










































الىمن

895,000.000ال يوجد20052007شركة مصطفى كرم وأوالده للسياراتتصميم - اشرافتجاريالكويت - الريمبنى معرض سيارات ومركز خدمة1

2,100,000.000ال يوجد20052006المجموعة اإلستثمارية العقارية الكويتيةتصميم - اشرافسكن استثماريالكويت - بنيد القارمشروع تصميم عدد 3 بنايات استثمارية2

110,000.000ال يوجد20052006جمعية اليرموك التعاونيةتصميم - اشرافتجاريالكويت - اليرموكمشروع إنشاء فرع قطعة 2 لجمعية اليرموك3

850,000.000ال يوجد20052006الهيئة الخيرية اإلسالمية العالميةتصميم - اشرافإداريالكويت - جنوب السرةمشروع إنشاء مبنى مقر الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية4

5
مشروع إنشاء 4 مطاعم -برجر كنج-مناطق األندلس -بيان-حطين-

القرين
940,000.000ال يوجد20052007شركة الحميضي للمواد الغذائيةتصميم - اشرافتجاريالكويت

320,000.000ال يوجد20052007شركة التعليم المتميز للخدمات التعليميةتصميم - اشرافتعليميالكويت - حوليمشروع إنشاء مبنى بمدرسة اإلبداع األمريكية6

188,000.000ال يوجد20062007جمعية قرطبة التعاونيةتصميم - اشرافتجاريالكويت - قرطبةمشروع إنشاء فروع اإلستثمار والسوق المركزي -جمعية قرطبة7

8
مشروع إضافة عدد (23) بناية إستثماري مناطق حولي -السالمية-

خيطان-الفروانية
1,840,000.000ال يوجد20062008شركة إدارة األمالك العقارية (ريم)تصميم - اشرافسكن استثماريالكويت

32,000.000ال يوجد20062007وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةتصميم - اشرافدينيالكويت - السالميةمسجد الخرافي بمنطقة السالمية9

850,000.000ال يوجد20062008شركة إدارة األمالك العقارية (ريم)تصميم - اشرافتجاريالكويت - حوليمشروع إنشاء مركز تجاري بشارع العثمان10

11
مبنى مجمع حمام السباحة وصالة متعددة األغراض - إدارة 

المعاهد الخاصة
290,000.000ال يوجد20072010وزارة التربية (المتبرع شركة ايكويت)تصميم - اشرافرياضي - تعليميالكويت - حولي

160,000.000ال يوجد20072009شركة بيت التمويل _شركة دار السدره)تصميم - اشرافسكنيالكويت - المهبولةمشروع إنشاء مجمع سكني -منطقة المهبولة12

356,000.000ال يوجد20052007شركة تموين الجزيرة للتجارة العامةتصميم - اشرافصناعيالكويت - صبحانمشروع انشاء مصنع انتاج بالطات وبودرة جبس13

200,000.000ال يوجد20072008وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةتصميم - اشرافسكنيالكويتمشروع إنشاء سكن األئمة والمؤذنين14

840,000.000ال يوجد20072008ورثة السيد / فهد عبد الرحمن البديويتصميم - اشرافتجاريالكويت - حوليمشروع إنشاء مركز تجاري بشارع ابن خلدون15

المكاتب الفترة#
المشاركة

اجمالي تكلفة 
المشروع ( د.ك) 

من المشاريع السابقة بالدار

اسم المشروع ووصفهاسم المشروع ووصفهاسم المشروع ووصفهاسم المشروع ووصفه
اسم المالك

الخدمات المقدمة من 
الدار

موقع المشروع

الخبرات السابقةالخبرات السابقةالخبرات السابقةالخبرات السابقة

نوع المشروع
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520,000.000ال يوجد20072009شركة فيصل القطامي لتجارة الحديدتصميم - اشرافصناعيالكويت - األحمديمشروع إنشاء مخزن حديد -منطقة شرق األحمدي16

620,000.000ال يوجد20072012بيت الزكاةتصميم - اشرافإداريالكويت - السالميةمشروع إنشاء مقر إداري -بيت الزكاة منطقة السالمية17

850,000.000ال يوجد20082009جمعية األندلس والرقعي التعاونيةتصميمتجاريالكويت - الرقعيانشاء سوق مركزي بمنطقة الرقعي18

478,000.000ال يوجد20082009وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةتصميمدينيالكويتانشاء دور تحفيظ القرآن الكريم بعدد من المحافظات19

720,000.000ال يوجد20082010شركة زيما للتجارة العامةتصميم - اشرافصناعيالكويتمشروع إنشاء مصنع إنتاج قوالب الحديد20

198,000.000ال يوجد20092012السيد بدر المخزيمتصميم - اشرافزراعيالكويت - الريمشروع إنشاء مشتل زراعي21

مشروع إنشاء مسجد22
الكويت - ضاحية صباح 

السالم
1,250,000.000ال يوجد20092010وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةتصميمديني

1,760,000.000ال يوجد20092010بيت التمويل (المجموعة الدولية للمشاريع)تصميمسكن استثماريالكويت - المسيلةمشروع إنشاء مجمع سكني استثماري23

516,000.000ال يوجد20102011بيت الزكاةتصميم - اشرافإداريالكويتمشروع إنشاء مقر إداري - بيت الزكاة -منطقة فهد األحمد24

25
مشروع إنشاء فرع محالت -جمعية العمرية والرابية التعاونية 

قطعة 1
78,000.000ال يوجد20102012إشراف

26
مشروع إنشاء فرع البريد -جمعية العمرية والرابية التعاونية قطعة 

1
85,000.000ال يوجد20102012تصميم - اشراف

27
مشروع إنشاء فرع المحالت -جمعية اليرموك التعاونية -منطقة 

اليرموك قطعة 2
110,000.000ال يوجد20102013جمعية العمرية والرابية التعاونيةتصميم - اشرافتجاريالكويت - اليرموك

610,000.000ال يوجد20102013السيد ابراهيم محمد الجريويتصميمصناعيالكويتمشروع انشاء مصنع اسفنج الجريوي28

29
مشروع إنشاء مستشفى بيطري  -أكاديمية سعد العبد اهللا للعلوم 

األمنية
750,000.000ال يوجد20102012وزارة الداخليةتصميم - اشرافحكوميالكويت

65,000.000ال يوجد20112012وزارة الداخلية (المتبرع: األمانة العامة لألوقاف)تصميمحكوميالكويت - الصليبيةمشروع إضافة (4) عنابر بالسجن المركزي30

جمعية العمرية والرابية التعاونيةالكويت - الرابية تجاري
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نوع المشروع

78,000.000ال يوجد20112015بلدية الكويت (المتبرع: منظمة المدن العربية)تصميم - اشرافحكوميالكويت - الشويخمشروع إنشاء مبنى مراقبة الزينة ورفع األعالم31

34.000.000ال يوجد20122014األمانة العامة لألوقافتصميمتجاريالكويتمشروع إنشاء عدد 7 أبراج تجارية داخل مدينة الكويت32

48,000.000ال يوجد20132014المجموعة اإلستثمارية العقارية الكويتيةتصميمتجاريالكويت - شرقمشروع إنشاء مبنى تجاري بمنطقة الشرق -مدينة الكويت33

34
مشروع تصميم قسم الفحص الفني ومبنى اختبار القيادة - 

محافظة العاصمة
732,000.000ال يوجدحتى اآلن2013وزارة الداخليةتصميم - اشرافحكوميالكويت

650,000.000ال يوجد20142015شركة أوالد علي غانم الدبوستصميمتجاريالكويت - العارضيةمعرض مورا بمنطقة العارضية35

36
مجمع الدويش التجاري - اعادة تصميم وترخيص المساحات 

التجارية بالمجمع
320,000.000ال يوجد20142014السيد/ ماجد الدويشتصميم - ترخيصتجاريالكويت - الجليب

854,000.000ال يوجد20142015شركة الثريا حروبتصميم - اشرافرياضيالكويت - أبو الحصانيةتصميم وترخيص واالشراف على تنفيذ نادي ديفا جيم الصحي37

38
مجمع الثريا التجاري (شرق) - تصميم وترخيص واالشراف على 

تنفيذ االدوار االضافية
65,000.000ال يوجد20152016شركة الثريا جروبتصميم - اشرافتجاريالكويت - شرق

26,000.000ال يوجد20142015شركة الثريا جروبتصميم - اشرافزراعيالكويت - الوفرةمزرعة الوفرة39

40
مجموعة معارض العارضية الصناعية - تصميم وترخيص 

واالشراف على تنفيذ عدد 8 قسائم
1,840,000.000ال يوجد20142015شركة االنشاءات الشرقيةتصميم - اشرافصناعيالكويت - العارضية

620,000.000ال يوجد20142015شركة جزيرة وربة العقاريةتصميم - اشرافسكن استثماريالكويت - السالميةمجمع وربة السكني - تصميم واالشراف على تنفيذ المجمع41

160,000.000ال يوجدحتى اآلن2014وزارة الخارجية الكويتيةتصميم - اشرافحكوميالكويتتأهيل مبنى اإلدارة القنصلية - وزارة الخارجية الكويتية42

صناعيالكويت - أمغرةشركة التقدم التكنولوجي - المخازن الرئيسية43
تصميم - ترخيص - 

اشراف
3,000,000.000ال يوجدحتى اآلن2014شركة التقدم التكنولوجي

44
مشروع دسمان العقاري (تطوير عقاري - دراسة االستعماالت 

المتاحة)
78,000.000ال يوجد20152015شركة جزيرة وربة العقاريةتصميم - دراسة جدوىاستثماريالكويت - دسمان

45
مدرسة األكاديمية االنجليزية - اعادة التصميم االنشائي واالشراف 

على التعديالت بالموقع.
516,000.000ال يوجد20152015السيد/ راشد الراشدتصميم - اشرافتعليميالكويت - سلوى
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740,000.000ال يوجد20152015شركة صناعات الخطيبتصميم - ترخيصصناعيالكويت - صبحانمصنع الخطيب لألثاث - تصميم وترخيص المساحات االضافية46

تجاريالكويت - السالميةمجمع الثريا التجاري بمنطقة السالمية47
تصميم - ترخيص - 

اشراف
1,350,000.000ال يوجد20152018شركة الثريا جروب

32,000.000ال يوجد20152015السيد عبد اهللا يوسف عبد اهللا الوزانتصميمسياحياالمارات العربية المتحدةمشروع إنشاء منتجع سياحي بإمارة رأس الخيمة48

320,000.000ال يوجد20162017شركة تراي آرك جروب العقاريةتصميمسكنيتركيامجمع جروكال بوتيك السكني (بورصة - تركيا)49

4,500,000.000ال يوجد20162017الشيخ/ أحمد جابر العليتصميمتجاريالكويتمجمع جابر العلي التجاري50

1,100,000.000ال يوجد20162017شركة أوالد عبداللطيف ثنيان الغانمتصميم وإشرافصناعيالكويتمخازن شركة أوالد عبداللطيف الغانم - منطقة أمغرة51

4,550,000.000ال يوجد20162016مجموعة األوراق الماليةدراسة جدوىاستثماريالكويت - حوليالتطوير العقاري ودراسة الجدوى لمجمع النقرة الرئيسي52

15,000,000.000ال يوجد20172017شركة العقيلة العقارية دراسة جدوى - تصميمتجاريالكويت - العقيلةجاردينز مول - منطقة العقيلة (التطوير العقاري ودراسة الجدوى)53

1,950,000.000ال يوجد20172018شركة الشهري العقاريةاشرافسكن استثماريالكويت - الرقعيمجمع بافليون السكني بمنطقة الرقعي54

585,000.000ال يوجد20172018السيد/ محمد الدخانتصميم - ترخيصتجاريالكويتقسائم تجارية بمنطقة الفنيطيس55

560,000.000ال يوجدحتى اآلن2018بيت الزكاةاشرافسكنيالكويت - أبو حليفةاالشراف على تنفيذ عمارة سكنية56

95,000.000ال يوجدحتى اآلن2018شركة آفاق للخدمات التربويةتصميم-ترخيصتعليميالكويتتصميم وترخيص عدد 4 مدارس57

58
إعداد المخططات اإلنشائية التنفيذية لمبنى مراقبة اآلبار (عقد 

17052343/ الشركة الثالثية العربية)
تصميمصناعيالكويت

الشركة الثالثية العربية للمقاوالت العامة 

والمباني
260,000.000ال يوجدحتى اآلن2018

755,000.000ال يوجدحتى اآلن2019مجموعة األوراق الماليةتصميم - ترخيصتجاريالكويت - حوليمجمع النقرة الشمالي والجنوبي59

2,455,000.000ال يوجدحتى اآلن2019الشركة الكويتية لأللباناشرافصناعيالكويت - الصليبيةمصنع الشركة الكويتية لأللبان (كي دي كاو)60
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PROJECTS

2018/2019



A.T.C. New Warehouse
(Design, License & Supervision – AMGHARA / KWT)





AL THURIYA Complex
(Design & Supervision + Project Management – SALMIYA / KWT)



K.D.COW Factory
(Supervision 70000m2 – SULIBIYA / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



DIVA GYM 
(Design & Supervision + Project Management - FUNITEES / KWT)



TOURISM INSTITUTE - PAAET
(Design Management – HAWALLY / KWT)



DASMAN Mixed-Use TOWER
(Concept Design & License – DASMAN / KWT)



DASMAN Mixed-Use TOWER
(Concept Design & License – DASMAN / KWT)



J.A. TOWER
(Design & License – HAWALLY / KWT)



J.A. TOWER
(Concept Design & License – HAWALLY / KWT)



ABUL CLINICS
(Concept Design & License – MAHBOULA / KWT)



AL NOUQRA COMPLEX 
(Mixed use Complex- Design)



Commercial Showroom
(Design & License – ARDIYA / KWT)



AL-DABOUS Showroom
(Design, License & Supervision – ARDIYA / KWT)



AL-DABOUS Showroom
(Design, License & Supervision – ARDIYA / KWT)



AL-SAHOW Showroom
(Design & Supervision – AL RAI / KWT)



Commercial Complex
(Design , license & Supervision – ABU FATERA / KWT)



PAVILION Residential Complex
(Supervision – AL RIQAI / KWT)



SALMIYA Residential Complex
(Design & Supervision – SALMIYA / KWT)



Residential Complex
(Location: REQAAY - KW)



Residential Building
(Location: SHARQ)



Residential Building
(Location: TURKEY)



Various Residential Buildings
(Residential Building - Design & License)



Various Residential Buildings
(Residential Building - Design & License)



Private Villa
(Design & License)







Various Private Villas
(Design & Supervision)



Various Private Villas
(Design & Supervision)



AL JULIAA Chalet
(Design & Supervision) (13500 sqm )



AL JULIAA Chalet
(Design & Supervision) (5000 sqm )



Various Private Chalets
( Design & Supervision)



Private Villa
( Interior Design)



Private Villa
( Interior Design)



AL-HAJRI Villa
(Private Villa - Design & License)



AL-HAJRI Villa
(Private Villa - Design & License)



Private Villa
( Interior Design)



Villa AL-KHALED
(Private Villa - Design & License)
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