
 

 بيان صحفي 

 

 2022نتائجها المالية النهائية لعام تعلن ماجد الفطيم 
 

 :أبرز النتائج

 

مليار درهم  4,1إلى  واستهالك الدين واإلهالك الفوائد والضرائباحتساب قبل % 4ارتفاع األرباح بنسبة  •

 مليار درهم إماراتي 36,3% إلى 12بنسبة  اإليراداتإماراتي وارتفاع 

  % مقارنة بالعام الماضي  2بنسبة انخفاض  إماراتي مليار درهم 2,4 اسجلت أرباحاً صافية قدره •

وزيادة في مؤشر إماراتي مليار درهم  5,8% إلى 43ماجد الفطيم العقارية تسجل زيادة في اإليرادات بنسبة  •

 إماراتي مليار درهم 3% إلى 16بنسبة  واستهالك الدين واإلهالك الفوائد والضرائباحتساب 

 % ع�ى أساس سنوي51اإلنترنت بنسبة  عبر مبيعاتالماجد الفطيم للتجزئة تسجل زيادة في  •

كز التسوق بنسبة  • % ع�ى 11بنسبة %، وارتفاع مبيعات المستأجرين 16ارتفاع اإلقبال ع�ى زيارة مرا

 أساس سنوي

 تصنيف "الـنجمة الخضراء" من مؤشر االستدامة العقارية العالمي احتفظت ب •

وفق أحدث تقارير "ستاندرد آند بورز ووكالة  ’BBB‘ حافظت الشركة ع�ى تصنيفها االئتما�ي عند درجة •

 "فيتش"

 

الفطيم"، الشركة الرائدة في نشرت "ماجد : 2023مارس  6اإلمارات العربية المتحدة، دولة دبي، 

كز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق  مجال تطوير وإدارة مرا

وع�ى الرغم من  .2022األوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، نتائجها التشغيلية والمالية والمدققة لعام 

إلى  تأد والتيلتوريد ونقص الطاقة التضخم واضطراب سالسل ا الناتجة عنالتحديات العالمية 

الفطيم" قد سجلت نمًوا شركة "ماجد إيرادات ، إال أن 2022تباطؤ نمو االقتصاد العالمي في عام 

الفوائد احتساب قبل وارتفعت األرباح  مليار درهم إماراتي. 36,3% إلى 12بنسبة 

 عملياتها مدفوعة بتميزمليار درهم،  4,1% إلى 4بنسبة  واستهالك الدين واإلهالك والضرائب

تجارب العمالء من خالل االستثمارات في التحول الرقمي ل المستمر تحسينالتزامها بالوالتشغي�ي 

 مليار درهم إماراتي 2,4الشركة أرباًحا صافية قدرها  وتحليل البيانات وبرامج المكافآت. وسجلت

كما حافظت ع�ى ميزانية عمومية متينة بإجمالي  ،% مقارنة بالعام الماضي2بنسبة انخفاض 



 

فيما استقر صافي الدين % ع�ى أساس سنوي. 9بزيادة  مليار درهم 66أصول تقدر قيمتها بنحو 

 مليار درهم.  14,2  عند

 

ماجد نجحت "" ":الفطيم القابضة وقال أحمد جالل إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد

ية تحديات االقتصادالع�ى الرغم من ، 2022عام خالل القوية  نموتسجيل معدالت  " فيالفطيم

كما استفدنا ، ة أعمال الشركةمحفظتنوع ويعود الفضل في ذلك إلى  .المستمرة التي يواجهها العالم

وقد أسهم نشاط  .دولة اإلماراتفي قتصاد الحيوية والمرونة التي يتسم بها االمن  بصورة كبيرة

متميز، حيث أداء تقديم من خالل لتحديات لتلك اخفض اآلثار السلبية محفظة أعمالنا العقارية في 

الفوائد احتساب من إجمالي األرباح قبل % 74بنسبة  اتالعقار محفظة أسهم نشاط 

 ".واستهالك الدين واإلهالك والضرائب

 

مدعومة وال، "ماجد الفطيم" مؤسسة في بقيمنا المتجذرةنواصل التمسك : "سإسماعيلوأضاف 

ع�ى  ةقائموأرباح بتحقيق نمو ونؤكد ع�ى التزامنا الدائم وميزانية عمومية قوية. متين بوضع مالي 

في المستدام النمو واالزدهار تحقيق والمساهمة في لحملة أسهم الشركة،  القيمة ظيمتعأساس 

 فريقيا ".أمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 

ا  وتواصل الشركة االستفادة من االنتعاش المستمر في مستويات ثقة المستهلكين، وبدى ذلك جلي�

كز التسوق ومعدالت إشغال الفنادق وزيارات دور السينما ومواقع من خالل  زيادة أعداد زوار مرا

 الترفيه والتسلية.

 

بشكل  بالنموواستمر توجه العمالء نحو التسوق من خالل التجارب الرقمية والقنوات المتعددة 

لتعزيز االستفادة من القدرات الرقمية المبتكرة استثماراتها ع�ى مواصلة  ما حفّز الشركة ،ملحوظ

 .تطلعات العمالءتلبية خدماتها و بهدف تعزيز للتقنيات الحديثة، 

 

كدت "ماجد الفطيم"  ودفع التغيير اإليجابي  ،التزامها بتحفيز النمو االقتصادي والمجتمعيوأ

والمستدام ع�ى مستوى المنطقة وذلك ضمن التزامها بالوفاء بتعهدها للوصول إلى "المحصلة 



 

باإلضافة إلى التخلص من المواد البالستيكية  ،2040اإليجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 

كما حصل كل من "مول  .2025ام ع�ى مستوى جميع عملياتها بحلول العام أُحادية االستخد

ألصول امساحة إجمالي صل يوبذلك  البالتينية، LEEDشهادة اإلمارات" و"مول ُعمان" ع�ى 

ماليين مترًا  4لشركة ماجد الفطيم الحاصلة ع�ى شهادات اعتماد خضراء إلى التابعة  العقارية

 مربًعا.
 

ثا�ي قرض للحصول ع�ى اتفاقية ، 2022 سبتمبرفي شهر قد وقعت الفطيم"،  ماجد"وكانت شركة 

تسهيًال ائتمانًيا  والذي تم تنسيقه باعتباره مليار دوالر  1,25بقيمة  (SLL) مرتبط باالستدامةلها 

 .لتحقيق أهداف الشركة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية (RCF) متجدًدا

 

تصنيف "النجمة الخضراء" من مؤشر االستدامة بالفطيم"  "ماجداحتفظت ، ما سبق وعالوة ع�ى

تميز أداء الشركة في مجال ممارسات االستدامة، مدفوعة وذلك ل،  GRESBالعقارية العالمي 

وانبعاثات غازات  2040بالتقدم الذي أحرزته فيما يخص تحقيق هدف "المحصلة اإليجابية" لعام 

كما  ).SBTiالتي تم التحقق منها هذا العام من خالل مبادرة األهداف العلمية (االحتباس الحراري 

بالحوكمة البيئية واالجتماعية ع�ى تصنيف "منخفض المخاطر" فيما يتعلق الشركة حافظت 

فيما يخص تطبيق تقيم أداء الشركات لمستقلة المؤسسة ال  Sustainalytics منوالمؤسسية 

 البيئية واالجتماعية والمؤسسية.معايير ومبادئ الحوكمة 

 

  أداء وحدات األعمال

 

% إلى 43نسبتها  الفطيم العقارية زيادة في اإليرادات بلغت سجلت ماجد: الفطيم العقارية ماجد

واستهالك  واإلهالك الفوائد والضرائباحتساب قبل مليار درهم إماراتي، فيما ارتفعت األرباح  5,8

نشطة الفنادق ألباألداء القوي ، مدفوعة مليارات درهم إماراتي 3% ووصلت إلى 16بنسبة  الدين

كز والمجتمعات  افتتاح سيتي سنتر عزز زخمها، ، والتي التسوقوالعودة القوية للعمالء لزيارة مرا

 وقين ع�ى زيارةتسارتفاع إقبال الم، و2021خالل عام  الزاهية في الشارقة ومول ُعمان في مسقط



 

كز التسوق  مبيعات المستأجرين بنسبة  ، وارتفاعامليون زائرً  212 لتصل إلى %16بنسبة مرا

 % ع�ى أساس سنوي.11

 

 671لتصل إلى % 48بنسبة التابعة لشركة "ماجد الفطيم" الفنادق ارتفعت إيرادات محفظة و

كسبو  بفعالياتمليون درهم إماراتي، مدفوعة  المملكة العربية من ، وزيادة الطلب دبي 2022مثل إ

وارتفع معدل اإليرادات لكل غرفة . قطردولة ، وكأس العالم في خالل موسم العطالت السعودية

 % ع�ى الترتيب.14 و %50فندقية متاحة ومعدالت اإلشغال بنسبة 

 

 4,4إجمالي قيمة مبيعات بلغت  "تالل الغاف"التطوير العقاري مشروع باإلضافة إلى ذلك، سجل و

 1,8إيرادات بلغت المشروع حقق ومع تقدم أعمال البناء، ، الماضيمليار درهم إماراتي خالل العام 

  .مليار درهم إماراتي

 

% في اإليرادات إلى 7سجلت مبيعات ماجد الفطيم للتجزئة زيادة بنسبة  الفطيم للتجزئة: ماجد

، مدفوعة بعودة ثقة العمالء، ورفع اإلجراءات الصحية االحترازية 2022مليار درهم إماراتي للعام  28

ع�ى مستوى العالم، وعودة أنشطة السفر والسياحة في الدول التي تعمل فيها شركة "ماجد 

قبل احتساب الفوائد والضرائب  في االرباح اجد الفطيم للتجزئة انخفاضكما سجلت مالفطيم". 

 مليار درهم إماراتي 1,2إلى  %14بنسبة واإلهالك واستهالك الدين 

 

متجر  28متاجر هايبرماركت و 7بافتتاح عبر المنطقة حضور الشركة في التوسع واستمر 

كثر من دول، ليصل مجموع المتاجر  9سوبرماركت في   متجًرا.  450إلى أ

 

وساهم االستثمار طويل األجل لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في تعزيز عروضها عبر القنوات 

 % ع�ى أساس سنوي.51الرقمية المتعددة في تنمية اإليرادات من المبيعات الرقمية بنسبة 

 

% لتصل 23سجلت الشركة زيادة في اإليرادات بنسبة  الفطيم للتسلية والترفيه والسينما: ماجد

الفوائد احتساب قبل % 68مليار درهم إماراتي. وارتفاًعا في األرباح بنسبة  1,6إلى 



 

مليون درهم إماراتي. ويرجع ذلك في األساس إلى  126إلى  واستهالك الدين واإلهالك والضرائب

السينمائية بقوة عبر محتوى ترفيهي ض و عروعودة التحسن األداء بعد تخفيف قيود اإلشغال 

كة ، "بيكتشرز براذرز وارنر"مع توزيع التفاقية شركة أعقب توقيع الجذاب. كما  توقيع اتفاقية شرا

شركة أفالم حقوق توزيع جديدة مع شركة "يونيفرسال بيكشرز إنترناشونال" حصلت بموجبها ع�ى 

من فبراير اعتباًرا فريقيا، أدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال  14في "يونيفرسال بيكشرز" 

2023. 

 

زيادة في  الفطيم لألزياء "أسلوب الحياة" سجلت ماجد الفطيم لألزياء "أسلوب الحياة": ماجد

أداء ب% ع�ى أساس سنوي، مدفوعة 38مليون درهم إماراتي بنسبة زيادة  801اإليرادات بلغت 

الفوائد احتساب قبل التابعة لها وحققت الشركات  .التجاريةماتها عالجميع قوي من 

 .مليون درهم إماراتي 25% إلى 317بنسبة نمًوا  واستهالك الدين واإلهالك والضرائب

 

 المستقبلية االستثمارات

كالسوق  تخطط الشركة لتنفيذ مزيد من التوسعات في األسواق التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية

 وكذلك سوقها المح�ي في دولة اإلمارات، مستفيدة من عودة ثقة العمالء.  المصرية والسعودية

 

لتعزيز مناعة أعمالها استثماراتها وتوسيع نطاق تواجدها عبر القنوات المتعددة الشركة وستواصل 

 تلبية االحتياجات المتطورة للعمالء.مستقبًال و 

 

 التمويل

بعد ف ،المحافظة ع�ى كل من وضعها المالي ومستويات السيولة القوية الفطيم" تواصل "ماجد

عدد من إجراءات إعادة التمويل خالل العام الماضي، ما تزال محفظة ديون الشركة المستحقة 

 والمصارف. متوازنة، بفضل مزيج التمويل من أسواق رأس المال 

 

ألسواق المالية في الوقت الحالي، فقد وع�ى الرغم من التحديات التي يشهدها االقتصاد الك�ي وا

، ع�ى أن يكون أول تاريخ دوالر مليون 500سنداتها الهجينة بقيمة  2022طرحت الشركة في يونيو 



 

مليون دوالر  500واستبدالها بسندات خضراء هجينة جديدة بقيمة  2022الستدعائها في سبتمبر 

. وتعد تلك أول معاملة هجينة 2027أمريكي ويكون تاريخ أول استدعاء لها في شهر سبتمبر 

للشركة ضمن الصيغة الخضراء للسندات وأول صفقة هجينة للشركات الصديقة للبيئة ع�ى 

 .مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

وبحسب تقارير وكالتي التصنيف االئتما�ي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، حافظت الشركة ع�ى 

بما يعكس المالءة االئتمانية القوية ، بنظرة مستقبلية مستقرة   BBBرجةتصنيفها االئتما�ي عند د

للشركة، ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، وجودة أصولها، واستقرار الحوكمة المؤسسية فيها، 

 .المالية وسياستها الحكيمة في اإلدارة
 

 

 -انتهى-

 
المسمى الرسمي للشركة هو؛ شركة "ماجد الفطيم". وعليه يرجى عدم اختصاره أو  مالحظة للزمالء المحررين:

 استخدام مفردات أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب اإلشارة إلى كيان تجاري آخر.

 

  عن "ماجد الفطيم"

كز التسوق، والمدن 1992تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام  ، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مرا

يعمل لدى الشركة و دولة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.  16المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 

كز  سنويًا عميالً مليون  600جنسية، وتستقبل  114ألف موظف، يمثلون  46 ومجتمعاتها  التابعة لها لتسوقافي مرا

 ووجهاتها الترفيهية.

 

) للمؤسسات الخاصة في BBB( أع�ى تصنيف ائتما�ي ايضاوتملك مليار درهم،  66تمتلك الشركة أصوًال بقيمة 

"المحصلة اإليجابية" في مجال المياه منطقة الشرق األوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف 

 .2040والطاقة بحلول العام 
www.majidalfuttaim.com/ar 

 

 :عبر متابعتنا يرجى

https://www.majidalfuttaim.com/ar
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