
 

ي 
 ب�ان صح�ف

ي سن�ت ألماظة  الشاملة الحلولتفتتح مركز  الفط�م ماجد 
ي سييت

امها  لتأ��د �ف ف  السوق الم�ي تجاە ال�ت

 يتعاونون هيئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةو الفط�م  ماجد  •
ن مقر مركز    الحلول الشاملةلتدشني

�ة ، إدرا�ا للقدرات من ال�وادر الم��ة 500مركز الحلول الشاملة يوظف أ��� من  • ي تمتل�ها والمواهب الب�ش اليت
 م�

كة افتتحت : 2022 يونيو  23 م�، القاهرة، ي مجال الفط�م، ماجد  �ش
كة الرائدة �ن تجارة و مرا�ز التسوق والمجتمعات المحل�ة  ال�ش

ق األوسط  ي جميع أنحاء ال�ش
ف�ه �ن ي سن�ت ألماظة Global Solutions( الشاملةمقر مركز الحلول  ،وأف��ق�ا وآس�االتجزئة وال�ت ي سييت

) �ن
ا�ة مع  من وزارة االتصاالت  و�دعم (ITIDA)" إيت�داتنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات " هيئةاعتبارا� من اليوم، وذلك بال�ش

إ� تح��ل النموذج التشغ��ي  الحلول الشاملة . و�تطلع مركز (GAFI)والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  (MCIT)والمعلومات 
ي م�،

ا من خالل مكاتبها الرئ�س�ة �ن كة ماجد الفط�م إ� أعمال أ��� ا�س�اب�ة وترابط� النمو الشامل والتنم�ة  بما �مكنها من تحقيق ل�ش
ي تتمتع بالقدرات ، مما �ةم��ال ال�وادر  من 500توظ�ف أ��� من بالمركز قد قام و  المستدامة.  امه بدعم المواهب الم��ة اليت ن ظهر ال�ت

ة  . ال�ب�ي

، والمهندس الحرة ة العامة لالستثمار والمناطقئالرئ�س التنف�ذي للهي بعبد الوهافعال�ات االفتتاح بحضور المستشار محمد  وجرت
ون�ة،  ،حازم نب�ل ن المعامالت اإلل��ت ي ر�يع، نائب الرئ�س نائب الرئ�س التنف�ذي لهيئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات لتأمني

وأمائن
. ناطق الحرةوأحمد كمال رئ�س اإلدارة المرك��ة للمناطق االستثمار�ة بالهيئة العامة لالستثمار والمالتنف�ذي للهيئة لتط��ر األسواق، 

كة ماجد الفط�م  للخدمات الشاملةو�قدم مركز الحلول  والذي يهدف إ� أن �صبح منصة مرك��ة لتصدير  –الوظ�فة التابع ل�ش
ي المال رأس وف�ي تو  التم��ل مثل المتنوعة العروض من مجموعة –الخدمات الخاصة باألعمال والمعلومات والتكنولوج�ا   الب�ش

�اتالتكنولوج�ا و و  المعلومات وتكنولوج�ا  كات جميع ع�ب  وذلك الحكوم�ة، والعالقات المش�ت كة ومكاتب �ش  المتواجدة الفط�م ماجد  �ش
ي 
 . دولة 17 �ن

ا�  الرئ�س التنف�ذي للهيئة العامة لالستثمارالرئ�س التنف�ذي للهيئة العامة لالستثمار  –محمد عبد الوهاب / المستشاروقد افاد 
ي المنطقة يؤكد ع� جاذب�ة 

ي م� واخت�ارها لم� كمركز لتعه�د عمل�اتها �ن
كة "ماجد الفط�م للحلول الشاملة" باالستثمار �ن أن قرار �ش

ي مع توجهات الدولة  
ي هذا المجال، و�تما�ش

ي ضوء وفرة المهارات وال�وادر الشابة الم��ة للعمل �ن
م� كمقصد استثماري وخاصة �ن

�ة وتوف�ي برامج التدر�ب والتأه�ل و�ناء القدرات الالزمة، الستخدام أفضل وسائل التكنولوج�ا الحديثة بتع��ز اال  ي ال�وادر الب�ش
ستثمار �ن

ا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.  ون��  وتقد�م مختلف الخدمات إل��ت

كة الشاملةمركز الحلول مقر ح عن سعادته بافتتا  حازم نب�ل، نائب رئ�س "إيت�دا"ع�ب  ومن جانبه والذي  الفط�م ماجد  التابع ل�ش
ي خلقحيت االن ساهم 

ي مجاالت الخدمات عمل  صةفر  550 نحو  �ن
كة�ن وذلك ارتكازا ع� قدرة وجهة للتصدير والتعه�د الم المش�ت

كات العالم�ة  لشباب الم�يوكفاءة ا والذي �عد هو عماد هذە الصناعة. وأشار نب�ل إ� أن الهيئة تتطلع إ� الم��د من التوسعات لل�ش
ي تتمتع أ�ضا بوفرة ال�وادر الماهرة و�تكلفة  العاملة بصناعة التعه�د والخدمات العابرة للحدود و�األخص بالمحافظات األخرى واليت

 تنافس�ة. 

كة التنف�ذي الرئ�س الشد�اق خالد  لقاع� االفتتاح،  وتعل�قا  �مثل اليوم عالمة فارقة ال تن� ": الشاملة للحلول الفط�م ماجد  ل�ش
ي م�

ي رحلة مركز الحلول الشاملة الذي يرسخ تواجدە �ن
ها ماجد الفط�م سوقا رئ�س�ا لعقود ط��لة من الزمن. إن  -�ن ي تعت�ب الدولة اليت

ي تمكن والفرص تدرك اإلمكاناتماجد الفط�م  ي تتمتع بها م� واليت ، ها الهائلة اليت امتال�ها وذلك بجانب من تحقيق النمو المستقب�ي
ن الشباب.  ن هم مصدر إمداد ماجد الفط�م بالمواهب.  ال�ث�ي من المواهب والخ��جني ستظل ماجد الفط�م  نحن نؤمن �شدة أن الم��ني

�كا ط��ل األجل لم�، ب العدد إ�  هذا  مل�ار جن�ه م�ي، مع وجود خطط أخرى ل��ادة 26إ�  صل�استثمارات إجما�ي  حجمدائما �ش
 ".  مل�ار جن�ه م�ي 44

ي توظ�ف نجح مركز و 
ي والقاهرةموظف  800أ��� من الحلول الشاملة �ن ي دئب

ي مكاتبه �ن
أن مكاتب  كما منهم من القاهرة.   550�عمل و ، �ن

ي تصم�مات الطاقة والبيئة الشاملةالحلول  مركز 
ي سن�ت ألماظة، حاصلة ع� شهادة ال��ادة �ن ي سييت

، بما يتما�ش مع LEED، الواقعة �ن

http://www.itida.gov.eg/
http://www.itida.gov.eg/


 

ي التكنولوج�ا ركز الحلول الشاملة إ� االستثمار خطط م�جانب ذلك  و��رؤ�ة ماجد الفط�م لمستقبل أ��� استدامة. 
 تزو�د عمالئهو �ن

اته إ� ابأفضل الحلول. و�خطط مركز الحلول ال ي جميع أنحاء المنطقة. شاملة أ�ضا إ� التوسع وتقد�م خدماته وخ�ب
كات �ن  ل�ش

كة ماجد الفط�م للحلول  ي عام  الشاملةتم إطالق �ش
كة ماجد الفط�م ،  2021�ن ، وكانت المحرك الرئ��ي لرحلة التحول التجاري ل�ش

 واست�عاب خطط النمو والتنم�ة الشاملة للمؤسسة. 

 -انت�-
 

ە أو اختصارە لتفادي االلتباس مع ك�ان تجاري  للمحرر:  مالحظة كة هو "ماجد الفط�م"، و�جب عدم تقص�ي ي لهذە ال�ش
االسم القانوئن

 آخر. 
 

ي وقت إصدارها.  إخالء المسؤول�ة: 
ي هذا اإلصدار دق�قة �ن

 جميع الحقائق واألرقام الواردة �ن
 

  عن "ماجد الفط�م"

كة "ماجد الفط�م" عام  ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة ، 1992تأسست �ش
كة الرائدة �ن و�ي ال�ش

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا.  ف�ه ع� مستوى ال�ش  وال�ت

ي جاءت نت�جة رؤ�ة أسسها الس�د ماجد الفط�م، الذي حلم بتغي�ي مفهوم  وتحفل قصة نجاح "ماجد الفط�م" بالعد�د من اإلنجازات، اليت
ف�ه لتحقيق الت أسعد اللحظات ل�ل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد ع�ب العد�د من مرا�ز التسّوق "سّوق وال�ت

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، لتتوّسع بعدها ع�ب 
 حول العالم و�عمل بها  17الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أوً� �ن

�
 43أ��� من سوقا

ق األوسط. BBBوقد نالت المجموعة أع� درجة استثمار�ة (. ألف موظف ي منطقة ال�ش
 ) للمؤسسات الخاصة �ن

 وأر�عة مشار�ــــع مدن متكاملة باإلضافة إ� العد�د من المشار�ــــع ق�د  13مركز �سّوق و 28تمتلك وتدير "ماجد الفط�م" اليوم 
�
فندقا

كة "ماجد الف "، ومرا�ز التسوق اإل�شاء. وتتضّمن مرا�ز التسّوق التابعة ل�ش ي سن�ت ط�م"، "مول اإلمارات"، و"مول م�"، ومرا�ز "سييت
كة امت�از االستخدام  ا�ة مع حكومة الشارقة. كما أّن لل�ش "، باإلضافة إ� خمس مجّمعات �سّوق بال�ش ي سن�ت المجتمع�ة "ماي سييت

ي أ��� من 
ق األوسط و�ف��ق� 30الح�ي السم "كارفور" �ن  ع� مستوى ال�ش

�
،  400ا وآس�ا. وتدير "ماجد الفط�م" أ��� من سوقا متجرا�

 . ي
وئن  باإلضافة إ� المتجر اإلل��ت

ي صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة مرا�ز ترف�ه عائ�ي عالم�ة المستوى  600أ��� من كما تدير "ماجد الفط�م" 
شاشة سينما �ن

" و" ي " و"آي فالي دئب ي كة األم من بينها "ماج�ك بالن�ت" و"س�ي دئب ها. وتعد "ماجد الفط�م" �ي ال�ش در�م سك�ب"و"س�ي م�"، وغ�ي
كة  ي متخصصة ل�ش

ل�ة والد�كورات الداخل�ة والتجزئة األز�اء�ن ن ي عالم  والمفروشات الم�ن
وتدير عددا� من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة �ن

لاألز�اء و  ن ول سينتس الم�ن
�
" و"أ ي آند فتش" و"هول�س�ت كروميب " و"لولول�مون أثليت�كا" و"ك��ت آند بار�ل" و"ل�غو" و"ذات" مثل "أب�ي

كة  ك مع �ش وع مش�ت كة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل م�ش ي لألز�اء. كما �شّغل "ماجد الفط�م" �ش
وئن يول�ا"، "ڤالمتجر والتطبيق اإلل��ت

ي مجال إدارة الموارد البيئ�ة. 
 العالم�ة الرائدة �ن

https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR  
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