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Company Profile

Letter from the CEO

In 1983, Mohamed Morshedy established Memaar Al Morshedy with a clear business strategy. Mr. Morshedy recruited a strong team of like-minded aspiring architects and engineers that would become known later as Degla for Real Estate Developments, the pillar
of Memaar Al Morshedy.
Memaar Al Morshedy introduces a new premium concept of living which provides integrated services projects that combine residential, administrative and commercial buildings along with serving facilities of Malls, schools and hospitals in one place to help our
customers enjoy a more convenient life.

I would like to personally welcome you to Memaar Al Morshedy’s wide array of residential communities of which we are very proud. Given our extensive experience in
the Egyptian real estate market, we have a deep understanding of the needs of residential buyers in Egypt and are particularly well attuned to the expectations of our
upscale clients. Our residential communities boast sophisticated international architectural designs as well as prime locations all across the best neighborhoods in Cairo.
Their various locations give our residents easy access to the major roads leading to
destinations across Cairo and beyond.
At Memaar El Morshedy we are strong believers in the “Live. Work. Play.” mantra
which ensures that our residents have exclusive on-site access to amenities like exciting restaurants, modern pool lounge areas, state of the art spas and fitness centers,
as well as dedicated concierge services for all their personal needs. The luxurious
amenities, along with the high-end security we provide throughout our residential
communities, are designed to make sure homeowners have everything they need to
make their lives as enjoyable and stress free as possible.
As a builder of deluxe residential communities we have acquired a reputation for surpassing our homeowners’ lifestyle aspirations, providing them with truly spectacular
residential communities as well as superior value for their investments.

•
•
•

More than 70,000 customers
40,000 residential units
4,000 commercial units

 عميــل70،000 •أكثــر مــن
 وحــدة ســكنية40،000•
 وحــدة تجاريــة4000•

“We are passionate about design, we are committed to quality and we are confident
in our future.”

Hassan Morshedy
Chief Executive Officer

كلمة المدير التنفيذى
 بالنظــر إلــى.أود أن أرحــب بكــم شــخصيًا فــي مجموعــة معمــار المرشــدي مــن المجتمعــات الســكنية التــي نفخــر بهــا
 لدينــا فهــم عميــق الحتياجــات المشــترين الســكنيين فــي مصــر ونحــن، خبرتنــا الواســعة فــي ســوق العقــارات المصــري
 تتميــز مجتمعاتنــا الســكنية بالتصاميــم المعماريــة الدوليــة المتطــورة.ملتزمــون جيــدً ا بتوقعــات عمالئنــا الراقييــن
.وكذلــك المواقــع الرئيســية فــي جميــع أنحاءالقاهــرة

نبذة عن الشركة
، وبرؤيــة واضحــة إلســتراتيجية العمــل واإلســتثمار، محمــد مرشــدى شــركة معمــار المرشــدى. أســس م١٩٨٣ فــى عــام
 محمــد مرشــدى فريقــ ًا متجانســ ًا مــن المهندســين والمعمارييــن الموهوبيــن الــذي كانــوا فيمــا بعــد القــوة.وظــف م
.الدافعــة لشــركة دجلــة لإلســتثمار العقــاري التــي تعــد ركيــزة معمــار المرشــدى
قدمــت معمــار المرشــدى مفهومـ ًا جديــداً للمشــاريع الســكنية فــى مصــر مــن خــال مشــاريع متكاملــة الخدمــات تجمع ما
بيــن الوحــدات الســكنية واإلداريــة والتجاريــة إلــى جانــب مرافــق لخدمتهمــا مــن مــوالت للتســوق ومــدارس ومستشــفيات
.فــى مــكان واحــد لكــي تســهل علــى العمــاء حياتهــم اليوميــة

تتيــح مواقــع المشــروعات المتنوعــة لســكاننا الوصــول بســهولة إلــى الطــرق الرئيســية المؤديــة إلــى وجهــات فــي جميــع.
أنحاءالقاهــرة وخارجهــا
 اللعــب “ والتــي تضمــن أن يتمتــع ســكاننا بوصــول. العمــل. نحــن مؤمنــون بمفهــوم “الحيــاة، فــي معمــار المرشــدي
المنتجعــات الصحيــة, حمامــات الســباحه العالميه, حصــري فــي الموقــع إلــى وســائل الراحــة مثــل المطاعــم المتميــزه
الحديثــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة
 للتأكد،  باإلضافــة إلــى األمــان المتطــور الــذي نقدمــه في جميــع مجتمعاتنــا الســكنية، تــم تصميــم وســائل الراحــة الفاخــرة
مــن أن مالكــي المنــازل لديهــم كل مــا يحتاجونــه لجعــل حياتهــم ممتعــة وخاليــة مــن اإلجهــاد قــدر اإلمكان
 فقــد اكتســبنا ســمعة بتجــاوز تطلعــات نمــط الحيــاة ألصحــاب، بصفتنــا منشــئين للمجتمعــات الســكنية الفاخــرة
ً  وتزويدهــم بمجتمعــات ســكنية مذهلــة، المنــازل لدينــا
حقــا باإلضافــة إلــى قيمــة ممتــازة الســتثماراتهم

حسن مرشدى
المدير التنفيذي

The Architects

The Architects

RAEF FAHMI

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

مــن الميزانيــات التــي مــن خاللهــا
نخلــق ثقافــة تعكــس أســلوب حيــاة
عمال ئنــا .

 VDP Designهــو اســتوديو
تصميــم إســباني متخصــص فــي
إنشــاء مبانــى اســتثنائية للســوق
العالمــى .المؤسســون  :غراهــام
فــان ديــر بــا و دوغ فــان ديــر بــا ،هــم
االســماء ذات الرؤيــة والموهبــة
وراء  ،VDPوقــد عملــوا معــ ًا علــى
العديــد مــن المشــاريع الســكنية،
الفندقيــة والتجارية مــع المطورين
فــي جميــع أنحــاء آســيا ،أوروبــا،
أفريقيــا ،روســيا ،أمريــكا الشــمالية
والشــرق األوســط .و قبــل ذلــك
قــام  VDPبوضــع التصــور
الهندســى لمشــاريع مارســيل
وانــدرز و Yoo Philippe Starck
فــي هونــغ كونــغ ،إســبانيا ،مصــر،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وألمانيــا.

مــن خــال التشــاور الوثيــق
والمســتمر مــع العمــاء ،يقــدم
 VDPالخبــرة فــي التصميــم
المكانــي والمــواد التســويقية
لتلبيــة المتطلبــات الفريــدة لــكل
مشــروع «نهــدف إلــى مســاعدة
عمالءنــا علــى التنافــس بنجــاح فــي
ســوق العقــارات ،مــن خــال توفيــر
التميــز فــي التصميــم المكانــي».

MOHAMED HADID

homogeneous society. As
a firm we are sensitive to
our clients diverse needs.
We believe that architecture can be achieved for
a wide range of budgets
through which we create
culture and reflect our clients way of life.

Enhancing
architectural
awareness within Egypt
and the Middle East by encompassing the endless
richness and diversity of
the region and reinterpreting that history in a modern workable architecture.
We are a community sensitive architectural firm
that takes the initiative
from the urban planning
perspective to create a

projects for Marcel Wanders and Philippe Starck’s
YOO in Hong Kong, Spain,
Egypt, USA and Germany.
Through close and intuitive consultation with the
client, VDP delivers expertise in spatial design
and marketing material
to meet the unique demands of every project.
“We aim to help our developer clients compete
successfully in the property marketplace, by providing excellence in spa”tial design.

VDP Design is a Spanish
Design Studio that specializes in creating exceptional spaces for the
Commercial market. Principals, Graham Van Der
Pas and Doug Van Der
Pas, are the vision, talent
and names behind VDP.
Together,
they
have
worked on a multitude
of residential, hotel and
commercial projects with
developers
throughout
Asia, Europe, Africa, Russia, North America and
the Middle East. VDP has
been a concept creator of

عامــا  ،قدمت
علــى مــدار أكثــر مــن ً 30
شــركة حديــد للتنميــة و محمــد
حديــد رؤيــة ابداعيــة غيــر مســبوقة
فــي العالــم .منــذ بداياتــه فــى
واشــنطن العاصمــة ،قــام محمــد
حديــد بتطويــر وبنــاء مشــاريع مبانــى
االعمــال و المبانــى االداريــة ،والمبانــى
الســكنية وفنــادق ريتــز كارلتــون
فــى واشــنطن ،نيويــورك ،اســبن
وهيوســتن ،و بعدهــا وســع حديــد
نشــاطه إلعــادة تعريــف العقــارات
الرائعــة فــي أســبن ،المكســيك ،واآلن
بيفرلــي هيلــز.

مــن خــال تركيــز حديــد علــى
مشــروعات يعتبرهــا البعــض
تعجيزيــة فــإن رؤى حديــد جنبــ ًا إلــى
جنــب مــع اندماجــه فــى الرغبــة فــى
األعمــال ،األناقــة ،الكمــال ،واالعتقــاد
فــى توســيع نطــاق اإلمــكان و عــدم
االعتــراف بالمســتحيل ،كل ذلــك
قــد أدى بالطبــع إلــى إبداعاتــه.

Design Studio

VAN DER PAS

Hadid expanded his work
to redefine exquisite estates in Aspen, Mexico,
and now Beverly Hills. Focusing on projects considered by many to be insurmountable, Hadid’s insight
coupled with his fusion of
business desire, elegance,
perfection, and the belief
in stretching the realm of
possibility, has led to his
creations.

For over 30 years, Hadid Development and Mohamed Hadid have offered
unsurpassed vision and
development acumen to
the world. From his beginnings in Washington, D.C.
developing and building
unique office developments, residential developments and Ritz Carlton
Hotels in Washington, New
York, Aspen and Houston,
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مجتمع سكنى وادارى راقى يتمتع
بواجهات شفافة تسمح لكل
.مساحة بإحتضان الضوء الطبيعى
يتيح المشروع لساكنيه مجموعة
كاملة من الخدمات الحصرية و
،المرافق مثل حمامات السباحة
 مطاعم و،مكاتب إستقبال
 و أمن، منتجعات صحية،كافيهات
. ساعة٢٤

One Kattameya is our innovative modern creation,
a mixed-use compound
that consists of 8 administrative and commercial
buildings and 30 residential complexes that provide a total of 3,670 units.
Its location provides the
highest level of accessibility to all major districts in
greater Cairo and is surrounded with several landmarks such as the American University and major

sporting clubs and shopping malls. One Kattameya
is a high end-luxury residential and administrative
community with transparent façades that welcome
natural light.
The residents will have
access to a full range of
exclusive services and
amenities such as spa, fitness center, restaurants
and cafés, a modern pool
lounge and 24/7 security
services.

وان قطامية هو من أهم مشاريع
معمار المرشدى و هو عبارة عن
مجمع متعدد األغراض و يتكون
٣٠  مبانى إدارية و تجارية و٨ من
 وحدة٣,٦٧٠ مبنى سكنى يوفرون
يوفر موقع وان قطامية.سكنية
سهولة الوصول إلى جميع المناطق
 و،الرئيسية في القاهرة الكبرى
يحيط به العديد من األماكن الحيوية
مثل النوادى الرياضية الكبرى و
 وان قطامية هو.مراكز التسوق
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Crystal Plaza is a dynamic
mixed-use development,
stretching over 16,727 sqm
of land and located 20
minutes away from central Cairo. The bold glass
building façades welcome
natural light to provide
both a stylish modern
ambiance and magnificent views. Crystal Plaza
consists of 635 residential units of various spaces ranging from 70 sqm
up to 300 sqm. The carefully space planned office building is separated
from the residential area
and occupies a total built
up area of approximately
25,700 spm. The development is surrounded with
retail shops, restaurants,
indoor and outdoor swimming pools, outdoor cafés,
and 24/7 security services.

على بعد عشرين دقيقة من وسط
 م16،727 القاهرة و على مساحة
يتألق هذا المشروع العصري متعدد
الحديث
بتصميمه
األغراض
 فواجهات المباني،و المبتكر
الزجاجية تسمح لضوء الشمس أن
يدخل الوحدات معطي ًا إياها جواً من
الحداثة واألناقة و في الوقت نفسه
تسمح هذه الواجهات لقاطنيها
.باإلستمتاع بالمناظر الخالبة
٦٣٥ تتكون كريستال پالزا من
وحدة سكنية تتراوح مساحتها
 و منطقة،٢ م300  و70 ما بين
إدارية مصممة بعناية تمتد علي
 تقريب ًا و تبعد2 م٢٥،٧٠٠ مساحة
عن المنطقة السكنية و باإلضافة
إلى ذلك فإن هناك بعض المباني
األخرى التي تشهد علي روعة
، فهناك منتجع صحي،المعيشة
، مطاعم و كافيهات،مركز تسوق
 ساعة و24  أمن،حمام سباحة
.محالت تجارية
2

NOW 97 %
DELIVERING

Construction
Progress

جاري تسليم
العمالء لجميع األبراج
جاري تشطيب حمام السباحة

ARCHITECTURE

CO N C E P T

The project site is located
at central Maadi between
Degla and New Maadi districts, few minutes away
from the Ring Road and
the Autostrad, offering an
easy accessibility to different Cairo districts. The
complex offers 127 administrative units along with
297 residential units with
all the luxuries and amenities one would expect
from a 5 stars hotel. Rayhanah Plaza’s home owners have access to the full
range of exclusive services
and amenities that include
the following: spa and
wellness, fitness center,
restaurants and cafés,
pool and pool lounge,
24/7 security services and
retail spaces.

يتميــز مشــروع ريحانــه پــازا ذو
التصميــم المعمــارى الفريــد بموقع
استراتيـــچى حيــــث يقـــع المشـــروع
فــى قلـــب المعـــادى ،بيـــن منطقـــتى
دجــــلة و المعــادى الجديــدة علــى
بعــد دقائــق مــن الطريــق الدائــرى و
االوتوســتراد ممــا يســاعد علــى ربــط
المشــروع مــع عــدة مناطــق و أحيــاء
فــى القاهــرة.
يوفــر المشــروع  ١٢٧وحــدة إداريــة
و  2٩٧وحــدة ســكنية بجميــع
الكماليــات و وســائل الراحــة التــى
يتوقعهــا المــرء فــى فنــدق  5نجــوم
مــن منتجــع صحــى ،مركــز للياقــة
البدنيــة ،مطاعــم و كافيهــات،
حمامــات ســباحة ،أمــن  24ســاعة
و مــول تجــارى ،باألضافــة إلــى ١٢٧
وحــدة إداريــة
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المنطقة اآلمنة التى تحتوى على
محالت تجارى و مناطق ترفيهية
 تقريب ًا2 م٨,٧٧5 تمتد على مساحة
تشمل مطاعم خمس نجوم و
كافيهات عالمية و مركز اعمال
.على أعلى مستوى

The Degla View mixed-use
complex is designed with
modern architectural and
space management techniques to provide both, a
fine living and a comfortable work environment, over
13,327 sqm of land. The de-

sign concept connects the
glass fronted towers with a
300 sqm pool, as the central focal point.
The unity of glass and rugged building materials in a
simple elegant design gives

a strong sense of uniqueness to the project. The office tower has a total built
up area of 22,000 sqm, occupying the south corner
of the site. The development’s 418 residential units
offer luxurious comfort in a

fully secure area that also
accommodates a retail
shop and entertainment
facilities including 5 stars
restaurants, international
cafés, a business center, a
world-class.

المزيج هو الذى يضفى لمسة من
 هناك أيض ًا البرج.التميز إلى المشروع
اإلدارى الذى يحتل الجزء الجنوبى من
، تقريب ًا2 م٢٢,٠00 المشروع بمساحة
 وحدة سكنية4١٨ باإلضافة إلى
تمثل المعيشة المرفهة وسط هذه

أبراج لها واجهة زجاجية بحمام
 تعد هى2 م٣00 سباحة مساحته
.الركيزة األساسية للمشروع
إن استخدام الزجاج و المواد الصلبة
فى البناء يترك أثراً يمزج ما بين
 و هذا،البساطة و الرقى و التفرد

إن هذا المجمع متعدد األغراض
صمم بتقنيات فن العمارة الحديثة
و إدارة المساحة من أجل إنشاء
بيئة جميلة و مريحة للمعيشة
.2 م13,327 و العمل على مساحة
يقوم المشروع على فكرة اتصال
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جاري تسليم العمالء
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جراند جيت هو مشروع متعدد
األغراض صمم بأحدث تقنيات فن
الهندسة المعمارية و بأساليب
اإلستخدام األمثل للمساحات
من أجل خلق بيئة جميلة و
مريحة للمعيشة أو العمل على
مساحة حوالى  12,800م  .٢تقوم
فكرة التصميم األساسية على
الترابط بين البرجين األساسيين
للمشروع و يحتوى كل منهما
على  11طابق و واجهات زجاجية
ً
مباشرة على الطريق الدائري
تطل
و أمام نادى الصيد بالقطامية و
يحتوى كل برج من البرجين على
شقق سكنية و محالت تجارية ،و
تحتل المحالت التجارية الطابقين
األرضي و الميزانين فى كل برج .

The Grand Gate mixed-use
complex is designed with
modern architectural and
space management techniques to provide both, a
fine living and a comfortable work environment,
over 12,800 sqm of land.
The design concept connects the project’s main
two 11-storey glass fronted towers which overlook
the Ring Road. Each tower
has a residential component and a retail component which occupies the
ground and mezzanine
floors.

NOW 99 %
DELIVERING

Construction
Progress

جاري تسليم العمالء

A jewel on the major thoroughfares that connects
Maadi to other Cairo communities, Rayhanah Residence is a vision of modern
urban design with its two
slightly curved towers fronted in glass to orchestrate
light and dark.
Rayhanah offers 216 residential units that range in
size from 185 to 370 sqm for
luxury living only a few steps
from on-site restaurants and
Rayhanah’s world-class gym
and spa. The two towers
overlook a swimming pool
and children’s play area.
The development also includes a 10,500 sqm of retail
area, as well as 6,600 sqm
of administrative space.

تقـع ريحانـة ريزدنـس فـي قلـب
المعـادي كجوهرة تجسـد فن العمارة
الحديـث ببرجيهـا ذوي اإلنحنـاء
 وهـو مـا يؤثـر فـي،والواجهـة الزجاجيـة
.اإلضـاءة بشـكل كبيـر
 وحـدة٢١٦ توفـر ريحانـة ريزدنـس
 إلـى١٨٥ سـكنية بمسـاحات مـن
 ويأتـي كل ذلـك علـي، متـر مربـع٣٧٠
بعـد خطـوات قليلـة مـن المطاعـم
والنـادي الصحي المصمـم طبق ًا ألعلى
 كما يطـل البرجان،المعاييـر العالميـة
علـي حمـام سـباحة ومنطقـة لعـب
.أطفـال
تشـمل ريحانـة ريزدنـس أيضـ ًا سـوق
 متـر مربـع١٠,٥٠٠ تجـاري علـى مسـاحة
٦,٦٠٠ ومنطقـة إداريـة علـى مسـاحة
.متـر مربـع

2021 68 %
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DELIVERING

تم األنتهاء من أعمال
الخرسانات و المباني والبياض
والبدأ بتسليم العمالء بحلول
يونية ٢٠٢١

ARCHITECTURE

CO N C E P T

ARCHITECTURE

CO N C E P T
كل منها يتكون من بدروم جراج و
1،302  أدوار باجمالى5 دور أرضى و
وحدة سكنية تتنـوع بين الشقـق
و الدوبلـكس بمسـاحات مختلـفة
 متر344  متر مربع الى109 تبـدأ من
.مربع

ARCHITECTURE

CO N C E P T
Lakefront stands as
one of Memaar Al Morshedy’s latest state of art
project. Designed by one
of the most prominent European design houses and
developed by Memaar Al
Morshedy, Lakefront introduces a new concept
to the Egyptian real estate market. Lakefront
provides a modern, fully
integrated and mixed-use
community where all the
customers’ needs are satisfied with the best quality. Strategically located
in one of the most vibrant
spots in 6th of October
City, Lakefront stretching
over approximately 37
acres with 75% landscape
that embraces green areas, lakes, jogging tracks

& promenades This offers
an extravagant lifestyle
along with a healthy environment that nurtures the
well-being of our exceptional customers. Lake-

front is uniquely structured that each residential
building consists of basement, ground floor and 5
residential floors. Hence a
total of 1,302 units rang-

ing from apartments to
duplexes with a variety of
spaces starting from 109
sqm and up to 344 sqm.

و المسطحات المائية و الطرق و
ممرات التنزه التى تشكل نسبة
 على مساحة إجمالية تبلـغ% 7٥
 فدان تقريبا تتناغم فـيه37
 و صوال،مكونــات الحيـاة المثالية
إلى التخطيط العـام لمبانى سكنية

،من مدينة السادس من أكتوبر
مرورا بالتصميم الحديث من أحد
أمهر بيوت التصميم األوروبية
الذى يحقق توازن مثالى بين
المبانى السكنية و الخدمية بين
المساحات الخضراء والبحيرات

 هو من أحدثLakefront
معمار
شركة
مشروعات
المرشدى التى تقدمها إلى سوق
 و التى تتكامل،العقارات المصرى
 بداية من اختيار،فيها عناصر البناء
موقع عبقرى فى منطقة مميزة

2021 75 %

DELIVERING

Construction
Progress

جاري تسليم العمالء لبعض
األبراج
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ARCHITECTURE
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CO N C E P T
Rayhanah Avenue is a mixeduse complex that enjoys
a premium location in the
heart of Maadi, directly facing Wadi Degla club, stretching over 13,400 sqm of
land. The complex consists
of ground floor, commercial spaces and 11 residential floors that offer around
900 uniquely designed units
with a wide variety of spaces ranging from 73 sqm up
to 234 sqm. The project’s
unique and state-of-art architectural design aims to
enhance the surrounding living atmosphere and offers
the residents an exquisite
living experience featuring
aesthetic views. Rayhanah
Avenue features a plenty of
facilities and services for the
residents such as the rooftop pool where the residents
can spend their time on the

pool and enjoy a unique and
magnificent view. Not only
does Rayhanah Avenue allow residents to enjoy open
spaces but also entertaining
sports facilities including a
jogging track, gym.

CO N C E P T

إلضفاء طابع خاص ينعكس على قاطنى

ريحانه أڤينيو هو من أحدث مشاريع معمار

المشروع و يؤسس حياة مريحة تتميز
بالرفاهية و الهدوء كما يتمتع المشروع

 الذى يتمتع بموقع مميز فى،المرشدى
ً
مباشرة على نادى
قلب المعادى و يطل

.بمناظر الخالبة

١٣,٤٠٠ وادى دجلة ويمتد على مساحة

يتميز رووف ريحانه أڤينيـو بالعديد من

١١  يتكون المشروع من دور أرضى و.٢م

الخدمات المخصصة للسكان و منها

دور سكنى باإلضافة إلى مساحات تجارية

حمام السباحة بإطاللته المميزة و الذى

 وحدة سكنيـة٩٠٠ مختلفة ليقدم حوالى

.يتيح للسكان قضاء اوقات فراغهم

ذات تصميمـات فريدة و مساحـات تبدأ

كما يمكن للسكان التمتع بالمساحات

 صمم مشروع.٢ م٢٣٤  إلى٧٣ من

. المفتوحة و الممشى

ريحانه أڤينيو بتقنيات العمارة الحديثة
التى تهدف إلى الرقى بالبيئة السكنية

2024 13 %

Construction
Progress

DELIVERING

جاري األنتهاء من أعمال
الخرسانات و المباني والبياض
الداخلي لبعض األبرج

ARCHITECTURE

CO N C E P T

“قطاميــة جيــت” هــو مــن أحــدث
مشــروعات شــركة معمــار
المرشــدى فــى اضافــة جديــدة
لمعطيــات ســوق العقــارات فــى
مصــر ،والــذى تنفــذه الشــركة
علــى مســاحة اجماليــة تبلــغ حوالــى
 ٤٣٧٠٠متــر مربــع تقريبــا  ،و يتوفــر
فــى مشــروع “قطاميــة جيــت”

مفهــوم التكامــل فــى عناصــر
البنــاء و التشــييد فهــو مشــروع
ســكنى تجــارى يقــع فــى موقــع
مميــز بحــى القطاميــة الراقــى
صممتــه أمهــر بيــوت التصميــم
االوروبيــة  VDPعلــى أحــدث
صيحــات التصميــم العالميــة
ليحتــوى المشــروع علــى عــدد ٢

دور جــراچ و دور ارضــى تجــارى و 11
دور متكــرر بمســاحات مختلفــة
تبــدأ مــن ســتوديو  ٤٧متــر مربــع
حتــى شــقق  ١٥٦متــر مربــع جنبــ ًا
إلــى جنــب مــع المبانــي اإلداريــة بمــا
فــي ذلــك  ٥٧٧وحــدة إداريــة التــي
تبــدأ مــن  ٥٧متــر مربــع و ٣٣٠
مــن العيــادات الطبيــة تبــدأ مــن

 ٥٠متــر مربــع .يتمتــع “قطاميــة
جيــت” بالكثيــر مــن األنشــطة
الترفيهيــة و الخدميــة المتكاملــة
لتلبيــة احتياجــات مالكــى الوحــدات
مثل:حمامــات الســباحة،Gym ،
مطاعــم و كافيهــات ،بحيــرات
صناعيــة و محــات تجاريــة
متنو عــة .

pools, Gym, Restaurants
and Cafes, artificial Lakes
and wide variety of shopping malls.

ing from 50 sqm. Kattameya Gate offers a wide
variety of activities and integrated services to meet
the needs of the owners of
units such as: Swimming

ing from 47 sqm studios to
156 sqm apartments along
with the adimintrative
building 577 office units
starting from 57 sqm and
330 Medical clinics start-

“Kattameya Gate” is one
of the latest projects of
Memaar Al Morshedy in a
new addition to the attributes of the architecture
market in Egypt, which is
implemented by the company on a total area of
about 43,700 sqm, it has
the concept of integration
in the elements of construction, it is a residential
Commercial Project located in a unique location in
the Kattameya district designed by the most prestigious European design
houses VDP. The project
includes 2 parking floors,
a commercial ground floor
and 11 residential floors
with different areas start-

NOW 95 %
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جاري تسليم
العمالء لجميع األبراج
جاري تشطيب حمام السباحة

ARCHITECTURE

CO N C E P T

دجلــة تــاورز مشــروع ســكني
متكامــل الخدمــات علــى مســاحة
 ٢١,٠٠٠متــر مربــع يتضمــن وحــدات
بمســاحات مــن  ٧٢إلــى  ١٦٩متــر
مربــع ،ممــا يعطــي إختيــارات متعــددة
للعمالء.يضــم دجلــة تــاورز ٦
مبانــي متصلــة يتخللهــا مناطــق

مفتوحــة للتنــزه ،حمــام ســباحة،
مطاعــم ،كافيهــات و مناطــق
للتســوق ،باإلضافــة إلــى جراچــات
وخدمــات أمــن  ٢٤ســاعة علــى مــدار
األســبوع .يقــع المشــروع بأكثــر
مناطــق القاهــرة حيويــة ،بقلــب
مدينــة نصــر ،ممــا يجعلــه علــى

مقربــة مــن أهــم أحيــاء القاهــرة مثــل
مصــر الجديــدة ،التجمــع الخامــس،
المعــادي والمقطــم ،كمــا أنــه علــى
بعــد دقائــق مــن المطاعــم الكبــرى،
محــات الوجبــات الســريعة ،المقاهــي
الشــهيرة والمراكــز التجاريــة،
إلــى جانــب المــدارس المرموقــة

والجامعــات .يوفــر المشــروع ١١٧
وحــدة إداريــة و  ١١١٤وحــدة ســكنية
 ،كمــا يتوســط المشــروع الطــرق
الرئيســية والســريعة التــي تربطــه
بجميــع المناطــق واألماكــن الحيويــة
مثــل الطريــق الدائــري ،محــور
المشــير طنطــاوي وطريــق النصــر.

administrative units along
with 1114 residential units,
it is centrally located close
to all the main roads and
highways such as the Ring
Road, Musheer Tantawy
Axis and Nasr Road.

;neighborhoods in Cairo
Heliopolis, 5th Settlement,
Maadi
and
Mukattam.
it is also few minutes
away from the biggest
restaurants, cafes, malls, as
well as many prestigious
schools and universities.
The
project offers 117

buildings, with open areas
for lounging, swimming
pool, restaurants, cafes,
shopping areas, as well
as garages and 24/7
security. it lies in the most
lively place in Cairo, in the
heart of Nasr City, making
it close to the most vital

Degla Towers is a fullyfledged residential project
extended
over
21,000
sqm. The project offers
units with spaces ranging
from 72 to 169 sqm, which
provides the clients with
several
options.
Degla
Towers includes 6 joint
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جاري تسليم
العمالء لبعض األبراج
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Degla Landmark is one
of Memaar Al Morshedy’s
latest project. It is a fullyintegrated commercial and
residential project over an
area of 63,000 sqm, which
makes it one of the biggest
projects not only in Egypt,
but in the world.
The architectural vision
of
Degla
Landmark
mixes between the art of
sculpture and architecture
which is reflected on the
designs that allow the light
to fall on the buildings.
The project consists of
around 5,082 residential
units with areas ranging
from 55 to 164 sqm. The
project also includes a large
retail shop as well as many
entertainment activities and
services, such as swimming
pools, restaurants, cafes,
commercial
shops
and
many other amenities that
serve all the residents’
different needs.

ARCHITECTURE

CO N C E P T

التى تسمح بسقوط الضوء على
 يضم المشروع حوالى.المبانى
 وحدة سكنية بمساحات٥,٠٨٢
 متر١٦٤  متر مربع وحتى٥٥ تبدأ من
،مربع باإلضافة إلى محالت تجارى

ARCHITECTURE

CO N C E P T

كما يتمتع بالعديد من األنشطة
،الترفيهية و الخدمية المتكاملة
، مطاعم،من حمامات سباحة
 محالت تجارية و غيرها،كافيهات
من الخدمات التى تلبى مختلف
.إحتياجات العمالء

دجلة الندمارك هو عبارة عن
مشروع سكنى صمم ليواكب
تقنيات العمارة الحديثة من حيث
دمج فن العمارة مع فن النحت
ويتضح ذلك من خالل الواجهات
و الفراغات ذات األلوان المضيئة

دجلة الندمارك هو أحدث مشاريع
 وهو مشروع،معمار المرشدى
سكنى تجارى متكامل على مساحة
 مما يجعلة إحدى، الف متر مربع٦٣
أضخم المشروعات المعمارية
.ليس فقط فى مصر بل فى العالم

NOW 97 %
DELIVERING

Construction
Progress

جاري أنهاء الواجهات الزجاجية
لألبراج اإلدارية
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Bavaria Town presents
contemporary
design
flair and a memorable
visual impression, stretching over approximately
64,295 spm of land composed of 37 towers, surrounded with beautifully
landscaped parks. Several
of them are topped with
a swimming pool and an
open-air barbecue area.
The 1,500 residential units
have been designed to ensure comfort and easy living for its residents. The
complex also includes a
2,500 sqm service area,
consisting of a medical
center and nursery and
26,250 sqm of retail space.

منطقة خدمات تمتد على مساحة
 لبناء مركز صحى2 م٢،٥00 حوالى
و حضانة و كذلك على منطقة
٢٦،٢٥٠ محالت تجارية على مساحة
. تقريب ًا2 م

حمام سباحة و تراس مفتوح
 و يحيط بكل منهم حدائق،للشواء
تساهم فى إعطاء المشروع شكله
 يتكون المشروع.الجمالي الفريد
 صممت، وحدة سكنية١،٥٠٠ من
جميعها لتوفير الراحة و المعيشة
الهانئة و يحتوى المشروع على

تمثل باڤاريا تاون الطابع العصرى
لفن العمارة و تقدم لوحة فنية ال
 فهى تمثل الرفاهية بكل ما،تنسى
فى الكلمة من معنى على مساحة
.2  م64،295 تمتد إلى
37 و تتكون «باڤاريا تاون» من
 يوجد على سطح بعض منهم،برج ًا

NOW 97 %

Construction
Progress

DELIVERING

جاري تسليم العمالء و جاري
انهاء منطقة الخدمات

Degla Palms is Memaar
Al Morshedy’s latest addition to the affordable
housing market. Degla Palms is a residential
community with a total
area of 500 acres providing 23,881 housing units in
6th of October City. The
project features residen-

tial buildings surrounded
by a pedestrian-scaled environment where landscaping of the foot paths, road
networks, plazas and open
spaces integrates the built
community with the natural
features.
In addition to the expansive
green areas that occupy 82%

of the area for residents’ leisure and recreational uses,
the community is supported by social clubs, sports
and entertainment facilities,
retail space, a magnificent
shopping mall, healthcare
facilities, kindergarten and
schools. A sense of visual
balance has been achieved

through the combination
of architecture and landscaping so that the comprehensively planned city
is a model for comfort
and pleasurable living.

 حضانات و، مستشفى،صحية
مدارس و بهذا يقدم مشروع دجلة
.بالمز أسلوب حياة متكاملة

 من إجمالي مساحة٪٨٢ تمثل
المشروع لقضاء أوقات الفراغ و
اإلستخدمات الترفيهية حيث يتم
،دعمها بأندية إجتماعية ورياضية
 مراكز،باإلضافة لمراكز التسوق

 دجلة بالمز.السادس من أكتوبر
 فدان ويتكون٥٠٠ يقع على مساحة
 وحدة سكنية وسط٢٣,٨٨١ من
مساحات خضراء واسعة و بحيرات
 فالمساحات الخضراء،صناعية

دجلة بالمز مشروع سكني يمثل
الحل المثالي الذي تقدمه معمار
 بتقديم،المرشدى لسوق اإلسكان
مشروع سكني عالي المستوي
 بمدينة،بأسعار فى متناول الجميع
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األفتتاح قريب ًا
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ARCHITECTURE

CO N C E P T
ALMORSHEDY UNIVERSITY is an international
university in the making
by Memaar almorshedy.
However, it is not just a
project for us; it supports
our rising generations
with an exceptional international experience to discover their talents and put
them on the right track

where everything is possible. A new horizon of innovation of design by our
remarkable design house,
VDP, whilst creating an
enabling environment for
all of our students through
our collaboration with the
finest Italian universities in
art and design along with
other leading majors.

أفضل الجامعات اإليطالية في الفن
والتصميم إلى جانب التخصصات
.الرائدة األخرى

جامعة المرشدي الدولية هي تحت
 ومع ذلك.األنشاء من معمار المرشدي
 فإنها ليست مجرد مشروع بالنسبة،
لنا ؛ إنها تدعم أجيالنا الصاعدة بتجربة
دولية استثنائية الكتشاف مواهبهم
ووضعهم على المسار الصحيح حيث
 أفق جديد لالبتكار.كل شيء ممكن
في التصميم من قبل دار التصميم
 مع توفير بيئة مواتية، VDP ، الرائعة
لجميع طالبنا من خالل تعاوننا مع

ARCHITECTURE

CONCEPT

Our Projects

مشاريع الشركة

Zahra

One Kattameya

Skyline

Kattameya Gate

Crystal Plaza

Degla View

Bavaria Town

Our Projects

Degla Landmark

Degla Towers

Sarayat Suites

Rayhanah Avenue

Lakefront

Rayhanah Plaza

Grand Gate

مشاريع الشركة

Degla Palms

Grand Cit y

Rayhanah Residence

Degla Gardens

Al Hayah University

