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رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية 
القط��ة للسيا�ات الكالسيكية

مـــن ليس له ماض ليس له حاضر، �إد�اك المجتمع القطـــري لهذه الحقيقة أصبحت قطر ما هي عليه اليوم فعلى الرغم من 
التطور الذي شـــهدته البالد في كافة المجاالت وعلى كافة األصعدة ما ي�ال شـــعب قطر الع��ق يحافظ على عبق الت�اث 
في أنشـــطة حيته اليومية وحتى في هوايا�ه لتضم قطر بعض أهم مقتني الســـيا�ات الكالســـيكية في العالم. وتسعى 
الجمعية الخليجية القط��ة للســـيا�ات الكالســـيكية والتي أشرف برئاســـة مجلس إدارتها كداللة على تصميم القائمين على 
الجمعية لتحقيق أهدافها ببناء جســـور التواصل �ين محبي السيا�ات الكالســـيكية وتوفير مجال خصب للتواصل فيما �ينهم 

وتبادل الخب�ات.
إن المجتمع القطري يشـــهد اهتماما مت�ايدا باقتناء الســـيا�ات الكالســـيكية والتي يتجاوز عددها حاليا 4 آالف سيارة تمثل 
مختلف الموديالت، خاصة وأن بعضها نادر جدا، بل إن بعض المالك لد�هم سيا�ات موغلة في القدم والع�اقة، والتي تعود 

سنة إ�تاجها إلى عام 1920 وربما قبل ذلك التا��خ.
تهدف الجمعية الخليجية القط��ة للســـيا�ات الكالسيكية وهي �تلقى كل الدعم من رئيسها الفخري سعادة الشيخ جوعان 
بـــن حمد آل ثاني، الى االرتقاء بهذا القطاع الهام إلى مســـتويات متقدمة، و��ادة وعـــي المجتمع بأهميته كجزء من ت�اث 

وتا��خ قطر الح��بة.
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نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الخليجية القط��ة للسيا�ات الكالسيكية

اقتناء الســـيا�ات الكالســـيكية تمثل للكثي��ن في قطر ثقافة وت�اث يجب المحافظة عليه، حتى أصبح ُينظر إليه على أنه جزء 
من ثقافة وت�اث المجتمع القطري والذي يتوجب على كل المعن�ين وخصوصا مالك السيا�ات الكالسيكية، المحافظة عليه 

وتع��زه.
فالسيا�ات الكالسيكية لها عشاقها في مختلف أنحاء قطر كما في جميع أنحاء العالم، وتسعى الجمعية لتع��ز ودعم هواة 
ومالك الســـيا�ات الكالسيكية، خاصة وأن هناك سيا�ات نادرة جدا يملكها الكثي�ون في قطر والتي تعتبر بمثابة تحف فنية 
وهندسية يعود تصنيعها إلى أع�ق وأكبر شركات صناعة السيا�ات في العالم، والتي ال تقدر قيمتها بثمن بالنسبة ألصحابها 

وعشاقها على حد سواء.
أن قطاع السيا�ات الكالسيكية في قطر بدأ يمضي قدما وينمو بخطوات متسارعة و�رسخ نفسه كقطاع ت�ا�ي وثقافي ال 

بد من المحافظة عليه وتشجيعه لكي �واصل تقدمه المأمول سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
نأمل مع االنطالقة الجديدة للجمعية الى ��ادة الخدمات المقدمة الى مالك الســـيا�ات الكالســـيكية في قطر في الق��ب 

العاجل وأن تكون الجمعية بمثابة الوجهة المفضلة ألصحاب وعشاق السيا�ات الكالسيكية على حد سواء.
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من نحن؟
تأسست الجمعية الخليجية القط��ة للسيا�ات 
الكالسيكية كهيئة مهنية مستقلة غير ربحية 
وغير سياســـية، في 19 ينا�ر من عام 2014، 
وذلك بموجب قـــ�ار و��ر العمل والشـــؤون 

االجتماعية رقم (1) لسنة 2014.
�تألـــف الجمعيـــة من مجموعة مـــن الهواة 
والمهتمين باقتناء الســـيا�ات الكالســـيكية، 
بهدف ضمهم تحت كيان واحد وتقديم كافة 
الخدمات المتعلقة بهذه السيا�ات، فضال عن 
إقامة المعارض والمسابقات الخاصة بنشاط 
المهمة  المعلومـــات  ومشـــاركة  الجمعية، 

والمتعلقة بهذا المجال معهم.

�ؤيتنا:
للســـيا�ات  القط��ـــة  الخليجيـــة  الجمعيـــة 
قط��ـــة  تطلعـــات  لد�هـــا  الكالســـيكية 
وطموحات عالمية بأن تكون جمعية ثقافية 
اجتماعيـــة تطمح لتع��ـــز مكانة الســـيا�ات 

الكالسيكية في قطر والمنطقة.

توفر الجمعية الخليجية القط��ة للسيا�ات الكالسيكية ألعضائها والمهتمين بهذه الفئة من السيا�ات، كافة الخدمات الفنية التي تساعدهم على 
الحفاظ على سيا�ا�هم وصيا�تها سواء من حيث قطع الغيار أو من حيث إصالح األعطال.

كما تقدم الجمعية خدمات اجتماعية وثقافية من شـــأنها أن تســـاهم في خلق جيل مثقف يتمتع بمها�ات التعامل مع الســـيا�ات الكالسيكية 
لصونهـــا محليا وإقليميا وعالميا، فضال عن توفير الفرصة لهواة هذه الســـيا�ات من أجل ممارســـة هوايتهم المفضلـــة، وإطالق العنان لها بح��ة 
وبمهنية عالية ضمن إطار مؤسســـي يمكنهم من القيام بدور إيجابي في مجال قيادة السيا�ات، وترسيخ عملية االلت�ام بقوانين الط�ق في قطر 

والمحافظة عليها.

رسالتنا:
العمل علـــى توفير �يئة متميزة وجاذبة للحفاظ على 
السيا�ات الكالســـيكية كإرث �تناقله األجيال، وت�اث 
مجتمعي يملكـــه جيل محتـــرف وواع يتمتع بكافة 
المها�ات الالزمة لصون هـــذا الت�اث والحفاظ عليه، 
من خالل إكســـاب مالك تلك الســـيا�ات وإحاطتهم 

بخب�ات تعليمية وفنية وثقافية.
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متحف السيا�ات التا��خية
والقديمة والتقليدية الكويت

www.kuwaitcarmuseum.com.kw

�هدف المتحف إلى التوثيق والتركيز على تا��خ الكويت والسيا�ات، 
وربط الجيل الحالي واألجيال الالحقة بالماضي. إضافة إلى أهداف 
أخرى كثيرة سطرها مؤسسوا المتحف، لكن �بقى الشاغل األول، 
الكويت  بتا��خ  المرتبطة  السيا�ات  على  الحفاظ  ضمان  هو 

واألحداث البا�زة في ماضي األمة.
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الجمعية  وعضو  الكالسيكية  للسيا�ات  الرسمي  النادي 
العمانية للسيا�ات

نادي السيا�ات القديمة
سلطنة ُعمان

@ OmanClassicCars

النادي السعودي
للسيا�ات الكالسيكية

www.saudiccc.com

الكالسيكية  للسيا�ات  اسبوعي  كالسيكي  وتجمع  ا���ة  سيا�ات 
في قهوه وسيارة في ال��اض كل �وم جمعة.
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تحـــرص الجمعية الخليجيـــة القط��ة للســـيا�ات الكالســـيكية على 
المشـــاركة باستم�ار في فعاليات درب الســـاعي التي يتم �نظيمها 
خالل شـــهر ديســـمبر من كل عام بالت�امن مع احتفاالت قطر باليوم 

الوطني الذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر.

وقد شاركت الجمعية ألول مرة في درب الساعي عام 2014، حيث 
قامت بعرض مجموعة نادرة من الســـيا�ات الكالسيكية من مختلف 
األنواع والموديالت، وشـــهدت مشـــاركة الجمعية إقبـــاال ك�ي�ا من 

ال�وار.

ومنذ ذلك الحين، تشـــارك الجمعية كل عام في درب الساعي، حيث 
يســـتقطب جناحها أعدادا غفيرة من الـــ�وار والمهتمين بمتابعة هذه 
الفئة من الســـيا�ات التي بات ينظر لها من قبـــل الكثي��ن على أنها 
تمثـــل جانبـــا مهما �ـــؤ�خ لتا��خ قطـــر، وجـــزء ال يتج�أ مـــن الثقافة 
المجتمعيـــة تجاه التـــ�اث القطري الذي يحـــرص الجميع على صونه 

والمحافظة عليه ليكون في متناول األجيال جيال بعد جيل.

معرض درب الساعي
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شـــاركت الجمعية الخليجية القط��ة للسيا�ات الكالسيكية خالل عام 
2015 بمعـــرض الكويت للســـيا�ات الكالســـيكية الفارهة "كويت 
كونكـــو�ز دي إليغانس 2015"، والذي اف�تحه ســـمو الشـــيخ ناصر 

المحمد األحمد الصباح رئيس الو��اء الكويت األسبق.

وسجل معرض السيا�ات الكالسيكية الكويتي نجاحا ك�ي�ا ومشاركة 
قياسية للسيا�ات الكالســـيكية الفارهة سواء من داخل الكويت، أو 

على مستوى المشاركة الخليجية والعالمية.

ومثل الجمعية الخليجية القط��ة للسيا�ات الكالسيكية سعادة الشيخ 
فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقد شـــارك في المعرض من قطر عدد من الســـيا�ات الكالســـيكية 
الفارهة من مختلف الموديالت والعالمات التجا��ة.

معرض الكويت للسيا�ات الكالسيكية الفارهة
"كويت كونكو�ز دي إليغانس“
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شـــاركت الجمعيـــة الخليجية القط��ة للســـيا�ات الكالســـيكية في 
فعاليات اليوم الوطني الســـابع واألربعين لسلطنة عمان الشقيقة، 
وذلك تل�ية لدعوة نادي عمان للسيا�ات الكالسيكية وبتوجيهات من 
ســـعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
وقامت الجمعية بالمشـــاركة في معرض للســـيا�ات الكالســـيكية 
بمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم على شرف 
عضو مجلس الشـــورى ســـعادة الســـيد هـــالل بن حمـــد الصارمي 
ومستشـــار الجمعية العمانية للسيا�ات الكالســـيكية أنور بن صومار 
الزدجالي ورئيس نادي عمان للسيا�ات الكالسيكية إلياس الزدجالي.

معرض نادي عمان
للسيا�ات الكالسيكية 
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نظمت الجمعية الخليجية القط��ة للســـيا�ات الكالسيكية خالل شهر 
مارس عام 2016 مســـابقة ومعرض قطر للســـيا�ات الكالســـيكية 
الفارهة "قطر كونكو�ز دي إليغانس 2016"، والذي أقيم تحت رعاية 
ســـعادة الشـــيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على شـــاطئ كتا�ا لمدة 
خمسة أيام، وذلك بمشـــاركة العش�ات من الســـيا�ات الكالسيكية 

النادرة في منطقة الخلي� والعالم.

وأقيمت هذه المسابقة الدولية للمرة األولى في دولة قطر وهي 
مســـابقة انطلقت الدورة األولى لها فـــي مدينة با��س عام 1920، 
وحازت على مدار األعوام على مال�ين المتابعين حول العالم وآالف 
المشاركين من مقتني أفخم السيا�ات، وأكثرها بذخًا وجماًال في آن 
واحـــد. وأصبح يقام هـــذا الحدث في أكثر مـــن 40 مدينة في أنحاء 
العالم. ويعتبر هـــذا الحدث هو الظهور الفعلـــي للجمعية الخليجية 

القط��ة للسيا�ات الكالسيكية.

وأكثر ما تميز به المعرض هو سيارة بورش مود�ل عام 1939 الوحيدة 
في العالم المتبقية حتى هذا الوقت، والتي تم عرضها بشكل حصري 

خالل أيام المعرض وجذبت ش��حة ك�يرة من ال�وار والمهتمين.

مسابقة ومعرض قطر للسيا�ات الكالسيكية الفارهة
"قطر كونكو�ز دي إليغانس“
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وكان هناك نحو 100  ســـيارة كالســـيكية فارهة شـــاركت في المعرض وتم تو��عها  على خمس فئات حســـب نظام االتحاد الدولي 
للسيا�ات الكالسيكية الذي قسم السيا�ات الكالسيكية إلى عدة مجموعات: 

• المجموعة الثانية: تمتد من عام 1905 الى 1918 • المجموعة األولى: منذ اخت�اع السيا�ات إلى 1904  
• المجموعة ال�ابعة: تمتد من عام 1931 الى 1945 • المجموعة الثالثة: تمتد من عام 1919 الى 1930  

• المجموعة الخامسة: وتمتد من عام 1946 الى 1960



هناك العديد من األشـــخاص لد�هم ذك��ات مع السيا�ات الكالسيكية 
التي اصبحت تمثل جزء من تا��خ وتـــ�اث المجتمع أو الدولة مثلها مثل 
بعض ال��اضـــات ك��اضة الخيل، وبالتالي فـــان االهتمام بهذه الهواية 
و�نميتهـــا واب�ازها بشـــكل حضاري من شـــأنه أن يجذب الـــ�وار وا�ارة 
اهتمامهم، فهناك العديد من شباب قطر يعشقون مثل هذه السيا�ات 
الكالسيكية كهواية جميلة وما تمثله من �ونق خاص يحمل عبق التا��خ. 

لذلـــك، تســـعى الجمعيـــة الخليجية القط��ة للســـيا�ات الكالســـيكية  
بالش�اكة مع الشـــركة التحدة للتنمية (UDC) القامة مسابقة ومعرض 
قطر للســـيا�ات الكالسيكية بشكل سنوي في شهر مارس من كل عام 
إلـــى تع��ز ثقافـــة االهتمام بالســـيا�ات الكالســـيكية وإ�احة المجال 
للجمهـــور العام اإلطـــالع على مجموعة مـــن أندر وأفخم الســـيا�ات 
الكالسيكية المملوكة لهواة ومهتمين باقتناء هذه الفئة من السيا�ات.

يمثـــل المعرض فرصـــة ثمينة ومنصة ث��ة إلكتشـــاف مدى جمال هذا 
القطاع الهام، قطاع السيا�ات الكالسيكية، فهناك سيا�ات كالسيكية 
يملكها قط��ـــون، تحاكي في جمالها و�وعتهـــا التحف الفنية، بفضل 
تفردهـــا في التصاميم المتقنة والجاذبة، فمن خالل هذا المعرض، ُيتاح 

لهم عرض سيا�ا�هم واإلستمتاع بمشاهدتها.

مسابقة ومعرض قطر للسيا�ات الكالسيكية
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وقد كانت المشاركة في المعرض مقسمة تبعًا للفئات التالية:
• الفئة الثانية: 1948 - 1957 • الفئة األولى: قبل عام 1947  

• الفئة ال�ابعة: 1965 - 1974 • الفئة الثالثة: 1958 - 1964  
• الفئة الخامسة: 1975 - 1986



        انضـــم إلينـــا وكـــن عضوا 
فاعال واستفد من خدما�نا...

للسيا�ات  القط��ة  الخليجية  الجمعية  توفر 
الكالسيكية ألعضائها والمهتمين بهذه الفئة 
التي  الفنية  الخدمات  كافة  السيا�ات،  من 
سيا�ا�هم  على  الحفاظ  على  تساعدهم 
الغيار أو من  وصيا�تها سواء من حيث قطع 

حيث إصالح األعطال.

اجتماعية  خدمات  الجمعية  تقدم  كما 
وثقافية من شأنها أن تساهم في خلق جيل 
مثقف يتمتع بمها�ات التعامل مع السيا�ات 
الكالسيكية لصونها محليا وإقليميا وعالميا، 
فضال عن توفير الفرصة لهواة هذه السيا�ات 
من أجل ممارسة هوايتهم المفضلة، وإطالق 
إطار  ضمن  عالية  وبمهنية  بح��ة  لها  العنان 
إيجابي  بدور  القيام  من  يمكنهم  مؤسسي 
عملية  وترسيخ  السيا�ات،  قيادة  مجال  في 
االلت�ام بقوانين الط�ق في قطر والمحافظة 

عليها.
الجمعية الخليجية القط��ة للسيا�ات الكالسيكية 

مبنى فندق ما��وت ماركيز- الطابق 24
+974 3351 جوال – وا�س اب : 1352

info@classiccars.org :الب��د اإللكت�وني
www.classiccars.org :الموقع االلكت�وني

ص.ب: 80362 - الدوحة – قطر 

@GQCCA@GQCCA.QA

        Join us, Be an active 
member, and Bene�t from 
our services...
The Gulf Qatari Classic Cars Association 
provides its members and those interested 
in this category of cars with all technical 
services that help them to protect and 
maintain their cars, whether in terms of 
providing spare parts or repairing 
breakdowns.

The association also provides social and 
cultural services that contribute to creating 
an educated generation that has the skills 
to deal with classic cars in order to maintain 
them locally, regionally and internationally. 
It also provides an opportunity for such 
cars' enthusiasts to practice their favorite 
hobby and unleash it freely and 
professionally within an institutional 
framework that enables them to play a 
positive role in the �eld of driving cars and 
consolidating the process of observance 
and adherence to road laws in Qatar.

@GQCCA@GQCCA.QA

Gulf Qatari Classic Cars Association

Marriott Marquis Hotel Building - 24th �oor

Mobile- WhatsApp: +974 3351 1352

Email: info@classiccars.org

www.classiccars.org

P.O. Box: 80362 - Doha - Qatar
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Participation in the exhibition was divided according to the following categories:

• Category A: Before 1947 • Category B: 1948-1957

• Category C: 1958-1964 • Category D: 1965-1974

• Category E: 1975-1986 



Many hold cherished memories with classic cars that became 
part of the history and heritage of the society and the country, 
same as some sports such as horse riding. Thus developing and 
highlighting such hobby in a civilized manner could attract 
visitors and arouse their interest. There are many Qatari youths 
who hold a passion for such classic cars as a good hobby and 
perceive the beauty and elegance that transcend time.

It is for this reason that the “Qatari Classic Cars Exhibition”, which 
will be held annually in March, seeks to promote the interest in 
classic cars and allow the public to see collection of the rarest 
and most luxurious classic cars owned by enthusiasts and 
people interested in owning this particular category of cars. 

The exhibition represents a valuable opportunity and a rich 
platform to discover the beauty of this important category of 
cars. There are classic cars owned by Qataris, which are similar in 
their beauty and magni�cence to artistic masterpieces thanks 
to their unique exquisite and attractive designs. Through this 
exhibition, people are allowed to display their vehicles and 
enjoy watching other vehicles. 

Qatar Classic Cars Contest & Exhibition
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There were about 100 luxury classic cars that participated in the exhibition, and they were distributed into �ve 
categories according to the International Federation of Antique Vehicles (FIVA) system, which divided classic vehicles 
into several groups:

• Class A: From invention of vehicles to 1904 • Class B: From 1905 to 1918

• Class C: From 1919 to 1930    • Class D: From 1931 to 1945

• Class E: From 1946 to 1960 
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During the month of March 2016, the Gulf Qatari Classic Cars 
Association organized Qatar Classic Cars Contest and 
Exhibition "Qatar Concours d´Elegance 2016", which was held 
under the patronage of His Excellency Sheikh Joaan Bin 
Hamad Al Thani. The Contest & Exhibition was held on Katara 
Beach and lasted for �ve days, with the participation of dozens 
of rare classic cars in the Gulf region and around the world. 

This international contest was held in the state of Qatar for the 
�rst time since its launch in Paris in 1920. Over the years, the 
contest gained millions of followers from all around the world 
and accommodated thousands of participants who own the 
most luxurious and prestigious cars. The event is held in more 
than 40 cities around the world, and is considered the �rst 
actual appearance of the Gulf Qatari Classic Cars Association. 

The most distinguished item in the exhibition was the 1939 
Porsche model, which is the only one remaining in the world 
until now. The car was exclusively displayed during the 
exhibition days and attracted a large segment of visitors and 
car lovers.

Qatar Classic Cars Contest & Exhibition
“Qatar Concours d´Elegance” 



13 14

As
so

cia
tio

n 
Ac

tiv
iti

es
 a

nd
 E

ve
nt

s

The Qatari Gulf Classic Cars Association participated in the 
activities of the forty-seventh National Day of the Sultanate of 
Oman, in response to the invitation of the Oman Old Cars 
Club, and under the direction of His Excellency Sheikh Faisal 
Bin Qassim Al Thani, Chairman of the Association. The 
association participated in a classic car exhibition with the 
participation of the GCC countries, which was held in honor 
of the member of the Consultative Assembly (Majlis A'shura), 
His Excellency Mr. Hilal Bin Hamad Al Sarmi, Advisor at Oman 
Automobile Association, Anwar Bin Soomar Al Zadjali, and 
the President of Oman Old Cars Club, Elias Al Zadjali.

Oman Old Cars Club Exhibition
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The Gulf Qatari Classic Cars Association participated during 
2015 in Kuwait Classic Cars exhibition "Concours d´Elegance 
2015", which was inaugurated by His Highness Sheikh Nasser 
Al-Muhammad Al-Ahmad Al-Sabah, the former Prime 
Minister of Kuwait.

The Kuwait Classic Cars Exhibition was a great success with a 
record participation of luxury classic cars, whether from inside 
Kuwait, or at the Gulf and International participation level. 

The Gulf Qatari Classic Cars Association was represented by 
His Excellency Sheikh Faisal Bin Qassim Bin Faisal Al Thani, 
Chairman of the association. A number of luxury classic cars 
of various models and brands participated in the exhibition 
from Qatar.

Kuwait Classic Cars Exhibition
“Kuwait Concours d´Elegance”
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The Gulf Qatari Classic Cars Association is keen to constantly 
participate in Darb Al Saai events that are organized during 
December of each year in conjunction with Qatar's 
celebrations of the National Day on the eighteenth of 
December.

The association participated in Darb Al Saai for the �rst time 
in 2014, where it displayed a rare collection of classic cars of 
various types and model. The association's participation 
witnessed a large turnout of visitors.

Since then, the association participates in Darb Al Saai every 
year, as its booth attracts a large number of visitors who are 
interested in this category of cars. Many view this category of 
cars as representing an important aspect of Qatari history, 
and an integral part of the community culture towards the 
Qatari heritage which all people are keen to protect and 
preserve in order to be accessible to generations to come. 

Darb Al Saai Exhibition
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Classic cars in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries

Historical, Vintage and Classic
Cars Museum in Kuwait

www.kuwaitcarmuseum.com.kw

The main aim of establishing the museum is to document and 
provide a focus on the history of Kuwait and automobiles, and 
to connect the current and future generations to their past. 
For the founders of the museum, it has many aims, but the 
main goal is to ensure the preservation of vehicles linked with 
Kuwait history, and with key events in the nation’s past.

@ OmanClassicCars

www.saudiccc.com

Classic cars in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries

Old Cars Club -
The Sultanate of Oman

It is the o�cial club for classic cars and a member in Oman 
Automobile Association.

Saudi Classic
Cars Club

Antique cars and weekly Cars and Co�ee gathering of 
classic cars in Riyadh every Friday.
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Who We Are?

The Gulf Qatari Classic Cars Association 
was established as a professional, 
independent, non-pro�t and 
non-political body, on 19 January 2014, 
by virtue of the Minister of 
Administrative Development, Labor and 
Social A�airs Decree No. (1) of 2014.

The association is composed of a group 
of enthusiasts and people interested in 
acquiring classic cars, with the aim of 
bringing those people together under 
one entity, providing all services related 
to these cars, holding exhibitions and 
competitions related to the association’s 
activity, as well as sharing important 
information relating to this �eld with 
them.  

Our Vision:

The Gulf Qatari Classic Cars Association 
has Qatari aspirations and global 
ambitions to be a socio-cultural 
association aspiring to enhance the 
prestige of classic cars in Qatar and the 
region.

Our Mission:
The association is working on providing a 
distinctive and attractive environment to 
preserve classic cars as a legacy that would be 
passed down from one generation to another 
and a community heritage that would be 
owned by a professional and aware generation 
having the necessary skills to preserve and 
maintain such heritage it, through providing 
the owners of these cars with educational, 
artistic and cultural experiences. 

The Gulf Qatari Classic Cars Association provides its members and those interested in this category of cars with all technical 
services that help them to protect and maintain their cars, whether in terms of providing spare parts or repairing breakdowns.
The association also provides social and cultural services that could contribute to creating an educated generation that has the 
skills to deal with classic cars in order to maintain them locally, regionally and internationally. It also provides an opportunity for 
such cars' enthusiasts to practice their favorite hobby and unleash it freely and professionally within an institutional framework 
that enables them to play a positive role in the �eld of driving cars and consolidating the process of observance and adherence to 
road laws in Qatar.



Speech of His Excellency 
SHEIKH FAISAL BIN QASSIM AL THANI

Chairman of the Gulf Qatari 
Classic Cars Association

Speech of
OMAR AL-FARDAN 

Vice Chairman of the Gulf Qatari 
Classic Cars Association

Who has no past, has no future. As a result of the Qatari Society's realization of this truth, Qatar became what it 
is today. Despite the development witnessed by the country in all �elds and at all levels, Qatari noble people 
still hold onto the essence of their heritage in their daily life activities or even in their hobbies. It is for this reason 
that Qatar is a home to some of the most important owners of classic cars in the world. The Gulf Qatari Classic 
Cars Association, which I have the honor to be its Chairman, seeks to demonstrate the determination of those 
in charge of the association to achieve its goals by building bridges of communication between classic car 
lovers, as well as providing a fertile ground for communication and exchange of experience among them.
The Qatari society is witnessing an increasing interest in the acquisition of classic cars, which now exceed 4 
thousand cars representing various models, particularly that some of them are quite rare. Indeed, some of the 
owners have cars that are antique and very vintage as the year of their production dates back to the year 1920, 
and perhaps even before that. 
The Gulf Qatari Classic Cars Association, while receiving all the support from its Honorary President, His 
Excellency Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, aims at raising this important sector to advanced levels. In 
addition, it aims at increasing community awareness of the importance of this sector as part of the heritage and 
history of our beloved Qatar. 
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For many in Qatar, acquisition of classic cars represents a culture and heritage that must be preserved. It has 
come to be viewed as part of the culture and heritage of the Qatari society that all those concerned, especially 
classic car owners, must seek to preserve and promote. 
Classic cars have their fans throughout Qatar as well as all over the world. The association seeks to promote and 
support classic car enthusiasts and owners, especially since there are quite rare cars owned by many in Qatar. 
Those cars are considered artistic and engineering masterpiece; ones that were manufactured by the oldest 
and largest car manufacturers in the world, and are considered priceless in the eyes of their owners and lovers 
alike. 
The classic car sector in Qatar began to move forward and grow at an accelerating pace, thus establishing itself 
as a historical and cultural sector in Qatar that must be preserved and encouraged in order to continue its 
desired progress at both the local and global level. 
With the new launch of the association, we hope to increase the services provided to classic car owners in Qatar 
in the near future. We also aim for the association to be the preferred destination for classic car owners and 
lovers alike.



Sheikh Hamad
bin Khalifa Al Thani

HH The Father Amir

Sheikh Tamim
bin Hamad Al Thani

His Highness

Amir of the State of Qatar





Culture .. hobby .. heritage

www.classiccars.org


