورات المتبادلة والم�ضاهمة في الق�ضايا والم�ضائل التي  �ضداقتها  مع مختلف الدول االأ

قليم���ي والدولي . وخا�ضة في مجموعة دول عدم االنحي���از كما تراأ�ضت منظمة  ته���م حرك���ة التعاون وال�ضلم االإ
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من  �ضالمي ومجموعة ال�ضبعة وال�ضبعين وال�ضي���ن وح�ضلت على الع�ضوية غير الدائمة لمجل�س الأ الموؤتم���ر الإ

ن�ضان والمجل�س القت�ضادي والجتماعي وتراأ�س حاليًا مجموعة دول الديمقراطيات الجديدة  ومجل�س حقوق الإ

والم�ضتعادة .

زمة  يجابية الفاعلة كما �ضاهمت في حل الأ وتميزت الخارجية بالديناميكية والمرونة والتوازن وبالعالقات الإ

و�ضط وا�ضتقرار واأم���ن المنطقة وخا�ضة  ال�ضيا�ضي���ة اللبناني���ة ب�ضورة مبا�ضرة ودعمت ال�ضالم ف���ي ال�ضرق الأ

اإقليم الخليج .

ن�ضانية وقوات حفظ ال�ضالم . و�ضاركت في العمليات الإ

و�ضمة من دول عربية واإ�ضالمية واأجنبي���ة تقديًرا لجهوده المتميزة في  وق���د ح�ضل �ضموه على عديد م���ن الأ

تقوية العالقات الثنائية وتطوير مجالت التعاون مع هذه الدول .

اأهــم المــدن والقـــرى :

مدينة الدوحــة :

وه���ي العا�ضم���ة . وتقع ف���ي منت�ض���ف ال�ضاحل ال�ضرق���ي ل�ضبه 

جزي���رة قطر ، وت�ض���كل مركًزا ثقافًيا وتجارًي���ا مهًما وفيها ميناء 

تج���اري كبير ، ومطار دولي حديث يربطها بمختلف اأنحاء العالم 

ويعي����س فيها اأكثر من ملي���ون ن�ضمة . وتذخر الدوح���ة بالحدائق 

العام���ة والفن���ادق الفخمة والمجمع���ات التجارية الكب���رى واأهم 

المعالم الح�ضارية البارزة .
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مدينة م�سيعيد :

ولى في قط���ر ، وقد ارتبط���ت ن�ضاأتها  المدين���ة ال�ضناعي���ة الأ

بظهور النف���ط في  البالد ، وتقع على ال�ضاحل ال�ضرقي الجنوبي 

من البالد ، ويوجد بها ميناء رئي�ضي لت�ضدير النفط اإ�ضافة اإلى 

ميناء تجاري . وت�ضم م�ضيعيد م�ضانع الحديد وال�ضلب وت�ضييل 

�ضم���دة وم�ضافي تكرير  الغ���از الطبيع���ي والبتروكيماوي���ات والأ

البت���رول . وتعتب���ر �ضواطئها ذات الكثب���ان الرملية من المناطق 

ال�ضياحية الخالبة في دولة قطر .

مدينة راأ�س لفان :

المدينة ال�ضناعية الثانية في الدولة وتقع على ُبعد )80( كيلو متًرا �ضمال الدوحة على م�ضاحة تبلغ )106( كيلو متًرا 

مربًعا . وتعد واحدة من اأكبر المدن ال�ضناعية في العالم ، وفيها اأكبر ميناء لت�ضدير الغاز في منطقة الخليج  العربي 

وبها م�ضانع لت�ضييل الغاز الطبيعي . وتقع على اإحتياطي عالمي من الغاز الطبيعي في الجزء البحري .

الخـــور :

تبع���د مدينة الخور ع���ن الدوحة حوال���ي )57( كيلومتًرا ، وبها 

�ضم���اك والمراكب ال�ضغيرة ، كما  مرف���اأ تر�ضو فيه �ضفن �ضيد الأ

ثرية  ت�ضته���ر المدينة ب�ضاطئها وم�ضاجده���ا القديمة واأبراجها الأ

ثرية  اإ�ضاف���ة اإلى متح���ف اإقليمي ي�ضم مقتنيات مدين���ة الخور الأ

والتاريخية .
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الوكــــرة :

تق���ع مدين���ة الوكرة في منت�ضف الطريق بين الدوحة وم�ضيعيد ، وتبعد عن الدوحة حوالي )15( كيلو متَرا ، 

ثرية مثل البيوت التقليدية التي تمثل  ماكن الأ �ضماك ،  وعدد من الأ وه���ي مدين���ة مزدهرة وبها مرفاأ ل�ضيد الأ

ثرية والبيئية . العمارة القديمة وكذلك الم�ضاجد . وفيها متحف اإقليمي لعر�س الموجودات الأ

دخــــان :

تقع مدينة دخان على ال�ضاحل الغربي لدولة قطر ، وقد حظيت 

باهتم���ام كبير من���ذ اكت�ضاف النفط في الحق���ول المحيطة بها . 

وتمت���از ب�ضاطئها الجميل الذي يق�ضده الزوار والمواطنون وتبعد 

عن الدوحة العا�ضمة حوالي )84( كيلو متًرا وتحولت اإلى مدينة 

�ضناعية متطورة .

مدينة ال�سمــال :

مدينة تقع على ال�ضاحل في اأق�ضى �ضمال البالد بنيت لتكون مركًزا اإدارًيا لعدد من القرى ال�ضاحلية في تلك 

المنطقة وتبعد عن الدوحة حوالي )107( كيلو مترات .

الزبـارة :

ثرية. تقع في �ضمال البالد، وت�ضتهر بقلعتها  من اأهم مدن قطر الأ

التاريخية وتبعد عن الدوحة حوالي )105( كيلو مترات .
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قطــر عبر التاريخ :

الع�ســـور القديمـــة :

دل���ت الحفريات والنق���و�س وروؤو�س الرماح الحجرية ومجموعة 

الفخاري���ات المتقن���ة ال�ضنع التي ُعثر عليها ف���ي مناطق متفرقة 

م���ن البالد بوا�ضط���ة البعث���ة الدانماركي���ة ع���ام 1965 ، والبعثة 

نجليزية عام 1973 والبعثة الفرن�ضية عام 1976 ، على اأن اأر�س  الإ

لف الرابع قبل الميالد حيث  قطر كان���ت ماأهولة بال�ضكان منذ الأ

ا�ضتوطنها اأقوام عدة تركوا اآثاًرا في �ضبه الجزيرة القطرية .

عوام الثمانية التي ا�ضطلعت خاللها البعثة  ثار ما قبل التاريخ خالل الأ وقد تم اكت�ضاف حوالي مائتي موقع لآ

ثرية بالعمل في قطر فيما بين 1956 - 1965 . الدانماركية الأ

واكت�ضف���ت ع���دة مواقع ترجع اإلى فترات مختلفة م���ن الع�ضر الحجري في �ض���رق )اأم باب( وكذلك وجدت 

ق�ضى ق���رب  )�ضودانثيل( واإل���ى الجنوب الغربي من )دخ���ان( وجد موقع كبير  مواق���ع اأخ���رى في الجنوب الأ

دوات ال�ضواني���ة عند ) اأم طاقة ( من المحتمل اأنه���ا ترجع اإلى مرحلة الع�ضر الحجري الو�ضيط  ل�ضناع���ة الأ

الميزوليت���ي ، واإل���ى الجن���وب الغربي من م�ضيعيد تم اكت�ض���اف عدة مواقع جديدة . كم���ا دلت الحفريات على 

امتداد الح�ضارة العبيدية ، التي قامت في جنوبي العراق و�ضمالي الخليج العربي اإلى �ضبه جزيرة قطر .

غريق ( فيذكر موؤرخهم هيرودت�س ) في القرن الخام�س قبل الميالد ( اأن اأول  اأم���ا ف���ي ع�ضر قدماء اليونان ) الإ

غريقي  من �ضكن قطر هم القبائل الكنعانية التي ا�ضتهرت بفنون المالحة والتجارة البحرية ، كما ذكر الجغرافي الإ

بطليمو�س في خريطته الم�ضماة بالد العرب . ا�ضم » قطرا « . حيث يعتقد اأنها اإ�ضارة ل�ضهرة مدينة الزبارة القطرية 

التي كانت قديًما بين اأهم الموانئ التجارية في منطقة الخليج .
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�سالمي : قطـــر في التاريخ الإ

�ضالم���ي في اأوا�ض���ط القرن ال�ضاب���ع للميالد ،  ف���ي التاريخ الإ

كانت اأر�س قطر والمناط���ق المجاورة لها تابعة لحكم المناذرة 

العرب ، حيث ا�ضتجاب ملكهم المنذر بن �ضاوي التميمي للدعوة 

�ضالمي���ة ومنذ ذلك التاريخ دخلت قط���ر في موكب الح�ضارة  الإ

�ضالمية ، في مراحلها وعهودها المتعاقبة . الإ

�ضالمية ، فقد تغن���ى ال�ضعراء بقط���ر ، ونجائبها ) اإبلها  وكان ح�ض���ور قط���ر قوًيا ف���ي الم�ضادر العربي���ة الإ

الجياد(، ون�ضيجها ، وذاعت �ضهرة  برودها حتىذكرت الم�ضادر اأن الر�ضول � لب�س الثوب القطري وكذلك 

لب�ض���ت اأم الموؤني���ن عائ�ضة )ر�ضي اهلل عنها( درًعا من ن�ضيج قطر . وكان لعمر بن الخطاب )ر�ضي اهلل عنه( 

اإزار قطري مرقوع من الجلد .

�ضالمي �ضواهد متعددة على ح�ضور اأهل  قطر وبراعتهم في ركوب البحر  وت���روي م�ضادر التاريخ العربي الإ

�ضالم���ي بغر�س الجهاد تحت قي���ادة اأبي العالء  وم�ضاركته���م ف���ي تجهيز اأول اأ�ضطول بح���ري لنقل الجي�س الإ

الح�ضرمي  .

وين�ضب الموؤرخون والرحالة العرب �ضهرة وا�ضعة اإلى �ضاعر قطر وفار�ضها قطري بن الفجاءة ، وذلك اإعجاًبا 

ب�ضجاعت���ه وثب���ات مواقفه .كما ين�ضب الجغرافي العربي ياقوت الحموي ف���ي موؤلفه معجم البلدان ميزة رفيعة 

اإل���ى قط���ر ب�ضبب اإتقانها ن�ضج الثياب والبرود التي كانت ت�ضمى بالب���رود القطرية ، ومهارة القطريين الالفتة 

في �ضنع الرماح وتقويمها وكانت تعرف قديًما بالرماح الخطية .
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وفي ظل الدولة العبا�ضية ، اإبان القرن الثامن الهجري ) الرابع 

ع�ض���ر  للميالد( �ضهدت قط���ر مرحلة من الرخ���اء القت�ضادي ، 

هي���اأت لها رف���د  دار الخالفة ف���ي بغداد بق���در ل ي�ضتهان به من 

الث���روة وي�ضت���دل عل���ى ذل���ك م���ن المدون���ات المكتوبة ف���ي قلعة 

)م���روب( الموجودة عل���ى ال�ضاحل الغربي ، والت���ي تمثل الطابع 

المعماري العبا�ضي .

ت���راك لطرد البرتغاليين ،  وف���ي القرن العا�ضر الهجري )ال�ضاد����س ع�ضر الميالدي( تحالف القطريون والأ

ثم دخلت قطر بعد ذلك دائرة النفوذ العثماني ، �ضاأنها في ذلك �ضائر البالد العربية عام 1871 ، عبر حقبة 

امت���دت قراب���ة اأربع���ة قرون مت�ضلة بي���د اأن �ضيادة العثمانيين عل���ى المنطقة كلها كانت ا�ضمي���ة ، بينما كانت 

ال�ضلطة الفعلية بيد �ضيوخ القبائل العربية المحلية واأمرائها .

ت���راك بالهجوم على مقر ال�ضي���خ جا�ضم بن محمد الذي انت�ض���ر عليهم في معركة  وف���ي ع���ام 1983 قام الأ

الوجبة حيث قاومهم القطريون ب�ضجاعة فان�ضحبوا اإلى قلعة الدوحة .

قطـــر في القـــرن الع�ســرين :

ولى من الق���رن الع�ضرين على  حافظ���ت قطر حت���ى ال�ضنوات الأ

�ضالمي���ة واعترافها ب�ضيادتها ال�ضمية  �ضالته���ا بدولة الخالفة الإ

عليها بالرغم من اإن النفوذ العثماني في الخليج والجزيرة العربية 

كان ف���ي حالة انح�ضار متوا�ضل وفي تلك الظروف لم ترتبط قطر 

ببريطاني���ا من خالل معاهدة حماية واكتفت قطر باتفاقية 1868 

التي وقعها ال�ضيخ محمد بن ثاني مع بريطانيا .
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بيد اأن بريطانيا نجحت فيما بعد في عقد معاهدتها مع قطر في عام 1916 وتم الت�ضديق النهائي عليها في 

23 مار�س 1918 بعد اأن وَقع ال�ضيخ عبد اهلل بن جا�ضم على الن�ضخ والترجمة .

وانتقل���ت بريطانيا اإلى مرحلة التواجد الفعلي في قطر بعد المعاهدة المعدلة في عام 1935 و�ضمنت بذلك 

اإلغ���اء » الن�ضو����س المجمدة « في المعاهدة القديمة المتعلقة بالتمثيل ال�ضيا�ضي البريطاني في قطر ، واإن�ضاء 

مكت���ب للبريد والبرق واإن�ضاء المط���ارات وغير ذلك بالرغم من اأن معتمًدا �ضيا�ضًيا لم ياأت اإلى الدوحة اإل في 

عام 1949 .

اأم���ا عملي���ات التنقيب عن النفط فقد ا�ضتغرقت نح���و اأربعة ع�ضر �ضن���ة ) 1935 - 1949 ( وبالرغم من اأن 

ب�ضائر الزيت بداأت تتدفق من حقل دخان في نهاية عام 1939 اإل اأنها توقفت ل�ضنوات اأربع ) 1942 - 1946 ( 

ب�ضب���ب ظروف الحرب العالمي���ة الثانية وانعكا�ضاتها وب���داأ تدفق النفط بكميات تجاري���ة في عام 1949 حين 

اأبحرت اأول باخرة تحمل نفط قطر اإلى اأ�ضواق العالم في دي�ضمبر من العام نف�ضه .

وق���د �ضبقت عملي���ات اكت�ضاف النفط وت�ضديره بكمي���ات تجارية ، �ضنوات ع�ضر عج���اف )1939 - 1949( 

و�ضاع  حمل���ت في طياته���ا النعكا�ضات ال�ضلبي���ة للحرب العالمية الثاني���ة على المجتمع القط���ري وتدهورت الأ

القت�ضادي���ة بع���د توقف عمليات التنقيب عن النفط عام 1942 ف�ضاًل عن تدهور �ضناعة الغو�س وبوار اأ�ضواق 

�ضا�ضية . اللوؤلوؤ وك�ضاد تجارته و�ضاءت اأو�ضاع البالد التموينية فعم الغالء و�ضحت المواد الأ

وبالرغ���م من عدم ح�ض���ول قطر على ا�ضتقاللها اإل اأنه���ا �ضاركت منذ ال�ضتينيات في بع����س األوان الن�ضاط 

مم المتحدة ) كهيئ���ة اليون�ضكو ومنظمة ال�ضحة  الدول���ي وذلك بالن�ضمام اإلى منظم���ات فنية تابعة لهيئة الأ

العالمي���ة ( كم���ا ا�ضتركت كذلك في موؤتمرات الدول المنتجة للنفط ، كم���ا ا�ضتركت في الدورة الرابعة ع�ضرة 

للجنة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية المعقدة في القاهرة في 21 يناير 1961 .
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وبعد اأن قررت بريطانيا الن�ضحاب من المنطقة باأ�ضرها عام 1968 �ضدر المر�ضوم بقانون رقم )11( لعام 

1969 المتعلق باإن�ضاء اإدارة لل�ضوؤوؤن الخارجية وهي التي اأ�ضبحت نواة لوزارة الخارجية الحالية .

الخدمات ال�صحية :

تغط���ي مظل���ة الرعاية ال�ضحية كاف���ة اأنحاء البالد على اأ�ضا����س مجاني لجميع المواطني���ن وباأ�ضعار رمزية 

للمقيمي���ن في البالد ويطبق نظام التاأمي���ن ال�ضحي للراغبين ، وينه�س الهي���كل الهرمي للخدمات ال�ضحية 

دارة العامة ويمر عب���ر �ضل�ضلة مترابطة الحلقات من  عل���ى خدمات متكاملة م���ن الوقاية والعالج والتاأهيل والإ

ولية وحتى الم�ضت�ضفيات الكبرى . مراكز الرعاية الأ

م�ؤ�ص�صة حمد الطبية :

وت�ضم اأربعة م�ضت�ضفيات تتمي���ز باأعلى م�ضتوى من التخ�ض�س 

هي :

م�ضت�ضفى حم���د العام، م�ضت�ضفى الن�ضاء وال���ولدة، وم�ضت�ضفى 

�ضافة اإلى  مرا����س النف�ضي���ة بالإ الرميل���ة الع���ام، وم�ضت�ضف���ى الأ

ولية وتبل���غ )21( مركًزا �ضحًيا موزًعا على  المراك���ز ال�ضحية الأ

كافة المناطق في قطر .

ويوج���د في دولة قطر العديد م���ن المجمعات ال�ضحية والعيادات الخا�ضة و�ض���ل عددها اإلى )23( مجمًعا 

و171 عيادة وم�ضت�ضفى متعددة الخت�ضا�ضات .
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المنا�صبات ال�طنية :

- العيد الوطني : في الثامن ع�ضر من دي�ضمبر .

- يوم ميالد ال�ضيخ محمد بن ثاني .

- ف���ي 27 يوني���و ع���ام 1995 تولى ح�ضرة �ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ حمد بن خليفة اآل ثان���ي مقاليد الحكم في 

البالد .

- عيد الفطر المبارك في اأول �ضهر �ضوال من العام الهجري ومدته اأربعة اأيام .

�ضحى المبارك في العا�ضر من �ضهر ذي الحجة من العام الهجري ومدته خم�ضة اأيام . - عيد الأ

الت�قيت المحلي : باإ�ضافة ثالث �ضاعات اإلى توقيت غرينت�س .

التيار الكهربائي : 240 ڤولت + 6 بذبذبة قدرها 50 هيرتز .

منافذ البالد :

بـــًرا : عن طريق نقطة الحدود الرئي�ضية اأبو �ضمرة .

جـًوا : عن طريق مطار الدوحة الدولي .

بحًرا : عن طريق مينائي الدوحة وم�ضيعيد .

�ض���ارة اإلي اأن هناك �ضرائب ت�ضتوفى من قبل ق�ضم الجمارك على الب�ضائع في نقاط الحدود عدا  وتج���در الإ

تلك الم�ضتوردة من دول مجل�س التعاون العربية .
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�صرف العمالت :

العمل���ة المتداول���ة في قطر ه���ي الريال القط���ري الذي ي�ض���اوي 100 درهم قطري وي�ض���دره م�ضرف قطر 

المركزي . وتق�ضم فئات الريال على النحو التالي :

ريال واحد ، 5 ريالت ، 10 ريالت ، 50 رياًل ، 100 ريال ، 500 ريال .

اأما فئات الدرهم فهي 25 درهًما ، و50 درهًما .

وكل دولر اأمريكي ي�ضاوي 3.65 ريال قطري .

جنبية دون اأي قيود حكومية ف���ي كافة البنوك اإ�ضافة اإلى مط���ار الدوحة الدولي  يمك���ن �ضرف العم���الت الأ

وعدد من مراكز ال�ضرافة في الدولة .

اإجراءات الدخ�ل اإلى دولة قطر :

يتطل���ب الدخول لدولة قطر الح�ضول على تاأ�ضيرة دخول 

م�ضبقة ، و�ضتق���وم اللجنة الوطنية المنظم���ة للقمة بتوفير 

تاأ�ضيرات الدخول اإلى دول���ة قطر عن طريق �ضفارات دولة 

لكترونية على  قطر في الخارج . اأو ع���ن طريق الحكومة الإ

. http://www.E-Gov.qa  موقع ال�ضبكة

اأو عن طريق اإ�ضدارها في مطار الدوحة الدولي اأو عن طريق الخطوط الجوية القطرية .

وعل���ى الوفود الم�ضاركة تعبئ���ة النموذج المرفق الخا�س بالتاأ�ضيرات واإرفاق �ض���ورة من جواز ال�ضفر للوفود 

الم�ضاركة .

http://www.moi.gov.qa        : ضتزادة الرجاء الدخول اإلى موقع وزارة الداخلية� ولالإ

خدمــات الليم�زينهـــ�اتف مهمــة

طفاء .999 �ضعاف والإ ليموزين الجزيرة ال�ضياحي .4322800جوازات مطار الدوحة الدولي .4622105ال�ضرطة والإ

ليموزين الدوحة .4322772جوازات مركز الحدود البرية اأبو �ضمرة.4715222ا�ضتعالمات دليل الهاتف .180

ليموزين الوطن .4477999�ضالة بي�ضان للفنون الت�ضكيلية .4433998المكالمات الدولية .150

ليموزين م�ضطفوي .4671007قاعة البدع للفنون الت�ضكيلية .4435348خدمة الهواتف النقالة .4325333

تاأجير ال�صيارات جوازات ميناء الدوحة .4451248خدمات مطار الدوحة الدولي .4656666

دارات العام���ة لج���وازات المنافذ، 4890333 الإ

و�ضوؤون الوافدين.

على للثقافة والفنون .4859888 هناك عدد كبير جًدا من مكاتب تاأجير ال�ضيارات المجل�س الأ

في قطر ، من اأهمها :

ذاعة والتلفزيون .4894444 4447766AVISالجمعية القطرية للفنون الت�ضكيلية .4410207الهيئة العامة لالإ اإيفي�س 

4419500BUGDETمكتب التاأ�ضيرات الفورية .4656417اإدارة المرا�ضم بوزارة الخارجية .4334277 بدجت 

نباء القطرية .4322725قناة الجزيرة .4890890 4622891HERTZوكالة الأ هيرتز 

4438404EUROPCARمكتب التاأ�ضيرات الم�ضبقة .4621751اإدارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية 4334446 يوروبكار 

وق���اف 4470777 الأ ب���وزارة  الدع���وة  اإدارة 

�ضالمية . وال�ضوؤون الإ

جرة )التاك�صي(العالقات العامة بوزارة الداخلية .4448720 تعرفة �صيارات الأ

يوج���د ف���ي قطر �ضي���ارة اأج���رة با�ض���م » كروة « جامعة قطر .4852222الخطوط الجوية القطرية .4449666

هاتف : 4588888

�صعـــار : الأ

داخل الدوحة نهاًرا : لكل 200 متر 10 دراهم .

داخل الدوحة لياًل : لكل 200 متر 20 درهًما .

خارج الدوحة نهاًرا : لكل 200 متر 15 درهًما .

خارج الدوحة لياًل : لكل 200 متر 30 درهًما .

انتظار نهاًرا : لكل 60 ثانية 10 دراهم .

انتظار لياًل : لكل 60 ثانية 20 درهًما .

تب���داأ التعرفة اليلية م���ن ال�ضاعة 9 م�ضاًءا وحتى 

ال�ضاعة 5 �ضباًحا .

م�ضت�ضفى حمد العام .4394444وكالة الإعالم الخارجي .4847777

غرفة تجارة و�ضناعة قطر .4621132طيران الخليج .4455444

الهيئة العامة لل�ضياحة .4944444مجل�س التخطيط .4381111

�ضحيفة الراية .4466555متحف قطر الوطني .4442191

ثار .4668777 نجليزية( .4466555اإدارة المتاحف والآ �ضحيفة الجلف تايمز )بالإ

�ضحيفة ال�ضرق .4662444متحف ال�ضالح .4867436

نجليزية( .4663946خدمات » هال بل�س « .4325333 �ضحيفة البنن�ضول )بالإ

�ضرة .4628444 على ل�ضوؤوؤن الأ �ضحيفة الوطن .4652244المجل�س الأ

نجليزية( .4666810ا�ضتعالمات مطار الدوحة .4622999 �ضحيفة قطر �� تربيون )بالإ

�ضحيفة العرب .4997333قطر للبترول .4402000

الموؤ�ض�ضة العامة للبريد .4464000
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خدمــات الليم�زينهـــ�اتف مهمــة
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ليموزين م�ضطفوي .4671007قاعة البدع للفنون الت�ضكيلية .4435348خدمة الهواتف النقالة .4325333

تاأجير ال�صيارات جوازات ميناء الدوحة .4451248خدمات مطار الدوحة الدولي .4656666

دارات العام���ة لج���وازات المنافذ، 4890333 الإ

و�ضوؤون الوافدين.

على للثقافة والفنون .4859888 هناك عدد كبير جًدا من مكاتب تاأجير ال�ضيارات المجل�س الأ

في قطر ، من اأهمها :

ذاعة والتلفزيون .4894444 4447766AVISالجمعية القطرية للفنون الت�ضكيلية .4410207الهيئة العامة لالإ اإيفي�س 

4419500BUGDETمكتب التاأ�ضيرات الفورية .4656417اإدارة المرا�ضم بوزارة الخارجية .4334277 بدجت 

نباء القطرية .4322725قناة الجزيرة .4890890 4622891HERTZوكالة الأ هيرتز 

4438404EUROPCARمكتب التاأ�ضيرات الم�ضبقة .4621751اإدارة المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية 4334446 يوروبكار 

وق���اف 4470777 الأ ب���وزارة  الدع���وة  اإدارة 

�ضالمية . وال�ضوؤون الإ

جرة )التاك�صي(العالقات العامة بوزارة الداخلية .4448720 تعرفة �صيارات الأ

يوج���د ف���ي قطر �ضي���ارة اأج���رة با�ض���م » كروة « جامعة قطر .4852222الخطوط الجوية القطرية .4449666

هاتف : 4588888

�صعـــار : الأ

داخل الدوحة نهاًرا : لكل 200 متر 10 دراهم .

داخل الدوحة لياًل : لكل 200 متر 20 درهًما .

خارج الدوحة نهاًرا : لكل 200 متر 15 درهًما .

خارج الدوحة لياًل : لكل 200 متر 30 درهًما .

انتظار نهاًرا : لكل 60 ثانية 10 دراهم .

انتظار لياًل : لكل 60 ثانية 20 درهًما .

تب���داأ التعرفة اليلية م���ن ال�ضاعة 9 م�ضاًءا وحتى 

ال�ضاعة 5 �ضباًحا .

م�ضت�ضفى حمد العام .4394444وكالة الإعالم الخارجي .4847777

غرفة تجارة و�ضناعة قطر .4621132طيران الخليج .4455444

الهيئة العامة لل�ضياحة .4944444مجل�س التخطيط .4381111

�ضحيفة الراية .4466555متحف قطر الوطني .4442191

ثار .4668777 نجليزية( .4466555اإدارة المتاحف والآ �ضحيفة الجلف تايمز )بالإ

�ضحيفة ال�ضرق .4662444متحف ال�ضالح .4867436

نجليزية( .4663946خدمات » هال بل�س « .4325333 �ضحيفة البنن�ضول )بالإ

�ضرة .4628444 على ل�ضوؤوؤن الأ �ضحيفة الوطن .4652244المجل�س الأ

نجليزية( .4666810ا�ضتعالمات مطار الدوحة .4622999 �ضحيفة قطر �� تربيون )بالإ

�ضحيفة العرب .4997333قطر للبترول .4402000

الموؤ�ض�ضة العامة للبريد .4464000
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ه�اتف ال�صفارات العربية و روؤ�صــاء البعثات الدبل�ما�صية العربية بالدوحة

هاتف ال�صفارةفاك�سالدولةال�صـم

48394074932557/6ليبياال�ض�يد/ الهادي ميالد العو�ضجي

48321394831844�ضورياال�ض�يد/ عربي ال�ضعيد

مارات�ضعادة/ عبد الر�ضا عبد اهلل خوري 48361864838880الإ

44924004432555اليمن�ضعادة/ عبد الملك �ضعيد عبده

41289384128232تون�س�ضعادة/ محمود القروي

هاتف ال�صفارةفاك�سالدولةال�صـم

مين ال�ضالم ولد الداه 48630154836003موريتانيا�ضعادة/ محمد الأ

مارات�ضعادة/ عبد الر�ضا عبد اهلل محمد خوري 48361864838880الإ

48334164831884/5المغرب�ضعادة/ عبد العظيم التبر

49333314933330لبنان�ضعادة/ ح�ضن يو�ضف �ضعد

49322784931514/910عمان�ضعادة/ را�ضد بن مبارك بن را�ضد الغيالني

48364524831186/7الجزائر�ضعادة/ عي�ضى بكرار

48392454934657جيبوتي�ضعادة/ محمادي على محمادي

46889494962228فل�ضطين�ضعادة/ منير عبد اهلل غنام

48330314831473/4ال�ض��ودان�ضعادة/ اإبراهيم عبد اهلل فقيري اإبراهيم

48321964832115/6م�ضر�ضعادة/ عبد العزيز محمد داود

48310184839360/1البحرين�ضعادة/ خالد محمد جبر الم�ضلم

4832041/24832111الكويت�ضعادة/ �ضليمان اإبراهيم المرجان

48327204832030ال�ضعودية�ضعادة/ اأحمد بن علي القحطاني

46711904671927بنغالدي�س�ضعادة/ �ضهادات ح�ضين

48345684832771ال�ضومال�ضعادة/ ا�ضماعيل قا�ضم ناجي

49325014932508/9العراقال�ض�يد/ عبد الله توفيق الفكيكي
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هاتف ال�صفارةفاك�سالدولةال�صـم

48394074932557/6ليبياال�ض�يد/ الهادي ميالد العو�ضجي

48321394831844�ضورياال�ض�يد/ عربي ال�ضعيد

مارات�ضعادة/ عبد الر�ضا عبد اهلل خوري 48361864838880الإ

44924004432555اليمن�ضعادة/ عبد الملك �ضعيد عبده

41289384128232تون�س�ضعادة/ محمود القروي
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