
 
 

 
 بمناسبة یوم العلم اإلماراتي وتجسیدًا لقیم الفخر واالعتزاز 

 
 َعَلم اإلمارات یخفق عالیًا فوق مراكز التسّوق التابعة 

 »ماجد الفطیم «لـ 
 

خفاقًا فوق دولة اإلمارات العربیة المتحدة علم الیوم رفرَف  :2014نوفمبر  03دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
السمو الشیخ  صاحبالتي أطلقها  »لمیوم الع«حملة بمناسبة  »ماجد الفطیم « لـالتابعة الستة مراكز التسّوق 

 یجّسدتكریما للعلم الوطني الذي  ،محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي
 . قیم الفخر واالعتزاز ویوّحد كافة اإلماراتیین حوله

 
سیتي «و» دیرة سیتي سنتر«و» مول اإلمارات«خفق َعَلم دولة اإلمارات العربیة المتحدة عالیًا ظهر الیوم فوق و 

في تجسید ألسعد اللحظات  »الفجیرة سیتي سنتر« »الشارقة سیتي سنتر« »عجمان سیتي سنتر«» مردف سنتر
نجازات اإلماراتیین إلعامًا، وتكریمًا وأربعین ثالثة تكریمًا للحكام المؤسسین الذین رفعوا َعَلم الدولة أول مرة قبل و 

ورسََّخت مكانته بین األمم. وبهذه المناسبة أیضًا، سیزّین َعَلم الدولة صفحات مراكز ابقت رایته خفاقة التي 
 ماعي.التسوُّق المذكورة على مواقع التواصل االجت

 
الثاني من دیسمبر لغایة الیوم الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في على المراكز المذكورة األعالم وسترفرف 

2014 . 
 

 -انتهى-
 
 
 

 http://www.majidalfuttaim.com/en/page/holding  نبذة عن "ماجد الفطیم"
   

، كأحد أهم الشركات الرائدة في مجال إنشاء وٕادارة مراكز التسوق، والمنشآت الترفیهیة 1992تأسست "ماجد الفطیم" عام 
 على مستوى الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

 

 

http://www.majidalfuttaim.com/en/page/holding


 
 

ءت نتاجًا لرؤیة مؤسسها السید ماجد الفطیم، الذي حلم وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطیم" بالعدید من االنجازات، التي جا
بتغییر الواقع النمطي لمفهوم التسوق، وربطه بالترفیه، وتحقیق أسعد اللحظات لكل الناس كل یوم. حیث بدأت مالمح تلك 

ربیة المتحدة، ثم الرؤیة تتجسد عبر العدید من مراكز التسوق الحدیثة والمبتكرة، التي تم افتتاحها في دولة اإلمارات الع
ألف موظف، وقد حصلت المجموعة على درجة  26سوقًا حول العالم، ویعمل بها أكثر من  12توسعت لتتواجد الیوم في 

BBB  االستثماریة، وفق التصنیف االئتماني الصادر عن شركتي ستاندرد أند بورز وفیتش، للمؤسسات الخاصة في منطقة
 الشرق األوسط.

 
في منطقة الشرق األوسط وثالثة مشاریع المدن المتكاملة  ،فندقاً  11، ومركز تسوق 17 تدیرالفطیم" و تمتلك "ماجد 

 لمجموعة "ماجد الفطیم"، مراكز التسوق التابعة ضمن مراكزو العدید من المشاریع قید اإلنشاء. ومن وشمال أفریقیا، 
وتمتلك المجموعة امتیاز االستخدام ع حكومة الشارقة. وأربع مجمعات تسوق  بالشراكة م"سیتي سنتر"، ومول اإلمارات، 

 50الشرق األوسط، وشمال أفریقیا، ووسط آسیا، حیث تدیر أكثر من سوقًا على مستوى  19الحصري ألسم "كارفور" في 
 دولة.  14متجرًا تجزئة متوسط الحجم "سوبر ماركت" في  60متجر تجزئة متعدد األقسام "هایبرماركت" وأكثر من 

 
من مراكز الترفیه  16التابعة لها، باإلضافة إلى » ڤوكس سینما«شاشة سینما في صاالت 109 » ماجد الفطیم«دیر ت

في المنطقة، والعدید من المنشآت الترفیهیة المبتكرة مثل منتجع التزلج الداخلي األول في » ماجیك بالنیت«العائلي 
الشركة األم لعدد » ماجد الفطیم«وغیرها. وتعتبر » آي فالي دبي« ، ومركز الطیران الداخلي المبتكر»سكي دبي«المنطقة 

نجم «من األعمال التجاریة الرائدة كشركة تمویل متخصصة بإصدار عدد من البطاقات االئتمانیة االستهالكیة كبطاقة 
األزیاء والموضة مثل ، وشركة متخصصة باألزیاء واألناقة تدیر عدد من أبرز األسماء والعالمات التجاریة في عالم »فیزا
الشركة األم لوحدة أعمال » ماجد الفطیم«كما تعتبر ». هالستون هیریتیج«و» جوسي كوتور«و» أبیركرومبي آند فتش«

العالمیة لتوفیر خدمات إدارة  »دالكیا«خاصة بالعنایة والرعایة الصحیة، باإلضافة إلى شراكتها اإلستراتیجیة مع شركة 
مؤخرًا خبراتها لتضم افضل تجارب الطعام والشراب وذلك عبر شراكة ممیزة مع شركة » الفطیمماجد «الطاقة. وقد وسعت 

 ». غورمیه غلف«
 

   http://www.youtube.com/channel/UCFzNqzql_52bu14n0cI24ug  
   https://twitter.com/majidalfuttaim                  
   https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim  
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