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 خبر صحفي للنشر
 

 مقدمي حلول هندسة الطيرانأحد أكبر و في إدارة الطاقة والمرافق البارزة الشركة بين مذكرة تفاهم 
" تتعاونان لتلبية احتياجات المطارات والمسافرين في ب"إنوڤا" و"إنماكوي

 األوسطالشرق 
 

"، الشركة البارزة في اڤ"إنو العرض المشترك الشامل للمطارات يأتي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين 
و"إنماكويب"، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال  في المنطقة،مجال إدارة الطاقة والمرافق 

 حلول هندسة الطيران
 

حصة بلوغ مع  20311بحلول  تضاعف حركة النقل الجوي بلمجلس المطارات الدولي توقعات 
 2بالمئة 18الشرق األوسط 

 
 

 
أعلنت كل من "إنوڤا"، الشركة البارزة في مجال إدارة  – 2018مايو  1دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

"، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال حلول هندسة الطيران بالطاقة والمرافق بالشرق األوسط، و"إنماكوي
والمختصة بتقديم معدات المطارات وتركيبها وصيانتها في العالم، عن إقامة تعاون من شأنه مضافرة جهودهما في 

وتعتزم الشركتان تقديم حّل شامل للمطارات هو األول من نوعه في  تحسين المطارات بمنطقة الشرق األوسط.
 المنطقة، ينصّب التركيز فيه على راحة المسافرين ورفاهيتهم.

 
، المزمع 2018ووّقعت الشركتان، اللتان تعتزمان المشاركة على منصة مشتركة في معرض بناء وتجهيز المطارات 

إقامته األسبوع المقبل في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى مضافرة خبراتهما في مجاالت إدارة المرافق وخدمات التشغيل 
دارة الطاقة.  من زيادة كفاءة بدءًا ، ات دفعة واحدةع احتياجات المطار تتيح هذه الشراكة تلبية جميو والصيانة وا 

 إلى تعزيز راحة الركاب وسالمتهم.ووصواًل  ،إدارة أنظمة المطارات المتخصصةمرورًا بو  ،الخدمة
                                                 

 الصادر عن مجلس المطارات الدولي 2040 - 2017تقرير تنبؤات حركة المطارات في العالم  1
 الصادر عن مجلس المطارات الدولي 2040 - 2017من تقرير تنبؤات حركة المطارات في العالم  المعلومات الرسومية 2

http://www.aci.aero/News/Releases/Most-Recent/2017/11/02/ACI-releases-the-World-Airport-Traffic-Forecasts-20172040-marking-the-beginning-of-the-Trinity-Forum
http://www.aci.aero/News/Releases/Most-Recent/2017/11/02/ACI-releases-the-World-Airport-Traffic-Forecasts-20172040-marking-the-beginning-of-the-Trinity-Forum
http://www.aci.aero/media/9d12ed0c-e36b-48da-9b9f-8ec4640d5821/iM0Zyg/Statistics%20and%20Data/Infographics/Infographic_ACI_World_Airport_Traffic_Forecasts%202017%E2%80%932040.pdf
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جودة العمليات ن تجربة المسافرين هي ما يحّدد ألي غينيك الرئيس التنفيذي لشركة "إنوڤا"،  آنأّكدت وبهذه المناسبة، 

رفع مستوى الكفاءة وخفض تكاليف إدارة المرافق، وقالت: بجانب  رئيسية لمطارات، ما يجعل منها أولويةفي ا
"استطعنا في "إنوڤا" الحفاظ على رؤيتنا المتعلقة بخدمة المسافرين من خالل عمالئنا من المطارات، وواصلنا منذ 

للمطارات في جميع أنحاء الشرق األوسط، لنتيح المجال فترة طويلة تقديم خدمات إدارة الطاقة والمرافق المتطورة 
 أمام المسافرين لالستمتاع بأقصى درجات الراحة والكفاءة والسالمة".

 
مراكز في مناطق مجلس ، ولها وعريقة في خدمات صيانة المطاراتوتحظى شركة "إنوڤا" بخبرة إقليمي واسعة 

واسعة من الخدمات والمنتجات أسمتها باقة  بتطوير"إنوڤا" قامت و فريقيا. إوشمال  التعاون الخليجي والمشرق العربي
ومن شأن باقة وفورية. مؤثرة نتائج لضمان تمتعها بتلبية لالحتياجات المتباينة في المطارات، ، MOOVE "موڤ"

، واالستدامةعزيز معايير الراحة والتصميم تقطاع النقل،  متطلباتالمنتجات الشاملة هذه، المصممة خصيصًا لتلبية 
، مع زيادة ما يؤدي إلى خفض التكلفة، دارةلجميع األصول الم  داء ضمان أعلى مستويات األالكفاءة و واالرتقاء ب

 راحة الركاب والسماح للعمالء بالتركيز على أعمالهم األساسية.
 

تتضاعف حركة النقل ويأتي هذا اإلعالن في وقت تزدحم أجندة قطاع الطيران والنقل، على خلفية توقعات بأن 
، وفقًا لتقديرات صادرة عن مجلس المطارات الدولي، والتي أظهرت أن منطقة الشرق 2031الجوي بحلول العام 

بالمئة تقريبًا من هذا النمو، بفضل موقعها االستراتيجي الذي أتاح لها بأن تصبح  18األوسط سوف تستحوذ على 
 .للنقل الجوي  مركزًا عالمياً 

 
ينيك أن استيعاب تدفق الركاب المتزايد وضمان استمرارية الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام وأوضحت لي غ

أحد أكبر التحديات التي تواجه إدارة المطارات في ضوء ازدهار قطاع النقل الجوي"، مضيفة أن "يشّكل األسبوع 
لتالئم زيادة الحركة الجوية وتوقعات  المطارات تواجه "منافسة شرسة تجبرها على التوسع وا عادة ابتكار خدماتها

" تحسين الخدمات المقدمة لقطاع الطيران، ما بالمسافرين المرتفعة، وفي هذا السياق، تتيح لنا شراكتنا مع "إنماكوي
 ".تكون مصمَّمة لتلبي االحتياجات المختلفة للمطارات ة ومتكاملةشامل ولحلتقديم نا من يمكنّ 
 

"، أن هذا المشروع "يتناسب تمامًا مع رؤيتنا الرامية بالرئيس التنفيذي لشركة "إنماكوي من جانبه، رأى پابلو ستير،
إلى أن نصبح أكثر مقّدمي الحلول العالميين موثوقية في مجال تركيب معدات المطارات المتخصصة وصيانتها"، 

نعمل معه على تعزيز خدماتنا  اً ليمثا اً مؤكدًا أن شركته وجدت في "إينوڤا" المختصة بإدارة الطاقة والمرافق "شريك
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وتمكيننا من تلبية احتياجات عمالئنا بطريقة أكثر كفاءة، ما من شأنه أن يفيد عمالءنا من الحضور المحلي والدعم 
 الفني المتخصص، الذي يتم تقديمه في إطار نموذج تنافسي للغاية".

 
مجموعة كبيرة من تخدم هي في سبع دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و  اً ي ذكر أن لدى "إينوڤا" حضور 

وتعمل "إينوڤا"، (. 2013في أبوظبي )منذ  الدولي ( ومطار العين2011مطار الشارقة الدولي )منذ  مالعمالء، بينه
، المحسنة للموارددارة ة في مجال اإلالشهير  ةالفرنسي"ڤيوليا" و " اإلماراتيةماجد الفطيم"بين التي ت عّد مشروعًا مشتركًا 

األمد البيئية وتحقيق وفورات مستدامة على بصمتها تحسين ل، في المطاراتاستهالك الطاقة والمياه  على خفض
في  يةالكربونإدارة االنبعاثات نظام اعتماد "برنامج اعتماد الحصول على هذه خطوات أساسية نحو وت عتبر البعيد. 

 الكامل.ب هتنفيذ"إينوڤا"  تدعمالذي  ،"المطارات
 

 70وذلك بأكثر من  ،وصيانتهاتركيب معدات المطارات مجال في  اً بارزة عالمي" نفسها شركة بورّسخت "إنماكوي
تشمل  فيما ،بلداً  31. وتتمتع الشركة بحضور في العالم قاراتمس خ  في موزعة مدينة  50في أكثر من  اً مشروع

صيانة شاملة  طم خطقدّ  ت. كما وتركيبها وتجميعها ب نيوياً  الميكانيكية والكهربائية واإللكترونيةلمعدات تقديم اإمكانياتها 
صالحات الطوارئ. اتتتضمن الصيانة الوقائية والتعديالت والتجديد  وا 

 
 7هو أكبر حدث سنوّي للمطارات في العالم، ويقام بين  2018جدير بالذكر أن معرض بناء وتجهيز المطارات 

في القاعة  4001" على منصة العرض رقم بمايو في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك "إنوڤا" و"إنماكوي 9و
 ،www.inmaquip.com، وme.com-www.enova. لمعلومات أوفى يمكن زيارة مواقع الويب: 4رقم 

 .www.theairportshow.comو
 
 

 -انتهى-
 
 
 
 
 
 

http://www.enova-me.com/
http://www.inmaquip.com/
http://www.theairportshow.com/
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: پابلو ستير، الرئيس التنفيذي لشركة "إنماكويپ"، وآن لي غينيك الرئيس التنفيذي لشركة التعليق على الصورة

 للمطارات في منطقة الشرق األوسط."إنوڤا"، يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم خدمات التشغيل والصيانة 
 

 جميع الحقائق واألرقام الواردة في هذا اإلصدار دقيقة في وقت إصدارها.إخالء المسؤولية: 

 
 لالتصاالت اإلعالمية 
 واليس للعالقات العامة
+97142754100 

enova@wallispr.com 

mailto:Ibrahim.asran@wallispr.com
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 «إنوڤا»شركة نبذة حول 

وتوفر حلواًل فريدة إلدارة  ،تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعمالئها
 2000هدافهم المالية والتشغيلية والبيئية. ويعمل لدى "إنوڤا" أكثر من أ تحقيق  فيقائمة على األداء لمساعدة العمالء  الطاقة والمرافق

موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات، يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية 
 وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة. 

دارة مراكز التسوق  الشركة الرائدة، بين ماجد الفطيم 2002شترك تم تأسيسه في عام وهي عبارة عن مشروع م في مجال تطوير وا 
رة والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالميًا في مجال إدا

دارة الطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.الموارد. وتقوم المجموعة بتصميم وتوف  ير حلول المياه والنفايات، وا 
me.com-www.enova 

 

 تابعونا على:
 

me-/enovahttps://www.linkedin.com/company 

https://twitter.com/Enovame 

 
 "بنبذة عن "إنماكوي
عامًا في بنما لتقديم معدات المطارات عالية التقنية وتركيبها وصيانتها بطريقة تضمن أعلى مستويات  13" قبل بتأسست "إنماكوي

الرئيسي للشركة في بنما، ولديها مكاتب بجميع أنحاء العالم، أبرزها في إكوادور وكولومبيا الرضا للعمالء. ويقع مكتب العمليات 
سبانيا. وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في العمل بمشاريع حول العالم، وفق أعلى معايير الجودة وأكثرها صرامة وبحسب أفضل إرشادات  وا 

 الكبيرة.السالمة التي تتطلبها المطارات والموانئ والمشروعات 
 

" في هذا المجال من المعدات عالية التقنية إلى العولمة والحداثة، وتواصل عملها في التحسين المستمر من بويرجع تخصص "إنماكوي
أجل تقليل تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة المعدات، مع التزام دائم باتباع أرفع معايير الجودة، من أجل منح العمالء أعلى مستويات 

 بأفضل األسعار التنافسية مع االلتزام بمواعيد التسليم، ضمانًا لرضاهم التاّم.الجودة 
 

ويتمتع مهندسو الشركة بخبرة واسعة في األنظمة الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية وأنظمة الحاسوب وغيرها من مجاالت العمل 
 طالع على أحدث المستجدات التقنية والتخصصية.التخصصية ذات الصلة، فيما يحظون بالتدريب المستمر ليكونوا على ا

 
 يمكن متابعة الشركة على تويتر

https://twitter.com/InmaquipSA 

 
 
 

http://www.enova-me.com/
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame
https://twitter.com/InmaquipSA
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 نبذة عن مجموعة فيوليا

موظف حول العالم، تصمم  169000أكثر من األمثل للموارد. ومع  مجموعة فيوليا هي الشركة الرائدة عالميا في مجال اإلدارة
إلدارة المياه والنفايات والطاقة، والتي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والصناعات. ومن  مجموعة فيوليا وتوفر حلوالً 

 .يضهاخالل ثالثة أقسام متكاملة، تساعد فيوليا على تطوير الوصول إلى الموارد والحفاظ على الموارد، وتعو 
 

مليون شخص بخدمة الصرف الصحي، وأنتجت  62مليون شخص بمياه الشرب و 96، ساهمت مجموعة فيوليا بتزويد 2017في عام 
فيوليا للبيئة  مليون طن متري من النفايات إلى مواد جديدة وطاقة. وقد حققت 47مليون ميغاواط ساعة من الطاقة، وقامت بتحويل  55

مليار دوالر(.  30.1) 2017مليار يورو في عام  25.12مجمعة بلغت نحو  إيرادات VIE) يورونكست  المدرجة في بورصة باريس(
www.veolia.com 

 
  عن "ماجد الفطيم"

دارة مراكز التسوق، والمدن 1992تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام  المتكاملة ومنشآت التجزئة ، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وا 
 والترفيه على مستوى الشرق األوسط و إفريقيا وآسيا.

 
وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم 
التسّوق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجّسد عبر العديد من مراكز التسّوق 

سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من  15تم افتتاحها أواًل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوّسع بعدها عبر  الحديثة والمبتكرة،
 ( للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط.BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ) 40
 

فندقًا وثالثة مشاريع مدن متكاملة باإلضافة إلى العديد من المشاريع قيد  12مركز تسّوق و 23تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 
لشركة "ماجد الفطيم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق  اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التابعة

اكة مع حكومة الشارقة. كما أّن للشركة امتياز االستخدام المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، باإلضافة إلى أربعة مجّمعات تسّوق بالشر 
فريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من  38الحصري السم "كارفور" في   15متجرًا في  210سوقًا على مستوى الشرق األوسط وا 

 دولة. 
 

مركز ترفيه عائلي "ماجيك  34ضافة إلى شاشة سينما في صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإل 318كما تدير "ماجد الفطيم" 
 بالنيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي"، "أوربي دبي" و"سكي مصر"، وغيرها. 

شركة و"ماجد الفطيم" هي الشركة األم  لشركة "نجم" شركة خدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات االئتمانية االستهالكية ، و 
متخصصة باألزياء واألناقة تدير عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجارية في عالم األزياء والموضة مثل "أبيركرومبي آند فتش" 

دو موند". كما تعتبر "ماجد الفطيم" الشركة األم لوحدة أعمال خاصة  زو"أ ول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "مايزون
عناية والرعاية الصحية تضّم شبكة مراكز "سيتي سنتر كلينيك". هذا وتشّغل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إينوڤا" من خالل بال

 يوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة "ڤمشروع مشترك مع شركة 

http://www.veolia.com/
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في منطقة الشرق األوسط كما أنها تعمل في قطاع  المعتمد الموارد البيئية. وتمتلك المجموعة حقوق متجر "ليغو" و "أمريكان غيرل"

 األطعمة والمشروبات من خالل شراكة استثنائية مع "غورميه غلف".
www.majidalfuttaim.com 

 
 تابعونا على:

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

  twitter.com/majidalfuttaim://https 

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

  https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

  https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

http://www.majidalfuttaim.com/
https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim

