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المطـور
مــع بدايــات إنشــاء معمــار المرشــدى منــذ مــا يقــرب مــن 30 عــام ويزيــد، عكفنــا علــى وضــع إســتراتيجية شــاملة لمســتقبل المعمــار فــي مصــر تعتمــد علــى 
الدراســات العلميــة والتكنولوجيــا المتطــورة التــى تواكــب النهضــة العقاريــة العالميــة.  وهــو الهــدف األول الــذي كنــا نضعــه صــوب أعيننــا منــذ البدايــة 
ممــا جعلنــا نســعى وبقــوة لتحقيــق هــذا الهــدف مــن أجــل إحــداث تطــور معمــارى غيــر مســبوق فــي مصــر يضاهــي التطــور الــذي تشــهده فــي كافــة 

المجــاالت األخــرى.

مــن هــذا المنطلــق نجحنــا فــى أن تكــون لنــا الريــادة فــي مجــال تنميــة وتطويــر القطــاع العقــاري المصــري بمــا يتوافــق مــع النهــج والخطــط الحكوميــة 
الرائــدة، حيــث تميــزت معمــار المرشــدى عــن مثيالتهــا بقدراتهــا الفائقــة علــى تقديــم أفــكار جديــدة وتصميمــات هندســية رائعــة تتميــز بعنصــري األصالــة 
واإلبهــار بمــا يحقــق كافــة متطلبــات المواطــن المصــري الــذي يصبــو دائمــً إلقتنــاء منــزل عصــري يتمتــع بمواصفــات عالميــة وبســعر معقــول غيــر مغالــى 
فيــه و هــو مــا نجحنــا فــي تحقيقــه بفضــل اهلل طــوال تلــك الســنوات، األمــر الــذي أهلنــا وبجــدارة إلكتســاب ثقــة كبيــرة لــدى عمالئنــا فــي كافــة دول العالــم 

مكنتنــا مــن مواصلــة عطائنــا كشــريك أساســي وداعــم قــوى لإلقتصــاد الوطنــي.
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نبذة عن المشروع
دجلــة تــاورز مشــروع ســكنى متكامــل الخدمــات علــى مســاحة 
٢1,000 م٢  يتضمن مساحات من 66 م٢  إلى 16٥ م٢   مما يعطى 
ــا. المشــروع  ــار المســاحة المناســبة لعمالئن ســهولة فــى اختي
عبــارة عــن 6 مبانــى متصلــة يتخللهــا مناطــق مفتوحــة للتنــزه، 
حمــام ســباحة، مناطــق ترفيهيــة، مطاعــم و كافيهــات، نــادى 

صحــى ، مناطــق للتســوق ، جراچــات وخدمــة  أمــن ٢4 ســاعة .

يقــع مشــروع دجلــة تــاورز فــى أكثــر مناطــق القاهــرة حيويــة فــى 
قلــب مدينــة نصــر ممــا يجعلــه علــى مقربــه مــن جميــع أحيــاء 
المعــادى،  الخامــس،  التجمــع  مصرالجديــدة،  منهــا  القاهــرة 
المقطــم وعلــى بعــد دقائــق مــن المطاعــم الكبــرى ومحــالت 
التجاريــة  والمراكــز  الشــهيرة  والمقاهــى  الســريعة  الوجبــات 

الــى جانــب المــدارس والجامعــات والمراكــز الصحيــة .

كمــا يتوســط المشــروع الطــرق الرئيســية والطــرق الســريعة 
التــى تربــط  المشــروع بجميــع المناطــق واألماكــن الحيويــة مثل 

الطريــق الدائــرى، محــور المشــير طنطــاوى و طريــق النصــر .
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المخطط العامالموقع 
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الطراز المعمارى
يتميــز مشــروع دجلــة تــاورز بتصميــم عصــرى مبتكــر روعــى فيــه إختيــار الواجهــات الزجاجيــة التــى تعطــى اكبــر قــدر مــن  الضــوء الطبيعــى ليضفــى 

علــى المــكان الــدفء والراحــة. كمــا تتيــح هــذه الواجهــات الفرصــة لســاكنى المشــروع باإلســتمتاع بالمناظــر الخارجيــة الخالبــة.
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جـرانـد جـيــتدجــلة بـالـمــز ريـحـانـة ريـزيـدنس

ريحــانـة پـالزا پـاڤــاريـا تـاون

المشروعات القائمة
إن الرؤيــة المكتملة فى كل مشــروعاتنا 

مــا هــى إال البداية.

وان قطــاميـة دجــلة ڤـيــو

دجــلة تـاورز كـريـسـتل پـالزا 1617 دجــلة جــاردنـز
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