
 
 
 
PRESS RELEASE  
  

جدیدة  اتفاق�ة » والسینما «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�هتبرم مع  «إنوڤـا»
 الطاقة   إلدارة

 
على أساس  % 14.8بنس�ة    «ڤو�س سینما»لدى الطاقة االتفاق�ة الجدیدة تمهد لتحقیق وفورات في  •

 سنوي على مدى السنوات الست المقبلة
في اإلمارات العر��ة المتحدة  «ڤو�س سینما»  فروعالطاقة في اثنین من توفیر سیتم تجر�ب إجراءات  •

 األخرى في جم�ع أنحاء المنطقة  »والسینما  «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�هلدى فروع   تطب�قهاقبل 
 2040عام   �حلول "اإل�جابيالصافي " استرات�ج�ةبتطبیق  »ماجد الفط�م « مع التزام   االتفاق�ة تتماشى •

  
الشر�ة اإلقل�م�ة الرائدة في مجال الطاقة  «إنوڤـا»،أعلنت  :  2022  مارس  1  –دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة  

، عن إبرام و�ین مجموعة فیول�ا »ماجد الفط�م«وهي مشروع مشترك تم تأس�سه بین  والخدمات التقن�ة المتعددة
الترف�ه في   ، الشر�ة الرائدة في»والسینما  في مجال أداء الطاقة مع «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�ه  جدیدةاتفاق�ة  
  . في اإلمارات   التا�عة للشر�ة  «ڤو�س سینما»فروع    في اثنین منالطاقة  موارد  تحقیق وفورات في  بهدف  ،  المنطقة

وستؤدي ،  "الجرأة الیوم تعني تغییر المستقبل"لالستدامة    »ماجد الفط�م«استرات�ج�ة  وتنضوي هذه االتفاق�ة ضمن  
 على أساس سنوي على مدى السنوات الست المقبلة.  %14.8تقلیل استخدام الطاقة بنس�ة إلى 

 
، و�براه�م الزعبي،  »والسینما   «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�ه  لدى  حضر التوق�ع إجناس لحود الرئ�س التنفیذيو 

 . «إنوڤـا»الرئ�س التنفیذي لشر�ة  ،�ابري  ور�نو، » ماجد الفط�م القا�ضة« لدىالرئ�س التنفیذي لالستدامة 
 
«ڤو�س  مواقع  ضمن  على الطاقة  الحفاظ  مجموعة من تدابیر  وص�انة  تنفیذ    الشراكة االسترات�ج�ةتضمن  سو 

تحكم شامل  إجراء  سینما»، تشمل أنظمة التدفئة والتهو�ة وتكی�ف الهواء ووحدات مناولة الهواء، إضافة إلى  
منصة   الذ��ةعبر  االتفاق�ة.  Hubgrade  «إنوڤـا»من    المتطورة  الرصد  هذه  إطار  «وفي  ستحقق    و�س ڤ، 

توفیًرا   الطاقةسینما»  استهالك  مرافقها  في  أساس سنوي 14.8بنس�ة    في  توفیر سنوي    % على  فضال عن 
خفض ان�عاثات ثاني أو�سید الكر�ون �مقدار في استهالك الكهر�اء، مع  ج�جاوات/ساعة    1.3مستهدف یبلغ  



 

«ماجد الفط�م میر�اتو مول وسیتي سنتر عجمان، ستقوم  سینما»    و�سڤ«في  �عد تجر�تها  و   طن سنو�ا.  305
 خالل   ضمان أداء الطاقةمن عقود  تنفیذ نماذج مشابهة  بتكرار    «إنوڤـا»�التعاون مع    »والسینما  للتسل�ة والترف�ه

لها  عبر مختلف األصول والمواقع  المقبلةفترة اإلثني عشر شهرا   العر��ة    التا�عة  أنحاء اإلمارات  في جم�ع 
 .�أكملهاالمتحدة والمنطقة 

 
 :»والسینما   «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�ه   لدى  الرئ�س التنفیذي  ،اس لحود �إنقال  الشراكة الجدیدة،    على تعل�قا  و 
أهداًفا طموحة لن    »ماجد الفط�م«وضعت  "،  الجرأة الیوم تعني تغییر المستقبل"  من خالل إسترات�جیتنا الشاملة"

تأثیر   أ�ًضا  لها  بل س�كون  فحسب،  القادمة  السنوات  التجار�ة خالل  األعمال  بها  نؤدي  التي  الطر�قة  تغیر 
رغبتهم المتزایدة   وقد أّكد المستهلكون لدینا اقتصادي واجتماعي و�یئي إ�جابي على المجتمعات التي نعمل فیها.  

على التزامنا �اإلشراف    «إنوڤـا»مع  االتفاق�ة التي نوقعها الیوم  ن  بره تممارسات األعمال المستدامة، و بتطبیق  
 ، لتزو�د ضیوفنا بتجارب ممتعة وغامرة  »والسینما  «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�هإننا نسعى جاهدین في    البیئي.

  ".ال�صمة البیئ�ة إلى الحد األدنىوتقلیل  ،�دارة أعمالنا �طر�قة مسؤولة اجتماعً�او 
 

  «ماجد الفط�م للتسل�ة والترف�ه إعالن شر�ة  �عتبر  "  :«إنوڤـا»التنفیذي لشر�ة    الرئ�سمن جان�ه قال ر�نو �ابري،  
توفیر الطاقة وفق أسلوب قابل للق�اس �مثا�ة شهادة صر�حة عن  في  عن أهدافها    «ڤو�س سینما»و  »والسینما

الشر�ة لمعاییر مرجع�ة    د سهم اعتما. �ما �ُ تحقیق االستدامة المنشودةعلى صعید  األهداف الطموحة للشر�ة  
في تعز�ز مكانتها �شر�ة رائدة على مستوى    ،الطاقةمن  الموارد وتحقیق وفورات �بیرة    ها منفي ق�اس استهالك

الترف�ه والتسل�ة. وشر�ة     تقد�م فخورة بدعم هذا الهدف الطموح من خالل    «إنوڤا»المنطقة في مجال قطاع 
 حلول أداء الطاقة". 

 
أول شر�ة في الشرق األوسط تتبنى    هي و   ،شر�ة رائدة في مجال االستدامة في المنطقة  »ماجد الفط�م «وتعّد  
ماجد «  وقد رّ�زت .  2040والتي ستؤدي إلى �صمة مؤسس�ة إ�جاب�ة �حلول عام  "الصافي اإل�جابي"    ات�ج�ةاستر 

و�عادة التفكیر في  رئ�س�ة هي إحداث تغییر في ح�اة الناس،  ثالثة مجاالت  على    2018منذ العام    »الفط�م 
الجرأة  " "على مستوى الشر�ة  المطّ�قة  االستدامة  ، وذلك �جزء من استرات�ج�ة  اه، وتمكین موظفیالمتاحة  الموارد 

  ."الیوم تعني تغییر المستقبل
 



 

و�ین مجموعة فیول�ا، الرائدة عالم�ًا في مجال اإلدارة    »ماجد الفط�م«"إنوڤا"، وهي مشروع مشترك بین    وتتمتع
 متكاملة للعمالء. و على تقد�م حلول ذ��ة    وقدرتها  الجهات المبتكرةكونها في طل�عة  ل المثلى للموارد، �سجل حافل  

 
العدید من  الخاصة �«إنوڤـا» على إدارة عقود أداء الطاقة  االستدامة، تعمل شر�ة    مجال  و�اعت�ارها شر�كا في 
  ، 2و�رج ماجد الفط�م    ،فندق  13و  ،مر�ز تسوق   15، تشمل  في اإلمارات العر��ة المتحدةمشار�ع ماجد الفط�م  

واستنادا إلى نتائج أحدث تقر�ر عن االستدامة، فقد حققت هذه المشار�ع وفورات بلغت  مر�ز الرقة لألعمال.  و 
متر مكعب من الم�اه، وخفضت    730,000م�جاوات/ساعة في استهالك الطاقة الكهر�ائ�ة، ووفرت    160,000

ملیون درهم إماراتي في توفیر    78طن، وحققت ما �عادل    72,000ان�عاثات ثاني أو�سید الكر�ون �مقدار  
 التكال�ف. 

 
نماذج    «إنوڤـا»تقدم شر�ة  قطاع إدارة الطاقة في الشرق األوسط،  ونظرا لمكانتها الر�اد�ة في السوق ضمن  

من عقود أداء   35وتتولى الشر�ة إدارة ما یز�د عن  .  عمل مستدامة تتمحور حول العمالء ومدفوعة �الجودة
مان  اإلمارات العر��ة المتحدة وسلطنة عُ ضمن  في السوق  وتتمتع �حضور قوي    أنحاء المنطقة،�افة  في  الطاقة  

 مؤخرًا.  تر��افي مملكة العر��ة السعود�ة وال�حر�ن وقطر ومصر ولبنان و وال
 

 - انتهى -
  

 لالستفسارات الصحف�ة:
 فادي أوزون، وال�س للعالقات العامة

Fadi.ozone@wallispr.com 
+971554457187 

 
 نبذة حول شر�ة «إنوڤا» 

"إنوڤا" شر�ة إقل�م�ة رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقن�ة المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعمالئها، وتوفر حلوًال  تعتبر  
قائمة على األداء لمساعدة العمالء في تحقیق أهدافهم المال�ة والتشغیل�ة والبیئ�ة. و�عمل  فر�دة إلدارة الطاقة والمرافق 

ي التدر�ب ومتعدد المهارات، �قدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء  موظف عال  4500لدى "إنوڤا" أكثر من  
 في القطاعات السكن�ة والتجار�ة والصناع�ة وقطاع الرعا�ة الصح�ة والقطاع العام في أرجاء المنطقة.  

 



 

�دارة  في مجال تطو�ر و  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  

 والصناعات. المستدامة للمجتمعات 

me.com-www.enova 
 
 تا�عونا على: 
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 فیولیا: نبذة حول 

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

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

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

 .وتعو�ضها

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

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

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

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

 
  عن "ماجد الفط�م"

التسوق، والمدن المتكاملة  ، وهي الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز  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  

�ل یوم". وقد بدأت مالمح تلك الرؤ�ة تتجّسد عبر   أسعد اللحظات لكل الناس،" بتغییر مفهوم التسّوق والترف�ه لتحقیق 
  17العدید من مراكز التسّوق الحدیثة والمبتكرة، تم افتتاحها أوًال في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر 



 

)  BBBألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمار�ة (  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من 
 لمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. ل
 

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  

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

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

مر�ز    34شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة إلى    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  

 "سكي مصر"، وغیرها.  سكیب"و
 

من مراكز "ماج�ك   34و شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها،  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،  

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

ماء والعالمات التجار�ة في  وتدیر عددًا من أبرز األس في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزل�ة والد�كورات الداخل�ة 
مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هول�ستر" و"ُأول سینتس" و"لولول�مون أثلیت�كا" و"كر�ت آند �ار�ل" و   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  
 من خالل مشروع مشترك مع شر�ة "ڤیول�ا"، العالم�ة الرائدة في مجال إدارة الموارد البیئ�ة.   "إنوڤا" 

 
www.majidalfuttaim.com 

 
 یرجى متا�عتنا 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 
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