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 -1نطمح يف احلفاظ على متيزنا يف ال�سوق املحلية عرب تقدمي �أرقى
املعمار والبناء ال�سكني والتجاري والفندقي ،مبا يتناغم مع
ر�ؤية دولة قطر لعام  ،2030الأمر الذي ي�صب يف �إطار تعزيز
دور القطاع اخلا�ص باحلياة االقت�صادية ،كما ن�سعى لتعزيز
موقعنا بني �أكرب � 3شركات للتطوير العقاري يف املنطقة.
	-2البناء على مكت�سباتنا واالرتقاء مب�ستوى املعمار ال�سكني
والتجاري والفندقي لإ�ضفاء بعد جمايل لدولة قطر ،وامل�ساهمة
يف التنمية االقت�صادية عرب تقدمي الوحدات العقارية ذات
اجلودة العالية �ضمن التكاليف املقبولة.
 -3تر�سيخ موقعنا يف طليعة �شركات التطوير العقاري يف املنطقة
ودفع عجلة التنمية الوطنية عرب امل�شاركة يف تقدمي مناذج خمتلفة
من العقارات التي حتاكي النه�ضة االقت�صادية الوطنية.
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طرح �أف�ضل الوح��دات واخلدمات العقارية يف ال�سوق املحلية ،مبا يتواكب مع �أرقى املعايري
الدولي��ة وذلك �ضم��ن �أكرث الأ�سع��ار مناف�سة� ،إىل جان��ب امل�ضي قدم��اً يف امل�ساهمة بتوفري
امل�ساكن لذوي الدخل املتو�سط ل�ضمان كبح جماح الت�ضخم وا�ستقرار تكاليف املعي�شة دون
التفريط بثوابتنا القائمة على:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توفري الوحدات ال�سكنية والتجارية والفندقية امل�ستندة �إىل اجلودة كمعيار �أ�سا�سي ووحيد.
بناء عالقة ت�شاركية �أ�سا�سها الثقة املتبادلة مع عمالء ال�شركة.
امل�ساهمة يف االرتقاء مب�ستوى املعمار يف دولة قطر.
تبني منوذج املعمار املتوافق مع منط البناء ال�صديق للبيئة.
مراعاة منط البناء الع�صري الذي ال يتعار�ض مع هوية املعمار القطري.
بناء عالقة طويلة الأمد مع �شركائنا يف التنمية.
احلر�ص على حقوق م�ساهمينا وتعظيم ثرواتهم يف ال�شركة.
تعزيز قدرات موظفينا وكادرنا الب�شري عرب �إحلاقهم بالدورات املتخ�ص�صة.
توثيق عرى العالقة مع م�ساهمينا واطالعهم على م�ستجداتنا عرب و�سائل االعالم.
امل�ساهمة يف ترجمة ر�ؤية دولة قطر  ،2030وما يرتتب على ذلك من تعزيز دورنا االجتماعي
والتنموي.

• امل�شاركة بفاعلية يف رعاية امل�ؤمترات والفعاليات والبطوالت التي ت�ست�ضيفها دولة قطر (�آخرها
كان االتفاق الذي مت مع الفيفا وملف قطر لك�أ�س العام  ،2022حيث تقوم ال�شركة بتوفري 50
�آلف وحدة لإ�سكان �ضيوف قطر لك�أ�س العامل .)2022
• حتري فر�ص اال�ستثمار اجلديدة التي ت�صب يف �صالح حقوق امل�ساهمني.
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تتب��ع �شرك��ة �إزدان العقارية �شركات مملوك��ة بالكامل ت�ساهم يف تعزيز التدفق��ات النقدية لل�شركة
القاب�ضة ،كما تلعب دوراً مهما يف تنويع م�صادر الدخل وتخفي�ض التكلفة.
وي�أت��ي تخ�ص���ص كل من ال�ش��ركات الأربع مبج��االت خمتلفة به��دف اال�ستف��ادة من اخلربات
الرتاكمي��ة الت��ي تنتج عن ه��ذا التخ�ص�ص ،مبا يحق��ق التكاملية بني ال�ش��ركات التابعة وال�شركة
القاب�ضة ،وال�شركات التابعة هي:
�شركة �إزدان للتجارة واملقاوالت
مت ت�أ�سي���س �شركة �إزدان للتجارة واملق��اوالت (�ش�.ش.و) التابعة بر�أ�سمال م�صدر ومدفوع بالكامل قدره
� 200آلف ريال قطري.
تتخ�ص�ص ال�شركة يف �أعمال املقاوالت العامة للمباين ور�صف وجتهيز الطرق وجتارة مواد ومعدات البناء
و�أعمال الكهرباء وال�صيانة.
�شركة �إزدان للأجنحة الفندقية
مت ت�أ�سي���س �شركة �إزدان للأجنحة الفندقية (�ش�.ش.و) التابع��ة بر�أ�سمال م�صدر ومدفوع بالكامل قدره
� 200آلف ريال قطري.
تعمل ال�شركة يف جمال �إدارة الفنادق وال�شقق الفندقية واملطاعم.
�شركة �إزدان مول
مت ت�أ�سي�س �شركة �إزدان مول (�ش�.ش.و) ،بر�أ�سمال م�صدر مدفوع بالكامل قدره  200الف ريال قطري.
تعمل ال�شركة يف جمال �إدارة الأ�سواق واملوالت التجارية.
�شركة �إزدان لإدارة اخلدمات
مت ت�أ�سي�س �شركة �إزدان لإدارة اخلدمات (�ش�,ش.و) بر�أ�سمال م�صدر مرفوع قدره  200الف ريال قطري
تخت�ص يف تقدمي خدمات �أعمال ال�صيانة للعقارات.
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�أخ��ذ ر�أ�سمال �شركة �إزدان العقارية يف حتقيق منو م�ضطرد
عل��ى مدار ال�سن��وات املا�ضية� ،إذ تراف��ق النمو مع تزايد
احلاجات التمويلي��ة والتو�سعية ل��دى ال�شركة احلري�صة
على االعتماد على ذاتها بالدرجة الأوىل لتغذية تو�سعاتها
وتطلعاتها بغية تطوير م�ستوى جودة عملياتها.
وت�أ�سي�س �شركة �إزدان العقارية كان وليدة فكرة طموحة
م��ن قبل �سع��ادة ال�شيخ ث��اين بن عب��د اهلل �آل ثاين،
بدايتها كانت يف م�ؤ�س�سة عقاري��ة �أ�س�سها ال�شيخ ثاين
يف �أول عق��ار �أمتلكه من وال��ده وكان عبارة عن مبنى
�أن�ش��ئ عام  1960يف �شارع ال�شي��خ عبداهلل بن ثاين،
حيث ُعرفت «�إزدان» يف ذل��ك الوقت با�سم م�ؤ�س�سها
ال�شيخ ثاين بن عب��د اهلل �آل ثاين ،كواحدة من �أعرق
امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع العقاري العربي ،لت�صبح
م��ع الوقت احلايل من �آمل��ع امل�ؤ�س�سات العقارية يف قطر
ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
وق��د �ساهم��ت ر�ؤية �سع��ادة ال�شيخ ثاين ب��ن عبداهلل �آل
ثاين لدى �شروعه بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سته يف ترجمة طموحاته
و�إرادته �إىل جناحات ا�ستفادت من فر�ص النمو الذي يوفره
القطاع العقاري القطري ،حيث ا�ست�شعر �سعادته �أن دولة
قط��ر مقبلة على نه�ضة اقت�صادي��ة وعمرانية وا�سعة ،وكان
م�ؤمن��اً ب�أهمية بناء عالقة ثقة متبادلة بني م�شروعه ال�صغري
وجميع املتعاملني مع اخلدمات املقدمة ،وهو ما كان كفي ًال
برت�سيخ �سمعة عالي��ة ظل �صداها م�سموعاً لقرابة خم�سة
عقود منت خالله��ا ال�شركة ،واكت�سب��ت مزيد من الثقة،
والعمالء الذي باتوا على �إدراك ب�أهمية الدور الذي لعبه
�سعادته يف تطوير القطاع العقاري يف الدولة.
ومنذ �ستينيات القرن املا�ضي وال�شركة توا�صل م�سريتها
بثبات متجاوزة العديد من التحديات ،موا�صلة حتقيق
النجاحات امل�ستلهمة من ر�ؤيتها ور�سالتها القائمة على
غر���س بذور الثق��ة والتوا�صل م��ع عمالئها وجمتمعها
املحل��ي ،ل ُت�ضحي الي��وم �أكرب �شرك��ة م�ساهمة قطرية

م��ن حيث ر�أ�س املال ،الذي �شهد من��و َا م�ضطرداً على
مدار العقود املا�ضية� ،إذ ترافق النمو مع تزايد احلاجات
التمويلي��ة والتو�سعي��ة ل��دى ال�شرك��ة احلري�صة على
االعتماد على ذاتها بالدرج��ة الأوىل لتغذية تو�سعاتها
وتطلعاته��ا بغية تطوير م�ستوى جودة عملياتها ،ال�سيما
بعد �أن حتقق��ت ر�ؤية �سعادة ال�شيخ ث��اين بن عبد اهلل
�آل ث��اين ،وت�ضاعف عدد �س��كان الدولة من املواطنني
واملقيمني �أكرث من مرة ،مما �أدى �إىل ازدياد الطلب على
الوحدات ال�سكنية والتجارية ،ما انعك�س منواً هائ ًال يف
قطاعات البناء والت�شييد وامل�شاريع والأعمال امل�صاحبة
للنهو�ض العمراين.
ومار�س��ت ال�شرك��ة عملياتها قبل حل��ول عام 1993
كم�ؤ�س�سة فردية ت�أ�س�ست يف ال�ستينات ،قبل �أن تتحول
ل�شرك��ة ذات م�س�ؤولية حم��دودة ومن ث��م �إىل �شركة
م�ساهم��ة عامة عن��د �إدراجها يف بور�ص��ة قطر كواحدة
من �أكرب ال�شركات املدرجة من حيث القيمة ال�سوقية.
وتطور ر�أ�س املال �شركة �إزدان العقارية (�شركة م�ساهمة
عامة قطري��ة) منذ ت�سجيله��ا ك�شرك��ة ذات م�س�ؤولية
حم��دودة يف ع��ام  1993ب�شكل ملف��ت ،حني بد�أت
حينذاك بر�أ�سمال قوامه � 200آلف ريال قطري.
وخ�لال ع��ام  2006والذي �شه��د ا�ست�ضاف��ة الدوحة
للأوملبياد الآ�سيوي ،مت تغيري اال�سم التجاري لل�شركة �إىل
ا�سم «�شركة �إ�سكان» ،ويف عام  2007مت تغيري ا�سم �شركة
�إ�سكان لي�صبح «�إزدان العقاري��ة» التي مت �إدراج �أ�سهمها
يف بور�صة قطر (�س��وق الدوحة ل�ل�أوراق املالية �سابقاً)،
وحقق��ت القيمة ال�سوقية لل�شركة نق�لات نوعية متخ�ض
عنه��ا ت�ضاعف تلك القيمة من��ذ الإدراج ،حيث جاءت
ه��ذه اخلط��وة لتلب��ي متطلب��ات التمويل يف ظ��ل النمو
ال�سريع للبالد والنه�ضة العمرانية التي �شهدتها قطر.
ويف نهاية ع��ام � ،2009شهدت ال�شركة تطورات مهمة
عل��ى �صعي��د ر�أ�س امل��ال �إذ �أجن��زت ال�شرك��ة عملية

ا�ستحواذ م��ن خالل �ضم جمموعة الدولية للإ�سكان،
وجاءت عملية �إعادة الهيكلة تلك متناغمة مع �أهداف
«�إزدان» ال�ساعي��ة مل�ضاعف��ة حق��وق م�ساهميه��ا ورفع
قدراتها التناف�سيةلي�صل ر�أ�سمال �شركة �إزدان نحو 26
مليار و  525مليون ريال قطري ،بعد عملية اال�ستحواذ
وه��و �أكرب قيم��ة �إ�سمي��ة لر�أ�سمال �شرك��ة مدرجة يف
بور�صة قطر.
وزاد ات�ساع حجم ال�شركة ور�أ�سمالها من �إ�صرارها على
زي��ادة تقدميها للقيمة امل�ضافة للقطاع العقاري القطري،
مبا يلبي احلاجات املتزايدة للوحدات العقارية مبختلف
�أنواعها.
وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية  ،متكنت «�إزدان» من
�إجناز عدد كبري من امل�شروعات التي توزعت جغرافياً يف
مدن خمتلفة م��ن الدولة ،كما ا�ستطاعت خالل العام
املا�ض��ي �إطالق حزمة م�شاري��ع �إ�سكانية راقية ،موجهة
لأ�صحاب الدخل املتو�سط على الرغم من التحديات
التي حملتها رياح الأزمة املالية العاملية.
ويف ه��ذا ال�صدد ،تعي��د ال�شركة الت�أكي��د على دورها
يف تطوي��ر القط��اع العقاري املحل��ي يف خمتلف املدن
القطرية �إميان��ا منها ب�أهمية عدم تركي��ز ا�ستثماراتها يف
مدين��ة الدوحة الت��ي حتظى ب�أهمية جتاري��ة واقت�صادية
متميزة� ،إذ يج��ب �أن تتمتع املناطق الأخرى مبزيد من
االهتمام بالتطوي��ر العقاري ،وهو م��ا ترجمته ال�شركة
عرب ا�ستثماراتها يف الوكرة والوكري والغرافة وغريها من
املناطق داخل وخارج مدينة الدوحة.
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تطــــور تاريـخ �شـــركة �إزدان العقــارية

�أكملت �شركة �إزدان العقارية �أواخر العام املا�ضي،
العق��د اخلام���س من م�سريته��ا ،موا�صل��ة تطوير
منتجاتها وخدماتها التي مكنتها من اعتالء �سدة
�أبرز �شركات التطوير العقاري يف املنطقة.
فقد حت ّول��ت ال�شركة من جمرد فكرة طموحة من
قب��ل �سعادة ال�شي��خ ثاين بن عب��د اهلل �آل ثاين
يف �ستين��ات القرن املا�ض��ي� ،إىل واحدة من �آملع
امل�ؤ�س�سات العقارية حملياً و�إقليمياً.
وقد �ساهمت الر�ؤي��ة الثاقبة ل�سعادة ال�شيخ ثاين
بن عبداهلل �آل ثاين لدى �شروعه بت�أ�سي�س ال�شركة
يف ترجم��ة جناحات ال�شركة يف مرحلة الحقة� ،إذ
كان م�ؤمن��اً ب�أهمية بن��اء عالقة ثق��ة متبادلة بني
م�شروع��ه ال�صغري وجميع املتعاملني مع اخلدمات
املقدمة ،وهو م��ا كان كفي ًال برت�سيخ �سمعة عالية
ظل �صداه��ا م�سموعاً لنحو خم�سني عاماً تخللها
منو ال�شركة ،واكت�سابه��ا مزيد من الثقة والعمالء
الذين باتوا عل��ى �إدراك ب�أهمية الدور الذي لعبه
�سعادته يف تطوير القطاع العقاري يف الدولة.
وقد اختط��ت ال�شرك��ة طريقها طيل��ة ال�سنوات
املا�ضية بثب��ات حيث متكنت خالله��ا من جتاوز
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عدد من التحدي��ات مثلما حققت جناحات �أكرث
م�ستلهم��ة تلك النجاحات م��ن ر�ؤيتها ور�سالتها
القائمة عل��ى غر�س ب��ذور الثق��ة والتوا�صل مع
عمالئها وجمتمعه��ا املحلي ،ل ُت�ضحي اليوم �أكرب
�شركة م�ساهمة قطرية من حيث القيمة اال�سمية
لر�أ�س املال.
تعد �شركة �إزدان العقارية م��ن �أعرق امل�ؤ�س�سات
العاملة يف القطاع العقاري العربي ،حيث ت�أ�س�ست
يف �ستينيات القرن املا�ض��ي ،بغية اال�ستفادة من
فر�ص النمو الذي يوفره القطاع العقاري القطري،
حيث ا�ست�شعر �سعادت��ه �أن دولة قطر مقبلة على
نه�ضة اقت�صادية وعمرانية وا�سعة.
وقد حتققت ر�ؤي��ة �سعادة ال�شيخ ثاين بن عبداهلل
�آل ث��اين ،ح�ين ت�ضاعف ع��دد �س��كان الدولة
م��ن املواطنني واملقيمني �أك�ثر من مرة منذ ذلك
التاريخ ،مما �أدى �إىل ازدياد الطلب على الوحدات
ال�سكني��ة والتجاري��ة ،م��ا عك���س من��واً هائ ًال يف
قطاع��ات البن��اء والت�شييد وامل�شاري��ع والأعمال
امل�صاحبة للنهو���ض العم��راين؛ و�سيزيد ات�ساع
حجم ال�شركة ور�أ�سمالها من �إ�صرارها على زيادة
تقدميه��ا للقيمة امل�ضافة للقطاع العقاري القطري،

مبا يلبي احلاج��ات املتزايدة للوح��دات العقارية
مبختلف �أ�صنافها.
وخ�لال ال�سن��وات القليل��ة املا�ضي��ة  ،متكن��ت
«�إزدان» من �إجناز عدد كبري من امل�شروعات التي
توزعت جغرافياً يف مدن خمتلفة من الدولة ،كما
ا�ستطاع��ت خ�لال العام املا�ض��ي �إطالق حزمة
م�شاريع �سكني��ة راقية على الرغم من التحديات
التي حملتها رياح الأزمة املالية العاملية.
ويف هذا ال�صدد ،تعيد ال�شركة الت�أكيد على دورها
يف تطوير القطاع العقاري املحلي يف خمتلف املدن
القطرية �إميانا منها ب�أهمية عدم تركيز ا�ستثماراتها
يف مدين��ة الدوح��ة الت��ي حتظ��ى ب�أهمي��ة جتارية
واقت�صادي��ة متميزة� ،إذ يج��ب �أن تتمتع املناطق
الأخرى مبزي��د من االهتم��ام بالتطوير العقاري،
وهو ما ترجمته ال�شركة عرب ا�ستثماراتها يف الوكرة
والوكري والغرافة.

كل خطوة ناحجة
				 وراءها تخطيط �سليم
ت�س�ير �شرك��ة �إزدان العقارية بثبات نحو حتقي��ق �إ�سرتاتيجيتها الرامية �إىل تعزيز ح�ضورها كواحدة من �أب��رز �شركات التطوير العقاري يف
املنطق��ة ،وحملي��اً كالعب م�ؤثر على ال�ساحة العقارية يف قطر ،من خالل العمل عل��ى تهيئة مزيد من اخليارات التي تلبي االحتياجات
املتزاي��دة يف ال�سوق القطرية ،م�ستعينة مبالءتها املالية املتين��ة لتمويل م�شاريعها ال�سكنية والتجارية ،وتد�شني املزيد من امل�شروعات التي
تواك��ب ر�ؤي��ة قطر الوطنية والإ�سرتاتيجية التنموية للدول��ة والتي و�ضعها ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حم��د بن خليفة �آل ثاين �أمري
البالد املفدى ،و�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل العهد الأمني حفظهما اهلل.

بنايات �إزدان
( )20و( )21و()22

م�ش��روع بناي��ات �إزدان ( )20و()21
و( ،)22من امل�شاريع التنموية الهند�سية
احلديث��ة ل�شرك��ة �إزدان العقارية التي
بد�أت العمل عل��ى �إن�شائها يف منطقة
م�ش�يرب بالدوح��ة ،يبل��غ �إجم��ايل
ع��دد وحداتها ال�سكني��ة  914وحدة
�سكنية ،وه��ي تتكون من  8عمارات،
يت�آل��ف كل منها م��ن ( 2قبو و�أر�ضي،
و 10طوابق)� ،إ�ضاف��ة �إىل  914موقف
�سي��ارات ،وتبلغ م�ساحة بن��اء امل�شروع
 127.142مرت مربع.
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�أبــراج �إزدان � - 2أبراج �آ�سـيا
يع��د م�ش��روع �أب��راج �إزدان �( 2أبراج
�آ�سيا) يف املنطق��ة الواقعة على اخلليج
الغرب��ي يف العا�صم��ة الدوحة ،واحد
م��ن امل�شروع��ات امل�ستقبلي��ة ل�شركة
�إزدان العقاري��ة الت��ي تخط��ط لب��دء
�إن�شائها قريباً ،ويقع على م�ساحة �أر�ض
ت�ص��ل �إىل  29375مرت مربع ،ويتكون
م��ن �أربعة �أبراج� ،أحده��ا م�ؤلف مــن
( 3قبو ،و�أر�ضي ،وميزانيني 33 ،طابق)
فيما يت�آلف كل برج من الأبراج الثالثة
الباقية من ( 3قبو ،و�أر�ضي وميزانيني،
و 23طابق).
ويع��د امل�شروع �أح��د م�شاريع ال�شراكة
الت��ي تنفذه��ا ال�شرك��ة بالتع��اون مع
�إح��دى ال�ش��ركات القطري��ة املدرجة
بالبور�ص��ة ،والت��ي م��ن �ش�أنه��ا تنويع
م�صادر الدخل.
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�إزدان مــول( 1-الغرافة)

دعم��اً لتنويع ا�ستثماراتها ،وتقدمي �إ�ضافة نوعي��ة لالقت�صاد القطري ،قررت �شركة �إزدان
العقاري��ة ،دخول جمال �إدارة الأ�سواق واملوالت التجارية بقوة ،من خالل �شركة �إزدان
م��ول التي �ست�شهد الع��ام  2012افتت��اح «�إزدان مول ( »)1يف منطق��ة الغرافة ،الذي
يع��د باك��ورة م�شاريعها يف ع��امل املجمعات التجاري��ة؛ مبا ين�سجم مع �أه��داف ال�شركة
و�إ�سرتاتيجيته��ا الت��ي خطها �سعادة ال�شيخ ث��اين بن عبد اهلل �آل ث��اين رئي�س جمل�س
الإدارة والتي تدعوا �إىل تنويع ا�ستثماراتها مبا يعود بالفائدة على م�ساهميها.
ويتميز «مول �إزدان ( »)1مبوقع��ه اجلغرايف الإ�سرتاتيجي ،ويف منطقة اقت�صادية هامة� ،إذ
يق��ع يف منطقة الغرافة ،على طري��ق ال�شمال ويف قلب منطقة الت�س��وق الرئي�سية ،التي
حتي��ط بها مراك��ز الت�سوق الأخرى ،وهايرب ماركت ،وغريها م��ن املرافق احليوية ،والتي
جتتذب مت�سوقني ورواد يزيدون عن � 50آلف يف اليوم.
ويتوق��ع �أن يلعب املول دوراً مهما على �صعي��د ال�سياحة الداخلية ،فهو �إىل جانب كونه
يح�ض��ن عدداً كبرياً من امل��اركات العاملية واملتاجر ال�شه�يرة واملتنوعة واملطاعم العاملية
املعروف��ة ،فقد روعي يف ت�صميمه وتنفيذه م�س�آلة �أن يكون �أكرث من جمرد جممع جتاري،
�إىل �أن يك��ون مق�صداً ومتنف�ساً عائلي��اً بامتياز ،وجاذباً ملختلف الفئ��ات العمرية ،وكان
للحي��ز البيئي عناية خا�صة فكان للف�ضاءات اخل�ضراء ن�صيب ملحوظ من م�ساحة املول
اجلديد ،كما �أن �أروع �أجزاء املول هو احلو�ض املائي اخلارجي الذي �سي�ستقبل املت�سوقني
والرواد بلوحة فنية مائية خالبة.
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�إزدان مــول 2-و( 3الوكـرة)

�إزدان مــول( 2-الوكـرة)
يق��ع مول �إزدان(  )2يف مدينة الوكرة ،مقابل م�ست�شفى م�ؤ�س�سة حمد يف مدينة الوكرة؛
واملول اجلديد هو عبارة عن جممع جتاري �ضخم �سيكون الأول من نوعه يف هذه املنطقة
التي ت�شهد منواً �سكانياً متزايداً ،والذي يرجع بالدرجة الأوىل لالفتتاحات املتتالية لقرى
�إزدان يف الوكرة والوكري ،وميتد املول على م�ساحة تزيد على � 75.6آلف مرت مربع.
ويعد هذا املجمع التجاري الذي ي�سري العمل به ح�سب اخلطط الزمنية امل�ستقبلية املطورة
لل�شركة� ،أحد �أبرز مناذج التطور العمراين والهند�سي لبناء املوالت يف دولة قطر� ،إذ ي�ضع
عن�ص��را الإبداع واالبت��كار على ر�أ�س �أولوياته الهند�سية الت��ي حتاكي العمارة التقليدية
العربية مع العمارة احلديثة.
و�سيحت�ض��ن مول �إزدان(  )2الكثري من املتاجر و�أماكن ترفيهية متميزة� ،إىل جانب كافة
املرافق العامة الأخرى ،التي �سي�ستفيد منها ال�سكان هناك ،و�سيعد متنف�ساً لهم.
�إزدان مــول( 3-الوكـرة)
يعت�بر م�شروع �إزدان مول ( )3يف منطقة الوك��رة ،واحد من �سل�سلة امل�شاريع الطموحة،
التي تخو�ض من خاللها �شركة �إزدان العقارية غمار واحد من القطاعات اجلديدة على
�أن�شطتها ،والتي تهدف من �إن�شائها �إىل ت�أكيد ح�ضورها على ال�ساحة التنموية يف البالد
من خالل قراءة االحتياجات امل�ستقبلية يف قطاعات عملها ،لبناء اخلطط وامل�شاريع التي
تن�سجم مع الر�ؤية امل�ستقبلية للبالد.
فهو �إىل جانب وجوده يف منطقة الوكرة التي ت�شهد منواً �سكانياً متزايداً ،ال�سيما بعد �أن
باتت �أقرب املدن �إىل الدوحة ،يلبي فئات عديدة من املقيمني يف منطقة الوكرة والوكري،
كون��ه يتكون من  11مبنى جتاري من طابقني ،ت�شتم��ل على حمال ومكاتب وعيادات
وغريه��ا ،ويتوفر فيها  510مواقف ،فيما تبلغ م�ساحة البناء  31.899مرت مربع ،وم�ساحة
الأر�ض تبلغ  53.369مرت مربع.
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بــرج �آل وهـاب
م�ش��روع ب��رج �آل وه��اب يف
املنطق��ة الواقع��ة عل��ى اخلليج
الغرب��ي «الدفن��ة» ،منوذج��اً
معماري��اً وهند�سياً متميزاً ،وهو
يعت�بر الأط��ول ب�ين الأب��راج
الت��ي تخط��ط «�إزدان» لبنائها،
�إذ يتكون ( 2قبو ،و�أر�ضي و38
طاب��ق) ،ومن املنتظ��ر البدء به
قريباً.
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بـــرج وايــت �سكــــوير
ينتم��ي م�شروع ب��رج واي��ت �سكوير
�إىل �سل�سل��ة م�شــاريع الأبـــراج التي
تبنيها �شركة �إزدان العقارية يف املنطقة
الواقعة على اخللي��ج الغربي «الدفنة»،
مم��ا �سي�ش��كل تط��ور كب�ير يف ح�ضور
ال�شرك��ة علــ��ى ال�ساح��ة العقاري��ة،
وير�س��خ وجوده��ا ك�إح��دى �شركات
التطوير العقاري يف قطر.
و�سي�ش��كل برج واي��ت �سكوير معلماً
هند�سي��اً متمي��زاً ،يعك���س الر�ؤي��ة
الع�صري��ة لنم��ط جدي��د يف امل�شاريع
امل�ستقبلي��ة لل�شرك��ة ،حي��ث م��ن
امل�ستهدف االنتهاء من امل�شروع الذي
بد�أت معامله تت�شكل على الأر�ض ،يف
غ�ض��ون �سنتني ،ويتك��ون من ( 2قبو،
و�أر�ضي و 24طابق).
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فندق وقرية �إزدان
( – )42طريق ال�شمال
يعد م�شروع فن��دق وقرية �إزدان ()42
– طريق ال�شمال ،من امل�شاريع الرائدة
يف تلك املنطقة التجارية الإ�سرتاتيجية،
والواعدة باملزيد من النمو ب�سبب موقعها
اجلغ��رايف املميز على طري��ق ال�شمال،
حي��ث تواجد العديد م��ن املجمعات
التجاري��ة املختلفة� ،إىل جانب الإ�ضافة
االقت�صادي��ة والنوعية الت��ي �سيقدمها
�إزدان م��ول ( )1املرتقب افتتاحه عام
 2012اجلاري ،وهو عبارة عن م�شروع
ي�ضم فن��دق وجممع �سكن��ي متميز،
ميتد على م�ساحة  113.940مرت مربع،
يبل��غ �إجمايل وح��دات امل�شروع 819
وحدة �سكنية.
وم��ن املتوقع �أن يلب��ي الفندق اجلديد
ل�شرك��ة �إزدان العقارية يف تلك املنطقة
التجاري��ة املهم��ة ،حاج��ات النم��و
واالزدهار التجاري واالقت�صادي الذي
ت�شه��ده منطق��ة الغراف��ة و�ص��و ًال �إىل
املناطق املحيطة والقريبة.
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قرى �إزدان
( )18و( )37و()38
تن�سجم �سل�سلة الق��رى اجلديدة التي
تعم��ل �شرك��ة �إزدان العقاري��ة عل��ى
موا�صلة بناءها يف منطقة الوكرة والوكري،
م��ع الر�ؤي��ة التكاملي��ة للم�شروع��ات
العقاري��ة يف الدول��ة ،والتي ت�ستهدف
�شريحة �أ�صح��اب الدخ��ل املتو�سط،
التي ت�ش��كل ن�سبة كبرية من ال�سوق،
لتقدم لهم عق��ارات مبعايري ت�ستجيب
حلاجاتهم وتطلعاتهم ،مع احلفاظ على
م�ستوى معني من الرفاهية.
و�ست�شه��د ال�سن��وات املقبل��ة انته��اء
�أعم��ال بناء  3قرى جديدة يف الوكرة،
ه��ي ق��رى �إزدان ( )18و( )37وقرية
�إزدان ( ،)38ب�إجم��ايل وح��دات يبلغ
 712وحدة �سكنية مفرو�شة بالكامل،
مم��ا �سيعزز فر�ص منو املنطق��ة التي تعد
الأقرب �إىل قل��ب الدوحة خا�صة بعد
�إجناز «�أ�شغ��ال» يف الن�صف الثاين من
العام  ،2011الطريق اجلديد واحلديث
ال��ذي يربط تلك املناطق بالدوحة من
جهة �أبو هامور.
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قرى �إزدان بالوكري
�شهدت قرى �إزدان يف منطقة الوكرة والوكري ،عام  2011حدثني مهمني ،متثل الأول بافتتاح
قري��ة �إزدان ( )31يف الن�ص��ف الأول من العام  ،2011فيما متثل الثاين يف احلدث الريا�ضي
الأبرز الذي �شهدته دولة قطر يف دي�سمرب من العام نف�سه ،وهو حدث ا�ست�ضافة دورة الآلعاب
العربي��ة الثانية ع�شرة والتي جرت مبارياتها على مالعب قطر؛ بتوجيهات خا�صة من �سعادة
ال�شي��خ ثاين بن عبداهلل �آل ثاين رئي�س جمل���س �إدارة «�إزدان» ،خطت ال�شركة خطوة كبرية
ونوعي��ة �إىل الأمام يف جمال دع��م الريا�ضة ،برعايتها املا�سية للبطول��ة العربية ،حيث متكنت
بالتن�سي��ق والتعاون مع اللجنة املنظم��ة لدورة الآلعاب العربية من حتقي��ق م�شروع �إ�سكاين
ريا�ض��ي �ضخم ،فحولت ق��رى �إزدان ( ،)21و( ،)22و( ،)23و( )24املتجاورة� ،إىل ما عرف
بـ»القري��ة الريا�ضي��ة» ،حيث �شكلت تلك القرى املقر الر�سم��ي لإقامة لنحو  6000ريا�ضي
و�إداري وفني؛ علماً �أنه منذ �أن مت طرح وحدات القرى الأربعة للت�أجري يف �شهر يناير من العام
 ،2012ت�سجل وحداتها ال�سكانية التي تزيد على  2500وحدة �سكنية م�ؤثثة بالكامل �إقبا ًال
ملحوظاً ،مما يب�شر بزيادة �أرباح امل�ساهمني.
وق��د �أ�ض��اف الطريق احلديث وال�سريع ال��ذي �أجنزته «�أ�شغال» بهدف رب��ط القرية الريا�ضية
بالدوحة من جه��ة دوار وقود�-أبوهامور ،عن�صر جذب مهم لهذه القرى التي باتت تبعد عن
طري��ق الدوحة ال�سريع ب�ضعة دقائق فقط ،فيما ترتبط مبط��ار الدوحة الدويل والكورني�ش عرب
طري��ق الوكرة ال�سريع؛ وي�ضاف �إىل ذلك ف�إن موقعها اجلغرايف ي�ضعها على ات�صال مبا�شر مع
كاف��ة املن�ش�آت واملرافق اخلدمي��ة يف منطقة الوكرة مثل امل�ست�شفى اجلدي��د ،ومول �إزدان يف
الوكرة �أول و�أكرب جممع جتاري متكامل يف الوكرة.
وعلى �صعيد القرى �أي�ضاً قامت �شركة �إزدان العقارية خالل عام  ،2011ب�إجناز م�شروع التو�سعة
يف قري��ة �إزدان ( )1يف منطق��ة الغرافة الغرافة ،والذي �شم��ل �إ�ضافة  48وحدة �سكنية و 8فلل
راقي��ة� ،إىل جانب تو�سعة وحتديث ال�سوبرماركت وتو�سع��ة امل�سجد ،و�إ�ضافة العديد من املرافق
والت�سهي�لات اجلديدة ،بغية ت�أمني الراحة ل�س��كان القرية كافة من املقيمني ال�سابقني واجلدد،
وتوفري بيئة �إقامة مثالية يف �أجواء من الرفاهية ،حيث مت بناء بركة �سباحة مغلقة ومنف�صلة ملحبي
ال�سباح��ة (رجال – ن�ساء) ،ولهواة الريا�ضة مت �إ�ضافة قاع��ة جمنيزيوم منف�صل كامل التجهيز
(رج��ال – ن�ساء) ،ومالعب مفتوحة� ،أما بالن�سبة للأطفال فقد متت �إ�ضافة �صالة ت�سلية مكيفة
لآلعاب الأطفال ،وقاعة منا�سبات كاملة التجهيز ،ميكن اال�ستفادة منها يف �إقامة الأفراح و�أعياد
امليالد وغريها من املنا�سبات ،كذلك مت ت�أهيل منطقة �آلعاب مفتوحة للأطفال.
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مدر�سة (�أيه �سي �أ�س)
�أ�ضافت �شرك��ة �إزدان العقاري��ة �إىل م�سرية
�إجنازاته��ا العمراني��ة يف قطر� ،إجن��ازاً عمرانياً
و�صرح��اً تربوي��اً جدي��داً ،متث��ل مبدر�سة �آي
�سي �أ�س الدوحة الدولية ،التي تعود ملكية
مبانيه��ا ل�شرك��ة �إزدان ،والت��ي مت تد�ش�ين
التدري���س فيه��ا ر�سمياً من قب��ل جمموعة
مدار���س (�أي��ه �سي �أ���س) الدولي��ة ،للعام
الدرا�س��ي  ،2012/2011حي��ث وجدت
املجموع��ة يف ال�ص��رح الذي بنت��ه ال�شركة
وفق �أعل��ى املعايري العاملي��ة املتبعة يف �إن�شاء
املدار�س ،مقراً منا�سباً لأول مدر�سة تفتتحها
املجموعة خارج اململكة املتحدة.
ويتمت��ع ه��ذا ال�ص��رح التعليم��ي الرتبوي
املتقدم ،الذي �أن�ش�أته �شركة �إزدان يف منطقة
الغراف��ة ،بت�صميم هند�سي رائ��ع يتوافق مع
موا�صف��ات املجل�س الأعل��ى للتعليم ،بغية
توفري وح��دة �إن�شائية مثالية ،جمهزة بالعديد
من املراف��ق اخلدمية والتعليمي��ة والريا�ضية
والرتفيهي��ة ،ل�ضمان بيئ��ة تعليمية عالية يف
ج��و �صح��ي وراقٍ  ،حي��ث زودت املدر�سة
الت��ي تتك��ون م��ن ع��دة مب��انٍ  ،مبختربات
و�ص��االت حما�ضرات كب�يرة جمهزة بكافة
الو�سائل التقنية احلديثة من �صوت و�أجهزة
عر�ض� ،إىل جان��ب املرافق الريا�ضية� ،إ�ضافة
للمالع��ب الوا�سعة لكرة القدم وكرة ال�سلة
وا�سرتاحات وغريها.
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�صفقات بيع العقارات

يف �إط��ار خط��ة �شرك��ة �إزدان العقارية
لتنوي��ع م�ص��ادر الدخ��ل ،والتموي��ل
وزي��ادة العائد عل��ى �أ�صوله��ا ،قامت
«�إزدان» ببي��ع عدد من العقارات ،ببيع
عدد من العق��ارات املحددة ،ب�إجمايل
قيمة بلغت  963ملي��ون ريال قطري،
نتج عنها جممل رب��ح مببلغ  84مليون
ريال قطري ،ع��ن ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2011
فباع��ت يف الن�ص��ف الأول من العام
� ،2011سوق الدحي��ل ،ويف دي�سمرب
م��ن الع��ام نف�س��ه باع��ت  6عقارات
يف مدين��ة الدوح��ة؛ ه��ي�« :إزدان»
( 6منطق��ة امل�ش�يري) ،و»�إزدان» 18
(منطق��ة الغ��امن الكب�ير) و»�إزدان» 7
(منطق��ة عبدالعزي��ز) ،و»�إزدان» 9
(منطق��ة �أم غويلين��ا) ،و»�إزدان» 13
(جممع ب��ن حمم��ود) ،و»�إزدان» 10
(منطقة �أم غويلينا �أبو بكر).
ويف يناير من العام  2012باعت �شركة
�إزدان العقاري��ة  6عم��ارات مبنطق��ة
م�شريب ،مما �سيمنحها قدرة �أكرب على
متويل خططها وم�شاريعه��ا امل�ستقبلية،
وزيادة �صايف �أرباح ال�شركة.
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