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أعزائي القراء
يسرني أن أضع بن أيديكم هذا الكتاب، الذي يقّدم لكم نبذة 
عن الوجه احضاري لدولة قطر، ومحاولتها لتقدم صورة مشرقة 

عن الثقافة والتراث العربين.
يحمل هذا الكتاب بن دفتيه نبذة عن تاريخ دولة قطر، والتنوع 
البيئي الطبيعي فيها بن البحر والبّر. كما يعرض لكم موجزًا 
البنية ااقتصادية ي دولة قطر قدمًا وحديثًا، مدعمًا  عن تطور 
امستشار   - اإبراهيم  إبراهيم  الدكتور/  سعادة  مع  مقابلة 

ااقتصادي بالديوان اأميري.
كما يعرض لكم هذا الكتاب جانبًا من التراث الثقاي اماّدي 
وغير اماّدي ي دولة قطر معّززًا مقابلة مع سعادة الدكتور/ حمد 
بن عبدالعزيز الكواري - مرشح دولة قطر لشغل منصب امدير 

العام منظمة اليونسكو.
وي معرض تناوله مستقبل دولة قطر يأخذكم الكتاب ي رحلة 
عبر رؤية قطر 2030، والتي تتضمن التصور امستقبلي لدولة قطر 
عن نفسها ي العديد من امجاات، التعليمي منها والرياضي، لذا 
فهناك قسم خاّص يعرفكم مؤسسة قطر، وامدينة التعليمية، 
وكذلك عن إمكانيات دولة قطر ي استضافة وتنظيم اأحداث 
الرياضية الكبرى على امستوى العامي وي مقّدمتها حصول دولة 
قطر على شرف استضافة منافسات مونديال كرة القدم 2022.

كما لم يغفل الكتاب جانبًا هاّمًا ّما ّم إجازه على مدى السنوات 
الثقافتن  بن  اجسور  ومد  التعاون  صعيد  على  اماضية  السبع 
تخصيصه  ّم  الذي  اجزء  ي  هذا  ويتجّلى  واأمانية.  القطرية 
للحديث عن جهود دولة قطر ي إعادة إحياء فيا كاليه اأثرية 
لتكون ملتقى ثقافيًا لتبادل اآراء والتقريب بن احضارتن، اأمر 
الذي سيتعّمق من خال تسمية العام 2017 بعام الثقافة القطرية 

اأمانية، الذي يستعرضه هذا الكتاب ي جزء خاّص أيضًا.
من  وأمانيا  قطر  دولة  بن  والتجارية  ااقتصادية  للعاقات  وما 
أهمية خاّصة فلذا خّصصنا بالكتاب جزًء يتناول كلمة لرئيس 
وصل  عّما  فيه  يتحّدث  اأمانية  العربية  والتجارة  الصناعة  غرفة 

إليه مستوى هذه العاقات من تطور وازدهار.
وختامًا أقول ها هي ساعة الوداع قد حانت، وها نحن نودعكم 
راضن عّما ّم إجازه، متمنن أن نكون قد تركنا انطباعًا طيبًا 
ومتسلحن باخبرة، التي جمعناها هنا لكي تكون ذخرًا لنا ي 
مكان آخر، خاصة وأنني سأبقى غير بعيد ي محّطة جديدة من 

محّطات ااحاد اأوروبي. 
ولذا فلن أقول وداعًا ولكّني سأقول إلى اللقاء...

سعادة عبد الرحمن بن حمد اخليفي
سفردولة قطر لدى جمهورية أمانيا ااحادية

H. E. Abdulrahman bin Mohammed Al-Khulaii
Ambassador of the State of Qatar to the Federal Republic of Germany

Editorكلمة السفير ia l

Dear readers
I am pleased to put in front of you this Book that presents a 

brief summary of the civilized face of the State of Qatar and its 

endeavor to display a shining image of Arab culture and heritage.

This publication contains an outlook of the history of the 

State of Qatar and its natural and environmental diversity 

between land and see. It also presents a brief about the 

development of the economic infrastructure in ancient 

and present times, and an interview of HE Dr. Ibrahim Al-

Ibrahim, the economic adviser at the Amiri Diwan.

The book features also a synopsis of the tangible and 

intangible cultural heritage of Qatar, enhanced by a meeting 

with HE Dr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, Qatar’s 

candidate for the position of Director General of UNESCO.

When addressing the future of the State of Qatar, this 

publication will take you to a journey through Qatar 

Vision 2030 including how Qatar conceives its future 

in	 several	ields	 such	 as	 education	 and	 sports. Therefore, 

special sections were dedicated to introduce to you Qatar 

Foundation for Education, Science and Community 

Development and Education City. It also addresses Qatar’s 

potentialities to host and organize large sports events of 

global scale, especially the honor bestowed on Qatar to host 

the	inal	rounds	of	FIFA	World Cup 2022.

This publication addresses also the achievements in the last 

seven	 years	 in	 the	 cooperation	 ield	 between	 Qatari	 and 

German cultures. This appears in the section dedicated to 

Qatar’s efforts in the restoration of the Historic Villa Calé 

and its future use as a cultural meeting to exchange ideas 

and rapprochement between the two civilizations; a trend 

that will be further strengthened with the Qatar-German 

Cultural Year 2017 that the book covers as well.

Considering the special importance of Qatari-German 

economic and commercial relations, there is a section 

where the General Secretary of Arab-German Chamber of 

Commerce and Industry speaks about the level of development 

and prosperity that these relations are witnessing.

Finally, I would say that it is time to say goodbye, and 

here we are, leaving you with the satisfaction of having 

accomplished our duty and wishing to leave among you a 

good impression. We feel richer thanks to the experience 

we have gained here and that will be treasured and used in 

another place, especially that we will not be far from you, 

working in a new station of the European Union.

Therefore, I would not say farewell, but rather: See you 

soon…
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بعد جاح فعالية قطر عاصمة الثقافة العربية 2010، أرادت قطر 
أن تواصل الدوحة ي مركزها كعاصمة ثقافية إقليمية وعامية 
وا تقتصر على مناسبة واحدة بل تسترسل على امتداد السنن. 
وهكذا بهدف نقل الثقافة القطرية إلى العالم واستقطاب أجمل 
الثقافات العامية إلى قطر، كانت أعوام الثقافة مبادرة تاريخية 
التبادات  خال  من  وشعوبها  اأم  بن  التفاهم  تعميق  هدفها 
إطار مبادرة  والرياضة. ففي  والتراث  والثقافة  للفنون  امشتركة 
من سعادة الشيخة امياسة بنت حمد آل ثاني، تقدمت متاحف قطر 
بسلسلة من برامج التبادل الثقاي الثنائي عبر مكتب العاقات 
الثقافية ااستراتيجية، وذلك ي شراكة وثيقة مع وزارة الثقافة 
والرياضة. وبدعم قوي من الدول الشريكة وبالتعاون مع العديد 
من امؤسسات الشريكة ي قطر واخارج، قدمت أعوام الثقافة 
وامسابقات  اموسيقية  واحفات  امعارض  من  متنوعة  مجموعة 

واأنشطة الثقافية والفنية والتراثية.

والتزاما منها بتعزيز احوار والبرامج الثقافية التي تبني جسورا بن 
اأم، قامت متاحف قطر من خال أعوام الثقافة بتقدم دعوة عامة 
للحضور اكتشاف أوجه الشبه واإختاف الثقاي،  وبروح من 
اانفتاح واابتكار، عززت أعوام الثقافة تبادل اأفكار. ويهدف 
البرنامج إلى حفيز احوار مع أجزاء أخرى من العالم، ومكيننا 

من بناء عاقات تعاونية طويلة اأمد مع الشركاء والرعاة.

Following the resounding success of ‘Qatar - The Arab 

Capital of Culture 2010’, the Qatari government sought to 

make Doha a regional and international permanent cultural 

capital that hosts cultural events and festivities. 

Aiming to raise the world’s awareness of the Qatari culture 

and draw the most remarkable international cultures to 

Qatar, the government designed the Cultural Years Program, 

an initiative that seeks to build mutual understanding 

between nations worldwide, by the exchange of arts, 

culture, heritage and sports.

Thus, under the auspices of HE Sheikha Al-Mayassa bint 

Hamad Al Thani, Qatar Museums organized a series of 

bilateral cultural exchange programs, through the Strategic 

Cultural	 Relations	 Ofices,	 and	 in	 association	 with	 the	
Qatari Ministry of Culture and Sports.

Thanks to the encouraging support from partner nations and 

agencies in Qatar and abroad, the Cultural Years Program 

managed to create a variety of exhibitions, concerts, contests, 

alongside with other cultural, artistic and heritage events.

In line with a commitment to enhancing dialogue and 

nurturing cultural programs that build bridges among 

peoples, Qatar Museums invited people (from around the 

world) to explore and appreciate cultural similarities and 

differences among nations. The program also encouraged 

the exchange of ideas in a spirit of innovation and open-

mindedness. It sought to encourage dialogue with other 

parts of the world, and to help build long-term cooperative 

relations with partners and sponsors.

السنة الثقافية
قطر  ألمانيا  2017

Qatar Germany Bilateral 

Cultural Year - 2017

السنة الثقافية 
قطر  ألمانيا  2017
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وقد شملت السنوات الثقافية ي قطر: العام الثقاي قطر اليابان 
 ،2014 البرازيل  وقطر   2013 امتحدة  امملكة  وقطر   ،  2012

وقطر تركيا 2015، وقطر الصن 2016.

السياسة  على  تقتصر  ا  اأمانية  القطرية  العاقات  ان  وما 
وااقتصاد فقط، بل متد كذلك للعاقات الثقافية الثرية، حيث 
سيحتضن البلدين «السنة الثقافية القطريه اأمانية 2017،وسيتم 
امدنية  امنظمات  خال  من  الثقافية  العاقات  تعزيز  خالها  من 
وستكون  واأفراد.  واأمانية  القطرية  وامؤسسات  والرسمية 
هناك برامج ثقافية ثرية ي البلدين تشمل امعارض وامهرجانات 
والتبادات  والتعليمية  التعريفية  والبرامج  الفنية  والعروض 
الثقافية. تهدف الى  التعريف بثقافة   البلدين مزيد من التقارب 

بن الشعبن. 

Qatar’s Cultural Years initiative held several versions that 

included the Cultural Year Qatar-Japan 2012, Qatar-UK 

2013, Qatar-Brazil 2014, Qatar-Turkey 2015, Qatar-China 

2016 and Qatar-Germany 2017.

The Qatar Germany Bilateral Cultural Year 2017 is set to 

celebrate the friendly relations between the State of Qatar 

and the German Republic by holding a host of cultural 

partnerships	 between	 civil	 and	 oficial	 organizations,	
institutions and individuals, from both sides. 

A slew of cultural programs will be hosted during the 

year that will encompass exhibitions, festivals, art shows, 

awareness and educational programs, as well as cultural 

exchange events.

Such events will shed the light on Qatari and German 

cultures, aiming to create deeper recognition and 

rapprochement between the two nations.
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تاريخ قطر

إذا نظرنا إلى اموقع اجغراي اُمتمّيز لشبه اجزيرة القطرية اُماطة 
العربي، فا غرابة  والواقعة على اخليج  بالبحر من ثاثة جوانب 
فجر  منذ  الطيبة  اأرض  هذه  استوطن  قد  اإنسان  يكون  أن 
التاريخ. وهكذا تعاقبت على شبه جزيرة قطر ثقافات وحضارات 
متنوعة نشهد بقاياها اليوم ي امواقع اأثرية وي امتاحف القطرية. 
وُتؤّكد ااكتشافات اأثرية أّن شبه اجزيرة القطرية آهلة خال 
الباد  شرقي  جنوب  شقرا  منطقة  ففي  التاريخ،  قبل  ما  عصور 
ُيوجد موقع أثري يعود إلى األف السادس قبل امياد حيث كانت 
عثرت  اخليج.   – البحر  على  أساًسا  ُمرتكزة  ااقتصادية  احياة 
من  الثاني  النصف  خال  تنقيباتها  إثر  الفرنسية  اأثرية  البعثة 
القرن العشرين م ي تال اخور على بقايا عضوية تعود إلى العصر 
ُيثبت ااستيطان البشري ي هذا اموقع  احجري احديث. وهو ما 
أواسط األف اخامس قبل امياد. أّما حفريات منطقة بئر زكريت 
وأدوات  ملّونة  فخارية  آنية  النور  إلى  أظهرت  فقد  إبروق  ورأس 
مبادات  ُتثبت  وكاشطات  مثاقب  شكل  على  حجرية  ومعّدات 
األف  خال  امزدهرة  الُعَبيدين  حضارة  مع  املين  السّكان 
اخامس والرابع قبل امياد ي باد الرافدين. وكانت التجّمعات 
السكانية ي قطر تتبادل السلع بامقايضة مع الُعبيدين ي باد 

الرافدين وهي أساًسا أواني فخارية وسمًكا مجففا.

والثالث  الثاني  األف  خال  التجاري  التوجه  هذا  يظهر  كما 
ثرية ي  القطرية منطقة  اجزيرة  ّما جعل من شبه  امياد،  قبل 
اخليج العربي، وقد شّكلت قطر وقتئذ )العصر البرنزي( نقطة 
عبور للتجارة بن باد الرافدين ووادي اإندوس، وكان للساحل 
الغربي بقطر دوًرا أساسًيا ي نقل السلع التجارية بالسفن. وُتثبت 
ذلك شظايا اأواني الفخارية اليونانية التي اكُتشفت ي منطقة 

رأس إبروق والعائدة لتلك احقبة التاريخية.

The History of Qatar

If we look at the distinguished geographic position of the 

Qatar Peninsula, surrounded by the sea from three sides 

and located on the Arab Gulf, it is no wonder then that man 

has settled on this good land ever since the dawn of his-

tory. And so diverse cultures and civilizations succeeded 

one another on the Qatar Peninsula, the remnants of which 

are still visible on the archeological sites and in the Qatari 

museums.	The	archeological	inds	have	conirmed	that	the	
Qatar Peninsula was populated during the prehistoric ages. 

There exists, in the Shagra area, South East of the Country, 

an archeological site dating back to 6000 BC when life was 

basically reliant on the sea- the Gulf. The French archeo-

logical expedition came across, pursuant to its excavations 

carried out in the Al-Khor hills during the second half of 

the 20th century, organic remains going back to the new 

stone age, which proves that human settlement indeed took 

place in this site in mid- 5th millennium BC. On the other 

hand, the excavations carried out in the Bir Zekreet and Ras 

Abrouq region  brought to light a colored pottery and stone 

tools and instruments in the shape of gimlets and scrap-

ers proving the existence of exchanges between the local 

inhabitants and the prosperous Ubaid civilization during  

the 5th millennium BC and the 4th millennium BC in Meso-

potamia. The inhabited settlements in Qatar used to barter 

goods with the Ubaids in Mesopotamia. These bartered 

goods	consisted	basically	of	stoneware	and	dried	ish.	This	
commercial tendency was also tangible during the 3rd and 

2nd millenniums BC which enabled the Qatari Peninsula to 

turn into a wealthy area in the Arab Gulf. Qatar represented 

at that time (i.e.the bronze age) a crossing point for trade 

between Mesopotamia and the Indus Valley. The western 

coast in Qatar had played a fundamental role in carrying 
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أما ي  أواسط األف الثاني قبل امياد وبعد أن امتّد نفوذ البابلين 
بابل  بن  متينة  تأّسست صات جارية  فقد  اخليج،  منطقة  إلى 
وقطر، واسيما اجزر الصغيرة ي خليج اخور شمال الدوحة. وهو 

ما ُتشير إليه اأواني اخزفية التي ُعثر عليها ي منطقة اخور.

شبه  الروماني ي  اإغريقي  النفوذ  على  وُتوجد كذلك شواهد 
الرومانية  اإغريقية  التجارية  السفن  كانت  القطرية.  اجزيرة 
النصف  خال  العربي  اخليج  عبر  مّر  والهند  أوروبا  بن  امتنقلة 
الثاني من القرن الثاني قبل امياد وهو ما ُتثبته آثار رأس إبروق 
التي تشمل داًرا سكنية ومعلًما حجرّيا وتّنوًرا وأكواًما من عظام 
السمك، وقد كشفت احفريات اأثرية ي الدار عن مخّطط يضم 
البحر.  على  مطّلة  وثالثة  جدار  بينهما  يفصل  مّتصلتن  غرفتن 
وما أّن قطر كانت ُتصّدر الآلئ والسمك امجفف خال الفترة 
اإغريقية الرومانية، فاأرجح أّن رأس إبروق كانت محطة صيد 

موسمية يجفف فيها الصيادون أسماكهم قبل تصديرها.

التجارية  كانت منطقة اخليج العربي برّمتها أحد أهّم امراكز 
الفارسية  اامبراطورية  عهد  إّبان  والغرب  امشرق  بن  الرابطة 
من  قطر  نصيب  وكان  ميادي.  الثالث  القرن  ي  الساسانية 
إلى  إضافة  الثمينة  والآلئ  اأرجوانية  اأصباغ  امنتجات  هذه 
مقايضتها  يجري  التي  والفضة  والذهب  والتمور  امنسوجات  
أنواع  وشّتى  والتوابل  كالنحاس  امشرق  من  القادمة  بالسلع 

اأخشاب، واسّيما الصندل والّساج وخشب الُدلب الهندي.

commercial goods by boats as proven by the Greek stone-

ware fragments discovered in the Ras Abrouq area, dating 

back to that historic period.

In mid-2nd	 millennium	 BC	 and	 after	 the	 inluence	 of	 the	
Babylonians had spread to the Gulf region, close trade 

links were established between Babel and Qatar, in particu-

lar with the small islands in the Al-Khor Bay North of Doha 

as suggested by the ceramics found in Al-Khor area.

There	is	also	evidence	of	Roman	and	Greek	inluence	in	the	
Qatar Peninsula. Greek and Roman merchant ships travel-

ling between Europe and India used to go through the Arab 

Gulf during the second half of the 2nd century BC. Evidence 

of this, consisting of a house, a stone landmark, a kiln and 

heaps	of	ish	bones,	have	been	found	at	Ras	Abrouq’s	ar-
cheological site. 

The archeological excavations conducted in the house re-

vealed a plan including two adjacent rooms separated by a 

wall and a third one overlooking the sea. As Qatar used to 

export	pearls	and	dried	ish	during	the	Greek	Roman	period,	
it	is	likely	that	Ras	Abrouq	was	a	seasonal	ishing	station	at	
which	ishermen	would	dry	their	ish	before	exporting	it.

The entire Arab Gulf region used to be one of the most 

important trade centers linking East and West during the 

Sasanian Persian empire era in the 3rd century A.D. Qatar’s 

share from these products consisted of purple dyes and 

precious pearls apart from textiles, dates, gold and silver 

which were bartered for goods coming from the East such 

as copper, spices and various kinds of wood, in particular 

sandalwood, teak and Indian Sycamore wood.
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اكتسح اإسام كامل اجزيرة العربية ي القرن السابع اميادي. 
ومع انتشار اإسام ي امنطقة أرسل الرسول صّلى اه عليه وسّلم 
أول مبعوث له هو العاء احضرمي إلى حاكم البحرين )الساحل 
اممتد من الكويت شماا إلى قطر جنوًبا ما ي ذلك اأحساء 
وجزر البحرين( امنذر بن ساوي التميمي ي 628م يدعوه فيها إلى 
اإسام فاستجاب له وأعلن إسامه وتبعه ي ذلك كل سّكان 
يقطنون  كانوا  الذين  الفرس  بعض  وكذلك  العرب  من  قطر 

فيها، وبذلك بدأ العهد اإسامي ي قطر.

وتشهد العديد من اآثار والُتحف الفنية القدمة على عمران قطر 
خال العصر اإسامي. ونذكر منها على سبيل امثال اجرة التي 
ي  القدم  واحصن  مروب  موقع  ي  القدمة  القلعة  ي  عليها  ُعثر 
احويلة على الساحل الشمالي الشرقي ي قطر بن رأس قرطاس 

واجّساسّية.

خال حكم اأموين والعباسين ي دمشق وبغداد على التوالي 
تعزز مو التجارة ي قطر. وقد اعتبر امؤرخ العربي ياقوت احموي 
امتوفى ي عام 1229م قرية قطر مركزًا لتربية اجمال واخيول 
بغداد  ي  العباسين  صعود  فترة  وخال  اأموين.  حكم  خال 
تطورت صناعة اللؤلؤ ي البحرين ما فيها قطر. وي هذه الفترة 

ازداد الطلب على اللؤلؤ من الشرق وامتد ذلك إلى الصن. 

بدأت  العربي،  الساحل  على  التجارية  اأنشطة  هذه  وبتوسع 
التجمعات السكانية ي شمال قطر بالنمو وباأخص ي مروب 
منطقة يوغبي بن الزبارة وأم اماء، حيث أظهرت التنقيبات للنور 

أكثر من مئة دار صغيرة مبنية من احجر.

Islam spread all over the entire Arabian Peninsula dur-

ing the 7th century and as it did in this region, the Prophet, 

God’s	blessing	 and	peace	be	upon	him,	 sent	 his	irst	 en-

voy Al-Ala’a Al-Hadrami to the ruler of Bahrein (the coast 

extending from Kuwait to the North, to Qatar to the South 

including Al-Ahsa and the Bahrein Islands) Munzir ibn 

Sawa Al-Tamimi in 628 and requested that he accept Islam. 

Munzir obliged his request and converted to Islam, and in 

doing so, he was followed by all Qatar’s inhabitants from 

the Arabs and also some Persians who were living there. 

And so the Islamic era began in Qatar.

Several ancient relics and artifacts bear witness to the de-

velopment of Qatar during the Islamic age. To illustrate 

this, we may mention the amphora unearthed in the ancient 

fort at the Murweb site and the ancient fortress at Al Hu-

waila on the north-eastern coast of Qatar between Ras Qa-

rtas and Jassassiyeh.

During the Umayyad and Abbasid rule in Damascus and 

Bagdad respectively, the growth of trade in Qatar was re-

inforced. The Arab historian Yaqut Al- Hamawi (d. 1229) 

considered the village of Qatar as a center for breeding 

camels and horses during the Umayyad rule. During the 

rise of the Abbasids in Bagdad period, the pearl industry 

grew in Bahrein including Qatar. During this period, de-

mand for pearls from the East increased and it even reached 

China.

As these trade activities expanded on the Arab coast, the 

inhabited settlements began to spread in the North of Qatar, 

in particular in Murweb in the Yughbi area beween Zubara 

and	 Umm	 al	 Mā’.	 The	 excavations	 revealed	 the	 ex-

istence of more than one hundred small stone-built 

dwellings.

In the early 16th century, the Qatar Peninsula fell under the 

control of the Portuguese. So did the rest of the western part 

of the Arab Gulf. As those Portuguese tightened their con-

trol over the Strait of Hormuz which is the most important 

strategic point in the Gulf, the Portuguese succeeded in tak-

ing control of Qatar in 1515. Although the invading Portu-

guese	armies	conined	their	maritime	leets’	activity	around	
Hormuz, their trade empire continued to export gold, silver, 

silk textiles, clove, all kinds of pearls, ambergris and horses 

through the different Gulf ports including those of Qatar. 

It seems that the Portuguese maritime legions attacked 

the Qatari coastal villages in January 1625 to protect their 

commercial interests but this Portuguese aggression came 

to an end when Muscat’s Imam expelled them.

In	the	irst	half	of	the	18th century, Bani  Khaled used Zuba-

ra, which was reputed for being one of the most impor-

tant ports in the Gulf, as an administrative center for them 

after the pearl exports to different parts of the world had 

increased. Zubara became the main crossing port for the 

Ba²ni Khalid eastern and middle districts in the Arabian 

Peninsula.

The goods which came from the Surat Port in India to 

Zubara Port would include cotton and rough fabrics, wool-

en shawls, chadors, bamboo, coffee, sugar, pepper, spices, 

iron, tin, oil, butter and rice.

Part of these imports would remain at Zubara for local con-

sumption and the remaining goods would be transported on 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ala%27a_Al-Hadrami
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مع  قطر،  جزيرة  شبه  أصبحت  عشر  السادس  القرن  بداية  ي 
البرتغالين.  سيطرة  حت  العربي،  اخليج  من  الغربي  اجزء  باقي 
نقطة  أهم  وهي  هرمز  مضيق  على  هؤاء  سيطرة  وبإحكام 
استراتيجية ي اخليج، مكن البرتغاليون من السيطرة على قطر 
سنة 1515م. وي حن أن اجيوش البرتغالية الغازية حصرت نشاط 
أساطيلها البحرية حول هرمز إا أن امبراطوريتهم التجارية ظلت 
واللؤلؤ  والقرنفل  احريرية  وامنسوجات  والفضة  الذهب   : تصدر 
بأنواعه والعنبر واخيول عبر مختلف موانئ اخليج ما فيها قطر. 
ويبدو أن الفيالق البحرية البرتغالية هاجمت قرى الساحل القطري 
هذا  أن  إا  التجارية،  مصاحها  على  للمحافظة  1625م  يناير  ي 
العدوان البرتغالي قد وصل إلى نهايته عندما طردهم إمام مسقط.

ي النصف اأول من القرن الثامن عشر اميادي اتخذ بنو خالد 
الزبارة التي كانت قد اشتهرت كإحدى أهم اموانئ البحرية ي 
اخليج، مركزًا إداريًا لهم وذلك بعد أن ازدادت صادرات اللؤلؤ 
العبور  ميناء  الزبارة  وأصبحت  العالم   من  مختلفة  مناطق  إلى 

الرئيسي أقاليم بني خالد الشرقية والوسطى ي جزيرة العرب. 

كانت السلع التي ترد من ميناء سورات ي الهند إلى ميناء الزبارة 
والشادور  الصوي  والشال  واخشنة  القطنية  اأقمشة  تشمل: 
والصفيح  واحديد  والتوابل  والفلفل  والسكر  والقهوة  واخيزران 

والزيت والسمن والرز. 

وكان جزء من هذه الواردات يبقى ي الزبارة لاستهاك امّلي، 
الدرعية ي  إلى  وُينقل ما تبقى من هذه السلع عن طريق اجمال 

جــد، وإلى منطقة اأحساء.

قطر  ذلك  ي  ما  عامة  بصفة  باخليج  بريطانيا  عاقات  بدأت 
بتأسيس محطــة البصــرة التجارية التابعة لشركــة الهند الشرقيــة 
اإنكليزية سنة 1635م، وذلك بهدف اكتشاف التجارة ي جزيرة 
العرب، ومع مرور الزمن أخلت اأنشطة التجارية الرئيسة السبيل 
إلى فعاليات سياسية رسمية. وي النهاية أحكمت اإمبراطورية 
البريطانية سيطرتها على اخليج بتعّلة حماية خطوطها البحرية ي 

اخليج وطرقها البرية امؤدية إلى الهند. 

وبحلــول عام 1820م ، مكنت بريطانيا مــن توقيـع معاهدة عامة 
للسام مع احكام العرب ي ساحل اخليج. ومع أن قطر لم تنضم 
أبدًا إلى ما أسميت معاهدة السام إا أن بريطانيا قد أجبرت 
ذلك  من  الرغم  وعلى  ااتفاقية.  تلك  بشروط  االتزام  على  قطر 
فإن قطــر قــد ُأدرجت ي الهدنة اماحيــة عام 1835م التي حظــر 
عليها وحرمها من جميع فوائد وأرباح موسم صيد اللؤلؤ. وي عام 
1836م امتّد خط احظر اماحي من جزيرة صير بونعير ليشمل 

جزيرة حالول القطرية.

اميادي  الثامن عشر  القرن  أوائل  لقطر ي  احديث  التاريخ  بدأ 
عندما وصلت إلى اجزء اجنوبي من قطر أسرة آل ثاني احاكمة 
)فرع  امعاضيد  قبيلة  إلى  أصولها  ترجع  والتي  قطر،  ي  ا  حالّيً
القرن  الوشم بنجد. وي منتصف  بني ميم( ي أشيقر ي منطقة 
الثامن عشر انتقلت اأسرة إلى اجزء الشمالي من قطر الذي يضم 

الزبارة والرويس وفويرط.

camelback to Diriyah in Najd and to the Al-Ahsa region .

Britain’s relations with the Gulf including Qatar began 

generally with the establishment of the Basra trading post 

belonging to the British East India Company in 1635, the 

aim of which had been to explore trading prospects in the 

Arabian Peninsula. As time went by, the main commercial 

activities	paved	 the	way	 to	oficial	political	pursuits,	and	
eventually the British Empire had taken control of the Gulf 

on the grounds of protecting its maritime routes in the Gulf 

and its land routes leading to India.

By 1820, Britain succeeded in signing a general peace trea-

ty with the Arab rulers in the Gulf Coast, and even though 

Qatar was never part of what was then called a peace trea-

ty, Britain obliged it to comply with the conditions of that 

agreement. Despite that, Qatar was included in the 1835 

Maritime Truce which forbade Qatar and deprived it of all 

the	beneits	and	proits	generated	by	 the	pearling	season.	
In 1836, The maritime ban line extended from the Sir Abu 

Nu’ayr Island to cover the Qatari Halul Island.

The modern history of Qatar began in the early 18th century 

when the Al Thani family, now ruling in Qatar, arrived to 

the southern part of Qatar. This family’s roots can be traced 

back to the Ma’adid clan (of the Banu Tamim confedera-

tion) at Ushayqir in the region of weshm in Najd. In the 

second half of the 18th century, the family moved to the 

northern part of Qatar including Zubara, Ruwais and Fu-

wayrit.

The Ottoman Era

In 1617, Qatar surrendered to the Portuguese who took 

maritime and commercial control  of the Arab gulf. Traces 

of small forts which they had built then still bear witness 
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العهد العثماني
ي عام 1617 خضعت قطر للبرتغالين، الذين بسطوا سيطرتهم 
آثار  تزال  ا  حيث  العربي،  اخليج  على  والتجارية  البحرية 
لكن  ذلك،  على  شاهدة  آنذاك  شيدوها  التي  الصغيرة  القاع 
.1638 عام  العربي  اخليج  عن  العثمانيون  أجاهم  ما   سرعان 

النفوذ  حت  قرون،  ومدة ثاثة  التاريخ،  ذلك  منذ  قطر  وبقيت 
السيادة  لكن  العربي.  اخليج  مناطق  من  كغيرها  العثماني 
احقيقية  السلطة  أن  ذلك  شكلية،  بقيت  امنطقة  ي  العثمانية 

كانت ي أيدي الشيوخ املين.

التاريخ الحديث
إلى مركز جمع  التاسع عشر حولت قطر  القرن  منتصف  وي 
وجارة اللؤلؤ. وتسلم الشيخ محمد بن ثاني احكم ي قطر عام 
1850 دون مساعدة من أحد، لينتقل من منطقة البدع، التي كانت 
 مركزا للباد آنذاك، إلى الدوحة جاعا منها عاصمته. 

معاهدة  محمد  الشيخ  1868عقد  عام  وي 
تاريخ  ي  حول  نقطة  تعتبر  بريطانيا  مع  سام 
اجوار  لتدخل  حدا  امعاهدة  وضعت  فقد  قطر. 
الشيخ  مكانة  وعززت  القطرية،  باأراضي 
محمد آل ثاني كحاكم للباد تقر به امواثيق 

الدولية.

ُيعتبر الشيخ قاسم بن محمد آل ثـانـي، الذي تسلم 
احكم ي 18 ديسمبر 1878، مؤسس إمارة قطر؛ 
ي  العثمانية  التاريخية  الوثائق  إليه  تشير  ما  وهذا 
باليوم  يوم 18 ديسمبر  القطريون  ويحتفل  إسطنبول. 

الوطني. 

الشكيمة،  وقوة  والشجاعة  باحكمة  قاسم  الشيخ  اتسم  وقد 
إذ استطاع أن يحكم بقدر كبير من ااستقالية عن بريطانيا 
واأتراك، محققًا بذلك نفوذًا لنفسه ي امنطقة ليتحول إلى واحد 
من أقوى حكامها ي تلك احقبة. لكنه كان مستاًء من تدخل 
ي  امتزايدة  طلباتهم  ومن  لقطر،  الداخلية  الشؤون  ي  اأتراك 

فرض الضرائب اجائرة.

وّقع العثمانيون اتفاقية مع بريطانيا ي 29 يوليو/ موز 1913 نّصت 
القطرية، كما كان ي  اجزيرة  يبقى احكم ي شبه  أن  على 

اماضي، بن أيدي آل ثـانـي. 

وشهد ذلك العام كذلك انتقال احكم إلى الشيخ عبد اه بن 
قاسم بعد وفاة والده الشيخ قاسم بن محمد. وجرى إجاء آخر 

جندي تركي عن أرض قطر عام 1915. 

to that, but soon afterwards they were kicked out from the 

Arab Gulf by the Ottomans in 1638.

Since then and for the following three centuries, Qatar, like 

the	other	Gulf	 regions,	was	subject	 to	 the	Ottoman	inlu-

ence. However, the Ottoman sovereignty remained formal 

in the region since the real power was in the hands of the 

local sheikhs.

Modern History 

In mid-19th century Qatar became a center for the collec-

tion and trade of pearls. Sheikh Mohammed bin Thani took 

power in Qatar in 1850 without any assistance from any 

one. He was to move from Al-Bidaa region, which was 

then the country’s center, to Doha making of it his capital.

In 1868 Sheikh Mohammed signed a peace treaty with 

Britain which was considered a turning point in the his-

tory of Qatar. This treaty put an end to the intrusion of the 

neighbors in the Qatari lands and strengthened the position 

of Sheikh Mohammed Al Thani as the country’s Hakim en-

dorsed by the international pacts.

Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani who took over 

power on 18 December 1878 is considered the founder of 

the Emirate of Qatar. This is corroborated by the Ottoman 

historical documents in Istanbul. The Qataris celebrate 18 

December as their National Day.

Sheikh Jassim was distinguished by his wisdom, bravery 

and tough-mindedness as he was able to rule with a con-

siderable degree of independence from Britain and the 

Turks,	thus	securing	for	himself	more	inluence	in	the	re-

gion which earned him the reputation of being  one of its 

strongest leaders in that period. However, he was resentful 

of the Turks’ interference with the internal affairs of Qatar 

and of their increasing demands for unfair taxation.

The Ottomans signed an agreement with Britain on 29 July 

1913, stipulating that power in the Qatar Peninsula remain, 

as it used to, in the hands of Al Thani.

That same year experienced the transition of power to 

Sheikh Abdullah bin Jassim following the death of his fa-

ther Sheikh Jassim bin Mohammed. The last Turkish sol-

dier was evacuated from the Qatari territory in 1915.

During	the	First	World	War	and	speciically	in	1916,	Qatar	
became a British protectorate after it had signed a treaty 

with Britain by virtue of which Britain undertook to protect 

Qatar from any land or sea attack provided that Qatar re-

mained neutral during the war.

The Treaty guaranteed the establishment of postal and tele-

graphic services in Qatar.

The	inluence	of	Britain	pursuant	to	this	Treaty,	which	was	
amended in 1935, did not go beyond the supervision of ad-

ministrative matters. The Treaty remained in force until 1971.
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أصبحت   ،1916 عام  اأولى، وحديدا  العامية  احرب  أثناء  وي 
قطر محمية بريطانية بعد أن وقعت معاهدة مع بريطانيا وتعهدت 
موجبها بريطانيا بحماية قطر من أي هجوم بري أو بحري شريطة 

التزام قطر احياد ي احرب. 

وقد ضمنت امعاهدة تأسيس خدمات البريد والبرق ي قطر. ولم 
يتعد نفوذ بريطانيا موجب هذه امعاهدة، التي عدلت عام 1935، 

اإشراف على اأمور اإدارية، وبقيت سارية حتى عام 1971. 

وي عهد الشيخ عبداه بن قاسم اكُتشفت عينات عالية اجودة من 
النفط عام 1939 ي منطقة دخان، لكن اإنتاج الفعلي من النفط 
تأخر حتى شهر ديسمبر/ كانون أول عام 1949 نظرا لظروف احرب 
العامية الثانية. أما عمليات التصدير بكميات كبيرة فلم تبدأ إا 
بولوج قطر عهدا جديدا. العشرين م مؤذنة  القرن   ي خمسينات 

ااستقال 
ي عام 1971 قررت بريطانيا اخروج من منطقة اخليج. وهكذا 
بقيت قطر محمية بريطانية حتى تلك السنة؛ شأنها ي ذلك شأن 
سبتمبر/   3 ي  استقالها  قطر  أعلنت  وعليه،  امجاورة.  الدول 
أيلول ي العام نفسه؛ ي عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني كدولة 
عربية مستقلة دينها اإسام ولغتها العربية، واعتمدت أول نظام 
أساسي مؤقت للباد، ثم انضمت إلى هيئة اأم امتحدة وجامعة 

الدول العربية.

تولى الشيخ خليفة بن حمد احكم ي 22 فبراير/ شباط 1972، وشهدت 
قطر ي عهده تطورًا ي مختلف امجاات. وي عام 1981 أصبحت دولة 

قطر عضوا مؤسسا ي مجلس التعاون لدول اخليج العربي. 

وي 27 يونيو/ حزيران 1995، تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
والشعب  احاكمة  اأسرة  مبايعة  قطر  دولة  ي  احكم  مقاليد 
التحديث  من  جديدة  مرحلة  قطر  دشنت  عهده  وي  القطري. 
والتوجه نحو ترسيخ أسس الدمقراطية ودولة القانون وامؤسسات...

عن  ثاني  آل  خليفة  بن  الشيخ حمد  تنازل   ،2013 يونيو   25 وي 
احكم لفائدة ابنه صاحب السمّو الشيخ ميم بن حمد آل ثاني، 

اأمير احالي لدولة قطر. 

حّكام آل ثاني
الشيخ محمد بن ثاني )1878-1850(

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني )1913-1878(
الشيخ عبداه بن قاسم آل ثاني )1949-1913(
الشيخ علي بن عبداه آل ثاني )1960-1949(

الشيخ أحمد بن علي بن عبداه آل ثاني )1972-1960(
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني )1995-1972(

الشيخ حمد بن خليفة  آل ثاني )2013-1995( 
الشيخ ميم بن حمد آل ثاني )2013-(

In Sheikh Abdullah bin Jassim’s era samples of high-qual-

ity oil were discovered in 1939 in the Dukhan area. Ef-

fective production, however, was delayed until December 

1949 owing to the Second World War circumstances. Ex-

ports	of	big	quantities	did	not	begin	until	the	ifties	of	the	
20th century presaging Qatar’s entry into a new era.

Independence 

In 1971, Britain decided to leave the Gulf region. Qatar 

remained thus a British protectorate until then, as was the 

case with the neighboring states. Qatar declared, therefore, 

its independence on 3 September of the same year in the era 

of Sheikh Ahmed bin Ali Al Thani as an independent Arab 

state with Islam as its religion and Arabic as its language. 

It	adopted	the	irst	provisional	basic	law	of	governance	of	
the country. Afterwards, it joined the United Nations and 

the Arab League.

Sheikh Khalifa bin Hamad came to power on 22 February 

1972. Qatar experienced during his reign growth and de-

velopment	in	all	ields.	In	1981,	the	State	of	Qatar	became	
a founding member of the Gulf Cooperation Council. 

On 27 June 1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani 

came to power in the State of Qatar after the ruling family 

and the Qatari people had pledged allegiance to him. In his 

era, Qatar ushered in a new phase of modernization and 

movement towards the consolidation of the foundations of 

democracy and the rule of law and order… 

On 25 June 2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ab-

dicated in favor of his son HH Sheikh Tamim bin Hamad 

Al Thani, the current Emir of the State of Qatar.

Al Thani Rulers

Sheikh Mohammad bin Thani (1850-1878).

Sheikh Jassim bin Mohammad Al Thani (1878-1913).

Sheikh	Abdullah	 bin	 Jassim	Al	Thani	 (1913-1949).	 The	 irst	 oil	
discovery in the country was made during his rule.

Sheikh Ali bin Abdullah Al Thani (1949-1960).

Sheikh Ahmad bin Ali Al Thani (1960-1972).

Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani (1972-1995).

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani the Father Emir (1995-2013).

Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani came to power on 25.6.2013. 

(Current Ruler)
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لقد أصبح مركز العمود الفقري بمستشفى كارلسباد انجنشتاين باخ واحًدا من المراكز 
المتخصصة الرائدة على مستوى العالم، وذلك بفضل خبرته الممتدة لثاثين عاًما في 

مجال الطب واأبحاث. الجدير بالذكر أن مستشفى SRH تعتبر مستشفى تعليمية 
أكاديمية تابعة لجامعة روبريشت كارل بمدينة هايدلبرج. وفي كل عام يخضع هنا ما 
يزيد على 30000 مريض للعاج. وفي اأعوام اأخيرة أجرى ما يزيد على 1000 

مريض أجنبي عمليات جراحية في مركز العمود الفقري. وينعم المرضى لدينا برعاية 
صحية فائقة يقدمها فريقنا المؤهل والمتحمس بااستعانة بأحدث الوسائل الطبية 

والعاجية. كما يتوافر بالمستشفى التخصصي ومستشفى الطوارئ

لدينا عاجات العظام والجروح، الطب الباطني، طب اأمراض العصبية، جراحة 
اأوعية والطب النفسي مع تقديم رعاية طبية على أعلى مستوى. وتقع المستشفى على 
مقربة من مدينة كارلسروه على مساحة خضراء بالحافة الشمالية للغابة السوداء أعلى 

وادي الراين. وُيعتبر هذا الموقع مثالًيا لفترات النقاهة السريعة. الجدير بالذكر أن 
المستشفى تتبع شركة SRH Holding القابضة، مقدم رائد في مجال خدمات الرعاية 

الصحية والتعليمية، يعمل لديه ما يزيد على 10000 موظًفا.
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مركز العمود الفقري 
نحن متخصصون في العاج الجراحي لجميع اأمراض والجروح المتعلقة بالعمود 

الفقري باستخدام مجموعة عريضة من الوسائل الجراحية المتقدمة (التقنيات 
الماكروسكوبية والمجهرية):

❙  جراحة العمود الفقري العنقي
Transoral الجراحة الروبوتية -

- بدائل اأجسام الفقارية
- بدائل الحفاظ على وظيفة اأقراص الفقارية

- عمليات دمج الفقرات
 

❙  الجراحة التصحيحية
- عاج تشوهات العمود الفقري

❙  عاج اأورام والكسور واالتهابات
❙❙  عاج جميع اأمراض والجروح المتعلقة بالعمود الفقري 

وخاصة في مرحلة الطفولة  
❙  التقنيات الجراحية الدقيقة للفقرات القطنية

مستشفى كارلسباد انجنشتاين باخ SRH، المحدودة
1 شارع جوتمان • 76307 كارلسباد • ألمانيا

 يسر فريق مكتبنا الدولي إمدادك بالمعلومات الضرورية بخصوص 
اإقامة في المستشفى الخاص بنا.

هاتف 4002-61  7202 (0) 49+ • فاكس 61-6162  7202 (0) 49+ 
 international.patients@kkl.srh.de • 

 www.klinikum-karlsbad.de 
(المكتب الدولي) 

SRH مجموعة عضو شركات
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SPINE CENTRE

We specialise in the surgical treatment of all illnesses and injuries of the 

spinal column using a broad spectrum of advanced surgical measures 

(micro- and macroscopic techniques):

❙❙ Cervical spine surgery

- Transoral surgery at the cranio-cervical transition

- Replacement of vertebral bodies

- Function-preserving replacement of intervertebral disks

- Fusion operations

❙❙ Corrective surgery

- Treatment of deformities of the spine

❙❙ Treatment of tumours, fractures and infections

❙❙ Treatment of all illnesses and injuries of the spinal column 

especially in infancy

❙❙ microsurgical techniques in lumbar spine

Spine Centre
International Ofice

Telefon  +49 (0) 7202 61-4002

Telefax  +49 (0) 7202 61-6162

international.patients@kkl.srh.de

مركز العمود الفقري 
المكتب الدولي 

هاتف     61-4002 7202 (0) 49+ 
تليفاكس  61-6162 7202 (0) 49+ 

  international.patients@kkl.srh.de
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وخاصة في مرحلة الطفولة  
❙  التقنيات الجراحية الدقيقة للفقرات القطنية

WELCOME TO THE SRH CLINIC KARLSBAD-LANGENSTEINBACH!

More than 30 years’ experience in medicine and research have made our 

spine centre in Karlsbad-Langensteinbach one of the world’s leading 

 centres of competence. The SRH Clinic is the academic teaching hospital 

of the Ruprecht Karls-University Heidelberg. More than 30,000 patients 

are treated here every year. In recent years, over 1000 international 

 patients have undergone surgery in our spine centre. Our highly qualiied, 

motivated staff look after our patients using the latest medical and treat-

ment procedures. Our specialist and emergency hospital also offers 

 orthopaedic and trauma treatments, internal medicine, neurology, 

 v ascular surgery, and psychiatry, providing medical care on the very 

 highest level. The hospital is situated very close to Karlsruhe in the 

 beautiful landscape on the northern edge of the Black Forest above the 

Rhine Valley. This location is perfect for a speedy recuperation. The clinic 

belongs to the SRH Holding, a leading provider of health-care and 

 educational services with over 10.000 employees.
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SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH

Guttmannstraße 1 • 76307 Karlsbad • Germany

The staff in our International Ofice will be pleased to provide you with any 

information you require concerning a stay in our clinic. 

Phone +49 (0) 7202  61-4002 • Fax +49 (0) 7202  61-6162

international.patients@kkl.srh.de • www.klinikum-karlsbad.de

(International Ofice)

A member of the SRH group of companies 

SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH

(International Ofice)
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السلطات الدستورية
الدستور  أحكام  وفقًا  ومارسها  السلطات  مصدر  الشعب  يعد 
ويقوم نظام احكم على أساس فصل السلطات مع تعاون بعضها 
مع بعض، و يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بينما يتولى 
اأمير السلطة التنفيذية ويعاونه ي ذلك مجلس الوزراء على الوجه 
امبن ي دستور الباد، أما السلطة القضائية فتتواها اماكم 

وتصدر اأحكام باسم اأمير.

أمير الباد
سمو الشيخ ميم بن حمد آل ثاني من مواليد 3 يونيو 1980، حصل 
على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن بامملكة امتحدة عام 
1997 و تخرج من أكادمية ساند هيرست العسكرية املكية 
بامملكة امتحدة عام 1998، بويع وليًا للعهد ي 5/ 8/ 2003، 

وتولى سموه مقاليد احكم ي الباد ي 25/ 6/ 2013.

من أهم ااختصاصات التي يباشرها اأمير:
· رسم السياسة العامة للدولة معاونة مجلس الوزراء.	
· امصادقة على القوانن وإصدارها وا يصدر قانون ما لم 	

يصادق عليه اأمير.
· امصلحة 	 اقتضت  كلما  لانعقاد،  الوزراء  مجلس  دعوة 

العامة ذلك، وتكون له رئاسة اجلسات التي يحضرها.
· خدماتهم 	 وإنهاء  والعسكرين  امدنين  اموظفن  تعين 

وفقًا للقانون.

Constitutional Authorities

According to the permanent constitution, people are deemed 

to be the source of authority in Qatar. They shall exercise it 

in accordance with the provisions of the constitution. The 

system of government is based on the separation of powers. 

It shall be exercised in collaboration with the manner 

speciied	 in	 this	 constitution.	 The	 Legislative	 Authority	
shall be vested in Al-Shoura Council as prescribed in this 

constitution. The Executive Authority shall be vested in the 

Emir and he shall be assisted by the Council of Ministers as 

speciied	in	this	constitution.	The	Judicial	Authority	shall	
be vested in courts of law as prescribed in this constitution. 

Court judgments shall be pronounced in the name of His 

Highness the Emir.

Emir of the State of Qatar 

HH Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani was born on 3rd 

June 1980. HH the Emir received his high school diploma 

from Sherborne School in the United Kingdom in 1997 and 

graduated from the Sandhurst Royal Military Academy in 

the United Kingdom in 1998. He was appointed as Qatar’s 

Heir Apparent on 5th August 2003, and became Emir of 

Qatar on 25th June 2013.

HH the Emir shall discharge the following functions:

• Drawing up the general policy of the State with the 

assistance of the Council of Ministers.

• Ratiication	 and	promulgation	of	 laws;	 and	no	 such	
law	may	be	issued	unless	it	is	ratiied	by	the	Emir.

Qatar’s Political Systemالنظام السياسي لقطر
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· اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.	
· العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقًا للقانون.	
· منح اأوسمة امدنية والعسكرية وفقًا للقانون.	
· و 	 اأخرى  احكومية  واأجهزة  الوزارات  تنظيم  و  إنشاء 

تعين اختصاصها .
· على 	 وامشورة  بالرأي  تعينه  التي  اأجهزة  وتنظيم  إنشاء 

توجيه السياسات العليا للدولة، واإشراف عليها، وتعين 
اختصاصاتها.

لجنة إعداد الدستور الدائم
ي الثالث عشر من يوليو عام 1999 عبرت دولة قطر إلى مرحلة 
جديدة ي تاريخها احديث، عندما أصدر صاحب السمو اأمير 
 )11( رقم  اأميري  القرار  ثاني  آل  بن خليفة  الشيخ حمد  الوالد 
خطاب  ي  الدائم  الدستور  إعداد  جنة  بتشكيل   1999 لسنة 

تاريخي ألقاه سموه بهذه امناسبة.

ااستفتاء على الدستور
القطريون  قام   2003 عام  أبريل  شهر  من  والعشرين  التاسع  ي 
مظلة  حت  عاما  ثاثن  بعد   ، الباد  دستور  على  بااستفتاء 
النظام اأساسي امؤقت امعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات 
الشخصية  احرية  دائم يكفل  العصر حيث أصبح هناك دستور 
ويتساوى  اخاصة،  املكية  ويصون  للمواطنن  الفرص  وتكافؤ 
إبعاد أي مواطن عن  امواطنون ي احقوق والواجبات ويحرم  فيه 

• Call the Council of Ministers to meet, whenever the 

public interest, and have preside over the meetings 

that he attends.

• Appointment of civil and military personnel and 

terminating their service in accordance with the law.

• Accrediting diplomatic and consular missions.

• Granting amnesty or commuting penalty in accordance 

with the law.

• Granting civilian and military badges of honor in 

accordance with the law.

• Establishment and organization of ministries and other 

Government bodies and specifying their functions.

• Establishment and organization of such consultative 

bodies to assist him in directing, supervising, and 

specifying the functions of the high policies of the State.

Committee for Drafting the Permanent Constitution

On 13th of July 1999, Qatar passed into a new era of its 

modern history.  HH the Father Emir Sheikh Hamad Bin 

Khalifa Al Thani issued decree no (11) in 1999. In a historic 

speech on this occasion, HH announced the formation of a 

drafting committee of the permanent constitution.

Referendum on the Constitution

After 30 years of living under the umbrella of the Amended 

Provisional Constitution, Qataris were ready to transfer 

into a new era of participatory democratic freedom on 29th 

April 2003. 
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إليها، وأوجد مناخا يتسع لكل أنواع  الباد أو منعه من العودة 
حرية  وأتاح  والنشر،  الصحافة  حرية  مساحة  من  وزاد  التعبير 
الدين والعبادة وامعتقد للجميع، وأصبح الشعب مصدر السلطات 

والتشريع يتواه مجلس تشريعي منتخب.

اأمير  السمو  صاحب  أصدر   2004 يونيو  شهر  من  الثامن  وي 
لدولة  الدائم  الدستور  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد 
ذات سيادة مستقلة،  دولة عربية  أن قطر  والذي نص على  قطر 
دينها اإسام، والشريعة اإسامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، 
وشعب  العربية،  اللغة  هي  الرسمية  ولغتها  دمقراطي،  ونظامها 
أن  ويجوز  الدوحة،  عاصمتها  العربية،  اأمة  من  جزء  قطر 
على  سيادتها  الدولة  ومارس   ، بقانون  آخر  مكان  بها  يستبدل 
إقليمها، وا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي 

جزء من إقليمها.

ويحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها 
الوطني و النظام امالي وامصري للدولة، ويعن عملتها الرسمية.

مجلس العائلة
»مجلس  يسمى  مجلس  اأمير  من  بقرار  الدستور  حسب  ينشأ 

العائلة احاكمة«، يعن اأمير أعضاءه من العائلة احاكمة.

أو  وفاته  عند  اأمير  منصب  خلو  احاكمة  العائلة  مجلس  يقرر 
مجلس  ويعلن   ، مهامه  مارسة  من  منعه  كلي  بعجز  إصابته 
بينهما خلو  بعد جلسة سرية مشتركة  الشورى  الوزراء ومجلس 

امنصب، وُينادى بولي العهد أميرًا للباد.

The Amended Provisional Constitution was not compatible 

with the increasing contemporary demands any more.     

This new era was marked with the establishment of the 

Permanent Constitution of Qatar. This constitution would 

guarantee personal freedom, the principle of equality 

in public rights and duties. In addition, this permanent 

constitution	would	conirm	that	no	citizen	shall	be	banished	
neither shall he be denied re-entry to his country.

Furthermore, this constitution would guarantee freedom 

of expression of opinion, and would guarantee freedom 

of press, printing and publication. Moreover, it would 

guarantee the freedom to practice religious rites. In 

accordance to the provisions of this constitution, people are 

deemed to be the source of authority in

Qatar, and an elected legislative council” Al-Shoura 

Council”, would function as the legislative authority in 

Qatar.

H.H. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, the Father 

Emir of the State of Qatar issued the Qatari permanent 

constitution that determined the identity of the State of 

Qatar as the following:

“Qatar is an independent sovereign Arab State. Its religion 

is Islam and Shari’a law shall be the main source of its 

legislations. Its political system is democratic. The Arabic 

Language	shall	be	its	oficial	language.	The	people	of	Qatar	
are a part of the Arab nation.

The capital of the State is Doha City; and it may be 

transferred to any other place by a law. The State shall 

exercise its sovereignty on its territory and it may not 

relinquish its sovereignty neither may it cede any part of 

its territory.”

The	 Law	 deines	 the	 lag	 of	 the	 country,	 its	 logo,	 its	
insignia,	 its	 national	 anthem,	 as	well	 as	 its	 inancial	 and	
banking system, and its currency.

The Council of the Ruling Family

According to the Permanent Constitution, a Council named 

“The Council of the Ruling Family” shall be established by 

an Emiri decree. The Emir shall appoint the Members of 

such Council from the members of the Ruling Family. 

The Permanent Constitution determined the responsibility 

of “The Council of the Ruling Family” in the event of the 

Emir’s demise or when he becomes totally incapacitated 

to discharge his functions. Following this, the Council of 

Ministers and Al-Shoura Council shall, after a secret joint 

session, announce the vacancy. They would declare the 

Heir Apparent as the Emir of the State.

Council of Ministers

The formation of the Council of Ministers shall be 

established by an Emiri Order on a proposal by the Prime 

Minister. The Emir may entrust the Prime Minister or any 

other Minister with the functions of one or more ministries. 

The law shall specify the powers of Ministers.

The Prime Minister shall, preside over the sessions of the 

Council. He shall organize its proceedings and supervise 

coordination of work among the various Ministries to 

achieve unity and harmony among the Governmental 
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مجلس الوزراء
يعن سمو اأمير رئيس مجلس الوزراء كما يعن سموه الوزراء 
له  ويجوز  أميري،  بأمر  مناصبهم  من  ويعفيهم  استقالتهم  ويقبل 
أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير مهام وزارة أو أكثر 

وفقًا ما يتضمنه اأمر اأميري بالتعين.
رئيس  اقتراح  على  بناء  أميري  بأمر  الوزارة  تشكيل  ويكون 
ويعن  الوزراء  صاحيات  القانون  ويحدد  الوزراء،  مجلس 

اختصاصات الوزارات واأجهزة احكومية اأخرى.
وإدارة  امجلس  جلسات  رئاسة  الوزراء  مجلس  رئيس  ويتولى 
مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بن الوزارات امختلفة حقيقًا 
لوحدة اأجهزة احكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس 

الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها امجلس.
امتعلقة  الوزراء  مجلس  قرارات  اأمير  إلى  الوزراء  رئيس  ويرفع 
عليها  للتصديق  أميري  قرار  بتحديدها  يصدر  التي  بالشئون 

وإصدارها وفقًا أحكام دستور الباد الدائم.
إدارة  العليا  التنفيذية  الهيئة  بوصفه  الوزراء  مجلس  ويناط 
جميع الشئون الداخلية واخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور 

وأحكام القانون.

اختصاصات مجلس الوزراء
· على 	 وعرضها  وامراسيم،  القوانن  مشروعات  اقتراح 

مجلس الشورى مناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى 
اأمير للتصديق عليها.

· اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات.	
· اإشراف على تنفيذ القوانن وامراسيم واللوائح والقرارات 	

وأحكام اماكم.
· وفقًا 	 العامة  والهيئات  احكومية  اأجهزة  وتنظيم  إنشاء 

لقانون الرقابة العليا على سير النظام امالي واإداري فيها.
· تعين اموظفن وعزلهم متى كان هذا التعين والعزل ا يدخا 	

ي اختصاص اأمير أو ي اختصاص الوزراء وفقًا للقانون.
· الداخلي 	 اأمن  باستتباب  الكفيلة  العامة  القواعد  رسم 

وامافظة على النظام ي أرجاء الدولة وفقًا للقانون.
· طبقًا 	 العامة  ميزانيتها  مشروع  ووضع  الدولة  مالية  إدارة 

لدستور الباد وأحكام القانون.
· اعتماد امشروعات ااقتصادية ووسائل تنفيذها.	
· اإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة ي اخارج وعلى وسائل 	

العناية بعاقاتها الدولية وشئونها اخارجية وفقًا أحكام القانون.
· إعداد تقرير ي أول كل سنة مالية يتضمن عرضًا تفصيليًا 	

لأعمال امهمة التي أجزت داخليًا وخارجيًا مقرونًا بخطة 
الشاملة  النهضة  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  أفضل  ترسم 

للدولة ويرفع إلى اأمير إقراره.
· أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور الباد أو القانون.	

organs of the State. The Prime Minister shall sign, in the 

name and on behalf of the Council of Ministers, decisions 

made by the Council.

He shall also submit to the Emir the decisions of the Council 

on matters requiring an Emiri Resolution for approval 

and issuance in accordance with the provisions of this 

Constitution. The Permanent Constitution of the State of 

Qatar	deined	The	Council	of	Minsters	as	functioning	as	“as	
the highest executive organ, to administer all the internal and 

external affairs falling within its jurisdiction as determined 

in this Constitution and the provisions of the law”.

Functions of the the Council of Ministers:

• Proposal of draft laws and decrees and submission of 

the same to Al-Shoura Council for debates. If such 

proposed laws are approved by the Advisory Council, 

they	shall	be	referred	to	the	Emir	for	ratiication	and	
promulgation in accordance with the provisions of 

this Constitution.

• Approval of the regulations and decisions prepared by 

the Ministries and other Government organs relevant 

to their respective jurisdiction for the implementation 

of the laws in accordance with their provisions.

• Supervision of the implementation of laws, decrees, 

regulations, and resolutions.

• Proposals of establishing and organizing of the 

Government departments, public authorities and 

corporate bodies according to the law.

• High	 control	 of	 the	 inancial	 and	 administrative	
system of the Government.
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مجلس الُشورى
انتخاب  يتم   ، وأربعن عضوًا  الشورى من خمسة  يتألف مجلس 
يعن  و   ، امباشر  السري  العام  ااقتراع  طريق  عن  منهم  ثاثن 
 ، غيرهم  أو  الوزراء  من  اآخرين  عشر  اخمسة  ااعضاء  اأمير 
وتنتهي عضوية امعينن ي مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

و يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر اموازنة العامة ، 
الوجه  على  وذلك   ، التنفيذية  السلطة  على  الرقابة  مارس  كما 
امبن ي الدستور ، ويختص امجلس مناقشة و اقتراح العديد من 

امسائل أهمها ما يلي:
· إليه 	 التي ُحال  القوانن، وامراسيم بقوانن،  مشروعات 

من مجلس الوزراء.
· السياسة العامة للدولة ي النواحي السياسية وااقتصادية 	

واإدارية، التي ُحال اليه من مجلس الوزراء.
· عام 	 بوجه  والثقافية  ااجتماعية  امجاات  ي  الدولة  شؤون 

سواًء نظرها من تلقاء نفسه أو ُأحيلت له من مجلس الوزراء.
· مشروع ميزانية امشروعات الرئيسية العامة.	
· مشروع ميزانية امجلس وحسابه اختامي.	
· متابعة أنشطة الدولة وإجازاتها ي شأن جميع امسائل، 	

أم  الوزراء،  مجلس  من  امسألة  هذه  إليه  ُأحيلت  سواًء 
نظرها من تلقاء نفسه.

· يتعلق 	 ُمعن  أمر  استيضاح  بقصد  للوزراء  اأسئلة  توجيه 
بشأن من الشؤون التي تدخل ي اختصاصهم.

· ي 	 الداخلة  اأمور  ي  الوزراء  إلى  ااستجواب  توجيه 
اختصاصهم.

· إبداء الرغبات للحكومة ي امسائل العامة.	

• Appointment and dismissal of civil 

servants in the cases where such 

appointment and dismissal do not fall 

within the jurisdiction of the Emir or 

the	power	of	the	Ministers	as	speciied	
by the law.

• Drawing up the general regulations that 

adequately ensure the maintenance of 

internal security and public order in all parts 

of the State in accordance with the law.

• Administration	 of	 the	 inance	 of	 the	
State and preparation of its draft budget 

as determined by this Constitution and 

the provisions of the law.

• Approval of economic project and 

methods of their implementation.

• Supervision of the means for preserving the interests 

of the State abroad and maintenance of its international 

relations and foreign affairs.

• Preparation of a report at the beginning of every 

iscal	 year	 including	 a	 detailed	 survey	 of	 the	 tasks	
accomplished internally and abroad. The report 

shall be accompanied with a plan drawing up the 

most adequate ways for achieving comprehensive 

development of the State, providing the necessary 

conditions for its development and prosperity, and 

consolidating its security and stability in accordance 

with the basic guiding principles of the policy of the 

State as stated in this Constitution. The said report 

shall be submitted to the Emir for approval.

• Any other functions vested upon it by this Constitution 

or the law.

The Advisory Council (Al-Shoura Council) 

Al-Shoura	 Council	 shall	 consist	 of	 forty-ive	 Members.		
Thirty members shall be elected by direct, general secret 

ballot.	 The	 Emir	 shall	 appoint	 the	 remaining	 ifteen	
Members from amongst the Ministers or any other persons. 

The term of service of the appointed Members in Al-

Shoura Council shall expire when these Members resign 

their seats or are relieved from their posts. The Permanent 

Constitution	deined	Al-Shoura	Council	as	functioning	as	
“the legislative authority, approve the general policy of the 

Government, the budget, and it shall exercise control over 

the	executive	authority	as	speciied	in	this	Constitution”.	

The Council is concerned with the following:

• Discussion of: Proposed laws and laws with decrees 

referred to it by the Cabinet of Ministers.

• State policy concerning economic, administrative 

and political issues.

• All the state affairs related to social and cultural 

aspect in general whether by its own initiative or 

referred to it by the Cabinet of Ministers.

• The general budget for public projects.

• The	budget	of	the	Council	and	its	inal	accounts.
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ويعقد امجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر ي السنة 
يفتتح  و   ، عام  كل  من  أكتوبر  شهر  خال  اأمير  من  بدعوة 
اأمير أو من ينيبه دور اانعقاد السنوي مجلس الشورى ويلقي فيه 

خطابا شاما يتناول فيه شؤون الباد.

يدعو اأمير مرسوم مجلس الشورى اجتماع غير عادي ي حالة 
يجوز  وا  امجلس،  أعضاء  أغلبية  طلب  على  بناء  أو  الضرورة، 
ي دور اانعقاد غير العادي أن ينظر امجلس ي غير اأمور التي 
دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى لانعقاد ي أدواره 

العادية وغير العادية وفضها مرسوم.

• Follow up on previously discussed issues referred to 

it by Cabinet, and track their progress.

• Forward queries with intention to clarify issues.

• Request additional detail on matters concerning 

government and ministerial policy.

• Propose or put forward recommendations or show in-

tention with above mentioned issues.

The annual term of session of the Council shall at least 

be eight months and the Council may not be allowed 

to adjourn the session until the budget of the State is 

approved. In addition, Al-Shoura Council shall commence 

its annual ordinary session upon convocation by the Emir 

within the month of October every year. The Emir or his 

representative opens the annual session of the Council and 

delivers a comprehensive speech related to the nation.

The Emir shall call the Council with a decree for an 

extraordinary session in case of necessity or following the 

request of the majority of members of the Council. During 

these sessions, the Council should not address any issue 

not related to the subject-matter of the session. Calls for 

the Council meetings during ordinary and extraordinary 

sessions are implemented through a decree.
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الموقع
دولة قطر شبه جزيرة تقع ي منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، 

ويتبعها عدد من اجزر أهمها جزر حالول وشراعوه واأسحاط.

السكان
يبلغ عدد سكان قطر أكثر من )2( مليون وخمسمائة ألف نسمة 
)بحسب تعداد عام 2016( ويسكن ما نسبته 83% من السكان 

ي الدوحة وضاحيتها الرئيسية الريان.

المناخ
بأنه »مناخ صحراوي مداري حار  يصف امتخصصون مناخ قطر 
وجاف«، صيفه حار طويل وشتاؤه معتدل قصير وأمطاره شحيحة. 
يبلغ متوسط احرارة السنوية º17.7 لشهر يناير و º35 لشهر يوليو.

أما اأمطار فقليلة ومتذبذبة من سنة أخرى. 

التضاريس
تتكون أراضي قطر من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب 
جبل  ومنطقة  الغرب  ي  دخان  منطقة  ي  الكلسية  والتال 
واخلجان  اأخوار  بكثرة  السطح  هذا  ومتاز  الشمال  فويرط ي 
وتوجود ي  )الرياض(  عليها  يطلق  التي  وامنخفضات  واأحواض 
امواقع  أخصب  من  بدورها  تعتبر  التي  والوسط  الشمال  مناطق 

التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.

Location
The State of Qatar is a peninsula located amid the western 

coast	of	the	Arabian	Gulf.	Of	the	islands	afiliated	to	Qatar,	
Halul, Shraouh and Al-Asshat are the most important.

Population
Qatar has a population of about more than two million 

ive	hundred	thousand	inhabitants	(as	per	2016	Population	
census). About 83% of the population lives in Doha and its 

major suburb Al-Rayyan.

Climate
Experts describe Qatar’s climate as “being desert-climatic, 

tropical, hot and dry” having long hot summers and 

short mild winters with scarce rain. The average yearly 

temperature reaches 17.7° C in January and 35°C in July. 

Rains are rare and varying from a year to another.

Topography
The	land	mainly	consists	of	a	lat	rocky	plain,	covered	with	a	
range of low limestone outcroppings in Jebel Dukhan in the 

west and Jebel Fuyart in the north. This plain is mostly marked 

by its many inland seas (Khors), bays and basins called (al-

Riyadh) over the northern and middle areas that are considered 

to be the most fertile lands housing different natural plants.

Vegetation
The State of Qatar is situated within the Sindi desert 

vegetation zone. Severe drought, resulting from rain 

shortage, high temperatures and evaporation, affects the 

nature of vegetation. It is obvious that plants in Qatar 

Between the Desert and the Sea: 

The Natural Environment

بين البحر والصحراء: 
البيئة الطبيعية

Between the Desert and the Sea: 

The Natural Environment

بين البحر والصحراء: 
البيئة الطبيعية
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الكساء النباتي
وتؤّثر  السندي.  الصحراوي  النباتي  اإقليم  دولة قطر ضمن  تقع 
درجة  وارتفاع  اأمطار  قلة  بسبب  الشديد،  اجفاف  ظروف 
أّن  الواضح  النباتي. فمن  الكساء  والتبّخر، على طبيعة  احرارة 
النباتات ي قطر تعاني من قلة اماء وندرته، وبالتالي فا بّد أن 
تتكّيف مع هذه الظروف. فهي إّما نباتات حولية قصيرة العمر، 
ُتكمل دوراتها احياتية بسرعة وتختفي، أو نباتات معّمرة تضرب 
بجذورها ي أعماق التربة ولها ميزات على درجة عالية من التاؤم 

مع ظروف اجفاف الشديد.
إّا أّن الكساء النباتي ي قطر ا يرتبط بالعوامل امناخية فحسب 

بل بطبيعة التربة وباأنشطة البشرية كذلك.
امائي  امتوى  ونقص  رواسبها  بضحالة  قطر  ي  الترب  تتميز 

وامواد العضوية وارتفاع ملوحتها. 
البشرية.  باأنشطة  الدوام  على  النباتي  الكساء  ارتبط  وقد 
وعدم  البيئي  التوازن  من  بنوع  النفط  قبل  ما  مرحلة  واّتسمت 
استنزاف البيئة أو تلويثها بصورة عامة، وبخاصة احياة النباتية. 
وُشّقت  البشرية  امستوطنات  مت  النفط،  عائدات  ارتفاع  وإثر 
البرية وزاد عدد السيارات واآليات، ما نتج عنه تعرية  الطرق 
التربة وتدهور الغطاء النباتي. إّا أّن اجانب امضيء هو أّن مداخيل 
الدولة امرتفعة أتاحت حلية مياه البحر وإنشاء امميات البيئية 
وارتفاع  امدن  النباتي ي  الغطاء  وتكثيف  اأشجار  عدد  وزيادة 
الرقعة امزروعة ي الرياض، عاوة على توليد احّس البيئي لدى 
البيئة  على  للحفاظ  الفعاليات  وتتتالى  عامة.  بصفة  القطرين 

الطبيعية ومكوناتها.
مّو  وإعاقة  النباتي  الغطاء  وتدهور  التربة  تعرية  فإّن  ذلك  ومع 
من  البلدية  امناطق  ي  امنتشر  ااخضرار  يقابله  البرية  النباتات 
حدائق خضراء ومنتزهات، وتوّفر امياه بفضل محطات التحلية، 
على  واحفاظ  الزراعة  مجال  ي  الدولية  امهارات  واكتساب 
على  البيئة  بأهمية  حسيسية  مبادرات  عدة  إلى  إضافة  البيئة، 
ربيع  »لكّل  امسند:  ناصر  بنت  موزا  الشيخة  مبادرة سمّو  غرار 
زهرة« التي تركز كل سنة على نبتة أو زهرة بعينها لتعّرف بها 

لدى اأجيال الناشئة واجمهور العريض.

suffer from water scarcity. Therefore, they have to adapt to 

these conditions. They are then either short-lived annuals, 

completing their life cycles quickly and disappearing soon 

afterwards, or perennials striking their roots deep in the 

soil. The latter have properties that are highly compatible 

with severe drought conditions. However, vegetation in 

Qatar does not only depend on climatic factors but also on 

the soil nature and on human activities too.

Soils in Qatar are characterized by the shallowness of 

their	deposits	and	deiciency	in	water	content	and	organic	
matters as well as by their high salinity.

The raised stony desert (known as Hamad, Ar.) represents 

85% of Qatar’s mainland.

Vegetation has constantly been associated with human 

activities. The pre-oil period was characterized by some 

kind of ecological balance and by restraint from over-

exploiting or polluting the environment in general, and in 

particular, with regard to vegetation. However, the brighter 

side in this, is that the country’s high revenues made it 

possible to desalinate sea water, create environmental 

reserves, increase the number of planted trees, increase 

vegetation cover density in cities, raise the planted 

area in Rawdas (deep depressions) that is in addition to 

environmental awareness raising among Qataris in general. 

And the events to protect nature and its components have 

followed in succession.

However, the effects of soil erosion, the deterioration 

in vegetation cover and the hindrance experienced by 

wild plants to continue to grow have been offset by the 

greenness gaining more ground in municipal areas with 

their parks and gardens, the now availability of water thanks 

to desalination stations and the acquisition of international 

expertise in farming and environment protection, in addition 

to several sensitization initiatives  about the importance of 

the environment  as in the initiative by HH Sheikha Moza 

bint Nasser Al Misnad: “A Flower each Spring”, and 

initiative	that	focus	yearly	on	a	given	plant	or	lower	to	raise	
awareness among youth and the large public in general.
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ترميم وتجديد فيا كالي لتصبح بيتا للضيافة 
ا »جموعــة بــور للمقــاوات« مشــروع جديــد فيــا كاي ي  ي شــهر أبريــل 2015، كّلفــت الســفارة القطريــة ي أمانيــا رســمّيً
منطقــة برلــن زيلنــدورف. والفيــا معلــم معمــاري مســّجل وحمــي جــرى تشــييده مــا بــن 1904 و 1907 ليســتخدمه الناشــر فرانتــز 
كاي قبــل أن ُيرّمــم ليصبــح معلمــا تراثيــا. وتنــوي الســفارة القطريــة اســتقبال ضيوفهــا ي فيــا كاي بدايــة مــن ســنة 2017، كمــا 

ســتفتحها للزائريــن والســياح ي برلــن.

اشــرت الســفارة القطريــة ســنة 1997 فيــا كاي الواقعــة ي مــّر شــوتزأّلي عنــد زاويــة رمايسرشراســه ي حــي زيلنــدورف 
ــرأي منــذ ســنة 2004 علــى تخصيــص  ا للســفارة، ثــم اســتقّر ال ــة النيوكاســيكية مقــّرً برلــن، وكانــت تعتــزم اســتخدام هــذه البناي
ــّر  ــري كمق ــاري القط ــراز امعم ــق الط ــة وف ــد وامصمم ــا فال ــة غرون ــه ي منطق ــن شراس ــة ي هاغ ــدة الواقع ــة اجدي البناي

ــز إى بيــت للضيافــة.  ــان باســتيان وكابليت ــل فيــا كاي التــي صممهــا امعماري للســفارة. وهكــذا تقــّرر حوي

ــِم الواجهــة لتعــود كمــا كانــت ي  ويضمــُن عقــُد توقيــِع مشــروع إعــادة تأهيــل مبنــى كاي ترميــَم امبنــى كامــًا، أضافــًة إى ترمي
ــد. اأصــل مــع احفــاظ علــى تقســيم الفضــاءات احيطــة وتهيئتهــا لاســتخدام اجدي

وي هــذا الصــدد صــّرح ســعادة عبدالرحمــن بــن حمــد اخليفــي ســفر دولــة قطــر ي أمانيــا قائــا: »تــوي دولــة قطــر اهتماًمــا 
كبــًرا للثقافــة اأمانيــة، وســوف نغتنــم الســنة الثقافيــة القطريــة اأمانيــة 2017 بوصفهــا فرصــة ســانحة لرميــم الفيــا التاريخيــة 
اســتقبال ضيوفنــا مــن ســّكان برلــن. ونحــن نعمــل علــى االتــزام بوعدنــا وتقــدم حفــة مــن الــراث الثقــاي لســّكان برلن.الذيــن 

يهمهــم أمــر الفيــا«

مــن جانبــه عّلــق أودو زاوتــر امديــر التنفيــذي جموعــة بــور اأمانيــة بخصــوص العقــد اموّقــع قائــا: »مــن النــادر أن يجــري التكليف 
بهــذه امهمــة فائقــة اخصوصيــة امتمثلــة ي ترميــم واحــدة مــن أجمــل فلــل برلــن كــي تعــود لســابق إشــراقها. ونحــن ننــوي 
رفــع التحــّدي وجديــد فيــا كاي بعنايــة وبالتعــاون الوثيــق مــع هيئــة احفــاظ علــى الــراث كــي نحافــظ علــى هــذه البنايــة الرائعــة 

لأجيــال القادمــة.«

وبالفعــل انطلقــت اإجــراءات التحضريــة ي بدايــة 2015 بالتعــاون مــع هيئــة احفــاظ علــى امبــاي التاريخيــة، وإثــر احصــول علــى 
ــد امبنــى مســتمر  ــث مــن الســنة نفســها، والعمــل علــى جدي ــع الثال ــات اإنشــائية ي الرب ــدأت العملي ــة ب الراخيــص الضروري
وســيتم تدشــينه ي ســنة 2017. يشــمل اخطــط جهيــز امبنــى الــذي تبلــغ مســاحته 1200 مــرا مربًعــا إقامــة الفعاليــات 
ــق  ــم إى أّن الطاب ــا. ُيشــر التصمي الرســمية واحاضــرات، وســُتخصص غــرف للضيــوف وغــرف أخــرى للطاقــم العامــل ي الفي
اأرضــي ســيكون قاعــة اســتقبال ُيشــرف علــى التصميــم مكتــب غيــورز وبودفيــل للتصميــم امعمــاري. أّمــا التنفيــذ فمــن 
التــي لهــا مكاتــب ي ميونيــخ وبرلــن وفرانكفــورت ودوســلدورف، وهــي مــن كريــات  بــور أمانيــا«  »جموعــة  اختصــاص 
الشــركات اأمانيــة ي جــال اإنشــاءات والهندســة امدنيــة والبنيــة التحتيــة، ومــن بــن عمائهــا مؤسســة الســكك احديديــة 

.Deutsche Bahn اأمانيــة 
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Intelligent building 
connects people.

Building with passion and skill. Every project is different and requires individual 

planning and execution. The skills and dedication of every  individual are the 

 decisive factor in a project’s success. For more than 145 years PORR has been 

synonymous with exceptional competency in every area of the construction 

 business – its expertise, dedication and team spirit always pay off as PORR has also 

shown with the Green Line Doha Metro project.   porr- group . com



Restoration and renovation of Villa 

Calé in Berlin as future Guest House 

In April 2015, Qatar Embassy in Germany mandated oficially 
PORR Germany to renovate Villa Calé situated in Berlin-

Zehlendorf. The Villa is a registered historic monument originally 
built between 1904 and 1907 for the publisher Franz Calé, 

and later classiied as historic monument. The Qatari embassy 
intends to host its guests in this prestigious venue starting from 

2017, the place will be opened as well for visitors to Berlin.

In 1997, the Embassy of Qatar had acquired Villa Calé in the 
Schützallee corner of Riemeisterstraße in Zehlendorf. Initially, 
the neoclassical building was intended to be used as the seat 
of the embassy. Finally, in 2004 the seat of the embassy has 

been chosen in a new building in traditional Qatari architecture 
situated in Hagenstrasse in Grunewald. The Villa Calé once 
designed by the architects Bastian & Kabelitz will be transformed 
into a guest house. 

The signing of the contract indicated the start of the project 
of rehabilitation of the cultural monument. The Agreement 
stipulates that the façade will be restored as it was originally and 

the arrangement of the premises will be unchanged to a large 
extent, and just adapted skillfully to the new use.

Commenting the project, His Excellency Abdulrahman bin 
Mohammed Al-Khulaii, Ambassador of the State of Qatar 
declared: “The State of Qatar allows a great importance to 
German culture; we have taken the opportunity of the German-
Qatari Cultural Year 2017 to restore the historic Villa Calé 
according to state-of-the-art restoration techniques as a venue 
to host our Berliner guests. We look forward to fulilling our 
covenant and giving the Berliners who are interested in the Villa 
a masterpiece of cultural heritage.”

In turn, the Managing Director of PORR Germany, Mr. Udo 
Sauter commented the project in these words: “It is quite rare 
to be appointed for the special task of restoring one of the most 
beautiful villas in Berlin and bring back its past splendor. We are 
excited by the challenge of carefully renovating the Villa Calé in 
close collaboration with the Ofice of Preservation of Historic 
Buildings and Monuments in order to preserve this magniicent 
building for next generations.”

In fact, preparatory procedures started in early 2015 in 
cooperation with the Ofice of Preservation of Historic Buildings 
and Monuments, and after receiving the required authorizations, 
restoration works started in the third quarter of the same year 
and completion is scheduled by end 2016.

The project has been designed to provide 1,200 square meters 
of loor space to be used for ceremonies, events and cultural 
activities. Individual rooms will be dedicated to guests and 
other facilities to the staff of the house. The ground loor was 
designed as a reception hall. 

The design was commissioned by Gewers & Pudewill 
architectural bureau. Works are carried by PORR Germany 
Group that has ofices in Munich, Berlin, Frankfort and 
Dusseldorf, and is considered among the major companies in 
construction, civil engineering and infrastructure. PORR counts 
the German railways company Deutsche Bahn among its clients.





Dorsch Qatar “DQ” provides a full range of 

consultancy services in both the pre and post 

contract phases in the fi elds of Design, Project 
Management, Construction Supervision, 
and Operation and Maintenance services 

related to Architectural and Infrastructure 

Projects (Sewerage, STP, Water and 
Power Supply, Roads, Bridges, Highways, 
Railways and Airports), Civil and MEP works, 
Landscaping Projects, Master Planning and 
Urban Planning, Marine and Oil and Gas; all 
while maintaining the highest  international 
standards of excellence in engineering and 

stewardship of the environment.

Address: 12F Salam Tower, Sheraton Roundabout, Al Corniche Road, P.O. Box 23593, Doha,Qatar
Phone: +974 4480 2097   Fax: +974 4480 2128

Email: info2@dorsch.com     Website: www.dorsch.de

bringing visions to life.  Dorsch Gruppe



DB Engineering & Consulting

We develop worldwide smart transport systems for dynamic 

economic regions. From the idea to the realization, for 

projects of all sizes – made by Deutsche Bahn.

Railway for the world of tomorrow. 

www.db-engineering-consulting.com

Formerly  

DB International GmbH
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ااقتصاد قديًما
بها  يحيط  مهم،  استراتيجي  موقع  القطرية  اجزيرة  شبه  تتمتع 
البحر من ثاثة أوجه وتعتبر نقطة حول معتبرة مختلف احضارات 
ما لعبته من دور رئيسي ي تنشيط حركات اماحة والتجارة منذ 
مواقع   عدة  على  اآثار  علماء  عثر  وقد   . التاريخ  قبل  ما  عصور 
تعود إلى األفية السادسة قبل امياد ما يؤكد أن شبه اجزيرة 
القطرية كانت آهلة بالسكان ي تلك احقبة. واكتسبت التجارة 

البحرية والبرية حضورا افًتا عند سكان قطر قدًما.

ااقتصاد في شبه الجزيرة القطرية قبل المياد
بئر زكريت عدة مؤشرات  احديثة ي منطقة  احفريات  ترجمت 
امعدات احجرية  آنية فخارية ملونة وبعض  العثور على  بعد  هامة 
مع  القدمة  قطر  سكان  بن  تقوم  كانت  التي  امبادات  تثبت 
الُعبيدين ي األفية اخامسة قبل امياد ي باد ما بن  حضارة 
امقايضة  على  وقتذاك  تعتمد  التجارة  هذه  وكانت  النهرين. 
)أوان  الوافدة  بالسلع  مجفف(  )سمك  املية  السلع  واستبدال 

ومعدات(.

وشهدت شبه اجزيرة القطرية عصرا مزدهرا خال األفية الثانية 
نشطت حركات  عندما  البرونزي  العصر  أي خال  امياد  قبل 
اإندوس.  ووادي  الرافدين  باد  سكان  من  كل  بن  التجارة 
حجم  وارتفع  والبضائع  السلع  عبور  نقطة  حينها  قطر  ومثلت 
نفوذ  وبامتداد  املين.  السكان  على  بالفائدة  عائدة  امبادات 
البابلين إلى اخليج العربي توطدت الصلة مع قطر من جهة و مع 

The Economy in Ancient Times
The Qatar Peninsula boasts an important strategic position. 

Bordered by the sea on three sides, it is has been considered 

a valuable turning point by different civilizations owing to 

the major role it has played in stimulating maritime and 

trade	trafic		ever	since	the	prehistoric	ages.	Archeologists	
have found several sites dating back to the 6th millennium 

BC.	This	is	seen	as	a	conirmation	that	the	Qatari	Peninsula	
had been populated during that period. Maritime and 

terrestrial trade gained a prominent presence among the 

Qatari population in such former times.

The Economy in the Qatari Peninsula Before Christ

The recent excavations carried out in the Bir Zekreet area 

decoded several important indicators after hitting upon 

a decorated pottery and some stone-made tools which 

have been considered as evidence of the exchanges that 

had taken place between the population of ancient Qatar 

and the Ubaid civilization during the 5th millennium BC 

in Mesopotamia. That trade relied then on barter and the 

exchange	of	local	goods	(dried	ish)	with	incoming	goods	
(pottery and tools).

The Arabian Peninsula underwent a prosperous age during 

the 2nd millennium BC i.e. during the bronze age when 

trade	trafic	between	the	populations	in	Mesopotamia	and	
the Indus Valley became active. Qatar represented then a 

crossing point for the merchandise and goods. The volume 

of	exchanges	went	up	for	the	beneit	of	the	local	population.	
As	 the	 inluence	 of	 the	 Babylonians	 spread	 to	 the	Arab	
Gulf,	the	relationship	was	irmly	established	between	Qatar	
on one side and the Greek Roman civilization on the other. 

Economy of Qatar 

in past and present times

Economy of Qatar 

in past and present times

ااقتصاد القطري
قديما وحديثا

ااقتصاد القطري
قديما وحديثا
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احضارة اإغريقية الرومانية من ناحية ثانية حيث كانت السفن 
مُر عبر خليج العرب للوصول الى الهند. ونشطت التجارة القطرية 
من الصادرات امتمثلة ي السمك امجفف، وهذا ما تؤكده دار 
عليها  عثر  اأسماك  عظام  من  وأكوام  أثريا  ومعلما  سكنية 
أنها كانت  اخبراء  ويفترض  أبرق.  رأس  منطقة  اآثار ي  علماء 
قبل  السمك  من  إنتاجهم  فيها  يجففون  موسمية  صيد  محطة 

تصديره.

ااقتصاد القطري بعد المياد 
مكانتها  عمقت  قدما  مراحل  بعدة  القطرية  التجارة  مّرت 
ااقتصادية ي امنطقة ما توفر لها من مقومات جغرافية  وثروات 
بن  الرابطة  التجارية  امراكز  أهم  كأحد  فرضتها  طبيعية 
الفارسية  اامبراطورية  عصر  إبان  وتوطدت  وامغرب،  امشرق 
. وكان نصيب قطر  امياد  الثالث بعد  القرن  الساسانية خال 
اأرجوانية  اأصباغ  ي  ومثل  مجزًيا  التجارية  امنتجات  هذه  من 
بامنتجات  الثمينة وامنسوجات والتمور جري مقايضتها  والآلئ 
أنواع  القادمة من امشرق كالنحاس والتوابل، إضافة إلى شتى 

اأخشاب كالصندل والّدلب الهندي.

بصناعة  القطرية  اجزيرة  شبه  اشتهرت  اإسام  فجر  بزوغ  ومع 
مناطق  إلى  ويصّدر  يغزل  كان  واإتقان  اجودة  عالي  النسيج 
مختلفة من العالم . ويروى أن الرسول صلى اه عليه وسلم وزوجته 

السيدة عائشة رضي اه عنها كانا لبسا بردتن قطريتن.

And so ships used to sail through the Arab Gulf to reach 

India.	Qatari	trade	consisting	mainly	of	dried	ish	exports	
was	 stimulated.	 This	 inds	 evidence	 in	 a	 dwelling,	 an	
archeological	landmark	and	heaps	of	ish	bones	unearthed	
by archeologists in the Ras Abrouq area. The experts 

assume	that	 this	site	used	to	be	a	seasonal	ishing	station	
where	 the	ishermen	would	dry	 their	ish	produce	before	
exporting it.

The Qatari Economy After Christ

The Qatari trade had long ago gone through several 

stages enhancing the economic position of Qatar thanks 

to the geographic basic factors and the natural resources 

it is endowed with and which made of it one of the most 

important trade centers linking East and West. Trade was 

further reinforced during the Persian Sasanian empire era 

throughout the 3rd century AC.  Qatar’s share of these 

trade products was rewarding and consisted of purple 

dyes, precious pearls, textiles, and dates all of which were 

bartered for products coming from the East such as copper 

and spices in addition to different types of wood such as 

sandalwood and Indian Sycamore wood. With the advent 

of Islam, the Qatari Peninsula became reputed for high 

quality textiles which were woven and exported to different 

parts of the world. And the story is that the Prophet, God’s 

blessing and peace be upon him, and his wife Sayyida 

Khadija (RA) both wore Qatari garments.

The local archeology provides evidence that Qatar used to 

be populated during that period. Trade thrived during the 

Umayyad and Abbasid ages. 
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وتشهد اآثار ي امنطقة أن قطر كانت آهلة بالسكان ي تلك 
احقبة. وازدهرت التجارة ي العصرين اأموي والعباسي إذ يروي 
امؤرخ ياقوت احموي أن قطر كانت مركزا لتربية اإبل واخيول 
تزايد  بعد  اللؤلؤ  استخراج  الغوص  نشاط  تطور  كما  العربية. 

الطلب عليه من امشرق الى الصن.

ااقتصاد في قطر زمن العثمانيين
التجارية  امعابر  أهم  أحد  هرمز  مضيق  على  البرتغاليون  سيطر 
القرن  بداية  ي  القطرية  اجزيرة  شبه  على  سيطرتهم  وفرضوا 
وامنسوجات  والفضة  بالذهب  يتاجرون  وظلوا  عشر  السادس 
. وآلت أمور اجزء الشرقي  احريرية إلى أن طردهم إمام مسقط 
الزبارة  منطقة  من  جعلوا  الذين  خالد  لبني  العربية  اجزيرة  من 
مركزا إداريا وجاريا تخصص ي تصدير اللؤلؤ إلى مناطق عدة 
من العالم. وكانت معظم السلع تتهافت من ميناء سورات بالهند 
الصوي  والشال  القطنية  اأقمشة  وتتمّثل ي  الزبارة،  ميناء  إلى 
واخيزران والزيت والسكر والسمن والرّز... وكان يحتفظ بجزء 
من البضائع لاستهاك املي وينقل اجزء الباقي الى الدرعية ي 

جد ومنطقة اأحساء.
الهند  لشركة  التابعة  التجارية  البصرة  محطة  وبتأسيس 
على  سيطرتها  البريطانية  اامبراطورية  أحكمت  اإنكليزية 
بريطانيا  وأبرمت  البحرية.  العربي بحجة حماية خطوطها  اخليج 
اتفاقية سام مع العرب أدرجت قطر ضمنها لتحرمها من حقها 
من جميع فوائد موسم صيد اللؤلؤ. وامتدت الفترة العثمانية لثاثة 
عقود كانت فيها السيطرة شكلية حيث كان احكم الفعلي 

للشيوخ املين.

The Historian Yaqut Al- Hamawi reports that Qatar used 

to be a breeding center for camels and Arab horses. The 

pearling activity also developed following the upsurge in 

demand for pearls in the area extending from the East to 

China.

The Qatari Economy during the Ottomans Era

The Portuguese controlled the Strait of Hormuz, one of 

the most important trade crossings, and imposed their 

domination on the Qatari Peninsula at the beginning of 

the 16th century.  They were to carry on trading with gold, 

silver and silk fabrics until they were expelled by the Imam 

of Muscat.

Power and authority in the eastern part of the Arabian 

Peninsula ended up in the hands of Bani Khaled who 

made of Zubara an administrative and commercial center 

specializing in exporting pearls to many parts in the world. 

Most	of	the	goods	kept	lowing	from	Surat	Port	in	India	to	
the port of Zubara. These goods consisted of cotton fabrics, 

woolen shawls, bamboo, oil, sugar, butter and rice… Part 

of the goods would be kept for local consumption and the 

remaining ones would be moved to Diriyah in Najd and 

onwards to the Al-Ahsa region.

With the setting up of the Basra trading post belonging to 

the British East India Company, the British Empire held 

sway over the Arab Gulf on the grounds of protecting its 

maritime lines. Britain signed a peace treaty with the Arabs 

which	 included	Qatar	 to	 deprive	 it	 of	 its	 right	 to	 beneit	
from the returns of the pearling season. The Ottoman 

era went on for three decades during which the Ottoman 

control was formal since the effective power lay within the 

hands of the local sheikhs.

On the whole, and in parallel with trade and pearl hunting, 

it can be said that the economy in Qatar in the old times 

relied on the sea system, that is to say maritime trade, 

ishing	and	diving	as	well	as	on	the	mainland	and	desert	life	
system, i.e. overland trade, animal breeding, wool spinning 

and other activities lending themselves to this mode of life.

The pillars of the Modern Qatari Economy
Qatar ushered in a new phase of modernization, moving 

forward to consolidate the foundations of democracy and 

the rule of law and order, with the assumption of power by 

HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani upon allegiance 

being pledged to him by the ruling family and the Qatari 

people, then followed by his son the current Emir, Sheikh 

Tamim bin Hamad Al Thani assuming power in 2013. The 

actual pillars of the Qatari economic miracle were laid 

down through a network of development projects making 

it truly worthy of earning the ‘miracle’ label given the 

extraordinary progress it has achieved in the eyes of the 

observers of international economic growth trends. Qatar 

achieved an 18.1% economic growth rate for the year 2011 

which is nearly three times the growth rate accomplished 

by the Gulf States for the same year. The state of Qatar is 

considered as an amazing example in light of the advanced 

ratings it is given by international economic rating agencies 

at the world level. 
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إّن  القول  مكن  اللؤلؤ،  وصيد  التجارة  مع  وبالتوازي  إجماًا، 
ااقتصاد قدًما ي قطر اعتمد على منظومة البحر ما تعنيه من 
ماحة جارية وصيد وغوص وعلى منظومة البر والبداوة وما يليها 
من جارة برية وتربية امواشي وغزل الصوف وغيرها من اأنشطة 

امصاحبة لهذا النمط من احياة.
 

دعائم ااقتصاد القطري الحديث
أسس  ترسيخ  نحو  التحديث  من  جديدة  مرحلة  ي  قطر  دخلت 
استام صاحب سمو  مع  وامؤسسات  القانون  ودولة  الدمقراطية 
العائلة  مبايعة  حكم  الذي  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
احاكمة والشعب القطري، ثم بتوّلي صاحب سمو الشيخ ميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد احالي مقاليد احكم سنة 2013. وقامت 
القطرية عبر شبكة من  ااقتصادية  للمعجزة  احقيقية  الدعائم 
ما  امعجزة عن جدارة، وذلك  لقب  لتستحق  التنموية  امشروعات 
حققته من تقدم غير مألوف لدى امراقبن خط  سير مو ااقتصاد 
الدولي. ي سنة 2011 على سبيل امثال حققت قطر موا اقتصاديا 
بنسبة 18.1% وهو ما يعادل تقريبا ثاثة أضعاف نسبة النمو لدى 
حسب  مذها  موذجا  قطر  دولة  وتعتبر  العام.  لنفس  اخليج  دول 
التي  ااقتصادية  للتصنيفات  عامية  وكاات  قبل  من  ترتيبها 

جعلتها ي مراتب متقدمة على مستوى العالم. 

وتعتمد الوكاات التصنيفية العامية على مؤشرات ارتفاع نصيب 
الفرد من الناج املي اإجمالي الذي يعد اأعلى ي العالم حيث 
صّرح البنك الدولي أنه جاوز 200 مليار دوار لسنة 2016. وتقوم 
مامح امعجزة القطرية على عدة محاور تتاقى جميعها لتصنع 
مكانا متميزا ومنفردا داخل محيط قطر العربي والعامي. وقد 
مكنتها القدرة اإنتاجية الهائلة للمحروقات من تغطية حاجيات 
امراتب  على  امنافسة  سباق  ي  واانخراط  البنيوية  مشاريعها 
ااولى. ويبلغ انتاج قطر حوالي مليون برميل من النفط يوميا، أّما 
إنتاج الغاز فقد بلغ 77 مليون طن من الغاز امسال سنويا. ويؤكد 
لها  تسمح  الغاز  من  الضخم  قطر  احتياطي  تقديرات  أن  اخبراء 

مواصلة هذا اإنتاج السنوي على امتداد مئَتي سنة.

امقومات.  عديد  على  احديثة  قطر  دولة  ي  اخدمات  قطاع  يقوم 
التي  اخدماتية  اإدارات  أكبر  من  والبيئة  البلدية  وزارة  وتعّد  
تشارك بصفة فعلية ي نهضة الوطن. تختص وزارة البلدية والبيئة 
ي مجاات الشؤون البلدية والتخطيط العمراني كما تشرف على 
ومستدامة  تنمية شاملة  من خال  الطبيعي  توازنها  البيئة  حماية 
مصلحة اأجيال القادمة. وتقدم الوزارة للمواطنن وامقيمن البالغ 
عددهم 2.611.000 نسمة ي شهر أكتوبر 2016 حسب جهاز 
اإحصاء القطري، عدة خدمات تشمل صيانة الطرقات وأعمال 

النظافة العامة ومراقبة امواد ااستهاكية واأسواق التجارية .

وتساهم ي تنظيم قطاع البناء، وتهتم بإنشاء امنتزهات واحدائق 
دفعا  للجمهور  اإلكترونية  اخدمات  تقدم  على  وتسهر   . العامة 
التقليدية.  الورقية  امعامات  إلغاء  وتسعى  التحديث.  مسيرة 

وتقترح الوزارة كل اخطط العمرانية على مستوى الدولة.

These agencies use a set of criteria to assess the position 

of countries and determine their international rating. These 

criteria	 matched	 the	 speciications	 of	 the	 strong	 Qatari	
economy	which	enjoys	inancial	strength	and	institutional	
capacity enabling it to face up to risks and cope with crises.

The international rating agencies rely on such indicators 

as the increase in the per capita share of GDP which, in 

Qatar’s case, was the highest world-wise as it reached 

$200 billion in 2016. The features of the Qatari miracle 

are based on several axes which combine together to create 

a unique and distinguished place within Qatar’s Arab and 

international environments. The considerable production 

capacity in hydrocarbons enabled Qatar to cover the needs 

of its infrastructure projects and boosted its competitive 

edge for the top positions. Qatar’s oil production amounts 

to almost one million barrels per day. As to gas production, 

it	has	reached	77	million	tons	of	liqueied	gas	per	year.	The	
experts	 afirm	 that	 the	 estimates	 for	 the	 huge	 Qatari	 gas	
reserves would enable it to carry on producing at this rate 

for another two hundred years.

The services sector in the modern State of Qatar is based 

on several components. The Ministry of Municipality and 

Urban Planning is considered to be among the biggest 

service delivery administrations partaking effectively in the 

nation’s renaissance. The Ministry is vested with the areas 

of Municipal Affairs and Urban Planning, and responsible 

for the protection of the environment and its natural balance 

through comprehensive and sustainable development that 

beneits	future	generations.	
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وتسهر على جعلها حقائق على أرض الواقع وذلك مسح اأراضي 
لتلبية حاجيات  وتقسيمها، وإعداد الرسومات واخرائط الازمة 

اجهات احكومية وامافظة على التنظيم والسامة. 

وتسعى هيئة قطر للطيران ي هذه الفترة مجاراة النمو امتسارع 
حمد  مطار  أنشأت  ولذلك  للباد،  ااقتصادية  اميادين  مختلف 
الدولي الذي مثل منعرجا غير تقليدي ي مسيرة الطيران القطري. 
الدوحة ويخضع  العماق ربع مساحة مدينة  ويحتل هذا امشروع 

مواصفات عامية متطورة وعالية اجودة .

وتعمل وزارة امواصات على حديث قطاع امواصات اأرضية، 
حيث تعكف السلطات على إعداد مشروع سكك حديدية يعّد 
وبتكلفة  تقريبا  كلم   700 مسافة  على  متد  امنطقة  ي  اأهم 
سيربط  إقليمي  مشروع  من  جزء  وهو  ريال،  مليار   130 تناهز 
جميع دول مجلس التعاون اخليجي ، كما يربط جميع مدن قطر 

ببعضها ثم بامطار اجديد. 

مامح ااقتصاد القطري الحديث
امنتعش  اميداني  للواقع  جدا  اايجابية  امؤشرات  جملة  تنتصر 
شتى  على  ورقّي  ازدهار  بفترة  مّر  الذي  القطري  لاقتصاد 
امستويات، وُينتظر أن يشهد مزيدا من التقدم نظرا لأنباء اجيدة 
التي يتلقاها العالم عن ااقتصاد املي بعد ظفر املف الوطني 

بالقبول لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022. 

The Ministry provides the citizens and residents, whose 

number altogether amounts to 2.611.000 million people in 

October 2016 according to the Qatari Statistics Authority, 

with several services including road maintenance, general 

cleaning services and the monitoring of consumer goods 

and malls.

It also contributes in organizing the building sector and 

takes an interest in creating public parks and gardens. It 

sees to providing the public with electronic services giving 

thus an impetus to the modernization process, and strives to 

do away with traditional paperwork transactions. Moreover, 

the Ministry is responsible for proposing all the state urban 

plans and sees to their effective implementation through 

land surveying and allotment and drawing up the needed 

drawings and maps to meet the needs of governmental 

bodies, maintain order and prevent chaotic building.

The Qatar Civil Aviation Authority is currently striving 

to keep pace with the accelerated development in the 

various	economic	ields	within	 the	country.	 In	 this	 trend,	
it has built a new international airport which constitutes 

an unconventional twist in the march of the Qatari civil 

aviation Authority. This giant project covers a quarter 

of Doha city’s area and meets very advanced top quality 

international	speciications.

The Ministry of Transport and Communication is 

undergoing	 signiicant	 modernization	 operations	 in	 the	
land transportation sector as the authorities have been 

busy preparing a railways system project, considered to 

be the most important one in the region with 700 km-long 

railways, costing around 130 billion Riyals. It is part of a 

regional project that will link all GCC states. It will also link 

all Qatari cities one with another and with the new airport.

The Features of the Modern Qatari Economy 
Most of the very positive indicators warrant the booming 

reality on the ground of the Qatari economy which is 

undergoing a period of prosperity and progress at all levels. 

This economy is expected to grow further given the good 

news the world hears on the local economy after the success 

of the Qatari application in obtaining the rights to hold the 

2022 FIFA World Cup.

Oil and Gas Sector
Oil and Gas constitute the backbone of Qatar’s Economy. 

The State of Qatar exerts efforts to diversify its sources 

to alleviate the country’s dependence on these natural 

resources.

The Qatari leadership endeavors to increase production 

capacity	of	the	liqueied	natural	Gas	(LNG)	the	majority	of	
the GDP relies on Oil and Gas and the relevant industrial 

activities.

Established in 1974, the government-owned Qatar 

Petroleum is responsible for all oil and gas industry in 

Qatar.	 Oil	 is	 produced	 from	 onshore	 and	 offshore	 ields,	
the most important of which are:
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قطاع النفط والغاز
يشكل النفط و الغاز العمود الفقري اقتصاد دولة قطر ي حن 
تبذل الدولة جهدًا كبيرًا لتنويع مصادر الدخل من أجل تخفيف 

اعتماد الباد على هذه اموارد الطبيعية.

الغاز  من  اإنتاجية  الطاقة  زيادة  إلى  القطرية  القيادة  وتسعى 
الطبيعي امسال حيث يستند أغلب الناج املي واإجمالي لدولة 
قطر على النفط والغاز وما يصاحبها من أنشطة صناعية وسيظل 
قادمة  سنوات  لعدة  العامية  الطاقة  سوق  ي  بارزا  قطر  موقف 
باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي امسال ي العالم، ما يصل 

إلى ربع إمدادات الغاز الطبيعي امسال العامية.

بكل  للدولة  بالكامل  امملوكة   )QP( للبترول  قطر  وتقوم 
عمليات صناعة النفط والغاز ي قطر ويتم إنتاج البترول القطري 

من حقول برية وأخرى بحرية من أهمها:
وبو  محزم،  وميدان  الشرقي،  العد  وحقول  البري  دخان  حقل 
والكركرة  واخليج،  والريان،  والشاهن،  والبندق،  احنن، 

وطبقات )أ( البحرية.

غاز الشمال
غير  الطبيعي  الغاز  حقول  أكبر  من  الشمال  غاز  حقل  يعد 
الذي م اكتشافه سنة 1971  العالم، ويقع احقل  امصاحب ي 
ي امياه امغمورة شمال شرقي شبه جزيرة قطر ويصل إلى عمق 
مساحة  على  احقل  ومتد  مترًا،   )70-15( بن  ما  يتراوح  مائي 
6000 كيلو متر مربع ويحوي حوالي )900( تريليون قدم مكعب 
الغاز  العالم من  الغاز الطبيعي أي ما مثل 20% من احتياطي  من 
ما يضع دولة قطر ي امرتبة الثالثة عاميا بعد روسيا ااحادية 

وإيران. 
قدم  تريلون   2.5 يحوي  جديد  غاز  حقل  اكتشاف  م  كما 

مكعب من الغاز الطبيعي شمال )4( ضمن امياه البحرية.
أهم مؤسسات وشركات النفط والبترول ي قطر

 	www.qp.com.qa قطر للبترول
 	www.qatargas.com قطر للغاز
 	www.rasgas.com رأس غاز

الصناعة
ي  واسعة  خطوات  قصيرة  زمنية  فترة  خال  قطر  دولة  خطت 
كافة مجاات ااقتصاد خاصة الصناعية منها إذ مت ااستفادة 
من عائدات النفط بأفضل الطرق إرساء قاعدة متينة للصناعات 
وإجاز  اأخرى،  اأساسية  والصناعات  والغاز  بالنفط  امرتبطة 
الوطنية  الصناعات  خدمة  على  قادرة  متطورة  أساسية  بنية 
وااستجابة احتياجاتها وحدياتها امستقبلية، وقد حققت قطر 
أفضل معايير اجودة ي اأداء وتخفيض الكلفة على قدم امساواة 

مع الصناعات امثيلة ي الدول امتقدمة صناعيًا.

Dukhan	onshore	ield;	Al	Idd	Al	Sharqi;	Maydan	Mahzam,	
Bul Hanain, Al Bunduk, Al Shaheen, Al Rayan, Al Khalij, 

Al Karkara and offshore Tabakat (A).

The North Gas Field
Discovered	 in	 1971,	 this	 ield	 lies	 mainly	 offshore	 to	
the northeast of the Qatar peninsula under water depths 

ranging from 15 to 70 meters. It covers about 6000 square 

kilometers, almost half the area of mainland Qatar. NGF is 

the largest single concentration of non-associated natural 

gas in the world with total proven reserves of more than 

900 trillion cubic feet, representing 20% of world total, and 

making Qatar the third country in the world with the largest 

reserves of natural gas after Russia and Iran.

The most important institutions and oil companies 
in Qatar are:

• Qatar Petroleum www.qp.com.qa

• Qatar Gas: www.qatargas.com

• Ras Gas www.rasgas.com 

Industry
Within a short period of time, the State of Qatar has 

made	great	strides	in	all	ields	of	economy	especially	the	
industrial ones. Oil revenues have been well utilized to 

establish a solid base for oil and gas related industries and 

other basic industries, and build an advanced infrastructure 

capable of serving national industries and responding to its 

future needs and challenges.

http://www.qp.com.qa/
http://www.qatargas.com/
http://www.rasgas.com/
http://www.qp.com.qa/
http://www.qatargas.com/
http://www.rasgas.com/


 

NEL

TENP

As partner in the NEL and TENP pipelines we actively promote secure and 
diversified gas flows into Germany. Through our presence across Europe,  
we facilitate multiple solutions for the low calorie gas networks in Germany to 
switchover to high calorie gas.

• Diversification with liquefied natural gas (LNG) from the west: gas supply from 
the Zeebrugge and Dunkirk LNG terminals in Belgium and France

• Diversification with gas sources from the south: investments in Germany and 
Switzerland enabling gas to flow from Italy into Germany

• Additional supply from the north through the Nord Stream route

www.fluxys.com

FLUXYS BRIDGES THE MARKETS FOR A SECURE  
AND DIVERSIFIED GAS SUPPLY INTO GERMANY



As imports of low calorie gas from the Netherlands will 
progressively scale down to zero and domestic produc-
tion of low calorie gas is declining as well, Germany 
requires additional supplies of high calorie gas. Fluxys’ 
gas infrastructure provides Germany with the opportunity 
to diversify its gas supply portfolio with liquefied natural 
gas (LNG). As it goes, substantial volumes of gas from the 
Zeebrugge and Dunkirk LNG terminals in Belgium and 
France can easily be supplied into Germany through the 
pipeline network in Belgium which is fully connected into 
Germany’s gas transmission system. 

Fluxys is a fully independent gas infrastruc-
ture group active as transmission system 
operator in Germany since late 2011. The 
company is a major gas transit operator 
and its offering combines gas transmission, 
gas storage and terminalling of liquefied 
natural gas (LNG). 

Present across Europe, the group seeks 
to foster the integration of the European 
gas market through the development of a 
cross-border infrastructure backbone link-
ing gas sources to markets, bridging the 
markets and gas trading places, and pro-
viding security and diversification of supply.

www.fluxys.com

FLUXYS:  
LNG GATEWAY  

INTO GERMANY

Ample capacity in the Belgian gas network to supply gas from 
the Zeebrugge and Dunkirk LNG terminals into Germany

 

 

ZEEBRUGGE

LNG TERMINAL

DUNKIRK

LNG TERMINAL

Zeebrugge LNG terminal: annual throughput 
capacity of 9 billion cubic metres of high  
calorie gas 

Dunkirk LNG terminal: annual throughput 
capacity of 13 billion cubic metres of high 
calorie gas 
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وقد جاء التحول الكبير ي مسار التنمية الصناعية بعد صدور 
نص  الذي  الصناعي  التنظيم  بشأن   1980 لسنة   1 رقم  القانون 
امجال  الوطنين ي  للمستثمرين  احوافز  الكثير من  تقدم  على 

الصناعي.

وزارة الطاقة والصناعة
www.mei.gov.qa

السلع  واستيراد  قوية،  صناعية  إنتاجية  قاعدة  بناء  على  تعمل 
زيادة  إلى  باإضافة  القومي  الدخل  مصادر  وتنويع   الصناعية، 
مساهمة القطاع الصناعي ي الناج املي حقيقًا لنمو اقتصادي 

متوازن بعيدًا عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل.

بنك قطر للتنمية  
www.qdb.qa

م تأسيسه بهدف اإسهام ي تنمية ااقتصاد الوطني لدولة قطر 
امشروعات  ومويل  امشاركة  طريق  عن  اإنتاج  هيكلة  وتنويع 
القائمة  الصناعات  ودعم  ميسرة،  بشروط  اجديدة  الصناعية 
امؤسسات  من  الازم  التمويل  على  احصول  ي  ومساعدتها 
التكنولوجيا  على  واحصول  والدولية  املية  امالية  والهيئات 

بشروط جيدة.

مدينة رأس لفان الصناعية
الغاز  إنتاج  مصانع  وتضم  قطر  ي  الصناعية  امدن  أحدث  هي 
صناعية  ومنشآت  وجاريًا،  صناعيًا  مرفًأ  و  امسال  الطبيعي 
للشركات  اخدمات  من  متكاملة  مجموعة  وتقدم  متعددة، 

The Ministry of Industry and Energy works to build a 

strong industrial base, import industrial products, diversify 

national income sources and increase the contribution of 

the industrial sector in the gross domestic product (GDP) 

with a view to achieve a balanced economic growth aside 

from oil revenues.

Ministry of Industry and Energy
www.mei.gov.qa

The Ministry of Industry and Energy has adopted several 

goals that include developing and supporting industrial 

sector to diversify sources of national income; increasing 

the added value of intermediary materials; encouraging 

the private sector to increase its contribution to industrial 

development; increasing the contribution of manufacturing 

industries sector to the GDP, encouraging and supporting 

high energy consuming industries and clean industries; 

enhancing the integration between industrial, oil and 

gas	 and	 other	 economic	 sectors;	 and	 inally	 achieving	
the highest possible level of integration between various 

industrial sectors.

QATAR DEVELOPMENT BANK (QDB)
www.qdb.qa

This bank aims at contributing to the development of the 

national economy and diversifying production structure 

through participation in and provision of funding on easy 

terms for new industrial projects, supporting existing 

industries and assisting them to get the necessary funding 

requirements from local and international sources, and 

obtaining technology on equitable terms.

Ras Laffan Industrial City

It is the newest industrial cities in Qatar. The city includes 

LNG plants, an industrial and commercial port and various 

industrial facilities. The city provides comprehensive 

services and infrastructure to industrial and commercial 

companies;	 has	 security,	 ire	 and	 safety	 department;	 a	
hospital, an environment section and a zone for logistics 

services. It is successfully run by a work group from QP.

Mesaieed Industrial City

Mesaieed Industrial City has a diverse industrial base 

including	crude	oil	reinery;	hydrocarbon;	petrochemicals;	
iron and steel and light and supporting industries; and 

a modern port that operates round the clock to meet the 

requirement for exporting and importing various products 

and materials.

Qatar	Petroleum	Gas	complex	and	Qatar	petroleum	reinery	
are based in Mesaieed Industrial City. The daily output 

capacity	of	the	reinery	is	731	thousand	barrel,	which	will	
cover domestic consumption requirements until 2020.

Doha industrial zone

This industrial zone has been established for light and 

medium projects. It includes all services (visible and non-

visible) like roads, lighting, gas, sewage and an integrated 

service facility.

http://www.mei.gov.qa/
http://www.qdb.qa/
http://www.mei.gov.qa/
http://www.qdb.qa/
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الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية، وتعمل ي 
امدينة شركتان اأولى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي امسال 

امدود »رأس غاز« واأخرى شركة قطر للغاز.

مدينة مسيعيد الصناعية
 تضم قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط اخام وامنتجات 
الهيدروكربونية والبتروكيماويات واحديد والصلب والصناعات 
اخفيفة وامساندة، وتضم كذلك ميناء مسيعيد امزود بتجهيزات 
تصدير  احتياجات  خدمة  الساعة  مدار  على  يعمل  والذي  حديثة 

واستيراد العديد من امنتجات.

قطر  ومصفاة  للغاز  للبترول  قطر  مجمع  مسيعيد  ي  ويوجد 
برميل  ألف   731 للمصفاة  اليومي  اإنتاج  معدل  يبلغ  و  للبترول 
يوميا وتغطي هذه القدرة اإنتاجية احتياجات ااستهاك املي 

حتى عام 2020.

منطقة الدوحة الصناعية
وامتوسطة  اخفيفة  للمشروعات  الصناعية  امنطقة  هذه  أقيمت 
كالطرق  امنظورة(  وغير  )امنظورة  اخدمات  كل  تضم  حيث 
واإنارة والغاز والصرف الصحي وامياه ومبني خدمات متكامل، 
وتستوعب امنطقة مئات امشروعات اموزعة على تسعة قطاعات 
إضافة  وتعد  إقامتها  ي  والتنسيق  التكامل  يحقق  ما  رئيسية 

لاقتصاد الوطني.

مدينة حالول
تضم مدينة حالول عدد من امصانع منها مصنع غاز الوقود احلو 
ومصنع غاز الوقود احامضي محطة حرق النفايات ومحطة معاجة 

مياه الصرف الصحي ومحطة النيتروجن.

مدينة دخان النفطية
وإنتاج  استكشاف  الدولة  فيها  بدأت  التي  امواقع  أولى  من  هي 
بدأت  عمرانية  استراتيجية  خطة  تطبيق  حاليا  ويجري  النفط، 
عام 2003 و تستمر حتى عام 2022 لتطوير منطقة امتياز قطر 
للبترول وقد م اختيار حوالي ) 193 ( مشروعا يتم تنفيذها خال 

العشرين عاما القادمة على أربع مراحل.

التجارة
ي  تتمثل  ثابتة  دعائم  على  تعتمد  تنافسية  ميزة  قطر  دولة  متلك 
ااقتصادية  والبيئة  العامية  الكفاءة  ذات  امؤسساتية  اأطر 
امستقرة وامتاكها لسوق سلع فعال ، كما أن أكثر ما ميز 
ااقتصاد القطري هو محافظته على موه امتسارع، حيث بات من 
أسرع اقتصاديات العالم موا وذلك بفضل السياسات ااقتصادية 

التي تنتهجها الدولة .

The zone accommodates hundreds of projects distributed 

among nine main sectors in such a way as to facilitate 

integration and coordination and provide a valuable 

addition to the national economy.

Dukhan Oil City

Dukhan	 is	 the	 irst	 site	 in	 which	 oil	 exploration	 and	
production started. Nowadays a urban strategic plan is 

being implemented to improve QP concession area. This 

plan started in 2003 and it will continue until 2022. 193 

projects have been selected to be implemented in four 

phases in the following 20 years.

Trade
www.mbt.gov.qa

The Ministry of Business and Trade is concerned with 

preparing the required programs to implement the policies 

of developing business and trade sector; supervising and 

guiding commercial activities in line with the requirements 

of the national development process; proposing and 

implementing the policies and programs aiming to attract 

investments, support and increase exports, and develop the 

procedures and techniques of securing public services for 

business and investment sector; supervising commercial 

trades practices; registering commercial and investment 

establishments.

Foreign Trade

The European Union group is the most important trade 

partner of Qatar as the relative share ratio of the Qatari 

imports	from	this	group	holds	the	irst	position	among	the	
county’s export from all other economic blocs.

http://www.mbt.gov.qa/
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وزارة ااقتصاد و التجارة
www.mbt.gov.qa

سياسات  لتنفيذ  الازمة  البرامج  وضع  عن  امسؤولة  اجهة  هي 
تنمية قطاع اأعمال والتجارة، واإشراف على النشاط التجاري 
وتوجيهه ما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ 
ودعم  ااستثمارات  جذب  إلى  تهدف  التي  والبرامج  السياسات 
اخدمات  تقدم  وإجراءات  أساليب  وتطوير  الصادرات،  وتنمية 
العامة لقطاع اأعمال وااستثمار كذلك اإشراف على مزاولة 

امهن التجارية.

التجارة الخارجية
تعد مجموعة ااحاد اأوروبي أهم شريك جاري لدولة قطر نظرًا 
لتبوء احصة النسبية للواردات القطرية من هذه امجموعة امرتبة 
الواردات  تأتي  ااقتصادية كافة، كما  التكتات  بن  اأولى 
من حيث  الرابعة  امرتبة  الشمالية ي  أمريكا  دول  من  القطرية 
حصتها و حتل الواردات القطرية من الوايات امتحدة اأمريكية 

النصيب اأكبر من هذه احصة النسبية.

الصادرات
أسعار  ارتفاع  نظرًا  إيجابيًا  موًا  بالدولة  الصادرات  أظهرت 
لتنمية  الضرورية  البضائع  وتتمتع  للنفط ،  القطرية  الصادرات 
التعرفة  من  معفاة  استيراد  بشروط  الصناعية  التحتية  البنية 
اجمركية، كما هو احال بالنسبة للمنتجات الغذائية وامقتنيات 
الشخصية ، وهناك ضريبة استيراد بنسبة )4%( فقط على معظم 
التي  امنتجات  على  حماية  رسوم  تفرض  حن  ي  اأخرى  السلع 

Qatari exports from north American countries, most of 

which come from the United States of America, take the 

fourth place in terms of their relative ratio.

Exports

The States’ exports have shown positive growth due 

to high oil prices. Commodities necessary to industrial 

infrastructure, food products and personal belongings 

are exempt from customs duties. Only 4% import tax is 

imposed on most of the other commodities. In addition, 

protection fees are imposed on products that compete with 

locally manufactured commodities; and these include 20% 

on imported iron and steel and 30% on urea. Customs duties 

on tobacco are 50%, and on CDs and musical instruments 

are 15%; and commodities imported from the GCC country 

are exempted from customs duties.

QATAR CHAMBER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY (QCCI)
www.qatarchamber.com

Qatar chamber of commerce and industry was established 

in 1963. The members of the board of directors were 

appointed by an Emiri decree until the law No 11 for 1966 

was issued to stipulate that these members be chosen by 

free direct ballot.

The chamber is concerned with the collection of 

information and statistics of interest to those working 

in	 the	 ield	 of	 trade,	 industry	 and	 agriculture,	 and	 with	
providing government authorities with the required 

data and information on trade, industry and agriculture. 

Moreover it provides consultations about the establishment 

of stock markets and the organization of trade, industrial 

and agricultural exhibitions and markets.

As a committed member of the World Trade Organization 

and	 international	 inancing	 organizations,	 Qatar	 has	
completed its integration in the international free trade and 

economy order. It does not levy personal income taxes or 

export fees. 

Customs duties are as low as 4%. With a distinguished 

banking system and no restrictions on the movement of 

capitals from the country, the whole of Qatar represents 

a free economic zone in which investors can make 

considerable gains.

Financial and Banking System
The Qatari economy has witnessed a huge progress in 

various	economic	and	social	ields	in	recent	years	supported	
by the government policy based on free market principle. 

This is evident in the structure of the national economy 

which is designed to cater for the global economic changes 

in such a way as to protect the best interests of the country, 

and	in	the	improvement	made	by	the	inancial	and	banking	
system which is characterized by responsiveness to the 

achievements made by the Qatari economy in terms of 

overall economic variables.

http://www.mbt.gov.qa/
http://www.qatarchamber.com/
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تنافس امواد امنتجة محليا ، أما البضائع امصنعة ي دول مجلس 
التعاون اخليجي فتحظى بإعفاء جمركي .

غرفة تجارة وصناعة قطر
www.qatarchamber.com

تعين  أنشئت غرفة جارة وصناعة قطر ي عام 1963 وقد ظل 
صدر  أن  إلى  أميري  مرسوم  موجب  يتم  اإدارة  مجلس  أعضاء 
مجلس  أعضاء  اختيار  جعل  الذي   1996 لسنة   11 رقم  القانون 

اإدارة عن طريق اانتخاب امباشر.
العاملن  تهم  التي  امعلومات واإحصاءات  الغرفة بجمع  وتختص 
اجهات  بتزويد  وكذلك  والزراعة  والصناعة  التجارة  مجال  ي 
امتعلقة  واآراء  وامعلومات  البيانات  من  تطلبه  ما  احكومية 
الرأي  إبداء  عن  فضا  والزراعية  والصناعية  التجارية  بامسائل 
بصفة استشارية ي إنشاء البورصات واأسواق وامعارض التجارية 

والصناعية والزراعية.

و تندمج قطر اندماجًا كامًا ي نظام التجارة وااقتصاد الدولي 
احر وهي عضو ملتزم ي منظمة التجارة العامية ، كما أنها عضو 
فا  جيد  بقطاع مصري  تتميز  و  التمويلية،  الدولية  الهيئات  ي 
توجد قيود على نقل رؤوس اأموال إلى اخارج ما يجعلها منطقة 
مالية  أرباح  حقيق  خالها  من  امستثمرون  يستطيع  حرة  جارة 

كبيرة .

الجهاز المالي والمصرفي
امجاات  مختلف  ي  كبيرًا  تطورًا  القطري  ااقتصاد  شهد 
مدعومًا  اماضية،  خال  السنوات  وااجتماعية  ااقتصادية 
بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ ااقتصاد احر القائم 
 على قوى السوق ، ويتجلى ذلك ي اخارطة ااقتصادية للباد التي 
جاءت منسجمة مع  التطورات ااقتصادية العامية، وما يتفق مع 
مصلحة ااقتصاد القطري ، ويتضح ذلك أيضا  ي التطور الذي 
التي  لإجازات  استجابته  ومدى  وامالي  امصري  اجهاز  حققه 
ااقتصادية  امتغيرات  مستوى  على  القطري  حققها  ااقتصاد 

الكلية.

مصرف قطر المركزي
www.qcb.gov.qa

القانون  ويعطي   1993 عام  ي  امركزي  قطر  مصرف  أنشئ 
والعمل  النقد  إصدار  ي  مجاات  العمل  صاحيات  للمصرف 
ي  الرئيسة  وظيفته  إلى  باإضافة  للبنوك  و  للحكومة  كبنك 
امصرف  مال  رأس  رفع  م  وقد  النقدية،  السياسة  مجال  إدارة 
امدفوع ليتماشى مع التطور الذي يشهده  القطاع امالي وامصري 

ي الباد. 

Central Bank of Qatar
www.qcb.gov.qa

Established in 1993, Qatar Central Bank is authorized by 

law to issue the national currency and act as the bank of the 

government and the bank of banks, in addition to its main 

task of managing the monetary policy of the country. Its 

paid capital has been raised in line with the development 

witnessed	by	the	national	inancial	and	banking	sector. 

Qatar Exchange
www.qe.com.qa

Qatar Exchange (former Doha Securities Market) was 

established by law No 14 for 1995 and started operation on 

the 26th of May1997. On 14th September 2005, Law No 33 

for 2005 amended by law #14 for 2007 establishing Qatar 

Financial Markets Authority and Doha Securities Market 

was issued. According to this law, the legislative and 

organizational task is assigned to the Authority, whereas the 

executive functions in regards to stocks and their ownership 

and	 transfer	 and	inancial	 settlements	between	brokers	 is	
given to Doha Securities Market. The market entered a new 

phase since the issuance of law No 33 for 2009, which led 

to the transformation of Doha Securities Markets into a 

joint stock company under the name of (Qatar Exchange). 

This was intended to make a new structural shift so as 

to turn it into an international stock market operating in 

accordance to the most advanced systems. To achieve this 

goal a decision was taken to establish a partnership with 

Euronext holding with 20% shareholding, after which 

Qatar Exchange started operating under its new name on 

21.6.2009.

http://www.qatarchamber.com/
http://www.qcb.gov.qa/
http://www.qcb.gov.qa/
http://www.qe.com.qa/
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بورصة قطر
www.qe.com.qa

سابقًا(   امالية  لأوراق  الدوحة  )سوق  قطر  بورصة  تأسست 
ي  أعمالها  وباشرت  لسنة   1995،   )14( رقم  القانون  موجب 
السادس والعشرين من مايو 1997، وي 14 سبتمبر 2005،  صدر 
القانون رقم )33(، وامعدل بامرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، 
الدوحة لأوراق  امالية وشركة سوق  بشأن  هيئة قطر لأسواق 
امالية الذي يقضي بإنشاء كل من  الهيئة والسوق، وموجب هذا 
بينما يكون  والرقابي،  التشريعي  الهيئة اجانب  تتولى  القانون، 
ملكيتها  ونقل  اأسهم  بتداول  يتعلق  فيما  تنفيذيًا  دور  السوق 
وإجراء التسويات امالية بن الوسطاء.  ودخل السوق مرحلة جديدة 
بدأت بصدور القانون رقم )33( للعام 2009 الذي أسفر عن  حويل 
سوق الدوحة لأوراق امالية إلى شركة مساهمة حت مسمى ) 
من شأنها  بنيتها  نقلة جديدة ي  بهدف  إحداث   ،) قطر  بورصة 
ولتنفيذ  النظم   .  أحدث  وفق  تعمل  عامية  بورصة  إلى  حولها  أن 
شريكا  يورونكست  نايسي  بدخول  القرار  كان  الرؤية  تلك 
استراتيجيا بنسبة 20 % لتبدأ  بورصة قطر نشاطها حت امسمى 

اجديد ابتداء من 2009/6/21. 

أنظمة ااستثمار في البورصة 
قطاعي  ي  بااستثمار  التعاون  مجلس  دول  مواطني  السماح  م 
الصناعة واخدمات بنسبة ا  تتجاوز 25 % ، ووافق مجلس الوزراء 
على  مشروع   2002 مايو  شهر  من  والعشرين  التاسع  ي  اموقر 
قانون صناديق ااستثمار التي تتيح لغير القطرين ااستثمار ي 
جميع  الشركات امساهمة امدرجة ي السوق، وقد م  تأسيس 
)الوطني  وصندوق  )الوسيلة(  منها صندوق  الصناديق  تلك  بعض 

Investment System in Qatar Exchange

GCC citizens are allowed to invest in industry and services 

sector at no more than 25%. On May 29th, 2002, the council 

of ministers approved investment funds draft which allow 

the non-Qatari investors to invest in Qatari shareholding 

Companies traded in Qatar Exchange (QE). Examples of 

these mutual funds include; Al Waseela Fund, Al Watani 

Fund II (WATANI2), and Qatar Gate Fund (QGF)

Qatar Exchange has opened investment in the stocks listed 

in Qatar Exchange for non-Qatari investors in execution of 

the law No 2 for 2005 by amending some of the provisions 

of law No 13 for 2000 on the organization of foreign 

capitals.

Qatar Financial Markets Authority

www.qfma.org.qa

Qatar Financial Markets Authority (QFMA) is an 

independent Qatari governmental body that acts as Qatar’s 

securities markets regulator. QFMA seeks to set a strong 

groundwork for creating a world-class capital market in the 

State of Qatar enabling it to top a leading position in the 

region.

Commercial Banks

There are (20) commercial banks operating in the Qatar. 

Among them there are (12) national banks, (4) of which 

are Islamic banks; and they all operate through 223 local 

branches.

Exchange Companies

Exchange companies play an important role to meet the 

local needs for foreign currencies and precious metals 

for various purposes, especially those purposes related to 

meeting the non-visible economic transactions, there are 

about 20 exchange companies in Qatar

Insurance Companies

Insurance sector is considered one of the most important 

components	of	the	inancial	and	banking	system.	Demand	
for insurance has been increasing along with the increasing 

daily life complexity, especially economic activities in 

which risk and loss rates have hit high levels.

Insurance services have varied to cover other types of risks 

like	 insurance	 against	 accidents,	 ire,	 sea	 insurance,	 land	
insurance, health insurance …etc. Insurance companies are 

(10) companies, (5) of which are national and the other(5) 

are agencies or branches of Arab or foreign insurance 

companies.

Investment Incentives
Qatar utilizes the revenues of its vast wealth of oil and 

gas in other sectors with a view to expand the economic 

base and develop a strong private sector; and through its 

full and active membership the World Trade Organization 

and	lexible	business	regulations	it	works	to	attract	foreign	
investors to engage in other economic sectors besides oil 

and gas in the country.

http://www.qe.com.qa/
http://www.qfma.org.qa/
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باب  بفتح  قيام  السوق  إلى  باإضافة  قطر(  )بوابة  وصندوق   )2
من  امستثمرين  أمام  السوق  ي  امدرجة  اأسهم  ي  ااستثمار 
غير القطرين  تنفيذا للقانون رقم )2( لسنة 2005 بتعديل بعض 
امال  رأس  2000بشأن  تنظيم  لعام   )13( رقم  قانون  أحكام 

اأجنبي.

هيئة قطر لأسواق المالية
www.qfma.org.qa

قطر  بورصة  على  باإشراف  تختص  مستقلة  رقابية  هيئة  تعد 
وتنظيم اأنشطة امتعلقة بالتعامل  مع اأوراق امالية ي سوق رأس 
امال القطري وتسعى إلى إرساء اأسس الصلبة خلق سوق  رأس 
مال ي دولة قطر على أفضل امستويات العامية مكنه من اعتاء 

مركز ريادي ي  امنطقة.  

البنوك التجارية
يعمل ي دولة قطر )20( مصرفًا جاريًا منها )12( بنكا وطنيا 
ومارس  اإسامية  الشريعة  وفق  أحكام  منها   )4( يعمل  جاريا 

تلك امصارف عملها من خال )223( فرعًا محليًا. 

شركات الصرافة
تلعب شركات الصرافة دورا مهما ي تلبية ااحتياجات املية 
العمات اأجنبية وامعادن  النفيسة أغراض مختلفة اسيما  من 
،  وقد  امنظورة  غير  ااقتصادية  امعامات  بتلبية  منها  يتعلق  ما 

بلغ عدد شركات الصرافة العاملة ي قطر نحو ) 20 ( شركة. 

شركات التأمين
يعتبر قطاع التأمن أحد امكونات امهمة للجهاز امالي وامصري 
اليومية  احياة  تعقيدات  تزايد  التأمن  مع  ضرورة  تزايدت  وقد 
امخاطرة  معدل  وصل  حيث  ااقتصادية  النشاطات  وخاصة 
التأمن  خدمات  تنوعت  وقد   ، مرتفعة  مستويات  إلى   واخسائر 
لتغطي أنواعا مختلفة من  امخاطر كالتأمن ضد احوادث واحريق 
والتأمن البحري والبري والتأمن الصحي وغيرها ،  ويبلغ عدد 
واخمس  وطنية  منها  خمس  شركات   )10( التأمن  شركات 

اأخرى وكاات أو فروع  لشركات تأمن عربية أو أجنبية.

حوافز ااستثمار

النفط والغاز ي قَطاَعات  توّظف دولة قطر ثروتها الضخمة من 
أخرى من ااقتصاد، لتوسيع القاعدة ااقتصادية وتطوير قطاع 
خاص يتميز بأسسه امتينة من خال عضويتها الكاملة والناشطة 
ي منظمة التجارة العامية و إصدار أنظمة مخّففة بشأن مارسة 
اأعمال فيها ما أتاح الفرصة للمستثمرين اأجانب ي الدخول 

إلى قطاعات أخرى.

منها  لاستثمار  امشجعة  امزايا  من  بالكثير  قطر  دولة  تتمتع  و 
الغاز الطبيعي و أراضي  اماء و  تدني تكلفة رسوم الكهرباء و 

Qatar provides many investment incentives including low 

electricity, water and gas rates; nominal lease rate of only 

(5) Qatari Riyals per square meter per year for industrial 

land	sites	for	the	irst	three	years	from	site	assignment	and	
project operation, after which lease rate will increase to 

(10) Qatari Riyals; exemption from import taxes on heavy 

duty machinery and their spare parts and raw materials; 

exemption from import taxes; unlimited quantities of 

imported materials; no restrictions on money exchange 

and	transfer	of	proits	abroad;	and	lexible	regulations	and	
procedures to import skilled and unskilled workforce.

Investment Sectors
Based on law No 13 for 2000 on the organization of non 

- Qatari capital investment, non - Qatari investors can in-

vest	in	all	ields	with	a	shareholding	of	49%	and	100%	in	
the following sectors: Agriculture, Industry, Health, Edu-

cation, Tourism, Development and utilization of natural 

resources, mining, Consultation services, Art work ser-

vices, Information technology, Cultural services, Art work 

services, Sports services and Entertainment services. As 

for banking sector, it is possible to establish a bank by a 

decision from the council of ministers. Foreigners have the 

right to own real estate at certain locations in the coun-

try. Law No 2 for 2000 was issued to organize real estate 

possession by GCC citizens. The law limited this activ-

ity to three estates for residential purpose at an area of no 

more than 3 thousand square meter. The law stipulates that 

5 years need to pass before the naturalized citizens could 

own a real estate in the country. Law No13 for 2000 was 

also issued about the organization of the foreign capital 

investment	in	the	economic	activity	to	determine	ields	al-
lowed to non-Qataris to operate within. 

http://www.qfma.org.qa/


With warmest congratulations on the occasion of the 
45th anniversary of independence together with our
best wishes for a strong continued relationship built
on mutual trust.
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 )  5  ( بخمسة  تبدأ  رمزية   بأسعار  استئجارها  مكن  صناعية 
رياات قطرية لكل متر من اأرض امؤجرة  عن الثاث سنوات 
اأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء ي 
تنفيذ امشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة اإيجارية بعد ذلك 
لتصبح )10( عشرة رياات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود 
ضرائب على استيراد اآات الكبيرة و قطع غيارها و امواد اخام 
وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية 
على الواردات وا توجد قيود على الصرف و حويل اأرباح للخارج 

و وجود قوانن هجرة و عمل مرنة للعمالة اماهرة و غير اماهرة.

قطاعات وقوانين ااستثمار
رأس  استثمار  بتنظيم  اخاص   2000 لسنة   )13( قانون  على  بناًء 
امال غير القطري ي النشاط ااقتصادي فإنه مكن للمستثمر 
غير القطري ااستثمار ي جميع امجاات بنسبة 49% و100% ي 
قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية و 
استغال اموارد الطبيعية و التعدين وخدمات اأعمال ااستشارية 
واخدمات  امعلومات  وتقنية  الفنية  اأعمال  خدمات  كذلك 
الترفيهية،  اخدمات  إلى  باإضافة  الرياضية  واخدمات  الثقافية 
أما بالنسبة للقطاع امصري فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس 
الوزراء ويحق لأجانب ملك العقارات ي أماكن معينة فقط من 
الدولة. و حصر القانون رقم )2( لسنة 2000 لتنظيم ملك العقار 
مواطني دول مجلس التعاون اخليجي هذا النشاط ي 3 عقارات 
بغرض السكن مساحة ا تزيد عن 3 آاف متر مربع، ويشترط 
يحصلون  من  السماح  قبل  سنوات  خمس  مضي  كذلك  القانون 
على اجنسية القطرية بتملك عقارات ي الباد. و ي إطار تشجيع 

The	 law	 also	 identiied	 what	 could	 foreigners	 invest	 of	
funds	whether	in	cash	or	in	kind	or	rights	having	inancial	
value in the state of Qatar as well as in kind assets im-

ported	for	investment,	proits,	proceeds	and	reserves	result-
ing from the investment of foreign capital in any allowed 

project and also moral rights like licenses,

General exemptions

• The foreign investor has the right to import for 

his investment project what is necessary for the 

establishment, operation or expansion.

• The invested foreign capital is exempted from tax 

income for no more than ten years from the day the 

project was operated.

• Customs exemption on industrial project on its 

imports of raw materials or half manufactured goods 

necessary for production and not available in the 

local market.

Incentives offered

• Allow investment opportunity and prepare primary 

studies for industrial projects.

• Assist licensed industrial projects to obtain loans 

from bank of industrial development and other 

inancial	organizations.
• Provide the project with power, petroleum, water 

and natural gas at competitive prices.

Economic Institutions and Organizations

Supreme Council for Economic Affairs and Investment

The council generally concerned with all the issues related to 

the	economy,	energy	and	investment	of	the	state’s	inancial	
reserves.The council is charged with the following tasks:

• To lay out the State’s general policies in terms of 

economy,	 inance,	 trade	 and	 energy	 affairs,	 and	
approve necessary plans for execution and follow 

up.

• To coordinate among ministries and government 

authorities, institutions, organizations and public 

companies stated on previous item to achieve 

integration in service of public interest. To outline 

the general principles to be observed in preparing 

and implementing the state’s developmental plans.

• To approve projects of utilizing the natural 

resources in the country and the industrial and 

economic projects operated by the state, institutions, 

organizations or public companies.

• To identify goals need to be achieved by investing 

the	state’s	inancial	reserves	with	the	State’s	general	
strategy.

• To lay out long term policy to invest the state’s 

inancial	 reserves	 and	 annual	 programs	 for	 that	
investment.



53

Q
at

ar
 -

 G
er

m
an

y 
2
0
1
7

فقد  القطري  العقار  سوق  ي  اأجنبية  لاستثمارات  الدولة 
وانتفاع  وملك  تنظيم  بشأن   2004 لسنة   17 رقم  القانون  صدر 
غير القطرين بالعقارات والوحدات السكنية، و قد أجاز هذا 
القانون اانتفاع بالعقارات ي جزيرة لؤلؤة اخليج ومشروع بحيرة 
اخليج الغربي ومشروع منتجع اخور، كما أجاز القانون اانتفاع 
بالعقارات مدة ا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد مدة أخرى ماثلة 
الوزراء،  مجلس  من  بقرار  حدد  التي  ااستثمارية  امناطق  ي 
وقد حدد القرار رقم )6( لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء 
)18( منطقة من مناطق الدولة يجوز اانتفاع بالعقارات فيها لغير 

القطرين.

اإعفاءات العامة
ما 	  ااستثماري  مشروعه  يستورد  أن  اأجنبي  للمستثمر 

يحتاج إليه ي إنشاء امشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
إعفاء رأس امال اأجنبي امستثمر من ضريبة الدخل مدة ا 	 

تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل امشروع استثماريا.
إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من امواد 	 

اأولية والنصف مصنعة الازمة لإنتاج والتي ا تتوافر ي 
اأسواق املية.

الحوافز المطروحة للمستثمرين
اأولية 	  الدراسات  وإعداد  ااستثمارية  الفرص  تهيئة 

للمشروعات الصناعية.
على 	  للحصول  امرخصة  الصناعية  امشروعات  مساعدة 

قروض من بنك التنمية الصناعية وامؤسسات امالية اأخرى.
والغاز 	  واماء  والبترول  الكهربائية  بالطاقة  امشروع  تزويد 

الطبيعي بسعر تنافسي.

هيئات ومؤسسات اقتصادية
المجلس اأعلى للشؤون ااقتصادية وااستثمار

يختص امجلس بصفة عامة بجميع اأمور امتعلقة بشؤون ااقتصاد 
ي  العامة  سياساتها  ووضع  الدولة  احتياطي  واستثمار  والطاقة 
إقرار  و  الطاقة،  والتجارية وشؤون  وامالية  ااقتصادية  امجاات 
امشروعات  إقرار  التنفيذ  ، و  ومتابعة  لتنفيذها  الازمة  اخطط 
وامشروعات  للباد،  الطبيعية  الثروة  موارد  باستغال  اخاصة 
الصناعية وااقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات 

أو امؤسسات أو الشركات العامة.

ويباشر امجلس اختصاصاته امتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من 
خال حديد اأهداف امراد حقيقها من استثمار هذا ااحتياطي 
اأجل  طويلة  سياسة  ووضع  للدولة  العامة  ااستراتيجية  ضمن 
استثمار ااحتياطي ، وبرامج سنوية لذلك ااستثمار باإضافة 
إلى حديد البنوك وامؤسسات امالية التي يجوز استثمار احتياطي 

الدولة لديها أو عن طريقها.

Qatar Financial Center

www.qfc.com.qa

Qatar Financial Center (QFC) aims at enhancing the 

economic activity in line with the global economic progress 

and providing the appropriate atmosphere for investment to 

stimulate	development	and	open	new	horizons	in	this	ield.
The Center is authorized to license companies, individuals 

and business institutions to establish economic activities. 

It also authorizes the establishment of banks, investment 

projects,	inance	companies,	insurance	companies,	all	sorts	
of stock and securities markets, asset management and all 

kinds	of	brokerage	services.	It	offers	its	services	in	the	ield	
of	categorization	and	evaluation,	inancial	 representation,	
consultation,	 inancial	 facilities,	 holdings	 and	 operations	
and management of offshore companies.

Qatar Investment Authority QIA

The QIA was founded in 2005 to manage the oil and 

natural gas surpluses by the government of Qatar.[1] As a 

result of its stated strategy to minimize risk from Qatar’s 

reliance on energy prices, the fund predominantly invests 

in international markets (United States, Europe and Asia-

Paciic)	and	within	Qatar	outside	the	energy	sector,	it	aims	
To be recognized as a world-class investment institution.

http://www.qfc.com.qa/
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مركز قطر للمال واأعمال
www.qfc.com.qa

يهدف مركز قطر للمال واأعمال إلى تعزيز النشاط ااقتصادي 
ما يتواكب مع التطور ااقتصادي العامي وتوفير امناخ امناسب 

لاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة ي هذا امجال. 
اأعمال  وهيئات  واأفراد  للشركات  الترخيص  وللمركز 
التمويل  وااستثمار وشركات  البنوك  أعمال  إقامة  أو  بتأسيس 
امالية  اأوراق  وبورصات  امال  وأسواق  التأمن  أنشطة  ومزاولة 
بجميع أشكالها وإدارة اأموال والسمسرة بجميع أنواعها وتقدم 
خدمات التصنيف وتقوم ااستثمار والوكالة امالية وااستشارات 
وإدارة شركات  القابضة وتشغيل  واائتمان وأعمال الشركات 

اأفشور.

جهاز قطر لاستثمار
واخارجي  املي  بااستثمار  يختص  سيادي  ثروة  صندوق  هو 
خال  من  قطر  دولة  اقتصاد  لتعزيز  وذلك   2005 عام  وتأسس 
إدارة  و  لأصول  جديدة  إدارات  وبناء  ااستثماري  العمل  تنوع 
الصندوق  استراتيجية  كنتيجة  الطبيعي  والغاز  النفط  فوائض 
فهو  الطاقة،  أسعار  على  قطر  اعتماد  مخاطر  من  التقليل  ي 
يستثمر ي الغالب ي أسواق عامية )الوايات امتحدة وأوروبا ودول 
آسيا واميط الهادئ( إضافة إلى ااستثمار ي قطر خارج قطاع 
الطاقة ويهدف اجهاز أن يكون مركًزا دولًيا مالًيا واستثمارًيا 

رئيسًيا ي امنطقة.

Alexander & Partner Rechtsanwälte is a 

boutique law firm specializing in advising 

German and European clients on their 

business activities in the State of Qatar 

and other GCC Countries as well as its 

Qatari and other GCC clients on their 

investments in Germany and Europe.

Working from its head office in Berlin as well as its 

representations in Doha, Dubai, Cairo and Muscat 

the firm takes pride in assisting clients not only in 

the complex legal, financing and tax matters of cross 

border transactions, but also in understanding foreign 

market practices and business cultures. With close ties 

to Germany as well as the Near and Middle East – and 

Qatar in particular – as well as a true commitment to 

these markets the firm’s team of top tier advisors is the 

ideal partner for your ventures.

The firm has long-standing ties with Qatar. Its founding 

partner Oliver Alexander lived and worked in Qatar for 

12 years heading the international section of reputed Law 

Firm Khalid Al Attiya from 1999 to 2010. Furthermore, 

the firm’s other partners – Nicolas Bremer and Andreas 

Scherdel – have extensive experience in the business law 

of the Near and Middle East and of Qatar in particular.

info@alexander-partner.com · www.alexander-partner.com

Alexander & Partner
Rechtsanwälte

Law and Finance

Qatar
Bin Mahmoud Street

Brooq Building, 5th Floor

PO Box 9228, Doha

T +974 55519474

Germany
Schlüterstraße 41

10707 Berlin

T +49 30 88708567

http://www.qfc.com.qa/
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دكتور إبراهيم اإبراهيم، في أقل من عقدين تمكنت قطر من 
أن تحتل مكانة محترمة في أسواق ااستثمار الدولية، تعددت 
وتنوعت استثماراتها في مجاات على غرار صناعة السيارات 
وصناعات أخرى والعقارات وكبار النوادي الرياضية وغير ذلك. 
واأرجح أن هذا تمشي مدروس يّتبع رؤية محددة واستراتيجية 

معينة... ماذا تقول للقراء اأوروبيين في هذا الصدد؟
مكن القول إّن ااستثمارات اأجنبية التي تشيرون إليها ُمّثل إجماًا 
من  ونسعى   ،»2030 »رؤية  قطر  رؤية  ي  يرد  عاّم  لهدف  استجابة 
ورائها إلى ضمان التنمية امستدامة، وتأمن العيش الكرم للقطرين 
احالية على حساب  التنمية  أّا تكون  يعني  بعد جيل، وهذا  جيًا 
القاعدة  تنمية  نحو  السابق  ي  التوّجه  كان  لقد  القادمة.  اأجيال 
فتطورت  اآن   أّما  واحجم،  الكم  على  التركيز  أي  اإنتاجية، 
استراتيجية ااستثمارات بااجاه نحو تنويع امفظة ااستثمارية، 
وهو  تنويع متعدد امفاهيم: تنّوع جغراي بحيث ا يجري التركيز 
على ااستثمار ي منطقة أو بلد واحد، وتنويع امشاريع ذاتها بحيث 
تغطي مختلف اأنشطة وامجاات. هكذا تقّل امخاطر وتزداد متانة 
ااستثمارات واستقرارها. ومكن أن نضيف هدفن آخرين أهداف 
هذه ااستراتيجية هما: نقل التكنولوجيا ، ودعم امشاريع القطرية 

القائمة وخاصة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. 

باإضافة إلى استثماراتها خارج حدود بادها، تعمل دولة قطر 
المباشرة،  المباشرة وغير  الخارجية  على جلب ااستثمارات 
وهناك رزمة من القوانين والتراتيب في هذا ااتجاه. ماذا نقول 

للمستثمرين األمان )شركات وأشخاص( ؟
مّر ااستثمار ي قطر مراحل متعددة ومختلفة، سواء من ناحية 
اخارجية  لاستثمارات  القطرين  نظرة  ناحية  من  أو  القوانن 
يجري  امراحل  كل  ي  أّنه  واماحظ  امباشرة،  وغير  امباشرة 
أو بأخرى حسب السياقات والظروف  تشجيع ااستثمار بطريقة 
ا هي اآن  املية والدولية. فبعد أن كانت الضرائب مرتفعة نسبّيً
ا تتجاوز  10 بامئة، وبعد أن كانت  مجاات ااستثمار محدودة 
أصبحت اليوم مفتوحة كلها تقريبا. يجوز للمستثمرين اأجانب 
القطاعات  جميع  ي  الشركات  حصص  من  بامئة   49 امتاك 
ااقتصادية، ومكن أن تصل النسبة هذه إلى  100 بامئة ي بعض 
امشاريع ذات امنفعة ااقتصادية امرتفعة . .   باإضافة لذلك، فإن 
النظام ااقتصادي هو نظام منفتح ومبني على عدم التقيد ويسمح 
للشركات بتحويل أرباحها بكل حرية. كما أّن ارتباط الريال 
القطري بالدوار يعطي ثباتا لاستثمارات. نضيف إلى ما سبق أّن 
بعض امشاريع معفاة ماما من الضريبة مدة خمس سنوات مكن 
مديدها خمس سنوات أخرى ي بعض امجاات وا توجد ضريبة 
على الرواتب واأجور التي عادة ما تثقل موازنات الشركات ي 
مناطق أخرى من العالم. وقطر معروفة ي العالم مجتمعها اآمن 

وبتوافر السلع وامراكز التجارية والترفيه.

سعادة الدكتور إبراهيم اإبراهيم
امستشار ااقتصادي لدى الديوان اأمري

H.E. Dr. Ibrahim Al Ibrahim

Economic Adviser at the Amiri Diwan

Interviewمقابلة

Dr Ibrahim Al-Ibrahim, in less than two decades Qatar 

was able to access a respectable position in international 

investment markets; its investments are numerous 

and diversiied in the automotive industry, real estate, 

sports clubs and others. It seems a rationale approach 

following a speciic vision and a chosen strategy… What 

would you say to European readers in this regard?

As a matter of fact, the foreign investments you refer to 

are altogether a response to a general goal stated in Qatar 

Vision 2030 through which we seek to ensure a sustainable 

development and to provide a decent living to Qatari 

citizens’ generation after the other. It means that the current 

development should not be at the expense of next generations. 

Past trend was to raise the productive base, that is a focus 

on quantities and volumes, but currently the development 

strategy	 is	 oriented	 towards	 the	 diversiication	 of	 the	
investment	 portfolio.	 It	 is	 a	 multifaceted	 diversiication:	
geographic because we do not concentrate investments in a 

single region or country, and	diversiication	of	the	nature	of	
our projects to cover different activities and sectors. This is 

a way to contain risks while strengthening and stabilizing 

investments. We may add two other goals to the strategy: 

technology transfer, and support to existing Qatari projects, 

especially	in	the	ield	of	the	production	and expert of LNG.

In addition to its own foreign investments worldwide, 

the State of Qatar works to attract direct and indirect 

foreign investments. There is a package of laws and 

regulations in this regards. What would you say to 

German investors (individuals or corporations)?

Investments in Qatar have gone through many different 

stages, the laws changed as well as how Qataris look to 

Foreign Direct and Indirect Investments. It is noteworthy 

that in all these steps, investments have been encouraged 

in a way or another according to national and international 

environments. Taxes were relatively high while they 

stand around 10% now. Investments sectors were limited 

while they are completely opened now. Foreign investors 

may possess 49% of companies’ shares in all economic 

sectors, and such share raises until 100% in projects with 

high	economic	beneits.	In	addition,	the	economic	regime 

is an open system built on deregulation and allowing the 

free	transfer	of	beneits.	The	fact	that	the	national	currency 

(Qatari Riyal, QAR) is linked to the US Dollar provides 

stability to investments and protects them from sharp 

change luctuations.	Additionally,	 some	projects	are	 fully	
tax-free	 during	 ive	 years, renewable in some economic 

sectors. There are no taxes on salaries and wages that 

usually impact heavily the budgets in other regions of the 

world. 
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بالتوازي مع ذلك  تقوم  قطر بتطوير مناطق اقتصادية ي مجمعات 
تيسر مناخ العمل واإنتاج وهي متخصصة ي الصناعات البحرية، 
وي الطيران، وي اأجهزة، ومناطق لوجستية للخدمات،  فيها 
بأسعار  ذلك  للعّمال، وكل  ومخازن وساحات وسكن  معارض 
منخفضة إن لم تكن رمزية. ومكن للشركات استخدام امناطق 
اللوجستية للتجميد والتبريد والتجفيف وكذلك استخدام ورش 

العمل لصيانة السيارات والتجهيزات الضرورية لإنتاج...

ا  الرؤية  هذه  أّن  والافت  مرجعية.  وثيقة   ٢٠3٠ قطر  رؤية 
ااقتصادي  المجال  في  ااستراتيجي  التخطيط  تشمل 
والبيئية  ااجتماعية  المجاات  لتشمل  تتعداه  بل  فحسب، 

والثقافية... هل تعرّفنا بإيجاز بأهم أهداف رؤية قطر ٢٠3٠؟
امشروع  ومن  اأخضر.  ااقتصاد  عن  العالم  ي  اخبراء  يتحدث 
أن نتساءل: ما هي التنمية إذا كانت على حساب البيئة واموارد 
من  استراتيجية  أسئلة  قطر  ي  كذلك  طرحنا  وقد  الطبيعية؟ 
لتحقيقه؟ من  السبل  وما هي  نريده؟  الذي  امجتمع  ما هو  قبيل: 
الرؤية  هذه  أّن  بالتنويه  واجدير   .»2030 قطر  »رؤية  نشأت  هنا 
ليست وليدة إرادة احاكم، بل هي تعكس تطلعات الشعب مع 
قيادته. وتستند  الرؤية إلى   أربعة ركائز هي:  التنمية البشرية 
إلى تطوير  والتي تسعى  العمل  والتعليم وقوة  التي تشمل الصحة 
والتنمية  امستدامة،  التنمية  متطلبات  القيام  على  قادر  إنسان 
ااجتماعية التي   تهدف إلى بناء مجتمع  آمن عادل يؤّمن الرعاية 
للمحتاجن ويضمن الفرص للجميع ويقوي دور اأسرة ي تطوير 
وااجتماعي،  ااقتصادي  بدورها  لتقوم  امرأة  ومّكن  امجتمع 
كما أن امجتمع امنشود هو الذي يتفاعل بإيجابية مع امنظمات 
اإقليمية والعامية ودول أعضائها. كما اهتّمت رؤية قطر بالتنمية 
ااقتصادية، بتطوير نظام متنوع وواعد يستطيع أن ينافس عاميًا 
والتنويع  للموارد  اأمثل  وااستغال  امتطورة  اإدارة  بفضل 
فإن  امعرفة.   على  امبني  ااقتصاد  نحو  وااجاه  ااقتصادي 
الرؤية الوطنية أعطت أهمية كبرى للبيئة وأشارت إلى أن النمو 
سترثها  التي  البيئة  حساب  على  يكون  أن  يجب  ا  ااقتصادي 

اأجيال القادمة.

اعتمدت عدة بلدان خليجية لمدة من الزمن على ريع النفط، 
بينما نشهد اآن تحوات جذرية لبناء اقتصادات حديثة تعتمد 
على اإنتاج والخدمات لتكون جاهزة لعصر ما بعد النفط. ما 

هي النجاحات وما هي التحديات التي تعترض سبيلها؟
مكن أن نشير ي البداية إلى جاح دولة قطر ي خلق بيئة متطورة 
للنفط والغاز وعدم ااكتفاء بعمليات ااستخراج. ومع ذلك تظّل 
عملية التنّوع ااقتصادي غير سريعة ما فيه الكفاية وهذا ينطبق 

على دول اخليج بدرجات متفاوتة.

احتياجات  تلبية  على  قادًرا  قريب  وقت  إلى  الطاقة  قطاع  كان 
هذه الدول لكن عدة عوامل أّثرت ي هذه القدرة منها انخفاض 
أسعار النفط والغاز الذي يتوقع أن يستمر مدة ليست بالقصيرة 
زاد بشكل مرتفع  اإنفاق احكومي  أّن  النحو. كما  على هذا 
تغطية  على  قادرة  تعد  لم  الهيدروكربونية  اإيرادات  أّن  لدرجة 

Qatar is well-known for its secure and peaceful society and 

the availability of goods, services, commercial malls, and 

entertainment offers.

In parallel, Qatar develops economic clusters in hubs that 

facilitate work and production environment. These clusters 

are specialized in marine industries, aeronautics, appliances, 

and logistics services. There are showrooms, warehouses, 

yards and workers’ residences available for cost-effective 

prices, and sometimes just symbolic costs. Companies 

may use logistic areas to stock, freeze, refrigerate, and dry 

their products; and workshops are available also for the 

maintenance and repair of cars, appliances, and production 

equipment…

Qatar Vision 2030 is a reference document. It is 

noteworthy that this document does not include only 

strategic planning in the economic ield, but concerns as 
well the social, environmental and cultural areas… Would 
you introduce briely the main goals of Qatar Vision 2030?

International experts talk about the Green Economy. It 

is legitimate to ask: which development are we talking 

about if it is achieved at the expense of the environment 

and natural resources? In Qatar, we have also asked some 

strategic questions such as: which society do we want? 

How to achieve that? Qatar Vision 2030 is born from such 

answers. Let us note that this Vision did not come out of 

the	Governments’	ofices,	 it	 is	 rather	 the	relection	of	 the	
nation’s ambitions in consistency with its leadership.

Qatar Vision 2030 is built around four pillars: Human 

Development including healthcare, education and a 

workforce able to build a nation with capacities to respond 

to the requisites of sustainable development; Social 

Development aiming to a secure and fair community that 

ensures care for those who need it, provides opportunities 

for all, strengthens the role of family and community 

development	and	enables	women	to	fulill	their	economic	
and social role, it is also a society that interacts positively 

with regional and international organizations and countries; 

Economic Development is	about	the	creation	of	a	diversiied	
and promising system that may compete internationally 

thanks to advanced management, best use of resources, 

economic	 diversiication	 and	 knowledge-based	 economy.	
Finally, Qatar Vision allowed great importance to the 

environment considering that economic growth should not 

occur on behalf of the environment that will be inherited by 

future generations.

Several Gulf countries relied for a period of time on oil 

income while we see today grassroots’ changes towards 

building modern economies relying on production and 

services to be able to survive in the after-oil era. What 

are the successes and the challenges in this area?

We	 can	 register	 irst	 that	 the	 State	 of Qatar has in fact 

succeeded to create an advanced environment for oil and gas, 

and did not focus its efforts only on extraction. Despite that, 

economic	diversiication	is	not	agile enough, and this seems 

a general trend in all Gulf countries with varying degrees.
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النفقات. وقد واجهت الدول التحدي وبحثت عن احلول على غرار 
تخفيض التكاليف وتخفيض الدعم احكومي لبعض امنتجات، 
وحفيز مشاركة القطاع اخاص. لكن من الواضح أّن ذلك  لن 
يكون كافيًا، وقد جحت ي السابق »دولة الرفاه« امبنية على 
عقد ضمني بن الشعب واحكومة مفاده أّن الثروة للجميع، وأدت 
هذا  أن  الدول  لهذه  شرعية  وأعطت   ااقتصادي  التحسن  إلى 
النظام شمل الصحة والتعليم والسكن والتشغيل. غير أّن ذلك ا 
مكن أن يستمّر ي السياق احالي أن هذه العاقة بن احكومة 
والشعب أدت إلى عدم الترابط بن اجهد واإنتاج وامكافأة وإلى 
الرقابة  لضعف  العامة  اموازنات  وتضخم  واإسراف،  التبذير 
الشعبية على هذا اانفاق. بالتزامن مع كل ذلك لم ينُم القطاع 

اخاص بشكل كاف.

وبناء على كل ما سبق، يتبن  ضرورة تغيير النظام ااقتصادي 
امسار  ي  والسير  احوافز  وجود  يضمن  بحيث  وااجتماعي 
ااقتصاد  من  ااقتصاد  حويل  ذلك  ي  ما  امائم،  ااقتصادي 

امبني على كثافة العمالة باجاه ااقتصاد امعري. 

وألمانيا،  قطر  بين  الحالية  التعاون  مجاات  عن  تحدثنا  هل 
وتوجهاتها العامة في المستقبل النظور؟

القطرية  فااستثمارات  الصحيح  ااجاه  ي  يسير  التعاون  إن 
ازدادت بشكل ملحوظ  وخاصة  من قبل جهاز قطر  أمانيا  ي 
لاستثمار واستثمارات القطاع اخاص امتعددة. وازدادت كذلك 
لكرة  العالم  كأس  لضرورات  أمانيا  من  ااستيراد  عمليات 
القدم 2022، إضافة لعدد الشركات اأمانية العاملة ي مشروع 
السكك احديدية القطرية »الّريل« وي مشاريع اإنشاءات. لكن 
هذه العاقة تسير ي اجاه واحد لصالح اميزان التجاري اأماني 
من  نوع  خلق  إلى  التعاون  هذا  يؤدي  أن  ويجب  اجاري  وميزانها 
أّنها  جدًا  ضعيفة  الغاز  مجال  ي  أمانيا  مع  فالعاقات  التوازن. 
وبالنظر  روسيا،  على  الطاقة بشكل كبير  استيراد  تعتمد ي 
الغاز  من  صادراتنا  تطوير  فإن  الكبير،  القطري  للمخزون 

الطبيعي امسال نحو أمانيا قد يلعب دورًا هامًا ي إعادة التوازن. 

أما ي امجال امعري فنريد ااستفادة من قطاع البحث والتطوير 
اأماني وا سيما ي مجاات الصحة والتعليم، وكما تعلمون لدينا 
ي مؤسسة قطر »واحة العلوم والتكنولوجيا« و«امدينة التعليمية« 
ونرحب بالتعاون الثنائي. وهنا ندعو اجامعات وامؤسسات اأمانية 

للتعّرف على الفرص التي يتيحها  هذان امركزان . 

وامتوسطة  الصغيرة  بالشركات  أيضًا   مهتّمون  قطر  ي  نحن 
ي أمانيا وا سيما تلك امبنية على امعرفة نظًرا جودتها امعترف 
ا. وإّننا نرجو تكثيف التعاون بن بلدينا ي هذا امجال  بها عامّيً
بتطوير استثمارات مشتركة ي قطر وخلق بيئة  مربحة  للطرَفن.

Until recent times, energy sector was able to satisfy the 

needs of these countries, but several factors had an impact 

on such capacity among which lower prices of oil and gas 

in international markets, a trend that seems to remain for 

a medium term. Government spending has raised sharply 

in turn and incomes cannot cover spending anymore. 

Our countries faced the challenge and looked for viable 

solutions such as reducing costs and State subsidies to 

some products, and encouraging the private sector. Despite 

that, it appeared that these choices weren’t enough. In the 

past, welfare state based on the implicit agreement between 

the State and the citizens was successful. It implied that 

national resources were distributed and produced an 

economic improvement in living conditions and gave 

a legitimacy to the State thanks to a welfare system that 

provided healthcare, education, housing and employment. 

It is evident that such scheme cannot continue in the 

current environment because said welfare State has led to 

a misbalance between the produced effort and the gained 

reward. As a result, there was a waste of resources and an 

excess of	spending,	budgets	were	inlated	due	to	the	lack	
of national monitoring of State expenses, in addition to the 

insuficiency	or weakness of the private sector.

In summing up, it was evident that there was an urgent 

necessity to change the economic and social system and 

to build incentives towards a healthy economic regime, 

including the change from a workforce-built economy 

towards a knowledge-based one.

Could you tell us about the current cooperation ields between 
Qatar and Germany and the trends for the near future?

This cooperation is currently on the right track. Qatari 

investments in Germany grow consistently, especially 

those of Qatar Investment Authority (QIA), in addition to 

the various private ones. Due to our needs for FIFA World 

Cup 2022, our imports have grown, and many German 

companies are working in the “Rail” and construction 

projects. But this relationship seems to be one-directional 

and in favor of Germany and its trade balance. In order to 

last and improve, exchanges should be bi-directional. For 

example, our exchanges with Germany in the gas sector are 

very low since the country relies heavily on its gas imports 

from Russia. Considering the huge Qatari gas reserves, we 

ambition to develop our exports of LNG to Germany in 

order to bring fair balance to our friendly exchanges.

In the	 knowledge	 ield,	 we	 are	 very	 interested	 to	 take	
advantage of the German sector of Research& Development, 

especially	in	the	ields of healthcare and education. As you 

know Qatar Foundation (QF) offers its excellent and highly 

advanced infrastructures in Qatar Science and Technology 

Park (QSTP) and in Education City (EC). We highly 

welcome bilateral cooperation and we invite all German 

corporations and universities to discover the opportunities 

provided by these top-modern centers of excellence.

In Qatar, we are also interested in German Small and 

Medium Enterprises (SMEs), especially those that are 

knowledge-oriented because of their world-renowned and 

recognized quality. We wish to intensify the cooperation 

between our countries in such sectors, develop joint 

investments, and build a win-win environment.
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أكثر من مجرد فندق

M E H R  A L S  N U R  E I N 
H O T E L

 بمناسبة العام الثقافي بين ألمانيا ودولة
 قطر نشكركم على الدعم المتواصل

ونتطلع �ستمرار الشراكة
القطرية ا�لمانية الناجحة.

�  موقع مركزي في المنطقة التجارية والترفيهية في

الخليج الغربي في الدوحة
�  مدخل مباشر إلى المركز التجاري سيتي سنتر

�          من أفخم الغرف وا�جنحة والشقق
�     مطاعم

�  مسبح 35 متر في الهواء الطلق وسراي سبا

Aus gegebenem Anlass zum bilateralen 
Kulturjahr zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Katar bedanken wir uns 
für Ihre Unterstützung und freuen uns auf 
eine weiterhin erfolgreiche 
deutsch-katarische Zusammenarbeit.

� Gelegen im Herzen Doha’s, im geschäftigen                                
Diplomatenviertel West Bay

� Direkte Anbindung an das Doha City Center       
Einkaufszentrum

� 577 geräumige Gästezimmer, Suiten and                
Apartments

� 10 mehrfach preisgekrönte Restaurants
� 35m Swimming Pool und die exquisite Saray Spa

577
10

MARRIOTT MARQUIS CITY CENTER DOHA HOTEL
West Bay City Center, Omar Al Mukhtar Street, Doha, Qatar
Tel: +974 4419 5000 | Fax: +974 4419 5100
marriottmarquisdoha.com | marriottmarquisdohadining.com

Q01 MALE PLATFORM 
   

•   ISR platform

•   MTOW 2,750 kg

•   CS 23 Certification

•   Manned/unmanned

   

   

info@rs-uas.com

www.rs-uas.com

•   50 h endurance

•   Mission altitude 33,000 ft

•   Low noise signature

•   Low infrared emission

Multi-purpose airborne platform for:

Intelligence, Surveillance & Reconnaissance

Target detection and identification

Advanced radar detection 

Detecting of heat sources

Real-time monitoring

Target tracking

Maritime patrol

Border control

Disaster response

Datacom for LOS and BLOS via SATCom

Long endurance & Distance missions
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متحف الفن ااسامي
على كورنيش  رائعة  معمارية  ااسامي حفة  الفن  متحف  مثل 
قد  وكان  خصيصا.  ردمها  م  اصطناعية  جزيرة  فوق  الدوحة 
عهد للمصمم آي إم باي امرشح جائزة بريتزكر بتصميم امتحف 
استلهم تصميمه  والذي  35.500 متر مربع  تبلغ مساحته  الذي 

من رحاته ي العالم اإسامي.

وكان امصمم آي إم. باي امكرم عاميا بسبب مشاريعه امميزة 
التي تضم هرم اللوفر ي باريس واجناح الشرقي للمتحف الوطني 
إلهام لتصميمه  للفنون ي واشنطن دي سي قد اكتشف أعظم 
ي السبيل، نافورة الوضوء التي يعود بناؤها للقرن الثالث عشر 
التاسع  للقرن  والعائدة  القاهرة  ي  طولون  بن  أحمد  مسجد  ي 

ميادي.

يتألف امتحف امغطى باأحجار من مبني رئيسي ذي خمسة أدوار 
وجناح تعليمي مؤلف من دورين وتربط امبنيان ساحة مركزية، 
لترتفع  للخلف  تدريجيا  الرئيسي  امبنى  زوايا  أحجام  وتتراجع 
45 مترا حول بهو مركزي مقّبب. وتقع النافذة الوحيدة للمبني 
على ارتفاع 45 مترا ي اجانب الشمالي وتطل على مشهد يحبس 
اأنفاس للخليج ومنطقة اخليج الغربي للدوحة من جميع اأدوار 
جمال  ي  مركزيا  دورا  الصحراء  شمس  وتلعب  للبهو،  اخمسة 
الضوء  من  سنفونية  إلى  امعماري  اجمال  حول  عندما  امكان 

والظال.

The Museum of Islamic Art
The Museum of Islamic Art represents an outstanding 

architectural masterpiece located on Doha’s Corniche on 

a reclaimed man-made island. The Pritzker Prize-winning 

architect I.M. Pei was entrusted with the task of designing 

the museum whose area covers 35,000 square meters. For 

his design, Pei drew inspiration from the journeys he made 

throughout the Islamic World.

I.M. Pei who was world-honored for his distinguished 

projects comprising the Louvre Pyramid in Paris and the 

East Building of the National Gallery of Art in Washington 

D.C., discovered the greatest inspiration for his design in 

his journey – the ablutions fountain whose construction 

dates back to the 13th century and which is housed in the 

Ahmed Ibn Tulun Mosque in Cairo, itself going back to the 

9th century. 

The	limestone-covered	museum	is	comprised	of	a	ive-story	
main building and an adjacent two-story education wing 

connected across a central courtyard. The main building’s 

angular volumes step back as they rise 45 meters around a 

central domed atrium.

On the north side of the Museum, there rises the only 

window 45 meters above the ground and offers a breath-

taking view of the Gulf and West Bay area of Doha from all 

ive	loors	of	the	atrium.	The	desert	sun	plays	a	fundamental	
role in the site’s beauty, transforming the architectural 

beauty into a symphony of light and shades.

Qatar Cultural LandmarksQatar Cultural Landmarksالمعالم الثقافية القطريةالمعالم الثقافية القطرية
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وُجمعت امقتنيات الفنية للمتحف من ثاث قارات ما فيها بلدان 
ويتراوح  والهند،  إسبانيا  إلى  وصوا  اأوسط  الشرق  أنحاء  من 
التاسع  القرن  إلى  وصوا  ميادي  السابع  القرن  بن  تاريخها 

عشر، ومثل القطع الفنية التنوع اموجود ي الفن اإسامي.

والسيراميك  وامخطوطات  الكتب  امقتنيات  مجموعة  وتضم 
الكرمة  واأحجار  واخشب  واأنسجة  والعاج  والزجاج  وامعادن 
يشاهد  ما  أبرز  ومن  اإسامي.  الفن  مجاات  جميع  وتغطي 
الزائرون للمتحف تتمثل جدار من احرير ّم جلبه من قصر احمراء 
بغرناطة وقادة كانت على ملك اإمبراطور امغولي الشهير شاه 
هذه  وُتعرض  امبنى  من  طابقن  امتحف  معارض  وحتل  جهان. 
للمتحف  الرئيسي  بالبهو  حيط  التي  العرض  أروقة  ي  الكنوز 
واأروقة  واأقاليم،  والثقافات  الزمن  عبر  رحلة  الزوار  لتمنح 

وطرق العرض من تصميم جان-ميشيل ويلموت وشركائه.

جانبيه  على  النخيل  شجار  تصطف  جسر  عبر  امتحف  زوار  مر 
يأخذك  امياه.  من  قناة  امدخل  إلى  يقود  الذي  اممر  ويتوسط 
خمسة  نحو  إلى  ارتفاعه  يصل  مهيب  فناء  إلى  الرئيسي  امدخل 
طوابق ينتهي ي أعاه بقّبة يدخل من خالها ضوء الشمس إلى 
أسفل الفضاء. ي اجانب اآخر من الفناء جد نافذة تبلغ 45 مترا 

طوا تطل على مناظر خابة للخليج الغربي للدوحة.

التابع  التعليمي  اجناح  إلى  الفناء  عبر  الرئيسي  امبنى  ويأخذك 
متحف الفن اإسامي الذي يضم قاعة للقراءة ومساحة منفصلة 

The museum’s artistic acquisitions were collected from three 

continents including countries from parts of the Middle East, 

Spain and India. Such items can be dated back to periods 

ranging from the 7th century A.D to the 19th century.  The 

artifacts	relect	the	diversity	found	in	Islamic	art.

The Museum’s collection includes books, manuscripts, 

ceramics, metalwork, glass, ivory, textiles, woodwork 

and precious stones and covers all aspects of Islamic art. 

Among the most remarkable objects which the museum 

visitors will see there is a silk wall brought from Alhambra 

Palace in Granada and a pendant owned by the famous 

Mughal Emperor Shah Jahan. The museum’s exhibits 

extend	over	two	loors	of	the	building.	These	treasures	are	
displayed in the galleries surrounding the museum’s main 

atrium, providing thus the visitors with a journey through 

time, cultures and geographic regions. The galleries and 

exhibition arrangements were designed by Jean-Michel 

Wilmotte and co.

When touring the Museum, visitors go across a bridge lined 

on both sides with palm trees; and half-way the passageway 

leading to the entrance there is a water canal. The main 

entrance will usher you into a solemn 5-story courtyard at 

the top of which there is a dome through which the sun rays 

ilter	down	to	the	bottom	of	the	space.	On	the	other	side	of	
the atrium, there is a 456-meter long window overlooking 

enchanting views of Doha’s West Bay area.

The main building will lead you across the courtyard to 

the education wing belonging to the Islamic Art Museum 

and comprising a reading room, a separate area containing 
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حوي فضاء التدريس وامكتبة. ويقدم امتحف برنامجا تعليميا 
للعموم من اأطفال والبالغن.

صمم »باي” كذلك حديقة متحف الفن اإسامي التي متد على 
طول  على  مظلل  ممر  الفضاء  يتمّيز  فّدانا.   68 تغطي  مساحة 
قناة مائية تطل على امناظر اجميلة لغرب اخليج بالدوحة. ومكن 
للزائرين أيضا أن يشاهدوا ي جانب آخر من احديقة قطعة النحت 
الفنان  إبداع  من   ”7« الرقم  شكل  على  الفواذ  من  امصنوعة 

اأمريكي »ريتشارد سارا«. 

يديره  الذي  »إيدام«  امتحف مطعم  العلوي من  الطابق  ويوجد ي 
الطاهي الفرنسي »أان دوكاس« )احائز على جائزة »ميشان« 
اأبيض  البحر  من  أطباقا  يقّدم  امهنية(  مسيرته  خال  مرة   21
امتوسط بلمسة عصرية من الشرق اأوسط. تضم اأطباق اخاصة 
العربي وقد امتزجت  أنواع ميزة من السمك من اخليج  بامطعم 
اأزرق  البحر  وجراد  الذهبي  والكافيار  والليمون  بالتوابل 
صّمم  الذي  امطعم،  يتسع  امسحوق.  بالزهر  وامشو  اممص 

ديكوره »فيليب ستارك”، لستن شخصا.

study spaces and the library. The museum provides an 

educational program dedicated to the public whether they 

are children or adults.

Pei also designed the Islamic Art Museum’s Park stretching 

over a 68-acre area. The space has a shaded passageway 

alongside a water canal overlooking the beautiful views of 

Doha’s West Bay.

Visitors to the park may also see on another side of the Park 

the steel-made 7-shaped sculpture created by the American 

artist Richard Serra.

On	 the	Museum’s	 top	loor,	we	ind	 the	 Idam	Restaurant	
run by the French Chef Alain Ducasse (the Michelin Prize 

winner for 21 times during his professional career). This 

restaurant provides Mediterranean dishes designed with a 

modern middle-Eastern twist. The restaurant dishes include 

special	 kinds	 of	 ish	 from	 the	Arab	 Gulf	 seasoned	 with	
spices, lemon and golden caviar and mixed with roast blue 

lobster	stuffed	with	ground	lowers.	The	Restaurant	whose	
decor was designed by Philippe Starck has a 60-person 

seating capacity.

National Museum of Qatar
The Museum is a unique artistic masterpiece designed by 

the French architect Jean Nouvel in the shape of a desert 

rose which is a multi-faceted natural rock extracted from 

the layers beneath the desert’s surface. This Museum was 

to preserve within it the older original National Museum.

It is noteworthy that the new National Museum of Qatar 

will substitute the old one that was situated in a restored 

historic palace built by the late Sheikh Abdullah bin Jassim 

Al Thani in the early 20th century. It had been used as a 

palace and seat of government. In March 2010, the Qatar 

Museums Authority announced a plan to develop the new 

National Museum of Qatar. The mission of designing 

the new Museum was entrusted with the famous Pritzker 

Prize-winning French architect Jean Nouvel, known for 

his unique architectural designs, on the condition that the 

new design keeps the historic government palace so that it 

constitutes the beating heart of the new National Museum 

of Qatar.

The Museum design drew inspiration from the very core of 

Qatari environment as the design was inspired by the desert 

rose	which	is	an	array	of	lat	plates	of	sand	crystals	whose	
formation	 takes	place	 in	 the	desert	as	a	 result	of	 speciic	
climatic conditions.

As you enter the Museum you will get the impression that 

you have strolled into the future world since the harmony 

of the natural formation of the desert rose with the use of 

technology in the building of the Museum makes the visitor 

walking	around	it	feel	as	if	he	was	living	in	a	science	iction	
ilm.	 Indeed,	 the	 Museum’s	 walls	 are	 more	 like	 natural	
geological formations through which the visitor dives 

to discover other worlds from all times which he would, 

at times, sense through the acquisitions contained in the 

Museum, and at other times would watch on the walls 

which have become cinematic screens.
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متحف قطر الوطني
فقد  العالم،  ي  نوعها  من  فريدة  فنية  حفة  عن  عبارة  امتحف 
الرمال،  وردة  هيئة  على  نوفال  جان  الفرنسي  امعماري  صّممه 
تلك الصخرة الطبيعية متعددة النتوءات التي ُتستخرج من جوف 
الصحراء، وحافظ بداخله على امتحف الوطني السابق له زمنيا.

امتحف  محّل  يحّل  اجديد  الوطني  امتحف  أّن  بالذكر  واجدير 
القدم الذي كان متّد داخل قصر تاريخي جرى ترميمه، وكان 
قد بناه الشيخ الراحل عبد اه بن جاسم آل ثاني ي بداية القرن 
العشرين، واستخدمه مقرا وقصرا للحكم. وي مارس 2010، 
أعلنت هيئة متاحف قطر عن خطة لتطوير متحف قطر الوطني 
الفرنسي  امعماري  للمهندس  تصميمه  مهمة  وأسندت  اجديد، 
للهندسة  )بريتزكر(  جائزة  على  احائز  نوفال  جان  الشهير 
امعمارية وامعروف بتصاميمه امعمارية الفريدة، على أن يحافظ 
مثابة  ليكون  التاريخي،  السلطة  قصر  على   اجديد  التصميم 

القلب النابض متحف قطر الوطني اجديد.

من  مستلهمة  اجديد،  امتحف  تصميم  فكرة  نشأت  وهكذا 
وردة  فكرة  من  التصميم  استوحى  حيث  القطرية،  البيئة  قلب 
من  امسطحة  البلورات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  الصحراء، 

الرمال تتشكل ي الصحراء نتيجة ظروف مناخية معّينة.

تشعر عند دخول امتحف أنك دلفت إلى عالم امستقبل، حيث إن 
تناغم التكوين الطبيعي لوردة الصحراء مع توظيف التكنولوجيا 
ي بنائه جعل امتجول داخله يشعر وكأنه يعيش ي فيلم خيال 
علمي، فجدران امتحف أشبه بتكوين جيولوجي طبيعي يغوص 
داخله الزائر ليكتشف عوالم أخرى من كل العصور، يلمسها 
عبر  تارة  ويشاهدها  مقتنيات،  من  امتحف  يحويه  ما  عبر  تارة 

شاشات سينمائية اتخذت من جدران امتحف قاعدة لها.

يتكون مبنى امتحف اجديد من أقراص إسمنتية مائلة متشابكة 
تخترق بعضها البعض وتتلون باللون الرملي وهي حدد أرضيات 
وجدران وسقوف أجنحة امتحف امتنوعة وهذه احلقات امتداخلة 
حول  طبيعية  بطريقة  تنساب  التي  الصحراء  وردة  ببتات  توحي 

القصر التاريخي، لتعطي مشهدا جميا لأقراص امتشابكة.

وبن اأقراص، توجد واجهات زجاجية مأ الفراغات، كما أن 
وهي  واجدران  واأرضية  السقف  مثبتة ي  اخارجي  اجدار  ألواح 
من  إليها  ينظر  عندما  إطار  بدون  كأنه  يبدو  التزجيج  جعل 
الشمس  أقراص  على شكل  العميقة  النتوءات  اخارج، وحجب 

وترّشح أشعتها الساقطة.

الضغط  اأقراص  جاويف  داخل  احرارية  العازلة  امناطق  وتقلل 
امتدلية  اأقراص  تنشئ  بينما  امتحف،  ي  التبريد  نظام  على 
امناطق  حمي  أنها  كما  الطلق  الهواء  ي  وباردة  ظليلة  مرات 

الداخلية من الضوء واحرارة.

The museum’s building is made up of a series of interlocking 

concrete curved discs taking on a sand-colored aspect 

which	deine	the	Museum	pavilions’	various	loors,	walls	
and roofs. These interpenetrating rings suggest the petals 

of	 the	 rose	of	 the	desert	which	low	naturally	around	 the	
historic palace yielding a beautiful view of the interlocking 

discs. 

In	 between	 the	 discs,	 there	 are	 glazed	 facades	which	ill	
the	voids.	The	external	wall	panels	are	ixed	at	the	roofs,	
loors	and	walls	giving	the	glazing	a	frameless	appearance	
when viewed from the outside; and they conceal the deep 

disk-shaped	 sun-breaker	 elements	 which	 ilter	 incoming	
sunlight. 

Thermal buffer zones within the disk cavities reduce 

cooling loads in the Museum while deep overhangs of the 

disks will create cool, shady areas for outdoor promenades 

and protect the interior from light and heat. Designing the 

building in this manner was in line with the concept of 

green buildings in Qatar where a high performance glazing 

system	and	an	eficient	artiicial	and	natural	lighting	control	
system are used to save energy.

The visitor touring the Museum’s galleries will get to 

know three major, interrelated themes dealing with Qatar’s 

culture and history, namely: the natural history of the Qatar 

peninsula	 which	 contains	 a	 special	 lora;	 the	 social	 and	
cultural history of Qatar, with its traditions, and values 

which sprang from the interaction between man and the 

environment; and the national history of the State of Qatar, 

from the 18th century to the present.
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تصميم امبنى بهذا الشكل، يأتي تطبيقا مفهوم امباني اخضراء 
ونظام  اأداء  عالي  زجاج  نظام  استخدام  يتم  حيث  قطر،  ي 

حّكم فّعال بالضوء ااصطناعي والطبيعي لتوفير الطاقة. 

رئيسية  مواضيع  ثاثة  على  امتحف  صاات  ي  امتجول  ويتعرف 
تتعلق بتاريخ وثقافة قطر وهي: التاريخ الطبيعي لشبه جزيرة قطر 
التاريخ ااجتماعي  وأيضا  نباتية خاصة،  التي حتوى على حياة 
ومبادئه  القطري  الشعب  بتقاليد  اممثل  قطر  لدولة  والثقاي 
إلى  بيئته  مع  اإنسان  تفاعل  من  نشأت  التي  الشعبية  والروايات 
حتى  عشر  الثامن  القرن  من  قطر  لدولة  الوطني  التاريخ  جانب 

الوقت احالي. 

آاف   8 من حوالي  حاليًا  الوطني  قطر  متحف  وتتألف مجموعة 
كانت  تراثية  وقطعا  معمارية  وعناصر  مقتنيات  وتشمل  قطعة 
ومجوهرات  وأزياء  ومنسوجات  والسفر  امنازل  ي  تستخدم 
وفنونا زخرفية وكتبا ووثائق تاريخية. وتعود أقدم القطع لنهاية 
كما  امياد(.  قبل   8000 عام  )حوالي  اأخير  اجليدي  العصر 
مثل امجموعة العصر البرونزي )بن حوالي 2000 — 1200 قبل 
للمتحف  اإسامية.  العصور  وأوائل  الهلنستي  والعصر  امياد(، 
أيضًا ماذج من اأسلحة وغيرها من القطع من فترة احروب القبلية 
وقطع ذات زخارف أكثر حداثة كانت تستخدم ي احياة اليومية.

متر  ألف   36 حوالي  اجديد  الوطني  قطر  متحف  مساحة  تبلغ 
مربع، ينقسم إلى ثاثة عشر قاعة عرض دائمة مساحة 8000 
باقي  أما  مربع  متر   2000 مساحة  مؤقتة  وفضاءات  مربع  متر 
امساحة فهي عبارة عن مراكز خدمية ومركز مؤمرات ومسارح 

The National Museum of Qatar’s collection currently 

consists of approximately 8,000 objects and includes 

archeological artifacts, architectural elements, 

heritage household and traveling objects, textiles and 

costumes, jewelry, decorative arts, books and historical 

documents. The oldest object dates back to the end of the 

last Ice Age (about 8,000 BC). The Bronze Age (about 

2,000 – 1,200 BC) is represented, as are the Hellenistic 

and early Islamic periods. The Museum also has samples 

of weapons and other objects from the period of the tribal 

wars and more contemporary decorative objects used for 

everyday living.

The new National Museum of Qatar stretches over an area 

of nearly 36,000 square meters divided into 13 permanent 

exhibition galleries covering 8,000 square meters; 2,000 

square-meters of temporary gallery space. The rest of space, 

however, consists of service facilities, a conference center 

as well as theaters and movie theaters to show artifacts. It 

was designed to be integrated with the old museum so as to 

preserve	the	latter’s	heritage	and	civilizational	signiicance.	It	
will	fulill	its	function	as	an	exhibition	space	enabling	visitors	
to cast a glance at the authenticity of the old architecture, 

decorated and ornamented the original Arab way.

The restoration works of Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani’s 

historic palace were completed and the palace has regained 

its original glamour to become a stunning architectural icon 

celebrating the past and embracing the future.

Souq Waqif: the fun of shopping in a traditional 
atmosphere
The riverbed known as Wadi Msheireb used to split Doha 

into	two	parts.	The	torrents	lowing	down	from	the	higher	
grounds into the sea contributed to hollow out this small 

riverbed. Doha’s residents used to live on both eastern and 

western banks of the wadi. They used to congregate on its 

shores to engage in sale and purchase transactions. The 

Bedouins would come to sell their dairy products, textiles, 

wood, livestock and camels. The waters left but a narrow 

passageway which obliged the buyers and sellers to stand 

all day long, as sitting on the edges was not an option due 

to lack of space. It is for this reason that the market was 

named ‘Souq Waqif, Ar.’ (the standing market.) 

Kharis (meaning land full of water) was some low land 

similar to a valley and it used to stretch from Wadi Msheireb 

on the west to the sea eastwards. Therefore, not until the sea 

receded had anyone been able to build a boutique or a house. 

Later on, docksides were built to unload the ships coming 

from East Africa, India and Basra loaded with foodstuffs 

and building materials. The wadi then turned into a street 

extending from Souq Waqif to Ennajada neighborhood.

At the beginning, facilities used to be made up of:

1. Storage and big commercial areas, known as ‘Amayer’ 

where both wholesale and retail sale transactions take 

place. Here, building materials and foodstuffs such as 

dates and rice used to be stored.

2. Craft shops: containing various artifacts and handicrafts 

such as needlework ,weaving and carpentry products.

3. Ambulant merchants’ open air stalls.
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القدم  امتحف  مع  دمجه  وقد م  الفنية،  التحف  لعرض  وسينما 
وسيؤدي  واحضاري  التراثي  مدلوله  على  للحفاظ  بالتصميم 
القدم  العمران  عراقة  على  نظرة  إلقاء  كمعرض  وظيفته 

امزخرف وامزركش الطريقة العربية اأصيلة.

اه  عبد  للشيخ  التاريخي  القصر  ترميم  أعمال  اكتملت  وقد 
معمارية  أيقونة  ليصبح  اأول  بريقه  واستعادة  ثاني  آل  بن جاسم 

مدهشة حتفي باماضي وحتضن امستقبل.

سوق واقف ...متعة التسّوق في أجواء تراثية
كان وادي مشيرب يقسم مدينة الدوحة إلى نصفن، وساهمت 
هذا  تعميق  ي  البحر  باجاه  امرتفعات  من  جري  التي  السيول 
ضفتي  على  يسكنون  الدوحة  أهالي  وكان  الصغير،  الوادي 
الوادي الشرقية والغربية، ويجتمعون على ضفافه للبيع والشراء، 
وامنسوجات  األبان  من  منتجاتهم  لبيع  يأتون  البدو  وكان 
واأخشاب وامواشي واإبل، ولم تترك امياه سوى مر ضيق دفع 
الباعة وامشترين إلى الوقوف طوال النهار استحالة اجلوس على 
بـ  السوق  السبب سمي هذا  ولهذا  احواف نظرًا لضيق امكان، 

»سوق واقف«.

أرض  عن  عبارة  بامياه(  امليء  الكلمة  )وتعني  اخريس  وكان 
منخفضة أشبه بالوادي، وكانت متد من وادي مشيرب من ناحية 
الغرب إلى الشرق ي اجاه البحر، لذا لم يتمكن أحد ي البداية 
من بناء دكان أو منزل، حتى بعد أن تراجع البحر، وفيما بعد 
استحدثت أرصفة لتفريغ حموات السفن اآتية من شرق إفريقيا 
فتحول  البناء،  ومواد  الغذائية  بامواد  امملة  والبصرة  والهند 
وكانت  النجادة،  وحي  واقف  سوق  بن  متد  شارع  إلى  الوادي 

امنشآت تنقسم ي البداية إلى:
١- العماير: وهي امخازن التجارية الكبرى التي يباع فيها باجملة 
وامفرق، وكانت تخزن فيها مواد البناء واأغذية كالتمود واأرز.

٢- الدكاكن: وحتوي على مختلف امصنوعات اليدوية واحرفية، 
مثل منتجات اخياطة واحياكة والنجارة.

3- البسطات: وهي التي يقيمها الباعة ي الهواء الطلق.
من هنا بدأت حكايات التراث التي تروي قصة العمارة من خشب 
الدجل واخيزران، امغطاة بطبقة الطن اممزوج بالتن، وشّكل 
قرب الدكاكن من بعضها بعضًا دهاليز، محافظة على البرودة 
مقاومة درجة احرارة العالية، وبهذه اأشكال تكّون سحر ثروة 

تراثية ومعمارية رائعة.

وي عام 2004م، بتوجيهات سامية من صاحب السمو اأمير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحضرة صاحب السمو الشيخ ميم 
بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير الباد امفدى، الذي كان حينها 
وليًا للعهد، ُأعيد بناء السوق وترميم مبانيه التي يتجاوز عمرها 
250 عامًا بامواد امستخدمة قدمًا، وأنشئت مرافق حديثة خدمة 

زوار السوق، مع احفاظ على الطابع امعماري القطري القدم.

From these premises began the heritage tales narrating 

the story of buildings made from  “dangeel” and bamboo 

timbers and covered by a coat of clay mixed with straw. 

The proximity of the shops one from the other constituted 

labyrinth-like passageways, most convenient for retaining 

coolness and resisting high temperatures.  It is with 

arrangements	 like	 these	 that	 the	 charm	 of	 a	 magniicent	
traditional and architectural wealth came into being.

In 2004, on the noble instructions of His Highness The 

Father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani and His 

Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani , beloved 

Emir of the Country, who was then Heir Apparent, the Souq 

was rebuilt and its buildings, which are over 250 years old 

were restored using the old and former materials. Modern 

facilities were added to better cater for the Souq’s visitors 

while maintaining the old Qatari architectural character.

Al-Koot Fort: a museum for regional heritage

The  Al-Koot Fort was built in 1906. It used to be 

considered as one of the most important military forts in 

Doha. It is located east of Souq Waqif. It was built in the 

shape of a square, the side of which was about 35 meters 

and was surrounded with high walls and towers located in 

the	 Fort’s	 corners,	 having	 gunire	 holes	 and	 some	 small	
windows. Some of the fort’s rooms were used as prison 

cells for criminals or for storing weapons. The fort contains 

a water well and an external enclosure for mounts. In 1987, 

the State took on the task of restoring and renewing the Fort 

so that it became a regional museum for Qatar heritage.
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قلعة الكوت.. متحف إقليمي للتراث
القاع  أهم  تعد من  الكوت عام 1906م، وكانت  قلعة  شيدت 
على  بنيت  وقد  واقف،  سوق  شرق  وتقع  بالدوحة،  العسكرية 
بأسوار  يبلغ طول ضلعه حوالي 35مترًا، وأحطيت  شكل مربع 
وبعض  للرماية  بفتحات  مزودة  القلعة  بأركان  وأبراج  عالية 
النوافذ الصغيرة، وخصصت بعض غرف القلعة حبس مرتكبي 
اجرائم وتخزين اأسلحة، وحتوي القلعة على بئر ماء، وخارجها 
القلعة  ترميم  الدولة على  للمطايا، وي عام 1987 عملت  حوطة 

وجديدها لتكون متحفًا إقليميًا للتراث القطري.

مساجد سوق واقف.. الطراز اإسامي البسيط
مقدمتها  ي  يأتي  امساجد،  من  عدد  بوجود  واقف  سوق  يحفل 
يوميًا  ويستقبل  السوق،  قلب  ي  اأكبر  وهو  اأحمد،  مسجد 
امسجد  ويخدم  لقربه من امات،  امصلن  أعدادًا كبيرة من 
امتمثل  الغربي  القطاع  عبدالوهاب،  ابن  مسجد  وهو  الثاني، 
إلى سوق  باإضافة  من امات،  وأجزاء  الفنادق،  من  ي عدد 
أم  وساحة  اخيل،  واسطبات  الطيور،  ومستشفى  الطيور، 
مسجد  وهو   القبيب«،  »أبو  فهو  الثالث  امسجد  أما  القبيب، 
من سوق  الثالثة  اجهة  ويخدم  ثاني،  آل  بن محمد  الشيخ جاسم 

واقف، مكمًا لوحة تراثية متكاملة.

وي منطقة السوق هناك عدة مساجد أخرى، مثل مسجد مركز 
قطر للتعريف باإسام »فنار«، ومسجد الشيوخ، الذي يقع غرب 

السوق بالقرب من الديوان اأميري.

Souq Waqif’s mosques: the wholesome Islamic elegance

Souq Waqif boasts a number of mosques, the most 

prominent of which, is Al Ahmed Mosque. Located in the 

heart of the Souq, it is the biggest. Owing to its proximity 

from the shops, it is visited daily by big numbers of 

worshippers. The second mosque, Ibn Adullah Mosque, 

serves the western sector wherein are found a number of 

hotels and some shops, in addition to the Bird Market, the 

Bird Hospital, horses stables and Um Al-Qubaib courtyard. 

The third mosque, Abu Al-Qubaib, is Sheikh Jassim bin 

Mohammed Al Thani’s mosque and serves the third side of 

Souq Waqif, completing thus a holistic heritage painting.

There are other mosques in the Souq area, namely the Qatar 

Islamic Culture Center “Fanar” and the Sheikhs’ Mosque 

located west of the Souq, near the Diwan Amiri Quarter.

Heritage Police wearing the ifties’ uniforms
The Heritage Police Station lies at the heart of the Souq. 

The policemen wear the same uniform worn by the police 

in	the	ifties	and	they	assume	the	same	tasks	of	keeping	law	
and	order,	organizing	trafic	in	the	Souq’	s	area,	providing	
help to the elderly and the persons with special needs, 

renewing	driving	licenses,	discharge	of	trafic	offences	and	
renewing residence permits.

Zubarah : a treasure from the past and a marvel 
of the present
The historical city of Zubarah City represents a historical 

treasure from Qatar’s past and an important introduction 

for understanding the commercial and political position in 

the Gulf Region and in the world in the 19th century. The 

declaration of the designation of the Zubarah archeological 

site on 22 June 2013 a UNESCO World Heritage Site 

during the 37th session  of the  UNESCO ‘s World Heritage 

Committee	held	in	the	Cambodian	Kingdom,	was	the	irst	
recognition and addition of a Qatari archeological site to an 

international record.

Zubarah used to be for the Qatari ancestors a prosperous port 

for pearling, but today, it is the State’s biggest archeological 

site, with its wonderful rampart and its residential palaces 

and houses, its markets, its industrial areas and its mosques. 

It is one of the best remaining examples of Gulf cities that 

used to live on trade during the period from the 18th to the 

19th centuries. It played an important role in shaping the 

current political and social situation of the Gulf area.

The Zubarah archeological site is an old city which played 

a remarkable economic, political and cultural role, and 

maintained a unique architectural integrity. It is a city of 

trade and civilization to which bridges for cooperation were 

extended from different parts in Asia, Europe and Africa. 

It remained strong and prosperous throughout the 18th 

and 19th centuries and represented a communication and 

interaction window with its close and distant neighbors.

Zubarah, a historical coastal, currently uninhabited town, 

lies on the north western coast, 100 km away from Doha 

City. Zubarah was created in the middle of the18th century.

The city developed to become one of the biggest trade 
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قسم شرطة التراث بزّي الخمسينيات
يقع مركز شرطة التراث ي قلب السوق،  ويرتدي رجال الشرطة 
اللباس نفسه الذي كان يرتديه رجال الشرطة ي اخمسينيات، 
ويقومون بامهام نفسها، من احفاظ على اأمن، وتنظيم احركة 
وذوي  للمسنن  امساعدة  وتقدم  اأسواق،  منطقة  ي  امرورية 
وامركبات،  السائقن  رخص  وجديد  اخاصة،  ااحتياجات 

وتسديد امخالفات امرورية، وجديد اإقامات.

الزبارة كنز الماضي وتحفة الحاضر
تقع مدينة الزبارة - اموقع القطري اأثري اأكبر- عند الساحل 
الشمالي الغربي للباد-، وعلى مسافة خمسة وثمانن كيلومتر 

من الدوحة.

قطر،  ماضي  من  تاريخيا  كنزا  التراثية  الزبارة  مدينة  مثل 
منطقة  ي  والسياسي  التجاري  قطر  موقع  لفهم  مهما  ومدخا 
تسجيل  إعان  وكان  عشر،  التاسع  القرن  ي  والعالم  اخليج 
اليونسكو  قائمة  ي   2013 يونيو   22 ي  اأثري  الزبارة  موقع 
العامي  التراث  للجنة   37 الـ  اجلســة  خــال  العامية  التراث  مواقع 
)يونسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  امتحدة  اأم  منظمة  التابعة 
ي ملكة كمبوديا، أول اعتراف وضم موقع أثري قطري ي 

سجل دولي.

 5.2 نحو  على  الساحل  إلى  الزبارة  قلعة  من  امسجل  اموقع  متد 
كلم، ويشمل ثاثة معالم رئيسية: أكبرها وأكثرها استثنائية، 
هي البقايا اأثرية مدينة الزبارة التي يعود تاريخها إلى ستينيات 
متصلة  كانت  التي  مرير  قلعة  ومستوطنة  عشر؛  الثامن  القرن 
الداخلية  اآبار  حماية  محصنة  كانت  والتي  ااولى،  بامدينة 
للمدينة؛ وأخيرا، قلعة الزبارة التي شيدت عام 1938، ي الفترة 
التي اخليت فيها قلعة مرير على وجدة التقريب، وُتعد امعلم اأبرز 
اليوم مركزًا لزوار، يوفر  التراث العامي، ومثل القلعة  ي موثع 

لهم معلومات حول امدينة السابقة ومحيطها.

اقتصاديًا وسياسيًا  دورًا  الزباة قدمًا  مدينة  اجغراي  امواقع  لعب 
وثقافيا متميزًا. فهي مدينة التجارة واحضارة التي ربطتها جسور 
وبقيت  وإفريقيا  وأوروبا  آسيا  اجهات ي  التعاون مع مختلف  من 
قوية مزدهرة خال القرنن الثامن عشر والتاسع عشر اميادين، 
واصبحت أحد أهم وأكبر امناطق الكانية ي قطر آنذاك. كما 

وكانت نافذة تواصل وتفاعل مع دول العالم القريبة والبعيدة. 

مزدهرا  ميناًء  القطرين  أساف  بالنسبة  الزبارة  وكانت 
استخراج وجارة اللؤلؤ، أما اليوم فهي أكبر موقع تراثي للدولة، 
وأسواقها،  وبيوتها،  السكنية،  وقصورها  البديع،  بسورها 
ومناطقها الصناعية ومساجدها. إنها أحد أفضل اأمثلة الباقية 
للمدن اخليجية التي كانت تقوم على التجارة خال الفترة اممتدة 
ما بن القرنن الثامن عشر والتاسع عشر، وكان لها دور بارز 

ي تشكيل الواقع السياسي وااجتماعي الراهن منطقة اخليج. 

. .

centers in the region, particularly the pearl trade. It also 

prospered to become one of the most important and the big-

gest residential areas in Qatar at that time. The prosperity 

of this town drew the interest of the other big powers in the 

Gulf Region then. The City’s trade role ended in 1811 and 

it was not repopulated in a global manner so its popula-

tion abandoned it in the middle of the 20th century. Zubarah 

City covers a 60-hectare area and includes the remaining 

parts	of	houses,	mosques,	big	fortiied	buildings	and	a	mar-
ket. A team of Danish archeologists classed Zubarah City 

an	archeological	site	for	the	irst	 time	in	the	ifties	of	the	
20th century. Then a team of Qatari and Danish archeolo-

gists	carried	out	excavation	works	on	 the	site.	After	ield	
studies and surveys had been conducted, a big collection 

of	 archeological	 inds	was	 discovered	 dating	 back	 to	 the	
period extending from the 18th to the 19th centuries. They 

are currently part of the permanent collection at the Qatar 

National Museum.

The recent analyses of the inscriptions and wall paintings 

found by archeologists in the 250-year old buildings at the 

Zubarah archeological site showed that Qatar used to be an 

international trade center in the 18th century as most carv-

ings depict boats as well as European and Indian ships and 

those produced locally.

On examining the vague drawings of the boats which were 

found carved on the buildings’ walls at the archeological 

site, the archeologists came to the conclusion that they rep-

resent boats coming from different parts of the world with 

the likelihood that there was among them a European war 

ship,	apart	from	a	ishing	ship	locally	made	and	commer-
cial sailboats traditionally made on the Malabar Coast in 

India. The inscriptions and drawings inside the buildings 
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 وقد استقطب ازدهار هذه امدينة اهتمام القوى العظمى اأخرى 
ي منطقة اخليج ي ذلك الوقت. وقد انتهى دور امدينة التجاري ي 
فهجرها  إعمارها بشكل كامل،  إعادة  يتم  ولم   ،1811 العام 
أهلها ي منتصف القرن العشرين. وتغطي مدينة الزبارة مساحة 
كبيرة  ومباني  ومساجد  بيوت  بقايا  وتضم  هكتارًا،   60 تبلغ 
الداماركين  اآثار  علماء  من  فريق  وقد صنف  محصنة وسوق. 
القون  خمسينات  ي  اأولى  للمرة  أثري  كموقع  الزبارة  مدينة 
القطرين  اآثار  علماء  من  فريق  بعدها  ليقوم  العشرين، 
والداماركين بأعمال التنقيب ي اموقع. وعقب إجراء دراسات 
وأبحاث على اموقع، ُعثر على مجموعة كبيرة من امكتشفات 
عشر  الثامن  القرن  بن  ما  اممتدة  الفترة  إلى  تعود  التي  اأثرية 
والقرن التاسع عشر، وهي موجودة اآن ضمن امجموعة الدائمة 

اخاصة متحف قطر الوطني. 

والرسومات  الكتابات  لظاهرة  احديثة  التحليات  بينت  وقد 
اجدارية التي عثر عليها خبراء اآثار ي امباني القدمة التي تبلغ 
مركزًا  كانت  قطر  بأن  اأثري،  الزبارة  موقع  ي  عاًما   250
للتجارة الدولية ي القرن الثامن عشر، إذ تصور غالبية النقوش 
امصنوعة  وتلك  والهندية  اأوروبية  السفن  عن  فضًا  القوارب، 

محلًيا.

وبدراسة الرسومات امبهمة للقوارب، والتي ُوجدت محفورة على 
جدران امباني ي اموقع اأثري، توصل علماء اآثار إلى أنها مثل 
القوارب القادمة من مختلف أنحاء العالم مع احتمال أن تكون من 
بينها سفينة حربية أوروبية، فضًا عن سفينة صيد محلية الصنع 
ومراكب شراعية جارية مصنوعة بشكل تقليدي على ساحل 
امباني  والنقوش داخل  الرسومات  ُتصّور  الهند. كما  ماابار ي 

also show the big ocean liners which were used for trade in 

the Arab Gulf and the Indian Ocean.

Artistic details and several other factors related to the 

drawings and inscriptions show that the artists responsible 

for the inscription and painting on the wall, had undoubt-

edly close knowledge of these ships and close relationship 

with the sea.

For more information, please visit the website: www.al-

zubarah.qa

Katara Cultural Village
The Katara Cultural Village is a pleasant space for people 

fond of culture, arts, architecture and authenticity. Katara 

encompasses several cultural and artistic organizations and 

community associations, theatres, art galleries and many 

public entertainment places.

The Cultural Village is considered an exceptional and pio-

neering project in the middle of a new global culture. It is 

one of the biggest projects in Qatar having multiple cul-

tural dimensions. It is a venue visited by the public in order 

to get to know the world’s cultures through its marvelous 

theatres, its music concert rooms, its exhibition rooms and 

other developed facilities.

Katara acts as a host to festivals, handicraft and artistic 

workshops, exhibitions and local, regional and internation-

al events.

The idea behind Katara sprang from a dream in which Qa-

tar would be an international cultural lantern shining from 

the Middle East through theatre, literature, arts, music, 

conferences and exhibitions. The Cultural village would 

constitute some insight into the future of a world wherein 

people –from all different cultural backgrounds- would be 

able to go beyond their geographic national boundaries and 

embrace common issues that would enhance human unity.

The name “Katara” is inspired from the term (CATARA), 

the	irst	and	oldest	name	used	to	refer	to	the	Qatar	Penin-

sula in the historical and geographic maps since 150 AC. 

This	name	appeared	irst	in	Claudius	Ptolemy	Maps	in	150	
AC, which were published in 1477, then in the Islam His-

tory	Atlas	where	the	maps	identiied	the	peoples	of	the	Ara-

bian Peninsula in the middle of the 2nd century AC. These 

maps	identiied	the	geographic	position	of	Qatar	under	the	
name of Catara to the south west of Gerrha City, west of 

Kadara city.

Then later the name “Catara” appeared in the historical and 

geographic maps in the early 18th century, and in a French 

map of the coast of the Arabian Peninsula and of the sea 

and Gulf where the name “Catara” was written as “Katara” 

instead of “Catara”. This appellation was used by geo-

graphical scholars since the publication of Ptolemy Map in 

150 AC and until 1738.

 “Katara” ’s message focuses mainly on enhancing cultural 

heritage, spreading awareness, promoting the talented and 

launching a real dialogue which could contribute to the 

consolidation of cultural coexistence at the world level.

http://www.alzubarah.qa
http://www.alzubarah.qa
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للتجارة ي  ُأستخدمت  التي  للمحيطات  العابرة  الكبيرة  السفن 
منطقة اخليج العربي واميط الهندي. 

اجوانب  من  والعديد  السفن  لتجهيزات  الفنية  التفاصيل  وُتبن 
اأخرى اخاصة بالرسومات والنقوش بأن فناني الكتابة والرسم 
على اجدران كان لهم دون شك معرفة وثيقة بهذه السفن وصلة 

وثيقة بالبحر.

.www.alzubarah.qa مزيد من امعلومات مكن زيارة اموقع اإلكتروني

الحي الثقافي »كتارا«
والفنون  بالثقافة  للمولعن  متع  فضاء  »كتارا«  الثقاي  احي 
الثقافية  امؤسسات  من  العديد  وتضم كتارا  واأصالة.  وامعمار 
وأماكن  الفنية  واأروقة  وامسارح  اأهلية،  واجمعيات  والفنية 

ترفيهية عديدة للعامة.

ثقافة  خضّم  ي  ورائدا  استثنائيًا  مشروعًا  الثقاي  احي  ويعتبر 
اأبعاد  ذات  قطر  ي  امشاريع  أكبر  أحد  وهو  جديدة،  عامية 
الثقافية امتعددة، فهو مكان يزوره اجمهور للتعّرف على ثقافات 
اموسيقية،  ااحتفاات  وقاعات  الرائعة  مسارحه  عبر  العالم، 

وقاعات العرض ومرافق أخرى متطّورة.

والفنية  اليدوية  اأعمال  وورش  امهرجانات  »كتارا«  تستضيف 
وامعارض والفعاليات على امستوى العامي واإقليمي واملي.

ثقافية  منارة  قطر  فيه  تكون  حلم  من  »كتارا«  فكرة  نشأت 
واآداب،  امسرح،  خال  من  اأوسط  الشرق  من  تشع  عامية 

والفنون، واموسيقى، وامؤمرات، وامعارض.

يتمّكن  عالم  مستقبل  على  نظرة  مثابة  الثقاي  احي  ويكون 
تخّطي  من  امختلفة-  الثقافية  امرجعيات  كل  -من  الناس  فيه 
دعم  ي  مشتركة  قضايا  وتبني  اجغرافية،  الوطنية  حدودهم 

الوحدة اإنسانية.

وااسم »كتارا« مستلهم من كلمة  )CATARA( وهو أول وأقدم 
اخرائط  ي  القطرية  اجزيرة  شبه  إلى  لإشارة  ُاسُتخدم  مسمى 
هذا  ظهر  وقد  ميادي،   150 العام  منذ  والتاريخية  اجغرافية 
اأولى ي خرائط كلوديوس بطليموس عام 150م  للمرة  ااسم 
والتي صدرت عام 1477م، وبعد ذلك ي أطلس تاريخ اإسام، 
منتصف  ي  العربية  اجزيرة  شبه  شعوب  اخرائط  حّددت  حيث 
حت  اجغراي  قطر  موقع  حّددت  كما  اميادي،  الثاني  القرن 

اسم »كتارا« جنوب غرب مدينة اجرهاء، غرب مدينة كدارا.

ثم ظهر احقا اسم »كتارا«، ي اخرائط اجغرافية والتاريخية ي 
اميادي، وي خريطة فرنسية لساحل  الثامن عشر  القرن  أوائل 
شبه اجزيرة العربية وللبحر واخليج، حيث ُكتب اسم »كتارا« 
هذه  واستخدمت   CATARA من  بدًا   KATARA شكل  على 
التسمية من قبل اجغرافين منذ صدور خريطة بطليموس عام 150 

وحتى عام 1738 م.

Within	this	framework,	“Katara”	’s	Organization	saw	it	it	
to revive the old name of Qatar seeking to consolidate the 

ties that link man to his historical roots and to pay tribute 

to Qatar’s important and distinctive position since the dawn 

of history.

“Katara” is considered a place where people get to know 

cultures with a view to strengthen understanding and peace. 

In a world undergoing continuous development, it aims at 

providing a platform for people from different parts of the 

world to meet at, participate with their lively cultures, ac-

cept differences which make from our world a truly unique 

world and discover the points they have in common which 

unite people regardless of their origins.

“Katara” has many important facilities including the open 

air amphitheater considered to be an artistic masterpiece in 

architecture. It was labeled “Katara’s pearl” because of its 

innovative design where Roman architecture meets authen-

tic Islamic and Arabian art. The theatre’s construction was 

completed in 2008 on a 3,275 Sq. m area. It was designed 

to host nearly 5,000 spectators, making of it the biggest 

theatre	ever	 in	 the	middle	East.	 It	was	built	 to	relect	 the	
international	cultural	mosaics.	It	was	oficially	inaugurated	
on 11 December 2011, putting on a delightful musical con-

cert conducted by the legendary Greek artist Vangelis and 

with the participation of a group of stars including Ange-

lina Giorgio, Roberto Alagna and Jeremy Irons. 

In Katara, there is also the Opera House. It was designed 

to seat nearly 500 people. It includes a big luxurious room 

for VIP visitors and bigger section for the public making 

it possible for them to enjoy the shows and the theatrical 

scenes. 
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التراث  دعم  على  رئيس  بشكل  فتتركز  »كتارا«،  رسالة  أما 
حقيقي  حوار  وإطاق  امواهب،  ودعم  التوعية  ونشر  الثقاي 

يساهم ي ترسيخ التعايش الثقاي على مستوى العالم.

اسم  إحياء  تعيد  أن  »كتارا«  مؤسسة  ارتأت  اإطار،  هذا  وي 
قطر القدم دعمًا للروابط التي جمع اإنسان بجذوره التاريخية، 

وتكرمًا موقع قطر الهام وامتميز منذ فجر التاريخ.

 تعتبر »كتارا« مكانًا يتعّرف فيه الناس على الثقافات لتعزيز 
الفهم والسام. وي عالم يشهد تطّورًا مستمّرًا، تهدف إلى توفير 
منّصة ليجتمع عليها الناس من أنحاء العالم ويشاركون بثقافتهم 
عامًا  عامنا  من  جعل  التي  ااختافات  وتقّبل  باحيوية،  امفعمة 
الناس  توِحد  التي  التشابه  نقاط  واكتشاف  نوعه،  من  فريدًا 

بغض النظر عن أصولهم.

تضم كتارا الكثير من امرافق امهمة منها امسرح امكشوف، 
لقب  عليه  ُأطلق  وقد  امعمارية،  الهندسة  ي  فنية  حفة  ويعتبر 
الهندسة  تلتقي  حيث  امبدع،  لتصميمه  نظرًا  كتارا«  »جوهرة 
م  وقد  اأصيل،  اإسامي  العربي  بالفن  الرومانية  امعمارية 
مرّبع،  متر   3275 مساحة  على   2008 ي  بنائه  من  اانتهاء 
وصمم استيعاب ما ما يقرب من 5000 متفرج، ما يجعله من 
ليعكس  ُبني  وقد  اأوسط،  الشرق  اموجودة ي  امسارح  أكبر 
ديسمبر   11 ي  رسميًا  افُتِتح  وقد  العامية،  الثقافية  الفسيفساء 
اليوناني  اأسطوري  الفنان  قاده  بهيج  موسيقي  بحفل   2011
فاجليس، مشاركة نخبة من النجوم منهم: آجلينا جيروجيو، 
دار  كذلك  كتارا  ي  وتوجد  آيرنز.  وجيرمي  آاجنا  روبيرتو 
شخص،  اخمسمئة  يقارب  ما  لتتسع  تصميمها  م  وقد  اأوبرا، 
وحتوي على قاعة فخمة لكبار الزوار، وقسم أكبر للجمهور 
مجّهز  وهو  امسرحية،  وامشاهد  بالعروض  ااستمتاع  له  يتيح 
بأحدث امعدات واخدمات والتسهيات ليلبي مختلف احتياجات 
هناك  للفن،  كتارا  استديوهات  جانب  وإلى  واجمهور.  الفنانن 
جامع كتارا الكبير وأكادمية قطر للموسيقى وامركز الثقاي 
للطفولة ومركز بداية وجمعية القناص القطرية وامتحف العربي 
متاحف  هيئة  وقاعة  البصرية  الفنون  ومركز  البريدية  للطوابع 
قطر ومنتدى العاقات العربية الدولية ومؤسسة الدوحة لأفام 
القطرية  واجمعية  للفن  كتارا  ومركز  اخليج  صوت  وإذاعة 
ومجلس  الضوئي  للتصوير  القطرية  واجمعية  التشكيلية  للفنون 

الشعراء وغيرها.

وتتعدد امطاعم التي تقدم مختلف الوجبات من جنسيات عديدة 
فاروق  خان  ومطعم  السيجار  ومطعم  جاكليت  مطعم  منها: 
امصري ومطعم سكر باشا ومطعم ريد فيلفيت ومطعم زعفران 
الهندي ومطعم ماميك اللبناني-اأرمن، ومقهى تشاباتي وكرك 

ومطعم لوزار البحري.

وتشتهر كتارا بواجهتها البحرية الساحرة امطلة على مياه اخليج 
الزرقاء الدافئة.

It is equipped with state of the art equipment and services 

and facilities to meet the different needs of the artists and 

the public. Besides the Katara Art Studios, there are the 

Great Katara Mosque, Qatar’s Music Academy , the Child-

hood Cultural Center, Bedaya Center, The Qatari Al Gan-

nas Society, the Arab Postal Stamp Museum, the Visual 

Art Center, Qatar Museums Authority Gallery, the Forum 

for Arab and International Relations, Doha Film Institute, 

Voice of the Gulf Radio Station, the Katara Art Center, the 

Qatar Fine Arts Society, the Qatar Photographic Society 

and the Poetry Society, and so on.

There are numerous restaurants serving different dishes 

from many types of cuisine, among which: Jacklet Restau-

rant, the Cigar and the Egyptian Khan Faruk Cafe, Sukar 

Pacha Lounge, the Red Velvet Restaurant, the Indian Res-

taurant Zafrane, the Mamig Armenian & Lebanese Restau-

rant, the Chapati & Karak  Café  and the L’wzaar Sea Food 

Restaurant.

Katara is famous for its sea façade overlooking the warm 

blue waters of the Gulf.
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الدكتور حمد الكواري، بعد مسيرة طويلة في عالم  سعادة 
الثقافة  ووزارة  واإعام  الثقافة  وزارة  في  ثم  الدبلوماسية 
العام  المدير  لمنصب  قطر  دولة  رّشحتك  والتراث،  والفنون 
لتخاطب  اليونسكو  والثقافة  والعلوم  التربية  لمنظمة 

العالم من هذا المنبر الدولي المرموق...
إيرينا  احالية  العامة  للمديرة  اأولى  اانتخابية  الفترة  نهاية  قبل 
2012 كان لي حديث مع صاحب السمّو اأمير  بوكوفا ي سنة 
دولة  ثاني حفظه اه حول ترشح  آل  بن خليفة  الشيخ حمد  الوالد 
قطر للمنصب، وقد رأينا ي ذلك الظرف أّن الوقت مبّكر ويصعب 
منافسة مرشحة تسعى للحصول على فترة انتخابية ثانية. وي سنة 
2015 بتوجيهات من صاحب السمّو أمير الباد امفّدى الشيخ ميم 
بن حمد آل ثاني استقّر رأي القيادة الكرمة على ترشيحي، وهذا 
شرف أعتز به. ومنذ ذلك احن انطلقت حملتي اانتخابية مساعدة 

مختلف أجهزة الدولة وكل أصدقائي ي مختلف أنحاء العالم. 

العام  امدير  منصب  عربي  ليشغل  حان  قد  الوقت  أّن  أعتقد 
لليونسكو، وهي منظمة ساندتها الدول العربية ودعمتها بقوة على 

امتداد مسيرتها... 

عينت  اليونسكو  في  الجغرافية  المجموعات  كل  بالفعل 
المجموعة  إا  اليونسكو  منظمة  على  أشرف  عنها  ممثا 
لرص  واحد  العربية على مرشح  الدول  أجمعت  العربية. هل 

الصفوف أمام أية منافسة محتملة؟
أكاد أقول نعم. فعلى سبيل امثال مجلس التعاون لدول اخليج العربي 
أعلن عن دعمه لترشحي واعتبرني مرشح دول اخليج، ثم جاء دور 
امنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة األكسو التي تتكون من 
22 دولة عربية، وي اجتماع وزراء التعليم العرب ي مايو 2016 ي 
لترشحي  ودعمها  موافقتها  عن   22 بن  من  دولة   19 أعلنت  تونس 
بينما امتنعت اجزائر عن التصويت أسباب إجرائية وعارضت كل 
من مصر ولبنان أن لكل منهما مرشحة. لم نحصل على اإجماع 
العربية تدعم  الدول  الساحقة من  نريده لكن اأغلبية  الذي كنا 
ما  بقدر  جسيمة  مسؤولية  يقلدني  أن  شأنه  من  وهذا  ترشحي. 
اإسامي  امؤمر  منظمة  اجتماع  ي  سبق،  ما  باإضافة  يشرفني. 
اإيزسكو سنة 2016 صدر قرار بدعم ترشحي منصب امدير العام 

لليونسكو...

سعادة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري
امستشار بالديوان اأمري

ومرشح دولة قطر مديًرا عاًما لليونسكو

H. E. Dr Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari

Adviser at the Amiri Diwan and Qatar’s Candidate 

for the position of UNESCO Director General

 Interviewمقــــابلة

Your Excellency Dr Hamad Al-Kawari, after a long 

journey in the ield of diplomacy followed by the 

Ministry of Culture and Information, and the Ministry 

of Culture, Arts and Heritage, the State of Qatar has 

chosen you as its candidate for the position of Director 

General of the United Nations Education, Science and 

Culture Organization, UNESCO, to address the world 

from this prestigious international tribune…
Before	the	end	of	the	irst	mandate	of the current Director 

General Mrs Irina Bokova in 2012, I had a talk with His 

Highness Father of the Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al 

Thani about the candidacy of Qatar for the position. We 

have concluded at that time that it was still early and that it 

would be	very	dificult	to	compete	with	a	candidate	seeking	
a second mandate. In 2015, following the instructions of 

His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir 

of Qatar, the decision was settled to chose me as Qatar’s 

candidate. I am proud of the honor bestowed on me. In 

fact, my campaign started immediately with the assistance 

of the different State structures and the help of our friends 

throughout the world.

I believe it is time that an Arab holds the position of 

UNESCO Director General. Arab states have strongly 

supported the Organization all along its history…

Indeed, all Geographic Groups at UNESCO Executive 

Board have elected their representatives in the position 

of Director General with the single exception of the 

Arab Group. Did the Arab States convene on a single 

candidate in order to face adequately any potential 

competition?

I would say yes, almost! For example, the six Arab states 

of the Gulf Cooperation Council GCC announced their 

support and declared publicly that I was their candidate. 

They were followed by the Arab League for Education, 

Science and Culture ALECSO composed of the 22 Arab 

countries. In May 2016, during the meeting in Tunis of 

the Arab Ministers of Education, 19 out of 22 countries 

agreed to endorse my candidacy, whereas Algeria voted 

an abstention and Egypt and Lebanon opposed since both 

countries have their own candidates. We do not have yet 

the general consensus that we want, but the huge majority 

of Arab countries endorse my candidacy. This puts a 

great responsibility on my shoulder as much as it honors 

me. In addition, in 2016, during a meeting of the Islamic 

Educational,	Scientiic	and	Cultural	Organization	ISESCO 

that numbers 52 States, a decree was issued to endorse my 

candidacy for the position of UNESCO Director General.
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وبرنامجك  لليونسكو  رؤيتك  لنا  توجز  أن  يمكن  هل 
المستقبلي كمرشح لمنصب المدير العام؟

يجدر ي البداية أن نذّكر أن اليونسكو تأسست على إثر احرب 
العامية الثانية إرساء السلم ي العالم، وقد أكد امؤسسون على أّن 
احروب تنشأ ي عقول الناس لذلك وجب إرساء السام ي عقولهم، 
والثقافة  التربية  هي  الوسائل  أهم  فإّن  النبيلة  الغاية  تلك  ولبلوغ 
أنني  لليونسكو  التأسيسية  امبادئ  مع  رؤيتي  وتتوافق  والعلوم. 
أعتقد راسخا أن التربية والتعليم والثقافة حصون السام والتعايش 
أن احروب مهما كانت متطورة وتكنولوجية فهي بربرية وعنيفة 
وا جلب سوى اخراب والدمار واموت كما نشاهد اليوم ي كل 
أرجاء امعمورة من تناحر. إّن دور التربية والتعليم والثقافة دور تنويري 
وا سيما إذا شملت امبادى والقيم. كل الديانات حرم القتل وجرم 
ااعتداء على اآخرين وقتل النفس التي حرم اه. بعضنا يلتزم بهذه 
كمبادئ  بها  يقر  اآخر  وبعضنا  مقدسة  دينية  كمبادئ  القيم 
مدنية...  أخاقية  أو كمبادئ  اأم  بن  والسام  للتعايش  عقانية 
القائمة  وأخاقها  اليونسكو  ُمُثل  التسلح  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 
ااجتماعية  والعدالة  اإنسانية  للكرامة  امشتركة  امبادئ  على 
وااحترام امتبادل بن اأم. وما أشد حاجة اإنسانية اليوم إلى هذا 

النظام القيمي وإلى اخبرة امتراكمة طيلة سنوات لهذه امنظمة.

من  جملة  على  مبني  فهو  امستقبلي  ببرنامجي  يتعلق  فيما  أما 
ذلك  ومن  جديدة.  انطاقة  نحو  امنظمة  لدفع  اإرشادية  اخطوط 
سيما  وا  للجميع،  التعليم  لصالح  التاريخية  اليونسكو  مسؤولية 
تعليم امرأة والتعليم ي امناطق الفقيرة وامهمشة وكذلك مواجهة 
العلم  تسخير  كذلك  برنامجي  وي  امدرسي.  اانقطاع  معضلة 
أن  ينبغي  اأرض.  بقاع  كل  ي  التنمية  خدمة  ي  والتكنولوجيا 
البشر  من  مكن  عدد  أكبر  متناول  ي  العلمية  امعارف  تكون 
وأن يسهم امجتمع العلمي وامعري العامي ي تقاسم العلوم وامعارف 
بعًدا  يضفي  أن  شأنه  من  ما  وهو  اأرض.  بقاع  كل  ي  ونشرها 
احديثة.  والتكنولوجيا  وااختراعات  ااكتشافات  على  أخاقيا 
وغير  امادي  العامي  التراث  حماية  على  برنامجي  يرتكز  كما 
التراث  مثل  لليونسكو.  ميزة  عامة  مثل  الذي  وامغمور  امادي 
العامي ذاكرة اإنسانية قاطبة ومن واجب اإنسانية صونه واحفاظ 
عليه، ونعرف جميعا ما يتعرض له التراث من هدم وتدمير أسباب 
من نزل اه بها من سلطان. ومن جانب آخر أرى أن عصرنا امعولم 
السرية«  امعلومات  »ثقافة  من  البشرية  وانتقلت  امعلومة  تدفق  أتاح 
إلى »ثقافة الشفافية امطلقة«، وأمامنا جهد كبير مواصلة تطوير 
امعايير الدولية والتشريعات التي من شأنها توسيع قاعدة امشاركة 
امدنية ي احياة العامة ومسار صنع القرار وترسيخ مبادئ الشفافية 
واحوكمة ومكافحة الفساد. لقد كنت دائما من الداعن حوار 
اأفكار، واليونسكو هي امكان اأمثل إدارة احوار منأى عن 

اأفكار امسبقة والتصّلب السياسي وسوء الفهم.

Would you summarize your Vision for UNESCO and 

your future program as candidate for the position of 

Director General?

Let us	 remind	irst	 that	UNESCO	was	 founded	 after	 the	
Second World War to establish peace in the world. The 

founders stated that since wars were born in the spirits 

of men, it is in these spirits that peace should be built. 

The means to reach such a noble cause were deined	 as	
education, science and culture. My Vision is consistent with 

the founding principle of UNESCO since I truly believe 

that education, science and culture are the defenses of 

peace, and that wars remain barbaric and violent whatever 

advanced and technological weapons they use. Wars bring 

only destruction, desolation and death as we see today in 

many places of the world. Education, schooling and culture 

have a decisive enlightening role, especially when they 

contain values and ethic principles. All religions condemn 

killing and forbid assaults on others. Some commit to these 

values and principles as sacred religious instructions, others 

recognize them as rational principles that allow peaceful 

coexistence between nations or as civil ethical values… 

This should constitute the rationale to share UNESCO 

ideals and ethics built on the common principles of human 

dignity, social justice and mutual respect among nations. 

Humanity is very much in need of such value system and 

the accumulated expertise of this Organization.

In regard to my future program, it has general guidelines 

intended to give a New Momentum to UNESCO. As such, 

UNESCO has a historic responsibility towards education for 

all, especially women, education in the poorest region and 

school dropout. My program indicates also the importance 

of using science and technology in servicing development 

in	all	countries.	Scientiic	knowledge	should	be	available	to	
the	largest	numbers	of	people,	and	the	scientiic	community	
should participate in sharing knowledge and sciences all 

over the world. This entails an added ethic value on modern 

technological discoveries. My program relies as well 

on the protection of tangible, intangible and underwater 

cultural heritage that is nowadays the recognized label of 

UNESCO. Human heritage is the memory of all human 

beings and it is their duty to preserve it. We all know 

about	the	unjustiied	ongoing	destruction	and	looting	that 

heritage is facing all over the world. On the other hand, it 

is evident that our globalized world has brought the free 

low	of	information	and	human	societies	moved	from the 

“culture of secret information” to the “culture of total 

transparency”. Besides, we still have many efforts to do to 

draft international standards and laws that would enlarge 

the civil participation in public life, decision-making and 

would consolidate transparency, good governance and anti-

corruption. I have also been an advocate of the dialogue of 

ideas,	and	I	irmly	believe that UNESCO is the ideal seat to 

manage debates far from prejudices, political intransigence 

and misunderstanding.
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لتمويل  اليونسكو  بها  مّر  التي  امالية  اأزمة  اجميع  يعلم  وأخيرا 
اإدارة  امزيد من  إلى  امجال نحتاج  تشغيلها ومشاريعها، وي هذا 
الرشيدة والشفافية العالية، كما نحتاج إلى حملة تواصل نبرز فيها 
للرأي العام الدولي وللمؤسسات اخيرية وامانحن رسالة اليونسكو 

النبيلة لكي تزداد مساهماتهم ي مويلها.

تسعى سعادتك للحصول على أصوات البلدان الممثلة حاليا 
في المجلس التنفيذي لليونسكو، وهي التي تنتخب المدير 
العامة.  الجمعية  قبل  من  للمصادقة  قرارها  وتعرض  العام 
ألمانيا عضو في المكتب التنفيذي. فماذا تقول للرأي العام 

األماني؟
أمانيا بلد صديق لقطر ولدينا عاقات ميزة ومصالح مشتركة. 
امؤسسات  ميز  التي  اإتقان  وروح  باجودة  معجبون جدا  القطريون 
اأمانية عموما وا سيما الشركات الصغيرة وامتوسطة، واحقيقة 
أن أعداد الشركات اأمانية العاملة ي قطر ي ازدياد، كما هي 
بجديتهم،  معروفون  اأمان  أمانيا.  ي  القطرية  ااستثمارات  حال 
على  تطلع  بعدما  لصاحي  تصوت  سوف  أمانيا  أّن  ثقة  وكلي 

برنامجي ورؤيتي وخطة عملي لليونسكو.

Finally, we all know	the	sharp	inancial	crisis	that	UNESCO	
is witnessing in its operational systems and in implementing 

its wonderful projects. In this	 ield,	 we	 need	 additional	
good governance and high transparency, but we need as 

well a creative communication campaign to showcase to 

the international public opinion, philanthropies and donors 

the true noble mission of UNESCO in order to boost their 

participations.

You are striving to gain the votes of the state members 

of UNESCO Executive Board who cast their votes to 

elect the Director General and submit it afterwards 

to the General Assembly. Germany is member of the 

Executive Board, what would you say to the German 

public opinion?

Germany has friendly bilateral relations with Qatar. Qatari 

citizens are very appreciative of the quality and the spirit 

of excellence that	 characterize	 German	 irms	 in	 general,	
and especially Small and Medium Enterprises. In fact, the 

number of German companies acting in Qatar is growing 

continuously, as is the case of Qatari investments in 

Germany. Germans are well-known throughout the world 

for	 their	 seriousness,	 I	 am	 fully	 conident	 that	 Germany	
will give me its vote once decision-makers have checked-

out my program, my vision and my plans for UNESCO.
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امادي.  وغير  امادي  التراث  لعناصر  بالغة  أهمية  قطر  دولة  تولي 
رؤية  من  جانبا  مثل  التي  الثقافية  قطر  استراتيجية  ي  ويظهر 
ي  والتقاليد  التراث  على  احفاظ  بأّن  وإدراك  قطر  2030وعي 
تبّني احفاظ  الدولة  ظل احداثة مّثل حدًيا كبيًرا، وقد اعتمدت 
العربية  وبهويتها  الباد  بثقافة  التضحية  دون  امجتمع  حداثة  على 
اإسامية. وي ظّل هذا التمشي العام، يسعى كل أفراد امجتمع 
أثمرت  وقد  امادي.  وغير  امادي  الثقاي  التراث  تثمن عناصر  إلى 
تسجيل  اخصوص  وجه  على  منها  نذكر  نتائج ميزة  اجهود  هذه 
للتراث  التمثيلية  اليونسكو  قائمة  ضمن  الصقارة  لفّن  قطر  دولة 
الثقاي غير امادي لإنسانية سنة 2013، ثم تواصلت اجهود حتى 
مكنت الدولة مجددا من تسجيل عنصري القهوة وامجلس ي قائمة 

اليونسكو سنة2015 .

القهـوة القطرية 
حتل القهوة مكانة بارزة ي تراث قطر الشعبي وقد ازمت اإنسان 
ي حّله وترحاله باعتبارها امور اأساسّي ي كرم الضيافة، لذا 
اهتّم أهل قطر بصفة خاصة بطرق إعدادها وتقدمها، وهي ا ُتشرب 
ي مناسبات معّينة بل ُتشرب ي جميع اأوقات وامناسبات وتدخل 
ي عداد ضرورّيات احياة ومتطّلباتها. وهي مشروب له منزلة رفيعة 
أكثر من أّي مشروب آخر وي تقدمها للضيوف نوع من ااحترام 
الذي  القطري،  امجتمع  لدى  أهميتها  على  دليل  وهذا  والواجب. 
يحيطها بهالة من التبجيل. ويرى فيها ما يدّل على العّزة واأصالة. 
وا يكاد يخلو منها بيٌت من بيوت أهل قطر. وتتجّلى أهمية القهوة 
تنزل  ما  أبو فان  »دال  ُيقال:  ولذلك  الضيافة  الكرم وحسن  ي 

The State of Qatar pays great attention to the elements of 
the tangible and intangible heritage. A vital part of Qatar 
National	Vision	2030,	Qatar	Cultural	Strategy	 relects	 the	
awareness and deep understanding of the major challenges 
that the preservation of the heritage and traditions confronts 
in the light of modernity. While Qatar supports the 
embracement of modernity, it stresses that such embracement 
may not be at the expense of the State’s culture and Arab 
Muslim identity. Out of this vision, members of the society 
seek to imprint great value to the elements of the tangible 
and intangible cultural heritage. These efforts have led to 
outstanding results; to mention but a few, the addition of the 
Qatari falconry art to the UNESCO’s Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity for 2013.  
Efforts continued until the State was also able again to add 
the Arabic Coffee and Majlis elements to the UNESCO’s 
Representative List in 2015. 

Arabic Coffee 
Arabic coffee is a central feature of our national heritage. 
It has long been a devoted companion of dwelling or 
travelling locals who offer it as a main gesture of welcome 
and hospitality. Therefore, Qataris pay close attention to the 
methods of its preparation and serving, especially that it is 
not	a	beverage	served	only	on	speciic	occasions;	rather,	it	
is a drink offered at all times and on every occasion, to the 
extent that it is considered a basic necessity of life. Arabic 
coffee	is	a	beverage	that	enjoys	a	more	social	signiicance	
than any other beverage; it is offered as a sign of respect 
and honor for the guest. This indicates its importance to the 
people of Qatar who hold it in high regard and consider it a 
sign of glory and authenticity; as such, it is hardly possible 
not	 to	ind	 it	present	 in	any	 local	house.	Arabic	coffee	 is	
perceived as a gesture of generosity and hospitality, and 

التراث الثقافي القطري
المادي وغير المادي

Qatari Tangible and 

Intangible Cultural Heritage

التراث الثقافي القطري
المادي وغير المادي

Qatari Tangible and 

Intangible Cultural Heritage
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من على النار« أي أّن القهوة جاهزة دائمًا استقبال الضيوف. وعند 
قدوم الضيف يصّب له الفنجان اأّول وهذا اأمر اعتيادي، وأّما إذا 

شرب ثاثة فناجن فلها دالة ومعنى وهي كالتالي:
الفنجان اأول )للضيف( وهو عنوان الكرم، والفنجان الثاني( 
القهوة،  لشرب  تذوقه  من  الضيف  يستمتع  أن  وهو  للكيف( 
أّن الضيف سيكون  إلى  يرمز  للسيف( وهو  الثالث(  والفنجان 

مع القوم ي حالة أي هجوم يتعرضون له. 
كما نالت القهوة أيضا الكثير من اهتمام الشعراء فنظموا حولها 

اأشعار واألغاز واأمثال الشعبية. 
ارتبطت  الشعبية، وقد  القهوة أصبحت جزءًا من اأدوية  أّن  كما 
على  وبقيت  القهوة،  فنجان  مع  تقّدم  التي  بالتمور  وثيقًا  ارتباطًا 
محتفظة  شيء  كل  ي  أّثرت  التي  التغيير  عوامل  من  الرغم 

مكانتها ومازالت حتل مركز امقدمة ي آداب الضيافة.

أدوات إعداد القهوة: 
اْمماْص: وعاء مقعر من احديد له مقبض يصل طوله إلى متر   §
بأداة أخرى هي قضيب من احديد  أحيانًا، ويتصل امماص 

ينتهي بطرف دائري الشكل تسمى يد امماص.
من  وعاء  وهو  الهاون  أولهما  جزأين،  من  يتكون  الهاون:   §
على  ويرتكز  مختلفة  بأحجام  يأتي  الرنان  اأصفر  الّنحاس 
قاعدة مستديرة غير مفرغة لتزيده ثباتا، واجزء الثاني قضيب 

من النحاس مسّطح من أحد طرفيه ُيسمى يد الهاون. 

one may often hear a phrase like “The Dallahs [Coffee 
pots] of so and so [usually referred to by the name of his 
irst-born	son]	are	always	over	the	ire”,	which	means	that	
his coffee is always ready for the welcoming of guests. 
Upon	the	arrival	of	the	guest,	the	irst	cup	[locally	referred	
to	as	injan	or	injal]	 is	 immediately	served;	which	 is	 the	
normal case there. If the guest drinks three cups, this will 
have	speciic	indications	and	meanings	as	explained	below:	

The	irst	cup	of	coffee	is	called	Finjan	Al-Dheif	[a	guest’s	
irst	cup],	and	the	second	is	Finjan	Al-Keif	[Enjoyment	
cup]; i.e. the cup of coffee offered so that the guest 
enjoys the taste of the coffee. The third cup is usually 
called “Finjan Al-Saif [Sword’s cup], which indicates 
that the guest will support the host in case of any attack 
his people may encounter. 

Coffee has also caught the attention of poets, and became 
a subject of their poetry. It is further embraced by the local 
proverbs and riddles they usually compose. 

Moreover, coffee has also been part of the herbal medicines 
popular in this area, and is closely associated with dates, 
which are also offered along with coffee. Despite the 
elements of change that have affected almost everything, 
the Arabic coffee has maintained its position as an important 
part of the Qatari hospitality manners and etiquette.  

Coffee preparation tools:

§ Mihmas: A concave pot made of iron with a hand 

that sometimes can be one-meter long. The Mihmas 

is coupled with another tool being an iron bar with a 

rounded end called “Yad Al-Mihmas [or Mihmas hand]”. 

§ Hown	[mortar]:	A	grinding	tool	with	two	parts;	the	irst	
is	the	Hown-	a	brass	bowl	irmly	ixed	on	a	round,	non-
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امنفاخ: آلة يدوية تستخدم لدفع الهواء على النار لزيادة اشتعالها   §
وقوتها، ويتكون من قطعتن خشبيتن مسطحتن لهما طرف 
ينفخ بها،  امعدن  نهايته قصبة من  مثلث الشكل تقريبًا، ي 
للشّد  قابل  جلد  ببعضهما  اخشبيتن  القطعتن  هاتن  ويصل 
واارتخاء يساعد على دخول الهواء ودفعه، وعادة ما يزّين كل 

من جانبي امنفاخ بنقوش وجوم صغيرة.
متعددة  وهي  اأصفر  أو  اأحمر  الّنحاس  من  وعاء  اَلدّلة:   §

اأحجام والّسعات وبالتالي لها مسميات مختلفة:   
- دّله اّللْقمة: ُتطبخ فيها القهوة 

القهوة  فيها  تصنع  احجم  كبيرة  دلة  وهي  اخمرة:  دّلة   -
بكميات كبيرة، وتكون موضوعة بشكل دائم على النار 

استعداًدا لزلها أي صّبها ي دلة امزل.
القهوة  فيها  تقدم  التي  الدلة  وهي  الرسان:  أو  امّزل  دلة   -

للضيوف. 
الَفناجْن: تصنع من الزجاج الصيني وهي مقعرة الشكل ذات   §

أحجام وألوان مختلفة وتقدم فيها القهوة.
البيز: قطعة من القماش على شكل مربع أو مستطيل تقريبا   §
مبطنة بالقطن أو الصوف، وتستخدم مسك الدلة عند رفعها 
من على النار وقاية ليد حاملها من احرارة، وكذلك تستخدم 
عند تقدم القهوة للضيوف، تصنع النسوة عادة البيز من بقايا 

اأقمشة، وا يشترط لصناعته قماش مّعن.
وُيستخدم  به،  متصل  غطاء  له  أصفر  نحاسي  وعاء  الشت:   §

حفظ فناجن القهوة. 

mother sitting with a tray of rice on her lap, iltering 
purities, adding irst salt then pepper, 

And although many foreign dishes have iniltrated 

strong to their lavor and their splendor. 

hollowed base; it comes in different sizes and makes a 

pleasant sound when chimed. The second part is a pestle, 

locally called Yad Al-Hownn, also made of brass and has 

a	lat	end	for	pounding.		

§ Minfakh [blower]: a manual tool used for blowing air 

into	 ire	 to	 accelerate	 burning.	 The	 blower	 has	 two	
wooden,	lat	parts	with	a	triangular	edge,	at	the	end	of	
which is a metal pipe used for blowing the air. The two 

wooden pieces are connected together with a piece of 

stretchable leather, which helps the blowing of air, in 

and out. The Minfakh is usually embellished on both 

sides with small patterns and stars.

§ Dallah: Coffee pot of different sizes and capacities, 

made of red or yellow brass. Based on this, the Arabic 

coffee Dallah has different names:

- Dallat Alluqma: The pot or Dallah used for boiling 

the coffee. 

- Dallat Alkhumra: A large Dallah used for making 

large quantities of coffee. This Dallah is always found 

over	ire,	with	coffee	inside	it	ready	to	be	poured	into	
Mizal Dallah. 

- Mizal or Raslan Dallah: The pot used for serving 

coffee to guests. 

§	Funjan/ [pl. Fanajin]: bowl-like China cups that comes 

in different sizes and colors, used for serving the coffee. 

§	Beez: A square or rectangular piece of cloth lined with 

cotton or wool, used as protection from heat when 

moving	the	Dallah	away	from	ire	or	serving	the	coffee	
to guests. Qatari women usually make the Beez from 

leftover	 fabrics.	No	 speciic	 type	 of	 fabric	 is	 used	 for	
making it. 

§	Shet: Yellow brass container with a led, used for holding 

coffee cups. 

§	Leef: Sprig of dried palm webbing placed in the spout 

of the Dallah to prevent the grounds and spice from 

entering the cups.

Arabic Coffee Ingredients:

 » Coffee beans

 » Boiling water

 » Cardamom

 » Aromatic saffron threads and cloves to spice up the 

coffee and make it taste better. 

Method:

1. Green coffee beans are roasted in a Mihmas placed over 
open	 ire,	 stirring	 occasionally	 to	 avoid	 over-burning	
until they turn light or dark brown, according to taste. 
The roasted beans are then left aside to cool, after which 
they are ground. This step is recommended as immediate 
grinding while still hot will make the coffee powder 
gloppy once cooled. 

2. The cooled coffee beans are then placed in the Hown and 
pounded	into	a	ine	powder.	

3. Water is boiled using Dallat Alluqma, and then a quantity 
of ground coffee beans is added to it. 

4. The boiled water is then poured from Dallat Alluqma into 
Mizal Dallah, and a small amount of ground cardamom 
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الليف: حاء من شجر النخيل يوضع ي فوهة الدّلة منع تساقط   §
القشور ي الفنجان. 

مكّونات القهوة:
 الّن »
 ماء مغلي »
 الهيل »
الزعفران وامسمار )عود القرنفل( وهي مواد عطرية لتطييب  »

القهوة وإكسابها مذاًقا جيًدا.

 طريقة إعداد القهوة:
النار  على  وضعه  بعد  امماص  ي  اخضراء  الّن  حبوب  ُتوضع   .1
حتى  باستمرار  احبوب  وُحّرك  حترق،  ا  حتى  جيًدا  وتقّلب 
يصبح لون الن أشقر أو أسمر، ثم تترك حتى تبرد، وبعد ذلك 
تكون  عندما  التحميص  بعد  مباشرة  بدّقها  ُينصح  وا  ُتدّق، 

حارة أّن ذلك يتسبب ي تلبد مسحوقها بعد أن يبرد.
2. ُتوضع حبوب الّن الباردة ي الهاون وتدّق جيدًا حتى تصبح ناعمة.
3. ُتوضع كمية من الن امطحون ي دلة اللقمة بعد غلي اماء فيها. 
4. ُيسكب اماء امغلي من دّلة اللقمة إلى دّلة امزل ويضاف القليل 
قشور  منع  الدلة  فوهة  الليف ي  يوضع  ثم  امطحون،  الهيل  من 
الهيل من أن تتساقط ي الفنجان. وُتوضع ي القهوة بعض امـواد 
آخر  مذاق  )القرنفل( إضفاء  وامسمار  الزعفران  مثل  العطـرّية 

إلى مذاقها اأصلي.

كيفية تقديم القهوة: 
البيز  اليمنى بواسطة  باليد  القهوة وتسمى دلة الرسان  ُحمل دلة 
أو  ابنه  أو  البيت  صاحب  قبل  من  اليسرى  باليد  الفناجن  وحمل 
أحد امقّربن له أو من قبل شخص ُيطلق عليه امقهوي، وعند الصّب 
تنسكب القهوة على شكل خيط ويرفع امقهوي الدلة عن الفنجان 
منظر  الضيف  إمتاع  احركة  هذه  من  والغاية  اخيط،  قطع  دون 
القهوة قبل شربها، ثم ينقر الفنجان نقرات سريعة على فوهة الدلة 
كي تتساقط القطرات امتبقية ي الفنجان وا تقع على اأرض أو 

تصيب ثياب أحد الضيوف.
وإذا كان عدد الضيوف كبيرًا فإن امقهوي يبدأ ي تقدم القهوة 
من اليمن إلى الشمال، فينحني أمام اأمن ويقدم له الفنجان اأول 
ثم الثاني للثاني، وهكذا، ثم يعود لأول الذي يكون قد انتهى 
من شرب فنجانه فيعرض عليه القهوة ثانية، فإن هّز فنجانه دّل ذلك  
على اكتفائه من القهوة، فيأخذ امقهوي الفنجان منه، وينتقل إلى 
الثاني من اليمن وهكذا حتى يصل إلى آخر واحد ي جهة اليسار، 
يبدأ  فإنه  السّن  احاضرين رجل كبير ي  ُوجد ي وسط  إذا   أما 
يدور بن  بالدلة  امقهوي مسكًا  ويبقى  اليمن،  إلى  ثم يسير  به 
الضيوف يصب لهم القهوة  إلى أن يكتفي كل واحد منهم فيهز 
فنجانه )وهي العادة امتبعة عند أهل اخليج خاصة  بعد اانتهاء من 
شرب القهوة(، ثم يتناول امقهوي الفنجان و يضعه بدوره ي الشت.

is added. The Leef is placed in the spout of the Dallah to 
prevent the outer shell of the cardamom pods from entering 
the cup. Aromatic ingredients, like saffron and cloves, are 
then added to coffee to spice up its original taste. 

Serving the Coffee:

The coffee, poured in the Raslan Dallah, is served by the 

head of the household, his son, a relative, or by a person 

called Al-Muqahwi [coffee server], who holds the Dallah 

with his right hand using the Beez, while the cups are 

held in the left hand. The coffee is then poured in a thin, 

thread-like stream into the cup. After that, the Muqahwi 

lifts the Dallah away from the cup without interrupting the 

thread-like stream. The purpose of this move is to give the 

guest the opportunity to enjoy watching the coffee before 

drinking it. He then taps the spout quickly with the cups so 

that the remaining coffee drops fall inside the cup, not on 

the	loor	nor	on	the	guest’s	clothes.	

If there are too many guests, the Muqahwi starts serving 

the coffee from the right side to the left. He bends in front 

of the guest sitting on the right side and serves him a cup of 

coffee, then he moves to the second guest next to him and 

so	on,	until	coming	back	to	the	irst	guest,	who	is	offered	
a	second	cup	of	coffee.	If	the	guest	shakes	the	cup,	a	reill	
will not be required, and so the Muqahwi takes the cup 

from	the	satisied	guest	and	moves	to	the	second	one	from	
the right side, and so on until reaching the last guest sitting 

far left. If there is an old man sitting among the guests, he 

will	be	served	irst	then	the	Muqahwi	will	move	to	the	right	
side. He continues to hold the Dallah and serve the coffee 

in the same pattern until each one of the guests no longer 

needs	a	 reill;	 again,	 this	 is	 indicated	by	 shaking	 the	cup	
(the described tradition is followed especially in the Gulf 

area after coffee drinking). Finally, the Muqahwi takes the 

cup and put it in the Shet. 
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أشهى أطباق الطبخ الوطني القطري
كّلما ُيذكر ي احديث الطبخ القطري وأطباقه الشهية إا وتعود 
بي الذكرى إلى حظات دافئة منقوشة ي ذاكرتي؛ أشعر باحنن 
شبابي  وإلى  واأشخاص  واأشياء  واأماكن  اخوالي  اأيام  إلى 
العائلة  واجتماع  أّمي  وخبز  امّمصة  القهوة  وشذى  طفولتي  وبيت 
لوحدها  أمي  حّضرتها  التي  اأطباق  تغطيها  التي  السفرة  حول 

ويحيط بها إحساس بالدفء يصعب وصفه.
التي لم تكن تعرف بدقة كميات امكونات  أّمي  كنت أشاهد 
امطلوبة لوصفات الطبخ ولم تكن تستخدم التوابل اأسطورية التي 
يستخدمها معظم الطهاة ي أيامنا هذه. ا يعيش هؤاء الطهاة بيننا 
الرغم  ابتكروا كوكبهم اخاص بوصفاته اأسطورية. وعلى  بل 

من كل ذلك، كانت أّمي طاهية من الصنف الرفيع!
ما زلت أراها تعّد الطعام ي منزلنا القريب من ساحل البحر بينما 
حمل النسمة البحرية الشذى الطيب لأطباق فتلتقطه احواس وا 
تقدر على مقاومة اإغراء مهما حاولت! أرى أّمي جالسة وبن أيديها 
إليه  لتضيف  الشوائب  من  تصفيته  ي  منهمكة  وهي  الرّز  طبق 
املح أّوا ثم الفلفل اأسود فالكّمون وتختتم بالزعفران، وها هي 
ي مة من البصر قد حّولته إلى طبق من أشهى اأطباق الوطنية 
اأصيلة  اجذور  وجه  أفضل  على  مّثل  الذي  الطبق  إّنه  القطرية! 
للقطرين وتلك السمات العميقة للخليج العربي التي تتجّلى ي طيبة 

القلب والطبيعة امتسامحة.
اأطباق  تشكيلة  إلى  اأجنبية  اأطباق  من  العديد  تسّللت  لقد 
القطية  ااختصاصات  زالت  فما  ذلك  من  الرغم  وعلى  القطرية، 

محافظة بشدة على مذاقها ورونقها.
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Aisha Al-Khulaii Spouse of the Ambassador of the State of Qatar in Germany حرير عائشة اخليفي حرم سعادة سفير دولة قطر في أمانيا

The Best Of National Qatari Cuisines

Every time the Qatari cuisine and its delicious dishes are 

mentioned in conversations,  I am pulled back in time to 

touching  (moving) moments that remained engraved in 

my memory; My longing to my past days, places, things, 

persons, the years of youth, to my childhood home, to the 

smell of coffee brewing and bread baking by my mother, 

and the family gathering around the table, that was neatly 

prepared by her, surrounded by an indescribable feeling of 

warmth.

I saw my mother that not once new the exact quantities 

of ingredients needed in Recipes, and did not use the 

legendary spices, used by most famous current day Chefs. 

Those Chefs who do not live among us but created their 

own planet which has its own mythical Recipes, Non the 

less my mother was a skilled Cook! 

I see her masterfully preparing the food in our home that 

leis close to the sea shore, while the sea breeze carries the 

delicious smell across, a smell that no one can resist, no 

matter how hard you tried! I see my mother sitting with 

a	 tray	of	 rice	on	her	 lap,	iltering	 it	 from	any	 impurities,	
adding	 irst	 	 salt,	 then	 pepper,	 then	 	 cumin,	 and	 lastly	
saffron, and in no time transforming this into one of the best 

Qatari delicious national dishes! A dish that represent the 

true roots of the Qatari and  profound  Gulf characteristics 

of kind heartedness and forgiving nature. 

And	 although	 many	 foreign	 dishes	 have	 iniltrated	 the	
Qatari Cuisine, nevertheless the Qatari dishes held strong 

to	its	lavor	and	its	splendor.	
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الباليط،  السقو،  امضروبة،  الهريس،  اخنفروش،  اللقيمات، 
امكبوس... إنها البعض من اأطباق القطرية الشهية التي أحدث 
عنها. ويكمن سحر هذه الوصفات الوطنية ي بساطة مكّوناتها 
اماهرة  الفنون  تثبت  إشارة  وهذه  إعدادها،  امستخدمة  واأدوات 
يجّهزها  التي  اأطباق  هذه  لصنع  البيوت  رّبات  تستخدمها  التي 
وامناسبات  الزواج  ااحتفاات على غرار حفات  القطريون خال 
السارة وكذلك خال شهر رمضان امعّظم. إّنها اأطباق التي تزّين 

السفرة خال شهر رمضان الكرم.

طبق رئيسي

الهريس

كيفّية اإعداد
مدة  هادئة  نار  على  ليغلي  اماء  ي  القمح  مع  اخروف  حم  يوضع 
4 ساعات. عندما بنضج اللحم ُيضاف املح ويتم حريك اخليط 

حتى يصبح على هيئة العصيد.

امكّونات
1 كيلو من القمح 	§

1 كيلو من حم اخروف منزوع العظام 	§
اماء حسب احاجة 	§
املح حسب امذاق 	§
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Alkimat, alkhanfaroush, alharis, Almadroubah, Alsaquo, 

Albalaleet, and Al makbous are some of those delicious 

Qatari dishes I am talking about.  The magic in these 

national recipes leis in its simplicity in ingredients and 

tools used for preparation, a sign that demonstrates the 

skillful art the house wives use in making these dishes, 

and cooked by Qataris during festivities such as weddings, 

feasts or even during the holy month of Ramadan. These 

dishes are the foundation that ornament our table during the 

holy month of Ramadan.

MA I N  D I S H

HAREES

Preparation
Place the lamb meat and wheat in the water and boil for 

4 hours over low heat. When the meat has cooked, add 

salt and beat the mixture until it forms a pudding-like 

consistency.

Ingredients

§	1 kilo wheat

§	1 kilo boneless lamb meat

§	Water, as needed

§	Salt to taste
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طبق رئيسي

مشخول الدجاج

كيفّية اإعداد
ُيغّلى الدجاج ي 7 كؤوس من اماء مع التوابل.  §

ُيخرج الدجاج من حسائه ويوضع ي الفرن للتحميص.  §
ُيسكب الرز ي احساء امتبقي من طبخ الدجاج وُيطبخ على   §

نار هادئة حتى ينضج.
عندما يكون الرز جاهزا ُيسكب عليه ماء الورد والزعفران.  §
املح  من  قليلة  كمية  مع  الزيت  ي  والزبيب  البصل  ُيقّلى   §

والقرفة والهيل والفلفل اأسود.
يوضع خليط البصل والزبيب فوق الرز وُيقّدم مع الدجاج.  §

امكّونات
دجاجة كاملة  §
4 كؤوس رز  §

ربع كأس زيت  §
3 بصات مقّطعة  §

نصف كأس زبيب  §
ربع كأس رعفران ورق مع ماء الورد  §

2 أعواد قرفة  §
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل اأسود  §

2 عود قرنفل )مسمار(  §
5 بتات هيل  §

املح حسب امذاق  §
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When the lamb has inished boiling, 

MA I N  D I S H

CHICKEN MASHKOOL

Preparation
§	Boil the chicken in 7 cups of water together with the 

spices.

§	Then remove the chicken and place it in the oven to roast.

§	Pour the rice into the remaining water (rest of the 

chicken stock) and simmer until done.

§	When the rice is cooked, pour the rose water-saffron 

mixture over it.

§	Sauté the onion and raisins in the oil and stir in a little 

salt, cinnamon, cardamom and black pepper.

§	Top the rice with the onion-raisin mixture and serve 

with the chicken.

Ingredients
§	1 whole chicken

§	4 cups rice

§	¼ cup oil

§	3 onions, minced

§	½ cup raisins

§	¼ cup saffron threads mixed with rose water

§	2 cinnamon sticks

§	½ tsp. black pepper

§	2 cloves

§	5 cardamom pods

§	Salt to taste
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طبق رئيسي

مكبوس اللحم

كيفّية اإعداد
ُيغّلى حم اخروف ي اماء مع كل التوابل.  §

إليه  وُيضاف  اماء  من  ُيسحب  اخروف  طبخ  ينتهي  عندما   §
الزعفران والفلفل اأسود والقرفة والهيل امطحون ثم يوضع 

للتحميص ي الفرن.
ُيضاف الرز للماء امغلي امتبقي من طبخ اخروف ويغلي حتى   §

ينضج على نار هادئة.
يوضع اللحم فوق الرز وُيزّين بحبات الصنوبر امقلية.  §

امكّونات
كتف خروف 	§
4 كؤوس رز 	§
2 أعواد قرفة 	§

4 آعواد قرنفل )مسامير( 	§
6 حبات هيل 	§

فلفل أسود 	§
3 حبات ليمون مجفف 	§

ملعقة صغيرة من الكركم امطحون 	§
بصلة 	§

ثوم حسب امذاق 	§
زجبيل حسب امذاق 	§

ربع كأس من ماء الورد مع الزعفران 	§
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When the lamb has inished boiling, 

الطبق الوطني

MA I N  D I S H

MACHBOOS

Preparation
§	Boil the lamb in water with all the spices.

§	When	 the	 lamb	has	inished	boiling,	 remove	 it,	 add	
the saffron, black pepper, cinnamon and powdered 

cardamom, and then roast it in the oven.

§	Add the rice to the boiled water left over from cooking 

the lamb, bring to a boil and then simmer until it is 

done.

§	Add the meat to the rice and top with some roasted 

nuts.

Ingredients
§	1 shoulder of lamb

§	4 cups rice

§	2 cinnamon sticks

§	4 cloves

§	6 cardamoms

§	Black pepper

§	3 dried lemons

§	1 tbsp. powdered curcumin

§	1 onion

§	Garlic to taste

§	Ginger to taste

§	¼ cup of rose water mixed with saffron
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حلية

شاي كرك وباليط

إعداد الشاي
يوضع احليب والشاي ي إناء طبخ الشاي فوق نار متوسطة حتى 

يغلي. ُيضاف السكر حسب امذاق.

إعداد التحلية
ُتغّلى الشعرية ي اماء حتى نصف طبخها ثم ُتخرج من سائلها 	§

إليه  ُتضاف  ثم  كاراميل  ليصبح  النار  على  السكر  ُيطبخ  	§
الزبدة والهيل. ُيسكب السكر الكاراميل فوق الشعرية ي 

صينية وُيطبخ على نار هادئة.
 30 مدة  هادئة  نار  على  وُيطبخ  والزعفران  الورد  ماء  ُيضاف  	§

دقيقة.

امكّونات
كأس حليب 	§

ملقعة صغيرة من شاي سيلون 	§
سكر 	§

4 كؤوس شعرية 	§
كأس سكر 	§

نصف ملعقة زبدة 	§
ملعقة صغيرة هيل 	§

زعفران ي ربع كأس ماء الورد 	§
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DESSERT

KARAK  TEA  and  BALALEET

Preparation Tea
Place the milk and Ceylon tea in a pot over medium heat 

and bring to a boil. Add sugar to taste.

Preparation Dessert
§	Boil the noodles until halfway done and drain.

§	Caramelize the sugar and then add the butter and 

cardamom. Add the caramelized sugar to the noodles 

on the stove over low heat.

§	Add the rose water-saffron mix and let simmer for 30 

minutes.

Ingredients
§	1 cup milk

§	1 tablespoon Ceylon tea

§	Sugar

§	4 cups noodles

§	1 cup sugar

§	½ cup butter

§	1 tbsp. ground cardamom

§	Saffron mixed in ¼ cup rose water
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حلية

لقيمات

كيفية اإعداد

تخلط كل امكّونات وتوضع العجينة لتتخّمر مدة ساعة. 	§
ُتشّكل العجينة على هيئة كرّيات صغيرة وُتقلى ي الزيت.  	§
بكثافة  يصبح   حتى  ويطبخ  إناء  ي  واماء  السكر  يوضع 

الشراب امركز.
ُيسكب الشراب فوق كريات اللقيمات امقلية. 	§

امكّونات
3 كؤوس طحن 	§

3 كؤوس ماء 	§
كأس يوغرت زبادي 	§

كأس بطاطا مطبوخة 	§
30 غرام خميرة 	§

قليل من املح 	§
200 غرام سكر 	§

120 مليلتر ماء )للشراب امركز( 	§
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DESSERT

LUGAIMAT

Preparation
§	Mix all the ingredients and let the dough rise for one 

hour.

§	Shape the dough into small balls and fry them in oil. 

§	Place sugar and water in a pot and cook until the 

mixture forms a syrup.

§	Drizzle the syrup over the fried lugaimat dumplings.

Ingredients
§	3	cups	lour
§	3 cups water

§	1 cup yoghurt

§	1 cup boiled potato

§	30 grams yeast

§	Oil for frying

§	Pinch of salt

§	200 grams sugar 

§	120 ml water (for the syrup)
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المجلس العربي:
فضاء اجتماعي وثقافي 

امادي  غير  الثقاي  التراث  قائمة  ي  للمجلس  التعريف  هذا  يرد 
لإنسانية لدى منظمة اليونسكو.

ااجتماعية  الوظائف  جّل  العربي  التراث  ي  امجلس  ويكتسي 
وُتناقش،  اأخبار  ُتنقل  ففيه  للمجموعة،  والسياسية  والثقافية 
وفيه ُتلقى اأشعار ويحلو السمر، ومن خاله مّر التراث الشفاهي 
وأصول التربية من جيل إلى آخر، وفيه يتدارس أهل احل والعقد 
»أغورا«  وظائفه  ي  ُيشبه  فهو  العام.  والصالح  الناس  شؤون 
ولعّل  العامة.  الساحة  أي  الرومان،  و«فوروم«  القدامى  اليونانين 
إلى  يلجؤون  الناس  جعلت  العربي  الوطن  ي  امناخية  الظروف 
مكان مغّطى ومحمي من القيظ، وهو ما يفّسر اختاف امجلس 

ي هيئته عن الساحة العامة.

من  تتشّكل  متكاملة  منظومة  امجلس  فإّن  امنظور  هذا  ومن 
عناصر شعبية وتنتمي للثقافة الشعبية ككّل، أي ذلك اموروث 
ومعتقدات  ولغة  اجتماعية  ومارسات  سلوكيات  من  احضاري 
وفنون وآداب تتجلى ي السمات اخاصة لإنسان ي امجتمع من 
خال مظاهر حياة اجماعة وسلوكياتها وامفاهيم التي ُتعّبر عنها 
بواسطة الشعر الشعبي واأمثال والعادات والتقاليد وامعتقدات، 
ويجد الناس ي ثقافتهم الشعبية ماذج جاهزة حوز على مصداقية 

لديهم ويتبّنونها بشكل تلقائي إذ هي شائعة ومعّممة.

Majlis:
A social and cultural space
This	 deinition	 for	 Majlis	 appears	 in	 the	 UNESCO’s	
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity. 

The Majlis in the Arabian heritage is the space where most 

of the group’s social, cultural, and political functions are 

addressed. It is open for members of the community to gather, 

exchange and discuss news, recite poetry, and be entertained. 

It further plays an important role in the transfer of oral heritage 

and educational foundations from one generation to another. 

The	Arabian	Majlis	is	also	the	place	where	prominent	igures	
of the community discuss people’s affairs and public interests, 

and the roles and functions assigned to it are similar to those 

assigned to the Greek “agora” and the Roman “forum” in 

that it is an open space of assembly. However, the different 

appearance that characterizes the Arabian Majlis may be 

attributed to the climatic conditions in the Arab World, which 

force people to seek shelter in a covered area, protected from 

the extreme heat. 

The Majlis is seen as an integrated structure made up of 

traditional, folkloric components, with roots connected 

directly to the overall folk culture- i.e. the cultural heritage 

of behaviors, social practices, language, beliefs, arts, and 

literature,	 relected	 in	 the	 special	 features	 characterizing	
the human element within a community. These features of 

the cultural heritage are manifested in the life, behaviors, 

and concepts of the group, and demonstrated in folk poetry, 

proverbs, traditions, customs, and beliefs. As common 

and	popular,	people	ind	in	their	folk	culture	ready	models	
trusted and automatically held by them. 

Throughout the Arab history, the Majlis has long been 

associated with the existence of the tribe, which forms the 

basis of community governance and management, and a 

shelter and a place of refuge for those in need. The tribe in 

the Gulf and Arabian Peninsula communities has always 

constituted	a	societal	unit,	governed	by	a	speciic	framework	
that	 identiies	 the	 nature	 of	 internal	 relationships	 between	
its members, and its relationship with the other. This all is 

introduced within a set of values, such as bonding, fraternal 

ties, wisdom and prudence prior to decision-making, 

consultation and survey of opinions in search of the interests 

of the community and the individual. As stated above, the 

Majlis undertakes several roles, to name but a few, the social 

role, which is represented in receiving guests during the day 

or	at	night.	It	is	also	a	place	for	assembly	during	signiicant	
social events, like engagements, marriage celebrations, and 

holidays [Eid]. Moreover, Majlis is used as venue for paying 

condolences, controlling societal and familial disputes, and 

bringing parties of a dispute to agreement through peaceful 

and amicable means. 

The Majlis is also entrusted with a material educational role; 

young individuals learn how to respect the elderly; they 

also learn hospitality basics and manners, listening skills 

and acceptance of other people’s opinions. In addition, the 

Majlis helps the young learn how to appreciate those who 

have gained invaluable life and social experiences, and 

instils in them ethical values, like honesty and loyalty. 

Furthermore, the Majlis enjoys an informative and literary 

feature, and functions as a substitute of media means in 
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وعلى امتداد تاريخ العرب ارتبط امجلس بوجود القبيلة كأساس 
وي  ومجيرا.  حصنا  وشكل  امجتمع،  وإدارة  احكم  إدارة 
القبيلة وما زالت تشكل  العربية كانت  مجتمع اخليج واجزيرة 
وحدة اجتماعية محكومة بإطار يحدد طبيعة العاقات الداخلية 
الِقيم  من  مجموعة  إطار  وي  اآخر  مع  وعاقاتها  أفرادها  بن 
اتخاذ  قبل  والتعّقل  واحكمة  والتآخي،  الترابط  غرار:  على 
القرارات، والتشاور واستطاع الرأي بحًثا عن مصلحة اجماعة 
والفرد. وكما أسلفنا، للمجلس عدة أدوار منها الدور ااجتماعي 
ي استقبال الضيوف ليا أو نهاًرا، وهو املتقى الذي ُمارس فيه 
عقود  مناسبات  ي  جوهريا  دوًرا  يلعب  إذ  ااجتماعية  اأدوار 
القران والزواج واأعياد والعزاء، ويسمح كذلك ي التحّكم ي 
الوئام بالطرق السلمية  اخافات ااجتماعية واأسرية وبث روح 
بن امتنازعن. وللمجلس دور تربوي جوهرّي ففيه تتعّلم الناشئة 
احترام الكبير وآداب استقبال الضيف وتكتسب مهارة حسن 
احياتية  التجارب  أصحاب  وتقدير  اآخر  الرأي  وقبول  ااستماع 
والوفاء.  كالصدق  اأخاقية  القيم  ُتغرس  وفيه  وااجتماعية 
عن  البديل  فهو  وأدبية  إعامية  بوظيفة  كذلك  امجلس  ويّتسم 
وسائل اإعام ي نقل اأخبار واحترام خصوصيات الناس وقراءة 
وامداخات.  اإلقاء  مهارات  وتعّلم  القصيد  وعّد  اأولن  سير 
عدًدا  إّن  بل  امجالس،  هذه  ي  دور  كذلك  الترفيهي  وللجانب 
امجلس  أّن  التأكيد  يجدر  كما  الطابع.  هذا  عليه  يغلب  منها 
له دور سياسّي واضح، خاصة ي فترة  )الديوانية ي الكويت( 
اانتخابات البرمانية واحمات التي تصاحبها عندما يغدو ساحة 

لتبادل اأفكار وتفسير البرامج وتنظيم النقاشات.

متكامل  اجتماعي  نظام  امجالس  إّن  بإيجاز  نقول  أن  نستطيع 
وأدب  شعر  من  الثقاي  والتبادل  اأجيال  بن  التواصل  ُيحّقق 
وحكاية شعبية، وُيسهم ي ترسيخ الِقيم والترفيه. ومن هنا نفهم 
سّر حرص اآباء على مرافقة اأطفال والشباب ليرتادوها لكي 
تستمّر  ولكي  امجالس،  حملها  التي  الِقيم  لديهم  تتكّرس 

الظاهرة مع اأجيال وتتواصل.

العطور والبخور
إّن استخدام العطور والبخور والعود والعنبر عادة قدمة يتوارثها 
ُعرف  التقليدّية جارة  العطور  العصور. كانت  أجيال قطر عبر 
بها قدماء التّجار القطرين مثلما ُعرفوا بتجارة اللؤلؤ قبل ظهور 

النفط.

انبثق العود والعنبر من أعماق الشعب القطرّي ليعيش إلى اليوم 
عنصًرا  العطور  ومّثل  كبرى.  عناية  ُيولونه  اّلذين  أفراده  بن 

رئيسيا ي التراث القطري امتداول واحي حتى أيامنا هذه.

من  خليط  أو  عطرّية  عناصر  عن  عبارة  هو  البخور: 
العطور كأن ُيخلط امسك والعود والعنبر وُيوضع على 

ذكّي  عطرّي  دخان  يتصاعد  احرارة،  وبتأثير  اجمر، 
الرائحة.

passing news, honoring people’s privacy, and reading the 

biographies of prominent ancestors. The Majlis has a major 

role in fostering traditional poetry, recitation, presentation 

skills. As for entertaining, most Majalis [pl. form of 

Majlis] introduce this aspect given that it is one of the main 

purposes for which a Majlis is built. 

It should be stressed that the Majlis (Dewaniya in Kuwait) 

has an evident political role, especially during parliamentary 

elections and campaigns. At these times, the Majlis turns 

into a venue for exchanging thoughts, interpreting agendas 

and organizing discussions.

In brief, the Majlis is seen as a complete societal system, 

able to establish communication among generations and 

allow cultural exchange through folk poetry, literature and 

tales. It further contributes to instilling ethical values and 

serves as source of entertainment. This, in fact, explains 

why parents are keen on encouraging children and the 

young to attend the Majlis, as this help them embrace the 

values attributed to it and ensures that this phenomenon is 

passed down from one generation to another.

Traditional Perfumes & incenses
The use of perfumes, incenses, oud, amber 

is an old tradition that has been passed down 

through generations in Qatar. Similar to 

pearl trade, ancient Qatari merchants 

were famous for traditional perfume 

trading prior to the emergence of the 

petroleum industry.

The oud and amber emanated from the depth of 

the Qatari people, and continued to be a key and 

cherished element of their heritage. Until today, 
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ُيجمع  امنازل،  ي  البخور  ُيعددن  القطرّيات  الّنساء  كانت 
والسّكر  باماء  وُمزج  وُيطحن  ُيدّق  ثم  العود  أعواد وفتات خشب 
ليتماسك، ُتضاف إلى اخليط العطورات امرّكزة ثم يتّم تكوير 
خليط البخور إلى كويرات صغيرة ي راحة اليد ثم يوضع البخور 
ي الّصوان وهو عبارة عن وعاء معدنّي مسّطح، ُيترك ي الّشمس 

كي يجّف من مائه. بعد ذلك ُيصبح البخور جاهزا لاستعمال. 

ا ُيقّدم البخور إلى الّضيوف بل يقتصر استعماله على أهل البيت، 
وُيستعمل ي تبخير مابس الّنساء واأطفال وغرف امنزل. 

والبخور أنواع منها ما ُيحّضر من بقايا أعواد العود امخلوط بامسك 
أو من اأطياب اجافة والسائلة مثل البخور امخلوط مع  »الشبة«.

السوداء  باحبة  امغرب  وقت  البيت  تبخير  القطرية  العادات  ومن 
اللوبان وامّرة، واسيما إذا كان فيه أطفال. وهي عملية  وعلك 
روائح  إزالة  البيت  به  فُيبّخر  اللوبان،  علك  أّما  للهواء.  تطهيرية 

اأطعمة وتطييب الهواء.

أّما  الُنحاس.  أو  للتبخير ُتصنع من اخشب  أداة ُتستعمل  وامدخن 
امدخن اجّصي فتطغى عليه النقوش الزخرفية.

هرمّي،  شكلها  واأغطية،  الّثياب  لتبخير  ُتستعمل  امبخرة: 
يرتفع إلى 80 سم تقريبا، ولها أربع قوائم تربطها ببعضها أعمدة 

متشابكة من اخشب. 

خال  من  البخور  دخان  ويتسّرب  امبخرة  حت  امدخن  ُيوضع 
التدّرج اخشبّي امفتوح بن كل خشبة وأخرى من جميع اجهات. 

وا يخلو بيت قطرّي من وجود امدخن وامبخرة.

perfumes have been considered a fundamental component of the 

common and living culture of Qatar.

Incense is a mixture of aromatic elements or perfume. For 

example, musk is mixed with oud and amber, and then 

placed over a piece of blazing coal. As a result of heat, a 

pleasant aromatic smoke starts to billow.

Qatari women used to prepare incense at home. Oud 

[Agarwood] sticks and shreds are collected, pounded, and 

ground, then mixed with water and sugar to hold together. 

Perfume essences are then added to the mixture, which is 

then formed into small balls by the palm of the hand. After 

that,	the	incense	is	placed	on	a	lat	metal	tray	called	Suwan,	
and left under the sun to dry. Once completely dry, the 

incense is ready for use. 

Incense is not offered to guests, but is used by members of 

the family to perfume women and children clothes, as well 

as the rooms of the house. 

There are several types of incense; one type is prepared 

from oud stick remains mixed with musk. Another type 

is prepared from dry and liquid aromatic substances; 

an example of this is the incense mixed with alum or, as 

locally known, Shabba. 

The tradition followed in Qatar is to incense the house at 

sunset with black seeds, frankincense chewing resin, and 

myrrh, especially if there are children in the house. The 

process is intended to fumigate the house. The frankincense 

chewing resin or Luban is used to remove unpleasant odor 

and cense the house. 

The Madkhan [incense burner] is a tool made of wood or 

copper, used for incensing. The plaster Madkhan is covered 

with decorative patterns. 

Mubakhara [censor]: A triangular, 80 cm high tool with 

four legs connected with each other by crossed wooden 

pillars, used to incense clothes and sheets. 

The Madkhan is placed under the Mubakhara, and the 

aromatic smoke is leaked through the openings between the 

stepped wood planks, from all sides. The Madkhan and the 

Mubakhara form an essential part of every house in Qatar. 

Oud: Oud is a valuable substance, kept in closed containers, 

away from light, sun and air to protect it from decay. As 

such, it is considered a gesture of hospitality and generosity. 

Guests are incensed with Oud after food and coffee are 

served and rose water is sprinkled on hands. 

During special occasions and while in Majlis, the youngest 

member of the family is assigned the role of coffee serving 

and guest incensing with Oud. Majlis ethics require that the 

older	is	served	irst,	followed	by	the	one	sitting	to	his	right.	

The process is repeated two to three times until their 

clothes, Ghutras [head cover], and Bishts [clocks] are 

infused with Oud scent for a long time. One of the local 

proverbs attributed to this tradition states, “Ma baad Al- 

Oud Go’ood”, which means that after infusion with Oud, a 

guest may leave if he wishes to. 

It is also preferred to use Oud before heading to perform 

Friday prayer, at night in the holy month of Ramadan, 

during religious holidays [Eids] and weddings. 
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العود: ُيعتبر العود من اأشياء الثمينة التي حفظ بعيًدا عن الضوء 
ي أوعية مغلقة. وا يتم تعريضه إلى الشمس والهواء حتى ا يفسد.

والعود مظهر من مظاهر كرم الّضيافة إذ يتّم تدخن الّضيوف 
بالعود بعد تقدم الّطعام والقهوة ورّش اأيدي ماء الورد.

العائلة  أفراد  من  ا  سّنً اأصغر  يتوّلى  وامجالس،  امناسبات  ففي 
صّب القهوة وتدخن الّضيوف بالعود. وتتطّلب آداب امجلس خدمة 

ا أّوًا ثّم الذي يليه باجاه اليمن.  اأكبر سّنً

وُتعاد العملية مّرتن إلى ثاث مّرات حتى تظّل رائحة العود عالقة 
بالّثياب والغتر والبشوت مّدة طويلة. ويقول امثل القطري: ما بعد 
العود قعود. أي أّنه يجوز للضيف امغادرة بعد التدّخن بالعود إذا 

رغب ي ذلك.

وُيحّبذ استعمال العود قبل الصاة يوم اجمعة وي ليالي رمضان 
وي اأعياد واأعراس.

ولتبخير الثياب، مكن كذلك وضع امدخن بن القدمن كي مّر 
الرائحة الطيبة عبر الثياب وامابس الداخلية للشخص الواقف.

دهن العود: هو سائل ميل إلى الّسواد مشتّق من خشب العود له 
العود  ُيستعمل دهن  العطور.  باقي  مّيزه عن  نّفاذة وذكّية  رائحة 
رائحته.  لقّوة  ا نظًرا  الّشتاء وبكمّية ضئيلة جّدً خاّصة ي فصل 
على  أو  اأذنن  خلف  العود  دهن  من  قليلة  كمية  الرجال  يضع 
امعصم والشوارب، ويستخدمنه النساء لتطييب اجسم وامابس.

امواّد  وُيعّد من  الّسنن،  إلى مئات  العنبر  يعود استخدام  العنبر: 
القطرّين  لدى  والعنبر طيب مفّضل  العطور.  أجود  امستعملة ي 

وينقسم إلى ثاثة أنواع: اأحمر واأبيض واأسود.

الّنساء العنبر ي تعطير امابس والعبايات والشيات،  تستخدم 
وَيحِفظَنُه ي قناني من الّزجاج أو من امعدن.

على  ُيذّر  مسحوق  شكل  على  جاّفة  صلبة  ماّدة  هو  امسك: 
خلف  اجسم  ي  امسك  ُيوضع  به.  يدهن  سائل  أو  والّشعر  اجسم 
اأذن وعلى الّشعر وكذلك على امابس، كما أّنه ُيستخدم ي 
تركيبة بعض العطور، واسُتخدم ي الطّب قدًما معاجة جملة من 

اأمراض. ويحفظ امسك السائل ي زجاجات خاّصة به. 

الحلّي 
ُيقّسم خبراء التراث احلّي وامصوغ التقليدي للمرأة إلى عدة محاور:

زينة امابس، وحلّي الرأس والشعر، وحلّي اأذن واأنف، وحلّي 
اجيد، وحلّي امعصم والذراع، وحلّي اليد.

حلّي المابس 
ألبسة  خاصة  التقليدية  باحلي  مابسها  القطرية  امرأة  زّينت 
التستر واخروج وكان لهذه احلّي وظيفة عملية إما لشبك اللباس 
أو إحكام غلق العباءة اخارجية لتضمن تستًرا كامًا. وقد شاع 
استعمال هذه احلّي عند البدويات وكانت ُتصنع من الفضة إلى 
أن راج استعمال الذهب فحصل التغير ي امعدن لكن اأشكال 

بقيت ذاتها. 

To incense clothes, the Madkan can be placed between 

the legs while standing so that the fragrant smoke passes 

through clothes and underwear. 

Dehn Al Oud [Oud Oil]: Dehn Al Oud is a dark, almost 

black liquid extracted from Agarwood, characterized by 

a strong smell and aromatic qualities that make it distinct 

from other perfumes.  Dehn Al Oud is mainly used in 

winter, in very small quantities due to its strong smell. Men 

apply a small amount of this oil behind their ears, on their 

wrists, or on the mustache. Women, on the other hand, use 

it to perfume their bodies and clothes. 

Amber: The use of amber can be traced back hundreds of 

years.	 It	 is	 considered	one	of	 the	inest	 perfumes,	 and	 is	
favored by the Qataris. There are three types of amber: red, 

white and black.   

Women keep amber in glass or metal bottles, and use it 

to perfume clothes, abayas [a full-length, sleeveless outer 

garment], and head covers. 

Musk: This is a solid, dry substance used as a powder for 

the body and hair, or a liquid applied to the skin.  Musk 

is applied behind the ears, on hair and on clothes, and is 

included in the composition of certain perfumes. In the 

past, musk was used to treat several diseases. Liquid musk 

is kept in special glass bottles. 

Jewels
Experts of local heritage classify women’s traditional jewels 

and accessories into several categories: clothes jewels and 

accessories, head and hair jewels, ears and nose jewels, 

collar jewels, wrist and arm jewels, and hand jewels. 
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السيلة  حلي  ومنها  ومتنوعة،  كثيرة  الثياب  تزين  التي  واحلي 
واملفع كامشباص؛ وهو دبوس يثبت اخمار على الرأس، والبرقع 
الرياسي، وهو خمار مزخرف بقطع عملة، والثريا، وهي صفائح 
صدر  على  ُحاك  مسكوكات  طبعة  عليها  منقوش  ذهبية 
ب  الزخرفة  هذه  وُتسمى  مثلث  شكل  على  الفستان  أو  الثوب 
»الثريا« )نسبة إلى مجموعة النجوم التي مكن رصدها ي سماء 

الصحاري العربية(، والعميلة، وهي حلية عباءة.

من  وتتأّلف  الزواج،  عباءة  لتزين  عادة  الذهبية  العميلة  ُتصنع 
ببعضها  مرتبطة  كمثرية  كرّيات  ثاث  من  مكونة  سلسلة 
البعض بحلقات. يعلو السلسلة خطاف تزينه وردة صغيرة. ويتدلى 
تختتم  ثم  صغيرة  وكرة  حلقة  الكمثرية  اأشكال  نهاية  من 
وكلمة    ... أضلع  بخمسة  جمة  تتوسطها  مسننة  دائرية  بحلقة 

عميلة مشتقة من »عمايل« وتعني احياكة اليدوية. 

حلي الرأس والشعر 
ُتزين امرأة قمة رأسها بعدة حلي منها »القبقب« و »الهامة« أو حلية 
تتدلى على اجبن ُتسمى »هالي« وهناك حلّي ُتشبك بالشعر أو 
ُجدل بالضفائر وغيرها ولكل نوع منها اسمه وتقليده ومناسبته 

على غرار امشموم والريشة واجتوب.

حلّي اأذن واأنف 
“التراتشي” وهي  أو  »الشغاب«  حلّي اأذن هي اأقراط وُتسمى 
وهناك  و”الغاميات”.  و”الرميليات”  “الكواشي”  منها  أنواع 
بأحد جانَبي اأنف  »اخزامة« وهي حلقة حيط  حلي اأنف مثل 

Clothes jewels and accessories

The Qatari woman decorates her clothes with traditional 

jewels and accessories, with special attention paid to veils 

and	going-out	outits.	These	jewels	and	accessories	used	to	
have a practical function; either to fasten pieces of clothes 

together or to make sure that the outer abaya is completely 

closed for full coverage.  It is noted that the use of jewels is 

more common among Bedouin women. In the past, clothes 

jewels and accessories were made of silver until the use of 

gold became more fashionable. As a result, the metal was 

changed, but the shapes and patterns remained the same.  

Jewels used to decorate clothes are numerous and diverse. 

Key pieces include those used for al-Sheilah and Al-

Malfaa’ [head cover or scarf], such as the Mishbas; a pin 

used to fasten the vail or head cover, and the Burqu Riyasi; 

a vail decorated with coins. Another important piece of 

clothes accessories and jewels is the Thuraya- golden 

plates inscribed with coin patterns, and sewn in a triangular 

form on the chest of the thoub or the dress. The name of 

this decorative pattern; i.e. al-Thuraya, is inspired by the 

cluster of stars that can be easily detected in the sky of the 

Sahara desert. Al-Amila is another popular piece and is 

used to decorate the Abaya. The golden Amila is usually 

used to decorate the bride’s Abaya; it is made of three 

pear-shaped balls connected with each other by rings. The 

chain	 is	 topped	with	a	hook	decorated	by	a	small	lower.	
Another ring and a small ball hang down from far edge 

of the pear-shaped pieces; all closed with a serrated ring 

with a pentacle piece in the middle. The name “Amila” is 

derived from “Amayel”, which means “hand knitting”.

Head and hear jewels

The woman decorates the top of her head with several 

accessories, like the “Qobqob” [decorated metal headpiece] 

and the “Hama” [headpiece, usually made of chains and 

beads to decorate the upper part of the head].  There is also 

another piece that hangs down the forehead called “Hilali”, 

in addition to many other types that can either be attached 

to the hair or braided into it. There is a wide range of head 

and hair jewels and accessories, each with its own name, 

tradition, and occasion, such as the Mashmoom, Risha, and 

Jatoub. 

Ears and nose jewels

Ear jewels refer to earrings, which are locally called 

Shaghab or Taratchi. There are several types of earrings, 

including Kawashi that is a huge piece of gold, usually very 

heavy and connected with another headpiece, Ramliyat and 

Gholameyat are both types of earrings. Nose jewels include 

the Khuzama; a ring surrounding one side of the nose, Al-

Zmayyem;	a	lat	pentacle	plate,	sometimes	studded	with	a	
gem or colored stone, with a fastening pin passing through 

a hole on the side of the nose. 

Collar jewels 

Most popular collar jewels take the form of a necklace with 

different sizes; the big ones are called Nuqlus, Murtahash 

or Mujallad, middle sized pieces are called Kardalah, while 

the necklace that is stuck to the neck is called Murta’esha. 

There is also another type of collar jewels made of beads; 

this type is locally referred to as “Marayya”.  
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و “الزمّيم” وهو قرص مسّطح على شكل جمة مرصعة أحياًنا 
ويتوّسطه مسمار شّد يدخل ي ثقب على  أو حجر ملون،  بفص 

جانب اأنف.

حلي الجيد 
وهي قائد متفاوتة اأحجام منها الكبيرة وتسمى »النقلص« أو 
»امرتهش« أو »امجلد« ومنها امتوسطة احجم وتسمى »الكردالة«، 
هو  ما  ومنها  »امرتعشة«  وتسمى  بالرقبة  ملتصق  هو  ما  ومنها 

مصنوع من اخرز وتسمى »امرية«.

حلي المعصم والذراع 
وهي اأساور وامعاضد ولها أشكال عديدة حيث جرت العادة أن 
متلئ الساعد باأساور دون فراغ بينها. وهناك أساور على شكل 

قيد عريض منقوش وتسمى    

التي  امبرومة  وهناك  الهيل«  و«حب  و«الشميات«  »البناجري« 
تسمى »املتفت«  و »اخصور«  امكونة من حبات امرجان والذهب. 

ومعظم هذه اأساور أقفال مفصلية تسهل لبسها وخلعها.

حلي اليد 
لكل إصبع خام خاص به، وقد تُلبس اخوام كلها مرة واحدة 
ي اليدين مًعا. وهناك حلية الكف التي تتكون من سوار تتصل 
به خمس ساسل، وتتصل كل سلسلة بخام ي إصبع من أصابع 

اليد.
 

الّسدو
القطرية،  الشعبية  الثقافة  من  ا  مهّمً جزًءا  ومنتجاته  الّسدو  ُمّثل 
وهو فّن مارسه امرأة البدوّية خاّصة. تعطي امرأة ي حرفة الّسدو 
صورة على تفاعلها مع بيئتها الصحراوّية وحسن استغالها للمواّد 

الطبيعّية وحويلها.

الدائم،  لترحالهم  نظًرا  سكًنا  الشعر  بيوت  البدو  يّتخذ 
فيضربونها قرب آبار امياه العذبة وامراعي، وهي بيوت نسجتها 
امرأة وزّوقتها بعناية: خفيفة حن ُتنقل من مكان إلى آخر وسهلة 
تعّبر  بديعة  ورموز  بأشكال  امرأة منسوجاتها  تزخرف  الصيانة. 
ي  يوغل  من  كّل  ألغازها  يفّك  وحكايات  قصص  عن  فيها 

دراستها أو من عايشها طوال حياته وخبرها.

اأشكال والزخارف
تصاميم  أو  القبيلة  وسم  عن  تعبيًرا  اأشكال  تكون  ما  عادة 
هندسية مستوحاة من البيئة اميطة، ومن أهّم هذه اأشكال: 
نقشة احنبلّية وهي معّن ُيوّزع حسب ذوق امرأة والتشكيل الذي 
الشعبّية  الثقافة  النقوش  هذه  تعكس  ما  وغالًبا  مناسًبا،  تراه 
ما  فنية عن كّل  بأشكال  امرأة  تعّبر  أن  املّية، كما مكن 
أشكال  إلى  حّولها  فنّية  رموًزا  فتضيف  مشاعر  من  يخاجها 

تزيدها للداات الشعبّية وتتناقلها اأجيال.

Wrist and arm jewels

This type of jewels refers to bracelets and armlets of different 

types. The tradition followed in decorating the arm is to be 

illed	with	bracelets	without	leaving	any	space	in	between.	
There is a type of bracelet in the form of wide, patterned 

chain or buckle called Banjeri, Shumeilat and Hab Al-Hail. 

There is also the Mabruma [round, spiral bracelet], which is 

locally referred to as Multafet; Khusur is bracelet made of 

coral and golden small balls. Most of these bracelets have a 

lock to make it easy to put them on and take them off. 

Hand jewels

Each	inger	has	its	own	ring,	and	it	is	common	that	all	rings	
are worn altogether in both hands. There is a palm piece 

composed	of	a	chain,	with	which	another	ive	smaller	chains	
are	connected;	all	attached	to	a	ring	worn	in	any	inger.	

Sadu, Traditional carpet and rugs
weaving

Sadu and its associated products form an integral part 

of the Qatari cultural heritage. This ancient art form 

is particularly practiced by the Bedouin woman, who, 

through the weaving of Sadu, conveys an example of her 

interaction with the desert environment and utilization and 

transformation of natural materials. Bedouins dwell in tents 

made of woven goat’s hair, and set up next to fresh water 

wells and pastures. These tents are woven and carefully 

decorated by women; light as they are moved from one 

place to another, can be easily maintained. The woman 

decorates its woven pieces with beautiful patterns and 

symbols expressing tales and anecdotes that can only be 

understood by a person who closely examines them, lives 

with them, or experiences them. 
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أو  عامة  البدء  ي  فيكون  متعّددة  مراحَل  الّرمز  هذا  يجتاز 
إشارة ثّم ينتقل إلى الرمز الذي ينطوي على مضمون، وي نهاية 
امطاف يصبح رمًزا ذا داات خاّصة ي العمل الفّني. ونذكر من 
هذه الّرموز: امربع، امعن، الثعبان، اخطوط امتعّرجة، اجمل، 
القبيلة...  وسم  الكتابات،  امشط،  امبخرة،  امقّص،  العقرب، 

)انظر لوحة اأشكال والرموز(.

ومكّرر  متوارث  جّلها  أشكال  على  امنسوجة  القطعة  حتوي 
شرائط  شكل  على  تكون  التي  احاشية  تصميم  ي  اسّيما 
الزخارف  ومتّد  العمودّين.  اجانبن  حاّفة  على  تنسج  عمودّية 
إطار  ي  تنحصر  وا  الصحراء  كامتداد  انقطاع  با  متواصلة 

كما ناحظ ذلك ي السّجاد الشرقي.

المواد اأولية
تستخدم امرأة القطرية مجموعة من امواّد اأولية أغلبها طبيعي 

لصناعة الّسدو:
الوبر الطبيعي: ُيؤخذ من أوبار اجمال وتتدّرج ألوانه الّدافئة   .1

من اأبيض مروًرا إلى البّني الفاح ثم اأسود القام.
الشعر الطبيعي: يؤخذ من اماعز ويتمّيز بسمكه وخشونته   .2
وقّلة مّوجاته وحن يتبّلل الّنسيج امصنوع منه تزداد خيوطه 
التحاًما، وبذلك يكون مقاوًما لنفاذ اماء زمن هطول امطر.
الصوف الطبيعي: اماّدة اخام اأكثر استخداًما ي حرفة   .3
فنجد  ألوانه  وتتعّدد  اأغنام  من  الصوف  ُيؤخذ  الّسدو، 
الفاح واأسود احالك والرمادي بتدّرجات مختلفة  اأبيض 

والبّني الّدافئ ويفّضل الّلون اأبيض لقابليته للصبغ.

Patterns and Motifs

Patterns usually express the tribe emblem or are 

engineering designs inspired by surrounding environment. 

Most important patterns include, the Hanbaleyya pattern; a 

diamond shape distributed and formed as seen appropriate 

by the weaver woman. Usually, these patterns are a 

relection	of	the	local	culture,	and	an	artistic	manifestation	
of the woman’s feelings. The weaver may add artistic 

symbols that are transformed into expanded patterns to 

maintain local indications and ensure their passing down to 

coming generations. 

The symbol requires several stages of work. The start 

is with a sign or indication, developed to some sort of a 

symbol	with	speciic	content.	Eventually,	the	symbol	will	
have special indications as a work of art. These symbols 

include the square, diamond, snake, zig-zag lines, camel, 

scorpion, pair of scissors, Mubakhara, comb, writings, and 

the tribe emblem... 

The woven piece contains patterns that are mostly 

inherited and repeated, especially those used in designing 

the marginal areas. The margins are usually vertical strips 

woven on bother vertical sides. Decorations extend without 

interruption to assimilate the desert, and are not kept inside 

borders as in the case of oriental carpet. 

Raw Materials 

Qatari women use a set of raw materials, mostly natural, 

in Sadu (traditional carpet and rug weaving) including the 

following:

1. Natural camel hair: natural camel hair is taken from 

camels and its warm colors include white, brown and 

dark black. 

2. Natural goat hair: Natural goat hair is taken from 

goats. It is thick and rough and is not wavy. When 

texture made of natural goat hair becomes wet, the 

threads become tighter and the texture becomes 

waterproof during rainfall. 

3.  Natural wool: Natural wool is the raw material that 

is the most used in Sadu. It is taken from sheep and it 

has different colors including light white, dark black, 

the different shades of gray and warm brown. White is 

preferable because it is easy to dye. 

4. Cotton: Cotton is a basic material in Sadu. Women 

spin cotton if cotton threads are very thin.      

Stages of raw material processing: Wool, goat hair or camel 

hair is cut and then collected mainly from little animals 

of one-year-old because their wool or hair is dense and 

strong. The collected raw material is sorted out by quality, 

length and color. Sticking impurities are removed and the 

clean raw material is infused in big basins or huge pots or 

containers. It is then thoroughly washed with water. It is put 

outdoors in the sun to dry. The hairs stick together as they 

become dry and need to be teased using Kerdash (teasing 

tool) (See picture). Wool is then spun and transformed into 

homogenous soft yarns. Women may also spin a mixture 

of wool and hair and the resulting yarns are called Shalil. 

Following spinning, the spun yarns become ready for 

dyeing. Women use pomegranate peels to dye the yarns. 
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إذا  امرأة  تغزله  الّسدو،  أساسية ي صناعة  خامة  القطن:   .4
ا. كانت خيوطه رفيعة جّدً

مراحل إعداد اماّدة اخام: يجّز الصوف من جسم اخرفان ويلتقط من 
اأرض أو ُينتف من أجسام اإبل وُيَقّص وبر صغارها التي بلغت سنة 
من عمرها نظًرا لكثافة أوبارها ومتانتها. ثّم ُتفرز اماّدة اخام من 
صوف غنم أو شعر ماعز أو وبر إبل وُتصَنف حسب اجودة والطول 
والّلون. بعد ذلك ُتنّقى من الّشوائب العالقة وُتنقع ي أحواض كبيرة 
أو قدور أو ي أواني ضخمة ثّم ُتغَسل باماء جّيًدا وُتنَشر ي الهواء 
فتحتاج  جفافها  إثر  الشعيرات  تتلّبد  الّشمس.  أشّعة  حت  الطلق 
إلى الّنفش بواسطة الكرداش.بعد ذلك ُيغَزل الّصوف وُيحَول إلى 
خيوط متجانسة ناعمة املمس. وقد تلجأ امرأة إلى غزل مزيج من 
مرحلة  بعد  »الشليل«.  امزيج  هذا  وتسّمى خيوط  والشعر  الصوف 
امرأة ي  للصبغ، وتستخدم  امغزولة جاهزة  اخيوط  الغزل تكون 
الَصبغ قشور الرّمان فتجّففها وتطحنها لتحصل على لون بّني مائل 
أو  مكّعبات  عن  عبارة  فهي  النيلة  أّما  الناظرين.  يسّر  للخضرة 
وللحصول  الفيروزي.  اأزرق  اللون  فيعطي  اماء  ُيذاب ي  مسحوق 
على اللون اأحمر تستخدم نبتة الفوة )انظر اللوحة(، وتعطينا نبتة 
نبتة  من  اأصفر  اللون  على  ونحصل  الّدافئ،  البّني  اللون  احّناء 
بلورات كرستالية  – وهو عبارة عن  القرمز  ويعطينا  الكركم. 
وهو  اجميل  القرمزي  اللون   – القرمز  حشرة  من  ُتستخرج  بّراقة 
أحمر ميل إلى الُزرقة ليوحي بتلك األوان التي ا تعرفها الصحراء 
كلون توت العليق ولون الكرز. ُتغسل خيوط الّصوف وجّفف ثم 

تكّور، وتسّمى كرات الّصوف »دجج وحصوات«.

منتجات السدو:
يستخدم  أحجامه،  تتفاوت  مستطيل  كيس  عن  عبارة  اخرج: 
الصغير حفظ النقود واأدوات الثمينة، ويستخدم الكبير حفظ 

امابس وأدوات امطبخ.

الساحة )البساط(: قطعة نسيج عريضة وطويلة، تتراوح أبعادها 
بن 150سم/8 أمتار و150سم/4أمتار، متكّونة من قطع سدٍو 
بيت  أرضية  على  ُتفرش  الزخارف،  ومتماثلة  الطول  متساوية 
الّشعر، وُتستخدم غطاء عند النوم، ومنها ما هو من القطن وهو 
الذي تدخل ي نسيجه خيوط القطن مع الّصوف. ومنها البساط 
»اأدعم« الذي يغلب عليه اللون اأحمر الغامق، وبساط »الوبر« 
لوبر  الطبيعي  اللون  على  ويعتمد  اأصباغ  فيه  ُتستخدم  ا  الذي 

اجمال.

ملونة  السدو  من  أشرطة  وهو  اجمل،  ظهر  على  يوضع  الشداد: 
وألوانها أّنها من مكمات  امرأة ي زخرفتها  تبالغ  ومزخرفة، 

هودج جمل امرأة.

الغرضة: تستخدم مع الشداد لتزين اجمال العربية وهي أشرطة 
منسوجة من الصوف واأبريسم والزري، لها نقوش متنّوعة.

ُتنسج  للزينة،  ُتفرش على ظهر اجمل  السدو،  الشف: قطعة من 
امختلفة  بألوانها  الضلعة  زخارف  أطرافها  وعلى  واحد،  لون  من 
اجميلة. وُيستخدم الشف كذلك جداًرا لبيت الشعر للفصل بن 

محرم النساء ومجلس الرجال. 

Women put pomegranate peels to dry and then grind them. 

The result is a pleasant greenish brown powder. For dyeing, 

women also use blue dully blue cubes or powder which is 

dissolved in water to give the turquoise blue color. To dye 

the yarns in red, women use Rubia. Henna is used to give 

warm brown and saffron to give yellow. Kermes; glamorous 

crystals extracted from Kermes insects, gives nice carmine, 

a bluish red color that is not familiar in desert and that is 

the color of raspberry and cherry. Yarns are washed, put to 

dry and then rolled in balls. Wool balls are called Dujaj and 

Haswat.

Sadu Products:

Kharj: A rectangular bag of different sizes. A small Kharj is 

used to keep money and precious things while a big Kharj 

is used to keep clothes and kitchenware.

Saha (rug): A wide and long fabric with dimensions of 

150 cm/8 m to 150 cm/4 m. it is composed of traditionally 

weaved pieces of fabric of equal lengths and identical 

decorations that are spread out on the ground in goat-hair 

houses (desert tents). Saha is also used as a cover while 

sleeping. A cotton Saha is made of cotton and wool yarns. 

Adaam rug is mostly made of dark red yarns and Wabar 

(camel hair) rug is made of undyed yarns and it comes in 

the natural color of camel hair. 

Shdad: Colorful and decorated Sadu strings that are put 

on camel back. Women make excessively colorful and 

decorated Shdad because it is used as part of Hodaj [camel 

hooded-saddle] carried by a woman’s camel. 

Ghardah: Used together with Shdad to decorate Arabian camels. 

Gharda is composed of strips made of wool, raw silk and 

golden threads. It comes in miscellaneous patterns.    



92

٢
٠١

٧
ا 

ني
ما

- أ
ر 

ط
ق

السفايف: مفردها سفيفة وهي أشرطة من السدو مرخرفة بألوان 
زاهية تستخدم لتزين  اجمال واخيل.

تقريبا،  3-6سم  بن  طوله  يتراوح  السدو  من  شريط  اخناقة: 
خيوطه من الصوف املّون وأشكال زخارفه هندسية.

أطول  لكّنه  اخناقة  يشبه  »مكاش«  كذلك  ويسّمى  امهلس: 
وأعرض، وهو من مكّمات زينة الهودج.

 الدوشق: شريطان من السدو مزخَرفان بتصميم العويجان وامقاود 
ويخاط الشريطان فوق بعضهما من أربع جهات. كان  الدوشق 
باإسفنج.  فيحشى  اآن  أما  بالية،  بخرق  السابق  ي  ُيحشى 

يستخدم الدوشق للجلوس أو للنوم.

البطان: قطعة سدو يتراوح طولها من 1.5 إلى 3 أمتار وعرضها 
الفخذ،  قرب  اخلف  من  اجمل  بطن  حول  ُتلّف  سم،   6 حوالي 
امتعّددة  وزخارفها  الزاهية  بألوانها  تتمّيز  للزينة،  وُتستخدم 

وتنتهي أطرافها بخيوط مجدولة.

اجنايب: تتأّلف من ثاث قطع، اثنتان مستطيلتان يتراوح طولهما 
يبلغ  أصغر،  والثالثة  سم،   9 حوالي  وعرضهما  2.5-3.5م  بن 
طولها متًرا وعرضها 20 سم. ُتزخَرف اجنايب بتصميم الضلعة، 

وتوضع مامسة لسنام اجمل.

شمال: قطعة سدو صغيرة، ُتنسج من وبر اجمال أو صوف اأغنام 
احافة بإضافة خط صغير  الطبيعي دون صبغ، وتزخرف  باللون 
ضرع  على  الشمايل  الرعاة  ويضع  البطان،  للون  مخالف  بلون 

اماشية منع صغارها من الرضاعة.

Shef: A piece of Sadu that is spread on a camel’s back for 

decoration. On the edges, the Dhelaa pattern is weaved in 

different nice colors. Shef is also used as a barrier in desert 

tents to separate between the women’s sitting place and 

men’s Majlis.

Safayef:	This	is	the	plural	of	Saifa.	These	are	strips	of	Sadu	
decorated with bright colors. Safayef are used to decorate 

camels and horses. 

Khnagah: A strip of Sadu of 3 to 6 cm in length. It is made 

of wool yarns weaved in geometric patterns.

Mehlas: Also called Mkash. It is a Sadu product that is 

similar to a Khnagah but is longer and wider. It is part of 

Hodaj decoration. 

Doshak: Two strips of Sadu weaved in Uwijan and 

Meqawed patterns. The two strips are stitched the one 

over	the	other	in	four	points.	In	the	past,	Doshak	was	illed	
with	worn	pieces	of	clothing	but	nowadays	it	is	illed	with	
sponge. Doshak is used for sitting or sleeping purposes. 

Btan: A Sadu piece of 1.5 to 3 meters in length and nearly 

6 cm in width. It is wrapped around a camel’s abdomen 

from the back and near the thigh. It is a decorative tool that 

comes with bright colors and in miscellaneous patterns. 

The edges end with braided strings.

Janayeb: These are three Sadu pieces: two of between 2.5 

and 3.5 meters in length and 9 cm in width and a smaller 

piece of 1 meter in length and 20 cm in width. They are 

weaved in Dhelaa pattern and are placed on camel hump. 

Shmal: A small piece of Sadu weaved from camel hair or 

sheep wool. It has natural undyed colors. At the edge, a 

line is weaved in a color that is different from the color of 

Btan. Herders cover cattle udder with Shamayel (plural of 

Shmal) to prevent little cattle from suckling.             

The art of falconry
Falcons have played an important role in the history of 

Arab peoples, especially in the Arab Gulf states, and their 

authentic civilization and ancient heritage. A long time ago, 

man got to know this beautiful bird which has unique shape, 

species and characteristics including size, speed, strength 

and intelligence. Since then, falcons have been present in 

our heritage. They have long lived with people and it 

has become imperative to keep falcons as an important 

component of our cultural heritage and social life. 

Falcons have inspired folk poets who have excelled 

in the description and valuation of falcons.

Falcons are important in hunting which the 

people of the Gulf region love and which 

they have passed down from generation to 

generation. Falconers train falcons when 

they are very young to relentlessly chase 

and hunt prey. Falcons have sharp eyesight 

which	 they	 use	while	 lying	 over	 a	mile	
high	 in	 the	 sky	 to	 ind	 their	 prey.	 They	

attack prey with talons and dagger-like sharp 

beaks which make it impossible for the prey to 

escape. A falcon is 15 to 20 inches from head to 

tail. It lives 15 years or over if receives proper 

attention and care.
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فّن الصقارة
وحضارتها  العربية  الشعوب  تاريخ  ي  مهما  دورا  الصقر  لعب 
فمنذ  العربي.  اخليج  دول  وا سيما ي  العريق،  وتراثها  اأصيلة 
ونوعه  بشكله  الفريد  اجميل  الطير  هذا  اإنسان  عرف  أن 
وخصائصه حسب حجمه وسرعته وقوته وذكائه، وهو موجود 
ي تراثنا منذ زمن بعيد، وعاش معنا حياة طويلة استطاع فيها أن 
الثقاي  يؤكد أنه ا مناص من أن يظل ركنا أصيا ي تراثنا 
الذين  الشعبين  الشعراء  إلهام  ي  وساهم  ااجتماعية،  وحياتنا 

أبدعوا ي وصفه وتقدير مكانته.

أبناء  أحبها  التي  القنص  اأساسي ي هواية  الركن  الصقر  ويعتبر 
منطقة اخليج، وتوارثوها جيا بعد جيل. ويتّم تدريب الصقر على يد 
الصّقار منذ الصغر على القنص ومطاردة فريسته دون هوادة، حتى 
ينال منها. ويتميز الصقر ببصره احاد عندما يطير عاليا ي السماء 
مسافة أكثر من ميل اكتشاف الفريسة. وتراه ينقض عليها مخالبه 
احادة ومنقاره امثيل باخنجر، فيستحيل على الفريسة الهروب منه. 
يتراوح طول الصقر بن 15 و 20  بوصة من الرأس إلى الذيل، ويعيش 

15 سنة أو أكثر إذا حصل على التربية والعناية اجيدة.

ي  ولطفه  وحكمته  الصّقار  صبر  على  الصقور  تدريب  يعتمد 
إعداد  قسمن:  إلى  التدريب  تقنية  وتنقسم  الطير،  مع  التعامل 
الصقر للطاعة واامتثال أوامر الصقار، وإعداده للتعامل مع أية 

فريسة ينوي اقتناصها.

والشاهن  احّر  مسّماه:  واحد  لكل  أنواع  عدة  إلى  الصقور  تنقسم 
والوكري واجير والكوبج، وهي تختلف ي ألوانها وأحجامها وطبائعها.

يستخدم الصّقار مجموعة من اأدوات منها:
التلواح: مجموعة من الريش وأجنحة احبارى تربط مع بعضها . 1

على شكل طائر يستدّل عليه الصقر عند تدريبه.

امخاه: كيس من القماش اأبيض ينقل فيه الصقار أدواته.. 2

يحمله . 3 الصقر،  مخالب  من  للصقار  الواقي  الدرع  امنقلة: 
بها على يده طوال الوقت، وهي قطعة من القماش السميك 
امشو وامكسو من اخارج بامخمل فيها فتحتان مكسوتان 

باجلد الطري يدخل فيهما الصقار يده مع الرسغ.

يبلغ طوله حوالي 30 سنتيمترا . 4 ملون  السبوق: خيط سميك 
تربط ي أحد طرفيه أرجل الطير بينما يثبت الطرف اآخر 
من  الثاني  اجزء  وهو  امرسل  ومعه  الوكر.  ي  أو  امنقلة  ي 

اخيط الذي يكون أطول ويسمح للصقر بالتحرك أكثر.

الطير ووجهه وبها . 5 البرقع: قطعة من اجلد توضع على رأس 
فتحة صغيرة يخرج منها منقار الطير، وتكون عادة من اجلد 
املون وامزخرف بأشكال جميلة، ويشّد بواسطة شدادة مّر 

بشكل دائري حول أسفل البرقع.

وتد . 6 وهو  والنوم،  للراحة  الصقر  به  يربط  مجّسم  الوكر: 
قمة  وله  امزخرف  باخشب  منتصفه  ي  مكسو  حديد  من 
أسطوانية الشكل محشوة بالقش الطري ومكسوة بامخمل 

أو اجلد الطري الناعم.

Falcon training depends on falconers’ patience, wisdom 

and kindness to falcons. The training technique is divided 

into two stages:

a) Prepare falcons to obey the orders of the falconer; 
and 

b) Prepare falcons to deal with any prey they are going 
to hunt.

There are several falcon breeds including Al Hurr [the free 

one], Al Shaheen [peregrine], Wakri [lanner], gyrfalcon 

and Kobaj. They come in different colors, sizes and 

temperament.    

Falconers use a number of tools including the following: 

1. Tilwah [lure]:  a set of Houbara Bustard feathers and 

wings attached together in a bird-like shape to entice 

the	falcon	back	after	a	light.

2. Mikhlah: A white cloth bag which a falconer uses to 

carry his tools. 

3. Minqala: A protective shield that a falconer always wears 

on his hands to protect his hands from his falcon’s claws. 

It	is	a	illed	piece	of	thick	clothing	covered	with	velvet.	
It contains two holes covered with soft leather. The 

falconer enters his hands with wrists through the holes. 

4. Saboug: A colorful thick rope of 30 cm in length. The 

legs of a falcon are attached to one edge of the Saboug 

while the other edge is attached to Minqala or Wakkr. 

Saboug is attached to Mersal, the other part of the rope 

which is longer and which allows for more movement 

for the falcon.
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مهرجانات وفعاليات تراثية
وهي  والتنّوع،  بالتعدد  قطر  ي  وااحتفاات  امهرجانات  تتمّيز 
والشّبان  الصغار  يرتادها  والفرح،  وااحتفال  للبهجة  مواقيت 
وامقيمن  القطرين  امواطنن  من  كّل  فيها  ويجد  والكبار، 
واأجانب والسّواح ضاّلتهم، وإضافة إلى الترفيه واأنس وامتعة 
اموروثة  والعادات  الهوّية  على  للحفاظ  ثقافيا  خيارا  بعضها  مّثل 
امهرجانات  هذه  أّن  والّافت  ااجتماعية  واأعراف  والتقاليد 
الفراغ  أوقات  وتؤّثث  الّسنة  كاّفة شهور  على  متّد  وااحتفاات 

وامتعة.

بطولة القايل 
شهر  ي  سنة  كّل  ُتقام  جائر،  الغير  البري  للصيد  بطولة  هي 
كتارا،  الثقاي  احي  عليها  ُيشرف  العريق،  محمّية  ي  فبراير 
مجموعات،  أربع  إلى  ينقسمون  فريًقا  عشر  ستة  فيها  يشارك 
يستخدم امتبارون الصقور للصيد، ومن بن أعضاء امجموعات 

أشخاص يقتفون اأثر.

يتنّقل امشاركون على ظهور اخيل واجمال أو مشًيا على اأقدام 
واجمهور  امشاركون  يقّضي  مدّربة.  صيد  بكاب  ويستعينون 
مّد  على  متد  صحراء  ي  خّابة  طبيعية  أجواء  ي  متًعا  وقًتا 

البصر، لكّنها غنّية باحيوانات التي تتاءم مع هذه البيئة.
واأجداد،  اآباء  تراث  واجمهور  وامشاركون  امنّظمون  يحيي 
احاضرين  على  وتوّزع  الشعبية  اأكات  وُتطبخ  اخيام  فُتضرب 
البطولة جمهوًرا غفيًرا من  الشهيرة. جلب هذه  القطرية  القهوة 

القطرين وامقيمن ومن دول اجوار والسّواح اأجانب.

5. Burqa [hoods]: A piece of leather placed on a falcon’s 

head and face. It contains a small hole for the falcon’s 

beak. Burqa is usually made of nicely decorated 

colored leather. It is tightened by a tie that circularly 

goes below the Burqa.       

6. Wakkr: A solid structure to which a falcon is attached 

to rest and sleep. It is an iron stake that is covered 

with decorated wood in the middle. It is attached to a 

cylindrical	summit	illed	with	soft	straws	and	covered	
with velvet or soft leather. 

Heritage Festivals and Celebrations
The festivals held in Qatar, encompass a host of activities 

that serve as timings for amusement, where nationals, 

residents	 and	 visiting	 foreigners,	 from	 all	 ages,	 ind	
extraordinary joy and excitement.

Some of these events are designed to be grand occasions 

for entertainment and others are cultural occasions that 

seek to preserve national identity and inherited social 

traditions. Remarkably, these festivities are hosted and held 

throughout the year.

Al-Galayel Contest 

A hunting contest held once a year in February at Al-Eraiq 

Reserve.	 The	 event	 where	 16	 teams,	 classiied	 into	 four	
groups, compete - is supervised by Katara Cultural Village. 

Teams get divided into contestants who use hawks for 

hunting, and others who do the tracing part.

Participants move to the contest spots on-foot, on camelbacks 

and on horsebacks, and use trained hunting dogs either. 

Contestants and spectators spend fantastic moments in the 

fascinating, rich desert landscape that span the horizon.

By taking part in such contests, organizers and participants 

honor the rich heritage of the fathers and grandfathers, 

through erecting tents, serving traditional delicacies, and 

offering Qatari coffee. Large crowds of nationals and 

foreigners	lock	to	the	event	from	Qatar	and	abroad.

Mahamel Festival

A festival of traditional vessels and ships, that takes place in 

Katara Cultural Village. The festival is held every year on 

the return of several traditional vessels from long voyages, 

that mimic grandfathers’ trips and take place in the same 

conditions as in the past. 

The voyages start off a trip from the Indian coast to Doha. 

The trip takes 40 days, while modern ships usually navigate 

the same route in two days only.

During the event, several lines of traditional vessels get 

showcased on Katara’s coast, and pearl-diving contests 

are held. Other contests, including the selection of best 

indigenous Mahmal, diving and other entertaining voyages 

are organized, for children.

The festival also features a variety of expos and workshops 

that introduce traditional marine crafts, that were practiced 

by grandfathers during commercial and marine trips, 

including Al-Tawwash (The Merchant of Pearls), Al-

Nawakh-tha (The Captan of the ship), manual spinning, 

Al-Kulafa,	and	selling	of	ish.
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مهرجان المحامل
الثقاي  احّي  ي  فعالياته  ُتقام  التقليدية،  للسفن  مهرجان  هو 
سفينة  عودة  مع  امهرجان  هذا  افتتاح  يتزامن  ما  وعادة  كتارا. 
تقليدية من رحلة بحرية تتّم كما كان اأجداد يقومون بها وي 
إلى  لتصل  الهندي  الساحل  من  الرحلة  تنطلق  نفسها.  الظروف 
تقّضي  فيما  يوًما  أربعن  السفينة  هذه  رحلة  وتستغرق  الدوحة، 

السفن احديثة الرحلة نفسها ي يومن على أقصى تقدير.
ُتعرض على ساحل احي الثقاي أنواع متعّددة من السفن التقليدية 
محمل  أحسن  واختيار  اللؤلؤ،  استخراج  ي  مسابقات  وُتنَظم 

تقليدي والغوص ورحات بحرّية لأطفال.
للتعريف  والورش  امعارض  من  مجموعة  امهرجان  يضم  كما 
رحاتهم  ي  اأجداد  مارسها  التي  التراثّية  البحرّية  باحرف 
)ربان  والنوخذة  اللؤلؤ(  )تاجر  الطّواش  مثل  والبحرية  التجارّية 

السفينة( والغزل والقافة وبيع السمك...
ُتنّشط مهرجان امامل فرق فلكلورّية مختّصة ي فّن الفجيري، 
امجاديف  حركة  إيقاع  على  ُتضرب  إيقاعاته  كانت  التي 

واأشرعة، كما تنّظم مسابقات لألعاب الشعبّية.
وامقيمن  القطرين  من  كبيًرا  عدًدا  امهرجان  هذا  يستقطب 
الذين يقضون وقًتا رائًقا بن زخم من الفعالّيات التي حيلهم إلى 

عبق اماضي فتعطيهم الفرصة اكتشاف سحر تراث البحر.

The festival hosts folkloric bands that play indigenous 

Fujairi art, that used to be played on the pace of sails and 

paddles. Participants engage in various other folk games.

This festival draws a large body of visitors, Qatari nationals 

and residents, who pass a fabulous time in a band of 

activities that send them back to the magical history of 

Arabian Gulf region’s traditions. 

The German Archaeological Institute (DAI)

The mission of the German Archaeological Institute (DAI) is to conduct 

and facilitate research worldwide in the archaeological sciences and 

classical studies. Through its research projects the DAI creates an 

important foundation for dialogue between cultures, for international 

scientiic collaboration and for the preservation of cultural heritage. The 

DAI is active on ive continents in over 350 projects. The projects range 

from the sanctuary of Olympia, the pyramids of Dashur in Egypt, the 

imperial palaces on the Palatine in Rome and the 12,000 year old cult 

site of Göbekli Tepe in Turkey to the lourishing oases of the Arabian 

Peninsula. In addition ancient cultures are being investigated in the 

Andes of Peru, in the western desert of China, on the Solomon Islands 

in the West Paciic and Easter Island.

So the remains of ancient civilizations can be successfully safeguarded 

in the long term, careful work is needed in the prevention, monitoring 

and documentation of archaeological sites. Against the background of 

a growing historical consciousness such sites are key to the formation 

of cultural identity in the host and partner countries of the DAI. As such 

the Institute’s work makes a substantial contribution to stable political 

and cultural ties.

The German Archaeological Institute and the Qatar Museums have 

been running an archaeological cooperation project since 2012 called 

the “South Qatar Survey Project” (SQSP). It aims to support Qatar 

Museums in systematically recording archaeological sites in the southern 

part of the country. Particular emphasis is placed on the recovery and 

documentation as well as on the research, protection and rescue of the 

Qatari cultural heritage. Recent construction activities and the expansion of 

infrastructure, which both lead to far-reaching landscape transformations, 

seriously threaten the Qatari cultural heritage. The research activities of 

the SQSP concentrate on acutely endangered regions and sites that 

display scientiic relevance concerning the historical and prehistorical 

cultural development in the Gulf region. To date, more 

than 500 sites and ind spots have been recorded. 

By moreover, the ield work carried out the SQSP 

is conceptualised as a capacity-building scheme, 

and it serves as training program to promote expert 

knowledge, method, work low, and logistics of young 

Qatari and German researchers.

Deutsches Archäologisches Institut
Orient-Abteilung

Podbielskiallee 69-71

14195 Berlin

Tel:  +49(0)30 18 7711-178

Fax: +49(0)30 18 7711-189

E-Mail:   orient@dainst.de

w w w . d a i n s t . o r g
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وطنيا  يوما  خّصصت  التي  العالم  ي  الوحيدة  الدولة  قطر  ُتعّد 
فبراير  شهر  ي  أسبوع  أول  الثاثاء  يوم  فإّن  وبالفعل  للرياضة. 
فترى  للرياضة،  الدولة  تخصصها  رسمية  إجازة  سنة  لكل 
القطرين وامقيمن مارسون كل أنواع الرياضة ي مختلف مواقع 
الوطني  اليوم  ويهدف  امناسبة.  لهذه  تأهيلها  يتّم  التي  الدوحة 
بأهمية  العمرية  الفئات  كل  من  الناس  حسيس  إلى  للرياضة 
مارسة أي نوع من الرياضة سواء كان امشي الرياضي البسيط 

أو رياضات القوى أو الرياضات اجماعية.
وللشعب القطري عموما شغف مختلف أنواع الرياضات ضارب 
ي التاريخ. ففي رياضات اخيل على سبيل امثال كانت قطر منذ 
أعراف  وهذه  العربية،  خيولها  بجودة  معروفة  الوسيط  العصر 
الشيخ  الوالد  اأمير  أسس  عندما  احديثة  الدولة  عليها  حافظت 
حمد بن خليفة آل ثاني مربط الشقب واقتنى أفضل اجياد العربية 
اأصيلة ي العالم بحيث أصبحت قطر منتجا لهذه السالة الثمينة 
وامملكة  فرنسا  مثل  القطاع  هذا  ي  العريقة  البلدان  وتنافس 
خيول  ثاثة  أنتج  الشقب  مربط  أن  بالذكر  واجدير  امتحدة، 
أبطال عامين. كما أّن قطر وقعت عقدا لرعاية أكبر تظاهرة 
للفروسية ي العالم وهي مسابقة كأس قطر قوس النصر التي 
العاصمة  لونشان ي ضواحي  ديسمبر ي  سنويا ي شهر  تنتظم 

الفرنسية وحقق فيها اخيول القطرية كل سنة نتائج مرموقة.
وإلى جانب الفروسية، للقطرين ولع كبير برياضة الصقارة وتدريب 
والفنون  الثقافة  وزارة  مبادرة  يفسر  ما  وهو  القنص،  على  الطيور 
والتراث سابقا )وزارة الثقافة والرياضة حاليا( عام 2013 بتسجيل فن 

الصقارة ي القائمة التمثيلية للتراث الثقاي غير امادي لإنسانية. 

Qatar is the unique country in the world that has dedicated 

a	 national	 day	 for	 sports.	 In	 fact,	 each	 irst	 Tuesday	 of	
February	 is	 an	 oficial	 holiday	 dedicated	 to	 sports.	 You	
would see Qataris and expatriates practicing all kinds of 

sports in different spots of Doha, specially equipped for the 

celebration. The aim of the Sports National Day is to create 

awareness among people of all ages about the importance 

of practicing any kind of sports, from the simple walking to 

athletics and collective sports. 

Qataris in general have a passion for various sports that 

dates back to ancient times. In equestrian sports for 

example, Qatar was famous during the Middle-Age 

for the outstanding quality of its Arabian horses. These 

traditions were preserved by the modern State when HH 

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, father of the Emir 

founded Al-Shaqab equestrian center and bought the best 

Arabian stallions transforming Qatar into a producer of 

this distinctive horse breed and a competitor to countries 

with long traditions such as France and United Kingdom. 

It is noteworthy that Al-Shaqab produced three world-class 

champions. On the marketing and competition sides, Qatar 

has a sponsorship agreement for the French Qatar Arc de 

Triomphe competition that occurs yearly in December in 

Longchamp horse track in the suburbs of Paris and where 

Qatari horses achieve excellent performances. 

In addition, Qataris have a great passion for falconry and 

birds training, this explains the initiative of the Ministry 

of Culture, Arts and Heritage that registered in 2013 the 

art of falconry in UNESCO representative list of human 

intangible cultural heritage.

Sports in Qatar: :الرياضة في قطر 
شغف وطني واسراتيجية 

للتنمية امستدامة
A national passion and a 

strategy of sustainable 

development
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على  امميزة  الرياضية  احالي منشآتها  وتفتخر قطر ي عصرنا 
الصعيد العامي والتي تبرز من بينها على وجه اخصوص أكادمية 
أسباير امصنفة ي امراتب اأولى عاميا ضمن امنشآت الرياضية 

احديثة التي تلبي متطلبات رياضات النخبة. 
العالم لكرة  تنظيم كأس  فاز بشرف  أن ملف قطر  وا غرابة 
القدم فيفا 2022، وجري التحضيرات جادة لتكون قطر جاهزة 
استقبال امشاهدين من كل بلدان العالم على أفضل وجه ي تلك 

امناسبة الرياضية الفريدة من نوعها.

أكاديمية وحديقة أسباير 
من  بعضًا  زون  أسباير  مربع، تضم  2.5 كيلومتر  تبلغ  مساحة 
فأسباير  العالم.  ي  التحتية  والبنية  الرياضية  امنشآت  أفضل 
الرائدة ي مط احياة  زون وجهة حائزة على جوائز رياضية وهي 

الصحي. ونذكر من بن أهم امنشآت:

ملعب خليفة الدولي لكرة القدم
يعد استاد خليفة الدولي امشروع اأبرز بأسباير زون، كما أن 
على  الكبرى  الرياضية  اأحداث  استضافة  مصممة  مرافقه 
مباريات  من  بعضًا  سيستضيف  أنه  ونظًرا  العامي.  امستوى 
كأس العالم 2022، جري اآن جديدات باملعب كي يتوافق 
إلى  إضافة  )الفيفا(.  القدم  لكرة  الدولي  ااحاد  متطلبات  مع 
من  امبتكرة  التبريد  تكنولوجيا  ااستاد  يستخدم  سبق،  ما 
أجل احفاظ على درجة حرارة مناسبة للجماهير والاعبن. ومن 

امتوقع أن ينتهي امشروع ي عام 2016م.

Today, Qatar is proud of its state-of-art and world-class 

sports facilities, especially Aspire Academy ranked 

internationally	among	the	irst	modern	sports	facilities	for	
sports elite.

Unsurprisingly, Qatar has won the bid for FIFA World 

Cup 2022, and preparatory set-up is underway in order to 

welcome thousands of fans from all over the world during 

the unique sport gathering of FIFA World Cup.

Aspire Zone and Aspire Academy
With 2.5 square kilometers, Aspire Zone, the ultimate new 

sports	experience,	boasts	some	of	the	world’s	inest	sports	
infrastructure and facilities.

Khalifa Stadium

Khalifa International Stadium is the crown development in 

Aspire Zone. The stadium’s amenities are well tailored to 

host major sporting events of international standard. 

As the hosting nation of the World Cup 2022, the Stadium 

is undergoing renovation to be compliant with FIFA’s 

stadium requirements. 

Additionally, innovative cooling technology will be 

incorporated to ensure an optimal playing temperature for 

fans	and	players.	The	project	is	planned	to	inish	in	2016.

Hamad Aquatic Center

Hamad Aquatic Center is an ultramodern water sports 

complex,	built	over	ive	loor	audience	area	to	accommodate	
4,500 spectators. The Center plays a crucial role in 

encouraging people to practice water sports in Qatar.



 نشكركم على
ترحيبكم بنا

نفتخر لكوننا الشريك الباتيني الرسمي للنادي األماني اأسطوري 
 بايرن ميونخ. معًا نود أن نواصل مسيرة التفوق و النجاح التي

 جعلت من نادي بايرن ميونخ أحد أنجح اأندية في العالم.

 dohahamadairport.com

We’re so proud to be the oicial platinum partner of the legendary 
German FC Bayern Munich. Together, we want to continue the long 
tradition of excellence and greatness that has made FC Bayern 
Munich one of the most successful clubs in the world.



THANK YOU FOR 

WELCOMING US 

ON BOARD
We’re so proud to be the oicial platinum partner of the legendary 
German FC Bayern Munich. Together, we want to continue the long 
tradition of excellence and greatness that has made FC Bayern 
Munich one of the most successful clubs in the world. 

 dohahamadairport.com
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مجمع حمد للرياضات المائية
مجمع حمد للرياضات امائية معد استضافة ومارسة الرياضات 
يلعب  متفرج.   4500 ويستوعب  طوابق  خمسة  على  متد  امائية. 
امجمع دوًرا أساسًيا ي التشجيع على مارسة الرياضات امائية 
بدولة قطر، كما أنه مجهز بأحدث التكنولوجيا ي مجال البث 
احريق  مكافحة  أنظمة  إلى  إضافة  والفيديو  الصوت  وأنظمة 

ومرافق التدفئة والتهوية ومعاجة امياه.

حديقة أسباير
توفر حديقة أسباير امرافق الترفيهية الكاملة للمجتمع، ما ي 
ذلك مسارات الركض وامشي، وامساحات اخضراء الشاسعة، 
وماعب اأطفال ومقهى يطل على بحيرة عماقة ومعدات حديثة 

ممارسة الرياضة ي الهواء الطلق.

أكاديمية أسباير
الرياضية  امؤسسات  إحدى  باعتبارها  طيبة  بسمعة  تتمتع 
مرافق  أسباير  أكادمية  وتتضمن  العالم.  ي  الرائدة  والتعليمية 
متميزة تضم فصوًا دراسيًة مجهزة جهيزًا كامًا، إضافة إلى 

مناطق ترفيهية حديثة ومختبرات متطورة.

فندق الشعلة
بانورامية على  الزوار إطالة  إلى 300 متر، ومنح  ارتفاعه  يصل 
أو  اأعمال  رجال  من  والرواد  الرياضات  عشاق  الدوحة،  مدينة 
الباحثن عن اخدمات الصحية. ويجسد تصميم البرج شعلة هائلة 

فيما يعد رمزًا لألعاب اآسيوية 2006.

It is equipped with top-notch technology in sound and 

video	systems	in	addition	to	ire-ighting,	air-conditioning	
and water treatment facilities.

Aspire Park

Aspire Park offers comprehensive facilities for the 

community including running and walking tracks, large 

green spaces, children playgrounds, a café overlooking a 

large lake, and open-air equipment to practice sport.

Aspire Academy for Sports Excellence

Cementing its reputation as one of the foremost sporting 

and educational institutions in the world, Aspire Academy 

embraces unrivalled amenities including modern 

entertainment spaces, fully equipped classrooms and 

advanced laboratories. 

The Torch Doha Hotel

At 300 meters high with 360° panoramic views across 

Doha, THE TORCH DOHA addresses discerning travelers 

be they sports enthusiasts, business leaders or health and 

wellness seekers. The Hotel design has the shape of a huge 

torch, it was the symbol of Asian Games in 2006.

Warm up track

The	warm	up	track	 includes	an	oficial	size	football	ield	
and running track in addition to an administration building 

that	 includes	 all	 facilities	 athletes	 and	 oficials	 require.	
Many prestigious football teams have used these facilities 

among which: Bayern München, Paris Saint-German, and 

Juventus among others…

Aspire Dome

Aspire Dome is credited as the world’s largest indoor 

multi-purpose dome, offering the highest quality facilities 

for multiple sports and international events. 

The total seating capacity of Aspire Dome is 15,500 across 

13 separate multi-sport halls and it adjoins Aspire Academy.

Mövenpick Doha Hotel

The Mövenpick Doha Hotel welcomed many famous 

football teams such as Bayern München. Adjacent to the 

Aspire outdoor football pitches, the Mövenpick Hotel Al 

Aziziyah Doha is designed to accommodate sports teams 

for training camps.

The National Teams Club

The National Teams Club is centrally located within Aspire 

Zone to access the adjacent seven football pitches. It 

extends	on	 two	loors	and	offers	 interactive	areas	 for	 the	
training and leisure of football teams.

Aspetar

Aspetar is the world’s leading specialized Orthopedic and 

Sports	Medicine	Hospital	and	the	irst	in	the	Gulf	region.	
In 2015, Aspire Institution inaugurated the extension 

of the Northern part of Aspitar. The extension created 

an autonomous area with 18 external clinics that offer 

healthcare services.
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مضمار اإحماء
يشمل مضمار اإحماء ملعب كرة قدم مقاييس دولية ومضمارًا 
للركض، إضافًة إلى مبنى إداري يضم جميع امرافق الرياضية 
الازمة عند اإحماء أو ي جلسات التدريب. وتتدرب العديد من 
نذكر  امضمار  هذا  ي  الراحة  موسم  خال  الرياضية  الفرق 
منها فريق بايرن ميونيخ وباريس سان جرمان ويوفنتس اإيطالي 

وغيرها…

قبة أسباير
بالعالم،  اأغراض  متعددة  داخلية  قبة  أكبر  أسباير  قبة  تعد 
وتوفر مرافق عالية اجودة للرياضات امتعددة ولأحداث الدولية. 
تبلغ الطاقة ااستيعابية بقبة أسباير 15.500 مقعدًا عبر 13 صالة 

رياضية مختلفة، وهي مجاورة أكادمية أسباير.

فندق موفنبيك الدوحة
ميونيخ  بايرن  منها  العامية  القدم  كرة  فرق  الفندق  استضاف 
وغيرها. يقع الفندق بجوار ماعب كرة القدم اخارجية، وُصمم 
التدريبية  معسكراتها  تقيم  التي  الرياضية  الفرق  استيعاب 
الداخلية  ديكوراته  تعكس  الرائعة  الفندق  واجهة  بأسباير. 

امستمدة من العصر اإجليزي الفيكتوري.

نادي المنتخبات الوطنية
يقع نادي امنتخبات الوطنية وسط أسباير زون، ويطل على سبعة 
مساحة  ويوفر  طابقن  على  مبني  وهو  القدم.  لكرة  ماعب 

تفاعلية مرافق التدريب والترفيه لفرق كرة القدم.

مستشفى سبيتار الرياضي
جراحة  ي  وامتخصصة  الرائدة  العامية  امؤسسة  هي  سبيتار 
العظام والطب الرياضي واأولى من نوعها ي منطقة اخليج. ي 
الطرف  ي  التوسعة  زون  أسباير  مؤسسة  افتتحت   ،2015 مايو 
التوسعة ي شكل مبنى  تأتي هذه  الشمالي من سبيتار رسميًا. 

شبه مستقل، يضم 18 عيادة خارجية لتقدم اخدمات العاجية.

Branding and Design | Marketing Communications

Events | Conferences and Exhibitions

Film and Media Production

Consulting

Contact us at:
qatar@�scherappelt.com
qatar.�scherappelt.com
+974 44690877

Your integrated communications 
partner in Qatar.
One agency with local expertise and 
a global network at your �ngertips.

Creative Content Group
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مونديال كرة القدم فيفا 2022
لكرة  العالم  لبطولة  استثنائي  نهائي  تقدم  إلى  قطر  دولة  تسعى 
القدم من الناحية التنظيمية ومن ناحية البنية التحتية. وبالفعل شيدت 
استضافة  امقترحة  اماعب  أول  واإرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
كأس العالم، وذلك من خال أعمال حفر اأساس ملعب الوكرة 
واإعان عن تصميم ملعب البيت ي مدينة اخور، وسينتهي العمل 

فيهما رسميا عام 2018 أي مع انطاق مونديال روسيا.

استاد الوكرة 
مدينة الوكرة هي واحدة من أقدم امناطق القطرية التي مازالت 
من  تخلو  ا  التي  البحرية  بالتجارة  وتعرف  بالسكان،  مأهولة 
اأمواج  فوق  اإبحار  الوكرة  أهل  احترف  وامخاطر.  امغامرة 
التي قد تكون عاتية ي بعض اأوقات على ظهر امراكب التي 
اسُتوحي تصميم استاد الوكرة من أشرعتها. هذا ااستاد امتميز 
بشكله اجريء والعصري امنفتح على امستقبل سيتسع ما يصل 
إلى000  . 40 مشّجع، وسيستضيف مباريات ضمن بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022 حتى دور ربع النهائي، ويعكس روح 

اابتكار والطموح التي ملؤ امكان. 
الذي  الوكرة  استاد  امغامرة:  احترفت  مدينة  استثنائي  استاد 
كرة  عشاق  أنظار  سيخطف  حديد  الشهيرة  امعمارية  صممته 
القدم، وسيثير إعجابهم مظهره اأنيق، وأرضية ملعبه الرائعة، 

وسيكون لدى امشجعن الكثير من اأنشطة التي مكنهم أن 
يقضوا أوقاتهم بها قبل امباريات وبعدها، مثل أخذ نزهة على 
طول الواجهة امائية، أو شراء بعض السلع املية امميزة من 
السوق، أو التجول ي امتحف اكتشاف تاريخ امنطقة الغني.

FIFA World Cup 2022
Qatar	 is	 striving	 to	 organize	 outstanding	 inals	 for	 the	
Football World Cup from the organizational and the 

infrastructural aspects. Indeed, the Supreme Committee 

for Delivery & Legacy in charge of the event has already 

started	building	the	irst	stadiums	to	host	the	World	Cup:	
foundation works of Al-Wakra stadium, design of Al-Bayt 

stadium in Al-Khor are ongoing, and works should be 

inished	in	2018	along	with	the	start	of	FIFA	Finals	2018	
in Russia.

Al-Wakrah stadium

One of Qatar’s oldest continuously inhabited areas, 

Al Wakrah has long been a seafaring trader, its people 

ploughing through the waves on the dhow boats whose sails 

inspired Al Wakrah Stadium. The boldly futuristic shape of 

the 40,000 capacity arena, which will host matches through 

to	the	2022	FIFA	World	Cup™	quarter-inals,	also	mirrors	
the innovative, ambitious spirit of this place.

An extraordinary stadium for an 

adventurous city: designed by late Zaha 

Hadid, the eye-catching stadium will 

impress football fans with its elegant 

looks	 and	 lawless	 pitch.	 Supporters	
will	also	ind	plenty	to	do	before	and	after	
matches, whether it’s taking a stroll along 

the waterfront, buying unique local wares 

at the souq or discovering the area’s rich 

history at a museum.

A	world-class	stadium	to	beneit	
the community: It won’t just 

be visitors from overseas who 

enjoy this wonderful venue. 
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استاد عامي امستوى ي خدمة امجتمع: لن تكون امتعة والفائدة 
بل  العالم،  أنحاء  شتى  من  امكان  هذا  زوار  على  مقتصرة 
سيستفيد أهل الوكرة من امرافق اجديدة التي ستحيط باستاد 
الوكرة مثل امدارس، وقاعة اأفراح، وماعب التنس، وماعب 
اللياقة  وأندية  السباحة،  وأحواض  واامطاعم،  السلة،  كرة 
من  امرجوة  اأمد  طويلة  الفائدة  تعم  وبذلك  وامتاجر،  البدنية، 
هذا امشروع على اجميع، ويسهم ي ترابط هذا امجتمع امتماسك 

بطبيعته بشكل أكبر.
بفارغ  ااستاد  بناء  اكتمال  الرياضي  الوكرة  نادي  ينتظر 
للنادي  الرسمي  ااستاد  امكان  هذا  سيصبح  حيث  الصبر، 
بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك 
بعد تخفيض سعته إلى 20.000 مقعد ويكون جاهزًا احتضان 
أجواء اإثارة واحماسة ضمن مباريات دوري جوم قطر. ي حن 
مشاريع   20.000 عددها  البالغ  اأخرى  بامقاعد  التبرع  سيتم 
تطوير كرة القدم ي مختلف أنحاء العالم، ما يدل مرة أخرة 
على  وقدرتها  الوكرة  بها  تتحلى  التي  اابتكارية  الطبيعة  على 

الترابط والتواصل مع اجميع مهما بعدت امسافات.  

استاد البيت
سوف حتضن مدينة اخور شمالي دولة قطر هذا ااستاد امختلف 
-الطاقة  60000مشّجع  وسيكون  امقاييس،  بكل  غيره  عن 
لدى  مامًا  جديدة  جربة  مع  موعد  على  لاستاد-  ااستيعابية 
وصولهم إليه، حيث سيعيشون على مدرجاته أجواًء كروية غير 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  مباريات  يستضيف  عندما  مسبوقة 

القدم 2022 حتى دور نصف النهائي.
يستوحي  العالم:  استادات  أفضل  ينافس  بامتياز،  قطري  استاد 
بيت  من  اسمه  زون  أسباير  مؤسسة  بتنفيذه  تقوم  الذي  ااستاد 
الشعر، اخيمة التي سكنها أهل البادية ي قطر ومنطقة اخليج 
القطرية،  بالثقافة  وثيق  بشكل  مرتبط  وأنه  التاريخ.  مر  على 
به أهل قطر،  الذي يشتهر  له أن يتصف بكرم الضيافة  فابد 
حيث سيستضيف استاد البيت - مدينة اخور الضيوف من شتى 
جربة  ليعيشوا  الفرصة  لهم  مقدمًا  حفاوة،  بكل  العالم  أنحاء 

مفعمة بعبق التقاليد القطرية اأصيلة.
ويحاكي  قطر  ماضي  من  هام  بجزٍء  ااستاد  تصميم  يحتفي 
امستقبلية،  امجتمعية  امتطلبات  احسبان  ي  واضعًا  حاضرها، 
وسيكون  امتطلبات،  هذه  تلبي  مختلفة  مرافق  سُيحاط  حيث 
القائمون  سيسعى  حيث  للبيئة،  الصديقة  للتنمية  موذجًا  إنشاؤه 
اللجنة  ترسخها  التي  ااستدامة  أهداف  لتحقيق  مشروعه  على 
العليا للمشاريع واإرث. باإضافة إلى كونه صرحًا عامي امستوى 
القدم قطر 2022،  العالم لكرة  بطولة كأس  باستضافة  يليق 
سيصبح هذا ااستاد موذجًا يحتذى ي عالم إنشاء ااستادات ي 

امستقبل. 

Schools, a wedding hall, tennis courts, basketball courts, 

restaurants, a swimming pool, gyms and marketplaces 

are just some of the new amenities that will accompany 

Al Wakrah Stadium. Residents will see great long-term 

beneits	from	the	project,	which	will	bring	their	tightly	knit	
community even closer together.

The local football team, Al Wakrah Sports Club, will also be 

looking forward to the arena’s completion. After the 2022 

FIFA World Cup Qatar™ it will become the club’s home, 

with a reduced capacity of 20,000 guaranteeing an electric 

atmosphere for their Qatar Stars League matches. The 

other 20,000 seats will be donated to football development 

projects overseas, once again demonstrating Al Wakrah’s 

innovative nature and ability to connect with far-off lands.

Al-Bayt Stadium in Al-Khor

Fans arriving at this 60,000-capacity arena will have never 

seen anything like it. A giant tent structure will cover this 

whole stadium in the northern city of Al-Khor. The stadium 

will host matches right through to the 2022 FIFA World 

Cup™	semi-inals.

A uniquely Qatari stadium, to rival the best in the world: 

Delivered by Aspire Zone Foundation, the stadium takes 

its name from bayt al sha’ar – tents historically used by 

nomadic peoples in Qatar and the Gulf region. In common 

with Qatar’s famously hospitable people, Al Bayt Stadium 

– Al-Khor City will welcome guests from far and wide, 

entertaining them and inviting them to experience the 

country’s traditional culture.



Excellent support for your business!

Reflex Middle East FZE Silicon Oasis Headquarters Building – P.O. Box 342067 – Dubai / UAE

We offer optimal solutions for Cooling Systems and Hot Water Applications, 

with long-term proven German Know How and excellent quality to deliver 

energy effi cient as well as customized solutions for your business.

We offer optimal solutions for Cooling Systems and Hot Water Applications, 

with long-term proven German Know How and excellent quality to deliver 

www.reflex.de/en/

41 w

Storatherm Aqua AF 300/1

303 L

I                   I I

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

A

2015 812/2013

bt bavaria TOOLS:                    

German manufacturer for laser welded diamond tools for professionals, dealers and distributors

Your beneits with “bt bavaria TOOLS”
§	Compliance with the very highest quality standards

§	Genuinely ”Made in Germany“

§	We comply with EU standard EN13236 and ISO 9001

§	Ongoing development of producion processes and tools
§	Reliability and long experience

§	Sustainability with our green policies

§	Member of VDS

§	We create your exclusive product range together

§	Maximum Safety and quality

Our philosophie: 

Success is based on partnership. We are open to your ideas, problems and quesions. Trust and fairness are a mater to us. 

bt bavaria TOOLS GmbH
Gewerbering 1

86510 Ried
www.bt-bavariatools.com

T a k e  t h e  r o a d  t o  s u c c e s s  w i t h  u s ! 
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Moving home is regarded as one of the most stressful events in a 
human life. I have heard people comparing it as the third disastrous 
event – Death – Divorce - Relocation and I personally believe it 
is true as a relocating family needs concentrate a lot of sentimental, 
inancial and geographical issues all at the same time. I myself 
have discussed closely to hundreds of families across the globe, 
given them guidance and comfort during my 15 years of removals 
industry service. 

I really like the caption used in Emovers – NO MESS NO STRESS. 
The best way to remove the stress from moving day is to plan ahead, 
think about what you need to do before your move and organise 
yourself and your time. Whether it is a big international relocation 
or a across the street move, anything that you plan and do before the 
move date will reduce your stress.

Here are a few points out of my experience and shared by my 
customers:

Start planning at least 45days in advance. Sort out what to carry 
and what not.

Inform your children, specially your teenaged ones as they are the 
ones most affected.

Call for couple of reputed moving companies for estimate. Once you 
have the estimates clarify with them the technical terms prescribed 
in the estimate. Ask them the certiications they have or associations 
they have membership. Check out their website, a professional 

looking website shows that this is their main profession and not 
some part time job. Look at reviews about their services, see what 
people have said about them for previous jobs completed. Ask for 
some contacts of reference to talk to someone they have done work 
for in the past and ind out their honest opinion  
Check that they have the relevant insurance to cover your valuables 
in transit

If you are renting your property, make sure you give notice to your 
landlord

Notify utility and other related departments of your relocation

About Emovers: Emovers Started modestly as a simple Home 
Relocation company in 2003 in UAE, E-Movers spread it’s wings 
to Qatar in 2011. Since the inception E Movers has been catapulted 
as the industry leader in delivering integrated removal solutions. 
Today Emovers is recognized as a giant in Qatar and UAE removals 
industry with over 500 Employees, over 80000 sft warehouse and 
other infrastructure.

We are proud to say that we have a customer satisfaction of 97% 
and over 70% of our business is through word of mouth. E-Movers 
provides an array of services such as home and ofice relocation, 
furniture installation plus short- and long-term storage to numerous 
established clients spread across the region.

About Author

Abraham Antony who heads Emovers in Qatar has over 15 years 
of experience in removal industry working in different part of the 
world like Singapore, India and Qatar. Originally from India Has 
travelled the world and lived as an expatriate for years and moved 
many times. 

INTERNATIONAL RELOCATION ESSENTIALS

V-LINE, a valued partner: Shared values, shared ways, shared success
As one of the world’s most important suppliers of 
original spare parts directly from the manufacturer 
to industrial plant customers, V-LINE is a valued 
strategic partner for effi cient MRO service models 
in the Kingdom of Saudi Arabia since more than 
35 years, having already been repeatedly honoured 
with high awards.

In the Arab business world, V-LINE is highly regarded 
as a strong and innovative representative of German 
medium-sized businesses and their typical values, 

which have many parallels and equivalents to Arab 
values.

“The similarity of values creates trust. And mu-
tual trust has always been the best and strongest
foundation for the joint path to our shared suc-
cess”, says V-LINE-founder and CEO Detlef Daues: 
“This is exactly what has been also the topic of our 
presentation at the Heritage and Culture Festival in 
Janadriyah 2016 – an event, which we were proud 
to be part of.” www.v-line.com

V-LINE EUROPE GmbH
Borsigring 11, 31319 Sehnde
Germany

V-LINE SAUDI ARABIA Ltd.
Offi ce No 401, 4th Fl., Fanateer, Jubail
Kingdom of Saudi Arabia

Phone: +49 (5138) 7008-0
Telefax: +49 (5138) 7008-61
E-Mail: v-line@v-line.com

Phone: +966 (13) 3479016
Telefax: +966 (13) 3479014
E-Mail: mideast@v-line.com
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استضافة تجمع الثقافات معًا
الدوحة،  العاصمة  من  الشمال  إلى  كيلومترًا   60 اخور  مدينة  تبعد 
وصيد  اللؤلؤ  عن  بحثًا  بالغوص  اجغراي  موقعها  نظرًا  وتشتهر 
الساحل.  على  للعيش  البادية  أهل  جذب  الذي  اأمر  وهو  اأسماك، 
وبفضل طبيعتها امميزة واجاذبة مختلف الثقافات، كانت اخور خيارًا 
مثاليًا احتضان أحد استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أكبر  عدد  إلى  بفوائده  ااستاد  سيصل  البطولة،  انتهاء  بعد 
من الناس حول العالم، حيث سيتم فك مقاعد اجزء العلوي من 
القدم 2022 وتكون  العالم لكرة  امدرجات بعد بطولة كأس 
قابلة للنقل مامًا مثل بيوت الشعر احقيقية ومنحها للدول النامية 
خصال  عن  مة  ذلك  وي  الرياضية،  امرافق  لبناء  حتاج  التي 

الكرم واجود التي تشتهر بها قطر.

 استاد الريان 
من  مقربة  على  القطرية  امدن  أعرق  إحدى  الريان  مدينة  تقع 
الدوحة ي الطريق إلى الصحراء القطرية ذات اجمال الطبيعي، 
وهي على موعد مع بزوغ فجر جديد ي امستقبل القريب. ُتعرف 
كما  اأصيلة،  للثقافة  أهلها  وحب  بالتاريخ  بتمسكها  الريان 
كرة  أندية  أكثر  أحد  الرياضي-  الريان  -نادي  ناديها  يعتبر 
القدم شعبية ي قطر. يتميز مجتمع الريان بالترابط والتماسك، 
ويكن كل مشاعر الواء كرويًا لناديه الذي سيكون له ملعب 
جديد يتسع لقرابة 000 . 40 مشّجع خال مباريات بطولة كأس 
الريان  وتتوق  النهائي.  ربع  دور  حتى   2022 القدم  لكرة  العالم 
وصوب  حدٍب  كل  من  القادمن  القدم  كرة  بعشاق  للترحيب 

وتتيح لهم الفرصة للتعرف على التقاليد القطرية اأصيلة. 

The stadium design honors Qatar’s past and present, while 

keeping one eye on the future of the community. With 

the sustainability goals of the Supreme Committee for 

Delivery	&	Legacy	irmly	 in	mind,	 its	 creation	will	be	a	
model of green development. Facilities for the community 

will	spring	up	around	it.	As	well	as	providing	a	irst-class	
venue for the 2022 FIFA World Cup Qatar™, this arena will 

become a shining example for future stadium construction.

A host bringing cultures together: Just 60 kilometers north 

of Doha, Al-Khor is a city famous for its pearl diving 

and	 ishing,	 whose	 charms	 tempted	 traditionally	 desert-
dwelling people to the coast. Al-Khor’s ability to bring 

cultures together made it a natural choice for hosting a 

2022 FIFA World Cup™ stadium.

After the tournament, the arena will reach even more 

people around the globe – in a remarkable way. Like a true 

nomad’s tent, it will be portable. The top tier of seating will 

be removed following the 2022 FIFA World Cup™ and 

given to developing nations that need stadium seating – a 

lasting reminder of Qatar’s generous spirit.

Al-Rayyan Stadium

An exciting new dawn is coming to one of Qatar’s most 

traditional cities, which sits close to Doha on the way to 

beautiful desert landscapes.

Al-Rayyan is known for its love of history and local culture, 

as well as its hugely popular football team – Al-Rayyan 

Sports Club. The close-knit community here is deeply 

committed to the team, whose new arena will host up to 

40,000 fans at 2022 FIFA World Cup™ matches through to 

quarter-inal	stage.	Al-Rayyan	will	welcome	football	fans	
from around the world with open arms, eager to show them 

the rich culture of Qatar.

Built on the site of Ahmed Bin Ali Stadium, the new 

Al- Rayyan Stadium will incorporate symbols of Qatari 

culture into its spectacular undulating façade. The facilities 

surrounding the venue will also mirror the country, with 

sand dune-shaped structures recalling the beautifully wild 

lands to the west.

Thanks to its location on the edge of the desert, preserving 

nature and its gifts has long been a priority in resilient Al 

Rayyan – and this arena will be no different. The Supreme 

Committee for Delivery & Legacy will deliver the venue 

using environmentally friendly building materials and 

practices. There will even be a renewable energy generation 

system on site.

Every part of the stadium district has been designed with 

sustainability in mind. After the 2022 FIFA World Cup 

Qatar™ has come to a close, almost half of the stadium’s 

40,000 modular seats will be removed and given to football 

development projects abroad. The smaller post-tournament 

arena will enable Al Rayyan to maintain the intimate, 

neighborly character it is famous for.
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بنى استاد الريان اجديد ي موقع استاد أحمد بن علي، وستتزين 
واجهته اخارجية امتموجة برموز مثل الثقافة القطرية بكل روعة. 
شكل  وتتخذ  قطر،  طبيعة  باملعب  اميطة  امرافق  تعكس 
الكثبان الرملية، ي دالة على الطابع الصحراوي اجميل اممتد 

غربي الباد. 
يستقي املعب صفاته اإنشائية من منطقة الريان التي حتضنه، 
تتميز موقع جغراي محاٍذ للصحراء، ما يجعلها أكثر  والتي 
لطاما  التي  ومصادرها  الطبيعة  على  امافظة  على  حرصًا 
حرص  لذا  امنطقة،  أهل  حياة  ي  كبرى  أهمية  اكتسبت 
اللجنة العليا للمشاريع واإرث على استخدام مواد بناء ومارسات 
صديقة للبيئة ي إنشاء ملعب الريان اجديد، كما سيضم اموقع 

نظامًا لتوليد الطاقة امتجددة.
اأجزاء  تصميم  عند  ااعتبار  بعن  ااستدامة  معايير  أخذت 
كأس  بطولة  انتهاء  وبعد  باملعب.  اميطة  للمنطقة  امكونة 
ااستيعابية  الطاقة  القدم قطر 2022، ستنخفض  العالم لكرة 
سيتم  حيث  النصف،  إلى  مقعد   40 . 000 من  امكون  للملعب 
تفكيك النصف اآخر من امقاعد ومنحها مشاريع تطوير كرة 
القدم حول العالم، وسيمّكن املعب بحجمه اجديد بعد البطولة 
به  الذي عرفت  الود واألفة  الريان من امافظة على طابع  أهل 

منطقتهم منذ القدم. 

استاد مؤسسة قطر 
تنتشر ي محيط استاد مؤسسة قطر امناظر الطبيعية اجميلة وعدد 
امتطورة،  اأبحاث  ُجرى  حيث  الرائدة،  العامية  اجامعات  من 
قصارى  يبذلون  أكادمين  من  وامعرفة  العلم  الطاب  ويستقي 
جهدهم ليكونوا مصدر إلهام أجيال قادمة من امبتكرين. تعج 
هذه امنطقة بأكملها بااختراعات واابتكارات، مقترنة بتحلي 
كل من فيها بروح العزمة واإصرار على جعل بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2022 دافعًا حقيقيًا للتنمية ااجتماعية والبشرية، 
وهذا ليس بغريب على مكان يعد البيت الذي يحتضن مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية امجتمع.

وسيسع استاد مؤسسة قطر 40.000 مشجع، اإ أن بعد استضافته 
مباريات كأس العالم وصوًا إلى دور ربع النهائي، سيظهر إسهامه 
امباشر ي التنمية الدولية جليًا، حيث سُتخفض سعته إلى 25.000 
مقعد وسيتم التبرع بامقاعد امتبقية لبناء استادات ي دول نامية، 
ولن  العالم.  أرجاء  جميع  ي  اللعبة  بهذه  الشغف  نشر  ي  مساعدة 
يؤثر هذا اانخفاض ي الطاقة ااستيعابية على جماليات املعب، 
بل سيضفي على منحنياته العصرية شعورًا رائعًا بأن هذا امكان 
قد ُصمم ليحتضن اجماهير بكل ود مع ااحتفاظ بأجواء اإثارة 

راسخة فيه. 

ستتمكن اجماهير من الوصول بسهولة إلى استاد مؤسسة قطر 
مدينة  قلب  عن  يبعد  ا  أنه  ما  امترو،  أو  امركبات  باستخدام 
التبريد  تقنيات  وستضمن  كيلومترات،  سبعة  سوى  الدوحة 
بطولة  استادات  جميع  ي  احال  هو  كما  هنا  اموجودة  امتطورة 
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 احفاظ على درجة حرارة 

Qatar Foundation Stadium

Welcome to Education City, a vibrant center of knowledge 

and innovation, with an unforgettable 40,000-seat stadium 

at its heart.

The landscape around Qatar Foundation Stadium is dotted 

with leading universities, where cutting-edge research is 

conducted and academics inspire their students to be their 

best selves. This whole area, the home of Qatar Foundation 

for Education, Science and Community Development, 

buzzes with invention and a determination to make the 

2022 FIFA World Cup™ a true catalyst for social and 

human development.

Its most direct contribution to international development 

will come after it has hosted matches through to the 

quarter-inals	stage	of	the	tournament.	The	arena’s	capacity	
will be reduced to 25,000, and 15,000 seats will be donated 

to stadiums in developing countries, helping cultivate a 

passion for the game around the globe. 

This reduction in capacity will also add to the intimate, 

inclusive feeling created by the venue’s ultra-modern 

curves, which will encircle fans and keep the atmosphere 

irmly	in	the	arena.

Supporters will be able to reach the stadium easily by 

either road or metro, with Doha’s bustling city center just 

seven kilometers away. As with all 2022 FIFA World Cup 

Qatar™ stadiums, advanced cooling technologies will 

ensure comfortable temperatures year-round for players 

and fans, while access for fans with disabilities will be 

excellent. Those looking for even more comfort can enjoy 

the game from hospitality and VIP areas. 
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معتدلة على مدار العام ليشعر الاعبون وامشجعون بالراحة التامة، 
كما سيوفر تصميم ااستاد للجماهير من أصحاب ااحتياجات 
اخاصة سهولة الوصول والتنقل بشكل يسير، أما الذين يتطلعون 
ااستمتاع  فبإمكانهم  الراحة،  درجات  أعلى  على  احصول  إلى 

مشاهدة امباريات من مناطق الضيافة وكبار الضيوف.
امساحات  امكان  إلى  وصولهم  مجرد  امشجعون  يرى  سوف 
اخضراء اجميلة وامرافق امتطورة اميطة بااستاد، والتي روعَي 
امرافق  هذه  تضم  وااستمرارية.  ااستدامة  معايير  بنائها  ي 
ي  السلة  وكرة  التنس  وماعب  القدم،  لكرة  تدريب  ماعب 
للغولف،  وملعبًا  امائية،  للرياضات  ومركزًا  الطلق،  الهواء 

وعيادة صحية، وفنادق، ومتاجر.
سوف تكون هذه امرافق متاحة ي امقام اأول لطاب مؤسسة 
قطر ولهيئة التدريس واموظفن، ومن امفترض أن يصبح ااستاد 
كأس  بطولة  انتهاء  بعد  للسيدات  الوطني  قطر  منتخب  مقرًا 
رمزًا  قطر  مؤسسة  استاد  سيكون   .2022 القدم  لكرة  العالم 
لابتكار وااستدامة والتقدم لعقود قادمة، وذلك ماشيًا مع رؤية 
واللجنة  قطر  مؤسسة  من  كل  وأهداف   ،2030 الوطنية  قطر 

العليا للمشاريع واإرث.

ماعب أخرى قيد اإنشاء
مازالت أعمال التصميم جارية على ثاثة استادات لبطولة كأس 
حتى  لذلك  الوقت  كامل  آخذين   ،2022 القدم  لكرة  العالم 
نضمن أن تكون هذه ااستادات مؤهلة كسابقاتها منح عشاق 

كرة القدم أفضل جربة مكنة. 

As they arrive, fans will see many green spaces and state-

of-the-art amenities surrounding the venue, all built with an 

eye on sustainability and the future. Facilities will include 

football training pitches, outdoor tennis and basketball 

courts, an aquatics center, golf course, health clinic, hotels 

and shops.

Other ongoing Stadiums

The Supreme Committee for Delivery & Legacy is still 

working on designs for three of the 2022 FIFA World 

Cup™ stadiums, taking time to ensure that they provide 

football fans with the best experience possible. 

Lusail Stadium

Around 15km north of Qatar’s capital, Doha, a 21st century 

city is taking shape. Lusail City will eventually become 

home to 200,000 people who will enjoy its parks, marinas, 

businesses, theme park and one of the 2022 FIFA World 

Cup Qatar™ stadiums.

While	the	inal	design	is	still	taking	shape,	Lusail	Stadium	
is scheduled to host the opening and closing ceremonies, 

games throughout the tournament and the main event itself 

–	the	2022	FIFA	World	Cup™	inal.	
Fans will get to games via upgraded roads, the Doha 

Metro or the Lusail Light Rail Transit system – a suitably 

green method of transport for this city of the future.

Ras Abu Aboud

To the east of Doha’s city center, a new waterfront stadium 

will rise up in the Ras Abu Aboud area, looking out towards 

the futuristic skyscrapers of the West Bay district. 

The	design	of	this	arena	has	yet	to	be	inalized,	but	it	will	
hold at least 40,000 football fans and will feature – like all 

of our stadiums – a natural grass pitch, hospitality areas, 

and	 stadium	 air	 conditioning.	 Global	 architecture	 irm	
Populous, which has designed some of the most famous 

sporting venues in the world, is working on proposals for 

the stadium.

Legacy proposals include transforming the stadium site into 

a mixed-use urban neighborhood after the 2022 FIFA World 

Cup™, providing housing for Qatar’s rapidly expanding 

population.	How	our	stadiums	beneit	local	people	is	just	as	
important to us as the experience of football fans in 2022.
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 استاد الوسيل
ُترسم  الدوحة،  القطرية  العاصمة  شمالي  كم   15 قرابة  بعد  على 
ستستقطب  لوسيل.  مدينة  والعشرين،  احادي  القرن  مدينة  مامح 
وامراسي،  بامتنزهات،  والتمتع  فيها  للعيش  نسمة  لوسيل 000 . 200 
امدينة  جانب  إلي  امدينة،  بها  تزخر  التي  واأعمال  التجارة  وفرص 
الترفيهية وواحد من استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. 

وعلى الرغم من أن التصميم مازال قيد الرسم، من امخطط أن 
يستضيف استاد لوسيل حفلي افتتاح واختتام البطولة، والعديد 
من مباريات البطولة امثيرة، واأهم من ذلك أن كأس البطولة 
بطولة  نهائي  ااستاد  يستضيف  أن  بعد  لوسيل  سماء  ستعانق 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
سيتمكن امشجعون من الوصول إلى امباريات عبر الطرق امّدثة، 
أو مترو الدوحة، أو خدمة النقل اخفيف مدينة لوسيل، وهي وسيلة 

مواصات مناسبة وصديقة للبيئة تتميز بها مدينة امستقبل.

 راس بوعبود
الواجهة امائية  إلى الشرق من وسط مدينة الدوحة، يبزغ استاد 
اجديد كشروق الشمس ي منطقة راس أبو عبود التي تعكس 
أشعتها على ناطحات السحاب العصرية ي منطقة اخليج الغربي 

على اجهة امقابلة. 
لم يتم وضع اللمسات النهائية على تصميم هذا ااستاد، إا أنه 
جميع  مثل  وسيتميز  مشجع،   40 . 000 عن  يقل  ا  ما  سيحتضن 
استاداتنا بأرضية ذات عشب طبيعي، ومناطق للضيافة، وأنظمة 
امكّلفة  العامية  امعمارية  الهندسة  شركة  تعمل  للهواء.  تبريد 
بامشروع على وضع مقترحات لتصميم ااستاد، وهي الشركة 

التي صممت عددًا من أشهر امنشآت الرياضية ي العالم. 
من امقترح أن يتحول ااستاد ي مرحلة اإرث بعد بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2202 إلى حي عصري متعدد ااستخدامات، 
موفرًا وجهة سكنية جديدة لسّكان قطر الذين يتزايدون بشكل 
سريع، فاهتمامنا باستفادة أهل قطر من ااستادات يوازي حرصنا 

على تقدم جربة متميزة لعشاق كرة القدم ي 2202.

 الثمامة
يدير  الثمامة،  منطقة  ي  وحديدًا  اجنوبية،  الدوحة  أحياء  ي 
ااحاد القطري لكرة القدم أربعة ماعب لكرة القدم. ستكون 
هذه اماعب اجذور التي ستنمو لتصبح استادًا حديثًا يحتضن ما 
ا يقل عن 000 . 40 مشجع، عندما يستضيف مباريات من بطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2022 حتى دور ربع النهائي. سيستخدم 
ااستاد -مثل جميع استاداتنا- تقنيات تبريد متطورة للحفاظ على 

درجة حرارة مريحة لاعبن، واجماهير، وامسؤولن. 
أن  بعد  مقعد   20 . 000 إلى  ااستاد  تخفيض سعة  يتم  أن  امخطط  من 
لاستخدام  أنسب  منشأة  إلى  ليتحول  البطولة،  عن  الستار  تسدل 
املي، على الرغم من أن اخطط لم تصل إلى مراحلها النهائية، اجتمع 
سكان  مع  العليا  للجنة  التابع  امجتمعي  التواصل  فريق  من  مثلون 

منطقة الثمامة مناقشة طموحاتهم امتعلقة بإرث ااستاد طويل اأمد. 

Al-Thumama

In Doha’s southern suburbs, in the Al-Thumama area, there 

are four football pitches run by Qatar Football Association. 

From these roots will grow a modern stadium holding at 

least 40,000 fans, which will host games through to the 

2022	FIFA	World	Cup™	quarter-inals.	In	common	with	all	
of our stadiums, it will use advanced cooling technologies 

to maintain a comfortable temperature for players, fans and 

oficials.

After	the	tournament	has	inished,	there	are	plans	to	reduce	
the arena’s capacity to 20,000 – to result in a venue better 

suited	to	local	needs.	While	plans	have	yet	to	be	inalized,	
community engagement representatives from the SC have 

already met with local residents to discuss what they would 

like to the stadium’s long-term legacy to be.
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أنشأ صاحب السمّو اأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
مشاركة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر امسند مؤسسة 
ي  اأساس  حجر  ووضعا  امجتمع.  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
الّسدرة  شجرة  السمّو  صاحبا  واتخذا   ،1995 سنة  أغسطس 
شعاًرا للمؤسسة. وهي شجرة جذورها عميقة، تنمو ي الصحراء 
قطر،  صحراء  ي  بكثرة  ومتواجدة  الطبيعة،  قساوة  وتتحّدى 

ولها حظوة لدى أهل البلد. 
العالم  مستوى  على  التعليمية  امؤسسات  أجود  من  امؤسسة  ُتعّد 
وااقتصادية  البشرية  القدرات  تطوير  على  وتعمل  العربي 
وااجتماعية والبيئية لدى الشباب، وتوّفر معرفة نوعية وخيارات 
متعّددة للحصول على أرقى التعليم ي مؤّسسات ُيشهد لها بالتمّيز 
على النطاق العامي، مستِندة ي ذلك إلى رؤية قطر 2030 التي 

تهدف إلى جعل اقتصاد قطر قائما على امعرفة. 
يشرف على مؤسسة قطر مجلس أمناء له دور استشاري، ويديرها 

مجلس إدارة يتكون على النحو التالي:
رئيس مجلس اإدارة: صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر امسند 

نائب الرئيس: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني
محمد  الدكتور:  الطاقة  وزير  سعادة  اإدارة:  مجلس  أعضاء 
بن صالح السادة، سعادة وزير امالية: علي بن شريف العمادي،  
الدكتور عبداه بن حسن الكبيسي، د. مازن جاسم اجيدة، 

السيد سعد إبراهيم امهّندي.

Qatar Foundation for Education, Science and Community 

Development was founded by His Highness Sheikh Hamad 

Bin Khalifa Al Thani, the Father Amir, and Her Highness 

Sheikha Moza bint Nasser Al Misnad. In August 1995, 

they inaugurated it and chose the Sidra tree as its logo. It 

is deep-rooted tree that grows in the desert and challenges 

harsh natural conditions. It is particularly appreciated by 

Qatari citizens.

Qatar	Foundation	 is	 one	 of	 the	inest	 education	 facilities	
in the Arab region. It strives to develop human, economic, 

social and environmental capacities among youth, and 

provides quality knowledge and several choices to gain 

high-level education in world-recognized educational 

institutions, supported by Qatar Vision 2030 that aims to 

transform Qatari economy into a knowledge-based one.

Qatar Foundation has a Board of Trustees with an advisory 

function. It is managed by a Board of Directors composed 

as follow:

Chairperson: Her Highness Sheikha Moza bint Nasser Al Misnad

Vice Chairperson: HE Sheikha Hind bint Hamad Al Thani

Members of the Board of Directors: HE Ali Shareef Al 

Emadi Minister of Finance, HE Mohammed Saleh Al Sada, 

H.E. Dr. Abdullah Bin Hussain Al-Kubaisi, Dr. Mazen 

Jassim Jaidah, Engineer Saad Ebrahim Al Muhannadi.

Qatar Foundation comprises branches of prestigious 

universities,	scientiic	research	institutes,	primary	education	
academies, and ICT companies:

Qatar Foundation for 

Education, Science and 

Community Development

مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع
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وتتكّون مؤسسة قطر من فروع جامعات مرموقة ومعاهد للبحث 
ي  مختصة  وشركات  اأساسي  للتعليم  وأكادميات  العلمي 

تكنولوجيا ااتصال والنشر:
جامعة حمد بن خليفة: تختّص ي الترجمة وتعطي خريجيها درجة 

اماجستير،
كلية القانون: تعطي درجة اماجستير ي القانون،

والعلوم  العلوم  هندسة  ي  تختّص  الهندسية:  العلوم  كلية 
امستدامة  والبيئة  اُمستدامة  والطاقة  الطبية  والعلوم  البيولوجية 
والطاقة واموارد. تعطي درجة البكالوريوس ودرجة اماجستير،؛

كلية الدراسات اإسامية: تختص ي الفقه امعاصر والسياسة 
اإسامي  والفكر  اإسامي  والتمويل  اإسام  ي  العامة 
ومقارنة  اإسامية  والدراسات  امعاصرة  امسلمة  وامجتمعات 
اإسامية.  امجتمعات  ي  والعمارة  احضري  والتصميم  اأديان 

ُتعطي خريجيها دبلوم ودرجة البكالوريوس.
جامعة الدراسات التجارية العليا إتش إي سي باريس: تختص ي 

إدارة اأعمال، وتعطي درجة اماجستير؛
اأحياء  وعلوم  اأعمال  ي  تختّص  ميلون:  كارينيجي  جامعة 
درجة  وُتعطي  امعلومات  وأنظمة  احاسوب  وعلوم  احاسوبية 

البكالوريوس؛
واإسامي  العربي  العالم  آثار  ي  تختّص  اجامعية:  لندن  كلية 
درجة  وُتعطي  وامعارض،  امتاحف  وإدارة  اآثار  حفظ  ودراسات 

البكالوريوس ودرجة اماجستير؛

Hamad bin Khalifa University Translation and Interpreting 

Institute: specialized in translation, delivers Master degrees;

HBKU Law School: Delivers Juris Doctor;

HBKU College of Science and Engineering: Computer 

Engineering, Data Science, Cybersecurity, Sustainable 

Energy, Biomedical and Biological Sciences. Delivers BS 

and Master degrees;

HBKU Faculty of Islamic Studies: Master in Islamic 

Studies and Finance;

HEC Paris in Qatar: Executive MBA and Masters;

Carnegie Mellon University in Qatar: BSc in Biological 

Sciences, Business Administration, Computational 

Biology, Computer Science, Information Systems;

University College London Qatar: Master in Archaeology 

of the Arab and Islamic World, Conservation Studies, 

Museum and Gallery Practice;

Virginia Commonwealth University in Qatar: MFA and 

BFA in Design Studies, Fashion Design, Graphic Design, 

Interior Design, Painting & Printmaking;

Weill Cornell Medical College in Qatar: MD, Pre-Medical 

Program, Medical Program;

Texas A&M University at Qatar: BSc, MS, M Eng. in 

Chemical Engineering, Electrical and Computer Engineering, 

Mechanical Engineering, Petroleum Engineering, Chemical 

Engineering, Chemical Engineering;
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جامعة فرجينيا كومنولث: تختّص ي دراسات التصميم وتصميم 
والطباعة  والرسم  الداخلي  والتصميم  الغرافيك  اأزياء وتصميم 
لتطوير  أكادمّية  درجات  دون  ومجتمعّية  تدريبية  دورات  وتوّفر 

القدرات الذاتية؛
كلية الطب وايل كورنيل: تدّرس الطب ولها برنامج حضيري ما 

قبل الطب تعطي درجة دكتوراه ي الطب؛
الكيميائية  الهندسة  ي  تختّص  أم:  أند  إي  تكساس  جامعة 
والهندسة الكهربائية وهندسة احاسوب والهندسة اميكانيكية 

وهندسة البترول. تعطي درجة البكالوريوس ودرجة اماجستير؛
الدولّية  والسياسات  الشؤون  ي  تختّص  جورجتاون:  جامعة 
واإقليمة.  والعربية  اأمريكية  والدراسات  الدولي  وااقتصاد 

تعطي درجة البكالوريوس؛
اإعامي  والتواصل  الصحافة  ي  تختّص  نورثوسترن:  جامعة 

وتعطي درجة البكالوريوس؛
والعلوم  اإنكليزية  اللغة  ي  الطاب  يؤّهل  اأكادمي:  اجسر 

وتكنولوجيا امعلومات؛
الروضة حتى  تعليما مختلًطا من  تقّدم لأطفال  أكادمية قطر: 
والدراسات  والفنون  العربية  اللغة  وتدّرس  عشر  الثاني  الفصل 
والتكنولوجيا  والعلوم  الدينية  والتربية  والرياضيات  اإسامية 
ختامها  ي  الطالب  يتحّصل  وااجتماعية.  اإنسانية  والدراسات 

على البكالوريا الدولية؛

Georgetown University - School of Foreign Service in 

Qatar: BSc in Foreign Service and International Politics, 

Foreign Service and Culture and Politics, Foreign Service 

and International Economics, American Studies, Arab and 

Regional Studies;

Northwestern University in Qatar: BSc in Journalism, 

Communications;

Academic Bridge Program: Preparatory studies in English, 

sciences and IT;

Qatar Academy: Qatar Academy (QA) is an International 

Baccalaureate World School, and is also accredited by the 

New England Association of Schools and Colleges and the 

Council of International Schools;

Qatar Academy Al-Khor: Bilingual studies from 

kindergarten to 12th grade. Arabic, English, Math, sciences, 

Islamic and social sciences, IT, music, arts and sports;

Awsay Academy: Awsaj Academy is a grades 1 to 12 

school that addresses the needs of students with learning 

challenges, and an outreach center that provides evaluation 

and professional development services to the community;

Al-Wakra Academy: Bilingual studies from kindergarten to 

12th grade. Arabic, English, Math, sciences, Islamic and 

social sciences, IT, music, arts and sports;

Qatar Leadership Academy: in partnership with the Qatar 

Armed Forces, was designed to take a holistic approach to 

youth development, by providing the highest standards of 

education to develop young men into future leaders;

Qatar Academy Sidra: Co-educational, English medium 

school, Preschool 3 to Grade 8, Arabic, Arts, English, 

Islamic Studies, Math, Physical Education, Sciences, 

Technology, Humanities/Social Studies, Foreign Language;

Qatar Music Academy: Flexible programs to learn and 

practice music instruments and percussion for all;

Qatar Philharmonic Orchestra: comprising 101 

professional musicians;

Qatar Environment and Energy Research Institute: focuses 

on addressing the national grand challenges of energy and 

water security;

Qatar Biomedical Research Institute: established to tackle 

diseases prevalent in Qatar and the Middle East, with a 

focus on developing translational biomedical research and 

biotechnology;

Doha International Family Institute: its vision is to be 

recognized as a global knowledge leader on issues facing 

the Arab family through research, policy, and outreach;

Qatar National Research Fund: fosters original, 

competitively selected research in engineering and 

technology, physical and life sciences, medicine, 

humanities, social sciences, and the arts;

http://www.difi.org.qa/
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إلى  الروضة  من  اللغة  ثنائي  تعليًما  توّفر  اخور:  قطر-  أكادمة 
والرياضيات  واإنكليزية  العربية  اللغة  س  وُتدِرّ الثامن.  الصف 
وتكنولوجيا  وااجتماعية  اإسامية  والدراسات  والعلوم 

امعلومات واموسيقى والفنون والتربية البدنية؛
اأول  الصف  من  اللغة  ثنائي  تعليمها مختلط  العوسج:  أكادمية 
اإنكليزية  واللغة  الرياضيات  ُتدّرس  عشر،  الثاني  الصّف  إلى 
البدنية  والتربية  العربية  واللغة  والعلوم  ااجتماعية  والدراسات 

والدراسات اإسامية والفنون وتكنولوجيا امعلومات والصحة؛
مختلًطا  تعليًما  لأطفال  تقّدم  الوكرة:  قطر-  أكادمية 
العربية  اللغة  ُتدّرس  الثالث.  الصف  إلى  الروضة  من  اللغة  ثنائي 
واإنكليزية والفنون والدراسات اإسامية والرياضيات والتربية 

البدنية والعلوم والتكنولوجيا والدراسات ااجتماعية؛
السابع  الصف  من  للبنن  داخلية  مدرسة  للقادة:  قطر  أكادمية 
إلى الصف الثاني عشر، تعتمد على اللغة اإنكليزية ي تدريس 

برامجها؛ ي ختامها يتحّصل الطالب على البكالوريا الدولية؛
أكادمية قطر السدرة: تعليمها مختلط، تعتمد اللغة اإنكليزية 
من  امدرسة  قبل  ما  بسن  تهتم  برامجها،  تدريس  ي  باأساس 
ثاث سنوات حتى الصف الثامن، وتدّرس اللغة العربية والفنون 
والتربية  والرياضيات  اإسامية  والدراسات  اإنكليزية  واللغة 
البدنية والعلوم والتكنولوجيا والدراسات اإنسانية والدراسات 

ااجتماعية واللغات اأجنبية؛
التعلم  وامرنة  الرائدة  برامجها  تتيح  للموسيقى:  قطر  أكادمية 

والتدريب على اآات اموسيقية واإيقاع للجميع؛
أوركسترا قطر الفلهارمونية: تضّم مئة وواحد عازًفا محترًفا؛

الوطنية  التحديات  يجابه  والطاقة:  البيئة  لبحوث  قطر  معهد 
الكبرى امتعّلقة بالطاقة وامياه؛

اأمراض  على  بحوثه  يركز  احيوي:  الطب  لبحوث  قطر  معهد 
اانتقالية  الشرق اأوسط ويطّور  دولة قطر ومنطقة  امنتشرة ي 

ي مجالي الطب احيوي والتكنولوجيا احيوية؛
بحوثا  ُجري  معرفية  مؤسسة  لأسرة:  الدولي  الدوحة  معهد 
اأسرة  مّس  التي  اأولوية  ذات  بالقضايا  ُتعنى  سياسات  وتصوغ 

العربية وتفّعل مبادرات التوعية والتواصل اخارجي؛ 
العلمي  البحث  يرعى  العلمي:  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق 
الهندسة  ي  تنافسي  أساس  على  امبتكرة  اأبحاث  ويشّجع 
والعلوم  والطب  واحياتية  الفيزيائية  والعلوم  والتكنولوجيا 

اإنسانية والعلوم ااجتماعية والفنون؛
معهد قطر لبحوث احوسبة: يجابه التحدّيات الكبرى ي مجال 

احوسبة ويلّبي اأولوّيات الوطنية للنمو والتطوير؛
الفعاليات  وينّظم  يقّدم  وامؤمرات:  امعارض  لتطوير  قطر  معهد 
اخاّصة  البيئّية  امنظومة  أهمّية قصوى إجاح  موليا  والنشاطات 

بااجتماعات؛
ملكات  وتصقل  امعرفة  تنشر  الوطنية:  قطر  مكتبة  مكاتب 

اإبداع وُتعّزز اابتكار وحافظ على التراث اإسامي؛

Qatar Computing Research Institute: focused on tackling 

large-scale computing challenges that address national 

priorities for growth and development;

Qatar National Convention Center: organizes events and 

activities focusing on the environmental systems dedicated 

to exhibitions;

Qatar National Library: its mission is to spread knowledge, 

nurture imagination, cultivate creativity, and preserve the 

nation’s heritage for the future;

Sidra Medical and Research Center: a groundbreaking 

hospital, research, and education institution, currently 

under construction in Doha that will focus on the health and 

wellbeing of women and children regionally and globally;

Qatar Foundation Housing and Residence Life: 

Philanthropic activities;

Hamad Bin Khalifa University Student Center: in 

collaboration with its international partners, provides 

unparalleled opportunities in higher education, research, 

funding, and career prospects;

Qatar Foundation Visitors Center: assists visitors to 

discover Qatar Foundation centers;

Qatar Foundation Recreation Center: advanced facilities 

for recreational use;

Qatar National Convention Center:	 large	 and	 lexible	
choices to organize events, environmental-friendly and 

sustainable facilities;
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عاجية  مؤسسة  هو  والبحوث:  للطب  السدرة  مركز  مكاتب 
الرعاية الصحية لأطفال والنساء  يوّفر  وبحثية وتعليمية رائدة، 

على الصعيدين اإقليمي والعامي؛
العمل  مجال  ي  ينشط  السكانية:  واحياة  اإعاشة  مكتب 

اخيري؛
شركائه  مع  يتيح  خليفة:  بن  حمد  جامعة  ي  الطاب  مركز 
الدولين فرًصا قّيمة ي مجال التعليم العالي والتمويل والبحوث 

وآفاق التطور الوظيفي؛
مركز الزوار؛ يرشد الزائرين مختلف فروع مؤسسة قطر؛

مرافق  على  ويشتمل  ترفيهية  خدمات  يقّدم  الترفيهي:  امركز 
ا؛ متطّورة جًدّ

مركز قطر الوطني للمؤمرات: يتيح للمنظمن اختيارات واسعة 
البيئة  على  امافظة  مواصفات  بأعلى  مصّمم  وهو  ومرنة، 

وامستويات امستدامة؛
العربية  اخيول  لتربية  العالم  مستوى  على  رائد  مركز  الشقب: 

وامافظة على نسلها ويشّجع امجتمع امدني على امشاركة؛
ُيصّمم مدًنا مستدامة جمع بن  للمباني اخضراء:  مركز قطر 

النباتات الطبيعية اخضراء والتصميم امعماري اُممَيّز؛

Al-Shaqab Equestrian: its mission is to be a global leader 

in preserving, improving, and promoting the Arabian horse 

breed through setting the highest standards in breeding, 

show, equestrian arts, and equine welfare while encouraging 

community participation;

Qatar Green Building Council:	a	non-proit,	membership-
driven organization providing leadership and encouraging 

collaboration in conducting environmentally sustainable 

practices for green building design and development in 

Qatar;

Arab and Islamic Heritage Collection Building: purchased 

old and rare manuscripts and historic artworks allowing 

visitors to appreciate aspects of Arab-Islamic heritage;

Mathaf: Arab Museum of Modern Art is home to a unique 

permanent collection that offers a rare comprehensive 

overview of modern Arab art;

Qatar Diabetes Association: provides useful and up-to-date 

information that will help patients understand the reality of 

diabetes, ways of living with it, and abidance with proper care;

Reach Out To Asia: Together with partners, volunteers, 

and local communities, Reach Out to Asia works to ensure 

that people affected by crises across Asia and around the 

world have continuous access to relevant and high-quality 

primary and secondary education;

Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press): aims 

to publish books of excellence and originality in English 

and Arabic; promote the love of reading and writing; and 

to transfer publishing and related skills to Qatar through 

regular internships and secondments;

Vodafone Qatar: Communications Company;

MEEZA: leader provide of IT solutions in Qatar;

Qatar Science & Technology Park: the national agency 

charged with executing applied research and delivering 

commercialized technologies in four areas: Energy, 

Environment, Health Sciences, and Information and 

Communication Technologies;

Msheireb Properties: Estate Company founded to support 

QF goals and participate in the achievement of Qatar Vision 

2030. Among its projects the neighborhood of “Msheireb 

Heart of Doha”;

Qatar Solar Technologies: specialized in solar energy 

production through production of HQ polysilicon to meet 

the international demand on solar energy sources. Provides 

main components of photoelectric energy that helps in 

lowering gas emission and protecting environment for 

future generations.



115

Q
at

ar
 -

 G
er

m
an

y 
2
0
1
7

من  مقتنيات  له  واإسامي:  العربي  التراث  مجموعة  مبنى 
مخطوطات وكتب قدمة ونادرة وحف تاريخية مّكن الزّوار من 

ااطاع على نفائس وكنوز التراث العربي واإسامي؛
العربي  الفن  من  دائمة  مجموعة  يعرض  للفن:  العربي  امتحف 

ز؛ الفريد واممَيّ
ر امعلومات اجديدة وامفيدة مرض  اجمعية القطرية للسكري: ُتوِفّ
التعامل  السكري لتساعد امرضى على فهم حالتهم ّما يسّهل 

مع امرض، وتقّدم الرعاية السليمة؛
ي  اجودة  عالي  تعليًما  ُتوّفر  آسيا:  نحو  اخير  أيادي  مؤّسسة 
بن  العاقات  إرساء  ع  وُتشِجّ والثانوية  اابتدائية  امرحلتن 

امجتمعات وتضمن استمرار التعليم ي امناطق امنكوبة؛
والروايات  الُكتب  تنشر  للنشر:  بن خليفة  مؤسسة جامعة حمد 
وتوّفر  والكتابة  القراءة  وتشّجع  واإنكليزية  العربية  باللغتن 

دورات تدريبية ي الغرض للمجتمع امدني؛
شركة فودافون: تختص ي مجال ااتصاات؛

شركة ميزة: امزود الرائد حلول تكنولوجيا امعلومات ي دولة 
قطر؛ 

واحة العلوم والتكنولوجيا: ُجري أبحاثا تطبيقية وتوّفر تقنيات 
والعلوم  والبيئة  الطاقة  مجال  ي  التجاري  لاستخدام  صاحة 

الصحّية وتكنولوجيا امعلومات وااتصاات؛
مشيرب العقارية: شركة تطوير تأّسست لتدعم أهداف مؤسسة 
قطر وتساهم ي حقيق رؤية قطر 2030. ومن بن مشاريعها حي-

مشيرب قلب الدوحة-؛
توليد  ي  متخصصة  الشمسية:  الطاقة  لتقنيات  قطر  شركة 
اجودة  عالي  البوليسيليكون  إنتاج  خال  من  الشمسية  الطاقة 
بهدف تلبية الطلب العامي امتزايد على مصادر الطاقة الشمسية. 
تسهم  التي  الكهرضوئية  للطاقة  اأساسية  امكّونات  وتوّفر 
اأجيال  أجل  من  البيئة  وحماية  احرارية  اانبعاثات  انخفاض  ي 

القادمة.

for fire protection.

Rudolf Hensel GmbH

Germany

Lauenburger Landstraße 11

21039 Börnsen

Phone +49 40 721062-10 

E-mail: info@rudolf-hensel.de

www.rudolf-hensel.de

AUDAX-Keck GmbH 

Germany

Weiherstraße 10

75365 Calw 

Phone +49 7051 1625-0 

E-mail: fire@audax.de

www.renitherm.com

AL GHORAIRI and Partners

PO Box 3547 – Doha, Qatar 

Phone: +974 4432-4959, E-mail: ghorairi@qatar.net.qa 

Contact: R. Vijaya Kumar (Division Manager)

Mobile: +971 5555 3486

Contact:

How RENITHERM works: 

In case of fire, intumescent coatings  

expand to form a foam barrier which  

is 30–50 times thicker. 
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رؤية قطر 2030 خطة تنموية أطلقت ي شهر أكتوبر 2008 من 
قبل اأمانة العامة للتخطيط التنموي ي دولة قطر.

”إّن الرؤية الوطنية لدولة قطر حدد ااجاهات العامة للمستقبل 
وتبرز القيم التي تعكس طموحات شعب قطر وأهدافه وثقافته. 
اأساسية  اخيارات  الرؤية  ستبّن  امستقبل  على  الضوء  وبإلقاء 
طاقات  تسّخر  فإنها  الوقت  وبنفس  القطري.  للمجتمع  امتاحة 

القطرين لتطوير أهداف مشتركة توجه مستقبلهم.

إّن هذه الرؤية ُتعنى بالنتائج العامة امستهدفة ا بتفاصيل الوصول 
ااستراتيجيات  إعداد  خاله  من  مكن  عام  إطار  فهي  إليها. 

واخطط التنفيذية اأكثر تفصيا.

تهدف الرؤية الوطنية إلى حويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة 
متقدمة قادرة على حقيق التنمية امستدامة وعلى تأمن استمرار 

العيش الكرم لشعبها جيا بعد جيل.«

Qatar National Vision 2030 is a development plan launched 

in October 2008 by the General Secretariat for Development 

Planning in the State of Qatar.

“The	 National	 Vision	 deines	 broad	 future	 trends	 and	
relects	 the	 aspirations,	 objectives	 and	 culture	 of	 the	
Qatari people. By shedding light on the future, the Vision 

illuminates the fundamental choices that are available to 

Qatari society. Simultaneously, it inspires Qatari people to 

develop a set of common goals related to their future.

Qatar’s	 National	 Vision	 deines	 the	 long-term	 outcomes	
for the country as a whole rather than the processes for 

reaching these outcomes. It provides a framework within 

which national strategies and implementation plans can be 

developed.

The National Vision aims at transforming Qatar into an 

advanced country by 2030, capable of sustaining its own 

development and providing for a high standard of living for 

all of its people for generations to come.”

QATAR VISION 2030 رؤية قطر 2030
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ترتكز رؤية قطر 2030 على أربع دعامات:

التنمية البشرية: تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من 
بناء مجتمع مزدهر؛

على  قادر  ومتنوع  تنافسي  اقتصاد  تطوير  ااقتصادية:  التنمية 
الوقت  ي  امعيشة  من  عال  مستوى  وتأمن  ااحتياجات،  تلبية 

احاضر وي امستقبل؛

على  مستند  وآمن  عادل  مجتمع  تطوير  ااجتماعية:  التنمية 
اأخاق احميدة والرعاية ااجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل 

مع امجتمعات اأخرى؛

التنمية البيئية: إدارة البيئة 
بشكل يضمن اانسجام والتناسق 

بن التنمية ااقتصادية وااجتماعية 
وحماية البيئة.

Qatar Vision 2030 is built over four diverse and 

complementary pillars:

Human Development: Development of all its people to 

enable them to sustain a prosperous society.

Economic Development: Development of a competitive 

and	diversiied	economy	capable	of	meeting	the	needs	of,	
and securing a high standard of living for, all its people 

both for the present and for the future.

Social Development: Development of a just and caring 

society based on high moral standards, and capable 

of	 playing	 a	 signiicant	 role	 in	 global	 partnerships	 for	
development.

Environmental 

Development: Management 

of the environment such 

that there is harmony 

between economic growth, 

social development and 

environmental protection. 
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Germany and the State of Qatar traditionally have excellent 

ties. Not only in business relations but also in the rich 

cultural exchange, that lats since decades. The upcoming 

bilateral Year of Culture is an outtanding example for this 

long-lating relationship. 

German companies contribute in Qatar’s visions to further 

develop and diversify the economy. On the other side, Qatar 

is engaged in Germany throughout trusworth invetments. 
German and Qatari partners proit from this far-reaching 

exchanges. The Football World Championship 2022 is an 

outtanding evidence of the high development of Qatar and 

its important role in the world. Many German big as well 

as medium sized companies contribute in designing and 

building up tadiums and infraturcture for the upcoming 
championship.

For sure, Qatar is one of the important partners for German 

indutry in the region. With an expected growth rate of 

3.4 percent in 2017 Qatar’s economy is till promising. 
Cooperation in all sectors has allowed both sides to prosper 

in the pat and to ofer many mutually beneicial business 
opportunities in the future. The trade volume between 

the two countries reached more than 2.5 Bn euro in 2015 

and the trade volume increased again with more than 25 

percent in the irt half of 2016.

These positive developments clearly demontrate 
the enormous potential of Qatari-German relations. 

Businesspeople from both sides are continuously exploring 

new cooperation possibilities. In this regard, cultural 

exchange, for example in the entertainment indutry as 
well as in the sports sector, ofers huge potential. In order to 
foter the high-potential qatari-german ties, the Ghorfa Arab-

German Chamber of Commerce and Indutry organises many 
high-level events such as the Qatar Business & Invetment 
Forum. In cooperation with the Qatar Chambers of Commerce 

and Indutry our chamber enhances networking, provides 

valuable information and ofers top-notch consulting.

For a successful tart of the Year of Culture, I wish a bright 

future for the qatari-german relation and hope to further 

trengthen the long-term trategic partnership between the 
two nations. The cultural heritage of both sides is a perfect 

connecting point to further trengthen the ties between the 
two nations.

In 2022 at the latet, when the whole world is looking 

on Qatar hoting the Football World Championship, the 

german-qatari relationship will be visible for all. Because 

many tadiums, as well as cities, treets and buildings 
are build with support of many German companies, 

who go hand in hand with qatari partners to make the 

championship a fetival for the hole world and to realize 
the qatari visions.

توجد تقليديا روابط متازة بن أمانيا ودولة قطر، وهي ا تقتصر 
على العاقات التجارية بل متد كذلك للمبادات الثقافية الثرية 
مثاا  القادمة  الثنائية  الثقافية  السنة  وُمّثل  عقود.  منذ  امتجذرة 

بارًزا لهذه العاقة طويلة اأمد.
ُتسهم الشركات اأمانية ي رؤية قطر الساعية لتطوير ااقتصاد 
خال  من  أمانيا  ي  حاضرة  قطر  فإّن  امقابل  وي  وتنويعه. 
استثماراتها اجديرة بالثقة. ويستفيد الشركاء اأمان والقطريون 
من هذه امبادات واسعة الطيف. وُمّثل بطولة العالم لكرة القدم 
وعن  قطر  تشهده  الذي  العظيم  التطور  على  قاطعا  دليا   2022
كبريات  من  العديد  وتساهم  العامية.  الساحة  على  امهم  دورها 
تصميم  ي  احجم  متوسطة  الشركات  وكذلك  الشركات 

اماعب وتشييدها وي البنية التحتية للبطولة القادمة.
ما من شك ي أّن قطر أضحت من أهم الشركاء للصناعة اأمانية 
ي امنطقة. وبفضل نسبة النمو التي ستبلغ 3.4 بامئة سنة 2017، 
يظّل ااقتصاد القطري اقتصاًدا واعًدا. ي اماضي، سمح التعاون 
ي كل القطاعات لكا الطرَفن باازدهار، ويتيح ي امستقبل 
التبادل  حجم  بلغ  للطرَفن.  امفيدة  التجارية  الفرص  من  العديد 
التجاري بن البلدين 2.5 مليار يورو سنة 2015، وقد ارتفع بنسبة 

25 ي امئة ي النصف اأول من سنة 2016. 
اإمكانيات  إلى  وضوح  بكل  اإيجابية  التطورات  هذه  تشير 
باستمرار رجال  اأمانية. ويستكشف  القطرية  للعاقات  الهائلة 
اأعمال من الطرَفن إمكانيات التعاون اجديدة. وي هذا الصدد 
الصناعات  مجال  ي  هائلة  إمكانيات  الثقافية  امبادات  تقّدم 
تعزيز  وبهدف  الرياضي.  القطاع  امثال وي  الترفيهية على سبيل 
تنّظم  الكبيرة،  اإمكانيات  ذات  اأمانية  القطرية  الروابط 
الفعاليات  من  العديد  اأمانية  العربية  والصناعة  التجارة  غرفة 
القطري.  والتجارة  ااستثمار  منتدى  غرار  على  امستوى  رفيعة 
غرفتنا  تنّشط  القطرية،  والتجارة  الصناعة  غرف  مع  وبالتعاون 
شبكة العاقات وتوفر امعلومات القّيمة وتقّدم ااستشارات من 

الدرجة اأولى.
زاهًرا  مستقبا  أمنى  الثقافية،  للسنة  ناجحة  انطاقة  أجل  من 
للعاقات القطرية اأمانية وأرجو أن تتعّزز الشراكة ااستراتيجية 
نقطة  للطرَفن  الثقاي  التراث  وُيعّد  الشعَبن.  بن  امدى  طويلة 

تواصل مثالية من أجل توطيد الروابط بن الشعَبن.
وي سنة 2022 على أقصى تقدير عندما تتجه أنظار العالم برّمته 
القدم، ستكون  العالم لكرة  بطولة  تستضيف  التي  قطر  نحو 
من  العديد  أّن  ذلك  للعيان.  واضحة  القطرية  اأمانية  العاقات 
اماعب وكذلك امدن والطرقات والبنايات ّم بدعم من عديد 
شركائها  مع  جنب  إلى  جنبا  تعمل  التي  اأمانية  الشركات 
ولكي  العالم  لكل  حقيقيا  مهرجانا  البطولة  جعل  القطرين 

حقق قطر رؤيتها.

سعادة عبدالعزيز اخاي
اأمن العام لغرفة الصناعة والتجارة 

العربية اأمانية

H. E. Abdulaziz Al-Mekhlai
Secretary General of the Arab-German 

Chamber of Commerce and Industry

 Wordكلمة



120

٢
٠١

٧
ا 

ني
ما

- أ
ر 

ط
ق

شكر وتقدير
نــوّد أن نعــرب عــن خالــص شــكرنا وتقديرنــا لــكّل طاقم الســفارة 
ــى دعمهــم وتفانيهــم، وخصوًصــا ســعادة  ــا عل ــة فــي ألماني القطرّي
ســفير دولــة قطــر لــدى جمهوريــة ألمانيــا ااتحاديــة عبدالرحمــن بن 
محمــد الخليفــي، والســيد عبدالعزيــز حســن الحــاج، الســكرتير 

الثالــث، ورؤســاء الهيئــات وكّل مــن أســهم فــي هــذا الكتــاب.

بجزيــل  نتقــّدم  »الســفير«،  شــركة  ونشــر  تصميــم  الكتــاب 
الشــكر للســيد ســعود بــن محمــد اأحمــدي رئيــس مجلــس اإدارة 
لمجموعــة الســفير وللســيد ايريــك أوهايــون )رئيــس المشــروع(
ولرئيــس التحريــر الســيد عبدالــودود العمرانــي، ولفريــق التحريــر 
علــى مســاعدته القّيمــة وصبــره والجهــود التــي بذلهــا كــي ُيْبِصــَر 

ــور. ــاب الن هــذا الكت

والشــكر موصــول لمترجــم الكتــاب إلــى اإنكليزّيــة، واآنســة 
غادة برابيه والســّيد بنيامين مورية على أســهامهما ومشــاركتهما 

فــي هــذا المشــروع الممّيــز.

وأيضــا شــكر خــاص لرئيــس قســم التصميــم الســيد عبدالرحمــن 
التعمــري علــى كّل الجهــود التــي بذلهــا فــي هــذا الســياق.

هــذا  أبصــر  لمــا  لواهــا  التــي  الراعيــة  الجهــات  دعــم  ونثّمــن 
الكتــاب النــور، ونتمّنــى لهــا النجــاح فــي مشــروعاتها ومبادراتهــا 

. لمســتقبلّية ا
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