
 

 
 

 2022فعال�ات القمة العالم�ة لطاقة المستقبل على هامش مشار�تها في  

 بتوسعة أعمالها في تر��ا 2202تستهل عام   "إنوڤا"
  

 الشر�ة تسلط الضوء على النمو الكبیر الذي تشهده خدمات إدارة الطاقة  
 

المتحدة،  أبوظبي العر��ة  اإلمارات  الطاقة    في  الرائدةالشر�ة    ،"إنوڤا"أعلنت  :  2022ینایر    13،  خدمات 
الیوم عن توسعة   المتكاملة،  المتعددة  التقن�ة  تر��ا من خالل توق�ع  عمل�اتها  والخدمات  أحدث التشغیل�ة في 

شر�ة  في دعم جهود تطو�ر العمل�ات التشغیل�ة لوستساهم هذه التوسعة  عقودها مع شر�ة منذر سو التر��ة.  
 د عمل جدیدة وتأس�س مكتب جدید لها في تر��ا.  إنوڤا في المنطقة، حیث ستعمل الشر�ة على توق�ع عقو 

 
قامت خالله الشر�ة بتوق�ع العدید من العقود في مجال الهندسة   ناجحٍ   �عد عامٍ   "إنوڤا"وتأتي توسعة أعمال  

مترو    حیث دخلت الشر�ة في التزام طو�ل المدى مع  الطاقة،  والمشتر�ات والبناء، والطاقة الشمس�ة، و�دارة  
والشر�ة الوطن�ة لخدمات إدارة   العضو في دبي القا�ضة،  ،مجموعة ت�كومعقدًا مع    "إنوڤا�ما وقعت "  دبي،

إلى جان  السعود�ة،  العر��ة  المملكة  "ترشید" في  الحال�ة.  الطاقة  العقود  تجدید  التشغیل�ة  وشهدت  ب  العمل�ات 
في دول مجلس الطاقة  خدمات  إدارة  لخدمات  المتزاید  اعتماد الشر�ات  نموًا �بیرًا جراء    إنوڤالشر�ة  اإلقل�م�ة  

إدارة الطاقة الخاصة    ات استرات�ج�تحرص على تمو�ل  الشر�ات  هذه  �اتت  التعاون الخل�جي وخارجها، حیث  
 بها من خالل المدخرات التي حققتها. 

 
عامًا ناجحًا    2021إنوڤا: "كان عام  ر�نو �ابري، الرئ�س التنفیذي لشر�ة ه على هذا التوسع، قال ل وفي تعلیق

في مؤشر هام على تواصل نمو زخم    عقدًا جدیدًا،  35قامت بتوق�ع وتنفیذ  التي  لشر�ة إنوڤا  �كل المقای�س  
نمو أعمالها على الصعیدین التجاري والجغرافي من خالل توق�ع عدد من العقود الجدیدة    "إنوڤا"أعمالنا. وتواصل  

وستواصل شر�ة إنوڤا جهود توسعة وتطو�ر األعمال واالنتقال  وتجدید العدید من المشار�ع القائمة في المنطقة.  
فضل الطلب المتزاید على خدمات إدارة الطاقة في الشرق األوسط وتر��ا، ونحن على  �بها إلى مرحلة جدیدة  

وتحقیق نمو سنوي  ،  2022النمو في عام  مواصلة مسیرة  نتوقع  ، إذ  أتم االستعداد لبدء هذه المسیرة الجدیدة
 .  " مزدوج الرقم ألعمالنا

https://www.enova-me.com/news/dubai-international-academic-city-dubai-outsource-city-complete-solar-pv-carports-partnership


 
 

   الطاقة والمرافق   إدارة  مجموعة شاملة من حلولمن الشر�ات الرائدة المتخصصة بتوفیر    إنوڤاوتعتبر شر�ة  
تعمل  و المال�ة والتشغیل�ة والبیئ�ة.    مأهدافهتحقیق  من    العمالءالتي تمتاز �الكفاءة واألداء العالي والتي تمكن  

الطاقة في استخدام  كفاءة  الرئ�س�ة لتحقیق الوتعتبر من أهم عوامل التمكین  الشر�ة �مزود للتشغیل والص�انة،  
 . لقطاع الصناعيل
 

خدماتها من خالل عدد الشر�ة  تقدم  حیث    ،الیوم من الشر�ات الرائدة في قطاع إدارة الطاقة  إنوڤاوتعد شر�ة  
عمان،  وسلطنة  المتحدة،  العر��ة  اإلمارات  ذلك  في  �ما  المنطقة،  أنحاء  في  المنتشرة  والمشار�ع  العقود  من 
ذلك  بتحقیق  الشر�ة  وتقوم  تر��ا.  في  واآلن  ولبنان  ومصر،  وقطر،  وال�حر�ن،  السعود�ة،  العر��ة  والمملكة 

و�اإلضافة إلى ذلك، .  لموظفیهار دورات تدر�ب�ة منتظمة  توفیو�الحرص على  �اعتمادها لنموذج عمل مبتكر  
األداء �مراق�ة  منصة  ، إذ تقوم الإنوڤا  الدعم الكبیر لألعمال الرقم�ة الخاصة �شر�ة  deraHubgتوفر منصة  

المتقدم الذي التحلیل الفني  �استخدام  مؤشرات األداء الرئ�س�ة على لوحة معلومات العمیل  �شكل فوري لق�اس  
 .تو�ات عال�ة من الشفاف�ة والوضوح ألعمال العمالءیوفر مس

 
، حیث ستقوم �عرض مجموعتها المتكاملة من خدمات 2022وتشارك إنوڤا في القمة العالم�ة لطاقة المستقبل  

خالل    8في القاعة رقم    8308إدارة الطاقة والمرافق. وسترحب الشر�ة �العمالء والشر�ات في جناحها رقم  
 .  2022ینایر   19  - 17ظم خالل الفترة من  ینسفعال�ات المعرض التي 

 
 - انتهى -
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 «إنوڤا» نبذة حول شر�ة 
تعتبر "إنوڤا" شر�ة إقل�م�ة رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقن�ة المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعمالئها، وتوفر حلوًال  

قائمة على األداء لمساعدة العمالء في تحقیق أهدافهم المال�ة والتشغیل�ة والبیئ�ة. و�عمل  فر�دة إلدارة الطاقة والمرافق 
موظف عالي التدر�ب ومتعدد المهارات، �قدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء   4,500  لدى "إنوڤا" أكثر من

 في القطاعات السكن�ة والتجار�ة والصناع�ة وقطاع الرعا�ة الصح�ة والقطاع العام في أرجاء المنطقة.  
 

تطو�ر و�دارة    في مجال  الشر�ة الرائدة ،  بین ماجد الفط�م   2002وهي ع�ارة عن مشروع مشترك تم تأس�سه في عام  
مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترف�ه في منطقة الشرق األوسط وأفر�ق�ا وآس�ا و�ین مجموعة فیول�ا،  
الرائدة عالم�ًا في مجال اإلدارة المثلى للموارد وتصم�م وتوفیر حلول إدارة الم�اه والنفا�ات والطاقة التي تساهم في التنم�ة  

 me.com-www.enovaللمز�د من المعلومات یرجى ز�ارة الموقع    مجتمعات والصناعات.المستدامة لل
 
 تا�عونا على: 

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

https://twitter.com/Enovame 
Enova Playlist  

 

 فیولیا: نبذة حول 

موظف حول العالم،   179000األمثل للموارد. ومع أكثر من   الشر�ة الرائدة عالم�ا في مجال اإلدارة مجموعة فیول�ا هي  

إلدارة الم�اه والنفا�ات والطاقة، والتي تساهم في التنم�ة المستدامة للمجتمعات المحل�ة   تصمم مجموعة فیول�ا وتوفر حلوالً 

تساعد فیول�ا على تطو�ر الوصول إلى الموارد والحفاظ على الموارد،  والصناعات. ومن خالل ثالثة أقسام متكاملة،  

 .وتعو�ضها

ملیون شخص �خدمة الصرف    62ملیون شخص �م�اه الشرب و 95، ساهمت مجموعة فیول�ا بتزو�د  2020في عام  

مواد    ملیون طن متري من النفا�ات إلى 47ملیون م�غاواط ساعة من الطاقة، وقامت بتحو�ل   43الصحي، وأنتجت  

  26.010مجمعة بلغت نحو   إیرادات VIE) یورونكست فیول�ا للبیئة المدرجة في بورصة �ار�س جدیدة وطاقة. وقد حققت

 www.veolia.com  . 2020مل�ار یورو في عام 

 
  عن "ماجد الفط�م"

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/


 
الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة  ، وهي الشر�ة  1992تأسست شر�ة "ماجد الفط�م" عام  

 ومنشآت التجزئة والترف�ه على مستوى الشرق األوسط و�فر�ق�ا وآس�ا. 
 

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفط�م" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نت�جة رؤ�ة أسسها السید ماجد الفط�م، الذي حلم  
أسعد اللحظات لكل الناس، �ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر  " بتغییر مفهوم التسّوق والترف�ه لتحقیق 

  17تم افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر  العدید من مراكز التسّوق الحدیثة والمبتكرة، 
)  BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمار�ة (  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من 

 للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. 
 

فندقًا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من   13مر�ز تسّوق و 27تمتلك وتدیر "ماجد الفط�م" الیوم 
المشار�ع قید اإلنشاء. وتتضّمن مراكز التسّوق التا�عة لشر�ة "ماجد الفط�م"، "مول اإلمارات"، و"مول مصر"، ومراكز  

ة مع "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمع�ة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراك
سوقًا على مستوى الشرق   30حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امت�از االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من 

 متجرًا، �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني.  350األوسط و�فر�ق�ا وآس�ا. وتدیر "ماجد الفط�م" أكثر من 
 

مر�ز    34الت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة إلى  شاشة سینما في صا  500كما تدیر "ماجد الفط�م" أكثر من  
ترف�ه عائلي "ماج�ك بالنیت" في المنطقة، والعدید من المنشآت الترفیه�ة المبتكرة مثل "سكي دبي" آي فالي دبي و"در�م  

 سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها.  
 

من مراكز "ماج�ك   34و التا�عة لها، شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما"   500كما تدیر "ماجد الفط�م" أكثر من 
مراكز ترف�ه عائلي عالم�ة المستوى من بینها "ماج�ك  إلى �اإلضافة  بالنیت" للترف�ه العائلي على امتداد المنطقة،  

بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"در�م سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها. وتعد "ماجد الفط�م" هي الشر�ة األم  
وهي أ�ضًا شر�ة متخصصة  ات التمو�ل والمتخصصة �إصدار ال�طاقات االئتمان�ة االستهالك�ة، لشر�ة "نجم" لخدم

وتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة في   في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزل�ة والد�كورات الداخل�ة 
سینتس" و"لولول�مون أثلیت�كا" و"كر�ت آند �ار�ل" و   مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هول�ستر" و"ُأول المنزلعالم األز�اء و 

"میزون دو موند" و"ل�غو" و"ذات" المتجر والتطبیق اإللكتروني لألز�اء. �ما تشّغل "ماجد الفط�م" شر�ة إدارة المرافق  
 "إنوڤا" من خالل مشروع مشترك مع شر�ة "ڤیول�ا"، العالم�ة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئ�ة.  
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