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ABOUT US
نبذة عنا

تأسّســت شــركة المزايــا فــي العــام  ،1998وبــدأت
بمزاولــة نشــاطها تحــت مظلــة «المزايــا القابضــة» عــام
 ،2004برأســمال مدفــوع قــدره  15مليــون دينــار كويتــي،
وفيمــا بعــد تــم زيــادة رأســمال الشــركة ليصــل إلــى 68.8
مليــون دينــار كويتــي وإدراجهــا فــي بورصــة الكويــت وفــي
ســوق دبــي المال ـيّ .و«المزايــا القابضــة» تُعــد إحــدى
الشــركات العقاريــة الرائــدة والتــي ينصــب إهتمامهــا
علــى قطــاع التطويــر العقــاريّ واالســتثمار فــي مشــاريع
متنوعــة بالمنطقــة كالمشــاريع الســكنية ،التجاريــة،
المكاتــب ومشــاريع القطــاع الطبــي ,مثــل المراكــز
والعيــادات الطبيــة المتخصصــة.

The company was established in 1998 and started
operation as Al Mazaya Holding Company in 2004
with a paid up capital of KD 15 million to reach KD
68.8 million . Al Mazaya is a publicly-traded company
dually listed on both Boursa Kuwait and Dubai Stock
Markets. Al Mazaya provides various comprehensive
real estate products and services in several fields,
among them housing projects such as deluxe villas
and high-class residential buildings, commercial
projects such as office and retail buildings, and health
projects such as medical centers.

MAZAYA CLINIC III
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MAZAYA CLINIC III

متخصصون
فــي التطوير العقاري
PIONEERS IN REAL ESTATE DEVELOPMENT
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KUWAIT الكويت
MAZAYA CLINIC III

DUBAI دبي

BAHRAIN البحرين

ابد�أ رحلتك معنا يف الكويت وانتقل معنا �إلى العامليه
Begin your journey with us in Kuwait
and flourish internationally
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OMAN عمان

KSA السعودية

TURKEY تركيا
MAZAYA CLINIC III

to Mazaya Health Care

Welcome

مرحبا بكم في قطاع المزايا الطبي

انطلقــت التجربــة الطبيــة المتميــزة
لمجموعــة المزايــا مــن دبــي
ومــن هنــاك بــدأت فــي االنتشــار
و التوســع بفعاليــة علــى امتــداد
قطــاع الرعايــة الصحيــة الخــاص
فــي كافــة أنحــاء الكويــت .فبــدءً مــن
المشــاريع المرموقــة  ،مثــل مدينــة
دبــي الطبيــة ،وصــوال إلــى بعــض
مــن أكثــر المشــاريع لفتــا لألنظــار
علــى الســاحة الطبيــة الكويتيــة،
نجحــت مجموعــة المزايــا فــي جذب
االنتبــاه إلــى القــدرات الفائقــة فــي
منشــآتها الطبيــة وســاهمت فــي
االرتقــاء بمعاييــر صناعــة الرعايــة
الصحيــة فــي الدولــة .وتواصــل
المزايــا التوســع فــي قطــاع الرعايــة
الصحيــة إقليميــا ودوليــا.

Mazaya’s vast experience in
the Medical Industry started in
Dubai and since has continued
to expand and broaden its
horizons all over Kuwait’s
private health care sector. From
prestigious projects, such as
Dubai Health Care City, to some
of the most eye-catching and
prime Clinic Towers in Kuwait,
Al Mazaya has drawn attention
to its medical facility know-how
and has set a high stance for the
industry. Mazaya continues to
expand its reach in the Medical
Industry both regionally and
internationally.
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1

)DHCC( مدينة دبي للرعاية الصحية

كلوفر الجابرية

Dubai Health Care City (DHCC)

Mazaya Clinic

Completed in 2006 أكتمل في

Completed in 2008 أكتمل في

صـبـاح السالم
Mazaya Clinic

2

مـزايـا كـلـيـنـك

بــنــيــد الـقـار

Sabah Al Salem

Mazaya Clinic

Completed in 2017 أكتمل في

مـزايـا كـلـيـنـك

Mazaya Clinic Downtown

Clover Jabriyah

Kuwait City

3

Coming 2020

4

مزايــا كلينــك وســط المدينــة
مدينــة الكويــت
2020 قادم في
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مـزايـا كـلـيـنـك
Bnaid Al Gar

Completed in 2018 أكتمل في

MAZAYA CLINIC III

About

the Project

نبذة عن المشروع

Mazaya Clinic (3) aims to bring forth a high quality
healthcare tower and deliver world class healthcare
and clinical excellence to Kuwait’s private healthcare
sector.
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The Tower consists of a high-rising development:
•	 25 typical floors.
•	 3 clinics per floor.
•	 72 multi-specialization clinics.
•	 Approximately 570m² of clinic space per floor.

MAZAYA CLINIC III

) إلــى إنشــاء مركــز رعايــة3( يهــدف مزايــا كلينيــك
صحيــة ذي جــودة عاليــة يقــدم مســتويات عالميــة مــن
الخدمــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة الخــاص فــي
.الكويت
:يتكون البرج من

.  طابقا نموذجيا25•

. عيادات في كل طابق3•

. عيادة متعددة التخصصات72•

.570m² •يمتد كل طابق على مساحة تصل إلى حوالي
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Location
الموقع

10

تقــع مزايــا كلينيــك  3فــي موقــع
اســتراتيجي متميــز علــى طريــق
االســتقالل  30فــي منطقــة بنيــد
القــار التــي باتــت تمثــل أحــد
أهــم المراكــز الطبيــة فــي مدينــة
الكويــت.

Mazaya Clinic (3) is located in
a prime location on Al-Esteqlal
Road (30) in the Bneid Al-Qar
Area. The Bneid Al-Qar Area has
become one of the main medical
hubs in Kuwait.

ويتكــون البــرج مــن  25طابقــا
وبإطاللــة مباشــرة علــى طريــق
الفحيحيــل الســريع .
كمــا يتمتــع البــرج بإطاللــة مباشــرة
علــى اآلفــاق الرحبــة لمدينــة
الكويــت والميــاه الزرقــاء الصافيــة
للخليــج العربــي ،باإلضافــة إلــى
إطــاالت خالبــة علــى آفــاق الدولــة
بشــكل عــام.

A 25 Floor high-rise soaring
directly
on
the
Fahaheel
Expressway with access directly
off the Highway.
The tower enjoys direct views
overlooking the skyline of Kuwait
City, the blues of the Arabian Gulf,
as well as breathtaking views of
Kuwait’s horizons
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MAZAYA CLINIC III

Bneid Al-Qar
م ــوقــع مم ـيــز فــي بـ ــنيد

Prime Location in

مباشــرة على طريــق الفحيحيل
السريع.
 10دقائق مــن مدينة الكويت.
 3دقائق من مستشــفى
السالم.

الـ ــقار

Directly on the Fahaheel
Expressway.
10 Minutes from Kuwait City.
3 Minutes from Al Salam
Hospital.

Panoramic View From Clinic A
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MAZAYA CLINIC III

A نظرة بانورامية من العيادة
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Clinic(A)

MAZAYA CLINIC III

Technical
التصميم التقني
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Floors / الطوابق

25

Clinics / العيادات

72

Typical Floor / طابق مكرر

3 Clinics

Pharmacy / الصيدلية

153 m²

Café / المقهى

107 m²

MAZAYA CLINIC III

Design

GROUND

FLOOR

الطابق األرضي

Side Street شارع جانبي

Entrance Valet

مدخل

الصيدلية

المقهى

Café

موزع
Elevator Area

استقبال وانتظار

Waiting Area

Café

املقهى
MAZAYA CLINIC III

مواقف متعددة األدوار
Multi-Storey Carpark

مدخل رئيسي

�صيدلية

استقبال وانتظار

Waiting Area

Main Entrance

pharmacy

Fahaheel Expressway شارع الفحاحيل السريع

Pharmacy
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Floor 1
الطابق األول

Fahaheel Expressway شارع الفحاحيل السريع

Sea View / Kuwait City
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 مدينة الكويت/ الخليج

موزع
Elevator Area

Clinic A عيادة

153 m²

Clinic B عيادة

153 m²

Clinic C عيادة

153 m²

Lobby / ردهة االستقبال

69 m²
Sea View / Messilah

MAZAYA CLINIC III

 المسيلة/ الخليج

easy & convenient

ال�سهولة والراحة
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Typical

Floors 2-23

23 - ٢ الطابق من

Fahaheel Expressway شارع الفحاحيل السريع

Sea View / Kuwait City
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 مدينة الكويت/ الخليج

موزع
Elevator Area

Clinic A عيادة

175 m²

Clinic B عيادة

175 m²

Clinic C عيادة

153 m²

Lobby / ردهة االستقبال

69 m²

2-23 Floors
Sea View / Messilah

MAZAYA CLINIC III

 المسيلة/ الخليج

meeting your

needs

نلبي احتياجاتك
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Duplex

Floors 24-25

 دوبلكس25 - 24 الطابق من

•

مناظر خالبة آلفاق الكويت

•

المصاعــد الداخليــة والوصــول
إلــى الطابــق العلــوي

•

Exclusive Penthouse
Duplex
Breataking views of
Kuwait’s Horizons
Internal Elevators and
Access to Upper Floor

Fahaheel Expressway شارع الفحاحيل السريع

بنتهاوس دوبلكس

20

295 m²

Clinic B عيادة

295 m²

Clinic C عيادة

153 m²

Upper & Lower Level المستوى السفلي و العلوي

Only Lower Level المستوى السفلي فقط

Lobby / ردهة االستقبال
MAZAYA CLINIC III

 مدينة الكويت/ الخليج

موزع
Elevator Area

Clinic A عيادة

Upper & Lower Level المستوى السفلي و العلوي

Sea View / Kuwait City

69 m²

Lower Level

طابق سفلي

Sea View / Messilah

 المسيلة/ الخليج

•

مناظر خالبة آلفاق الكويت

•

المصاعــد الداخليــة والوصــول
إلــى الطابــق العلــوي

•

Sea View / Kuwait City

Exclusive Penthouse
Duplex
Breataking views of
Kuwait’s Horizons
Internal Elevators and
Access to Upper Floor

Fahaheel Expressway شارع الفحاحيل السريع

بنتهاوس دوبلكس

 مدينة الكويت/ الخليج
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موزع
Elevator Area

Upper Level

طابق علوي
Sea View / Messilah

 المسيلة/ الخليج

MAZAYA CLINIC III

Panoramic View From Clinic B
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MAZAYA CLINIC III

B نظرة بانورامية من العيادة
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Clinic(B)

MAZAYA CLINIC III

& Radiology Unit

Laboratory
وحدة المختبر واألشعة

وحدة المختبر واألشعة

Laboratory & Radiology Unit

تعــد مســاحة العمــل فــي المختبــر ووحــدة األشــعة
مــن المرافــق األساســية المتوفــرة فــي مزايــا كلينــك 3
الطبيــة .وهــي تتميــز بمعاييــر ســامة مهنيــة عالميــة
المســتوى ،ومســاحات واســعة ،مــع اســتخدام أحــدث
التقنيــات والمعــدات.

The laboratory workspace and radiology unit are essential facilities provided at Mazaya Clinic 3. They are
characterized by their safety standards, spacious areas, and latest technology & equipments.

يمكــن تقســيم تصميــم هــذه الوحــدات لتتناســب مــع
االحتياجــات المختلفــة وتلبيــة جميــع التوقعــات.

The design of these units can be divided and
customized to match different needs.

MAZAYA CLINIC III

24

قسم األشعة
•الرنين المغناطيسي
•األشعة السينية
•االشعة المقطعية
•الموجات فوق الصوتية
•التنظير

better health
طريقك ل�صحة �أف�ضل

...

MAZAYA CLINIC III

Radiology Unit
MRI
X-Ray
CT Scan
Ultrasound
Fluoroscopy

	•
	•
	•
	•
	•

A Way to

& Spa, Wellness
Physiotherapy Units
Mazaya Clinic 3 offers a Spa & Wellness Center for a
complete sensation of well being where you can relax and nourish your needs. It’s an intimate and convenient escape to wellness.
Moreover, Mazaya Clinic 3 introduces a comprehensive fitness experience through its Fitness Center.
Equipped with the latest fitness technologies, the
fitness center offers a sensational experience to all
members.

النادي الصحي
ووحدات العالج الطبيعي
تقــدم مزايــا كلينــك  3ناديــا صحيــا متكامــا وســبا
مــن أجــل توفيــر أجــواء عامــة مــن الراحــة والتدليــل
واالســتراخاء والصفــاء الذهنــي تســاعدك علــى
االسشــفاء وعلــى تلبيــة احتياجــات جســدك للراحــة
واالســتجمام.
فضــا عــن ذلــك ،تقــدم مزايــا كلينــك  3تجربــة متكاملــة
مــن خدمــات اللياقــة البدنيــة مــن خــال مركــز اللياقــة
البدنيــة الخــاص بهــا والمجهــز بأحــدث التقنيــات
والمعــدات واألجهــزة التــي توفــر تجربــة ممتعــة ومثيــرة
لمختلــف األعضــاء.

& Tranquility

Serenity

�أجواء مريحة ورحبة

MAZAYA CLINIC III
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MAZAYA CLINIC III

Facilities

- Basement

 سرداب- مرافق المشروع

 مســاحة داخليــة وخارجيــة ضخمة3 يضــم مزايــا كلينيــك
مخصصــة لوقــوف الســيارات لتلبيــة االحتياجــات وتكميــل
.البرج

Mazaya Clinic (3) will enjoy the compliments of the
private parking structure strategically allocated and
constructed to meet the needs and compliment the
tower.
•	
•	
•	
•	
•	

. طوابق4 •مبنى مواقف سيارات مكون من
. سيارة200 •مساحة صف تتسع

.•سهولة تامة في الدخول والخروج من البرج
ســيارة فــي الطابــق

.السفلي من البرج

الصيدلية

Pharmacy

استقبال وانتظار

Café

مدخل رئيسي

Waiting Area

المقهى

استقبال وانتظار

Waiting Area

MAZAYA CLINIC III

50 •مســاحة إضافيــة تتســع إلــى

.•خدمة إيقاف سيارات مقدمة من المزايا

Main Entrance

28

4-storey parking structure.
Accommodates 200 cars.
Easy access and flow in and out of the Tower.
50 more car parks in the basement of the
Tower.
Valet service is available.

Facilities

- Multi-Storey Parking

 مواقف متعددة األدوار- مرافق المشروع

29

MAZAYA CLINIC III

Services

Project
خدمات المشروع
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يوفــر مزايــا كلينيــك  3أرقــى وأحــدث خدمــات األمــن والنظافــة والصيانــة
للمبنــى مــن أجــل توفيــر بيئــة آمنــة ونظيفــة لجميــع األطبــاء والمرضــى
والــزوار  ،وســوف يجــري توفيــر هــذه الخدمــات علــى مــدار الســاعة.وطيلة
أيــام األســبوع باإلضافــة إلــى أحــدث النظــم المتطــورة فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات والتــي تتوافــق مــع أحــدث التقنيــات والمعــدات الطبيــة مــن أجــل
ضمــان رضــاء العمــاء والمســتأجرين وتلبيــة جميــع توقعاتهــم وطموحاتهــم.

Mazaya will ensure that Mazaya Clinic (3) is well serviced and complimented. The quality and standard of our projects comes hand in hand
with the elite services provided. From a full fledge security team to valet
parking services to cleaning and maintenance, the Tower will encompass
different services and facilities to provide ultimate customer and tenant
satisfaction.

MAZAYA CLINIC III

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RECEPTION SERVICES
CLEANING SERVICES
SECURITY SERVICES
MAINTENANCE SERVICES
FACILITY MANAGEMENT
LEASING SERVICES
CUSTOMER CARE SERVICES
VALET PARKING SERVICES
IT SERVICES
VARIABLE RENT
RENT COLLECTION
CRM (Customer Relation Management System)
•خدمات االستقبال
•خدمات التنظيف
•خدمات األمن
•خدمات الصيانة
•إدارة المرافق
•خدمات التأجير
•خدمة العمالء
•خدمات تكنولوجيا المعلومات
•خدمة إيقاف السيارات
•خدمات اإليجار المتنوعة
•تحصيل اإليجار
•برنامج خدمة إدارة العمالء

MAZAYA CLINIC III
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Medical

specialties

التخصصات الطبية

Mazaya Clinic (3) seeks to bring forth a medical
center with numerous clinics, specializations, facilities, and services to meet the demands and
needs of the market with a focus on quality and
high standard services.
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Cardiologists
Dentists
Dermatologists
Dieticians & Nutritionists
General Practitioners (G.P.)
Internists
Neurologists
Obstetricians Gynecologists Optometrists
Osteopaths
Otolaryngologists (E.N.T.)
Pediatricians
Physiotherapists
Plastic Surgeons
Urologists

MAZAYA CLINIC III

 العديــد مــن التخصصــات3 يضــم مزايــا كلينيــك
الطبيــة التــي تلبــي حاجــة المجتمــع مــع التركيــز
. علــى تقديــم خدمــات مميــزة ذات جــودة عاليــة

•جراحة القلب
•طب األسنان
•الجلدية والتناسلية
•التغذية والتخسيس
•الطب العام
•الباطنية
•األعصاب
•النساء والتوليد
•العظام
•األذن واألنف والحنجرة
•األطفال
•العالج الطبيعي
•جراحة التجميل
•المسالك البولية
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MAZAYA CLINIC III

Kuwait City Panoramic View From Clinic C
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MAZAYA CLINIC III

لقطة بانورامية من العيادة  Cملدينة الكويت

35

)Clinic(C

MAZAYA CLINIC III

Be amongst

The Elite

كن مع النخبة
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CONTACT

INFO

Sales Office
Customer Service

MAZAYA CLINIC III

مكتب المبيعات
خدمة العمالء

جميــع الحقــوق محفوظــة وبصــرف النظــر عــن أي تعامــل
عــادل وذلــك لغــرض الدراســة الخاصــة والبحــث أو النقــد
أو المراجعــة علــى النحــو المســموح بــه بموجــب قانــون
حقــوق الطبــع والنشــر ،فــإن أي جــزء مــن هــذا اإلصــدار
ال يجــوز نســخه أو تخزينــه فــي نظــام اســترجاع أو نقلــه
بــأي شــكل وبأيــة وســيلة إلكترونيــة أو ميكانيكيــة أو
التصويــر أو التســجيل أو غيــر ذلــك ،دون الحصــول علــى
إذن مــن الناشــر.

© حقوق النشر محفوظة لشركة المزايا القابضة 2018
جميــع التصاميــم و المواصفــات الموضحــة هــي
إسترشــادية وبهــدف التســويق وخاضعــة للتعديــل خــال
تنفيــذ المشــروع .

تـــــــطـــبـــق الـــــــشـــروط واألحــــــكـــام*

املكتب الرئي�سي بالكويت
�ص.ب  ،3546ال�صفاة  ،13036الكويت
برج املزايا  | 01الطابق  | 24املرقاب
هاتف | +965 22243333فاك�س +965 22411901
اخلط ال�ساخن +965 1858885
www.mazayaholding.com

عيادتك  ...كما تريد

