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 خ�ب صح�ف

  "مول عمان"تفتتح  "ماجد الفط�م"
�
 رسم�ا

ي  اتها خامس وأ��ب وجه
 السلطنة�ف

 للبيع بالتجزئة و  260�حتضن "مول ُعمان" نحو  •
�
 ومحل�ا

�
ومن من المطاعم والمقا�ي  ا� خ�ار  45أ��� من منفذا� عالم�ا

و�ات خالل العام الجاري  15 المقرر اطالق ي مجال المأ�والت والم�ش
 2023تج��ة جد�دة �ف

 من موقعها   •
�
ها  كأحد كبار المستثم��نانطالقا ي جهودها وتأث�ي

كة "ماجد الفط�م" �ف ي ُعمان، تواصل �ش
الرائدين �ف

ي ع� االقتصاد المح�ي من خالل مجموعة متنوعة من المشار�ــــع تبلغ ق�متها نحو  ي مل 705اإل�جاىب
 يون ر�ال عماىف

اير  7، مانسلطنة عُ ، مسقط كة "ماجد الفط�م"، احتفلت : 2023ف�ب ي مجال تط��ر و�دارة مرا�ز التسوق، والمدن ال�ش  �ش
كة الرائدة �ف

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا  ف�ه ع� مستوى ال�ش ي بعد  "مول ُعمان"، بافتتاح، المتكاملة ومنشآت التجزئة وال�ت ي  اإلطالق التج��يب
 سبتم�ب �ف

2021 . 

طارق الفط�م، و  ،وز�ر التجارة والصناعة وترو�ــــج االستثمار ، معا�ي ق�س بن محمد بن مو� اليوسف الموقر  ،ح�ف حفل االفتتاح الرس�ي و 
كة عضو  كة ، وأحمد جالل اسماع�ل ،"القابضة ماجد الفط�م"مجلس إدارة �ش كبار و "، ماجد الفط�م القابضة"الرئ�س التنف�ذي ل�ش

ف وأعضاء ف��ق  ف الحكوميني  للق�ادة التنف�ذ�ة.  "ماجد الفط�م"المسؤولني

ف مول ُعمان بهندسة معمار�ة  لج  منتجعأ��ب  "سنو عمان" �ضمح�ث و�وفر خ�ارات استثنائ�ة للبيع بالتجزئة والض�افة،  ف��دة،يتم�ي ف لل�ت
ي  الداخ�ي 

ي البالد  صاالت سينما "فوكس" أ��ب و  ،المنطقة�ف
 محل� ا� منفذ 260 باإلضافة إ�شاشة متكاملة،  ١٥تضم   �ف

�
 وعالم� ا

�
للبيع  ا

عام خالل ال تناول الطعامل تج��ة إضاف�ة 15لتقد�م  إ� جانب الم��د من الخطط التوسع�ةلتناول الطعام، خ�ارا�  45وأ��� من بالتجزئة 
2023 . 

ي LEED Platinumشهادة ل�د بالتينوم وحصد "مول ُعمان"، 
ي ، كأ��ب مركز �سوق عال�ي عن فئة المباىف

ي اإل�شاء األسا�ي والجاهز  �ف مرحليت
ي توف�ي ، وذلك للتشغ�ل

ي توف�ي الم�اە ٪ 49والطاقة  استهالك ٪ من28.59لنجاحه �ف
أما�ن لوقوف الس�ارات منخفضة  قد�موت�ف

ي مجالمعاي�ي االستدامة الرائدة داللة واضحة ع�  و�شكل هذە الشهادة. االنبعاثات
كة " �ف ي تعتمدها �ش  ". ماجد الفط�مالصناعة اليت

كة "ماجد الفط�م القابضة":  ي تواجدنا  �عود تار�ــــخ" وقال أحمد جالل اسماع�ل، الرئ�س التنف�ذي ل�ش
ُعمان إ� أ��� من عقدين. سلطنة �ف

ي و�
امنانجازاتنا �أحدث مشار�عنا و  ل�شكل ،افتتاح "مول عمان" أىت ف ي إطار إل�ت

و�جسد نهجنا التوجي�ي . والراسخ تجاە السلطنةالثابت  �ف
ي المساهمة

امنا المتواصل والثابت �ف ف ي النمو االقتصادي للبالد  وحرصنا ع� تع��ز خططنا التوسع�ة منذ اليوم األول النطالقتنا، ال�ت
�ف

 تحقيق اإلزدهار والرخاء لشعبها". و 

 

 

فنا، أن �سهم ": وأضاف ي  �شكٍل �سعدنا و��ش
ي تع��ز  ، والق�ام بدرونا 2040مان رؤ�ة عُ  تحقيق فعال �ف

توجه السلطنة نحو اقتصاد ودعم �ف
ي متن�ع ومستدام  ". وطيف

كة ي سلطنة عمان، نحو "ماجد الفط�م" بلغت استثمارات �ش
ي  705 ، �ف

اوح من األصول  ،مليون ر�ال عماىف من خالل محفظة متنوعة ت�ت
ف�ه والتسل�ة ومتاجر نمط الح�اة و  ماركت   فروعالماد�ة مثل مرا�ز التسوق والمجتمعات متعددة االستخدامات، إ� تجارب ال�ت كارفور هاي�ب

ي توف�ي هذە األ�شطةساهمت والس��رماركت. وقد 
ة ع� ألف ف 42000نحو ، �ف ة وغ�ي مبا�ش مدى السنوات السبع رصة عمل مبا�ش



 

 
 

كةما �عزز  ،الماض�ة امها ب "ماجد الفط�م" من جهود �ش ف ف المجتمعات المحل�ة وتنميتها وال�ت ة ع� نطاٍق قتصاد�العجلة االلدفع  ،تمكني
ي جميع أنحاء الدولة.  أوسع

 �ف

 www.mallofoman.netللم��د من المعلومات عن "مول ُعمان"، ير�ب ز�ارة 

 
 

-انت�-  
 

 
 :  للتواصل اإلعال�ي

 هنا كول

 مديرة الحسابات

hannah.cole@ogilvy.com 

 

 

  عن "ماجد الفط�م"

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

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا. مستوى   ال�ش

 

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

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة، لتتوّسع بعدها ع�ب 
 �ف

ً
ا حول العالم و�عمل بها أ��� من  17افتتاحها أو�

�
كة أع�  45سوق ألف موظف. وقد نالت ال�ش

ق األوسط. BBBدرجة استثمار�ة ( ي منطقة ال�ش
 ) للمؤسسات الخاصة �ف

 

ا وأر�عة مشار�ــــع مدن متكاملة باإلضافة إ� العد�د من المشار�ــــع ق�د اإل�شاء. وتتضّمن  13مركز �سّوق و 29�م" اليوم تمتلك وتدير "ماجد الفط
�
فندق

ي  "، ومرا�ز التسوق المجتمع�ة "ماي سييت ي سن�ت كة "ماجد الفط�م"، "مول اإلمارات"، و"مول م�"، ومرا�ز "سييت "، مرا�ز التسّوق التابعة ل�ش سن�ت
ي أ��� من باإلضافة إ

كة امت�از االستخدام الح�ي السم "كارفور" �ف ا�ة مع حكومة الشارقة. كما أّن لل�ش ا ع�  30� خمس مجّمعات �سّوق بال�ش
�
سوق

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا. وتدير "ماجد الفط�م" أ��� من  .  420مستوى ال�ش ي
وىف ا، باإلضافة إ� المتجر اإلل��ت  متجر�

 

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

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

ي األز�اء والتجزئة والمفرو  كروميب ل مثل "أب�ي ف ي عالم األز�اء والم�ف
ا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة �ف ل�ة والد�كورات الداخل�ة وتدير عدد� ف شات الم�ف

ي لألز�اء.  
وىف ول سينتس" و"لولول�مون أثليت�كا" و"ك��ت آند بار�ل" و"ل�غو" و"ذات" المتجر والتطبيق اإلل��ت

�
" و"أ كما �شّغل آند فتش" و"هول�س�ت

كة " ك مع �ش وع مش�ت كة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل م�ش ي مجال إدارة الموارد البيئ�ة. "ڤماجد الفط�م" �ش
 يول�ا"، العالم�ة الرائدة �ف

 

www.majidalfuttaim.com 

 :  ير�ب متابعتنا ع�ب

http://www.mallofoman.net/


 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

 

https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

 https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim 
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https://twitter.com/majidalfuttaim 
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