
 
              
  
 

 

 بيان صحفي 

 

مراكز في عدد من  " جودة البيئة الداخلية" لتحسين ها كمل مشروعستت ا" ڤ"إنو 
 لدى مجوعة ماجد الفطيم في منطقة الشرق األوسط  التسّوق 

 

جائزة  ب يفوزفي عدد من مراكز التسّوق لدى مجموعة ماجد الفطيم مشروع "إنوڤا" لجودة البيئة الداخلية 
 التحّكم في المناخ في الشرق األوسط عن فئة "مبادرة دمج إنترنت األشياء للعام"  

 
من خالل   متر مكعب من الماء 150,000غيغا واط من الطاقة وحوالي   28.3المشروع ينجح في توفير 

 "إنوڤا" مع  EPCالطاقة  إدارة عقد أداء
 
 

 
 

الشركة المتخصصة في مجال  ا"، ڤ"إنو عّززت : 2020نوفمبر  30 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
للهواتف الذكية بإضافات جديدة   "Enova by Veolia"خدمات الطاقة وإدارة المنشآت والمرافق، تطبيق 

مثل ، والرطوبة النسبية، ومقاييس جودة الهواء للمرافقتمّكن المستخدم من مراقبة درجة الحرارة الداخلية 
لى في منطقة الشرق األوسط، أطلقت هذه و معّدل ثاني أوكسيد الكربون في الوقت الفعلي. وللمرة األ

اكز ماجد الفطيم للتسّوق في كل من دولة اإلمارات وسلطنة  التطبيقات إلنترنت األشياء في مجموعة مر 
 عمان )مول اإلمارات، ومراكز تسوق سيتي سنتر في مردف، وديرة، وعجمان، والشارقة، والفجيرة، ومسقط(. 

 
لزيادة    2017في عام  ُأطلق  لهواتف الذكية الذي  الحالي ل  هاعلى نجاح تطبيق  ا"ڤ"إنو عتمد أحدث ابتكارات  تو 

من خالل إتاحة الوصول إلى البيانات الحية من أي مكان وفي أي وقت. وذلك الشفافية واالتصال، 
زت الشركة الرائدة في إدارة الطاقة والمرافق من قدرات االستفادة من أحدث تقنيات إنترنت األشياء، عزّ وب

  IEQية عرض معلومات جودة البيئة الداخلية يتيح الحل الرقمي الجديد إمكانإذ . ملحوظالتطبيق بشكل 
يتيح  في المنطقة، األولى مرة ولل. لجميع طوابق المبنى مخططات االفتراضية في التطبيقالداخل  مباشرة

وبهدف ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الموقع.    ،والرطوبة النسبية  ،وعرض درجة الحرارةمراقبة  التطبيق  
مختلفة، بألوان  أجهزة االستشعار  سهولة، يتم ترميز رموز معلومات  تقديم تجربة استخدام مثالية وفي غاية ال

في الموجودة  أجهزة االستشعار  أو يتم ترشيحها لعرض  عرضها حسب الطابق المطلوب من المبنى،  ويمكن  
 الزمة. تصحيحية  السريع واتخاذ أية إجراءات تفاعل إلتاحة ال، وذلك النطاق المطلوب 



 
              
  
 

 

 
لجميع    IEQجودة البيئة الداخلية    متابعة وتحسينالذي يستخدم التطبيق يومًيا    ا"ڤ"إنو ن فريق عمليات  امكوبإ

ألي  المطلوبة سرعة االستجابة بالمن  التطبيق عالية، كما يمكنهممراكز التسوق بكفاءة زوار وموظفي 
 . مرتادي المبنى وضمان راحة جميع الداخلية،البيئة  فيطارئة تغييرات 

 
:" لقد الحظنا زيادة في الطلب على حلول جودة الهواء ا"ڤ"إنو وقال رينو كابري، الرئيس التنفيذي لدى شركة  

بعد جائحة فيروس "كورونا"، ونحن على أتم استعداد لتلبية ذلك. إن المؤسسات في منطقة  IAQالداخلي 
الشرق األوسط بحاجة إلى االطالع المفّصل على معدالت الجودة بداخل مبانيها، سواء كانت مراكز للتسوق  

دى مجموعة  سكنية. ومن خالل التعاون مع مراكز التسوق لالبراج األ  مباني أو مباني مكاتب، أو حتى
ماجد الفطيم، نجحنا في تقديم أحد حلولنا المبتكرة القادرة على تمكين شركات التشغيل من تحسين البيئة  

 هذه المباني".  ومرتادي  الداخلية لمبانيهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توفير أعلى مستويات الراحة لزوار  
 

االستدامة الشاملة بين شركتين من شركات مجموعة    شراكةوكان إطالق المشروع ضمن المرحلة الثانية من  
على  ا"ڤ"إنو ، تعمل 2017ومراكز التسّوق التابعة للمجموعة. ومنذ العام  ا"ڤ"إنو ماجد الفطيم، وهما شركة 

تكثيف جهود التعاون مع إدارة مراكز التسوق لالقتصاد في استهالك الماء والطاقة، ضمن إطار عقد أداء 
وهو ما   –غيغا واط في الساعة  28.3الذي نجح في بلوغ كفاءة إجمالية بلغت توفير  EPCالطاقة إدارة 

متر مكعب من الماء، أي ما يكفي   150,000وحوالي  LEDمليار مصباح  3.1يكفي لتشغيل حوالي 
 مسبح أولمبي.   60لملئ 

 
جودة الهواء الداخلي و  EPCالطاقة  إدارة كل من عقد أداءللخيارات المتاحة في التطبيق حول وبالنسبة 

QEI، متاحة عبر منصة  المباشرةالمعلومات  فإنHubgrade 4.0 )  المركز الذكي للمراقبة والبالغات
على جمع ودمج البيانات من أجهزة االستشعار    Hubgrade 4.0. إذ يعمل مركز  )ا"ڤالخاص بشركة "إنو 

على مخططات  البيئيةالموقع، ثم نقلها إلى التطبيق، ويقوم بعرض التغيرات  نحاءالذكية المنتشرة في أ
 افتراضية للمبنى.  

 
في منطقة الشرق األوسط  لمشغلي المباني وأضاف رينو كابري:" باستخدام تطبيقنا للهواتف الذكية، يمكن 

ن يستجيبوا بسرعة ألي تغيرات مفاجئة في البيئة، مع الحفاظ على تشغيل منشآتهم ضمن مستويات  اآلن أ 
مستدامة. وهذا الحل الجديد يعّد مثاال واضحا على الدافع وراء أنشطتنا، أال وهو "استدامة معدالت النمو"  

https://www.enova-me.com/our-services/tools/hubgrade-smart-monitoring-center


 
              
  
 

 

مكن للمؤسسات التركيز على  ي  المرافق كمالمساعدة العمالء في إدارة جميع متطلبات خدمات الطاقة وإدارة  
 أنشطتهم التجارية اليومية دون الحاجة للقلق حول تشغيل المنشآت والمرافق الخاصة بهم".  

 
إلنترنت األشياء   نة، يعرض هذا الحل اإلمكانات الكامالمحلية في السوق  من نوعهوالفريد األول وبصفته 

لوائح  وذلك لتحقيق متطلبات للهواتف الذكية  ا"ڤ"إنو تطبيق معايير ل التحديد قد تم ففي مجال إدارة المرافق، 
يتوافق تطبيق الهاتف الذكي أيًضا مع  . كما ASHRAEومواصفات المباني الخضراء بناء على معايير 

 ات جودة الهواء الداخلي.قياس الرطوبة ومؤشر فيما يتعلق ب  WELL & LEEDإرشادات 
 

 - انتهى  -
 

 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
موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات، يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية 

 عام في أرجاء المنطقة. وقطاع الرعاية الصحية والقطاع ال
 

في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن  الشركة الرائدة،  بين ماجد الفطيم  2002وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام  
اإلدارة المثلى ال المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالميًا في مج
 للموارد وتصميم وتوفير حلول إدارة المياه والنفايات والطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.

me.com-www.enova 
 
 تابعونا على: 

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

Enova Playlist  
 

 فيوليا: نبذة حول 

موظف حول العالم، تصمم مجموعة  179000األمثل للموارد. ومع أكثر من   مجموعة فيوليا هي الشركة الرائدة عالميا في مجال اإلدارة
للمجتمعات المحلية والصناعات. ومن خالل ثالثة  إلدارة المياه والنفايات والطاقة، والتي تساهم في التنمية المستدامة  فيوليا وتوفر حلوالً 

 .أقسام متكاملة، تساعد فيوليا على تطوير الوصول إلى الموارد والحفاظ على الموارد، وتعويضها

مليون شخص بخدمة الصرف الصحي، وأنتجت    67مليون شخص بمياه الشرب و 98، ساهمت مجموعة فيوليا بتزويد 2019في عام  
فيوليا للبيئة  مليون طن متري من النفايات إلى مواد جديدة وطاقة. وقد حققت 50ميغاواط ساعة من الطاقة، وقامت بتحويل  مليون   45

 مليار دوالر(.  29.9)  2019مليار يورو في عام    27.189مجمعة بلغت نحو   إيرادات VIE) يورونكست   المدرجة في بورصة باريس(
www.veolia.com 

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.veolia.com/


 
              
  
 

 

 
  عن "ماجد الفطيم"

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

 
وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم 

أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجّسد عبر العديد من مراكز التسّوق الحديثة "التسّوق والترفيه لتحقيق  
ألف   43سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من  16تم افتتاحها أواًل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوّسع بعدها عبر  والمبتكرة،

 ( للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. BBBموظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية )
 

فندقًا وأربعة مشاريع مدن متكاملة باإلضافة إلى العديد من المشاريع قيد  13مركز تسّوق و 27تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 
اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق  

ة مع حكومة الشارقة. كما أّن للشركة امتياز االستخدام المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، باإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق بالشراك
متجرًا، باإلضافة   300الحصري السم "كارفور" في عدد من األسواق على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" 

 إلى المتجر اإللكتروني
 

مركز ترفيه عائلي  34ينما" التابعة لها، باإلضافة إلى شاشة سينما في صاالت "ڤوكس س 500كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 
"ماجيك بالنيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي" آي فالي دبي و"دريم سكيب"و"سكي مصر"،  

 وغيرها. 
 

وشركة   لبطاقات االئتمانية االستهالكية، و"ماجد الفطيم" هي الشركة األم لشركة "نجم" شركة خدمات التمويل والمتخصصة بإصدار ا

تدير عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجارية في عالم   متخصصة باألزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية
باريل" و "ميزون دو موند"  مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"ُأول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند المنزلاألزياء و 

و"ليغو". هذا وتشّغل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شركة "ڤيوليا"، العالمية الرائدة في مجال 
 إدارة الموارد البيئية. 

 

www.majidalfuttaim.com 
 

 متابعتنا عبر:يرجى 
   https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim 

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

      tps://medium.com/@Majid.AlFuttaimht      

 

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
https://www.instagram.com/majidalfuttaim
https://medium.com/@Majid.AlFuttaim


 
              
  
 

 

 
 لالستفسارات الصحفية 

 فادي أوزون
 واليس للعالقات العامة 

Fadi.ozone@wallispr.com 
(+971) 55 445 7187 

 
  

mailto:Fadi.ozone@wallispr.com

