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5 إدارة الحدائق العامة

تــم بحمد اهلل وفضله االنتهاء مــن إعداد كتاب )حدائق قطر (، والــذي كان هدفنا من خالله 
جعله )بوصلة( إرشادية لكل مهتم بالحدائق ومرتاديها.

حرصنا على إثراءه بكثافة المعلومات الخاصة بالحديقة وتم تدعيمه بالصور.
قمنا باســتخدام التكنولوجيا وتسخير الهواتف الذكية ببرامجها إلرشاد مرتادي الحدائق من 
خالل استخدام رمز االستجابة السريعة )QR( ، وأضفنا خدمتي الفيديو وعنواني مما يجعلك 

ترى الحديقة من جوانب عدة قبل الوصول إليها.
يعتبــر هذا الكتــاب اإلصدار الثاني إلدارة الحدائق العامة، والــذي عمدنا إلى جعله مرجعًا لكل 
مهتم بشؤون الحدائق العامة في الدولة وضمناه كافة المعلومات الجغرافية لكل الحدائق، 

إضافة إلى معلومات عن الخدمات الموجودة بها ومواعيد الزيارة ومكوناتها النباتية.
أســأل اهلل العظيــم أن نكون قد وفقنا فــي إضافة خدمــة تكنولوجية جديــدة ذات عالقة 
تكامليــة مــن خالل تصفحكــم ألوراق كتاب ملموس وفــي الوقت ذاته موصــول بتطبيقات 
ذكية لبرامج مثل أبل واندرويد سعينا من خاللها إلى توظيف تقنية وتطويرها لخدمة الوطن 

والمواطن وتقديم األفضل دائمًا .

واهلل ولي التوفيق

محمد علي الخوري
مديـر إدارة الحدائــق العامـــة 
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يســر إدارة الحدائق العامة بــوزارة البلدية والبيئة إصدار كتــاب »حدائق قطر« وهو 
امتداد لسلســلة الكتب التي تصدرهــا إدارة الحدائق العامــة ، ويأتي هذا اإلصدار 
بهــدف تعريــف القــارئ بحدائق قطــر وأماكنها ونوعيــة األشــجار والنباتات التي 
تحتويهــا كل حديقة من حدائق قطر، حيث يقدم هذا اإلصدار معلومات كافيه 
عن الحدائق في دولتنا الحبيبة سواء مساحة الحديقة وأهم ما يميزها والخدمات 
الموجودة بها ، فضاًل عن مواعيد الزيارة لهذه الحدائق ، حيث سيكون هذا الكتاب 

بمثابة مرشد ألي فرد يعيش على أرض قطر فيما يتعلق بزيارة الحدائق العامة.

فقــد ســعينا من خالل هذا اإلصــدار الى تقديــم معلومات كافيه عــن الحدائق 
العامة في الدولة بحكم ما تتمتع به قطر من حدائق تحمل مواصفات عالميه، 

كمــا نتطلــع أن يكون بالفعــل هذا اإلصدار مفيــد لكل مهتم بشــؤون الحدائق 
العامة في قطر .

إدارة الحدائق العامة
وزارة البلدية والبيئة
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الريان

الشيحانية

الوكرة

أم صالل

الدوحة

الظعاين

اخلور

الشمال

خريطة دولة قطر تبين تقسيم البلديات على المناطق



حدائق الدوحة
الفصل األول



موقع البلدية - بلدية الدوحة:

نطــاق الحــدود الجغرافيــة يحدهــا منطقــة الخرايــج ووادي البنــات شمااًل،شــرقًا حــدود كورنيــش الدوحــة والمطــار، 
غربــًا علــى طــول خــط الشــمال حتــى منطقــة العــب شــمااًل والثمامــة جنوبــًا وجنــوب الحــدود اإلداريــة للدوحــة تنتهــي 

بعــد منطقــة الثمامة.  

ساعات العمل الستقبال العمالء من الساعة 7 صباحًا حتى 2 بعد الظهر.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:
ــة بموجــب القانــون رقــم )11( لســنة 1963م بتنظيــم بلديــة قطــر  أنشــئت )بلديــة قطــر( كأقــدم بلديــة فــي الدول
والــذي نظــم عمــل البلديــة، ثــم عدلــت بعــض أحــكام القانــون رقــم )11( لســنة 1963م بالقانــون رقــم )15( لســنة 
ــه علــى أن يســتبدل عنــوان القانــون رقــم )11( لســنة 1963م )بتنظيــم  1963م وجــاءت فــي المــادة )1( مــن تعديالت
بلديــة قطــر( إلــى قانــون رقــم )15( لســنة 1963م )بتنظيــم بلديــة الدوحــة(، وبنــاًء لهــذه المــادة فقــد تــم تغيير اســم 
بلديــة قطــر لبلديــة الدوحــة. ونصــت المــادة )1( مــن المــادة )2( علــى أن تنشــأ بلديــة للدوحــة وتكــون لهــا شــخصية 
معنويــة وتعتبــر مــن المؤسســات العامــة تكــون غايتهــا العمــل بخيــر الوســائل علــى تقــدم الدوحــة عمرانيــًا وصحيــًا. 
ــهيل  ــا تس ــت فيه ــدة راع ــازات عدي ــا بإنج ــامها ووحداته ــف أقس ــأتها بمختل ــذ نش ــة من ــة الدوح ــت بلدي ــد قام ولق
وســرعة إنهــاء المعامــالت والمراجعــات فــي كل مــا يخــص الخدمــات البلديــة وذلــك مــن خــالل التخطيــط العلمــي 

المنظــم، وَدعمــت تلــك الخطــط والبرامــج بالتشــريعات والقوانيــن الالزمــة للحفــاظ علــى تلــك المكتســبات.

13 إدارة الحدائق العامة

نبذة تاريخية عن بلدية الدوحة
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حديقة الحويـلة
الموقع مدينة خليفة الجنوبية

إدارة الحدائق العامة14

افتتحــت الحديقــة عــام 2005م علــى مســاحة تقــدر بـــ 11172 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع ــ 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة سلة.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة مظللة أللعاب األطفال. •
ملعب لكرة السلة مزود بإنارة ليلية. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 25 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور 
الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، نخيــل الواشــنطونيا، البونســيانا الملكيــة، فرشــاة 

ــا. ــاج، والتيكوم الزج
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Aloe vera Mill3الوي فيرا
2 Alternanthera versicolor hort. ex Regel40ألترننتيرا حمراء
3Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop10الهواء الخشن
4Azadirachta indica A.Juss.4نيم
5Caesalpinia pulcherrima G.Don5شوارب الملك االرجوانية
6Callistemon viminalis Cheel2فرشاة الزجاج
7Canna indica .L red7كنا أحمر
8Canna indica .L yellow14كنا أصفر
9Conocarpus lancifolius Engl.32كونوكاربوس
10Cymbopogon citratus Stapf2حشيشة الليمون
11Delonix regia (Bojer) Raf.6ديلونكس ريجيا
12Euphorbia milii Des Moul.9إيفوربيا شوك المسيح
13Euphorbia tirucalli .L6إيفوربيا شجرية
14 Ficus m icrocarpa L . f4فيكس نتدا
15Ground Cover175مغطيات تربة
16Hibiscus rosa-sinensis L.54هبسكس
17Lantana camara L. var. nana Moldenke1النتانا كامارا
18Leucophyllum frutescens I.M.Johnst.5ليكوفيليوم
19Ocimum basilicum .L10مشموم
20Pennisetum setosum var.rubrum90بونيسيتوم أحمر
21Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.99بونيسيتوم أخضر
22Phoenix dactylifera L.32نخيل التمر
23seasonal flowers252زهور موسمية
24Sesuvium portulacastrum L.138سيزيفيوم
25Tecoma stans (L.) Kunth28تيكوما
26Vitex agnus-castus L.5فيتكس مبرقش
27Washingtonia robusta H.Wendl.7واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الحويلة
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حديقة المرونة
الموقع مدينة خليفة الجنوبية

إدارة الحدائق العامة20

افتتحــت الحديقــة عــام 1982 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 11173 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية التــي خصصــت 
كمالعــب للشــباب.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

ال يوجــد خدمــات حاليــًا فــي الحديقــة ســوى مواقــف الســيارات ـ وســيتم إعــادة تأهيــل الحديقــة وصممــت بحيــث 
ــع  ــع جمي ــار م ــف االعم ــاب لمختل ــة لأللع ــق مختلف ــاء مناط ــدم وانش ــرة الق ــب لك ــا كملع ــى دوره ــظ عل تحاف

الخدمــات الالزمــة وفــق أحــدث التصاميــم العالميــة.

أهم ما يميز الحديقة:

بساطة التصميم . •
المساحة الخالية وسط الحديقة لممارسة لعبة كرة القدم والنشاطات الرياضية األخرى. •

المكونات النباتية: 

ــد  ــون الوحي ــكل المك ــي تش ــجار والت ــن االش ــواع م ــاوز 7 أن ــواع ال يتج ــن األن ــل م ــدد قلي ــى ع ــة عل ــوي الحديق تح
كالواشــنطونيا والســدر والتيــن البنغالــي وتيــن ألتيســما والكونوكاربــوس والسرســوع واألكاســيا ســاليجنا وغابــت 

ــة. ــة الحديق ــة لطبيع ــمية نتيج ــور الموس ــجيرات والزه الش
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia saligna8أكاسيا ساليجنا

2Conocarpus lancifolius19كونوكاربوس

3Dalbergia sisso16سرسوع

4Ficus altissima1فيكس ألتيسما

5Ficus bengalensis2تين بنغالي

6Washingtonia filifera11واشنطونيا فيليفيرا

7Zizyphus spina - christi35سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة المرونة
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حديقة الهتمي
 تقع ضمن فريج الهتمي

إدارة الحدائق العامة26

وهــي مــن الحدائــق الســكنية الكبيــرة المخصصــة للعائــالت، أنشــئت الحديقــة ألول مــرة ســنة 1993 م وتــم إعــادة 
ــة  ــم الحديق ــي لمعال ــر كل ــم تغيي ــث ت ــدر بـــ  7184 م2 حي ــاحة تق ــى مس ــنة 2014 عل ــز س ــروع أنج ــا بمش تأهيله

القديمــة وفــق احــدث التصاميــم. 

 الخدمات:

مباني حمامات حديثة، مبنى حراسة، جلسات مظللة، مواقف سيارات، مبردات مياه.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
نافورة مائية. •
ديكورات أعمدة وأحواض على شكل جرار . •
يوجد في الحديقة منطقة لعب اطفال كبيرة مظللة. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 28 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الى عدد مــن الزهور الموســمية 
ــة  ــي الفتن ــن البنغال ــس، التي ــنطونيا، الديلونك ــل الواش ــح، نخي ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج ــاز الحديق ــة، تمت المتنوع

البيضــاء، التيكومــا، وبعــض المتســلقات مثــل الجهنميــة والياســمين الهنــدي.  
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana 120أكاليفا أخضر
2Alternanthera versicolor408ألترننتيرا حمراء
3Artiplex halimus85اتربلكس ملحي
4Bougainvillea spectabilis 53 جهنمية
5Canna indica red76كنا أحمر
6Canna indica yellow288كنا أصفر
7Carissa grandiflora483كاريسيا زاحفة
8Cassia gluca14كاسيا غلوكا
9Crinum asiaticum180كرينيوم

10Delonix regia2ديلونكس ريجيا
11Dodonaea viscosa486ديدونيا مفرد
12Ficus bengalensis6تين بنغالي
13Hibiscus rosa-sinensis180هبسكس
14Jasminum sambac132فل
15Pennisetum setaceum200بونيسيتوم أخضر
16Phoenix dactylifera36نخيل التمر
17Pithecelobium dulce2صبار هندي
18 Plumeria obtusa19فتنة أبيض
19Portulacaria afra96بورتوالكاريا
20Quisqualis indica9ياسمين هندي كوسكاللس
21Ruellia ciliosa1971روهيليا
22Sansevieria trifasciata120صبار جلد النمر
23seasonal flowers5978زهور موسمية
24Sesuvium portulacastrum3285سيزيفيوم
25Setcreasea purpurea774ستكريزيا
26Tecoma stans22تيكوما
27Terminalia cattapa2لوز بحريني
28Washingtonia robusta2واشنطونيا روبستا
29Wedelia trilobata1261وديليا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الهتمي
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حديقة اليوسفية
الموقع مدينة خليفة الجنوبية 

إدارة الحدائق العامة32

افتتحت الحديقة عام 1982 م وتم اعادة تأهيلها وافتتحت عام 2014 على مساحة تقدر بـ 1802 م2.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 23 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الى عدد مــن الزهور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، والواشــنطونيا وأشــجار خــف الجمــل أبيــض الزهــر والتابيبويــا 
ــي  ــوز البحرين ــرة كالل ــجار المثم ــر، واالش ــة قط ــة بدول ــق العام ــي الحدائ ــرة ف ــزرع ألول م ــي ت ــجق الت ــجرة الس وش
ــه مــن الشــجيرات، كشــجيرات الفــل وفرشــاة  والســدر والتــوت األبيــض، وأشــجار الزيتــون المميــزة، وعــدد ال بــاس ب

الزجــاج والنخيــل القــزم والزاميــا، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bauhinia variegata L 2خف الجمل األبيض

2Callistemon viminalis Cheel1فرشاة الزجاج

3Canna indica .L red10كنا أحمر

4Canna indica .L yellow8كنا أصفر

5 Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.159كاريسيا زاحفة

6Gazania rigens (L.) Gaertn. 49

7Iresine herbstii Hook.156إيريزين

8Jasminum sambac ( L. ) Aiton31فل

9Kigelia pinnata ( Jacq ) . DC 1شجرة السجق

10Leucophyllum frutescens I.M.Johnst.203ليكوفيليوم

11Morus alba L.1توت أبيض

12Olea europaea L.2زيتون

13Pandanus tectorius Parkinson3باندانوس أخضر

14Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.25بونيسيتوم أخضر

15Phoenix dactylifera L.6نخيل التمر

16Phoenix roebelenii O’Brien6نخيل روبوليني

17Ruellia tuberosa L. 24

18Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.73روسيليا

19Tabebuia pallida Miers 2

20Terminalia catappa L1لوز بحريني

21Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.1واشنطونيا فيليفيرا

22Zamia furfuracea L. f . ex Aiton15زاميا

23Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة اليوسفية
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حديقة أم لخبا
الموقع مدينة الدوحة - منطقة أم لخبا

إدارة الحدائق العامة38

افتتحــت الحديقــة عــام 2013 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 2604م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

 مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
النافورة المائية. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

ــوع  ــى 39 ن ــوي عل ــث تح ــي حي ــوع النبات ــادة التن ــا زي ــي فيه ــة وروع ــق الحديث ــن الحدائ ــا م ــة أم لخب ــر حديق  تعتب
مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة 
بوجــود أشــجار نخيــل البلــح والواشــنطونيا والبســماركيا النبيلــة، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء والبالتيفــورم 
ــة   ــجيرات، كالفتن ــن الش ــه م ــاس ب ــدد ال ب ــون، وع ــدر والزيت ــرة كالس ــجار المثم ــوكا، واالش ــجق، واألش ــجرة الس وش
ــر العــادي وحشيشــة الليمــون  ــات العطريــة مثــل حصالبــان والزعت والشــاميدوريا، وبشــكل خــاص عــدد مــن النبات

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــة ومغطي ــات العصاري ــن النبات ــر م ــدد كبي ــود ع ــع وج م
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave mediopicta2أجاف ابيض العروق

2Agave victoria regina2أجاف فيكتوريا

3Alstonia scholaris 1

4 Bismarckia nobilis4بسماركيا

5Bombax malabaricum1بومباكس

6Calliandra haematocephala 4

7Canna indica red74كنا أحمر

8Carissa grandiflora137كاريسيا زاحفة

9Carnegiea gigantea2صبار كارنيجيا

10Cassia nodosa1كاسيا نيدوزا

11Chamaeropes humilis3شاميروبس

12Culinary herbs2أعشاب

13 Cymbogon Citratus3حشيشة الليمون

14Delonix regia2زهرة الجنة الحمراء

15Echinocactus grusonii3صبار كروي

16Echinpsis sp 3

17Elaeis oleifera 1

18Euphorbia lactea1صبار شمعدان

19Ferocactus echidne 2

20Iresine herbstii208إيريزين

21Kigelia pinnata 1شجرة السجق

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة أم لخبا
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة أم لخبا

العدداالسم العربياالسم العلميم

22Mammillaria hygiene 3

23Melo cactus 1

23Melo cactus 1

24Ocimum basilicum108مشموم

25Olea europea2زيتون

26Peltophorum inerma1بالتيفورم

27Pennisetum setaceum40بونيسيتوم أخضر

28Phoenix dactylifera4نخيل التمر

29 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

30Polyalthia longifolia1أشوكا

31Rosmarinus officinalis5حصالبان

32Ruellia tuberosa 53

33Thespesia populnea3ثسبيزيا شمسية

34Thymus vulgaris7زعتر عادي

35Washingtonia filifera4واشنطونيا فيليفيرا

36Wedelia trilobata612أوديليا

37Zamia furfuracea8زاميا

38Zizyphus spina - christi1سدر

39zoysia japonica29عشب ياياني
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إدارة الحدائق العامة44

حديقة مدينة خليفة الشمالية
الموقع  مدينة خليفة الشمالية

إدارة الحدائق العامة44

افتتحــت الحديقــة عــام 1993م علــى مســاحة تقــدر بـــ 9683م2، وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم(.

أهم ما يميز الحديقة:

ملعب كرة القدم والمدرجات على جانبيه. •
االشجار الكبيرة وارفة الظالل. •
الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الكافيتريا. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 28 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات ونباتــات الزينــة المختلفــة إضافــة للعديــد مــن مغطيــات 
التربــة والزهــزر الموســمية المختلفــة، وتتميــز باحتوائهــا علــى شــجرة جــام كبيــرة وهــي مــن االشــجار النــادرة فــي 
الحدائــق العامــة حيــث ال توجــد ســوى فــي هــذه الحديقــة وحديقــة اللقطــة ببلديــة الريــان، كمــا وتتفــرد باحتوائها 

.Acacia farnesiana علــى األكاســيا الشــوكية

الغرافة

اللقطة

مدینة خلیفة الشمالیة

مدینة خلیفة الجنوبیة

دحل الحمام

30

32 985

51°28’8.18”E         25°19’28.73”N
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الغرافة

اللقطة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia farnesiana2أكاسيا شوكية

2Acalypha wilkesiana9أكاليفا أحمر

3Acalypha wilkesiana 12أكاليفا أخضر

4Agave amricana 50أجاف

5Albizia lebbeck3ألبيزا لبخ

6Aloe vera25الوي فيرا

7Alternanthera versicolor12ألترننتيرا حمراء

8Bougainvillea glabra373جهنمية سياج

9Caesalpinia pulcherima6شوارب الملك

10Canna indica yellow10كنا أصفر

11Carissa prostrata5كاريسيا

12Cassia fistula1خيار شمبر

13Cassia gluca2كاسيا غلوكا

14Clerodendrun inerme10ياسمين زفر

15Cordia mixa1بمبر

16Dodonaea viscosa96ديدونيا

17Eugenia jambolana1جام

18Ground Cover104مغطيات تربة

19Hibiscus rosa-sinensis1هبسكس

20Jasminum sambac16فل

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة مدينة خليفة الشمالية
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة مدينة خليفة الشمالية

العدداالسم العربياالسم العلميم

21Malvaviscus arboreus15برنيطة التركي

22Ocimum basilicum50مشموم

23 Pedilanthus tithymaloides15بدالنتوس

24Pennisetum rubrum2بونيسيتوم أحمر

25Pennisetum setaceum15بونيسيتوم أخضر

26Phoenix dactylifera3نخيل التمر

27 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

28plumeria rubra1فتنة أحمر

29seasonal flowers354زهور موسمية

30Tecoma stans 24تيكوما
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إدارة الحدائق العامة50

حديقة مروب
الموقع  مدينة خليفة الجنوبية

إدارة الحدائق العامة50

افتتحــت الحديقــة عــام 1982 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 11800 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية التــي خصصــت 
كمالعــب للشــباب.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.
الخدمات: مواقف السيارات. 

أهم ما يميز الحديقة:

البساطة في التصميم. •
مساحات مفتوحة لكرة القدم واأللعاب األخرى. •

المكونات النباتية:

ــد  ــون الوحي ــكل المك ــي تش ــجار والت ــن االش ــواع م ــاوز 8 أن ــواع ال يتج ــن األن ــل م ــدد قلي ــى ع ــة عل ــوي الحديق تح
كنخيــل التمــر والواشــنطونيا والســدر والتيــن البنغالــي والكونوكاربــوس والصبــار الهنــدي واألكاســيا ســاليجنا 

ــة. ــة الحديق ــة لطبيع ــمية نتيج ــور الموس ــا والزه ــال التيفيتي ــا خ ــجيرات م ــت الش وغاب

خلیفة

خلیفة

خلیفة
اللقطة

طریق الشمال
فبرایر 22

فبرایر 22

ادارة املرور
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الزباره

مسي
الو

ين
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محد
مس بن 

جا

اجلزيره العربيه

حديقة
املرونه

حديقة مدينة
خليفة

امليره

حديقة
اليوسفيه

حديقة
 احلويلة

141

34 932

51°28’48.04”E      25°18’54.11”N
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia saligna (Labill ). H. L.Wendl1أكاسيا ساليجنا

2Conocarpus lancifolius Engl.36كونوكاربوس

3Ficus benghalensis L.2تين بنغالي

4Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit6لوسينيا

5Phoenix dactylifera L.34نخيل التمر

6Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.6صبار هندي

7Thevetia peruviana K.Schum.1تيفيتيا

8Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.15سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة مروب
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إدارة الحدائق العامة54

حديقة 65
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة عنيزة 65

إدارة الحدائق العامة54

ــة  ــة المخصص ــق العام ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 26200 م2 وه ــاحة تق ــى مس ــام 2009 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
ــالت. للعائ

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع: 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا.

الخدمات: 

ــد  ــلة، يوج ــدم وس ــرة ق ــب ك ــال، مالع ــاب لألطف ــة ألع ــاه، منطق ــيارات، دورات مي ــف للس ــاه، مواق ــردات مي مب
ــة. ــوار الحديق ــجد بج مس

أهم ما يميز الحديقة:

ساحة كبيرة إلقامة المناسبات. •
جلسات مظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
ملعب لكرة القدم. •
ملعب لكرة السلة. •
المساحات الواسعة والمفتوحة. •
يوجد مسجد بجوار الحديقة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل مــن األنــواع ال يتجــاوز 8 نــوع مــن االشــجار والتــي تشــكل القســم األعظــم 
مــن النباتــات إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح, 

والبونســيانا الملكيــة، وغيرهــا مــن األشــجار والشــجيرات ونباتــات الزينــة المميــزة.

يــــــــا
حال

تأهيل
ادة 

إع
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عنیزة

لجبیالت

المرخیة

لخویر

حزم المرخیة

القصار

الدفنة

وادي السیل
الدفنة

جامع االمام محمد 
بن عبد الوهاب

44

65 870

51°30’34.00”E          25°19’44.37”N
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مجمع حدائق 
اخلليج السكني

روضة املها

املرخيه

املرخيه

الـمرشب

امليره
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Azadirachta indica8نيم

2Cassia gluca3كاسيا غلوكا

3 Cordia sebestena6المخيط

4Delonix regia5ديلونكس ريجيا

5Ficus altissima4فيكس ألتيسما

6Phoenix dactylifera12نخيل التمر

7 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

8seasonal flowers240زهور موسمية

9Spathodea Campanulata5سباثوديا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة 65
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إدارة الحدائق العامة60

حديقة 66
الموقع مدينة الدوحة ــ  منطقة عنيزة 66 

إدارة الحدائق العامة60

ــة  ــكنية المخصص ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 27422.22 م2 ه ــاحة تق ــى مس ــام 2004 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
ــالت. للعائ

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل  يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

 مبردات مياه، دورات مياه، مناطق أللعاب لألطفال، ملعب كرة قدم وملعب لكرة السلة، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
مناطق أللعاب لألطفال. •
ملعب كرة القدم . •
ملعب كرة السلة. •
أماكن مظللة للجلوس. •
الممرات الطويلة التي تساعد على ممارسة رياضة المشي. •
قربها من العديد من المدارس مما يجعلها مقصدًا للزيارات المدرسية. •

المكونات النباتية:

ــة إال أن  ــا الحديق ــي تحويه ــة الت ــواع النباتي ــدد األن ــة ع ــم قل ــبيًا، ورغ ــة نس ــق الحديث ــن الحدائ ــة 66 م ــر حديق  تعتب
ــي  ــق فه ــة الحدائ ــن بقي ــا ع ــا يميزه ــر مم ــى الكثي ــوي عل ــدًا، وتح ــزة ج ــواع الممي ــن األن ــا م ــة فيه ــواع المزروع األن
ــة،  ــوق الذهبي ــجار الب ــن أش ــرة م ــة كبي ــود وكمي ــون االس ــجرة الزيت ــة، وش ــت القزم ــودرة العفري ــجيرات ب ــوي ش تح
وأشــجار عنــب البحــر، وهــي مــن الحدائــق القليلــة جــدًا التــي تحــوي علــى هــذه األنــواع وبعضهــا غيــر موجــود إال فــي 

ــة. ــذه الحديق ه
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة 66

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck ( L. ) Benth.4البيزا لبخ

2Bucida buceras L.2شجرة الزيتون األسود

3Bauhinia variegata L34خف الجمل

4Calliandra haematocephala Hassk.2شجرة بودرة العفريت القزمة

5Callistemon viminalis Cheel1فرشاة الزجاج

6Cassia glauca Lam.3كاسيا غلوكا

7Coccoloba uvifera L6عنب البحر

8Cordia sebestena Forssk.2الكورديا القرمزية

9Lagerstroemia speciosa ( L. ) Pers.2الكريب العمالق

10Phoenix dactylifera L.11نخيل التمر

11seasonal flowers750زهور موسمية

12Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore 24شجرة البوق الذهبية

13Tabebuia rosea DC.1شجرة البوق الوردية

14Thespesia populnea (L.) Correa 4شجرة الشمسية

15Vitex agnus-castus L. 181كف مريم
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إدارة الحدائق العامة66

حديقة 67
الموقع مدينة الدوحة ــ  حزم المرخية 

إدارة الحدائق العامة66

افتتحت الحديقة عام 2009م على مساحة تقدر بـ 14000 م2

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مالعــب كــرة قــدم وســلة، يوجــد مســجد بجــوار 
ــة. الحديق

أهم ما يميز الحديقة:

ساحة كبيرة إلقامة المناسبات •
شالل مائي وسط الحديقة •
جلسات مظللة •
منطقة ألعاب األطفال •
ملعب لكرة القدم •
ملعب لكرة السلة •
المساحات الواسعة والمفتوحة •
يوجد مسجد بجوار الحديقة •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل مــن األنــواع ال يتجــاوز 8 نــوع مــن االشــجار والتــي تشــكل القســم األعظــم مــن النباتــات 
كالنخيــل المثمــر وكاســيا غلــوكا والنيــم، إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار 

نخيــل البلــح، والبونســيانا الملكيــة، وغيرهــا مــن األشــجار والشــجيرات ونباتــات الزينــة المميــزة.
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة 67

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alternanthera versicolor25ألترننتيرا حمراء

2Azadirachta indica1نيم

3Cassia gluca4كاسيا غلوكا

4Cyperus alternifolius5شمسية سيبروس

5Delonix regia4ديلونكس ريجيا

6Ficus altissima1فيكس ألتيسما

7Phoenix dactylifera19نخيل التمر

8seasonal flowers107زهور موسمية

9Tecoma stans2تيكوما مفرد
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إدارة الحدائق العامة72

حديقة الثمامة ــ شمال
الموقع مدينة الدوحة ـ منطقة الثمامة شمال

افتتحــت الحديقــة عــام 2014م علــى مســاحة تقــدر بـــ  4689 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية: 

تعتبــر حديقــة الثمامــة جنــوب مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي  حيــث تحــوي علــى 
ــة،  ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م 37 ن
ــة  ــيا الجاوي ــوع والكاس ــراء، والسرس ــة الحم ــرة الجن ــجار زه ــح، وأش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج ــاز الحديق تمت
وشــخيار شــمبر والفلفــل المســتحي والترتربنتينــي، والبراخختــون، واالشــجار المثمــرة كاللــوز البحرينــي والســدر 
والجوافــة، وعــدد ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، كالتيكومــا والتيكوماريــا والفتنــة والفــل وفرشــاة الزجــاج 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــن مغطي ــر م ــدد كبي ــود ع ــع وج ــزورا، م ــكس واألك والهبس
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alternanthera versicolor red47ألترننتيرا

2Atriplex halimus14أتربلكس ملحي

3Bauhinia purpurea3خف الجمل األرجوانية

4Brachychiton Populneus1براخختون

5Caesalpinia gilliesii2شوارب الملك

6Carissa grandiflora29كاريسيا كبيرة الزهر

7Carissa prostrata21كاريسا بروستراتا

8Cassia fistula3خيار شمبر

9Cassia javanica2الكاسيا الجاوية

10Cestrum nocturnum9ملكة الليل

11Chrysanthemum-yellow15الكريزانثيم

12Dalbergia sisso3السرسوع

13Delonix regia1زهرة الجنة الحمراء

14Hibiscus rosa sinensis21هبسكس

15Iresine herbstii29ايريزين

16Ixora chinensis8أكزورا

17Jasminum sambac11فل

18Lampranthus aureus64فرشة العروس

19Lantana camara3النتانا كامارا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الثمامةــ شمال
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العدداالسم العربياالسم العلميم

20Lantana montevidensis2956النتانا زاحقة

21Morus alba2توت أبيض

22Ocimum basilicum20مشموم

23Pennisetum setaceum70ذيل القط األخضر

24Phoenix dactylifera4نخيل البلح

25plumeria rubra4الفتنة الهندية الحمراء

26Polyalthia longifolia3أشوكا

27Portulacaria afra 2293بورتوالكاريا

28Psidium guava2جوافة

29Schinus molle1الفلفل المستحي

30Schinus terebinthifolius2الفلفل التربينتيني

31Tabebuia rosea2زهرة البوق الوردية

32Tecoma stans4تيكوما

33Terminalia catappa2لوز بحريني

34Thespesia populnea1الشمسية

35Washingtonia robusta10واشنطونيا متينة

36Wedelia trilobata2009ويديليا

37Zizyphus spina - christi4سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الثمامةــ شمال
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إدارة الحدائق العامة76

حديقة الثمامة ــ جنوب
الموقع مدينة الدوحة ـ منطقة الثمامة جنوب

افتتحت الحديقة عام 2014 م على مساحة تقدر بـ 3969 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال •
ملعب كرة قدم •
نافورة مائية •
الجلسات المظللة •
الهدوء والسكينة •

المكونات النباتية:

تعتبــر حديقــة الثمامــة غــرب مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي  حيــث تحــوي علــى 39 نــوع 
مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة. تمتــاز الحديقــة 
ــر  ــة قط ــة بدول ــق العام ــى بالحدائ ــرة األول ــزرع للم ــذي ي ــوي ال ــل الغاب ــجار النخي ــح، وأش ــل البل ــجار نخي ــود أش بوج
ــجار  ــم، واالش ــونيا والني ــمبر والباركنس ــار ش ــا وخي ــجار المالينجيتوني ــل، وأش ــز والجمي ــاري الممي ــل الكن ــة لنخي إضاف
المثمــرة كاللــوز البحرينــي والزيتــون، وعــدد ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، كالكاســيا غلــوكا والفتنــة، مــع وجــود عــدد 

ــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة. كبيــر مــن مغطيــات الترب

يــــــــا
حال

تأهيل
ادة 

إع
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave attenuata1

2Agave mediopicta3أجاف ابيض العروق

3Agave victoria regina3أجاف فيكتوريا

4Albizia lebbeck3ألبيزا لبخ

5Astrophytum myriostigma3

6Azadirachta indica3نيم

7Canna indica red40كنا أحمر

8Canna indica yellow80كنا أصفر

9Carissa grandiflora25كاريسيا زاحفة

10Cassia fistula3خيار شمبر

11Cassia gluca3كاسيا غلوكا

12Cephalocereus senilis 1

13Cereus sp 4

14Copernicia alba 2

15Echinocactus grusonii8صبار كروي

16Euphorbia ammak 1

17Euphorbia heterophyllaإيفوربيا شجيرية 

18Euphorbia lactea5صبار شمعدان

19( Ficus allii (Queen 1

20Ficus religiosa1فيكس لسان العصفور

21Furcraea foetida 1

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الثمامةــ جنوب
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العدداالسم العربياالسم العلميم

22Iresine herbstii82إيريزين

23Leucophylum frutescens620ليكوفيليوم

24Mammillaria hygiene 2

25Melocactus sp 3

26Millingtonia hortensis2مالينجيتونيا

27Olea europea1زيتون

28Parkinsonia aculeata1باركنسونيا

29Pennisetum rubrum40بونيسيتوم أحمر

30Pennisetum setaceum40بونيسيتوم أخضر

31Phoenix canariensis6نخيل كناري

32Phoenix dactylifera13نخيل التمر

33Phoenix sylvestris5النخيل الغايوي

34 Plumeria obtusa2فتنة أبيض

35Russelia celiosa40روسيليا

36Russelia equisetiformis 400

37Tabebuia rosea alba 2

38Terminalia cattapa1لوز بحريني

39zoysia japonica5552عشب ياياني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الثمامةــ جنوب
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مجمع حدائق 
مجمع حدائق اجلازي السكني ٢

اجلازي السكني١

مجمع حدائق 
اخلليج السكني

روضة املها

املرخيه

املرخيه
بن منظور

امليره حديقة الجبيالت
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة الجبيالت قرب تقاطع كبار الموظفين

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ 5935 م2

مواعيد الزيارة :

ــى  ــرًا حت ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 12 لي ــرًا حت ــبوع : 12 ظه ــام األس أي
الثالثــة فجــرًا.

الخدمات:

 مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب لكرة القدم، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

المناطق المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
كافيتريا. •
نافورتين. •
ملعب لكرة القدم. •

المكونات النباتية:

ــة  ــرة المختلف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م ــى 20 ن ــا يربوعل ــى م ــة عل ــوي الحديق تح
إضافــة الــى العديــد مــن الزهــور الموســمية، واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمر واشــجار 
ــة  ــة الهندي ــي، والفتن ــوز البحرين ــدر والل ــجار الس ــن أش ــدد م ــى ع ــة ال ــي، إضاف ــي الصين ــل المروح النخي

ــا. ــة واإليفوربي ــا الهندي ــرة الكن ــة. وكث ــيكاس الجميل ــجيرة الس ــر، وش ــدة الزه ــنا وحي والس
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الجبيالت

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Callistemon viminalis Cheel3فرشاة الزجاج

2Canna indica .L   red50زنبق احمر

3Canna indica .L  yellow50زنبق اصفر

4Cycas revoluta Thunb.8سيكاس

5Delonix regia (Bojer) Raf.2زهرة الجنة الحمراء

6Dodonaea viscosa Jacq.578ديدونيا

7Ficus religiosa L.4تين لسان العصفور

8Iresine herbstii Hook.276اريزين

9Leucophyllum frutescens I.M.Johnst.264ليكوفيليوم

10Livistona chinensis ( Jacq ) .R.Br.ex Mart4النخيل المروحي الصيني

11Morus alba L.3توت أبيض

12Ocimum basilicum .L220مشموم

13Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.70ذيل القط األخضر

14Pennisetum setosum var.rubrum70ذيل القط األحمر

15Phoenix dactylifera L.8نخيل التمر

16Plumeria rubra L.5فتنة حمراء

17Ruellia macrantha Mart. ex Nees 220روليا مكرنتا

18Senna uniflora (Mill.) Irwin & Barneby.4السنا وحيدة الزهرة

19Terminalia catappa L5لوز بحريني

20Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.2كنار
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خلیفة

خلیفة

خلیفة
اللقطة

طریق الشمال
فبرایر 22

فبرایر 22

ادارة املرور

معرو بن العاص

معر بن عبد العزيز

الزباره

مسي
الو

ين
حا

الفي

لغويريه

ريين
س

ابن 

فرجي
لكيب

مدينة
خليفه

اجلنوبيه

املرخيه

دحل امحلام

مدينة خليفه 
المشاليه

اللقطه

فرجي

بن معران

لبديع

معر بن اخلطاب

محد
مس بن 

جا

اجلزيره العربيه

امليره

حديقة
اليوسفيه

حديقة
 احلويلة

9

34 821

حديقة
مروب

51°28’56.56”E        25°19’8.05”N

حديقة
املرونه

حديقة مدينة خليفة الجنوبية
الموقع  مدينة خليفة الجنوبية

افتتحت الحديقة عام 1982 م  على مساحة تقدر بـ 7016م2.

مواعيد الزيارة :

ــى  ــرًا حت ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 12 لي ــرًا حت ــبوع : 12 ظه ــام األس أي
ــرًا. ــة فج الثالث

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 23 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن 
ــف  ــجار خ ــنطونيا وأش ــح، والواش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج ــاز الحديق ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس الزه
الجمــل أبيــض الزهــر والتابيبويــا وشــجرة الســجق التــي تــزرع ألول مــرة فــي الحدائــق العامــة بدولــة قطــر، 
واالشــجار المثمــرة كاللــوز البحرينــي والســدر والتــوت األبيــض، وأشــجار الزيتــون المميــزة، وعــدد ال بــاس بــه 
مــن الشــجيرات، كشــجيرات الفــل وفرشــاة الزجــاج والنخيــل القــزم والزاميــا، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب مغطي
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bauhinia variegata L 2خف الجمل األبيض
2Callistemon viminalis Cheel1فرشاة الزجاج
3Canna indica .L   red10كنا أحمر
4Canna indica .L  yellow8كنا أصفر
5Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 159كاريسيا زاحفة
6Gazania rigens (L.) Gaertn. 49
7Iresine herbstii Hook.156إيريزين
8Jasminum sambac ( L. ) Aiton31فل
9Kigelia pinnata ( Jacq ) . DC 1شجرة السجق
10Leucophyllum frutescens I.M.Johnst.203ليكوفيليوم
11Morus alba L.1توت أبيض
12.Olea europaea L2زيتون
13Pandanus tectorius Parkinson3باندانوس أخضر
14Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.25بونيسيتوم أخضر
15Phoenix dactylifera L.6نخيل التمر
16Phoenix roebelenii O’Brien6نخيل روبوليني
17Ruellia tuberosa L. 24
18Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.73روسيليا
19Tabebuia pallida Miers 2
20Terminalia catappa L1لوز بحريني
21Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.1واشنطونيا فيليفيرا
22Zamia furfuracea L. f . ex Aiton15زاميا
23Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة مدينة خليفة الجنوبية
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المعمورة

اسلطة
الجدیدة

نعیجة

31

43 641

   51°30’11.78”E              25°15’17.09”N
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مصلى
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مدرسة خديجة
االبتدائية للبنات

مدرسة خديجة
االبتدائية للبنات

مدرسة طارق بن 
زياد الثانويه للبنني

ملعب فريج
اسلطه والعسيري

حديقة الخليفات
الموقع  مدينة الدوحة ــ منطقة المعمورة

افتتحــت الحديقــة عــام 1988م علــى مســاحة تقــدر بـــ 10389 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للنســاء واألطفــال.

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

اهم ما يميز الحديقة:

تصميمها الذي راعى تأمين الحماية لألطفال والخصوصية للنساء أثناء زيارة الحديقة •
منطقة أللعاب األطفال الحديثة. •
الممرات والجسور المتداخلة مع تلة صغيرة •
عدد االشجار وحجمها الكبير •

المكونات النباتية:

تتميــز هــذه الحديقــة بتنــوع نباتــي حيــث تحــوي علــى 24 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والعديــد مــن الزهــور 
الموســمية ومغطيــات التربــة، إضافــة الــى الحجــم الكبيــر لألشــجار حيــث يقــدر عمــر العديــد منهــا  بأكثــر مــن 
25 ســنة ممــا يعطيهــا ميــزة جماليــة وبيئيــة كبيــرة، كاشــجار األلبيــزا والبونســيانا الملكيــة وشــجرة مميــزة هي 

البومباكــس، إضافــة للعديــد مــن الشــجيرات والنباتــات المعمــرة الجميلــة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acalypha wilkesiana10أكاليفا أحمر
2Acalypha wilkesiana 25أكاليفا أخضر
3Albizia lebbeck8ألبيزا لبخ
4Bombax ssp1بومباكس
5Callistemon viminalis1فرشاة الزجاج
6Canna indica yellow30كنا أصفر
7Delonix regia3ديلونكس ريجيا
8Ficus netida2فيكس نتدا
9Ground Cover69مغطيات تربة
10Jasminum sambac6فل
11Lawsonia inermis3حنا شجرية
12Leucophylum frutescens154ليكوفيليوم
13Ocimum basilicum28مشموم
14Pennisetum rubrum15بونيسيتوم أحمر

15Pennisetum setaceum35بونيسيتوم أخضر
16Phoenix dactylifera31نخيل التمر
17 Plumeria obtusa1فتنة أبيض
18 Pseuderanthemum7بازيدوأحمر
19Ruellia ciliosa1روهيليا
20Sansevieria trifasciata6صبار جلد النمر
21seasonal flowers463زهور موسمية
22Tecoma stans10تيكوما
23Washingtonia filifera4واشنطونيا فيليفيرا
24Yucca filamentosa3يوكا إبرية
25Zizyphus spina - christi1سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الخليفات
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حديقة الدفنة
الموقع مدينة الدوحة - نهاية كورنيش الدوحة

افتتحت الحديقة عام 1190 م على مساحة تقدر بـ 69000 م2.

مواعيد الزيارة :

ــام  ــرًا،  اي ــة فج ــى الثالث ــرًا حت ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 2 لي ــرًا حت ــبوع : 12 ظه ــام األس أي
العطــل واألعيــاد مفتوحــة 24 ســاعة .

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، كافتيريا وكافيتريات، قوارب بحرية.

أهم ما يميز الحديقة:

النصب التذكاري )عبارة عن دلة القهوة عند مدخل الحديقة داللة على األصالة والتراث. •
اطاللة على البحر. •
المراكب البحرية. •
مركز المعرفة وإثراء المجتمع. •
منطقة ألعاب االطفال. •
خدمة االنترنيت المجاني. •
تقــام ضمــن  خليــج الدوحــة العديــد مــن الفعاليــات التــي يشــاهدها الجمهــور مــن الحديقــة بمســابقة الــزوارق  •

السريعة.

عنیزة
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الدفنة
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سيزونز
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مروب تاور

ماريوت

روتانا تاور

اريدو
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana6أكاليفا أحمر

2Agave ssp1أجاف أصفر الحافة

3Albizia lebbeck3ألبيزا لبخ

4Alternanthera versicolor100ألترننتيرا حمراء

5Azadirachta indica13نيم

6Cassia fistula9خيار شمبر

7Cassia gluca4كاسيا غلوكا

8Clerodendrun inerme21ياسمين زفر مشكل

9Conocarpus lancifolius149كونوكاربوس

10Delonix regia2ديلونكس ريجيا

11Euphorbia lacteal1صبار شمعدان

12Euphorbia milii27إيفوربيا شوك المسيح

13Ficus altissima1فيكس ألتيسما

14Ground Cover65مغطيات تربة

15Iresine herbstii27إيريزين

16Lawsonia inermis4حنا شجرية

17Leucophylum frutescens2ليكوفيليوم

18Olea europea2زيتون

19Pennisetum rubrum22بونيسيتوم أحمر

20Pennisetum setaceum36بونيسيتوم أخضر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الدفنة
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الدفنة

العدداالسم العربياالسم العلميم

21Phoenix dactylifera92نخيل التمر

22 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

23Portulacaria afra2بورتوالكاريا

24 Pseuderanthemum carruthersii11بازيدوأخضر

25seasonal flowers1338زهور موسمية

26Vitex agnus castus6فيتكس مبرقش

27Washingtonia filifera4واشنطونيا فيليفيرا

28Washingtonia robusta5واشنطونيا روبستا

29Zizyphus spina – Christi11سدر
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حديقة السلطة الجديدة
الموقع مدينة الدوحة- منطقة السلطة الجديدة

افتتحــت الحديقــة عــام 1988م علــى مســاحة تقــدر بـــ 7313 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
ــالت. للعائ

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، حلبة للتزلج على العجالت، كافيتريا

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة •
مناطق ألعاب األطفال •
حلبة صغيرة للتزلج على العجالت •
كافيتريا •

المكونات النباتية:

ــور  ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م ــى 26 ن ــة عل ــوي الحديق  تح
الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، والبونســيانا الملكيــة، وخــف الجمــل بنوعيــه 
األبيــض والــوردي، واشــجار كبيــرة ومميــزة مــن النيــم والفتنــة، وغيرهــا مــن األشــجار والشــجيرات ونباتــات الزينــة 

المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana Mull.Arg.    red17أكاليفا أحمر
2Acalypha wilkesiana Mull.Arg.  yellow 20أكاليفا أخضر
3Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop31الهواء الخشن
4Azadirachta indica A.Juss.9نيم
5Bauhinia variegata L9خف الجمل أبيض الزهر
6Bougainvillea glabra Choisy282جهنمية سياج
7Caesalpinia pulcherrima G.Don2شوارب الملك االرجوانية
8Callistemon rigidus R.Br.2فرشاة الزجاج القزمية
9Canna indica .L   red23كنا أحمر
10Canna indica .L  yellow152كاريسيا
11Conocarpus lancifolius Engl.13كونوكاربوس
12Delonix regia (Bojer) Raf.2ديلونكس ريجيا
13Euphorbia milii Des Moul.8إيفوربيا شوك المسيح
14Ficus microcarpa L . f 7فيكس نتدا
15Gazania  splendens Hort.Angl.10جازانيا
16Ficus microcarpa L . f 14هبسكس
17Jasminum sambac ( L. ) Aiton33فل
18Lantana camara L. var. nana Moldenke39النتانا كامارا
19Malvaviscus arboreus Cav.3برنيطة التركي
20Ocimum basilicum .L7مشموم
21Pennisetum setosum var.rubrum9بونيسيتوم أحمر
22Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.16بونيسيتوم أخضر
23Phoenix dactylifera L.4نخيل التمر
24Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.1صبار هندي
25seasonal flowers4بازيدوأحمر
26seasonal flowers644زهور موسمية
27Tecoma stans (L.) Kunth1تيكوما

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة اسلطة الجديدة
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حديقة الغارية
الموقع  مدينة خليفة الشمالية

ــكنية  ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 4326 م2 وه ــاحة تق ــى مس ــام 1999م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
المخصصــة للعائــالت.

مواعيد الزيارة :

ــرًا  ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 12 لي ــرًا حت ــبوع : 12 ظه ــام األس أي
ــرًا. ــة فج ــى الثالث حت

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

اهم ما يميز الحديقة:

الممرات المتعرجة والجسر الجميل. •
الكافيتريا. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

ــجيرات  ــجار والش ــن االش ــوع م ــى 26 ن ــوي عل ــث تح ــة حي ــات النباتي ــوع المكون ــة بتن ــز الحديق تتمي
ــاز بوجــود اشــجار الســباثوديا  ــات الزينــة المختلفــة إضافــة للزهــور الموســمية  المتنوعــة وتمت ونبات
ــف  ــا مختل ــق هواإليفوربي ــي الحدائ ــود ف ــل الوج ــوع قلي ــة ون ــراء الجميل ــة الحم ــار البوقي ذات االزه

.Euphorbia heterophylla األوراق 

دحل الحمام

مدینة خلیفة الجنوبیة

المرخیة

اللقطة

مدینة خلیفة الشمالیة

الغرافة

فریج كلیب

16

32 859

 51°28’38.33”E          25°19’36.90”N

خليفه

واسط

امل
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ال

محلره
ا

معري بن معبد

محد
مس بن 

جا

جامعة الدول العربية

االدارة العامة 
جلوازات املنافذ 
وشؤون الوافدين

مدرسة أروى
بنت عبد املطلب

امليره

ادارة املرور
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دحل الحمام

مدینة خلیفة الجنوبیة

المرخیة

اللقطة

مدینة خلیفة الشمالیة

الغرافة

فریج كلیب

16
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جامعة الدول العربية

االدارة العامة 
جلوازات املنافذ 
وشؤون الوافدين

مدرسة أروى
بنت عبد املطلب

امليره

ادارة املرور
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana48أكاليفا أحمر
2Acalypha wilkesiana 6أكاليفا أخضر
3Alternanthera versicolor14ألترننتيرا حمراء
4Bougainvillea glabra7جهنمية مفرد
5Bougainvillea sp2جهنمية قزمة
6Caesalpinia gilliesii2شوارب الملك
7Cassia gluca19كاسيا غلوكا
8Clerodendrun inerme279ياسمين زفر
9 Cordia sebestena2المخيط

10 Cymbogon Citratus5حشيشة الليمون
11Cyperus alternifolius5شمسية سيبروس
12Delonix regia22ديلونكس ريجيا
13Euphorbia heterophylla69إيفوربيا شجيرية
14Ficus benjamina11فيكس بنجامينا
15Ficus religiosa1فيكس لسان العصفور
16Ground Cover25مغطيات تربة
17Jasminum sambac21فل
18Malvaviscus arboreus13برنيطة التركي
19Ocimum basilicum75مشموم
20 Pedilanthus tithymaloides19بدالنتوس
21Pennisetum setaceum15بونيسيتوم أخضر
22 Plumeria obtusa2فتنة أبيض
23 Pseuderanthemum1بازيدوأحمر
24Rosa dammacina39ورد محمدي
25seasonal flowers354زهور موسمية
26Spathodea Campanulata2سباثوديا
27Tecoma stans7تيكوما

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الغارية
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حديقة الغانم العتيق
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة الغانم العتيق

افتتحت الحديقة عام 1994م على مساحة تقدر بـ 4523م2 وهي من الحدائق المخصصة للعموم.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، جلسات مظللة.

اهم ما يميز الحديقة:

قربها من تجمع سكني كثيف. •
االشجار العالية وارفة الظالل. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

 تتميــز الحديقــة بأشــجارها الكبيــرة وارفــة الظــالل كأشــجار النخيــل المثمــر واأللبيــزا والســدر والبونســيانا الملكيــة 
والفتنــة البيضــاء، حيــث تحــوي الحديقــة علــى 15 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى 

الزهــور الموســمية المتنوعــة.

الغانم العتیق

ام غویلینة

الرفاع

الدوحة الجدیدة

نجمة

براحة الجفیري

فریج بن درھم

فریج االصمخ

70
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الغانم العتیق

ام غویلینة

الرفاع

الدوحة الجدیدة

نجمة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana5أكاليفا أحمر

2Albizia lebbeck1ألبيزا لبخ

3Bougainvillea glabra45جهنمية سياج

4Canna indica red20كنا أحمر

5Carissa prostrata2كاريسيا

6Cassia spSP 1كاسيا

7Citrus ssp1ليمون

8Clerodendrun inerme5ياسمين زفر

9Delonix regia2ديلونكس ريجيا

10Dodonaea viscosa57ديدونيا

11Ficus bengalensis1تين بنغالي

12Gazania splendens9جازانيا

13Phoenix dactylifera18نخيل التمر

14 Plumeria obtusa2فتنة أبيض

15seasonal flowers7زهور موسمية

16Zizyphus spina - christi4سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الغانم العتيق
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حديقة المعمورة
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة المعمورة

افتتحت الحديقة عام 1994م على مساحة تقدر بـ 6411 م2 وهي حديقة سكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة:

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات المتوفرة:

 مبردات مياه، دورات مياه، مناطق ألعاب لألطفال، مواقف للسيارات.

اهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
الجلسات المظللة. •
مناطق العاب األطفال مرامي لكرة السلة. •
األشجار وارفة الظالل. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 16 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات إضافــة الــى النباتــات والزهــور الموســمية المختلفــة، وتتميــز 
بوجــود اشــجار البونســيانا الملكيــة، وأشــجار الســدر، إضافــة الــى اشــجار النيــم الكبيــرة، واشــجار خــف الجمــل، 
ــة  ــمية المختلف ــور الموس ــر، والزه ــر واألحم ــموم والبازيدواألخض ــيزالبينيا والمش ــجيرات الس ــا، وش ــجيرات التيكوم وش

ــة. ــزة والجميل ــوان الممي ذات االل

المعمورة
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المعمورة

بو ھامور
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العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acalypha wilkesiana Mull.Arg.    red4أكاليفا أحمر
2Acalypha wilkesiana Mull.Arg.  yellow 4أكاليفا أخضر
3Alternanthera versicolor hort. ex Regel 85ألترننتيرا حمراء
4Azadirachta indica A.Juss.4نيم
5Bauhinia variegata L2خف الجمل
6Cyperus alternifolius Steud.1شمسية سيبروس
7Delonix regia (Bojer) Raf.9ديلونكس ريجيا
8Euphorbia milii Des Moul.9إيفوربيا شوك المسيح
9Ocimum basilicum .L6مشموم
10Pennisetum setaceum var.rubrum6بونيسيتوم أحمر
11Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.11فتنة بيضاء
12Pseuderanthemum atropurpureum L.H.Bailey4بازيدوأحمر
13Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin4بازيدوأخضر
14seasonal flowers3000
15Tecoma stans (L.) Kunth 3تيكوما
16Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة المعمورة
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حديقة بوسمرة
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة المعمورة

ــكنية  ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 12187 م2 وه ــاحة تق ــى مس ــام 1985م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
ــات الخاصــة. ــا بعــض الفعالي ــا تقــام عليه المخصصــة للعائــالت، كم

مواعيد الزيارة :

ــرًا  ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 12 لي ــرًا حت ــبوع : 12 ظه ــام األس أي
ــرًا. ــة فج ــى الثالث حت

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا، مصلى.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة العاب لألطفال •
كافيتريا •
الجلسات المظللة •
الممرات الطويلة. •
الظالل الوارفة التي تعطيها االشجار الكبيرة والضخمة •

المكونات النباتية:

تتميــز هــذه الحديقــة بتنــوع نباتــي حيــث تحــوي علــى 16 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والعديــد مــن 
الزهــور الموســمية ومغطيــات التربــة، إضافــة الــى الحجــم الكبيــر لألشــجار حيــث يقــدر عمــر العديــد 
منهــا  بأكثــر مــن 25 ســنة ممــا يعطيهــا ميــزة جماليــة وبيئيــة كبيــرة، كأشــجار األلبيــزا والســدر وانــواع 

مختلفــة مــن التيــن، إضافــة للعديــد مــن الشــجيرات والنباتــات المعمــرة الجميلــة.

المعمورة
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نعیجة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana4أكاليفا أحمر

2Acalypha wilkesiana 55أكاليفا أخضر

3Albizia lebbeck7ألبيزا لبخ

4Azadirachta indica8نيم

5 Dianthus barbatus4قرنفل

6Dodonaea viscosa377ديدونيا

7Ficus altissima3تين ألتيسما

8Ficus netida4تين نتدا

9Ground Cover100مغطيات تربة

10Iresine herbstii25إيريزين

11Lawsonia inermis4حنا شجرية

12Leucophylum frutescens51ليكوفيليوم

13Ocimum basilicum17مشموم

14Phoenix dactylifera30نخيل التمر

15 Pseuderanthemum48بازيدوأحمر

16seasonal flowers190زهور موسمية

17Terminalia cattapa2لوز بحريني

18Thevetia peruviana2تيفيتيا

19Zizyphus spina - christi1سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة بوسمرة
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حديقة جريان نجيمة
الموقع مدينة الدوحة ــ  منطقة جريان نجيمة 

ــة  ــكنية المخصص ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ  2275م2 ه ــاحة تق ــى مس ــام 2014 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
ــالت. للعائ

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا.

الخدمات:

 مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
كافيتريا. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية: 

تعتبــر حديقــة جريــان نجيمــة مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي  حيــث تحــوي علــى 
ــة،  ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م 39 ن
تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح والواشــنطونيا والبســماركيا النبيلــة، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء 
والبالتيفــورم وشــجرة الســجق، واألشــوكا، واالشــجار المثمــرة كالســدر والزيتــون، وعــدد ال بــاس بــه مــن 
ــر  ــان والزعت ــل حصالب ــة مث ــات العطري ــن النبات ــدد م ــاص ع ــكل خ ــاميروبوس، وبش ــة  والش ــجيرات، كالفتن الش
ــجيرات  ــة والش ــات الترب ــة ومغطي ــات العصاري ــن النبات ــر م ــدد كبي ــود ع ــع وج ــون م ــة الليم ــادي وحشيش الع

ــزة. ــرة الممي الصغي
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave mediopicta2أجاف ابيض العروق

2Agave victoria regina2أجاف فيكتوريا

3Alstonia scholaris 1

4Bombax malabaricum1بومباكس

5Calliandra haematocephala 4

6Canna indica red50كنا أحمر

7Canna indica yellow24كنا أصفر

8Carissa grandiflora137كاريسيا زاحفة

9Carnegiea gigantea2صبار كارنيجيا

10cassia nodosa 1

11Chamaeropes humilis 10

12Copernicia alba 8

13Culinary herbs 2

14 Cymbogon Citratus3حشيشة الليمون

15Delonix regia2زهرة الجنة الحمراء

16Echinocactus grusonii3صبار كروي

17Echinpsis sp 3

18Euphorbia lactea2صبار شمعدان

19Euphorbia ssp2إيفوربيا سكاالنت

20Ferocactus echidne 2

21Iresine herbstii208إيريزين

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة جريان نجيمة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

22Kigelia pinnata 1شجرة السجق

23Livistonia chinensis 2

24Mammillaria hygiene 3

25Melo cactus 1

26Ocimum basilicum108مشموم

27Olea europea2زيتون

28Parmentiera adulis 1

29Peltophorum inerma1بالتيفورم

30Pennisetum setaceum40بونيسيتوم أخضر

31 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

32Polyalthia longifolia1أشوكا

33Rosmarinus officinalis5حصالبان

34Ruellia tuberosa 53

35Thespesia populnea3ثسبيزيا شمسية

36Thymus vulgaris7زعتر عادي

37Wedelia trilobata612أوديليا

38Zamia furfuracea12زاميا

39Zizyphus spina - christi1سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة جريان نجيمة
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حديقة المتحف
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة السلطة 

افتتحت الحديقة عام 1993م على مساحة تقدر بـ 80000 م2 وعي من الحدائق العامة المفتوحة

مواعيد الزيارة:

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 2 ليــاًل   يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة 
فجــرًا.

 أيام العطل واألعياد مفتوحة 24 ساعة .

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، كافتيريا، منطقة ألعاب لألطفال.

اهم ما يميز الحديقة:

إطاللتها على ميناء الدوحة •
المساحات الخضراء الجميلة والواسعة •
بركة مائية تتوسط الحديقة مع شالل تنساب منه المياه من االعلى، جسر مميز •
كافيتريا  •
ساحة كبيرة تقام عليها االحتفاالت والمناسبات. •
منطقة كبيرة أللعاب األطفال •

المكونات النباتية:

ــواع إضافــة للزهــور الموســمية  ــواع الموجــودة فــي الحديقــة والمقــدر بـــ 9 أن علــى الرغــم مــن قلــة عــدد األن
المختلفــة، إال أن حجــم األشــجار الكبيــر وتصميــم الحديقــة الــذي يســعى لزيــادة المســاحة المفتوحــة امــام 
الزائــر جعــل مــن الحديقــة مكانــًا مميــزا. واالشــجار الرئيســية فــي الحديقــة هــي النخيــل المثمــر والواشــنطونيا 
والســدرإضافة لعــدد قليــل مــن اشــجار التيــن البنغالــي، والكونوكاربــوس المشــكلة وشــجيرات الكاســيا غلوكا.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Azadirachta indica2نيم

2Cassia gluca3كاسيا غلوكا

3Conocarpus lancifolius3كونوكاربوس

4Delonix regia2ديلونكس ريجيا

5Dodonaea viscosa47ديدونيا

6Ficus bengalensis2تين بنغالي

7Phoenix dactylifera52نخيل التمر

8seasonal flowers90زهور موسمية

9Washingtonia filifera16واشنطونيا فيليفيرا

10Zizyphus spina - christi22سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة المتحف
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حديقة شرق
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة شرق

افتتحت الحديقة على مساحة تقدر بـ 24256 م2 وهي من الحدائق العامة المفتوحة للعموم.

مواعيد الزيارة :

ــى  ــرًا حت ــان 1 ظه ــي رمض ــًا. ف ــة صباح ــن الثامن ــة م ــوم الجمع ــاًل ي ــى 2 لي ــرًا حت ــبوع: 12 ظه ــام األس أي
ــرًا. ــة فج الثالث

أيام العطل واألعياد مفتوحة 24 ساعة.

الخدمات: 

مواقف للسيارات، مسجد، )مبردات مياه، دورات مياه موجودة ضمن مبنى المسجد(.

اهم ما يميز الحديقة:

تصميمها الطبيعي الذي حافظ على طبوغرافية المكان. •
النصب التذكارية )البرج( والذي يمثل حقبة من تاريخ دولة قطر. •
اقواس معمارية مميزة موجودة على قمة تلة صغيرة. •
الجسر الخشبي المميز الذي يصل البرج بمنطقة االقواس. •
بركة مائية تقع مقابل االقواس. •

المكونات النباتية:

تتميــز الحديقــة باحتوائهــا علــى مزيــج مــن االنــواع النباتيــة التــي كانــت مميــزة للحدائــق القديمــة كأشــجار 
ــر والتيــن البنغالــي، واشــجار الكونوكاربــوس والســدر  ــوز البحرينــي والبمب ــرة والســدر والل البونســيانا الكبي
الضخمــة والمعمــرة،  والعديــد مــن الصباريــات إضافــة لعــدد مــن االنــواع المدخلــة حديثــًا نتيجــة تطويــر 
المنطقــة المحاذيــة لمدخــل المطــار الجديــد كنخيــل روبولينــي واالتربلكــس وغيرهــا مــن نباتــات الزينــة 

المختلفــة.
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة شرق

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Aloe vera Mill80صبار الوي

2Atriplex lentiformis (Torr.) S.Watson162أتربلكس

3.Conocarpus lancifolius Engl2كونوكاربوس

4.Cordia myxa L1بمبر

5.Delonix regia (Bojer) Raf3ديلونكس ريجيا

6.Dodonaea viscosa Jacq145ديدونيا

7.Ficus benghalensis L1تين بنغالي

8.Gazania  splendens Hort.Angl120جازانيا

9.Iresine herbstii Hook255إيريزين

10Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit1لوسينيا

11.Phoenix dactylifera L23نخيل التمر

12Phoenix roebelenii O’Brien33نخيل روبوليني

13seasonal flowers20زهور موسمية

14.Sesuvium portulacastrum L435سيزيفيوم

15Terminalia catappa L1لوز بحريني

16.Thevetia peruviana K.Schum6تيفيتيا

17.Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl5واشنطونيا فيليفيرا

18.Washingtonia robusta H.Wendl5واشنطونيا روبستا

19.Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd8سدر
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حديقة حزم المرخية
الموقع مدينة الدوحة ــ حزم المرخية

افتتحت الحديقة عام 2014 م على مساحة تقدر بـ  7402  م2.

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 12 ليــاًل يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى 
الثالثــة فجــرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال. 

اهم ما يميز الحديقة:

الجليات المظللة. •
شالالت المياه. •

المكونات النباتية:

 تحــوي الحديقــة علــى 12 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن 
الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح والنخيــل الملوكــي، وأشــجار 
النيــم وزهــرة الجنــة الحمــراء، وعــدد من الشــجيرات، ومغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميزة.

ام لخبا

حزم المرخیة

المرخیة

دحیل جلیعة

دحل الحمام

مدینة خلیفة الشمالیة
الغرافة 76

67 874

51°28’57.95”E          25°20’26.68”N

الـمرخيــــــه
الـمرخيــــــه

اخلفجـــــي اخلفجـــــي

جامعة الدول العربية

مدرسة جاسم
بن حمدالثانويه

مدرسة الوجبه
االعداديه للبنات

ملعب فريج
املرخيه

الندمارك

مركز قطر
خضراء

مجمع طوار
السكني

املدرسة
الكنديه

جري حصان

البيـــئة
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ام لخبا

حزم المرخیة

المرخیة

دحیل جلیعة

دحل الحمام

مدینة خلیفة الشمالیة
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جامعة الدول العربية
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الندمارك
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Adenium obesum Roem. & Schult.17ادونيوم

2Agave americana L.27اجاف امريكي

3Aloe vera Mill17الوي فيرا

4Azadirachta indica A.Juss.2نيم

5Canna indica .L   red55زنبق هندي احمر

6Canna indica .L  yellow61زنبق هندي أصفر

7Delonix regia (Bojer) Raf.1زهرة الجنة الحمراء

8Ficus microcarpa L . f 1التين صغير الثمر

9Ground Cover855مغطيات تربة

10Phoenix dactylifera L.5نخيل التمر

11Roystonea regia ( Kunth ) O.F. Cook1النخيل الملوكي

12seasonal flowers1150زهور موسمية

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة حزم المرخية
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حديقة دحل الحمام
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة دحل الحمام

افتتحت الحديقة عام 2004م على مساحة تقدر بـ 93297 م2.

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : 12 ظهــرًا حتــى 2 ليــاًل   يــوم الجمعــة مــن الثامنــة صباحــًا. فــي رمضــان 1 ظهــرًا حتــى الثالثــة فجــرًا.  ايــام العطــل 
واألعيــاد مفتوحة 24 ســاعة.

الخدمات:

ــاحة  ــق، س ــواء طل ــرح ه ــال، مس ــاب لألطف ــة ألع ــات، منطق ــم وكافيتري ــاه، مطع ــيارات، دورات مي ــف للس ــاه، مواق ــردات مي  مب
ــالت. ــة العج ــات رباعي ــباق الدراج ــار لس ــدم(، مضم ــرة ق ــلة وك ــرة س ــب )ك ــبات، مالع للمناس

أهم ما يميز الحديقة:

المساحة الكبيرة والهدوء  •
الدحل ويسمى دحل الحمام حيث اخذت الحديقة اسمها منه. •
مسرح الهواء الطلق وساحة للمناسبات. •
تحوي على عدد من مناطق األلعاب موزعة على أرجاء الحديقة. •
منطقة لرياضة األوالد ومضمار لسباق الدرجات رباعية العجالت. •
ملعب لكرة القدم وملعب لكرة السلة. •
مطعم وكافيتريات تقدم خدمات الطعام والشراب للزوار. •

المكونات النباتية:

ــى 105  ــوف عل ــا ين ــة م ــي الحديق ــد ف ــث يوج ــة، حي ــواع نباتي ــى أن ــوي عل ــة تح ــة عام ــر حديق ــام أكث ــل الحم ــة دح ــر حديق تعتب
أنــواع نباتيــة مــا خــال الزهــور والنباتــات الموســمية، حيــث تحــوي إضافــة الــى اشــجار النخيــل المميــزة وأشــجار الواشــنطونيا بنوعيــه 
ــيا  ــجار الكاس ــاز أش ــيا،  وتمت ــن الكاس ــواع م ــت أن ــيات، وس ــن األكاس ــواع م ــع أن ــى ارب ــة عل ــماركيا النبيل ــة والبس ــة والمتين الخيطي
واالكاســيا بتحملهــا للشــروط البيئيــة القاســية وتحمــل نقــص المــاء والجفــاف، وعــدة انــواع مــن الفيكــس ) التيــن( والــذي يــزرع 
منــه أنــواع كثيــرة فــي الحدائــق العامــة والخاصــة، والعديــد مــن األنــواع الصباريــة، وتحــوي علــى بعــض  االنــواع المميــزة كشــجيرة 
 Breynia disticha J.R.(  ،البريونيــا، والتــي تأتــي جماليتهــا مــن تنــوع ألــوان األوراق وتأثــر درجــة اللــون بدرجــة التظليــل علــى النبــات
ــجار  ــى أش ــوي عل ــا تح ــر، كم ــة بقط ــق العام ــي كل الحدائ ــدة ف ــزة ووحي ــجرة ممي ــي ش ــجيرة ه ــذه الش Forst. & G. Forst.( وه
البومباكــس وأشــجار البراخيختــون ذات االزهــار الجميلــة وقليلــة الوجــود فــي الحدائــق العامــة حيــث يقتصــر وجودهــا علــى عــدد 
قليــل جــدًا مــن الحدائــق، إضافــة لثــالث أنــواع ميــزة مــن أشــجار فرشــاة الزجــاج، والتــي تتميــز بشــكل نوراتهــا الزهريــة الحمــراء 
Thespesia pop-  الجميلــة التــي تشــبه فرشــاة الزجــاج، واشــجار الســباثوديا ذات االزهــار الحمــراء الناريــة الرائعــة، واشــجار الشمســية

ulnea ذات األزهــار الصفــراء الجميلــة، وأشــجار الزيتــون المميــزة. 
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ام لخبا

الغرافة

دحل الحمام

المرخیة

اللقطة

مدینة خلیفة الجنوبیة

مدینة خلیفة الشمالیة

حزم المرخیة

فریج كلیب
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia  sspSP  4أكاسيا
2Acacia cyanophyla5أكاسيا زرقاء الورق
3Acacia saligna264أكاسيا ساليجنا
4Acalypha wilkesiana51أكاليفا أحمر
5Acalypha wilkesiana 40أكاليفا أخضر
6Agave ssp  37أجاف
7Agave ssp1أجاف أملس الحافة
8Agave ssp7أجاف أصفر الحافة
9Agave ssp77أجاف قصري وعريض الورق
10Albizia lebbeck6ألبيزا لبخ
11Aloe vera234أجاف أمريكي
12Alternanthera versicolor352ألترننتيرا حمراء
13Asparagus densiflorus10الهواء الخشن
14Azadirachta indica89نيم
15Bauhinia variegata2خف الجمل
16 Bismarckia nobilis11بشماركيا
17Bombax ssp2بومباكس
18Bougainvillea glabra179جهنمية سياج
19Bougainvillea glabra224جهنمية مفرد
20Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst.28برينيا
21Caesalpinia gilliesii2شوارب الملك
22Caesalpinia pulcherima10شوارب الملك االرجوانية
23Callistemon viminalis14فرشاة الزجاج
24Canna indica red15كنا أحمر
25Canna indica yellow52كنا أصفر
26Cassia Alata30كاسيا ألالتا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة دحل الحمام
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العدداالسم العربياالسم العلميم
27Cassia artemisoides68كاسيا شيحية الورق
28Cassia gluca18كاسيا غلوكا
29Cassia javanica11كاسيا جافانيكا
30Casuarina equisetifolia5كزورينا
31 Citrus aurantifolia 2ليمون عماني
32Citrus ssp1ليمون
33Clerodendrun inerme828ياسمين زفر
34Clitoria ternatea168بازالء الزهور
35Conocarpus lancifolius60كونوكاربوس
36Conocarpus ssp2كونوكاربوس فضي
37 Cordia sebestena9المخيط
38Crinum asiaticum15كرينيوم
39Cyperus alternifolius330شمسية سيبروس
40Delonix regia42زهرة الجنة الحمراء
41Dodonaea viscosa132ديدونيا
42Dodonaea viscosa3ديدونيا مفرد
43Euphorbia lactea6صبار شمعدان
44Euphorbia milii39إيفوربيا شوك المسيح
45Euphorbia tirucalli8إيفوربيا  شجرية
46Ficus bengalensis1تين بنغالي
47ficus panda127فيكس قزمي
48Ficus religiosa1فيكس لسان العصفور
49gardenia jasminoides2جاردينيا
50Gazania splendens180جازانيا
51Ground Cover487مغطيات تربة
52Hibiscus rosa-sinensis22هبسكس

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة دحل الحمام
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العدداالسم العربياالسم العلميم
53Ipomoea pes-caprae5إيبوميا دائمة
54Iresine herbstii30إيريزين
55Jasminum grandiflorum15ياسمين بلدي
56Jasminum sambac234فل
57Lantana camara nana107النتانا كامارا
58Lantana camara nana78النتانا كامارا سياج
59Leucophylum frutescens63ليكوفيليوم
60Lucaena leucocephala386لوسينيا
61Malvaviscus arboreus21برنيطة التركي
62Mangafera indica2منجا
63Melia azedarach11زنزلخت
64Millingtonia hortensis1مالينجيتونيا
65Morus nigra9توت احمر
66Myrtus communis1أس
67Nerium oleander1212دفلة
68Ocimum basilicum25مشموم
69Olea europea9زيتون
70 Opuntia engelmannii36صبار شائك
71Pandanus ssp5بندانوس أبيض
72Pandanus tectorius28باندانوس أخضر
73’Pandanus tectorius ’Sanderi8بندانوس أبيض مبرقش
74Pennisetum rubrum54بونيسيتوم أحمر
75Pennisetum setaceum885بونيسيتوم أخضر
76Phoenix dactylifera54نخيل التمر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة دحل الحمام
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العدداالسم العربياالسم العلميم
77 Plumeria obtusa31فتنة أبيض
78Portulaca oleracea10بورتوالكا أحمر
79Portulacaria afra7بورتوالكاريا
80Prosopis juliflora140غويف
81Punica granatum194رمان
82Rhoeo discolor15رويو
83Ruellia ciliosa405روهيليا
84Russelia equisetiformis100روسيليا
85Saccharum officinarum L1قصب السكر
86Salvia Spp13سالفيا زرقاء الزهر
87Sansevieria trifasciata15صبار جلد النمر

88seasonal flowers3953زهور موسمية

89Sesuvium portulacastrum10سيزيفيوم
90Setcreasea purpurea60ستكريزيا
91Tecoma stans514تيكوما
92Thespesia populnea42ثسبيزيا شمسية
93Thevetia peruviana12تيفيتيا
94Vitex agnus castus266فيتكس
95Vitex agnus castus210فيتكس مبرقش
96Washingtonia filifera7واشنطونيا فيليفيرا
97Washingtonia robusta4واشنطونيا روبستا
98Wedelia trilobata265أوديليا
99Zizyphus spina - christi17سدر
100zoysia japonica15عشب ياياني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة دحل الحمام
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حديقة عنيزة  
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة عنيزة 65

افتتحت الحديقة عام 1994م على مساحة تقدر بـ 13510 م2، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة:

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه.

اهم ما يميز الحديقة:

التصميــم يجعــل مــن الســهولة بمــكان رؤيــة كامــل الحديقــة مــن الداخــل والخــارج لمراقبــة االطفــال اثنــاء  •
لعبهــم.

الجلسات المظللة. •
المساحات المفتوحة. •
الحدائق الصخرية. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 44 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات ونباتــات الزينــة المختلفــة إضافــة للزهــور الموســمية واهــم مــا يميــز 
ــرة  ــجار المثم ــى األش ــة ال ــاج، اضاف ــاة الزج ــي فرش ــة  ونوع ــاء والوردي ــة البيض ــل الجميل ــف الجم ــجار خ ــون هوأش ــذه المك ه

كالليمــون العمانــي والتــوت األحمــر والجوافــة.

عنیزة

لجبیالت

المرخیة

لخویر

حزم المرخیة

القصار

الدفنة

وادي السیل
الدفنة

جامع االمام محمد 
بن عبد الوهاب

38
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51°30’52.53”E          25°19’54.01”N
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مجمع حدائق 
مجمع حدائق اجلازي السكني ٢

اجلازي السكني١

مجمع حدائق 
اخلليج السكني

روضة املها

املرخيه

املرخيه
بن منظور

امليره
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عنیزة
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الدفنة

جامع االمام محمد 
بن عبد الوهاب

38

65 912

51°30’52.53”E          25°19’54.01”N

جلامعه
ا

مس
جا

ن 
ز ب

عزي
 ال

عبد

زه
يـــ

نــ
عـــ

ف
رش

م

مدرسة ام 
القرى

مجمع حدائق 
مجمع حدائق اجلازي السكني ٢

اجلازي السكني١

مجمع حدائق 
اخلليج السكني

روضة املها

املرخيه

املرخيه
بن منظور

امليره



إدارة الحدائق العامة170

العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acalypha wilkesiana228أكاليفا أحمر
2Acalypha wilkesiana 5أكاليفا أخضر
3Agave amricana  55أجاف
4Agave ssp25أجاف قصري وعريض الورق
5Alternanthera versicolor24ألترننتيرا حمراء
6Artiplex lentiformis7أتربلكس
7Azadirachta indica15نيم
8Bauhinia variegata9خف الجمل أبيض الزهر
9Bauhinia purpurea5خف الجمل االرجواني

10Caesalpinia pulcherima37شوارب الملك االرجوانية
11callistemon rigids3فرشاة الزجاج القزمية
12Callistemon viminalis3فرشاة الزجاج
13Canna indica yellow106كنا أصفر
14 Citrus aurantifolia 1ليمون عماني
15Clerodendrun inerme48ياسمين زفر
16Delonix regia11ديلونكس ريجيا
17Dodonaea viscosa265ديدونيا
18Dodonaea viscosa1ديدونيا مفرد
19Euphorbia milii282إيفوربيا شوك المسيح
20Euphorbia tirucalli9إيفوربيا  شجرية
21Gazania splendens95جازانيا
22Ground Cover126مغطيات تربة
23Hibiscus rosa-sinensis207هبسكس

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة عنيزة
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العدداالسم العربياالسم العلميم
24Iresine herbstii52إيريزين
25Jasminum sambac97فل
26Jatropha integerrima5جاتروفا
27Lantana camara nana25النتانا كامارا سياج
28Lantana montevidensis50النتانا زاحفة
29Malvaviscus arboreus3برنيطة التركي
30Melia azedarach10زنزلخت
31Morus nigra1توت احمر
32Pennisetum rubrum312بونيسيتوم أحمر
33Pennisetum setaceum68بونيسيتوم أخضر
34Phoenix dactylifera14نخيل التمر
35 Plumeria obtusa8فتنة أبيض
36Portulacaria afra55بورتوالكاريا
37 Pseuderanthemum21بازيدوأحمر
38 Pseuderanthemum carruthersii9بازيدوأخضر
39Psidum guajuva1جوافة
40Rosa dammacina8ورد محمدي
41seasonal flowers1031زهور موسمية
42Tecoma stans3تيكوما
43Wedelia trilobata55أوديليا
44Yucca filamentosa23يوكا إبرية
45zoysia jabonica48عشب ياياني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة عنيزة
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حديقة عنيزة الجديدة
الموقع مدينة الدوحة منطقة عنيزة

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ 23173 م2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

 مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب )كــرة ســلة 
وكــرة قــدم(.

أهم ما يميز الحديقة:

مساحتها الكبيرة وتنوع المكونات. •
المالعب. •
النافورة والشالل. •
المسرح. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

 تعتبــر حديقــة عنيــزة الجديــدة مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي  حيــث تحــوي علــى 27 نــوع مــن 
االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار 
ــزة والتــي  ــواع المي ــواع التيــن وبعــض األن نخيــل البلــح والواشــنطونيا، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء والباركنســونيا وبعــض ان
تــزرع ألول مــرة فــي الحدائــق العامــة بدولــة قطــر ، كزهــرة الجنــة الصفــراء ونخيــل الــدوم والليفســتونيا واالشــوكا، واالشــجار 
المثمــرة كالســدر، وعــدد ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، كفرشــاة الزجــاج وشــوارب الملــك  والســيكاس والبوكســس،  وعــدد كبيــر 

مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم
1Adenium obesum Roem. & Schult.61 أدونيوم
2Caesalpinia gilliesii (Hook.) Wall. ex Benth3 شوراب الملك
3Calendula officinalis L.486اقحوان
4Callistemon viminalis Cheel10فرشاة الزجاج
5Canna indica .L   red 3186.00زنبق هندي
6Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 108كاريسيا كبيرة الزهر
7Cycas revoluta Thunb.24سيكاس
8Delonix elata Gamble3زهرة الجنة الصفراء
9Delonix regia (Bojer) Raf.2زهرة الجنة الحمراء
10Ficus benghalensis L.4 تين بنغالي
11Ficus religiosa L.3 تين لسان العصفور
12Hyphaene thebaica ( L ) .Mart8 نخيل الدوم
13Iresine herbstii Hook.243ايريزين
14Ixora chinensis Lam.98اكزورا صغيرة الورق
15Livistona chinensis ( Jacq ) .R.Br.ex Mart8 لفيستونيا
16Parkinsonia aculeata L.8باركنسونيا
17Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.922ذيل القط األخضر
18Phoenix dactylifera L.31 نخيل التمر
19Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson2أشوكا
20Ruellia tuberosa L.603روليا
21Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.430روسيليا ذيل الفرس
22seasonal flowers6210زهور موسمية
23.Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC4سباثوديا
24.Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl27واشنطونيا خيطية
25.Yucca brevifolia Engelm146يوكا
26.Yucca filamentosa L19يوكا
27.Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd11سدر / كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة عنيزة الجديدة
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حديقة فريج العلي 
الموقع مدينة الدوحة ــ فريج العلي.

افتتحت الحديقة عام 2003م على مساحة تقدر بـ  5019  م2، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

بساطة التصميم •
منطقة ألعاب األطفال •
مفتوحة بشكل عام مما يسهل مراقبة األطفال من قبل األهالي •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل مــن األنــواع ال يتجــاوز 9 أنــواع مــن االشــجار والتــي تشــكل القســم األعظــم مــن النباتــات 
كالنخيــل المثمــر الكونوكاربــوس واإلثــل والواشــنطونيا، إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة 

بوجــود عــدد الشــجيرات كالكاســيا شــيحية الــورق والتيكومــا والالنتانــا كمــارا.

نعیجة

المعمورة

اسلطة الجدیدة
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الثمامة
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نعیجة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Senna artemisioides (Gaudich .ex DC.) randell 32كاسيا شيحية الورق

2Cassia spSP 4كاسيا

3Clerodendrum inerme R.Br.35ياسمين زفر

4Conocarpus lancifolius Engl.15كونوكاربوس

5Ficus altissima Blume12فيكس ألتيسما

6Lantana camara L. var. nana Moldenke4النتانا كامارا

7seasonal flowers210زهور موسمية

8Tamarix aphylla (L ) Karst1أثل

9Tecoma stans (L.) Kunth92تيكوما

10Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.4واشنطونيا خيطية

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة فريج العلي القديم
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فريج العلي ــ شرق
الموقع مدينة الدوحة ــ فريج العلي

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ  2394  م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع :  12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال •
الجلسات المظللة •
الهدوء والسكينة •

المكونات النباتية: 

تعتبــر حديقــة جريــان نجيمــة مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي  حيــث تحــوي علــى 38 نــوع مــن 
ــاز الحديقــة بوجــود  االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمت
أشــجار نخيــل البلــح والواشــنطونيا والبســماركيا النبيلــة، وأشــجار البومباكــس وزهــرة الجنــة الحمــراء والبالتيفــورم 
بــه مــن الشــجيرات، كالفتنــة   بــاس  المثمــرة كالســدر والزيتــون، وعــدد ال  وشــجرة الســجق، واألشــوكا، واالشــجار 
والشــاميروبوس، وبشــكل خــاص عــدد مــن النباتــات العطريــة مثــل حصالبــان والزعتــر العــادي وحشيشــة الليمــون مــع 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــة ومغطي ــات العصاري ــن النبات ــر م ــدد كبي ــود ع وج
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نعیجة
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave mediopicta2أجاف ابيض العروق

2Agave victoria regina2أجاف فيكتوريا

3Alstonia scholaris 1

4 Bismarckia nobilis4بشماركيا

5Bombax malabaricum1بومباكس

6Calliandra haematocephala 4

7Canna indica red44كنا أحمر

8Canna indica yellow30كنا أصفر

9Carissa grandiflora137كاريسيا زاحفة

10cassia nodosa1 كاسيا نيدوزا

11Chamaeropes humilis3 شاميروبس

12Cereus sp 2

13Culinary herbs2 اعشاب للطهي

14 Cymbogon Citratus3حشيشة الليمون

15Delonix regia2زهرة الجنة الحمراء

16Echinocactus grusonii3صبار كروي

17Echinpsis sp3 صبار كروي

18Elaeis oleifera 1

19Euphorbia lactea1صبار شمعدان

20Ferocactus echidne 2

21Iresine herbstii208إيريزين

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة فريج العلي ـ شرق
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة فريج العلي ـ شرق

العدداالسم العربياالسم العلميم

22Kigelia pinnata 1شجرة السجق

23Mammillaria hygiene 3

24Melo cactus 1

25Ocimum basilicum108مشموم

26Olea europea2زيتون

27Parmentiera adulis 1

28Peltophorum inerma1بالتيفورم

29Pennisetum setaceum40بونيسيتوم أخضر

30Phoenix dactylifera4نخيل التمر

31 Plumeria obtusa1فتنة أبيض

32Polyalthia longifolia1أشوكا

33Rosmarinus officinalis5حصالبان

34Ruellia tuberosa53 رويليا

35Thespesia populnea3ثسبيزيا شمسية

36Thymus vulgaris7زعتر عادي

37Washingtonia filifera4واشنطونيا فيليفيرا

38Wedelia trilobata612أوديليا
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فريج العلي ــ غرب
الموقع مدينة الدوحة ــ فريج العلي

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ  1724 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 18 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، وأشــجار خــف الجمــل، واالشــجار المثمــرة كاللــوز البحرينــي والســدر، 
ــة والشــجيرات  ــه مــن الشــجيرات، كشــجيرات التيــن والســيكاس، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات الترب ــاس ب وعــدد ال ب

ــزة. ــرة الممي الصغي
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نعیجة

المعمورة

اسلطة الجدیدة

مسیمیر
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bauhinia blakeana1 خف الجمل

2Callistemon viminalis2فرشاة الزجاج

3Chamaeropes humilis5 الشاميروبوس

4Cycas revoluta7سيكاس

5Ficus allii (king ) 2

6Ficus allii (Queen ) 2

7Iresine herbstii96.6إيريزين

8Lagerstroemia speciosa 1

9Leucophylum frutescens300ليكوفيليوم

10Pennisetum rubrum25بونيسيتوم أحمر

11Pennisetum setaceum25بونيسيتوم أخضر

12Phoenix dactylifera5نخيل التمر

13 Plumeria obtusa2فتنة أبيض

14plumeria rubra1فتنة أحمر

15Tabebuia argentea 2

16Terminalia cattapa2لوز بحريني

17Zizyphus spina - christi1سدر

18zoysia japonica7عشب ياياني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة فريج العلي ـ غرب
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حديقة كليب 
الموقع مدينة الدوحة ــ فريج كليب

افتتحت الحديقة عام 1985م على مساحة تقدر بـ 1596 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة:

أيام األسبوع: 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، مقاعد للجلوس.

أهم ما يميز الحديقة:

البساطة في التصميم. •
امكانية رؤية كامل الحديقة لمراقبة األطفال. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل مــن األنــواع ال يتجــاوز 10 أنــواع مــن االشــجار والتــي تشــكل القســم األعظــم مــن النباتــات 
كالنخيــل المثمــر والواشــنطونيا شــجيرات فرشــاة الزجــاج والجهنميــة والتيكومــا والتيفيتيــا وكاســيا غلــوكا، إضافــة الــى عــدد 
ــا  ــا والالنتان ــورق والتيكوم ــيحية ال ــيا ش ــجيرات كالكاس ــدد الش ــود ع ــة بوج ــاز الحديق ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه م

كمــارا.

مدینة خلیفة
الجنوبیة
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ابن سعد

ابن بشري

دوار
بن معران

س
مكين
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   51°48’79.96”E              25°30’93.32”N
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alternanthera versicolor hort. ex Regel 103ألترننتيرا حمراء

2Bougainvillea glabra Choisy12جهنمية مفرد

3Callistemon viminalis Cheel1فرشاة الزجاج

4Senna artemisioides (Gaudich .ex DC.) randell 44كاسيا شيحية الورق

5Cassia glauca Lam.1كاسيا غلوكا

6Clerodendrum inerme R.Br.147ياسمين زفر

7Phoenix dactylifera L.7نخيل التمر

8seasonal flowers90زهور موسمية

9Tecoma stans (L.) Kunth  2تيكوما

10Thevetia peruviana K.Schum.2تيفيتيا

11Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.2واشنطونيا فيليفيرا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة فريج كليب
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حديقة نعيجة 
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة نعيجة

افتتحت الحديقة عام 1995م على مساحة تقدر بـ 4316 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

 مبردات مياه، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

تصميمها الذي يأخذ الشكل المنبسط . •
الجلسات الجميلة بين االشجار. •
منطقة ألعاب األطفال. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 18 نــوع مــن االشــجار والتــي تشــكل القســم األعظــم مــن النباتــات كالنخيــل المثمــر والواشــنطونيا 
وخيــار شــمبر والكونوكاربــوس والتــوت األبيــض وشــجيرات فرشــاة الزجــاج والجهنميــة والتيكومــا والفــل والديدونيــا، إضافــة 

الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة.

مستشفى
العمادي

صاالت ريجنسي

النادي األهلي

املول

كهرماء
ادارة خدمات املشتركني

ملعب فريج
النعيجة

تقاطع
فريج العلي

تقاطع
الدائري الرابعنعيجه

يل
خل

ة ا
ض

رو

طلحة بن الرباء

امحد بن زيدون

الدائري الرابع

65

44 985

51°31’37.13”E        25°14’55.53”N

مدرسة كامبردج 
للبنات

نـجمــــــه
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana Mull.Arg.    red3أكاليفا أحمر

2Acalypha wilkesiana Mull.Arg.  yellow 3أكاليفا أخضر

3Bougainvillea glabra Choisy  61جهنمية

4Callistemon viminalis Cheel21فرشاة الزجاج

5Cassia fistula L.10خيار شمبر

6Conocarpus lancifolius Engl.2كونوكاربوس

7Dodonaea viscosa Jacq.248ديدونيا

8Jasminum sambac ( L. ) Aiton43فل

9Lantana camara L. var. nana Moldenke1النتانا كامارا

10Morus alba L.4توت أبيض

11Ocimum basilicum .L22مشموم

12Pandanus tectorius Parkinson14باندانوس أخضر

13Pennisetum setosum var.rubrum12بونيسيتوم أحمر

14Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.17بونيسيتوم أخضر

15Phoenix dactylifera L.13نخيل التمر

16Rosa damascena Mill.5ورد محمدي

17seasonal flowers339زهور موسمية

18Tecoma stans (L.) Kunth 2تيكوما

19Washingtonia robusta H.Wendl.3واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة نعيجة
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حديقة نعيجة ـ شرق
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة نعيجة

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ  3307  م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال. •
ملعب كرة قدم. •
الجلسة الكبيرة المظللة. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

 تحــوي الحديقــة علــى 22 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، والبســماركيا النبيلــة، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء والســباثوديا 
واالشــوكا والكاســيا الجاويــة  واالشــجار المثمــرة كاللــوز البحرينــي والســدر والتــوت األبيــض، وأشــجار الزيتــون المميــزة، وعــدد 
ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، كشــجيرات الجاتروفــا والفــل وشــوارب الملــك والســيكاس والكاســيا غلــوكا والنخيــل القــزم، مــع 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــن مغطي ــر م ــدد كبي ــود ع وج

نعیجة

الثمامة

المطار العتیق

مسیمیر

الھالل

المعمورة

اسلطة الجدیدة

14

43 927

51°31’58.69”E        25°14’39.70”N
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Atriplex  halimus216اتربلكس الملحي

2 Bismarckia nobilis4بشماركيا

3Caesalpinia gilliesii2شوارب الملك

4Canna indica red60كنا أحمر

5Cassia gluca8كاسيا غلوكا

6Cassia javanica2كاسيا جافانيكا

7Cycas revoluta6سيكاس

8Jasminum sambac14فل

9Jatropha integerrima2جاتروفا

10Morus alba1توت أبيض

11Nandina domestica 2الناندين

12Ocimum basilicum46مشموم

13Olea europea2زيتون

14Pennisetum rubrum183بونيسيتوم أحمر

15Pennisetum setaceum35بونيسيتوم أخضر

16Phoenix dactylifera5نخيل التمر

17phyllanthus emblica4أملج

18Polyalthia longifolia1أشوكا

19Spathodea Campanulata10سباثوديا

20Terminalia cattapa1لوز بحريني

21Wedelia trilobata120أوديليا

22Zizyphus spina - christi4سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة نعيجة ـ شرق
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حديقة نعيجة ـ غرب
الموقع مدينة الدوحة ــ منطقة نعيجة

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ 3632 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

أيام األسبوع : 12 ظهرًا حتى 12 لياًل يوم الجمعة من الثامنة صباحًا. في رمضان 1 ظهرًا حتى الثالثة فجرًا.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
نافورة مياه. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

ــن  ــوع م ــى 33 ن ــوي عل ــث تح ــي  حي ــوع النبات ــادة التن ــا زي ــي فيه ــة وروع ــق الحديث ــن الحدائ ــة م ــان نجيم ــة جري ــر حديق تعتب
االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار 
نخيــل البلــح والواشــنطونيا والبســماركيا النبيلــة، وأشــجار خــف الجمــل والجاكرنــدا والزيتــون األســود والبالتيفــورم وشــجرة 
المالينجيتونيــا وبعــض األنــواع الميــزة والتــي تــزرع الول مــرة فــي الحدائــق العامــة بدولــة قطــر ، واالشــجار المثمــرة كالســدر 
والزيتــون، وعــدد ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، كالفتنــة  والســيكاس، وعــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة 

المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alstonia scholaris 1

2Bauhinia blakeana1 خف الجمل

3 Bismarckia nobilis2بشماركيا

4Bucida buceras4 الزيتون االسود

5Calliandra haematocephala 4

6Carissa grandiflora555كاريسيا زاحفة

7Cassia fistula3خيار شمبر

8Cassia gluca2كاسيا غلوكا

9Cycas revoluta6سيكاس

10Dianella tasmanica 200

11Dolichandrone spathacea 2

12( Ficus allii (Queen 1

13Ficus palmeri1تين الصحراء

14Ficus religiosa1تين لسان العصفور

15Gazania rigens 685

16Iresine herbstii65إيريزين

17Jacaranda mimosifolia D. Don2جاكرندا

18Livistonia chinensis 2

19Millingtonia hortensis5مالينجيتونيا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة نعيجة ـ غرب
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العدداالسم العربياالسم العلميم

20Ocimum basilicum30مشموم

21Olea europea1زيتون

22Pandanus utilis 20

23Peltophorum inerma2بالتيفورم

24Pennisetum rubrum15بونيسيتوم أحمر

25Pennisetum setaceum15بونيسيتوم أخضر

26Phoenix canariensis4نخيل كناري

27Phoenix dactylifera4نخيل التمر

28Phoenix robelinii12نخيل روبوليني

29Ruellia tuberosa 900

30Tabebuia argentea 3

31Tabebuia rosea alba 1

32Terminalia cattapa1لوز بحريني

33Washingtonia robusta2واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة نعيجة ـ غرب
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حدائق الريان
الفصل الثاني





موقع البلدية بلدية الريان:

ــن  ــور وم ــة الخ ــد وبلدي ــالل محم ــة أم ص ــمال بلدي ــن الش ــة وم ــة الدوح ــرق بلدي ــن الش ــة م ــدود الجغرافي ــاق الح نط
ــرة. ــة الوك ــوب بلدي الجن

ساعات العمل الستقبال العمالء من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا )األحد - الثالثـاء - الخميس(.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

تأسســت البلديــة بموجــب القانــون الصــادر بســنة 1972 والخــاص بإنشــاء البلديــات والصــادر بتاريــخ 5/6/1392 هـــ  
17/7/1972م.  الموافــق 

وتم إنشاؤها كإدارة بلدية مستقلة تتبع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

المعالم البارزة والمواقع األثرية التي تضمها المنطقة:

1 - توجد عدة أنواع من القالع القديمة.
2 - برج وحديقة إسباير.

ــع  ــة المجتم ــوم وتنمي ــة والعل ــة للتربي ــة القطري ــة للمؤسس ــد التابع ــات والمعاه ــات والكلي ــن الجامع ــدد م 3 - ع
. )Qatar Foundation مؤسســة قطــر(

4 - عدد من األندية الرياضية )نادي الريان - السد - الغرافة - معيذر - مسيمير- السيلية(.
5 - حديقة الحيوان + كثير من الحدائق العامة والمتنزهات.

6 - نادي السباق والفروسية.
7 - حلبة سباق الهجـن.
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نبذة تاريخية عن بلدية الريان
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الريان الجديد 2
الموقع مدينة الريان – منطقة الريان الجديد

إدارة الحدائق العامة226

افتتحــت الحديقــة عــام 2014م علــى مســاحة تقــدر ب 4927 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة •
منطقة ألعاب األطفال •
ملعب كرة القدم •
مصلى •
الهدوء والسكينة •

المكونات النباتية:

ــى  ــوي عل ــث تح ــي حي ــوع النبات ــادة التن ــا زي ــي فيه ــة وروع ــق الحديث ــن الحدائ ــدة م ــان الجدي ــة الري ــر حديق تعتب
ــاز  ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م 18 ن
ــراء،  ــة الحم ــرة الجن ــة، وزه ــي والمتين ــه الخيط ــنطونيا بنوعي ــجار الواش ــح، وأش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج الحديق
واالشــجار المثمــرة كالمنجــا والبمبــر واللــوز البحرينــي والســدر إضافــة لشــجرة الزيتــون الجميلــة والمعمــرة، وعــدد 
ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، حيــث شــجيرات الفتنــة الحمــراء والديدونيــا، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي والش

معیذر

الریان الجدید

بعیا

مریخ

20

53 862

51°25’21.92”E              25°17’1.97”N
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خريطة الموقع واالحداثيات

معیذر

الریان الجدید

بعیا

مریخ
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51°25’21.92”E              25°17’1.97”N
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck2ألبيزا لبخ

2Alternanthera versicolor20ألترننتيرا حمراء

3Cordia mixa1بمبر

4Delonix regia1زهرة الجنة الحمراء

5Dodonaea viscosa426ديدونيا

6Ficus sycamore 4

7Hibiscus rosa-sinensis130هبسكس

8Iresine herbstii78إيريزين

9Mangafera indica1منجا

10Morus alba1توت أبيض

11Ocimum basilicum33مشموم

12Olea europea2زيتون

13Phoenix dactylifera12نخيل التمر

14Polyalthia longifolia8أشوكا

15Terminalia cattapa1لوز بحريني

16Washingtonia filifera14واشنطونيا فيليفيرا

17Washingtonia robusta4واشنطونيا روبستا

18Zizyphus spina - christi2سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الريان الجديدة 2 
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إدارة الحدائق العامة232

حديقة بالزا  الغرافة
الموقع مدينة الريان منطقة ازغوى

إدارة الحدائق العامة232

افتتحــت الحديقــة عــام 2006 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 1892 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل .. رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة

الجلسات المظللة •
منطقة ألعاب األطفال •

المكونات النباتية:

علــى الرغــم مــن قلــة عــدد األنــواع الموجــودة فــي الحديقــة والمقــدر بـــ 4 أنــواع إضافــة للزهــور الموســمية 
ــل  ــجار النخي ــى أش ــات عل ــر النبات ــزا. وتقتص ــًا ممي ــة مكان ــن الحديق ــل م ــة جع ــم الحديق ــة، إال أن تصمي المختلف

المثمــر وشــجيرات التيكومــا وعــدد مــن مغطيــات التربــة.

ازغوى

الخریطیات

53

51 311

51°25’54.41”E           25°21’52.44”N

مدرسة لوسيل
النموذجية املستقلة تقاطع

ربيعة بن عيسى الكواري

ت
زكري

ت
زكري

ازغوه

وادي املرشب

ب
رش

ي امل
واد

ازغوه

ازغوه

غرافة الريان

غرافة الريان

ديري
الس

السديري

ام العطف

وادي السيق
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خريطة الموقع واالحداثيات

ازغوى

الخریطیات

53

51 311

51°25’54.41”E           25°21’52.44”N

مدرسة لوسيل
النموذجية املستقلة تقاطع

ربيعة بن عيسى الكواري

ت
زكري

ت
زكري

ازغوه

وادي املرشب

ب
رش

ي امل
واد

ازغوه

ازغوه

غرافة الريان

غرافة الريان

ديري
الس

السديري

ام العطف

وادي السيق
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Ground Cover28مغطيات تربة

2Phoenix dactylifera10نخيل التمر

3seasonal flowers60زهور موسمية

4Setcreasea purpurea45ستكريزيا

5Tecoma stans8تيكوما

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة بالزا الغرافة
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ميري
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ميري
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مور
 ها

بو

مييه
حش

ال

مدرسة الدوحة
الهندية احلديثة

حدائق الفردان ٣

محطة بترول
بو هامور

اخلبرة لتعليم
قيادة السيارات

وادي املغدر

يله
انث

ام 

ـــر
يـــ

ـــر
مـــ

ا

2

56 774

   51°30’33.18”E              25°15’44.58”N

حديقة أبو هامور
الموقع مدينة الريان منطقة أبوهامور

إدارة الحدائق العامة238

افتتحــت الحديقــة عــام 2005م علــى مســاحة تقــدر بـــ 1800 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

اهم ما يميز الحديقة:

الهدوء. •
الجلسات المظللة. •
شالل مائي. •
منطقة العاب األطفال. •

المكونات النباتية:

علــى الرغــم مــن قلــة عــدد األنــواع الموجــودة فــي الحديقــة والمقــدر بـــ 5 أنــواع إضافــة للزهــور الموســمية 
المختلفــة، إال أن حجــم األشــجار الكبيــر وتصميــم الحديقــة جعــل مــن الحديقــة مكانــًا مميــزا. واالشــجار الرئيســية 

ــكس. ــا والهبس ــجيرات التيكوم ــراء وش ــة الحم ــرة الجن ــنطونيا وزه ــر والواش ــل المثم ــي النخي ــة ه ــي الحديق ف
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Delonix regia10زهرة الجنة الحمراء

2Hibiscus rosa-sinensis6هبسكس

3Phoenix dactylifera13نخيل التمر

4seasonal flowers152زهور موسمية

5Tecoma stans10تيكوما

6Washingtonia robusta5واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة أبو هامور
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حديقة ازغوى
الموقع مدينة الريان منطقة ازغوى

إدارة الحدائق العامة244

افتتحت الحديقة عام 2006م على مساحة تقدر بـ 14547م2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل ... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، كافيتريــا، مســجد، مصلــى للنســاء، منطقــة ألعــاب لألطفــال، 
ــرة(. ــرة طائ ــلة وك ــرة س ــب ) ك مالع

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة •
الكافيتريا •
الجسر الخشبي •
المالعب ) كرة سلة كرة طائرة( •
مسجد ومصلى للنساء •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة تنــوع كبيــر، حيــت تحــوي علــى 26 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى 
عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا بنوعيهــا 
وزهــرة الجنــة الحمــراء، واشــجار النيــم واأللبيــزا الكبيــرة والمميــزة، وأشــجار الباركنســونيا، ويالحــظ تنــوع كبيــر 
بالشــجيرات حيــث يالحــظ الياســمين البلــدي وشــجيرات الفتنــة ومغطيــات التربــة المختلفــة، مــع وجــود عــدد أخــر 

مــن نباتــات الزينــة المميــزة.

ازغوى

الخریطیات

38

51 310

51°25’44.27”E           25°21’48.96”N
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واد
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck6ألبيزا لبخ
2Azadirachta indica16نيم
3Bauhinia variegata6خف الجمل أبيض الزهر
4Bougainvillea glabra130جهنمية سياج
5Caesalpinia pulcherima9شوارب الملك االرجوانية
6Canna indica yellow50كنا أصفر
7Cassia gluca2كاسيا غلوكا

8Delonix regia18زهرة الجنة الحمراء
9Euphorbia milii5إيفوربيا شوك المسيح

10Gazania splendens689جازانيا
11Ground Cover505مغطيات تربة
12Hibiscus rosa-sinensis12هبسكس
13Morus alba3توت أبيض
14Pandanus tectorius129باندانوس أخضر
15Parkinsonia aculeata22باركنسونيا
16Pennisetum rubrum5بونيسيتوم أحمر
17Pennisetum setaceum258بونيسيتوم أخضر
18Phoenix dactylifera30نخيل التمر
19 Plumeria obtusa21فتنة أبيض
20plumeria rubra11فتنة أحمر
21Rhoeo discolor105رويو
22seasonal flowers1092زهور موسمية
23Setcreasea purpurea55ستكريزيا
24Tecoma stans 35تيكوما
25Tecomaria capensis5تيكوماريا
26Washingtonia filifera10واشنطونيا فيليفيرا
27Washingtonia robusta11واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة ازغوى
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حديقة الريان )11(
الموقع مدينة الريان منطقة الريان الجديد

إدارة الحدائق العامة250

افتتحــت الحديقــة عــام 2010م علــى مســاحة تقــدر بـــ 8683 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

ــا، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق،  مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، كافيتري
هاتــف عمومــي.

أهم ما يميز الحديقة: 

منطقة ألعاب األطفال. •
مسرح الهواء الطلق. •
الجلسات المظللة والمريحة •
وجود األشجار البيئية بشكل ملحوظ. •
تنوع الخدمات. •

المكونات النباتية: 

علــى الرغــم مــن قلــة عــدد األنــواع الموجــودة فــي الحديقــة والمقــدر بـــ 9 أنــواع إضافــة للزهــور الموســمية 
المختلفــة، وتقتصــر النباتــات علــى أشــجار النخيــل المثمــر وشــجيرات التيكومــا وتــم زراعــة بعــض االشــجار المميــزة 

ــة. ــات الترب ــن مغطي ــدد م ــم وع ــراء والني ــة الحم ــرة الجن ــة لزه ــي إضاف ــدر الصين ــي والس ــنط العرب كالس
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia nolitica6سنط عربي

2Delonix regia11زهرة الجنة الحمراء

3Jacaranda mimosifolia D. Don3جاكرندا

4Lantana camara nana328النتانا كامارا سياج

5Lucaena leucocephala9لوسينيا

6Phoenix dactylifera15نخيل التمر

7 Plumeria obtusa3فتنة أبيض

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الريان 11
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فریج
األمیر

لبدیع

السد

الریان
العتیق

المسیلة

لوعیب

90

52 350

  51°28’10.52”E           25°17’47.00”N

البديع
البديع

بو اعرين

الريان القدمي

الريان اجلديد طريق الريان

األمـــــــيـــر

رباير
٢٢ ف

تقاطع الريان

مدرسة خليفة
النموذجية

روضة قطر 
املستقلة للبنات

مصلى العيد

دوار بن زابن

دوار لبديع

حديقة البساط األخضر )الريان الجديد(
الموقع مدينة الريان الريان القديم منطقة 19

إدارة الحدائق العامة256

افتتحت الحديقة عام 2006 م على مساحة تقدر بـ 130000م2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعموم.

مواعيد الزيارة:

الحديقة مفتوحة 24 ساعة.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مكان مفتوح للعب كرة القدم.

أهم ما يميز الحديقة:

المساحة الكبيرة •
مساحة البساط االخضر الذي يمثل معظم الحديقة •
مكان مميز لممارسة الرياضات المختلفة ) كرة قدم، ريشة طائرة، الكريكيت .... الخ ( •

المكونات النباتية:

يغطــي البســاط األخضــر معظــم أرجــاء الحديقــة ويالحــظ غيــاب األشــجار والشــجيرات المزروعــة نظــرًا لطبيعــة 
الحديقــة والهــدف مــن إقامتهــا.

وحاليــا تعمــل إدارة الحدائــق العامــة علــى تطويرهــا حيــث يتــم زراعــة أشــجار ظــل ونباتــات زينــة متنوعــة ومضمــار 
لرياضــة  المشــي.
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حديقة الريان )4(
الموقع مدينة الريان منطقة الريان الجديد

افتتحــت الحديقــة عــام 2004 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 4927 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم .

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
مصلى. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

ــى  ــوي عل ــث تح ــي حي ــوع النبات ــادة التن ــا زي ــي فيه ــة وروع ــق الحديث ــن الحدائ ــدة م ــان الجدي ــة الري ــر حديق  تعتب
ــاز  ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م 18 ن
ــراء،  ــة الحم ــرة الجن ــة، وزه ــي والمتين ــه الخيط ــنطونيا بنوعي ــجار الواش ــح، وأش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج الحديق
واالشــجار المثمــرة كالمنجــا والبمبــر واللــوز البحرينــي والســدر إضافــة لشــجرة الزيتــون الجميلــة والمعمــرة، وعــدد 
ال بــاس بــه مــن الشــجيرات، حيــث شــجيرات الفتنــة الحمــراء والديدونيــا، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة 

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي والش

إدارة الحدائق العامة262
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck2ألبيزا لبخ

2Alternanthera versicolor20ألترننتيرا حمراء

3Cordia mixa1بمبر

4Delonix regia1زهرة الجنة الحمراء

5Dodonaea viscosa426ديدونيا

6Ficus sycamore 4

7Hibiscus rosa-sinensis130هبسكس

8Iresine herbstii78إيريزين

9Mangafera indica1منجا

10Morus alba1توت أبيض

11Ocimum basilicum33مشموم

12Olea europea2زيتون

13Phoenix dactylifera12نخيل التمر

14Polyalthia longifolia8أشوكا

15Terminalia cattapa1لوز بحريني

16Washingtonia filifera14واشنطونيا فيليفيرا

17Washingtonia robusta4واشنطونيا روبستا

18Zizyphus spina - christi2سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الريان 4
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الريان للعائالت
الموقع مدينة الريان منطقة الريان الجديد

إدارة الحدائق العامة268

افتتحت الحديقة عام 2004م على مساحة تقدر بـ 8807 م2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل .. رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة العاب األطفال •
الجلسات المظللة •
االشجار الكبيرة وارفة الظالل •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 17 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور 
الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا بنوعيــه الخيطيــة والمتينــة 
وزهــرة الجنــة الحمــراء، واشــجار األلبيــزة الكبيــرة والمميــزة، ويالحــظ تنــوع كبيــر بالشــجيرات حيــث يالحــظ الياســمين 
البلــدي والياســمين الهنــدي علــى محيــط الحديقــة علــى االســوار إضافــة لســياج مميــز مــن األتربلكــس، مــع وجــود 

عــدد أخــر مــن نباتــات الزينــة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck4ألبيزا لبخ

2Artiplex lentiformis41أتربلكس

3Bougainvillea glabra52جهنمية سياج

4Conocarpus lancifolius17كونوكاربوس

5Delonix regia12زهرة الجنة الحمراء

6Dodonaea viscosa25ديدونيا

7Ground Cover855مغطيات تربة

8Jasminum grandiflorum122ياسمين بلدي

9Jasminum sambac11فل

10Melia azedarach3زنزلخت

11Nerium oleander1دفلة

12Ocimum basilicum150مشموم

13Quisqualis indica188ياسمين هندي كوسكاللس

14seasonal flowers511زهور موسمية

15Tecoma stans4تيكوما

16Tecomaria capensis2تيكوماريا

17Washingtonia filifera12واشنطونيا فيليفيرا

18Washingtonia robusta5واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الريان للعائالت
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حديقة السودان
الموقع مدينة الريان فريج السودان

إدارة الحدائق العامة274

افتتحــت الحديقــة عــام 2014 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 4560 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

الخدمات:

 مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم .

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
ملعب كرة القدم. •
مصلى. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

 تعتبــر حديقــة فريــج الســودان مــن الحدائــق الحديثــة وروعــي فيهــا زيــادة التنــوع النباتــي حيــث تحــوي علــى 19 نوع 
مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة 
بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء، واالشــجار المثمــرة كالمنجــا والبمبــر واللــوز البحرينــي 
ــة  ــجيرات الفتن ــث ش ــجيرات، حي ــن الش ــه م ــاس ب ــدد ال ب ــرة، وع ــة والمعم ــون الجميل ــجرة الزيت ــة لش ــدر إضاف والس

طریق مسیمیرالحمــراء والديدونيــا، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bougainvillea glabra36جهنمية مفرد

2Callistemon viminalis1فرشاة الزجاج

3Canna indica red10كنا أحمر

4Cordia mixa1بمبر

5Delonix regia2زهرة الجنة الحمراء

6Dodonaea viscosa263ديدونيا

7Euphorbia milii9إيفوربيا شوك المسيح

8Gerbera jamesonii68 جيربيرا

9Hibiscus rosa-sinensis10هبسكس

10Iresine herbstii32إيريزين

11Mangafera indica1منجا

12Ocimum basilicum26مشموم

13Olea europea2زيتون

14Phoenix dactylifera10نخيل التمر

15 Plumeria rubra pink2فتنة حمراء

16Portulacaria afra193بورتوالكاريا

17Tabebuia pentaphylla 2

18Terminalia cattapa1لوز بحريني

19Zizyphus spina - christi3سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة السودان
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حديقة السيلية
الموقع مدينة الريان منطقة السيلية

إدارة الحدائق العامة280

افتتحــت الحديقــة عــام 2004 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 3500 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل ... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
مناطق ألعاب االطفال. •
الهدوء. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة تنــوع كبيــر مقياســًا لمســاحتها حيــت تحــوي علــى 32 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات 
المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار 
ــث  ــجيرات حي ــر بالش ــوع كبي ــظ تن ــزة، ويالح ــرة والممي ــم الكبي ــجار الني ــراء، واش ــة الحم ــرة الجن ــنطونيا وزه الواش
يالحــظ الياســمين البلــدي وشــجيرات الفتنــة وانــواع الصباريــات المختلفــة لســياج مميــز مــن الديدونيــا، مــع وجــود 

عــدد أخــر مــن نباتــات الزينــة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave ssp2أجاف أصفر الحافة

2Alternanthera versicolor211ألترننتيرا حمراء

3Asparagus densiflorus2الهواء الخشن

4Azadirachta indica2نيم

5Bougainvillea glabra 98جهنمية

6Caesalpinia pulcherima5شوارب الملك االرجوانية

7Conocarpus lancifolius3كونوكاربوس

8Delonix regia3زهرة الجنة الحمراء

9Dodonaea viscosa185ديدونيا

10Euphorbia milii11إيفوربيا شوك المسيح

11Euphorbia tirucalli2إيفوربيا شجرية

12Gazania splendens30جازانيا

13Ground Cover126مغطيات تربة

14Hibiscus rosa-sinensis4هبسكس

15Hibiscus rosa-sinensis7هبسكس سياج

16Iresine herbstii30إيريزين

17Jasminum auriculatum6ياسمين أبيض

18Jasminum sambac21فل

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة السيلية
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العدداالسم العربياالسم العلميم

19Melia azedarach3زنزلخت

20Nerium oleander18دفلة

21 Opuntia engelmannii4صبار شائك

22Pennisetum rubrum8بونيسيتوم أحمر

23Pennisetum setaceum22بونيسيتوم أخضر

24Phoenix dactylifera34نخيل التمر

25 Plumeria obtusa3فتنة أبيض

26Rhoeo discolor30رويو

27Salvia Spp62سالفيا زرقاء الزهر

28Sansevieria trifasciata1صبار جلد النمر

29seasonal flowers174زهور موسمية

30Sesuvium portulacastrum45سيزيفيوم

31Tecoma stans8تيكوما

32Washingtonia robusta5واشنطونيا روبستا

33Wedelia trilobata145أوديليا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة السيلية
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إدارة الحدائق العامة286

حديقة الغرافة
الموقع بلدية الريان – منطقة الغرافة

إدارة الحدائق العامة286

افتتحــت الحديقــة عــام 1990 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 7500 م2 وتــم إعــادة تأهيلهــا وافتتحــت عــام 2013 علــى 
مســاحة تقــدر بـــ 7689 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل.. رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

تعتبــر حديقــة الغرافــة مــن الحدائــق الهامــة مــن حيــث التنــوع النباتــي الموجــود فيــه حيــث تحــوي علــى 26 نــوع 
مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة 
بوجــود، أشــجار الواشــنطونيا المتينــة ذات االرتفاعــات الكبيــرة يصــل بعضهــا الــى 20م إضافــة الــى أشــجار نخيــل 
ــن  ــد م ــة للعدي ــدا، إضاف ــي والجكرن ــاف اإلمارات ــجار الغ ــم أش ــجار الني ــراء، واش ــة الحم ــرة الجن ــدر وزه ــح والس البل
الشــجيرات المزهــرة كفرشــاة الزجــاج واشــجار األشــوكا المميــزة، وأنــواع مختلفــة مــن االشــجار القابلــة للتشــكيل، 
وانــواع كثيــرة مــن النباتــات العصاريــة والصباريــات المختلفــة، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة 
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1 Alternanthera versicolor hort. ex Regel182الترننتيرا
2Azadirachta indica A.Juss.1نيم
3Bougainvillea arborea Glaz.34جهنمية قزمة
4Caesalpinia gilliesii (Hook.) Wall. ex Benth9شوارب الملك
5Callistemon viminalis Cheel4فرشاة الزجاج
6Canna indica .L red116زنبق احمر
7Clerodendrum inerme R.Br.66ياسمين زفر
8Conocarpus lancifolius Engl.23كونوكاربوس
9Cycas revoluta Thunb.52سيكاس
10Delonix regia (Bojer) Raf.4زهرة عصفور الجنة الحمراء
11 Ficus microcarpa L . f9التين صغير الثمر
12Gazania splendens Hort.Angl.جازانيا-
13Iresine herbstii Hook.331ايريزين
14Jacaranda mimosifolia D.Don1جاكرندا
15Leucophyllum frutescens I.M.Johnst.65ليكوفوليوم
16Ocimum basilicum .L49مشموم
17Paspalum vaginatum Sw.نجيل باسبالم-
18Phoenix dactylifera L.23نخيل الثمر
19Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson2أشوكا
20Portulacaria afra Jacq.صبار-
21Prosopis cineraria J.F.Macbr.1غاف إماراتي
22Ruellia tuberosa L.186رويال
23Terminalia catappa L2لوز بحريني
24Washingtonia robusta H.Wendl.22الواشنطونيا المتينة
25Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3السدر
26Zoysia japonica Steud.النجيل الياباني-

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الغرافة
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إدارة الحدائق العامة292

حديقة الوعب 
الموقع مدينة الريان منطقة الوعب

إدارة الحدائق العامة292

افتتحــت الحديقــة عــام 2014 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 3067 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل .. رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، ملعب كرة قدم .

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
ملعب كرة القدم. •
مصلى. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية:

تعتبــر حديقــة الوعــب مــن الحدائــق الحديثــة حيــث تحــوي علــى 14 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات 
المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، 
والواشــنطونيا وزهــرة الجنــة الحمــراء، واالشــجار المثمــرة كالمنجــا واللــوز البحرينــي والســدر إضافــة لشــجرة 
ــع  ــا، م ــراء والديدوني ــة الحم ــجيرات الفتن ــث ش ــجيرات، حي ــن الش ــه م ــاس ب ــدد ال ب ــرة، وع ــة والمعم ــون الجميل الزيت

وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Canna indica red5كنا أحمر

2Delonix regia1زهرة الجنة الحمراء

3Dodonaea viscosa262ديدونيا

4Mangafera indica1منجا

5Morus alba1توت أبيض

6Ocimum basilicum21مشموم

7Olea europea1زيتون

8Phoenix dactylifera7نخيل التمر

9plumeria rubra1فتنة أحمر

10Ruellia tuberosa13روهيليا

11Tabebuia pentaphylla 2

12Terminalia cattapa1لوز بحريني

13Washingtonia filifera8واشنطونيا فيليفيرا

14Zizyphus spina - christi2سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الوعب
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إدارة الحدائق العامة298

حديقة معيذر رقم )2(
الموقع مدينة الريان منطقة معيذر قرب دوار العنابي

إدارة الحدائق العامة298

افتتحــت الحديقــة عــام 2015 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 2307 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 ليال .. رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

اهم ما يميز الحديقة:

منطقة العاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
االشجار الكبيرة وارفة الظالل •

المكونات النباتية:

 تحــوي الحديقــة علــى 28 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور 
الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا بنوعيــه الخيطيــة والمتينــة 
ــات  ــجيرات ونبات ــر بالش ــوع كبي ــجار وتن ــن األش ــا م ــة، وغيره ــزة الفتن ــرة وممي ــجار كبي ــراء، واش ــة الحم ــرة الجن وزه
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave amricana 15أجاف
2Alternanthera versicolor160ألترننتيرا حمراء
3Asparagus densiflorus10الهواء الخشن
4Azadirachta indica1نيم
5Bougainvillea glabra153جهنمية سياج
6Caesalpinia pulcherima2شوارب الملك االرجوانية
7Canna indica yellow36كنا أصفر
8Citrus ssp6ليمون
9Conocarpus lancifolius14كونوكاربوس
10 Cordia sebestena8المخيط
11Delonix regia3زهرة الجنة الحمراء
12Dodonaea viscosa15ديدونيا
13Euphorbia milii25إيفوربيا شوك المسيح
14Euphorbia tirucalli1إيفوربيا شجرية
15Gazania splendens32جازانيا
16Ground Cover50مغطيات تربة
17Hibiscus rosa-sinensis10هبسكس
18Jasminum sambac37فل
19Melia azedarach2زنزلخت
20Phoenix dactylifera21نخيل التمر
21plumeria rubra9فتنة أحمر
22Rhoeo discolor60رويو
23Rosa dammacina2ورد محمدي
24Sansevieria trifasciata3صبار جلد النمر
25seasonal flowers128زهور موسمية
26Tecoma stans 1تيكوما
27Thevetia peruviana10تيفيتيا
28Washingtonia filifera1واشنطونيا فيليفيرا
29Washingtonia robusta3واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة معيذر )2(
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إدارة الحدائق العامة304

حديقة العزيزية
الموقع مدينة الريان منطقة العزيزية

إدارة الحدائق العامة304

افتتحــت الحديقــة عــام 2016م علــى مســاحة تقــدر بـــ 2367 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

 3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، مصلى، ملعب كرة قدم

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الهدوء والسكينة. •
ملعب لكرة القدم. •
وجود مصلى. •

المكونات النباتية:

ــجار  ــى اش ــة ال ــوي اضاف ــي تح ــاحتها فه ــر مس ــرًا لصغ ــبيًا نظ ــواع نس ــن األن ــل م ــدد قلي ــى ع ــة عل ــوي الحديق تح
نخيــل التمــر، اشــجار النيــم والســباثوديا وتيــن التيســما، إضافــة الــى بعــض الشــجيرات كالقطــف الملحــي ونوعيــن 

مــن الصباريــات الجميلــة، والعديــد مــن مغطيــات التربــة والزهــور الموســمية الجميلــة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Agave americana L.23اجاف

2Aloe vera Mill33الوي فيرا

3Atriplex halimus L.89قطف ملحي

4Azadirachta indica A.Juss.10نيم

5Ficus altissima Blume6تين التيسما

6Iresine herbstii Hook.1430اريزين

7Phoenix dactylifera L.11نخيل التمر

8seasonal flowers250زهور موسمية

9Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC.6سباثوديا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة العزيزية
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إدارة الحدائق العامة310

حديقة عين خالد
الموقع مدينة الريان منطقة عين خالد

إدارة الحدائق العامة310

افتتحت الحديقة عام 2016م على مساحة تقدر بـ م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائالت

مواعيد الزيارة:

 3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، مصلى، ملعب كرة قدم.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الهدوء والسكينة. •
ملعب لكرة القدم. •
وجود مصلى. •

المكونات النباتية: 

التربــة والزهــور  أنــواع مــن االشــجار والشــجيرات إضافــة للعديــد مــن مغطيــات   10 الحديقــة علــى  تحتــوي 
الموســمية، وتعتبــر حديقــة عيــن خالــد مــن الحدائــق التــي تــم انشــاؤها حديثــا حيــث تحتــوي علــى بعــض األنــواع 
ــواع التقليديــة كأشــجار نخيــل البلــح  ــق العامــة كاألشــوكا والســباثوديا، إضافــة لألن ــا فــي الحدائ المدخلــة حديث

ــرى. ــات األخ ــجيرات والنبات ــض الش ــة لبع ــاج اضاف ــاة الزج ــجيرات فرش ــراء، وش ــة الحم ــرة الجن وزه
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة عين خالد

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Callistemon viminalis Cheel4فرشاة الزجاج

2Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. Var prostrate73كاريسيا كبيرة الزهر

3Conocarpus lancifolius Engl.1كونوكاربوس

4Cycas revoluta Thunb.18سيكاس

5Delonix regia (Bojer) Raf.10زهرة الجنة الحمراء

6Ground Cover1000مغطيات التربة

7Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.107ذيل القط االخضر

8Pennisetum setosum var.rubrum77ذيل القط األحمر

9Phoenix dactylifera L.5نخيل التمر

10Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson5أشوكا

11seasonal flowers225زهور موسمية

12Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC.3سباثوديا
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إدارة الحدائق العامة316

حديقة السيلية ــ بونخلة
الموقع مدينة الريان منطقة السيلية أبونخلة

إدارة الحدائق العامة316

افتتحت الحديقة عام 2004 م على مساحة تقدر بـ 56000 م2

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل ... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات المتوفرة:

مواقــف للســيارات، مبــردات ميــاه، دورات ميــاه، مصلــى، ملعــب لكــرة القــدم، ملعــب لكــرة الســلة، مناطــق ألعــاب 
لألطفــال، كافيتريــا، صلــة معــدة لألنشــطة الرياضيــة.

أهم ما يميز الحديقة:

ملعب كرة قدم •
ملعب كرة سلة •
ساحة القامة المناسبات •
العاب اطفال •
كافيتريا •
مصلى للرجال ومصلى للنساء •
صالة معدة الستخدامها لألنشطة الرياضية •

المكونات النباتية:

تعتبــر حديقةالســيلية أبونخلــة مــن الحدائــق الهامــة مــن حيــث التنــوع النباتــي الموجــود فيــه حيــث تحــوي  علــى 
ــاز  ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م 22 ن
ــن  ــن التي ــة م ــواع مختلف ــة ألن ــم، إضاف ــجار الني ــنطونيا، واش ــجار الواش ــح، اش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج الحديق
ويالحــظ  تنــوع كبيــر بالشــجيرات، وانــواع كثيــرة مــن النباتــات العصاريــة والصباريــات المختلفــة، مــع وجــود عــدد 

ــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة. ــر مــن مغطيــات الترب كبي
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Adenium obesum  8أدونيوم

2Azadirachta indica25نيم

3Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose3صبار كارنيجيا

4Dodonaea viscosa52ديدونيا

5Echinocactus grusonii5صبار كروي

6Ficus altissima49تين ألتيسما

7Ficus infectoria6تين انفيكتوريا

8Ficus religiosa38تين لسان العصفور

9Gazania splendens358جازانيا

10Hibiscus rosa-sinensis13هبسكس

11Jasminum sambac162فل

12Pachypodium lamerei1باتشيبوديوم

13Pennisetum rubrum3بونيسيتوم أحمر

14Pennisetum setaceum13بونيسيتوم أخضر

15Phoenix dactylifera4نخيل التمر

16seasonal flowers1473زهور موسمية

17Sesuvium portulacastrum120سيزيفيوم

18Tecoma stans  8تيكوما

19Thevetia peruviana1تيفيتيا

20Vitex agnus castus473فيتكس مبرقش

21Washingtonia robusta3واشنطونيا روبستا

22Yucca filamentosa7يوكا إبرية

23zoysia japonica8عشب ياياني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة السيلية ــ بو نخلة
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إدارة الحدائق العامة322

حديقة اللقطة للنساء واألطفال
الموقع مدينة الريان منطقة اللقطة

إدارة الحدائق العامة322

ــم  ــدث التصامي ــق أح ــا وف ــادة تأهيله ــم إع ــدر بـــ 7780 م2 وت ــاحة تق ــى مس ــام 1990 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
ــال. ــاء واألطف ــة للنس ــة المخصص ــق العام ــن الحدائ ــي م ــام 2015 وه ــت ع وافتتح

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

ــب  ــق، مالع ــواء طل ــرح ه ــال، مس ــاب لألطف ــة ألع ــى، منطق ــاه، مصل ــيارات، دورات مي ــف للس ــاه، مواق ــردات مي مب
ــدم (. ــرة ق ــلة وك ــرة س )ك

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقتين أللعاب األطفال. •
الهدوء والسكينة. •
تخصصها للنساء واألطفال . •
الكافيتريا الكبيرة والنافورة . •
المدخل الوهمي. •
المبنى اإلداري. •

المكونات النباتية: 

ــوع  ــى  20  ن ــوي عل ــث تح ــي  حي ــوع النبات ــادة التن ــا زي ــي فيه ــة وروع ــق الحديث ــن الحدائ ــة  م ــة اللقط ــر حديق تعتب
مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة 
بوجــود أشــجار نخيــل البلــح واللفســتونيا، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء والفتنــة البيضــاء والحمــراء وعــدد ال بــاس بــه 

مــن الشــجيرات ومغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Albizia lebbeck ( L. ) Benth.6البيزا ــ لبخ

2Alternanthera versicolor hort. ex Regel 450الترننتيرا

3Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes220فرشة العروس

4Bauhinia variegata L14خف الجمل

5Canna indica .L   red190زنبق هندي احمر

6Canna indica .L  yellow200زنبق هندي اصفر

7Cassia fistula L.9خيار شمبر

8Cassia javanica L9الكاسيا الجاوية

9Conocarpus erectus L129كونوكاربس

10Cycas revoluta Thunb. 4سيكاس

11Delonix regia (Bojer) Raf.8زهرة الجنة الحمراء

12Gazania uniflora Sims125جزانيا

13Ixora  javanica DC30اكزورة جاوية

14Livistona chinensis ( Jacq ) .R.Br.ex Mart20النخيل المروحي الصيني

15Ocimum basilicum .L200مشموم

16Phoenix dactylifera L.44نخيل التمر

17Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.22فتة بيضاء

18Plumeria rubra L.4فتنة حمراء

19.Salvia splendens Ker Gawl1100سالفيا

20seasonal flowers6000زهور موسمية

21Strelitzia regalis Salisb550زهرة عصفور الجنة

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة اللقطة للنساء واألطفال
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حديقة المناصير
الموقع مدينة الريان ــ فريج المناصير

إدارة الحدائق العامة328

افتتحــت الحديقــة عــام 2014 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 1908 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال. ملعب كرة قدم، مصلى.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة •
منطقة ألعاب األطفال •
الهدوء والسكينة •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 17 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الى عدد مــن الزهور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح والواشــنطونيا، وأشــجار الكاســيا غلــوكا والكاســيا الجاويــة، 
ــرة  ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــجيرات، ومغطي ــن الش ــدد م ــي، وع ــوز البحرين ــدر والل ــرة كالس ــجار المثم واالش

المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alternanthera versicolor44الترننتيرا

2Alyssum saxatilis58اليسوم

3Arctotis hybrida56اركتوتس

4Cassia1كاسيا غلوكا

5Cassia javanica2كاسيا جاوية

6Dahlia / Comphrena135أضاليا

7Ficus nitida2التين صغير الثمر

8Iresine herbstii48إريزين

9Pennisetum rubrum29ذيل القط األحمر

10Pennisetum setaceum65ذيل القط األخضر

11Petunia / Zinnea20بيتونيا

12Phoenix dactylifera9نخيل التمر

13Russalia equistiformis14روسيليا ذيل الفرس

14Terminalia1لوز بحريني

15Washingtonia filifera2واشنطونيا خيطية الورق

16Zizyphus spina christy2السدر

17Zoysia japonica2.5نجيل ياباني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة المناصير
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إدارة الحدائق العامة334

حديقة بو سيدره
الموقع مدينة الريان ــ فريج المناصير

إدارة الحدائق العامة334

افتتحــت الحديقــة عــام 2014 م علــى مســاحة تقــدر بـــ  4240  م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال. ملعب كرة قدم، مصلى.

أهم ما يميز الحديقة:

الجلسات المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
ملعب كرة القدم. •
مصلى. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 11 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء واألشــوكا والســباثوديا، 
واالشــجار المثمــرة كالســدر، وعــدد مــن الشــجيرات، كفرشــاة الزجــاج واألتربلكــس الملحــي والديدونيــا، مــع وجــود 

عــدد مــن مغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Atriplex  halimus82اتربلكس الملحي

2Callistemon viminalis3فرشاة الزجاج

3Canna indica red17كنا أحمر

4Carissa grandiflora10كاريسيا زاحفة

5Delonix regia3زهرة الجنة الحمراء

6Phoenix dactylifera8نخيل التمر

7Polyalthia longifolia3أشوكا

8Portulacaria afra23بورتوالكاريا

9Rulleia Tuberosa144روهيليا

10Spathodea Campanulata1سباثوديا

11Zizyphus spina - christi2سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة بو سدره
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حدائق أم صالل
الفصل الثالث





موقع البلديـة بلدية أم صالل علي:

نطاق الحدود الجغرافية  الخريطيات - أم صالل محمد - أم صالل علي - أم العمد - أم عبيرية -الصنيعة.

ساعات العمل الستقبال العمالء من الساعة 7.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 بعد الظهر.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

افتتــاح  وتــم  قطــر  فــي  البلديــات  بإنشــاء  والخــاص   1972 بســنة  الصــادر  القانــون  بموجــب  البلديــة  تأسســت 
أم  بمدينــة  29/11/1974م  الموافــق   1394 ســنة  القعــدة  ذو   16 الســبت  يــوم  فــي  صــالل  أم  بلديــة  مبنــى 
ســابقًا  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــة  وزيــر  ثانــي  آل  جبــر  بــن  محمــد  المرحــوم/  الشــيخ  رعايــة  تحــت  صــالل 
وأبناؤهــا. المنطقــة  ووجهــاء  الشــورى  مجلــس  رئيــس  الغانــم  العزيــز  عبــد  المرحــوم/  الســيد   وحضــور 

ويترأس البلدية منذ إنشاؤها حتى اليوم الشيخ/ عبد اهلل بن أحمد آل ثاني .

المعالم البارزة والمواقع األثرية التي تضمها المنطقة:

1 - قصر برزان بمنطقة أم صالل محمد.
2 - قلعة الشيخ المرحوم/ محمد بن جاسم آل ثاني بمنطقة أم صالل محمد.

3 - قرية الصخامة وهي قرية أثرية قديمة.
4 - قبر أول حاكم لدولة قطر الشيخ المرحوم/ أحمد بن جاسم بن محمد أل ثاني.
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إدارة الحدائق العامة344

حديقة بالزا الخريطيات
الموقع بلدية أم صالل منطقة الخريطيات

إدارة الحدائق العامة344

افتتحت الحديقة عام 2014 م على مساحة تقدر بـ 2094 م2

مواعيد الزيارة: 

ــد  ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل..... رمض ــق 11 لي ــًا وتغل ــاعة 8 صباح ــن الس ــح م ــة تفت ــوم الجمع ــاًل ي ــى 11 لي ــرًا حت 3 عص
ــل. ــف للي منتص

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة •
منطقة ألعاب األطفال  •
صغيرة وبسيطة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 12 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
ــن،  ــن التي ــن م ــم ونوعي ــراء والني ــة الحم ــرة الجن ــجار زه ــح، وأش ــل البل ــجار نخي ــود أش ــة بوج ــاز الحديق ــة، تمت المتنوع
واالشــجار المثمــرة كالســدر وأشــجار الغويــف البريــة، وعــدد مــن الشــجيرات كالتيفيتيــا والجهنميــة، ومغطيــات التربــة 

والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bougainvillea glabra Choisy8جهنمية

2Clerodendrum inerme R.Br.744ياسمين زفر

3Delonix regia (Bojer) Raf.1زهرة الجنة الحمراء

4Ficus altissima Blume6تين ألتيسما

5Ficus religiosa L.3تين لسان العصفور

6Melia azedarach L.4النيم

7Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.22ذيل القط األخضر

8Phoenix dactylifera L.6نخيل التمر

9Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.20فتنة بيضاء

10Prosopis juliflora DC9غويف

11seasonal flowers500زهور موسمية

12Thevetia peruviana K.Schum.20تيفيتيا

13Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.12سدر- كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة بالزا الخريطيات



347 إدارة الحدائق العامة



إدارة الحدائق العامة348



349 إدارة الحدائق العامة



إدارة الحدائق العامة350

حديقة الخريطيات العائلية
الموقع بلدية أم صالل منطقة الخريطيات

إدارة الحدائق العامة350

افتتحت الحديقة عام 2006 م على مساحة تقدر بـ 5836 م2

مواعيد الزيارة: 

ــد  ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل..... رمض ــق 11 لي ــًا وتغل ــاعة 8 صباح ــن الس ــح م ــة تفت ــوم الجمع ــاًل ي ــى 11 لي ــرًا حت 3 عص
ــل. ــف اللي منتص

الخدمات: 

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب )كــرة 
ســلة وكــرة قــدم (.

المكونات النباتية: 

تحتــوي الحديقــة علــى عــدد كبيــر ومتنــوع مــن النباتــات واألشــجار والشــجيرات الموســمية ومغطيــات تربــة اضافــة 
الــى مســطح اخضــر واســع ، وتتــوزع فيهــا الزهــور الموســمية.

الخریطیات

زكــــــريـــــت

زكــــــريـــــت

مدرسة ناصر عبد اهلل العطية 
الثانوية املستقلة للبنني

هشرين
ام ا

شارع ١٢٥

هشرين
ام ا

40

71 190
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia saligna (Labill ). H. L.Wendl1أكاسيا ساليجنا
2.Acacia sclerosperma F.Muell1اكاسيا سكليروسبارما
3Acalypha wilkesiana Mull.Arg. red12أكاليفا أحمر
4Acalypha wilkesiana Mull.Arg. yellow 29أكاليفا أخضر
5 Alternanthera versicolor hort. ex Regel15ألترننتيرا حمراء
6Asparagus densiflorus ( Kunth ) Jessop42الهواء الخشن
7Atriplex lentiformis (Torr.) S.Watson17أتربلكس
8.Azadirachta indica A.Juss1نيم
9.Bougainvillea arborea Glaz64جهنمية سياج
10.Callistemon rigidus R.Br10فرشاة الزجاج القزمية
11Canna indica .L yellow113كنا أصفر
12Cassia alatac L1كاسيا ألالتا
13.Cassia glauca Lam9كاسيا غلوكا
14.Casuarina equisetifolia L1كزورينا
15Citrus ssp3ليمون
16.Clerodendrum inerme R.Br24ياسمين زفر

17.Conocarpus lancifolius Engl30كونوكاربوس
18.Cordia sebestena Forssk8المخيط
19.Crinum asiaticum L25كرينيوم
20.Cyperus alternifolius Steud48شمسية سيبروس
21.Dodonaea viscosa Jacq180ديدونيا
22.Euphorbia milii Des Moul33إيفوربيا شوك المسيح
23Ficus carica1تين عادي
24.Gardenia jasminoides Retz35جاردينيا
25.Hibiscus rosa-sinensis L36هبسكس
26Hibiscus sabdariffa2كركديه
27Ipomoea pes-caprae4إيبوميا دائمة

28.Iresine herbstii Hook2إيريزين

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الخريطيات العائلية
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الخريطيات العائلية

العدداالسم العربياالسم العلميم

29Jasminum sambac ( L. ) Aiton170فل
30.Lantana montevidensis Briq6النتانا زاحفة
31Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit2لوسينيا
32.Morus alba L9توت أبيض
33.Nerium oleander L23دفلة
34Ocimum basilicum .L157مشموم
35Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm2صبار شائك
36Pandanus tectorius Parkinson20باندانوس أخضر
37.Parkinsonia aculeata L2باركنسونيا
38.Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov2بونيسيتوم أخضر
39Pennisetum setaceum var.rubrum21بونيسيتوم أحمر
40.Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth2صبار هندي
41.Plumeria obtusa Bert. ex A.DC3فتنة أبيض
42Pseuderanthemum atropurpureum L.H.Bailey1بازيدوأحمر
43Punica granatum4رمان
44.Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance in Walp49رويو
45.Rosa damascena Mill54ورد محمدي
46Ruellia ciliosa Pursh2روهيليا
47.Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham19روسيليا
48seasonal flowers269زهور موسمية
49Senna artemisioides subsp. artemisioides1كاسيا شيحية الورق
50.Sesuvium portulacastrum L24سيزيفيوم
51Tamarix aphylla (L ) Karst2أثل
52Tecoma stans (L.) Kunth 42تيكوما
53.Thevetia peruviana K.Schum20تيفيتيا
54.Vitex agnus-castus L19فيتكس
55.Washingtonia robusta H.Wendl15واشنطونيا ريبوستا
56.Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd1سدر
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إدارة الحدائق العامة356

حديقة محمد بن جاسم
الموقع بلدية أم صالل – منطقة أم صالل محمد

افتتحت الحديقة عام 2016 م على مساحة تقدر بـ 5988 م2

مواعيد الزيارة: 

3 عصــرًا حتــى 11 ليــاًل يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا وتغلــق 11 ليــاًل..... رمضــان 3 عصــرًا حتــى 1 بعــد 
ــل. ــف اللي منتص

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا. 

أهم ما يميز الحديقة:

توفر العديد من الخدمات نسبيا •
زودت الحديقــة بممــرات طويلــة وخصوصــا علــى محيطهــا مــن الداخــل مغطــى بطبقــة مــن المطــاط  •

لمحبــي رياضة المشــي.
يحتوي مركز الحديقة على شالل اسمنتي جميل. •
الكافيتريا. •
اماكن الجلوس المظللة. •
منطقة ألعاب االطفال مضللة وذات ارضية مطاطية امنة لألطفال. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 13 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
ــة، واالشــجار المثمــرة  ــاري والواشــنطونيا الخيطي ــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح ونخيــل الكن المتنوعــة، تمت
كالســدر وشــجيرات كاســيا غلــوكا وفرشــات الزجــاج، والجهنميــة، ومغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة، 

إضافــة الــى عــدد مــن الصباريــات الجميلــة.



357 إدارة الحدائق العامة الخریطیات

ام صالل
محمد

جریان
مشالجنیحات

طريق ال
مدرسة النهضة االبتدائية 

املستقلة للبنات

مدرسة ام العمد االبتدائية 
مدرسة برزان املستقلة للبنات

االعدادية للبنات

مدرسة روضة بنت محمد 
الثانوية للبنات

مدرسة ام صالل علي 
النموذجية للبنني

برج برزان

قلعة
ام صالل محمد

بـــرزان

دمحم بن جامس

القلعه

جللته
ي ا

واد

   51°24’36.41”E              25°25’5.89”N



إدارة الحدائق العامة358

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة محمد بن جاسم

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana Mull.Arg. red10أكاليفا حمراء

2Bougainvillea spectabilis Willd 6جهنمية

3Caesalpinia gilliesii (Hook.) Wall. ex Benth21شوارب الملك اإلرجوانية

4Callistemon viminalis Cheel9فرشاة الزجاج

5Cactus30صباريات

6Chamaerops humilis L3شاميروبوس

7Cycas revoluta Thunb.5سيكاس

8Paspalum vaginatum Sw.2745نجيل باسبالم

9Phoenix canariensis- Chabaud2نخيل كناري

10Phoenix dactylifera L.7نخيل التمر

11Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.3فتنة - ياسمين هندي

12seasonal flowers324زهور موسمية

13Thevetia peruviana K.Schum.24تيفيتيا

14Vitex agnus-castus L.170كف مريم

15Zoysia japonica Steud.38نجيل يباني
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حديقة علي بن جاسم
الموقع بلدية أم صالل منطقة أم صالل علي

افتتحت الحديقة عام 2014 م على مساحة تقدر بـ 12272 م2.

مواعيد الزيارة:

3 عصــرًا حتــى 11 ليــاًل يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا وتغلــق 11 ليــاًل..... رمضــان 3 عصــرًا حتــى 1 بعــد 
ــل. ــف اللي منتص

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا، مسرح، انترنت مجاني.

أهم ما يميز الحديقة:

توفر العديد من الخدمات نسبيا. •
النوافير المائية. •
الكافيتريا والمجرى المائي حولها. •
اماكن الجلوس المظللة. •
منطقة أعاب االطفال. •
المسرح. •

المكونات النباتية:

تحــوي الحديقــة علــى 32 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية 
المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح والواشــنطونيا الخيطيــة، وأشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء والنيــم 
ونوعيــن مــن التيــن، واالشــجار المثمــرة كالســدر وأشــجار الغويــف البريــة، وعــدد مــن الشــجيرات كالتيفيتيــا والجهنمية، 

ومغطيــات التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم
1Atriplex halimus L.117القطف الملحي
2Azadirachta indica A.Juss.8نيم
3Bauhinia variegata L2خف الجمل االبيض
4Caesalpinia gilliesii (Hook.) Wall. ex Benth8شوارب الملك
5Calendula officinalis L.2260األقحوان
6Callistemon viminalis Cheel7فرشاة الزجاج
7.Cordia myxa L1البمبر
8.Delonix regia (Bojer) Raf4زهرة الجنة الحمراء
9Ficus altissima Blume1تين ألتيسما
10Ficus religiosa L.1تين لسان العصفور
11Hibiscus rosa-sinensis L.6الورد الصيني
12Iresine herbstii Hook.360اريزين
13Ixora chinensis Lam. 90اكزورا
14Morus alba L.2توت أبيض
15Ocimum basilicum .L78مشموم
16Olea europaea L.2زيتون اوروبي
17Parkinsonia aculeata L.7باركنسونيا
18Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.44ذيل القط األخضر
19Pennisetum setosum var.rubrum328ذيل القط األحمر
20Petunia hybrida E.Vilm.19200بيتونيا
21Phoenix dactylifera L.17نخيل التمر
22Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.8فتنة بيضاء
23Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson9اشوكا
24Portulacaria afra Jacq. 6671برتولكاريا
25Psidium guajava L.2جوافا
26Ruellia tuberosa L.107رويليا
27Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.1733روسيليا ذيل الفرس
28Tabebuia rosea DC.4زهرة البوق الوردية
29Terminalia catappa L3لوز بحريني
30Vachellia nilotica (L). P.J.H2السنط العربي
31Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.8الواشنطونيا خيطية
32Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.6سدر - كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة علي بن جاسم
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إدارة الحدائق العامة368

حديقة ناصر بن عبداهلل العطية
الموقع بلدية أم صالل منطقة الخريطيات

إدارة الحدائق العامة368

افتتحت الحديقة عام 2014 م على مساحة تقدر بـ  3464 م2

مواعيد الزيارة: 

3 عصــرًا حتــى 11 ليــاًل يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا وتغلــق 11 ليــاًل .. رمضــان 3 عصــرًا حتــى 1 بعــد 
ــل. ــف اللي منتص

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة •
الجلسات المظللة •
العاب األطفال •
كافيتريا •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى مــا يربوعلــى 26 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتات المعمــرة المختلفــة إضافة الــى العديد 
مــن الزهــور الموســمية، واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمــر واشــجار الواشــنطونيا والليفيســتونيا، 
إضافــة الــى عــدد مــن أشــجار الســدر واللــوز البحرينــي، والفتنــة الهنديــة وشــجيرات فرشــاة الزجــاج وشــوارب الملــك 

والفــل والكثيــر مــن النباتــات والشــجيرات المميــزة األخــرى.
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العدداالسم العربياالسم العلميم
1Albizia lebbeck ( L. ) Benth.2البيزا لبخ

2 Alternanthera versicolor hort. ex Regel50الترننتيرا

3Azadirachta indica A.Juss.2نيم

4Bauhinia variegata L 2خف الجمل

5Caesalpinia gilliesii (Hook.) Wall. ex Benth6شوارب الملك

6Caesalpinia pulcherrima G.Don3شوارب الملك االرجوانية

7Callistemon viminalis Cheel9فرشاة الزجاج

8Canna indica .L yellow4زنبق اصفر

9 Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.56كاريسا كبيرة الزهر

10Delonix regia (Bojer) Raf.8زهرة الجنة الحمراء

11Iresine herbstii Hook.90ايريزين

12Jasminum sambac ( L. ) Aiton40فل

13Livistona chinensis ( Jacq ) .R.Br.ex Mart4لفيستونيا

14Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.50ذيل القط األخضر

15Pennisetum setosum var.rubrum50ذيل القط األحمر

16Phoenix dactylifera L.8نخيل التمر

17Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.8ياسمين هندي

18Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson2أشوكا

19Rosa damascena Mill.32ورد محمدي

20Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.34روسيليا

21Tabebuia rosea DC.2زهرة البوق الوردية

22Tecoma stans (L.) Kunth4تيكوما

23Terminalia catappa L2لوز بحريني

24Thevetia peruviana K.Schum.4تيفيتيا

25Washingtonia robusta H.Wendl.14واشنطونيا متينة

26Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3سدر - كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة ناصر بن عبداهلل العطية
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حدائق الخور والذخيرة
الفصل الرابع





موقع البلديـة بلدية الخور والذخيرة:

الشــمال  مــن  الشــرقي،  والســاحل  الذخيــرة  مدينــة  والشــرق  الجنــوب  مــن  الجغرافيــة  الحــدود  نطــاق 
لقطــر الغربــي  الســاحل  علــى  المــاء  أم  منطقــة  الغــرب  مــن  الشــمالي،  والســاحل  لفــان  رأس   مدينــة 

ساعات العمل الستقبال العمالء  من الساعة 7 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

تأسســت بلديــة الخــور بموجــب القانــون الصــادر بســنة 1972م بتاريــخ 5/6/1319 هـــ الموافــق 17/7/1972م والــذي ينــص 
علــى إنشــاء بلديــات جديــدة.

المعالم البارزة والمواقع األثرية التي تضمها المنطقة:

1 - متحف الخور الذي تم في عام 1987م.
2 - كورنيش الخور.

3 - ميناء الخور.
4 - منتزه الخور بمساحة 240 دونم.

5 - محمية الذخيرة الطبيعية.
6 - عين حليتان.

7 - نادي الخور الرياضي.
8 - فندق شاطئ السلطان.

9 - ساحل الفركية.
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حديقة الجلتة
الموقع مدينة الخور- بالقرب من نادي الخور الرياضي وتجمع المدارس

إدارة الحدائق العامة378
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نادي
اخلور الرياضي

بلدية
اخلور والذخيره

أكادميية قطر

جلراح
أبو عبيده بن ا

خالد بن الوليد

و فنطاس
س ب

را

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ 6181 م2

مواعيد الزيارة :

ــن 3  ــان م ــي رمض ــاًل. ف ــى 12 لي ــا حت ــن 11 صباح ــبت م ــة والس ــي الجمع ــاًل يوم ــى 11 لي ــرًا حت ــبوع : 3 عص ــام األس أي
ــاًل. عصــرًا حتــى 12 لي

الخدمات :

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، مالعب )كرة قدم(.

أهم ما يميز الحديقة

مصلى. •
 كافيتريا. •
منطقة ألعاب لألطفال مظللة تناسب جميع األعمار واألطفال ذوى االحتياجات الخاصة. •
ملعب لكرة القدم . •

المكونات النباتية :

تحتــوي الحديقــة  علــى العديــد مــن نباتــات الزينــة المتنوعــة مــن أشــجار وشــجيرات وزهــور موســمية مميــزة اضافــة 
لنخيــل التمــر.
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خريطة الموقع واالحداثيات
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الجلتة

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana Mull.Arg. red14أكاليفا احمر
2Acalypha wilkesiana Mull.Arg. yellow9أكاليفا اخضر
3Albizia lebbeck ( L. ) Benth.2البيزا – لبخ
4Bougainvillea glabra Choisy70جهنمية
5Caesalpinia pulcherrima G.Don5شوارب الملك األرجوانية
6Canna indica .L red25زنبق هندي أحمر
7Canna indica .L yellow21زنبق هندي أصفر
8Crinum asiaticum L.17كرنيوم
9Delonix regia (Bojer) Raf.2زهر الجنة الحمراء
10Ficus benghalensis L.1تين بنغالي
11Gardenia jasminoides Retz.23جاردينيا
12Ground Cover50مغطيات تربة
13Jasminum sambac ( L. ) Aiton54فل
14Lantana camara L.6النتانا كامارا- أم كلثوم
15Melia azedarach L.2نيم
16Murraya paniculata (L.) Jack30موريا
17Nerium oleander L.5دفلة
18Ocimum basilicum .L261مشموم
19Pandanus tectorius Parkinson74بندانوس
20Pennisetum setosum var.rubrum39ذيل القط األحمر
21Phoenix dactylifera L.12نخيل التمر
22Rosa damascena Mill.6ورد محمدي
23Ruellia macrantha Mart. ex Nees67روهيليا
 زهور موسمية24
25Tecoma stans (L.) Kunth31تيكوما
26Terminalia catappa L2لوز بحريني
27Vitex agnus-castus L.31كف مريم
28Washingtonia robusta H.Wendl.6واشنطونيا متينة
29Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.4سدر كنار
30Zoysia japonica Steud.15نجيل ياباني
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حديقة الذخيرة
الموقع مدينة الذخيرة

إدارة الحدائق العامة384

افتتحت الحديقة عام 2009 م على مساحة تقدر بـ 14580 م 2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة :

ــاًل. فــي رمضــان مــن  ــاًل يومــي الجمعــة والســبت مــن 11 صباحــا حتــى 12 لي ــام األســبوع : مــن 3 عصــرًا حتــى 11 لي أي
3 عصــرًا حتــى 12 ليــاًل.

الخدمات:

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب ) كــرة 
ســلة وكــرة قــدم (.

أهم ما يميز الحديقة:

ملعب للشباب لممارسة الهوايات. •
منطقة كبيرة مظلله أللعاب األطفال. •
مسرح في الهواء الطلق. •
نافورة مائية. •
الجلسات المظلله. •

المكونات النباتية: 

ــى  ــة ال ــة إضاف ــرة المختلف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م ــى 20 ن ــا يربوعل ــى م ــة عل ــوي الحديق تح
العديــد مــن الزهــور الموســمية, واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمــر واشــجار الواشــنطونيا الطويلــة، 
ــة،  ــك األرجواني ــوارب المل ــجيرات ش ــن ش ــرة م ــة كبي ــة وكمي ــة الهندي ــال، والفتن ــجار اللبرتق ــن أش ــدد م ــى ع ــة ال إضاف

ــا. ــة واإليفوربي ــا الهندي ــرة الكن ــة. وكث ــيكاس الجميل ــجيرة الس وش
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Alternanthera versicolor hort. ex Regel16ألترننتيرا حمراء

2Asparagus densiflorus ( Kunth ) Jessop10الهواء الخشن

3Caesalpinia pulcherrima G.Don27شوارب الملك االرجوانية

4Canna indica .L red28كنا أحمر

5Canna indica .L yellow186كنا أصفر

6Citrus ssp6ليمون

7Conocarpus lancifolius Engl.46كونوكاربوس

8Cycas revoluta Thunb.1سيكاس

9Delonix regia (Bojer) Raf.10ديلونكس ريجيا

10Euphorbia milii Des Moul.176إيفوربيا شوك المسيح

11Ficus bandana Miq.8فيكس قزمي

12Ground Cover186مغطيات تربة

13Ocimum basilicum .L34مشموم

14Phoenix dactylifera L.37نخيل التمر

15Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.7فتنة أبيض

16Plumeria rubra L.3فتنة أحمر

17Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance in Walp.12رويو

18seasonal flowers368زهور موسمية

19Setcreasea purpurea B.M.Boom128ستكريزيا

20Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.5واشنطونيا فيليفيرا

21Washingtonia robusta H.Wendl.9واشنطونيا روبستا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الذخيرة
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حديقة الكعبان 
الموقع مدينة الكعبان

إدارة الحدائق العامة390

افتتحــت الحديقــة عــام 2001م علــى مســاحة تقــدر بـــ 12000م2 وتــم إضافــة قســم جديــد للحديقــة وافتتاحــه مــن 
جديــد عــام 2013 علــى مســاحة تقــدر بـــ 25131 م2 .

مواعيد الزيارة :

ــن 3  ــان م ــي رمض ــاًل. ف ــى 12 لي ــا حت ــن 11 صباح ــبت م ــة والس ــي الجمع ــاًل يوم ــى 11 لي ــرًا حت ــبوع : 3 عص ــام األس أي
ــاًل. عصــرًا حتــى 12 لي

الخدمات:

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، منطقــة ألعــاب لألطفــال مالعــب )كــرة ســلة وكــرة قــدم(، منطقــة 
احتفــاالت، صالــة رياضيــة.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
منطقة االحتفاالت. •
المالعب الرياضية. •
نافورة المياه. •
صالة االلعاب. •
ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

حديقــة الكعبــان مــا يزيــد علــى 52 نــوع مــن األشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة المختلفــة إضافــة الــى العديــد 
مــن الزهــور الموســمية، واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمــر واشــجار الواشــنطونيا الطويلــة وانــواع 

مختلفــة مــن الفصيلــة األريكيــة )النخيليــة(، إضافــة الــى عــدد مــن الصباريــات والشــجيرات المزهــرة.

مدینة الكعبان
وعب المشرب

ام لعشوش

وعب لبارق

الداودیة

الشمال

الشمال

35

75 710

51°21’6.80”E        25°52’24.37”N

شارع مدينة الكعبان

٧١
٠ 

رع
شا
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia saligna (Labill ). H. L.Wendl1سنط ساليجنا

2Acalypha wilkesiana Mull.Arg. red8أكاليفا حمراء

3Agave americana L.64أجاف

4Agave angustifolia Haw14اجاف ابض الحافة

5Aloe vera Mill6الصبر/الوي فيرا

6 Alternanthera versicolor hort. ex Regel3560الترننتيرا

7Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop25الهواء الخشن

8Azadirachta indica A.Juss.14نيم

9Bougainvillea glabra Choisy44جهنمية

10Caesalpinia pulcherrima G.Don200شوارب الملك االرجوانية

11Callistemon viminalis Cheel10فرشاة الزجاج

12Canna indica .L yellow35زنبق اصفر

13 Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.170كاريسا كبيرة الزهر

14Cassia fistula L.9خيار شمبر

15Cassia glauca Lam.14كاسيا غلوكا

16Cereus peruvianus (L.) Mill.4صبار اسطواني

17Citrus ssp3ليمون

18Conocarpus lancifolius Engl.53كونوكاربوس

19Cycas revoluta Thunb.6سيكاس

20Delonix regia (Bojer) Raf.15زهرة الجنة الحمراء

21Dodonaea viscosa Jacq.175ديدونيا

22Euphorbia lactea Haw.8صبار شمعدان

23Ficus altissima Blume1تين التيسما

24 Ficus microcarpa L . f15تين صغير الثمر

25Hibiscus rosa-sinensis L. 11ورد صيني

26Ipomoea cairica (L.) Sweet 60ايبوميا

27Jasminum grandiflorum L.2ياسمين سوري

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الكعبان
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الكعبان

العدداالسم العربياالسم العلميم

28Jasminum sambac ( L. ) Aiton1فل

29Jatropha integerrima Jacq1جاتروفا

30Moringa oleifera Lam.1مورينجا

31Morus alba L.6توت ابيض

32Ocimum basilicum .L95مشموم

33Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm 8تين شوكي

34
 Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. linguiformis (Griffiths)

Weninger11تين شوكي طويل

35Opuntia microdasys (Lehm.) Lehm. ex Pfeiff.14تين شوكي مغبر

36Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.13بدالنتوس

37Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.717ذيل القط األخضر

38Pennisetum setaceum var.rubrum619ذيل القط األحمر

39Phoenix dactylifera L.7نخيل التمر

40Platycladus orientalis (L) . Franco2ثويا-تويا

41Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.4فتنة بيضاء

42Portulacaria afra Jacq.5صبر-بوتولكاريا

43Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin2بازيدواخضر

44Rosa damascena Mill.210ورد دمشقي

45Sansevieria trifasciata Prain4سيوف

46seasonal flowers8400زهور موسمية

47Tecoma stans (L.) Kunth8تيكوما

48Terminalia catappa L7لوز بحريني

49Vitex trifolia L3كف مريم ثالثي الوريقات

50Washingtonia robusta H.Wendl.54واشنطونيا متينة

51Wedelia trilobata (L.) Hitchc.97ويديليا

52Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.6سدر كنار

53Zoysia japonica Steud.55 نجيل ياباني
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حديقة القرم
الموقع مدينة الذخيرة

إدارة الحدائق العامة396

افتتحت الحديقة عام 2014م على مساحة تقدر بـ 2014م2 وهي من الحدائق المخصصة للنساء واألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
تخصيصها للنساء واألطفال.  •
كافيتريا. •
نافورة.  •
منطقة ألعاب أطفال مظللة. •

مواعيد الزيارة :

ــن 3  ــان م ــي رمض ــاًل. ف ــى 12 لي ــا حت ــن 11 صباح ــبت م ــة والس ــي الجمع ــاًل يوم ــى 11 لي ــرًا حت ــبوع : 3 عص ــام األس أي
ــاًل. عصــرًا حتــى 12 لي

الخدمات: 

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب )كــرة 
ســلة وكــرة قــدم(.

المكونات النباتية:

ــى  ــة ال ــة إضاف ــرة المختلف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن االش ــوع م ــى 15 ن ــا يربوعل ــى م ــة عل ــوي الحديق تح
العديــد مــن الزهــور الموســمية، واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمــر والســدر واللــوز البحرينــي، إضافــة 

الشــجار زهــرة الجنــة الحمــراء، وشــجرة الزيتــون المعمــرة، والفتنــة الهنديــة، والنباتــات ذات الرائحــة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Azadirachta indica A.Juss.7النيم

2Bougainvillea spectabilis Willd512جهنمية

3 Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.344كاريسيا كبيرة الزهر

4Delonix regia (Bojer) Raf.7زهرة الجنة الحمراء

5Gazania splendens Hort.Angl.64جازانيا

6Jasminum sambac ( L. ) Aiton10فل

7Ocimum basilicum .L80مشموم

8Olea europaea L.1زيتون

9Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.390ذيل القط األخضر

10Pennisetum setosum var.rubrum390ذيل القط األحمر

11Phoenix dactylifera L.12نخيل البلح

12Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson4أشوكا

13seasonal flowers64زهور موسمية

14Terminalia catappa L1لوز بحريني

15Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd. 2كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة القرم
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رشیدة

تنبك

ام قرین

روضة بخیلة

الرحیة

ام اجویفة

وادي العویرة

عصاة الراعي

ام اسمیرة

ام اسویة

العقدة

عصمة
ام الشخوط

جري المطروشي

وادي محري

ام الحوایا

معیذر رشیدة

الحیضان

الجریان

وادي الجلتة

سمیسمة

حالة اوبیر

الخور

الشمال

خور
ال

س لفان
طریق را

1

74 209

51°25’14.70”E            25°39’0.45”N

مزرعة اجلاسمية

مجمع عزب
اخلور

إدارة الحدائق العامة402

منتزه الخور 
الموقع مدينة الخور

افتتــح المتنــزه عــام 1983م علــى مســاحة تقــدر بـــ 237208 م2 وتــم افتتاحــه بعــد إعــادة تأهيلــه عــام 2016 علــى مســاحة 
تقــدر بـــ 24000 م2

مواعيد الزيارة :

أيــام األســبوع : مــن 7 صباحــا حتــى 12 ظهــرًا للمــدارس والشــركات والفعاليــات الصباحيــة وفــق مواعيــد مســبقة بالتنســيق 
ــن 11  ــبت م ــة والس ــي الجمع ــاًل يوم ــى 11 لي ــرًا حت ــن 2.30 عص ــور م ــرة، للجمه ــور والذخي ــة الخ ــق ببلدي ــم الحدائ ــع قس م

صباحــا حتــى 12 ليــاًل. فــي رمضــان مــن 3 عصــرًا حتــى 12 ليــاًل.

الخدمات:

 مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب )كــرة ســلة 
وكــرة قــدم(.

أهم ما يميز الحديقة:

مساحتها الكبيرة . •
قسم حيوانات المزرعة. •
قسم خاص بالطيور. •
القناة المائية. •
النافورة المائية. •
عدد المواقف الكبير 700 موقف. •
الموقع المميز بعيدًا عن المدن والضوضاء. •
أماكن األلعاب المميزة والمتنوعة . •

المكونات النباتية: 

ــى  ــة ال ــة إضاف ــرة المختلف ــات المعم ــجيرات والنبات ــجار والش ــن األش ــوع م ــى 42 ن ــد عل ــا يزي ــام م ــور الع ــزه الخ ــوي منت يح
العديــد مــن الزهــور الموســمية، واهــم مــا يميــز هــذه النباتــات أشــجار النخيــل المثمــر واشــجار الواشــنطونيا الطويلــة وانــواع 
ــود  ــون األس ــم وااللزيت ــون والني ــخ والبرخخت ــجار الب ــن أش ــدد م ــى ع ــة ال ــة، إضاف ــة ) النخيلي ــة األريكي ــن الفصيل ــة م مختلف
ــيكاس  ــجيرة الس ــة، وش ــة الهندي ــجيرات الفتن ــجار وش ــن األش ــا م ــونيا وغيره ــض والبركنس ــاف األبي ــة كالغ ــجار البيئي واألش
ــواع الجديــدة المدخلــة  ــه مــن األن ــاس ب ــا. وقــد احتــوت الحديقــة علــى عــدد ال ب ــا الهنديــة واإليفوربي الجميلــة. وكثــرة الكن

ــض. ــاف األبي ــود والغ ــون االس ــجرة الزيت ــراء وش ــة الصف ــة الفراش ــر كنخل ــة قط ــة بدول ــات التجميلي ــى الزراع ــا عل حديث
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1.Acalypha wilkesiana Mull.Arg160أكاليفا أحمر

2.Adenium obesum Roem. & Schult22أدونيوم

3.Agave americana L 585أجاف

4 .Albizia lebbeck ( L. ) Benth137ألبيزا لبخ

5Aloe vera Mill88الوي فيرا

6.Alstonia scholaris (L.) R.Br642شجرة السبورة

7 Alternanthera versicolor hort. ex Regel204 ألترننتيرا حمراء

8.Atriplex halimus L337.5اتربلكس الملحي

9.Azadirachta indica A.Juss78نيم

10Bougainvillea glabra Choisy425جهنمية مفرد

11.Brachychiton populneus R.Br94برخختون

12.Bucida buceras L203شجر الزيتون األسود

13Callistemon viminalis Cheel145فرشاة الزجاج

14Canna indica .L red343كنا أحمر

15.Carissa grandiflora A.DC185كاريسيا زاحفة

16.Clerodendrum inerme R.Br1342.75ياسمين زفر

17 .Cocos nucifera L1 جوز الهند

18.Cyperus alternifolius Steud660شمسية سيبروس

19.Delonix regia (Bojer) Raf99زهرة الجنة الحمراء

20.Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf4 نخلة الفراشة الصفراء

21.Euphorbia milii Des Moul83إيفوربيا شوك المسيح

األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الخور 
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العدداالسم العربياالسم العلميم

22.Gazania rigens (L.) Gaertn325 جازانيا

23.Iresine herbstii Hook522إيريزين

24.eucophyllum frutescens I.M.Johnst883ليكوفيليوم

25.Olea europaea L24زيتون

26.Parkinsonia aculeata L44باركنسونيا

27.Peltophorum inerme Náves ex Fern.-Vill65بالتيفورم

28Pennisetum setosum var.rubrum1821بونيسيتوم أحمر

29.Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov1862بونيسيتوم أخضر

30.Phoenix dactylifera L9نخيل التمر

31Phoenix roebelenii O’Brien4نخيل روبوليني

32.Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth21صبار هندي

33.Plumeria obtusa Bert. ex A.DC8فتنة أبيض

34.Plumeria rubra L24فتنة أحمر

35.Prosopis alba Griseb86الغاف األبيض

36Ruellia ciliosa Pursh571روهيليا

37seasonal flowers642زهور موسمية

38.Sesuvium portulacastrum L1774سيزيفيوم

39Tabebuia argentea Britton136 تابيبويا فضية

40Tecoma stans (L.) Kunth278تيكوما مفرد

41.Wedelia trilobata (L.) Hitchc135أوديليا

42Yucca elephantipes Regel ex Trel14يوكا رجل الفيل

األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الخور
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حدائق الوكرة
الفصل الخامس





موقع البلدية بلدية الوكرة:

نطاق الحدود الجغرافية حدود مدينة الوكرة.
ساعات العمل الستقبال العمالء يوميًا من الساعة 7.30 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

تأسســت البلديــة بموجــب القانــون الصــادر بســنة 1972 والخــاص بإنشــاء البلديــات والصــادر 
17/7/1972م. 5/6/1392هـــ الموافــق  بتاريــخ 

411 إدارة الحدائق العامة

نبذة تاريخية عن بلدية الوكرة
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حديقة الحالة
الموقع  مدينة الوكرة

إدارة الحدائق العامة412

افتتحت الحديقة عام 2013 م على مساحة تقدر بـ 2926 م2

مواعيد الزيارة

ــًا  ــن 7 صباح ــاد م ــل واألعي ــام العط ــي أي ــاًل ف ــى 11 لي ــرا حت ــرا و3 عص ــى 12 ظه ــا حت ــن 7 صباح ــام م ــي كل األي ف
ليــاًل.  11 حتــى 

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال والكبار، ملعب لكرة القدم.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة •
منطقة األلعاب •
ملعب كرة القدم •
الجلسات المظللة •

المكونات النباتية

ــمية  ــور الموس ــى الزه ــة ال ــة إضاف ــات المختلف ــن النبات ــواع م ــى 9 أن ــة عل ــوي الحديق ــاحتها، تح ــر مس ــرًا لصغ نظ
ومغطيــات التربــة المختلفــة، حيــث تتميــز بأشــجار النخيــل المثمــر والواشــنطونيا إضافــة الــى أشــجار النيــم 

واالشــوكا والبونســيانا، واشــجار الســدر، وشــجيرات التيفيتيــا.

حالــه
الـــــ

الـــــحالــه

طريق الـــــوكـــره

و فنطاس
س ب

را

18

90 827

51°36’18.00”E        25°11’27.00”N

مدرسة سعود بن 
عبد الرحمن للبنني

بلدية الوكره

التوفيق

بــــــروقالفيحاء
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Azadirachta indica A.Juss.2نيم

2Canna indica .L yellow25زنبق هندي

3Delonix regia (Bojer) Raf.3زهرة الجنة الحمراء

4Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.80ذيل القط

5Phoenix dactylifera L.9نخيل التمر

6Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson1أشوكا

7seasonal flowers375زهور موسمية

8Thevetia peruviana K.Schum.4تيفيتيا

9Washingtonia robusta H.Wendl.2واشنطونيا

10Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.2سدر - كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الحالة
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حديقة بالزا الوكرة
الموقع  مدينة الوكرة 

إدارة الحدائق العامة418

افتتحت الحديقة عام 2013 م على مساحة تقدر بـ 2229.

مواعيد الزيارة:

فــي كل األيــام مــن 7 صباحــا حتــى 12 ظهــرا و3 عصــرا حتــى 11ليــاًل فــي أيــام العطــل واألعيــاد مــن 7 صباحــًا حتــى 
ليــاًل.  11

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، مصلى.

أهم ما يميز الحديقة

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
المصلى. •

المكونات النباتية:

ــمية  ــور الموس ــى الزه ــة ال ــة إضاف ــات المختلف ــن النبات ــواع م ــى 9 أن ــة عل ــوي الحديق ــاحتها، تح ــر مس ــرًا لصغ نظ
ومغطيــات التربــة المختلفــة، حيــث تتميــز بأشــجار النخيــل المثمــر والواشــنطونيا إضافــة الــى أشــجار النيــم 

واالشــوكا والبونســيانا، واشــجار الســدر.
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة بالزا الوكرة

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Azadirachta indica A.Juss.2نيم

2Delonix regia (Bojer) Raf.2زهرة الجنة الحمراء

3Dodonaea viscosa Jacq.375ديدونيا

4Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.120ذيل القط

5Phoenix dactylifera L.17نخيل التمر

6Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson1أشوكا

7Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.10روسيليا

8seasonal flowers1200زهور موسمية

9Washingtonia robusta H.Wendl.1واشنطونيا

10Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.3سدر- كنار
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إدارة الحدائق العامة424

حديقة لعوينة
الموقع ـ مدينة الوكرة ـ منطقة لعوينة 

إدارة الحدائق العامة424

ــة  ــكنية المخصص ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 3350 م 2 وه ــاحة تق ــى مس ــام 2003 م عل ــة ع ــاح الحديق ــم افتت ت
ــالت. للعائ

مواعيد الزيارة: 

فــي كل األيــام مــن 7 صباحــا حتــى 12 ظهــرا و3 عصــرا حتــى 11ليــاًل فــي أيــام العطــل واألعيــاد مــن 7 صباحــًا حتــى 
ليــاًل.  11

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال المحاطة باألشجار . •
الجلسات المظللة. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 15 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة للزهــور الموســمية المختلفــة، 
ومــن أهــم األشــجار، أشــجار نخيــل البلــح والنيــم والفيكــس إضافــة لشــجيرات التيكومــا والديدونيــا والفــل.

الوكرة

راس بو فنطاس

المشاف

ام بشر

طريق الوكرة

شارع الوكرة العام

جملس التعاون
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة لعوينة

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana 1أكاليفا أخضر

2Alternanthera versicolor60ألترننتيرا حمراء

3Conocarpus lancifolius8كونوكاربوس

4Dodonaea viscosa268ديدونيا

5Euphorbia milii221إيفوربيا شوك المسيح

6Ficus netida11فيكس نتدا

7Hibiscus rosa-sinensis36هبسكس

8Iresine herbstii32إيريزين

9Jasminum sambac55فل

10Lawsonia inermis4حنا شجرية

11seasonal flowers72زهور موسمية

12Melia azedarach2زنزلخت

13Morus alba1توت أبيض

14Phoenix dactylifera22نخيل التمر

15Rhoeo discolor9رويو

16Tecoma stans4تيكوما
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إدارة الحدائق العامة430

حديقة الجو
الموقع ــ مدينة الوكرة ــ منطقة الجو

إدارة الحدائق العامة430

ــة  ــكنية المخصص ــق الس ــن الحدائ ــر م ــدر بـــ 3500م 2 ويعتب ــاحة تق ــى مس ــام 2003 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

فــي كل األيــام مــن 7 صباحــا حتــى 12 ظهــرا و3 عصــرا حتــى 11ليــاًل فــي أيــام العطــل واألعيــاد مــن 7 صباحــًا حتــى 
ليــاًل.  11

الخدمات: 

مواقف للسيارات، منطقة ألعاب لألطفال، مبردات مياه، دورات مياه.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة أللعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 13 نــوع مــن االشــجار والتــي مــن أهمهــا أشــجار نخيــل البلــح المثمــر والتــوت االبيــض 
والفــل. والديدونيــا  التيكومــا  مثــل  الشــجيرات  وبعــض  والبونســيانا  واألزدرخــت 
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1 Alternanthera versicolor hort. ex Regel12ألترننتيرا حمراء

2Conocarpus lancifolius Engl.24كونوكاربوس

3Delonix regia (Bojer) Raf.1زهرة الجنة الحمراء

4Dodonaea viscosa Jacq.203ديدونيا

5Euphorbia milii Des Moul.34إيفوربيا شوك المسيح

6Hibiscus rosa-sinensis L.4هبسكس

7Iresine herbstii Hook.4إيريزين

8Jasminum sambac ( L. ) Aiton33فل

9Lantana camara L. var. nana Moldenke3النتانا كامارا نانا

10seasonal flowers132زهور موسمية

11Melia azedarach L.1زنزلخت

12Morus alba L.1توت أبيض

13Phoenix dactylifera L.10نخيل التمر

14Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance in Walp.24رويو

15Tecoma stans (L.) Kunth10تيكوما

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الجو
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إدارة الحدائق العامة436

حديقة الغشام
الموقع ــ مدينة الوكرة 

إدارة الحدائق العامة436

الخدمات:

مواقف للسيارات، منطقة ألعاب لألطفال، مبردات مياه، دورات مياه.

مواعيد الزيارة: 

في كل األيام من 7 صباحا حتى 12 ظهرا و3 عصرا حتى 11 لياًل.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة أللعاب األطفال. •
المالعب. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

ــب  ــال ومالع ــب اطف ــة مالع ــون منطق ــدت لتك ــث ع ــواع حي ــى 5 أن ــة عل ــي الحديق ــة ف ــات النباتي ــر المكون تقتص
للحــي، حيــث تالحــظ أشــجار تيــن التيســما وزهــرة الجنــة الحمــراء إضافــة الــى اشــجار النخيــل والســدر والعديــد مــن 

الزهــور الموســمية.
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إدارة الحدائق العامة438

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Delonix regia1ديلونكس ريجيا

2Ficus altissima1فيكس ألتيسما
3Phoenix dactylifera6نخيل التمر

4seasonal flowers45زهور موسمية

5Zizyphus spina - christi3سدر

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الغشام
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إدارة الحدائق العامة442

متنزه الوكرة العام
الموقع ــ مدينة الوكرة ــ منطقة شاطئ الوكرة 

إدارة الحدائق العامة442

ــة قطــر وهومــن  ــق القديمــة والهامــة بدول افتتحــت الحديقــة عــام 1989 علــى مســاحة تقــدر بـــ 47000 م 2 وهومــن الحدائ
ــالت. ــة للعائ ــة المخصص ــق العام الحدائ

مواعيد الزيارة: 

تفتــح الحديقــة يوميــًا مــن 7 صباحــًا حتــى 12 ظهــرًا ومــن 3 عصــرًا حتــى 11 ليــاًل وذلــك علــى مــدار العــام وأيــام العطــل 
ــاء. ــاء للنس ــد والثالث ــام األح ــت أي ــاًل، خصص ــى 11 لي ــًا حت ــن 7 صباح ــاد م واألعي

الخدمات:

 مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال، مدينة ألعاب.

أهم ما يميز الحديقة:

 البركة المائية. •
الحديقة الغاطسة. •
مدينة األلعاب. •
منطقة ألعاب األطفال. •
الكافيتريات. •
األشجار الكبيرة وارفة الظالل. •

المكونات النباتية:

ــن  ــوع م ــى 71 ن ــوي عل ــث يح ــه حي ــود في ــي الموج ــوع النبات ــث التن ــن حي ــة م ــق الهام ــن الحدائ ــام م ــرة الع ــزه الوك ــر متن يعتب
ــاز الحديقــة بوجــود أشــجار  ــات المعمــرة إضافــة الــى عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمت االشــجار والشــجيرات والنبات
ــر بالشــجيرات،  ــزة، ويالحــظ تنــوع كبي ــرة والممي نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا وزهــرة الجنــة الحمــراء، واشــجار النيــم الكبي
ــود  ــع وج ــة، م ــات المختلف ــة والصباري ــات العصاري ــن النبات ــرة م ــواع كثي ــة وان ــجيرات الفتن ــدي وش ــمين البل ــظ الياس ــث يالح حي

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب ــن مغطي ــر م ــدد كبي ع
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia sclerosperma5اكاسيا سكليروسبارما
2Acalypha wilkesiana61أكاليفا أحمر
3Acalypha wilkesiana 12أكاليفا أخضر
4Agave ssp 77أجاف
5Agave ssp7أجاف قصري وعريض الورق
6Albizia lebbeck40ألبيزا لبخ
7Aloe vera200أجاف أمريكي
8Alternanthera versicolor50ألترننتيرا حمراء
9Amaryllis Belladona12ضراير

10Asparagus densiflorus16الهواء الخشن
11Bauhinia variegata2خف الجمل
12Bougainvillea glabra15جهنمية مفرد
13Caesalpinia pulcherima1شوارب الملك االرجوانية
14Canna indica red63كنا أحمر
15Canna indica yellow89كنا أصفر
16Cassia Alata2كاسيا ألالتا
17 Citrus aurantifolia 4ليمون عماني
18Citrus ssp7ليمون

19Clerodendrun inerme171ياسمين زفر
20Clerodendrun inerme47ياسمين زفر مشكل
21Conocarpus lancifolius339كونوكاربوس
22 Cordia sebestena22المخيط
23Cycas revoluta19سيكاس
24Delonix regia9ديلونكس ريجيا
25Dodonaea viscosa1425ديدونيا
26Dodonaea viscosa2ديدونيا مفرد

األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الوكرة العام
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العدداالسم العربياالسم العلميم

27Euphorbia lactea67صبار شمعدان
28Euphorbia milii78إيفوربيا شوك المسيح
29Euphorbia tirucalli3إيفوربيا  شجرية
30Ficus altissima1فيكس ألتيسما
31Ficus banda22فيكس قزمي
32Ficus bengalensis13تين بنغالي
33Ficus netida12فيكس نتدا
34Ficus religiosa11فيكس لسان العصفور

35Ground Cover669مغطيات تربة

36Hibiscus rosa-sinensis  77هبسكس

37Iresine herbstii54إيريزين
38 Ixora chinensis29أكزورا
39Jasminum auriculatum3ياسمين أبيض
40Jasminum sambac30فل
41Jatropha integerrima18جاتروفا
42Lantana camara nana6النتانا كامارا
43Lantana montevidensis11النتانا زاحفة
44Lawsonia inermis8حنا شجرية
45Lawsonia inermis4972زهور موسمية
46Lucaena leucocephala7لوسينيا
47Malvaviscus arboreus11برنيطة التركي
48Melia azedarach5زنزلخت
49Millingtonia hortensis14مالينجيتونيا
50Morus alba1توت أبيض
51Morus nigra9توت احمر

األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الوكرة العام
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العدداالسم العربياالسم العلميم

52Nerium oleander3دفلة
53Ocimum basilicum10مشموم
54Olea europea9زيتون
55Pandanus ssp10بندانوس أبيض
56Pandanus tectorius23باندانوس أخضر
57 Pedilanthus tithymaloides27بدالنتوس
58Pennisetum rubrum48بونيسيتوم أحمر
59Pennisetum setaceum112بونيسيتوم أخضر
60Phoenix dactylifera60نخيل التمر
61 Plumeria obtusa11فتنة أبيض
62 Pseuderanthemum18بازيدوأحمر
63Rhoeo discolor100رويو
64Rosa dammacina59ورد محمدي
65Sansevieria trifasciata70صبار جلد النمر

66Tecoma stans18تيكوما
67Terminalia cattapa2لوز بحريني
68Thevetia peruviana38تيفيتيا
69Thuja orientalis 3تويا
70Washingtonia robusta38واشنطونيا روبستا
71Yucca filamentosa45يوكا إبرية
72Zizyphus spina - christi5سدر
73zoysia jabonica95عشب ياياني

األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الوكرة العام
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حدائق الظعاين
الفصل السادس





موقع البلديـة بلدية الظعاين:

تقع شرق منطقة أم قرن على الطريق الساحلي بالقرب من جسر سميسمة.

ــان جنيحــات،  نطــاق الحــدود الجغرافيــة تشــتمل علــى المناطــق األتيــة: )لعبيــب، العــب، وادي البنــات، الخيســة، جري
الظعايــن،  قــرن،  أم  لوســيل،  وادي  لوســيل،  محميــة  المســروحية،  الصخامــة،  الواســعة،  الحمامــة،وادي  روضــة 

سميســمة، الجريــان، تنبــك، جــري المطروشــي، حالــة أوبيــر، رأس النــخ، الرحيــة، وادي العويــرة(.

ساعات العمل الستقبال العمالء ثمـان ساعـات من 7 صباحا لغاية 2 ظهرا.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

تعتبــر الظعايــن البلديــة الســابعة بالترتيــب بيــن البلديــات التابعــة لــوزارة البلديــة والتخطيــط العمرانــي بعــد بلديــات 
الدوحــة، الريــان، الوكــرة، أم صــالل، الخــور والذخيــرة والشــمال ومــع النمــو الســكاني والعمرانــي الــذي شــهدته البــالد 
خــالل الســنوات األخيــرة ظهــرت الحاجــة إلنشــاء بلديــة الظعايــن حيــث صــادق ســمو أميــر البــالد المفــدى علــى قــرار 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )13( لســنة )2004م( بإنشــاء البلديــة التــي لهــا شــخصية اعتباريــة وتتبــع وزارة البلديــة 

والتخطيــط العمرانــي.

المعالم البارزة والمواقع األثرية التي تضمها المنطقة:

1 - مجمع الخدمات العامة.
2 - نادي لوسيل للرمايـة.
3 - حلبة لوسيل الدولية.

4 - مطار الخور.

إدارة الحدائق العامة

نبذة تاريخية عن بلدية الظعاين 
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حديقة لعبيب
الموقع – بلدية الضعاين – منطقة لعبيب

إدارة الحدائق العامة454

افتتحت الحديقة عام 2004 م على مساحة تقدر بـ 4376 م وهي من الحدائق السكنسة المخصصة للعائالت.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال.

مواعيد الزيارة:

ــًا  ــاعة 8 صباح ــن الس ــح م ــة تفت ــوم الجمع ــرا ي ــة عص ــن الثالث ــح م ــتاء تفت ــي الش ــاًل ف ــى 11 لي ــرًا وحت ــن 4 عص ــًا م صيف
ــل. ــف اللي ــد منتص ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل .. رمض ــق 11 لي وتغل

أهم ما يميز الحديقة التنوع النباتي الكبير نسبيًا وفيها أيضًا :

منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •

المكونات النباتية:

ــر  ــم صغ ــوي رغ ــث تح ــات حي ــة النبات ــي وكثاف ــوع النبات ــث التن ــن حي ــق م ــل الحدائ ــن اجم ــب م ــة لعبي ــر حديق تعتب
مســاحتها النســبية علــى 44 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الى عدد مــن الزهور الموســمية 
الواشــنطونيا، وبعــض أشــجار الكونوكاربــوس  البلــح، وأشــجار  المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل 
والكزورينــا واألكاســيا والزنزلخــت، والعديــد مــن األشــجار المثمــرة كالليمــون العمانــي والتــوت والســدر، وعــدد ال بــاس 
ــن  ــر م ــدد كبي ــود ع ــع وج ــزورا، م ــكس واألك ــل والهبس ــة والف ــا والفتن ــا والتيكوماري ــجيرات، كالتيكوم ــن الش ــه م ب

ــزة. ــرة الممي ــجيرات الصغي ــة والش ــات الترب مغطي

دحیل

لعبیب

العب

وادي
البنات

الخریطیات

49

70 753

51°27’16.08”E         25°22’26.91”N

مدرسة
حة ام املاءالرازي للبنني

دو

حلبارى
وادي ا

ضة المثامه
رو

مشال
طريق ال

قطيفان

العب

حيل
الد



455 إدارة الحدائق العامة

دحیل

لعبیب

العب

وادي
البنات

الخریطیات

49

70 753

51°27’16.08”E         25°22’26.91”N

مدرسة
حة ام املاءالرازي للبنني

دو

حلبارى
وادي ا

ضة المثامه
رو

مشال
طريق ال

قطيفان

العب

حيل
الد



إدارة الحدائق العامة456

العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acacia saligna (Labill ). H. L.Wendl1أكاسيا ساليجنا

2Alcea rosea L1خطمية

3 Alternanthera versicolor hort. ex Regel29ألترننتيرا حمراء

4Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop8الهواء الخشن

5Atriplex lentiformis (Torr.) S.Watson14أتربلكس

6Bougainvillea glabra Choisy29جهنمية سياج

7Caesalpinia pulcherrima G.Don4شوارب الملك االرجوانية

8Canna indica .L red5كنا أحمر

9Canna indica .L yellow6كنا أصفر

10.Cassia glauca Lam6كاسيا غلوكا

11.Casuarina equisetifolia L3كزورينا

12.Cestrum nocturnum L1ملكة الليل

13Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle1ليمون عماني

14.Clerodendrum inerme R.Br78ياسمين زفر

15.Conocarpus lancifolius Engl11كونوكاربوس

16.Crinum asiaticum L25كرينيوم

17Cymbopogon citratus Stapf3حشيشة الليمون

18.Dodonaea viscosa Jacq179ديدونيا

19.Euphorbia milii Des Moul32إيفوربيا شوك المسيح

20.Ficus bandana Miq40فيكس قزمي

21.Gazania splendens Hort.Angl32جازانيا

22Ground Cover39مغطيات تربة

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة لعبيب
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة لعبيب

العدداالسم العربياالسم العلميم
23.Hibiscus rosa-sinensis L3هبسكس

24Ipomoea hederacea Jacq24إيبوميا موسمية

25.Iresine herbstii Hook23إيريزين

26Jasminum auriculatum Vahl88ياسمين أبيض

27.Jasminum grandiflorum L9ياسمين بلدي

28Jasminum sambac ( L. ) Aiton5فل

29Lantana camara L50النتانا كامارا

30Lantana camara L. var. nana Moldenke29النتانا كامارا سياج

31Lawsonia inermis L1حنا شجرية

32.Melia azedarach L2زنزلخت

33.Morus nigra L1توت احمر

34.Nerium oleander L10دفلة

35Ocimum basilicum .L47مشموم

36Pandanus tectorius Parkinson1بندانوس أبيض

37Pennisetum setaceum var.rubrum5بونيسيتوم أحمر

38.Plumeria obtusa Bert. ex A.DC7فتنة أبيض

39Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin1بازيدوأحمر

40Punica granatum L1رمان

41seasonal flowers540زهور موسمية

42Tecoma stans (L.) Kunth 16تيكوما

43.Thevetia peruviana K.Schum10تيفيتيا

44.Washingtonia robusta H.Wendl30واشنطونيا روبستا

45.Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd1سدر
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حديقة سميسمة
الموقع – مدينة سميسمة

إدارة الحدائق العامة460

ــى  ــام 2013 عل ــت ع ــا وافتتح ــادة تأهيله ــم إع ــدر بـــ 5099 م 2 وت ــاحة تق ــى مس ــام 1991 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
مســاحة تقــدر بـــ  9477 م2

مواعيد الزيارة:

ــًا  ــاعة 8 صباح ــن الس ــح م ــة تفت ــوم الجمع ــرا ي ــة عص ــن الثالث ــح م ــتاء تفت ــي الش ــاًل ف ــى 11 لي ــرًا وحت ــن 4 عص ــًا م صيف
وتغلــق 11 ليــاًل..... رمضــان 3 عصــرًا حتــى 1 بعــد منتصــف الليــل.

الخدمات : 

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب )كــرة 
ســلة وكــرة قــدم(  وخدمــة اإلنترنــت الالســلكي المجانــي.

المكونات النباتية: 

ــث  ــات حي ــواع والنبات ــث االن ــن حي ــي م ــكل كل ــا بش ــادة تأهيله ــم اع ــي ت ــق الت ــن الحدائ ــمة م ــة سميس ــر حديق تعتب
تحــوي علــى أشــجار نخيــل الكنــاري المميــزة بجذعهــا الثخيــن وشــكلها المميــز، إضافــة الــى أجــار نخيــل التمــر والســدر 
ــجيرات  ــن الش ــدد م ــة لع ــاج اضاف ــاة الزج ــا وفرش ــجيرات التيكوم ــور وش ــان العصف ــن لس ــونيا وتي ــجار البركنس وأش

ــة. ــمية المتنوع ــور الموس ــة للزه ــواع إضاف ــة 10 أن ــي الحديق ــواع ف ــدد االن ــغ ع ــرة ويبل ــات المعم والنبات
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Callistemon viminalis Cheel13فرشاة الزجاج

2.Ficus religiosa L9تين لسان العصفور

3.Parkinsonia aculeata L20بركنسونيا

4.Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov141ذيل القط االخضر

5Pennisetum setosum var.rubrum149ذيل القط األحمر

6Phoenix canariensis- Chabaud26نخيل كناري

7.Phoenix dactylifera L9نخيل التمر

8seasonal flowers1600زهور موسمية

9Tecoma stans (L.) Kunth148تيكوما

10Vitex ssp 128كف مريم

11.Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd2سدر- كنار

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة سميسمة
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إدارة الحدائق العامة466

حديقة غرب العب
الموقع - بلدية الضعاين - منطقة غرب العب

إدارة الحدائق العامة466

افتتحت الحديقة عام 2016م على مساحة تقدر بـ  5596 م2.

مواعيد الزيارة:

صيفــًا مــن 4 عصــرًا  وحتــى 11 ليــاًل  فــي الشــتاء تفتــح مــن الثالثــة عصــرا يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا 
ــل. ــف اللي ــد منتص ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل .. رمض ــق 11 لي وتغل

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، كافيتريا، منطقة ألعاب لألطفال.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة. •
النافورة المائية. •
منطقة ألعاب األطفال. •
البرجوالت. •

المكونات النباتية:

نظــرًا لصغــر مســاحتها، تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل نســبيًا مــن األنــواع حيــث تحــوي علــى 15 نــوع مــن االشــجار 
ــل  ــجار النخي ــز بأش ــث تتمي ــة، حي ــة المختلف ــات الترب ــمية ومغطي ــور الموس ــى الزه ــة ال ــة إضاف ــجيرات المختلف والش
ــت  ــي ادخل ــوكا الت ــابال واالش ــل الس ــاري ونخي ــل الكن ــزة كالنخي ــجار ممي ــدر، واش ــجار الس ــورم، واش ــر والبالتوف المثم

حديثــًا للحدائــق العامــة اضافــة لبعــض االنــواع االخــرى المميــزة والجميلــة.
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة غرب العب

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. Var prostrate95كاريسيا زاحفة

2Dodonaea viscosa Jacq.80ديدونيا

3Ficus altissima Blume2تين التيسما

4Iresine herbstii Hook.90ايريزين

5Lantana camara L. var. nana Moldenke40النتانا كامارا

6Peltophorum inerme Náves ex Fern.-Vill.3بالتوفورم

7Phoenix canariensis- Chabaud1نخيل كناري

8Phoenix dactylifera L.4نخيل التمر

9Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson6أشوكا

10Ruellia tuberosa L.90روليا

11Sabal domingensis Becc.10نخيل السابال
12seasonal flowers1900زهور موسمية
13Sesuvium portulacastrum L.675سيزيفيوم
14Wedelia trilobata (L.) Hitchc.108اوديليا

15Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.7سدر

16Zoysia japonica Steud.95نجيل ياباني
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إدارة الحدائق العامة472

حديقة ساحة المناسبات
الموقع بلدية الضعاين منطقة لعبيب

تم افتتاح الحديقة عام 2009 م على مساحة 37600م2.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، مصلى، منطقة ألعاب لألطفال.

مواعيد الزيارة:

تفتح الحديقة حتى 12 لياًل يوم الجمعة واالعياد والمناسبات ورمضان تفتح حتى 1 بعد منتصف الليل.

أهم ما يميز الساحة:

منطقة المناسبات. •
ساحة مفتوحة من جميع الجهات. •
المساحة الكبيرة. •
منطقة ألعاب األطفال. •

المكونات النباتية:

تقتصــر الحديقــة علــى المســطح األخضــر ونبــات ذيــل القــط واشــجار النخيــل واســيجة الكاريســا نظــرًا لطبيعــة 
الســاحة كســاحة للمناســبات.

إدارة الحدائق العامة472
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لعبیب
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. Var prostrate471كاريسيا

2Pennisetum setosum var.rubrum350بونيسيتوم أخضر

3Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.350بونيسيتوم أحمر

4Phoenix dactylifera L.27نخيل التمر

األشجار والزهور التي تحتويها ساحة المناسبات
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إدارة الحدائق العامة478

حديقة جنوب الصخامة
الموقع بلدية الضعاين - منطقة الصخامة

إدارة الحدائق العامة478

افتتحت الحديقة عام 2016م على مساحة تقدر بـ 8300 م2.

مواعيد الزيارة:

صيفــًا مــن 4 عصــرًا  وحتــى 11 ليــاًل  فــي الشــتاء تفتــح مــن الثالثــة عصــرا يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا 
ــل. ــف اللي ــد منتص ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل..... رمض ــق 11 لي وتغل

تعتبــر هــذه الحديقــة مــن الحدائــق الســكنية التــي نفــذت فــي االحيــاء الخارجيــة إليصــال الخدمــات كافــة الــى كل 
المناطــق فــي الدولــة.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، كافيتريا، منطقة ألعاب لألطفال، مالعب )كرة سلة وكرة قدم(.

أهم ما يميز الساحة:

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
البرجوالت. •
الكافيتريا. •
المالعب. •

المكونات النباتية:

نظــرًا لصغــر مســاحتها، تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل نســبيًا مــن األنــواع حيــث تحــوي علــى 15 نــوع مــن االشــجار 
ــل  ــجار النخي ــز بأش ــث تتمي ــة، حي ــة المختلف ــات الترب ــمية ومغطي ــور الموس ــى الزه ــة ال ــة إضاف ــجيرات المختلف والش

المثمــر وعصفــور الجنــة، واشــجار الســدر، واشــجار مميــزة    اضافــة لبعــض االنــواع االخــرى المميــزة والجميلــة.
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إدارة الحدائق العامة480

حديقة شمال الصخامة
الموقع بلدية الضعاين - منطقة الصخامة

إدارة الحدائق العامة480

وادي لوسیل

الصخامة

ام صالل علي

ام العمد

بو فسیلة
روضة الحمامة

وادي الوسعة

59

70 67

51°25’1.86”E     25°28’27.66”N

مجمع لوسيل
السكني

تقاطع
ام العمد

بلدية ام
صالل

مشال
ق ال

طري

يل
س

لو
ي 

اد
و افتتحت الحديقة عام 2016م على مساحة تقدر ب  5648 م2 

مواعيد الزيارة:

ــاًل فــي الشــتاء تفتــح مــن الثالثــة عصــرا يــوم الجمعــة تفتــح مــن الســاعة 8 صباحــًا  صيفــًا مــن 4 عصــرًا  وحتــى 11 لي
ــل. ــف اللي ــد منتص ــى 1 بع ــرًا حت ــان 3 عص ــاًل..... رمض ــق 11 لي وتغل

تعتبــر هــذه الحديقــة مــن الحدائــق الســكنية التــي نفــذت فــي االحيــاء الخارجيــة إليصــال الخدمــات كافــة الــى كل 
المناطــق فــي الدولــة.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات. دورات مياه. منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

الهدوء والسكينة •
منطقة ألعاب األطفال •
البرجوالت •
الكافيتريا •

المكونات النباتية

نظــرًا لصغــر مســاحتها. تحــوي الحديقــة علــى عــدد قليــل نســبيًا مــن األنــواع حيــث تحــوي علــى 15 نــوع مــن االشــجار 
ــل  ــجار النخي ــز بأش ــث تتمي ــة. حي ــة المختلف ــات الترب ــمية ومغطي ــور الموس ــى الزه ــة ال ــة إضاف ــجيرات المختلف والش

المثمــر وزهــرة عصفــور الجنــة الحمــراء وبعــض انــواع التيــن. واشــجار الســدر وبعــض االنــواع المميــزة والجميلــة.
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حدائق الشمال
الفصل السابع





موقع البلديـة بلدية الشمـال:

نطاق الحدود الجغرافية المنطقة ) 77 ، 78 ، 79 (.
ساعات العمل الستقبال العمالء من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانيـة ظهر.

األقسام والوحدات التابعة لها:

1 - مكتب مدير البلدية.
2 - مكتب خدمة العمالء.

3 - إدارة الشؤون الفنية.
4 - إدارة شؤون الخدمات.

5 - إدارة الرقابة البلدية.
6 - إدارة الشؤون العامة.

لمحة تاريخية عن البلدية )النشأة والتأسيس والتطوير(:

تأسســت البلديــة بموجــب القانــون الصــادر بســنة 1972 والخــاص بإنشــاء البلديــات والصــادر بتاريــخ 
5/6/1392هـ الموافــق 17/7/1972م.

المعالم البارزة والمواقع األثرية التي تضمها المنطقة:

تعتبر قلعة الزبارة من أبرز المعالم األثرية التي تقع في منطقة الزبارة.

إدارة الحدائق العامة

نبذة تاريخية عن بلدية الشمال
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إدارة الحدائق العامة486

حديقة الرويس
الموقع  بلدية- مدينة الرويس

إدارة الحدائق العامة486

ــة  ــكنية المخصص ــق الس ــن الحدائ ــي م ــدر بـــ 12303 م2 وه ــاحة تق ــى مس ــام 2009 م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
للعائــالت.

مواعيد الزيارة:

تفتــح الحديقــة مــن الســابعة صباحــًا حتــى 12 ظهــرًا ومــن الثالثــة عصــرًا حتــى الحاديــة عشــر ليــاًل وأيــام العطــل 
واألعيــاد مــن 8 صباحــًا حتــى 11 ليــاًل .

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه, منطقة ألعاب لألطفال، مصلى، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة

الهدوء والسكينة. •
منطقة ألعاب األطفال. •
مصلى. •
كافيتريا. •

المكون النباتي:

ــات  ــجيرات والنبات ــجار والش ــن األش ــوع م ــى 22 ن ــوي عل ــث تح ــات حي ــن النبات ــر م ــوع كبي ــى تن ــة عل ــوي الحديق تح
ــن  ــجار التي ــل وأش ــجار النخي ــظ أش ــة، وتالح ــمية المختلف ــات الموس ــور والنبات ــن الزه ــد م ــة للعدي ــرة إضاف المعم
ــا  لســان العصفــور وتيــن ألتيســيما وزهــرة الجنــة الحمــراء والنيــم وفرشــاة الزجــاج وشــجيرات الياســمين والتيفيتي

ــة. ــور المختلف ــة والزه ــات الترب ــن مغطي ــد م ــة، والعدي ــاج وجهنمي ــاة الزج وفرش
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خريطة الموقع واالحداثيات
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1 Alternanthera versicolor hort. ex Regel5ألترننتيرا حمراء

2Asparagus densiflorus ( Kunth ) Jessop6الهواء الخشن

3.Azadirachta indica A.Juss43نيم

4Bougainvillea glabra Choisy20جهنمية مفرد

5.Callistemon rigidus R.Br1فرشاة الزجاج كبيرة الورق

6Canna indica .L red17كنا أحمر

7.Delonix regia (Bojer) Raf2ديلونكس ريجيا

8.Dodonaea viscosa Jacq305ديدونيا

9Ficus altissima Blume1فيكس ألتيسما

10.Ficus religiosa L24فيكس لسان العصفور

11.Gazania × splendens Hort.Angl75جازانيا

12.Hibiscus rosa-sinensis L70هبسكس

13Jasminum auriculatum Vahl13ياسمين أبيض

14.Jasminum grandiflorum L6ياسمين بلدي

15Ocimum basilicum .L16مشموم

16.Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov40بونيسيتوم أخضر

17.Phoenix dactylifera L8نخيل التمر

18.Plumeria obtusa Bert. ex A.DC6فتنة أبيض

19Pseuderanthemum atropurpureum L.H.Bailey8بازيدوأحمر

20seasonal flowers191زهور موسمية

21.Sesuvium portulacastrum L26سيزيفيوم

22.Thevetia peruviana K.Schum6تيفيتيا

23.Yucca filamentosa L8يوكا إبرية

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الرويس



489 إدارة الحدائق العامة



إدارة الحدائق العامة490



491 إدارة الحدائق العامة



إدارة الحدائق العامة492

حديقة عين سنان
الموقع بلدية الشمال منطقة عين سنان 

إدارة الحدائق العامة492

افتتحــت الحديقــة عــام 2012 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 3968 م2 وهــي مــن الحدائــق الســكنية المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة: 

تفتــح الحديقــة مــن الســابعة صباحــًا حتــى 12 ظهــرًا ومــن الثالثــة عصــرًا حتــى الحاديــة عشــر ليــاًل وأيــام العطــل 
واألعيــاد مــن 8 صباحــًا حتــى 11 ليــاًل.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، الكافتيريا.

أهم ما يميز الحديقة :

منطقة ألعاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
كافيتريا. •
الهدوء والسكينة. •

المكونات النباتية: 

تحــوي الحديقــة علــى 15 نوعمــن األشــجار والشــجيرات المختلفــة كنخيــل التمــر والســنط فرنزيانــا والســدر والتــوت 
االبيــض واللــوز البحرينــي، ونوعيــن مــن التيــن إضافــة لشــجرات الفتنــة العطــرة والشــجيرات األخــرى المزهــرة 

ــة. ــات الترب ــمية ومغطي ــور الموس ــن الزه ــد م والعدي
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خريطة الموقع واالحداثيات
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة عين سنان

العدداالسم العربياالسم العلميم

1Bougainvillea arborea Glaz.46جهنمية

2Caesalpinia pulcherrima G.Don6شوارب الملك االرجوانية

3Canna indica .L red19الزنبق الهندي األحمر

4Canna indica .L yellow18الزنبق الهندي االصفر

5Clerodendrum inerme R.Br.744ياسمين زفر

6Ficus altissima Blume2تين ألتيسما

7Ficus religiosa L.2تين لسان العصفور

8Morus alba L.2توت أبيض

9Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.32ذيل القط االخضر

10Phoenix dactylifera L.8نخيل التمر

11Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.3فتنة بيضاء

12Tecoma stans (L.) Kunth13تيكوما

13Terminalia catappa L4لوز بحريني

14Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn7السنط فرنزيانا

15Ziziphus spina-christi (L.) Willd.10السدر- الكنار
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إدارة الحدائق العامة498

منتزه أبو ظلوف
الموقع  بلدية الشمال - مدينة أبوظلوف

إدارة الحدائق العامة498

افتتحــت الحديقــة عــام 1992 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 17000 م 2 وهومــن المنتزهــات العامــة المخصصــة 
للعائــالت.

مواعيد الزيارة : 

تفتــح الحديقــة مــن الســابعة صباحــًا حتــى 12 ظهــرًا ومــن الثالثــة عصــرًا حتــى الحاديــة عشــر ليــاًل وأيــام العطــل 
واألعيــاد مــن 8 صباحــًا حتــى 11 ليــاًل.

الخدمات : 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، الكافتيريا، المصلى.

أهم ما يميز الحديقة :

الموقع المميز المطل على البحر. •
مناطق ألعاب أطفال موزعة داخل المنتزه. •
الجلسات المتنوعة األشكال. •
المظالت بشكل القش الطبيعي الجميل. •
الهدوء والسكينة. •

المكون النباتي: 

ــات  ــوع مــن األشــجار والشــجيرات الوالنبات ــات حيــث تحــوي علــى 27 ن ــر مــن النبات تحــوي الحديقــة علــى تنــوع كبي
المعمــرة إضافــة للعديــد مــن مغطيــات التربــة والزهــور والنباتــات الموســمية المختلفــة، وتالحــظ أشــجار النخيــل 
والواشــنطونيا المتينــة، وبعــض أنــواع أشــجار التيــن وزهــرة الجنــة الحمــراء والنيــم وشــجيرات الياســمين والتيفيتيــا 
والتيكومــا والهبســكس وأســيجة الجهنميــة والياســمين الزفــر، والعديــد مــن مغطيــات التربــة والزهــور المختلفــة.

 

 

 

 

38

78 817

51°10’49.21”E    26° 7’34.23”N

أبا ظلوف



499 إدارة الحدائق العامة

خريطة الموقع واالحداثيات
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األشجار والزهور التي يحتويها منتزه أبوظلوف

العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acalypha wilkesiana Mull.Arg. 7أكاليفا أخضر

2Aloe vera Mill26الوي فيرا

3 Alternanthera versicolor hort. ex Regel162ألترننتيرا حمراء

4Bougainvillea glabra Choisy244جهنمية سياج

6Canna indica .L red6كنا أحمر

7Canna indica .L yellow22كنا أصفر

8Casuarina equisetifolia L.4كزورينا

9Clerodendrum inerme R.Br.322ياسمين زفر

10Conocarpus lancifolius Engl.11كونوكاربوس

11Dodonaea viscosa Jacq.281ديدونيا

12Ficus bandana Miq.20فيكس قزمي

13 Ficus microcarpa L . f15فيكس نتدا

14Gardenia jasminoides Retz.7جاردينيا

15Ground Cover125مغطيات تربة

16Hibiscus rosa-sinensis L.23هبسكس

17Nerium oleander L.10دفلة

18Nerium chinense W.Hunter ex Roxb.1دفلة قزمية

19Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.3بدالنتوس

20Pennisetum setosum var.rubrum20بونيسيتوم أحمر

21Phoenix dactylifera L.10نخيل التمر

22Rosa damascena Mill.1ورد محمدي

23Ruellia ciliosa Pursh7روهيليا

24seasonal flowers512زهور موسمية

25Setcreasea purpurea B.M.Boom14ستكريزيا

26Tecoma stans (L.) Kunth80تيكوما

28Thevetia peruviana K.Schum.25تيفيتيا

29Washingtonia robusta H.Wendl.2واشنطونيا روبستا
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إدارة الحدائق العامة504

منتزه مدينة الشمال
الموقع مدينة الشمال - عند مدخل مدينة الشمال

إدارة الحدائق العامة504

افتتحــت الحديقــة عــام 1984 م علــى مســاحة تقــدر بـــ 56000م2 وهــي مــن الحدائــق العامــة المخصصــة للعائــالت 
والعمــوم وفــق جــداول زيــارة حســب األيــام.

مواعيد الزيارة: 

يفتــح المنتــزه مــن الســابعة صباحــًا حتــى 12 ظهــرًا ومــن الثالثــة عصــرًا حتــى الحادية عشــر ليــاًل وأيــام العطــل واألعياد 
مــن 8 صباحــًا حتــى 11 ليــاًل وخصصــت أيــام الســبت واألثنيــن والخميــس والجمعــة للعائالت وباقــي األيــام للعموم.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، مطعم، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

النصب التذكاري والمكون المائي. •
منطقة ألعاب األطفال. •
المطعم والكافيتريا. •
الهدوء والسكينة. •
المساحات المفتوحة. •
الجلسات المظللة. •

المكون النباتي:

 تحــوي الحديقــة علــى تنــوع كبيــر مــن النباتــات حيــث تحــوي على 48 نــوع مــن األشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمرة 
إضافــة للعديــد من الزهــور والنباتــات الموســمية المختلفة.

ــا  ــوس والكازورين ــجار كاألوكاليبت ــن االش ــز م ــع ممي ــز بطاب ــي تتمي ــة الت ــق القديم ــن الحدائ ــمال م ــزه الش ــر منت يعتب
ــر  ــل المثم ــي والنخي ــنط العرب ــة للس ــم إضاف ــراء والني ــة الحم ــرة الجن ــه وزه ــف أنواع ــن بمختل ــوس والتي والكونوكارب
التنــوع الكبيــر فــي الشــجيرات كالدفلــة والكاريســيا والنباتــات المعمــرة  والواشــنطونيا بنوعيهــا، كمــا يالحــظ 

واالســيجة بشــكل خــاص كالجهنميــة والديدونيــا والهبســكس.
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خريطة الموقع واالحداثيات
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األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الشمال

العدداالسم العربياالسم العلميم
1Acalypha wilkesiana Mull.Arg. red13أكاليفا أحمر

2Acalypha wilkesiana Mull.Arg. yellow 27أكاليفا أخضر

3 Alternanthera versicolor hort. ex Regel45ألترننتيرا حمراء

4Azadirachta indica A.Juss.51نيم

5Bougainvillea glabra Choisy500جهنمية سياج

6Callistemon rigidus R.Br.11فرشاة الزجاج القزمية

7Canna indica .L red3كنا أحمر

8Canna indica .L yellow30كنا أصفر

9Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. Var prostrate10كاريسيا

10Cassia spSP 1كاسيا

11Casuarina equisetifolia L.39كزورينا

12Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle9ليمون عماني

13Citrus ssp3ليمون

14Clerodendrum inerme R.Br.482ياسمين زفر

15Conocarpus lancifolius Engl.126كونوكاربوس

16Crinum asiaticum L.10كرينيوم

17Delonix regia (Bojer) Raf.5زهرة الجنة الحمراء

18Dodonaea viscosa Jacq.820ديدونيا

19Eucalyptus camaldulensis Dehnh.69أوكاليبتوس

20Euphorbia milii Des Moul.34إيفوربيا شوك المسيح

21Ficus bandana Miq.1فيكس قزمي

22 Ficus microcarpa L . f33فيكس نتدا

23Ficus sspSP 16فيكس

24Gazania splendens Hort.Angl.30جازانيا
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األشجار والزهور التي يحتويها منتزه الشمال

العدداالسم العربياالسم العلميم
25Hibiscus rosa-sinensis L.66هبسكس

26Iresine herbstii Hook.15إيريزين

27Jasminum auriculatum Vahl100ياسمين أبيض

28Lantana montevidensis Briq.2النتانا زاحفة

29Malvaviscus arboreus Cav.6برنيطة التركي

30Millingtonia hortensis L.f.2مالينجيتونيا

31Morus alba L.1توت أبيض

32Nerium oleander L.68دفلة

33Ocimum basilicum .L98مشموم

34Pandanus tectorius Parkinson18باندانوس أخضر

35Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.154بدالنتوس

36Phoenix dactylifera L.68نخيل التمر

37Pseuderanthemum atropurpureum L.H.Bailey168بازيدوأحمر

38Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin62بازيدوأخضر

39Rosa damascena Mill.85ورد محمدي

40Ruellia ciliosa Pursh27روهيليا

41Saccharum officinale Salisb1قصب السكر

42seasonal flowers969زهور موسمية

43Thevetia peruviana K.Schum.118تيفيتيا

44Vitex agnus-castus L.18فيتكس مبرقش

45Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl.44واشنطونيا فيليفيرا

46Washingtonia robusta H.Wendl.24واشنطونيا روبستا

47Yucca filamentosa L.15يوكا إبرية

48Ziziphus jujuba Mill5سدر صيني

49Zoysia japonica Steud.1عشب ياياني



إدارة الحدائق العامة508



509 إدارة الحدائق العامة



إدارة الحدائق العامة510

حديقة معيذر الجنوبية ) 1)
الموقع مدينة الريان - منطقة معيذر الجنوبي

إدارة الحدائق العامة510

افتتحت الحديقة عام 2010 م على مساحة تقدر بـ 3673 م2.

أهم ما يميز الحديقة:

منطقة ألعاب األطفال •
الجلسات المظللة •
الهدوء •

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل ... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات:

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، هاتف عمومي.

المكونات النباتية: 

علــى الرغــم مــن قلــة عــدد األنــواع الموجــودة فــي الحديقــة و المقــدر بـــ 9 أنــواع إضافــة للزهــور الموســمية 
المختلفــة، إال أن تصميــم الحديقــة جعــل مــن الحديقــة مكانــًا مميــزا. وتقتصــر النباتــات علــى أشــجار النخيل 
المثمــر و شــجيرات التيكومــا وتــم زراعــة بعــض االشــجار المميــزة كالســنط العربــي والســدر الصينــي إضافــة 

لزهــرة الجنــة الحمــراء والنيــم وعــدد مــن مغطيــات التربــة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia nolitica2سنط عربي

2Alternanthera versicolor248ألترننتيرا حمراء

3Azadirachta indica11نيم

4Caesalpinia pulcherima3شوارب الملك االرجوانية

5Delonix regia2زهرة الجنة الحمراء

6Ficus netida10فيكس نتدا

7Phoenix dactylifera11نخيل التمر

8Tecoma stans32تيكوما

9Zizyphus jujuba2سدر صيني

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة معيذر الجنوبية )1)
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حدائق الشيحانية
الفصل الثامن





ــرار  ــروع ق ــى مش ــحانية، وعل ــة الش ــاء بلدي ــون إنش ــروع قان ــى مش ــر عل ــوزراء الموق ــس ال ــق مجل ــخ 2014/1/15 م، واف بتاري
ــحانية. ــة الش ــة لبلدي ــدود الجغرافي ــن الح وزاري بتعيي

بتاريــخ 2014/9/15 م، أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )50( لســنة 2014 م بإنشــاء بلديــة الشــيحانية، تكــون لهــا شــخصية 
معنويــة، وتتبــع وزارة البلديــة والتخطيــط العمرانــي.

ــم )22(  ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع ــون بتعدي ــوم بقان ــروع مرس ــى مش ــوزراء عل ــس ال ــق مجل ــخ 2014/9/17 م، واف بتاري
ــا )وزيــر  لســنة 1988 بتعييــن حــدود مدينــة الشــيحانية، وبموجــب أحــكام المشــروع تســتبدل كلمــة ّ)الشــيحانية( وعبارت
البلديــة والتخطيــط العمرانــي( و )إدارة التســجيل العقــاري(، بكلمــة )الشــحانية( وعبارتــي )وزيــر الشــؤون البلديــة( و )إدارة 

التســجيل العقــاري والتوثيــق( علــى التوالــي، أينمــا وردت فــي القانــون رقــم )22( لســنة 1988 المشــار إليــه.
بتاريــخ 2014/10/2 م، صــدر مرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )22( لســنة 1988 
بتعييــن حــدود مدينــة الشــحانية، ونــص علــى أن ُتســتبدل كلمــة )الشــيحانية( بكلمــة )الشــحانية( أينمــا وردت فــي عنــوان 
ــا )وزيــر البلديــة والتخطيــط  ــه. كمــا ُتســتبدل عبارت ومــواد القانــون رقــم )22( لســنة 1988 المشــار إليــه والبيــان المرفــق ب
العمرانــي( و )إدارة التســجيل العقــاري( بعبارتــي )وزيــر الشــؤون البلديــة( و )إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق(، علــى 

التوالــي، أينمــا وردتــا فــي القانــون رقــم )22( لســنة 1988 المشــار إليــه.
بتاريــخ 2015/5/24 م، أصــدر ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن بــن خليفــة آل ثانــي وزيــر البلديــة والتخطيــط العمرانــي قــرارًا وزاريــًا 

بتعييــن الحــدود الجغرافيــة لبلديــة الشــيحانية، وفقــًا للمخطــط واإلحداثيــات المرفقــة بهــذا القــرار.
ــف  ــنة 2015، بتكلي ــم )149( لس ــوزاري رق ــرار ال ــي الق ــط العمران ــة والتخطي ــر البلدي ــعادة وزي ــدر س ــخ 2015/9/9 م، أص بتاري

ــيحانية. ــة الش ــر بلدي ــال مدي ــام وأعم ــام بمه ــان بالقي ــة الري ــر بلدي ــي مدي ــعيد النعيم ــد س ــيد/ راش الس
ــور  ــرة، الخ ــان، الوك ــة، الري ــات الدوح ــد بلدي ــي، بع ــط العمران ــة والتخطي ــوزارة البلدي ــة ب ــة الثامن ــيحانية( البلدي ــر )الش تعتب
ــة  ــة لبلدي ــكنية التابع ــاء الس ــق واألحي ــن المناط ــحانية( ضم ــت )الش ــد كان ــمال. وق ــن، الش ــالل، الظعاي ــرة، أم ص والذخي
ــة  ــة خاص ــاء بلدي ــرار بإنش ــدر ق ــى ص ــحانية(، حت ــب الش ــم )مكت ــت اس ــة تح ــع للبلدي ــب تاب ــؤونها مكت ــر ش ــان، ويدي الري

ــيحانية(. ــة الش ــى )بلدي ــمها إل ــر اس ــم تغيي ــم ت ــحانية( ث ــم )الش باس
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حديقة الشيحانية
الموقع مدينة الريان - منطقة الشيحانية

إدارة الحدائق العامة520

ــى  ــام 2014 عل ــت ع ــا وافتتح ــادة تأهيله ــم إع ــدر بـــ 10000م2 وت ــاحة تق ــى مس ــام 1995م عل ــة ع ــت الحديق افتتح
مســاحة تقــدر بـــ 26069م2.

و هي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

اهم ما يميز الحديقة:

اتساعها وموقعها المميز. •
النوافير المائية. •
أماكن الجلوس المظللة. •
منطقة ألعاب األطفال تحوي ألعابًا إضافية لذوي االحتياجات الخاصة. •
ملعبين لكرة القدم وملعب لكرة السلة. •

مواعيد الزيارة:

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل

الخدمات:

مبــردات ميــاه، مواقــف للســيارات، دورات ميــاه، مصلــى، منطقــة ألعــاب لألطفــال، مســرح هــواء طلــق، مالعــب ) كــرة 
ســلة و كــرة قــدم عــدد 2 (

المكونات النباتية:

تعتبــر حديقــة الشــيحانية  مــن الحدائــق الهامــة مــن حيــث التنــوع النباتــي الموجــود فيــه حيــث تحــوي  علــى 38 نــوع 
ــة  ــاز الحديق ــة، تمت ــمية المتنوع ــور الموس ــن الزه ــدد م ــى ع ــة ال ــرة إضاف ــات المعم ــجيرات و النبات ــجار و الش ــن االش م
بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا و زهــرة الجنــة الحمــراء، و اشــجار األلبيــزا بنوعيــه ذات الحجــم الكبيــر و 
المميــز، إضافــة للســنط العربــي و انــواع مختلفــة مــن التيــن ويالحــظ  تنــوع كبيــر بالشــجيرات، حيــث يالحــظ الياســمين 
البلــدي وشــجيرات الفتنــة و نبتــة الشــار المميــزة ذات الرائحــة العطــرة، وانــواع كثيرة مــن النباتــات العصاريــة والصباريات 

المختلفــة، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات التربــة و الشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acalypha wilkesiana Mull.Arg.    red864أكاليفا أحمر

2Adenium arabicum Balf.f.3أدونيوم عربي

3Adenium obesum Roem. & Schult.400أدونيوم

4Albizia lebbeck ( L. ) Benth.2البيزا لبخ

5Atriplex halimus L.400القطف الملحي

6Azadirachta indica A.Juss.8نيم

7Callistemon viminalis Cheel4فرشاة الزجاج

8Canna indica .L   red310زنبق هندي احمر

9Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 508كاريسيا كبيرة الزهر

10Cassia fistula L.3خيار شمبر

11Cordia myxa L.2بمبر

12Delonix regia (Bojer) Raf.12زهرة الجنة الحمراء

13Ficus altissima Blume2تين ألتيسما

14Ficus benghalensis L.1تين بنغالي

15Ficus microcarpa L . f 8تين صغير الثمر

16Ficus religiosa L.2تين لسان العصفور

17Iresine herbstii Hook.200اريزين

18Ixora chinensis Lam. 300اكزورا

19Ocimum basilicum .L1350مشموم

20Olea europaea L.3زيتون اوروبي

21Parkinsonia aculeata L.2باركنسونيا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الشيحانية
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األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الشيحانية

العدداالسم العربياالسم العلميم

22Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.1388ذيل القط األخضر

23Petunia hybrida E.Vilm.135بيتونيا

24Phoenix dactylifera L.31نخيل التمر

25Plumeria obtusa Bert. ex A.DC.6فتنة بيظاء

26Polyalthia longifolia (Sonn.) Hook.f. & Thomson4اشوكا

27Portulaca grandiflora Hook.376برتوالكا كبير الزهر

28Psidium guajava L.3جوافا

29seasonal flowers10600زهور موسمية

30Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC.2سباثوديا

31Tabebuia rosea DC.2زهرة البوق الوردية

32Tagetes erecta L.112قطيفة / شاشات

33Tecoma stans (L.) Kunth7تيكوما

34Terminalia catappa L4لوز بحريني

35Thevetia peruviana K.Schum.5تيفيتيا

36Vachellia nilotica (L). P.J.H2سنط عربي

37Washingtonia robusta H.Wendl.12واشنطونيا روبستا

38Ziziphus spina-christi ( L. ) Willd.4سدر /كنار
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إدارة الحدائق العامة526

افتتحت الحديقة عام 2006م على مساحة تقدر بـ 13480م2 وهي من الحدائق العامة المخصصة للعائالت.

مواعيد الزيارة: 

3 عصرًا حتى 11 لياًل..... رمضان 3 عصرًا حتى 1 بعد منتصف الليل.

الخدمات: 

مبردات مياه، مواقف للسيارات، دورات مياه، منطقة ألعاب لألطفال، كافيتريا.

أهم ما يميز الحديقة:

هي الحديقة الوحيدة في المنطقة. •
مساحتها الكبيرة. •
منطقة العاب األطفال. •
الجلسات المظللة. •
كافيتريا. •

المكونات النباتية:

 تحــوي الحديقــة تنــوع كبيــر حيــت تحــوي علــى 40 نــوع مــن االشــجار والشــجيرات والنباتــات المعمــرة إضافــة الــى 
عــدد مــن الزهــور الموســمية المتنوعــة، تمتــاز الحديقــة بوجــود أشــجار نخيــل البلــح، اشــجار الواشــنطونيا وزهــرة 
الجنــة الحمــراء، والســباثوديا والبرخختــون واشــجار النيــم الكبيــرة والمميــزة، ويالحــظ تنــوع كبيــر بالشــجيرات، حيــث 
يالحــظ الياســمين البلــدي وشــجيرات الفتنــة وانــواع الصباريــات المختلفــة، مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مغطيــات 

التربــة والشــجيرات الصغيــرة المميــزة.
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العدداالسم العربياالسم العلميم

1Acacia saligna3أكاسيا ساليجنا

2Acalypha wilkesiana19أكاليفا أحمر

3Agave ssp2أجاف أصفر الحافة

4Asparagus densiflorus30الهواء الخشن

5Azadirachta indica6نيم

6Bougainvillea glabra153جهنمية سياج

7Brachychiton Populneus2برخختون

8Caesalpinia pulcherima11شوارب الملك االرجوانية

9Callistemon viminalis13فرشاة الزجاج

10Canna indica yellow120كنا أصفر

11Carissa grandiflora15كاريسيا زاحفة

12Cassia Alata1كاسيا ألالتا

13Clerodendrun inerme20ياسمين زفر

14Crinum asiaticum40كرينيوم

15Cycas revoluta2سيكاس

16Delonix regia27زهرة الجنة الحمراء

17Echeveria harmsii1صبار أشيفيريا

18Echinocactus grusonii5صبار كروي

19Eucalyptus camaldulensis31أوكاليبتوس

20Euphorbia lactea1صبار شمعدان

21Ficus netida44فيكس نتدا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الجميلية
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العدداالسم العربييملعلا مسالام

22Hibiscus SSp27هبسكس مبرقش

23Hibiscus rosa-sinensis41هبسكس

24Lantana camara nana45النتانا كامارا

25Lantana montevidensis155النتانا زاحفة

26Nerium oleander1دفلة

27Parkinsonia aculeata5باركنسونيا

28Phoenix dactylifera17نخيل التمر

29Polyathia longifolia5أشوكا

30Rosa dammacina2ورد محمدي

31Russelia equisetiformis70روسيليا

32Schinus terebinthifolius5فلفل عريض الورق

33seasonal flowers306زهور موسمية

34Spathodea Campanulata9سباثوديا

35strelitzia reginae3عصفور الجنة

36Tamarix aphylla8أثل

37Tecoma stans30تيكوما

38Terminalia cattapa1لوز بحريني

39Thevetia peruviana11تيفيتيا

40Washingtonia robusta11واشنطونيا روبستا

41Wedelia trilobata642أوديليا

األشجار والزهور التي تحتويها حديقة الجميلية
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