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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.

قامت شركة مزايا للتطوير العقاري بتأجير جزء من المساحات التجارية في مجمع قرية سدرة 
السكني لمزاولة أنشطة مختلفة تخدم السكان  وتلبي إحتياجاتهم اليومية األساسية.
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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

عرض عالقة المستثمر | الربع األول ٢٠٢٠

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. 

إستلمت شركه مزايا بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٠، عرض من قبل شركة البندري يتعلق بعمليه االندماج. وقد تم إحالة هذا العرض الى السادة 
/ مجلس اإلدارة لدراسته وأخذ اإلجراءات الالزمة وذلك بعد الرجوع الى كل من المستشار المالي والقانوني للشركة. وعليه سيقوم 

المجلس باإلفصاح عن توصيته فور جهوزها.
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اإلندماج

تقدمت شركة مزايا للتطوير العقاري من ضمن تحالف من عدة شركات بالمشاركة في المناقصة المطروحة من قبل هيئة األشغال 
العامة والتي تخص مشروع مباني متعددة لمواقف السيارات في مناطق مختلفة في الدولة.

مشاريع جديدة



بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى المرحلي المختصر الموحد 
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18,248,392 
6,930,543 

(2,022,611)
23,156,324 

103,790 
(5,345,095)

(27,855)
(11,031,919)

6,855,245
-

6,855,245

0.006

-
5,509,375

(2,015,526)
3,493,849

-
(4,346,503)

(40,059)
(10,608,724)
(11,501,437)

-
(11,501,437)

(0.0099)

31 مارس
2020

ريال قطري

31 مارس
2019

ريال قطري

إيرادات Ùويل

إيرادات إيجارات

مصاريف تشغيلية 

االيرادات من عمليات التشغيل

إيرادات أخرى

مصاريف عمومية وإدارية

إستهالك

تكاليف التمويل 

ربح الفرتة

إيرادات شاملة أخرى 

إجÜيل الدخل الشامل للفرتة

العائد األسايس واملخفف للسهم 

(العائد إىل املساهمà بالرشكة األم بالريال القطري)



بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠
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 March 31
 2020

QR

31 December 
2019

(Audited)
QR

109,505
744,194,358
65,414,594
6,283,231

19,638,516
 30,677,197 

1,164,709,484
2,031,026,886

 
28,362,593
2,566,285

72,709,532
103,638,410

2,134,665,295

95,800
744,194,358
65,544,094
5,694,179

19,638,516
 30,677,197 

1,157,339,710
2,023,183,854

28,805,759
2,644,002

71,973,058 
103,422,819

2,126,606,673

املوجودات 

املوجودات غ� املتداولة 

ممتلكات ومعدات 

إستثÜرات عقارية 

مرشوع قيد التنفيذ 

حق إستخدام املوجودات

إستثÜرات مالية

إستثÜرات وكالة

عقود إيجار Ùويلية مدينة

املوجودات املتداولة 

عقود إيجار Ùويلية مدينة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

أرصدة لدى بنوك إسالمية ونقد

إج�يل املوجودات 

31 مارس
2020

ريال قطري

31 ديسمرب
2019

(مدققة)
ريال قطري



بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠
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1,157,625,000
54,902,696
12,056,169

1,224,583,865
 
 

617,043,303
4,933,351
2,394,239

624,370,893
 

176,813,148
2,772,500

106,124,889
285,710,537
910,081,430

2,134,665,295

1,157,625,000
54,902,696
18,306,414

1,230,834,110
 
 

600,113,046
3,558,379
2,551,670

606,223,095
 

176,813,148
3,471,994

109,264,326
289,549,468
895,772,563

2,126,606,673

حقوق املساهم
 واملطلوبات

 
حقوق املساهم

رأس املال

 ãإحتياطي قانو

أرباح مدورة

إج�يل حقوق 

مطلوبات غä متداولة 

تسهيالت Ùويل إسالمية

مطلوبات عقود إيجار 

 àمكافأة نهاية الخدمة للموظف

املطلوبات املتداولة 

تسهيالت Ùويل إسالمية 

مطلوبات عقود إيجار 
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

إج�يل املطلوبات

إج�يل حقوق املساهم
 واملطلوبات

31 مارس
2020

ريال قطري

31 ديسمرب
2019

(مدققة)
ريال قطري


