
 

 
 

 
 مراكز تفتتح مول تاون سنتر، أحدث مشروعاتها التجاریة في السوق المصري

 
  شركة مراكز تفتتح تاون سنتر، أول مركز من هذا النوع لها في مصر●
  یقع المول في تقاطع الطریق الدائري مع طریق القاهرة -اإلسماعیلیة●
 كارفور هایبر ماركت وLC وایكیكي، ومؤسسة مصطفى السالب من ركائز مركز تاون سنتر●

 
 
 

عن مصر، في التجاریة الموالت ومشغلي مطوري أكبر أحد العقاري، لالستثمار مراكز 2020-أعلنت دیسمبر من األول في                   القاهرة
متاحة اجمالیة وبمساحة تقریًبا، مربع متر 64,000 تتجاوز مساحة على سنتر، تاون یقام .2020 دیسمبر من األول في سنتر تاون                      افتتاح

  للتأجیر تتجاوز 25,000 متر مربع، ویخدم أكثر من 2 ملیون مواطن یعیشون ویعملون في نطاق المول.
 

شهر 18 من اقل في الدولة مع بالتعاون تنفیذه من االنتهاء تم أي 2019؛ أغسطس من بدایة سنتر تاون تطویر في بدأت قد مراكز أن                            ُیذكر
  ویقع على تقاطع الطریق الدائري مع طریق القاهرة-اإلسماعیلیة بالقرب من محطة مترو عدلي منصور ومحطة أوتوبیس السالم الجدیدة.

التجزئة ومتاجر منافذ من متنوعة باقة سنتر تاون ویضم مصري، جنیه ملیون 260 سنتر تاون استثمارات تتجاوز أخرى، ناحیة                     من
LCو ماركت هایبر كارفور منها المنزلیة، واألجهزة واإلكسسوارات والترفیه وااللكترونیات التجمیل ومستحضرات والمالبس               واألغذیة،

  وایكیكي، وأكتیڤ، وسیرامیك السالب وغیرها.
 

مدخل لها والتي المختلفة التسوق وجهات من سنتر تاون ُیعد " مراكز: لشركة المنتدب رمزي-العضو باسل السید/ یقول ذلك على                      وتعلیقًا
یخدم حیث المنطقة، تلك في التجزئة تجربة من المول یغیر أن المتوقع ومن القاهرة-اإلسماعیلیة. وطریق الدائري الطریق من                    مباشر
مع المنظمة التجاریة المراكز نقص ان والشروق. عرابي لمنطقتي وصوًال شمس وعین والسالم الجدیدة والنزهة السویس جسر                   مواطني
وایكیكي، LCو السالب ومصطفى كارفور وشركائها مراكز لشركة المحفزات أهم من كان المنطقة تلك في العالیة السكانیة الكثافة                    وجود
لكافة ممتعة تجربة یوفر حیوي مجتمعي مركز سنتر تاون إن المنطقة. تلك في المبعثرة التجزئة لمتاجر كبدیل منظم تجاري مركز                      إلقامة

  أفراد االسرة المصریة، ویلبي احتیاجات المجتمعات المحلیة تحت سقف واحد"

 من ناحیة أخرى، اتخذت مراكز على مدار العام عدًدا من الخطوات االستباقیة لدعم سالمة موظفیها وعمالئها والمجتمع بشكل عام من
 خالل االلتزام بأقصى التدابیر الوقائیة للتخفیف من انتشار COVID-19، كما نفذت الشركة أیًضا عدد من االستراتیجیات لتقلیل أي

 تداعیات قد تنشأ نتیجة إنجاز مشروعاتها المتعددة، حیث حرصت مراكز على مواصلة أعمال البناء في كافة مشروعاتها في جمیع أنحاء
 مصر.

المشروعات من عدد على وتركز جنیه ملیار 20 قیمتها تتخطى مصر في استراتیجیة استثماریة خطة تنفذ مراكز أّن اإلشارة                     تجدر
مول مصر في مراكز مشروعات أحدث وكان عام، كل للتسوق جدید مول افتتاح مع األخرى، المصریة والمحافظات القاهرة في                     الرئیسیة

 طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019، باإلضافة لمول القطامیة ومول المنصورة اللذان سیتم افتتاحهما خالل العامین التالیین.

 -انتهى-
 

 



 

 
 
 

 نبذة عن شركة مراكز لالستثمار العقاري:
شركات كبرى من وُتعد األوسط، الشرق في التجاریة الموالت وإدارة تطویر في المتخصصة الشركات كبرى السعودیة، الحكیر فواز مجموعة شركات إحدى هي العقاري لالستثمار                          مراكز
مول مشاریعها أبرز الشركة أقامت مصر. في المتكررة اإلیرادات أعلى تحقق التي المشروعات من متمیزة بمحفظة الشركة تتمتع مصر. في االستخدامات متعددة المشروعات                         تطویر
متعدد Di5trict مشروع إلى باإلضافة أكتوبر، من السادس مدینة في سكنیة أبراج أول ُیعد الذي AEON مشروع الشركة مشروعات قائمة تتضمن كما القاهرة، غرب منطقة في                            العرب

  االستخدامات في القطامیة الجدیدة ومول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2018، وتاون  سنتر ومول المنصورة الذي من المقرر افتتاحه قریبا. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة:
www.marakez.net  
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