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()1-4التصمٌم المعماري
( )1-1-4الفكرة التصمٌمٌة :
بما أن المبنى إداري كان ال بد من تبنى الفكر الخطً بصورة عامة للحصول على تصمٌم جاد حٌث تم
تجرٌد السهم من مؤشر صعود وهبوط البورصة فً تكوٌن المبانً كلها ثم تم الربط بٌنها بطرٌقة غٌر منتظمة
إعماداً لفكرة هبوط و صعود البورصة .

( )2-1-4التصمٌم المبدئً :
تم توزٌع المبانى بنا ًء على التنطٌق حٌث تم وضع مبنى سوق األوراق المالٌة أقرب ما ٌكون من المدخل
بإعتباره المبنى الرئٌسً بوضع مطعم فً الطابف األرضً لتجمع المستثمرٌن و الزوار باإلضافة لإلدارات ذات
الصلة بالزوار و تم رفع الفراغات الخاصة بالسوق من قاعة ما ثبل التداول و قاعة التداول الرئٌسٌة فً الطابق
األول و الثانً لزٌادة الخصوصٌة و .
ً
نسبة لعلو إرتفاعه و شكله الممٌز
المبنى اإلستثماري للمشروع وضع فً وسط الموقع لٌمثل معلم رئٌسً
و تم توزٌعة بوضع إدارة المبنى فً الطابق األرضً و من ثم وزعت المكاتب على جمٌع الطوابق حتى الطابق
الخامس عشر  .تم إستخدام المساقط المفتوحة لمرونتها و تماشٌها مع نوع الشركة المستأجرة للفراغ .
مركز االبحاث اإلقتصادٌة عدد المستخدمٌن لهذا المبنى كبٌر جداً لذلك فصل المدخل تم توزٌع قاعات
المحتضرات فً الطابق األرضً مع وضع إدارة التدرٌب معها و وضعت المكتبة فً الطابق األول و المكتبة
اإللكترونٌة فً الطابق الثانً .
مجمع المؤتمرات تم فصل المدخل نسبة لكمٌة المستخدمٌن حٌث صممت القاعة الرئٌسٌة لخدمة 0999
شخص .
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صورة رقم ( : )1-4الموقع العام للتصمٌم المبدئً .

صورة رقم ( : )2-4واجهة التصمٌم المبدئً .
مشاكل التصمٌم المبدئً :








عدم التناسب بٌن المساحات الخارجٌة و المساحات الداخلٌة .
كتلة السوق طرفٌة و غٌر ممٌزة .
المساحات الخارجٌة غٌر مستفاد منها .
ضخامة كتلة مجمع المؤتمرات .
كثرة المداخل .
صغر مساحة المبنى اإلستثماري .
عدم وجود مدخل من كل المبانى الى مجمع المؤتمرات .
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( )3-1-4التصمٌم المتطور :







وضع مبنى سوق األوراق المالً فً منطقة وسطٌة و توسٌع مساحته و إعطاءه شكل ممٌز .
صصم مطعم خارجً مربوط مع الكتلة اإلستثمارٌة .
تم رفع قاعة المؤتمرات الرئٌسٌة فً الطابق الثانً للتقلٌل من حجم الكتلة .
تم إلغاء مدخل مركز األبحاث اإلقتصادٌة و إضافته الى المدخل الرئٌسً .
زٌدت مساحة المبنى اإلستثماري و تنوٌع أنواع المكاتب الموجوده به (مسقط مفتوح و مسقط مغلق ) .
تم تصمٌم مدخل ٌخترق سوق األوراق المالٌة لٌصل جمٌع المبانً بمجمع المؤتمرات .

صورة رقم ( : )3-4الموقع العام للتصمٌم المتطور .

صورة رقم ( : )4-4واجهة التصمٌم المتطور .
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مشاكل التصمٌم المتطور :






عدم تعرٌف المدخل الرئٌسً و إرتقائها لمستوى المبنى .
الرتابة فً تشكٌل الكتل .
شكل المطعم الخارجً غٌر ممٌز .
ضٌق المسافة بٌن كتلة مبنى مركز الأبحاث و مبنى سوق األوراق المالٌة .
مدخل مجمع المؤتمرات من الجهة الجانبٌة .

( )4-1-4التصمٌم النهائً :





تم تطوٌر تصمٌم المخل الرئٌسً .
تم إدخال شكل منحنً مما كسر من رتابة األشكال المثلثة .
صمم المطعم بشكل دائري لٌتماشى مع التغٌٌر .
تغٌر مدخل مجمع المؤتمرات .

صورة رقم ( : )5-4الموقع العام للتصمٌم المبدئً .
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مبنى سوق األوراق المالٌة :
مكون من أرضً إضافة الى طابقٌن .
الدور األرضً :
بهو اإلستقبال و المدخل الرئٌسً .

عناصر الحركة الرأسٌة

إدارة شؤون الوكالء .

دائرة اإلٌداع و التسجٌل

مطعم رئٌسً .
دائرة الشؤون القانونٌة.

دورات مٌاه و مصلٌات .
الدور األول :
قاعة التداول الرئٌسٌة .

قاعة ما قبل المداولة .

إدارة شؤون الشركات .

إدارة الشؤون المالٌة و اإلدارٌة .
الدور الثانً :
غرفة اإلتصال و اإلعالم .

مكاتب الوكالء .

إدارة شؤون القاعة و اإلرشٌف .

جلوس الزوار المتابعٌن للتداول .

المبنى اإلستثماري :
مكون من طابق أرضً به إدارة المبنى إضافة الى  51طابق لإلجار .
مركز األبحاث اإلقتصادٌة .
مكون من طابق أرضً إضافة الى  3طوابق .
الدور األرضً :
بهو اإلستقبال و المدخل الرئٌسً .

قاغات محاضرات .

إدارة التدرٌب .

الدور األول :
المكتبة .

إدارة اإلرشٌف .

إدارة األبحاث اإلقتصادٌة .

مخازن .

63

الدور الثانً :
المكتبة اإللكترونٌة .

إدارة خاصة بالسوق المالً .

إدارة دراسة الجدوى.

مبنى مجمع المؤتمرات :
مكون من طابق أرضً إضافة الى طابقٌن .
الدور األرضً :
بهو اإلستقبال و المدخل الرئٌسً .

مطعم .

وسائل الحركة الرئسٌة .

الدور األول :
إدارة المبنى .

قاعة المؤتمرات الصحفٌة .

الدور الثانً :
قاعة المؤتمرات الرئٌسٌة

قاعة إنتظار كبار الزوار .

خدما ت القاعة .
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