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 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
 

العملة المستخدمة في دولة قطر ھي 
الریال القطري، سعر الصرف ثابت  فھو  

 دوالر امریكي . 3.64
 

 درھم . 100ویقسم الریال القطري إلى 
 - 1فئة العملة الورقیة من العملة القطریة ھي 

 لایر . 500 –100 –50 - 10 - 5
 

یمكنك العثور بداخل المدینة على العدید من 
الصرافات المنتشرة خاصة في االماكن 

 السیاحیة ومراكز التسوق الكبرى .
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 جھاز الصراف اآللي 
 

یمكنك مشاھدتھ وقت وصولك إلى مطار 
قطر الجدید او في المناطق السیاحیة او 

 مراكز التسوق الكبرى  .

 

 



المفتاح الدولي  :  - 5    
 
 
 

   
 
 
  

الطقس   - 8    

 

تتمركز حرارة الجو في قطر 
من شھر مارس إلى شھر 
 اكتوبر ، فیكون حار جدا .

 

 

اما اذا كنت من عشاق الجو 
المنعش وترغب في زیارة قطر 

والھواء طلق ومنعش فعلیك  
 زیارتھا من نوفمبر إلى مارس .

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة . 2یقدر عدد السكان في قطر حوالي   

 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة اللغة العربیة واغلب االماكن السیاحیة 
 یتحدثون االنجلیزیة  
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Santa Lucia 

 

 

 

+974 

ال یوجد مفتاح دولي لمدن قطر فقط علیك 
 بادخال ھذا الكود ثم االتصال بالرقم الذي تریده 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

  Ooredooمن افضل الشركات القطریة والتي جاءت باسم جدید 

ھي من افضل الشركات لشراء بطاقات الجوال .     

 

لایر رصید  25لایر وتحتوي على  50اما للبطاقة المدفوعة مسبقا فاالفضل (ھال كارت ) وھي بسعر 
مجاني ، یمكنك شرائھا من المطار او العدید من االماكن المختلفة في مدینة قطر ، یتوجب علیك ابراز 

 جواز سفرك او الھویة للشراء بطاقة الجوال .

 

 

 لمزید من االطالعات 

www.ooredoo.qa 

ننصحك بشراء ھال كارت ، في حالة اردت البقاء في قطر اكثر من یوم ، افضل بكثیر من استخدام بطاقتك 
 الخاصة ببلدك ولك حریة االختیار .

 

أغلب الدول العربیة یمكنھا 
استخدام البطاقة المحلیة في 

قطر بید ان التكلفة 
للمكالمات سوف تكون غالیة 

جدا لذلك ننصحك بشراء 
بطاقة لجوالك من الدولة 

 المتجھة الیھا  .
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www.ooredoo.qa


المیاه   - 10   

 

ال یمكنك استخدام میاه الصنبور (الحنفیة ) 
للشرب في قطر ، واالفضل استخدام المیاه 

المعدنیة والتي تتوفر في السوبر ماركت 
 والبقاالت وغیرھا من االماكن ،

 

سعر القنینة  من لایر إلى ریالین ونصف     

 

 

 

البقشیش  - 11   

اغلب الفنادق الكبرى والمطاعم الكبرى كذلك تضیف البقشیش 
 إلى الفاتورة ، فلیس من الضرورى دفع اي مبلغ .

اما في االماكن االخرى ، الیتوجب علیك دفع البقشیش ولكن في 
حالة رضاك عن الخدمة التي تقدم في احدى ھذه االماكن وودت 

ریاالت . 3ذلك ، فال تبلغ فقط من لایر إلى   

علم قطر  - 12   

 

 

على شكل مستطیل ، لونھ عنابي یخترقة لون 
رؤوس تظھر تحدید من 9ابیض وتفصل بینھم 

 الون العنابي .

اللون االبیض یعني السالم ، اما اللون العنابي 
 فھو یعني دماء الشھداء . 
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