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بنــي القصــر علــى الطــراز االنتقائــي  والــذي 
ــا  يعنــي )المتعــدد التأثيــرات(، حيــث يظهــر جليٍّ
تصميــم  فــي  المعماريــة  التأثيــرات  اختــالف 
واألوروبــي  اإلســالمي  كالتأثيــر  القصــر، 

التأثيرالهنــدي. إلــى  باإلضافــة 

التأثيرات اإلسالمية
ــبية  ــواب الخش ــي األب ــرات ف ــذه التأثي ــد ه توج
األرضــي  الــدور  إلــى  تفضــي  التــي  الرئيســية 
للقصــر متمثلــة فــي الحشــوات الخشــبية ذات 
ــبي  ــاب الخش ــك الحج ــة، وكذل ــارف النباتي الزخ
ــة  ــود مدبب ــة عق ــيه أربع ــرط يغش ــذ بالخ المنف

ــة.  ــارف نباتي ــه بزخ مزخرف

التأثيرات األوروبية
لحجــرات  الداخلــي  التصميــم  فــي  وتوجــد 
المهنــدس  بتصميمهــا  قــام  والتــي  القصــر 
اســتعان  الــذي  كلــود،  لويــس  جــورج 
الشــهيرة  والرومانيــة  اليونانيــة   باألســاطير 
تزيــن  التــي  الزخرفيــة  الوحــدات  تنفيــذ  فــي 
ــك  ــط وكذل ــى الحوائ ــبية عل ــيات الخش التكس
األجــزاء المعدنيــة داخــل الدفايــات،  باإلضافــة 

للقصــر.  الجصيــة  األســقف  إلــى 

كمــا أن حديقــة القصــر تحــوي بعــض التماثيــل 
المنحوتــة التــي نفــذت بواســطة بعــض أشــهر 
ــان  ــهير أنتون ــات الش ــل النح ــا مث ــي أوروب نحات
مرســيه، الذيــن اســتلهموا بعــض موضوعاتها 
داوود  تمثــال  األوروبيــة، مثــل  األســاطير  مــن 

ــا.  المنتصــر ونارســيس وأمالثي

التأثيرات الهندية
الهندوســية،  المعابــد  فــي  متبــع  هــو  كمــا 
مــن  بالعديــد  القصــر  واجهــات  كســيت 
تــرتــبـــط مواضيعهــا  الــتــــي  الــمنحــوتــــات 
والبوذيــة،  الهندوســية  الدينيــة  بالمعتقــدات 
مثــل المنحوتــات التــي تجســد اآللهــة واألربــاب، 
الــــمقدسة، والـــنباتات  الحيوانــــات   وبعضـــ 
باألســاطير  المرتبطــة  الخرافيــة  الكائنــات  أو 

وغيرهــا. الهنديــة 

ــح  ــر ليصب ــف القص ــادة توظي ــم إع ــا ت حالًي
هليوبوليــس،  وتــراث  لتاريــخ  معرًضــا 
الثقافيــة  مســيرته  القصــر  ليواصــل 
الجديــدة.  مصــر  لحــي  كرمــز  والحضاريــة 

Artistic Influences
Baron Empain Palace is decorated in 
an eclectic style that has clearly been 
influenced by a variety of architectural 
traditions. In addition to the Hindu 
temple architecture that can be seen on 
the exterior, the palace bears European 
and Islamic influences as well.

Islamic Influences
A clear Islamic influence can be seen 
on the main wooden doors leading 
into the ground floor and their wooden 
screens which are decorated with 
vegetal motifs.

European Influences
The interior design of the palace, by 
architect Georges Louis Claude, was 
influenced by European art. This can be 
seen in the decorative elements inspired 
by Greek and Roman mythology on 
the wooden wall panels, the metallic 
interiors of the heaters, and the plaster 
ceilings of the palace.

Some of Europe’s most famous sculptors, 
such as Antonin Mercié, decorated the 
garden surrounding the palace with 
statues, some of which were inspired 
by Greco-Roman mythology, such as 
the statues of Narcissus and Amalthea.

Indian Influences
Baron Empain Palace follows Indian 
architectural styles. It is covered with a 
large number of sculptures that depict 
figures and topics from Hinduism and 
Buddhism, such as Hindu gods, the 
Buddha, sacred plants and animals, 
and mythical creatures from Hindu 
mythology.

Baron Empain Palace has been 
repurposed, and now houses an 
exhibition on the history and heritage 
of Heliopolis. The Palace is going to 
be the cultural symbol of this historic 
suburb.

Opening Hoursمواعيد الزيارة

Ticket Pricesأسعار التذاكر

From 9 am to 4 pmمن 9 صباًحا حتى 4 مساءً

20 جنيًها  )للمصري( 
10 جنيهات  )للطالب المصري( 

100 جنيًها  )لألجنبي(
50 جنيًها  )للطالب األجنبي(

بانوراما سطح القصر

20 جنيًها )للمصري(
50 جنيًها )لألجنبي(

20 EGP (For Egyptians)
10 EGP (For Egyptian Students)
100 EGP (For Foreigners) 
50 EGP (For Foreign Students)

Roof Palace Panorama

20 EGP (For Egyptians)
50 EGP (For Foreigners)

البريد اإللكتروني:

الــــــعـــــنــــــــوان:

baronpalace@moantiq.gov.eg
21 شــارع الــعــروبــة - مــصــر الجديدة



موقع القصر
يقـع القصـر بشـارع العروبة بمصـر الجديدة، 
العـام  للموقـع  اإلجماليـة  المسـاحة  وتبلـغ 
نحـو 24000 متـر مربع، يتوسـطها مبنى القصر.

مؤسس القصر
إمبـان، ولـد فـى  لويـس جوزيـف  إدوارد  هـو 
بهـا  ودفـن  وتوفـى  1852م،  عـام  بلجيـكا 
عـام 1929م، وفـي فبرايـر عـام 1930 تـم نقـل 
البازيليـك فـى مصـر  كنيسـة  رفاتـه أسـفل 
مهنـدس  هـو  وصيتـه.  علـى  بنـاًء  الجديـدة 
منحـه  وصناعـى،  ومالـى  مشـاريع  ومؤسـس 
تقديـًرا  بـارون  لقـب  الثانـى  ليوبولـد  الملـك 
البلجيكـى  االقتصـاد  تنميـة  فـى  إلسـهاماته 

1907م. عـام 

حصـل عـام 1905م علـى إمتيـاز مـن الحكومـة 
هـو  هليوبوليـس  ضاحيـة  إلنشـاء  المصريـة 
عـام  وفـى  باشـا،  نوبـار  بوغـوص  وصديقـه 
مصـر  حديـد  سـكك  )شـركة  أسـس  1906م 
وبـدأ  هليوبوليـس(  وواحـات  الكهربائيـة 
فـي بنـاء الضاحية الجديـدة، التي تعـد نموذًجا 
َجهـا  وتوَّ الصحـراء،  لتعميـر  ا  إسـتثنائيٍّ ـا  عمرانيٍّ
طـراز  علـى  شـيده  الـذي  المهيـب  بقصـره 
المعابد الهندوسـية قصر البـارون أو كما كان 

الهندوسـية. الفيـال  يسـمى 

The Founder of the Palace
The founder of the palace, Édouard Louis 
Joseph Empain, was born in Belgium in 
1852, where he passed away in 1929. He 
was buried there, but in accordance with 
his wishes, he was eventually laid to rest 
underneath the Basilica in Heliopolis in 
February 1930.He was an architect, 
entrepreneur, financier, and industrialist. 
In appreciation for his role in developing 
the Belgian economy, King Leopold II of 
Belgium awarded him the title of Baron in 
1907.

In 1905, the Egyptian government granted 
him and his friend Boghos Nubar Pasha a 
concession to construct the suburb of 
Heliopolis. In 1906, he founded the Cairo 
Electric Railways and Heliopolis Oases 
Company, and work began on what would 
become an exceptional example of a 
project to urbanise the desert. He then 
crowned the new suburb with his majestic 
palace that was built in the style of Hindu 
temples, which is why the Baron Empain 
Palace has been known as “The Hindu 
Palace” soon after its completion.

Location
Baron Empain Palace is located on 
Orouba Street in Heliopolis, in the 
centre of a 24,000 squaremetre plot 
of land.

تاريخ القصر

The History of the Palace
Baron Empain was in France while the 1900 
Exposition universelle (Universal Exposition) 
in Paris was taking place. The Panorama 
du Tour du Monde was an important part 
of this event that showed architecture 
from various cultures around the world. 
The French architect Alexandre Marcel 
designed several buildings inspired by 
Far Eastern architecture for this exhibit, 
including the Cambodian Pavilion and 
the Japanese Tower. These were very well 
received, and as a result of the great fame 
that he attained, Baron Empain asked him 
to design several buildings in Heliopolis.

Construction of Baron Empain Palace 
began in 1907, and work was completed in
1911. 

Three generations of Baron Empain’s family 
lived in it until 1954, when its contents were 
sold in an auction, before the palace itself 
was sold as well. It was then abandoned, 
and entered into a long period of neglect 
during which it was subjected to much 
destruction and vandalism. In 1993, by order 
of the Prime Minister, Baron Empain Palace 
was registered on the Egyptian Antiquities 
Organization’s list of monuments. Coinciding 
with the celebration of the centennial of 
Heliopolis in 2005, the owners of Baron 
Empain Palace were compensated with a 
plot of land in New Cairo, and ownership 
was transferred to the Ministry of Housing. 
The assets of the palace and the land 
on which it was built were subsequently 
transferred to the Supreme Council of 
Antiquities through a donation in 2007.

From 2017 to 2020, Baron Empain Palace 
underwent comprehensive restoration work 
under the supervision of the Ministry of 
Tourism and Antiquities and the Armed 
Forces Engineering Authority, in a project 
that cost over 100 million Egyptian Pounds 
in order to breathe new life into it.

المعرض  فعاليات  إمبان  البارون  حضور  أثناء 
ضمن  كان  1900م،  عام  بباريس  الدولى 
المهندس  المعرض  هذا  فى  المشاركين 
الذي  مارسيل،  ألكساندر  الشاب  الفرنسى 
حقق شهرة كبيرة حين شارك بتصميم نماذج 
مثل  الشرقية  الحضارات  من  مستوحاه  ألبراج 
البرج الكمبودي والبرج الياباني في أحد أجنحة 
هنا  ومن  العالم  حول  جناح  وهو  المعرض 
ذاع صيت مارسيل واستعان به البارون إمبان 
فى وضع بعض التصميمات الهندسية لمبانى 

هليوبوليس.

وتم  1907م  عام  القصر  بناء  فى  البدء  تم 
اإلنتهاء من البناء فى عام 1911م.

إمبان  عائلة  من  أجيال  ثالثة  بالقصر  عاش 
القصر  محتويات  بيعت  حين   1954 عام  حتى 
ليدخل  نفسه  القصر  بيع  ثم  علني،  مزاد  في 
تعرض  واإلهمال،  الهجر  من  طويلة  حقبة 
فيها للعديد من أعمال التخريب والتدمير، ثم 
سجل فى عداد اآلثار بقرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1297 بتاريخ 1993م، وتزامًنا مع االحتفال 
مالك  تعويض  تم  الجديدة،  مصر  بمئوية 
الجديدة،  القاهرة  في  أرض  بقطعة  القصر 
هيئة  في  ممثلة  اإلسكان  لوزارة  القصر  ليؤول 
نقلت  ثم   ،2005 عام  العمرانية  المجتمعات 
أصول القصر واألرض المشيد عليها عن طريق 

الهبة للمجلس األعلى لآلثار عام 2007.

 2020 حتى   2017 عام  منذ  قصرالبارون  خضع 
تكلفته  تخطت  ضخم،  ترميم   لمشروع 
100 مليون جنيًها، تحت إشراف وزارة السياحة 
بالهيئة  العسكرية  األشغال  وإدارة  واآلثار 
الهندسية للقوات المسلحة، لتدب الحياة في 

جسد القصر من جديد.

تصميم القصر
اختـار البـارون هـذا الطـراز الغريـب والمختلـف 
الجديـدة،  لضاحيتـه  األنظـار  ليجـذب  لقصـره 
فقـد كان القصـر جـزًء مـن سياسـة التسـويق 
الشـمس  لمدينـة  يتبناهـا  إمبـان  كان  التـي 

. )هليوبوليـس(

طـرازه  أن  البـارون  قصـر  إلـى  الناظـر  يـرى 
الهنديـة  المعابـد  مـن  مسـتوحى  المعمـاري 
أنـه  وبمـا  بكمبوديـا،  انكـوروات  معبـد  مثـل 
قصـر صمـم للسـكن، جـاء المـزج مابيـن الطراز 
الداخلـي التخطيـط  فـي  المتمثـل  األوروبـي 

علـى  الغالـب  الهنـدي  الطـراز  وبيـن  للقصـر، 
بعـض  توجـد  حيـث  الخـارج،  مـن  القصـر 
العناصـر المعماريـة المسـتوحاه مـن المعابـد 
الرئيسـية  كالبوابـة  والبوذيـة  الهندوسـية 
المطلـة علـى شـارع العروبـة، وكذلـك العقـد 
الـذي يعتلـي البـاب الرئيسـي المفضـي للقصر، 
إضافـة إلـى البـرج الـذي يشـغل الركـن الغربـي 
هنـا  فالبـرج  الغربيـة،  الشـمالية  الواجهـة  مـن 
القمـة  ذات  ناجـارا  أبـراج  نمـط  علـى  مصمـم 
معابـد  مثـل  الهنديـة  بالمعابـد  المخروطيـة 
أبـرز  أحـد  االبـراج  هـذه  تعـد  حيـث  خاجوراهـو، 

المعابـد. تلـك  فـي  المعماريـة  العناصـر 

وطابقيـن  بـدروم  مـن  البـارون  قصـر  يتكـون 
وسـطح، وحديقـة واسـعة تحيـط بـه، يقع في 
الجانـب الشـرقي منهـا مبنـى صغيـر بـه بعـض 
للسـيارات  كمـرآب  تسـتخدم  كانـت  الحجـرات 
سلسـلة  القصـر  وتتقـدم  للخيـل.  واسـطبل 
متتابعـة مـن الشـرفات محاطـة بأسـوار تزينها 
والحيوانـات  اآللهـة  بعـض  تجسـد  تماثيـل 

الهندوسـية. الديانـة  فـي  المقدسـة 

The Design of the Palace
Baron Empain chose the strange and 
unique design that can be seen today 
for his palace so that it could draw 
attention to his new suburb. In other 
words, Baron Empain Palace was a
part of the marketing campaign that 
the Baron adopted for the City of the 
Sun, Heliopolis.

Although Baron Empain Palace’s design 
was inspired by those of Hindu temples 
like Angkor Wat in Cambodia, it was 
not a temple, but a home. Therefore, 
while Hindu temple architecture was 
used for the exterior of the palace, 
European styles were used for the 
interior design. Architectural elements 
inspired by Hindu and Buddhist temples 
art and architecture can be seen on 
the main gate on Al Orouba Street, 
the arch on top of the doorway into 
the palace, and on the tower in the 
building’s northwestern corner. Conical 
towers like this one are one of the most 
prominent features of the Nagara style 
of Indian temple architecture, and can 
be seen on famous Indian landmarks 
like the Khajuraho temples.

Baron Empain Palace consists of a 
basement, two floors, and a roof. It is 
surrounded by a large garden that has 
a small building on its eastern side that 
was used as a stable and for parking. 
The palace is surrounded by a series of 
terraces enclosed within balustrades 
that are decorated with statues 
depicting Hindu gods and animals that 
are sacred in Hinduism.

البدروم
لــه ثالثــة مداخــل، ويخلــو ســقفه و جدرانــه 
لســكن  البــدروم  اســتخدم  الزخــارف،  مــن 
الخــدم، باإلضافــة الــى وجــود مطبــخ للطهــي 

وغــرف خزيــن.

الدور األرضي
يتكــون مــن صالــة رئيســية وقاعتيــن: قاعــة 
يحتــوي  كمــا  للصالــون،  وقاعــة  للطعــام، 
مســتقلة  غرفــة  علــى  األرضــي  الطابــق 
)اســتخدمت بــاًرا فــي وقــت الحــق(، وغرفــة 
إلعــداد الطعــام باإلضافــة إلــى حمــام صغيــر.

الطابق األول
الســلم  طريــق  عــن  إليــه  الوصــول  يتــم 
ــن  ــون م ــر، ويتك ــرج القص ــد بب ــي الصاع الرخام
صالــة وأربــع غــرف للمعيشــة ملحــق بهــا أربــع 

حمامــات.

السطح
يتــم الوصــول إليــه عــن طريــق ســلم حلزونــي 
مســاحة  عــن  عبــارة  وهــو  الخشــب،  مــن 
األرجــح  علــى  تســتخدم  كانــت  مســتطيلة 
مــن  أرضيــة  تتوســطها  الحفــالت  إلقامــة 
أعمــدة  بهــا  تحيــط  الرائعــة  الفسيفســاء 
تحاكــي البوابــات البوذيــة تســتخدم كمداخــن 
غرفــة  يوجــد  الجنوبــي  وبالركــن  للدفايــات، 
مربعــة تعلوهــا قبــة، أمــا الجهــة الجنوبيــة 

. المصعــد  غرفــة  بهــا  فتقــع  الغربيــة 

The Basement
Three entrances lead into the basement. Its 
walls and ceiling are devoid of decoration. 
This is where the servants’ quarters, the 
kitchen, and storage rooms were located.

The Ground Floor
The ground floor principally consists of a 
main hall and two chambers: the drawing 
room, and the dining room. Additional 
rooms include a small room that was used 
for food preparation, a small bathroom 
next to the stairwell inside the palace’s 
tower, and a separate room that was 
later used as a bar.

The First Floor
A marble staircase leads up to the first 
floor, which consists of a lobby, and four 
living rooms, each with its own bathroom.

The Roof
The roof is accessed through a spiral 
wooden staircase. It is a wide rectangular 
space that was most likely used as a venue 
for parties. In its centre is a wonderful floor 
mosaic that is surrounded by columns 
mimicking Buddhist portals that doubles 
as chimneys. A small room surmounted 
by a small dome lies in the roof’s southern 
corner, and on its southwestern side is 
the elevator room.


