
 
 
 

  

 خبر مصور 

 

" تحتفي بعشر سنوات من الشراكة االستراتيجية مع هيئة مطار  اڤإنو  "
 الدولي  الشارقة

 
"، الشركة الرائدة المتخصصة في  ا ڤإنو   احتفلت "  –  2021  يونيو  23الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة،  

االستراتيجية مع هيئة مطار    تها شراك  علىإدارة الطاقة والمرافق في الشرق األوسط، بمرور عشر سنوات  
 .الشارقة الدولي 

 
الشركة كبار مسؤولي  من  وفد  نّظم  المناسبة،  سالم    وبهذه  استقبل سعادة علي  المطار، حيث  إلى  زيارة 

" وليث  ا ڤإنو   رينو كابري، الرئيس التنفيذي لدى شركة "من    شارقة الدولي، كلا المدفع، رئيس هيئة مطار ال
 ". ا ڤ إنو  العمليات لدى شركة " إدارة ، مديرالعذاري 

 
وذلك بعد "  إنوڤا   يضاف إلى رصيد شركة "  اا جديد  نجاحاا االحتفال بعقد من الشراكة االستثنائية،    شّكليو 

" خدمات التشغيل والصيانة للمباني والبنية  ا ڤ إنو   ، تقدم بموجبه "2011توقيع عقد بين الجانبين في العام  
 التحتية في المطار الذي ُيعتبر أحد أكثر المطارات تقدماا بدولة اإلمارات. 

 
" التي تعتبر من الشركات المتخصصة في إدارة المرافق في اإلمارات، وقعت عقد ا ڤإنو  ُيذَكر أن شركة "

الشارقة لتوفير خدمات فنية وخدمات إدارة لمنشآت المطار وبنيته التحتية، بناءا  شراكة مع هيئة مطار 
 على توجيهات إدارة الهيئة وتماشياا مع استراتيجيتها، باإلضافة إلى ذلك خدمات الملحة الجوية. 

 
 - انتهى  -

 
  هيئة مطار الشارقة الدولي من المهندس المدني سعيد المهيري   تعليق الصورة )من اليسار إلى اليمين(:

رينو كابري، الرئيس التنفيذي لدى شركة  معسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و 
 ". ا ڤ إنو  العمليات لدى شركة " إدارة ، مديرالعذاري وليث " ا ڤ إنو  "
 
 



 
 
 

  

 نبذة حول شركة »إنوڤا« 
الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعملئها، وتوفر حلوالا فريدة إلدارة  تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال  

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

 وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة.  
 

في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن   الشركة الرائدة،  بين ماجد الفطيم  2002وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام  
اإلدارة المثلى المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا، الرائدة عالمياا في مجال  

 ي التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات. للموارد وتصميم وتوفير حلول إدارة المياه والنفايات والطاقة التي تساهم ف
me.com-www.enova 

 
 تابعونا على:  

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

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

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

مليون شخص بخدمة الصرف الصحي، وأنتجت   62ومليون شخص بمياه الشرب   95مجموعة فيوليا بتزويد    ، ساهمت2020في عام  
فيوليا للبيئة   مليون طن متري من النفايات إلى مواد جديدة وطاقة. وقد حققت 47مليون ميغاواط ساعة من الطاقة، وقامت بتحويل   43

 www.veolia.com  .2020مليار يورو في عام    010.26مجمعة بلغت نحو   إيرادات  VIE)يورونكست المدرجة في بورصة باريس

 
 

  عن "ماجد الفطيم"
، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت 1992تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام  

 والترفيه على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. التجزئة 
 

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 ملمح تلك الرؤية تتجّسد عبر العديد من مراكز التسّوق  "التسّوق والترفيه لتحقيق 

سوقاا حول العالم ويعمل بها أكثر من   17تم افتتاحها أوالا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتتوّسع بعدها عبر   الحديثة والمبتكرة،
 ( للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ) 43
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فندقاا 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
  350سوقاا على مستوى الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من  30الحصري السم "كارفور" في أكثر من 

 متجراا، باإلضافة إلى المتجر اإللكتروني.
 

الت "ڤوكس سينما" التابعة لها، باإلضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية شاشة سينما في صا 500كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من  
المستوى من بينها "ماجيك بلنيت" و"سكي دبي" و"آي فلي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي  

وهي أيضاا شركة متخصصة في تهلكية، الشركة األم لشركة "نجم" لخدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات االئتمانية االس
 المنزلوتدير عدداا من أبرز األسماء والعلمات التجارية في عالم األزياء و  األزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية

يزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"ُأول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "م
المتجر والتطبيق اإللكتروني لألزياء. كما تشّغل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلل مشروع مشترك مع شركة "ڤيوليا"، 

 العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.  
idalfuttaim.comwww.maj 

 
 يرجى متابعتنا عبر: 

   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 

      https://medium.com/@Majid.AlFuttaim      

 
 
 
 

 لالستفسارات الصحفية
 فادي أوزون 

 واليس للعلقات العامة
Fadi.ozone@wallispr.com 

(+971) 55 445 7187 
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