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تأسست شركة المطوريين المصريين في عام ٢٠١٩ بخبرات فاقت ١٥ عام في مجال التطوير 
العقاري سواء في تطوير المشروعات السكنية أو الخدمية سواء كانت تجارية او ادارية او طبية
في مجال تطوير المشروعات السكنية تم تطوير أكثر من ٢٥٠٠ وحدة سكنية موزعة بين الفيالت 
وأكتوبر زايد  والشيخ  الجديدة  والقاهرة  الشروق  مدن  أحياء  في  والعمارات 
أما في مجال تطوير المشروعات التجارية واإلدارية والطبية فقد تم تطوير أكثر من ٤٠ الف متر 

مسطح في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
هذا وتسعى الشركة بشكل اساسي الى إضافة قيمة حقيقية في سوق التطوير العقاري من 

خالل إتباع أحدث السبل والوسائل واألفكار في مجال التطوير العقاري.

من نحن 
(شركة المطورين المصريين إلدارة المشروعات)

موثوقية  االكثر  العقاري  المطور  نكون  أن 
العربي. والعالم  مصر  في  وابتكارًا 

تلبي  مبتكرة  وحلول  جديدة  أفكار  تبني 
من  فريدة  بطرق  الحالية  السوق  احتياجات 
متكاملة وصديقة  وتطوير مشاريع   ، نوعها 
إستراتيجية. المواقع  أكثر  في  للبيئة 

مهمتنا مجلس اإلدارة

رؤيتنا

دكتور على بدر | رئيس مجلس اإلدارة.

اإلدارة والعضو  رئيس مجلس  نائب   | زيد  ابو  مهندس/ عبدالرحمن 
المنتدب

حصل على درجة الماجيستير في إدارة األعمال
حصل على بكالريوس الهندسة في مجال الكهرباء 

ساهم في تأسيس العديد من شركات التطوير العقاري على مدى 
السنوات العشر الماضية.

مهندس / أحمد إبراهيم | عضو مجلس اإلدارة
حصل على درجة بكالريوس الهندسة في مجال الكهرباء وله العديد 
من اإلستثمارات في مجال اإلتصاالت في دبي في اإلمارات العربية 

المتحدة.
دكتور / عبدالعزيز محمد | عضو مجلس اإلدارة والمدير العام

له خبرة في مجال التطوير العقاري لمدة ١٥ عام
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محور بن زايد الشمالي

محور بن زايد الجنوبي

الحي المالي

الداون تاون

الطريق الدائري

مدينة
الثقافة 
والفنون

الحي الحكومي

فندق
الماسة

ــة المـــــركزيــــــــــــة ( النهر األخضر)
ـــديقـــ

حــــ
ال

R1 R2 R3

R4 R5
R6

R7

R8

المحور المركزي

الحديقة المركزية 
(النهر األخضر)

الحي الحكومي

الحي المالي

حي الداون تاون

مدينة الثقافة والفنون

األحياء السكنية

محور بن زايد الشمالي

محور بن زايد الجنوبي

المحور المركزي للعاصمة 
(يربط بين طريق السخنة وطريق السويس)

الطريق الدائري

العاصمة اإلدارية الجديدة
الوزارات  الوطنية ومسكن  االقتصادية  القوة  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  تكون  أن  المقرر  من 
والقطاع العام والشركات الخاصة أيًضا ، وتحيط بها مجتمعات عمرانية متكاملة. وبالتالي ، تم 
المشروع  لتالئم هذا  تحتية رقمية مستدامة  بهندسة معمارية مميزة وبنية  المدينة  تصميم 

الواسع النطاق.

في موقع استراتيجي للغاية في شرق القاهرة ، في الطريق إلى ميناء مدينة السويس ، من 
المخطط أن تغطي المدينة اإلدارية الجديدة مساحة هائلة تبلغ ٣٠ ميًال مربعًا - بنفس مساحة 
سنغافورة - لتستوعب ٦٫٥ مليون مواطن ، مع حزام أخضر أكبر بمرتين من سنترال بارك في 

نيويورك.
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جايا بزنس كومبلكس

موقع
إستراتيجي

يقع في قلب الداون تاون ، مع رؤية ممتازة من طريق العاصمة الجديدة الرئيسي وقربه من محطة 
قطار المونوريل والقطار الفائق السرعة(LRT) ومركز بيانات العاصمة الجديدة.

يقع على محورين رئيسيين بعرض ٩٠م لكل منهمها ويتوسط حي الداون تاون وحي المال واألعمال 
والحي الحكومي ويتميز بقربه من مسجد مصر وفندق الماسة ويطل على منطقة خضراء كبيرة ويمتاز 

بأكبر باتيو في حي الداون تاون بمساحة تصل الى ٥٢٥٠ متر مربع
فيو للوحدات من خالل تصميم فريد ومتميز بقلب الداون تاون مع مصاعد بانوراما بالكامل تخدم 
الوحدات التجارية أيضًا و٤ مصاعد تخدم الوحدات اإلدارية باإلضافة الى بنية تحتية بتكنولوجيا حديثة.

١. دقيقة من الدائري اإلقليمي
٢. دقيقة من محور بن زايد

٣. بجانب محطة المونوريل مباشرًة
(LRT) ٤. دقيقة من القطار

مسجد
مصر

Data
Center

(LRT) القطار فائق السرعة
المــــــــــونوريــــــــــــــل

الحديقة المركزية 
(النهر األخضر)

خط سير المونوريل

القطار فائق السرعة
(LRT)

فندق الماسة

مسجد مصر
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JAYA 
COMPLEXFacilities

مولدات كهرباءشركة إدارة وتشغيلنظام مراقبة ٢٤ ساعة

٤ أسانسير 
و٢ بانوراما

COFFEE BREAKساللم متحركةغرف إجتماعات

CLEANING
SERVICES

WATER
FEATURES

FOOD
COURT

دش مركزي

نظام تشغيل 
بالطاقة الشمسية

KIDS AREA

مداخل متعددة للمبنى

مساحات خضراء

SKY LOUNGE



JAYA 
COMPLEXFacilities

مولدات كهرباءشركة إدارة وتشغيلنظام مراقبة ٢٤ ساعة

٤ أسانسير 
و٢ بانوراما

COFFEE BREAKساللم متحركةغرف إجتماعات

CLEANING
SERVICES

WATER
FEATURES

FOOD
COURT

دش مركزي

نظام تشغيل 
بالطاقة الشمسية

KIDS AREA

مداخل متعددة للمبنى

مساحات خضراء

SKY LOUNGE







DowntownNEW CAPITAL
EgyptianDevelopersPM www.edpm.com.eg

Madinat Nasr Branch | 5A Delta Towers, El Nasr Road, Cairo Governorate.

DEVELOPED BY




