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كلمة الرئيس التنفيذى 
أود أن أرحــب بكــم شــخصيًا فــى معمــار المرشــدى، االســم الــذى أنشــأناه باألمانــة والمهنيــة 
ــز المعمــارى فــى مصــر و  ــدة للتمي ــر جدي ــى وضــع معايي ــكار، نحــن نحــرص عل ــة واالبت العالي
نفخــر دائمــا أن الدافــع الرئيســى فــى رحلتنــا التــى بــدأت منــذ ١9٨٣ كان دائما أصالــة التصميم 
ــزة فــى عمــل طفــرة فــى شــوارع  ــع إلــى األفضــل. لقــد أســهمت مشــاريعنا المتمي والتطل
القاهــرة و قدمنــا لعمالئنــا مســتوى آخــر مــن الرفاهيــة والراحــة، ونحــن مســتمرون فــى اختيــار 

أفضــل المواقــع وإعمارهــا وفقــا ألعلــى المعاييــر العالميــة.
لدينا شغف بالتصميم والتزام بالجودة وثقة فى المستقبل

  حسن مرشدى

8



“ نبدع.. ننمى.. نطور.
 ليس فقط  لخلق مســـاحة للســـكن بل لخلق مساحة مفعمة 
بالحياة، تخيل مســـتقبلك الســـاطع واكتشف إمكانياتك ودعنا 

نساعدك على  تحقيقها”.



إن معمــار المرشــدى، هــى احــدى شــركات القطــاع الخــاص الرائــدة 
والمميــزة فــى مجــال التنميــة العقاريــة فــى مصــر، هدفها الرئيســى 
الوحــدات  مالكــى  تخــدم  مميــزه  عقاريــة  تنميــة  تقديــم  هــو 
ــد  ــى ح ــات عل ــال والمؤسس ــاب األعم ــراد واصح ــن األف ــكنيه م الس

ــواء. س
 

العقاريــة  الحلــول  بتقديمنــا  للعقــار  المطــورة  ثقافتنــا  تتأكــد 
التــى تمنــح مزيــداً مــن الراحــة و الرفاهيــة لعمالئنــا. لدينــا ســبعة 
عشــرة مشــروعًا بمناطــق مميــزة عبــر المدينــة يتســم كل منهــا 
بتصميمــه واســلوبه ورؤيتــه ممــا يجعلنــا نســعى دائمــا العــادة 
تطويــر شــوارع القاهــرة وتنشــيط األحيــاء الحضاريــة بمــا يتناســب 
مــع أهميتهــا وعبقهــا التاريخــى المعمــارى بمعاييــر جــودة عالميــة 

ــبة. ــة مناس ــات معماري وتصميم

المطور
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نهــدف دومــا لتعزيــز الوعــي المعمــاري فــي مصــر والشــرق األوســط 
مــن خــالل ثــراء المنطقــة وتنوعهــا الالنهائــي وإعــادة تفســير ذلــك 
التاريــخ فــي بنيــة معماريــة حديثة. نحن شــركة معمارية حساســة 
للمجتمــع تأخــذ المبــادرة مــن منظــور التخطيــط الحضــري لخلــق 
عمالئنــا  احتياجــات  مــع  نتعامــل  كشــركة  متجانــس.  مجتمــع 
يمكــن  الهندســية  التصميمــات  بــأن  نؤمــن  نحــن  المتنوعــة. 
تحقيقهــا عبــر اختيــارات واســعة مــن الميزانيــات التــي مــن خاللهــا 

نخلــق ثقافــة تعكــس أســلوب حيــاة عمالئنــا. 

المهندس المعمارى

رائـف فهمي 
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الموقع



cairo  
منــذ بــدء التاريــخ كانــت مدينــة القاهــرة مركــزاً لألحــداث الثقافيــة والتاريخيــة التــى شــكلت 

تاريــخ مصــر الثــرى،  بموقعهــا الجغرافــى الــذى يجمــع بيــن الصحــراء الشاســعة ونهــر النيــل 

الخالد.

تعــد القاهــرة اليــوم أحــد أهــم عواصــم العالــم، وعليــه يتعيــن جعلهــا أحــد أهــم مــدن 

المنطقــة فــى تقديــم األفــكار والنمــاذج الجديــدة.

 لقــد ذكــر الســير/ ريتشــارد فرانســيس بورتــن وهــو مستكشــف وشــاعر ينتمــى إلــى القــرن 

التاســع عشــر 

ما يلى:

مــن لــم يــرى القاهــرة، لــم يــرى العالــم؛ ترابهــا ذهــب، نيلهــا أعجوبــة، نســائها مثــل حوريات 

الجنــة، منازلهــا قصــور، هوائهــا عليــل وذو رائحــة تفــوق رائحــة خشــب الصبــار، تبهــج 

ــا. ــى أم الدني ــك و ه ــر ذل ــون غي ــرة أن تك ــن للقاه ــف يمك ــب. وكي القل
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cairo  



الخريطة

يتميــز هــذا المشــروع بموقــع فريــد فــى منطقــة مدينــة نصــر، فهــو علــى بعــد دقائــق مــن شــارع التســعين و منطقــة التجمــع الخامــس 
عــن طريــق محــور المشــير طنطــاوى و بالقــرب مــن منطقــة المقطــم، المعــادى و مصــر الجديــدة و الطريــق الدائــرى و العيــن الســخنة.
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المخطط العام
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التصميم و الهندسه المعمارية



التصميم و الهندســة المعمارية
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نبذة عن المشروع 
دجلــة الندمــارك هــو  مــن أحــدث مشــاريع معمــار المرشــدى، وهــو مشــروع 
ــدى  ــة إح ــا يجعل ــع، مم ــر مرب ــاحة ٦٢،٧٦٠ مت ــى مس ــل عل ــارى متكام ــكنى تج س
أضخــم المشــروعات المعماريــة ليــس فقــط فــى مصــر. دجلــة الندمــارك هــو 
عبــارة عــن مشــروع ســكنى صمــم ليواكــب تقنيــات العمــارة الحديثــة مــن 
حيــث دمــج فــن العمــارة مــع فــن النحــت ويتضــح ذلــك مــن خــالل الواجهــات و 
ــى. ــى المبان ــوء عل ــقوط الض ــمح بس ــى تس ــة الت ــوان المضيئ ــات ذات األل الفراغ

يضــم المشــروع حوالــى ٥,٠٨٢  وحــدة ســكنية بمســاحات تبــدأ مــن ٥٥ متــر 
مربــع وحتــى ١٥٨ متــر مربــع، كمــا يتمتــع بالعديــد مــن األنشــطة الترفيهيــة 
و الخدميــة المتكاملــة، مــن حمامــات ســباحة، جيــم، مطاعــم، كافيهــات، 
محــالت تجاريــة و غيرهــا مــن الخدمــات التــى تلبــى مختلــف إحتياجــات العمــالء. 



التصميم و الهندســة المعمارية
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Tower 3

Floor A2:A9

Flat 09

Area 65 m2

Key Plan

مساحة ٦٥ مرت مربع

نماذج الشقق
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مساحة ٧١ مرت مربع

Tower 4

Floor A2:A9

Flat 12

Area 71 m2

Key Plan



نماذج الشقق

مساحة ١٢٨ مرت مربع

Tower 4

Floor B2:B9

Flat 06

Area 128 m2

Key Plan
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مساحة ١١٨ مرت مربع

Key Plan

Tower 16

Floor A2:A11

Flat 10

Area 118 m2

Key Plan



نماذج الشقق

مساحة ١٢٧ مرت مربع

Tower 3

Floor A2:A9

Flat 06

Area 127 m2

Key Plan
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مساحة ١٠٨ مرت مربع

Tower 9

Floor B2:B9

Flat 07

Area 108 m2

Key Plan
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الخدمات و المشروعات القائمة



الخدمات
والخدميــة  الترفيهيــة  األنشــطة  مــن  بالعديــد  المشــروع  يتمتــع 
وكافيهــات  ومطاعــم  وجيــم  ســباحة  حمامــات  مــن  المتكاملــة 
ومحــالت تجاريــة وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تلبــي مختلــف إحتياجــات 

الســكان.

• چــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــم 
• نــــــــــــادى صــحــــــــــــــى 
• مـحــــــالت تجــــــــــاريـــة
• أمـــــــن ٢٤ ســــــــــــاعــة 
• مطــاعــم و كـافيــهات 
• منطقة حمام السباحة

الخدمات و المشــروعات القائمة
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المشروعات القائمة
إن الرؤية المكتملة فى كل مشروعاتنا ما هى إال البداية.

الخدمات و المشــروعات القائمة
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ريحـانة پــالزا

وان قطاميةليــك فـرونــت

كريـستــال پــــالزا



www.morshedy.com

مالحظة:
الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  

بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية

© 2020 Memaar Al Morshedy . All rights reserved.






