
 

 

 في اصح خبر

 
 في اإلمارات العر�یة المتحدةللمنتجات العضو�ة تطلق أول متجر  "كارفور"

 في سیتي سنتر معیصم ""كارفور بیو تشهد افتتاح وز�رة التغیر المناخي والبیئة بدولة اإلمارات العر�یة المتحدةمعالي  •
 الصحیة والمستدامة الغذائیة على الخیاراتشجیع للت بدبي

 ناسبة�أسعار م وأخرى صحیة ونباتیة عضو�ة المتخصص �قدم منتجاتالمتجر  •
المزرعة الى تقدم منتجات طازجة من  مائیة�اإلضافة إلى مزرعة  لكارفور من نوعه�ضم أول مقهى  متجر شامل •

 المائدة

 متجر أول ،اإلمارات في الفطیم ماجد وتدیرها تملكها التي �ارفور، افتتحت :2022 فبرایر 25 المتحدة، العر�یة اإلمارات دبي،
 ،ةصحیال حیاةال أنماط خیارات دعم بهدف دبي، �إمارة معیصم" سنتر "سیتي في وذلك ،الدولة في والصحیة العضو�ة للمنتجات

 فوائد� الوعي ز�ادةلو  ،العالیة الغذائیة قیمةالو  جودةال ذات المنتجات بتوفیر یتعلق فیما المتنامیة كینالمستهل اجاتتیحا مع تماشیاً و 
 للعمالء رةمتطو  ولحل ،مائیة ومزرعة ركارفو ل مقهى أول �ضم الذي بیو"، كارفور" متجر و�قدم .والصحیة العضو�ة المنتجات

  .استدامة أكثر نهجٍ  اعتماد إلى یتطلعون  الذین
 

 تم والمائي، الغذائي أمنها وتعز�ز الدولة في البیئیة النظم حما�ة إلى تهدف التي ،والبیئة المناخي التغیر وزارة مهمة مع وتماشیاً 
 الرئیس ،و�س وهاني ،والبیئة المناخي التغیر وز�رة ،المهیري  حارب سعید محمد بنت مر�م معالي �حضور بیو" "كارفور افتتاح

   .للتجزئة الفطیم ماجد لشر�ة التنفیذي
 

 �اتباع الراغبین عمالءلل المتجر تصمیم تم اإلمارات، في ةالعضو� للمنتجات التسوق  حول النوعیة البیانات دراسات على و�ناءً 
 بتخصصه بینها، من لالختیار سلعة 3000 من أكثر  على �حتوي  الذي الجدید، المتجر مفهوم و�تمیز .ةصحی حیاة نمط

 الشخصیة والسلع العضو�ة التجمیل مستحضرات إلى وصوالً  العضو�ة والمشرو�ات األطعمة تشمل التي ،العضویة �المنتجات
 المزروعة منتجاتلل والترو�ج تعز�ز في و�ساهم العضو�ة الحیاة ألسلوب الدعم بیو" "كارفور متجر وفرو� المنزلیة. الرعا�ة وأصناف

  .2051 الدولة في الغذائي لألمن الوطنیة االستراتیجیة مع تماشیاً  وذلك محلیًا،
 

 المناخي التغیر ةوز�ر  معاليل الكر�م الدعم نالن أن �شرفنا" :للتجزئة الفطیم ماجد لشر�ة التنفیذي الرئیس و�س، هاني وقال
 .الرشیدة اإلمارات حكومة مع �التعاون  للبیئة مراعاةً  أكثر مستقبل و�ناء تشكیلو  الصحیة الحیاة لدعم سعینا ظل في وذلك ،والبیئة
 تحمي أن ها�مكن التي الخیارات من مز�دال� عمالئنا وتزو�د التجزئة �قطاع لالرتقاء بیو" "كارفور متجر بتطو�ر قمنا علیه و�ناء

 ".و�یئتهم میزانیتهمو  صحتهم على وتحافظ
 



 

 

 من العدید فإن ،قصوى  أولو�ة حالیاً  الصحي األكل �شكل الذي الوقت في أنه أجر�ناها، التي وثالبح ُتظهر" :سو� وأضاف
 كارفور" متجر �سعى ما تحدید�ال هو هذاو  .الماد�ة الناحیة من مكلفاً  اً خیار  �اعتباره العضوي  التسوق  عن بتعدون ی المستهلكین

 أمام الفرصة حالیاً  تتوفر و�اتت �أكمله. المجتمع سالمة تحقیق لضمان ناسبةم �أسعار صحیة بدائل �قدم حیث حله، إلى "بیو
  خالل من البیئة حما�ة في والمساهمة الخارج في الطعام تناول أثناء واعیة قرارات واتخاذ صحیة منتجات على للحصول العمالء،
  والمستدامة." الخضراء الممارسات من وغیرها التدو�ر إلعادة ةقابلال اسكیاأل استخدام تشجیع

 
 ولحوم ودواجن ٪100 بنسبة معتمدة عضو�ة طبیعیة  مزارع من والخضروات الفاكهة من واسعة مجموعة أ�ضاً  المتجر �قدمو 

 من عضوي  �شكل تتغذى التي األسماك إلى �اإلضافة مضافة، هرمونات على تحتوي  وال المغذ�ات، من عالیة بنسب تتمیز
 منتجات من الخالیة تلك وحتى والكیتو، النباتیة، جاتالمنت من الغذائیة االحتیاجات جمیع المتجر یلبي �ما معتمدة، مسامك
 .األخرى الصحیة الخیارات من العدیدو األلبان

 
 الغذائیة الناحیة من متوازنة وجبات للزوار یوفر مقهى وجود مع المتجر، على ممیزاً  رونقاً  ،والطبیعیة الخشبیة تصامیمال تضفيو 

 وجبات تتضمن والتي نوعها، من األولى الطعام تناول تجر�ة ،الجدید �ارفور متجر �قدمو  .والراحة سترخاءلال مساحة �شكل كما
 من الكثیر�ن عند مفضلة أصناف إلى �اإلضافة عضو�ة،ال قهوةالو  شايالو  طازجة وعصائر شهیة وسلطات الیوم طوال الفطور
  نباتیة. أو صحیة مكونات� وجمیعها البرغرو  المناقیش مثل العمالء

 
 وذلك ،الطازجة المنتجات وتغلیف لتعبئة للتحلل قابلة عبوات و�ستخدم ،التدو�ر إلعادة قابلة ورقیة اً أكیاس بیو" "كافور تجرم قدم�و 

 عامال �حلول اعملیاته في االستخدام األحادي البالستیك من حدلل تهدف والتي التجزئة، تجارة في الرائدة العالمة جهود مع تناغماً 
 المفرط االستهالك منع على وتساعد االستخدام وسر�عة سهلة عقمات،والم للمیاه تعبئة إعادة محطات عمالءلل تتوفرسو  .2025

 وتعز�ز كارفورل یةالكر�ون البصمة معادلةل ،مبتكرة مائیة مزرعة اً مر�ع اً متر  589 البالغة المتجر مساحة تحتضن �ما .للبالستیك
 اإلمارات. في الغذائي األمن

 
 �طاقات أن إلى �اإلضافة ،%15 إلى تصل بنسبة الطاقة استهالك لتقلیل للبیئة صد�قة معدات بیو" "كارفور متجر و�ستخدم
 تصنیع تم ذلك، على عالوةً  المطبوعة. الورقیة للملصقات اً مستدام بدیالً  تشكل فاي، واي شبكة عبر المتصلة ،الرقمیة األسعار

 من النفا�ات من الحد إلى ،الوزن  حسب االختیار قسم و�سعى تدو�رها، معاد وصنادیق ألواح �استخدام رفوفوال الطاوالت كافة
 �استخدام المجففة اكهةوالف والتوابل المكسرات من إلیها �حتاجون  تيال الكمیات على للحصول لعمالءا أمام المجال إتاحة خالل
 ر.التدو� إلعادة قابلة ورقیة أكیاس

 
 من خاصة مساحة �ارفور خصصت للمجتمع، أكبر قیمة تحقیق على �عمل �ه، موثوق  محلي �شر�ك موقعها من وانطالقاً 
 التجار�ة األعمال لدعم وممیزة فر�دة �طر�قة محلیةال منتجاتال تعرضو  .اإلمارات في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المتجر
 منتجات هي ،المتجر في توفرةالم والمنتجات سلعال جمیع من %20 من أكثر أن حین في التجزئة، وقطاع واالقتصاد المحلیة
 بیو". "كارفور الخاصة التجار�ة عالمة�ال حصر�ة



 

 

 
 

 -انتهى-

 إصدارها وقت في دقیقة اإلصدار هذا في واألرقام الحقائق جمیع المسؤولیة: إخالء

 �یان مع االلتباس لتفادي اختصاره أو تقصیره عدم و�جب الفطیم"، "ماجد هو الشر�ة لهذه القانوني االسم :للمحرر مالحظة

 آخر. تجاري 

 إصدارھا. وقت في دقیقة اإلصدار ھذا في واألرقام الحقائق جمیع المسؤولیة: إخالء

 �ارفور: عن نبذة

 حیث ،1995 عام في المنطقة في "كارفور" لها، مقراً  المتحدة العر�یة اإلمارات دولة من تتخذ والتي الفطیم"، "ماجد شر�ة أطلقت
 وآسیا. وأفر�قیا األوسط الشرق  منطقة عبر سوًقا 30 من أكثر في التجار�ة العالمة وتشغیل إلدارة الحصري  االمتیاز الشر�ة تمتلك

 �ضم �ما یومیًا، عمیل750,000 حاجات لتلبیة دولة 17 على متوزعة �ارفور متجر 400 من أكثر حالًیا الفطیم" وتدیر"ماجد
 زمیل. 37,000 من أكثر "كارفور" عمل فر�ق

 
 من المتزاید الطلب تلبیة أجل من اإلنترنت عبر للتسوق  عدیدة خیارات الى إضافات المتاجر، من مختلفة أنواع �إدارة �ارفور قومت

 و�أسعار العالیة الجودة ذات المنتجات من مجموعة أوسع توفیر في التجار�ة العالمة التزام مع وتماشیاً  المتنوعة. عمالئها قاعدة
 تور�د و�تم الغذائیة، وغیر الغذائیة المنتجات من نوع 500,000 من أكثر تضم لها مثیل ال خیارات الیوم �ارفور تقدم تنافسیة،

 عن فضالً  المحلي، والمجتمع االقتصاد دعم في بذلك لتساهم واإلقلیمیین، المحلیین الموردین من شبكة عبر محلیاً  منها 80٪
  .یوم �ل الناس، لكل اللحظات أسعد تحقیق إلى وصوالً  المجتمع، احتیاجات مع متناغمة فر�دة تسوق  تجر�ة تقد�م

 
 

  الفطیم" "ماجد عن

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

 
 بتغییر حلم الذي الفطیم، ماجد السید أسسها رؤ�ة نتیجة جاءت التي اإلنجازات، من �العدید الفطیم" "ماجد نجاح قصة وتحفل
 مراكز من العدید عبر تتجّسد الرؤ�ة تلك مالمح بدأت وقد یوم". �ل الناس، لكل اللحظات أسعد" لتحقیق فیهوالتر  التسّوق  مفهوم

 بها و�عمل العالم حول سوقاً  17 عبر �عدها لتتوّسع المتحدة، العر�یة اإلمارات دولة في أوالً  افتتاحها تم والمبتكرة، الحدیثة التسّوق 
 األوسط. الشرق  منطقة في الخاصة للمؤسسات )BBB( استثمار�ة درجة أعلى لمجموعةا نالت وقد .موظف ألف 34 من أكثر

 



 

 

 قید المشار�ع من العدید إلى �اإلضافة متكاملة مدن مشار�ع وأر�عة فندقاً  13و تسّوق  مر�ز 28 الیوم الفطیم" "ماجد وتدیر تمتلك
 ومراكز سنتر"، "سیتي ومراكز مصر"، و"مول اإلمارات"، ل"مو  الفطیم"، "ماجد لشر�ة التا�عة التسّوق  مراكز وتتضّمن اإلنشاء.
 امتیاز للشر�ة أنّ  �ما الشارقة. حكومة مع �الشراكة تسّوق  مجّمعات خمس إلى �اإلضافة سنتر"، سیتي "ماي المجتمعیة التسوق 

 أكثر الفطیم" "ماجد وتدیر وآسیا. و�فر�قیا األوسط الشرق  مستوى  على سوقاً  30 من أكثر في "كارفور" السم الحصري  االستخدام
 اإللكتروني. المتجر إلى �اإلضافة متجرًا، 400 من
 

 عالمیة عائلي ترفیه مراكز �اإلضافة لها، التا�عة سینما" "ڤو�س صاالت في سینما شاشة 600 من أكثر الفطیم" "ماجد تدیر كما
 الفطیم" "ماجد وتعد وغیرها. مصر"، ب"و"سكيسكی و"در�م دبي" فالي و"آي دبي" و"سكي بالنیت" "ماجیك بینها من المستوى 

 األسماء أبرز من عدداً  وتدیر الداخلیة والدیكورات المنزلیة والمفروشات والتجزئة األزیاء في متخصصة لشر�ة األم الشر�ة هي
 و"كر�ت أثلیتیكا" لیمون و"لولو  سینتس" و"ُأول و"هولیستر" فتش" آند "أبیر�رومبي مثل المنزلو  األز�اء عالم في التجار�ة والعالمات

 خالل من "إنوڤا" المرافق إدارة شر�ة الفطیم" "ماجد تشّغل �ما لألز�اء. اإللكتروني والتطبیق المتجر و"ذات" و"لیغو" �ار�ل" آند
  البیئیة. الموارد إدارة مجال في الرائدة العالمیة یولیا"،"ڤ شر�ة مع مشترك مشروع
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