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VISION
Despite holding over 60% of the world’s proven 
oil reserves and over 40% of the natural gas 
reserves, the Middle East currently lacks a 
central hub to bring together all the major 
players in the energy industry. 

This has been unfavorable to the 
development of the energy business in 
the region. The Middle East now has the 
opportunity to create a comparative 
advantage when faced with competitors 
in Europe and North America where such 
resources also exist. 

Energy City Qatar is that advantage, offering 
investors and experts a state of the art city and 
environment conducive to development and 
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progress. Utilizing the latest environmental 
building technology, Energy City Qatar will 
be a modern business and residential facility, 
occupied by a diverse mix of energy-related 
companies, commercial tenants, customers 
and suppliers

We envision  Energy City Qatar as the 
world’s next major energy hub; a vibrant 
center that will provide the industry’s 
leaders with a platform enabling them to 
interact, compete and co-operate. Offering 
innovative investment opportunities and 
the facilities required for ongoing product 
development, this unique resource will drive  
the progress of the Middle East’s energy 
industry forward.
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LOCATION
It is both logical and advantageous that an 
energy-focused centre should be located in 
the Gulf, a secure and dynamic location for 
regional operations and global hydrocarbon 
development. With one of the fastest 
growing economies in the world and the 
highest per capita income in the region at 
over US$63,000, Qatar is ideally placed to 
host the Middle East’s energy hub.

Led by the Emir of Qatar, H.E. Sheikh Hamad 
Bin Khalifa Al Thani’s vision, Qatar has 
continued to invest in the infrastructure 
of the oil and gas business. Qatar already 
holds 15% of known gas reserves and a 
five year investment plan should see it 
become the world’s biggest liquefied natural 
gas exporter, as well as  the leading gas-

to-liquids producer. As such, Qatar has 
the necessary expertise in the field and a 
vested interest in ensuring that Energy City 
Qatar leads the way in global hydrocarbon 
development. Energy City Qatar will be 
located in the new waterfront city of Lusail, 
North of Doha. Expected to be completed in 
2011, the US$ billion development project 
will contain two marinas, residential areas, 
commercial districts, two golf courses, 
an entertainment district, shopping 
malls, mosques, schools and medical 
centers. Lusail City is expected to provide 
accommodation for over 200,000 people 
in 2 ,000 residential units, thus creating a 
thriving urban environment for those living 
and working at Energy City Qatar.

ECQ_Brochure.indd   6-7 1/22/09   1:43:06 PM



OVERVIEW
Energy City Qatar seeks to provide much 
more than just accommodation for oil, gas, 
and service companies. Rather, the US$2.6 
billion project will offer support services, 
infrastructure, downstream activities, 
shipping, market and resource data and 
energy trading, as well as luxury private 
homes. Energy City Qatar will also be an 
investor-friendly environment, featuring 
access to key decision makers, high yields 
and low-risk investments. 

Tenants and visitors will be able to 
take advantage of a groundbreaking 
communications network, a professional 
trading platform, data center, a conference 
training center and a procurement center.  
In addition, accommodation is provided 
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in a low-rise master-planned community, 
only 500 meters from the Energy City Qatar 
business hub. 

This wide range of innovative services will 
make Energy City Qatar the region’s first 
integrated business and residential hub 
dedicated to the energy industry, providing 
a single point of access to markets and 
expertise in the hydrocarbon value chain.

With Dr. Essam Yousif Janahi, one of the 
founding members of Gulf Finance House, as 
its chairman and Eng. Hesham Ismail 
Al Emadi, an energy industry expert, as its 
chief executive, Energy City Qatar has a 
strong team of dedicated and experienced 
professionals working to achieve this vision. 
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ARCHITECTURAL 
CONCEPT
Energy City Qatar headquarters’
architectural concept is based on the golden 
number, a natural phenomenon that dictates 
the dimensions of the Wheel of Time. The 
concept of the design follows an organized 
chaos theory - from the ground level, the 
leaves - which shade parts of the facility - 
appear to fall randomly, but an aerial view 
reveals the leaves falling in an ordered spiral. 
The vision behind Energy City Qatar is the 
creation of a structure that is both ordered 
and as freely individual as the life that goes 
on within it.

ABS international was founded in the United 
States and is made up of highly qualified 
architects, engineers and interior designers 
who together have completed more than 
400 projects throughout the world. ABS is 
the preferred Architecture and Engineering 
Consultancy firm for Energy City Qatar’s 
headquarters building. ABS’s goal is to 
ensure the success of their projects by 
providing innovative designs and embracing 
today’s technology.
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VALUE 
ADDED
In addition to providing world-class services 
to the hydrocarbon industry, Energy City 
Qatar will also utilize cutting edge green 
technology, setting an environmental gold 
standard for other developments. Taking its 
inspiration from nature, Energy City Qatar 
has incorporated a number of green building 
practices into its operations which will 
benefit business, residents, and 
the environment. 

Intelligent solutions designed to promote 
energy efficiency, improve air and water 
quality and reduce waste streams will enable 
the Energy City to maximize its environmental 
performance while minimizing its 
environmental impact, creating a sustainable 
blueprint for future developments.  

This will allow Energy City Qatar to reduce 
operational costs and save businesses large 
sums of money in running costs, with a 
projected 20-40% reduction in electricity 
bills and a payback period of around two 
years. At the same time, residents and 
business tenants will benefit from better 
health and a nicer living environment. 

The strict green standards also enhance 
Energy City Qatar’s reputation as a 
dynamic world leader in innovation and 
environmentalism.
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FACILITIES
Energy City Qatar will incorporate the 
core elements of cutting edge technology 
and finance. It will integrate modern 
communications technology, high tech 
data storage, retrieval and viewing 
facilities, world-class geophysical and 
analytical facilities, advanced management, 
supporting infrastructure ports, and 
specialized storage and maintenance. 

To meet the needs of residents and 
businesses, Energy City Qatar headquarters  
will encompass approximately 81,000 m2 of 
program spaces, including parking for 900 
cars, over 22,000 m2 of Class A rental office 
space, a 5,500 m2 state-of-the-art data 
center and a banking center with world class 
trading floor facilities. These programs are 
interconnected through a canyon-like atrium 
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space; a central artery that is to become the 
connective social space of the development.

The business cluster will offer high-quality 
office space for 20,000 people and is the 
world’s first fully connected business hub, 
with simple and efficient communication 
provided through Energy City Qatar Connect. 
Staff and their families have the option 
of living in luxury apartments and smart 
homes that can house up to 10,000 people 
in close proximity to Lusail’s parks and 
entertainment, as well as healthcare and 
education facilities. Modern retail space 
including restaurants, dry cleaning, office 
supplies, banks, specialized food outlets, 
medical suites, beauty therapists and travel 
agents is also provided within Energy City.
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BUILDING 
SPECIFICS
The design of the Energy City headquarters 
brings together modern materials, cutting-
edge technologies and industry-leading 
sustainable design strategies in a way that 
works in harmony with the development’s 
surrounding environment. The main entrance 
to the project offers an imposing forecourt, 
featuring attractive landscaping and water 
features. The rest of the landscaping strategy 
is to maintain the natural context of the region, 
to provide a backdrop to the high-contrast 
black natural building forms.

Some of the cutting-edge technologies utilized 
in the headquarters include an insulating 
window wall system that employs high 
performance coatings and ceramic fritting to 
allow the maximum day lighting possible, while 
screening the interiors from unwanted solar 
energy gain. The building skin also features 
black spandrel glass, stone and metal panels 
that work in concert with solar panel arrays. 
Taking into account the fact that every half 

hour the sun sends more energy to the surface 
of the earth than the world consumes in one 
year, the primary Energy City Qatar buildings 
will harness this power using black photovoltaic 
panels manufactured using C.I.S, or Copper-
Indium-Selenide technology. C.I.S. technology 
offers a high degree of photovoltaic efficiency 
and the ability to maintain it under the elevated 
operating temperatures found in the region.  
 
To conserve water resources, condensate 
water from each building’s main air-
conditioning system, as well as grey water 
from lavatories, sinks and drinking fountains, 
will be recaptured, processed, filtered and 
routed to grey water tanks to supply all water 
closets and urinals. The filtered water will also 
fill irrigation tanks when the grey tank is full. 
Each building’s roof storm water will also be 
recaptured, filtered and routed to irrigation 
tanks to supply exterior water maintenance 
outlets and landscape irrigation.
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A NEW FUTURE 
IN SIGHT

With the laying of the first stone today, the 
initial step has been taken towards a new 
future for hydrocarbon production and 
research in the Middle East. We hope that 
you will follow us on our journey as we create 
the world’s next major energy hub, a place 
where  innovation, entrepreneurship and 
sustainability meet.
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بوضع الحجر األساس اليوم، تكتمل الخطوة األولى نحو 
مستقبل جديد لصناعة وبحث الهيدروكربون في الشرق 

األوسط، نأمل انضمامكم إلينا في مسيرة إنشاء موطن 
رئيسي آخر للطاقة في العالم، موقع يضّم االبتكار والعمل 

الحر والتطور المستمّر. 

17الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر

مستقبل جديد يشرق اآلن 
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خصائص البناء 
يجمع تصميم المقر الرئيسي لمدينة الطاقة قطر ما 

بين المواد الحديثة والتقنيات المتقّدمة واستراتجيات 
التصميم الرائدة، بتناسق تام مع البيئة المحيطة. يكشف 

مدخل المشروع األساسي على ساحة أمامية تتمّتع 
بمناظر طبيعية خالبة ومعالم مائية، وتقوم استراتيجية 
التصميم للمقر في مدينة الطاقة قطر على المزج بتوازن 

دقيق بين مناظرها الطبيعية وبين اللون األسود
للمباني فيها.

وتتضّمن إحدى التقنيات الحديثة التي يعتمدها هذا 
المشروع نظام الحائط الزجاجي العازل الذي يستخدم 
الغالفات الصلبة والمواد الخزفية، فيسمح بنفاذ أشعة 

الشمس قدر اإلمكان خالل ساعات النهار، ويمنع في 
الوقت نفسه تسّلل الطاقة الشمسية غير المرغوب 

بها، كذلك يحتوي الغالف الخارجي للبناء على زجاج 
أسود مّثلث الشكل وعلى ألواح حجرية وحديدية تعمل 

بالتنسيق مع مجموعة األلواح الشمسية.

ستحفظ أبنية المقر الرئيسي للمدينة هذه الطاقة 
الشمسية باستخدامها األلواح السوداء الفوتوفولتية 

CIS (Copper – Indium - Selenide( المصّنعة بتقنية الـ
التي تّوفر فعالية فوتوفولتية مرتفعة مع إمكانية 

المحافظة عليها في درجات الحرارة المرتفعة السائدة 
في المنطقة.

بهدف التقليل من هدر المياه وتكثيف مياه أنظمة 
التكييف األساسية الخاصة باألبنية، ستتم معالجة المياه 

اآلسنة من األحواض والمغاسل ونوافير المياه ومعالجة 
مياه الخّزانات ثّم تصفيتها وتحويلها نحو خزانات 

المياه الرمادية، وستسمح هذه التقنية بتوفير المياه 
لإلستعمال و بتعبئة خزانات الرّي عندما يكون الخّزان 
الرمادي مملوءًا. كذلك ستتم معالجة وتصفية المياه 
المخّزنة على سطح كل بناية وتحويلها نحو الخّزانات 

لتشغيل أجهزة رّي األشجار والنباتات.

15الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر
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ستشّكل مدينة الطاقة قطر أول مركز متكامل للتجارة 
يتمّتع بشبكة تواصل فّعالة متوفرة من خالل

Energy City Qatar Connect, وسيوفر المشروع مكاتب 

لإليجار رفيعة المستوى تضم 20،000 نسمة، باإلضافة 
إلى شقق فاخرة ومنازل تتسع ألكثر من10،000 نسمة، 
تقع بالقرب من منتزهات لوسيل الواسعة ونشاطاتها 

الترفيهية ومرافقها الصحية والتعليمية. 
كذلك تحتضن المدينة مساحات رحبة تتضمن مطاعم 

ومصبغة وتجهيزات للمكاتب ومصارف ومراكز طبية 
ومراكز تجميل وأندية صحية ووكاالت للسفر.

التسهيالت 

13الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر

ستعتمد مدينة الطاقة قطر أهم البرامج في مجال 
التكنولوجيا الحديثة واإلدارة المالية، مثل تكنولوجيا 

اإلتصال الحديثة، وبرنامج تخزين المعلومات الذي 
يستخدم احدث التقنيات، وتسهيالت االسترداد 

والمراجعة، والتسهيالت الجيوفيزيائية والتحليلية 
الرفيعة المستوى، وبرنامج إداري متقّدم، ومنافذ البنية 

التحتية الداعمة، وبرنامج خاص للتخزين والصيانة.

ولتلبية حاجات العاملين، سيتضّمن المقر الرئيسي 
لمدينة الطاقة قطر ما يقارب 81،000 متر مربع من 

900 سيارة ، ومكاتب  ـِِِِِِِِِِِِ المرافق تضّم مساحة تتسِع ل
لإليجار تمتّد على مساحة 22،000متر مربع  ومركز 

بيانات حديث تبلغ مساحته 5،500 متر مربع، ومركزًا ماليًا 
يقدم أفضل العمليات المصرفّية، وقد تم تصميم هذه 

المرافق الخدمية على هيئة مستطيل بحيث يؤدي وظيفة 
الشريان األساسي في قلب المشروع االجتماعي.
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القيمة
المضافة 

باإلضافة إلى الخدمات الرفيعة المستوى في مجال صناعة 
الطاقة، ستعتمد مدينة الطاقة قطر  على الطبيعة لتطّبق 

على عملياتها عددًا من اإلجراءات البيئية تعود بالنفع 
على العمل والسّكان والبيئة. كما ستّصمم المدينة حلواًل 

ذكية لترويج االستهالك الرشيد للبيئة، وتحسن نوعية 
الهواء والمياه والحد من النفايات، وذلك لتحسين أدائها 

بقدر اإلمكان وتخفيف الضرر الملحق بالبيئة بغية خلق 
نموذج أعمال مثالي مستدام للمشاريع المستقبلية.

سوف تتمكن مدينة الطاقة قطر من تخفيض تكاليف 
العمليات والمصاريف الجارية بنسبة 20 إلى 40% في 

فواتير الكهرباء، كما ستتيح للسّكان والمستأجرين 
التمّتع بصّحة أفضل وببيئة سليمة. وستساهم هذه 

المقاييس البيئية الصارمة في تعزيز صورة مدينة الطاقة 
قطر في العالم كرائد حيوي في االبتكار وحماية البيئة.
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وقد قام بتصميم المقر الرئيسي لمدينة الطاقة قطر 
شركة ABS،  وهي شركة عالمية مركزها الرئيسي في 

الواليات المتحدة األميركية، وتضم رّوادًا في الهندسة 
والتصميم والتنفيذ المعماري، قاموا بتصميم وتشييد 

أكثر من 400 مشروع في العالم، كان آخرها مشروع 
المبنى الرئيسي لمدينة الطاقة قطر. وقد اعتمدت شركة 

ABS الشركة اإلستشارية المفّضلة لدى مدينة الطاقة 
قطر لتصميم مقرها الرئيسي لإلستفادة من خبراتها 

الواسعة، وتطمح شركة ABS أن يكون تنفيذها للمشاريع 
مطابقًا ألدق المعايير العالمية وأن يجمع بين اإلبداع في 

التصميم والتقنيات الحديثة. 

9الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر

المفهوم
الهندسي 

يرتكز المفهوم الهندسي لمدينة الطاقة قطر على الرقم 
الذهبي، وهي ظاهرة طبيعية ُصّممت وفقها لعبة الزمن 

Wheel of Time، ويتبع هذا المفهوم نظرية الفوضى 

مة األمر الذي يمكن مالحظته من شكل األوراق التي 
ّ
المنظ

تظهر وكأنها تتساقط عشوائيًا من المستوى األرضي، 
بينما تظهر من منظار جوي وكانها تتساقط بشكل لولبي 

منتظم، وتكمن رؤية مدينة الطاقة قطر في خلق كيان 
منّظم وحّر معًا، يعكس الحياة الدائرة فيه. 
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مدينة الطاقة قطر
تسعى مدينة الطاقة قطر إلى أن تصبح أكثر من مجّرد 

مركز ألعمال النفط والغاز وشركات الخدمات التابعة 
لها، بل يطمح هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 2،6 مليار 
دوالر أميركي إلى تقديم خدمات الدعم والبنى التحتية 

وخدمات المستهلكين والشحن والبيانات المتعلقة 
بالسوق والموارد، باإلضافة إلى تجارة الطاقة ومنازل 

خاصة فخمة، وستكون مدينة الطاقة قطر بيئة مثالية 
للمستثمرين تتيح لهم التعامل مع الخبراء في مجال 
الطاقة وضمان عائدات مرتفعة من خالل استثمارات 

منخفضة المخاطر.
 

سيتمّكن سكان المدينة وزوارها اإلستفادة من شبكة 
تواصل فريدة، ومركز تبادل للمنتجات وخدمات بيانات 

ومركز مؤتمرات للتدريب ومركز توريدات. وقد تم تصميم 
وحدات السكن على منهج أبنية منخفضة العلو تبعد 
500 متر فقط عن مركز المدينة التجاري، وستساهم 

هذه المجموعة من الخدمات المبتكرة في جعل مدينة 
الطاقة قطر أّول مركز تجاري وسكني متكامل في المنطقة 

متّخصص لصناعة الطاقة، والذي يشّكل همزة الوصل 
الرئيسية ألسواق الطاقة والخبراء في عالم الهيدروكربون. 

تسعى مدينة الطاقة قطر إلى تحقيق هذه الرؤية 
ف 

ّ
بمساعدة فريقها الذي يتمتع بكفاءة عالية، فهو  يتأل

من النخبة من أصحاب الخبرات الواسعة، على غرار رئيس 
مجلس إدارتها الدكتور عصام يوسف جناحي أحد 

األعضاء المؤسسين لبيت التمويل الخليجي، ورئيسها 
التنفيذي ، المهندس هشام العمادي وهو خبير في

مجال الطاقة.
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الموقع 
كان منطقيًا أن يقع أي مركز للطاقة في منطقة الخليج، 

فهي تشكل موقعًا آمنًا وحيويًا للعمليات اإلقليمية، 
ولتطّور صناعة الهيدروكربون في العالم، وبما ان قطر 

تتّميز بإحدى االقتصادات األكثر نموًا في العالم ومعّدل 
دخل فردي هو األعلى في العالم يتجاوز ال63,000 دوالر 

أمريكي، فال شك في أن هذا البلد هو األمثل الحتضان 
مركز ألعمال شركات الطاقة في منطقة الشرق األوسط.

واصلت قطر استثمارها في البنى التحتية الخاصة بقطاع 
النفط والغاز، تقودها الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب 

السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وإن امتالك قطر 
15% من مخزون الغاز سمح بوضع خطة استثمارية 

نها أن تصبح أكبر مصّدر للغاز الطبيعي 
ّ

خماسية تمك
المسال في العالم وُمنتجًا رائدًا للغازات السائلة. وبهذا 
أصبحت قطر َمكمن التميز في الخبرة الالزمة كي تضمن 

وصول مدينة الطاقة قطر إلى مستوى رائد في تطوير 
الصناعة الهيدروكربونية.

تقع مدينة الطاقة قطر في الواجهة البحرية الجديدة 
في مشروع لوسيل، شمال مدينة الدوحة، وهذا المشروع 

البالغة قيمته 5.5 مليار دوالر أميركي، سوف يتضّمن 
مرفأين وأحياء سكنية و مناطق تجارية وملعبين للغولف 
ومرافق ترفيهية ومراكز تسّوق وجوامع ومدارس ومراكز 
طبّية ،ويتوقع أن يؤمن مشروع لوسيل السكن ألكثر من 

200،000 نسمة في 25،000 وحدة سكنية، وتكون بذلك 
بيئة عائلية مالئمة للعاملين في مدينة الطاقة قطر.

5الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر
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الحجر األساس لمدينة الطاقة قطر

وتتطلع مدينة الطاقة قطر إلى أن تصبح مركزًا أساسيًا 
ألعمال شركات الطاقة في العالم ومركزًا حيويًا لخبراء 

الطاقة يتيح لهم التفاعل والتعاون لمواكبة المنافسة 
العالمية، وبتقديمه فرصًا استثمارية مبتكرة وتسهيالت 

تخدم التطوير المستمّر للمنتجات، سيساهم هذا 
 ملحوظًة في تطّور قطاع الطاقة 

ً
المشروع الفريد مساهمة

في الشرق األوسط وتقّدمه.

الرؤية
على الرغم من امتالك الشرق األوسط اليوم أكثر من 

60% من مخزون النفط، وأكثر من 40% من مخزون الغاز 
الطبيعي، فهو يفتقد إلى مركز يجمع الشركات الرائدة 
في مجال الطاقة، وهذا بال شك أّثر على تطور الصناعة 

الهيدروكربونية في المنطقة، وفي الوقت ذاته أدى إلى 
تراجع موقع الشرق األوسط بالنسبة إلى منافسيه في 

أوروبا وأميركا الشمالية الذين يملكون هذه الموارد.

 تسعى مدينة الطاقة قطر إلى خلق التغيير في واقع 
أعمال شركات الطاقة من خالل توفير بيئة مثالية 

للمستثمرين وصانعي القرار في هذا المجال بهدف 
تطوير استثماراتهم وتنميتها، وستكون مدينة الطاقة 
قطر مركزًا متطورًا لألعمال يضم مرافق سكنية وتجارية 

فاخرة، تستخدم فيها أحدث التقنيات حفاظًا على البيئة 
المحيطة، كما تحتضن عددًا من شركات الطاقة العالمية، 

باإلضافة إلى المستأجرين والزبائن والممّولين.
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الطاقة من  عالٌم 
في مدينٍة واحدة.
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