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:-انًهبو انزٍ رقىو ثهب انهُئخ   

 

انهُئخ انؼبيخ نهغُبحخ ػهً رحىَم قطش إنً وجهخ سائذح نألحذاس انؼبنًُخ فٍ قطبع االجزًبػبد وانًُبعجبد  رؼًم

". MICE" وانًؤرًشاد وانًؼبسض

  

و15,000رًهك قطش حبنُبً يشكضا يخصصب نهًؼبسض رجهغ يغبحزه 
2

، وعززى إضبفخ يشكضٍَ جذَذٍَ نهًؤرًشاد وانًؼبسض 

و95000ثًغبحخ إجًبنُخ رجهغ 
2 

، يب َجؼم يٍ قطش وجهخ ثبسصح نألػًبل وانًؤرًشاد انذونُخ، رهك 2011ثحهىل انؼبو 

. انفؼبنُبد انزٍ  عزجزة انًضَذ يٍ انضواس إنً قطش
 

 

انهُئخ انؼبيخ نهغُبحخ هٍ انًغئىنخ انُىو ػٍ إداسح يشكض انذوحخ نهًؼبسض انزٌ رى افززبحه فٍ فجشاَش، ويشكض انذوحخ 

. 2011نهًؤرًشاد ال َضال رحذ اإلَشبء ويٍ انًقّشس افززبحه فٍ 

  

 2008فقذ شهذ ػبو .  ًَكٍ نهًغبفشٍَ انزًزغ ػهً يذاس انؼبو ثبنًؤرًشاد انجبسصح انًزشافقخ يغ انًؼبسض انؼبنًُخ انًغزىي

.  يؤرًشاً ويؼشضبً حىل يىاضُغ يضم انُفظ وانغبص وانًبل وانزطىَش انؼقبسٌ وانطت120ػقذ َحى 

. كًب رغزضُف انذوحخ ػذداً كجُشاً يٍ انًؤرًشاد انذثهىيبعُخ وانضقبفُخ انجبسصح وانًؤصشح ػبنًُبً 

  

قطش يكبٌ َشي فُه انُبط األيىس ثشكم يخزهف حُش َزجًُّ انًىاطُىٌ أفكبساً جذَذح وَشحجىٌ ثبنضواس كضُىف كشاو 

إَهب وجهخ سفُؼخ انًغزىي رغزقطت انغُبحخ انشاقُخ . وقطش جغش ػجىس ثٍُ انزقبنُذ واالثزكبساد انذونُخ. وأصذقبء أػضاء

نهزشفُه واألػًبل وانطت وانشَبضخ وانزؼهُى ثًُُب رحًٍ رًبيبً رشاصهب األصُم ويبضُهب انغٍُ ورحفظهًب ورغهّظ انضىء 

. ػهُهًب

  

إَُب َقذو انضُبفخ انؼشثُخ انحقُقُخ، وَحبفظ . رىفش قطش عُبحخ يخصصخ نألػًبل يزشافقخ يغ انزغهُالد انزشفُهُخ انفشَذح

َحٍ ال َزطهغ الجززاة انضواس فقظ نًجشد اجززاة . ػهً يبضُُب ورشاصُب ثًُُب َؼًم ػهً جؼم يغزقجهُب حبفالً ثبنفخش واالػزضاص

انًضَذ يٍ انضواس، ثم َغؼً العزقطبثهى ودػىرهى الكزشبف وفهى سوحُب انًغزقهخ ويُهُب إنً انزقّذو، رنك ألٌ قطش رغُّش 

. انطشَقخ انزٍ َشي فُهب انُبط األيىس
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َحٍ . صحُح أٌ انغُبحخ انقطشَخ رشركض ثقىح ػهً األػًبل نكُُب َشَذ نضّواسَب أٌ َغزًزؼىا أًَضب ثزغهُالرُب انزشفُهُخ انفشَذح

ال َزطهغ فٍ قطش ألٌ َكىٌ يقصًذا عُبحًُب ػهً َطبق واعغ ثم َفضم انزشكُض ػهً إثشاص ثالدَب كىجهخ سفُؼخ انًغزىي رىفش 

. خذيبد ػبنُخ انجىدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أهى انًىاقغ انغُبحُخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :منتجع شاطئ سيمين-
ويقدم المنتجع خيارات واسعة من . كيمومترًا من العاصمة الدوحة (55)يقع عمى بعد 

إضافة إلى التسييالت الرياضية . الغرف والشالييات والفمل تطل كميا عمى البحر
. العديدة في المنتجع ووجود عدد من المطاعم المتنوعة

 لاير لألطفال الستخدام 20 رياال في األيام العادية لمكبار و30يدفع زوار المنتجع 
 لاير 2500 لألطفال في أيام الخميس والجمع أما عضوية نادي سيمين فتبمغ 30 رياال لمكبار و50التسييالت والمسبح و 

: كاآلتي (شاممة الضريبة  ) لمدة ستة شيور وتبمغ األسعار اليومية 1600: في السنة لعائمة من خمسة أشخاص ولألفراد 



:  في أيام العطل 
 رياال  2650: والفيال.  رياالً 1850: رياال ، شاليو ألربع أشخاص875: الغرفة

:  في األيام العادية 
  رياال 1950: والفيال.  رياالً 1350: رياال ، شاليو ألربع أشخاص650:الغرفة 

  44765299: ىاتف
  44765298: فاكس
  44765233: الحجز

  انجشَذ االنكزشوٍَ

 

 : منتجع الغارية- 

.  َقغ فٍ يُطقخ انغبسَخ شًبل انجالد وَضى ػذداً يٍ انفهم انًفشوشخ ويالػت نألطفبل وحًبو عجبحخ ويطبػى

  44728000 / 4728888: ىاتف
 44728877: فاكس
 44831001: ىاتف

 
 :حديقة الحيوان-

كيمومترًا من الدوحة عمى طريق سموى وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات والزواحف  (20)تقع ىذه الحديقة عمى مسافة 
.  مساًء يوميًا ماعدا يوم السبت7-3والحديقة مفتوحة من الساعة . والطيور وبيا مدينة ألعاب مصغرة لألطفال

.  ويبمغ رسم الدخول رياالن لمصغار وخمسة رياالت لمكبار
 44585858:ىاتف

 
 :حديقة الرميمة-

. ويمكن الدخول إلييا بدون رسوم. تقع عمى كورنيش الدوحة وتضم مسطحات خضراء والعابًا لألطفال وسوقًا شعبية ومطاعم
 44435348:ىاتف

 
 :حديقة دحل الحمام-

تقع في مدينة خميفة الشمالية وتضم العديد من المسطحات الخضراء وممرات لممشي باإلضافة إلى مالعب مختمفة لألطفال 
. وىي مفتوحة لمعائالت بدون رسم لمدخول 

 44865097:ىاتف
 
 :شاطئ خور العديد-

كيمومترًا عن مدينة الدوحة ويمتاز  (78)يقع عمى الطرف الجنوبي الشرقي ويبعد 
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ىذا الشاطئ الجميل بكثبانو الرممية التي يصل ارتفاع بعضيا إلى حوالي أربعين مترًا، إضافة إلى شواطئ فويرط ودخان 
. وغيرىا

 
 :الجساسية-

وتتميز بمئات  (فويرط)و (الحويمة )سمسمة من الجبال الصخرية المطمة عمى الساحل الشمالي الشرقي لمبالد، تقع بين قريتي
. المنحوتات المنتشرة عمييا ويعود تاريخ بعضيا إلى عصور ما قبل التاريخ

 
 :محمية الميا-

وىي عبارة عن مزرعة لتربية حيوان الميا أنشئت لحماية ىذا النوع الميدد 
 . باالنقراض من ظباء الصحراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أهى انًىاقغ األصشَخ 
 



 

 

 المتـاحــف
 :متحف قطر الوطني

يقع في الجية الشرقية لكورنيش الدوحة ويستعرض المتحف في صالة خاصة تاريخ 
إضافة . قطر الجيولوجي إضافة إلى عرض مجموعة من اآلثار والتحف اإلسالمية

إلى متحف بحري تظير فيو ثروة قطر السمكية وبحيرة صغيرة تعرض فييا المراكب 
. الخشبية التقميدية المصنوعة في قطر

.  مساًء ما عدا يوم السبت7 -4 ظيرًا ومن الساعة 12- 9يفتح يوميا من الساعة 
 44442191: ىاتف

 
 : متحف الفن اإلسالمي

عمى كورنيش الدوحة ويحتضن مجموعة من مقتنيات متحف الفن اإلسالمي يقع 
الفن اإلسالمي من الخزف والمعدن والمجوىرات والخشب والزجاج ويضم مكتبة 

. م2008وقاعة لألنشطة وجناح تعميمي وقد افتتح في نياية عام 
 

: ىناك أيضًا عدد من المتاحف اإلقميمية ىي
 :متحف الخور

يتألف المتحف من طابقين خصصت . كيمومترًا إلى الشمال من الدوحة (57)يقع بمدينة الخور وتبعد عن العاصمة بنحو 
. القاعة األرضية لمحياة األنثروبولوجية وخصصت القاعة العموية لبعض كشوفات التنقيب في موقع الخور

 44721866: ىاتف
 

 :متحف الوكرة
كيمومترًا ويعرض المتحف كل مايتعمق بالحياة البحرية وكذلك  (17)يقع في مدينة الوكرة التي تبعد عن العاصمة بنحو 

. التاريخ الطبيعي
 44643201: ىاتف

 
 :متحف السالح

. ويقع في حي المقطة بإحدى ضواحي مدينة الدوحة. يضم مجموعة نادرة من السيوف والخناجر والبنادق وممحقاتيا 
  44867473: ىاتف

 

http://www.mia.org.qa/
http://www.mia.org.qa/


.  مساءا6-3 ظيرا ومن الساعة 12-9يبدأ استقبال المتاحف لمزوار من الساعة 
 

 :بيت التقاليد الشعبية
ىو المثال الوحيد من نوعو المتبقي في مدينة الدوحة، و يقع في شارع حمد الكبير ويفتح لمزوار من يوم األحد إلى يوم 

 مساًء فقط ويغمق أيام السبت والدخول 6-3 مساًء وفي أيام الجمع من6-3 ظيرًا ومن 12 صباحًا إلى 9الثالثاء من 
. مجاناً 

 
 أىـم القالع
 :قمعة الزبارة

القمعة . كيمومترًا شمال غرب مدينة الدوحة (105)تقع في مدينة الزبارة عمى مسافة 
. مفتوحة لمعامة يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت والدخول مجانا

 
 :(الكوت)قمعة الدوحة 

. ىي من القالع العسكرية القميمة المتبقية في الدوحة وتقع في شارع جاسم بن محمد والدخول إلييا مجاناً 
 

 :قمعة الوجبة
عبداهلل بن جاسم آل ثاني ، / شيدت في أواخر القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسع عشر في عيد المغفور لو الشيخ 

كم جنوب مدينة الدوحة ترجع  (15)حمد بن عبداهلل ال ثاني في فترات متفاوتة وتقع عمى مسافة / كما سكنيا الشيخ 
وتتميز بحجراتيا األرضية . م1893أىمية القمعة إلى المعركة الشييرة التي انتصر فييا أىل قطر عمى القوة العثمانية سنة 

. والعموية واألبراج األربعة وقد تم ترميميا بنفس مواصفاتيا األصمية
 

 :قمعة أم صالل محمد
 كيمومترًا من الدوحة وىي من القالع السكنية ويرجع تاريخ بنائيا إلى أواخر القرن 21تقع بمنطقة أم صالل محمد عمى بعد 

.  التاسع عشر
 

 :برج برزان
 .يقع بمنطقة أم صالل محمد ويعود تاريخ بنائو إلى أواخر القرن التاسع عشر

  

:- المصدر   

 موقع الهٌئة العامة للسٌاحة 



 موقع وزراه الخارجٌة القطرٌة 


