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العاصمة اإلدارية الجديدة

تبلغ مساحة الكتلة العمرانية لمدينة الشروق ١٦١١٠ 
فدان، و تتوسط أهم المدن الجديدة حيث تبعد عن 
الرحاب ومدينتي بفارق ٥ كيلومترات و علي بعد 
دقائق من العاصمة اإلدارية الجديدة، باإلضافة إلى 
ومدينة  والعبور  س  من التجمع الخام قربها 
س الجديدة ومن المنتظر أن يصل قريبًا  هيليوبولي
عدد السكان بالمدينة إلى ٥٠٠ ألف نسمة قبل نهاية 

٢٠٢٠٢٠٢٠

مدينة الشروق

موقع المشروع

 يقــع المــول بموقــع متميــز بمدينــة الشــروق حيــث يقــع
 بمركــز خدمــات مدينــة الشــروق أمــام البوابــة الجنوبيــة
لكمبوـنـد دار مصــر والبوابــة الرئيســية لكمبوـنـد جنــة

حراوى  
لية الص

سماعي
مصر -إ



مــول تجــارى علــي مســاحة                متــر مربــع مكــون من

 بــدروم , الــدور األرضي , ٢ دور متكرر 

 مساحات المحالت متنوعة لتناسب جميع األنشطة وتبدأ من

 ١٧ متر مربع  , و جراج كبير يتسع لسيارات  العمالء لسهولة

يقــع فاليــو مول بمركــز خدمات مدينة الشــروق بجانب  

كمبونــد دار مصــر  , كمبونــد جنــة , كمبونــد الباتيو٥  

 ( حيــث أكثــر مناطــق الشــروق رقيًا وكثافة ) . 

٦٦٦٥

خدمات المشــروع عن المشروع

مداخل رخام

ســاللم كهرباءصالة جيم

واى فاى

كاميــرات مراقبة

أنظمــة إطفاء حرائق

خدمــات نظافة

العناية بالســيارات

منطقــة ألعاب أطفال أمن وحراسة

مصاعد

مولــد كهرباء



الدور األرضى الجراج













الدور الثانى الدور األول
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رؤيتنامن نحن

رسالتنا

الخبرة المتميزة للشركة الوطنية جعلتها من الشركات الرائدة
في مجال إدارة المشروعات واالستثمار العقاري

سمعة الشركة وإلتزامها بمعايير الجودة ومواعيد التسليم
جعل منها االختيار األمثل بال منازع

اهتمامنا بعمالئنا وثقتهم بنا وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها
الشركة كانت من أهم األسباب الستمرارنا في السوق العقاري
تنوع مشروعاتنا وأنظمة السداد والعروض المختلفة هو  ماتنوع مشروعاتنا وأنظمة السداد والعروض المختلفة هو  ما

جعلنا نلبي كافة إحتياجات عمالؤنا

 نحن شركة مساهمة مصرية  تعمل في مجال االستثمار العقاري
 وإدارة المشروعات منذ عام ٢٠٠٠ وكانت لنا إسهامات قوية في
 السوق العقاري المصري خاصة بالمدن الجديدة وحظيت الشركة
 الوطنية بثقة المستثمرين والعمالء لما تتمتع به الشركة من
 مسئولية أداء وخبرة عالية في مجال اإلستثمار العقاري وإدارة

   المشروعات

 تهدف الشركة الوطنية إلي أن تصبح الشركة الرائدة في
 مجال اإلستثمار العقاري بمصر مع تقديم أعلي معدالت

إرضاء المتعاملين معها

 تسعي الشركة الوطنية بفروعها المتعددة من خالل استثمار
 خبراتها الواسعة في السوق العقاري بمصر إلي إنشاء مشروعات
 وإستثمارات جديدة  ملتزمون فيها بتطبيق معايير  الجودة
 وأخالقيات العمل الجماعي وذلك من خالل فريق عمل من
 المحترفين ذوي الكفاءة والمهنية يكون أساسا لكسب ثقة

العمالء بمنتهي المصداقية واالحتراف

سر نجحنا

من مشــروعاتنا عن الشركة

A Life To Desire

CMC
Cairo Medical Center



20 عام من الخبرة

من مشروعاتنا


