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عادًة ما يتواصل األشخاص مع بعضهم 
البعض للتوصل إلى نتيجة معينة بحيث 

يجمعهم حافز البد منه، وهو جعل 
العالم مكانًا أفضل. يتطور األشخاص 

في الظروف الملهمة ومن خالل تبادل 
المعرفة، ويعتبر تعّلم شيء جديد بمثابة 

إضافة جديدة إلى الفرص المتاحة والتنمية 
غير المتناهية، والطريقة التي يتم فيها 

 تبادل هذه المعرفة هي التي توحد 
كافة التوجهات.

تم وضع تصاميمنا المتميزة ومرافقنا 
االستثنائية بطريقة تعمل على تحفيز 

خيالك ألننا نؤمن بأنه كلما كان الخيال 
 أوسع ساهم ذلك في تعزيز الخبرة 

 أكثر. كما نفخر أيضًا بكون المركز 
من أوائل المباني في العالم التي تتبّنى 

 التكنولوجيا الخضراء، انطالقًا من 
 أن االستدامة هي جزء ال يتجزأ من 

عملياتنا اليومية.

وإلى جانب المؤتمرات، نقدم سويًا 
فعاليات مؤسسية وثقافية عديدة 

ومتنوعة تحت سقف واحد. وقد كان من 
دواعي سرورنا أن نستضيف خالل السنوات 

القليلة الماضية فعاليات دولية مرموقة 
وفنانين مشهورين على مستوى العالم، 

وبعض من ألمع العقول في مجال األعمال 
وساسة متميزون. نحن لسنا مجرد مكان 

فحسب، بل إننا نمثل تجربة بحد ذاتها 
يسعى الجميع ألن يكون جزءًا منها.

 االحتفال 
 بالخيال 
االبداعي
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تعّرف علينا
مرحبًا بكم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات

لقد فتحنا أبوابنا ألول مرة في ديسمبر 2011، ومنذ ذلك الحين وهي تعتبر انطالقة لمغامرة مثيرة. ويشكل 
 مركز قطر الوطني للمؤتمرات ابتكارًا بحد ذاته إلنجاز المهمة التي تتمثل في توفير أماكن تناسب الحدث 

 في قطر بمقاييس عالمية، وقد احتاج ذلك إلى وقت وطاقة والتزام من قبل ألمع المواهب، األمر الذي نتج 
عنه واحدًا من أكثر مراكز المعارض والمؤتمرات رقيًا وتطورًا حتى اآلن. 

موقع متميز
 يعتبر الموقع االستراتيجي الكائن 

في المدينة التعليمية أحد المزايا الفريدة 
التي يتمتع بها مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات. وباعتبار المركز مكانًا يتمتع 
بمقاييس عالمية تم إنشاؤه الستضافة 

األبحاث الدولية والمؤتمرات والمعارض 
القائمة على المعرفة، فإننا في مركز 
قطر الوطني للمؤتمرات نحرص على 

جمع أفضل العقول النيرة في العالم في 
مكان واحد. ونظرًا لوقوعه إلى جانب واحة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا ومركز السدرة 
للطب والبحوث، والجامعات المعروفة 

على الصعيد الدولي، فضاًل عن مؤسسات 
البحوث والتكنولوجيا، فإننا نتمتع بالقرب 

من هذه الشركات والتواصل مع ألمع 
الشخصيات التي تعمل لديها.

ويضاف إلى ذلك سهولة الوصول إلى 
المزايا التي تقدمها المدينة التعليمية، 

ابتداًء من ملعب جولف دولي للبطوالت 
فيه 18 حفرة، ونادي فروسية بمعايير 

دولية، وحتى الفنادق التي ترحب بزائريها 
مثل فندق الشقب و Premier Inn، إلى جانب 

مطعم للمأكوالت الطازجة من المزرعة 
إلى المائدة. كذلك فإن المدينة التعليمية 

تقدم أيضًا مجموعة من الخيارات الترفيهية 
وخدمات الضيافة التي تبعد بضعة دقائق 

فقط عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 
مما يجعل األمور أكثر عملية وسهولة.

مركز قطر الوطني للمؤتمرات هو عضو 
في مؤسسة قطر، وتتولى شركة أمالك 

القابضة شؤون إدارته وتشغيله. وأمالك 
شركة قطرية بنسبة 100% وتلتزم بمهامها 

المتمثلة في إدارة وتشغيل األصول من 
خالل تطبيق مبادئ إدارة األصول المتكاملة 

وممارستها، وإيجاد مجتمعات متكاملة 
نابضة بالحياة على مدار الساعة واالرتقاء 

بالقدرات والمؤهالت الوطنية إلى مستوى 
المعايير العالمية.
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األماكن الُملهمة
تم تصميم مركز قطر الوطني للمؤتمرات 

مع األخذ بعين االعتبار أهمية توفير 
مساحة قادرة على استغالل الضوء 

الطبيعي إلى جانب توفير قدر وافر من 
الراحة والرفاهية. ويتألف المركز من 

مساحات متعددة كي تستوعب جميع 
أنواع فعاليات المؤتمرات والمعارض 

واالجتماعات والعروض المسرحية 
والحفالت الموسيقية والندوات والدورات 

التدريبية والمناسبات الخاصة. 

التصاميم المبتكرة
يتميز مركز قطر الوطني للمؤتمرات 

بواجهة تشد الناظرين إليها، والتي تمثل 
شجرة السدرة التي تحتل بتصاميمها 

مساحات داخلية ال تقل شأنًا عن التصميم 
الخارجي للمبنى. تم بناء هذا المبنى بغرض 

تحقيق معايير شهادة الفئة الذهبية 
في نظام الريادة في تصميمات الطاقة 

والبيئة من قبل المجلس األمريكي لألبنية 
الخضراء )LEED( ما يجعله أحد أكثر المباني 

استدامة في المنطقة. وتهتم الخصائص 
البيئية المبتكرة للمبنى بالبيئة وراحة زائريه 

على حد سواء.

التقاليد
قام المهندس المعماري الياباني المشهور 

“أراتا إيسوزاكي” بتصميم مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات، وقد استلهم تصميمه 

من أحد أهم الرموز القطرية المتمثل في 
شجرة السدرة، حيث تتكون واجهة المبنى 

الرائعة من شجرتين شاهقتين تدعمان 
المظلة الخارجية. وتروي الشجرة بعينها 

قصة تقليدية عميقة المعاني؛ كونها 
كانت تستعمل لتوفير المأوى في الصحراء، 

وكانت تعتبر منصة للشعراء والعلماء 
الذين يجتمعون تحت فروعها لتبادل 

المعرفة فيما بينهم.

تحفة العنكبوت 
الفنية

عند دخول المبنى، سيكون في استقبالك 
تمثال مامان )Maman( الرائع الذي صممته 

الفنانة العالمية المشهورة “لويس بورجوا”، 
حيث يتخذ من البهو الرئيسي لمركز قطر 
الوطني للمؤتمرات مكانًا له. قدمت هيئة 
متاحف قطر هذه القطعة الفنية الرائعة 

هدية للمركز، وهي تستحق أن تشكل 
نقطة التقاء تدفع الناس إلى االجتماع 

لدى مجسم العنكبوت الفني. كذلك فإن 
مقهى “سبيدر كافيه” يشكل ويعد مكانًا 

مناسبًا لالستراحة والتالقي. 
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 نبذة عن مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات

أحد أكبر وأكثر 
األماكن المتقدمة 

تكنولوجيًا في الشرق 
األوسط.

مجموعة متكاملة 
من احتياجات 

االجتماعات

35000م2 مساحة 
معرض خالية من 

األعمدة مع معدات 
وشبكات متنقلة

مكان مخصص 
للتذاكر وحجرات 
لتبديل المالبس 

للضيوف

مساحات مفتوحة 
وردهات كبيرة الحجم

مقاهي في الموقع، 
فضاًل عن وحدات 

المواد الغذائية 
والمشروبات المتنقلة 

بحسب متطلبات 
الفعالية

نظام خدمات 
متكامل تحت األرض 

في جميع أنحاء 
قاعات المعارض

شاشات مسطحة 108 
إنش في جميع قاعات 

االجتماعات

 نظام إدارة األمن 
على مدار الساعة

نظام تحميل وتوصيل 
لتسهيل عمل 

العارضين

إنترنت WI-FI مجاني

حاصل على شهادة 
 ISO 9001:2008

والعديد من الجوائز 
العالمية

مساحات متعددة 
االستخدامات مع 
قاعات اجتماعات 

جانبية متعددة

تكنولوجيا متطورة 
للعروض التقديمية 

والقدرات اإلنتاجية

خدمات دعم داخلية 
متكاملة بما في ذلك 

خدمات الضيافة

نظام الترجمة الفورية 
لما يصل إلى )8( لغات 

في قاعات مختارة

موقفين لسيارات كبار الشخصيات ومبنى مواقف سيارات يتسع حتى 3,200 سيارة و40 حافلة

10
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 إنجاز 
متكامل

المؤتمرات
يتميز مركز قطر الوطني بوجود قاعة 

مؤتمرات بتصميم مسرحي تتسع 
لحوالي 4,000 زائر، وهي قاعة متعددة 

االستخدامات، حيث يمكن أن يتم تجهيزها 
لتتناسب مع كل المناسبات والحفالت 

الموسيقية والنشاطات العامة. وتحتوي 
هذه القاعة على أحدث نظام إضاءة على 

مستوى المنطقة والمؤلف من 28 ثريا 
كريستال، وهي عبارة عن تحف فنية من 

.”Swarovski“ صنع شركة

1415

االجتماعات
نحن نؤمن في مركز قطر الوطني 
للمؤتمرات بأهمية جودة الخدمات 

المقدمة بغض النظر عن حجم الفعالية، 
وذلك ما يجعلنا نوفر 52 قاعة اجتماعات 
بسعة تتراوح ما بين 10-260 مقعدًا، وكل 

من هذه القاعات مجهزة تجهيزًا متكاماًل 
بشاشة بحجم 108 إنش وبنظام AV متكامل.

تتنوع قاعات االجتماعات الواسعة والفاخرة 
البالغة 52 قاعة بتنوع مساحاتها، وتشمل 

أيضًا 4 قاعات متصلة تتسع حتى 260 
زائرًا، ويمكن تقسيم هذه القاعات كل 

على حدة حسب الحاجة بطرق مختلفة. 
قاعات االجتماعات لدى مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات مجهزة بأحدث الوسائل 
السمعية والبصرية، وهي مريحة ومجهزة 

بدرجة عملية فنية عالية.

sestafanous
Sticky Note
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قاعات استماع
تعد قاعات االستماع لدينا إحدى أهم المزايا 

التي نفخر بها؛ حيث المقاعد بثالث طبقات، 
وغرفة إنتاج )AV( وأكشاك ترجمة، والتي 

يمكن أن تتسع حتى 382، 289 و458 ضيف 
على التوالي. لك أن تتخيل األجواء الفخمة 

التي تضعك بها مثل هذه المزايا.

المعارض
نحن نفخر بوجود 9 قاعات مخصصة 

للمعارض الداخلية بمساحة تشمل 
 مساحتين متعددة االستخدامات 

وقاعة 1 وقاعة 2 مزودة بنظام متكامل 
تحت األرض وشبكات الخدمات السمعية 

والبصرية )AV(. كما أن هذه القاعات 
مزودة أيضًا بمعدات متنقلة وشبكات 

بطول 28,998م2 تغطي كل مساحة 
قاعات المعارض مما يتيح االستفادة منها 
واستخدامها مباشرة من أرضية المعرض، 

وهي تسمح بإقامة كل أنواع الفعاليات 
بسهولة.

باإلضافة إلى البنية التحتية الخاصة 
بالمساحات الداخلية، أصبح لدينا مساحات 

خارجية شاسعة تبلغ 3,105م2، وهي تتسع 
بما فيه الكفاية ألية معدات كبيرة )بما 

في ذلك اآلليات( أو حتى مهبط للطائرات 
المروحية، وهي مجهزة بطبيعة الحال 
بالطاقة والمياه والبنية التحتية الخاصة 

بتكنولوجيا المعلومات.
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المسرح
ُتعد قاعة المسرح الساحرة أحد أهم أيقوناتنا الفنية التي نفخر بها، بإجمالي

2,232 مقعدًا، و10 غرف لتبديل المالبس، منها غرفتين للنجوم، وغرفتين للعارضين في 
المسرح، وخمسة غرف للموسيقيين، وغرفة لقائد الفرقة، إضافة إلى الغرفة الخضراء 

المخصصة النتظار العارضين. يعتبر مسرحنا خير دليل على أن المهندسين المعماريين الذين 
قاموا بتصميمه قد أولوا اهتمامهم ألدق التفاصيل وعملوا على تلبية كافة االحتياجات أّيًا 

كانت، سواء أكنت على خشبة المسرح أم بين الجمهور.
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نحن نؤمن بالتجربة 
المتكاملة

 العناية واالهتمام البالغ الذي نقدمه لمساحاتنا المجهزة 
هي خير دليل على اللمسات الدقيقة التي نهتم بها

ردهات معارض واسعة 
للتجهيزات

فريق أمني للحفاظ على 
األمن على مدار الساعة

خدمات الضيافة 
الداخلية

أماكن مخصصة 
لالستعالمات

قاعة مؤتمرات، المسرح، 
و3 قاعات استماع 

وقاعات مختارة مجهزة 
لتوفير ترجمة فورية 

حتى 8 لغات

 صاالت فخمة 
و7 أجنحة ضيافة

مكاتب خاصة 
بالتسجيل، مركز 

أعمال وقسم خاص 
لإلعالميين

مواقف السيارات المغطاة 
متعددة الطوابق تتسع 

 حتى 3,200 سيارة
و40 حافلة و59 موقف 

لسيارات األجرة على مقربة 
من مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات
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 ،Americans with Disability Act   مرافق سهلة االستخدام من قبل ذوي االحتياجات الخاصة تتوافق مع معايير
مثل المصاعد المتعددة، الفتات مكتوبة بطريقة برايل، ومكاتب منخفضة االرتفاع لتناسب الزوار على الكراسي 

المتحركة، ودورات مياه بمرافق تناسب احتياجاتهم

)ADA(
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نذهب إلى
ما وراء خيالك

نحن ندرك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أن من الضروري أن تكون الفعاليات 
خالية من المتاعب، لذلك قّدمنا لكم خبرتنا لتزويدكم بخدمات متكاملة تفوق 

توقعاتكم وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

إدارة الفعاليات
يضم مركز قطر الوطني للمؤتمرات فريقًا يتمتع بخبرة واسعة من الذين تم تدريبهم ليتمكنوا من االهتمام بجميع متطلبات الزبائن، ابتداًء 
من التخطيط المسبق وحتى ترتيبات المغادرة، وهذا يعني أن الفريق المختص بالفعاليات هو دائمًا على أهبة االستعداد مع مدير متخصص 

يمثل نقطة التواصل لكافة األمور المتعلقة بالفعالية، وذلك لضمان عدم انشغالك بالتفاصيل الصغيرة. وللتأكيد على االهتمام بكل فعالية 
على حدة، نقوم بتقديم مدير خدمات مؤهل لتقديم الدعم والمساعدة خالل الفعالية.

خدمات ودعم األنظمة 
 AV السمعية والبصرية

تم إنشاء مركز قطر الوطني للمؤتمرات 
لتسهيل إقامة جميع أنواع الفعاليات 

ابتداًء من المؤتمرات والمعارض رفيعة 
المستوى، وحتى اإلنتاج المسرحي الدولي. 

استطاع المركز أن يفي بالوعد الذي 
قطعه من خالل االعتماد على أحدث 

الوسائل التكنولوجية والمعدات الالزمة 
 AV للفعاليات الدولية، باإلضافة إلى فريق

المتأهب دائمًا لتقديم خدماته المتكاملة 
الالزمة الجتماعات العمل الصغيرة وحتى 

المؤتمرات الكبيرة واإلنتاج المسرحي 
الدولي، فنحن نلبي احتياجاتكم صغيرة 

كانت أم كبيرة.
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خدمات وتجهيزات 
المعارض 

يتكون سقف قاعة معرض مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات من سلسلة من 

الوحدات الشبكية التي يمكن رفعها 
أو خفضها بشكل منفصل بكبسة زر 

وتصل حتى مستوى األرض، األمر الذي يتيح 
إمكانية تغيير شكل القاعة بمرونة، كما أن 

 LED قاعات المعارض كذلك مجهزة بإضاءة
 ملونة تسمح للمنظمين بالتحكم 

بأجواء الفعالية.

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت 

هنا تكمن أهمية وجودنا وراء الكواليس، 
فمركز قطر الوطني يوفر كافة احتياجات 

األعمال، والتكنولوجيا الالزمة للعروض 
التقديمية، وشبكة حواسيب متكاملة، 

وأنظمة استجابة الجمهور، فضًلا عن 
مجموعة كاملة من االتصاالت، وخدمات 

االتصاالت الالسلكية واإلنترنت. واألهم 
من ذلك، فإن المركز يتميز ببنية تحتية 

متكاملة من األلياف البصرية التي تربط 
جميع المساحات مع فريق تكنولوجيا 

المعلومات الخاص بنا ليتمكن من توفير 
حلول االتصاالت المتكاملة.
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الصحة والسالمة واألمن 
يعمل فريق الصحة والسالمة واألمن لدى مركز قطر الوطني للمؤتمرات على توفير األمن 

على مدار الساعة عبر مركز متخصص في الصحة والسالمة واألمن. جميع أفراد األمن مدربون 
بشكل تام من قبل نظام إدارة أمن مركز قطر الوطني للمؤتمرات وعلى إجراءات اإلخالء. 

جميع نقاط دخول المركبات مؤمنة ويتم متابعة حركة األشخاص والمناطق الخلفية للمبنى 
على مدار الساعة من خالل منظومة الدائرة التلفزيونية )CCTV(. كما يمكن ترتيب تخطيط أمني 

خاص حسب الطلب.
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32% 50% 
12.5% 

إنجاز على 
أكمل وجه

يفخر مركز قطر الوطني للمؤتمرات بأنه أنشئ بأسلوب يؤهله للحصول على شهادة الفئة الذهبية من المجلس األمريكي لألبنية 
الخضراء في الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )LEED(، وهو نظام تصنيف يقّيم التصميم واإلنشاء والتشغيل من خالل نهج بناء 

متكامل يحقق االستدامة.

تعكس كافة المساحات الخاصية المعمارية الفريدة من نوعها التي يتمتع بها مركز قطر الوطني للمؤتمرات. سقف المركز العالي 
المصمم ليدخله ضوء الشمس جعل منه مكانًا مناسبًا للعديد من الفعاليات. وقد رفعت الجدران واألسقف ووضعت النوافذ 

بطريقة تسمح لضوء الشمس بالدخول بوفرة، وبالتالي التقليل من استهالك الطاقة واإلضاءة، ويأتي ذلك أيضًا لتوفير جو أكثر دفئًا.

نظام ECO-HIGHLIGHTS يقدم لنا األفضل

 أكثر فاعلية مقارنة 
بالمباني المشابهة.

 التقليل من كمية مياه 
الصرف في المبنى.

من طاقة المبنى متوفرة من خالل أكثر من 3,500م2 من ألواح الطاقة الشمسية.

كفاءة استخدام المياه: 
التقليل من استخدام 

عبوات مياه الشرب.

كفاءة الطاقة: قمنا بتطبيق طرق توفير الطاقة المتكاملة لتقليل 
االستهالك خالل مراحل البناء )الجدران، األسقف، النوافذ وأقصى حد 

ممكن من العزل المتكامل( والتدفئة، وأنظمة التهوية والتكييف، 
وأنظمة اإلضاءة )االستفادة من ضوء النهار(، وأخيرًا أعمال السباكة 

وأنظمة تسخين المياه والتدفئة.
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إن دولة قطر ُتجسد اتصااًل جديدًا 
بعالم القرن الواحد والعشرين والذي 

يتميز باالبتكار والتعاون وتبادل المعرفة. 
وباعتبارها من الدول األسرع تطورًا ونموًا 

في المنطقة، فقد عملت على دمج 
 المثابرة والطموح والطاقة معًا لتصبح 
من أكثر الدول سعيًا نحو التقدم في 

الشرق األوسط، إلى جانب تزايد تأثيرها على 
الصعيد الدولي واإلقليمي. 

هذا وقد تفوقت قطر في مجال توفير 
أقصى درجات السالمة لمواطنيها؛ إذ 

استطاعت أن تصنف باستمرار على أنها 
إحدى أكثر األماكن أمانًا في العالم 

بحسب مؤشر السالم العالمي، األمر الذي 
شكل عامل جذب لمؤتمرات ومعارض 

وفعاليات رفيعة المستوى.

وُتعرف قطر بفنادقها الفخمة التي 
تقدم مجموعة كبيرة من أماكن اإلقامة 

التي تلبي احتياجات زائريها، من أطعمة 
متنوعة وترفيه. وتبعد أهم المرافق دقائق 
معدودة عن المطار وعن المناطق التجارية 

واألماكن المهمة في المدينة.

عندما يتعلق األمر بالثقافة المحلية، 
فإن الشعب القطري يلتزم إلى حد 

كبير بالمحافظة على تراثه وقيمه. وقد 
استطاع أن يدمج الحياة العصرية مع 

ثقافته وقيمه، فسمح للماضي والحاضر 
أن يتعايشا بتناغم. باإلضافة إلى أن 

الشعب القطري هو شعب مضياف 
يستقبل زائريه بابتسامة مشرقة وفنجان 

من القهوة الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن قطر تعدت الخبرات 
الثقافية الموجودة في الدوحة؛ فأصبح 

البد من القيام بالرحالت خارج المدينة، 
ما يقدم منظورًا فريدًا لجمالية الدولة 

وطبيعتها وتاريخها والحياة فيها.

 يمكنك الذهاب في رحلة ليوم واحد 
وزيارة الحصون والقصور وأشجار 

المانجروف، والتخييم لياًل في خيمة 
عربية لتتأمل روعة السماء. كما يمكنك 

تحدي الكثبان الرملية الهائلة عبر خوض 
مغامرة على الطرق الخارجية. إلى 

جانب كل ذلك، يمكنك اإلبحار حول 
خليج الدوحة، أو إلى أحد الجزر الصغيرة 
لالسترخاء ومشاهدة المدينة من زاوية 
مختلفة، وذلك ما يمثل متعة حقيقية 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
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