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جيةةة القادمةةة بتلألجيةةا  اع حفةةح حةة مةةالمسةةتدامة  ةةت التنميةةة التةةت يلجةةت احتياجةةا  ال ا ةةر التنميةةة 

.يضااحتياجايهم ا

المتجسةدة والطاقةة الموقةعالتصميم المسةتدا  فهةم التةر ير الجيلةت للتصةميم مةت يةم  يقيةيم ي او  

.والمواد ويقنيا  الجناءالتصميم فتيتوازى مع كفاءة استخدا  الطاقة و ذا ، الموادصمحيةو

ل يسةةا د  ةةذا فةةت ي ديةةد ممارسةةا  التصةةميم م ةة،للموقةةعالتصةةاميم المسةةتدامة بفهةةم  ميةة  يجةةد  

الطجيعيةالتوجيه الشمست وال فاظ  لى الجيلة 

انة  والجول ركةةاوجميع التدابير الممكنة لت قية   مقةة  نيقةة بةيت المسةاحا  نتخذ و ن ت فى مداد 

.الروحيةو ت العمقا  الرمزية التت يعكس المجادئ التاريخية نج ث و ،الفنية

 ةادة إلمع إيخاذ االجةراءا  المزمةةبالموقع نتخذ اإلجراءا  المزمة لمعالجة المشاكل الجيلية الم يطة و

التةةدوير وكفةةاءة الطاقةةة ،  ةةموة  لةةى ذلةةب نتخةةذ التةةدابير المزمةةة لل فةةاظ  لةةى االنسةةجا  بةةيت السةةكا 

.والطجيعة

ليةة التعاو  مع مستشاري األنظمة والمتخصصيت وغير م مت الخجراء فت وقت مجكر مةت  مي دث كما 

ا للوصةو  إلةى يوصيايهم ومعايير م بشكل جيد مت قجةل فرية  التصةميم لةدينإستيعابويتم ،التصميم

.نتائجال فضل 

   يريةةذ التصةةميما  المسةةتدامة فةةت اال تجةةار مجمو ةةة واسةةعة مةةت المسةةتخدميت مةةت ال قافةةا يجةة  

02.واألجناس واألديا  والعادا 

العددكلمة 

التصميم المستدا 
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Sustainable development is the development that meets the needs of the present
allowing future generations to meet their own needs.

Sustainable design attempts to have an understanding of the environmental impact
of the design by evaluating the site, the embodied energy and toxicity of the
materials. This goes parallel to the energy efficiency of design, materials and
construction techniques.

Sustainable designs begin with an intimate understanding of location. This helps
determine design practices such as solar orientation and preservation of the natural
environment.

We take all possible measures to achieve an elegant relationship between spaces,
circulation, and technical aspects. We search for symbolic relationships which reflect
historical, and spiritual principles.

Installations are made to conceder recycling and energy efficient, further more we
take the necessary measures to keep harmony between the inhabitants and nature.

Collaboration with systems consultants, specialists and other experts happens early in
the design process, their recommendations and standards are well coordinated by
our design team to reach optimum products.

Sustainable designs must take into consideration the users wide range of cultures,

races, religions and habits.

ISSUE WORD

Sustainable Design 
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OUR SUSTAINABILITY PROJECTS

المجنى اإلداري إرنست ويونغ مصر

جمهورية مصر العربية, الجيزة

Ernest & Young Headquarters
Giza, Egypt
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44سوميت المجنى االداري 

مصر, القا رة الجديدة

Summit 44 Office Building
New Cairo, Egypt

OUR SUSTAINABILITY PROJECTS
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دبتشعار مسابقة يصميم 

االمارا  العربية المت دة, دبت

Dubai Emblem, Dubai UAE

OUR SUSTAINABILITY PROJECTS
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مو   جما 

االمارا  العربية المت دة,  جما 

Ajman Mall (Factory Outlet Mall)
Ajman, UAE

مجنى الراج ت للتسوي  والمجيعا 

المملكة العربية السعودية , بريدة

Al-Rajhi Sales and Marketing Building
Buraydah, KSA

OUR SUSTAINABILITY PROJECTS
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إستراحة ياصة 

ةجمهورية مصر العربي, مدينة الفيو 

Private Villa
Al-Fayoum Egypt

مركز يدمة المجتمع 

جمهورية مصر العربية – سوا  

Community Service Center
Aswan, Egypt

OUR SUSTAINABILITY PROJECTS
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مجمع بلوفير السكنى
ةجمهورية مصر العربي-العاصمة االدارية الجديدة 

Bleu vert – Residential Complex 
New Capital, EGYPT

LATEST 

PROJECTS



ارضمساحة لىيجاريسكنىمجمع ت جارهالمشروع

يونادوفيم سكنية مائر لىويشتملفدا 70حوالى

.ويجاريةاداريةومراكزاجتما ت

ووصفهاالنهائيةالتصميما بر ما العملمجا ويختص

:كالتالى

.متر مربع E 900نموذج•

.متر مربع F 900نموذج•

.متر مربع G 410نموذج•

. دوار 7جميع النماذج مت بدرو  وار ى وويتكو  
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The project is a residential and commercial complex
on a land area of about 70 acres and includes
residential buildings, villas, a social club,
administrative and commercial centers. The field of
work is concerned .
The final design work and its description are as
follows:
Type E 900 square meters.
Type F 900 square meters.
Type G 410 square meters.

All Types consist of basement, ground and 7 floors.
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فيم  مخطط ولى العهد
مملكة العربية السعوديةال–مكة المكرمة 

Crown Prince Scheme Villas
Makkah, KSA
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إستراحة ياصة 
ليجيا–ياجوراء 

Private  Villa
Tajoura, Libya
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ا اسيند-فيم ياصة 
مصر–الساحل الشمالت 

Private Villa- Hacienda

North Coast – Egypt 
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إفتتاح قهوة السعادة
6 أكتوبر - جمهورية مصر العربية

مداد يصميم 
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A set of details Refering to some of the

elevation's elements of the Qurtoba

residential complex project in Riyadh - Saudi

Arabia, including stone details; Its division

and method of installation,

Aluminum pergola's detail with installation

method , and a group of GRC elements That

was used in design's Beautifying

مستخدمة من التفاصيل التوضيحية لبعض العناصر المجموعة 

لرياض في تشكيل الواجهات بمشروع مجمع قرطبة السكني با

تفاصيل الحجر ؛ تقسيمهالمملكة العربية السعودية ، ومنها-

وطريقة تركيبه

وتفصيلة GRCالتي تم االستعانة بها في تجميل التصميم
تثبيتهاااللومنيوم بطريقة البرجولة

-مجمع قرطبة السكني بالرياض مشروع 
المملكة العربية السعودية ، 
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