
 

 خبر صحافي
 

 تقنیات تحلیل البیانات  باستخدام أحدثهدر الطعام ل تتصدى"مجموعة إعمار للضیافة" 
 

عن  "مجموعة إعمار للضیافة"، التابعة لشركة "إعمار العقاریة"، أعلنت: 2018یولیو  29دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
الحد من هدر الطعام في مبادرة مبتكرة تهدف إلى تطلقان بموجبها ینو"، "و الرائدة الغذاء  تكنولوجیا شركةتوقیع اتفاقیة شراكة مع 

"مجموعة ضمن محفظة فندقًا  12في وباالستفادة من أحدث تقنیات تحلیل البیانات، سیجري تطبیق المبادرة الجدیدة الفنادق. 
 النصف.ل بمعدالمهدورة الطعام  یص كمیةتقلاألمر الذي من شأنه المساهمة في ، إعمار للضیافة"

 
تصل كمیة ، إذ العالمعلى مستوى مشكلة ملحة هدر الطعام یمثل  ،منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدةوفقًا إلحصاءات و 

وفي ملیار طن.  1.3ما یعادل أكثر من أي ، الغذاء العالمي ثلثالمنتجات الغذائیة المزروعة وغیر المستهلكة إلى ما یقارب 
ففي تحدیًا اقتصادیًا یثقل كاهل الدول. ذاته الوقت تمثل في ي هفتبعات بیئیة ال یحمد عقباها، على هذه المشكلة تنطوي حین 

 .جراء هدر الطعام ملیار درهم سنویاً  13تكالیف تقارب  االقتصاد الوطنيتكبد یدولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
 
 بمعدلهدر الطعام  تقلیصعبر على أربحیة بمطابخ الإدارة أدوات رقمیة تساعد الطهاة على تطویر على "وینو" عمل تو 

 ، بینما یقومطعام تلقائیاً التسجیل وزن ل ن من میزان رقمي وجهاز لوحي متصل بهتقدم نظامًا مبتكرًا یتكوّ  النصف، حیث
  وتحدید نوعه باستخدام الجهاز اللوحي. المأكوالترمي سبب باختیار المستخدم 

 
 بدقة.المهدورة تحدید األطباق عبر  همبخامطالكاملة على سیطرة لیمنح الطهاة ال"وینو" الیومیة من إعداد التقاریر نظام أتي وی

 8و 3ویعود هذا النظام المبتكر على المطابخ بفوائد كبیرة، تتمثل في انخفاض ملحوظ بتكالیف الطعام بنسبة تتراوح بین 
 .ةلحفاظ على البیئلهامًا  سبیالً توفیره  عالوة علىبالمئة، 

 
للمستهلك،  هالطعام المهدور في قطاع الضیافة یحدث قبل وصولبالمئة من  70أن وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة "وینو" 

من هذا المنطلق، و اإلفراط في إعداد الطعام. مكامن تحدید تساعدهم على التي الحدیثة ألدوات لالطهاة  فتقادوذلك نتیجة ال
 المتخصصة "والمنتجعات للفنادق العنوانعالماتها التجاریة الثالث " في فنادقالمطابخ  ویدبتز "مجموعة إعمار للضیافة" تعتزم 

 من" العصریة للفنادق روڤو" الراقیة، العصریة التجاریة العالمة ،"والمنتجعات للفنادق فیدا"و الفاخرة، الفندقیة والشقق بالفنادق
 اة على رصد هدر الطعام بسرعة ودقة. بموازین "وینو" الذكیة لمساعدة الطه، المتوسطة الفئة

 
 عبر الحد من الهدر طعام وجبة ملیون توفیر"مجموعة إعمار للضیافة" عن تعهدها ب إعالنوتندرج المبادرة الجدیدة في إطار 

إفطار تعهد خالل مأدبة عن هذا الكانت المجموعة قد أعلنت و الجاري.  العام نهایة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بحلول
في والبیئة، وانعقدت  المناخي التغیر وزیر الزیودي، أحمد بن ثاني الدكتور أقامتها وزارة التغیر المناخي والبیئة بحضور معالي

، 2030المهدور بمقدار النصف بحلول  الطعامبخفض حصة الفرد من التزامها دت الوزارة ك، حیث أفندق "العنوان بولیفارد"
هذا الهدف إلى قرر رفع سقف ومن المبة غذائیة من الطعام المهدور. توفیر ملیون وجالمساهمة بإلى قطاع الضیافة دعت و 

 .2020 في عاموثالثة مالیین  2019ملیوني وجبة في عام 
 



 

في مطابخ ‘ وینو’بنشرها لتقنیات لشركة "وینو": " المؤسس والشریك التنفیذي الرئیس زورنیس وفي هذا السیاق، قال مارك
وتأتي شراكتنا المتمیزة مع وزارة التغیر المناخي . على مستوى القطاعسّباقة خطوة ‘ مجموعة إعمار للضیافة’اتخذت فنادقها، 
في الجهود  نحو المساهمة اإلیجابیة والفعالةدولة اإلمارات العربیة المتحدة داعمة لجهود  القطاعأبرز الالعبین في والبیئة و 
 ".هدر الغذاء لمحاربةالعالمیة 

 
شراكتنا مع وزارة التغیر المناخي والبیئة أتي ت" أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة":قال  ،من جهته

إضافة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، التي تنتهجها لرؤیة الخضراء ل الداعمةبمسؤولیتنا االجتماعیة الراسخ التزامنا تأكیدًا على 
من هنا و لحد من هدر الطعام. الرامیة إلى ترسیخ مكانة الدولة الریادیة في المسیرة العالمیة للجهود الوطنیة دفع عجلة اإلى 

التي نعقدها مع رواد االبتكار مثل والشراكات الوطیدة في استراتیجیتنا الطموحة، جوهریة ركیزة كاالبتكار الرقمي تأتي أهمیة 
  ".بینما نواصل اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل صالح كوكبنانا التجاریة تاتعزیز كفاء فيلمساعدتنا ‘ وینو’شركة 

 -انتهى-
 

 معلومات للمحررین
 

 حول "مجموعة إعمار للضیافة"
تتخصص "مجموعة إعمار للضیافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقاریة"، في إدارة مشاریع الضیافة والترفیه في المنطقة. وحّددت 

خّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیها المجموعة ت
 الفنادق، والشقق الفندقیة، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت. وقد رسخت

عالمات فندقیة لكل منها مزایاها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"،  3للضیافة" مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها "مجموعة إعمار 
الضیافة  و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق". وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع

ح داخل دمات السیاحیة في دبي والمنطقة عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتیح مزایا قّیمة للشركات والسیاوالخ
ها ومصر وتركیا والبحرین، هذا بخالف حضور  عقاراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق وشقق فندقیة في كل من المملكة العربیة السعودیة

 الذي یتوسع باستمرار في دبي.
جیال الجدیدة وبدورها تتیح عالمة "فیدا للفنادق والمنتجعات" الراقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة، مفهوم ضیافة مختلف یتوجه إلى األ

بة المهتمة بأرقى تفاصیل السفر العصري من دون من المدیرین التنفیذیین ورواد األعمال والسیاح؛ وتوفر هذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشا
یسیة تكلف، وهي تتولى إدارة فندقین في دبي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في البحرین والمملكة العربیة السعودیة وعدد من المدن الرئ

 في المنطقة، عالوًة على حضورها الدائم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعًا مشتركًا بین "إعمار العقاریة" و"مراس القابضة". ڤ ة "رووتعتبر عالم

للفنادق" بالحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب ڤ وانطالقًا من تأثرها بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمها، تحتفي "رو
ة متمیزة للمسافرین العالمیین الشباب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال یعرف حدودًا. ولدى العالمة التجاریة ضیاف
 فنادق في مواقع حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في رأس الخیمة إضافة إلى التوسع نحو المملكة العربیة السعودیة. خمسة

فق الترفیهیة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة" كًال من "نادي المرابع العربیة للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسیة" و"نادي وتتضمن المرا
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