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نطمح يف �حلفاظ على متيزنا يف �ل�سوق �ملحلية عرب تقدمي �أرقى   -1

مع  يتناغم  مبا  و�لفندقي،  و�لتجاري  �ل�سكني  و�لبناء  �ملعمار 

روؤية دولة قطر لعام 2030، �لأمر �لذي ي�سب يف �إطار تعزيز 

لتعزيز  ن�سعى  كما  �لقت�سادية،  باحلياة  �خلا�ص  �لقطاع  دور 

موقعنا بني �أكرب 3 �سركات للتطوير �لعقاري يف �ملنطقة.

�ل�سكني  �ملعمار  مب�ستوى  و�لرتقاء  مكت�سباتنا  على  �لبناء   -2

و�لتجاري و�لفندقي لإ�سفاء بعد جمايل لدولة قطر، و�مل�ساهمة 

ذ�ت  �لعقارية  �لوحد�ت  تقدمي  عرب  �لقت�سادية  �لتنمية  يف 

�جلودة �لعالية �سمن �لتكاليف �ملقبولة.

تر�سيخ موقعنا يف طليعة �سركات �لتطوير �لعقاري يف �ملنطقة   -3

ودفع عجلة �لتنمية �لوطنية عرب �مل�ساركة يف تقدمي مناذج خمتلفة 

من �لعقار�ت �لتي حتاكي �لنه�سة �لقت�سادية �لوطنية.
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طرح �أف�سل �لوح��د�ت و�خلدمات �لعقارية يف �ل�سوق �ملحلية، مبا يتو�كب مع �أرقى �ملعايري 

�لدولي��ة وذلك �سم��ن �أكرث �لأ�سع��ار مناف�سة، �إىل جان��ب �مل�سي قدم��اً يف �مل�ساهمة بتوفري 

�مل�ساكن لذوي �لدخل �ملتو�سط ل�سمان كبح جماح �لت�سخم و��ستقر�ر تكاليف �ملعي�سة دون 

�لتفريط بثو�بتنا �لقائمة على:

توفري �لوحد�ت �ل�سكنية و�لتجارية و�لفندقية �مل�ستندة �إىل �جلودة كمعيار �أ�سا�سي ووحيد. 	•
�ل�سركة. عمالء  مع  �ملتبادلة  �لثقة  �أ�سا�سها  ت�ساركية  عالقة  بناء  	•

قطر. دولة  يف  �ملعمار  مب�ستوى  �لرتقاء  يف  �مل�ساهمة  	•
للبيئة. �ل�سديق  �لبناء  منط  مع  �ملتو�فق  �ملعمار  منوذج  تبني  	•

�ملعمار �لقطري. هوية  مع  يتعار�ص  ل  �لذي  �لع�سري  �لبناء  منط  مر�عاة  	•
�لتنمية. يف  �سركائنا  مع  �لأمد  طويلة  عالقة  بناء  	•

�ل�سركة. يف  ثرو�تهم  وتعظيم  م�ساهمينا  حقوق  على  �حلر�ص  	•
�ملتخ�س�سة. بالدور�ت  �إحلاقهم  عرب  �لب�سري  وكادرنا  موظفينا  قدر�ت  تعزيز  	•

و�سائل �لعالم. عرب  م�ستجد�تنا  على  و�طالعهم  م�ساهمينا  مع  �لعالقة  عرى  توثيق  	•
�مل�ساهمة يف ترجمة روؤية دولة قطر 2030، وما يرتتب على ذلك من تعزيز دورنا �لجتماعي  	•

و�لتنموي.

�مل�ساركة بفاعلية يف رعاية �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�لبطولت �لتي ت�ست�سيفها دولة قطر )�آخرها  	•
كان �لتفاق �لذي مت مع �لفيفا وملف قطر لكاأ�ص �لعام 2022، حيث تقوم �ل�سركة بتوفري 50 

�آلف وحدة لإ�سكان �سيوف قطر لكاأ�ص �لعامل 2022(.

�جلديدة �لتي ت�سب يف �سالح حقوق �مل�ساهمني. �ل�ستثمار  فر�ص  حتري  	•
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تتب��ع �سرك��ة �إزد�ن �لعقارية �سركات مملوك��ة بالكامل ت�ساهم يف تعزيز �لتدفق��ات �لنقدية لل�سركة 

�لقاب�سة، كما تلعب دور�ً مهما يف تنويع م�سادر �لدخل وتخفي�ص �لتكلفة.

وياأت��ي تخ�س���ص كل من �ل�س��ركات �لأربع مبج��الت خمتلفة به��دف �ل�ستف��ادة من �خلرب�ت 

�لرت�كمي��ة �لت��ي تنتج عن ه��ذ� �لتخ�س�ص، مبا يحق��ق �لتكاملية بني �ل�س��ركات �لتابعة و�ل�سركة 

�لقاب�سة، و�ل�سركات �لتابعة هي:

�ضركة اإزدان للتجارة واملقاولت

مت تاأ�سي���ص �سركة �إزد�ن للتجارة و�ملق��اولت )�ص.�ص.و( �لتابعة بر�أ�سمال م�سدر ومدفوع بالكامل قدره 

200 �آلف ريال قطري.

تتخ�س�ص �ل�سركة يف �أعمال �ملقاولت �لعامة للمباين ور�سف وجتهيز �لطرق وجتارة مو�د ومعد�ت �لبناء 

و�أعمال �لكهرباء و�ل�سيانة.

�ضركة اإزدان للأجنحة الفندقية

مت تاأ�سي���ص �سركة �إزد�ن لالأجنحة �لفندقية )�ص.�ص.و( �لتابع��ة بر�أ�سمال م�سدر ومدفوع بالكامل قدره 

200 �آلف ريال قطري.

تعمل �ل�سركة يف جمال �إد�رة �لفنادق و�ل�سقق �لفندقية و�ملطاعم.

�ضركة اإزدان مول

مت تاأ�سي�ص �سركة �إزد�ن مول )�ص.�ص.و(، بر�أ�سمال م�سدر مدفوع بالكامل قدره 200 �لف ريال قطري.

تعمل �ل�سركة يف جمال �إد�رة �لأ�سو�ق و�ملولت �لتجارية.

�ضركة اإزدان لإدارة اخلدمات

مت تاأ�سي�ص �سركة �إزد�ن لإد�رة �خلدمات )�ص،�ص.و( بر�أ�سمال م�سدر مرفوع قدره 200 �لف ريال قطري

تخت�ص يف تقدمي خدمات �أعمال �ل�سيانة للعقار�ت.
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�أخ��ذ ر�أ�سمال �سركة �إزد�ن �لعقارية يف حتقيق منو م�سطرد 

عل��ى مد�ر �ل�سن��و�ت �ملا�سية، �إذ تر�ف��ق �لنمو مع تز�يد 

�حلاجات �لتمويلي��ة و�لتو�سعية ل��دى �ل�سركة �حلري�سة 

على �لعتماد على ذ�تها بالدرجة �لأوىل لتغذية تو�سعاتها 

وتطلعاتها بغية تطوير م�ستوى جودة عملياتها.

وتاأ�سي�ص �سركة �إزد�ن �لعقارية كان وليدة فكرة طموحة 

م��ن قبل �سع��ادة �ل�سيخ ث��اين بن عب��د �هلل �آل ثاين، 

بد�يتها كانت يف موؤ�س�سة عقاري��ة �أ�س�سها �ل�سيخ ثاين 

يف �أول عق��ار �أمتلكه من و�ل��ده وكان عبارة عن مبنى 

�أن�س��ئ عام 1960 يف �سارع �ل�سي��خ عبد�هلل بن ثاين، 

حيث ُعرفت »�إزد�ن« يف ذل��ك �لوقت با�سم موؤ�س�سها 

�ل�سيخ ثاين بن عب��د �هلل �آل ثاين، كو�حدة من �أعرق 

�ملوؤ�س�سات �لعاملة يف �لقطاع �لعقاري �لعربي، لت�سبح 

م��ع �لوقت �حلايل من �آمل��ع �ملوؤ�س�سات �لعقارية يف قطر 

ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي.

وق��د �ساهم��ت روؤية �سع��ادة �ل�سيخ ثاين ب��ن عبد�هلل �آل 

ثاين لدى �سروعه بتاأ�سي�ص موؤ�س�سته يف ترجمة طموحاته 

و�إر�دته �إىل جناحات ��ستفادت من فر�ص �لنمو �لذي يوفره 

�لقطاع �لعقاري �لقطري، حيث ��ست�سعر �سعادته �أن دولة 

قط��ر مقبلة على نه�سة �قت�سادي��ة وعمر�نية و��سعة، وكان 

موؤمن��اً باأهمية بناء عالقة ثقة متبادلة بني م�سروعه �ل�سغري 

وجميع �ملتعاملني مع �خلدمات �ملقدمة، وهو ما كان كفياًل 

برت�سيخ �سمعة عالي��ة ظل �سد�ها م�سموعاً لقر�بة خم�سة 

عقود منت خالله��ا �ل�سركة، و�كت�سب��ت مزيد من �لثقة، 

و�لعمالء �لذي باتو� على �إدر�ك باأهمية �لدور �لذي لعبه 

�سعادته يف تطوير �لقطاع �لعقاري يف �لدولة.

ومنذ �ستينيات �لقرن �ملا�سي و�ل�سركة تو��سل م�سريتها 

بثبات متجاوزة �لعديد من �لتحديات، مو��سلة حتقيق 

�لنجاحات �مل�ستلهمة من روؤيتها ور�سالتها �لقائمة على 

غر���ص بذور �لثق��ة و�لتو��سل م��ع عمالئها وجمتمعها 

�ملحل��ي، لُت�سحي �لي��وم �أكرب �سرك��ة م�ساهمة قطرية 

م��ن حيث ر�أ�ص �ملال، �لذي �سهد من��وَ� م�سطرد�ً على 

مد�ر �لعقود �ملا�سية، �إذ تر�فق �لنمو مع تز�يد �حلاجات 

�لتمويلي��ة و�لتو�سعي��ة ل��دى �ل�سرك��ة �حلري�سة على 

�لعتماد على ذ�تها بالدرج��ة �لأوىل لتغذية تو�سعاتها 

وتطلعاته��ا بغية تطوير م�ستوى جودة عملياتها، ل�سيما 

بعد �أن حتقق��ت روؤية �سعادة �ل�سيخ ث��اين بن عبد �هلل 

�آل ث��اين، وت�ساعف عدد �س��كان �لدولة من �ملو�طنني 

و�ملقيمني �أكرث من مرة، مما �أدى �إىل �زدياد �لطلب على 

�لوحد�ت �ل�سكنية و�لتجارية، ما �نعك�ص منو�ً هائاًل يف 

قطاعات �لبناء و�لت�سييد و�مل�ساريع و�لأعمال �مل�ساحبة 

للنهو�ص �لعمر�ين.

ومار�س��ت �ل�سرك��ة عملياتها قبل حل��ول عام 1993 

كموؤ�س�سة فردية تاأ�س�ست يف �ل�ستينات، قبل �أن تتحول 

ل�سرك��ة ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة ومن ث��م �إىل �سركة 

م�ساهم��ة عامة عن��د �إدر�جها يف بور�س��ة قطر كو�حدة 

من �أكرب �ل�سركات �ملدرجة من حيث �لقيمة �ل�سوقية. 

وتطور ر�أ�ص �ملال �سركة �إزد�ن �لعقارية )�سركة م�ساهمة 

عامة قطري��ة( منذ ت�سجيله��ا ك�سرك��ة ذ�ت م�سوؤولية 

حم��دودة يف ع��ام 1993 ب�سكل ملف��ت، حني بد�أت 

حينذ�ك بر�أ�سمال قو�مه 200 �آلف ريال قطري.

وخ��الل ع��ام 2006 و�لذي �سه��د ��ست�ساف��ة �لدوحة 

لالأوملبياد �لآ�سيوي، مت تغيري �ل�سم �لتجاري لل�سركة �إىل 

��سم »�سركة �إ�سكان«، ويف عام 2007 مت تغيري ��سم �سركة 

�إ�سكان لي�سبح »�إزد�ن �لعقاري��ة« �لتي مت �إدر�ج �أ�سهمها 

يف بور�سة قطر )�س��وق �لدوحة ل��الأور�ق �ملالية �سابقاً(، 

وحقق��ت �لقيمة �ل�سوقية لل�سركة نق��الت نوعية متخ�ص 

عنه��ا ت�ساعف تلك �لقيمة من��ذ �لإدر�ج، حيث جاءت 

ه��ذه �خلط��وة لتلب��ي متطلب��ات �لتمويل يف ظ��ل �لنمو 

�ل�سريع للبالد و�لنه�سة �لعمر�نية �لتي �سهدتها قطر.

ويف نهاية ع��ام 2009، �سهدت �ل�سركة تطور�ت مهمة 

عل��ى �سعي��د ر�أ�ص �مل��ال �إذ �أجن��زت �ل�سرك��ة عملية 

��ستحو�ذ م��ن خالل �سم جمموعة �لدولية لالإ�سكان، 

وجاءت عملية �إعادة �لهيكلة تلك متناغمة مع �أهد�ف 

»�إزد�ن« �ل�ساعي��ة مل�ساعف��ة حق��وق م�ساهميه��ا ورفع 

قدر�تها �لتناف�سيةلي�سل ر�أ�سمال �سركة �إزد�ن نحو 26 

مليار و 525 مليون ريال قطري، بعد عملية �ل�ستحو�ذ 

وه��و �أكرب قيم��ة �إ�سمي��ة لر�أ�سمال �سرك��ة مدرجة يف 

بور�سة قطر.

وز�د �ت�ساع حجم �ل�سركة ور�أ�سمالها من �إ�سر�رها على 

زي��ادة تقدميها للقيمة �مل�سافة للقطاع �لعقاري �لقطري، 

مبا يلبي �حلاجات �ملتز�يدة للوحد�ت �لعقارية مبختلف 

�أنو�عها.

وخالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية ، متكنت »�إزد�ن« من 

�إجناز عدد كبري من �مل�سروعات �لتي توزعت جغر�فياً يف 

مدن خمتلفة م��ن �لدولة، كما ��ستطاعت خالل �لعام 

�ملا�س��ي �إطالق حزمة م�ساري��ع �إ�سكانية ر�قية، موجهة 

لأ�سحاب �لدخل �ملتو�سط على �لرغم من �لتحديات 

�لتي حملتها رياح �لأزمة �ملالية �لعاملية.

ويف ه��ذ� �ل�سدد، تعي��د �ل�سركة �لتاأكي��د على دورها 

يف تطوي��ر �لقط��اع �لعقاري �ملحل��ي يف خمتلف �ملدن 

�لقطرية �إميان��ا منها باأهمية عدم تركي��ز ��ستثمار�تها يف 

مدين��ة �لدوحة �لت��ي حتظى باأهمية جتاري��ة و�قت�سادية 

متميزة، �إذ يج��ب �أن تتمتع �ملناطق �لأخرى مبزيد من 

�لهتمام بالتطوي��ر �لعقاري، وهو م��ا ترجمته �ل�سركة 

عرب ��ستثمار�تها يف �لوكرة و�لوكري و�لغر�فة وغريها من 

�ملناطق د�خل وخارج مدينة �لدوحة.
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تطــــور تاريـخ �ضـــركة اإزدان العقــارية

�أكملت �سركة �إزد�ن �لعقارية �أو�خر �لعام �ملا�سي، 

�لعق��د �خلام���ص من م�سريته��ا، مو��سل��ة تطوير 

منتجاتها وخدماتها �لتي مكنتها من �عتالء �سدة 

�أبرز �سركات �لتطوير �لعقاري يف �ملنطقة.

ل��ت �ل�سركة من جمرد فكرة طموحة من  فقد حتوهّ

قب��ل �سعادة �ل�سي��خ ثاين بن عب��د �هلل �آل ثاين 

يف �ستين��ات �لقرن �ملا�س��ي، �إىل و�حدة من �آملع 

�ملوؤ�س�سات �لعقارية حملياً و�إقليمياً.

وقد �ساهمت �لروؤي��ة �لثاقبة ل�سعادة �ل�سيخ ثاين 

بن عبد�هلل �آل ثاين لدى �سروعه بتاأ�سي�ص �ل�سركة 

يف ترجم��ة جناحات �ل�سركة يف مرحلة لحقة، �إذ 

كان موؤمن��اً باأهمية بن��اء عالقة ثق��ة متبادلة بني 

م�سروع��ه �ل�سغري وجميع �ملتعاملني مع �خلدمات 

�ملقدمة، وهو م��ا كان كفياًل برت�سيخ �سمعة عالية 

ظل �سد�ه��ا م�سموعاً لنحو خم�سني عاماً تخللها 

منو �ل�سركة، و�كت�سابه��ا مزيد من �لثقة و�لعمالء 

�لذين باتو� عل��ى �إدر�ك باأهمية �لدور �لذي لعبه 

�سعادته يف تطوير �لقطاع �لعقاري يف �لدولة.

وقد �ختط��ت �ل�سرك��ة طريقها طيل��ة �ل�سنو�ت 

�ملا�سية بثب��ات حيث متكنت خالله��ا من جتاوز 

عدد من �لتحدي��ات مثلما حققت جناحات �أكرث 

م�ستلهم��ة تلك �لنجاحات م��ن روؤيتها ور�سالتها 

�لقائمة عل��ى غر�ص ب��ذور �لثق��ة و�لتو��سل مع 

عمالئها وجمتمعه��ا �ملحلي، لُت�سحي �ليوم �أكرب 

�سركة م�ساهمة قطرية من حيث �لقيمة �ل�سمية 

لر�أ�ص �ملال.

تعد �سركة �إزد�ن �لعقارية م��ن �أعرق �ملوؤ�س�سات 

�لعاملة يف �لقطاع �لعقاري �لعربي، حيث تاأ�س�ست 

يف �ستينيات �لقرن �ملا�س��ي، بغية �ل�ستفادة من 

فر�ص �لنمو �لذي يوفره �لقطاع �لعقاري �لقطري، 

حيث ��ست�سعر �سعادت��ه �أن دولة قطر مقبلة على 

نه�سة �قت�سادية وعمر�نية و��سعة.

وقد حتققت روؤي��ة �سعادة �ل�سيخ ثاين بن عبد�هلل 

�آل ث��اين، ح��ني ت�ساعف ع��دد �س��كان �لدولة 

م��ن �ملو�طنني و�ملقيمني �أك��رث من مرة منذ ذلك 

�لتاريخ، مما �أدى �إىل �زدياد �لطلب على �لوحد�ت 

�ل�سكني��ة و�لتجاري��ة، م��ا عك���ص من��و�ً هائاًل يف 

قطاع��ات �لبن��اء و�لت�سييد و�مل�ساري��ع و�لأعمال 

�مل�ساحبة للنهو���ص �لعم��ر�ين؛ و�سيزيد �ت�ساع 

حجم �ل�سركة ور�أ�سمالها من �إ�سر�رها على زيادة 

تقدميه��ا للقيمة �مل�سافة للقطاع �لعقاري �لقطري، 

مبا يلبي �حلاج��ات �ملتز�يدة للوح��د�ت �لعقارية 

مبختلف �أ�سنافها.

وخ��الل �ل�سن��و�ت �لقليل��ة �ملا�سي��ة ، متكن��ت 

»�إزد�ن« من �إجناز عدد كبري من �مل�سروعات �لتي 

توزعت جغر�فياً يف مدن خمتلفة من �لدولة، كما 

��ستطاع��ت خ��الل �لعام �ملا�س��ي �إطالق حزمة 

م�ساريع �سكني��ة ر�قية على �لرغم من �لتحديات 

�لتي حملتها رياح �لأزمة �ملالية �لعاملية.

ويف هذ� �ل�سدد، تعيد �ل�سركة �لتاأكيد على دورها 

يف تطوير �لقطاع �لعقاري �ملحلي يف خمتلف �ملدن 

�لقطرية �إميانا منها باأهمية عدم تركيز ��ستثمار�تها 

يف مدين��ة �لدوح��ة �لت��ي حتظ��ى باأهمي��ة جتارية 

و�قت�سادي��ة متميزة، �إذ يج��ب �أن تتمتع �ملناطق 

�لأخرى مبزي��د من �لهتم��ام بالتطوير �لعقاري، 

وهو ما ترجمته �ل�سركة عرب ��ستثمار�تها يف �لوكرة 

و�لوكري و�لغر�فة.
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ت�س��ري �سرك��ة �إزد�ن �لعقارية بثبات نحو حتقي��ق �إ�سرت�تيجيتها �لر�مية �إىل تعزيز ح�سورها كو�حدة من �أب��رز �سركات �لتطوير �لعقاري يف 

�ملنطق��ة، وحملي��اً كالعب موؤثر على �ل�ساحة �لعقارية يف قطر، من خالل �لعمل عل��ى تهيئة مزيد من �خليار�ت �لتي تلبي �لحتياجات 

�ملتز�ي��دة يف �ل�سوق �لقطرية، م�ستعينة مبالءتها �ملالية �ملتين��ة لتمويل م�ساريعها �ل�سكنية و�لتجارية، وتد�سني �ملزيد من �مل�سروعات �لتي 

تو�ك��ب روؤي��ة قطر �لوطنية و�لإ�سرت�تيجية �لتنموية للدول��ة و�لتي و�سعها ح�سرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حم��د بن خليفة �آل ثاين �أمري 

�لبالد �ملفدى، و�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل �لعهد �لأمني حفظهما �هلل. 

كل خطوة ناحجة 

وراءها تخطيط �ضليم     



م�س��روع بناي��ات �إزد�ن )20( و)21( 

و)22(، من �مل�ساريع �لتنموية �لهند�سية 

�حلديث��ة ل�سرك��ة �إزد�ن �لعقارية �لتي 

بد�أت �لعمل عل��ى �إن�سائها يف منطقة 

�إجم��ايل  يبل��غ  بالدوح��ة،  م�س��ريب 

ع��دد وحد�تها �ل�سكني��ة 914 وحدة 

�سكنية، وه��ي تتكون من 8 عمار�ت، 

يتاآل��ف كل منها م��ن )2 قبو و�أر�سي، 

و10 طو�بق(، �إ�ساف��ة �إىل 914 موقف 

�سي��ار�ت، وتبلغ م�ساحة بن��اء �مل�سروع 

127.142 مرت مربع.

بنايات اإزدان 

)20( و)21( و)22(
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يع��د م�س��روع �أب��ر�ج �إزد�ن 2 )�أبر�ج 

�آ�سيا( يف �ملنطق��ة �لو�قعة على �خلليج 

�لغرب��ي يف �لعا�سم��ة �لدوحة، و�حد 

م��ن �مل�سروع��ات �مل�ستقبلي��ة ل�سركة 

�إزد�ن �لعقاري��ة �لت��ي تخط��ط لب��دء 

�إن�سائها قريباً، ويقع على م�ساحة �أر�ص 

ت�س��ل �إىل 29375 مرت مربع، ويتكون 

م��ن �أربعة �أبر�ج، �أحده��ا موؤلف م��ن 

)3 قبو، و�أر�سي، وميز�نيني، 33 طابق(   

فيما يتاآلف كل برج من �لأبر�ج �لثالثة 

�لباقية من )3 قبو، و�أر�سي وميز�نيني، 

و23 طابق(.

ويع��د �مل�سروع �أح��د م�ساريع �ل�سر�كة 

�لت��ي تنفذه��ا �ل�سرك��ة بالتع��اون مع 

�إح��دى �ل�س��ركات �لقطري��ة �ملدرجة 

بالبور�س��ة، و�لت��ي م��ن �ساأنه��ا تنويع 

م�سادر �لدخل.

اأبــراج اإزدان 2 - اأبراج اآ�ضـيا
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دعم��اً لتنويع ��ستثمار�تها، وتقدمي �إ�سافة نوعي��ة لالقت�ساد �لقطري، قررت �سركة �إزد�ن 

�لعقاري��ة، دخول جمال �إد�رة �لأ�سو�ق و�ملولت �لتجارية بقوة، من خالل �سركة �إزد�ن 

م��ول �لتي �ست�سهد �لع��ام 2012 �فتت��اح »�إزد�ن مول )1(« يف منطق��ة �لغر�فة، �لذي 

يع��د باك��ورة م�ساريعها يف ع��امل �ملجمعات �لتجاري��ة؛ مبا ين�سجم مع �أه��د�ف �ل�سركة 

و�إ�سرت�تيجيته��ا �لت��ي خطها �سعادة �ل�سيخ ث��اين بن عبد �هلل �آل ث��اين رئي�ص جمل�ص 

�لإد�رة و�لتي تدعو� �إىل تنويع ��ستثمار�تها مبا يعود بالفائدة على م�ساهميها.

ويتميز »مول �إزد�ن )1(« مبوقع��ه �جلغر�يف �لإ�سرت�تيجي، ويف منطقة �قت�سادية هامة، �إذ 

يق��ع يف منطقة �لغر�فة، على طري��ق �ل�سمال ويف قلب منطقة �لت�س��وق �لرئي�سية، �لتي 

حتي��ط بها مر�ك��ز �لت�سوق �لأخرى، وهايرب ماركت، وغريها  م��ن �ملر�فق �حليوية، و�لتي 

جتتذب مت�سوقني ورو�د يزيدون عن 50 �آلف يف �ليوم.

ويتوق��ع �أن يلعب �ملول دور�ً مهما على �سعي��د �ل�سياحة �لد�خلية، فهو �إىل جانب كونه 

يح�س��ن عدد�ً كبري�ً من �مل��اركات �لعاملية و�ملتاجر �ل�سه��رية و�ملتنوعة و�ملطاعم �لعاملية 

�ملعروف��ة، فقد روعي يف ت�سميمه وتنفيذه م�ساآلة �أن يكون �أكرث من جمرد جممع جتاري، 

�إىل �أن يك��ون مق�سد�ً ومتنف�ساً عائلي��اً بامتياز، وجاذباً ملختلف �لفئ��ات �لعمرية، وكان 

للحي��ز �لبيئي عناية خا�سة فكان للف�ساء�ت �خل�سر�ء ن�سيب ملحوظ من م�ساحة �ملول 

�جلديد، كما �أن �أروع �أجز�ء �ملول هو �حلو�ص �ملائي �خلارجي �لذي �سي�ستقبل �ملت�سوقني 

و�لرو�د بلوحة فنية مائية خالبة.

اإزدان مــول-1 )الغرافة(
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اإزدان مــول-2 )الوكـرة(

يق��ع مول �إزد�ن) 2( يف مدينة �لوكرة، مقابل م�ست�سفى موؤ�س�سة حمد يف مدينة �لوكرة؛ 

و�ملول �جلديد هو عبارة عن جممع جتاري �سخم �سيكون �لأول من نوعه يف هذه �ملنطقة 

�لتي ت�سهد منو�ً �سكانياً  متز�يد�ً، و�لذي يرجع بالدرجة �لأوىل لالفتتاحات �ملتتالية لقرى 

�إزد�ن يف �لوكرة و�لوكري، وميتد �ملول على م�ساحة تزيد على 75.6 �آلف مرت مربع.

ويعد هذ� �ملجمع �لتجاري �لذي ي�سري �لعمل به ح�سب �خلطط �لزمنية �مل�ستقبلية �ملطورة 

لل�سركة، �أحد �أبرز مناذج �لتطور �لعمر�ين و�لهند�سي لبناء �ملولت يف دولة قطر، �إذ ي�سع 

عن�س��ر� �لإبد�ع و�لبت��كار على ر�أ�ص �أولوياته �لهند�سية �لت��ي حتاكي �لعمارة �لتقليدية 

�لعربية مع �لعمارة �حلديثة.

و�سيحت�س��ن مول �إزد�ن) 2( �لكثري من �ملتاجر و�أماكن ترفيهية متميزة، �إىل جانب كافة 

�ملر�فق �لعامة �لأخرى، �لتي �سي�ستفيد منها �ل�سكان هناك، و�سيعد متنف�ساً لهم.

اإزدان مــول-3 )الوكـرة(

يعت��رب م�سروع �إزد�ن مول )3( يف منطقة �لوك��رة، و�حد من �سل�سلة �مل�ساريع �لطموحة، 

�لتي تخو�ص من خاللها �سركة �إزد�ن �لعقارية غمار و�حد من �لقطاعات �جلديدة على 

�أن�سطتها، و�لتي تهدف من �إن�سائها �إىل تاأكيد ح�سورها على �ل�ساحة �لتنموية يف �لبالد 

من خالل قر�ءة �لحتياجات �مل�ستقبلية يف قطاعات عملها، لبناء �خلطط و�مل�ساريع �لتي 

تن�سجم مع �لروؤية �مل�ستقبلية للبالد.

فهو �إىل جانب وجوده يف منطقة �لوكرة �لتي ت�سهد منو�ً �سكانياً متز�يد�ً، ل�سيما بعد �أن 

باتت �أقرب �ملدن �إىل �لدوحة، يلبي فئات عديدة من �ملقيمني يف منطقة �لوكرة و�لوكري، 

كون��ه يتكون من 11 مبنى جتاري من طابقني، ت�ستم��ل على حمال ومكاتب وعياد�ت 

وغريه��ا، ويتوفر فيها 510 مو�قف، فيما تبلغ م�ساحة �لبناء 31.899 مرت مربع، وم�ساحة 

�لأر�ص تبلغ 53.369 مرت مربع.  

اإزدان مــول-2 و3 )الوكـرة(
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يف  وه��اب  �آل  ب��رج  م�س��روع 

�ملنطق��ة �لو�قع��ة عل��ى �خلليج 

منوذج��اً  »�لدفن��ة«،  �لغرب��ي 

معماري��اً وهند�سياً متميز�ً، وهو 

يعت��رب �لأط��ول ب��ني �لأب��ر�ج 

�لت��ي تخط��ط »�إزد�ن« لبنائها، 

�إذ يتكون )2 قبو، و�أر�سي و38 

طاب��ق(، ومن �ملنتظ��ر �لبدء به 

قريباً.

بــرج اآل وهـاب
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ينتم��ي م�سروع ب��رج و�ي��ت �سكوير 

�إىل �سل�سل��ة م�س��اريع �لأب���ر�ج �لتي 

تبنيها �سركة �إزد�ن �لعقارية يف �ملنطقة 

�لو�قعة على �خللي��ج �لغربي »�لدفنة«، 

مم��ا �سي�س��كل تط��ور كب��ري يف ح�سور 

�ل�سرك��ة عل����ى �ل�ساح��ة �لعقاري��ة، 

وير�س��خ وجوده��ا كاإح��دى �سركات 

�لتطوير �لعقاري يف قطر.

و�سي�س��كل برج و�ي��ت �سكوير معلماً 

�لروؤي��ة  يعك���ص  متمي��ز�ً،  هند�سي��اً 

�لع�سري��ة لنم��ط جدي��د يف �مل�ساريع 

م��ن  حي��ث  لل�سرك��ة،  �مل�ستقبلي��ة 

�مل�ستهدف �لنتهاء من �مل�سروع �لذي 

بد�أت معامله تت�سكل على �لأر�ص، يف 

غ�س��ون �سنتني، ويتك��ون من )2 قبو، 

و�أر�سي و24 طابق(.

بـــرج وايــت �ضكــــوير
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يعد م�سروع فن��دق وقرية �إزد�ن )42( 

– طريق �ل�سمال، من �مل�ساريع �لر�ئدة 
يف تلك �ملنطقة �لتجارية �لإ�سرت�تيجية، 

و�لو�عدة باملزيد من �لنمو ب�سبب موقعها 

�جلغ��ر�يف �ملميز على طري��ق �ل�سمال، 

حي��ث تو�جد �لعديد م��ن �ملجمعات 

�لتجاري��ة �ملختلفة، �إىل جانب �لإ�سافة 

�لقت�سادي��ة و�لنوعية �لت��ي �سيقدمها 

�إزد�ن م��ول )1( �ملرتقب �فتتاحه عام 

2012 �جلاري، وهو عبارة عن م�سروع 

ي�سم فن��دق وجممع �سكن��ي متميز، 

ميتد على م�ساحة 113.940 مرت مربع، 

يبل��غ �إجمايل وح��د�ت �مل�سروع 819 

وحدة �سكنية.

وم��ن �ملتوقع �أن يلب��ي �لفندق �جلديد 

ل�سرك��ة �إزد�ن �لعقارية يف تلك �ملنطقة 

�لنم��و  حاج��ات  �ملهم��ة،  �لتجاري��ة 

و�لزدهار �لتجاري و�لقت�سادي �لذي 

ت�سه��ده منطق��ة �لغر�ف��ة و�س��وًل �إىل 

�ملناطق �ملحيطة و�لقريبة.

فندق وقرية اإزدان 

)42( – طريق ال�ضمال
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قرى اإزدان

)18( و)37( و)38(

تن�سجم �سل�سلة �لق��رى �جلديدة �لتي 

تعم��ل �سرك��ة �إزد�ن �لعقاري��ة عل��ى 

مو��سلة بناءها يف منطقة �لوكرة و�لوكري، 

م��ع �لروؤي��ة �لتكاملي��ة للم�سروع��ات 

�لعقاري��ة يف �لدول��ة، و�لتي ت�ستهدف 

�ملتو�سط،  �لدخ��ل  �أ�سح��اب  �سريحة 

�لتي ت�س��كل ن�سبة كبرية من �ل�سوق، 

لتقدم لهم عق��ار�ت مبعايري ت�ستجيب 

حلاجاتهم وتطلعاتهم، مع �حلفاظ على 

م�ستوى معني من �لرفاهية. 

و�ست�سه��د �ل�سن��و�ت �ملقبل��ة �نته��اء 

�أعم��ال بناء 3 قرى جديدة يف �لوكرة، 

ه��ي ق��رى �إزد�ن )18( و)37( وقرية 

�إزد�ن )38(، باإجم��ايل وح��د�ت يبلغ 

712 وحدة �سكنية مفرو�سة بالكامل، 

مم��ا �سيعزز فر�ص منو �ملنطق��ة �لتي تعد 

�لأقرب �إىل قل��ب �لدوحة خا�سة بعد 

�إجناز »�أ�سغ��ال« يف �لن�سف �لثاين من 

�لعام 2011، �لطريق �جلديد و�حلديث 

�ل��ذي يربط تلك �ملناطق بالدوحة من 

جهة �أبو هامور. 
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قرى اإزدان بالوكري

�سهدت قرى �إزد�ن يف منطقة �لوكرة و�لوكري، عام 2011 حدثني مهمني، متثل �لأول بافتتاح 

قري��ة �إزد�ن )31( يف �لن�س��ف �لأول من �لعام 2011، فيما متثل �لثاين يف �حلدث �لريا�سي 

�لأبرز �لذي �سهدته دولة قطر يف دي�سمرب من �لعام نف�سه، وهو حدث ��ست�سافة دورة �لآلعاب 

�لعربي��ة �لثانية ع�سرة و�لتي جرت مبارياتها على مالعب قطر؛ بتوجيهات خا�سة من �سعادة 

�ل�سي��خ ثاين بن عبد�هلل �آل ثاين رئي�ص جمل���ص �إد�رة »�إزد�ن«، خطت �ل�سركة خطوة كبرية 

ونوعي��ة �إىل �لأمام يف جمال دع��م �لريا�سة، برعايتها �ملا�سية للبطول��ة �لعربية، حيث متكنت 

بالتن�سي��ق و�لتعاون مع �للجنة �ملنظم��ة لدورة �لآلعاب �لعربية من حتقي��ق م�سروع �إ�سكاين 

ريا�س��ي �سخم، فحولت ق��رى �إزد�ن )21(، و)22(، و)23(، و)24( �ملتجاورة، �إىل ما عرف 

ب�«�لقري��ة �لريا�سي��ة«، حيث �سكلت تلك �لقرى �ملقر �لر�سم��ي لإقامة لنحو 6000 ريا�سي 

و�إد�ري وفني؛ علماً �أنه منذ �أن مت طرح وحد�ت �لقرى �لأربعة للتاأجري يف �سهر يناير من �لعام 

2012، ت�سجل وحد�تها �ل�سكانية �لتي تزيد على 2500 وحدة �سكنية موؤثثة بالكامل �إقباًل 

ملحوظاً، مما يب�سر بزيادة �أرباح �مل�ساهمني.

وق��د �أ�س��اف �لطريق �حلديث و�ل�سريع �ل��ذي �أجنزته »�أ�سغال« بهدف رب��ط �لقرية �لريا�سية 

بالدوحة من جه��ة دو�ر وقود-�أبوهامور، عن�سر جذب مهم لهذه �لقرى �لتي باتت تبعد عن 

طري��ق �لدوحة �ل�سريع ب�سعة دقائق فقط، فيما ترتبط مبط��ار �لدوحة �لدويل و�لكورني�ص عرب 

طري��ق �لوكرة �ل�سريع؛ وي�ساف �إىل ذلك فاإن موقعها �جلغر�يف ي�سعها على �ت�سال مبا�سر مع 

كاف��ة �ملن�ساآت و�ملر�فق �خلدمي��ة يف منطقة �لوكرة مثل �مل�ست�سفى �جلدي��د، ومول �إزد�ن يف 

�لوكرة �أول و�أكرب جممع جتاري متكامل يف �لوكرة.

وعلى �سعيد �لقرى �أي�ساً قامت �سركة �إزد�ن �لعقارية خالل عام 2011، باإجناز م�سروع �لتو�سعة 

يف قري��ة �إزد�ن )1( يف منطق��ة �لغر�فة �لغر�فة، و�لذي �سم��ل �إ�سافة 48 وحدة �سكنية و8 فلل 

ر�قي��ة، �إىل جانب تو�سعة وحتديث �ل�سوبرماركت وتو�سع��ة �مل�سجد، و�إ�سافة �لعديد من �ملر�فق 

و�لت�سهي��الت �جلديدة، بغية تاأمني �لر�حة ل�س��كان �لقرية كافة من �ملقيمني �ل�سابقني و�جلدد، 

وتوفري بيئة �إقامة مثالية يف �أجو�ء من �لرفاهية، حيث مت بناء بركة �سباحة مغلقة ومنف�سلة ملحبي 

�ل�سباح��ة )رجال – ن�ساء(، ولهو�ة �لريا�سة مت �إ�سافة قاع��ة جمنيزيوم منف�سل كامل �لتجهيز 

)رج��ال – ن�ساء(، ومالعب مفتوحة، �أما بالن�سبة لالأطفال فقد متت �إ�سافة �سالة ت�سلية مكيفة 

لآلعاب �لأطفال، وقاعة منا�سبات كاملة �لتجهيز، ميكن �ل�ستفادة منها يف �إقامة �لأفر�ح و�أعياد 

�مليالد وغريها من �ملنا�سبات، كذلك مت تاأهيل منطقة �آلعاب مفتوحة لالأطفال.
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�أ�سافت �سرك��ة �إزد�ن �لعقاري��ة �إىل م�سرية 

�إجناز�ته��ا �لعمر�ني��ة يف قطر، �إجن��از�ً عمر�نياً 

و�سرح��اً تربوي��اً جدي��د�ً، متث��ل مبدر�سة �آي 

�سي �أ�ص �لدوحة �لدولية، �لتي تعود ملكية 

مبانيه��ا ل�سرك��ة �إزد�ن، و�لت��ي مت تد�س��ني 

�لتدري���ص فيه��ا ر�سمياً من قب��ل جمموعة 

مد�ر���ص )�أي��ه �سي �أ���ص( �لدولي��ة، للعام 

�لدر��س��ي 2012/2011، حي��ث وجدت 

�ملجموع��ة يف �ل�س��رح �لذي بنت��ه �ل�سركة 

وفق �أعل��ى �ملعايري �لعاملي��ة �ملتبعة يف �إن�ساء 

�ملد�ر�ص، مقر�ً منا�سباً لأول مدر�سة تفتتحها 

�ملجموعة خارج �ململكة �ملتحدة.

ويتمت��ع ه��ذ� �ل�س��رح �لتعليم��ي �لرتبوي 

�ملتقدم، �لذي �أن�ساأته �سركة �إزد�ن يف منطقة 

�لغر�ف��ة، بت�سميم هند�سي ر�ئ��ع يتو�فق مع 

مو��سف��ات �ملجل�ص �لأعل��ى للتعليم، بغية 

توفري وح��دة �إن�سائية مثالية، جمهزة بالعديد 

من �ملر�ف��ق �خلدمية و�لتعليمي��ة و�لريا�سية 

و�لرتفيهي��ة، ل�سمان بيئ��ة تعليمية عالية يف 

ج��و �سح��ي ور�ٍق، حي��ث زودت �ملدر�سة 

�لت��ي تتك��ون م��ن ع��دة مب��اٍن، مبخترب�ت 

و�س��الت حما�سر�ت كب��رية جمهزة بكافة 

�لو�سائل �لتقنية �حلديثة من �سوت و�أجهزة 

عر�ص، �إىل جان��ب �ملر�فق �لريا�سية، �إ�سافة 

للمالع��ب �لو��سعة لكرة �لقدم وكرة �ل�سلة 

و��سرت�حات وغريها.

مدر�ضة )اأيه �ضي اأ�س(
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�ضفقات بيع العقارات

يف �إط��ار خط��ة �سرك��ة �إزد�ن �لعقارية 

لتنوي��ع م�س��ادر �لدخ��ل، و�لتموي��ل 

وزي��ادة �لعائد عل��ى �أ�سوله��ا، قامت 

»�إزد�ن« ببي��ع عدد من �لعقار�ت، ببيع 

عدد من �لعق��ار�ت �ملحددة، باإجمايل 

قيمة بلغت 963 ملي��ون ريال قطري، 

نتج عنها جممل رب��ح مببلغ 84 مليون 

ريال قطري، ع��ن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2011  

فباع��ت يف �لن�س��ف �لأول من �لعام 

2011، �سوق �لدحي��ل، ويف دي�سمرب 

م��ن �لع��ام نف�س��ه باع��ت 6 عقار�ت 

»�إزد�ن«  ه��ي:  �لدوح��ة؛  مدين��ة  يف 

 18 6 )منطق��ة �مل�س��ريي(، و«�إزد�ن« 

)منطق��ة �لغ��امن �لكب��ري( و«�إزد�ن« 7 

 9 و«�إزد�ن«  عبد�لعزي��ز(،  )منطق��ة 

 13 و«�إزد�ن«  غويلين��ا(،  �أم  )منطق��ة 

)جممع ب��ن حمم��ود(، و«�إزد�ن« 10 

)منطقة �أم غويلينا �أبو بكر(.

ويف يناير من �لعام 2012 باعت �سركة 

�إزد�ن �لعقاري��ة 6 عم��ار�ت  مبنطق��ة 

م�سريب، مما �سيمنحها قدرة �أكرب على 

�مل�ستقبلية،  متويل خططها وم�ساريعه��ا 

وزيادة �سايف �أرباح �ل�سركة. 

35 I  






