
 

 
  االفتتاح في الموعد المحدد له في نهایة سبتمبر المقبل

 "ماجد الفطیم" تسّلم المستأجرین في "سیتي سنتر ألماظة" متاجرهم خالل حفل
  رسمي في موقع المشروع

 
●30 في الفتتاحه له المرسومة الخطط وفق ألماظة" سنتر سیتي "مركز في العمل               یسیر

 سبتمبر 2019
والمطاعم● التجزئة متاجر من متنوعة مجموعة ألماظة" سنتر سیتي "مركز            یضم

 والمرافق الحیویة والترفیهیة على مساحة إجمالیة تبلغ 103.000 متر مربع.
من● العدید یضم حیث العصریة، للحیاة مثالیة وجهة الجدید التسوق مركز             سیكون

الترفیه ومركز ماركت" هایبر "كارفور ذلك في بما الرائدة الرئیسیة التجاریة             العالمات
 العائلي "ماجیك بالنیت" وصالة "فوكس سینما" األولى في المنطقة.

 
مراكز وإدارة تطویر مجال في الرائدة الشركة الفطیم"، "ماجد أعلنت :2019 22 یولیو مصر،                القاهرة،
وآسیا، وأفریقیا األوسط الشرق منطقة مستوى على والترفیه التجزئة ومنشآت المتكاملة والمدن              التسوق،
أقیم رسمي حفل خالل متاجرهم القاهرة في ألماظة" سنتر "سیتي مركز في المستأجرین تسلیمها عن                 الیوم،

  في موقع المشروع.
 

شهر من 30 في الزوار أمام رسمیًا أبوابه لیفتح له المرسومة الخطط وفق یسیر المركز أن الشركة                   وأكدت
و متنوعة مجموعة ویضم مربع متر 103.000 تبلغ إجمالیة مساحة المشروع ویغطي المقبل.               سبتمبر
بتجارب االستمتاع والسیاح للزوار یضمن مما الترفیهیة، والمرافق والمطاعم التجزئة متاجر من              ممیزة

 عصریة تثري أسلوب حیاتهم.
 

مرموقة تجاریة 260عالمة من أكثر وسیضم هلیوبولیس، مدینة قلب في ألماظة" سنتر "سیتي مركز                یقع
إم" آند وإتش أرماني" و"إمبوریو بوس" و"هوغو "دسكوارد2" ذلك في بما والعالمیة المحلیة األزیاء                من
الترفیهیة والمرافق المطاعم من مجموعة جانب إلى "إیجو" و دوتي" و"ماسیمو و"زارا"              و"هاملیس"
مركز ذلك في بما رئیسیة متاجر العصریة والحیاة التسوق وجهة تضم ذلك، إلى إضافة                واالستثنائیة.
بالنیت" "ماجیك العائلي الترفیه ومركز مربعًا مترًا 13.040 مساحته تبلغ الذي ماركت هایبر               كارفور
سینمائیة بعروض والسیاح الزوار سیستمتع ذلك، إلى باإلضافة مربعًا. مترًا 1800 مساحته تبلغ               الذي

 استثنائیة مع افتتاح أولى صاالت "سینما فوكس بـ 16 شاشة" في المنطقة.
 

رؤیتنا تقوم " العقاریة: الفطیم ماجد لدى التسوق لمراكز التنفیذي الرئیس شقیر، غیث قال المناسبة،                 وبهذه
ونحن للتسوق. الرائدة مراكزنا لزوار استثنائیة وترفیه تسوق تجارب وتوفیر خلق على الفطیم ماجد                في
هذا بأن ثقة وكلنا المقبل سبتمبر 30 في الزوار واستقبال ألماظة" سنتر "سیتي مركز الفتتاح حقًا                  متحمسون
مع ینسجم بما التمیز، من جدید مستوى إلى مصر أنحاء جمیع في التسوق معاییر نقل في سیساهم                   المركز
تدشین أن فیه شك ال ومما یوم. كل الناس، لكل اللحظات أسعد تحقیق إلى الهادف التجاریة عالمتنا                   وعد



 

الطویل المدى على مستدامة واجتماعیة اقتصادیة منافع تحقیق في حتمًا سیساهم الحجم بهذا حیوي                مشروع
 للسكان والمجتمع المحلي بشكل عام".

 
ألماظة" سنتر "سیتي یعمل اإلیجابیة، المحصلة استراتیجیة لتحقیق الفطیم" "ماجد أهداف مع              وتماشیًا
في االستثنائي لألداء الذهبیة الفئة من LEED والبیئة الطاقة تصمیمات في الریادة تصنیف على                للحصول
المالبس وتغییر الهوائیة الدراجات لتخزین غرفة 241 المركز یضم حیث والطاقة، المیاه على               الحفاظ
لركن موقفًا 200 تخصیص تم ذلك إلى إضافة المركز. في وقتهم كامل یقضون الذین لألشخاص                 مخصصة

 المركبات الصدیقة للبیئة واألقل استهالكًا للوقود.
 

LED ألضواء الحصري االستخدام المركز؛ في االستدامة تعزیز على تركز التي األخرى المیزات               وتشمل
خالل اعتمد قد المركز وكان للشحن. منافذ توفیر إلى باإلضافة الكهربائیة السیارات بركن خاصة                ومواقف
االمتثال ألماظة" سنتر "سیتي في المستأجرین من وسیطلب تدویرها، المعاد المواد على تشییده               مراحل
بما والكهرباء المیاه استهالك بترشید والخاصة LEED والبیئة الطاقة تصمیمات في الریادة نظام               لمتطلبات

 یتماشى مع معاییر االستدامة.
 

مرور حركة لتسهیل مصري جنیه ملیون 500 من أكثر استثمر ألماظة" سنتر "سیتي أن بالذكر                 الجدیر
السیارات انتظار أماكن توفیر في و المركز إلى وآمن سلس بشكل الوصول من وتمكینهم الزائرین                 وتنقالت
فوق للمشاة جدید جسر بناء وكذلك السویس طریق التطویر عملیة وشملت للمركز . المروریة               والمسارات

 شارع الثورة، لتوجیه حركة المرور بأمان وفعالیة من وإلى المركز.
 

 - انتهى -
 

 
 

كیان مع االلتباس لتفادي اختصاره أو تقصیره عدم ویجب الفطیم"، "ماجد هو الشركة لهذه القانوني االسم للمحرر:                   مالحظة
 تجاري آخر.

 إخالء المسؤولیة:  جمیع الحقائق واألرقام الواردة في هذا اإلصدار دقیقة في وقت إصدارها.
 
 

  نبذة عن ماجد الفطیم
المتكاملة والمدن التسوق، مراكز وإدارة تطویر مجال في الرائدة الشركة وهي ،1992 عام الفطیم" "ماجد شركة تأسست                   

 ومنشآت التجزئة والترفیه على مستوى الشرق األوسط وإفریقیا وآسیا.
 

بتغییر حلم الذي الفطیم، ماجد السید أسسها رؤیة نتیجة جاءت التي اإلنجازات، من بالعدید الفطیم" "ماجد نجاح قصة                    وتحفل
من العدید عبر تتجّسد الرؤیة تلك مالمح بدأت وقد یوم". كل الناس، لكل اللحظات "أسعد لتحقیق والترفیه التسّوق                    مفهوم
العالم حول سوقًا 15 عبر بعدها لتتوّسع المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في أوًال افتتاحها تم والمبتكرة، الحدیثة التسّوق                    مراكز
منطقة في الخاصة للمؤسسات (BBB) استثماریة درجة أعلى المجموعة نالت وقد موظف. ألف 44 من أكثر بها                   ویعمل

 الشرق األوسط.
 

المشاریع من العدید إلى باإلضافة متكاملة مدن مشاریع وأربعة فندقًا و13 تسّوق مركز 24 الیوم الفطیم" "ماجد وتدیر                    تمتلك
سنتر"، "سیتي ومراكز مصر"، و"مول اإلمارات"، "مول الفطیم"، "ماجد لشركة التابعة التسّوق مراكز وتتضّمن اإلنشاء.                 قید
أّن كما الشارقة. حكومة مع بالشراكة تسّوق مجّمعات أربعة إلى باإلضافة سنتر"، سیتي "ماي المجتمعیة التسوق                  ومراكز



 

"ماجد وتدیر وآسیا. وإفریقیا األوسط الشرق مستوى على سوقًا 38 في "كارفور" السم الحصري االستخدام امتیاز                  للشركة
  الفطیم" أكثر من 258 متجرًا في 15 دولة.

 
عائلي ترفیه مركز 37 إلى باإلضافة لها، التابعة سینما" "ڤوكس صاالت في سینما شاشة 355 الفطیم" "ماجد تدیر                    كما

  "ماجیك بالنیت" في المنطقة، والعدید من المنشآت الترفیهیة المبتكرة مثل "سكي دبي"، و"سكي مصر"، وغیرها.
 

االستهالكیة، االئتمانیة البطاقات بإصدار والمتخصصة التمویل خدمات شركة "نجم" لشركة األم الشركة هي الفطیم"                و"ماجد
والعالمات األسماء أبرز من عددًا تدیر الداخلیة الدیكورات و المنزلیة المفروشات و باألزیاء متخصصة وشركة                 وشركة
و باریل" آند و"كریت أثلیتیكا" و"لولولیمون سینتس" و"ُأول فتش" آند "أبیركرومبي مثل والموضة األزیاء عالم في                  التجاریة
"ڤیولیا"، شركة مع مشترك مشروع خالل من "إینوڤا" المرافق إدارة شركة الفطیم" "ماجد وتشّغل هذا موند". دو                   "میزون
منطقة في المعتمد غیرل" "أمریكان و "لیغو" متجر حقوق المجموعة وتمتلك البیئیة. الموارد إدارة مجال في الرائدة                   العالمیة

 الشرق األوسط كما أنها تعمل في قطاع األطعمة والمشروبات من خالل شراكة استثنائیة مع "غورمیه غلف".
www.majidalfuttaim.com 
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