




Life well lived. .حياة وال أروع



Al Erkyah City was created from 
the belief that we all deserve to live, 
work and play in the healthiest 
environment possible.

جاء إنشاء مدينة اإلركية بهدف 
توفير مستوى أفضل من 

المعيشة والعمل والترفيه.
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The City of the Future. مدينة المستقبل. 
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One of the fastest growing cities in the Middle East, 

Doha has become a highly coveted destination and 

will be hosting the 2022 World Cup. Being the main 

commercial and financial centre of Qatar, Doha has 

successfully engaged in developing numerous projects 

that have made significant economic, social, and 

environmental contributions to the region. The large-

scale investment projects and latest developments 

include the new airport, new highways, changing 

skyline, several mixed-use developments, metro 

project, Lusail City and international stadiums, as well 

as planned communities. 

Doha has embarked on a journey to make rapid 

progress towards reaching new heights. This city’s zeal 

is unstoppable, and not bound by convention. The 

transition to a cosmopolitan city while maintaining 

Qatari values and culture signifies Doha’s contribution 

to the 2030 Qatar Vision.

Doha. The Pride of Qatar.

الدوحة. مفخرة دولة قطر.

تعّد الدوحة أحد أسرع المدن نموًا في الشرق األوسط، مما جعلها وجهة تستقطب اهتمام 
الجميع، وأسهم في ذلك استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 . باإلضافة إلى أنها تعتبر 

مركزًا رئيسيًا في التجارة واالقتصاد، ولها خطوات سّباقة وناجحة في تطوير الكثير من 
المشاريع التي لها إسهامات اقتصادية واجتماعية وبيئية رائدة. ومن بين أبرز وأحدث هذه 

المشاريع الكبرى تشييد المطار الجديد والطرق السريعة الحديثة وناطحات السحاب باإلضافة 
إلى مجموعة من المشروعات التطويرية األخرى مثل مشروع المترو ومدينة لوسيل والمالعب 

الدولية. كل ذلك الزخم يجعل الدوحة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل.

وتشهد الدوحة تطّورًا كبيرًا على مختلف األصعدة، ما يعكس مدى الحماس الذي تحظى به 
ويدفعها نحو آفاق جديدة، ويجعلها في مصاف المدن العالمية، بأسلوب يحافظ على قيمها 

وثقافتها التي تعّد أساسًا محوريًا في رؤية دولة قطر 2030. 
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Qatar’s 2030 vision is to enhance the lives of its 

people by building a sustainable economy on 

ground principles. Human, social, economic and 

environmental developments act as the guiding pillars 

for a vision of the future. Qatar is about progress as 

well as safeguarding local traditions and values. It also 

aims to promote education and wellbeing for families. 

By investing its resources intelligently, Qatar creates a 

better future for its people.

Purpose-Driven City
Vision 2030

مدينة ذات هدف
رؤية ٢٠٣٠

تهدف رؤية دولة قطر 2030 إلى تعزيز حياة ورفاهية مواطنيها من 
خالل بناء اقتصاد مستدام يرتكز على أسس سليمة ومحاور إنسانية 

واجتماعية واقتصادية وبيئية، والحفاظ في الوقت نفسه على العادات 
والتقاليد والقيم األصيلة. باإلضافة إلى تعزيز مستوى تعليم ورفاهية 

المواطنين، لينعم الجميع بمستقبل أفضل.
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The Spirit of the World Cup. أيقونة كأس العالم لكرة القدم.
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Lusail City, 23 km north of central Doha, is the first and largest 

sustainable city in Qatar. Its ambitious and ground-breaking concepts 

epitomize idyllic living. Extending across 38 square kilometers, over 

four magnificent and exclusive islands, and with 19 multi-faceted 

districts, Qatari Diar’s Lusail City is truly a playground for leisure 

seekers, island dwellers and ambitious entrepreneurs. 

A vision of the future needs a city for the future. Lusail City personifies 

the Qatar National Vision 2030. A vision that makes the country’s 

tomorrow more sustainable, smarter, and more aligned with its 

natural surroundings. Lusail City’s benefits are long-term; they are the 

product of years of planning and innovation. For example, Lusail City’s 

command centre will be a centralised network – the nerve-centre, 

serving the City – where all the city’s smart elements and data will be 

masterminded to provide seamless networking, power and, ultimately, 

lifestyles.  

Accommodating over 200,000 residents, 170,000 employees, and 

more than 80,000 visitors, Lusail City’s ambitions are an ideal prospect 

for investors. Highly sought-after residences, state-of-the-art office 

structures and 22 hotels make it a prime location and opportunity.

Lusail City مدينة لوسيل
تقع مدينة لوسيل على ُبعد 23 كيلومتر شمال الدوحة، وهي تعتبر أول وأكبر مدينة 
مستدامة في قطر، حيث تّم تأسيسها على مفاهيم مبتكرة ترقى لمستوى العيش 

المثالي. وهي تمتد على مساحة 38 كيلومتر مربع على امتداد أربع جزر حصرية وخالبة 
تضم 1٩ حيًا متنوعًا. كل ذلك يجعل مدينة لوسيل التابعة لشركة ديار القطرية واحة لمن 

يتطلع إلى المتعة والترفيه، وعشاق السكن في الجزر ورواد األعمال.

وتتناغم مدينة المستقبل مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030، والتي تهدف لجعل 
مستقبل الدولة أكثر استدامة وذكاًء وتناغمًا مع البيئة المحيطة. وسوف تتجلى أهمية 

مدينة لوسيل على األمد الطويل ألنها أنشئت على أساس من التخطيط السليم واالبتكار؛ 
فمركز قيادة المدينة مثًال سوف يكون عبارة عن شبكة مركزية، أو باألحرى عصب الحياة 

في المدينة، حيث ُتوضع عناصر المدينة الذكية والبيانات في أجهزة مركزية تعّزز أداء 
الشبكة المحورية والطاقة وأساليب الحياة مثالية. 

تستوعب المدينة أكثر 00.,200 ساكن و 170,0.0 موظف، وأكثر من 80,0.0 زائر، مما يجعلها 
وجهة مثالية يمكن أن يستفيد من مزاياها المستثمرون بفضل وحداتها السكنية الراقية 

ومكاتبها المتطّورة وفنادقها ال� 22، وموقعها الممّيز وما تزخر به من فرص رائعة.
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Where Qatar’s 
Imagination Comes to Life

حيث تتجلى رؤية 
قطر بأروع صورها
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Al Erkyah City’s enviable location near a variety of entertainment and 

sports facilities make it the new place to live, work and play in Doha. 

To the east of Al Erkyah City is the Entertainment City; to the north 

are state-of-the-art golf courses.

Within easy reach of Al Erkyah City is the futuristic Stadium District. 

Home to numerous international hotels, restaurants and training 

fields, this area will play a pivotal role in hosting the most important 

event of 2022. 

The Commercial Boulevard adjoining the Stadium District allows 

access to retail plazas, restaurants and cafés, parks, leisure activities, 

educational institutes, hospitals and open recreational spaces for 

outdoor sports such as cycling, biking, jogging and running.

Neighborhood

األحياء المجاورة

تتمّتع مدينة اإلركية بموقع استراتيجي، فهي على مقربة من العديد من 
المرافق الترفيهية والرياضية، مما يجعلها مكانًا جديدًا للسكن والعمل 

والترفيه في دولة قطر.

كما أنها تضم المدينة الترفيهية التي تقع شرق المدينة، ومالعب للغولف 
تتمركز في جهة الشمال.

على مقربة من مدينة اإلركية، يقع حي المالعب الرياضية الذي يعتبر أيقونة 
متفّردة في غاية الروعة والجمال، حيث يحتوي على العديد من الفنادق 

العالمية، وأرقى المطاعم، والمالعب الرياضية المجهزة، ما يجعل هذا المكان 
يليق باستضافة أهم حدث رياضي في العالم، وهو كأس العالم ٢022.

 كما يقع على مقربة من البوليفارد التجاري مؤديًا إلى محالت التجزئة والمطاعم 
والمقاهي والمنتزهات وأماكن الترفيه واألنشطة والمؤسسات التعليمية 
والمستشفيات واألماكن الترفيهية المفتوحة التي تناسب رياضات ركوب 

الدراجات والتزلج والركض.
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Lusail City is home to an impressive range of first-class 

entertainment venues. Most of these are concentrated 

within Entertainment District, set to be another premier 

destination in Qatar. This exciting area will attract 

world travelers who will come from near and far to 

experience the most technologically advanced venues 

and leisure offerings in elegant, urban surroundings. 

تضم مدينة لوسيل مجموعة عالمية راقية من األماكن الممّيزة التي 
تقع في حي الترفيه الذي تّم تصميمه ليكون وجهة جديدة متمّيزة في 

دولة قطر. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الوجهة السائحين، حيث 
يستمتعون بأفضل األماكن المجهزة بأحدث التقنيات المتطّورة، والتي 

تتيح لهم االستمتاع في بيئة خالبة وعصرية. 
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Connectivity in Doha شبكة الطرق في الدوحة
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Connectivity in Doha شبكة الطرق في الدوحة
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The Al Khor Coastal Road connects Al Erkyah City to various parts of 

Lusail City. The Commercial Boulevard which connects to the road, 

allows access to the West Bay, airport, city centre, Islamic Museum 

and many other facilities. Commuting in the vicinity is easy via the 

mass modern transport system, fully integrated across Lusail City. 

There are various recreational open spaces, sustainable infrastructure 

and greenery all around the neighborhood. 

Connectivity

كل الطرق تؤدي إلينا

يربط طريق الخور الساحلي مدينة اإلركية بأنحاء عديدة من مدينة لوسيل والبوليفارد 
التجاري، مما يؤدي لسهولة الوصول إلى منطقة ويست باي والمطار ومركز المدينة 

والمتحف اإلسالمي وغيرها من المرافق الحيوية. ويعّزز من ذلك سهولة شبكة 
المواصالت الجماعية الحديثة التي تجعل المدينة مترابطة بشكل متكامل. باإلضافة إلى 

المساحات الترفيهية المفتوحة، والبنية التحتية المستدامة والمساحات الخضراء التي 
تحيط بالبيئة المجاورة. 
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Al Erkyah City represents an integrated community, with wellbeing at 

its heart. From open spaces to innovatively designed residences, 

Al Erkyah City will transform people’s lives. 

Architects, designers and wellbeing experts have come together 

with the sole intention to create the healthiest and most beneficial 

environment possible in every aspect of Al Erkyah City.

Al Erkyah City is about providing a better tomorrow, founded on 

the needs of today. The City’s unique beauty lies in its surroundings: 

encircled by the Stadium District, golf course and waterfront, the 

neighborhood is also near the principal entertainment zones. Its 

innovative design and architecture is centered on the concept of 

wellness and sustainability, improving the lives of its residents as well 

as visitors. 

Retaining contentment and security at its heart, this vibrant, smart 

city sets new standards to a healthy lifestyle – for both the young 

and the people with energy. Sustainable living is quintessential to 

Al Erkyah City.

Al Erkyah City. A Life Well Lived. مدينة اإلركية. حياة وال أروع. 

تجّسد مدينة اإلركية مجتمعًا متكامًال مفعمًا بالحيوية والنشاط، ما يجعلها 
متناغمة مع سكانها، حيث ينعمون بمساحات مفتوحة خالبة، ويجعلها نقطة 

تحّول في حياة الجميع.

تتفّرد المدينة بهذا الطابع الممّيز ألن المهندسين والمصّممين وخبراء الصحة 
وضعوا كل إمكانياتهم في هذا المكان ليبدعوا أفضل بيئة سكنية صحية تتناغم 

مع البيئة المحيطة لتتيح حياة استثنائية.

تعّد اإلركية مدينة مستقبلية أنشئت على أساس متطلبات الحاضر. كما أن روعة 
جمالها تتجلى في نقاط الجذب التي تحيط بها، فهي على مقربة من حي المالعب 

الرياضية وملعب الغولف والواجهة المائية. كما أنها تقع بالقرب من األماكن 
الترفيهية، عالوة على أن تصميمها المبتكر ومعمارها يرتكزان في جوهرهما على 

الرفاهية واالستدامة، وتعزيز حياة السكان والزائرين.

كل ذلك يجعل مدينة اإلركية. ُترسي بمفهومها المفعم بالحيوية معاييًرا جديدة 
في أساليب الحياة الصحية.
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حياة وال أروع. 
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In this rapidly changing world we live in, serenity and wellbeing are increasingly hard to attain. But 

Al Erkyah City’s promise is its philosophy of wellness. When quality of life is improved, a state of wellbeing 

follows suit. Throughout its innovative residences, streets and amenities, Al Erkyah City invites healthy 

and tranquil living. Al Erkyah City’s unique concept is unquestionably attractive to dynamic and forward-

thinking people who have made the conscious decision to live a better, happier life. 

If wellbeing is a state, then Al Erkyah City is its location. 

Wellbeing

حياة الرفاهية
مع تسارع الحياة العصرية التي نعيشها، أصبح الهدوء مطلب الجميع، وهذا ما 

تقدمه مدينة اإلركية التي أنشئت لتتيح حياة هادئة تنعكس على السكان والطرق 
والمرافق، لتشّكل حياة الرفاهية جوهرها. كما أن جودة الحياة تعّد هدفًا لألشخاص 
والمجتمعات على حٍد سواء. وعندما يتم تصميم وتخطيط أي مدينة ركيزتها جودة 

الحياة، فإن مستوى حياة الرفاهية يكون أعلى. لذلك تّم انتقاء موقع مدينة اإلركية 
كمكان متفّرد جّذاب ومفعم بالحيوية ليالئم األشخاص الذين يتطلعون لحياة أفضل. 

مدينة اإلركية، وجهة حياة الرفاهية.

Entertainm
ent
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Residential

Entertainment

District

Education

Hospitality

Golf

Stadium
District

Retail 
and
F&B

Waterfront

Wellness

The true measure of a city is in the care it takes of its people. 

Hospitality, wellbeing and living are all intrinsic to the success of any 

environment, but when they are designed to the highest standards, 

that space becomes complete. And that is what Al Erkyah City 

provides: a serene city for a dynamic crowd, whose values include 

learning, growing and prospering. The concept of sustainable living 

comes to life with state-of-the-art ergonomic design. The Stadium 

and Entertainment Districts, golf course and waterfront in the 

precincts, as well as the school, mosque, retail stores, hotels and 

hospital bring the concept of integrated community living to life. 

Increased access to the highest preventative care, a plethora of 

hospitality and entertainment as well as idyllic residences and 

neighbourhoods don’t just provide solutions for optimal living today, 

they find answers to how we’ll live tomorrow. 

Districts

األحياء 
يعّد قياس جودة أي مدينة بمدى ما تقدمه من اهتمام ورعاية لسكانها في العديد من 

الخدمات مثل الضيافة والرفاهية ومستوى المعيشة التي تعتبر جميعها ركائز أساسية 
ألي بيئة، فما بالك إذا تّم تصميم كل ذلك حسب أرقى المعايير، فال بد أن يصبح ذلك 

المكان متكامًال، وهذا ما تمتاز به مدينة اإلركية، حيث تتمّيز بهدوئها وطابعها الديناميكي 
الذي يناسب سكانها الذين يهتمون بقيم التعّلم والتطّور واالزدهار. كما تتمّيز المدينة 

أنها أنشئت على مفهوم الحياة المستدامة بتصميم متطّور مريح. وتضم المدينة منطقة 
المالعب الرياضية وملعبًا للغولف والواجهة المائية، باإلضافة إلى مدرسة ومسجد ومتاجر 

بيع بالتجزئة وفنادق ومستشفى، ما يجعلها مجتمعًا سكنيًا متكامًال. 

باإلضافة إلى ذلك، تمتاز المدينة بسهولة الوصول من خاللها إلى أرقى مراكز الرعاية 
الوقائية، والعديد من المستشفيات ومراكز الترفيه، كما أن السكان واألحياء السكنية 

المحيطة ينعمون بعيش مثالي، ويتعرفون على مالمح أسلوب حياتهم في الغد.
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Beautifully designed and distinct, eye-catching residential 

towers line the streets, as do their propositions. 

Graceful apartments of beige hues leave a lasting 

impression. The façade is just part of an overall 

experience in Al Erkyah City’s residential offering. The 

country’s rich traditions and heritage are celebrated by 

the subtle colours as well as the architecture that the 

residential towers boast on the outside and on the inside. 

The ethos of calm and sophistication are suggested in 

the interiors of the towers. A natural and ergonomic logic 

takes precedence throughout the buildings enabling 

people to seamlessly take full advantage of the amenities 

they have to offer.

لقد تّم تصميم األحياء السكنية بأسلوب أنيق وجذاب تتوسطه 
األبراج السكنية على امتداد الطرقات بشكل هندسي في غاية الروعة. 

كما تزدان الشقق بلون البيج الجذاب الذي يضفي انطباعًا رقيقًا 
يدوم. عالوة على أن الواجهة تعّد جزءًا مكمًال من التجربة التي 

تتيحها مدينة اإلركية، حيث تتجلى التقاليد القطرية بكل تراثها 
من خالل ألوان دقيقة خالبة، فضال عن جمال الهندسة المعمارية 

لألبراج السكنية التي تبدو في أوج تألقها من الداخل والخارج. ويتمّيز 
المكان بطابع الهدوء والفخامة، حيث يتضح من خالل تصميم 

األبراج الداخلي، مما يعكس شكًال طبيعيًا مريحًا في جميع المباني. 
وهذا الشيء يتيح لألشخاص االستفادة الكاملة من المرافق التي 

يحتويها المكان بكل سهولة.

4
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Residences الوحدات السكنية
The residences feature a modern gym and fitness center, 

as well as swimming pools for adults and children that 

invite both relaxation and healthy living. Friendly cafes, 

gourmet restaurants and lounge welcome people to the 

tower, and a multi-purpose hall is fully equipped to instill 

a feeling of togetherness. 

World-class entertainment, amenities and hospitality 

come together to create a warm space designed to 

expand horizons and enhance wellbeing. 

Beside the residences are paths for leisurely evening 

walks, or early morning cycle rides. A network of jogging 

tracks encourages an active lifestyle among residents, 

and retail stores in every building make daily life easy 

and convenient. 

Al Erkyah City’s ideal location near the golf course, 

Stadium District and Entertainment District provides 

the perfect mix of neighborhood tranquility and urban 

exuberance.

يزخر البرج السكني بالعديد من المزايا التي تضم مركزًا لللياقة البدنية 
وبرك سباحة خاصة بالكبار وأخرى للصغار، مما يعّزز أجواء االسترخاء 

والحياة الصحية. كما يتوافر مقهى راقيًا وقاعة رائعة مخصصة 
الستقبال سكان البرج، عالوة على صالة متعددة االستخدامات مجهزة 

بالكامل لتضفي شعورًا باأللفة والتكامل. 

كما تضم مرافق ترفيهية وضيافة عالمية تضفي جوًا من الدفء، وهي 
مصّممة بأسلوب يعطي مساحة رحبة ويعّزز الحياة الصحية.

كما تحتوي على شبكة من المسارات التي تعّزز أسلوب الحياة الرياضي 
المفعم بالحركة والنشاط بين السكان، إضافة إلى محالت التجزئة 

المنتشرة في كل مبنى، ما يجعل الحياة اليومية أفضل وأسهل.

وتمتاز مدينة اإلركية بموقعها االستراتيجي الذي يقع على مقربة من 
حي المالعب الرياضية وحي الترفيه.
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Within the impeccable apartments 

are modern kitchens, contemporary 

bathrooms and spacious rooms designed 

for comfortable and sophisticated living.

Flawless features and finishes give each 

home a luxury feel. 

تحتوي كل شقة على مطبخ عصري، وحمامات حديثة، 
وغرف معيشة واسعة، وهي مصّممة بأسلوب يجمع 

بين العيش المريح والفخامة.

 كما أن المميزات واللمسات الداخلية تضفي فخامة 
على كل منزل.
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Ariane Real Estate’s experience in providing world-class 

hospitality is reflected in the Al Erkyah City development. 

These serviced apartments and hotel bring unparalleled 

amenities and entertainment features to both residents 

and visitors. They represent a new standard of excellence 

in a new city. 

Years of medical research have resulted in a fresh 

hospitality experience. Indoor air quality, careful lighting, 

comfort and psychological studies have been taken into 

consideration and the results promise to positively impact 

the wellbeing of all residents.

تتمّتع أريان العقارية بخبرة في تطوير الفنادق والشقق الفندقية 
العالمية التي تتجلى بأروع أشكالها في مدينة اإلركية. وتمتاز مرافق 

الضيافة، سواًء الفنادق أو الشقق الفندقية، بمستوى خدمات ال يضاهى 
ومميزات ترفيهية فريدة للسكان والزائرين، ما يجعلها تضفي تمّيزًا 

على المدينة الجديدة. 

ويرتكز كل ذلك على أبحاث استمرت لسنوات عديدة لتتيح مثل هذا 
النموذج الجديد في عالم الضيافة، حيث جودة التجهيزات الداخلية، 

ودقة تصميم اإلضاءة، ووسائل الراحة، واالعتبارات التي تضفي جوًا 
إيجابيًا على صحة جميع السكان.
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Hospitality الضيافة 
Always keeping the welfare of the people in mind, 

Al Erkyah City’s hospitality sector aims to provide 

inspirational experiences through premium luxury 

and state-of the-art design. The retail boulevard with 

restaurants, cafés and shops near the hotel enhances 

everyday experiences, all seamlessly combined with 

stylish accommodation. 

تمتاز مدينة اإلركية بمراعاة رفاهية الجميع في قطاع الضيافة 
الذي يهدف لتوفير تجارب ممتعة في بيئة راقية مصّممة بأحدث 

التجهيزات. ويتجلى ذلك من خالل البوليفارد التجاري الذي يضم 
المطاعم والمقاهي والمتاجر التي تقع بالقرب من الفندق، مما يعّزز 

تجارب الجميع في أجواء مثالية أنيقة. 
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A contemporary 4-star hotel along with 

serviced apartments offers luxury, convenience 

and avant-garde services. 

وتشتمل المدينة على فندق ٤ نجوم وشقق فندقية 
تعكس طابع الفخامة والراحة والخدمات الممّيزة. 
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Wellness and Healthcare is at the forefront of Al Erkyah 

City concept. The contemporary infrastructure is 

designed to nurture people’s values and hopes while 

also inspiring healthy lifestyles. 

يأتي أسلوب الحياة الصحي والرعاية الصحية في صميم مدينة اإلركية، 
ويعكس ذلك بنيتها التحتية العصرية التي تّم تصميمها لتعزيز قيم 

وتطلعات السكان وتشجيع أنماط الحياة الصحية. 
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Wellness & Healthcare رفاهية الحياة والرعاية الصحية
Providing excellent healthcare facilities and resources 

means that an ever changing city, country and region can 

be better prepared for tomorrow’s needs. At the heart of 

this healthcare promise is a modern hospital comprising 120 

beds dedicated to serve the community with 24 hour care.

تضم المدينة العديد من مرافق الرعاية الصحية والموارد التي 
تواكب مسيرة التطّور لتلبي احتياجات المستقبل. وهذا ما تعكسه 

المستشفى العصرية التي تشتمل على 120 سريرًا وتتيح خدماتها على 
مدار الساعة لجميع السكان. 
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The presence of a hospital enables a healthy 

city and a healthy living. 

Wellbeing is at the heart of Al Erkyah City. 

وال شك أن وجود المستشفى يعكس طابعًا صحيًا 
للحياة.

لذلك تأتي حياة الرفاهية في صميم مدينة اإلركية.
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The success of a nation is highly dependent on a firm 

foundation in education and knowledge. Economic growth, 

stability, and social relationships are gained via education. A 

prosperous life and safer future are underpinned by superior 

education. Schooling, tutoring, learning and training are all 

essential for the proper nurturing and development of children.

Doha British School

Where dreams can be transformed into reality.

Recognising educational excellence makes all the difference. 

Since its founding in 1997 Doha British School (DBS) has 

established itself as a premier provider of superior quality 

international education in Qatar. DBS Al Erkyah City Campus 

will cater for the needs of children from the age of 3 to 

18 following the International Baccalaureate curriculum. 

DBS’s will focus on educational excellence, promoting 

multilingualism, mutual understanding and assist students to 

engage with their environment as active world citizens.

DBS will provide world class educational facilities, 

technologically advanced classrooms and excellent teaching 

and learning support to prepare students for the dynamic 

global environment and give them every opportunity to 

achieve to the best of their potential.

ُيقاس نجاح أي أّمة بمدى تقّدم التعليم وتوافر سبل المعرفة. كما 
أن النمّو االقتصادي والتناغم االجتماعي ال يتحّقق إال بوجود تعليم 

ممّيز، وهذا ما يجعل ازدهار الحياة والتمّتع بمستقبل أكثر أمانًا مرتبطًا 
بالتعليم. لذلك يعّد التعليم والتدريب من الشروط األساسية لرعاية 

األطفال وتطورهم.  

مدرسة الدوحة البريطانية
طموحات على أرض الواقع.

منذ تأسيس مدرسة الدوحة البريطانية في العام 1997 رّسخت لنفسها 
مكانة ممّيزة في إتاحة تعليم عال الجودة وفق أفضل النظم العالمية، 

إدراكًا منها أن التمّيز هو العيش بذكاء. وسوف تلبي المدرسة في 
مدينة اإلريكة حاجات األطفال من سن ٣ إلى 18 سنة حيث ستعد 

الطالب للحصول على البكالوريا الدولية. وستهتم المدرسة بالتركيز 
على تعزيز إجادة العديد من اللغات، وتهيئة الطالب للتفاعل بشكل 

إيجابي مع المجتمع ليكونوا مواطنين عالميين.

كما تضم المدرسة العديد من المرافق التعليمية الممّيزة والفصول 
الدراسية المتقّدمة تكنولوجيًا، وطاقمًا تعليميًا مميزًا لكي تهيئ 

الطالب للمستقبل، وتتيح لهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم. 
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With high standards, excellent faculty, and 

supportive parents the DBS lies at the heart 

of the local community.

لذلك فهي تعمل حسب أعلى المعايير، وتضم 
نخبة من أفضل المعلمين، ما يجعلها منارة 

علمية تشع في المجتمع المحلي. 
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Al Erkyah City offers a tapestry of high-end offerings 

synonymous with a forward-thinking destination like 

Qatar. From cutting-edge fashion boutiques and luxury 

retailers to delectable international cuisine at gourmet 

restaurants or cafes with outdoor terraces, there’s 

enough to satisfy the most discerning of customers. 

تعكس مدينة اإلركية عروضًا تجعلها وجهة متطّورة مثلها األعلى 
دولة قطر، ويتجلى ذلك في بوتيكات األزياء الراقية والمراكز التجارية 

الفخمة والمطاعم والمقاهي العالمية المقامة في الهواء الطلق.
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Al Erkyah City is an idyllic location to 

experience modern living at its very best. 

تقع مدينة اإلركية في موقع مثالي يوّفر 
مستوى معيشة راقي. 
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Wellbeing is at the heart of Al Erkyah City. لذلك تأتي حياة الرفاهية في صميم مدينة اإلركية.
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Al Erkyah Mosque

Al Erkyah City Mosque aims to share the values of Islam and 

create a bridge between the Arabic civilization and the rest of 

the world. It will house 885 worshippers, bringing moderation, 

peace, harmony and tolerance to the community. 

مسجد اإلركية
يأتي تصميم مسجد اإلركية تجسيدًا للقيم اإلسالمية األصلية 

وتأصيًال للصلة التي تربط الحضارة العربية ببقية العالم. يستوعب 
المسجد 885 مصليًا، حيث يمتاز ببيئه مريحة وصافية. 
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Parks & Green Areas
A number of green spaces around the residences bring 

serenity and contemplation to the community, again 

enhancing a general sense of wellbeing. 

Open recreational areas along with the beautiful parks 

facilitate leisure activities for all ages, such as cycling, 

climbing and family picnics.

Al Erkyah City’s multiple benefits truly satisfy the heart, 

mind and soul of its residents.

المنتزهات والحدائق
 تحيط المساحات الخضراء الوحدات السكنية، كما أنها تعطي مساحة للهدوء والتأمل، ما يعطي 

إحساسًا باإليجابية والصحة.
 

وتتضمن هذه المساحات الخضراء أماكن مفتوحة ترفيهية في الهواء الطلق، ومنتزهات 
مخّصصة لجميع األنشطة لجميع األعمار، مثل ركوب الدراجات الهوائية والتسلق والنزهات 

الخارجية العائلية. 

كل ذلك يجعل مدينة اإلركية، واحة تلبي حاجات العقل والروح. 
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Community Centre

A specific plot is dedicated to serve all the needs of the 

residents: supermarkets, banks, salons and the kindergarten, 

laundry and florist are centered on one location to promote 

convenience and ease. 

مركز التجمعات السكنية
هناك مساحة مخّصصة لتلبية احتياجات جميع السكان مثل سوبرماركت 

وبنوك وصالونات تجميل وحضانة  ومحل كي المالبس ومحل أزهار. كل ذلك 
يقع في مكان واحد لينعم الجميع بالراحة. 
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لالتصال
الدوحة، قطر

هاتف : 4444 800
info@alerkyahcity.com :البريد اإللكتروني

إخالء مسؤولية: لقد تّم إعداد هذا الكتيب بكل عناية وتدبر مقبول، وبالرغم من ذلك فإن أريان العقارية والشركات التابعة لها ووكالئها ال تعطي ضمانًا بدقة أي معلومات مبّينة، وال تقبل تحّمل المسؤولية عن اإلهمال أو أي خطأ أو تناقض أو خالف ذلك 

في البنود المبّينة. كما أن الرسوم التوضيحية والصور في هذا الكتيب هي مجّرد تصوير وانطباعات، وهي ألغراض العرض فقط وال يجب أن ُتعامل على أنها تمثيًال و/ أو ضمانًا من قبل أريان العقارية والشركات التابعة لها ووكالئها. ُينصح جميع المشترين 

المحتملين بإجراء تقّصي خاص بهم من أجل إرضاء أنفسهم فيما يتعلق بجميع جوانب التطوير. تحتفظ أريان العقارية بالحق في مراجعة أو إجراء أية تعديالت أو إضافات أو حذف أو تعقيبات على المشروع ككل أو جزء منه أو أي تفاصيل فيه وفقًا لتقديرها 

المطلق ودون أي إشعار مسبق. جميع األبعاد المعطاة هنا (إن ُوجدت) هي تقريبية وغير منتهية. 
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Connect

Doha, Qatar

T:  800 4444

E:  info@alerkyahcity.com

DISCLAIMER: This brochure has been prepared with all reasonable care and thought, however Ariane Real Estate and its related companies and agents do not warrant the accuracy of any 

information shown and do not accept liability for negligence, any error or discrepancy or otherwise in the items shown. Illustrations and images in this brochure are depictions and impressions are for 

presentation purposes only and are not to be treated as a representation and/or warranty by the Ariane Real Estate and its related companies and agents. All prospective buyers are advised to carry out 

their own investigations in order to satisfy themselves as to all aspects of the development. Ariane Real Estate reserves the rights to change or revise, or make any modifications, additions, omissions 

or alternations to the project as a whole or part thereof or any details therein, at their sole discretion, without any prior notice. All the dimensions given herein (if any) are approximate and unfinished.






