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شركة مزايا للتطوير العقاري هي "شركة قطرية مساهمة عامة" ، تأسست في ١٠ يناير ٢٠٠٨ برأسمال ١ مليار ريال قطري. تم تأسيس 
الشركة  بموجب المادة ٦٨ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ المتعلق بإصدار الشركات التجارية ، ووفقا الحكام وشروط عقد التأسيس 
للشركة والنظام األساسي الخاص بها. تمت الموافقة علي إنشاء الشركة بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨، 
حيث تم تعديل النظام األساسي للشركة ليتماشى مع متطلبات القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٥. كذلك، قامت الشركة بإدراج أسهمها في 
بورصة قطر في ١٧ أكتوبر ٢٠١٠. في ١٧ يوليو ٢٠١٩ تم تقسيم رأس المال ليصبح ١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠ سهماً بما يعادل ١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠ 

ريال قطري (١ ريال قطري للسهم الواحد) من ١١٥,٧٦٢,٥٠٠ سهم بما يعادل ١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠ ريال قطري (١٠ ريال قطري للسهم).

السكنية  المجمعات  إنشاء  مثل:  والتطوير  العقاري  االستثمار  في  وتتخصص   ، االسالميه  الشريعة  احكام  مع  باالتفاق  الشركة  تعمل 
والتجارية والصناعية ، الدراسات العقارية واالستشارات ، المقاوالت ، وكاالت الصيانة والسمسرة والعموالت والتمثيل التجاري والعقاري 
المتعلقة  والتصدير  واالستيراد  والكهربائية  الميكانيكية  واالجهزه  والمعدات  والمرافق  المباني  وأدارة  والتسويق  بالملكية  المتعلق 
بأغراض الشركة، وإستثمار أموال الشركة كشكل من اشكال اإلدارة الفعالة لسيوله الشركة وفقا لتقدير مجلس اإلداره ، وأي أنشطه أو 

أغراض أخرى تحددها الجمعية العمومية للشركة بالقدر المسموح به بموجب األنظمه والقوانين القطرية السارية والفعاله.

عن شركة مزايا



يحتوي مجمع قرية السدرة السكني على ١١٦٥ وحدة سكنية تمتد على مساحة ١٤٥,٠٠٠ متر 
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  لصالح  العقاري  للتطوير  مزايا  شركة  قبل  من  تطويرها  تم  مربع، 

وتنمية المجتمع، بنظام البناء-التشغيل-التحويل (BOT) بالكامل لمدة واحد وعشرين عام. 

تم تسليم المجمع في ١ ابريل ٢٠١٩، وفي شهر مايو تم تسكين المجمع. لقد تم تمويل المشروع 
من خالل تسهيالت بنكية إسالمية، حيث تقوم إدارة الشركة بدراسة إعادة جدولة القرض لدعم 

التدفق النقدي للشركة.
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 مجمع قرية السدرة



قامت شركة مزايا للتطوير العقاري بتطوير مجمع تاال السكني المخصص لسكن موظفي مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات، والذي تم تسليمه في الربع األخير من العام ٢٠١٢.

تم إنجاز المشروع بموجب مذكرة تفاهم بين شركة مزايا للتطوير العقاري ومؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، تتضمن عقد إيجار حصري مع المؤسسة لمدة ١٠ سنوات اعتبارا من 

تاريخ إنجاز المشروع.

نادي  على  المجمع  يحتوي  كما  السكني" من ٣٤٦ وحدة سكنية،  تاال  "مجّمع  ويتكون مشروع 
صحي مجهز بأحدث األجهزة الرياضية وبركة سباحة وعدة أنشطة رياضية مختلفة  باإلضافة إلى 

مرافق خدمية.

إعادة  المشروع حالياً مرهون لدى أحد البنوك اإلسالمية في الدولة، وتدرس إدارة الشركة حالياً 
الجدولة لزيادة التدفق النقدي على الشركة. 
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مجمع تاال السكني 



بماهية  النظر  اعادة  في  الشركة  بدأت  التجارية،  المجمعات  بناء  في  المضطردة  للزيادة  نظراً 
للشركة والمساهمين. حيث  االعلى واالنسب  العائد  المشروع حرصا منها على ضمان  وهيكلية 
قمنا بالتقدم بطلب إلى شركة الديار المطور الرئيسي لمدينة لوسيل بتبديل فكرة المشروع من 
مجمع تجاري إلى مشروع ذو طابع موحد ويحتوي على أنشطة مختلفة ومتنوعة مثل (بازار، نادي 
صحي فريد من نوعه، خدمات فندقية، ألعاب مائية، مركز صحي، مطاعم ومقاهي ..)، واستحصلنا 
على الموافقة المبدئية على الفكرة من شركة الديار وجاري الحصول على الحصول على الموافقة 
النهائية من قبل مؤسسة قطر بحكم إنها المالك لألرض لبدء إستخراج التراخيص المطلوبة لمباشرة 
التنفيذ. وتعد هذه الفكرة المطروحة فريدة من نوعها في قطر والمنطقة وسوف تضفي طابًع 

جديداً ومتميزاً في محتواه.
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مارينا مول



القطرية  العاصمة  قلب  في  يقع  والذي  جلوريا  فندق  العقاري  للتطوير  مزايا  شركة   تمتلك 
 (الدوحة) وهو قريب جداً من شارع الكورنيش. يتكون فندق جلوريا ذو االربع نجوم من ١٧ دوراً
 (٢ قبو + ارضي + ١٤) ويحتوي على ١٦٧ غرفة وجناح. كما يحتوي الفندق ايضاً على قاعة كبيرة

.متعددة اإلستخدامات كاألعراس والحفالت واإلجتماعات تتسع ألكثر من ٢٠٠ شخص
 

السباحة وبركة  الصحي  النادي  خالل  من  وذلك  والزوار  للنزالء  الراحة  خدمات  الفندق   يوفر 
.والمطاعم والمقاهي داخل الفندق

 الفندق مغلق حالياً ألعمال الصيانه وإعادة تطويره وتأثيثه  ليواكب أحدث المتطلبات في عالم 
الفندقه من فئته. وسيتم إفتتاحه بحلته الجديده في موعد سيتم االعالن عنه الحقاً
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فندق جلوريا

.



تقوم شركة مزايا للتطوير العقاري حالياً بدراسة اإلندماج مع شركة البندري وهي شركة رائدة في سوق الدوحة في المجال العقاري، 
حيث إنها لن تستحوذ إال على أصول مدرة للدخل من خالل زيادة رأس المال، وذلك بعد االمتثال للقوانين المعمول بها.

بالدمج والتي تقوم على أساس اإلستحواذ على عقارات مدرة  المتعلقة  الالزمة  المالية والقانونية  بالدراسات  تقوم شركة مزايا حالياً 
للدخل تسهم في زيادة ربحية الشركة وزيادة العائد على راس المال. 
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اإلندماج



بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
                                                                                       كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

8,639,443
246,213

755,633,899
100,820,410
50,315,713

1,174,407,166
2,090,062,844

20,146,978
 4,026,374

 25,806,724
49,980,076

2,140,042,920

  1,157,625,000
 67,790,994
81,718,175

 1,307,134,169

  615,301,750
 7,705,850
  1,883,072

624,890,672

  166,706,005
 2,273,577

 39,038,497
 208,018,079
 832,908,751

2,140,042,920

 6,872,284
 143,458

 755,633,899
 101,059,410
 50,315,713

1,171,965,877
2,085,990,641

 27,926,245
 2,228,254

 102,541,398
132,695,897

2,218,686,538

1,157,625,000
67,790,994
42,140,485

1,267,556,479

609,073,870
 5,651,296
2,320,883

617,046,049

202,882,317
2,634,698

128,566,995
334,084,010
951,130,059

2,218,686,538

10,995,655
 381,951

 738,133,446
892,971,581
50,652,246

--
1,693,134,879

--
 1,961,437

 16,579,470
18,540,907

1,711,675,786

 1,157,625,000
 66,131,255

(346,740,339)
877,015,916

 679,772,812
9,979,426
 2,057,730

691,809,968

 73,366,801
1,801,632

 67,681,469
142,849,902
834,659,870

1,711,675,786

31 ديسمرب
2018
(مدققة)
(معّدلة)

ريال قطري

30 سبتمرب
2019
(مراجعة)

ريال قطري

املوجودات 

املوجودات غ� املتداولة 

حق إستخدام املوجودات 

ممتلكات ومعدات 

إستثÛرات عقارية

مرشوع قيد التنفيذ 

إستثÛرات مالية

عقود إيجار Þوييل مدينة

املوجودات املتداولة 

عقود إيجار Þوييل مدينة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

أرصدة لدى بنوك إسالمية ونقد

إج�يل املوجودات 

حقوق املساهم� واملطلوبات

حقوق املساهم� 

رأس املال

 àإحتياطي قانو

أرباح مدورة / (خسائر مرتاكمة)

إج�يل حقوق 

مطلوبات غ� متداولة 

تسهيالت Þويل إسالمية

مطلوبات عقود إيجار 
 âمكافأة نهاية الخدمة للموظف

املطلوبات املتداولة 

تسهيالت Þويل إسالمية 
مطلوبات عقود إيجار 

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

إج�يل املطلوبات

إج�يل حقوق املساهم� واملطلوبات

1 يناير
2018
(مدققة)
(معّدلة)

ريال قطري
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                                                                                       كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
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76%
مشاريع مدرّه للدخل 4%

مشاريع قيد التطوير

20%
مساحات أراضي

توزيع األصول

97%

٪ المحفظة العقارية



55,687,976
19,178,125

206,013
(5,655,129)
69,416,985

--
--
--

141,488
(13,494,531)

(123,821)
(2,519,176) 

(35,117,385) 
18,303,560

--
18,303,560

0.016

 -- 
 17,325,000
 2,153,314

(4,880,119) 
14,598,195

 227,036
 4,754,000

 40,000,000
 407,694

(14,191,970) 
(179,154) 

(2,540,437) 
(35,411,413) 

7,663,951
--

7,663,951

0.007

2019
(مراجعة)

ريال قطري

2018
(مراجعة)
(معّدلة)

ريال قطري

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمرب

إيرادات Þويل

 åإيرادات تأج

إيرادات من إدارة عقارات 

مصاريف تشغيلية

اإليرادات من عمليات التشغيل

صايف ربح القيمة العادلة إلستثÛرات مالية غå مدرجة

صايف ربح القيمة العادلة لإلستثÛرات العقارية 

تعويض من مطالبات 

إيرادات أخرى 

مصاريف عمومية وإدارية 

إستهالك 

إطفاء حق إستخدام املوجودات 

تكاليف التمويل 

ربح الفرتة

بنود الدخل الشامل األخرى

إج�يل الدخل الشامل للفرتة 

العائد األسايس واملخفف للسهم
(العائد إىل املساهم� بالرشكة األم ويعرض بالريال القطري للسهم)
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بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩


