




380,000 متر مربع المساحة مبنية

380,000 SQUARE METERS OF BUILD UP AREA



عن مشروع العاصمة 

The “Assima” True to its name - means “Capital” in Arabic, 
a mixed-use project developed by Assima Real Estate 
Company owned by  Salhia Real Estate Company . The project 
commenced in October 2015 and is set to be completed in 
the 2nd half of 2018. Assima will bring all the conveniences 
of a mini-city within the heart of Kuwait city.
The Assima project is being built on a large plot of its size in 
Kuwait City with a built up area of 380,000 square meters, 
featuring three main highlights; a mall with urban parks and 
a hypermarket, cinema, entertainment, F&B and retail stores, 
an office tower with stunning sea-views and cityscapes, and 
a residence hotel. The project will also feature ample parking 
to serve the three main highlights of the project.

The Assima Project

مشــروع العاصمــة هــو مشــروع متعــدد األنشــطة، تقــوم بتنفيــذه 
ــة،  ــة العقاري ــركة الصالحي ــة لش ــة التابع ــة العقاري ــركة العاصم ش
وقــد أطلــق اســم العاصمــة علــى هــذا المشــروع كونــه مدينــة 
ــة  ــائل الراح ــع وس ــرًا جمي ــت موف ــة الكوي ــب مدين ــي قل ــرة ف صغي
ــهر  ــي ش ــروع ف ــي المش ــل ف ــدأ العم ــد ب ــن. وق ــة للزائري والرفاهي
أكتوبــر 2015 ، ومــن المتوقــع االنتهــاء منــه خــال النصــف الثانــي 

ــام 2018. ــن ع م

يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي قلــب مدينــة الكويــت، حيــث تبلــغ 
مســاحة البنــاء اإلجماليــة 380,000 متــر مربــع تشــمل ثــاث أجــزاء 
أساســية )مجمــع تجــاري تحيــط بــه مســاحات خضــراء، يحتــوي علــى 
هايبــر ماركــت، وســينما، ومراكــز ترفيهيــة، ومطاعــم ومقاهــي، 
البحــر  علــى  رائعــة  إطالــة  ذو  تجــاري  وبــرج  تجاريــة،  ومحــات 
والمدينــة، واخيــرًا فنــدق، يخدمهــم مبانــي ومســاحات واســعة 

لمواقــف الســيارات(.

The Assima project has the great advantage of being 
located near to many high rise office towers, which are the 
headquarters of many local and international companies. 
The project is also located close to multiple landmark 
buildings such as the Stock Exchange and the Central Bank 
of Kuwait, and many residential areas.

Assima project has a unique and modern design, which 
will stand out in the skyline of Kuwait City.  Aside from the 
greenery from the urban parks, Assima is also designed 
to be sustainable with state of the art technologies used 
to reduce energy consumption and the design allows for 
natural ventilation with green elements used to compliment 
the eco-friendly features of the project.

ــه  ــط ب ــا يحي ــة وم ــط العاصم ــه وس ــروع بموقع ــز المش ــا يتمي كم
مــن أبــراج للمكاتــب، تحتــوي علــى مقــرات العديــد مــن الشــركات 
المحليــة والدوليــة. كمــا يقــع أيضــا علــى مقربــة مــن العديــد مــن 
المبانــي الحكوميــة المهمــة مثــل )ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة 
المناطــق  مــن  قربــه  الــى  باإلضافــة  المركــزي،  الكويــت  وبنــك 

الســكنية الداخليــة(.

ــتغال  ــروع اس ــر المش ــد تطوي ــار عن ــن االعتب ــذ بعي ــم األخ ــد ت ولق
والبيئيــة  التقنيــة  والمتطلبــات  المعماريــة  التصاميــم  أحــدث 
والــذي يجعــل مــن هــذا الصــرح العقــاري عامــة بــارزة فــي أفــق 
مدينــة الكويــت حيــث ســيتم توفيــر مســاحات خضــراء وفقــً لمبــدأ 
أحــدث  واســتخدام  الطبيعيــة  والتهويــة  المســتدامة  التنميــة 
التقنيــات لخفــض اســتهاك الطاقــة وذلــك تماشــيا مــع سياســة 

الدولــة بالحــد مــن اســتهاك واســتنزاف الطاقــة والمــوارد.



مناطق ترفيهية تقدم المتعة لجميع أفراد العائلة
LEISURE AREAS FOR THE WHOLE FAMILY TO ENJOY



ــج  ــق ، ويحتــوي علــى مزي مــول العاصمــة يتكــون مــن ســتة طواب
مــن العامــات التجاريــة العصريــة والفاخــرة ، التــي ســيتم تقديمهــا 
وافتتاحهــا فــي الكويــت ألول مــرة ، كمــا يتضمــن أكبــر هايبــر 
ماركــت فــي مدينــة الكويــت . ويحتــوي ايضــا علــى كل متطلبــات 
ســبل الترفيــه والتســلية لــكل أفــراد األســرة ، مــن صاالت للســينما 
و نــادي رياضــي ومنتجــع صحــي ، ليصبــح مــول العاصمــة الوجهــة 

األفضــل لقضــاء يــوم كامــل مــع أســرتك . 

وقــد تــم توفيــر مســاحات مفتوحة فــي المول بشــكل اســتراتيجي،  
تشــمل مجموعــة مــن المقاهــي والمطاعــم و ذلــك فــي الســطح ، 
باإلضافــة الــى متنــزه يكــون مكانــً مثاليــً لقضــاء الوقــت خــال أيام 

مول العاصمة 

The six levels Assima Mall will feature a mix of brands from 
contemporary, to high-street, many of which have yet to be 
introduced in Kuwait. The mall will also include the largest 
hypermarket in Kuwait City.

Assima Mall is set to have an enormous lifestyle and leisure 
element which will include a cinema, gym, spa, and great 
entertainment for the whole family. It will be the perfect 
place to spend your weekend or weekday with your family.

The mall utilizes its outdoor spaces with finesse; there will 
be a range rooftop cafes and restaurants alongside the 
urban park – perfect for the cooler months. The uniquely 

Assima Mall

ــاحات  ــذه المس ــتتضمن ه ــت . وس ــي الكوي ــدل ف ــس المعت الطق
المصممــة بشــكل فريــد ومتميــز مجموعــة متنوعــة مــن المطاعــم 
العالميــة ، لترضــي جميــع األذواق ، باإلضافــة إلــى مســرح وســينما 

خارجيــة. 

ــة  ــة فــي مدين ويقــع مــول العاصمــة فــي وســط المنطقــة التجاري
الكويــت، وســيقوم بتقديــم مفهــوم جديــد لتجربــة التســوق فــي 
قلــب المدينــة ، والجديــر بالذكــر أن الخيــارات التــي تتوفــر فــي 
ــة  ــركة الصالحي ــعى ش ــدودة ، و تس ــة مح ــر التجزئ ــة لمتاج المدين
العقاريــة مــن خــال مــول العاصمــة لتلبيــة احتياجــات الســوق 

ــة . ــات التجزئ ــر ومح ــن المتاج ــعة م ــارات واس ــم خي بتقدي

designed spaces will serve a range of cuisines, perfect for 
every taste and palate – there will be a multitude of options 
to choose from, be it a quick bite, a leisurely lunch, or even 
a more contemporary meal.

Assima Mall is within walking distance of the busy business 
district of Kuwait City, and will transform the shopping 
experience in the city center. Currently the retail options 
in the city are higher end, and only offer limited options. 
Assima Mall will fill that gap in the market, and offer a wider 
range of retail outlets, while at the same time offering a 
hypermarket in the heart of the city.



تجربة جديدة في أسلوب الحياة
A NEW URBAN LIFESTYLE EXPERIENCE



إن بــرج العاصمــة يتألــف مــن 54 طابقــً ، تشــمل أكثــر مــن 150 
مكتبــً بمســاحة 1000 إلــى 1,300  متــر مربــع للــدور ، وتتميــز 
المكاتــب بإطالتهــا الجميلــة علــى المدينــة  وصــوالً للبحــر ممــا 
يجعلــه موقعُا اســتراتيجيُا للمكاتب الرئيســية لمختلف الشــركات، 

ــة. ــه فــي قلــب المدين لكون

كمــا ســيكون علــى مقربــة مــن العديــد مــن الشــركات المحليــة 
والدوليــة،  بمــا فــي ذلــك المصــارف،  وســوق الكويــت لــأوراق الماليــة،  
وبنــك الكويــت المركــزي ، ووزارة الخارجيــة والمحاكــم ومجلــس األمــة .

والجديــر بالذكــر أن بــرج العاصمــة يتــم بنــاءه وفقــً ألعلــى المعاييــر 
الدوليــة فــي التصميــم المعمــاري ، والقــدرة الوظيفيــة والجــودة،  
الطبيعيــة  اإلضــاءة  بيــن  تناغــم  يقــدم  البــرج  أن تصميــم  كمــا 

برج العاصمة

The 54 story Assima Tower with an area ranging from 1000-1,300 
square meters and will consist of more than 150 offices, where 
views will be city and sea facing, and enjoy views of both.  Apart 
from the views, the location of the Assima office tower makes it 
the prime venue for companies to set up their head office – right 
in the heart of the city center.

The Assima Tower will be located in close proximity to the 
headquarters of many local and international companies, including 
banks, as well to the Kuwait Stock Exchange, Central Bank of Kuwait, 
Ministry of Foreign Affairs, Law Courts, and the Parliament buildings.

The Assima Tower is being built to an impeccable standard 
of architectural design, functionality, and quality. The design of 

Assima Tower

واإلطــاالت  البانوراميــة ، باإلضافــة الــى احتــواء البــرج علــى أعلــى المعايير 
التكنولوجيــة .

وســيتمتع بــرج العاصمــة أيضــً بمصاعــد ذات ســرعة عاليــة،  والخصائــص 
 ، البيانــات  نقــل  الفريــدة مــن نوعهــا،  مثــل شــبكات  التكنولوجيــة 
وشــبكات األليــاف البصريــة،  وانترنــت ذات ســرعة عاليــة، وتحرص الشــركة 

علــى توفيــر خدمــات األمــن والصيانــة علــى مــدار الســاعة .

كمــا يعتبــر موقــع البــرج مثالــي للمســتثمرين والموظفيــن علــى حــد 
ــد مــن المطاعــم والمقاهــي والمحــات  ــه مــن العدي ــك لقرب ســواء ، وذل
والمتاجــر ممــا يســاعد علــى االســتمتاع بيــوم عمــل متــوازن .  باإلضافــة 
لوجــود مبنــى مواقــف للســيارات ماصقــة للبــرج ، ســيوفر أعــداد وافــرة 

مــن المواقــف تخــدم البــرج و المشــروع و المنطقــة .

the office towers brings together great natural light and 
panoramic views, supported by high standards of technology. 

The Assima Tower will feature high-speed lifts and un-
parallel technological features, such as data and fiber optic 
risers for swift data transfer, high-speed internet connectivity, 
video conferencing facilities, as well as centralized lighting 
air conditioning. Additionally, the office tower will also offer 
ample parking, 24 hours security and maintenance. 

The office tower’s location is ideal for investors and employees 
alike, with the variety of restaurants, cafes, and shops nearby – 
it offers the perfect balance for the working day.

برج للمكاتب اإلدارية بإرتفاع 54 طابق في قلب المدنية 
54 STOREY OFFICE TOWER IN THE HEART OF THE CITY



مدينة في قلب المدينة 
CITY WITHIN THE CITY



ــدق  ــة فن ــة، بمثاب ــروع العاصم ــي مش ــة ف ــز الضياف ــيكون مرك س
لإلقامــة للفتــرات الطويلــة يســتهدف الزبائــن فــي قطــاع األعمــال، 
الذيــن يرغبــون  اإلقليمييــن والدولييــن  الســياح  الــى  باإلضافــة 
مــن  مقربــة  علــى  ليكونــوا  المدينــة  قلــب  فــي  البقــاء  فــي 
ــاد.  ــي الب ــة ف ــات االقتصادي ــق والفعالي ــاري والمناط ــع التج المجم

وســيتضمن الفنــدق 170 جناحــً وغــرف بأحجــام مختلفــة.

ويبعــد الفنــدق 20 دقيقــة فقــط بالســيارة عــن مطــار الكويــت 
التــي تقدمهــا  الراحــة والخدمــات  الدولــي، وســيوفر كل ســبل 

ضيافة العاصمة

The Assima Residence serve as a long-stay hotel, targeting 
business customers, as well as regional and international tourists 
who would like to stay in close proximity to all of the main 
attractions in the country. Assima residence will have 170 one 
bedroom suites and studios that are available for extended stay.

Just a short 20 minute drive from Kuwait International Airport, 
the long stay hotel will offer all of the convenience of a hotel as 

Assima Residence

ــي  ــى اإلحســاس بالراحــة الت ــاظ عل ــع الحف ــدق، م ــي الفن ــة ف اإلقام
ــة. ــي األجنح ــة ف ــن اإلقام ــج ع تنت

وســيتمكن المقيمــون فــي ضيافــة العاصمــة باإلســتمتاع بإقامــة 
ــة  ــة فندقي ــع خدم ــل، م ــكل كام ــزة بش ــة مجه ــي أجنح ــة ف مطول
شــاملة، كمــا أنهــم ســيتمتعون بســهولة الوصــول إلــى مركــز 

ــب. ــرج المكات ــوق وب التس

well as the comforts of home living. Each studio and one-
bedroom floor plan will feature fully equipped kitchenettes 
and high speed internet, as well as every day necessities.

The guests of the Assima Residence will enjoy the facilities 
of a fully furnished, serviced, extended stay rental, while 
having easy access to the mall as well as the office tower.

العاصمة في قلب المدينة
ASSIMA WITHIN THE CITY





تعمــل شــركة الصالحيــة العقاريــة مــع كبــرى الشــركات المحليــة و العالميــة الرائــدة فــي تقديــم مجــال االستشــارات الفنيــة و المعماريــة و 
التســويقية.

PLP Architecture :)جهة استشارة دولية )الهندسة المعمارية  •
DP Design :)جهة استشارة دولية )التصميم الداخلي  •

Pace :جهة استشارية هندسية محلية: المكتب العربي  •
Colliers International :جهة استشارية للتأجير  •
  Portland Design :تصميم المساحات التجارية  •

AHMADIAH :المقاول: الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة  •
 

شركاؤنا في العاصمة 

For the Assima project, Salhia Real Estate Company is working with a number of leading local and international firms. 

• Global counsel (architectural):  PLP Architecture
• Global counsel (Interior Designer):  DP Design
• Local Engineering Consultant:  Pace
• Leasing  Consultant: Colliers International
• Retail Designers:  Portland Design
• Contractor:  Ahmadiah Contracting & Trading Co.  

Our partners



مالك المشروع  

The Assima project is developed by Salhia Real Estate 
Company, which is established in 1974 and has become 
a major player in Kuwait’s retail, leisure, hotels and office 
markets.  Since the Company’s formation, Kuwait City 
has been at the epicenter of its property investment and 
development activities.  The first project in the company’s 
portfolio was the Salhia Commercial Complex, established 
in 1978 and now a major landmark in the Capital’s 

The Project Owners

أنشــأت شــركة الصالحيــة العقاريــة المالكــة لمشــروع العاصمــة 
مجــال  فــي  الشــركات  أهــم  إحــدى  وأصبحــت   1974 عــام  فــي 
ســوق التجزئــة والترفيــه والفنــادق والمكاتــب فــي الكويــت. ومنــذ 
تأســيس الشــركة ، كانــت مدينــة الكويــت هــي المحــور األساســي 
ــر العقــاري التــي تقــوم بهــا الشــركة  ألنشــطة االســتثمار والتطوي
. وقــد كان باكــورة مشــاريعها العقاريــة هــو مجمــع الصالحيــة 
التجــاري الــذي تــم إنشــاءه عــام 1978 ، والــذي يعتبــر مــن أهــم 
متعــددة  مشــاريع  عــدة  تبعتــه  ثــم   ، الكويــت  مدينــة  معالــم 
ــي  ــاري( و المكتب ــة التج ــز الراي ــاري )مرك ــا التج ــتعماالت ، منه االس
)بــرج الســحاب و مكاتــب الرايــة و بــرج الرايــة( و الخدمــات الفندقيــة 

topography. Two other equally iconic mixed-use projects by 
Salhia are the Alsahab Tower and Arraya Centre.
Salhia also conducts many investments and development 
activities abroad, especially in the UK, and Germany through 
long-standing and successful joint ventures. Salhia Real Estate 
Company was listed in the Kuwait Stock Exchange in 1980, 
converting it from a private to a publicly listed company.

و منهــا )فنــدق جــي دبليــو ماريــوت و فنــدق كورتيــارد ماريــوت( و 
الخدمــي )مبنــى مواقــف للســيارات متعــددة األدوار فــي الصالحيــة 

و الرايــة( .
االســتثمارية  االنشــطة  مــن  بالعديــد  الصالحيــة  وتقــوم شــركة 
والتطويريــة فــي الخــارج ، الســيما فــي المملكــة المتحــدة و ألمانيــا 
، مــن خــال مشــاريع مشــتركة طويلــة المــدى أثبتــت نجاحهــا ، 
والجديــر بالذكــر أن شــركة الصالحيــة العقاريــة تحولــت الــى شــركة 
مدرجــة عامــة ، عندمــا تــم إدراجهــا فــي ســوق الكويــت لــأوراق 

الماليــة عــام 1980. 






