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We have  realized  for more than two decades in the field of real estate
development, the  significance of design and planning,  and their role in
the  positive  impact  upon  us,  the  individuals  and  the communities in 
which they live. Along the years, company has uniquely constructed and
designed various housing, tourist, commercial and administrative works
at some of the promising areas in Egypt.

Our  practices  and  services  are  still  heading  for  responding  to the 
requirements of our clients and  assimilating the changing conditions in
Egypt  with  no  change  whatsoever  in  our  commitment  to the value 
since  the  first  day  of  the  Group.  We, through the experience of our 
qualified  employees,  administrative,  architectural and consultant staff
and the success partners of unique experts in all fields, the capacity for
the timely execution of all the projects and our 250 task force, managed
to seek new opportunities and increasing investments in Egypt. 

This is the only method by which we build a foundation for tomorrow.



OUR VISION
We build life which realizes a qualitative 
shift for the people and seek to promote 
and extend our customers’ base, through 
exposure to new markets and building 
projects which play a key role in increasing 
the investments in Egypt.

OUR MISSION
Building housing, commercial and administrative 
projects of quality building and design. Due 
consideration has been given to the 
comprehensive utilities and services which are an 
integral part in the planning process. We aim to 
share in raising the standards of living in Egypt and 
the promotion of its economy.
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MG Developments was launched in 1998 - with a visionary approach of making 
contemporary living a reality in Egypt.  Aspiring to craft iconic communities, we 
specialize in real estate investment, touristic development and construction, offering 
vibrant and attractive living and working environments.

We have developed ourselves to become one of the leaders in real estate development 
in Egypt, focusing on creating diversified projects that combine commercial and 
residential developments.  This ground-breaking vision has created a different kind of 
real estate Company, putting MG Developments in a positioning of its own.  We believe 
that people are increasingly interested in living more meaningful lives. We are, too. We 
specialize in challenging projects that require a delicate balance of sustainability, elegant 
design, innovative technology, luxury and convenience.  

We recognize that what we build today is in reality about tomorrow and we are 
privileged to lead the way.    What makes our commitment different is our ability to act 
on it using the best practices to achieve our vision in reality and contribute to set the 
pace for enriching developments in Egypt’s development map towards investment in 
the real estate sector.

All the development works of Company are unique due to their unique location, 
optimum use of the land area, the design quality, timely delivery amid such wonderful 
opportunities from the Government as represented in the New Urban Communities 
Authority and the Tourist Development Authority.
In its investment extension plan, the company is targeting New Cairo, Sixth of October, 
Sheikh Zayed, North Coast and the administrative capital.



OUR MARKS IN BUILDING

F O R  T O M O R R O W,  T H E R E  I S  A  F O U N D AT I O N  
 
Due to our established belief that the optimum resolutions for the safety and social responsibility are our optimum 
decisions, we are committed to the optimum use of natural resources as we depend on the natural wood, rocks 
and bricks due to their capability for the increase of the buildings sustainability and their unique aesthetic touch, 
and above all their rare generated contaminants to the environment.
We apply all of the structural durability tests, use the optimum reinforced steel, select heat insulating facades, 
aluminum for the windows, tempered glass and paints which withstand the toughest weather conditions for 
applying all sustainability standards which we are targeting.

OUR VALUES
Investment in MG Developments is a valuable story. We provide a tangible value for the customers and our                        
success partners, rendering the investment with us a unique experience.
Through MG Developments, we embody the good citizen through our commitment to the professional ethics,        
standards of the environmental safety, sustainability of the building for the maintenance of the current investor in 
safe building and the right of the next generations in the resources.
Powerful Economy, One of our significant values is enhancing the national economy, fulfilling its requirements 
and investing in optimum economic conditions.
Intelligent Creativity, What we do care for is not only creative building, designs or planning but also for intelligent 
innovation which fulfills the customers’ requirements for reaching the highest standards of welfare and 
happiness.
Trust & Commitment, We believe that our promises to the customers and partners are irrevocable codes of 
ethics as we embody the meaning of accomplishment, commitment, credibility and human resources. 
Work at MG Developments is a unique experience as our customers are deemed as an actual resource for our 
investment where we employ the smart, enthusiastic and innovative staff.
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OUR MILESTONES AS MG DEVELOPMENTS OUR SUBSIDARY COMPANIES
AT MG DEVELOPMENTS, WE RECOGNIZE THE IMPORTANCE OF INTEGRATION WITHIN 
OUR MIX.  WITH OUR SUBSIDIARY COMPANIES, WE ENSURE A COMBINED RANGE OF 
SERVICES WITH INTERNATIONAL STANDARDS TO COMPLEMENT OUR BUSINESS MOHAMED METAWEE ESTABLISHED METAWEE GROUP,

WHICH LATER BECAME MG DEVELOPMENTS.

2017-2016 2019-2018 2020

Build up a group of 
a range of high-end 
residential projects 
and villas in the 
(5th Settlement)

Development of 
housing, 
commercial& 
tourist projects

Launching of projects 
at (new Heliopolis) 
LAVEDA & (5th 
Settlement) SKY VIEW, 
SKY VIEW PREMIER & 
LIFE HOME.

Construction of 
Lavida (new 
Heliopolis).

Construction of 
BLUE BLUE Resort 
in Ain Sokhna

2010 2013-2011 2015-2014 2016-2015 

Construction of 
HEADQUARTERS 
BUSINESS in (New 

Start Delivering 
Blue Blue resort.

WIZ U for Maintenance & Operation
of Tourist Resorts

MG Developments has six subsidiary
companies including 

MG Developments for Real Estate
 & Tourist Investment

Al Dawleya Contracting & Supplies Co.

UP SCALE Interior Design & Finishing Co.

LOGIC MARKETING & ADVERTISING CO.

Al Dawleya Real Estate Development
& Projects’ Management Co.



PROJECTS
UNDER
CONSTRUCTION

LAVIDA (NEW HELIOPOLIS)
BLUE BLUE (AIN SOKHNA)
HEADQUARTERS BUSINESS (NEW CAIRO)



Boasting a uniquely stylish residential neighborhood crafted along the idyllic central 
location of New Heliopolis.

La Vida boasts one of the uniquely stylish residential neighborhoods with a fantastic 
assortment of luxury apartments, facilities, leisure and entertainment destinations that 
set amidst lush landscapes featuring panoramic views of greenery – a true antidote to 
the demands of modern life to rejuvenate, relax and enjoy the tranquility of 
contemporary living.

It is a modern housing compound, which provides wonderful convenience and high 
quality security services as 65% of the total area of the project is covered with water 
surfaces, green areas and recreational facilities. Its design is Italian in terms of the 
simplicity and luxury stuff.

With three unique Areas which are named after famous Italian cities: Napoli, Milano and 
Venice.



REAL
PICTURES



Blue Blue resort presents a beachfront destination within the heart of Ain El Sokhna - 
offering an all year round living experience with elegant residences, dramatic views 
within the depth of the golden sands and crystalline waters. Its units were designed 
with U shape unique facades of two levels for proper vision of the sea. It includes a 
marketing center, a sports hall, a health resort, a water park for the entertainment of 
the family members and water falls which add to the fascinating landscaping.

It is an environment friendly resort at the windmill area at Ain Sokhna.



REAL
PICTURES



HEADQUARTERS BUSINESS
Headquarters – New Cairo
A business address that speaks success

Headquarters (HQ) is located in the heart of New Cairo, offering the most efficient and 
flexible modern office spaces to make business a pleasure and to feel that you work where 
you want to be.  Within a wide offering range of tailor made and customized office spaces 
nestles this prestigious mixes-use business district offering international standards of 
quality.  Feast your senses with inspiring views from the surroundings within an address that 
speaks success and promotes work efficiencies.

With total of Land area 4842 meters
12,000 meters of administrative space
4,200 meters of commercial space
2,500 meters of natural landscapes
200 units of convenient parking

HQ is dedicated to providing innovative commercial architectural services that not only 
satisfy our Clients› needs, but also promotes individualism, inspires observers and 
occupants, and incorporates permanence, durability and sustainability for future value.



REAL
PICTURES



SKY VIEW (NEW CAIRO)
SKY VIEW PREMIER (NEW CAIRO)
LIFE HOME (NEW CAIRO)
LIFE HOME (5 ,4 ,3 ,2 ,1) (NEW CAIRO) 
GRAND HOME (2 ,1) (NEW CAIRO)
FIRST CLASS (4 ,3 ,2 ,1) (NEW CAIRO)
HIGH CLASS (4 ,3 ,2 ,1) (NEW CAIRO)
STAR HOUSE (NEW CAIRO)
EL OUSTORA
DREAM HOUSE 1
DREAM HOUSE 2
STAR HOUSE MALL
HIGH CLASS 1
HIGH CLASS 2
HIGH CLASS 2
HIGH CLASS 3
HIGH CLASS 4

DELIVERED
PROJECTS
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HIGH CLASS MINI COMPOUND 
LIFE HOME



FRIST CLASS 4



EL OUSTORA  

STAR HOUSE MALL  DREAM HOUSE 1 

DREAM HOUSE 2 



OUR PARTNERS

INTRODUCING WELL-BUILT PROJECTS THAT PLAY AN ESSENTIAL ROLE 
AT MG DEVELOPMENTS WE COOPERATE WITH VARIOUS QUALIFIED CONTRACTORS AND 
CONSULTANTS AND CONTRACTING COMPANIES FOR THE PROVISION OF SUCCESSFUL 
DEVELOPMENT AND PROJECTS.
WE APPRECIATE THEIR COMPLIANCE WITH THE OPTIMUM BUSINESS STANDARDS AND THEIR 
POSITIVE COOPERATION FOR MEETING THE DEMANDS OF OUR CUSTOMERS.

ئنا شرکا
أقویاء نحن  بشرکائنا 

املقاوالت واإلستشارات الکیانات يف مجاالت  متنوعة من  نتعاون مع مجموعة   ، والتطویر  للتنمیة    MG يف 
عاملیة. بجودة  الحدیثة  والتقنیات  املواصفات  بأیلع  متکاملة  مشروعات  لنقدم  والشرکات 

 
عمالئنا. متطلبات  لتلبیة  املثلی  العمل  معاییر  لتحقیق  اإلیجابي  التعاون  حیث  من  شرکائنا  نقدر 



ستار هاوس مول 

االسطوره   



فرست کالس ٤ کالس هاوس 



میني کمبوند الیف هومهاي کالس



صور من الواقع 



صور من الواقع 



الجدیدة) (القاهرة  فیو  - سکاي 
- SKY VIEW PREMIER (القاهرة الجدیدة)

الجدیدة) (القاهرة  - الیف هوم 
- الیف هوم (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) (القاهرة الجدیدة)

٢) (القاهرة الجدیدة) - جراند هوم (١ ، 
- فرست کالس (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) (القاهرة الجدیدة)

- هاي کالس (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) (القاهرة الجدیدة)
الجدیدة) (القاهرة  - ستار هاوس 

- األسطورة
 

مشاریع تم
تسلیمها

١ - دریم هاوس 
- دریم هاوس ٢

- مول ستار هاوس
١ - هاي کالس 

- هاي کالس ٢
- هاي کالس ٣
- هاي کالس ٤

- فرست کالس ٤
- کالس هاوس



صور من الواقع 



النجاح عن  یتحدث  عنوان 

HQ بزنس يف قلب القاهرة الجدیدة وهو مشروع إداري یعتبر نقلة نوعیة  یقع 
والتکنولوجیا  البناء  وتقنیات  التصمیم  حیث  من  اإلداریة  البنایات  ملفهوم 
کل  تتمیز  حیث  مختلف  بشکل  تصمیمه  تم  املبانی.  إدارة  يف  املستخدمة 
ویجعل  املختلفة،  الشرکات  طبیعة  تناسب  حتي  غیرها  عن  فریدة  بصفة  وحدة 
للشرکات یمنح  لکي  غیرها  عن  منفردة  خصوصیة  ذات  الوحدات  جمیع 

العمل. يف  والخصوصیة  التفرد  من  املزید 

متر  ٤٨٤٢ األرض  إجمالي مساحة   -

إداریة ١٢٠٠٠ متر مساحات   -

تجاریة متر مساحات   ٤٢٠٠  -

طبیعیة مناظر  متر   ٢٥٠٠  -

٢٠٠ وحدة وقوف سیارات  -



صور من الواقع 



للبیئة  صدیق  مشروع  يف  الخیال  تفوق  معیشیة  تجربة   Blue Blue منتجع  یقدم 
لیتضمن مزیًجا فریًدا من الخصوصیة والسکینة واملتعة واإلثارة بوجهة یلع شاطئ 
البحر األحمر يف قلب مدینة العین السخنة. یقدم املشروع تجربة معیشیة یلع مدار 
السنة بوحدات سکنیة تتمیز بالفخامة یلع الرمال الذهبیة بإطالالت خالبة ال ُتضاهی 

للبحر من کافة أنحاء املنتجع.

تم تصمیم املشروع بدقة لإلستفادة برؤیة البحر من جمیع انحاء املنتجع. فتتشکل 
املباني یلع شکل حرف U من مستویین للحصول یلع رؤیة بانورامیة للبحر. یشمل 
املنتجع مرکًزا للتسویق وقاعة ریاضیة ومنتجًعا صحًیا وحدیقة مائیة للترفیه مع أفراد 

األسرة وسط شالالت مائیة تزید من املناظر الطبیعیة الخالبة.



صور من الواقع 



یتمتع مشروع الفیدا بموقع فرید من نوعة يف منطقة هیلیوبولیس الجدیدة. 
وسائل  وأحدث  الفاخرة  السکنیة  الوحدات  من  متنوعة  باقة  املشروع  یقدم 
من   ٪٦٥ أن  حیث  ترفیهیة,  ومرافق  الجودة  عالیة  أمنیة  وخدمات  الراحة 
وسط شاسعة  خضراء  بمساحات  محاطة  للمشروع  اإلجمالیة  املساحة 

أجواء تنبض بالراحة والخصوصیة وتتوجها حیاه عصریة تفوق الخیال.

یحتضن املشروع مجموعة واسعة من املباني السکنیة الفاخرة التي صممت 
یلع غرار املدن اإلیطالیة من حیث البساطة يف التصمیم والرفاهیة يف کل 
مقومات الحیاه.  یحتوي املشروع یلع ٣ أحیاء سکنیة مصممة وفقا ملعاییر 
منها: شهیرة  إیطالیة  بمدن  لتسمی  ومستوحاة  العاملیة  الجودة 

نابولي, میالنو وفینیسیا.



مشاریع
الفیدا (هیلیوبولیس الجدیدة)قید التنفیذ 

بلو بلو (العین السخنة)
HQ بزنس (القاهرة الجدیدة)



٢٠١٦٢٠١٨٢٠٢٠

تم إنشاء منتجع بلو بلو 
العین السخنة

تم البدء يف البناء 
للمقر اإلداري الجدید 
للشرکة يف (القاهرة 

الجدیدة).

التسلیم  يف  البدأ  تم 
منتجع بلو بلو.

تم البدء يف بناء 
مشروع الفیدا 

(هلیوبولیس الجدیدة).

تم إطالق مشاریع يف 
(هلیوبولیس الجدیدة) 

LAVEDA و (التجمع الخامس) 
 SKY VIEW ، SKY VIEW

.PREMIER & LIFE HOME

تم تطویر مشاریع سکنیة 
وتجاریة وسیاحیة

تم بناءمجموعة من املشاریع 
السکنیة والفیالت الراقیة يف 

(التجمع الخامس)

٢٠١٤٢٠١٥ ٢٠١٠٢٠١١

شرکاتنا  التابعة انجازات ام جي للتطویر علي مر السنین.

تأسست مجموعة مطاوع والتي أصبحت فیما بعد MG  للتنمیة والتطویر.

يف MG للتنمیة والتطویر، ندرك أهمیة التکامل يف تقدیم خدمات ممیزة من خالل شرکاتنا املختلفة لنضمن لعمالئنا مجموعة 
متکاملة من الخدمات طبقا للمعاییر الدولیة 

MG للتنمیة والتطویر لدیها ستة شرکات فرعیة بما يف ذلك:

. مصر  يف  االستثمار  تحفز  ناجحة  مشروعات  بتقدیم  الوطني  اإلقتصاد  تعزیز   •
 

البناء. ومواصفات  البیئیة  السالمة  ومعاییر  املهنیة  بأخالقیات  نلتزم   •
 

. آمنة  استثمارات  لعمالئنا  نقدم   •
 

والسعادة. الرفاهیة  معاییر  أیلع  إلی  للوصول  العمالء  بمتطلبات  یفي  الذي  واإلبتکار  التصمیم   •
 

. فیها  رجعة  ال  أخالقیة  مدونات  والشرکاء هي  للعمالء  وعودنا   •
 

لعمالئنا. خدماتنا  يف  التمیز  و  التعامل  فی  مضافة  قیمة  لتقدیم  موظفینا  يف  نستثمر   •

مجموعة  ام جي  لالستثمار العقارى والسیاحی

الشرکة الدولیة للتطویر العقاري وادارة املشروعات

WIZ U لصیانة وتشغیل املنتجعات السیاحیة

الشرکة الدولیة للمقاوالت والتوریدات

اب سکل للتصمیم الداخلي والتشطیبات

شرکة لوجیك للتسویق واالعالن



تم إطالق شرکة MG للتنمیة والتطویر بمنظور جدید یعید صیاغة مفهوم الحیاة العصریة يف السوق العقاري 
املصري ویمتد إلی ما هو أبعد من مجرد إنشاء املشروعات العقاریة فحسب. نحن نسعی إلی إقامة مجتمعات 
السکنیة مشروعاتنا  ضمن  أفضل  حیاه  بمستوى  اإلستمتاع  خالل  من  الناس  حیاه  إثراء  يف  تساهم 

والسیاحیةوالتجاریة.

رؤیتنا للبناء يف هذا السیاق ال یقتصر فقط یلع تشیید املباني بل یتسع لیشمل بناء الذکریات التي تسعد 
القلوب واألماکن التي تأسر األلباب، واملجتمعات التي تنبض بالحیاة وحتی األحالم التي تداعب الخیال، من 

أجل أن نساهم يف بناء مستقبل أفضل لبلدنا مصر.

السوق  البناء يف  رواد  من  أصبحنا  لحین  البناء  تقنیات  السریعة يف  التغییرات  لنواکب  أنفسنا  من  طورنا 
العقاري املصري. نلتزم بتطویر مجتمعات من أنماط متنوعة توفر لعمالئنا مستوى أیلع من جودة الحیاة 

يف بیئة جذابة مفعمة بالنشاط والحیویة.

بمفهومها  الحیاة  بجودة  االرتقاء  یلع  نرکز  مواطنین،   أو  مهنیین  أو  شرکة  بصفتنا  سواء  فإننا،  لذلك 
وتکنولوجیا التصمیم  عبقریة  یلع  قائمة  مجتمعات  إقامة  خالل  من  والبیئي  واالقتصادي  االجتماعي 

 البناء ورفاهیة الحیاه کي تبقی معالم بارزة یلع مر الزمان لألجیال القادمة.

نحن ندرك تماًما أن ما نبنیه الیوم هو يف الواقع من أجل تحقیق آمال الغد، وهذه مسئولیتنا التي نتشرف 
بحملها ودورنا الریادي الذي یمیزنا عن غیرنا.  نلتزم باالستمرار يف فتح آفاق جدیدة للتنمیة العقاریة لیس 
من قیمة  تحقیق  أجل  من  أیًضا  بل  والحیویة،  بالنشاط  مفعمة  عمرانیة  مجتمعات  إقامة  أجل  من  فقط 

أجل عمالئنا وشرکائنا واملجتمع مما یساهم يف االزدهار االجتماعي االقتصادي يف مصر.

تمتلك الشرکة سابقة أعمال متنامیة تضم مجموعة متنوعة من املشروعات العقاریة املتکاملة وفق أحدث 
وهیئة  الجدیدة  العمرانیة  املجتمعات  هیئة  من  املمثلة  الرائعة  اإلستثماریة  الفرص  ضمن  العاملیة  الطرز 
التصمیم  بین  یجمع  العقاري  للتطویر  متمیًزا  نموذًجا  لتقدم  الفرصة  لنا  تتیح  والتي  السیاحیة  التنمیة 

اإلبداعي واملوقع االستراتیجي والتکنولوجیا املتطورة بمصداقیة تامة يف مواعید التسلیم.

من حیث املستقبل, نتطلع لإلستثمار يف مشروعات جدیدة يف مناطق القاهرة الجدیدة والعاصمة اإلداریة 
الجدیدة, مدینة السادس من اکتوبر والشیخ زاید والساحل الشمالي.

القیم األساسیة

. مصر  يف  االستثمار  تحفز  ناجحة  مشروعات  بتقدیم  الوطني  اإلقتصاد  تعزیز   •
 

البناء. ومواصفات  البیئیة  السالمة  ومعاییر  املهنیة  بأخالقیات  نلتزم   •
 

. آمنة  استثمارات  لعمالئنا  نقدم   •
 

والسعادة. الرفاهیة  معاییر  أیلع  إلی  للوصول  العمالء  بمتطلبات  یفي  الذي  واإلبتکار  التصمیم   •
 

. فیها  رجعة  ال  أخالقیة  مدونات  والشرکاء هي  للعمالء  وعودنا   •
 

لعمالئنا. خدماتنا  يف  التمیز  و  التعامل  فی  مضافة  قیمة  لتقدیم  موظفینا  يف  نستثمر   •

نقدم لکم إستثمارات امنه 

نوعها. من  وفریدة  امنة  تجربة  معنا  اإلستثمار  یجعل  مما  وشرکائنا  لعمالئنا  ملموسة  قیمة  نقدم  نحن 

اإلستدامة يف عملنا 

قیمة  تحقق  عقاریة  معالم  بمثابه  امنه  مشروعات  لنطور  البناء  ومواصفات  البیئیة  السالمة  ومعاییر  املهنیة  بأخالقیات  نلتزم 
املستقبلیة. لألجیالنا  حقیقیة 

نؤمن بقوة أقتصادنا

ملتطلبات  وفاء  مبادرة  يف  مصر  يف  اإلستثمار  تحفز  ناجحة  مشروعات  بتقدیم  الوطني  اإلقتصاد  تعزیز  هو  نحققة  ما  أبرز 
املصري. اإلقتصاد  لتنشیط  اإلستثمار 



املسئولیة املجتمعیة يف البناء 
للغد .... نضع األساس 

األمثل  اإلستخدام  یلع  نحرص  بالفعل,  التزامنا  هي  االجتماعیة  واملسؤولیة  للسالمة  األمثل  القرارات  بأن  الراسخ  إلیماننا  نظًرا 
الذي  البناء  يف  والطوب  الطبیعیة  والصخور  الطبیعي  الخشب  یلع  نعتمد  مشروعاتنا,  جمیع  يف  البناء.   يف  الطبیعیة  للموارد 
بالبیئة. الضارة  امللوثات  وجود  لعدم  استخدامها  يف  البیئة  غلی  تحافظ  طبیعیة,  جمالیة  بلمسات  استدامة  أکثر  املباني  یجعل 

ونستخدم   ، الهیکلیة  املتانة  اختبارات  نطبق  حیث  البناء  مراحل  کل  يف  نستهدفها  التي  االستدامة  معاییر  اعتبارنا  يف  نضع 
أصعب  تتحمل  التي  والدهانات   ، املقوى  والزجاج   ، للنوافذ  واألملنیوم   ، الحراري  العزل  واجهات  ونختار   ، األمثل  املقوى  الفوالذ 

الجویة. الظروف 

اإلبداع الذکي

العمالء  بمتطلبات  یفي  الذي  الذکي  لالبتکار  أیًضا  ولکن  التخطیط  أو  التصمیمات  أو  اإلبداعي  البناء  فقط  لیس  به  نهتم  ما  إن 
والسعادة. الرفاهیة  معاییر  أیلع  إلی  للوصول 

الثقة وااللتزام

منهنجنا يف  واملصداقیة  وااللتزام  اإلنجاز  معاني  نضمن  أننا  حیث   ، فیها  رجعة  ال  أخالقیة  مدونات  هي  والشرکاء  للعمالء  وعودنا  بأن  نؤمن 

مواردنا البشریة

نؤمن  فنحن  الستثماراتنا,  الفعلي  العائد  هم  عمالؤنا  ُیعتبر  حیث  نوعها  من  فریدة  تجربة  والتطویر  للتنمیة    MG يف  العمل  یعد 
قیمة  لتقدیم  موظفینا  يف  نستثمر  فنحن  ولهذا  والتقدم.  لالزدهار  ضروري  أمر  والعمالء  املوظفین  بین  وطیدة   روابط  بناء  أن 

لعمالئنا. خدماتنا  يف  والتمیز  التعامل  فی  مضافة 



تم إطالق شرکة MG للتنمیة والتطویر بمنظور جدید یعید صیاغة مفهوم الحیاة العصریة يف السوق العقاري 
املصري ویمتد إلی ما هو أبعد من مجرد إنشاء املشروعات العقاریة فحسب. نحن نسعی إلی إقامة مجتمعات 
السکنیة مشروعاتنا  ضمن  أفضل  حیاه  بمستوى  اإلستمتاع  خالل  من  الناس  حیاه  إثراء  يف  تساهم 

والسیاحیةوالتجاریة.

رؤیتنا للبناء يف هذا السیاق ال یقتصر فقط یلع تشیید املباني بل یتسع لیشمل بناء الذکریات التي تسعد 
القلوب واألماکن التي تأسر األلباب، واملجتمعات التي تنبض بالحیاة وحتی األحالم التي تداعب الخیال، من 

أجل أن نساهم يف بناء مستقبل أفضل لبلدنا مصر.

السوق  البناء يف  رواد  من  أصبحنا  لحین  البناء  تقنیات  السریعة يف  التغییرات  لنواکب  أنفسنا  من  طورنا 
العقاري املصري. نلتزم بتطویر مجتمعات من أنماط متنوعة توفر لعمالئنا مستوى أیلع من جودة الحیاة 

يف بیئة جذابة مفعمة بالنشاط والحیویة.

بمفهومها  الحیاة  بجودة  االرتقاء  یلع  نرکز  مواطنین،   أو  مهنیین  أو  شرکة  بصفتنا  سواء  فإننا،  لذلك 
وتکنولوجیا التصمیم  عبقریة  یلع  قائمة  مجتمعات  إقامة  خالل  من  والبیئي  واالقتصادي  االجتماعي 

 البناء ورفاهیة الحیاه کي تبقی معالم بارزة یلع مر الزمان لألجیال القادمة.

نحن ندرك تماًما أن ما نبنیه الیوم هو يف الواقع من أجل تحقیق آمال الغد، وهذه مسئولیتنا التي نتشرف 
بحملها ودورنا الریادي الذي یمیزنا عن غیرنا.  نلتزم باالستمرار يف فتح آفاق جدیدة للتنمیة العقاریة لیس 
من قیمة  تحقیق  أجل  من  أیًضا  بل  والحیویة،  بالنشاط  مفعمة  عمرانیة  مجتمعات  إقامة  أجل  من  فقط 

أجل عمالئنا وشرکائنا واملجتمع مما یساهم يف االزدهار االجتماعي االقتصادي يف مصر.

تمتلك الشرکة سابقة أعمال متنامیة تضم مجموعة متنوعة من املشروعات العقاریة املتکاملة وفق أحدث 
وهیئة  الجدیدة  العمرانیة  املجتمعات  هیئة  من  املمثلة  الرائعة  اإلستثماریة  الفرص  ضمن  العاملیة  الطرز 
التصمیم  بین  یجمع  العقاري  للتطویر  متمیًزا  نموذًجا  لتقدم  الفرصة  لنا  تتیح  والتي  السیاحیة  التنمیة 

اإلبداعي واملوقع االستراتیجي والتکنولوجیا املتطورة بمصداقیة تامة يف مواعید التسلیم.

من حیث املستقبل, نتطلع لإلستثمار يف مشروعات جدیدة يف مناطق القاهرة الجدیدة والعاصمة اإلداریة 
الجدیدة, مدینة السادس من اکتوبر والشیخ زاید والساحل الشمالي.

أن نرتقي بقطاع التطویر العقاري إلی آفاق جدیدة غیر 
مسبوقة لنحقق لعمالئنا الیه تمهد السبیل إلی غٍد 

أفضل من خالل تقدیم معالم عقاریة توفر أسلوب حیاة 
منقطع النظیر وفق أیلع مستویات الجودة العاملیة.  

نعتز بحب الوطن ونسعی أن نساهم يف االزدهار 
االجتماعي واالقتصادي املصري بالدخول ألسواق 

جدیدة.

رؤیتنا
نحن نسعی دائما یلع اإللتزام باملکانة التي تحظی لها 
إنشاء  يف  رائدة  کشرکة  والتطویر  للتنمیة   MG
نوعیة  نقله  لتمثل  وإداریة  وتجاریة  سکنیة  مشروعات 
واملفهوم  التصمیم  حیث  من  التطویر,  قطاع  يف 
بجهد  نعمل  احتیاجات عمالئنا.   یلبي  الذي  واملستوى 
وإبتکار لنحقیق مستوى حیاه أفضل لعمالئنا واملجتمع 
االقتصادي االجتماعي  االزدهار  يف  لنساهم  بأکملة 

 يف مصر.

مهمتنا حن
ن ن

م



أدرکنا یلع مدي أکثر من عقدین من الزمن أهمیة التصمیم املتمیز والتخطیط الدقیق لتلبیة احتیاجات 
عمالئنا يف مجال التطویر العقاري، حیث حرصنا منذ البدایة علي وضع عمالئنا أیلع قائمة أولویاتنا؛ من 
للمواعید  وفًقا  بالتسلیم  االلتزام  إلی  متطلباتهم  مع  یتناسب  بما  املشروعات  تصمیم  بدایه 
واملواصفات املتفق علیها، ویلع مر السنین قامت MG    للتنمیة والتطویر بتصمیم وتشیید العدید 
من األعمال السکنیة والسیاحیة والتجاریة واإلداریة بشکل ممیز يف العدید من املناطق الواعدة يف 
. مصر

وال تزال ممارساتنا املهنیة وخدماتنا املتمیزة تمضي قدًما لتلبیة احتیاجات عمالئنا واستیعاب املشهد 
املتغیر يف مصر، يف حین أصبح التزامنا تجاه القیمة ثابًتا ال یتغیر منذ الیوم األول للمجموعة. ونسعي 
العاملین  للکوادر  بالخبرات املتمیزة  البحث عن فرص إستثماریة جدیدة من خالل االستعانة  إلی  دائًما 
واإلداریین واملهندسین املعماریین والشرکات املتخصصة والتعاون مع االستشاریین وشرکاء النجاح 
جمیع  بإنجاز  التزامنا  إلی  باإلضافة  هذا  املجاالت،  کل  فی  الخبراء  أمهر  من  عمل  مجموعة  لتکوین 
املشاریع بدقة و جودة ووفقا للبرنامج الزمنی املحدد، مما یساعدنا یلع  زیادة فرص االستثمار يف 
. مصر س
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