
أول مول للذهب و الجمال في القاهرة الجديدة



روك جولد
فكرة من ذهب

روك جولــــد اول مــــول يجمــــع بيــــن الذهــــب والجمــــال فــــي 
مــكان واحد ألول مرة في مصر

تــم تصميــم روك جولــــد مــــول علــى يــد نخبــة مــن كبــــار 
المصمميــــن العالمييــن ليصبــح هــو الوجهــــة الرئيســية لــكل 

ما يخص المرأة لتجربة تسوق ال مثيل لها 
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موقع استراتيجي
يتميز روك جولد بموقعه في قلب القاهرة الجديدة بالجولدن سكوير، على امتداد شارع بن زايد، 

على بعد دقائق من الجامعة األمريكية بالقاهرة

محاطة بالمجمعات السكنية المتميزة مثل:

ماونتن فيو 2
ليك فيو ريزيدنس

سوديك فيليت وإيستاون
ميفيدا 

هايد بارك



40,000
م2

إجمالي المساحة المبنية

3,000
م2

الندسكيب

250+
مكــان

لوقوف السيــارات

4,000
م2

كافهات ومطاعم

2023
ديسمبر

التسليم

9
مناطق داخلية للجلوس

7
ســــاللم

7
مصـــاعد

5
طوابــق + روف

12,000

محالت تجارية

م2

6,000
م2

المساحة لكل طابق

100
اكتر من

محالت ذهب

روك جولد في ارقام





ألنها تحتاج دائًما إلى المزيد

الذهب والمجوهرات 
المجوهرات للسيدات تعني الفخامة واألناقة وهى رمز لألنوثة، حيث تضيف المجوهرات لمسة من 

الرقى التي تشعرهم بالسعادة. مما يجعل روك جولد المول االمثل لرواد الذهب والمجوهرات

إمكانية الوصول
يتميز روك جولد مول بموقع استراتيجي بالقرب من اهم المعالم 

فى قلب القاهرة الجديدة.

 وقت ممتع 
روك جولد يقدم مجموعة من المطاعم والكافيهات ذات الطابع 

الرفيع والممتع لمزيد من االوقات السعيدة والذكريات الرائعة

الفخامة
تم تصميم هذا المشروع ليتسم بالذوق والفخامة مع األناقة 

والراحة التي معها ستسعد بتجربة مختلفة.

منطقة العاب لالطفال
إتاحة الفرصة لألمهات لالستمتاع برحلة متميزة للتسوق من خالل 

تخصيص منطقة العاب لألطفال

 تجربة تسوق فريدة
روك جولد مول يوفر رحلة تسوق ممتعة مع مجموعة واسعة 
من الماركات والعالمات التجارية التي تقدم كل ما تريده المرأة.

الجمال 
يوفر روك جولد مول كل ما يخص المرأة من صالونات وعيادات 

ومنتجات تجميل وسبا و جيم مجهز على اعلى مستوى  



رحلـــة تســوق ال مثيـــل لهــا



مكان ذو قيمة

ــراء  ــتقبلية لش ــة المس ــو الوجه ــول ه ــد م روك جول
الذهب، فهو يحتوي على 60 محل ذهب يناسب رقى 

واناقة رواد الذهب والمجوهرات 



مجموعة من الماركات و العالمات التجارية المختارة 
تناســــب جميــــع االذواق 

نظاراتساعاتمجوهرات

مالبس سواريه



اجواء فريدة
ــم  ــن المطاع ــة م ــة متنوع ــدم مجموع ــد يق روك جول
الراقيــة و المطابــخ العالميــة كل منهــا يقــدم اجــواء 

خاصة لتجربة عشاء خالبة  



العناية باالظافر

سباعيادات تجميل عالمها الخاص
عالــم خــاص مــن االســترخاء ليوفــر خدمــات فريــدة مــن 
مراكــز وعيــادات ومنتجــات للتجميــل وســبا، وكأنهــا 

فى مملكتها





تجربة تسوق ممتعة

تجربة تسوق ذهبيةمنطقة العاب لألطفال

الترفيه والتسلية جزًءا من تجربة تسوق األمهات ، مع توفير منطقة امنة وممتعة لألطفال



جاكوزيجيم للسيدات

لحياه افضل
مفهــوم جديــد مــن التفــرد يقدمــه روك جولــد لجميــع 

النساء ليشعرن بالثقة.

تــم تصميــم جيــم للســيدات ليكمــل رحلــة التســوق مــع 
توفير نمط حياه صحي



محالت الشوكوالتةمحالت الزهوربنوك وماكينات الصراف اآللي



لحظات
نابضة بالحياه

لحظات رائعة مع اجواء لطيفة من الموسيقى 
وأجواء نابضة بالحياة مع االستمتاع بالعشاء الفاخر 



مخططات المبنى



Ben Zayed Axis

 منطقة مطاعم

مطاعم وكافيهات

محالت تجارية

78 الي 636 م2
47 الي 636 م2

ارضي منخفض



Ben Zayed Axis

سوق الذهب

محالت ذهب

منطقة بنوك

انشطه مقطرحة:

مقهى
عطور

شوكوالتة
ساعات

ارضــي

26 الي 134 م2
288 م2

41 م2



Ben Zayed Axis

Branded Coffee Shop

سوق الذهب

محالت ذهب

مقهى

انشطه مقطرحة:

صالون تجميل
صالون األظافر

مستحضرات التجميل
نظارات / ساعات

اول
27 الي 119 م2

238 م2
53 الي 127 م2

Phase 2Phase 2



Ben Zayed Axis

منطقة الجمال

منطقة مطاعم وكافيهات

مراكز تجميل

عيادات تجميل

محالت األزياء

مستحضرات التجميل

الثانــي

227 م2
131 الي 685 م2

62 الي 73 م2
62 الي 1038 م2

65 الي 131 م2



Ben Zayed Axis

منطقة الجمال

منطقة العاب لالطفال

المطبخ واألدوات المنزلية

مراكز تغزية

محالت مالبس رياضة

جيم للسيدات

الثالــث

685 م2
685 م2

62 الي 131 م2
62 الي 73 م2

2557 م2



Ben Zayed Axis

منطقة مطاعم فاخرة

مطعم فاخر

منطقة خدمة خاصة بالمطعم

منطقة أوبن إير

روف

608 م2
187 م2
887 م2



المرافق
أنظمة األمان كالمتبعة في البنوك

أجهزة إطفاء وإنذار حريق

التشغيل والصيانة

المبنى صديق لذوي الهمم

تكييف مركزي

أماكن لوقوف السيارات ( 250+ سيارة)

خدمة صف السيارات



نبذه عن
فــي شــركة البطــل للتطويــر العقــاري، لســنا موظفيــن ولكننــا عائلــة تكبــر يوًمــا المطور العقاري

بعــد يــوم بأفرادهــا مــن المهندســين المصرييــن الذيــن ولــدوا وعاشــوا فــي هــذه 
األرض وأصبحــوا مطــوري عقــارات لديهــم شــغٌف باالســتثمار فيهــا وتحويلهــا إلــى 

منشآت ومباٌن على أعلى مستوى.

منذ 1978
وعلــى مــدار أكثــر مــن 40 عاًمــا مــن العمــل المتواصــل، قمنــا بإنشــاء مجموعــة 

متنوعة من المشاريع العقارية المميزة.

5 وجهات
توســعت شــركة البطــل للتطويــر العقــاري وامتــدت مشــروعاتها إلــى المــدن 
ــة  ــروعات عقاري ــور مش ــئ وتط ــركة وتنش ــك الش ــث تمتل ــر، حي ــي مص ــدة ف الجدي
ــر، والعبــور، والقاهــرة  متميــزة فــي مناطــق هليوبوليــس، والســادس مــن أكتوب

الجديدة، واآلن لدينا موقًعا مميًزا في العاصمة اإلدارية الجديدة.



المقر الرئيسي: 59 الملتقى العربي
شيراتون هليوبوليس – القاهرة ، مصر.

تليفون: 
الخط الساخن:

www.elbatal-egypt.com

االتصال بنا

(+2 ) 02 206 44 444
19502


