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 ملخص البحث:

تقدمه من امتیازات وتسهیالت  الهاربة، لماتعد األسوق الحرة من أهم عوامل تشجیع االستثمارات األجنبیة والوطنیة 

ومع  ودولیاً،کاإلعفاء الضریبی والجمرکی مما یتیح للمستثمرین عرض منتجاتهم بأسعار تنافسیة تجذب العمالء محلیاً 

وفی إطار ذلک تتجلى أهمیة تفعیل دور  اإلبداع،تقلیدیة خالیة من ذلک یظهر تصمیم األسواق الحرة المصریة بصورة 

المصمم الداخلی لتصمیم أسواق حرة بتقنیات حدیثة مستدامة لتحقیق االستفادة القصوى من الموارد واإلمکانات المتاحة 

 .والعالمیةلتصبح ذات دور فی الخریطة المحلیة 

وماهی  الحرة؟کیف یسهم التصمیم الداخلى فی رفع کفاءة األسواق  ة:اآلتیهنا تبرز المشکلة البحثیة فی التساؤالت 

و ما مدى  الحرة،هل یمکن الدمج بین التقنیات الحدیثة و البیئة عند تصمیم األسواق  -العوامل المؤثرة فی تصمیمها؟ 

ام بالجانب البیئی و التقنی هذا المنطلق یهدف البحث إلى وعی المصمم الداخلی بأهمیة االهتم ، ومنتحقیق التوافق بینهم؟ 

 لتحقیق کفاءة البیئة الداخلیة عن طریق الدمج الصحیح بینهم لتوفیر الراحة للمستخدمین.

 وأهمیتها وأهم العواملویتم فیه التعرف على مفهوم األسواق الحرة  األول:ینقسم البحث إلى خمسة محاور؛ المحور 

الممکن تطبیقها على األسواق الحرة  وأهم المعاییر لمفهوم االستدامةضاً المؤثرة فی تصمیمها. المحور الثانی: یتضمن عر

یشتمل على تقنیات المبنى الذکی و کیفیة  الثالث:المحور  .LEEDالبیئی  والتصمیم من خالل نظام الریادة فی الطاقة 

االستفادة منها لتحقیق االستدامة فی األسواق الحرة . المحور الرابع : یهتم  بالتعرف على  تقنیة النانو الخضراء و کیفیة 

تدام ألحد تحقیق االستدامة من خاللها و العمل على رفع کفاءة األسواق الحرة المحلیة . المحور األخیر : تحلیل نموذج مس

 . األسواق الحرة العالمیة و ذلک للتوصل إلى رؤیة تصمیمیة متکاملة
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