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 صحفي خبر
 

فعالیة افتراضیة للمستأجر�ن المقبل عبر"ماجد الفطیم" تكشف عن "مول ُعمان"   
 

سیكون خامس وأكبر وجهات التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم" في  الجدید مر�ز التسّوق الضخم •

 2021عند افتتاحه في سبتمبر  السلطنة

ة ثلجیة داخلیة وأكبر "فو�س سینما" ق"مول ُعمان" سیوفر تجارب ترفیه عائلیة ممتعة مثل أكبر حد� •

 سلطنة ُعمانو"ماجیك بالنیت" في 

 

الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، "ماجد الفطیم"،  أقامت :2021 یونیو، مسقط، سلطنة عمان
"مول عمان" فعالیة افتراضیة ووالمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفیه على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا، 

تعر�ف تم حیث  ، أقیمت عبر اإلنترنت حفاظًا على سالمة الجمیع،متجر تجزئة 200شارك فیها أكثر من 
 .الذي سیترك أثرًا �بیرًا على مستقبل تجارة التجزئة في مسقطعلى المشروع  ینالمشار�

انطالقة  سلطنة ُعمانشر�ة ماجد الفطیم العقار�ة في مراكز التسّوق في  عام ادارة مدیرري، ذوناقش حسام المن
 رللمستأجر�ن آخ قّدمو الجدید . �ما رّحب �أحدث شر�اء مر�ز التسّوق 2021"مول عمان" المنتظرة في سبتمبر 

استعرضْت شر�ة "ماجد الفطیم" للمّرة األولى التصمیم الخارجي  حیث ،واالنجازات المتعلقة �المر�ز المستجدات
حصل المستأجرون على �ما  .افتراضیاً  المستأجرون التعّرف علیه �أنفسهموتمّكن والداخلي لمر�ز التسّوق الجدید، 

المتاجر وتجهیز  تصمیم وتنفیذ متاجر التجزئة، لضمان ترتیبمعلومات إضافیة حول �یفیة دعمهم من قبل فر�ق 
 وفق أفضل المعاییر في قطاع التجزئة.

مع مساحة الترفیه التا�ع لشر�ة "ماجد الفطیم" في عمان، و وسیكون "مول عمان" خامس وأكبر وجهات التسوق 
مطعمًا ومقهى،  55 من بینهامتجر تجزئة  350من متر مر�ع، تتألف  140,000جارة التجزئة تبلغ مخصصة لت

سیحتوي مر�ز التسوق على مجموعة فر�دة من مرافق التسلیة والترفیه لكل األعمار، وتتضمن أكبر "فو�س سینما" و 
سینما ثالثیة األ�عاد، و في ُعمان،  )GOLD( أّول صالة "جولد"من بینها شاشة عرض،  15تحتوي على في عمان 

. �ما سیحتوي المر�ز على أكبر )IMAX( "و"آي ماكس ) المخصصة لألطفالKids( "كیدز" سینماإلى جانب 
والتي تحتوي متر مر�ع، و�ذلك أكبر فرع "ماجیك بالنیت"،  14,000حد�قة ثلجیة داخلیة في السلطنة �مساحة 

 .الفائزة �الجوائز لكل العائلةعلى العدید من األلعاب والتجارب 
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وستحتضن وجهة التسّوق الممتازة هذه عدد من أبرز العالمة التجار�ة العالمیة المقّدمة من شر�ات التجزئة اإلقلیمیة 
و"مار�س آند سبنسر"  "هولیستر" من "ماجد الفطیم"، مثل "ماكس فاشن" و"سنتر بو�نت" من مجموعة "الندمارك"،

مجموعة "أ�ار�ل"، إلى إلى جانب "إل سي وا�كیكي" و"آر أند بي" و"إس إم واي �یه" من  الفطیم"،"من مجموعة 
 جانب العالمات التجار�ة المقّدمة من مجموعة "الشامسي".

المتاجر المعروفة "هومز آر أس" و"ماتاالن" و"شرف دي جي ، على وسیحتوي "مول ُعمان" إضافة إلى ذلك 
لعالمات الجدیدة والحصر�ة مثل "دیور بوتیك" ا، إلى جانب متر مر�ع 12,200و�ارفور هایبرمار�ت على مساحة 

و"لیفتیز" و"لو�یتان إن بروفینس" و"نیو�ور�ر"  والد�كور" للمفروشات إل إكس 2و"أندر آرمور" و"د�كاثلون" و"
 وغیرها.

ى دائمًا في "ماجد نسع" مراكز التسوق في سلطنة عمان لدى "ماجد الفطیم": عام المنذري، مدیرحسام وقال 
ؤدي افتتاح "مول ُعمان" الفطیم" لتقد�م تجارب فر�دة وممتعة لعمالئنا من خالل وجهاتنا للتسّوق والترفیه، وسی
مهمتنا المتمثلة في تنفیذ لتحسین تجر�ة التسّوق والتسلیة وتناول المأكوالت والمشرو�ات، �ما سیتیح لنا تحقیق 

دعم المجتمع الذي �حتضننا، ولذلك سیشّكل "مول ُعمان" عامل استراتیجیتنا المستقبلیة وتحقیق النمو �التزامن مع 
 ازدهار اقتصادي من خالل خلق المز�د من فرص العمل للعمانیین".

، ستتاح ن"مع إطالق "مول عما": "وقال حسام المنذري، مدیر مراكز التسوق في سلطنة عمان لدى "ماجد الفطیم
ثلجیة و"فو�س سینما" و"ماجیك لعمالئنا تجارب تسوق وترفیه غامرة. سیحتوي هذا المر�ز للمّرة األولى أكبر حد�قة 

 خر�جي جمعممیزة ال تنسى. �ما نتطّلع إلى و لحظات عیش أوقات لجمیع ل سیتیح ا مبالنیت" في موقع واحد، م
�ي نوّفر العدید من متاجر التجزئة عند االفتتاح الرسمي للمر�ز، مع أحدث شر�ائنا  "تمهین" المذهلین اكاد�میة

 من فرص العمل".

وسیلعب مر�ز التسّوق الجدید دورًا �بیرًا في دعم المجتمعات المحلیة، من خالل تحسین خدمات تجارة التجزئة 
 وظیفة. 3,500جانب دعم االقتصاد المحلي عبر توفیر  والترفیه في السلطنة لكل من السكان والسیاح، إلى

، ستقوم "ماجد الفطیم" بتعز�ز مهارات الُعمانیین عبر تحضیرهم في السلطنة و�جزٍء من مساهمتها االقتصاد�ة
"أكاد�میة التجزئة". في قطاع التجزئة، وذلك من خالل "تمهین"، المبادرة المقامة �التعاون مع  المحتملة فرص العملل

وستوفر األكاد�میة عددًا من الفرص تشمل المعارض وفعالیات التوظیف و�رامج التدر�ب المصممة حسب الطلب، 
 .التوظیف للموظفین العمانیین الجدد دإلى جانب خدمات الرعا�ة واالستشارة واإلرشاد �ع

 -انتهى-

 للمز�د من المعلومات:
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 مینا �یوان
 أوجلفي للعالقات العامة

+971 55 242 6806 
mina.kiwan@ogilvy.com 

 

 االسم القانوني لهذه الشر�ة هو "ماجد الفطیم"، و�جب عدم تقصیره أو اختصاره لتفادي االلتباس مع �یان تجاري آخر. :مالحظة للمحرر

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

 

  عن "ماجد الفطیم"

، وهي الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفیه 1992تأسست شر�ة "ماجد الفطیم" عام 
 على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا.

ق وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نتیجة رؤ�ة أسسها السید ماجد الفطیم، الذي حلم بتغییر مفهوم التسوّ 
تم  أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر العدید من مراكز التسّوق الحدیثة والمبتكرة،"والترفیه لتحقیق 

ألف موظف. وقد نالت  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من  17افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر 

 ) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.BBBالمجموعة أعلى درجة استثمار�ة (

ندقًا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من المشار�ع قید اإلنشاء. ف 13مر�ز تسّوق و 28تمتلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم 
اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعیة "ماي  " "مولالفطیمماجد وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "

مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امتیاز االستخدام الحصري السم "كارفور" في سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة 
 متجرًا، �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني. 350سوقًا على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا. وتدیر "ماجد الفطیم" أكثر من  30أكثر من 

"ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة مراكز ترفیه عائلي عالمیة المستوى من  شاشة سینما في صاالت 500كما تدیر "ماجد الفطیم" أكثر من 
 مصر"، وغیرها. وتعد "ماجد الفطیم" هي الشر�ة األم لشر�ة "سكيو "سكیببینها "ماجیك بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"در�م 

وتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة في عالم األز�اء  یةوالمفروشات المنزلیة والدیكورات الداخل والتجزئة األزیاءفي متخصصة 
مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هولیستر" و"ُأول سینتس" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت آند �ار�ل" و "میزون دو موند" و"لیغو" و"ذات"  المنزلو 

یولیا" العالمیة "ڤشر�ة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شر�ة  المتجر والتطبیق اإللكتروني لألز�اء. �ما تشّغل "ماجد الفطیم"
 الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئیة. 

www.majidalfuttaim.com 
 

  یرجى متا�عتنا عبر:

   https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim 

    https://twitter.com/majidalfuttaim  

    futtaim-al-https://www.linkedin.com/company/majid  

    https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

mailto:mina.kiwan@ogilvy.com
http://www.majidalfuttaim.com/
https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim
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    https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

    https://medium.com/@Majid.AlFuttaim 

https://www.instagram.com/majidalfuttaim
https://medium.com/@Majid.AlFuttaim

