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باكورة مشاريعها في مجال إدارة أمالك الغير

تطرح أراضي استثمارية في بريطانيا

«يوتوبيا للعقارات» تشارك في سيتي سكيب قطر ٢٠١٤

•  الدوحة - الشرق

أعــلــنــت شـــركـــة إزدان الـــعـــقـــاريـــة – إحـــــدى شــركــات 

ــاكـــورة  بـ تـــدشـــني  الـــقـــابـــضـــة- عــــن  مــجــمــوعــة إزدان 

مشاريعها في مجال إدارة أمالك الغير بالتزامن مع 

انطالق الــدورة الحالية ملعرض سيتي سكيب قطر 

2014، وهـــي أبــــراج الــســامــريــة والــتــي تــأخــذ موقعًا 

حيويًا في املنطقة الدبلوماسية املطلة على املياه 

بمساحة تزيد عن 500 متر مربع بإجمالي مساحة 

مبنية تصل إلــى 111.9 ألــف متر مربع، توفر نحو 

88 ألف متر مربع مكتبية، وقد بدأت مرحلة الحجز 

والتأجير بها بالفعل. 

أبــراج السامرية بطابعها املعماري األنيق  وتتميز 

من خالل برجني مكونني من 44 طابقًا بارتفاع 180 

مترا يوفر كل منها مساحة إيجارية تصل إلى 44 

ألف متر مربع متاحة للشركات املحلية والعاملية، 

كما يــوفــر خــدمــات وأنــظــمــة أمنية مــتــطــورة، فضال 

عــن الــتــشــطــيــبــات املــتــمــيــزة والــتــي حــصــدت جــوائــز 

مــن بينها جــائــزة أكبر رســوم أرضــيــة على الرخام 

بأشكال وتصميمات مبهرة، واإلطاللة البانورامية 

للمنطقة املحيطة وخــاصــة مــيــاه الخليج الغربي 

ــــى 66 ألـــف  ومــــشــــروع الـــلـــؤلـــؤة بــمــســاحــة تـــصـــل إلـ

مترمربع، وقد تم تخصيص الطابق األول بأكمله 

لقاعات االجتماعات واملؤتمرات التي تخدم األبراج. 

وعــلــق الــســيــد عــلــي الــعــبــيــدلــي الــرئــيــس التنفيذي 

أبــراج  قـــائـــال:"إن مــشــروع  ملجموعة إزدان القابضة 

الــســامــريــة يــعــد الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لــشــركــة إزدان 

الـــعـــقـــاريـــة فــــي قـــطـــاع إدارة أمــــــالك الـــغـــيـــر، والـــــذي 

يجري الترتيب له حاليًا بشكل كبير حيث تستعد 

املجموعة للدخول في شراكات مع جهات حكومية 

وخاصة إلدارة مشاريع كبرى ومدن عمالية ضخمة 

سوف تعود بالنفع على املجتمع القطري من خالل 

تلبية متطلباته من الوحدات السكنية واإلدارية". 

وأضـــــاف الــعــبــيــدلــي أن قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

ملــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة بــالــتــخــارج مـــن الــقــطــاع 

العقاري، وبيع كافة املشاريع العقارية للمجموعة 

ال يتعارض مــع استثمار إزدان لخبرتها الطويلة 

في هــذا القطاع املهم إلدارة مشاريع كبرى للغير، 

الـــعـــقـــاريـــة تــمــتــلــك مــن  ــة إزدان  ــركـ مــضــيــفــا: "إن شـ

الــتــي تــســتــطــيــع أن توظفها  ــاءات  ــفـ ــكـ الـــخـــبـــرات والـ

الــعــالقــة فيما بــني املستثمرين مــن جهة،  لــتــوطــيــد 

واملـــجـــتـــمـــع مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـــضـــال عــــن الـــتـــعـــاون 

الوثيق مع أكثر من جهة حكومية إلدارة مجمعات 

ــــوف يــتــم اإلعـــــالن عــنــهــا خــالل  ســكــنــيــة هــائــلــة، وسـ

الفترة القريبة املقبلة".

مــن جــانــبــه، قــال الــدكــتــور أيـــوب خليل الــفــرج مدير 

أبــراج السامرية تعد  عــام شركة إزدان العقارية إن 

عــالمــة مــتــمــيــزة لــلــمــنــطــقــة املــحــيــطــة بــهــا مـــن خــالل 

أبــراجــا إداريـــة فقط حيث  موقعها املتميز وكونها 

تم تصميم املشروع وتنفيذه طبقا ألعلى املعايير 

واملواصفات الفنية العاملية، وقد وضع في االعتبار 

أن يكون املشروع صديقا للبيئة وأن يتم األخذ في 

االعتبار تقليل استخدام الطاقة وذلــك باستخدام 

الــزجــاجــيــة املتطورة  الــواجــهــات والــحــوائــط  أنظمة 

العازلة للحرارة والعاكسة للضوء وأنظمة التبريد 

املــوفــرة للطاقة والــتــي تــم فيها توظيف  والتكييف 

آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العاملية.

وأضـــاف أن أبـــراج الــســامــريــة تــوفــر أحـــدث األجــهــزة 

ــذار ومـــقـــاومـــة الــحــرائــق  ــاإلنــ واألنـــظـــمـــة الــخــاصــة بــ

وجميع أنظمة األمن واألمان طبقا للمعايير الدولية 

ــد تـــم ربــــط وتــكــامــل جــمــيــع األنــظــمــة  واملــحــلــيــة، وقــ

الــكــهــربــائــيــة واملــيــكــانــيــكــيــة بـــاملـــشـــروع واملــصــاعــد 

واملــداخــل الرئيسية أيضا بــأحــدث األنظمة الذكية 

املــتــطــور  الــتــكــنــولــوجــي  وأنــظــمــة اإلدارة والــتــحــكــم 

(BMS) وبالدوائر التليفزيونية مع غــرف التحكم 

ــى خــدمــة  ــ ــ ــل وأرقـ بـــالـــبـــرجـــني لـــضـــمـــان تـــقـــديـــم أفـــضـ

ملستخدمي األبراج.   

وأوضــــح د.الـــفـــرج أن الــشــركــة تــعــتــزم خـــالل املرحلة 

املقبلة تدشني كافة خدمات مركز العناية بالعمالء 

الــســامــريــة، والــتــي تــم تطبيقها بالفعل  أبــــراج  فــي 

منذ فترة في كافة مجمعات وقــرى إزدان السكنية 

بــقــدر كبير  وأثــبــتــت نجاحًا هــائــال، حيث ساهمت 

في تغيير مفهوم العقارات السكنية في دولة قطر 

ــادرة الـــفـــريـــدة الـــتـــي تـــقـــوم على  ــبــ مـــن خــــالل تــلــك املــ

توفير بيئة متكاملة تشتمل على كافة االحتياجات 

مـــن بــيــنــهــا خـــدمـــات الــتــســوق والــنــقــل واملـــواصـــالت 

والــرعــايــة الــصــحــيــة والــســيــاحــة والــســفــر والــشــحــن 

املــنــازل والسيارات  والبريد والليموزين وتنظيف 

وغيرها.

وأكــــد مــديــر عـــام إزدان الــعــقــاريــة أن الــشــركــة تلقت 

العديد من طلبات الحجز من قبل شركات محلية 

وعــاملــيــة قــبــل اإلعـــــالن الــرســمــي عـــن افــتــتــاح أبــــراج 

السامرية للتأجير، متوقعًا أن يتم حجز إجمالي 

املساحة اإليجارية خــالل فترة وجيزة من اإلعــالن 

الرسمي عن بدء التأجير، مضيفا:"إن املوقع املتميز 

لــألبــراج والــخــدمــات الــفــريــدة الــتــي يــوفــرهــا وكــذلــك 

جـــودة التشطيبات تــعــد فــرصــة جــيــدة للعديد من 

الــشــركــات الــراغــبــة فــي افــتــتــاح مــقــر متميز لــهــا في 

الدوحة".

جدير بالذكر أن شركة إزدان العقارية – إحدى أكبر 

الــشــركــات الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة – قد 

أعلنت مــؤخــرا عــن دخولها إلــى قــطــاع إدارة أمــالك 

الغير مــن خــالل تــولــي إدارة عــدة مــشــاريــع عمالقة 

مع جهات حكومية وخاصة، ويعد مشروع برجي 

السامرية باكورة تلك املشاريع، وسوف تعمل إزدان 

العقارية على توظيف كافة إمكانياتها وخبراتها 

العقارية في قطاع إدارة األمالك والتي تشمل توفير 

كافة الخدمات والصيانة وإدارة العقارات والحفاظ 

على األصول واستثمارها بأفضل الطرق املمكنة. 

•    الدوحة - الشرق

التنفيذي ملجموعة  قال محمد فرغلي ثابت- املدير 

يــوتــوبــيــا لــلــعــقــارات (شـــركـــة قــطــريــة)، وهـــي إحـــدى 

ــقـــاريـــة- إن  ــات الــزمــيــلــة ملــجــمــوعــة تــــوب الـــعـ ــركـ الـــشـ

املجموعة ستطرح من خالل مشاركتها في معرض 

ســيــتــي ســكــيــب قــطــر خــــالل الــفــتــرة مـــن ٢-٤ يــونــيــو 

ــي  فـــي مــركــز قــطــر لــلــمــعــارض مــجــمــوعــة مـــن األراضــ

ــقــــع فــــي مــنــطــقــة  االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وتــ

كادنجتون -لوتن.. 

وتمتاز األراضي بموقعها املميز على شارع رئيسي 

فـــي املــنــطــقــة ومـــحـــاطـــة بــمــنــطــقــة ســكــنــيــة مــتــكــامــلــة 

الخدمات، باإلضافة إلى مواقع لعدد من الشركات 

البريطانية.. 

وأضــاف أن إحمالي عدد األراضــي في املشروع بلغ 

حــوالــي ٣٠٠ قــطــعــة بــمــســاحــات تــبــدأ مــن ٦٧٥ مترا 

مربعا وبأسعار تبدأ من ١٥ ألف جنيه إسترليني، 

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــلــكــيــة األراضـــــــــي حـــــرة وملــخــتــلــف 

الجنسيات.

وبني ثابت أن موقع األراضي يبعد حوالي ٣٢ ميال 

عن ماربل أرش ونايتس بريدج في لندن، وحوالي 

٣٧ ميال عن مطار هيثرو وحوالي ١٩ ميال عن مدينة 

مــيــلــتــون كيينز و٣ أمــيــال عــن مــديــنــة لـــوتـــن.. وبــني 

أن املنطقة تربطها شبكة مــواصــالت متنوعة مع 

مختلف املدن البريطانية.

ــابـــت أن املـــجـــمـــوعـــة تـــراعـــي  ــر، بــــني ثـ ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ

مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل األســاســيــة عــنــد اخــتــيــارهــا 

لألراضي والتي من أهمها أن يكون موقع األراضي 

الــعــمــرانــيــة وأن تــكــون قــريــبــة من  امـــتـــدادا للمناطق 

الــشــوارع الرئيسية والــداخــلــيــة، وأن تكون مختلف 

الخدمات من ماء وكهرباء وصــرف صحي وغيرها 

متوفرة في املنطقة.. 

وبــــني ثــابــت أن املــجــمــوعــة تــقــوم عــنــد بــيــع العميل 

املــجــمــوعــة إدارة  تـــخـــول  اتــفــاقــيــة  بــتــوقــيــع  األرض 

األرض والعناية بها لصالح العميل والعمل على 

االتصال بالجهات املعنية وتقديم الطلبات الالزمة 

مــــن خـــــالل مـــســـتـــشـــاري املـــجـــمـــوعـــة فــــي بــريــطــانــيــا 

لــتــحــويــل األراضـــــي مــن صفتها الــحــالــيــة إلـــى صفة 

يــمــكــن اســتــغــاللــهــا فـــي الــتــطــويــر مــســتــقــبــال، وهــي 

محاولة اجتهاد مــن املجموعة دون ضمانات بأن 

ــك، ولــكــن املــجــمــوعــة  تــكــون هــنــاك مــوافــقــات عــلــى ذلــ

تؤمن بأنه لكل مجتهد نصيب وعلينا طرق مختلف 

األبـــواب حتى نحقق أهدافنا وأهـــداف عمالئنا من 

االستثمار بإذن الله..  

وأضاف أن ما نقوم به من إجراءات تتحمل تكاليفه 

املــجــمــوعــة ودون تــحــمــيــل املــشــتــري أيــــة مــصــاريــف 

إضافية.

ونصح ثابت كل من هو مقبل على شــراء أرض في 

املــشــاريــع املعروضة  بريطانيا بالتحري جيدا عــن 

والجهات املالكة لها والوعود التي تقدم والتأكد من 

أن كافة الوعود تذكر في العقد وخصوصا إذا كان 

البيع على أن األراضي سكنية أو حائزة على رخصة 

بناء أو هناك وعد بالترخيص خالل مدة محددة.. 

وأضاف من خالل خبرتنا الكبيرة في سوق العقار 

في بريطانيا فإن األراضــي الحائزة على تراخيص 

بــنــاء يــجــب أن تنفذ مــن خـــالل مــطــور عــقــاري يقوم 

املــشــروع وبــنــاء املساكن  بعمل البنية التحتية فــي 

وبيعها وليس هناك خيار أخــر، كما يعد البعض 

بـــأن يــقــوم العميل مــثــال بــشــراء األرض وبــنــاء بيته 

فهذا غير موجود بالواقع وهو لألسف ما يمارسه 

البعض من تضليل للجمهور بهدف البيع.

أما املشروع الثاني سيكون عبارة عن شقق بنظام 

االستديو تصلح كسكن خاص أو يمكن استثمارها 

 "Pearl works" كسكن طــالب، وبني ثابت أن مشروع

والذي يقع في مدينة شيفيلد ببريطانيا يتألف من 

٥٣ استديو بمساحات متفاوتة وتبدأ أسعاره من 

٦٧ ألف جنيه إسترليني.. 

وأشـــــار إلـــى أن نــظــام الــدفــعــات ســيــكــون ٥٠٪ عند 

الــتــعــاقــد والـــبـــاقـــي عــنــد الــتــســلــيــم، مــبــيــنــا أن كــافــة 

الــتــي ســيــقــوم العميل بدفعها ستبقى في  األمــــوال 

حساب املحامي لحني االنتهاء من تنفيذ املشروع، 

ــطـــورة لــضــمــان  وهــــي خــطــوة كــبــيــرة مـــن الــشــركــة املـ

ــوال املــشــتــريــن، وبـــني أن الــشــركــة املـــطـــورة تتمتع  أمــ

باملالءة املالية الكبيرة التي تؤهلها لتنفيذ املشروع 

بالكامل ودون الحاجة إلى استخدام أموال املشترين 

كما هو حاصل في العديد من املشاريع حول العالم.

وأضــــــاف ثـــابـــت أن الــــوحــــدات ســتــكــون وفــــق نــظــام 

الــتــأجــيــر وملــــدة ٢٠٠ ســنــة، وبـــني أنـــه فــي حـــال رغــب 

املشتري باستثمار شقته كسكن للطالب، وهــو ما 

ننصح به فإن الشركة املطورة ومن خالل اتفاقيات 

اإلدارة مع إحدى الشركات البريطانية املتخصصة 

تــضــمــن لــلــعــمــيــل عـــائـــدا إيـــجـــاريـــا مــضــمــون صــافــي 

بنسبة ٨٪ وملــدة سنتني، بينما يقوم العميل بعد 

انتهاء املــدة إمــا بتجديد عقده مع شركة اإلدارة أو 

تولي تأجير وحدته بنفسه.

من جهة أخــرى، وبصفتها وكيال لشركة مرابحات 

للحلول العقارية فــي دولــة قطر ستقوم املجموعة 

بــتــقــديــم مــنــتــج مــرابــحــات الــعــقــاري املــبــتــكــر "وثــيــقــة 

اإليجار الشرعية" ببرج هاجر وهــو أحــد مجموعة 

الله امللك عبد  بــإذن  لــه  أبـــراج البيت بوقف املغفور 

الــعــزيــز بمكة املــكــرمــة، والـــذي يـــدار مــن قبل سلسلة 

فنادق ومنتجعات موڤنبيك العاملية.. 

وهو املنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصًا 

لــتــمــكــني املــســتــثــمــريــن واألفـــــــراد مـــن االســـتـــفـــادة من 

الــتــواجــد فــي قــلــب مــكــة املــكــرمــة، وملـــدة ٢١ عــامــًا مع 

توفير نسبة كبيرة تفوق ٨٠٪ من تكاليف اإلقامة 

هناك.. كما أشار ثابت بأن "مرابحات" بدأت عامها 

الثالث في تشغيل واستثمار وحداتها الفندقية في 

برج هاجر وتسكني العمالء، وقد تميز العام الثاني 

بتشغيل مميز وناجح. 

¶   د. أيوب الفرج  ¶   علي العبيدلي  

¶   أبراج السامرية  
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   88 ألف متر مربع إجمالي املساحة 
اإلدارية للبرجني.. وإطالق مرحلة 

الحجز والتأجير

العبيدلي: نستعد للدخول في 
شراكات مع جهات حكومية 
وخاصة إلدارة مشاريع كبرى 

د.الفرج: تدشني كافة خدمات 
مركز العناية بالعمالء في أبراج 

السامرية 
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 ثابت: تقديم منتج مرابحات 

العقاري «وثيقة اإليجار الشرعية» 
خالل املعرض 

¶   محمد فرغلي ثابت  

«إزدان العقارية» تطرح أبراج السامرية اإلدارية «إزدان العقارية» تطرح أبراج السامرية اإلدارية 
للتأجير تزامًنا مع «سيتي سكيب»للتأجير تزامًنا مع «سيتي سكيب»
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