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 الملخص:

من المعارض الدولٌة الداخلٌة والخارجٌة فى شتى المجاالت فى دول مختلفة فى جمٌع قارات تشترك مصر فى الكثٌر 

العالم على الصعٌدٌن العام والخاص. ومما ٌستلفت اإلنتباه أن معظم األجنحة الممثلة لمصر فى المعارض الخارجٌة 

تصمٌم األثاث لوحدات العرض بهدؾ ال ٌحمل أى من السمات المصرٌة من حٌث التصمٌم الداخلى أو  الدولٌة معظمها

 لفت األنظار لمصر وتنمٌة اإلقتصاد الوطنى مما ٌترتب علٌه زٌادة الدخل القومى . 

ونبعت مشكلة البحث من أن وحدات العرض المستخدمة فى األجنحة التى تشترك فٌها مصر فى المعارض الدولٌة تفتقر    

فروض البحث بؤنه ٌمكن اإلستفادة  تحققتالتحمل مبلمح الهوٌة المصرٌة.ولقابلٌتها للفك والتركٌب وسهولة النقل وأنها 

 من بعض القٌم الجمالٌة لموروثات التصمٌم اإلسبلمى فى تصمٌم وحدات عرض قابلة للفك والتركٌب مصرٌة الهوٌة.

ولٌة. وترجع وٌهدؾ البحث إلى تصمٌم وحدات عرض سهلة وقابلة للفك والتركٌب بمبلمح مصرٌة الهوٌة للمعارض الد

أهمٌة البحث إلى اإلستفادة من وحدات العرض بجعلها نقاط لجذب الحاضرٌن إلبراز إمكانٌات مصر اإلنتاجٌة  

وتتمٌز وحدات العرض بقابلٌتها لبلستخدام    لسهولة النقل وتعدد استخدامها واقتصرت حدود  .والصناعٌة و السٌاحٌة

 البحث على تصمٌمات العصر اإلسبلمى بمصر. 

وٌعرض البحث لمقتطفات من اشتراك مصر فى المعارض الدولٌة الخارجٌة كالمعرض الدولى للسٌاحة والسفر 

 2018ٌة فعالٌات كل من: القافلة السٌاحٌة المصرباالضافة الى اإلعداد ل 2016ومعرض بورصة برلٌن 2017بمدرٌد

 . فً بارٌس «Top Resa» هً طوكٌو وأوساكا وناجوٌا واشتراك مصر فى معرض بثبلث مدن ٌابانٌة

وحدات األثاث المخصصة لعرض المنتجات فى المعارض الدولٌة وتحمل  6وتم تقدٌم مقترحات من تصمٌم الباحثة 

 4ذات وحدة عرض وسطٌة -2/ الشكلأرفؾ والقرصة مثمنة  4وحدة عرض وسطٌة ذات  -1السمات المصرٌة مثل :

وحدة عرض -4قاطوع مائلة على الجنب وثبلث أرفؾ/  2وحدة عرض ذات  -3قاطوع مائلة على الجنب وثبلث أرفؾ/ 

قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث 3وحدة عرض ذات  -5قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ /  4ذات 

 كاونتر إستقبال. -6أرفؾ/

http://www.asrar7days.com/Economy/709134.html
http://www.asrar7days.com/Economy/709134.html
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اإلستلهام فى التصمٌم لعناصر التشكٌل الزخرفى كالزخارؾ الهندسٌة ألطباق نجمٌة مثمنة إلى جانب  وتم ذكر مصادر

استخدم الجفت والكرنداس بالمنشآت اإلسبلمٌة . كما تم استخدام بعض أسالٌب الصناعة مثل التعشٌق والتجمٌع والحفر 

ة القرو والماهوجنى وشرائط المسترٌك و التى تحمل بعض التطعٌم باألنواع المختلفة من القشرواستخدمت أسالٌب النافذ . 

التكرار ومبلءمة وحدة العرض لوظٌفتها حٌث تنوعت  ومن القٌم الجمالٌة :مبلمح الهوٌة المصرٌة ذات الطابع اإلسبلمى. 

عٌة أو ارتفاعات وعمق األرفؾ بوحدات العرض بما ٌسمح بالتنوع فى المعروضات ومقاساتها من كتٌبات أو عبوات صنا

 منتجات زراعٌة أو معدات أو هداٌا أو حلى ..إلخ.

تصمٌم مقترح لبعض المساقط  11وبناء على تلك التصمٌمات المقترحة لوحدات العرض من  تصمٌم الباحثة تم تقدٌم 

األفقٌة لتوزٌع وحدات العرض فى أجنحة العرض مع مراعاة المعاٌٌر األرجونومٌة لحركة اإلنسان فى مساحتٌن 

 متر. 6×3متر والثانٌة  6× 4.5ض:األولى للعر

تمثل المعارض الدولٌة داخل وخارج مصر مدخبلً هاماً الستعادة مصر مكانتها اإلقتصادٌة مع وأتت النتائج كاآلتى :   

األخذ فى اإلعتبار: التمثٌل المشرؾ بداٌة من اإلهتمام بتصمٌم وحدات العرض باألجنحة والتى تحمل سمات الهوٌة 

/ استخدام بعض أسالٌب التجمٌع والفك السهلة الحدٌثة لسهولة التجهٌز وكذلك سهولة النقل من دولة ألخرى / المصرٌة

شؽله ألصؽر حٌز عند شحنه بما ٌقلل مصارٌؾ الشحن لتوفٌر العملة الصعبة / التنوع فى تصمٌم شكل وأبعاد وحدات 

استخدام بدائل الزجاج  .تتوافق مع نوعٌة الحدثالعرض بماٌضمن إمكانٌة عرض منتجات وعبوات وكتٌبات متنوعة 

والتى توفر نفس الخواص اإلٌجابٌة للزجاج والخفٌفة الوزن والؽٌر قابلة للكسر. لمصمم األثاث دور هام فى تنمٌة 

اإلقتصاد  والسٌاحة المصرٌة/ التؤكٌد على أهمٌة إضفاء الهوٌة المصرٌة على وسائل العرض باألجنحة الممثلة لمصر فى 

 المعارض الدولٌة .

وكان من التوصٌات ضرورة إستخدام تصمٌم األثاث باألجنحة المصرٌة بالمعارض والسفارات وقنصلٌات كؤحد وسائل 

اإلستؽبلل . ال تقتصر على الطرز اإلسبلمٌة بل ٌمكن أن تتخذ الطابع المصرى القدٌم أو النوبىوأ .تؤكٌد الهوٌة  المصرٌة

وسائل دعائٌة باإلهتمام بتصمٌم وحدات عرض تناسب مكانة مصر بٌن بلدان العالم بهدؾ األمثل للمناسبات الدولٌة ك

 .  انعاش اإلقتصاد الوطنى. السعى إلى توسعة نطاق مشاركة مصر بالمعارض الدولٌة بؤنواعها فى المجاالت المختلفة 

Abstract: 

Egypt participates in many international and local exhibitions in various fields in different 

countries on all over the world. It is worth noting that most of Egypt's partitions in the 

international exhibitions does not carry any of the Egyptian features in terms of interior 

design or furniture design for displaying units in order to attract the attention to Egypt and   

develop the national economy, resulting in increased national income. 

The problem of the present research was that the display units used in the suites in which 

Egypt participates in international exhibitions lacked the ability to be removed, fitted or be 

easily transported. Moreover, they did not bear the features of the Egyptian identity. 

 The research hypotheses ware verified as it was possible to use some of the aesthetic values 

of Islamic design legacies in the design of removable display units with the Egyptian 

identity.The aim of the research was to design easy, removable, and fitted display units with 

an Egyptian identity profile for international exhibitions. The importance of the research is 

due to the possibility of the use of these display units by attracting the attendees’ attention to 

them as Egyptian productive, industrial and touristic potential. Moreover, these featuring 

display units are usable in exhibitions for their easy transportation and multiple use. The study 

was limited to the designs and decorations of the Islamic era in Egypt. 
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The research was presented with excerpts from Egypt's participation in international 

exhibitions such as the Madrid International tourism and travel exhibition 2017 and the Berlin 

2016 Stock Exchange  , in addition to the preparation for  the effectiveness of : the Egyptian 

tourist convoy 2018 in three Japanese cities, Tokyo, Osaka, Nagoya & Egypt participation in 

the "Top Resa" exhibition » In Paris.  

Proposals were offered through the researcher's design of 6 furniture units suggested to 

display the products that bear the Egyptian features at the international exhibitions such as:  

1-an Intermediate width unit with 4 shelves and a pinch octagon figure, 2- An intermediate 

display unit with a 4-side diagonal and three shelves, 3-a display unit with 2 frigates tilted the 

side and three shelves, 4-a four-track parallel to the shelves and three shelves, 5-one display 

unit with 3 parallel shelves and three shelves, and 6-a reception counter. 

Sources of inspiration in the design of decorative elements such as geometric ornaments for 

an octagonal palette were mentioned alongside the use of peat and kerendas in Islamic 

buildings. Also some industry methods such as: Interleave, assemble and drill in force were 

used. Vaccination with different types of veneer: mahogany and oak strips which carry some 

features of the Egyptian identity of an Islamic character were also used. Some of the aesthetic 

values that inspired the designs were considered to replicate and fit the display unit to its 

function where the height and depth of the shelves varied, allowing for diversity in exhibits 

and displaying Brochures, industrial packaging, agricultural products, equipment, gifts , etc. 

Based on the previous six proposed designs that suggested by  the researcher design, 11 

proposed plans were presented for some displaying suites, taking into consideration the 

human movement's Ergonomics in the area of display:  

The first was 4.5 x 6 meters and the second was 3 × 6 meters. 

  The results were as follows: international exhibitions in and outside Egypt represent an 

important entry point for Egypt's restoration of its economic position, taking into account: The  

honorable representation starting from the interest in the design of the suites with the 

Egyptian identity features , the use of some easy modern assembly and jaw methods for ease 

of processing as well as ease of transfer from one state to another and the occupation of the 

smallest space when shipped to reduce freight charges and provide hard currency. 

 There should be variation in the design of the shape and dimensions of the display units to 

offer various products  that correspond to the quality and purpose of the event. Use of glass 

substitutes , which provide the same positive properties for glass, as they are of lightweight 

and non-breakable. Furniture designer has an important role in the development of Egyptian 

economy and tourism. Emphasis on the importance of the Egyptian identity in the Egyptian 

products in the international exhibitions  . 

  One of the recommendations was that the design of furniture in Egyptian suites should be 

used in exhibitions, embassies and consulates as a means of confirming the Egyptian identity 

the design should not be limited to Islamic models but it should be extended even to the old 

Egyptian or Nubian character. Optimizing the exploitation of the international events as 

propaganda for the interest in the design of exhibition units that suite the position of Egypt 

among the different countries of the world with a view to reviving the Egyptian national 

economy and seeking to expand Egypt's participation in international exhibitions types in 

different domains . 
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 مقدمـــــــة

فى الكثٌر من المعارض الخارجٌة فى شتى المجاالت السٌاسً والسٌاحى والزراعى تشترك مصر فى الوقت الحالى 

والصناعى والتجارى فى دول مختلفة فى جمٌع القارات اآلسٌوٌة واألفرٌقٌة واألوربٌة واألمرٌكٌة وعلى الصعٌدٌن 

 القطاع العام والخاص. 

الخارجٌة الدولٌة والتابعة للقطاع العام والجهات الحكومٌة ومما ٌستلفت اإلنتباه أن األجنحة الممثلة لمصر فى المعارض 

معظمها  ال ٌحمل أى من السمات العربٌة بوجه عام والسمات المصرٌة على الخصوص من حٌث التصمٌم الداخلى او 

 تصمٌم األثاث لوحدات العرض المعروض علٌها المنتجات المصرٌة الممثلة للحدث فى شتى المجاالت إما بعرض عٌنات

من المنتجات  أوبعرض كتٌبات وكتالوجات لتلك المنتجات أو أن ٌكون حدثاً سٌاحٌاً فتعرض علٌها الكتٌبات الخاصة 

بالسٌاحة المصرٌة والمزارات الشهٌرة بمصر واآلثىر الممٌزة لها عن سائر دول العالم بهدؾ لفت األنظار لمصر 

قومٌة جدٌدة سٌاحٌاً وتجارٌاً وصناعٌاً وزراعٌا بهدؾ عودة  واستعادة أنشطتها المختلفة وتنمٌتها للوصول إلى صحوة

مصر إلى الدور القٌادى كما كانت وكذلك تنمٌة اإلقتصاد الوطنى والذى ٌترتب علٌه زٌادة الدخل القومى وارتفاع 

 المستوى المعٌشً للمواطن المصرى. وهنا نبعت مشكلة البحث :

 مشكلة البحث 

فى األجنحة التى تشترك فٌها مصر فى المعارض الدولٌة لقابلٌتها للفك والتركٌب  تفتقر وحدات العرض المستخدمة

 وسهولة النقل كما أنها التحمل  مبلمح الهوٌة المصرٌة. 

 فروض البحث  

ٌمكن اإلستفادة من بعض القٌم الجمالٌة لموروثات التصمٌم اإلسبلمى فى تصمٌم وحدات عرض قابلة للفك والتركٌب 

 مصرٌة الهوٌة.

 أهداؾ البحث 

اإلقتصاد   تصمٌم وحدات عرض سهلة وقابلة للفك والتركٌب بمبلمح مصرٌة الهوٌة للمعارض الدولٌة  بهدؾ تنمٌة

 بمصر.

 أهمية البحث

 االستفادة من وحدات العرض بجعلها نقاط لجذب الحاضرٌن إلبراز إمكانٌات مصر اإلنتاجٌة  والصناعٌة و السٌاحٌة  -1

 تتمٌز وحدات العرض بقابلٌتها لبلستخدام فى المعارض لسهولة النقل وتعدد استخدامها .  -2

 حدود البحث : 

 تصمٌمات وزخارؾ العصر اإلسبلمى بمصر
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إن المعارض أو ما ٌسمى بصناعة سٌاحة المعارض تشكل دخل اقتصادي هام للدولة و المدٌنة المستضٌفة لتلك 

إقامة المعرض فإنه ٌتطلب فن إعبلمً عالً، قوة عبلقات عامة، إمكانٌة إدارٌة ذو تقنٌة كافٌة  المعارض. ومن أجل إنجاح

، قدرة مدروسة على التروٌج اإلعبلمً و مرونة لكل من المعروض و الزائر. وعندما تتوافر تلك الشروط تصبح 

 1المعارض ناجحة فً الدول المستقرة إقتصادٌاً و سٌاسٌـاً.

لمثال ال الحصر تعـد المانٌـا مـن أهـم دول العـالم فً إقامــة المعــارض الدولٌــة و المـدن األلمانٌـة تتنـافس فعلى سبٌل ا    

 إلقامـــة أفضــل المعـــارض علــى أرضــها بتقــدٌم الكثٌــر مــن التســهٌبلت و تــؤمٌن راحــة الزائــر و العـــارض.  فٌمــا بٌنهــا

أوالمصنع أوالباحث أن ٌجد ماٌحتاجه وأن ٌطلع علـى أحـدث إن زٌارة المعرض ٌسهل لكل من المستثمروالتاجر والمسوق 

 ما فً االسواق و التعرؾ على متطلبات السوق بماٌعم بالفائدة للجمٌع.

وٌتسنى للزائر او المستثمر و حتى الباحث التحضٌر لزٌـارة المعـرض قبـل زٌارتـه بؤٌـام و ذلـك بـؤن ٌحصـل علـى دلٌـل    

ــك  ــق التواصــل مــع الشــركة المنظمــة لتل ــه عــن طرٌ ــل أشــهر مــن إقامت ــة عــن المعــرض قب المعــرض أو المعلومــات الكافٌ

الوقــت و حتــى أخــذ المواعٌــد المســبقة مــن الشــركات  المعــارض. و علٌــه ممكــن ان ٌقــوم الزائــر بجدولــة زٌارتــه و كســب

ــــــــا. ــــــــى ٌحتاجه ــــــــة الت ــــــــات الكافٌ ــــــــل المعلوم ــــــــى ك ــــــــت و ضــــــــمان الحصــــــــول عل  العارضــــــــة الختصــــــــار الوق

فالمعرض باختصار هو وسٌلة تسهٌل مقاببلت ال ٌستهان بها من شركات و هٌئات فـً موقـع واحـد بـدالً مـن أتعـاب السـفر 

   .شخاصالطوٌل لزٌارة تلك المصانع او اال

ــى شــتى المجــاالت الســٌاحى والزراعــى      ــة ف ــارض الخارجٌ ــن المع ــر م ــى الكثٌ ــرة ف ــة األخٌ ــى اآلون وتشــترك مصــر ف

علــى كــل مــن  2والتجــارى فــى شــتى الــدول فــى جمٌــع القــارات اآلســٌوٌة واألفرٌقٌــة واألوربٌــة واألمرٌكٌــة .  والصــناعى

ــة دا ــارض الدولٌ ــل المع ــومى والخــاص. و تمث ــا الصــعٌدٌن الحك ــاً الســتعادة مصــر مكانته ــدخبلً هام خــل وخــارج مصــر م

( وذلك بالتمثٌل المشرؾ بداٌة من اإلهتمـام بتصـمٌم الجنـاح وكـذلك تصـمٌم وحـدات العـرض 1اإلقتصادٌة كما فى جدول )

 باألجنحة  بما ٌناسب نوعٌة الحدث واألخذ فى اإلعتبار أن تحمل سمات الهوٌة المصرٌة. 

ر" أكد المسئول عن المعارض الخارجٌة بهٌئة تنمٌة الصادرات أن اإلشتراك فى المعارض فعلى سبٌل المثال ال الحص

القطاعٌة الكبرى تعتبر أحد أهم االولوٌات التى تضعها الهٌئة لتنمٌة الصادرات المصرٌة وفقا للخطة اإلستراتٌجٌة  الدولٌة

. وأعدت 2018ملٌار دوالر خبلل عام   25التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة للوصول بصادرات مستهدفة إلى 

3تعلن فى مارس. 2018خطة  للمعارض الخارجٌة لعام 
 

وأوضح أن أهم األسواق الجدٌدة المستهدفة دول أمرٌكا البلتٌنٌة بعد توقٌع مصر إتفاقٌة " المٌركسور"، وقـال خالـد عبـد  

التـوالى لمعـرض "جولفـود" فاقـت كـل التوقعـات  على 19رئٌس الجناح المصرى بهٌئة المعارض أن مشاركة مصر للعام 

من حٌث جودة المنتجات وتقدٌم اإلبتكارات الجدٌدة للشركات المصرٌة بشكل مشـرؾ جـدا ومحتـرؾ مشـٌراً إلـى أن هنـاك 

ــس التصــدٌرى  ــدٌر التنفٌــذى للمجل ــت "منــار نصــر " الم ــى المنــتج المصــرى.  وقال ــة عل ــراً للشــركات اإلماراتٌ ــاال كبٌ إقب

الؽذائٌة أن خطة المجلس تستهدؾ زٌادة حجـم الصـادرات المصـرٌة إلـى دول ؼـرب أفرٌقٌـا ودول المٌركسـور للصناعات 

أمرٌكا الجنوبٌة تماشٌاً مـع توجهـات الدولـة لفـتح أسـواق جدٌـدة فـى تلـك الـدول باإلضـافة إلـى أهمٌـة تلـك األسـواق بالنسـبة 

اعات الؽذائٌة إلى دول المٌركسـور مـاٌو المقبـل وذلـك علـى للصادرات المصرٌة، مشٌرة الى تنظٌم أول بعثة تجارٌة للصن

 .للصناعات الؽذائٌة Apas هامش معرض

                                           
1 http://www.acct-altaie.com/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2009-06-26-23-21-

44&catid=1:latest-new 

2 https://www.scribd.com/payments/billing 

3 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/638735.aspx,ARTICLE 168 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/638735.aspx,ARTICLE
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 لذا يراعى عند تصميم أجنحة المعارض الدولية الممثلة لمصر ما يأتى : 

 إنتقاء أجود المنتجات و الكتٌبات الخاصة بممٌزات المنتجات المصرٌة لعرضها.  -1

المتخصصة فى آثار مصر من حضارات عصور مختلفة مصرٌة منذ بداٌة الحضارة المصرٌة عرض الكتٌبات  -2

القدٌمة ومروراً بحضارة ببلد النوبة وأخٌراً الحضارة اإلسبلمٌة بهدؾ إنعاش السٌاحة  ومن ثم نمو االقتصاد الوطنى 

 والذى ٌترتب علٌه ارتفاع مستوى الدخل القومى .

التى تحمل سمات الطراز المصرى سواء المصرى القدٌم أو اإلسبلمى أو النوبى إبراز أجمل الوحدات الزخرفٌة  -3

 كسمات ممٌزة لمصر وتارٌخها العرٌق فعلى سبٌل المثال 

استخدام بعض أسالٌب التجمٌع والفك السهلة  بما ٌحقق سهولة نقل المنتج وشؽله ألصؽر حٌز عند شحنه بما ٌقلل  -4

 مصارٌؾ الشحن لتوفٌر العملة الصعبة.

 التؤكٌد على دور تصمٌم األثاث فى تنمٌة اإلقتصاد المصرى. -5

 دور الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات : 

تختص الهٌئة المصرٌة العامة للمعارض والمإتمرات بتنظٌم إشتراك جمهورٌة مصر العربٌة فً المعارض الدولٌة   

للمنتجات المصرٌة بالخارج أو التصرٌح للعارضٌن الوطنٌٌن لئلشتراك فً تلك  الخارجٌة أو إقامة معارض مستقلة 

تعرٌؾ الدول األجنبٌة بالمنتجات المحلٌة بهدؾ تنشٌط المعارض واألسواق أو أقامتها بمعروضات مصرٌة وذلك بقصد 

 صادراتنا وفتح أسواق جدٌدة لها . 

                                           
4 www.wataninet.com/2017/01/ ف-انًصريت-انًشاركت-فعانياث-تنشر-وطنً / . 3105يناير  32  

5 http://www.asrar7days.com/Economy/ 3105-9-36  

 ( مقتطفات من اشتراك مصر فى المعارض الدولية الخارجية1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2صورة)

 

 

 

 (1صورة)

بوفد من القطاع السٌاحى الحكومى    ( مشاركة مصر بالمعرض الدولى للسياحة والسفر بمدريد1،2صورة)
للمعرض . ٌعد المعرض من أهم المعارض السٌاحٌة  37والخاص ٌترأسها وزٌر السٌاحة فى فعالٌات الدورة 

  9672حٌث ٌشهد مشاركة الملكة لٌتزٌا والملك فٌلٌب السادس ملك إسبانٌا ، وٌشارك فى المعرض نحو 
متر مربع ٦٥٦زٌر السٌاحة الجناح المصرى بجناح مساحته وافتتح و دولة 165مإسسة سٌاحٌة عالمٌة من 

وحصل  . فنادق ٤شركات سٌاحة ومصر للطٌران واالتحاد المصرى للؽرؾ السٌاحٌة وعدد  ٩شارك فٌه 
 4الجناح المصرى على جائزة أفضل جناح على مستوى الدول المشاركة وتم تتوٌج الجناح بالجائزة .

**انطبلق فعالٌات القافلة السـٌاحٌة المصـرٌة بـثبلث مـدن  

هً طوكٌو وأوسـاكا وناجوٌـا**وزٌر السـٌاحة ٌفتـتح ٌابانٌة

 فً بارٌس «Top Resa» الجناح المصري بمعرض

 20185**احتفالٌة عالمٌة بؤبً سمبل أكتوبر المقبل 

 2016مارس  9**جناح مصر ببورصة برلٌن 

http://www.asrar7days.com/Economy/709134.html
http://www.asrar7days.com/Economy/709134.html
http://www.asrar7days.com/Economy/709119.html
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 6 دور قطاع المعارض والمؤتمرات المصرى:

ٌعتبر من أهم القطاعات ذات الدور الفعال المتبلزمة بقوة مع المستوى اإلقتصادى الوطنى فهو ٌتقاطع مع جمٌع   

القطاعات اإلقتصادٌة، وٌروج للصناعات الوطنٌة، وٌقوي قنوات التواصل، وٌرفع قدرات العاملٌن فً القطاعات 

، االتصاالت وتقنٌة المعلومات، السٌاحة، التعلٌم االقتصادٌة )مثل: قطاع الزراعة، البترول والبتروكٌماوٌات

والتدرٌب،الصحً، الجمعٌات المهنٌة....الخ . وٌمكن لقطاع المعارض والمإتمرات جنً الكثٌر من الثمار اإلقتصادٌة التً 

الدول تصب فً مصلحة اإلقتصاد الوطنً، حٌث ٌعد مصدراً كبٌر للوظائؾ الدائمة والمإقتة. وتقوم الكثٌر من حكومات 

   .بحساب مخرجات القطاع اإلقتصادي ضمن الناتج القومً، وتحلٌل مردود التكلفة لبلستثمار الحكومً فً القطاع

 أهم األهداؾ العامة للمشاركة في المعارض الدولية الخارجية:

 ر بٌع أو عرض المنتجات./ بناء شبكة عبلقات تجارٌة./ تعزٌز صورة مصر فً السوق الخارجً./ طرح واختبا

 منتجات جدٌدة./ مراقبة المنافسٌن./ إجراء البحوث التسوٌقٌة./ أو قد تكون تقلٌدا متبعا.

 أهمية إشتراك مصر فى المعارض الدولية داخلياً وخارجياً :
 

 7أوالً: األهمية اإلقتصادية إلشتراك قطاع المعارض والمؤتمرات المصرى فى  المعارض  :

 :األهمية اإلقتصادية المباشرة -1

 والمعرفً والصفقات التً تعقد خبلل المعارض والمإتمرات تحقٌق التبادل التجاري 

 مصروفات الزوار الدولٌٌن للمعارض والمإتمرات على السكن، والمواصبلت، والخدمات السٌاحٌة. 

  زٌادة االستثمارات فً قطاع المعارض والمإتمرات، والتً تتضمن إنشاء مدن ومراكز، ومرافق المعارض

مرات، وشركات إدارة مراكز المعارض والمإتمرات، وشركات تنظٌم الفعالٌات، والمإسسات الموردة للفعالٌات، والمإت

 .وشركات إدارة الوجهات. وبالتالً زٌادة الفرص الوظٌفٌة للمواطن

 ات تزٌد من إٌرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمإتمرات )مثل: الرعاٌات، رسوم التسجٌل، بٌع مساح

 .للعارضٌن، بٌع حقوق إعبلمٌة، الؽرامات، بٌع الهداٌا(

 تزٌد من إٌرادات الجهات الموردة للمعارض والمإتمرات. 

 تسوٌق المنتجات و زٌادة األنشطة الدعائٌة. 

 

 :ؼير المباشرة  األهمية اإلقتصادية -2

   ،والماء، واإلتصاالت، ووقود العائد من إنفاق زوار المعارض والمإتمرات على الخدمات العامة كالكهرباء

 .وعلى المطاعم، والمقاهً، والتسوق، وشراء الهداٌا.السٌارات

 التسوٌق وزٌادة مبٌعات المزارعٌن والمصانع وموردي الخدمات. 

 اإلسهام فً التنمٌة الحضارٌة وتطوٌر البنٌة التحتٌة. 

 لمعرض أو المإتمرإبراز الفرص اإلستثمارٌة وتحفٌز اإلستثمارات فً الجهة المقام فٌها ا. 

 

 

                                           
.0994يصطفً انطيذ ضعذ هللا "انًؤتًراث"دار اننشر نهجايعاث انًصريت،انقاهرة،  6  

7 https://www.scta.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Business_Tourism/Pages/busi-tour3.aspx 
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 ثانيا: اآلهمية السياحية لقطاع المعارض والمؤتمرات

  هناك ارتباط كبٌر بٌن قطاع المعارض والمإتمرات وصناعة السٌاحة وبخاصة الفنادق، ومنظمً الرحبلت، ووكاالت

السفر، وؼٌرها من األنشطة والمهن السٌاحٌة، وتؤثٌر كل منهما على اآلخر، حٌث تضم الفنادق قاعات المإتمرات التى 

 ٌقٌم فٌها المشاركون . 

  استراتٌجٌاتها السٌاحٌة باستراتٌجٌات تنمٌة قطاع المعارض والمإتمرات فٌها. وتمثل وتقوم الكثٌر من الدول بربط

( ملٌون رحلة سٌاحٌة حسب تقارٌر 135% من إجمالً السٌاحة فً العالم )15سٌاحة المعارض والمإتمرات أكثر من 

 منظمة السٌاحة العالمٌة. 

 

 :والمؤتمرات حسب التاليويمكن تلخيص الفوائد السياحية من قطاع المعارض 

 ٌعد السٌاح القادمون لحضور المعارض أكثر السٌاح إنفاقاً، ولدٌهم قوة شرائٌة عالٌة. 

 زٌادة الطلب على الخدمات والمنتجات السٌاحٌة فً أوقات الركود السٌاحً وبالتالً توفٌر الفرص الوظٌفٌة. 

 الزٌارة للوجهة تعزٌز تجربة السائح وبالتالً زٌادة مدة اإلقامة، أو تكرار. 

  إثراء الفعالٌات التً تقام فً الجهة المقام بها المعرض. 

 التسوٌق جهات اإلقامة وإبراز هوٌتها. 

 زٌادة الطلب على خدمات وبرامج منظمً الرحبلت السٌاحٌة والمرشدٌن السٌاحٌٌن. 

 ثالثا: األهمية االجتماعية لقطاع المعارض والمؤتمرات 

  ٌلعب القطاع دوراً محورٌاً فً جلب الخبراء وتوطٌن المعرفة من خبلل إكساب الكفاءات الوطنٌة بالمعارؾ والعلوم

 والخبرات الجدٌدة والممارسات المهنٌة المطورة. 

  ٌُشكل عنصراً رئٌساً من اإلقتصاد القائم على المعرفة، ووسٌلة لتطوٌر قطاعات األعمال والمجتمعات المهنٌة

دٌمٌة. فالمإتمرات والندوات والمنتدٌات تعّد وسٌلة لتطوٌر قدرات العاملٌن فً جمٌع القطاعات الحكومٌة والخاصة، واألكا

 .ووسٌلة فعالة لتبادل الثقافات وإبراز الحضارات وإحٌاء التقالٌد و التراث

 رابعاً: األهمية الثقافية لقطاع المعارض والمؤتمرات

  تعد بٌئة خصبة لمشاركة المجتمع، وباألخص تنمٌة التواصل والترابط بالمجتمع المحلً، والمجتمعات ذات المصالح

 المشتركة، وبالتالً تنمٌة رأس المال االجتماعً. 

 .تعد وسٌلة إلشؽال أوقات فراغ أفراد المجتمع بما هو مفٌد له من النواحً التعلٌمٌة والتدرٌبٌة  

 ًفٌها ٌعد عنصرا مهما إلشؽال أوقات الشباب، والحصول على الخبرة الجٌدة إن العمل التطوع. 

 

 خامساً: اآلهمية السياسية لقطاع المعارض والمؤتمرات 

 فً التالً  هناك الكثٌر من اآلثار السٌاسٌة اإلٌجابٌة للمعارض والمإتمرات وٌمكن تلخٌصها: 

 ٌة للدولةوتحسٌن الصورة الذهن.تعزٌز المكانة السٌاسٌة للدولة. 

 من خبلل مشاركاتهم فً المإتمرات والمنتدٌات والندوات إبراز قٌادات الدولة. 

 وسٌلة ممتازة للحوار مع الحضارات األخرى. 

 لمسإولً الدولة.  تطوٌر القدرات اإلدارٌة 
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 8**اإلعتبارات األساسية عند التخطيط للمشاركة في أحد المعارض : 

سمعة وشهرة المعرض والجهة المنظمة /عدد ونوعٌة الزائرٌن للمعرض/ عدد الدول المشاركة فً المعرض/ برنامج 

المعرض  حٌث ٌنبؽً أن ٌتوافق مع خصائص المنتج أو الخدمة التً تقدم/ العائد من المشاركة فً المعرض/تواجد 

اهتمام وسائل اإلعبلم بالدورات السابقة للمعرض/ خبرة المنافسٌن فعدد المشاركة قد ترسل إشارات سلبٌة للسوق/ درجة 

المشاركة قً الدورات السابقة للمعرض/األنشطة المساندة فً المعرض مثل الحلقات الدراسٌة والمإتمرات / موعد وفترة 

 تنظٌم المعرض.  

 : *العوامل التى تؤثرعلى تصميم المعارض 

على الموقع المختار بهدؾ تحقٌق عبلقات وظٌفٌة سلٌمة ذات  إن تصمٌم المعرض هو توزٌع لعناصر برنامج معٌن

وظائؾ مختلفة مثل المداخل والمخارج واألجنحة والمسطحات الخضراء والمسطحات المائٌة والمبانى والمواصبلت 

مزاٌا  دراسة اإلمكانٌات المتاحة للموقع والتؤكد من وجود وللوصو ل بهذة العبلقات إلى الحل األمثل ٌنبؽى واالنتظار

طبٌعٌة ومناطق أثرٌه ٌمكن أن تستؽل لمصلحة التصمٌم . وٌتم تقسٌم المناطق فى الموقع بما ٌتبلئم مع نوع الخدمة لكل 

منطقة. أما المداخل فٌجب توفٌر العدد الكافى منها مع توزٌعها بحٌث التإدى إلى اختراق الحركة. وتعتبر االجنحة هى 

بعاً لعدة إعتبارات مثل طبٌعة االرض والمبانى والمسطحات الخضراء والبحٌرات العنصر األساسى فى المعرض وتوزع ت

 الطبٌعٌة والصناعٌة.

 

 الجمهور  -1

التصمٌم بناء على نوعٌة الجمهور المنتظر من حٌث السن والمستوى لذلك ٌجب التنوٌع فى المادة المعروضة إلرضاء 

هو خطوط السٌر المساعدة فسوء التصمٌم ٌإدى الى تكدس  اكبر قدر ممكن من الجمهور وأهم شى فى تصمٌم المعرض

 الناس ووقوفهم صفوؾ طوٌلة امام المبنى وبذلك ٌكون المعرض عامل طرد ولٌس عامل جذب.

  

 طبيعة المعروضات -2

*ٌملى موضوع العرض وطبٌعة الجهة العارضة تؤثٌر كبٌرا على المعرض فإذا كان المعرض مقدما لؽرض تجارى مثبل 

راسة المعروضات وتنسٌقها. وللجهة العارضة أٌضا تاثٌراً كبٌراً على شكل الجناح وحجمه ففى المعارض العامة وجب د

تتنافس كبرى الدول فى إقامة مبانى ضخمة وأفكارإنشائٌة مبتكرة وكذلك تتاثر طبٌعة المعروضات بنوعٌة العرض سواء 

 كان دائما أو مإقتا أو متنقبل.

 

 *ممرات الحركة:

ؾ التصمٌم المثالى هو توحٌد حركةزوار المعرض بطرٌقة تمكنهم من رإٌة المعرض بسهولة دون أن ٌضلوا إن هد

الطرٌق او ٌشعروا بالملل أو التعب وٌجب على المصمم أن ٌراعى التؽٌرات التى قد تطرأ علً الحركة المتوقعة لتبلفى 

 وخط سٌر ؼٌر محدد خط سٌرمحددالتجمع الناتج عن تباطإ الناس وفضولهم وهناك نوعان من خطوط 

 

: وٌستعمل إذا كان هدؾ المعرض تقدٌم موضوع متسلسل وٌتحتم معه أن ٌرى كل شخص كل شى . خط السير المحدد1

وٌجب مراعاة  تجمٌع المعروضات ذات الطبٌعة الواحدة فى مكان واحد. كما ٌراعى وجود مكان كافى لٌقؾ الزائر 

 منفصلة .وٌراعى وضع المعروضات الفنٌة فى أماكن  وٌتامل ما هو معروض دون إعاقة للمرور. 

                                           
8 http://ayadina.kenanaonline.com/posts/7724 
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وٌتبع فى معظم المعارض التى التحتاج لهذا التسلسل مثل االسواق التجارٌة حٌث التآلؾ بٌن خط السير ؼير المحدد:  -2

األجنحة المختلفة وهو ما فى المسقط الحر. وٌترك للزائر فٌه فرصة التجول. وٌؤخذ هذا النوع :أشكاال عدٌدة فٌكون على 

لعرض المربوطة بالممرات.  وٌجب أالتتشابة المسارات أمام  المشاهد حتى الٌشعر شكل مجموعة متتابعة من صاالت ا

أنه ضل الطرٌق . كذلك ٌجب تبلفى الممرات المستقٌمة فى المسقط وتكون الممرات المنكسرة أفضل حٌث تقدم إثارة 

ا كان شكله وحجمه وتؽٌٌر فبل تعطى شعورا بالملل من طول الممرات فٌجب أن ٌكون الفراغ الخاص بالعرض مهم

 دٌنامٌكٌا فٌوفر لمشاهده احساس االثارة والفضول و تكون  الحركة فٌه بسبلم دون ملل.

ومما ٌستلفت اإلنتباه أن األجنحة المصرٌة الممثلة لمصر فى المعارض الدولٌة الخارجٌة والداخلٌة التابعة للقطاع العام 

ت العربٌة بوجه عام والسمات المصرٌة على وجه الخصوص . والجهات الحكومٌة فى معظمها  ال تحمل أى من السما

سواء من حٌث التصمٌم الداخلى او تصمٌم األثاث لوحدات العرض التى تعرض علٌها المنتجات المصرٌة الممثلة للحدث 

لتلك  سواء كان سٌاحٌا أو صناعٌاً أو زراعٌاً أو تجارٌاً إما بعرض عٌنات من المنتجات  أوبعرض كتٌبات وكتالوجات

المنتجات أو أن ٌكون حدثاً سٌاحٌاً فتعرض علٌها الكتٌبات الخاصة بالسٌاحة المصرٌة والمزارات الشهٌرة بمصر واآلثار 

الممٌزة لها عن سائر دول العالم بهدؾ لفت األنظار لمصر واستعادة أنشطتها المختلفة وتنمٌتها للوصول إلى صحوة قومٌة 

وزراعٌا  لكى تعود مصر للدور القٌادى كما كانت وكذلك تنمٌة اإلقتصاد الوطنى والذى  جدٌدة سٌاحٌاً وتجارٌاً وصناعٌاً 

ٌترتب علٌه زٌادة الدخل القومى وارتفاع المستوى المعٌشً للمواطن المصرى. وهنا تتجه الدراسة إلى تقدٌم بعض  

معارض الدولٌة داخل وخارج التصمٌمات المقترحة لبعض وحدات األثاث المخصصة لعرض المنتجات المصرٌة فى ال

مصر بما ٌحمل السمات المصرٌة بإستخدام بعض أسالٌب التشكٌل الزخرفى وأسالٌب الصناعة المشتقة من الطراز 

 اإلسبلمى بمصر

فٌما ٌلً تقدٌم لمجموعة من التصمٌمات المقترحة لقطع األثاث القابلة للفك والتركٌب تحمل مبلمح مصرٌة إسبلمٌة 

بٌئة تمٌزت بالجمع بٌن بدائل الزجاج وخامات الخشب من وحدات عرض وسطٌة أو حائطٌة أو حول بخامات صدٌقة لل

 عمود.

 

 تصميمات مقترحة لبعض وحدات األثاث المخصصة لعرض المنتجات فى المعارض الدولية 

  :9وتحمل السمات المصرية وترتبط أبعادها مع األوضاع األرجونومية لحركة اإلنسان فى الفراغ 

 مصادر اإلستلهام :

ٌزخر الطراز اإلسبلمى بمصر بالكثٌر من المنشآت المتنوعة الوظائؾ من المساجد والمنازل الخاصة واألسبلة 

والخانقاوات والبٌمارستان والكتاب ذات العصور اإلسبلمٌة المتنوعة والتى تعتبر متحفاً مفتوحاً بما تحوٌه من المفردات 

التصمٌم والتى تتضمن بعض القٌم الجمالٌة كالوحدة والتنوع والتكرار ومبلءمة الوظٌفة فى التى تعتبر مصادر استلهام فى 

 مجالى التصمٌم الداخلى واألثاث سواء فى 

   عناصر التشكٌل المعمارى من األعمدة والكرانٌش والكوابٌل والكرادى والشرفات .... إلخ  - أ

 راق نبات وثمار وورود وأزهار و ٌزخر بعناصر التشكٌل الزخرفى  من زخارؾ نباتٌة كؤو - ب

بؤشكالها وتكوٌناتها المتنوعة إلى جانب   12و 10زخارؾ هندسٌة  من أطباق نجمٌة خماسٌة وسداسٌة ومثمنة و  - ج

 استخدم الجفت والجفت ذو المٌمة والكرنداس ذو المسدس أو المثمن 

                                           
 ين تصًيى انباحخت )ين انتصًيى األول إنً انطادش( 9
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  10استخدام الخط العربى كالكوفى الهندسً والكوفى المزهر والمورق والجلى والثلث ...إلخ  - د

إلى جانب القٌم الجمالٌة النابعة من التنوع فى اسالٌب الصناعة المستخدمة: من تعشٌق وتجمٌع وحفر بارز وؼائر  -هـ 

ذلك التكفٌت بالمعادن والترصٌع باألحجار الكرٌمة ونافذ كما استخدم التطعٌم باألنواع المختلفة من القشرة والمسترٌك وك

 والآللئ والتى تعد مرجعا للتصمٌمات التى تحمل بعض مبلمح الهوٌة المصرٌة ذات الطابع اإلسبلمى.

 م اسم قطعة األثاث المقترحة األبعاد بالسنتيمتر

العرض  اإلرتفاع

أو 

 العمق   

 الطول 

للمنتجـات فـى المعـارض الدولٌـة تحمـل السـمات  -وسـطٌة–عـرضالتصمٌم األول: وحدة  92 92 120

 أرفؾ والقرصة مثمنة الشكل 4المصرٌة ذات 

1 

للمنتجـات فـى المعـارض الدولٌـة تحمـل السـمات وحـدة  عـرض وسـطٌة  التصمٌم الثانى:  200 40 169

 قاطوع مائلة على الجنب وثبلث أرفؾ  4المصرٌة ذات 

2 

 للمنتجات فى المعـارض الدولٌـة تحمـل السـمات المصـرٌة  وحدة  عرض التصمٌم الثالث:  200 40 169

 قاطوع مائلة على الجنب وثبلث أرفؾ 2ذات 

3 

للمنتجات فى المعارض الدولٌة تحمـل السـمات المصـرٌة وحدة  عرض  التصمٌم الرابع : 153 40 193

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ 4ذات 

4 

للمنتجات فى المعارض الدولٌة تحمل السمات المصـرٌة وحدة  عرض  الخامس:التصمٌم  153 40 193

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ3ذات 

5 

 6 كاونتر اإلستقبال فى أجنحة المعارض الدولٌة ٌحمل السمات المصرٌة  التصمٌم السادس:  183 65 108

 

 التصميم األول: وحدة عرض وسطية للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية 

 11أرفؾ والقرصة مثمنة الشكل: 4ذات 

 التوصيؾ: 

أرفـؾ ذات قرصـة مثمنـة الشـكل تجمـع األرفـؾ معـاً بواسـطة  4سم( ذات  120×92×92وحدة عرض وسطٌة أبعادها )

حٌــث تفــرغ القرصــة أٌضـاً علــى شــكل مثلــث ثــم تجمــع  A/B/C-1)) أعمـدة ذات قطــاع علــى شــكل مثلــث  كمـا فــى شــكل 

(  (D-1-1 القرصة مع الرجل بدخول األعمدة األربعة المثلثة كؤرجل فى المثلثـات المفرؼـة فـى كـل القـرص رأسٌاً.شـكل 

    ( 1-2وتستخدم بعض أنواع التثبٌت البسٌطة فى تثبٌت األرفؾ بعد تجمٌعها مع األجناب. شكل )

 المقاسات الداخلية لمنطقة العرض وأبعاد المنتجات المتاح عرضها بتلك الوحدة: -

 سم  30سم والمسافة بٌن الرفٌن التقل عن  92×92القرصة مثمنة  

 مثل :12سم   30سم وعرضها  25قد ٌعرض علٌها بعض السلع بحٌث ال ٌزٌد ارتفاعها عن  المعروضات المقترحة:-

 بعض الكتٌبات الورقٌة الخاصة بالدعاٌة والتسوٌق لمناطق السٌاحٌة والمناطق األثرٌة بمصر. -أ

بعض عبوات المنتجات المصرٌة سواء الزراعٌة أو الصناعٌة أو األطعمة المحفوظة فـاألرفؾ مفتوحـة وؼٌـر محـدودة -ب

 بؤجناب  لسهولة التناول

                                           
10 1- J. BOURGOIN “L’ART ARABE ET MATERIAUX POUR SERVIR AL’HISTOIRE, A LA THEORIE ET  A  LA 

TECHNIQUE DES ARTS DE L’ORIENT MUSULMAN”ERNEST LEROUX, PARIS, FRANCE, 1892--EDITIONS 

TERRE DU LIBAN ,BEYROUTH ,DECEMBRE 2000, ISBN 2-913330-01-05.  

" أرفف وانقرصت يخًنت انشكم 5ًنتجاث فً انًعارض انذونيت وتحًم انطًاث انًصريت راث نه -وضطيت– انتصًيى األول:وحذة عرض نها فخري عبذ انطالو"  11

 ين تصًيى انباحخت

12 WADDELL “DISPLAY CASES”Ohio,USA.WWW.WaddellFurniture.com 
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 حلى أو اكسسوارات ... تحمل المبلمح المصرٌة( ذات ارتفاع قد فى الرؾ العلوى ٌمكن عرض منتجات )هداٌا او -ج

 .سم لكى التحجب الرإٌة عن رإٌة المعروضات التى تلٌها وخصوصاً عند استخدام الوحدة فى وسط الجناح 30ٌصل إلى 

 

 

 

 

 

سم  ذات أربعة أرفؾ مثمنة الشكل  130التصميم األول : تصميم مقترح لوحدة عرض وسطية ارتفاع 

على أعمدة مثلثة رأسية قابلة للفك والتجميع حيث تفك وتوضع فى صندوق من الكرتون المقوى  تجمع معاً 

 لحمايتها من التلؾ

المساقط الثالثة والمنظور المجمع لوحدة العررض  المثمنرة األرفرؾ وجنرب الررؾ اسرتخدم فير   (A-1)شكل 

 شكل الشرفات   

 
 

المساقط الثالثة والمنظور المجمع لوحردة العررض  المثمنرة األرفرؾ وجنرب الررؾ اسرتخدم فير   (B-1)شكل 

 الجفت المتقاطع   
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المسرراقط الثالثررة والمنظررور المجمررع لوحرردة العرررض المثمنررة باسررتخدم الجفررت ك طررار بداخلرر   (C-1)شرركل 

 مستطيل لجنب الرؾ

 

 و

 

 إسلوب الصناعة والتشكيل :-

، وٌـتم تحدٌـد اإلطـارات وتلصـق علـى ألـواح  الخشـب استخدم للتشكٌل إسلوب التطعـٌم بلصـق القشـرة القـرو والمـاهوجنى 

إلــى جانــب تحدٌــد األشـكال الهندســٌة كــؤجزاء الطبــق النجمــى بالمســترٌكات مــع  لؤلشـكال الهندســٌة باســتخدام المســترٌكات .

 عناصر التشكيل الزخرفى: -إستخدام إسلوب التفرٌػ النافذ لبعض أجزاء الطبق النجمى بالتناوب.

 دة:   المقترحات الثبلثة لتنوع الزخارؾ على جوانب القرصة واألعمدة الرأسٌة الداعمة للوح ( A/B/C-1-1) وٌبٌن شكل

كعنصر تشكٌل زخرفى على أجناب األرفؾ كتلك التى كانت تستخدم أعلى الكرانٌش لنهـو الجـزء  13باستخدام الشرفات  -أ

 العلوى للكرانٌش التى تعلو الحوائط الخارجٌة بالمساجد وكذلك قطع األثاث بالمنازل اإلسبلمٌة القدٌمة بمصر.

تـى تحصـر بـداخلها مسـتطٌبلت كعناصـر تشـكٌل زخرفـى علـى أجنـاب الجفوت المتقاطعـة واإلطـارات ذات الجفـوت ال -ب

 األرفؾ  

 استخدمت أشكال األطباق النجمية على القرصة.   -ج

 (A- 1-1)شكل   (B- 1-1 )شكل   (C-1-1 )شكل 

 المقترحات الثبلثة لتنوع الزخارؾ على جوانب القرصة واألعمدة الرأسٌة الداعمة للوحدة( A/B/C-1-1شكل )

                                           
0999يحيي وزيري "يىضىعت انعًارة اإلضالييت "انجسء انخانً ,،يكتبت يذبىنً ، 13  
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( وحدات دعم لألرفؾ بعد تجميعها مع القواطيع الجانبية 2-1شكل )

وكذلك لتجميع االعمدة المجمع خلفها القواطيع
14

 

( منظررور  (D-1-1شرركل 

مفكررررك لوحررررردة العررررررض 

المثمنررررررة  ذات األربعررررررة 

  أرفؾ

 

 التصميم الثانى:وحدة عرض وسطية للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية 

 15أرفؾ3قاطوع مائلة على الجنب و 4ذات

 التوصيؾ:

سم(ذات أربعة قواطٌع ثبلثٌة األرفؾ وٌجمع كل اثنان منها على المسقط األفقى  169×40×200وحدة عرض  وسطٌة )

 لؤلرفؾ بزاوٌة منفرجة أى أنها مائلة بالنسبة لحرؾ الرؾ.

  إسلوب الصناعة والتشكيل :-

األرفؾ بطرٌقة تفرٌػ سمك األرفؾ من القاطوع  وكذلك سمك القاطوع من األرفؾ تجمع مع إسلوب تجميع القواطيع:-أ 

( ثم تجمع بوحدات بسٌطة لضمان إحكام تثبٌت الرؾ 2،3-2بقٌمة نصؾ العمق لكل من القاطوع والرؾ كما فى شكل )

 (.2-2شكل )

خلٌـة واسـتخدمت شـرائط المسـترٌك ستخدم إسلوب التطعٌم بالقشرة على الخشب بشكل طبق نجمى وتفرٌػ النجمـة الداإ -ب

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

 المقاسات الداخلية لمنطقة العرض وأبعاد المنتجات المتاح عرضها بتلك الوحدة: -

 سم. 169سم وطول القاطوع  51سم وعرض القاطوع  المائل بزاوٌة على جنب الرؾ  40ٌبلػ عمق الرؾ  -

 سم.  37سم و بعد عمودى عن رأس المثلث  77سم وٌوفر مٌل القواطٌع مساحة مثلثة قاعدتها  51رتفاع الرؾٌبلػ ا -

 المعروضات المقترحة:-

 سم ارتفاع(: 45سم عمق ،  35تسمح األبعاد السابقة بعرض ماٌلً من منتجات علٌها) بحد أقصى  

ألنشطة  اعلمٌة والفنٌة والثقافٌة والصناعٌة والزراعٌة كتب وكتٌبات عن مصر والمناطق السٌاحبة أو األثرٌة أو ا -

 فى وضع رأسً موازى ألحد القاطوعٌن  A3أو  A4والتجارٌة والرٌاضٌة مقاس  

 بعض عبوات المنتجات المصرٌة سواء الزراعٌة أو الصناعٌة أو األطعمة المحفوظة-

 عرض معدات فى حدود نفس األبعاد المذكورة. -

 )هداٌا او حلى أو اكسسوارات ... تحمل المبلمح المصرٌة(ٌمكن عرض منتجات  -

                                           
14 ITALIANA FERRAMENTA “ WOOD AND GLASS SHELVING SYSTEM”,TRIAD MAXI , PAGE 6 

http://www.italianaferramenta.it/catalogue/wood-and-glass-shelving-systems/triade-maxi.php 

" ين أرفف2و قاطىع يائهت عهً انجنب 5 ًنتجاث فً انًعارض انذونيت تحًم انطًاث انًصريت راثنه وحذةعرض انتصًيى انخانً: نها فخري عبذ انطالو" 15

 تصًيى انباحخت
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 عناصر التشكيل الزخرفى: -

-2شكل) أطباق نجمٌة مثمنة ذو أركان مثمنة 3إستخدمت زخارؾ الطبق النجمى بكل قاطوع فإحتوى كل منها على -أ

6:4) 

 نجمى.استخدمت شرائط المسترٌك كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق ال -ب

 (6:4-2شكل) بعض القيم الجمالية للتصميم: -

وتستخدم بدائل الزجاج من األكرٌلٌك تحقق التنوع والتباٌن بالتبادل بٌن لونى القشرة القرو والماهوجنى رأسٌا  -أ

 وؼٌره من الخامات الشفافة أو الملونة .

وتارة تفرغ النجمة المركزٌة للطبق النجمى  فى التنوع فى تفرٌػ الطبق النجمى فتارة تفرغ الكندة فى الصؾ العلوى  -ب

   الصؾ التالى فى اتجاه أسفل القاطوع مما ٌحقق مبدأ الوحدة مع التنوع.

 

التصميم الثانى : تصميم مقترح لوحدة عرض وسطية للمنتجات فرى المعرارض الدوليرة تحمرل السرمات المصررية 

 أرفؾ3قاطوع مائلة على الجنب و 4ذات

 ( المساقط الثالثة  والمنظور المجمع لوحدة العرض ذات األربعة قواطيع ثالثيةاألرفؾ وهى مجمعة 2شكل )
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 زز

 ( المساقط الثالثة  والمنظور المجمع لوحدة العرض ذات األربعة قواطيع ثالثيةاألرفؾ وهى مجمعة 1-2شكل )

 

تجميع القرصة واألعمدة( بعض وحدات التثبيت الخفيفة المقترح استخدامها بعد 2-2شكل )
16

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
16 ITALIANA FERRAMENTA “ WOOD AND GLASS SHELVING SYSTEM” 

http://www.italianaferramenta.it/catalogue/wood-and-glass-shelving-systems/triade-maxi.php 
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 التصميم الثالث: وحدة  عرض وسطية للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية 

 17قاطوع مائلة على الجنب وثالث أرفؾ: 2ذات   

 التوصيؾ:

قاطوع تجمع معاً على   2سم( ذات وجهٌن وممكن أن تكون حائطٌة ذات  169×40×115وحدة عرض وسطٌة )

قابلة للفك ( والقواطٌع 3المسقط األفقى لؤلرفؾ بزاوٌة منفرجة أى أنها مائلة بالنسبة لحرؾ الرؾ.  كما فى شكل )

 التلؾ أثناء النقل بعد انتهاء المعرض .  والتجمٌع حٌث تفك وتوضع فى صندوق من الكرتون المقوى لحماٌتها من 

 إسلوب الصناعة والتشكيل : -

إسلوب تجمٌع القواطٌع:تجمع مع األرفؾ بطرٌقة تفرٌػ سمك األرفؾ من القاطوع  وكذلك سمك القاطوع من األرفؾ -أ 

 بقٌمة نصؾ العمق لكل من القاطوع والرؾ ثم تجمع بوحدات بسٌطة لضمان إحكام تثبٌت الرؾ.

ستخدم إسلوب التطعٌم بالقشرة على الخشب بشكل طبق نجمى وتفرٌػ النجمة الداخلٌة واستخدمت شرائط المسترٌك إ -ب

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

 المقاسات الداخلية لمنطقة العرض وأبعاد المنتجات المتاح عرضها بتلك الوحدة: -

 سم. 169سم وطول القاطوع  51لقاطوع  المائل بزاوٌة على جنب الرؾ سم وعرض ا 40ٌبلػ عمق الرؾ  -

 سم.  37سم و بعد عمودى عن رأس المثلث  77سم وٌوفر مٌل القواطٌع مساحة مثلثة قاعدتها  51ٌبلػ ارتفاع الرؾ -

 المعروضات المقترحة:-

 سم ارتفاع(: 45سم عمق ،  35تسمح األبعاد السابقة بعرض ماٌلً من منتجات علٌها) بحد أقصى  

                                           
"  قاطىع يائهت عهً انجنب وحالث أرفف 3راث   ًنتجاث فً انًعارض انذونيت تحًم انطًاث انًصريت نه وحذة  عرض :خانجانتصًيى ان نها فخري عبذ انطالو" 17

 ين تصًيى انباحخت

( 3-2شررررررررركل )

منظررررور مفكررررك 

العرض  لوحدة 

ذات األربعررررررررررة 

قواطيررررررررررررررررررررررع 

والررثالث أرفررؾ 

و األعمررررررررررررررردة 

المسررررررررررررتخدمة 

لتجميررررع تقابررررل 

  القواطيع معاً 

( تقابررل 4-2شرركل )  

العمود مع القراطوعين 

 المتجاورين.

( إسرتخدام 5-2شكل )

إسرررررررررلوب التطعررررررررريم 

بالقشرررررررررررررة علررررررررررررى 

 الخشب.

( التنرررروع 6-2شررركل )

والتبراين بالتبرادل بررين 

لررونى القشرررة وكررذلك 

 تفريػ الطبق النجمى
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كتب وكتٌبات عن مصر والمناطق السٌاحبة أو األثرٌة أو األنشطة  اعلمٌة والفنٌة والثقافٌة والصناعٌة والزراعٌة  -

 وعٌن فى وضع رأسً موازى ألحد القاط A3أو  A4والتجارٌة والرٌاضٌة مقاس  

 بعض عبوات المنتجات المصرٌة سواء الزراعٌة أو الصناعٌة أو األطعمة المحفوظة-

 عرض معدات فى حدود نفس األبعاد المذكورة.  -

 ٌمكن عرض منتجات )هداٌا او حلى أو اكسسوارات ... تحمل المبلمح المصرٌة( -

 عناصر التشكيل الزخرفى: -

أطباق نجمٌة مثمنة ذو أركان مثمنة. قابلة  3وإستخدمت زخارؾ الطبق النجمى بكل قاطوع حٌث إحتوى كل منها على  -أ

للفك والتجمٌع حٌث تفك وتوضع فى صندوق من الكرتون المقوى لحماٌتها من التلؾ. وبعد التجمٌع للخشب ٌمكن تثبٌت 

استخدمت شرائط المسترٌك  -بواسطة وحدات التجمٌع ب وحدات تجمٌع بسٌطة لضمان تماسك األرفؾ والوحدة معاً 

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

 (1،2-3بعض القيم الجمالية للتصميم:شكل ) -

وتستخدم بدائل الزجاج من األكرٌلٌك تحقق التنوع والتباٌن بالتبادل بٌن لونى القشرة القرو والماهوجنى رأسٌا  -أ

 من الخامات الشفافة أو الملونة .وؼٌره 

التنوع فى تفرٌػ الطبق النجمى فتارة تفرغ الكندة فى الصؾ العلوى وتارة تفرغ النجمة المركزٌة للطبق النجمى  فى -ب

  الصؾ التالى فى اتجاه أسفل القاطوع مما ٌحقق مبدأ الوحدة مع التنوع.

رض الدولية تحمل السمات نتجات فى المعاوحدة  عرض وسطية للمالتصميم الثالث : تصميم مقترح ل

  قاطوع مائلة على الجنب وثالث أرفؾ 2ذات المصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثالث أرفؾقاطوع   2ة والمنظور المجمع للوحدة ذات( المساقط الثالث3شكل )
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 التصميم الرابع: وحدة  عرض للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية

 18قاطوع موازية لجنب األرفؾ وخمس أرفؾ: 4ذات  

 التوصيؾ:

( قابلة 1-4،)(4قواطٌع كما فى شكل) 4( ذات وجهٌن وممكن أن تكون حائطٌة 193×40×153وحدة عرض وسطٌة )

 للفك والتجمٌع حٌث تفك وتوضع فى صندوق من الكرتون المقوى لحماٌتها من التلؾ أثناء النقل بعد انتهاء المعرض .  

  إسلوب الصناعة والتشكيل :-

تجمع مع األرفؾ بطرٌقة تفرٌػ سمك األرفؾ من القاطوع  وكذلك سمك القاطوع من األرفؾ إسلوب تجميع القواطيع: -أ 

وبعد التجمٌع للخشب  وتجمع متعامدة رأسٌا موازٌة لجنب األرفؾبقٌمة نصؾ العمق لكل من القاطوع والرؾ الموجودة 

 (( 3-4(،)2-4)،حدات التجمٌع ٌمكن تثبٌت وحدات تجمٌع بسٌطة لضمان إحكام تثبٌت الرؾ والوحدة معاً بواسطة و

ستخدم إسلوب التطعٌم بالقشرة على الخشب بشكل طبق نجمى وتفرٌػ النجمـة الداخلٌـة واسـتخدمت شـرائط المسـترٌك إ -ب

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

 الوحدة:المقاسات الداخلية لمنطقة العرض وأبعاد المنتجات المتاح عرضها بتلك  -

 40سم ومقسم بثبلث قواطٌع تحصر كل اثنان منها مسافة   153سم وطول الرؾ  35سم وارتفاعه  40ٌبلػ عمق الرؾ 

سم والرؾ العلوى قابل لعرض أشٌاء علٌه أطول من  35سم والمسافة الداخلٌة بٌن األرفؾ  193سم وارتفاع القاطوع 

 ألن الوحدة مفتوحة من أعلى .  35

 يل الزخرفى:عناصر التشك -

 .أطباق نجمٌة مثمنة ذو أركان مثمنة 5إستخدمت زخارؾ الطبق النجمى بكل قاطوع حٌث إحتوى كل منها على -أ

 استخدمت شرائط المسترٌك كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى. - ت

 المعروضات المقترحة:- - ث

 سم ارتفاع(: 30سم عمق ،  35بحد أقصى  تسمح األبعاد السابقة بعرض ماٌلً من منتجات علٌها)  - ج

                                           
قاطىع يىازيت نجنب األرفف وحالث  5ًنتجاث فً انًعارض انذونيت تحًم انطًاث انًصريت راث نه : وحذة  عرضرابعانتصًيى ان انطالو"نها فخري عبذ  18

" ين تصًيى انباحختأرفف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثالث  قاطوع  2( منظور مجمع للوحدة ذات1-3شكل )

 أرفؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظور علوى  مجمع للوحدة ذات (2-3شكل)

 قاطوع وثالث أرفؾ 2
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كتب وكتٌبات عن مصر والمناطق السٌاحبة أو األثرٌة أو األنشطة  اعلمٌة والفنٌة والثقافٌة والصناعٌة والزراعٌة  - - ح

 فى وضع رأسً موازى ألحد القاطوعٌن   A4والتجارٌة والرٌاضٌة مقاس

 الصناعٌة أو األطعمة المحفوظةبعض عبوات المنتجات المصرٌة سواء الزراعٌة أو - - خ

 عرض معدات فى حدود نفس األبعاد المذكورة.  - - د

 ٌمكن عرض منتجات )هداٌا او حلى أو اكسسوارات ... تحمل المبلمح المصرٌة( - - ذ

 بعض القيم الجمالية للتصميم: - - ر

ئل الزجاج من األكرٌلٌك وؼٌره وتستخدم بداتحقق التنوع والتباٌن بالتبادل بٌن لونى القشرة القرو والماهوجنى رأسٌا  -أ - ز

 من الخامات الشفافة أو الملونة .

التنوع فى تفرٌػ الطبق النجمى فتارة تفرغ الكندة فى الصؾ العلوى وتارة تفرغ النجمة المركزٌة للطبق  -ب - س

  النجمى  فى الصؾ التالى فى اتجاه أسفل القاطوع مما ٌحقق مبدأ الوحدة مع التنوع.

 

قواطيع تجمع متعامدة رأسيا وأفقيا  4التصميم الرابع : تصميم مقترح لوحدة عرض وسطية ذات وجهين و

 على األرفؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواطيع وخمس أرفؾ 4( المساقط الثالثة والمنظور المجمع للوحدة ذات4شكل )
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 4التصميم الرابع : تصميم مقترح لوحدة عرض للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية ذات

 أرفؾ5قاطوع مائلة على الجنب و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األربعة قواطيع خماسية ذات ( منظور لوحدة العرض 2-4) شكل

 وهى مجمعة األرفؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منظور مفكك لمكونات وحدة العرض3-4شكل)

 األربعة قواطيع الخماسية األرفؾ وهى مجمعةذات 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحدة العرض ذات األربعة قواطيع خماسية األرفؾ وهى مجمعة ومنظور  ( المساقط الثالثة1-4شكل )
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 التصميم الخامس : وحدة عرض للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية

 19قاطوع موازية لجنب األرفؾ وخمس أرفؾ3ذات  

 التوصيؾ:

تجمع متعامدة رأسٌا وموازٌة قواطٌع  3( ذات وجهٌن وممكن أن تكون حائطٌة 193×40×153وحدة عرض وسطٌة )

( قابلة للفك والتجمٌع حٌث تفك وتوضع فى صندوق من الكرتون المقوى لحماٌتها من التلؾ أثناء 5لجنب األرفؾ شكل)

 النقل.  

  إسلوب الصناعة والتشكيل :-

تجمع مع األرفؾ بطرٌقة تفرٌػ سمك األرفؾ من القاطوع  وكذلك سمك القاطوع من األرفؾ إسلوب تجميع القواطيع: -أ 

وبعد ( 5كما فى شكل) وتجمع متعامدة رأسٌا موازٌة لجنب األرفؾبقٌمة نصؾ العمق لكل من القاطوع والرؾ الموجودة 

 حكام تثبٌت الرؾ والوحدة معاً بواسطة وحدات التجمٌع التجمٌع للخشب ٌمكن تثبٌت وحدات تجمٌع بسٌطة لضمان إ

ستخدم إسلوب التطعٌم بالقشرة على الخشب بشكل طبق نجمى وتفرٌػ النجمـة الداخلٌـة واسـتخدمت شـرائط المسـترٌك إ -ب

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

 المتاح عرضها بتلك الوحدة: المقاسات الداخلية لمنطقة العرض وأبعاد المنتجات -

سم ومقسم بثبلث قواطٌع تحصر كل اثنان منها مسافه   105سم وطول الرؾ  35سم وارتفاعه  40ٌبلػ عمق الرؾ 

سم والرؾ العلوى قابل لعرض أشٌاء علٌه أطول  35سم والمسافة الداخلٌة بٌن األرفؾ  193سم وارتفاع القاطوع 40

 ى . ألن الوحدة مفتوحة من أعل 35من 

                                           
 أرفف 4يت نجنب األرفف وقاطىع يىاز2ًنتجاث فً انًعارض انذونيت تحًم انطًاث انًصريت راث نه ص : وحذة  عرضياخانتصًيى ان نها فخري عبذ انطالو" 19

 " ين تصًيى انباحخت

قاطوع 3وحدة عرض للمنتجات فى المعارض الدولية تحمل السمات المصرية ذات  التصمٌم الخامس : 

 موازية لجنب األرفؾ وخمس أرفؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواطيع وخمس أرفؾ 3( المساقط الثالثة   للوحدة ذات5شكل )
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 عناصر التشكيل الزخرفى: -

 .أطباق نجمٌة مثمنة ذو أركان مثمنة 5حٌث إحتوى كل منها على  إستخدمت زخارؾ الطبق النجمى بكل قاطوع-أ

 استخدمت شرائط المسترٌك كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى. -ب

 المعروضات المقترحة:-

 سم ارتفاع(: 30سم عمق ،  35تسمح األبعاد السابقة بعرض ماٌلً من منتجات علٌها) بحد أقصى  

وكتٌبات عن مصر والمناطق السٌاحبة أو األثرٌة أو األنشطة  اعلمٌة والفنٌة والثقافٌة والصناعٌة والزراعٌة كتب  -

 فى وضع رأسً موازى ألحد القاطوعٌن   A4والتجارٌة والرٌاضٌة مقاس

 بعض عبوات المنتجات المصرٌة سواء الزراعٌة أو الصناعٌة أو األطعمة المحفوظة-

 نفس األبعاد المذكورة.  عرض معدات فى حدود -

 ٌمكن عرض منتجات )هداٌا او حلى أو اكسسوارات ... تحمل المبلمح المصرٌة( -

 بعض القيم الجمالية للتصميم: -

وتستخدم بدائل الزجاج من األكرٌلٌك تحقق التنوع والتباٌن بالتبادل بٌن لونى القشرة القرو والماهوجنى رأسٌا  -أ

 أو الملونة .وؼٌره من الخامات الشفافة 

التنوع فى تفرٌػ الطبق النجمى فتارة تفرغ الكندة فى الصؾ العلوى وتارة تفرغ النجمة المركزٌة للطبق النجمى  فى  -ب

  الصؾ التالى فى اتجاه أسفل القاطوع مما ٌحقق مبدأ الوحدة مع التنوع.

 20ات المصرية التصميم السادس: كاونتر اإلستقبال فى أجنحة المعارض الدولية يحمل السم

 التوصيؾ:

سم وعلى جانٌه جزء مشطوؾ على   110سم وارتفاعه  96سم(  وهو عبارة عن وجه 110×65×183أبعاد الكاونتر ) 

سم عند جمٌع زواٌا  7( ثم جنبٌن وعند إلتقاء الزواٌا ٌوجد عمود عرض 6سم   كما فى شكل )48درجة ٌبلػ عرضه 45

ذلك إلتقاء الزواٌا المشطوفة مع الجنب . وبعد التجمٌع للخشب ٌمكن تثبٌت وحدات إلتقاء الوجه مع األجزاء المشطوفة وك

سم 90تجمٌع بسٌطة لضمان تماسك القرصة  مع األجناب بواسطة وحدات التجمٌع الموجودة وٌبلػ عرض حشوة الوجه 

( وٌبلػ ارتفاع 6) وٌحتوى  على مربع ٌتوسطه زخارؾ نفس الطبق النجمى المستخدم فى باقى الوحدات كما فى شكل

سم لٌسمح بتدوٌن استمارات التعارؾ او أى ملحوظات تناسب الزائر واقفاً كمسطح عمل ٌناسب وضع  110الكاونتر

 الوقوؾ لئلنسان.

 عناصر التشكيل الزخرفى: -

ن إستخدمت زخارؾ الطبق النجمى فالجزء المشطوؾ ٌحتوى على وحدتٌن من األطباق النجمٌة المثمنة ذات األركا-أ

 المثمنة

     استخدمت شرائط المسترٌك كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى. -ب

  إسلوب الصناعة والتشكيل :-

   ( 6كما فى شكل)وتجمع األجناب معاً وتجمع القرصة مع األجناب بوحدات التجمٌع )إٌلٌتا(   إسلوب تجميع الجوانب: -أ 

                                           
 " ين تصًيى انباحخت  حًم انطًاث انًصريتي انًعارض انذونيت فً أجنحت : كاونتر اإلضتقبال طادشانتصًيى ان نها فخري عبذ انطالو" 20
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بالقشرة على الخشب بشكل طبق نجمى وتفرٌػ النجمـة الداخلٌـة واسـتخدمت شـرائط المسـترٌك ستخدم إسلوب التطعٌم إ -ب

 كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر التشكيل الزخرفى: -

 .أطباق نجمٌة مثمنة ذو أركان مثمنة 5إستخدمت زخارؾ الطبق النجمى بكل قاطوع حٌث إحتوى كل منها على -أ

 استخدمت شرائط المسترٌك كإطارات لتحدٌد األشكال الهندسٌة لمكونات الطبق النجمى. -ب

 بعض القيم الجمالية للتصميم: -

 التبادل بٌن لونى القشرة القرو والماهوجنى رأسٌا تحقق التنوع والتباٌن ب -أ

التنوع فى تفرٌػ الطبق النجمى فتارة تفرغ الكندة فى الصؾ العلوى وتارة تفرغ النجمة المركزٌة للطبق النجمى  فى الصؾ  -ب

وؼٌره من الخامات الشفافة أو  التالى فى اتجاه أسفل القاطوع مما ٌحقق مبدأ الوحدة مع التنوع. وتستخدم بدائل الزجاج من األكرٌلٌك

 الملونة . 

 

ثاًنياً: بعض المساقط األفقية المقترحة لتوزيع األثاث  فى أجنحة العرض مع مراعاة المعايير األرجونومية لحركة 

 اإلنسان:

 21متر: 6× متر  4.5تصميمات مقترحة للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة   -1

                                           
4.5نها فخري عبذ انطالو" تصًيًاث يقترحت نهًطقط األفقً نجناح عرض يطاحت   21   يتر × 6 يتر " ين تصًيى انباحخت 

 ( المساقط الثالثة لكاونتر اإلستقبال6شكل )التصميم السادس : تصميم مقترح لكاونتر اإلستقبال:
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متر: 6× متر  4.5التصميم األول:تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة   -1/1
22

 

 ( 1( مسقط أفقى )1-7شكل )

أرفؾ  4وحدة عرض وسطية ذات -1

 والقرصة مثمنة الشكل 

قواطيع مائلة  4وحدة  عرض ذات -2

 وثالث أرفؾ

قاطوع موازية  4وحدة  عرض ذات -3

 أرفؾ 3لجنب األرفؾ و

قاطوع مائلة  2وحدة  عرض ذات  -4

 على الجنب وثالث أرفؾ 

 كاونتر اإلستقبال-5

متر: 6× متر  4.5التصميم الثانى:تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/2
23
  

 (2( مسقط أفقى )2-7شكل )

 4وحدة عرض وسطية ذات -1

 أرفؾ والقرصة مثمنة الشكل 

قاطوع  4وحدة  عرض ذات -2

 مائلة على الجنب وثالث أرفؾ

قاطوع  4وحدة  عرض ذات -3

موازية لجنب األرفؾ وثالث 

 أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5 

 

                                           
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر  4.5جناح عرض يطاحت  انتصًيى األول: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 22
 خت " ين تصًيى انباح يتر 6× يتر  4.5جناح عرض يطاحت  انتصًيى انخانً: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 23
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متر:  6× متر  4.5التصميم الثالث: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/3
24

 

 

 

  (3( مسقط أفقى )3-7شكل )

وحدة عرض وسطية ذات -1

أرفؾ والقرصة مثمنة  4

 الشكل 

 4وحدة  عرض ذات -3 

قاطوع موازية لجنب األرفؾ 

 وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر:  6× متر  4.5التصميم الرابع: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/4
25

 

  

 

 (4-7شكل )

  (4مسقط أفقى ) 

وحدة عرض وسطية -1

أرفؾ والقرصة  4ذات 

 مثمنة الشكل 

 4وحدة  عرض ذات -3

قاطوع موازية لجنب 

 األرفؾ وثالث أرفؾ

 2وحدة  عرض ذات  -4

قاطوع مائلة على الجنب 

 وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5

 

 

 

 

                                           
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر  4.5جناح عرض يطاحت  انتصًيى انخانج: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 24
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر  4.5جناح عرض يطاحت  انتصًيى انرابع: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 25
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متر: 6× متر  4.5التصميم الخامس: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/5
26
  

 ( 5-7شكل )

  (5مسقط أفقى )

وحدة عرض وسطية ذات -1

أرفؾ والقرصة مثمنة  4

 الشكل 

 4وحدة  عرض ذات  -2

قاطوع مائلة على الجنب 

 وثالث أرفؾ

 4وحدة  عرض ذات -3

قاطوع موازية لجنب األرفؾ 

 وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5 

 

 

 

 

 

متر: 6× متر  4.5التصميم السادس: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/6
27
  

 

 

( مسقط 6-7شكل )

  (6أفقى )

وحدة عرض -1

أرفؾ  4وسطية ذات 

 والقرصة مثمنة الشكل 

وحدة  عرض ذات  -2

قاطوع مائلة على  4

 الجنب وثالث أرفؾ

وحدة  عرض ذات -3

قاطوع موازية  4

وثالث لجنب األرفؾ 

 أرفؾ

وحدة  عرض ذات  -4

قاطوع مائلة على  2

 الجنب وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5

 

                                           
4.5نها فخري عبذ انطالو" انتصًيى انخايص: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً نجناح عرض يطاحت   26   يتر × 6 يتر " ين تصًيى انباحخت 
4.5نها فخري عبذ انطالو" انتصًيى انطادش: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً نجناح عرض يطاحت   27   يتر × 6 يتر " ين تصًيى انباحخت 
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متر:  6× متر  4.5التصميم السابع: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  -1/7
28

 

 

 

( مسقط أفقى 7-7شكل )

(7)  

وحدة عرض وسطية -1

أرفؾ والقرصة  4ذات 

 مثمنة الشكل 

 4ذات وحدة  عرض  -2

قاطوع مائلة على الجنب 

 وثالث أرفؾ

 4وحدة  عرض ذات -3

قاطوع موازية لجنب 

 األرفؾ وثالث أرفؾ

 2وحدة  عرض ذات  -4

قاطوع مائلة على الجنب 

 وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5

 

 

 متر:  6× متر  3جناح عرض مساحة   -2

متر:  6× متر  3التصميم الثامن: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  جناح عرض مساحة   - 2/1
29

 

( مسرقط 8-7شكل )

  (8أفقى )

وحدة  عرض -3

قاطوع  4ذات 

موازية لجنب 

األرفؾ وثالث 

 أرفؾ

وحدة  عرض  -4

قاطوع  2ذات 

مائلة على الجنب 

 وثالث أرفؾ

 كاونتر اإلستقبال-5

                                           
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر  4.5جناح عرض يطاحت  انتصًيى انطابع: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 28
 " ين تصًيى انباحخت   يتر 6× يتر 2جناح عرض يطاحت  انتصًيى انخاين: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 29
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  30متر: 6× متر  3التصميم التاسع: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  جناح عرض مساحة   - 2/2

 (9( مسقط أفقى )7/9شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرفؾ والقرصة مثمنة الشكل 4وحدة عرض وسطٌة ذات -1

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ 4وحدة  عرض ذات -3

 كاونتر اإلستقبال-5

 31متر: 6× متر  3التصميم العاشر: تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  جناح عرض مساحة   - 2/3

 (10( مسقط أفقى )10-7شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أرفؾ والقرصة مثمنة الشكل  4وحدة عرض وسطٌة ذات -1

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ 4وحدة  عرض ذات -3

 

                                           
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر 2جناح عرض يطاحت  يى يقترح  نهًطقط األفقً نانتصًيى انتاضع: تصً نها فخري عبذ انطالو" 30
 " ين تصًيى انباحخت  يتر 6× يتر 2جناح عرض يطاحت  انتصًيى انعاشر: تصًيى يقترح  نهًطقط األفقً ن نها فخري عبذ انطالو" 31
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 6× متر 3الحادى عشر:تصميم مقترح للمسقط األفقى لجناح عرض مساحة  جناح عرض مساحة  التصميم -2/4

 32متر:

 (11( مسقط أفقى )7-11شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ 4وحدة  عرض ذات -3

 قاطوع مائلة على الجنب وثبلث أرفؾ 2وحدة  عرض ذات  -4

 كاونتر اإلستقبال-5

 قاطوع موازٌة لجنب األرفؾ وثبلث أرفؾ3وحدة  عرض ذات  -6

 

 :النتائج

 تمثل المعارض الدولٌة خارج مصر مدخبلً هاماً الستعادة مصر مكانتها اإلقتصادٌة وذلك بالتمثٌل المشرؾ بداٌة من  -1

اإلهتمام بتصمٌم وحدات العرض باألجنحة  بما ٌناسب نوعٌة الحدث و إنتقاء أجود المنتجات و الكتٌبات الخاصة بممٌزات 

 المنتجات المصرٌة لعرضها 

 اإلهتمام بتصمٌم وحدات العرض بؤجنحة المعارض الدولٌة خارج مصر وتحمل سمات الهوٌة المصرٌة  .  -2

لدولٌة خارج مصر قابلة للفك والتركٌب لسهولة التجهٌز وكذلك سهولة النقل من تصمٌم وحدات عرض بالمعارض ا -3

 دولة ألخرى

التنوع فى تصمٌم شكل وأبعاد وحدات عرض بالمعارض الدولٌة خارج مصر بماٌضمن إمكانٌة عرض منتجات -4

 وعبوات وكتٌبات متنوعة تتوافق مع نوع المعرض وتصنٌفه والهدؾ منه . 

إلسبلمى بمصر بالكثٌر من المفردات ذات القٌم الجمالٌة فى مجالى التصمٌم الداخلى واألثاث  سواء فى ٌزخر الطراز ا -5

عناصر التشكٌل المعمارى أو الزخرفى وكذلك أسالٌب الصناعة التى تعد مرجعا لتصمٌمات  وحدات العرض باألجنحة 

 رٌة الدولٌة الممثلة لمصر بالخارج والتى تحمل بعض مبلمح الهوٌة المص

                                           
 " ين تصًيى انباحخت   يتر 6× يتر 2جناح عرض يطاحت  األفقً نانتصًيى انحادي عشر: تصًيى يقترح  نهًطقط  نها فخري عبذ انطالو" 32
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استخدام بعض أسالٌب التجمٌع والفك السهلة الحدٌثة بما ٌحقق سهولة نقل المنتج وشؽله ألصؽر حٌز عند شحنه بما  -6

 ٌقلل مصارٌؾ الشحن لتوفٌر العملة الصعبة.

ل استخدام بدائل الزجاج والتى توفر نفس الخواص اإلٌجابٌة للزجاج والخفٌفة الوزن والؽٌر قابلة للكسر والتى تكم-7

 وتجمل التصمٌم بماٌسمح سهولة النقل وعدم كسر وحدات العرض أو تهشمها.

 التؤكٌد على دور مصمم األثاث فى تنمٌة اإلقتصاد  والسٌاحة المصرٌة. -8

 مناقشة النتائج 

 :ومماسبق يتضح اآلتى

  تمثل المعارض الدولٌة خارج مصر مدخبلً هاماً الستعادة مصر مكانتها اإلقتصاد ٌة وذلك بالتمثٌل المشرؾ بداٌة من

اإلهتمام بالتصمٌم الداخلى البلئق بمصر باألجنحة المصرٌة وكذلك تصمٌم األثاث ووحدات العرض المخصصة للعرض 

 الهوٌة المصرٌة  . بها تبعاً لما ٌناسب نوعٌة الحدث على أن تحمل سمات 

  إن السعى إلى توسعة نطاق مشاركة مصر بالمعارض الدولٌة بؤنواعها المختلفة السٌاحى واإلقتصادى والتجارى

والصناعى والزراعى مع التؤكٌد على أهمٌة إنتقاء أجود المنتجات و الكتٌبات الخاصة بممٌزات المنتجات المصرٌة 

الطابع إلى جانب عرض الكتٌبات المتخصصة فى آثار مصر دور هام فى  لعرضها .فاإلهتمام بتصمٌم وحدات مصرٌة

 إنعاش السٌاحة  ومن ثم نمو اإلقتصاد الوطنى والذى ٌترتب علٌه إرتفاع مستوى الدخل القومى .  

 ة ٌزخر الطراز اإلسبلمى بمصر بالكثٌر من المفردات ذات القٌم الجمالٌة فى مجالى التصمٌم الداخلى واألثاث  كالوحد

والتنوع والتباٌن واإلٌقاع ..... سواء فى عناصر التشكٌل المعمارى أو الزخرفى وكذلك أسالٌب الصناعة التى تعد مرجعا 

 للتصمٌم عند تصمٌم أثاث وحدات عرض تحمل الهوٌة المصرٌة ذات الطراز اإلسبلمى. 

  أن تعد من المعروضات القابلة للبٌع ومما ٌستلزم التنوٌه عنه أن وحدات العرض المقترحة التى تم تصمٌمها ٌمكن

كؤحد المعروضات التى تشترى لتؤثٌث منشآت تجارٌة كالبازارات والمحبلت السٌاحٌة داخل وخارج مصر والمعبرة عن 

 الهوٌة المصرٌة.

  إن استخدام بعض أسالٌب التجمٌع والفك السهلة وذلك باتباع طرق النصؾ على نصؾ والتفرٌػ المتبادل بٌن اللوحٌن

لمتعامدٌن القاطوع والرؾ وكذلك ربط  وحدات التجمٌع البسٌطة الصناعٌة للتؤكد من تثبٌت األرفؾ رؼم تنوع وظٌفة ا

الوحدة ومكان وضعها داخل الجناح سواء وسطٌة أو حائطٌة أو معلقة  ٌحقق سهولة تركٌبها وفكها إلى جانب سهولة نقلها 

 ؾ الشحن لتوفٌر العملة الصعبة. بحٌث تشؽل أصؽر حٌز عند شحنها  مما ٌقلل مصارٌ

  ومما سبق تتضح أهمٌة  تصمٌم األثاث الخاص بؤجنحة للمعارض الخارجٌة الممثلة لمصر بحٌث تحمل بعض سمات

الهوٌة المصرٌة سواء باإلستعانة فى التصمٌم ببعض العناصر المعمارٌة او الزخرفة المصرٌة القٌمة أو اإلسبلمٌة أو 

 دعاٌة السٌاحٌة كنوع من تنمٌة السٌاحة بحٌث ٌساهم  فى تنمٌة اإلقتصاد المصرى الوطنى.النوبٌة كؤحد أسالٌب ال

 التوصيات: 

مصر فى المعارض الدولٌة التؤكٌد على أهمٌة إضفاء الهوٌة المصرٌة على وسائل العرض باألجنحة الممثلة ل -1

 . الخارجٌة

دولٌة الخارجٌة وجمٌع الجهات التابعة لمصر بالخارج من استخدام تصمٌم األثاث باألجنحة المصرٌة فى المعارض ال-2

 سفارات وقنصلٌات وؼٌرها كؤحد وسائل تؤكٌد الهوٌة  المصرٌة .
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تصمٌم األثاث بؤجنحة المعارض بطرز تحمل المبلمح المصرٌة بالطرز المتنوعة سواء كان اسبلمى, مصرى قدٌم ,  -3

 نشٌط السٌاحة .نوبى  كمدخبلً للدعاٌة آلثار ومزارات مصر  بهدؾ ت

اإلستؽبلل األمثل للمناسبات الدولٌة كوسائل دعائٌة باإلهتمام بتصمٌم وحدات عرض تناسب مكانة مصر بٌن بلدان  -4

العالم والتى تبرز أفضل إمكانٌات مصر الزراعٌة والصناعٌة والعلمٌة والعبلجٌة والسٌاحٌة  كنوع من تنشٌط المجاالت 

 نعاش اإلقتصاد الوطنى.المصرٌة المختلفة بالخارج بهدؾ ا

السعى إلى توسعة نطاق مشاركة مصر بالمعارض الدولٌة بؤنواعها المختلفة السٌاحى واإاقتصادى والتجارى  -5

والصناعى والزراعى مع التاكٌد على أهمٌة إنتقاء أجود التصمٌمات لوحدات العرض لعرض المنتجات و الكتٌبات 

 المصرٌة . 
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