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املدرســة اليابانية 

نبذة عن فاليو مول : 
هو استثمارك األمثل حيث يقع فاليو مول ٢ علي الطريق الرئيسي 
الرابط بين التجمع الخامس وطريق العين السخنة بمنطقة جاردنيا 

هايتس بالتجمع الخامس بمساحة ٨٢٦٠م٢ .  
وقد تم تصميم المول بطريقة عصرية حديثة تمكنك من عرض 
نشاط محلك بطريقة  جاذبة للعمالء كما يتميز فاليو مول بوجود 
المساحات المفتوحة والالند سكيب والوجهات المعمارية المتميزة  

التي تزيد من قيمة و جمال المول .  
و قد تم مراعاة التنوع الكبير في مساحات المحالت بحيث تصلح و قد تم مراعاة التنوع الكبير في مساحات المحالت بحيث تصلح 

لجميع األنشطة. 
كما يتميز فاليو ٢ بالكثير من الخدمات  من مصاعد وساللم 

كهربائية وجراجات وغيرها من الخدمات التي تيسر علي العميل 
التسوق داخل المول بكل سهولة و يسر. 

إن فاليو مول ٢ يعد األول من نوعه في منطقة جاردنيا هايتس  يعد األول من نوعه في منطقة جاردنيا هايتس 
عالية الكثافة السكانية مما يضمن لك زيادة القيمة االستثمارية 
لوحدتك داخل المول و بهذا يكون لفاليو مول ٢ السبق في تلبية 

احتياجات  و خدمات هذه المنطقة. 
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THE BEST INVESTMENT





الموقع العام للمول



الواجهات الخارجية للمول



الواجهات الخارجية للمول



الواجهات الخارجية للمول



THE BEST INVESTMENT

الواجهات الخارجية للمول



مساحات االوت دور بالمول



الممرات والمساحات المائية



المداخل والالند سكيب



المول من الداخل



المول من الداخل



المول من الداخل



مساحات االوت دور بالروف



مساحات االوت دور بالروف



Ground











  Typical

1



  Typical

2











  Roof



نحن شركه مساهمه مصريه , تعمل في مجال االستثمار العقاري

وادارة المشروعات منذ عام ٢٠٠٠ وكانت لنا اسهامات قوية في

 السوق العقاري المصري خاصة بالمدن الجديده

وحظيت الشركه الوطنيه بثقة المستثمرين والعمالء لما تتمتع به 

الشركه من مسئولية اداء وخبرة عاليه في مجا ل اإلستثمار العقاري

 وادارة المشروعات

الخبرة المتميزة للشركه الوطنية جعلتها من الشركات الرائدة
في مجال ادارة المشروعات واالستثمار العقاري

سمعة الشركة والتزامها بمعايير الجودة ومواعيد التسليم  
جعل منها االختيار االمثل بال منازع

أهتمامنا بعمالئنا وثقتهم بنا وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها
الشركه كانت من أهم األسباب ألستمرارنا في السوق العقاري
تنوع مشروعاتنا وانظمة السداد والعروض المختلفه هو  ما

جعلنا نلبي كافة احتياجات عمالؤنا

 تسعي الشركه الوطنية بفروعها المتعددة من خالل استثمار خبراتها

الواسعة في السوق العقاري بمصر إلي إنشاء مشروعات واستثمارات

جديدة , ملتزمون فيها بتطبيق معايير  للجودة وأخالقيات  

العمل الجماعي وذلك من خالل فريق عمل من المحترفين ذوي 

 الكفاءة والمهنية يكون أساسا لكسب ثقة العمالء بمنتهي 

المصداقية واالحتراف

تهدف الشركة الوطنية إلي أن تصبح الشركة الرائدة في

مجال اإلستثمار العقاري بمصر مع تقديم أعلي معدالت 

إرضاء المتعاملين .



A Life To Desire

CMC
Cairo Medical Center

من مشروعات الشركة



أكبر منقطة رعاية صحية متكاملة فى القاهرة الجديدة حيث يقع فى
 منطقة خدمات النرجس عمارات - التجمع الخامس ويتكون من 
 دورين بدروم جراجات ودور تجارى ودور أرضى ودور أول ودور ثانى

مول تجارى يقع بمركز خدمات مدينة الشروق جنوب كمبوند
 دار مصر و يتكون من دور بدروم جراج و دور أرضى و أول و ثانى  

مول  طبى إدارى يقع بمركز خدمات التجمع الخامس بالقرب
من شارع التسعين و يتكون من  دورين بدروم جراجات 

 و دور أرضى و دورين متكرر طبى ادارى 

 كمبوند سكنى مكون من ٧٦ عمارة سكنية ومول تجارى
 وحضانة

 الموقع : الطريق الدائرى بجوار نادى الصيد وابراج سما

 مول طبي  يقع بمدينة القاهرة الجديدة يتكون من ٢ دور
 بدروم جراج ودور أرضي و ٤ أدوار متكررة  ويضم اكثر من

 ١٥٠ وحدة طبية

 كمبوند سكنى يقع بالحي الثالث بالهضبة الوسطى - المقطم
 مكون من ٦ عمارات عبارة عن دور بدروم جراج  و دور أرضى

 و أربعة أدوار متكررة

Cairo Medical Center : Maadi Gardens : Royal Gardens :

Ozone : Elegantry :Value Mall :



 مول تجارى طبى إدارى بمدينة الشروق امام كمبوند دار مصر
ونادي جرين هيلز -يتكون من دور جراجات و دور ارضى و أول 

تجارى و دور ثانى و ثالث طبى إدارى 

Hayat :

مول تجارى طبى إدارى بمركز خدمات األحياء -  التجمع الخامس
 مكون من دور جراج و دور أرضى و أول تجارى 

 و دور ثانى و ثالث طبى إدارى

 كمبوند سكني يقع بالحي الثالث بالهضبة الوسطى - المقطم
مكون من ٧ عمارات عبارة عن ٢ دور بدروم و دور أرضى و أربعة

أدوار متكررة 

كمبوند سكني يقع بالحي الثالث بالهضبة الوسطى -  المقطم
 مكون من ٩ عمارات عبارة عن دور بدروم جراج و دور أرضى و أربعة 

أدوار متكررة

 مول تجارى طبى بمركز خدمات منطقة الدفاع الوطنى
المستثمرين الجنوبية -  التجمع الخامس 

 مول طبى تجارى إدارى بالمنطقة الثامنة - مدينة نصر
 يتكون من دورين بدروم جراج - دور أرضي تجاري

٥ ادوار متكررة طبي- إداري 

Medical Center 2 :  Towen Center :

Elite Esquere : City Plaza : Family Home :



Medical Center 3: Down Towen :

 مول طبى  يقع بمركز خدمات الحي االول بالتجمع الخامس
مكون من دور بدروم  جراج و دور أرضى و أول و ثانى

مول تجارى طبى إدارى مكون من ٢ دور بدروم  جراجات
و دور أرضى و أول تجارى و دور الثانى و الثالث و الرابع 

 و الخامس طبى ادارى 

وحدات سكنية بالتجمع الخامس وحدات سكنية بالشروق

  مول طبى تجاري إدارى يقع فى مدينة الشروق
 يتكون من دور بدروم - دور أرضي تجاري و دورين متكرر

طبي إدارى
 

 مول طبى إدارى تجارى يقع بمدينة الشروق يتكون المول
من ٤٠ وحدة طبية وإدارية باإلضافة إلى ١٩ محل تجاري

+ صيدلية 

ELSHROUK Grand Mall :

Medical Center 1 :



للتواصل  
الفرع الرئيسي: عمارة رقم ١ - عمارات العبور مدينة نصر- طريق صالح سالم- القاهرة                                                                       
فرع التجمع الخامس: قطعه ٨١ مول سيتي بالزا مركز خدمات االحياء بجوار سعودي ماركت التجمع الخامس  

            


