
 

 
  خبر صحافي

  
مع "مجلس اإلمارات لألبنية  تعاونانت "للفنادق روڤ"و "مجموعة إعمار للضيافة"

  فندقًا ووجهة ترفيهية 15للحصول على شهادات "المفتاح األخضر" في  الخضراء"
  

  لمنح شهادات "المفتاح األخضر" الدولة"مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" هو الجهة المعتمدة في  
 تاح األخضر تمثل معيارًا للتميز في مجال المسؤولية البيئية والعمليات المستدامة في القطاع السياحيشهادة المف  
 "تتطلعان للحصول على شهادة "المفتاح  "للفنادق روڤ"و "مجموعة إعمار للضيافة" و"مجموعة إعمار الترفيهية

 األخضر" ضمن جميع الفنادق والوجهات التي تشغلها 
 

 روڤ"و تتعاون "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"،: 2018يناير  10لعربية المتحدة، دبي، اإلمارات ا
 الذي المستقل ، المنتدى"مع "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراءللفنادق"، المشروع المشترك بين "ِمراس القابضة" و"إعمار العقارية ش.م.ع"، 

الخضراء، لمنح شهادة "المفتاح األخضر" إلى جميع  باألبنية المتعلقة الممارسات وتشجيع تعزيز خالل من بيئةال على الحفاظ إلى يهدف
  الفنادق والوجهات الترفيهية التي تشغلها المجموعة في دبي. 

  
ًا للتميز في مجال المسؤولية ويعتبر "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" الجهة المعتمدة لمنح شهادات "المفتاح األخضر" التي تمثل معيار 

عمار البيئية والعمليات المستدامة في القطاع السياحي. وتم توقيع االتفاقية من قبل كل من أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إ
  للضيافة"، وسعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء". 

  
فندقًا ووجهة ترفيهية  15مبدئيًا إلى الحصول على تصنيف "المفتاح األخضر" ضمن  "للفنادق روڤ"و ضيافة"وتتطلع "مجموعة إعمار لل

ا في دبي. ويشمل ذلك كافة الفنادق المنضوية تحت مظلة عالماتها التجارية الفندقية الثالث إضافة إلى وجهات "مجموعة إعمار متابعة له
  . ڤ"رو "الى جميع فنادق  باإلضافة للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية" الترفيهية" مثل "نادي المرابع العربية

  
بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش: "نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الكفاءة في استهالك موارد الطاقة والمياه ضمن جميع فنادقنا 

لعالمية. وشهدت جميع وجهاتنا إطالق مبادرات خضراء بإشراف فرق وأصولنا الترفيهية بالتزامن مع اعتماد أفضل الممارسات البيئية ا
متخصصة تعمل على بذل كل جهد ممكن لتكون عملياتنا امتدادًا لخطط االستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بما ينسجم مع مبادرة 

تويجًا لجهودنا الحثيثة في هذا المجال ورافدًا قويًا ت‘ المفتاح األخضر’. وسيكون الحصول على شهادة 2021األجندة الخضراء وخطة دبي 
  لمبادرات التنمية المستدامة في القطاع السياحي". 

  
، فإننا حريصون على تعزيز ‘المفتاح األخضر’ومن جانبه قال سعيد العبار: "انطالقًا من مكانة المجلس كجهة معتمدة إلصدار شهادات 

سياحي في دولة اإلمارات العربية المتحدة للترويج ألفضل ممارسات االستدامة. وكنا قد أطلقنا سابقًا التعاون مع مختلف المعنيين بالقطاع ال
 ‘مجموعة إعمار للضيافة’برنامجًا لتحديد المعايير المثلى للفنادق الخضراء، مما أكسبنا فهمًا أكثر عمقًا لمتطلبات القطاع. وتعتمد 

مية في تشغيل المشاريع الفندقية في الدولة، ونتطلع من خالل هذه االتفاقية إلى دعم جهودها أعلى المعايير العال على ‘للفنادق روڤ’و
  المميزة نحو تعزيز استدامة العمليات وتقديم نموذج يقتدى به على مستوى القطاع". 

 
في حين  2002" منذ عام FEEوتديره "مؤسسة التعليم البيئي  1994وتم إطالق برنامج شهادات "المفتاح األخضر" في الدنمارك عام 

فندقًا  30. وتم حتى اليوم منح الشهادة إلى أكثر من 2013استلم "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" إدارة البرنامج محليًا في اإلمارات عام 
 في الدولة، مما يجسد تنامي اهتمام مختلف المعنيين بدعم مبادرات التنمية المستدامة. 

  
) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة UN WTOح األخضر" بدعم كل من منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة (ويحظى برنامج "المفتا

)UNEPدولة كبرنامج مستقل غير ربحي وغير تجاري. وتضيف شهادة  56يكولوجية األكبر في العالم بتواجده في ) وهو العالمة اإل
  لعقارات التي تحصل عليه لكونه شهادة عالمية معتمدة في المسؤولية البيئية. "المفتاح األخضر" قيمة كبيرة للفنادق وا



 

  
بعد قيام  2018وسيتعاون "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" مع جميع الفنادق لتقييم االلتزام بمعايير "المفتاح األخضر" مطلع العام 

تقييم سنوي في ضمن مطلوبة. ويتوجب على الفنادق تطبيق هذه المعايير بتزويد كافة الوثائق ال "للفنادق روڤ"و "مجموعة إعمار للضيافة"
  أول عامين، ثم مرة كل ثالثة أعوام لضمان استمرارية التزام الفنادق بها ومواصلة عملها على تحسين عملياتها وأدائها البيئي. 

  
لحصول على شهادة لللفنادق والشقق الفندقية، التي تتطلع  وتتضمن قائمة وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العالمة التجارية الفاخرة

المفتاح األخضر كًال من: "العنوان بوليفارد" و"العنوان دبي مول" و"العنوان مرسى دبي" و"العنوان مونتجمري" و"باالس وسط المدينة" 
  إضافة إلى الفندق المرتقب "العنوان وسط المدينة". 

  
لى ية العصرية "فيدا للفنادق والمنتجعات"، وهما "فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة"، للحصول عالعالمة التجار  اكما يسعى فندق

المدينة الطبية"  ڤسيتي سنتر" و"رو  ڤوسط المدينة" و"رو  ڤوالتي تشمل "رو ، األربعة للفنادق" ڤالتصنيف، إضافة إلى وجهات "رو 
  المركز التجاري". ڤو"رو 

  
استكمال "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" لكافة اإلجراءات الالزمة لتقييم جميع األصول والتزامها بالمعايير  وسيتم منح الشهادات بعد

فريق العمل ومعلومات الضيوف واستخدام المياه  ومهامالعالمية لبرنامج "المفتاح األخضر" التي تغطي مجاالت متنوعة مثل اإلدارة البيئية 
ٕادارة النفايات وكفاءة استهالك الطاقة وٕادارة األطعمة والمشروبات وجودة البيئة الداخلية والحدائق واألنشطة وعمليات الغسيل والتنظيف و 

  البيئية التي تنظمها "مجموعة إعمار للضيافة" في إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية.
  

 للطاقة الفنادق استهالك مقارنة معايير"تقريرًا حول أيضًا " يعد "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء واستكماًال لبرنامج "المفتاح األخضر"،
" لتوثيق استهالك موارد الطاقة والمياه ودراسة السبل المثلى لحمايتها وبالتالي خفض البصمة المتحدة العربية اإلمارات دولة في والمياه

 2018فندقًا لتقييم أدائها، ويدعو المجلس حاليًا الفنادق للمشاركة في نسخة العام  46تطوع للمشاركة في التقرير الكربونية لفنادق الدولة. و 
  من برنامج "تسريع كفاءة المباني" الذي يقدم فرصة تقييم مستويات كفاءة األبنية مجانًا. 

  
برامج تدريبية مناسبة الحتياجات العقارات الفندقية في وتنفيذ وير ضيافة عبر تطويقدم "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" خدماته لقطاع ال

واستدامة األطعمة  اء الداخليجودة الهو و  وٕادارة النفايات وٕادارة الطاقة والمياه والمشتريات المسؤولة االت الضيافة الخضراء واالستدامةمج
  اإلسكان واالتصاالت المستدامة والتنمية االجتماعية. و  والمشروبات

  - انتهى-
 

  حول "مجموعة إعمار للضيافة"
مجموعة تتخصص "مجموعة إعمار للضيافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقارية"، في إدارة مشاريع الضيافة والترفيه في المنطقة. وحّددت ال

ة من مشاريع الضيافة بما فيها الفنادق، والشقق تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حيث تمتلك المجموعة اليوم وتدير محفظة متنوع
لضيافة" الفندقية، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسية، والمطاعم العصرية، إضافة إلى نادي مرسى دبي لليخوت. وقد رسخت "مجموعة إعمار ل

"العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"،  عالمات فندقية لكل منها مزاياها الخاصة وهي 3مكانتها في قطاع الضيافة مع إطالقها 
وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضيافة والخدمات السياحية في دبي والمنطقة  و"روڤ للفنادق".

ب التي تتيح مزايا قّيمة للشركات والسياح داخل عقاراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجار 
  ومصر وتركيا والبحرين، هذا بخالف حضورها الذي يتوسع باستمرار في دبي. المملكة العربية السعوديةوشقق فندقية في كل من 

فئة البوتيك للفنادق والشقق الفندقية، مفهوم ضيافة مختلف يتوجه إلى األجيال الجديدة من  وبدورها تتيح عالمة "فيدا للفنادق والمنتجعات" الراقية، من
ون تكلف، وهي المديرين التنفيذيين ورواد األعمال والسياح؛ وتوفر هذه العالمة بيئة محفزة لألجيال الشابة المهتمة بأرقى تفاصيل السفر العصري من د

من المدن الرئيسية في المنطقة، عالوًة  وعددلى تشغيل فنادق وشقق فندقية في البحرين والمملكة العربية السعودية تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إ
  على حضورها الدائم في دبي.

وانطالقًا من  بين "إعمار العقارية" و"مراس القابضة". اً مشترك مشروعاً للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة ڤ عالمة "رووتعتبر 
للفنادق" بالحياة النابضة لمدينة دبي من خالل نهجها الفريد لتوفير تجارب ضيافة متميزة ڤ تأثرها بالثقافة والبيئة المحلية في تصميمها، تحتفي "رو

فنادق في مواقع  أربعةمة التجارية للمسافرين العالميين الشباب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال يعرف حدودًا. ولدى العال
  حيوية بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جديدة في المدينة.

و"نادي مرسى دبي  وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" كًال من "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية"
   www.emaar.comللمزيد من المعلومات:  لليخوت.



 

  
 نبذة عن "روڤ للفنادق"

اس "روڤ للفنــادق" هــي عالمــة تجاريــة للفنــادق والشــقق الفندقيــة التــي تعكــس نــبض الحداثــة فــي دبــي، وهــي مشــروع مشــترك بــين "إعمــار العقاريــة" و"مــر 
ن ينشدون اإلقامة في فنادق عالية الجودة تربطهـا التقنيـات الحديثـة وتمتـاز بأجوائهـا المسـتوحاة القابضة". وتتوجه العالمة للجيل الجديد من المسافرين الذي

 من ثقافة البيئة المحيطة، وهي ترسي بذلك معايير جديدة لقطاع الضيافة في دبي.
احــة والفاعليــة فــي آٍن معــًا؛ وتتوجــه العالمــة وتــوفر "روڤ للفنــادق" تجــارب ضــيافة عصــرية بعيــدة عــن التكلــف مــع خيــارات تتســم بالموثوقيــة والحداثــة والر 

حديثـة شـعارًا للشباب أو عشاق المغـامرة واالستكشـاف مثـل قـاطني دبـي الـذين يعيشـون نمـط حيـاة المـدن سـريع الـوتيرة. وتمثـل الكفـاءة وتبنـي التكنولوجيـا ال
 االستكشاف بال حدود.لعالمة "روڤ للفنادق" التي تعكس شغف عشاق الترحال حول العالم بهدف التواصل وحب 

يافة، ومــع تركيزهــا علــى التصــميم المــتقن وتــوفير تجــارب مبتكــرة للحيــاة العصــرية، تضــمن "روڤ للفنــادق" تحقيــق التنــاغم الكامــل بــين جــودة خــدمات الضــ
  والمعايير الجمالية في التصميم، وأقصى درجات الراحة. 
فــي دبــي: "روڤ وســط المدينــة" و"روڤ المدينــة الطبيــة" و"روڤ ســيتي ســنتر" و"روق المركــز  ولــدى العالمــة التجاريــة حاليــًا أربعــة فنــادق بمواقــع حيويــة

  التجاري"، ومن المقرر إطالق مشاريع جديدة في "مرسى دبي" والسطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".
www.rovehotels.com   

 
  س اإلمارات لألبنية الخضراء"نبذة عن "مجل

العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي لألبنية  2006، وأصبح في سبتمبر 2006تأسس "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" في يونيو 
  الخضراء". 

ن قبل "المجلس العالمي لألبنية الخضراء" في اإلمارات ويسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة باألبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة م
عضوًا في اإلمارات العربية المتحدة يمثلون آالفًا من األفراد المهتمين  160العربية المتحدة. ويضم "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" حاليًا نحو 
ى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" حسومات على عدد والفاعلين في مجال األبنية الخضراء في اإلمارات والمنطقة. وباإلضافة إل

 من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة باألبنية الخضراء.
 

  :بـ االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد
 فيضي  نورا

    مارستيلر -بيرسون أصداء
  المتحدة العربية اإلمارات دبي،
  +971 4 4507600: هاتف

@bm.comnora.feidi 
 


