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عضالبيصلوقد.بالغةأهميةذووليسالكمالياتمنهوالمعمارييقدمهماأنعتبريالناسمنكثير

اللوحات،أوالورقبعضعنعبارةالمعمارىالتصميمأنإلىالموضوعإختزالفي

قافةالثقلتفكلماالثالثالعالمدولفيمنتشرانجدهالتفكيرفهذاالواقععن ًجدابعيدبالطبعوهذا

.الُمعتقدهذارسخكلماوالتعليم

االجتماعيللوضعمرآةفالعمارةدولة،كلفيالمعماريالناتجعلىواضحبشكلذلكإنعكاسونجد

.للدولوالثقافي

.سؤالنطرحأنيمكنناالمعماريالعملمجاالتأحدفيبسيطمثالنضربأنأردناوإذا

؟المطورربحتعظيمعلىتأثيرأوعالقةلهالمعماريالتصميمهل

نعم، بالطبع االجابة 

ة، المالية القويالمالئة أثبتت التجربة أن المنتج المعماري المميز يجذب الشركات العمالقة ذات فقد 

.والتي دائمًا تحرص على صورتها أمام عمالئها

غيركلبشولكنعليهاالنفاقتممبنىمنوكمالبناء،تكلفةبزيادةبالضرورةعالقةلهليسوالموضوع

.مناسبأومطلوب

صورةتحسينفيإماالقوياألثرلهاكانالماضيةاألعوامفيإداريةمبانيعدةمدادطورتولقد

.جذابمنتجطريقعنالعروضأقصىعلىالحصولفيالمطورمساعدةأوالعميل

كلمة العدد

عالقة التصميم المعمارى بتعظيم ربح المطور

ن أسعد  حسي 
رئيس مجلس االدارة
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ISSUE WORD

The relationship between architectural design and improving revenue for the developer

Hussein Assaad
Chairman
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To what extent can the architect contribute to maximizing the developer revenue.

Many people consider that what the architect offers is luxurious and not of great

importance. Some may reduce the issue to the outcome being just papers and paintings.

But this of course is far from reality.

This belief is found widespread in third world countries, as the less culture and education

the more this belief is established. This is clearly reflected in the architectural output of

each country as architecture is the mirror of the social and cultural status of this country.

If we want to give a simple example in one area of the architectural work, we can ask a

question; Does the architectural design have any relationship with regard to improving the

developer revenue? The answer of course is yes.

Experience has proven that distinctive architectural products attract giant companies

with strong financial position, as they are always keen on maintaining their image for their

customers. This issue has nothing to do with increasing construction costs or spending

inadequately in more buildings.

Medad has developed several administrative buildings in the past years that have had a

strong impact either the customer’s image or helping the developer obtain maximum

revenue through an attractive product.



مدادمبانى ادارية من تصميم 
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Office buildings designed by Medad
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أخبار

خدمي إنشاء سوق مشروع 

(السعدوش )

مصرتروسمؤسسةمعبالتعاون

بالتصميممدادتقومللتنمية

قسولمشروعالتنفيذعلىواالشراف

محافظة-اخميمبمركزخدمى

.سوهاج

لموقعميدانيةزيارةعملوتم

االطرافبكافةواالجتماعالمشروع

عمالتصميمتوافقلضمانالمشاركة

فىتوفيرهاالمطلوباالحتياجات

المشروع
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Theمنتدىتحضرمداد Architecture Summitالعمارةمستقبلعنللحديث

التصميمطرقاحدثعلىاالطالعواألوسطالشرقفى

أخبار
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Latest           
Projects

وماتالمعلالمصرية لتكنولوجيا لجامعة اتصميممسابقة 
اإلدارية الجديدةالعاصمة -المعرفة مدينة 

KNOWLEDGE CITY 
NEW CAPITAL
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الموقع العام

دةوحاستخدامخاللمنالتنوععلىالتصميميرتكز

حولتكررتإنشائياوبيئياووظيفيامتكاملةبنائية

بةإستجاتشكيلياتتحوروالنشط،العمرانىالفراغ

قوىرباطفىجامعةلكلالتصميميةللمتطلبات

األنشطةباقىمع
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الدور االرضي لمباني الجامعه



يدعمةالمطلوبالبيئيةالدراساتبكافةالقيام

منمستوىاعلىالىللوصولالتصميم

المعمارىللمبنىاالمثلاالستخدام
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الساحة الرئيسية

Main Plaza



المكتبة

Library
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اإلهتمام 

ق بتصميم المراف

األخرى مثل 

المكتبة و 

المسرح ال يقل 

أهمية عن 

تصميم قاعات 

المحاضرات 



المسرح

Theater
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الحفاظ على اعلى مستوى من 

لتوفير الجو المالئمالخضراء المساحات 

ى للصفاء الذهنى للطلبة للتفرغ لتلق

علوم التكنولوجيا المتطور ة

مبنى االعاشة للطلبة و الطالبات

Students' Residence Building
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مبنى االعاشة للطلبة و الطالبات

Students' Residence Building
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المبنى االجتماعى و االنشطة الرياضية

Sports Facilities & House Club
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الدراسات البصرية و دراسة الواجهات
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PLAZA

تصميم واجهات مركز إيترنا الطبى 
مصر-القاهرة الجديدة 

ETERNA – Medical Center
New Cairo- Egypt
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GARDEN
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ARC
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CENTRA
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طوليبلغحيثضخامتهعلى-المشروعهذافيالتحديجاء

منالمطلوبالطابعتحقيقفي-طوليم870حواليالواجهات

جميعوالطبيعةأرضعلىالمقامالواقعاحتراممع،المالكقبل

أماكنوالبالطةحدمن،بالفعلالقائمالخرسانيالمنشأظروف

والمعدنيةالمنشآتاستخداملعدمباالضافةالكمرات،واالعمدة

فةتكللتقليلالحدودأضيقفياالالواقع،هذالتطويعالتجاليد

.التنفيذ

CURE

CAPITAL
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مشروع مسجد الجاللة

مصر شركة تطوير 

التصميمةالفكرةانحيث

عليقائمةكانتللمصمم

السقفمعالطبيعيةاالضاءة

يهفتختلفحيثتقليديالغير

فيالسماءخطارتفاعات

منذلكفيلماوالواجهة

نمكمبانيتنفيذهفيصعوبة

الخرسانةمنحتياوالطوب

.التحضيرسابقة

بمادةاالستعانةتمذلكعلي

ومتانةمنلهالماكسوالمارم

نفسفيقطاعهافيصغر

الغرضسيؤديمماالوقت

وجهاكملعليالتصميمي



Interact 
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Issue #30 Puzzle Solutions:   Q1: X+75 …… Q2: ?=8126



CONTACT US: 
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