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لحلول بروجكس 
والبناء التصميم 

إلى  استنادًا  والبناء  التصميم  خدمات  بروجكس  شركة  تقدم 
المقدمة  العمالء واستراتيجياتهم. وسواء كانت الخدمة  أهداف 
تخص مسكنًا أو مكان عمل، فإن بروجكس ستناقش مع العميل 
كافة تفاصيل المشروع والمساحات المتوفرة، وكيف سيؤثر كل 
عنصر من عناصر التصميم في المظهر العام. إن فريقنا المكون 
الداخلي  الديكور  ومصممي  المعماريين  المهندسين  أمهر  من 
االستغالل  تحقيق  في  سيساعدك  الواسعة  المناظر  ومصممي 
مراعاة  مع  عملك  مكان  أو  عقارك  أو  مسكنك  لمساحة  األمثل 

الجمالية. اللمسة  على  الحفاظ 

أن  مفادها  أساسية  فكرة  وفق  المشاريع  جميع  مع  نتعامل 
المثالي. الحل  هو  المالئم  التصميم 

بمشروعك  يتعلق  ما  كل  في  لدينا  التصميم  فريق  استشر 
مع  يتناسب  الذي  األمثل  بالشكل  تطبيقه  يمكن  كيف  لمعرفة 

أهدافك أو أهداف عائلتك أو أهداف فريق العمل في منشأتك.
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الداخلي التصميم 
تصميم ذو كفاءة عالية

المثالية  المساحات  بتصميم  البيوت  أصحاب  بروجكس  تساعد 
وحدة  حتى  أو  غرفة  أو  شقة  أو  فيال  المبنى  كان  وسواء  للعيش. 
القيمة  المزيد من  المباني، فإن فريقنا سيضيف  سكنية في أحد 
التصميم  خدمات  تقديم  طريق  عن  والعقارات  المساكن  إلى 

والتجديدات. والبناء 

يفهموا  أن  األول  فريقنا  هاجس  يكون  مشروع،  كل  تنفيذ  عند 
سيستفيدون  الذين  األشخاص  عن  فهمه  يستطيعون  ما  كل 
وعاداتهم  وأعدادهم،  شخصياتهم،  حيث  من  تصاميمنا  من 

السكان. بقية  يتواصلون مع  اليومية، وكيف 

العميل  لدى  المرغوب  المضمون  تستحضر  بأنها  بروجكس  تتميز 
تؤثر  التي  العديدة  العوامل  االعتبار  بعين  آخذة  تصاميمها،  في 
وأنظمة  والكهربائية  الميكانيكية  كالعوامل  األمر،  هذا  على 

الطويل. المدى  البناء والصيانة على  إلى تكلفة  التصريف، إضافة 
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راشد المبارك
راشد المبارك مهندس معماري كويتي وزميل 

ليد األخضر. راشد هو المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة بروجكس لحلول التصميم والبناء.

محمد البوعليان
يحمل محمد البواليان درجة الماجستير في الهندسة 

المعمارية من جامعة أوريغون األمريكية، محمد 
شريك ومدير فريق التصميم واالبتكار في بروجكس.

بروجكس فريق 
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التصميم الداخلي
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9RF - Salam
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12AT - Qortuba
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15SA - Shuwaikh
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18BM - Shaab
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21KK - Dahya



22



23



24FS - Surra
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26OS - Qurtoba
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29FA - Zahra
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