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Since the foundation of Memaar Al Morshedy more than 30 years ago, 
we have developed a clear business strategy. Memaar Al Morshedy in-
troduced a newly smart and creative architecture design concept that 
is built on technical and scientific innovations, coping with internation-
al design standards and specially tailored for the Egyptian market.

Memaar Al Morshedy has managed to position itself as one of the lead-
ing real estate companies in Egypt. We aimed at choosing premium 
locations around Greater Cairo, directly facing the finest lively spots 
which offers the residents various luxurious services and amenities and 
enables them to enjoy the fine living.  

Our main goal is to deliver real estate solutions that provide conveni-
ence and luxury to our clients around the world. 

مع بدايات إنشاء معمار المرشدى منذ ما يقرب من 30 عام ويزيد، عكفنا على وضع إستراتيجية 
شاملة لمستقبل المعمار فى مصر تعتمد على الدراسات العلمية والتكنولوجيا المتطورة التى 
تواكب النهضة العقارية العالمية.  وهو الهدف األول الذي كنا نضعه صوب أعيننا منذ البداية مما 
مصر  في  مسبوق  غير  معمارى  تطور  إحداث  أجل  من  الهدف  هذا  لتحقيق  وبقوة  نسعى  جعلنا 

يضاهى التطور الذي تشهده فى كافة المجاالت األخرى.

من هذا المنطلق نجحنا فى أن تكون لنا الريادة فى مجال تنمية وتطوير القطاع العقارى المصرى 
مثيالتها  عن  المرشدى  معمار  تميزت  حيث  الرائدة،  الحكومية  والخطط  النهج  مع  يتوافق  بما 
األصالة  بعنصري  تتميز  رائعة  هندسية  وتصميمات  جديدة  أفكار  تقديم  على  الفائقة  بقدراتها 
عصرى  منزل  إلقتناء  دائمًا  يصبو  الذى  المصرى  المواطن  متطلبات  كافة  يحقق  بما  واإلبهار 
يتمتع بمواصفات عالمية وبسعر معقول غير مغالى فيه و هو ما نجحنا فى تحقيقه بفضل اهلل 
دول  كافة  فى  عمالئنا  لدى  كبيرة  ثقة  إلكتساب  وبجدارة  أهلنا  الذى  األمر  السنوات،  تلك  طوال 

العالم مكنتنا من مواصلة عطائنا كشريك أساسى وداعم قوى لإلقتصاد الوطنى.

THE DEVELOPER الُمطّور
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Rayhanah Avenue is one of Memaar Al Morshedy’s latest mixed-use 
complex projects that enjoys a premium location in the heart of Maadi 
directly facing Wadi Degla club, stretches over 13,400 square meters 
of Land. The project consists of ground floor, 11 residential floors, and 
commercial spaces providing around 900 residential uniquely de-
signed units with a wide variety of spaces that range from 73 sqm to 
194 sqm.

ريحانه أڤينيو هو من أحدث مشاريع معمار المرشدي، الذي يتمتع بموقع مميز في قلب المعادي 
و يطل مباشرًة على نادى وادي دجلة ويمتد على مساحة  ١3،٤00  متر مربع.  يتكون المشروع من 
٩00 وحدة سكنيـة  ١١ دور سكنى باإلضافة إلى مساحات تجارية مختلفة ليقدم حوالى  دور أرضى و 

ذات تصميمـات فريدة و مساحـات تبدأ من ٧3 م٢ إلى ١٩٤ م٢.

ABOUT THE PROJECT نبذة عن المشروع



7



8

يقع مشروع ريحانه أڤينيو في حي المعادي العريق ذو الطبيعة المتميزة ويطل مباشرة على نادى 
من  إليها  الوصول  بسهولة  المنطقة  هذه  تتميز  حيث  المعادي.  زهراء  منطقة  في  دجله  وادي 

جميع مناطق وأحياء القاهرة، مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع الخامس و المهندسين.

Rayhanah Avenue is located at the luxurious district of Maadi, at Zah-
raa El-Maadi area directly facing Wadi Degla Club.  This specific neigh-
borhood has several exits and accesses to and from Heliopolis, Nasr 
City, Mohandessien and New Cairo.

LOCATION الموقع العام
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MASTERPLAN المخطط العام
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ARCHITECTURAL CONCEPT الطراز المعماري

إلضفاء  السكنية  بالبيئة  الرقى  إلى  تهدف  التي  الحديثة  العمارة  بتقنيات  أڤينيو  ريحانه  صمم 
طابع خاص ينعكس على قاطني المشروع و يؤسس حياة مريحة تتميز بالرفاهية و الهدوء 

كما يتمتع المشروع بالمساحات الخضراء و المناظر الخالبة.

The project’s unique and state-of-art architectural design aims to en-
hance the surrounding living atmosphere offering the residents an 
exquisite living experience featuring green areas, aesthetic views.
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يتميز رووف ريحانة أڤينيـو بالعديد من 
منها  و  للسكان  المخصصة  الخدمات 
المميزة  باطاللته  السباحة  حمام 
اوقات  قضاء  للسكان  يتيح  الذى  و 
التمتع  للسكان  يمكن  كما  فراغهم. 
و  الممشى  و  المفتوحة  بالمساحات 
البينج  و  البلياردو  الجيم،  صاالت  ايضا 

بونج.

Rayhanah Avenue features 
a plenty of facilities and 
services for the residents 
such as the sky pool with 
its unique and magnificent 
view where the residents 
can spend their time on the 
pool. Rayhanah Avenue al-
lows the residents to enjoy 
the open areas along side 
with the jogging track, Gym, 
billiard and ping pong.

ROOF LANDSCAPE CONCEPT تصميم الرووف
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Area 82 m2مساحة ٨٢ متر مربع

Part G

Floor 2:10

Flat 07

Area 82 m2

Key Plan

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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Area   113 m2مساحة 11٣ متر مربع

Part B

Floor 2:10

Flat 09

Area 113 m2

Key Plan

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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Part B

Floor 2:6

Flat 05

Area 82 m2

Key Plan

Area 82 m2مساحة 82 متر مربع

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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Area 133 m2مساحة 1٣٣ متر مربع

Part F

Floor 2:10

Flat 10

Area 133 m2

Key Plan

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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Part A

Floor 2:10

Flat 08

Area 145 m2

Key Plan

Area 145 m2مساحة 14٥ متر مربع

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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Part A

Floor 2:10

Flat 06

Area 118 m2

Key Plan

Area 118 m2مساحة 11٨ متر مربع

APARTMENT PLANS نماذج شقق
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SERVICES & AMENITIES الخدمات و المرافق

• چــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــم 	
• صــحـــــــــــــى 	 نـــــــــــــادى 
• مـحـــــــات تجــــــــاريـــــة	
• أمــــــــن ٢4 ســــــــــــاعــة 	
• مطــاعــم و كـافيــهات 	
• سـكـــــــــــــى كلـــــــــــــَب	
• ــام ســبـــــــــاحة	 حمـــــــــ

• Gym 

• Spa

• Commercial stores

• Security 24 hours 

• Restaurants and Cafes

•  S ky  C l u b

•  Sw i m m i n g  P o o l

حمام  كَلب،  سكاى  من  الخدمية  و  الترفيهية  األنشطة  من  العديد  المشروع  يقدم  و 
إحتياجات  جميع  لتلبى  تجارية  محالت  و  كافيهات  و  مطاعم  چيم،  صحى،  نادى  سباحة، 

العميل.

The project offers a lot of entertainment and various facilities and 
services that vary from sky club, swimming pool, spa, gym, res-
taurants, cafes to commercial stores to satisfy all clients’ needs
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SERVICES & AMENITIES الخدمات و المرافق

Restaurants & Cafesمطاعم و كافيهات

Swimming Poolحامم سباحة Commercial Storesمحالت تجارية



20

EXISTING PROJECTS المشروعات القائمة
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EXISTING PROJECTS المشروعات القائمة

One Kattameya

Rayhanah Plaza

Lakefront

Skyline

Crystal Plaza

Degla Landmark
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www.morshedy.com

disclaimer 

-All displayed drawings & dimensions are approximate; Memaar Al Morshedy
 reserves the right to make any alterations in façade without prior notifications.

-The contents of this brochure (including, without limitation, layout, names, logos, text, pic-
tures, illustrations and artwork) are the copyrighted property of Memaar Al Morshedy  (or the 
original creator of the material) and are protected under applicable copyright and trademark 
laws. Any unauthorized use of the trademarks or other contents of this presentation without 
Memaar Al Morshedy  prior written permission may violate civil or criminal laws and will be 
persecuted. 
 
© 2019 Memaar Al Morshedy . All rights reserved.

ماحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا 
للرؤية المعمارية






