بيان صحفي

ماجد الفطيم تعلن نتائجها المالية للنصف األول من 2022
أبرز النتائج:
 ارتفاع األرباح بنسبة  %18قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  1,9مليار درهم إماراتي وزيادة اإليرادات بنسبة %15
إلى  18مليار درهم إماراتي
 ماجد الفطيم العقارية تسجل أداء قويا على مستوى منشآتها الفندقية ومراكز التسوق والمجتمعات السكنية مدفوعة بـ "تأثير إكسبو"
 ماجد الفطيم للتجزئة تسجل نموا بنسبة  %73في مبيعات المواد الغذائية عبر القنوات الرقمية وافتتحت أول متجر "كارفور" عضوي في دولة
اإلمارات
 أصدرت الشركة أول سندات مؤسسية خضراء هجينة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على الرغم من تقلبات سوق المال
 حافظت الشركة على تصنيفها االئتماني عند درجة ’ ‘BBBوفق أحدث تقارير "ستاندرد آند بورز ووكالة "فيتش" كأعلى تصنيف لشركة
خاصة في المنطقة

دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة 24 ،أغسطس  :2022نشرت "ماجد الفطيم" ،الشركة الرائدة في مجال
تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
وآسيا ،اليوم ،نتائجها التشغيلية والمالية والمدققة للنصف األول من العام .2022
وخالل النصف األول من العام الجاري الذي شهد انتعاشة اقتصادية قوية في قطاع التجزئة والترفيه ،سجلت
الشركة إيرادات بلغت  18مليار درهم إماراتي ،بزيادة بنسبة  %15مقارنة بالنصف األول من عام .2021
وارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  %18لتصل إلى  1,9مليار
درهم ،وذلك نتيجة لتميز أدائها التشغيلي المدفوع بخطط تنويع الموارد والتركيز المتواصل على االرتقاء بكفاءة
التكلفة والحجم .وتواصل الشركة تركيزها على توسيع حجم أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية .كما حافظت
الشركة على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو  62,9مليار درهم ،فيما استقر صافي
الدين عند  11,2مليار درهم.
وقال آالن بجاني ،الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة"": " :إن األداء المالي المتماسك ومعدالت
النمو المستدامة التي نواصل تحقيقها في ماجد الفطيم تعود بصورة أساسية إلى استراتيجية طويلة األمد تضع
العميل في قمة أولوياتنا ،وتستلزم منهجية مالية تمتاز باإلنضباط والقدرة على التكيف المستمر مع متغيرات
األسواق المحلية والعالمية.
وأضاف بجاني" :إن بوادر االنتعاش االقتصادي اإلقليمي التي تلوح في األفق خاصة في ظل الجهود الحثيثة
واإلجراءات الحاسمة الت ي تتخذها المؤسسات الحكومية على مستوى المنطقة تدعو للتفاؤل ،ولكن ال يمكننا
االستهانة بالتحديات الراهنة خاصة تلك المتعقلة بسالسل اإلمداد والتضخم .ومن جانبنا فإننا نؤمن بمقومات
المنطقة في مواصلة المنحنى التصاعدي للتعافي االقتصادي ،ونعمل بجد لالستمرار في لعب دورا بارزا في
تحقيق النمو المستدام على مستوى القطاعات واألسواق المختلفة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا".
وتواصل الشركة االستفادة من االنتعاش المستمر في مستويات ثقة المستهلكين في مرحلة ما بعد الجائحة،
وبدى ذلك جليا فيما نشهده من زيادة في أعداد زوار مراكز التسوق ومعدالت إشغال الفنادق وزيارات دور
السينما ومواقع الترفيه والتسلية.

كما سجلت مبيعات التجزئة معدالت نمو قوية ،مدفوعة بتزايد طلب المستهلكين على تجارب الشراء الرقمية،
حيث تستمر "ماجد الفطيم" في االستفادة من الفرص الرقمية من أجل االستثمار واالبتكار وتطوير عروضها
لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.
وتواصل الشركة اتخاذ الخطوات الالزمة للتخفيف من التأثيرات الفورية للتضخم الناجمة عن اإلجهاد الذي
تتعرض له سالسل التوريد ،مع التركيز إستراتيجيتها طويلة األجل في الوقت نفسه إلضفاء القيمة المستدامة.
أداء وحدات األعمال
ماجد الفطيم العقارية :ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة  %51إلى  2,4مليار درهم إماراتي فيما ارتفعت األرباح
قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  1,4مليار درهم ،بزيادة بنسبة  %27بالمقارنة مع
بيانات عام .2021
وارتفعت مبيعات المستأجرين في مراكز التسوق بنسبة  ،%21فيما زاد إقبال الزوار بنحو  %20إلى 100
مليون زائر بالمقارنة مع العام الماضي .كما سجلت إيرادات الفنادق نموا بقيمة  333مليون درهم مدفوعا
بالتأثير األساسي المنخفض في العام  2021نتيجة القيود التي فرضت على القدرة االستيعابية ،حيث ارتفع ك ٌّل
من معدل اإليرادات لكل غرفة فندقية متاحة ومعدل اإلشغال بنسبة  %142و %34على التوالي.
وما يزال مشروع المجتمعات السكنية الجديدة في مشروع "تالل الغاف" يلقى استحسانا كبيرا من السوق .حيث
تم إطالق مشروع حي "عاليا بيتش" و"قصور إليسيان" في شهري فبراير ومايو على الترتيب ،ويتألف من
المشروع من قصور فاخرة وحصرية وفيالت كبيرة بمساحات ضخمة ،وقد وتجاوزت المبيعات فيه  2,4مليار
درهم إماراتي ،حيث تم بيع  181وحدة مع حلول نهاية شهر يونيو الماضي.
ماجد الفطيم للتجزئة :سجلت الشركة نموا في اإليرادات بنسبة  %9لتصل إلى  14,4مليار درهم إماراتي للعام
 ،2022بينما انخفضت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  %9إلى 567
مليون درهم.
ويعزى نمو أعمال التجزئة إلى زيادة اإليرادات بقيمة  268مليون درهم إماراتي للمواقع المماثلة ،ونمو
المبيعات الرقمية بقيمة  453مليون درهم .وتعود زيادة إيرادات النصف األول مقارنة بالنصف األول من عام
 2021إلى عودة القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع معدالت السياحة بفضل تخفيف القيود على اإلجراءات
االحترازية.
وواصلت "ماجد الفطيم" توسيع حضورها على المستوى الدولي بافتتاح  18متجرا جديدا في مواقعها الجغرافية.
وتماشيا مع التحول العالمي نحو الخدمات الرقمية في قطاع التجزئة ،استثمرت الشركة في تطوير أنشطة
التجارة السريعة ،حيث شهدت زيادة بنسبة  %73في قنوات المبيعات الرقمية .كما شهد مطلع العام الجاري
افتتاح أول متجر للمنتجات العضوية في دولة اإلمارات والذي يضم أول مقهى داخل متجر مبيعات تجزئة
ومزرعة مائية.

ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما :سجلت الشركة زيادة في اإليرادات بنسبة  %56لتصل إلى 784
مليون درهم إماراتي .وارتفاعا في األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى 33
مليون درهم إماراتي ،مدفوعا برفع القيود التي فرضت على القدرة االستيعابية لألماكن العامة.
ووصل عدد الزيارات في دور العرض السينمائي إلى  8,8مليون زيارة ،مسجال ارتفاعا في نسبة اإلقبال
وصلت إلى  .%60وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع اإليرادات خالل الربع األول من العام وتخطي أداء العديد
من األفالم السينمائية الجديدة سقف التوقعات.
ماجد الفطيم لألزياء "أسلوب الحياة" :سجلت الشركة زيادة في اإليرادات بنسبة  %42لتصل إلى  360مليون
درهم إماراتي .وارتفاعا في األرباح بقيمة  3مليون درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك ،مدفوعة بشكل أساسي بتوسعات "لولو ليمون" الدولية وزيادة مبيعات "سي بي  "2و"أبركرومبي
آند فيتش" و"ليجو" و"أول سينتس" و"كريت آند باريل".
االستثمارات المستقبلية
في إطار مساعيها لتعزيز مرونتها االقتصادية خالل النصف الثاني من العام  ،2022ستواصل ماجد الفطيم
دعم جهود التنمية االقتصادية المستدامة ،وااللتزام بإستراتيجيتها لإلدارة المالية الحكيمة وباألسواق التي تعمل
فيها في الوقت ذاته ،لتقديم تجربة استثنائية لجميع األطراف المعنية وفي مقدمتهم عمالؤها والمستأجرون
والموظفون ،وذلك باإلضافة إلى مواصلة االستثمار في مبادرات التحول الرقمي وتحليل البيانات وتجربة
العمالء وبرامج الوالء.
وواصلت "ماجد الفطيم العقارية" التقدم في العديد من المشاريع قيد اإلنشاء ،من بينها إعادة تطوير "مول
اإلمارات" وإنشاء "مول السعودية".
كما تعمل "ماجد الفطيم للتجزئة" على ترسيخ مكانتها الرائدة في األسواق الرئيسية ،وستواصل االستثمار
وتوسيع نطاق حضورها في مختلف قنوات التوزيع ،واالرتقاء بقدرات شبكة متاجرها وتنمية أعمالها في مجال
المواد الغذائية والرعاية الصحية ،لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئها.
التمويل
سمحت الميزانية العمومية المتينة لشركة ماجد الفطيم المحافظة على كل من وضعها المالي ومستويات السيولة
القوية ،وذلك بفضل ظروف السوق التي تشهد تعافيا مطردا ،وذلك بالتزامن مع انخفاض صافي ديونها بنسبة
 %6,7مقارنة بعام  .2021وما تزال محفظة ديون الشركة المستحقة خفيفة ،مع عدم وجود استحقاقات ديون
مادية حتى شهر مايو .2024
وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها االقتصاد الكلي واألسواق المالية في الوقت الحالي ،فقد طرحت الشركة
في يونيو  2022سنداتها الهجينة بقيمة  500مليون ،على أن يكون أول تاريخ الستدعائها في سبتمبر 2022
واستبدالها بسندات خضراء هجينة جديدة بقيمة  500مليون دوالر أمريكي ويكون تاريخ أول استدعاء لها في
شهر سبتمبر  .2027وتعد تلك أول معاملة هجينة للشركة ضمن الصيغة الخضراء للسندات وأول صفقة هجينة
للشركات الصديقة للبيئة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب تقارير وكالتي التصنيف االئتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" ،حافظت الشركة مجددا على تصنيفها
االئتماني عند درجة  BBBبنظرة مستقبلية مستقرة وذلك للعام الحادي عشر على التوالي ،بما يعكس المالءة
االئتمانية القوية للشركة ،ومرونة نموذج أعمالها المتنوع ،وجودة أصولها ،واستقرار الحوكمة المؤسسية فيها،
وسياستها الحكيمة في اإلدارة المالية.
انتهى-مالحظة للزمالء المحررين :المسمى الرسمي للشركة هو؛ شركة "ماجد الفطيم" .وعليه يرجى عدم اختصاره أو استخدام
مفردات أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب اإلشارة إلى كيان تجاري آخر.
عن "ماجد الفطيم"
تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام  ،1992وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ،والمدن المتكاملة ومنشآت
التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.
وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات ،التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم ،الذي حلم بتغيير
مفهوم التسوق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس ،كل يوم" .وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجسد عبر العديد من مراكز
التسوق الحديثة والمبتكرة ،تم افتتاحها أوال في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لتتوسع بعدها عبر  17سوقا حول العالم ويعمل بها
أكثر من  45ألف موظف .وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ( )BBBللمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.
تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم  29مركز تسوق و 13فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة باإلضافة إلى العديد من المشاريع قيد
اإلنشاء .وتتضمن مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"" ،مول اإلمارات" ،و"مول مصر" ،و"مول عمان" ،ومراكز
"سيتي سنتر" ،ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر" ،باإلضافة إلى خمس مجمعات تسوق بالشراكة مع حكومة الشارقة.
كما أن للشركة امتياز االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من  30سوقا على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.
وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من  400متجرا ،ويشمل ذلك كارفور سيتي ،+أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة ،باإلضافة
إلى المتجر اإللكتروني.
كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من  500شاشة سينما في صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها ،باإلضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية
المستوى من بينها "ماجيك بالنيت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر" ،وغيرها .وتعد "ماجد
الفطيم" هي الشركة األم لشركة متخصصة في األزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عددا من أبرز
األسماء والعالمات التجارية في عالم األزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون
أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق اإللكتروني لألزياء .كما تشغل "ماجد
الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شركة "ڤيوليا" ،العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.
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