
التصمیم المعماري
ُیعد التصمیم المعماري ركن أساسي في فن العمارة ألن المساحة التي تقضي فیھ وقتك

سواء منزلك أو منشأتك البد أن تمنحك شعور بالراحة النفسیة واإلنتاجیة العالیة مع ربطھا
بالمعاییر العصریة والمتوافقة مع طبیعة البیئة والمحیط ولیس مجرد بناء أو مكان مفرغ

من معاییر السكن الحقیقي!

ما ھي أسس التصمیم المعماري؟
من أھم أسس التصامیم المعماریة ھي:

اختیار الموقع●
تصمیم شكل ونمط البناء●
اختیار شركة تصمیم معماري موثوقة●

ویبقى التحدي الحقیقي في إیجاد مصمم معماري ُیلبي احتیاجاتك وتطلعاتك في البناء
بین یدیك، فلقدوكالة….الذي ترغب بتشییده؛ ألیس كذلك؟ لن تبحث بعد الیوم؛

عملنا على استقطاب أمھر المصممین المعماریین لخدمتك بالشكل الذي ُیحقق رؤیتك
وأھدافك.

ما أھمیة التصمیم المعماري؟
التصامیم المعماریة ھي نوع من أنواع اإلبداعات الھندسّیة القائمة على مجموعة مراحل
مترابطة تعتمد على الرسم، والتخطیط، واستخدام األدوات الیدویة الفنیة والحاسوبیة من
أجل صیاغة األفكار والصور الُمستخدمة لتشیید بناء معماري متمیز ُیلبي تطلعات الناس.

ومن ھنا یتبین لنا أھمیتھا والتي یمكن تلخیصھا في النقاط اآلتیة:

تسخیر اإلمكانات والوسائل الحدیثة في صناعة أفضل تصمیم للمبنى.●
تمكین العنصر اإلبداعي والجمالي الذي یتوافق مع طبیعة البیئة وھدف المبنى.●
تشیید مبنى جذاب وعصري یخدم وظیفة المبنى بشكٍل متناغم مع الطبیعة.●
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تقلیل التكالیف من خالل األخذ بعین االعتبار كافة الجوانب المعنیة بالمبنى.●
إضفاء طابع شخصي للمكان تعكس تفرد منقطع النظیر عمن حولھ من المباني.●
تعزیز الصحة والراحة النفسیة؛ فالمكان لن یكون مجرد مساحة للنوم، المعیشة،●

العمل!
تسھیل المعیشة وعملیة التنقل حسب نوع المبنى (مستشفى، شركة، عمارة سكنیة●

أو تجاریة).

ماذا یمكن أن ُتقدم لي وكالة (….) في قسم التصمیم المعماري؟
نجسد أحالمك بتصامیم معماریة فریدة لتتحول لواقٍع تراه أمام عینك وتعیش فیھ من خالل
تنفیذ أفكارك بطریقة احترافّیة وبمھارة ودقة عالیة مع تركیزنا على أدق التفاصیل لجعل

مشروعك متكامل، ویتضمن اآلتي:

التصمیم الداخلي.1
تصمیم واجھات المحالت.2
التصمیم الھندسي المعماري.3

كن واثًقا بخدماتنا االحترافیة واطلب تصمیمك المعماري اآلن

للتواصل معنا:

مكتبنا●
المملكة العربیة السعودیة . الریاض

الھاتف●
+

البرید اإللكتروني●
info@
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