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ي  ب�ان

  صح�ف
 

كة ماجد الفط�م القابضة  أحمد جالل إسماع�ل يتسلم مسؤول�ات الرئ�س التنف�ذي ل�ش
 

، ي كة ،"الفط�م ماجد" أعلنت: 2023 يناير 13  المتحدة الع���ة اإلمارات دولة ديب ي  الرائدة ال�ش
 مجال �ف

ف�ه التجزئة ومنشآت المتكاملة والمدن التسوق مرا�ز و�دارة تط��ر ي  وال�ت
ق منطقة �ف  وأف��ق�ا األوسط ال�ش

ف  عن اليوم وآس�ا، كة التنف�ذي الرئ�س بمنصب إسماع�ل جالل أحمد تعيني   . القابضة الفط�م ماجد ل�ش
 

ي  آالن إسماع�ل جالل أحمد و�خلف
ي  لمدة المنصب هذا تو� الذي بجايف

 جالل أحمد و�شغل . أعوام ثمايف
كة تنف�ذيال الرئ�س منصب  إسماع�ل  مرا�ز إدارة مسؤول�ات يتو� ح�ث ،العقار�ة الفط�م ماجد ل�ش

كة التابعة المشار�ــــع �دارةو  والمجتمعات والفنادق التسوق  التنف�ذي الرئ�س مناصب قبلها شغلو . لل�ش
كة ات�ج�ة بماجد –نائب الرئ�س  و للمشار�ــــع  الفط�م ماجد ل�ش  .القابضة الفط�م للشؤون االس�ت

 
مون: "إسماع�ل جالل أحمد قال ف ات�جيتناب مل�ت ي  اس�ت ي  ئناعمال ل األفضل تقد�م ع� ترتكز اليت  استطعنا واليت

كة الق��ة والحوكمة الما�ي  االنضباط نأ وأ�د. " مستدامال النمو تحقيق من بفضلها  الفط�م ماجد ل�ش
 .يوم كل ،الناس ل�ل اللحظات أسعد بتحقيق رؤ�تها تنف�ذو  المستدامة الق�مة تحقيق لمواصلة يؤهالنها

 
كة وتواصل  التجزئة قطا�ي  شهدە الذي االقتصادي االنتعاش بعدف. ا�جاب�ة نتائج تحقيق الفط�م ماجد �ش
ف�ه، كةال أعلنت وال�ت ي  درهم مل�ار 18 بق�مة إيرادات تحقيق عن �ش

ي  إمارايت
 ،2022 عام من األول النصف �ف

ائب الفوائد اقتطاع قبل األر�اح وارتفعت. 2021 عام من األول بالنصف مقارنة ٪15 قدرها ب��ادة  وال�ف
ي  درهم مل�ار 1.9 إ� لتصل ٪18 بنسبة الدين و�طفاء واالستهالك

 القوي لألداء نت�جة ذلك وجاء .إمارايت
كة ا لل�ش ف  التن��ــــع بجهود مدفوع� ك�ي  الحفاظ المجموعة تواصلو . والحجم التكلفة كفاءة ع� المستمر وال�ت

ان�ة ع� ف ي  درهم مل�ار 62.9 بحوا�ي  ق�متها تقدر أصول إجما�ي  مع ق��ة عموم�ة م�ي
ي و  ،إمارايت

 قروض صا�ف
ي  درهم مل�ار 11.2 بمبلغ

 .إمارايت
 

 -انت�-
 

 

  عن "ماجد الفط�م"

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

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

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

ي دولة اإلمارات الع���ة 
تلك الرؤ�ة تتجّسد ع�ب العد�د من مرا�ز التسّوق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أوً� �ف
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 حول العالم و�عمل بها أ��� من  16المتحدة، لتتوّسع بعدها ع�ب 
�
كة أع�  43سوقا ألف موظف. وقد نالت ال�ش

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

 
 وأر�عة مشار�ــــع مدن متكاملة باإلضافة إ�  13مركز �سّوق و 29تمتلك وتدير "ماجد الفط�م" اليوم 

�
فندقا

كة "ماجد الفط�م"، "مول اإلمارات"،  العد�د من المشار�ــــع ق�د اإل�شاء. وتتضّمن مرا�ز التسّوق التابعة ل�ش
"، باإلضافة إ� خمس و ي سن�ت "، ومرا�ز التسوق المجتمع�ة "ماي سييت ي سن�ت "مول م�"، ومرا�ز "سييت

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

ق األوسط و�ف��ق�ا وآس�ا. وتدير "ماجد ال 30أ��� من   ع� مستوى ال�ش
�
،  420فط�م" أ��� من سوقا متجرا�

 . ي
ويف  باإلضافة إ� المتجر اإلل��ت

 
ي صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة مرا�ز  600أ��� من كما تدير "ماجد الفط�م" 

شاشة سينما �ف
" و"در�م  ي " و"آي فالي ديب ي ترف�ه عائ�ي عالم�ة المستوى من بينها "ماج�ك بالن�ت" و"س�ي ديب

كة سك�ب"و"س�ي م�"،  كة األم ل�ش ها. وتعد "ماجد الفط�م" �ي ال�ش ي األز�اء والتجزئة وغ�ي
متخصصة �ف

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

لو  ف ول سينتس" و"لولول�مون أثليت�كا الم�ف
�
" و"أ ي آند فتش" و"هول�س�ت كروميب " و"ك��ت آند بار�ل" مثل "أب�ي

كة إدارة المرافق "إنوڤا"  ي لألز�اء. كما �شّغل "ماجد الفط�م" �ش
ويف و"ل�غو" و"ذات" المتجر والتطبيق اإلل��ت

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