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نبذة عن
شركة إزدان العقارية
تعمــل شــركة إزدان العقاريــة تحــت مظلــة مجموعــة إزدان
القابضــة وتديــر مشــروعات عقاريــة ضخمــة فــي مناطــق
متفرقــة مــن الدولــة وذات أغراض متنوعة ،وقد تبوأت الشــركة
مكانــة رفيعــة نظــر ًا لخرباتهــا الطويلــة التــي اســتلهمتها مــن
ً
المجموعــة األم التــي ُتعــد مــن أقــدم الشــركات الناجحــة فــي
مجــال التطويـ�ر العقاري .وتعكف الشــركة على إنجاز مشــروعات
دة مــن شــأنها أن تســاهم فــي رســم مســتقبل دولــة
عقاريــة عـ َّ
قطـ�ر وإبـ�راز الصـ�ورة الحضاريـ�ة والمعماريـ�ة للدولـ�ة.
إســتطاعت شــركة إزدان العقاريــة تحقيــق نجاحــات ملموســة
علــى الصعيــد المحلــي وأصبحــت عالمــة فارقــة فــي تاريــ�خ
الســوق العقاريــة فــي قطــر مــن خــال مشــروعاتها العمالقــة
التــي قامــت بتنفيذهــا وإدارتهــا حتــى أصبحــت ت�تمتــع بخــرة
طويلــة وتاري ـ�خ رائــد فــي مجــال التطوي ـ�ر واالس ـت�ثمار العقــاري
وعلــى وجــه الخصــوص الت�أجــر وإدارة أمــاك الغــر بحيــث تحولت
إلـ�ى واحـ�دة مـ�ن كـبرى الشـ�ركات الرائـ�دة فـ�ي الشـ�رق األوسـ�ط.
وتملــك المجموعــة مــا يقــارب مــن  29000وحــدة عقاريــة
متنوعــة ،مــن بينهــا مــا هــو داخــل نطــاق مدينــة الدوحــة فــي
مناطــق حيويــة ومنهــا مــا هــو خارجهــا كمــا في منطقــة الوكرة
والوكـير.
أبراج إزدان

1 2 3 4 5 6 7 8 9

الرؤيــــــة
تحقيــق الريــــــادة والتميـــــز ومواكبــة
التطويـــــر المستمـــــر فــي االســت�ثمار
العقــاري وتســجيل أعلــــــى معــدالت
النمــــو والتجــــــــــاوب مــع متطلـبـــــــــات
واحتياجــات المجتمــع.

الرسالة
طــــــرح أفضـــــل الخدمــــــات العقـــاريـــــة
المتخصصــة بمــا يتواكــب مــع أحــدث
المعايــ�ي الدوليــة بأســعار تنافســية،
والمســاهمة فــي نهضــة دولــة قطــر
ودعــــم اإلقتصــــــاد المحلــي.

قرية إزدان  -الوكرة
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األهداف اإلسـرتاتـيـجـية
تســعى شــركة إزدان العقاريــة مــن خــال عملياتهــا
ومشــروعاتها العقاريــة واإلنشــائية والخدميــة المتعــددة
أن تحقــق مجموعــة مــن األهــداف هــي:
إبتـ�كار خدمــات عقاريــة متنوعــة وحديثــة ُتدشــن للمــرة
األولــى فــي الســوق القطــري.
المســاهمة فــي تطويــ�ر الســوق العقاريــة المحليــة
ونموهــا.
المشــاركة فــي تلبيــة متطلبــات النهضــة الحديثــة
وفقــ ًا لرؤيــة قطــر .2030
بنــاء عالقــة وطيــدة تقــوم علــى الثقــة المتبادلــة مــع
عمــاء الشــركة.
توســيع أنشــطة الشــركة فــي مجــاالت القطــاع
العقــاري كافــة ،مــن بينهــا إدارة أمــاك الغــر.
توفــر وحــدات ســكنية فــي أماكــن متفرقــة مــن
الدولــة بأســعار تنافســية تناســب الجميــع.
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القيم
الصدق واألمانة والشفافية مع عمالء الشركة.
العمل الدؤوب على تحقيق الرفاهية للسكان واحتياجاتهم.
اإلمت�ثــال لمبــادئ التنميــة العمرانيــة الحديثــة بمــا يتواكــب مــع متطلبــات العصــر
والتطــورات المتالحقــة فــي مجــال الســوق.
اإليمان بقيمة الحفاظ على البيئة من خالل التعمري واإلعتناء بالبنية التحتية.
الخلق من أجل نتائج مستقبلية مثالية .
اإللتزام بروح العمل
َّ
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المجمعـــــات والمبــــــانــي
في الدوحة

تمتلــك مجموعــة إزدان القابضــة مشــاريع عقاريــة مميــزة
دة فــي مدينــة الدوحــة ،ت�تميــز بموقــع
وأبراجــا ســكنية عــ َّ
ً
اســراتيجي فــي قلــب العاصمــة وبإطاللتهــا علــى ســوق
واقــف الرتاثــي وهــذه األبــراج هــي أبــراج الريــان .وي�بلــغ
إجمالــي عــدد الوحــدات الســكنية التــي تمتلكهــا المجموعــة
فــي الدوحــة  4339وحــدة ويمثــل مجمــع أبــراج الريــان أكربهــا
حيــث تبلــغ وحداتــه الســكنية  910وكذلــك مجمــع الشــمال الــذي
يبلــغ عــدد وحداتــه  385وحــدة .وهــي مجمعــات فاخــرة تحظــى
بخدمــات متنوعــة لتوفــر وســائل الراحــة للســكان وتقــدم
لهــم خدمــات الصيانــة الالزمــة
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ت�تــوزع عقــــــــــارات
الدوحــــة فــــــــــــي
المناطق التالية:
مشريب
بن محمود
الغرافة
الدحيل
أم غويلينة
الهتمي
الدوحة الجديدة
عبد العزي�ز
بن درهم

مجمع مشريب
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المجمعــات والمبـــانـي
السكنية  -الوكرة والوكري
تمثــل مدينتــا الوكــرة والوكــر أكــر تجمع ـ ًا للوحــدات الســكنية
التــي تمتلكهــا المجموعــة حيــث يبلــغ عددهــا  15162وحــدة
موزعــة علــى خمــس مناطــق مختلفــة .وتمثــل هــذه
المجمعــات وحــدات ســكنية متنوعــة المســاحات تشــمل الفلــل
والوحــدات التــي تبــدأ بغرفــة حتــى ثــاث غــرف .وتقــدم فيهــا
خدمــات صيانــة شــاملة إلــى جانب المســاجد والمتاجــر واألندية
الصحيــة وغريهــا مــن الخدمــات.

الوحدات التجارية
تمتلــك المجموعــة حوالــي  228وحــدة تجارية لتقــدم الخدمات
للقطــاع التجــاري مــن مختلــف األنشــطة ،ت ـ�تاوح مابــن متاجــر
مجمع أبو بكر
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ومحــات صرافــة ،وحضانــات وغريهــا.

المشاريع العقارية المميزة
ومــع ســجل إزدان الحافــل فــي التطويـ�ر العقــاري وتعــدد إسـت�ثمارتها ،تظــل هنــاك
مشــروعات ذات بصمــة مميــزة شــاهدة علــى أحــدث مــا أبدعتــه إزدان فــي التطويـ�ر
واإلنشــاء ،ومنهــا:

مجمع أبراج الريان
دشــنت مجموعــة إزدان القابضــة خــال الربــع األخــر مــن 2013م مشــروع أبــراج
الريــان فــي قلــب الدوحــة ،الــذي يت�كــون مــن  8أبــراج تضــم  910شــقة ســكنية
تمتــد علــى مســاحة  145ألــف مــر مربــع ويرتكــز فــي منطقــة قري�بــة مــن

مجمع أبراج الريان

ســوق واقــف الرتاثــي مــع إطاللــة متميــزة علــى كورنيــش الدوحــة ممــا يوفــر
قــدر ًا كبــر ًا مــن الراحــة لجميــع ســاكنيه ال ســيما وأنــه يتوســط جميــع الشــوارع
والمناطــق المهمــة والمجمعــات التجاريــة بالدولــة.

مجمع الشمال
افت�تحــت مجموعــة إزدان القابضــة مجمــع الشــمال مطلــع عــام 2014م مقابــل
إزدان مــول علــى طريــ�ق الشــمال ،وتصــل مســاحته إلــى  115ألــف مــر مربــع،
ويضــم  129فيــا فاخــرة ،و 256شــقة متميــزة باإلضافــة الــى فنــدق متميــز،
ويتمتــع بمســتوى عــال ٍ مــن الوحــدات الســكنية المتطــورة التــي تســاهم فــي
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مســتوى الوحــدات الســكنية المتوفــرة في الســوق
ا عــن أنــه يضــم مســابح ،ومحــات تجاريــة وحضانــات
العقــاري القطــري ،فضــ ً
ومطاعــم وخدمــات متنوعــة لرفاهيــة الســكان.

مجمع الشمال
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الخدمــــــــــــــات
أيضــا
إلــى جانــب المشــروعات المتعــددة للمجموعــة ،فإنهــا تحــرص ً
علــى توفــر خدمــات شــاملة تلبيهــا شــركة إزدان العقاريــة لقاعدتهــا
مــن الســكان والعمــاء فــي المشــروعات التابعــة لهــا ،حرصــ ًا منهــا
علــى االعتنــاء براحتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم وتقديــم التســهيالت
الالزمــة مــن أجــل إقامــة مســتقرة ومميــزة وت�تمثــل هــذه الخدمــات
فــي:
خدمة أمن وحراسة على مدار الساعة.
خدمات التواصل مع العمالء .٢٤/٧
صيانة شاملة ومجانية.
متاجر تسوق لتوفري اإلحتياجات اليومية للسكان.
النادي الصحي.
برك سباحة  /مالعب رياضية  /منطقة ألعاب أطفال.
مواقف مظللة لركن السيارات.
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خدمة «ساكن»
فــي إطــار مســاعي الشــركة لتقديــم حلــول ُميســرة لتســهيل عمليــات
التعاقــد واإلســت�ئجار ،أطلقــت شــركة إزدان العقاريــة خدمــة جديــدة
تحمــل اســم «مركــز ســاكن» لخدمــات الت�أجــر المت�كاملــة والتــي ُتقــدم
مــن خــال مركــزان همــا مركــز ســاكن الدوحــة ،مركــز ســاكن الوكــرة
وذلــك لتوفــر خدمــات الت�أجــر والصيانــة والمرافــق والعنايــة
بالعمــاء وخدمــة الســداد.
وت�تميــز خدمــة «ســاكن» بتقديمهــا سلســلة مــن التســهيالت للعمــاء
الراغبــن فــي االســتفادة مــن خدمــات إزدان فــي المجــال العقــاري
وتوفــر جميــع متطلبــات الســكان فــي مجمعــات إزدان وقراهــا فــي
مركــزان ،األول فــي قريــة إزدان رقــم  9لخدمــة ســكان منطقــة الوكــرة
والوكــر  ،والثانــي فــي الطابــق األول مــن الــرج الثانــي مــن سلســلة
أبــراج إزدان بالدفنــة لخدمــة ســكان منطقــة الدوحة ،ويعمــل المركزان
ـاء كل أيــام
مــن الســاعة الســابعة والنصــف
ً
صباحــا حتــى التاســعة مسـ ً

األســبوع عــدا الجمعــة.
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مركز العناية بالعمالء
يعمــل المركــز يوميــا علــى مــدار  24ســاعة للــرد على إستفســارات العمــاء وتلبية كافة
الطلبــات مــن صيانــة ،وخدمــات المرافــق والتاجــر وغريهــا مــن الخدمــات األخــرى .كمــا
يحظــى كافــة المسـت�أجري�ن ببالــغ اإلهتمــام واألولويــة بواســطة فريـ�ق مختــص لتقديــم
خدمــات ســريعة وفعالــة وذلــك مــن خــال الــرد الفــوري علــى جميــع اإلستفســارات
واإلســتجابة لطلبــات الســاكنني والعمــاء علــى حــد الســواء.

مركز التواصل مع العمالء
لقــد حرصــت شــركة إزدان العقاريــة علــى ترســيخ دعمهــا لمركــز العنايــة بالعمــاء منــذ
تاريـ�خ ت�أسيســه ،حيــث يتمحــور دور المركــز حــول تقديــم رعايــة واهتمــام أكــر بالعمــاء
مــن خــال موظفــي المركــز المتواجديــن بمكتــب ســاكن أو فريــ�ق العمــل المختــص
بمعالجة الشــكاوى الــواردة عــن طري�ق مواقــع التواصــل االجتماعــي أو الموقــع
اإللكرتونــي أو الربيــد اإللكرتونــي أو الشــكاوى المقدمــة لــدى مكاتب خدمة ســاكن.
عــاوة علــى ذلــك فإن مركــز العنايــة بالعمــاء يســعى إلى تحســن وتوفــر خدمــات
أفضــل مــن خــال إجــراء اســتبيانات دورية لتقي�يم نســبة رضــا العمــاء وقيــاس مــدى
ارتياحهم وفقــ ًا لمعايــ�ي العمــل المعروفــة لــدى الشــركة.
ويقوم المركــز أيضــا بتوفــر خدمــات إضافيــة لجميــع الســاكنني مثــل خدمــات تنظيــف
المنــازل ،وغســيل الســيارات ،واألنشــطة الرياضيــة وغريهــا .هــذا إضافــة إلــى النجــاح
الكبــر الــذي حققــه برنامــج الــوالءات الجديــد (بطاقــة خصومــات إزدان) والــذي كان
لــه أثــر كبــر فــي تعزي ـ�ز القيمــة المضافــة التــي يقدمهــا المركــز لعمالئــه والوصــول
إلــى الريــادة وذلــك بتوفــر العديــد مــن المنافــع والمزايــا الهائلــة مــن خــال شــركاء
الربنامــج فــي مختلــف القطاعــات.

17 16 15 14 13 12 11 10

إدارة أمالك الغري
تعتــر إدارة الممتلــكات العقاريــة قســم ًا مــن أقســام إزدان العقاريــة ومــن
اختصاصاتهــا إدارة ممتلــكات الغــر وتســي�يها.
ومن أبرز المشروعات التي يديرها القسم:

مشروع أسواق الفرجان
إن الهــدف الرئيســي مــن أســواق الفرجــان هــو توفــر الجانــب الخدمــي أكــر مــن
الربحــي وذلــك لتخفيــف عــبء التنقــل علــى قاطنــي المناطــق المفتقــرة للخدمــات
التجاريــة .حيــث تديــر شــركة إزدان العقاريــة مــن خــال إدارة الممتلــكات العقاريــة
ســوقا مــن أســواق الفرجــان موزعــة علــى مناطــق
ا تجــــاري ًا فــي 21
 308محــ ً
ً
مختلفــة (جريــان نجيمــة ،أم ســنيم ،روضــة الحمــام والمعــراض) .وتقــوم شــركة
إزدان العقاريــة بتوقيــع العقــود مــع المســت�أجري�ن وتجديدهــا والحفــاظ علــى
األمــن باألســواق إضافــة إلــى تحصيــل اإليجــارات وأعمــال الصيانــة وأعمــال إدارة
المرافــق باألســواق كافــة.

مشروع أسواق المدينة
يقــع مركــز أســواق المدينــة فــي وســط الدوحــة بجانــب ســوق واقــف ،ويحتــوي
ا تجاريـ ًا متعــددة األنشــطة ،وقــد تــم ت�كليــف الشــركة بــإدارة الســوق
علــى  69محـ ً
مــن قبــل المكتــب الهندســي الخــاص بتاريــ�خ  2015-06-01علــى أن تقــوم الشــركة
بمتابعــة جميــع إجــراءات اإلدارة فــي الســوق بمــا فيهــا تحصيــل اإليجــارات وتجديــد
العقــود والرخــص التجاريــة للمسـت�أجري�ن فقــط ،ويقــوم المكتــب الهندســي الخاص
باإلشــراف علــى تقديــم الخدمــات األخــرى كاألمــن والصيانــة والنظافــة.
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مجمع سكن العمال بالمنطقة الصناعية
تــم ت�كليــف الشــركة بــإدارة المجمــع فــي أبري ـ�ل  2014وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني بمنطقــة الصناعيــة ويحتــوي علــى عــدد مــن الوحــدات
الســكنية المخصصــة للموظفــن والعمــال إضافــة إلــى عــدد مــن الوحــدات التجاريــة والمكاتــب اإلداريــة بمســاحة كليــة تقــدر بـــ()49,248,25
مــر مربــع.
تعمــل إدارة الممتلــكات العقاريــة التابعــة لمجموعــة إزدان القابضــة بــإدارة وتســوي�ق وتســي�ي عمليــات الت�أجــر والصيانــة ومتابعتهــا،
وقــد تــم التعاقــد مــع شــركات خاصــة لتقديــم جميــع الخدمــات الالزمــة للمجمــع كاألمــن والحراســة والنظافــة وســحب ميــاه الصــرف الصحــي
والتخلــص مــن النفايــات.

مشروع منطقة األصمخ
هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن البنايــات الســكنية والمحــات التجاريــة والبيــوت الشــعبية وتعتــر هــذه المنطقــة مــن أقــدم المناطــق بالدولــة
و�أســند المشــروع لمجموعــة إزدان القابضــة بعــد نــزع الملكيــة بهــا لتجديــد العقــود وتحصيل اإليجــارات والمحــات التجارية والوحدات الســكنية
الخاليــة بعقــود جديــدة ومتابعــة اإليجــارات والمت�أخــرات واإلشــراف علــى المنطقــة بالكامــل .وتعتــر هــذه المبانــي قديمــة وبالتالــي هنــاك
مشــروع تدري�جــي لهــدم المبانــي وإعــادة ت�أهيلهــا مــن طــرف الدولــة لكــي تصبــح شــبيهة بمحــات ومقاهــي وفنــادق ســوق واقــف وت�كــون
أكــر تنظيمــا وبشــكل عصــري إلعــادة ت�أجريهــا بعــد ذلــك.

قرية إزدان ()3
ت�تولــى إدارة امــاك الغــر عــدد ( )79فيــا فــي منطقــة الوكــر مــن مجمــوع ( )961وحــدة ســكنية ،وقــد تــم البيــع فــي شــهر يوليــو  ، 2014حيــث
تــم تنفيــذ المشــروع لدعــم الشــباب القطــري بهــدف اإلسـت�ثمار او اإلقامــة بهــا .وقــد قامــت إزدان بتطويـ�ر الفلــل المباعــة وعمــل الصيانــة
االزمــة وتبديــل جميــع األثــاث وقامــت بمنــح المــاك الجــدد الســنة األولــى مجانيــة مقابــل أعمــال الصيانــة والخدمــات.
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مشاريع قيد اإلنشاء
واحـــــــــــة إزدان
تعمــل مجموعــة إزدان القابضــة بالتعــاون مــع مجموعــة
صــك القابضــة علــى إنجــاز مشــروع عقــاري ضخــم متعــدد
األغــراض فــي منطقــة الوكــر ،حيــث تــم إنجــاز جــزء كبــر
مــن المشــروع الــذي يمتــد علــى ســتة أراضــي مقســمة
ويت�كــون مــن مبانــي ســكنية تضــم  8769شــقة مجهــزة
بمســاحات مختلفــة ،منهــا  1442وحــدة ســكنية ذات غرفــة
نــوم واحــدة و 6925وحــدة ســكنية ت�تضمــن غرفتــن و402
شــقة ســكنية مجهــزة بثــاث غــرف ،كمــا يتضمــن المشــروع
 577محــل تجــاري لخدمــة ســكان المنطقــة.
ويقــدم المشــروع العديــد من المرافــق الحيوية لقاطنيه
مــن خــال أحــدث التجهيــزات لتلبيــة حاجــات الســكان ،حيــث
يحتــوي علــى مرافــق ت�تضمــن  7مســاجد .كمــا يحتــوي
علــى  5نــوادي رياضيــة ،وهايــر ماركــت بمســاحة تصــل
إلــى  24.474مــر مربــع ،ومبنــى إداري علــى مســاحة
 2965مــر مربــع ،ومدرســتني بقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى
 1408طالــب بمســاحة تمتــد علــى  47752مــر مربــع.
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الخدمة المجتمعية
كبــرا
حيــزا
تشــغل الخدمــة المجتمعيــة
ً
ً
ضمــن اســراتيجية إزدان العقاريــة لمــا
لهــا مــن أثــر بالــغ علــى المجتمــع وال
تدخــر الشــركة فرصــة دون أن تســاهم
فــي تنظيــم الفعاليــات والتقــدم
بمبــادرات مــن شــأنها أن تســاهم فــي
الحفــاظ علــى البيئــة وتعمــل علــى
ترشــيد اســتهالك الطاقــة والمــوارد
وفعاليــات أخــرى ترمــي إلــى التعريــف
بالــراث القطــري إضافــة إلــى األنشــطة
الثقــــــافيـــــة والدينــيـــــة والتوعـــويـــــة
األخــرى.
دة
وفــي هــذا اإلطــار نظمــت الشــركة عـ َّ
فعاليــات متنوعــة منهــا مهرجانــات
الرب�يــع واليــوم الصحــي ويــ�وم األرض
مــع تقديم مبادرات في زراعة األشــجار
بالتعــاون مــع البلديــات والشــرطة
المجتمعيــة وفتــح مجمعاتهــا لتنظيــم
مســــابقات ومبــــاريــــــات فــي اليــــوم
الرياضــي للدولــة.
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الجـــوائــــز
حصــدت مجموعــة إزدان القابضــة عــن اسـت�ثماراتها فــي القطــاع العقــاري الذي تديره
التميــز فــي القطــاع العقــاري
وتباشــره شــركة إزدان العقاريــة عــام  2014علــى جائــزة
ّ
فــي نســختها األولــى فــي دولــة قطــر ت�توي�جـ ًا لنجاحاتهــا العديــدة وخربتهــا الطويلــة
فــي هــذا القطــاع الرئيســي ،وهــي الجائــزة التــي نظمتهــا مجلــة «»Entrepreneur
بالتعــاون مــع مجموعــة باركليــز ،تقديــر ًا لــدور المجموعــة وتميزهــا وتفردهــا فــي
صناعــة العقــار فــي دول قطــر وتنــوع المنتــج العقــاري الــذي تقدمــه فــي مختلــف
القطاعــات األمــر الــذي جعلهــا ت�تبــوأ موقــع الصــدارة بــن الشــركات التــي تســت�ثمر
فــي القطــاع العقــاري فــي قطــر والمنطقــة.
كمــا ح ّلــت مجموعــة إزدان القابضــة كثانــي أقــوى شــركة عقاريــة فــي دولــة قطــر ،
كمــا احتلــت المرتبــة  17ضمــن كافــة القطاعــات  ،وذلــك فــي قائمــة أقــوى  500شــركة
عرب�يــة لمجلــة فوربــس لعــام 2013م .
ولعامــن مت�تاليــ�ي  2011و 2012م فــازت مجموعــة إزدان القابضــة (إزدان العقاريــة
ســابق ًا) بجائــزة شــركة العــام العقاريــة بحفــل جوائــز الـ«آرابيــان بزنــس» ،وجــاءت إزدان
كواحــدة مــن بــن أكــر ثــاث شــركات قطريــة ،فــي تصنيــف «فاينانشــيال تايمــز» والذي
ضــم ســبع شــركات فقــط مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
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