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أهـــاًل بكــــم
فـي عـــالــــم كيبــكــــو

تعتبر مجموعة شركات شركة مشاريع الكويت )القابضة(، مبا لديها من أصول 
موحدة حتت إدارتها أو سيطرتها تزيد فـي مجموعها عن حوالي 32 مليار دوالر 
أمريكي، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى منطقة الشرق األوسط 
تضم  محفظة  فـي  رئيسية  ُملكية  املجموعة حصص  متتلك  أفريقيا.  وشمال 

حوالي 60 شركة عاملة فـي 24 دولة.

حققت استراتيجية الشركة القائمة على االستحواذ وبناء وتطوير وبيع الشركات 
فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جناحاً على مدى أكثر من 30 عاماً. 
التركيز بشكل  وأصبح للشركة بفضل هذه االستراتيجية محفظة متنوعة مع 
أساسي على اخلدمات املالية، اإلعالم، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم. 
الرئيسية حصص  لشركاتها  والزميلة  التابعة  الشركات  من خالل  كما متتلك 

ُملكية فـي قطاعي التعليم والصحة.

وشهد عام 2019 حتقيق الشركة العام الثامن والعشرين على التوالي من الربحية 
ونحن فخورون بحجم النمو الذي حققته الشركة خالل هذه الفترة. لقد ارتفع 
حجم أصول الشركة الذي كان يبلغ 220 مليون دوالر أمريكي فـي عام 1990 
مجموعة  فـي  للشركة  السليمة  االستثمارية  االستراتيجية  بفضل  كبير  بشكل 
فـي  واخلدمات  والعقار  الصناعة  فـي مجال  تعمل  التي  الشركات  من  واسعة 

الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نسلط الضوء فـي عدد هذا العام من عالم كيبكو على أحد إجنازات املجموعة 
والتي تُضاف إلى سلسلة جناحاتها عبر السنني حيث نبرز القطاع العقاري فـي 
املجموعة. استحوذت شركة املشاريع فـي عام 1995 على حصة ُملكية رئيسية 
إطار  فـي  وذلك   ،1973 عام  فـي  تأسست  التي  املتحدة  العقارات  شركة  فـي 
برنامج اخلصخصة الذي أطلقته احلكومة الكويتية. ومنذ ذلك احلني حققت 
العقارات املتحدة منواً ملحوظاً حيث حتولت إلى إحدى أبرز شركات التطوير 
العقاري فـي املنطقة. تعمل الشركة فـي جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من خالل عدد من الشركات التابعة التشغيلية واالستثمارية، 

وخاصة فـي الكويت وسلطنة ُعمان واألردن ولبنان ومصر.

يحذونا األمل أن تستمتعوا بقراءة قصة شركة املشاريع الناجحة فـي القطاع 
العقاري.
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شركة العقارات المتحدة 

تعد شركة العقارات املتحدة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة فـي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 
تأسست شركة   .2019 عام  نهاية  فـي  كما  أمريكي  دوالر  مليار   2 حوالي 
العقارات املتحدة مبوجب مرسوم أميري فـي العام 1973 ومت إدراجها فـي 

بورصة الكويت عام 1984.

تعمل العقارات املتحدة فـي عدة بلدان فـي منطقة الشرق األوسط وشمال 
أنشطة  تتركز  التابعة.  االستثمارية  الشركات  من  أفريقيا من خالل عدد 
وتتضمن  العقارات،  وتطوير  العقارية  العمليات  على  الرئيسية  الشركة 
املنتجعات،  الفنادق،  التجارية،  املجّمعات  للشركة  االستثمارية  احملفظة 

املباني السكنية، مراكز التسوق، واملباني واألبراج اإلدارية.

املنشآت  وإدارة  واملقاوالت،  اإلنشاءات،  أيضاً  الشركة  عمليات  تشمل 
واملشاريع من خالل العديد من الشركات التابعة لها. تنتشر محفظة أصول 
من  العديد  خالل  من  البلدان  من  عدد  فـي  جغرافياً  وأعمالها  الشركة 
األصول مثل مارينا وورلد، وفندق مارينا وبرج كيبكو فـي الكويت، صاللة 
مول  العبدلي  ُعمان،  فـي سلطنة  رزيدنسز  جاردنز  مول وصاللة  جاردنز 
فـي األردن، روشة فيو 1090 فـي لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس 
وفندق والدورف أستوريا فـي مصر، أسوار رزيدنسز فـي مصر وأسوفيد 

فـي املغرب.

 www.urc.com.kw    +965 1805225    urc_kw
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الشيخة بيبي ناصر صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

شركة العقارات المتحدة

تتولــى الشــيخة بيبــي ناصــر صبــاح األحمــد الصبــاح منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة العقــارات 
املتحــدة، وهــو املجلــس الــذي انضمــت إليــه بصفــة عضــو فـــي عــام 2006. تتمتــع الشــيخة بيبــي بخبــرة 
تزيــد عــن 12 عامــاً فـــي املجــال اإلداري، حيــث شــاركت مــن خــالل عضويتهــا فـــي مجلــس اإلدارة فـــي 
العديــد مــن اللجــان املتخصصــة فـــي األعمــال اإلداريــة واملاليــة والتشــغيلية املتعلقــة بعمليــات وأنشــطة 

الشــركة. 

حتمــل الشــيخة بيبــي ناصــر الصبــاح شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة نيــو ســكول فـــي مدينــة نيويــورك 
األمريكيــة حيــث تخرجــت منهــا فـــي عــام 2003، ولهــا العديــد مــن اإلســهامات االجتماعيــة واإلنســانية 
باعتبارهــا رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة العمــل االجتماعــي، وهــي منظمــة مجتمــع مدنــي كويتيــة 
تســتهدف حمايــة حقــوق العمــال. مت مؤخــراً منحهــا لقــب ســفيرة النوايــا احلســنة مــن قبــل املنظمــة 
الدوليــة للهجــرة تقديــراً للجهــود التــي تقــوم بهــا علــى الصعيــد اإلنســاني ومســاهماتها اإلنســانية 
واالجتماعيــة التــي أهلتهــا لنيــل هــذا اللقــب. كمــا حــازت علــى جائــزة تشــايلوت املرموقــة تقديــراً 
لعملهــا املســتمر واجلهــود التــي تبذلهــا فـــي ســبيل تعزيــز حقــوق اإلنســان فـــي منطقــة اخلليــج العربــي.
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مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة
شركة العقارات المتحدة

انضــم الســيد حــوا إلــى شــركة العقــارات املتحــدة يف منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة يف عــام 
2020. والســيد حــوا أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة يف مجموعــة شــركة مشــاريع الكويــت منــذ أكثــر 
مــن 19 عامــاً، حيــث انضــم إلــى إدارة املاليــة واحملاســبة يف الشــركة عــام 2001، وتولــى مؤخــراً منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لعمليــات املجموعــة حيــث يقــود املاليــة والعمليــات. كمــا أنــه عضــو يف مجالــس إدارة 

العديــد مــن الشــركات التابعــة.

يتمتــع الســيد حــوا بخبــرة كبيــرة يف العديــد مــن القطاعــات التــي تنشــط فيهــا مجموعــة املشــاريع مبــا 
يف ذلــك قطاعــي العقــارات واخلدمــات املاليــة. ويف إطــار اســتراتيجية شــركة املشــاريع، عمــل الســيد 
حــوا علــى تقــدمي املشــورة للعديــد مــن شــركات املجموعــة بشــأن التوجهــات االســتراتيجية، والتخطيــط 

املالــي واحلوكمــة.

يحمــل الســيد حــوا شــهادة املاجســتير يف إدارة األعمــال التنفيذيــة مــن جامعــة الدراســات العليــا 
لــإدارة يف باريــس وهــو خّريــج اجلامعــة األمريكيــة اللبنانيــة، وأكمــل برنامــج إدارة األعمــال يف كليــة 

ــي الواليــات املتحــدة. هارفــارد كمــا يحمــل العديــد مــن الشــهادات مــن مؤسســات مرموقــة فـ
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1973

تأسيس شركة العقارات 
املتحدة، التي تتخذ من 

الكويت مقراً رئيسياً لها، 
كشركة مساهمة كويتية 
وذلك مبوجب مرسوم 

أميري.

أسست شركة العقارات 
املتحدة شركة املباني 

املتحدة املتخصصة فـي 
قطاع البناء واملقاوالت. 

1975

محفظة شركة العقارات 
املتحدة تضم 15 مشروعاً 
داخل الكويت وأصوالً فـي 
مدينة بوسطن األمريكية.

1976

تطوير مجّمع بيبي السكني 
مبنطقة الدعية فـي 

الكويت.

1978

تطوير سوق املسيل وهو 
مجمع متعدد االستخدامات 

فـي مدينة الكويت.
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1983

تطوير مجّمع أنوار الصباح 
السكني فـي مدينة الكويت.

1984

تطوير مجّمع الرحاب 
التجاري مبنطقة حولي فـي 

الكويت.

1979

تطوير سوق املتحدة وهو 
مجّمع متعدد االستخدامات 

فـي مدينة الكويت.

1985

تطوير مجّمع التعمير 
السكني فـي منطقة بنيد 

القار فـي الكويت.

1986

إجناز املسجد الكبير، وهو 
أكبر مسجد فـي الكويت، 

ويتميز بتصميمه والهندسة 
املعمارية اإلسالمية.
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2000

إطالق العالمة التجارية 
اجلديدة للشركة.

2001

العقارات املتحدة تصبح 
الشركة األولى فـي القطاع 

العقاري التي حتصل 
سنداتها على تصنيف 

بدرجة -BBB من قبل وكالة 
التصنيف االئتماني كابيتال 

إنتليجنس.

1997

تطوير عالم املارينا وهو أول 
مجّمع متعدد االستخدامات 

فـي منطقة الساملية، 
وكذلك منتزه صالح شهاب 

السياحي فـي منطقة 
اجلليعة فـي الكويت.

2003

تطوير الواجهة البحرية 
لعالم املارينا فـي منطقة 

الساملية.

2006

تطوير فندق سفير 
بحمدون فـي لبنان.
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2008

تأسيس الشركة املتحدة 
إلدارة املرافق وهي إحدى 

الشركات الرائدة فـي مجال 
إدارة املرافق.

2009

تطوير العبدلي مول وهو 
أول مركز تسوق ضمن 
مشروع تطوير منطقة 
العبدلي فـي العاصمة 

األردنية عّمان.

2007

تطوير فندق فيرمونت 
مبدينة القاهرة فـي مصر.

2010

تطوير مشروع أسوار 
رزيدنسز مبدينة القاهرة 

اجلديدة فـي مصر ومشروع 
الروشة فيو 1090 مبنطقة 

الروشة فـي العاصمة 
اللبنانية بيروت.
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2012

إفتتاح برج كيبكو والذي 
ميثل حتفة معمارية متميزة 
متعددة االستخدامات فـي 

قلب العاصمة الكويتية.

متلّك الشركة ملشروع 
الروشة فيو 1090 بنسبة 
100% من خالل صفقة 
تبادل أصول مع شركة 

فردان العقارية القابضة 
فـي لبنان.

2013

إفتتاح مشروع صاللة 
جاردنز مول وهو أول مركز 
جتاري مبدينة صاللة فـي 

سلطنة ُعمان.

حصول الشركة على قرض 
بقيمة 80 مليون دوالر 

أمريكي من البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية 
لتمويل مشروع العبدلي 

مول.

إصدار سندات بقيمة 60 
مليون دينار كويتي.

2016

افتتاح العبدلي مول فـي 
العاصمة األردنية عّمان.

إجناز مشروع أسوار 
رزيدنسز فـي مدينة 

القاهرة اجلديدة.

2014

رفع تصنيف سندات 
العقارات املتحدة إلى 
BBB من قبل وكالة 

التصنيف اإلئتماني كابيتال 
إنتليجنس.

افتتاح العبدلي بوليفارد فـي 
العاصمة األردنية عّمان.

2015

استكمال مشروع الروشة 
فيو 1090 فـي بيروت.

استحواذ الشركة على 2 
مليون متر مربع لتطوير 

مشروع مبدينة مراكش فـي 
املغرب.

12

شركة العقارات المتحدة



2018

استكمال العقارات املتحدة 
بنجاح إصدار سندات 
بقيمة 60 مليون دينار 

كويتي ألجل خمس سنوات.

متلّك العبدلي مول بنسبة 
100% بعد إمتام صفقة 
تبادل أصول بني شركة 

العبدلي مول وشركة 
العبدلي بوليفارد.

2017

مّتلك أراضي فـي ضاحية 
حصة املبارك، أول 

منطقة شاملة ومتعددة 
االستخدامات فـي الكويت.

إجناز مشروع مركز 
املرحومة سلوى صباح 

األحمد الصباح للخاليا 
اجلذعية واحلبل السّري.

استحواذ شركة املباني 
املتحدة على حصة ُملكية 

بنسبة 40% فـي شركة 
إنشاء القابضة املتخصصة 

مبواد البناء واإلنشاء.

2019

توقيع الشركة مع ماريوت 
الدولية على اتفاقية إطالق 

منتجع سانت ريجيس 
فـي مشروع أسوفيد فـي 

مراكش.

إطالق أعمال البناء فـي 
مشروع أبراج حصة 

السكني فـي ضاحية حصة 
املبارك.
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أبراج حصة  
من قلب ضاحية حّصة المبارك النابضة 

بالحياة، يطل مشروع أبراج حصة مباشرة على 
الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت.

 www.hessahtowers.com    +965 1800150    urc_kw
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يضــم البرجــان شــقق ســكنية ودوبلكــس وتــاون هــاوس ممــا يوفــر 
ــة  ــة ســكنية فريــدة جتمــع بــني الفخامــة والرفاهي للســكان جترب
وذلــك فـــي محيــط تنتشــر فيــه األنشــطة التجاريــة املتنوعــة، 
مبــا فـــي ذلــك املتاجــر ومحــالت التجزئــة واملطاعــم واملقاهــي 
باإلضافــة إلــى الشــقق الفندقيــة والعيــادات الطبيــة واملكاتــب 

التجاريــة.
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ــاء  ــراً مربعــاً ومســاحة بن ــغ 5.500 مت يتألــف كل مــن البرجــني مــن 40 طابقــا، وذلــك علــى مســاحة أرض تبل
إجماليــة تعــادل 70 ألــف متــر مربــع، ليشــكال معــاً مشــروع أبــراج حصــة، الــذي مت تصميمــه بواســطة إحــدى 
أبــرز شــركات التخطيــط والتصميــم فـــي منطقــة الشــرق األوســط، وهــي شــركة إس إس إتــش العامليــة، وذلــك 

بالتعــاون مــع شــركة نبيــل غــالم للهندســة املعماريــة والتخطيــط ذات الشــهرة العامليــة.
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توفــر أبــراج حصــة أيضــا، مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات الترفيهيــة واخلاصــة، والتــي تضــم حمــام ســباحة، 
مركــز رياضــي، حدائــق، صالــة ألعــاب لألطفــال، أماكــن ترفيهيــة خاصــة بالنــزالء، ومواقــف ســيارات متعــددة 
األدوار للنــزالء والضيــوف، لتضيــف بذلــك جتربــة ســكنية معاصــرة جتمــع بــني احلداثــة واخلصوصيــة. 
وبالفعــل، ســيتم تزويــد هــذا الصــرح اجلديــد بأحــدث أجهــزة األمــن مــع طاقــم أمنــي حلراســة املجّمــع الســكني. 
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بيوت حصة  
يعد بيوت حصة أحدث مشروع سكني 

راقي، وهو يقع في ضاحية حصة المبارك، 
أول منطقة شاملة ومتعددة االستخدامات 
يقوم ببنائها وتشييدها القطاع الخاص في 
الكويت. صمم الشكل الهندسي للمشروع 

بشكل يحاكي األساليب المعمارية التقليدية 
وهو يتميز بالبساطة واألصالة والخصوصية. 

وبفضل موقعه االستثنائي على شارع الخليج 
العربي وعلى مقربة من مدينة الكويت، 

ينفرد مشروع بيوت حصة بأعلى مستويات 
الفخامة والرفاهية وسط مجتمع سكني 

جديد بتصميم فريد ومعاصر.

مشاريع مستقبلية - لمزيد من المعلومات:

 www.byouthessah.com    +965 1800150    urc_kw
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مت تصميم بيوت حصة من قبل شركة إس إس إتش لالستشارات 
فـــي  والتصميــم  التخطيــط  شــركات  أبــرز  إحــدى  الهندســية، 
منطقــة الشــرق األوســط. يتألــف املشــروع مــن مبنيــني علــى 
ارتفــاع 12 طابقــاً لــكل منهمــا، حيــث يتضمــن 105 شــقة فاخــرة 
و40 تــاون هــاوس مت تصميمهــا وفــق أعلــى مســتويات الفخامــة 
والرفاهيــة وســط طبيعــة ناضــرة وبإطاللــة علــى اخلليــج العربــي 

وعلــى مقربــة مــن قلــب مدينــة الكويــت النابضــة.

ــوم مبســاحة معيشــية  ــي ن ــي تتألــف مــن غرفت ــع الشــقق الت تتمت
عصريــة مــع شــرفات خاصــة بهــا، كمــا تضــم بعــض الشــقق فـــي 
الطوابــق العليــا تراســات مميــزة، لتتناغــم بإطــالالت رائعــة جتمــع 
ــت  ــراج الكوي ــي، وأب ــج العرب ــني ســاحل اخللي ــة ب املناظــر اخلالب

وســماء املدينــة. 
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ــز  ــة وتتمي ــى مســتويات الفخامــة والرفاهي ــة، فإنهــا تتســم بأعل ــاون هــاوس، وهــي بيــوت ســكنية راقي أمــا الت
بتصاميمهــا احلديثــة وطابعهــا املعمــاري الــذي ينســجم مــع البيئــة الكويتيــة التقليديــة. حيــث تتكــون البيــوت مــن 
4 غــرف نــوم مــع مســاحة معيشــية رحبــة ومســبح خــاص بوســط البيــت يســمح تصميمــه بتســلل أشــعة الشــمس 
ــى ســرداب مجهــز  ــارة عل ــر فتحــة ســماوية إلضــاءة أنحــاء املــكان. تشــتمل بعــض البيــوت املخت ــة عب الطبيعي
ــة  ــن الرحاب ــد م ــاء املزي ــزوار إلضف ــة إلســتقبال ال ــددة االســتخدامات أو كديواني ــة متع ــرة لغرف مبســاحة كبي
واخلصوصيــة. حيــث ميكــن الوصــول إليهــا مباشــرة عبــر املدخــل الرئيســي للبيــت وكذلــك مــن خــالل موقــف 

الســيارات بالســرداب عبــر مدخــل خــاص. 

يقــع مشــروع بيــوت حصــة علــى مســاحة أرض تبلــغ حوالــي 13,000 متــر مربــع، ويضــم العديــد مــن املرافــق 
واخلدمــات املتميــزة للبرجــني الســكنيني وتشــمل مســبح، ونــادي صحــي، وتراســات خارجيــة، وغرفــة متعــددة 
األغــراض إضافــة إلــى منطقــة ألعــاب لألطفــال. ويجــاور املشــروع أيضــاً مجموعــة مــن املتاجــر ومحــالت 
التجزئــة وكذلــك املطاعــم واملقاهــي باإلضافــة إلــى الشــقق الفندقيــة لتالقــي تطلعــات املجتمــع الســكني فـــي 

ضاحيــة حصــة املبــارك مــع مفهــوم جديــد لنمــط حيــاة عصريــة.
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أسوار رزيدنسز
أسوار رزيدنسز هو ُمجمع سكني يقع على 

الجانب الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة 
والتي يتم تطويرها على ُبعد 40 كيلومترا 

من محافظة القاهرة بمصر. 

 www.urc.com.kw    +965 1805225    urc_kw

33

السكني



34

السكني



ــاد  يضــم املشــروع 75 فيــال مكونــة مــن ثالثــة طوابــق باإلضافــة إلــى حدائــق عامــة ون
ــة لألطفــال. رياضــي وحمــام ســباحة وملعــب تنــس وأماكــن ترفيهي
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مت تقســيم الفلــل علــى أربــع مجموعــات علــى مســاحة تزيــد عــن 105,373 متــر مربــع، 
تضــم كل مجموعــة فـــي املتوســط 18 فيــال مت بناؤهــا بترتيــب اســتراتيجي معــنّي بغــرض 
توفيــر أكبــر قــدر مــن اخلصوصيــة لــكلِّ فيــال، وإتاحــة التنقــل والوصــول إلــى الطــرق 

الرئيســية بــكل ســهولة.
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يوفــر  املشــروع 150 موقــف للســيارات، كمــا أن املدخــل إلــى 
املجّمــع هــو عبــر بوابتــني رئيســيتني تتوفــر فيهمــا حراســة علــى 

ــدار الســاعة. م
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الروشة فيو 1090 
بإطاللة ساحرة على البحر المتوسط وصخرة 

الروشة الشهيرة فـي العاصمة اللبنانية 
بيروت، يقع الروشة فيو 1090.

 www.raoucheview.com    +965 1805225    urc_kw
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ــة قدرهــا 43,450  ــاء إجمالي ــى مســاحة بن ــو 1090 هــو مشــروع ســكني عل الروشــة في
متــر مربــع وبارتفــاع 22 دور. يتضمــن املشــروع 40 شــقة ســكنية و2 بنتهــاوس دوبلكــس 
متوفــرة للبيــع. حتتــوي الشــقة الواحــدة علــى 4 غــرف نــوم بجانــب اخلدمــات اخلاصــة 

والترفيهيــة األخــرى املتاحــة للســكان. 
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 1090 فيــو  الروشــة  مشــروع  خصــص 
مــن  مربعــاً  متــراً   760 قدرهــا  مســاحة 
النــوادي الرياضيــة والتــي تشــمل صالــة 
ألعــاب رياضيــة وحمــام ســباحة وســاونا 
وحمــام بخــار. ومســاحة أخــرى قدرهــا 
2,250 متــر مربــع مــن حدائــق وأماكــن 

ســباحة  حمــام  تشــمل  كمــا  ترفيهيــة 
خارجــي وآخــر لألطفــال وأماكــن للجلــوس 

للســيارات. ومواقــف 
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المنطقة التجارية
في ضاحية حصة المبارك  
ُتعد المنطقة التجارية في ضاحية حصة 

المبارك، والتي صممت من قبل مكتب 
نيكين سيكي وبالتعاون مع المكتب العربي 
لالستشارات الهندسية، أحدث وجهة فريدة 
للسكان والرواد لما توفره من أسلوب حياة 

عصرية صممت لترتقي بمفهوم الراحة 
والرفاهية إلى مستويات جديدة. 

مشاريع مستقبلية - لمزيد من المعلومات:

 www.urc.com.kw    +965 1800150    urc_kw
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ــة املتنوعــة متاجــر ومحــالت للتجزئــة وكذلــك املطاعــم واملقاهــي باإلضافــة إلــى  وتتضمــن األنشــطة التجاري
ــة. ــة واملكاتــب التجاري ــادات الطبي ــة والعي الشــقق الفندقي
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برج كيبكو 
يقع برج كيبكو، الذي تم افتتاحه عام 2012، 

فـي الوسط المالي لمدينة الكويت، وهو 
يتميز بإطاللة بانورامية ساحرة من جميع 
االتجاهات على مدينة الكويت والخليج 

العربي، ليكون بذلك أحد أرقى المشاريع 
متعددة االستخدامات فـي الكويت. 

 www.urc.com.kw    +965 1805225    kipcotower
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ــى امتــداد 60 طابقــاً، وهــو يتميــز بروعــة  يرتفــع بــرج كيبكــو عل
ــة  ــه الزجاجي ــاالً بواجهت ــزدان شــكاًل وجم ــاري لي ــه املعم تصميم
ويتــألأل مســاًء بألوانــه املختلفــة ليقــف شــاهداً كإحــدى الصــروح 

العمرانيــة الشــامخة فـــي ســماء مدينــة الكويــت.  
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ميتــد البــرج علــى مســاحة 4,850 متــر مربــع ومســاحة بنــاء إجماليــة قدرهــا 101,629 متــر مربــع، وهــو يضــم 
مجموعــة واســعة مــن املكاتــب التجاريــة تتــوزع فـــي الطوابــق العليــا إضافــة إلــى مســاحات جتاريــة متتــد علــى 

األدوار األربعــة األولــى، ليتضمــن مزيجــاً مــن احملــالت واملطاعــم واملقاهــي باإلضافــة إلــى نــاد صحــي. 
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ويضــم البــرج عشــرة طوابــق ســكنية تضــم شــقق فاخــرة صممــت 
بأحــدث املعاييــر فـــي الهندســة والعمــارة، حيــث مت جتهيزهــا 
باإلضــاءة  التحكــم  مــن  الُســكان  مُتكــن  متطــورة،  بتكنولوجيــا 
والتكييــف والســتائر والتدفئــة ووظائــف منزليــة أخــرى مــن خــالل 
شاشــات تعمــل باللمــس أو بالتحكــم الصوتــي. يشــمل البــرج أيضاً 

مواقــف ســيارات متعــددة األدوار تتســع إلــى 953 ســيارة.  
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برج الشهيد 
يقع برج الشهيد بالقرب من برج 

كيبكو وبرج المدينة بمنطقة شرق 
فـي مدينة الكويت.

 www.urc.com.kw    +965 1805225    urc_kw
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يضــم بــرج الشــهيد مجموعــة مــن املكاتــب التجاريــة علــى مســاحة 
قدرهــا 1,814 متــر مربــع ومســاحة مبنيــة تبلــغ 12,717 متــر 
مربــع، ويتميــز بإطاللتــه املميــزة علــى البحــر ومناظــر املدينــة 
اخلالبــة. مت تطويــر بــرج الشــهيد فـــي عــام 1999، مــن قبــل 
شــركة العقــارات املتحــدة وذلــك قبــل بيعــه إلــى إحــدى شــركاتها 
التابعــة، شــركة أبــراج املتحــدة القابضــة، والتــي تركــز أنشــطتها 

ــر العقــاري.  ــى االســتثمار والتطوي عل

ــة  ــة للبــرج املطل ــد الســاحة األمامي يوجــد مواقــف للســيارات عن
علــى شــارع خالــد بــن الوليــد، وأيضــا مواقــف متعــددة األدوار 

خلــف البــرج تتســع إلــى 953 ســيارة.
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برج المدينة
يقع برج المدينة في قلب مدينة 

الكويت، وعلى مقربة من برج 
كيبكو وبرج الشهيد فـي وسط 

منطقة شرق.

 www.urc.com.kw    +965 1805225    urc_kw
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يقــع بــرج املدينــة يف منطقــة شــرق بالقــرب مــن بــرج كيبكــو 
1,200 متــر مربــع،  الشــهيد وهــو ميتــد علــى مســاحة  وبــرج 
ومســاحة بنــاء إجمالــي تبلــغ 8,636 متــر مربــع، وبارتفــاع 22 
ــة  ــي األدوار األرضي ــة فـ ــرج مــن أماكــن جتاري طابقــاً. يتكــون الب
ومكاتــب جتاريــة فـــي الطوابــق العليــا، فضــاًل عــن وجــود مواقــف 
للســيارات عنــد الســاحة األماميــة للبــرج املطلــة علــى شــارع خالد 
ــف البــرج تتســع  ــد، وأيضــا مواقــف متعــددة األدوار خل ــن الولي ب

ــى 953 ســيارة.  إل

يف عــام 2002، قامــت شــركة العقــارات املتحــدة بشــراء بــرج 
ــى إحــدى شــركاتها  ــي عــام 2006 إل ــه فـ ــم قامــت ببيع ــة ث املدين
التابعــة، شــركة أبــراج املتحــدة القابضــة، والتــي تركــز أنشــطتها 

علــى االســتثمار والتطويــر العقــاري.
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المجّمعات
التجارية
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عالم المارينا
يمثل عالم المارينا عالمة مميزة ضمن المشاريع متعددة 

االستخدامات فـي واحدة من أشهر مناطق التسوق الرئيسية 
بدولة الكويت، حيث يقع عالم المارينا على شارع الخليج 
العربي فـي منطقة السالمية ويمتد على مساحة تتجاوز 

225,945 مترًا مربعًا. يضم عالم المارينا العديد من المرافق 
منها مارينا مول، مارينا كريسنت، نادي المارينا لليخوت، مارينا 

ويفز، مارينا واك وفندق المارينا.

 www.urc.com.kw    +965 1805225    themarinamall

71

المجّمعات التجارية



72

المجّمعات التجارية



مارينا مول 

يعتبــر أحــد أشــهر مراكــز التســوق والترفيــه فـــي دولــة الكويــت وبــه أكثــر مــن 120 عالمــة 
جتاريــة عامليــة ويبلــغ إجمالــي املســاحة التأجيريــة نحــو 30,589 متــراً مربعــاً. يضــم 
عالــم املارينــا، مــن بــني مرافقــه، فنــدق املارينــا مــن فئــة اخلمــس جنــوم الــذي يحتــل 
مكانــا متميــزا علــى الشــاطئ. يضــم الفنــدق 91 غرفــة باإلضافــة الــى عــدد مــن املرافــق 
واخلدمــات الترفيهيــة. وتتولــى إدارة الفنــدق قاعــة ســلوى صبــاح األحمــد للمناســبات التــي 

ــدُّ أحــد املكونــات الرئيســية لعالــم املارينــا. تتســع لغايــة 800 شــخص والتــي تُع

ــع  ــي جمي ــي املضــيء بأشــعة الشــمس فـ ــب تصميمــه الداخل ــا مــول، بجان ــز مارين يتمي
أركانــه، بوجــود قبــة زجاجيــة كبيــرة تقــع فـــي الســاحة الرئيســية، حتــوي مطاعــم 
ومقاهــي مختــارة. ويرتبــط بشــكل مشــترك عبــر جســر زجاجــي يســتطيع الــزوار مــن 
ــا مــول إلــى مارينــا كريســينت املطــل علــى اخلليــج العربــي. خاللــه االنتقــال مــن مارين
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مارينا كريسينت 

مارينــا مــول مرتبــط عبــر جســر زجاجــي مبارينــا كريســينت املــكان الــذي يســتطيع فيــه 
ــغ 3,212  الــزوار االســتمتاع بأكثــر مــن 20 مطعمــاً ومقهــى علــى مســاحة تأجيريــة تبل
متــر مربــع. يتميــز مارينــا كريســنت مبوقعــه اخلــالب املطــل علــى شــواطئ اخلليــج 

العربــي.
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مارينا ويفز ومارينا واك

وبالقــرب مــن مارينــا كريســنت يقــع نــادي مارينــا لليخــوت الــذي تتســع مســاحته لعــدد 
ــة  ــى طــول الواجهــة البحري ــا واك عل ــا ويفــز ومارين ــد كل مــن مارين 126 مرســى. وميت

ويضــم مرافــق للتنــزه وممارســة رياضــة املشــي باإلضافــة إلــى مزيــج مــن املطاعــم 
واملقاهــي املنفــردة علــى مناظــر رائعــة للخليــج العربــي ليســتقطب الباحثــني عــن الراحــة 

ــة.  والرفاهي

77

المجّمعات التجارية



78

المجّمعات التجارية



79

المجّمعات التجارية



80

المجّمعات التجارية



نادي المارينا لليخوت

يقع نادي املارينا لليخوت بالقرب من مارينا كريسنت وهو يتسع لعدد 126 يخت.
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العبدلي مول
يمتد العبدلي مول وهو من مرتكز التسوق 
المتكاملة على مساحة تزيد على 227 ألف 

متر مربع في العاصمة األردنية عّمان. 

 www.abdalimall.com    +962 6 4006800    abdalimall
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ــد يدمــج  ــم جدي ــع بتصمي ــع، ويتمت ــر مرب ــف مت ــر مــن 55 أل ــة للمشــروع أكث ــة اإلجمالي ــغ املســاحة التأجيري تبل
ــة مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن  ــة تســوق متكامل ــة لتقــدمي جترب ــة واخلارجي ــة الداخلي املســاحات التجاري
العالمــات التجاريــة العامليــة واملطاعــم واملقاهــي وخيــارات الترفيــه املتنوعــة، ومجمع ســينما يضــم أحدث صاالت 
العــرض ومنطقــًة متميــزة يف الهــواء الطلــق لالســتمتاع بالطعــام. يتمتــع املشــروع أيضــاً مبزايــا تصميــم مبتكــرة 
ــة، وأنظمــة مســتدامة لتكييــف  ــاه والطاقــة، واإلضــاءة الطبيعي ــى املي ــل احلفــاظ عل ــى االســتدامة، مث تركــز عل
الهــواء، والنظــام الذكــي إليقــاف الســيارات. وقــد حظــي العبدلــي مــول بشــهرة واســعة بعــد أن وقــع عليــه اختيــار 
معــرض ســيتي ســكيب العاملــي ومؤمتــره 2016 للحصــول علــى جائــزة “أفضــل مشــروع جتــاري” يف فئــة األســواق 

الناشــئة باملشــاريع التجاريــة )البنــاء(.
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صاللة جاردنز مول
يعد صاللة جاردنز مول، الحائز على جوائز 

عالمية، أول مركز تسوق متكامل يقع فـي 
قلب مدينة صاللة فـي سلطنة ُعمان على 

بعد 10 دقائق بالسيارة من المطار مما 
يجعله خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن 
الراحة والرفاهية. حيث يمتد مركز التسوق 

على مساحة بناء إجمالية قدرها 86,000 
متر مربع.

 www.urc.com.kw    +965 1805225    salalahgardensmall
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مــن  واســعة  مجموعــة  بوجــود  مــول  جاردنــز  صاللــة  يتميــز 
كذلــك  واحملــالت  املتاجــر  فـــي  العامليــة  التجاريــة  العالمــات 
املطاعــم واملقاهــي ومراكــز التســلية والترفيــه، إلــى جانــب ســوق 
ــي املدينــة. ويــزدان املــول  تقليــدي وصالــة ســينما هــي األولــى فـ
روعــة معماريــة فريــدة يجمــع بــني الطــراز الُعمانــي التقليــدي 

املعاصــر. الداخلــي  والتصميــم 

الطبيعيــة ومســاحاتها  تتميــز مبناظرهــا  املــول حديقــة  يضــم 
اخلضــراء لتتيــح للــرواد والــزوار اجللــوس واالســتمتاع فيهــا. 
ويحتــوي املــول علــى مجموعــة واســعة مــن املرافــق واخلدمــات، 
تشــمل منطقــة ألعــاب لألطفــال، واســتراحة للســيدات، باإلضافــة 
إلــى منطقــة مخصصــة لتنظيــم األنشــطة والفعاليــات علــى مــدار 

العــام. 
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 الفنادق
والترفيــه
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فندق المارينا 
يقع فندق المارينا مباشرة على الخليج 

العربي ويتمتع بإطاللة بانورامية مميزة على 
مسافة قريبة من عالم المارينا فـي منطقة 
السالمية، أحد أشهر مناطق التسوق والترفيه 

فـي دولة الكويت.

 www.marinahotel.com    +965 22230030    marinahotelkuwait
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يعتبــر الفنــدق مــن فئــة خمــس جنــوم حائــز علــى جائــزة عامليــة ويضــم 91 غرفــة فاخــرة صممــت بدقــة 
وعنايــة لتضيــف للنــزالء جتربــة ضيافــة فريــدة.  ويضــم مجموعــة  مــن املرافــق التــي تلبــي احتياجــات النــزالء 

ــه الفنــدق. والزائريــن وتتوافــق مــع املســتوى الراقــي الــذي يتميــز ب
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يضــم فنــدق املارينــا مجموعــة واســعة مــن املرافــق واخلدمــات يشــمل شــاطئ خــاص وثــالث مســابح ونــادي 
صحــي وســبا ذو مســتوى عاملــي فضــاًل عــن قاعــات لالجتماعــات. يوفــر الفنــدق لضيوفــه أيضــاً ثالثــة مطاعــم 
فاخــرة منهــا مطعــم »ســيكس باملــز« إلفطــار الصبــاح، ومطعــم »أتالنتــس« للمأكــوالت العامليــة املتنوعــة، ومطعــم 
»ويفــز بــول بــار« للوجبــات الشــهية عنــد املســبح باإلضافــة إلــى تنــاول الطعــام فـــي خدمــة الغــرف علــى مــدار 

الســاعة طــوال أيــام األســبوع.  
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قاعة سلوى صباح األحمد 

يتولى الفندق أيضاً إدارة قاعة ســلوى صباح األحمد للمناســبات 
التــي تســتوعب حوالــي 800 شــخص والتــي تُعــدُّ أحــد املكونــات 
الرئيســية لعالــم املارينــا. وتعتبــر القاعــة مثاليــة لالجتماعــات 

واألعــراس واملناســبات اخلاصــة وغيرهــا.
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منتزه صالح شهاب السياحي 
يقع منتزه صالح شهاب السياحي بمنطقة 

الجليعة والذي يبعد تقريبا 35 دقيقة من جنوب 
مدينة الكويت، بمساحة تفوق 46,000 متر مربع،  

حيث يتكون المنتزه من 105 شاليه بمتوسط 
مساحة مبنية لكل شاليه تبلغ 224 متر مربع مع 
توفر ثالث تصاميم مختلفة للشاليهات فـي كل 

مرحلة بالمنتزه. 

 www.urc.com.kw    +965 1805225    urc_kw
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ــزه االســتمتاع بأســلوب  ــي املنت يســتطيع أصحــاب الشــاليهات فـ
حيــاة يجمــع بــني الراحــة واالســتجمام وذلــك مــن خــالل اإلطاللــة 
البحريــة الســاحرة علــى امليــاه الزرقــاء والرمــال البيضــاء وتوافــر 
أجــواء الراحــة والهــدوء. حيــث يحتوي املنتزه على مرافق ترفيهية 
منهــا ثــالث حمامــات ســباحة كبيــرة متوفــرة لكافــة األعمــار وهــي 
خاصــة فقــط ملنتفعــي املنتــزه وزائريهــم، باإلضافــة إلــى حمامــات 
ســباحة خاصــة فـــي مجموعــة مختــارة مــن الشــاليهات املميــزة. 
ــة  ــب مجموعــة متنوعــة مــن أشــهر العالمــات التجاري هــذا بجان
العامليــة للمطاعــم واملقاهــي واألســواق املركزيــة لتوفيــر الراحــة 

والرفاهيــة للــرواد والــزوار. 
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 www.safirhotels.com    +968 23 381000    salalah_gardens_mall

فندق صاللة جاردنز 
يقع فندق صاللة جاردنز في قلب مدينة صاللة 
بسلطنة عمان. الفندق من فئة 4 نجوم ويتكون 

من 166 غرفة وجناح يتنوع ما بين غرفة نوم 
واحدة وغرفتين وثالث غرف نوم. 
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تتميــز جميــع الغــرف بأبــواب متصلــة الســتيعاب العائــالت الكبيــرة مــع املرافــق التــي تتــراوح مــن خمــس قاعــات 
لالجتماعــات ومركــز لرجــال األعمــال ومنطقــة لعــب داخليــة وخارجيــة لألطفــال واســتراحة للســيدات ونــاٍد 

صحــي، مت تصميــم فنــدق صاللــة جاردنــز ليضيــف بعــداً جديــداً يف ســحر الضيافــة العمانيــة الراقيــة.  

يقــدم الفنــدق لضيوفــه خمســة مطاعــم فاخــرة، تتضمــن أشــهى املأكــوالت اللبنانيــة يف مطعــم “عنابــي”، 
ومأكــوالت بحريــة يف مطعــم “يامــال”، ووجبــة اإلفطــار يف مطعــم “فليفــرز”، واملرطبــات يف صالــة املقهــى ويف 
ــارا  ــه خي ــق بالســيارة ممــا يجعل ــدق عــن املطــار مســافة 10 دقائ ــه بجانــب املســبح. ويبعــد الفن ــة الترفي صال

ــه. ــني عــن الراحــة والترفي ــا للمســافرين الباحث مثالي
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منتجع أسوفيد 
ر بـ 2.5 مليون متر مربع،  بمساحة إجمالية ُتقدَّ

يمتد منتجع أسوفيد وهو منتجع فخم 
متعدد اإلستخدامات وهو من المنتجعات 

الحائزة على جوائز عديدة.

 www.assoufid.com    +212 525060777    assoufid_golf
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يقــع منتجــع أســوفيد فـــي مدينــة مراكــش باملغــرب. وقــد تضمنــت املرحلــة األولــى 
للمشــروع، نــادي غولــف مكــون مــن 18 حفــرة، بتصميــم عاملــي فاخــر، يجمــع بــني 
الفخامــة والرفاهيــة فـــي اللعــب، وســط املناظــر الطبيعيــة وجبــال األطلــس املغطــاة 

بالثلــوج مــن حولــك، ممــا يوفــر جتربــة فريــدة مــن نوعهــا لالعبــي الغولــف.
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فندق ومنتجع سانت ريجيس

ســتضم املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع أســوفيد، فنــدق خمــس 
جنــوم، تابــع للشــركة العامليــة ســانت ريجيــس، والتــي تتكــون مــن 
60 غرفــة و20 فيــال مبســتوى عاملــي مــن الرقــي والفخامــة، 

بجانــب العديــد مــن اخلدمــات الترفيهيــة، تشــمل منتجــع صحــي 
ذو مســتوى عاملــي، حمــام ســباحة، نــادي رياضــي، ومجموعــة 

ــزة.  ــام متمي ــة طع ــن جترب مطاعــم فاخــرة توفــر للزائري

كمــا تتضمــن املرحلــة الثانيــة للمشــروع مجموعــة مــن الوحــدات 
الســكنية الراقيــة منهــا 22 فيــال حتمــل عالمــة جتاريــة، و28 
فيــال اســتثمارية، و25 فيــال ســكنية، و120 شــقق إضافــة إلــى 

مســاحة جتاريــة قدرهــا 2,312 متــراً مربعــاً. 
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 www.hilton.com    +20 222677730    heliopolistowershotel

فندق هيلتون القاهرة 
هليوبوليس وفندق والدورف 

أستوريا القاهرة  
يعتبر فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وكذلك 
فندق والدورف أستوريا القاهرة، المتوقع افتتاحه 
قريبًا، من فئة 5 نجوم تحت إدارة مجموعة فنادق 

هيلتون العالمية. يقع الفندقين في حي هليوبوليس 
)مصر الجديدة( الراقي بالقرب من ومركز القاهرة 

الدولي للمؤتمرات ومطار القاهرة الدولي. 
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يضيــف الفندقــني لــزواره بُعــداً جديــداً لتجربــة الضيافــة العصريــة متتــزج أجوائــه 
بشــعور الرحابــة وكــرم الضيافــة العربيــة األصيلــة. يتميــز الشــكل الهندســي للفندقــني 
بتصميــم فريــد يجمــع مــا بــني الفخامــة واحلداثــة، ويتيــح تصميمهــا بوصــول ضــوء 
النهــار وأشــعة الشــمس إلضــاءة األجــواء الداخليــة واخلارجيــة وســط حدائــق ناضــرة 
ونخيــل باســقة لتــزدان مــالذاً رائعــاً جلميــع الضيــوف والــزوار. يضــم الفندقــني 18 
ــب مجموعــة واســعة مــن املرافــق  ــى جان ــة، إل ــة واحمللي مطعمــا تقــدم املأكــوالت العاملي
واخلدمــات تشــمل ثالثــة حمامــات ســباحة، ومســبحاً لألطفــال، ونــاٍد صحــي، وخمــس 

ــني لالســكواش.  ــس، وملعب مالعــب للتن

يضــم الفندقــان علــى قاعــات لالجتماعــات واحلفــالت ملحــق بهــا جنــاح خــاص بحفالت 
الزفــاف، وقاعــة عــرض، صممــت لتعكــس مســتوى الرفاهيــة مــع جتهيــزات تقنيــة عاليــة 

املستوى.  
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المكاتب اإلقليمية

شركة العقارات المتحدة - مصر 

تأسســت شــركة العقــارات املتحــدة فـــي مصــر عــام 2008 لتصبح 
مســؤولة علــى عمليــات اإلشــراف والتخطيــط ومتابعــة مشــاريع 
الشــركة فـــي مصــر، وتديــر الشــركة حاليــاً مشــروعاً قيــد اإلجناز 
هــو مشــروع مســاكن أســوار املؤلــف مــن مجمــع يضــم 75 فيــال 
ــي منطقــة القاهــرة اجلديــدة. كمــا تعمــل الشــركة علــى دعــم  فـ
خطــط وأعمــال شــركة العقــارات املتحــدة مــن خــالل اإلشــراف 

علــى تنفيــذ األنشــطة املخطــط لهــا فـــي مصــر.

شركة العقارات المتحدة - األردن

تأسســت شــركة العقــارات املتحــدة فـــي األردن عــام 2006 لتضــم 
رؤيــة مشــتركة تقــوم علــى إغنــاء املجتمــع احمللــي عبــر تنفيــذ 
مشــاريع حيويــة. تهــدف الشــركة إلــى أن تكــون اجلهــة االشــرافية 
ــا إحــدى  ــي األردن بوصفه ملشــاريع شــركة العقــارات املتحــدة فـ
ــك  ــا متتل ــي األردن كونه ــاري الناجحــة فـ ــر العق شــركات التطوي
فريــق مــن احملترفــني املتخصصــني فـــي مجــاالت مختلفة ويشــمل 
ذلــك االســتثمار والتســويق وإيجــار العقــارات التابعــة للشــركة 

مبــا فـــي ذلــك مشــروع العبدلــي.

 www.urc.com.kw    +965 1805225  www.urc.com.kw    +965 1805225
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شركة العقارات المتحدة - لبنان

تأسســت شــركة العقــارات املتحــدة التــي يقــع مقرهــا الرئيســي 
وســط مدينــة بيــروت فـــي عــام 2003، لتكــون مســؤولة عــن تنفيذ 
املشــاريع فـــي املناطق احليوية فـــي لبنان. وتشــمل هذه املشــاريع 
مشــروع الروشــة فيــو 1090، وهــو عبــارة عــن بــرج ســكني فخــم 
يطــل علــى صخــرة الروشــة ويتميــز بخصوصيتــه ورقيــه ووســائل 

الراحــة املتوفــرة فيــه.

شركة العقارات المتحدة - سلطنة ُعمان

تأسســت شــركة العقــارات املتحــدة فـــي ســلطنة ُعمــان فـــي عــام 
2007، لتكــون مســؤولة عــن تنفيــذ املشــاريع فـــي املناطــق احليوية 
فـــي ُعمــان. وتشــرف الشــركة حاليــاً علــى صاللــة جاردنــز مــول 
وصاللــة جاردنــز ريزدنســز. كمــا ســتقوم الشــركة باإلشــراف 
علــى تنفيــذ وتطويــر مشــروع اجلنــوت فـــي الشــوميية حينمــا 

ــق عمليــات اإلنشــاء. تنطل

 www.urc.com.kw    +965 1805225  www.urc.com.kw    +965 1805225
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شركة المباني المتحدة 

تعتبــر شــركة املبانــي املتحــدة مــن الشــركات الرائــدة فـــي مجــال 
التشــييد والبنــاء واملقــاوالت فـــي الكويــت. وهــي شــركة مصنفــة 
كشــركة مقــاوالت فئــة »أولــى« منــذ عــام 1984 ولديهــا ســجل 
حافــل بالعديــد مــن املشــاريع املتميــزة فـــي الكويــت. وقــد بلغــت 
قيمــة مشــاريع شــركة املبانــي املتحــدة املنفــذة واجلــاري تنفيذهــا 

نحــو 240 مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً.

شــهدت الشــركة فـــي عــام 2017 توســعا فـــي أعمالهــا مــن خــالل 
زيــادة عقــود املقــاوالت، وكذلــك االســتحواذ علــى حصــة ُملكيــة 
بنســبة 40 باملائــة فـــي شــركة إنشــاء القابضــة املتخصصــة فـــي 
صناعــة وتوريــد مــواد البنــاء واإلنشــاء خلدمــة تلــك التوســعات. 
كمــا أبرمــت الشــركة العديــد مــن العقــود ملشــاريع القطاعــني 
احلكومــي واخلــاص وهــم وزارة الصحــة، وزارة العــدل، وزارة 
األشــغال العامــة، جامعــة الكويــت، املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية، شــركة إبيســكو العامليــة، شــركة مينــا هومــز العقاريــة.

ويف عــام 2018 حصلــت الشــركة علــى عقــود تطويــر جديــدة مــن 
بينهــا مشــروع ضاحيــة غــرب عبــداهلل املبــارك، ومصنــع إعــادة 
تدويــر اإلطــارات بالســاملي. كمــا تعمــل الشــركة علــى تطويــر 
ــرج  ــراج حصة، ب ــارك وهــي أب ــة حصــة املب ــي ضاحي مشــاريع فـ
جرانــد ســي وبــرج جرانــد بــارك. ووقعــت الشــركة عقــد تنفيــذ 
مشــروع بقيمــة 75 مليــون دينــار كويتــي مــع املؤسســة العامــة 
للرعايــة الســكنية إلنشــاء وإجنــاز وصيانــة 40 مبنــى ســكني 
وأعمــال اخلدمــات اخلاصــة بالضاحيــة االســتثمارية مبدينــة 

ــد الســكنية. ــاح األحم صب

المتحدة إلدارة المرافق 

املتحــدة إلدارة املرافــق هــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن شــركة 
العقــارات املتحــدة، وتعــد إحــدى الشــركات الرائــدة فـــي مجــال 
اخلدمــات املتكاملــة إلدارة املرافــق. تأسســت الشــركة فـــي عــام 
2007 وتعــد أول شــركة فـــي الكويــت تقــدم خدمــات متكاملــة 
إلدارة املمتلــكات واملرافــق وتواصــل تطبيق االبتــكار والتكنولوجيا 
واملعاييــر التشــغيلية املتميــزة بــدءاً مــن مراحــل التصميــم الــى 
جميــع مراحــل التشــغيل وغيرهــا مــن اخلدمــات األخــرى للمبانــي 
واملرافــق احلكوميــة واملجمعــات التجاريــة والســكنية واملبانــي 
املتعــددة األغــراض ومرافــق القطــاع النفطــي. كمــا تقــدم الشــركة 
اخلدمــات االستشــارية والصيانــة واألمــن والتنظيــف باإلضافــة 

الــى خدمــات أخرى. 

تضــم محفظــة الشــركة تقــدمي خدمــات إدارة العقــارات التجاريــة 
الشــرق  فـــي  دول  عــدة  فـــي  االســتخدام  متعــددة  والســكنية 
األوســط وشــمال افريقيــا منهــا الكويــت، واإلمــارات العربيــة 
ــان. ــن، واألردن، ومصــر ولبن املتحــدة، وســلطنة ُعمــان، والبحري
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مينا هومز  

تعــد شــركة مينــا هومــز العقاريــة، وهــي شــركة مســاهمة كويتيــة 
ــة  ــارات املتحــدة مــع شــركات كويتي ــة لشــركة العق ــة مملوك مقفل
كبــرى، مــن الشــركات الرائــدة يف مجــال االســتثمار العقــاري 

بالكويــت.

األراضــي  مــن  لعــدد  متلكهــا  الشــركة  مشــروعات  أبــرز  مــن 
مبشــروع ضاحيــة حصــة املبــارك، وهــي أول منطقــة شــاملة 
القطــاع  وتشــييدها  ببنائهــا  يقــوم  االســتخدامات  ومتعــددة 
ــا  ــارك مبوقعه ــة حصــة املب ــز ضاحي ــت. وتتمي اخلــاص يف الكوي
ــى اخلليــج العربــي وقربهــا مــن  ــة عل الفريــد وإطالالتهــا البحري
املركــز التجــاري ملدينــة الكويــت. كمــا تتميــز بضمهــا لعــدد مــن 
املشــاريع ذات االســتخدامات املتعــددة تشــمل املشــاريع الســكنية 
متاجــر  تضــم  التــي  املتنوعــة  التجاريــة  واألنشــطة  املختلفــة 
ــى املطاعــم واملقاهــي والشــقق  ــة إل ــة باإلضاف ومحــالت للتجزئ

الفندقيــة والعيــادات الطبيــة واملكاتــب التجاريــة. 

شركة الضيافة القابضة 

تأسســت شــركة الضيافــة القابضــة يف عــام 2005. تقوم الشــركة 
مبمارســة نشــاطها مــن خــالل عــدد مــن الشــركات التابعــة لهــا، 
والتــي تتــوزع أنشــطتها يف لبنــان ومصــر. وتتضمــن احملفظــة 
االســتثمارية اململوكــة للشــركة مجموعــة مــن املشــاريع العقاريــة 
املتعــددة ومنهــا فنــدق ســفير بحمــدون وروشــه فيــو 1090 يف 
لبنــان، فنــدق هيلتــون القاهــرة هليوبوليــس، وفنــدق والــدورف 
أســتوريا وقطعــة أرض العروبــة وكذلــك مشــروع حتــت التطويــر 

مبدينــة شــرم الشــيخ يف مصــر.   
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شركة أبراج المتحدة القابضة

وهــي   2006 عــام  القابضــة  املتحــدة  أبــراج  شــركة  تأسســت 
ــا  ــارات املتحــدة كونه ــة لشــركة العق ــر مؤسســة فرعية زميل تعتب
ــي األبــراج املكتبيــة واملتعــددة  تركــز علــى االســتثمار العقــاري فـ

اإلســتخدام.

شركة الفنادق الكويتية 

شــركة الفنــادق الكويتيــة هــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة 
العقــارات املتحــدة واملتخصصة فـــي قطــاع الضيافة والتجهيزات 
الغذائيــة. تأسســت الشــركة فـــي عــام 1962، وتســعى جاهــدة 
لتقــدمي مشــاريع الضيافــة واخلدمــات الســياحية مــن الدرجــة 
األولــى، داخــل الكويــت وخارجهــا، مــن خــالل مجموعــة مــن 
ــادق.  ــة والفن ــي إدارة الضياف ــة واملتخصصــة فـ الشــركات التابع
تشــتمل محفظــة الشــركة علــى شــركة ســفير الدوليــة إلدارة 
ــة،  ــزات الغذائي ــة للتجهي ــات، والشــركة الكويتي ــادق واملنتجع الفن
ــد بيــك، وســفير  ــة، وكيــك أن وشــركة صفــاة للتجهيــزات الغذائي
للخدمــات املســاندة. وتشــمل الئحــة شــركة الفنــادق الكويتيــة 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر سلســلة فنــادق ســفير فـــي الكويــت 

ــا. ــدق املارين وفن

 www.urc.com.kw    +965 1805225 www.khc.com.kw    +965 22257070

الشركات الزميلة

124

الشركات الزميلة



 SSH

SSH هــي شــركة زميلــة لشــركة العقــارات املتحــدة، وإحــدى الشــركات االستشــارية الهندســية واملعماريــة الرائــدة فـــي مجــال التخطيــط الرئيســي 
والبنيــة التحتيــة وتصميــم املبانــي واإلشــراف علــى أعمــال البنــاء وإدارة املشــاريع فـــي الشــرق األوســط، وتتمتــع بســمعة فـــي نزاهــة التصميــم 
ومحفظــة تضــم مجموعــة مــن أهــم وأبــرز املشــاريع فـــي املنطقــة. فـــي ســجل الشــركة أكثــر مــن 1000 مشــروع، واحتلــت املرتبــة الثالثــة فـــي الئحة 
World Architecture Magazine. يف منطقــة الشــرق األوســط، كمــا جــاءت مــن بــني أفضــل 100 شــركة هندســة معماريــة فـــي العالــم. يعمــل 
فـــي الشــركة أكثــر مــن 1300 موظــف ولهــا مكاتــب فـــي أبــو ظبــي، اجلزائــر، البحريــن، دبــي، العــراق، الكويــت، لنــدن، عمــان، قطــر، الســعودية 
وجنــوب أفريقيــا. لقــد لعبــت SSH منــذ تاريــخ تأسيســها فـــي عــام 1961 وخــالل أكثــر مــن 50 عامــا دوراً رائــداً فـــي تشــكيل البيئــة العمرانيــة 

والبنيــة التحتيــة للشــرق األوســط احلديــث.

 www.sshic.com    +965 22212099

125

الشركات الزميلة





شبكة القطاع العقاري



متتد نشاطات شركة مشاريع الكويت عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - من احمليط 
من  مجموعة  فـي  حصص  ومع  ُعمان.  فـي  العرب  بحر  حتى  املغرب  أطراف  عند  األطلسي 
القطاعات التي تتمتع بإمكانات منو عالية مثل اخلدمات املصرفـية لألفراد واألعمال املصرفـية 
فـي  استثمارات  الكويت  مشاريع  شركة  ملجموعة  فإن  والصناعة  العقارات  التأمني،  التجارية، 

أنحاء مختلفة من بلدان املنطقة.

شركة مشاريع الكويت...

من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي

اخلدمات املالية

الصناعة

العقار

اإلعالم والتكنولوجيا

االستشارات

اخلدمات

التعليم
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