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الموقع الجغرافي

ساعات العمل

كارفور

مول مصر

سكي مصر

ڤوكس سينما

المواعيد تحدد حسب برامج عرض األفالم اليومية ، لمزيد من المعلومات

www.voxcinemas.com

ماجيك بالنت

السبت إلى األربعاء

األحد إلى األربعاء

السبت إلى األربعاء

الخميس - الجمعه

الخميس - الجمعه

الخميس - الجمعه

طوال أيام االسبوع

١٠:٠٠ صباًحا إلى ١٠:٠٠ مساًءا

١٠:٠٠ صباًحا إلى ١١:٠٠ مساًءا

١٠:٠٠ صباًحا إلى ١١:٠٠ مساًءا

١٠:٠٠ صباًحا إلى ١١:٠٠ مساًءا

١٠:٠٠ صباًحا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل

١٠:٠٠ صباًحا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل

٠٨:٣٠ صباًحا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل



دروب كيك
سن اند ساند

فيال
كرسيبي كریم

سيتم افتتاحه قریًبا

كارت هدیتي

ألن العثــور علــى الهديــة المثاليــة ليــس ســهاًل ، مول مصــر بيقدم لك 
كارت هديتــي و هــو المزيــج المثالــي بيــن التفكيــر والمرونــة بســبب 
تنــوع العناصــر والفئــات فــي المــول. ســواء كانــت هديــة عيــد ميــالد ، 
أو مناســبة خاصــة ، أو هديــة شــكر ، أو حتــى مفاجــأة عيــد زواج ، كارت 
هديتــي مــن مــول مصــر يقــدم شــيء يناســب كل ذوق. ليــس كذلــك 
فقــط، كــرت هديتــي صالــح لمدة عام ) ١٢ شــهًرا ( فــي معظم المتاجر 

وفــي أي مــول مــن ماجــد الفطيــم.



الــدور األول

الــدور الثاني



ابو عوف2518 - 2519
امتنان1009
المحمصة اللبنانية1010
باتشى1018

باسكن روبينز2503
بينك بيرى1027
دانكن دونتس1108
دیب اند دیب2111

كرسيبي كریم231٦
كولد ستون1109
 محمصة النجار111٦

هاوس أوف كوكوا2032
یوجيز2071

أتيباسي131٦
اسيبریسو الب204٦
امبوریو أرماني كافيه2223
بریوش دوري1409
بول1223
بينوز1208
ستارباكس130٦
ستارباكس2047
البوار كافيه2201
نسبرسو1218

ابن البلد1408
أبو السيد140٦
بوسبورس1402
 بوتشيرز برجر \ تشيكن2319

أند ریبس
بيت العز1407
بيتزا كلوب2042
تشيليز240٦
تيدز1401

تى جى اي فرایدایز2045
دسوقي & صودا2402
سيزلر2318
كاسبر اند جامبينيز1405
كانتري هيلز2018
السيتا2042
لبش2407
موكاي1404
ميلت1030
مينس برجر2012
وان أوك2317

اسيان كورنر2505
العمدة2511
بافالو برجر2517
باندا هاوس2501
برجر كينج2518
بيتزا هت2509
تشيكن فيال2514
حارة بروكلين2513
طربوش250٦
كوك دور2510
كيلو كباب2512
مانشو وك251٦

ماكدونالدز2009
هاردیز2507
2508KFC

للــون با لخریطــة  ا علــى  لــدور  ا تحدیــد 

أطعمة ومشروبات

مطاعم متخصصة / حلویات

المقاهي

المطاعم

اسم المتجر  اسم المتجر    رقم المتجر  رقم المتجر

الدور األولالدور الثاني

الوجبات السریعة



أثليتيس كو1038
ادیداس232٦
ادیداس كيدز2105
ادیداس أورجينالز1313
ارینا2048
أكتيف2040
أنتا سبورتس2314
انترسبورت1005

بوما2327
جو سبورت1002

دروب كيك205٦
ریبوك2051
روك بورت2225
سكيتشرز202٦
فيال2055
سن اند ساند102٦
سكيتشرز كيدز2049
فت صول1214
ماكس ماصيل2315
نيو باالنس2050
نایكي1312

باتا20٦4
باندورا1219
بارفوا1224
بایلس1058
بيكسى210٦
تاى شوب1012
تشارلز و كيث1303
جليتر2025
جيوكس2053
داليدریس أكسسوریز1125
دیجافو105٦
سكاربا2208
شو1102

سواروفسكى2215
شو رووم1101

فارنا1057
كات & هش بابيز2323
كليرز1311

كونفيرس2321
لو فوال203٦

أزیــاء و موضة

ریاضة و ترفيه

اليزابيتا فرانكي2059
انترفي20٦5
برومود1037
بالن-بي20٦7
بونت روما1328
بي بي1034
بيليف110٦
بيرال2310
بينكو2219
بيال دونا1032
 تالى ویجل1055
توینست ميالنو2305
تيامو1207
جيري ویبر1327
جينيفر1104

حجابى2073
دیزیجوال132٦
سارة العمري1325
سترادیفاریوس1048
سكارف هوم20٦8
فيميناین2110
كارینا1004
ليبسي لندن1039
مستك2211
ميلو1324
 هاوس اوف مودا2228

براند هاوس2227
بن سليمان20٦٦
بول أند شارك2220
بيليني1309
تاى هاوس1129
تاون تييم2120
جانت1320
جاكامان121٦
دانيل هيشتر1122
ستيل20٦1
سيفنتى1205
كونكریت1014
كوب2107
ال كرافات1121

ال مارتينا2328
ناجا هوم1211
نيو بورن1131
هوجو بوس2221
یوتيرن1053

أزیاء - نسائية

أزیاء - رجالية

أزیــــاء - اكسسوارات
حـقـــائــب - أحــذیــة 

للــون با لخریطــة  ا علــى  لــدور  ا تحدیــد 

الدور األولالدور الثاني

اسم المتجر  اسم المتجر    رقم المتجر  رقم المتجر



اتش & ام1017
أرماني اكس شانج1321
أميریكان ایجل1049
امبوریو أرماني2222
ال سى وایكيكى1119
ال سى وایكيكى1119
أور112٦
ایروبوستال1314
ایجو2304
بيرشكا1044
بریمودا1105

بولو رالف لورین230٦
بول & بير1227
بيفرلى هيلز بولو كلوب2212
تومي هيلفجر1042
تيمبرالند2054
داليدرس1013

دیسكوارد2303
دیفاكتو1015
ریفين1212
رید تاج1001

زارا1222-1221
سبرینجفيلد & روكي2052
فيليب بلين2302
قطونيل100٦

كارل الغرفيلد2058
كاليوبي1310
كالفين كالین1043
كلو2077
كویك سيلفر2322
الكوست1318
ليفایز2325
ماركس اند سبنسر1019
ماسيمو دوتي1221
ماتاالن122٦

1007 Bماكس
موباكو120٦
هارمونت اند بلين2117
یو اس بولو1317

اوریجينال مارینز2108
اوكایدى2017
بومبيلو220٦
یویو الصياد2109
 ليتل كونكریت2015

أزیاء - نسائية / رجالية

أزیاء - أطفال / حوامل

إتام النجرى1128
اویشو1329
ایه تو زى النجيرى1210
ماري فرانس1217

الفا اوبتيكس2013
اي فاشون أوبتيكس2230
بركة للبصریات2214
بلو ایز1061
جولي اوبتيكس2070
جووج2030
سي اند كو1323
صن جالس هوت1225
هابى فيجين1023
مغربي1302

الجاال1209
المواردى1022
الجوهرة1203
بى تى سى1118
جالمور2034
جوفيال2112
داماس2226
دیاموند الند1201
شوشا2037
طلعت السرجاني1016
فاتن سعد اهلل2035
فيلوباتير باالس2216
كمار للساعات1113
الزوردى1060
لينك1123
ميس أل1220

رضوان ماردیني2123
سيدا2080
سيدار2069

مالبس داخلية / سباحة

بصریات / نظارات شمسية

الساعات و المجوهرات

 خياطة / أقمشة

اسم المتجر  اسم المتجر    رقم المتجر  رقم المتجر

للــون با لخریطــة  ا علــى  لــدور  ا تحدیــد 

الدور األولالدور الثاني



احمد و عبده2010
الشریف بوتيه2229
العود العربى1204
انجلوت1322
باث أند بودي وركس1215
بيكي باربر2019
دایت دایریكشن1112
دیبوراه1124
ذا بودي شوب1301
 زو سكن1032

سانت لوران2301 أ
صيدلية رشدي10٦2
عبد الصمد القرشى2074
فلورمار1020

النكوم2301 ب
ميك اب فورایفير1307
مزایا1051
وجوه1305

 صيدليات / صحة وجمال /
عطور / مستحضرات تجميل

 الكترونيات / مستلزمات منزلية
/ كمبيوترات / موبایالت

ال جي2118
العربي2114
امارات ستور2204
أوبو2117
بوش2072
 بوز2209
بي تك2027
ترید الین1319
تكمارت2203
دریم 21152000
رایة1114
سلكت1011

شرف دي جي2202
فيرجين ميجاستور2324
موبایالتي2113
مي211٦
مينيسو2114
هواوي2205

أثــاث منزلي / سجاد

أميریكان فيرنيتشر2038
أوضة2028
أوجاوا2081
تيوليب2004
زارا هوم104٦
ست الكل2122
شيفيلد2079
قندیل مصر2119
كریستال عصفور2075
كراكول2311
كندا2039
كوركماز2124
ال كوكيت200٦
ال زي بوي2003
مارینا هوم2029
محرز اند كریما2078
نایل هوم2007
هاي بوینت2102
هوم سنتر2002
هوم اكسيبرشن1021
هاب فيرنيتشير2041

جرافيتي كود1411
سكى مصر1031
فوكس سينما2404
ماجيك بالنيت2408
مانكي ميز2008
وورزون2312

  رقم المتجر

  رقم المتجر

  رقم المتجر

  رقم المتجر

اسم المتجر  

اسم المتجر  

اسم المتجر  

اسم المتجر  

للــون با لخریطــة  ا علــى  لــدور  ا تحدیــد 

الدور األولالدور الثاني

الترفيه



 اخر العنقود1107
ذي انترتينر1315
شوجر1052
 مكتبة الشروق2313
هامليز2103

اتصاالت1117
اورنج1111
فودافون1115
وي تيليكوم ایجيبت1110

باجز فاكتوري1033
دیلزى1202
سامسونایت1054

سنتر بوینت1007 أ
كارفور1008

تواصل معنا

خدمة العمالء : ١٦٠٠٢

اإلدارة : ٢٠٢٣٦١٢٠٠٨٣+

البريد االلكتروني :

صندوق بريد : ١٢٥٨٢ ، القاهرة ، مصر

 البنك العربى االفریقى2022
الدولى

البنك العربى2020
البنك التجارى الدولى2082
اتش اس بى سى2021
بنك القاهرة2043
بنك مصر2023
 البنك األهلى المصرى2001

 كتب / بطاقات / أدوات
مكتبية / ألعاب

للــون با لخریطــة  ا علــى  لــدور  ا تحدیــد 

الدور األولالدور الثاني

  رقم المتجر  رقم المتجر

  رقم المتجر  رقم المتجر

  رقم المتجر

اسم المتجر  اسم المتجر  

اسم المتجر  اسم المتجر  

اسم المتجر  

حقائب / منتجات جلدیة

بنوك / صرافة متاجر متخصصة  

المتاجر الرئيسية

info.moeg@maf.ae



وسائل اتصال اخري مفيدة

تتضمن الخدمات العامة :

سكي مصر
فوكس سينما

ماجيك بالنت

www.skiegy.com 

www.voxcinemas.com 

www.magicplanetmena.com/en-eg 



و  الهندية  و  العربية  االفالم  بأحدث  تمتع  الهروب،  و  االستجمام  لمحبي 
افالم هوليوود علي شاشات 2D ،3D ، 4DX ، جولد، و سينما االطفال، 
باالضافة الكبر شاشات عرض MAX screens في ڤوكس سينما. اكثر من 
متميزة  خيارات  الي  باالضافة  تكنولوجيا،  بأحدث  عرض  شاشة   21
يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  واحد.  مكان  في  المشروبات  و  للمأكوالت 

www.voxcinemas.com زيارة الموقع

زور القطب الشمالي المصري و تمتع بتجربة الجليد طوال العام في سكي 
التزحلق علي الجليد في مدرسة السكي و تمتع بالعديد من  مصر. تعلم 
االنشطة المسلية لكل فرد في االسرة في اكبر مدينة جليد في الشرق 

www.skiegy.com األوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

ماجيك بالنت هو المكان المثالي للعائلة بأكملها لقضاء يوم مليء بالمرح 
و األلـــــعــــــــاب المسـلـــيــــــة. لمــــزيد مـــن المـــعــلـــومــــــات، يرجى زيـــارة الموقع 

www.magicplanetmena.com/en-eg

 
سكي
مصـــر

ماجيك
بالنت

ڤوكس
سينما



في  العام  طوال  مغطاه  بادل  مالعب  أول  في  البادل  بتجربة  استمتع 
 Padel منطقة البالزا في مول مصر.  ،جو بادل بتقدملك مدرسة لتعليم الـ

ده باالضافة لمضارب و كور و اكتر.

أكبر  VR) و هي  و  تاج  (ليزر  بألعاب  ألعاب متخصصة  زون هي ساحة  وور 
المهمات  على  تعتمد  المالعب  األوسط.  الشرق  في   ( تاج  ليزر   ) ساحة 

المختلفة مما يجعلك تخوض معركة حقيقية في بيئة آمنة وممتعة.

أخيرًا مانكي ميز يفتح أبوابه لألطفال من سن 2 إلى 12 عاًما ، ويقدم لهم 
تجربة لن ينسوها أبًدا.هي ليست فقط ملعًبا داخلًيا بطابع الغابة ، بل هي 
الحسي.  أطفالك  تزيد من وعي  أن  تعليمية مميزة من شأنها  روعة  أيًضا 

فليبدأ المرح!

وور
زون

مانكي
ميز

بادل
كورت


