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تقديراً " المرموقة برايم للتميزحصل على شهادة "يتالل الغاف مشروع 

كثرتطوير لجهوده الدؤوبة نحو   ستدامةا مشاريع أ

 

 "برايم للتميز شهادةعلى العقارية شركة ماجد الفطيم  حصلت: 2023فبراير  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

-BREEAM Excellent"  التصميم المستدام عناصر بدمج  المتواصللتزامها تقديراً الإشادة عالمية المرموقة، في

 في دبي.ألسلوب الحياة الراقي وجهة الرائدة التالل الغاف، مشروع ، وذلك في مخططات مشاريعهافي 

ً "تصنيف مشروع تالل الغاف هدفه األولي المتمثل بتحقيق وقد تجاوز  الشهادة هذه على  هحصولوذلك ب، "جيد جدا

الذي ينطوي على تضمين معايير لنهجه الشامل ، وذلك نظراً هذا المجالهم من نوعها في األالتي تعد المتميزة 

هذا في  صفريصافي انبعاثات تحقيق االلتزام بة، ويالصحأرفع المعايير ، والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

 .نوعه فريد من حياةمشروع السكني الذي يقدم أسلوب ال

تتبنى شرركة ماجد الفطيم مفهوم المبايي المسرتدامة نرمن أعمالها المسرتقبلية، إذ تتعمق بشركل كبير في دراسة 

وتعد هذه الشرررررررررهادة بمثابة دليل وانررررررررر  على التزام  .تأثير هذه األعمال على البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها

 .2040أعمالها وصوالً إلى صفر انبعاثات بحلول عام مجموعة الفطيم الراسخ بتعزيز االستدامة على نطاق 

خطة دبي أهداف دعم مواصلة شركة ماجد الفطيم العقارية االلتزام ب، برايمشهادة ويعكس حصول المشروع على 

تلتزم و  ،اإلنسانتتمحور حول  ميماتصرائدة تتبنى  من خالل تطوير وجهاتوذلك  ،2040الحضرية الرئيسية 

الشهادة وقد حصل مشروع تالل الغاف على هذه . لسكانها وية لتقديم نوعية حياة استثنائيةمعايير استدامة قب

، بما في ذلك برايمشهادة األساسية لمعايير للعديد من الوقوي استثنائي ه بشكل امتثالالمرموقة استناداً إلى 

، والنقل المحيطة واستخدام األراني والبيئةالحوكمة، والتأثير االجتماعي واالقتصادي، والموارد والطاقة، مجاالت 

 والحركة.

الرائدة التي من المتوقع أن تفت  الباب أمام فوائد اقتصررررررررررادية وفرة عمل كبيرة الوجهة وجدير بالذكر أن هذه 

العوامررل االجتمرراعيررة واالقتصررررررررررراديررة التي تؤثر على الصرررررررررحررة راعي العررديررد من تللمجتمع المحلي ولمرردينررة دبي، 

وتلتزم في الوقت الحصررول على عمل، فرة و ،السرركن الالئقتوفير و رابط، والتولي، مثل التصررميم الشررموالرفاهية، 

كثر حقق هذا المشرررررررررروع أن يتوقع من الموالبيئة. الممارسرررررررررات أفضرررررررررل نفسررررررررره ب من الجوانب زيادة في واحد أو أ

توفير صرررررررناعات ومهن مختلفة، مع  عدةمتنوعة عبر  يولد فرصررررررراً كما قد األرباح، واإلنتاجية، والتوظيف، المتعلقة ب

كثر من  كثر من التشرررررررررييررد، وظيفررة مبرراشررررررررررة خالل فترة  40,000أ االقتصررررررررررادي وظيفررة نتيجررة للتررأثير  23,000وأ

 المضاعف.

"نفخر بحصرررول مجمع قائالً: ، لتطويرلسررربر، الرئيس التنفيذي لشرررركة ماجد الفطيم اهوازن وبهذه المناسررربة صررررح 

"برايم" من الفئة الممتازة، بما يعكس التزامنا الراسرررررخ بالتصرررررميم المسرررررتدام  شرررررهادةتالل الغاف السررررركني، على 



 

2 

 

تقدم ملموس وتجاوز المعايير العالمية والتفكير بشررررركل شرررررامل في تأثير  إلحرازوالمعيشرررررة. كما نسرررررعى جاهدين 

. وبناًء على 2050 مجتمعاتنا على البيئة، بما يتماشرررررررررى مع ر ية قيادة دبي لتحقيق الحياد الكربويي بحلول عام

ذلك، نواصررررل السررررعي لتقديم حلول اسررررتدامة مبتكرة بشرررركل متزايد للمسرررراعدة في مكافحة ا ثار السررررلبية لتغير 

ط وتوفير فرة يأسرررررلوب حياة صرررررحي ونشرررررنحو تعزيز ها جهودالعقارية تكرس شرررررركة ماجد الفطيم كما المناخ ".

أن يشعروا باالرتباط فيها يمكن للناس  ،ات نابضة بالحياةمجتمعتصميم وتشييد لواسعة للترفيه وتجارة التجزئة، 

 ".روابط اجتماعية قويةتأسيس و المحيطة بالبيئة 

أحواض السباحة و المخصصة لأللعابمساحات الالعديد من على تالل الغاف من أحياء مشروع كل حي حتوي يو 

المحيط وذلك من خالل المجتمع مع  تصالاالكما يتميز المشروع بسهولة والصاالت الريانية الخارجية،  ،المشتركة

ويشجع المشروع، من األخرى. نشآت وعدد من المجتمعات والم ،الطرق الرئيسيةبعض و ،وسائل النقل العام

تنقل أسلوب حياة صحي يعزز العلى تبني لنقل، لعامة استراتيجية ومناخ متكامل يراعي التصميم خالل توفيره ل

شبكة من داخله، عبر  لمشييسهل على قاطني المشروع وزواره احضري إذ يتمتع بمخطط ، داخله المستدام

 ركوب الدراجات.المخصصة لمسارات الووالركض  المشي مسارات

، وذلك من خالل في تقليل استخدام الطاقة، بما يساهم ستدامةاالمعايير  للمشروعالرئيسي مخطط ويراعي ال

 تقتصر أهميتها ال ،عالية األداءرفيعة المستوى ومناظر طبيعية ا يتضمن المشروع تحديد كفاءة الموارد المتاحة. كم

إلى المشروع ستند يو . في المشروع تحقق سلسلة من الفوائد المناخية والبيئيةحسب، بل الناحية الجمالية وعلى 

كما أنه ، على األقل %85بنسبة ات بعيداً عن المكب  تحويل النفايات للممارسات البناء المسؤولة  برايممتطلبات 

 .لنفايات التشغيليةقائمة على االقتصاد الدائري لاستراتيجية يعتمد 

معياراً ألفضل الممارسات في تصميم وتشييد وتشغيل المبايي بشكل مستدام، وقد أصب   برايمشهادات  جسدوت

كثر األنظمة الشاملة المعترف بها في العالم في قياس األداء البيئي للمبا يي، والتي تضع عالمات مرجعية ثابتة من أ

مجموعة واسعة من أنواع األصول في قطاع العقارات، بما في ذلك العقارات قيد االستخدام، لتقييم مواصفات 

 .غيرهاوالمجتمعات و ،الجديدةالوحدات و

يم خالل العام الماني، حيث حصد ا ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، عن فوزها في جوائز بر  وقد أعلنت

مبنى ذا محصلة أول كالمستدام مركز مبيعات تالل الغاف على الجائزة اإلقليمية لمنطقة آسيا، لتميز تصميمه 

 .إيجابية للبيئة في المنطقة بأسرها

 الموقع اإللكترويي: تالل الغاف، يرجى زيارةمشروع لمزيد من المعلومات حول 

https://www.tilalalghaf.com/ar 

 

 -انتهى-

 "نبذة عن "تالل الغاف

https://www.tilalalghaf.com/ar
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ر  ع "تالل الغاف" أو ل الوجهات المتكاملة متعددة االستخدامات التي تطو رها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوف  يعد  مجم 

يقع "تالل الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خالبة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق  .تجربة سكن فريدة ومثالية

توازناً مذهالً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت 

 .في "تالل الغاف" مبني ليحقق سعادة العمالء

ع السكني على مجموعة وكجزء من التزام ش ركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق االستدامة، يحتوي المجم 

أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على األقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية 

رية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجا

ع  .دولية، تقع جميعاً على بعد خطواٍت قليلة من منازل سك ان المجم 

www.tilalalghaf.com 

 

 :تابعونا على

https://www.twitter.com/tilalalghaf 

https://www.fb.com/tilalalghaf 

https://www.instagram.com/tilalalghaf 

  عن "ماجد الفطيم"

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

 ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.

 

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات، التي جاءت نتيجة ر ية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم 

د عبر  بتغيير مفهوم التسو ق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالم  تلك الر ية تتجس 

كز التسو ق الحديثة والمبتكرة، ع بعدها عبر  العديد من مرا سوقاً  17تم افتتاحها أوالً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوس 

كثر من  ( للمؤسسات الخاصة في BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ) 43حول العالم ويعمل بها أ

 منطقة الشرق األوسط.

 

فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة باإلنافة إلى العديد من  13مركز تسو ق و 28تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 

كز "سيتي  كز التسو ق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومرا ن مرا المشاريع قيد اإلنشاء. وتتضم 

ك عات تسو ق بالشرا كز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، باإلنافة إلى خمس مجم  ة مع حكومة الشارقة. سنتر"، ومرا

http://www.tilalalghaf.com/
https://www.twitter.com/tilalalghaf
https://www.fb.com/tilalalghaf
https://www.instagram.com/tilalalghaf
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كثر من  سوقاً على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا.  30كما أن  للشركة امتياز االستخدام الحصري السم "كارفور" في أ

كثر من   متجراً، باإلنافة إلى المتجر اإللكترويي. 400وتدير "ماجد الفطيم" أ

 

كثر من  كز ترفيه عائلي شاشة سينما في صا 600كما تدير "ماجد الفطيم" أ الت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلنافة مرا

عالمية المستوى من بينها "ماجيك بالنيت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد 

خلية وتدير عدداً "ماجد الفطيم" هي الشركة األم لشركة متخصصة في األزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الدا

من أبرز األسماء والعالمات التجارية في عالم األزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" 

ل "ماجد الفطيم"  و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق اإللكترويي لألزياء. كما تشغ 

 يوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. "ڤافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شركة شركة إدارة المر 
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