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 LEED® v4.1 ةالر�ادة في تصمیمات الطاقة والبیئ نظام شهادةحصد ت "مول اإلمارات"في  "سینما و�س"ڤ

 �عد أقل من شهر على منحها لصاالتهالقائمة فئة العملیات والصیانة الداخلیة ا عن

 في "سیتي سنتر مردف" 
 
 

 دار سینما في العالم تحصد شهادة نظام الر�ادة في تصمیمات الطاقة والبیئة " في "سیتي سنتر مردف" أولسینما و�س"ڤ •

LEED®   v4.1عن فئة العملیات والصیانة الداخلیة القائمة 

  LEEDعلى شهادة  على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا التي تحصل السینما الوحیدةهي سینما"  و�سڤ" •

 لإلنجازات الخاصة �قضا�ا االستدامة والر�ادة عالمیاً  رمزاً  ،LEED ةالبیئو الر�ادة في تصمیمات الطاقة  نظامشهادة  عتبرتُ  •
 

 

نظام  شهادةعلى  صاالتها في "مول اإلمارات" حصول، عن سینما" و�سڤ"أعلنت  :2022 د�سمبر07 ،دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة

 و�سڤ". �أتي ذلك، في أعقاب منح قائمةالداخلیة ال والصیانةفئة العملیات  عن، LEED® v4.1"لید"  ةالبیئو الر�ادة في تصمیمات الطاقة 

دار التي ُتعتبر ، سینما" و�سڤ" نالتو  نفسها. منح الشهادةفي العالم تُ في "سیتي سنتر مردف" هذا التمّیز �اعتبارها أول دار سینما  سینما"

لصاالتها في �ٍل من  ذهبیةالشهادة ال، السینما الوحید على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا التي تحصد هذا اإلنجاز البیئي

 یتماشى مع استراتیجیة االستدامةالذي األمر ، )USGBCمن المجلس األمر�كي لألبنیة الخضراء ( "مول اإلمارات" و"سیتي سنتر مردف"،

  الجرأة الیوم تعني تغییرًا في الغد"."ورؤ�تها القائمة على  "ماجد الفطیم"شر�ة الخاصة �

 

تصنیف المباني الخضراء ل خاص نظام ، USGBCالمجلس األمر�كي لألبنیة الخضراء، التي عمل على تطو�رها LEED شهادةوُتعتبر 

لنمو وتطور دیبسي ك.ب، المدیر اإلقلیمي  لقد قام و . ر�ادةلتحقیق االستدامة وال اً معترف �ه عالمی تشكل رمزاً و  ،في العالم اً األكثر استخدام

 ®LEEDالر�ادة في تصمیمات الطاقة والبیئة نظام شهادة  بتسلیم ،GBCI في الشرق األوسط عمال الخضراءمعهد شهادات األ في األسواق

v4.1، توجه �التهنئة و  "،الفطیم ماجد"شر�ة  قسم التطو�ر واالستدامة فيرئیس  وي، أنطونيفرنسیس  إلى قائمةعن التصمیمات الداخلیة ال

 المحصلة تحقیقالعر�یة المتحدة التي تهدف إلى  مبادرة اإلماراتتواصل �لتزامها الما "، علىماجد الفطیم للترفیه والتسلیة والسینما" إلى شر�ة

وغامرة ومؤثرة، عبر أصولها ومرافقها التي  ممیزةتقد�م تجر�ة سینمائیة ل عملها المستمر، وفي الوقت نفسه 2050عام ال�حلول  اإل�جابیة

 تتمتع �أعلى معاییر الصحة والسالمة واالستدامة.
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 اً رمز  LEED"تشكل شهادة : "السینماو ماجد الفطیم للترفیه والتسلیة ، لدى"الصحة والسالمة والبیئة واالستدامة رئیس قسم بیتر ستا�س، وقال

 األمر الذي یتناغم معبهذه الجائزة المرموقة،  التي فازتفي العالم  السینمائیة الوحیدة دارال كون یز، ونحن فخورون للغا�ة �أن نللتمّ  اً دولی

 و�شكٍل مستمر في نشر وتعز�ز الممارسات ،"ماجد الفطیم" إذ تحرص شر�ةمستقبل صحي ومستدام.  تحقیقل ةالمشتر�وتطلعاتنا  أهدافنا

ز�ائننا بتوفیر بیئة صحیة ل لتزامناإ"، و�ندرج أ�ضًا في إطار الجرأة الیوم تعني تغییرًا في الغد" استراتیجیتنا التي تتماشى مع ،المستدامة بیئیاً 

�شكل هذا اإلنجاز الهام، داللة �ارزة على أهمیة األعمال والجهود المبتكرة التي تقوم بها فرقنا و والمجتمع المحلي.  وشر�اء األعمال والزمالء

، لتوفیر حلول محلیة تساهم في إحداث تغییر إ�جابي على عبر أصولنا األكثر مراعاًة للبیئةالتكنولوجیا  مجاالت في واالستثمارات المتواصلة

 مستوى العالم".

 

الشرق األوسط وشمال إفر�قیا و الهند في  GBCI في معهد شهادات األعمال الخضراء ب، الرئیس التنفیذي .جو�االكر�شنانقال من جهته 

والمرونة والعدالة والسالمة االستدامة والصحة مجاالت ،  LEED® v4.1شهادة جسد أحدث إصدار من�وأسواق جنوب شرق آسیا: "

نظام الر�ادة في تصمیمات الطاقة والبیئة "لید"  إصدار "، �اعتمادالفطیم للترفیه والتسلیة والسینماماجد "شر�ة لقد قامت االجتماعیة. و 

v4.1في خطوٍة تهدف  "،سیتي سنتر مردف" "مول اإلمارات" وفي في"ڤو�س سینما" �ٍل من  قائمة فيعن فئة العملیات والصیانة الداخلیة ال

للحصول  ،االستمتاع �المحتوى السمعي البصري  جانب إلىیتطلعون ، الذین ئمة التطور ورغباتهمإلى تقدیر واحترام  سلو�یات العمالء الدا

 والتي من شأنها أن تشكل إضافة قّیمة و�ارزة للحفاظ على صحتهم وسالمتهم".تر�ز على االستدامة  اتمساحعلى 

 

 استخدام ، مع التر�یز على �فاءةالمتبعة داخل صاالت العرض السینمائیة ممارسات المستدامةمجال الفي بر�ادتها سینما"  و�سڤ"میز توت

 خطوة أولى في مسیرة ،الذهبیة LEEDمثل الحصول على شهادة �ُ و . و�دارة النفا�ات، وتحو�ل داخل الصاالت المیاه والطاقة، وجودة الهواء

واألكثر �فاءة في مجال  حدة من أفضل مزودي خدمات الترفیه والتسلیةنحو تحو�ل محفظتها إلى وا، "ماجد الفطیم للترفیه والتسلیة والسینما"

 .مراعاة البیئة

 

�انت أول شر�ة حیث  ،المنطقة على مستوى في مجال االستدامة  "، دورًا �ارزًا انطالقًا من موقعها ومكانتها الرائدةماجد الفطیمتلعب شر�ة "

وفي إطار  .2040عام ال�حلول تحقیق ثقافة مؤسسیة إ�جابیة في الشرق األوسط تتبنى استراتیجیة المحصلة اإل�جابیة، والتي ستؤدي إلى 

 مجاالتة بتحدید ثالث ،2018قامت "ماجد الفطیم" في العام  الجرأة الیوم تعني تغییرًا في الغد"،استراتیجیة االستدامة على مستوى الشر�ة "

 الزمالء. ، إعادة التفكیر في الموارد وتمكین إحداث التغییر اإل�جابي في حیاة الناس لتحقیقها في المستقبل:

 

 -نتهىا-

 

 
 

المسمى الرسمي للشر�ة هو؛ شر�ة "ماجد الفطیم". وعلیه یرجى عدم اختصاره أو استخدام مفردات  ملحوظة للزمالء المحرر�ن:
 أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب اإلشارة إلى �یان تجاري آخر.
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  عن "ماجد الفطیم"

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

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

. وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر العدید من مراكز التسّوق أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم""التسّوق والترفیه لتحقیق 
سوًقا حول العالم و�عمل بها أكثر من  17الحدیثة والمبتكرة، تم افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر 

 خاصة في منطقة الشرق األوسط.) للمؤسسات الBBBألف موظف. وقد نالت الشر�ة أعلى درجة استثمار�ة ( 45
 

فندًقا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من المشار�ع قید  13مر�ز تسّوق و 29تمتلك وتدیر "ماجد الفطیم" الیوم 
ومراكز التسوق اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفطیم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سیتي سنتر"، 

المجتمعیة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امتیاز االستخدام 
 420سوًقا على مستوى الشرق األوسط و�فر�قیا وآسیا. وتدیر "ماجد الفطیم" أكثر من  30الحصري السم "كارفور" في أكثر من 

 افة إلى المتجر اإللكتروني.متجًرا، �اإلض
 

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

وتدیر عدًدا من أبرز األسماء متخصصة في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزلیة والد�كورات الداخلیة لشر�ة األم لشر�ة ا
مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هولیستر" و"ُأول سینتس" و"لولولیمون أثلیتیكا" و"كر�ت  المنزلوالعالمات التجار�ة في عالم األز�اء و 

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

https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR  
 

 یرجى متا�عتنا عبر:

   https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 
   https://www.instagram.com/majidalfuttaim  

    https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim 

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

    twitter.com/majidalfuttaim://https 

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

    taim.medium.comhttps://majidalfut 
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