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املستثـمـر



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).

تعمل الشركة باالتفاق مع احكام الشريعة االسالميه ، وتتخصص في االستثمار العقاري والتطوير مثل: إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية ، الدراسات العقارية 
واالستشارات ، المقاوالت ، وكاالت الصيانة والسمسرة والعموالت والتمثيل التجاري والعقاري المتعلق بالملكية والتسويق وأدارة المباني والمرافق والمعدات واالجهزه 
الميكانيكية والكهربائية واالستيراد والتصدير المتعلقة 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 رشكة مزايا



املشاريع



 ً

۲۰۲۲،

فندق جلوريا



برج سكني - الواجهه البحرية - لوسيل
مت توقيع عقد تطوير وإدارة أرض يف الواجهة البحرية بالوسيل بني رشكيت 

مزايا للتطوير العقاري ورشكة المناء العقارية. ويقع املرشوع مبارشة عىل 

وحدة   ١٢٠ مايقارب  ويضم  طابقًا،   ٢١ بإرتفاع  البحرية  الواجهة  شاطئ 

سكنية متنوعة بني شالهيات وشقق سكنية مكونة من ٢-٤ غرف نوم، مكا يضم 

الربج مجموعة من املرافق التجارية ووسائل الراحة مهنا صالة رياضية وبركة 

سباحة. سيمت البدء يف تطوير املرشوع فور اإلنهتاء من اإلجراءات القانونية 

املطلوبة. واملتوقع اإلنهتاء وتسلمي املرشوع خالل ٣٠ هشرًا.
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