�سامل خالد اجلميعان
Salem Khaled Al Jumaian

رئيــس ملجموعــة شــركات ســالم خالــد اجلميعــان وهــو ابــن وزيــر ســابق للشــؤون االجتماعيــة والعمــل وعضــو
ســابق فــي مجلــس األمــة الكويتــي .بعــد دراســته فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،بــدأ شــركته األولــى يونايتــد
للشــحن فــي عــام  2004والتــي كانــت خطــوة حقيقيــة إلــى األمــام فــي مجــال األعمــال التجاريــة .وتبــع ذلــك
وضــع اســتراتيجية للمشــاريع التــي تتخصــص فــي مختلــف األنشــطة املتنوعــة مبــا فــي ذلــك الهندســة والتجــارة
واملقــاوالت والنقــل واخلدمــات اللوجســتية ،وتكنولوجيــا املعلومــات ،وخــال هــذه الســنوات تتمتــع مجموعــة
شــركات ســالم اجلميعــان وشــركاه بنجــاح وصــدارة فــي جميــع القطاعــات الرئيســية واألنشــطة التــي تعمــل بهــا.
وقــاد ســالم اجلميعــان املجموعــة إلــى األمــام وســارع بإمنــاء الشــركات التجاريــة .وأحــد املزايــا الرئيســية للفريــق
باملجموعــة هــو تعزيــز التنــوع بالتخصــص ونتيجــة لذلــك تنتشــر أعمــال املجموعــة فــي مختلــف القطاعــات.
وقــد ســاعد التركيــز علــي جميــع املياديــن فــي املجموعــة علــي احلفــاظ علــى قــوة جتاريــة ناجحــة فــي الكويــت،
وحتفيــز املوظفــن التخــاذ املبــادرات واملفاوضــات لتحقيــق املزيــد مــن االنتاجيــة واجلــودة للمجموعــة وعمالئهــا.
Mr. Salem took over as the Chairman of the business group in Kuwait at his early
age. He is the son of former minister for Social Affairs and Labor and the former
member of Kuwait National Assembly. After his studies in the U.S.A, he started his
first company in 2004 which was a real step forward in his business ventures. This
was followed by establishment of ventures which specialize in various diversified
activities including engineering, trading, contracting, transportation, logistics,
hospitality, I.T with international ties and interests. Under his stewardship, the Salem
Khalid Al-Jumaian & partners group enjoys a position of leadership in all the major
sector in which it operates. Over these years, Mr. Salem has led the group companies
from the front, to accelerate the growth of the business.
One of the main objectives of the group is promoting diversification. As a result the
group's businesses are spread across different sectors. The focus and concentration
in all these fields has helped the Group in maintaining a strong foothold as a
successful Business house in Kuwait. Mr. Salem is the key personnel to take initiative,
delegate and achieve more he believes in the power of team work to attain the results.

شركة يونايتد لوجستكس
United Logistics Company

For Sea, Land, Air & Custom Clearance للشحن البحري والبري والجوي

 وهــي رائــدة2004 تأسســت شــركة يونايتــد لوجيســتكس عــام
 وهدفهــا،فــي أعمــال الشــحن البحــري والبــري واجلــوي عاملي ـ ًا
تقــدمي أكثــر كفــاءة وجــودة فــي اخلدمــات اللوجســتية الدوليــة
 وفقــا للشــروط والقوانــن الدوليــة ولضمــان ذلــك.واحملليــة
لدينــا الفريــق املهنــي ذو الكفــاءة والديناميكيــة ولديــه أحــدث
.التجهيزات اللوجستية لضمان كافة العمليات بدقة املواعيد
.ممــا أعطانــا الثقــة مــن عمالءنــا حــول العالــم
United Logistics Company was founded in
2004 and is a leader in the Global Freight
forwarding business. The company is
determined to offer most efficient, reliable
and quality service in international
logistics. In order to accomplish this
mission, we have several teams dedicated
for different functions, consisting of
efficient and dynamic professionals.
We make sure that the requirements of
shippers and consignees are fulfilled and
ensure the shipments reach the destination
time, in compliance with the rules and
regulations of all concerned authorities.

1  مكتب رقم-  الواحة مول-  الضجيج- الفروانية
Farwaniya - Dhajeej - Waha Mall Office No.1
1820401

www.ulckuwait.com

مصنع بوبيــان الخليج

Boubyan Industry for Gases
لتعبئة وتغليف غاز األكسجين

For Industerial Gases

أنشــأ مصنــع بوبيــان اخلليــج للغــازات فــي عــام  2012وبــدأ
العمــل عــام  .٢٠١٥وتخصــص بإنتــاج وتوزيــع مجموعــة واســعة
مــن الغــازات الصناعيــة وكذلــك توفيــر اســطوانات الغــاز التــي
تناســب جميــع احتياجــات العمــاء .كمــا يوفــر التجهيــز الفنــي
جلميــع املرافــق لتغطيــة دولــة الكويــت ،والتــي تضمــن إمــدادات
ســريعة وفعالــة ملجموعــة واســعة مــن منتجــات وخدمــات عاليــة
اجلــودة وعقــود طويلــة األمــد للشــركات باملواصفــات العامليــة
التــي يحتاجهــا عمالءنــا.
Boubyan Industry for gases was created
in 2012. Our operations include the
production and distribution of a wide
range of Diving, Industrial, and Speciality
Gases production facilities in Kuwait. Our
facilities ensure quick and efficient supply
of a wide range of high quality products
and services exactly when and where our
customers need them.

منطقة الري الصناعية  -قطعه ( )1قسيمة ()103+104+10
)Al Rai Industrial area - Block (1) Building (10 +104 +103

www.jumaiangroup.com

24728193 /4

مؤسسة الهدف الخليجية
Hadaf Al Khaleejia Est.

للتجارة العامة والمقاوالت

For Trading & Contracting

تأسســت الشــركة عــام  2004تختــص خدماتهــا بتوفيــر
االحتياجــات املختلفــة ملصافــي النفــط مثــل شــركة البتــرول
الوطنيــة الكويتيــة ،شــركة نفــط الكويــت وشــركة وفــرة JO
وتتعامــل مــع إمــدادات مبواصفــات خاصــة لألنابيــب والوصــات
والصمامــات مــن الشــركات املصنعــة املعتمــدة .كمــا نهتــم كذلــك
بتوريــد املنتجــات املختلفــة املتعلقــة بالهندســة امليكانيكيــة،
والهندســة الكهربائيــة وأقســام املعــدات الهندســية ملختلــف
املشاريع البتروكيماوية وتتخصص باستيراد املواد الكيميائية.
Hadaf Al-Khaleejia was founded in 2004 and
caters to provide for various requirements
of the Oil Refineries like K.N.P.C, K.O.C and
Wafra J.O. We deal with refinery supplies
especially pipes, fittings and valves from
approved manufacturers. We also supply
different products related to mechanical
engineering, electrical engineering and
instrumentation engineering sections of
different petrochemical projects.

املرقاب برج املواش الدور ()11

Al Mirqab - Mawash Tower - Floor 11

www.hadafq8.com

22476010/20/30

شركة أطلس العالمية

Atlas International Company
For Fuel Injection Pumps

لحقن الوقود

 وهــي شــركة ذات2007 تأسســت شــركة أطلــس العامليــة عــام
جــودة بتقــدمي اخلدمــات الفريــدة مبجــال حقــن الوقــود فــي
 وتركــز علــى إصــاح مضخــات الوقــود جلميــع.دولــة الكويــت
 وميتلــك خبراءنــا ثقــة الشــركات العامليــة.أنــواع معــدات الديــزل
بهــذا املجــال ولديهــم أحــدث املعــدات واملعاييــر والفنيــن
 وتتعامــل.املدربــن اللذيــن لديهــم عقــود مــن اخلبــرة والتدريــب
الشــركة مــع جميــع العالمــات التجاريــة الكبــرى مــن مضخــات
،  دلفــي، Stanadyne، CAV ،حقــن وقــود الديــزل مــن كاتربيلــر
. بــوش ومــا إلــى ذلــك، يامنــار، دينســو، زيكســيل
Atlas international company was founded in 2007.
It has build up a solid reputation for quality
service delivery in the field of fuel injection
services in the state of kuwait. We have been
focusing on repair and calibration of fuel pumps
and injectors for all kind of diesel equipments.
We use the latest calibration equipment and are
served by trained technicians who have decades
of experience. Our service include all major
brands of diesel fuel injection pumps from bosch,
stanadyne, cav, delphi, zexel, denso, caterpillar,
yanmar etc.

 أمام برجستون-  املنطقه الثالثة- الشويخ الصناعية

Shuwaikh Industrial Region III - Front of Bridgestone
24927363

24927364

www.jumaiangroup.com

معهد ماجيك بدي الصحي
Magic Body Spa

Healthy Institute & Weight Loss

معهد صحي وتخسيس

 معهــد فريــد مــن نوعــه بالكويــت مبــا يقدمــه،2014 ُأســس عــام
مــن خدمــات تختــص باملســاج واإلســترخاء علــي أنغــام املوســيقي
:الهادئــة ومــن أهمهــا
. مساج األحجار الساخنة آلالم املفاصل-1
. مساج طبى وعالجى-2
. احلجامة-3
.باإلضافة إلى برنامج التخسيس للرجل باألعشاب
Was created in 2014,an institute unique
of its kinds In Kuwait for the services
relating to massage, relaxation on quite
music rhythms. It provides:
1- Relaxation massage for the joints and
nerves.
2- Pulling and elongation massage usually
for sport men.
3- Heated stones massage for joints pain.
4- Medical and therapy massage.
Along with a program for legs itching
with monthly subscription for activating
of blood circulation using special herbs.

 الدور االول-  عمارة املرزوق-  شارع اخلنساء- الساملية

Al Salmiya - Khansa Street - Marzouq building - 1st floor

25723445

www.jumaiangroup.com

مطعم لي كورنر

Le Corner Restaurant
للمأكوالت اللبنانية

Lebanese Restaurant

ُأســس عــام  2009يعــد مــن أرقــى وأشــهر املطاعــم فــي دولــة
الكويــت مبــا يقدمــه لــز ّواره قوائــم طعــام عامليــة مــن املطبــخ
اللبنانــي واألمريكــي اخلفيــف واإليطالــي  ،يعتبــر مــن املطاعــم
التــي حتتــرم اخلصوصيــة لذلــك يوفــر مطعــم لــي كورنــر أماكــن
مخصصــة للعائــات وأخــرى للشــباب تتميــز باخلدمــة الراقيــة
املتميــزة.
Le Corner was established in 2009 and
categorized among the higher and famous
restaurants in Kuwait for its list of foods
which combines Lebanese, Light American
and Italian cuisines among the restaurant
gives priority to privacythats is why it
provides separate places for families with
quality service.

الساملية  -شارع سالم املبارك  -مجمع االنفال الدور االول

Al Salmiya - Salem Al Mubarak Street - Anfal Bldg - 1st floor
www.jumaiangroup.com

25754696

شركة أطلس العالمية

Atlas International Company
spare parts

لقطع الغيار

 وانطلقــت مــن آالت حــرث األرض إلــى أن مت.2010 تأسســت عــام
تطويــر الشــركة لتوريــد جميــع أنــواع اآلالت حســب املواصفــات
CAT، KOMATSU(  وقمنــا بتوريــد البلــدوزرات واآلالت مثــل،للعميــل
)؛ ولدينــا اخلدمــة فــي جميــع دول مجلــس التعــاونITR USCOو
اخلليجــي ولــدى الشــركة مركــز فــي دولــة اإلمــارات بالشــارقة
 كذلــك،متخصصــة فــي التســليم بجميــع أنحــاء الشــرق األوســط
.تتخصــص الشــركة فــي مواصفــات للمحــركات جلميــع اآلالت
.وتتميــز الشــركة بدقــة التفاصيــل وســرعة اخلدمــة
Atlas International For Parts was founded in
2010. Starting from the machinery for earth
moving applications to the plate compactors,
we supply just the right equipment required
in almost all the operations involved. We
have supplied dozers and other machinery
of CAT, KOMATSU and ITR (USCO); and
their spares. We have a facility in Sharjah
(Hamriyah Free Zone) dedicated for this
purpose, so that we could reduce the lead
time in delivery to our customers all over
the Middle East. We also have the options
of customizing the machinery like mixers,
pavers and compactors as per the customer’s
choice of engines and attachments.

 أمام برجستون-  املنطقة الثالثة- الشويخ الصناعية

Shuwaikh Industrial Region III - Front of Bridgestone
24927363

24927364

www.jumaiangroup.com

مؤسسة الهدف الخليجية
DESPEC

ديسبك لألحبار

for printers & Accessories

تأسســت عــام  2008و هــي املــوزع املعتمــد للعديــد مــن األجهــزة
اجلانبيــة لتكنولوجيــا املعلومــات .واملنتجــات الرئيســية التــي
نتعامــل معهــا هــي خراطيــش وأحبــار (إتــش بــي ،كانــون،
لكســمارك) ،وأجهــزة التخزيــن ( )ADATAوغيرهــا مــن أجهــزة
الغرافيكــس واخلرائــط.
DESPEC was founded in 2008 and
is the authorized distributor for
numerous I.T peripherals. The main
products we deal with are cartridges
& toners (HP, Canon, Lexmark),
storage devices (ADATA) and other
graphics and maps printers.

املرقاب برج املواش الدور ()11

Al Mirqab - Mawash Tower - Floor 11

www.hadafq8.com

22476010/20/30

شركة هزمت لوجستكس
Hazmat Logistics

for Air Cargo

للشحن الجوي

 وهــي واحــدة مــن،2011 تأسســت هزمــت لوجســتكس عــام
شــركات الشــحن املتخصصــة للخدمــات اللوجســتية وشــحن
.املــواد اخلطيــرة لنقــل البضائــع اخلطــرة جلميــع أنحــاء العالــم
وميتلــك موظفينــا اخلبــرة التقنيــة والتــي يتــم حتديثهــا
باســتمرار مــع أحــدث القواعــد واللوائــح املتخصصــة بالتغليــف
 التصديــر/ ووضــع العالمــات وتوثيقهــا وإجــراءات االســتيراد
 كمــا يــؤدي فريــق العمــل ذلــك بصرامــة.جلميــع أنحــاء العالــم
وفــق للقواعــد واألنظمــة احملليــة والعامليــة بنظــم وقوانــن
.ســامة الطيــران املدنــي املعمــول بهــا
Hazmat Logistics was founded in 2011 and
is one of our shipping companies which
is exclusively dedicated to the logistics of
Hazardous Materials and export Cargo.
Transporting dangerous goods around the
world has always been a complex procedure.
Our certified staff process the technical
expertise and are constantly updated
with all the latest rules and regulations
for packaging, labelling, documentation
and worldwide import/export procedures
for dangerous goods. We work in strict
compliance with its relevant local and
international rules and regulations of
the concerned authorises along with the
necessary safety measures.

)27(  مكتب رقم-  مجمع بوبيان-  الضجيج- الفروانية
Farwaniya - Dhajeej - Boubyan Complex - Office No.27
24332016

www.hazmatkwt.com

مؤسسة الهدف الخليجية
Al Hadaf Al Khaleejiya

لحلول الشبكات واالتصاالت for network Solutions & Communications

تأسســت عــام  2013وتخــدم قطــاع تكنولوجيــا
املعلومــات مــع خبرتهــا فــي مجــال الشــبكات وحلــول
االتصــاالت .وللشــركة شــريك معتمــد مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة  ORACLE SYSTEMتســاعدنا
علــى تنفيــذ الشــبكات وحلــول البرامــج (هــارد ويــر
وســوفت وير) للكمبيوتر وتتعامل مع عقود الشــركات
واملكاتــب والــوزارات الكويتيــة وجتهيزهــا وصيانتهــا.
Hadaf I.T division was founded in
2013 and caters to the I.T sector
with its expertise in networking and
communications solutions. We are a
certified partner with ORACLE and
we have successfully implemented
networking and other software
)solutions (hardware and software
in many Kuwait ministry offices.
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شركة أطلس العالمية

Atlas International Company
For repair of light and heavy equipment لتصليح المعدات الخفيفة والثقيلة

 متخصصــة بخدمــات إصــاح2013 تأسســت ورشــة اطلــس للمعــدات الثقيلــة عــام
محــركات الديــزل مبــا فــي ذلــك الصيانــة الدوريــة والتصليــح حملــركات املعــدات
 ويتعامــل الفنيــن لدينــا فــي قســم صيانــة اآلالت علــى.الثقيلــة والصناعيــة
FG WILSON ، كولــر،CATERPILLAR، OLYMPIAN، SDMO نطــاق واســع مثــل
 ويوجــد لدينــا كافــة أنــواع قطــع الغيــار امليكانيكيــة والكهربائيــة مــن.وكيرلوســكار
 كمــا نقــوم أيضــا بخدمــات إصــاح وصيانــة الرافعــات.هــذه الشــركات املصنعــة
 والفنيــن لدينــا لهــم اخلبــرة بحلــول،وغيرهــا مــن معــدات البنــاء الثقيلــة
Htandano  فضــا عــن توفيــر مجموعــة كاملــة مــن قطــع غيــار جديــدة،املشــاكل
 الــخkato، KOBELCO، P&H ، grove، terex، demag
Atlas Heavy Equipment Workshop was founded in
2013 specialized in repair services including regular
maintenance, repairs of industrial diesel engines
and turbochargers. We have expert technicians in
the division for repair of widely used generators
like, CUMMINS, CATERPILLAR, OLYMPIAN, SDMO,
KOHLER, F.G WILSON and KIRLOSKAR. We also
have a huge inventory of both mechanical and
electrical spare parts of these manufacturers. We
also undertake repair and maintenance Services of
cranes and other heavy construction equipments.
Our fully equipped service division deals with the
service of equipments as well as supply of a full
range of new spare parts for: Tadano, Kato, Kobelco,
P & H, Grove, Terex, Demag etc.

 أمام برجستون-  املنطقه الثالثة- الشويخ الصناعية

Shuwaikh Industrial Region III - Front of Bridgestone
24927363

24927364

www.jumaiangroup.com

شركة بحرة الخليجية
Bahra Gulf Company

for Trading & Construction

للتجارة العامة والمقاوالت

 وتتعهــد هــذه الشــركة1988 تأسســت بحــرة اخلليجيــة فــي عــام
 متخصصــة فــي العقــود املتعلقة بالبنية التحتية.بعقــود البنــاء
.العامــة واخلدمــات الكهربائيــة والفنيــة
BAHRA GULF was founded in 1988 and
this company undertakes construction
contracts.
Our
department
specialized in contracts related to
public infrastructure, electrical and
technical services.
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معهد آسيا كويت الصحي
Asia Kuwait Spa

معهد صحي وتخسيس

Healthy Institute & Weight Loss

تأســس عــام  ، 2005معهــد رائــد فــي مجــال املســاج الصينــي
والتايلنــدي واإلســترخاء علــي أيــدي خبــراء محترفــن مــن
اجلنســيات املختلفــة فــي هــذا املجــال باإلضافــة إلــى حمــام
الزيــت والبخــار واحلمــام املغربــي وأخــرى مــن اخلدمــات املميــزة.

Created 2009, a reputable institute in
Chinese and Thai massage and relaxation
by the hands of competent personnel in
this field along with palm and vapor
shower as well as Moroccan shower and
other VIP services.

السامليه  -شارع املطاعم

Salmiya - Restaurant Street

www.jumaiangroup.com

25754597

�سامل خالد اجلميعان
Salem Khaled Al Jumaian

رسالة الشركة
تســعى مجموعــة ســالم خالــد اجلميعــان وشــركاه لتشــجيع املبادريــن مــن الشــباب الكويتــي للعمــل احلــر و تســعي
لتبنــي تأســيس املشــاريع الصغيــره واملتوســطة للمؤسســات اخلدميــة  ،الصناعيــة واملهنيــة التــي ميتلكهــا ويديرهــا
كويتيــون  ،كمــا تبلــور وتطــرح مــن جانبهــا مبــادرات للمشــاريع الصغيــرة مبــا يحقــق اإلســتفادة مــن األفــكار الرائــدة
وفتــح مجــاالت عمــل تنافســية فــي هيــكل القطــاع اخلــاص مبايحقــق عوائــد مجزيــة قــد تســاهم فــي موازنــة التوجــه
ً
ـتقبال وخلــق فــرص عمــل للشــباب الكويتــي الطمــوح.
للوظائــف احلكوميــة مسـ

رؤيتنا
أن نكــون االفضــل خــال الســنوات القادمــه فــي تاســيس و دعــم
املشــروعات الصغــرى و ربــط العالــم عــن طريــق وســائل نقــل و
إتصــاالت آمنــة وســريعة و حتقــق افضــل االربــاح ملنتجــات شــركاتنا
املختلفــة.
شعارنا
* بتنوعنا جنحنا *

Our message
Salem Khaled Al Jumaian & Partners Group
seeks to foster the establishment of small
and medium enterprises owned and
managed by professional and skilled
Kuwaitis .We hope to benefit the
government and the youth through our
different establishments in different
fields by creating job opportunities. We
are committed for the betterment of the
country and its people.

Our vision
• To make our establishments the best in
Kuwait
• To offer reliable and quality service
• To get the best for us and for our supporters.

Our Slogan
Managing diversity along with efficient service

أنشطة الجميعان

Al Jumaian Activities

دعم الشباب الكويتي في مجال األعمال وإعداد القادة

Support Kuwaiti youth in the field of business and Leadership Development

Kuwaiti youth initiatives

Projects and Consulting

 مبادرات كويتية شبابيةStrategy and planning

 مشاريع واستشاراتOpening firms

استراتيجية وتخطيط

افتتاح شركات

