
 

 

 

 

 
 

 

 

 واقع النقل البري في قطر
 مين بن خيرةدمحم األ

 

 
 



 :المقدمة

تمكاهم  قتااي  وتحيق  مقة  تاافسةةتسعى العديد من الدول في الوقت الحاضر لمواكبة التطور اال   
من بسط نفوذهم االقتااي  في العالم، ويولة قطر من بقن الدول التي حييت نهضة اقتاايية في شتى 

العديد  ة التحتةة، وأيى ذلك لخل  اقتااي قو  أصبح يضاهيالمجاالت، مما ساعدها على الاهوض بالباة
ساحاول في هذه الورقة التطرق لواقع الباةة التحتةة في قطر من خالل التركقة على و من الدول العالمةة، 
 :ةتةفي قطر، وذلك بعرض العااصر اآلعاار الايل البر  

 .واقع النقل البري في قطر -1

 .2221بكة النقل البري مشاريع البنية التحتية لش -2

 حافالت النقل العام -3

 (.الريل)سكك الحديد  -4

 :واقع النقل البري في قطر -1

شهدت يولة قطر خالل الساوات اليلقلة الماضةة نموا سريعا في تعداي السكان، ماحوبا بتوسع "  
التحتةة ليطاع الايل  اقتااي  قو ، وقد تطلب ذلك إيخال المةيد من التطورات والتحديثات على الباةة

همةة المتةايد  ليطاع الايل ألل نظراة والخدمةة المتاوعة، و البر  لدعم اليطاعات االقتاايية والاااعة
البر  في تعةية نمو وتاافسةة اقتااي يولة قطر، يواصل اليطاع جهويه الرامةة إلى تطوير باةة تحتةة 

من استثماراتها % 59، فيد خاات الدولة 3020الوطاةة  تهارؤيو متيدمة تتواف  مع أهداف قطر 
كقلو  00900الضخمة في الباةة التحتةة لمشاريع تاظةم الايل البر  بهدف زياي  طول الطري  السريع إلى 

 (30320وزار  الخارجةة، "0 )3030نفيا جديدا بحلول العام  20جسر و  300متر، باإلضافة إلى بااء 

، هاوتيدم الركقة  األساسةة في تطور البلدان دةة التحتةة التي تععلى البااقتااي الدول يتركة إن    
على غرار كأس  هاوتاظةمحتضان العديد من األحداث ايولة قطر قطعت أشواطا كبقر  في  باعتبار أن

، كل 3033العرب األخقر الذ  جرى في شهر جانفي، باإلضافة إلقبالها على تاظةم كأس العالم صةف 
في الطرقات وكذا شبكة الايل ة التحتةة للدولة خاصة من أجل تطوير الباة افعيا دتع هذه األحداث

 0والمواصالت، من أجل تسهقل تايل الةوار وكذا المشجعقن للفرق العربةة واألوروبةة

 :2221مشاريع البنية التحتية لشبكة النقل البري  -2



الذ  يمثل إضافة مهمة ، "باح األحمدمحور ص"افتتاح  3032من أهم مشاريع الباةة التحتةة في العام " 
ة بقن جاوب البالي وشمالها عبر مدياة الدوحة، كما يل البر  في قطر، وحلية وصل رئةسلشبكة الا

افتتحت جمةع الطرق أمام الحركة المرورية، ضمن أعمال الحةمة الرابعة لمشروع تطوير الطرق والباةة 
ثاني ( الالندمارك)افتتاح سابع جسر على تياطع أم لخبا  التحتةة بالماطية الاااعةة بالدوحة، فضال عن

أعلى جسر في قطر بطول واحد كقلومتر ضمن أعمال مشروع محور صباح األحمد، وغقرها من المشاريع 
المماثلة التي تأتي في إطار توفقر باةة تحتةة متكاملة وشبكة طرق متطور  ومراف  للخدمات في جمةع 

 (30320مؤشرات اقتاايية الفتة ومشاريع عمالقة، 00 3032قطر "0 )أنحاء الدولة

 :للنقل الدولي البري " التير"قطر تنضم لنظام .. خليجيا   5الـ: 1-2
أعلن االتحاي الدولي للايل البر  رسمةًا تفعقل اتفاقةة الايل البر  الدولي للعبور في يولة قطر باظام "   
ى االتفاقةة، ويساعد انضمام قطر إلى االتفاقةة في ، لتابح بذلك خامس يولة خلةجةة تاضم إل"التقر"

خل  ممرات نيل ومواصالت تجارية أكثر فاعلةة في ماطية الخلةج والعالم، كما يضمن توصقل البضائع 
، التابع "التقر"بشكل آمن وسر ، ويعد نظام الايل البر  الدولي للعبور باظام  وإلقها من قطر هاوتسلةم

الدولي الوحقد الذ  يسمح بايل البضائع من بلٍد آلخر عبر بلدان العبور إذا اقتضى لألمم المتحد ، الاظام 
األمر، ويتم نيل البضائع في مياورات شحٍن آماة ومعتمد  من قبل السلطات الجمركةة عبر هذا الاظام 

لس األمم المتحد ، وبانضمام يولة قطر يرتفع عدي يول مجراف والمعترف به والمدعوم من متعدي األط
التعاون الخلةجي المطبية لاظام الايل البر  الدولي للعبور إلى خمس يول من أصل ست يول بالمجلس؛ 

 (30320الخلةج أون الين، 0 )سلطاة ُعمان والسعويية واإلمارات والكويت: هي

فدولة قطر قد عةزت من مكانتها العالمةة من خالل فتح مجاالت برية لضمان خل  تجار  وتبايل السلع 
ن خالل طرق آماة محمةة يولةا، وهو ما قد يساهم في نمو االقتااي اليطر ، بحقث تمثل هذه الطري  م

 0جوار مع الدول المجاور  لهاج السلع، وكذا خل  عالقات وحسن من أجل سهولة ترويجديد  إضافة 
 :حافالت النقل العام -3
حوالي )قطر من خالل شبكة نيل واسعة  كل أرجاء يولة" كروه"تغطي حافالت الايل العام والجماعي    
مساء، حقث تاطل  معظم  22:00حتى حوالي  صباحا 0:00قلها من الساعة ، يبدأ تشغ(امسار  90

لكترونةة، حكومة قطر اإل0 )يرب من سوق الذهبالمسارات من محطة الحافالت الدوحة التي تيع بال
30320) 

 :ت العامةبطاقة كروة الذكية الستخدام خدمات الحافال: 1-3
التي يمكن شراؤها وإعاي  تعبئتها من أجهة  ةة الستخدام حافالت الايل العام الذك  يلةم شراء بطاقة كرو    

قطر، أو من مد الدولي ومحطة الحافالت الرئةسة ولؤلؤ  قطر و شراء البطاقات الموجوي  في مطار ح
 :فئات من البطاقاتخالل الماافذ الموجوي  في جمةع أنحاء الدوحة، كما توجد ثالث 



 0ق0ر 20ويمكن إعاي  شحاها، ويستري العمقل سعر البطاقة 0 ق0ر 20البطاقة الكالسةكةة بسعر  -
 0ق0ر 200عاد وصول إجمالي قةمة التعامالت بالبطاقة إلى  ارصقد

ساعة من  30وتستخدم للركوب مرتقن خالل 0 ق0ر 20ساعة المحدوي  بسعر  30البطاقة القومةة  -
 0وقت الشراء

وتستخدم لعدي مرات ركوب غقر محدوي  0 ق0ر 30ساعة غقر المحدوي  بسعر  30البطاقة القومةة  -
 (3032حكومي، بطاقة كرو  الذكةة، 0 )ساعة من وقت الشراء 30خالل 
ا من خالل خدمات الحافالت العامة أن يولة قطر قد قطعت أشواطا كبقر  من حقث التاظةم ويتبقن لا   

شتراك أ  استخدام بطاقة كالسةكةة بحقث يتم ها عاد الدفع، ويكون ذلك إما باالوكذا التسهقل على مواطاق
ق، 0ر 20ي يستر 0 ق0ر 200شحاها كل مر ، ومقةتها أن المتعامل عادما ترتفع قةمة تعامله بالبطاقة 

التي تساعد على االستخدام سواء مرتقن في القوم أو لقوم كامل، بحقث نجد باإلضافة للبطاقات القومةة 
على المواطاقن من جهة، وتساعد في التيلقل من العمال  ءلةة الخاصة بالدفع قد تخف  العبأن هذه اآل

 0واليابضقن من جهة أخرى 
 (:الريل)سكك الحديد  -4

ماه توفقر وسقلة نيل  لشاملة وهو ما يتطلب في جةء رئةسقطر إلى تحيق  التامةة اتسعى يولة "   
أسست شركة سكك جمةع أنحاء البالي، وفي ضوء ذلك جديد  ومستدامة وفعالة لألفراي والبضائع في 

على أن تتولى الشركة مسؤولةة تامةم  بموجب قرار أمقر  نص   3022ي عام ف( الريال)الحديد اليطرية 
نجازها، وتضع شركة إإيارتها وتشغقلها وصةانتها فور  في البالي ثم هاوتطوير كة السكك الحديدية شب
وزار  الخارجةة، : )حلوال ناجحة لتحديات الايل في قطر من خالل مشاريعها العمالقة الثالثة، وهي( الريل)

30320) 

ربط المجتمعات ياخل العاصمة شبكة سكك حديدية متطور  يمتد معظمها تحت األرض ل: مقترو الدوحة -
 0الدوحة وضواحقها

 0شبكة ترام توفر وسقلة نيل مريحة ومالئمة ياخل مدياة لوسقل الجديد : ترام الوسقل -
يربط مدن الشمال والغرب بالدوحة، وسةكون جةءا من شبكة السكك : سكك حديد المسافات الطويلة -

 0الخلةج العربةةالحديدية المخطط لها في يول مجلس التعاون لدول 
، ستشكل هذه الشبكات الثالث ماظومة نيل 3020وبمجري االنتهاء من جمةع المشاريع بحلول عام    

 (30320وزار  الخارجةة، 0 )واحد  ومتكاملة تتةح للركاب التايل بسهولة فةما بقاها

دي من المشاريع تحيق  ع 3020ويتبقن لاا من خالل ما عرضااه سالفا أن يولة قطر ستحاول بمطلع    
الذ  قد يساعد الدولة في فك االختااق ى أرض الواقع، خاصة مشروع مقترو الخاصة بالسكك الحديدية عل

قر المرور  ألن المقترو مساره يكون تحت األرض، أ  عبر األنفاق مما يسهل عملةة نيل الركاب وتوف
يل الحضر ، وكذا من خالل التركقة على التي تمثل الاالراحة لهم وكذا ربح الوقت، إضافة لشبكة الترام 



ربط الدولة بسكك حديدية طويلة المسافات وهو ما قد تسعى من خالله إلى تغطةة مساحة الدولة بةياي  
 0وسائل الايل

 :قائمة المراجع

 :سترجاع من الموقعحكومي إلكتروني قطر ، قطر، تم االموقع 0 خدمة الحافالت(0 03032)حكومي  -02
services#tab2-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/bus 

موقع حكومي إلكتروني قطر ، تم 0 بطاقة كرو  الذكةة الستخدام خدمات الحافالت العامة(0 03032)حكومي  -03
 :االسترجاع من الموقع

services-bus-public-using-for-card-smart-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/karwa 

رجاع من تم االست0 الدوحة0 للايل الدولي البر  " التقر"قطر تاضم لاظام 00 خلةجةاً  9الـ(0 3032)الخلةج أونالين  -02
 http://khaleej.online/2Xom3v : الموقع

 :تم االسترجاع من الموقع قطر،(0 الايل البر  )المواصالت ( 030320 )وزار  الخارجةة -00

-https://www.mofa.gov.qa/%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%

A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA 

تم   الموقع االخبار  الوسقل، الدوحة،0 مؤشرات اقتاايية الفتة ومشاريع عمالقة00 3032قطر ( 030320 )الوسقل -09
 :االسترجاع من الموقع

-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-https://lusailnews.net/article/business/e
-A%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A-2021

-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9

-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9 

 

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/bus-services#tab2
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/bus-services#tab2
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/bus-services#tab2
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/karwa-smart-card-for-using-public-bus-services
http://khaleej.online/2Xom3v
https://www.mofa.gov.qa/%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mofa.gov.qa/%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mofa.gov.qa/%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://lusailnews.net/article/business/e-qatar/29/12/2021/%D9%82%D8%B7%D8%B1-2021-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9

