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 بيان �حفي

 

"ماجد الفطيم" �علن عن شراكة اس��اتيجية مع منصة "مس�� أسطى" الرائدة �� مجال 

 خدمات ما �عد البيع وا�خدمات املن�لية
 

 �عز�ز تجر�ة العمالء ��دفللشر�ات التا�عة لـ"ماجد الفطيم" مكملة  خدماتالشراكة تقدم  •

  �ستفيدون من حلول ا�خدمات املن�لية الشاملةعمالء �ارفور و"كر�ت آند بار�ل" و"م��ون دو موند"  •
 

: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة �� مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق 2020 ونيو ي 1، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

عن دخولها �� شراكة اس��اتيجية مع "مس��  التجزئة وال��فيھ �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا وآسيا،واملدن املت�املة ومنشآت 

أسطى"، املنصة املتخصصة �� تقديم ا�خدمات املن�لية، وهو ما يجعلها املزود املفضل �حلول ما �عد البيع للعالمات التجار�ة 

 التا�عة لـ"ماجد الفطيم". 

 

مرخص�ن يتم��ون باملهارة حرفي�ن خيار الوصول إ��  موند" وء "�ارفور" و"كر�ت آند بار�ل" و"م��ون دوستقدم الشراكة لعمال

 بفرصة كسب  SHAREوسيحظى عمالء خدمات ما �عد البيع.  إلنجازواملوثوقية 
ً
برنامج امل�افآت من "ماجد الفطيم"، أيضا

. وتأ�ي هذه االتفاقية �� وقت استثنائي، حيث ُين�ح س�ان SHAREواس��جاع النقاط من خالل خدمات "مس�� أسطى" ع�� تطبيق 

، ويعتمدون ع�� خدمات مثل الصيانة املن�لية 19-دولة اإلمارات العر�ية املتحدة بالبقاء �� منازلهم ل�حد من انتشار و�اء �وفيد

  ا�حدائق واملساحات ا�خضراء.  وتنسيقوال��كيب والتثبيت والتنظيف والتعقيم والطالء 

 

 حصول : "نواصل تطو�ر منظومة أعمالنا لضمان جو أ�ي عقل، الرئيس التنفيذي للتطو�ر املؤس��ي �� "ماجد الفطيم"وقال 

خدمات تكمل بإضافة  "ماجد الفطيم"فمن الضروري أن تقوم أفضل التجارب الشاملة. ولتحقيق هذا الهدف، ع�� عمالئنا 

ا�حلول املبتكرة. ويع�ي ذلك �� الكث�� من ا�حاالت العمل مع الشر�ات الناشئة  أعمالنا األساسية من خالل الشرا�ات مع مزودي

ضمن  أسا��يوالصغ��ة واملتوسطة مثل مس�� أسطى، وال�ي �عد بمثابة العمود الفقري القتصاد دولة اإلمارات كما سي�ون لها دور 

 ."19-جهود الدولة ل�حد من اآلثار االقتصادية السلبية لو�اء �وفيد

 

وأضاف: "بالنظر إ�� الضغوط املالية ع�� الشر�ات الصغ��ة �� الوقت ا�حاضر، �عتقد أن املؤسسات الك��ى مثل ماجد الفطيم 

يمكن أن ي�ون لها تأث�� إيجا�ي ع�� قطاع الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة من خالل شرا�ات مماثلة. وستوفر هذه االتفاقية مصادر 

 ا ستدعم �� الوقت ذاتھ ما نقدمھ من عروض لعمالئنا من خالل خدمات من�لية آمنة وموثوقة".  دخل جديدة ملس�� أسطى، كما أ��

 

 إلحصائيات وزارة االقتصاد �� دولة اإلمارات، 
ً
% من إجما�� عدد 94�ش�ل قطاع الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة أك�� من ووفقا

% من 86ج ا�ح�� اإلجما�� غ�� النفطي للدولة و�وظف أك�� من % من النات52الشر�ات العاملة �� دولة اإلمارات، ويسهم بنحو 

 بمشا�ل التدفقات النقدية 19-القوى العاملة �� القطاع ا�خاص. و�سبب و�اء �وفيد
ً
، تأثرت الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة سلبا
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الشر�ات ا�حلية الصغ��ة والوصول إ�� االئتمان وت�اليف االست��اد. و��دف جهود "ماجد الفطيم" للدخول �� شرا�ات مع 

واملتوسطة، إ�� تحقيق االستقرار لهذه الشر�ات خالل األوقات الصعبة واملساهمة �� انتعاش االقتصاد الوط�ي �عد ان��اء و�اء 

 . 19-�وفيد

 

 مع وزارة 
ً
التغ�� املنا�� كما أعلنت "ماجد الفطيم" ال��امها �شرا�ات أخرى لدعم اقتصاد دولة اإلمارات. و�عاونت الشركة مؤخرا

 ع�� متاجر �ارفور �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، وهو ما يفتح
ً
 والبيئة �� دولة اإلمارات لتعز�ز توافر املنتجات املزروعة محليا

شهدت اضطرابات �� قنوات التوزيع ا�خاصة ��ا. مزرعة محلية صغ��ة ومتوسطة ا�حجم  6000قنوات توزيع جديدة ألك�� من 

 ع�� موقع �ارفور تتيح من خاللھ ل�جهات املستأجرة �� مراكز التسوق و�اإلضاف
ً
 إلك��ونيا

ً
ة إ�� ذلك، أطلقت "ماجد الفطيم" سوقا

 التا�عة لها والشر�ات األخرى �� دولة اإلمارات قناة جديدة للتجارة اإللك��ونية تمك��م من تلبية احتياجات عمال��م. 

 

 -انت�ى-

 

  عن "ماجد الفطیم"

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

 
طیم، الذي حلم بتغییر مفهوم التسّوق وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نتیجة رؤ�ة أسسها السید ماجد الف

أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر العدید من مراكز التسّوق الحدیثة والمبتكرة، تم "والترفیه لتحقیق 
ألف موظف. وقد نالت  44�عمل بها أكثر من سوقًا حول العالم و  16افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر 

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

فندقًا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من المشار�ع قید اإلنشاء.  13مر�ز تسّوق و 27تمتلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم 
التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعیة "ماي وتتضّمن مراكز 

ي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى أر�ع مجّمعات تسّوق �الشراكة مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امتیاز االستخدام الحصري السم "كارفور" ف
 متجرًا.  300 على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا. وتدیر "ماجد الفطیم" سوقاً  30أكثر من 

 
مر�ز ترفیه عائلي "ماجیك بالنیت"  37شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة إلى  500كما تدیر "ماجد الفطیم" أكثر من 

 و"سكي مصر"، وغیرها.  ل "سكي دبي" آي فالي دبي و"در�م سكیب"في المنطقة، والعدید من المنشآت الترفیهیة المبتكرة مث
 

وشركة متخصصة  و"ماجد الفطیم" هي الشر�ة األم لشر�ة "نجم" شر�ة خدمات التمو�ل والمتخصصة �إصدار البطاقات االئتمانیة االستهالكیة،
مثل  المنزلبرز األسماء والعالمات التجار�ة في عالم األز�اء و تدیر عددًا من أ والمفروشات المنزلیة والدیكورات الداخلیة والتجزئة باألزیاء

ماجد الفطیم" "أبیر�رومبي آند فتش" و"هولیستر" و"ُأول سینتس" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت آند �ار�ل" و "میزون دو موند" و"لیغو". هذا وتشّغل "
 لیا"، العالمیة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئیة. یو ڤشر�ة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شر�ة "
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www.majidalfuttaim.com 
 

 یرجى متا�عتنا عبر:

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

    https//:twitter.com/majidalfuttaim 

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

    https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

    https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

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

 
  "أسطى مستر"نبذة عن 

 
لیة، حیث تسهل على العمالء إنجاز ، السوق اإللكتروني الرائد في دولة اإلمارات للخدمات المنز 2015تعد "مستر أسطى" التي تأسست عام 

زر إصالح أو نقل أو تجدید محتو�ات منازلهم �ضغطة المهام داخل منازلهم وحولها، مما یوفر لهم الوقت والتكلفة. و�مكن للعمالء تنظیف أو 
 و�كل راحة �ال. 

 
في ، والمساهمة وأعلى مستوى من خدمة العمالء �أسعار تنافسیةالمهرة،  الحرفیینفي تزو�د �ل منزل �أفضل  "مستر أسطى"وتتمثل مهمة 
 ومجتمعًا واحدًا �حتضن الجمیع.  ووطناً  فضل للمعیشةاأل �اعتبارها المكاندولة اإلمارات  تعز�ز مكانة

 
الوصول إلى  بدأت قصة نجاح "مستر أسطى" من خالل تیكوم، والتا�عة لمجموعةللشر�ات الناشئة  in5حاضنة  من األولىانطالقتها ومنذ 

وفي العام التالي، حصلت "مستر أسطى" على . 2015شر�ة ناشئة في دولة اإلمارات خالل عام  50قائمة فور�س الشرق األوسط ألفضل 
وتلقت "مستر أسطى"  ، وترشحت لجائزة "أفضل شر�ة ناشئة للعام".مؤسسة "آي تي بي" من قبل "للعام تطبیق إلدارة الحیاةأفضل "جائزة 

     ملیون دوالر أمر�كي حتى اآلن.  2تمو�الت �قیمة تز�د على 
 

المكیفات صیانة ، �ما في ذلك غسیل المال�س والتنظیف واإلصالح و خدمة منزلیة �مكن حجزها 50أكثر من  وتضم منصة "مستر أسطى"
 تنسیق الحدائق والمساحات الخضراء. والطالء والنقل ومكافحة الحشرات والنجارة و 

 
  . الذي �متلك خبرة واسعة في حرفة معینة على الشخص الحرفي أو"أسطى"  لقبیتم إطالق *
 
 

www.mrusta.com 
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 على  یرجى متا�عتنا

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

https://twitter.com/mrustacom    
edin.com/company/mrustahttps://www.link    

https://www.facebook.com/mrustacom     

    https://www.instagram.com/mrustacom 

https://www.youtube.com/user/mrUstaChannel
https://twitter.com/mrustacom
https://www.linkedin.com/company/mrusta
https://www.facebook.com/mrustacom
https://www.instagram.com/mrustacom

