
 

 

ي 
 خبر صحف 

 

طلق ""ماجد الفطيم" 
ُ
 ميتافريس مول" ت

 

 فيه ت اضية لقطاع البيع بالتجزئة والبر كة "ماجد الفطيم"ل ابعُيشكل "ميتافريس مول"، أول وجهة افبر  شر

  ي ي جاء خالل فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبر
اض   اإلعالن عن افتتاح مركز التسوق اإلفبر

  "أبرز العالمات التجارية المفضلة مثل كارفور و"ڤوكس سينما" ومتجر "ذات" ومتجر سيتضمن "ميتافريس مول

" و"سامسونج ي سيتم اإلعالن عنها مع إطالق مركز التسوق ""غوالي
ها من العالمات التر  إل جانب غبر

 

اير  51اإلمارات العربية المتحدة، ، دب    كة "ماجد الفطيم"، تأعلنت : 2023فب  ي  شر
كة الرائدة ف  مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق،  الشر

ق األوسط وإفريقيا وآسيا، فيه عىل مستوى الشر س مول". جاء هذا اإلعالن  والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والبر عن إطالق "ميتافبر

. وسيمثل "ميتافريس مول" الذي ُيعتبر أول مركز تسوق 2023خالل القمة العالمية للحكومات  ي ي تستضيفها دبر
ي من نوعه ، التر

اض  افبر

الند  كة "ماجد الفطيم" عىل منصة ديسينتبر ،  شر ي ي دبر
س  Decenterlandف  ي عالم ميتافبر

اضية، واحدة من أبرز وأكبر المنصات ف  االفبر

 .
ً
 الخيالي تقدما

س"، أبوابه أمام الزوار بعد إنجاز مراحل متعددة من االختبارات، ليشكل مساح ة بارزة أمام الزبائن ومن المتوقع، أن يفتح "مول ميتافبر

فية وا عروض الذين يتطلعون إل تحقيق المزيد من التجارب الرقمية عبر مختلف لتسلية. ويمكن للزوار، أن يجدوا داخل التجزئة والبر

 " ي الال ، ومجموعة شلهوب، العالمة التجاريةمركز التسوق، كارفور و"ڤوكس سينما" ومتجر "ذات" ومتجر "غوالي
 عطور متخصصة ف 

قية الحديثة، ي يجري العمل عىل إطالقها. متجر و  الشر
ة التر  "سامسونج"، باإلضافة إل العديد من العالمات التجارية األخرى والمزيا الممبر 

 

كة "ماجد الفطيم" عىل مراقبة ودراسة  ي شر
كة "ماجد الفطيم إلدارة األصول":" نحرص ف  وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشر

 إلدارة أعمالنا وتطورنا. ونتطلع سلوكيات 
ً
 أساسيا

ً
المستخدمير  والمتسوقير  وكيفية تطورها مع الوقت والزمن، األمر الذي ُيشكل عنرصا

ي ال تنىس كل يوم، ونحن عىل استعداد لتحقيق 
 إل استكشاف وإيجاد طرق ووسائل جديدة من شأنها تحقيق أسعد اللحظات التر

ً
دائما

ي إطار وجهاتنا الرائدة  ذلك، حتر من خالل شبكة من
المنصات الضخمة مثل "ميتافريس". وسيشكل "ميتافريس مول"، وجهة جديدة ف 

فيه، إل جانب دوره كعامل جذب بارز من شأنه استقطاب العمالء الذين يتوقون إل تحقيق تجارب رقمية من خالل العالمات  للتجزئة والبر

 التجارية المفضلة لديهم". 

 

 



 

 

القنوات المتعددة والرقمية، لدى "ماجد الفطيم لمراكز التسوق":" شهدنا ارتفاع الطلب بشكل كببر  ةفاطمة زادا، مدير من جهتها قالت 

ي السنوات القليلة الماضية، ونحن نعمل عىل االستفادة من العلوم السلوكية والبيانات، لنقدم للعمالء كل ما 
 
عىل التجارب الرقمية ف

ي ترافقت مع خطة عمل  حقيقه. يحتاجون إليه وما يرغبون بت
وساهمت عملية رصد ومالحظة سلوكيات المستهلكير  الشيعة، والتر

نت  وع متكامل، الذي ُيشكل خطوة متقدمة عن مجال التسوق عبر اإلنبر وسلسلة من مراحل االختبار، إل هذا اإلنجاز المتمثل بإطالق مشر

 عىل المراحل األول
ً
س مول". ونعمل حاليا ة وهو "ميتافبر وع، ونراقب وندرس عن كثب احتياجات عمالئنا المتغبر  لتطوير هذا المشر

 ورغباتهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم". 

 

-انتىه-  
 

 
 :  للتواصل اإلعالم 

 جنى الزين

 محاسب تنفيذي مبتدىء

Jana.elzein@ogilvy.com 

 

 

  عن "ماجد الفطيم"

كة "ماجد الفطيم" عام  كة الرائدة 1992تأسست شر فيه عىل ، وهي الشر ي مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والبر
 
ف

ق األوسط وإفريقيا وآسيا.   مستوى الشر

 

ي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيبر مفهوم التسو  
ق وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات، التر

فيه لتحق ق الحديثة والمبتكرة، تم والبر د عبر العديد من مراكز التسو  يق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجس 

ع بعدها عبر 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوس 

 
 ف

ا
ا حول العالم ويعمل بها أكبر من  17افتتاحها أوًل

ً
كة أع 45سوق ىل ألف موظف. وقد نالت الشر

ق األوسط. BBBدرجة استثمارية ) ي منطقة الشر
 
 ( للمؤسسات الخاصة ف

 

ق و 29تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم  ن  13مركز تسو  ا وأربعة مشاري    ع مدن متكاملة باإلضافة إل العديد من المشاري    ع قيد اإلنشاء. وتتضم 
ً
فندق

كة "ماجد الفطيم"، "مول اإلمارات ق التابعة لشر "، مراكز التسو  ي سنبر
"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتر ي سنبر

"، و"مول مرص"، ومراكز "سيتر

ي أكبر من 
 
كة امتياز االستخدام الحرصي السم "كارفور" ف  للشر

 
اكة مع حكومة الشارقة. كما أن ق بالشر عات تسو  ا عىل  30باإلضافة إل خمس مجم 

ً
سوق

ق األوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماج .  420د الفطيم" أكبر من مستوى الشر ي
وب   متجًرا، باإلضافة إل المتجر اإللكبر

 

ي صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة مراكز ترفيه عائىلي عالمية المستوى من بينها  600كما تدير "ماجد الفطيم" أكبر من 
 
شاشة سينما ف

" و"دريم سكيب"و"سكي مرص ي " و"آي فالي دبر ي ي "ماجيك بالنيت" و"سكي دبر
 
كة متخصصة ف كة األم لشر ها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشر "، وغبر

ي عالم األزياء والمب   
 
ا من أبرز األسماء والعالمات التجارية ف

ً
لية والديكورات الداخلية وتدير عدد ي األزياء والتجزئة والمفروشات المب   كرومتر ل مثل "أببر



 

ول سينتس" و"لولوليمون أثلي
ُ
" و"أ ل آند فتش" و"هوليسبر

 
ي لألزياء. كما تشغ

وب  تيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق اإللكبر

كة  ك مع شر وع مشبر كة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشر ي مجال إدارة الموارد البيئية. "ڤ"ماجد الفطيم" شر
 
 يوليا"، العالمية الرائدة ف

 

www.majidalfuttaim.com 

 :  يرجر متابعتنا عبر
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https://twitter.com/majidalfuttaim 
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