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We are a Bahraini institution, we love art and teamwork and master both. How?
We at Secrets of creativity put life into details. Since our foundation?? Years ago, details were
our first and last passion. We have combined good taste and unique innovation with the accuracy of execution, 
because we vigorously delve into minute details, checking the quality and practicality of our products and 
our working methods times and times again before introducing them to our partners.

Certainly, our task has not been easy and will never be so, simply because details are the most difficult aspects 
when your tasked with breathing life into the dreams and aspirations of a partner’s lifetime home or a project 
of his or her future investment. Therefore, whether an individual or a company, we consider anyone who 
chooses us a partner not just a client.

Secrets of Creativity perceives its values as an indispensable foundation in undertaking any project with 
total indiscrimination, as we believe they deserve the best of everything. Our first value that we cherish is full 
transparency. We accept nothing less than familiarizing our partners with all the details before commencing 
work. Based on this value, we firmly uphold our other core values which are truthfulness, honesty, and 
commitment.

من نحن؟
ــي  ــاة ف ــث الحي ــداع نب ــرار اإلب ــي أس ــن ف ــف؟ نح ــا. كي ــن مع ــن االثني ــا، ونتق ــل مع ــن والعم ــق الف ــة، نعش ــة بحريني ــن مؤسس نح
التفاصيــل، فمنــذ تأسيســنا قبــل عشــر ســنوات، كانــت التفاصيــل شــغفنا األول واألخيــر، وقــد جمعنــا بيــن حســن الــذوق وفــرادة 
اإلبتــكار وبيــن دقــة التنفيــذ، ألننــا نغــوص فــي تفاصيــل التفاصيــل، بــل نقــوم بفحــص جــودة وعمالنيــة منتجاتنــا وأســاليب عملنــا 

ــركائنا. ــا لش ــل تقديمه ــرات قب ــرات وم م
بالتأكيــد لــم تكــن مهمتنــا ســهلة، وهــي ليســت كذلــك حتــى اآلن، فالتفاصيــل هــي أصعــب مافــي األمــر حيــن تكــون مهمتــك 
هــي تنفيــذ أحــالم وتطلعــات الشــركاء فــي منــزل العمــر أو مشــروع المســتقبل. ونحــن نعتبــر كل مــن يختارنــا للعمــل ســواء كان 

فــردا أو شــركة شــريكا ال مجــرد عميــل.
تنظــر أســرار اإلبــداع لقيمهــا كأســاس ال غنــى عنــه فــي أي عمــل، فنحــن ال نفــرق بيــن أعمالنــا، إنهــا جميعــا تســتحق األفضــل مــن 
كل شــيء. والقيمــة األولــى التــي نقدســها هــي الشــفافية الكاملــة، فنحــن ال نقبــل أقــل مــن إطــالع شــركائنا علــى كل التفاصيــل 

قبــل بــدء العمــل ومــن هــذه القيمــة األساســية تنبــع قيمنــا األخــرى وهــي، الصــدق واألمانــة، وااللتــزام بالوقــت .

من نحن؟

Who Are We ?



جعفر إبراهيم
Jaffar Ebrahim

The best way to predict
future, is to design it.

10 Years ago, Secrets of Creativity was merely an idea of an interior designer aspiring to translate his passion for art and 
mastery in the best way possible, and to achieve this; he worked with his own hands to implement his designs. That 
interior designer was in fact me, and this passion for details still drives all my decisions, the only difference today is that I 
am more experienced and knowledgeable in managing the process from the ground up. 

All these years have given me the ability to look at each project with the innovative eye of a seasoned executor and an 
emboldened designer at the same time, something only a few interior design houses may enjoy.

My personal goal which inspired me to establish Secrets of Creativity is to do an elaborate job that fulfills our ambitions as 
a work team as we satisfy others. Because we see each project with the eyes of its owner, we insist as we put our touch on 
it that it become the best in its class on every level.

We as executors and designers seek to attain maximum quality and always urge our customers to do so, as we pledge to 
achieve that in the work details document signed by both parties.

Consequently, the name of the Secrets of Creativity has become synonymous with matchless design, quality and mastery 
of details. Our customer base chooses to work with us because like us, they look for quality and workmanship first.
All of us at Secrets of Creativity are very happy you chose us. We greatly value your confidence in our work.

قبــل عشــر ســنوات كانــت أســرار اإلبــداع فكــرة مصمــم ديكــور داخلــي يريــد أن يترجــم عشــقه للفــن وإتقانــه للعمــل فــي أجلــى صــورة، ولتحقيــق 
ذلــك عمــل بيديــه علــى تنفيــذ تصميماتــه. كنــت أنــا ذلــك المصمــم، وال يــزال هــذا العشــق للتفاصيــل يحــرك كل قراراتــي، ولكــن الفــرق الوحيــد 
اليــوم هــو أننــي ازددت خبــرة ودرايــة بــإدارة العمليــة مــن األلــف إلــى اليــاء. لقــد منحتنــي كل هــذه الســنوات القــدرة علــى النظــر إلــى كل مشــروع 

بعيــن المنفــذ المبــدع والمصمــم المبتكــر فــي الوقــت ذاتــه، وهــو أمــر قــد ال يتوفــر إال فــي القليــل مــن بيــوت تصميــم الديكــور الداخلــي.
ــرى كل  ــا ن ــن، ألنن ــي اآلخري ــل أن يرض ــا قب ــق طموحاتن ــن يحق ــل متق ــوم بعم ــو أن نق ــداع، ه ــرار اإلب ــيس أس ــن وراء تأس ــخصي م ــي الش إن هدف
مشــروع بعيــن مالكــه، ونحــرص إذ نضــع بصماتنــا عليــه أن يكــون هــذا المشــروع هــو األفضــل فــي فئتــه علــى كل صعيــد. لــذا نســعى منفذيــن 
ومصمميــن لتحقيــق أقصــى مســتويات الجــودة ونحــث عمالءنــا علــى ذلــك دائمــا، ونلتــزم لهــم بتحقيــق ذلــك فــي وثيقــة تفاصيــل العمــل التــي 

يتــم توقيعهــا مــن الطرفيــن.
وهكــذا أصبــح اســم أســرار اإلبــداع مرادفــا لفــرادة التصميــم والجــودة وإتقــان التفاصيــل، بــل أصبحــت لدينــا قاعــدة عمــالء تختــار العمــل معنــا 

ألنهــا تبحــث مثلنــا عــن الجــودة واإلتقــان أوال. 
نحن جميعا في أسرار اإلبداع سعداء جدا باختياركم لنا وثقتكم في عملنا

رسالة المؤسس

Founder’s Message

نرى كل مشروع بعين مالكه



أسلوبنا

Our  Style



Our Style
Forming lasting business relationships by satisfying the client›s taste and meeting his/her aesthetic 
and practical requirements in dealing with project areas and the executing our tasks with the best 
levels of quality and proficiency.

Our Goal
To be the first choice for those looking for quality, mastery and excellence above all, and to maintain 
leadership through integrating Bahraini expertise in design and project execution

Our Pledge
To constantly search for the best in all aspects, materials and methods of design and execution

أسلوبنا

تكويــن عالقــات عمــل دائمــة عبــر إرضــاء ذوق العميــل وتلبيــة متطلباتــه الجماليــة والعمليــة فــي التعامــل مــع مســاحات 
المبنــى وتنفيــذ المشــروع بأفضــل مســتويات الجــودة واإلتقان

غايتنا
أن نكــون االختيــار األول لمــن يبحــث عــن الجــودة واإلتقــان والتميــز قبــل كل شــيء، وأن نحافــظ علــى الريــادة عبــر إدمــاج 

الخبــرات البحرينيــة فــي مجالــي التصميــم والتنفيــذ.

عهدنا
البحث الدائم عن االفضل في كل تفاصيل ومواد وأساليب التصميم والتنفيذ لمشروعاتنا المشتركة.



In today›s world, interior design is no longer just personal touches or a luxury that can be dispensed with. It 
has become an essential element of the environment around us.
In practice, the more beautiful, expressive and practical the space design, the more life quality one will 
experience in the place.

So, how can you get the best quality in terms of aesthetics while expressing your culture and style, in a 
practical and attractive formula within your budget?

We at Secrets of Creativity promise you exactly that, from creative design to master execution of the finest 
details, all within a pre-agreed budget and timeframe. Our expertise and team skills combine different cultures 
and schools, but we are proud of our unique authentic Bahraini style, which we are constantly developing to 
be the best and finest in both design and execution

فــي عالمنــا اليــوم لــم يعــد التصميــم الداخلــي مجــرد لمســات شــخصية أو ترفــا يمكــن االســتغناء عنــه، بــل صــار عنصــرا أساســيا 
مــن عناصــر البيئــة المحيطــة بنــا، فكلمــا كان التصميــم جميــال ومعبــرا وعمليــا، كلمــا كانــت الحيــاة فــي المــكان أجــود وأجمــل.

وهنــا بيــت القصيــد، إذ كيــف يمكنــك أن تحصــل علــى الجــودة األفضــل علــى مســتوى الجمــال والتعبيــر عــن ثقافتــك وأســلوبك، 
فــي قالــب عملــي ومريــح للعيــن والجيــب معــا؟

ــام وكل ذلــك  ــة مــن التصميــم حتــى تنفيــذ أدق التفاصيــل بإتقــان ت ــداع نعــدك ونفــي لــك بــكل ذلــك، بداي نحــن فــي أســرار اإلب
ضمــن ميزانيــة ومــدى زمنــي متفــق عليــه مســبقا. كمــا تجمــع خبراتنــا ومهــارات فريــق عملنــا مــا بيــن مختلــف الثقافــات والمدارس 

ولكننــا نعتــز بتفــرد أســلوبنا البحرينــي األصيــل والــذي نعمــل علــى تطويــره باســتمرار ليكــون االفضــل واألجــود تصميمــا وتنفيــذا.

لماذا أسرار اإلبداع

Why choose us?



ماذا نقدم 

What We Offer



Secrets of Creativity offers you its unrivalled expertise in the design and execution of ceilings using the finest 
qualities of gypsum, wood and aluminum, through the creation of integrated and detailed solutions to suit 
your aesthetic requirements and practical needs. 

We have a wide choice of materials, designs and execution methods you can check out before you decide 
what suits you best, and we will accomplish it with exceptional mastery.

تقــدم لــك أســرار اإلبــداع عصــارة خبراتهــا فــي خدمــات تصميــم وتنفيــذ األســقف مــن أجــود أنــواع الجبــس والخشــب واأللمنيــوم 
ــن  ــعة م ــارات واس ــا خي ــة. لدين ــك العملي ــة واحتياجات ــك الجمالي ــب متطلبات ــة تناس ــة وتفصيلي ــول متكامل ــكار حل ــر ابت ــك عب وذل

المــواد والتصاميــم وأســاليب التنفيــذ، يمكنــك االطــالع عليهــا قبــل أن تقــرر مــا يناســبك، لنقــوم بإنجــازه بإتقــان ال يضاهــى.

عمل األسقف
جبس  / خشب  / ألمنيوم

Ceiling Work
Gypsum / Wooden /Aluminum



لمسة إبداع...أسلوب الحياة الذي تستحقه 

A touch of creativity... The lifestyle you deserve



Interior design is the combination of art and practical innovation in creating the solutions that make our lives 
in a place an inspiring and visually rich experience. At Secrets of Creativity we offer you a perspective that 
merges those details and elements we have mastered into an environment that gives you a rewarding and 
inspiring experience in the place, be it a house, a shop or a private facility.

يعــد التصميــم الداخلــي مزيجــا مــن الفــن واالبتــكار العملــي للحلــول التــي تجعــل مــن حياتنــا فــي المــكان تجربــة ملهمــة وغنيــة 
بصريــا ونفســيا. فــي أســرار اإلبــداع نقــدم لــك منظــورا يجمــع تلــك التفاصيــل التــي نتقــن العمــل بهــا ومــن خاللهــا لتنعــم بمحيــط 

يمنحــك وقتــا جميــال وملهمــا فــي المــكان، ســواء كان هــذا المــكان منــزال أو متجــرا أو مرفقــا خاصــا.

التصميم الداخلي

Interior Design



تناغم الشكل والمضمون يمنحك الشعور 
بالرضا

Harmony of form and content gives you a feeling of 
satisfaction



Like a spontaneous and welcoming smile, the facade and shape of the exterior of the building should give 
us a positive idea of what is inside. At Secrets of Creativity we believe that the exterior should be more than a 
beautiful introduction, but also a practical idea and style in harmony with the wider environment. We have a 
lot of ideas and options that we can discuss with you.

كابتسامة عفوية ومرحبة يجب أن تمنحنا واجهة وشكل المبنى الخارجي فكرة إيجابية عما يوجد في الداخل، 
فــي أســرار اإلبــداع نؤمــن أن الخــارج يجــب أن يكــون مدخــال ومقدمــة ليســت فقــط جميلــة، بــل ذات فكــرة وأســلوب عملــي متناغم 

مــع البيئــة األوســع. لدينــا الكثيــر مــن األفــكار والخيــارات التــي يمكننــا أن نناقشــها معــك.

التصميم الخارجي
2D & 3D / Map 

Exterior design
 2D & 3D / Map



نستثمر في خبرات طاقمنا المهني المتكامل
 لنقدم لك األجود في كل المراحل 

Investing in the expertise of our integrated professional 
team to provide you the finest in all stages 



We at the construction department put all our efforts into serving your intersts according to a well-established 
strategy and principles. To implement our own concept of quality; we strive to apply the latest technical and 
professional developments to ensure the safety and quality of the construction. We also follow all stages 
of construction, relying on our accuracy, knowledge and experience, under the supervision of specialized 
craftsmen and qualified supervisors at all times and through the successive stages of the project.

نعمــل فــي قســم البنــاء وفــق اســتراتجية وأســس راســخة لتطبيــق مفهومنــا الخــاص للجــودة، وذلــك بتوظيــف أحــدث 
المســتجدات التقنيــة والحرفيــة لضمــان ســالمة وجــودة عمليــات اإلنشــاء. كمــا نحــرص علــى متابعــة جميــع مراحــل البنــاء بدقــة 
ومعرفــة وخبــرة مشــهود لهــا،  تحــت إشــراف حرفييــن مختصيــن ومشــرفين مؤهليــن علــى مــدار الوقــت والمراحــل المتتاليــة 

ــروع. للمش

البناء واإلنشاء

Build & Construction



حينما تمأل األلوان المساحة بذكرياتنا 
الرائعة 

When colors fill space with our wonderful memories



Who among us does not have a favorite color? We love all colors because our mission is to show you the best 
and most appropriate colors for the place in terms of form, space and function, we always work by linking the 
details together to create the most beautiful picture. At Secrets of Creativity, we will give you our seasoned 
experience in this area, both in terms of choosing the right colors and specifications of materials and will not 
accept anything short of the highest level of quality.

مــن منــا ليــس لديــه لــون مفضــل؟ نحــن نحــب األلــوان جميعــا ألن مهمتنــا هــي أن نعــرض عليــك أفضــل األلــوان وأنســبها للمــكان 
ــل.  ــورة األجم ــول للص ــا للوص ــل ببعضه ــط التفاصي ــالل رب ــن خ ــا م ــل دائم ــن نعم ــة، فنح ــاحة والوظيف ــكل والمس ــث الش ــن حي م
ســنقدم لــك فــي أســرار اإلبــداع خالصــة خبرتنــا فــي هــذا المجــال ســواء مــن حيــث اختيــار االلــوان أو مواصفــات المــواد ولــن نقبــل 

إال بالوصــول إلــى المســتوى األرفــع مــن الجــودة.

الصباغة
 صباغة فنية / تأثيرات / عادي / خشبي

Paint Works
Art Paint / Effects / Plain / Wooden



أرضيات متنوعة المواد وبخيارات متعددة 
من الرقي 

Varied flooring materials with plentiful options of 
sophistication



When it comes to flooring, Secrets of Creativity carries many options and levels of quality tiles, marble, parquet 
and carpets, in addition to the practical expertise that will be in your service until you reach the final selection 
of what suits you based on the right information. We have the best skills to implement your choices. With us, 
trust that you will get the floor you desire in form and quality.

حيــن يتعلــق األمــر باألرضيــات، نمتلــك فــي أســرار اإلبــداع خيــارات متعــددة وذات مســتوى عــال مــن الجــودة مــن البــالط، الرخــام، 
خشــب الباركيــه والســجاد، وتمتلــك أيضــا الخبــرة العمليــة التــي ســنوظفها فــي خدمتــك حتــى تصــل إلــى اختيــار مــا يناســبك بنــاء 

علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة، وكذلــك نمتلــك أفضــل المهــارات لتنفيــذ مــا تــم اختيــاره واالتفــاق عليــه.
معنا، ثق بأنك ستحصل على االرضية التي تتمناها شكال وجودة.

األرضيات
 البالط / الرخام / باركيه / سجاد / 

Flooringالجرانيت
Tiles / Marbles / Wooden Parquet / Carpet / 
Granite



للجمال والفخامة.. الرخام هو اختيارك 
األمثل 

For beauty and luxury ... Marble is your perfect 
choice



Since the beginning of history, architects of different civilizations have used marble to decorate palaces and 
important landmarks, for its elegance, luxury, and exceptional quality and appearance.
Secrets of Creativity offer you the finest choices in terms of durability, color diversity and beauty, in addition to 
a range of techniques and methods of careful implementation so that your project becomes an architectural 
masterpiece of the highest standards.

منــذ أقــدم األزمنــة والمعماريــون مــن مختلــف الحضــارات يســتخدمون الرخــام فــي تزييــن القصــور والمعالــم الهامــة، لمــا يضفيــه 
مــن أناقــة وفخامــة، ومظهــر اســتثنائي.

ــوان والجمــال، ومجموعــة مــن تقنيــات وأســاليب التنفيــذ  ــة وتنــوع االل ــارات مــن حيــث الصالب ــداع أجــود الخي تقــدم لــك أســرار اإلب
ــتويات.   ــى المس ــي أرق ــة تضاه ــة معماري ــروعك تحف ــح مش ــث يصب ــق بحي الدقي

الرخام
جمال المساحة في مشروعك

Marble
The beauty of space in your project



خيارات واسعة وراقية من ورق الجدران 
والخشب والجبس

A wide and refined selection of wallpaper, wood and 
gypsum



Wall covering has become an important element in interior design, and with the materials used varying 
between paper, stone, wood and gypsum, our designers can create the unique appearance that fully 
expresses your personal taste. 

By choosing from our exceptional quality options, you can rely on our innovative techniques to implement 
the most beautiful wall works in your imagination, and even if you don›t have a specific design or idea, we 
can help you with that.

لقــد أصبحــت تغطيــة الجــدران عنصــرا هامــا فــي التصميــم الداخلــي، ومــع تنــوع المــواد المســتخدمة بيــن الــورق والحجــر 
والخشــب والجبــس بــات مــن الممكــن أن تحظــى معنــا بمظهــر متفــرد يعكــس شــخصيتك وذوقــك عبــر االختيــار ممــا تقدمــه 
أســرار االبــداع مــن خيــارات ذات جــودة اســتثنائية، واالعتمــاد علــى تقنياتنــا المبتكــرة لتنفيــذ أجمــل مــا خطــر فــي مخيلتــك، وحتــى 

ــا مســاعدتك فــي ذلــك. إذا لــم يكــن لديــك تصميــم أو فكــرة محــددة يمكنن

تغطية الجدار
الحجر /  خشب  /  جبس  /  ورق جدران

Wall Covering
Stones / Wooden / Gypsum / Wallpaper



الفواصل هي الحلول االكثر اناقة للمساحات 
في المشاريع

For your needs, we create the most elegant and practical 
solutions to organize your spacechoose the finest 



Spacers are no longer unpopular, or uncomfortable. On the contrary, they have become touches of elegance 
and aesthetic icons, although in practice they are practical solutions to organize and maximize space.

Whether you prefer glass, wooden or gypsum spacers, at Secrets of Creativity we have a list of the most 
beautiful options and designs, together we can even create your own design, and execute it perfectly.

ــات  ــة وأيقون ــن األناق ــات م ــى لمس ــت إل ــد تحول ــك، فق ــن ذل ــس م ــى العك ــق، عل ــر أني ــب، أو غي ــر محب ــرا غي ــل أم ــد الفواص ــم تع ل
جماليــة رغــم أنهــا فــي الحقيقــة حلــول عمليــة لتنظيــم المســاحات واالســتفادة منهــا إلــى الحــد األقصــى. ســواء كنــت تفضلهــا 
ــا ابتــكار  زجاجيــة أو خشــبية أو مــن الجبــس، لدينــا فــي أســرار اإلبــداع قائمــة مــن أجمــل وأجــود الخيــارات والتصاميــم، بــل يمكنن

تصميمــك الخــاص معــا، وتنفيــذه بإتقــان تــام.

الفواصل
 زجاج / خشب / جبس

Spacers
 Glass / Wooden / Gypsum



الباب يمنحك االنطباع األول، استفد من خياراتنا 
الرائعة للحصول على األجمل واألجود 

Doors give the first impression, take advantage of our 
wonderful options to choose the finest 



The door is the first thing that catches the eye, that’s why we give it a special attention 
in Secrets of Creativity, because it should be an example of perfection in design and 
execution, and we have the perfect list of design options, materials and execution 
techniques. 

Whether your project is residential, commercial or a special facility, all you have to do 
is inform us about your needs and we will give you the finest of everything regarding 
doors.

البــاب هــو أول مــا تقــع عليــه العيــن، لــذا توليــه فــي أســرار اإلبــداع عنايــة خاصــة، إذا يجــب أن يكــون مثــاال للكمــال فــي التصميــم 
ــا أم  ــكنيا أم تجاري ــروعك س ــواء كان مش ــذ، س ــات التتفي ــواد وتقني ــم والم ــارات التصمي ــن خي ــة م ــة المثالي ــا القائم ــذ، ولدين والتنفي

مرفقــا خاصــا، مــا عليــك ســوى إطالعنــا علــى احتياجاتــك وســنقدم لــك األجــود مــن كل شــيء فيمــا يخــص األبــواب.

األبواب

Doors



فريق صقلته الخبرة الميدانية ليبتكر 
أرقى الحلول العملية

A team seasoned by field experience to 
innovate the finest practical solutions



A group of the most creative and knowledgeable Bahraini and international interior designers, supported 
by an integrated team of skilled craftsmen mastering the latest techniques and devices, in addition to a 
supervisory team with long and versatile expertise to verify the quality of work through all stages. All these 
efficient professionals share critical attention is to detail, because at Secrets of Creativity we all agree that 
quality lies in perfecting details.

مجموعــة مــن أكثــر المصمميــن البحرينييــن واألجانــب إبداعــا واطالعــا فــي مجــال التصميــم الداخلــي، يســاندهم فريــق متكامــل 
مــن أمهــر الحرفييــن فــي التنفيــذ باســتخدام أحــدث التقنيــات واألجهــزة، إضافــة إلــى فريــق إشــرافي مــن ذوي الخبــرة الطويلــة 
والواســعة للتحقــق مــن جــودة العمــل فــي جميــع مراحلــه. ويجمــع كل هــذه العناصــر البشــرية الكفــوءة أمــر بالــغ األهميــة هــو 

االهتمــام بــأدق التفاصيــل، ألننــا فــي أســرار اإلبــداع اتفقنــا جميعــا علــى أن الجــودة تكمــن فــي إتقــان التفاصيــل

فريقنا

Our Team



 نفكر ونعمل معًا لنمنحك الكمال   
        We think and work together,  

to give you perfection

نفكر ونعمل معا، لنمنحك الكمال



We have all the players in our team to design and execute all interior and exterior  
projects :

Engineers / Project Managers / Designers / Customer Service / Site Supervisors / Carpenters / Gypsum 
Technicians / Blacksmiths / Painters /Tile Technicians / Electricians / Plumbers / Integrated logistics Team

لدينــا جميــع الالعبيــن فــي فريقنــا لتصميــم وتنفيــذ جميــع المشــاريع الداخليــة 
: والخارجيــة 

مهندســون / مــدراء المشــاريع / مصممــون / خدمــة العمــالء /مشــرفو المواقــع / نجــارون / فنيــو الجبــس / حــدادون / رســامون / 
فنيــو البــالط / كهربائيــون / ســباكون / فريــق لوجســتي متكامــل

فريقنا

Our Team



معداتنا و وسائلنا

Machines & Facilities

At Secrets of Creativity we spare no effort or cost in order to own the best 
and the latest equipment to complete our projects at the level of quality 
that we promise our partners, a level we always strive to exceed, because 
our clients deserve the best we can offer.

ــدث  ــل وأح ــالك أفض ــبيل امت ــي س ــة ف ــد أو كلف ــداع أي جه ــرار اإلب ــر أس ال تدخ
ــو  ــركاءنا، وه ــه ش ــد ب ــذي نع ــودة ال ــتوى الج ــاريع بمس ــاز المش ــدات إلنج المع
مســتوى نســعى دائمــا إلــى تجــاوزه، ألن عمالءنــا يســتحقون أفضــل مــا يمكننــا 

ــه. أن نقدم



Texas Roadhouse Restaurant
The Avenues Mall, Bahrain Bay, 
Bahra in

At Secrets of Creativity we spare no effort or cost in order to own the 
best and the latest equipment to complete our projects at the level 
of quality that we promise our partners, a level we always strive to 
exceed, because our clients deserve the best we can offer.

لتطلــع علــى آخــر المســتجدات فيما يخــص خبراتنــا المتراكمــة ومنتجاتنــا المتطورة، 
إليــك عميلنــا العزيــز هــذه القائمــة المتجــددة مــن المشــاريع ذات األغــراض المتنوعة، 

والتــي نهتــم بــكل منهــا كمــا يفعــل الشــركاء الحقيقيون. 

من مشاريعنا

Our Projects



من مشاريعنا

400 Gradi Restaurant
The Avenues Mall, Bahrain Bay, Bahrain

Our Projects



من مشاريعنا

Magic Planet
The Avenues Mall, Bahrain, Bahrain

Our Projects



من مشاريعنا

Best Style Salon & Spa
Al Budaiya, Bahrain

Our Projects



من مشاريعنا

IMax Cinema
City Center, Bahrain

Our Projects



عمالئنا

Our clients

IMAX Cinema - City Center

As the number of projects that we work on exceeds 100 projects annually, 
including villas, shops and various usage facilities; our capabilities are 
expanding, our expertise are constantly accumulating, and our customers 
are increasing in number and confidence in us, within all aspects and 
sectors.

قدراتنــا تتوســع وخبراتنــا تتراكــم باســتمرار، وعمالؤنــا يــزدادون عــددا وثقــة بنــا 
ــي  ــاريع الت ــدد المش ــغ ع ــث يبل ــات، حي ــع القطاع ــب وجمي ــع الجوان ــي جمي ف
ــالت  ــكنية والمح ــل الس ــم  الفل ــنويا تض ــروع س ــن 100 مش ــر م ــا أكث ــل عليه نعم

ــتخدامات. ــف االس ــق لمختل ــة والمراف التجاري

لــكل احتياجاتــك ومتطلباتــك الســكنية والتجاريــة، يمكنــك الوثــوق فــي خبــرات 
وقــدرات أســرار اإلبــداع إلنجــاز جميــع أعمالــك بــدءًا مــن التصميــم الداخلــي، 
ــاء  ــاء والبن ــال اإلنش ــى أعم ــة، وحت ــا تكلف ــواد وأفضله ــود الم ــار أج ــرورًا باختي م

ــة.  ــات النهائي ــة اللمس ــات، وإضاف والتركيب

ــر، علــى يــد أمهــر وأكفــأ وأســرع فريــق  يمكنــك الحصــول علــى كل ذلــك وأكث
ــل  ــي تمث ــة الت ــات التجاري ــذه العالم ــك ه ــال. إلي ــذا المج ــي ه ــل ف ــل متكام عم
ــودة  ــن ج ــه م ــا نقدم ــون بم ــن يثق ــالء الذي ــن العم ــعة م ــة واس ــن قائم ــزءًا م ج

وأداء.



Havelock One Interiors WLL

عمالئنا
Our clients

For all your residential and commercial needs and requirements, you can entrust Secrets 
of Creativity to accomplish all your work, from interior design, all the way through 
choosing the finest and best cost effective materials, to construction, installation, and 
adding the finishing touches.

You can get all of this and more, by the best, most qualified and fastest integrated 
team in this field. These brands are part of an extensive list of customers who trust our 
quality and performance.






