
        
 
 

 

 صحفي   بيان
 

 

  باالعتماد  المتسوقينتجربة    في نوعيةنقلة   حدثفي السعودية ت تجاريةمراكز   10
 المرافق  إدارة ابتكارات أحدثعلى 

 
خدمات لعشرة مراكز تجارية تمتد على مساحة  العقدا يمتد ثالث سنوات لتوفير   يوّقعان "اڤإنو""كنان" و  

 ألف متر مربع  265
 

 المتسوقين  راحة محورها فائقة كفاءةعلى جوائز تقديرية لضمان   الحائزةالرقمية  هاتقدم باقة خدمات" اڤ“إنو 
 

 
العقاري التطوير  شركات  أبرز  إحدى    –"كنان"  وّقعت    :2020  فبراير  4المملكة العربية السعودية    –  جدة

ا"، الشركة ڤعقدا يمتد ثالث سنوات مع "إنو   –  وتطوير مراكز التسوق التجاري على مستوى المنطقةالسكني  
الرائدة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال خدمات الطاقة المدمجة والخدمات 

  وسيكون بمقدور عشرة مراكز تسوق تجارية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية المتعددة. 
إحداث نقلة نوعية في تجربة العمالء والمتسوقين. متر مربع  265,300تبلغ  حة تأجير إجماليةابمس

ا" توفير مجموعة متنوعة  ڤمتخصص في إدارة المرافق لدى "كنان"، ستتولى "إنو المقاول  الشريك  الوباختيارها  
 .  2020من خدمات إدارة هذه المرافق بداية من فبراير 

 
اإلشراف على مختلف متطلبات العمل، والتي   ةمسؤوليلتولي فريق يضم كفاءات متنوعة تم تخصيص وسي

تتضمن التنسيق مع شركات المقاولة بالباطن، وإدارة المخازن، إلى جانب أعمال الخدمات الفنية وأعمال  
أعلى مستويات    لضمانالهندسة الكهربائية والميكانيكية. وسيضم الفريق موظفين ميدانيين وفريق عمل متنقل  

رتها الممتدة في مجال متطلبات إدارة المرافق لمجموعة كبيرة من  بالكفاءة. وإلى جانب استفادتها من خ
ديم باقتها من أدوات الدعم الرقمي قا" تڤمراكز التسوق وتجار التجزئة في منطقة الشرق األوسط، تعتزم "إنو 

 كفاءة عالية للمشروع. بخدمات إدارة المرافق  أفضل مستويات  ر  يتوف، لتمكنها من  الحائزة على جوائز تقديرية
 



        
 
 

 

وبهذه المناسبة، قال كونارد إي. كوالنكيويتش، الرئيس التنفيذي للعمليات لمراكز التسوق لدى شركة "كنان":" 
شركة "كنان" بتقديم أفضل الخدمات لزوار مراكز التسوق التجارية لدينا. ولقد وجدنا في  إننا ملتزمون في 

لإلشراف   ا"ڤا" شريكا نتقاسم معه قيم النزاهة، وااللتزام، واإلبداع وشغفنا الدائم بالنجاح. وإن تعيين "إنو ڤ"إنو 
العمليات التي تقوم بها "كنان"  تنشيط دعم و على إدارة المرافق ضمن مرافق التجزئة التابعة لنا يهدف إلى 

من خالل هذه الشراكة إلى تحقيق  نتطلع أيًضا  ، كما أننا  تهدف إلى توفير تجربة تسوق فائقة لضيوفناوالتي  
الكهربائية    الهندسة  بأعمال  المتعلقة  صولاأل جميع  وإجراء تحسينات على    المرافقتكاليف  تخفيض كبير في  

 والميكانيكية. 
 

" أن الفوز بهذا العقد يعتبر بمثابة شهادة على خبرة الشركة  اڤإنو كابري، الرئيس التنفيذي لدى "واعتبر رينو 
ز على الكفاءة في مجال تطوير خدمات مدمجة إلدارة المرافق تركّ  وتخصصهافي مجال تجارة التجزئة 

 والموثوقية والسالمة. 
 
ا" في تقديم أرقى مستويات إدارة المرافق لمختلف ڤعلى مر سنوات عديدة، نجحت "إنو : "رينو كابري قال و 

ا" والتزامها بتقديم  ڤالفوز بهذا العقد على ريادة "إنو مراكز التسوق التجاري في العالم العربي. وإنما يؤكد 
مستويات عالمية من خدمات إدارة المرافق لعمالئنا الكرام في جميع أنحاء الشرق األوسط. ونتطلع إلى  

"كنان" بهدف تطوير بيئة صحية محسنة لمراكز التسوق، تضع راحة المتسوقين نصب  التعاون مع شركة
 عينيها لدى توفير هذه الخدمات".  

 
إضافة ذات قيمة للقائمة الحالية من مراكز التسوق وشركاء قطاع   ا"ڤبالنسبة لشركة "إنو ويمثل العقد الجديد  

 التجزئة. كما يعزز هذا العقد من حضور الشركة في المملكة العربية السعودية". 
 

الرئيس التنفيذي نضال عبد المجيد جمجوم، العضو المنتدب و   (:لليسار  اليمين: )من  الصورة  على  التعليق
 "اڤإنو رينو كابري، الرئيس التنفيذي لدى "لدى شركة "كنان" مع 

 انتهى 
 
 

 لالستفسارات الصحفية 
 فادي أوزون

 واليس للعالقات العامة 
Fadi.ozone@wallispr.com 

(+971) 55 445 7187 
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 نبذة حول شركة »إنوڤا« 
رة  تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعمالئها، وتوفر حلواًل فريدة إلدا

 3000قائمة على األداء لمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية. ويعمل لدى "إنوڤا" أكثر من  الطاقة والمرافق
ظف عالي التدريب ومتعدد المهارات، يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية مو 

 وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة. 
 

في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن  الرائدةالشركة  ،  بين ماجد الفطيم  2002وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام  
ارد. المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالميًا في مجال إدارة المو 

 في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.وتقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول المياه والنفايات، وإدارة الطاقة التي تساهم 
me.com-www.enova 

 
 تابعونا على: 

me-https://www.linkedin.com/company/enova 

https://twitter.com/Enovame 

Enova Playlist  
 

 حول "كنان": 

تأسيسها ، أصبحت  . ومنذ 2003مليار لاير ، وبمساهمة من العديد من الشركات ، تأسست شركة "كنان" في عام   1.7رأسمال قدره ب 

كنان مسؤولة عن بعض أكثر أماكن التسوق شهرة في المملكة العربية السعودية. مع رؤية جريئة نمت بسرعة لتصبح رائدة السوق  

 بال منازع في البالد، مع محفظة تمتد عبر جميع المدن السعودية الرئيسية الرئيسية. 

 متجر للبيع وتستضيف أكثر من مليون زائر.  1500مدن ، تضم أكثر من   6مراكز للحياة والتسوق في  10تضم كنان اليوم  

، دخلت الشركة مجال تطوير اإلسكان. تبلغ المساحة اإلجمالية للمشروعات السكنية التي ستقوم الشركة بتطويرها   2009في عام  

 في المملكة. لسكنية ذات الدخل المتوسط ماليين متر مربع ، مما يجعلها واحدة من الشركات الكبرى في تطوير المشاريع ا 6حوالي  

تقوم كنان حاليًا بتطوير مشروعين رئيسيين في المملكة: األول هو مشروع مشرف السكني في شمال جدة والثاني هو مشروع تالل  

  6ن مدن في المملكة باستثمارات أكثر م 6مشرف في شمال الرياض. قامت الشركة بتطوير مجموعة من المراكز التجارية في 

 . مليارات لاير

 

   /www.kinan.com.saللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

 تابعونا على

 

company-https://www.linkedin.com/company/kinan 

https://twitter.com/KinanKSA 

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

https://www.instagram.com/kinanksa/         

http://www.enova-me.com/
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3e2aW_fekTQ3CE8tDe9a26p6BeP7gq1q
http://www.kinan.com.sa/
https://www.linkedin.com/company/kinan-company
https://twitter.com/KinanKSA
https://www.youtube.com/user/KinanRealEstate
https://www.instagram.com/kinanksa/

