
سي ام سي



ف على CMC أحد أبرز أبراج األعمال الواقع في قلب مدينة الرياض. اكتشف قمة اإلبداع الهندسي وتعرَّ

تعتبر بيئة العمل من أهم العوامل التي تساهم بنمو وازدهار األعمال وتفعيل الدور الوظيفي الحقيقي لجميع الموظفين. ومن هذا 
المنطلق، ابتكر مركز CMC تعريفًا جديدًا لمراكز األعمال؛ إذ يقدم وبتفرد ُمطلق بنية تقنية متقدمة، مكاتب راقية، مرافق أعمال حديثة، 

باإلضافة إلى خدمات رجال أعمال رفيعة ضمن بيئة طبيعية وأجواء ملهمة تضفي إلى المكان لمسة من الراحة والرفاهية.

بيئة أعمال تُـلهم إبداعك
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الخدمات

 CMC ــرج ــة االســتقبال فــي ب صالــة اســتقبال فخمــة: تمتلــك صال
أحــد أرفــع التصاميــم العالميــة وتقــدم خدمــات متنوعــة ذات 

ــة. ــاءة عالي كف

ــر  ــى متاج ــوي عل ــق يحت ــرج طاب ــر الب ــة: يوف مقهــى ومتاجــر تجزئ
اســترخاء  أجــواء  البــرج  وزوار  الموظفيــن  يمنــح  ومقهــى  تجزئــة 

متميــزة.

نادي رياضي: نادي صحي بتجهيزات عالمية وإطاللة ٌملهمة.

شاشة إعالنات: شاشة رقمية إعالنية ضخمة.

قاعات اجتماعات: قاعات ُمجهزة بأعلى المعايير العالمية.

مناطــق اســتراحة رحبــة: تســاعد هــذه المناطــق علــى االســترخاء 
وتجديــد الطاقــة البدنيــة لموظفــي وزوار البــرج.

ــن  ــات وم ــدث التقني ــق أح ــة وف مصاعــد ســريعة ومتطــورة: مبني
ــة. ــركات المختص ــرق الش ــل أع ِقب

أنظمــة أمــان: نظــام أمــان متكامــل يتكــون مــن كاميــرات مراقبــة 
وأجهــزة إنــذار وأجهــزة استشــعار للحريــق ومخــارج طــوارئ وفريــق 

أمنــي متخصــص.

مواقــف ســيارات رحبــة: تتميــز المواقــف باتســاعها لموظفــي 
وزوار البــرج بشــكل مثالــي.

يعتبــر مركــز CMC مركــزًا عقاريــًا متطــورًا يقــدم نموذجــًا مثاليــًا للمجمعات 
التجاريــة المتكاملــة المتعــددة االســتخدامات، حيــث يقــدم مركــز األعمــال 
CMC مرافــق وخدمــات  عصريــة  تشــمل مكاتــب فاخــرة، صالــة رياضيــة، 
وســريع  متطــور  مصعــد  طبيعيــًا،  مضــاءة  مناطــق  اجتماعــات،  قاعــات 
ــة  ــق الترفيهي ــن المراف ــد م ــى العدي ــة إل ــة، باإلضاف ــة ضخم ــة إعالني وشاش
والخدميــة المتنوعــة، إذ يضــم بنيــة تحتيــة متطــورة، وطابــق مخصــص 
ــة  ــة مخصص ــب إداري ــن مكات ــق م ــى 12 طاب ــة إل ــة باإلضاف ــالت التجاري للمح
للتأجيــر والتمليــك تتميــز بتصميمهــا الراقــي المــزود بأحــدث التقنيــات ومــن 

ــان. ــة كي ــي لمجموع ــز الرئيس ــا المرك ضمنه

 وجهة أعمال جديدة
بتصميم عصري متناغم

4المزايا والمرافق



يقــع مشــروع CMC علــى طريــق الملــك فهــد فــي وســط مدينــة الريــاض وينفــرد بقربــه مــن المواقــع الحيويــة واتصالــه بشــوارع المدينــة 
الرئيســية، وهــو يمتــد نحــو الشــمال ليتقاطــع مــع ثالثــة شــوارع تتضمــن مراكــز ترفيهيــة وتجاريــة نابضــة بالحيــاة، وهــو علــى مقربــة أيضــًا 
ــك  ــق المل ــر طري ــه عب ــول إلي ــة الوص ــع إمكاني ــد )The Avenue( م ــوي الجدي ــروع التنم ــي )KAFD( والمش ــد اهلل المال ــك عب ــروع المل ــن مش م

ســلمان، ويبعــد فقــط 10 دقائــق مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي.
 

مدينة الرياض.. عنوان االستثمار الناجح
تعتبــر مدينــة الريــاض قلــب االقتصــاد النابــض للمملكــة العربيــة الســعودية، وتعــد أحــد أبــرز العواصــم فــي منطقــة الشــرق األوســط التــي 
بــرز دورهــا بشــكل محــوري علــى كافــة األصعــدة، حيــث تشــهد هــذه المدينــة نمــوًا حضاريــًا وعمرانيــًا واقتصاديــًا كبيــرًا، ممــا يجعــل منهــا 
ــات  ــع متطلب ــم جمي ــة تدع ــة عصري ــة تحتي ــروع CMC بني ــالل مش ــن خ ــان م ــة كي ــر مجموع ــتراتيجي، وتوف ــتثمار اس ــال واس ــد أعم مقص

أعمالــك ومقومــات نجاحهــا، مــع بيئــة أعمــال قويــة وذات ميــزات متنوعــة.

الموقع

بيئة مثالية مبوقع اسرتاتيجي
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تــم تطويــر هــذا المشــروع العصــري والمتطــور مــن ِقبــل أحــد أبــرز شــركات التصميــم الهندســي العقــاري )مجموعــة اتحــاد المستشــارين(  
حيــث تــم تصميمــه بمعاييــر عالميــة. بــرج CMC  هــو واحــد مــن عــدة مشــاريع عقاريــة فاخــرة واســتثنائية تقدمهــا مجموعــة كيــان.

 
الخصائص العقارية

ُصمم برج CMC بجودة عالية وتم تزويده بخدمات تكنولوجية حديثة تجمع بين سبل الراحة واالستمتاع بالعمل.
ويشتمل على الخصائص التالية:

- طوابق مخصصة لالستثمار مصممة ومبنية بحرفية خارجية وجوهرية لتناسب جميع مجاالت األعمال.

- 830 متر مربع لكل دور.
- التشطيبات سيتم مراقبتها والموافقة عليها من قبل المطور.

- تصميم متناسق للوحات المحالت التجارية.
- نظام كهربائي داخلي حديث ومتطور.

- أعلى الدرجات التقنية.

مزيج يجمع بني األناقة واحلداثة

8التصميم الهندسي



تعتبــر مجموعــة كيــان أحــد أبــرز المطوريــن العقارييــن فــي منطقــة الشــرق األوســط، وقــد قامــت بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الرائــدة 
ــراج ســكنية شــاهقة ومراكــز تجاريــة مشــهورة ومجمعــات ســكنية  منــذ إنشــائها عــام 2004 فــي دبــي. وقــد طــّورت مجموعــة كيــان أب
متعــددة األغــراض.  وتقــوم حاليــًا بتطويــر أربعــة مشــاريع قيــد التنفيــذ، تتضمــن مجمــع ســكني، ومشــروع متعــدد االســتخدامات فــي 

دبــي، وبــرج تجــاري فــي الريــاض، ومشــروع ســكني فــي برمانــا، لبنــان.
 

تمكنــت مجموعــة كيــان مــن تحقيــق مكانــة متميــزة فــي قطــاع االســتثمار العقــاري وقطــاع األعمــال، وتركــت بصمتهــا الُملهمــة مــن 
خــالل مشــاريعها العقاريــة التــي تعتبــر عالمــة فارقــة فــي ســماء عــدة مــدن مثــل بــرج كيــان وكيــان كنتــارا وغيرهــا، حيــث تســعى وبشــكل 
مســتمر إلــى توســيع نطــاق نجاحاتهــا بريــادة ُمطلقــة تســاهم بتطويــر نوعيــة وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للســوق العقــاري مــن خــالل 
ــركاءها  ــاعد ش ــة تس ــة عصري ــر عالمي ــكار معايي ــا ابت ــمح له ــا  يس ــذا م ــة. وه ــودة العالي ــة والج ــز بالعملي ــة تتمي ــف معماري ــا تح تقديمه
علــى تحقيــق أهدافهــم االســتراتيجية برؤيــة مدروســة تتفهــم تطلعاتهــم االســتثمارية الواعــدة. وتســعى مجموعــة كيــان مــن خــالل 
مشــروع CMC إلــى ترجمــة خبرتهــا الطويلــة بهــذا القطــاع وتوفيــر  بيئــة أعمــال متكاملــة ومكاتــب مبنيــة علــى أعلــى المعاييــر العالميــة 

مــن حيــث الجــودة والخدمــات التقنيــة الٌمقدمــة.

جمموعة كيان ومكانتها 
يف قطاع االستثمار العقاري

10مزايا االستثمار مع مجموعة كيان



شــركة »الشــرق األوســط لالســتثمار المالــي« هــي شــركة خدمــات ماليــة متكاملــة، بــرأس مــال مدفــوع يبلــغ 400 مليــون ريــال ســعودي. 
تأسســت الشــركة عــام 2007 بعــد أن منحــت هيئــة الســوق الماليــة الســعودية التراخيــص التاليــة للشــركة لكــي تعمــل كبنــك اســتثماري 

متكامــل الخدمــات فــي المملكــة.

• التعامل بصفة أصيل، وكيل ومتعهد بالتغطية
• الحفظ

• إدارة األصول
• الترتيب

• تقديم المشورة

ووفقــًا للتراخيــص الممنوحــة لنــا مــن هيئــة الســوق الماليــة، فإننــا ننشــط فــي المجــاالت الخمــس التاليــة: إدارة األصــول، تمويــل الشــركات 
المصرفيــة االســتثمارية، إدارة الثــروات، الوســاطة والحفــظ.

م ميفــك كابيتــال خدماتهــا ومنتجاتهــا لعمالئهــا مــن األفــراد والشــركات والمؤسســات، لتوفــر لهــم مــا يحتاجونــه لتحقيــق  ٌتقــدِّ
أهدافهــم الماليــة؛ فهــي ُتــدرك أوضــاع الســوق واحتياجــات العمــالء، وتقــّدم لهــم خدمــات شــاملة.

تشمل قائمة المساهمين في ميفك كابيتال مؤسسات إقليمية هامة مثل »شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي 
)KMEFIC(«، و«الشركة العربية لالستثمار )TAIC(«، وعددًا من رجال األعمال الذين ُيَعّدون قادًة في عالم االستثمارات المالية 

واالستشارات.

ــي  ــن ف ــعوديين وم ــن الس ــة المواطني ــة لتنمي ــودًا مخلص ــذل جه ــي تب ــن. فه ــع والمواطني ــة المجتم ــن بتنمي ــال تؤم ــك كابيت وألن ميف
حكمهــم، وذلــك عبــر تأميــن فــرص العمــل للشــباب والخريجيــن، وتوفيــر تدريــب مهنــي لهــم فــي مكاتــب الشــركة أو بواســطة مدربيــن 

مســتقلين، وذلــك بهــدف صناعــة قــادة الجيــل القــادم.

12ميفك كابيتال

ميفك كابيتال  - مدير الصندوق املايل

مدير الصندوق املايل
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الشركاء

ر عقاري مطوِّ

مستشار هندسي محلي وعالميإدارة الصناديق االستثمارية

مستشار دعاية وإعالن المقاول الرئيسي

وسيط عقاري

مستشار الهندسة الجيوتقنية والمساحة


