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 خبر صحفي
  

 

 اتزااكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في مصر تحتفل بعام آخر من اإلنجمر

 ةبالسوق المحلي شركائها والنجاح مع

والكشف عن  Green Starالمستأجرين الفائزين بجائزة النجمة الخضراء  عنالحفل تضمن اإلعالن 

 9102مول مصر وتأكيد افتتاح سيتي سنتر ألماظة خالل  افتتاحأهم إنجازات ماجد الفطيم ومنها 
   

الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، ماجد الفطيم، نظمت  -7102ديسمبر  17القاهرة في 
سيا، حفاًل كبيرًا ضم وآ وأفريقيامنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط المجتمعات و و 

راض أهم واستع ،7102 لالحتفال مبكرًا بنهاية ةمراكزها التجارية وشركائها بالسوق المحليمستأجري 
 ، ومنهم السيد/في مصر ماجد الفطيم أعضاء فريق إدارة. حضر الحفل اإلنجازات التي تمت خالل العام

العضو  فيتور نوجويرا، والسيد/ الفطيم العقارية في مصر؛مي لماجد الرئيس اإلقلي، عبد هللا النقراشي
أمجد عبد  والسيد/ ؛مدير أول مول مصر، رشا عزب والسيدة/ لمراكز التسوق بالمنطقة الغربية؛ المنتدب

جيداء  والسيدة/ ؛مدير سيتي سنتر اإلسكندرية، مصطفى خليف والسيد/ ؛مدير سيتي سنتر المعاديهللا، 
مدير أول ق سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر اإلسكندرية؛ والسيد/ أحمد البشري، مدير تسوي، الشناوي 

  التأجير.  إدارة 
      

، 7102 قها خاللماجد الفطيم أهم اإلنجازات التي تمكنت الشركة من تحقي إدارة توخالل االحتفال، أعلن
استمرار التأكيد على مع ة، ومن أهمها افتتاح مول مصر، كبرى مشروعات ماجد الفطيم في السوق المحلي

في لمتميزين لقائمة المستأجرين اشركات التجزئة  من كبرى  أكبر لضم عدد 7102في  سعي الشركة
 مجاالت الموضة والترفيه واألغذية والمشروبات.  

 
لمراكز التسوق  العضو المنتدب فيتور نوجويرا، السيد/، يقول 7102كة خالل وتعليقًا على إنجازات الشر 

والمجتمعات  تطوير وإدارة مراكز التسوق  اتشركماجد الفطيم: "باعتبارنا كبرى  - بالمنطقة الغربية
تدرك ماجد الفطيم أهمية التعاون مع  سيا،آومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا و 

لقطاع التجزئة  جديدة، ووضع معايير لمجاالت، الكتشاف فرص وآفاق مبتكرةشركاء متميزين في كافة ا
من األعوام المثمرة والمليئة  7102. لقد كان عام ةالتنوع الهائل مثل السوق المصريب في سوق يتمتع

ر، حيث شهد هذا العام افتتاح مول مصر في مارس بالنجاحات واإلنجازات لماجد الفطيم في مص
ماجد  نعمل اآلن فيأسعد اللحظات لكل الناس كل يوم،  تحقيق نستكمل مسيرتنا فيالماضي. وحتى 



 
 

 
 

 

 

2 
 

. إننا نتطلع كذلك وبكل 7102المزيد من المفاجآت التي سيتم اإلعالن عنها خالل  على تقديم الفطيم
وتواجدها  الشركة، والذي يمثل أيضًا خطوة هامة لمسيرة 7100حماس الفتتاح سيتي سنتر ألماظة عام 

 "ة.في السوق المصري
     

 5,6ة واعدة فيما يتعلق بقطاع التجزئة في القاهرة، حيث سيقوم بخدمة يقع سيتي سنتر ألماظة في منطق
العالمية، ويضم ، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من أرقى المتاجر والماركات قةمليون ساكن من سكان المنط

ڤوكس »متجر تجزئة ألرقى العالمات التجارية المحلية والعالمية والمتاجر الراقية، وصالة  011أكثر من 
باإلضافة متر مربع.  0.211ائلي على مساحة شاشة ومركز ماجيك بالنيت للترفيه الع 05تضم « سينما

كل من سيتي سنتر المعادي وسيتي  لذلك، أعلنت ماجد الفطيم عن استمرار التوسعات والتجديدات في
ليضم المركزان المزيد من العالمات التجارية الشهيرة والمنشآت سنتر اإلسكندرية على مدار العام القادم، 

 بهما.   الفريد الجديدة التي تضاف لمزيج التجزئة
 

عبير عن تقديرها للمستأجرين الذين تالو  مشاركة أسعد اللحظات وأخيرًا، وفي إطار رغبة ماجد الفطيم في
مستوى رضاء العمالء واالستدامة البيئية وااللتزام ب فيما يتعلقتمكنوا من المحافظة على معايير الشركة 

التي تم  Green Starبالمعايير والتعليمات اإلدارية، اخُتِتم الحفل بمراسم توزيع جائزة النجمة الخضراء 
 .   الذكر سابقةطبقًا للمعايير قاموا به ين جائزة خاصة عن أفضل أداء خاللها منح المستأجرين الفائز 

 
 – انتهى -

 

  للمزيد من االستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ:

بريد الكتروني:  - ، أو مي محسنengy.emad@traccs.netبريد الكتروني:  - تراكس بي آر: انجي عماد
mai.mohsen@traccs.net 

 

االسم القانوني لهذه الشركة هو "ماجد الفطيم"، ويجب عدم تقصيره أو اختصاره لتفادي االلتباس مع كيان مالحظة للمحرر: 
 تجاري آخر.

 
 في هذا اإلصدار دقيقة في وقت إصدارها.جميع الحقائق واألرقام الواردة إخالء المسؤولية: 
  عن "ماجد الفطيم"

، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة 0007تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 
 .وآسيا ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط و إفريقيا

 

mailto:engy.emad@traccs.net
mailto:mai.mohsen@traccs.net
mailto:mai.mohsen@traccs.net


 
 

 
 

 

 

3 
 

العديد من اإلنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" ب
أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجّسد عبر العديد "تحقيق تغيير مفهوم التسّوق والترفيه لب

سوقًا حول  06من مراكز التسّوق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أواًل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوّسع بعدها عبر 
( للمؤسسات الخاصة في BBBدرجة استثمارية ) ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى 00العالم ويعمل بها أكثر من 

 منطقة الشرق األوسط.
 

فندقًا وثالثة مشاريع مدن متكاملة باإلضافة إلى العديد من  07مركز تسّوق و 70تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 
و"مول مصر"، ومراكز "سيتي  لشركة "ماجد الفطيم"، "مول اإلمارات"، المشاريع قيد اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التابعة

سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، باإلضافة إلى أربعة مجّمعات تسّوق بالشراكة مع حكومة الشارقة. 
سوقًا على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير  02كما أّن للشركة امتياز االستخدام الحصري السم "كارفور" في 

 دولة.  06متجرًا في  701" أكثر من "ماجد الفطيم
 

مركز ترفيه عائلي  31شاشة سينما في صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة إلى  722كما تدير "ماجد الفطيم" 
و"سكي مصر"،  "أوربي دبي" "ماجيك بالنيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي"،

 وغيرها. 
قات االئتمانية االستهالكية المتخصصة بإصدار البطاو  "نجم" شركة خدمات التمويل ماجد الفطيم" هي الشركة األم  لشركةو"

، وشركة متخصصة باألزياء واألناقة تدير عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجارية في عالم األزياء والموضة مثل 
. كما تعتبر "ماجد و "مايزون دو موند" وليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل""أبيركرومبي آند فتش" و"ُأول سينتس" و"لول

الفطيم" الشركة األم لوحدة أعمال خاصة بالعناية والرعاية الصحية تضّم شبكة مراكز "سيتي سنتر كلينيك". هذا وتشّغل 
 ا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارديولي"ڤ"ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إينوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شركة 

المعتمد في منطقة الشرق األوسط كما أنها تعمل في قطاع  . وتمتلك المجموعة حقوق متجر "ليغو" و "أمريكان غيرل"البيئية
 األطعمة والمشروبات من خالل شراكة استثنائية مع "غورميه غلف".

www.majidalfuttaim.com 
 

 تابعونا على:
  https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim  
  twitter.com/majidalfuttaim://https    
  futtaim-al-www.linkedin.com/company/majid://https      

  https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim  
  https://www.instagram.com/majidalfuttaim 
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