
 أّكد ر�ادتها في قطاع إدارة الطاقة نشاط واسع 

 ز الم�اني" "إنوڤا" تفوز �جائزة "الطاقة الشمس�ة والمتجددة في تمیّ 
 یتحدثون أمام مؤتمرات إقل�م�ة مهمة الشر�ة  مسؤولو

 
الطاقة  إدارة  الشر�ة اإلقل�م�ة الرائدة في  ّكدت "إنوڤا"،  أ   –  2022مارس    29  ،دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة

خة  و و نمّ إنجازاتها في ال الضوء على    ة طسلِّ مُ   ،والخدمات متعددة التقن�ات، التزامها تجاه العمالء مكانتها في  مرسِّ
 منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا طوال شهر مارس. القطاع، وذلك في عّدة محافل ومناس�ات شهدتها 

 
لر�ادتها في   ، وذلكدولة اإلمارات إحدى الفعال�ات التي أق�مت بالس�اق نفسه نالت "إنوڤا" جائزة مرموقة في  وفي  

 المتجددة.الطاقة الطاقة الشمس�ة و قطاع 
 

وفي التفاصیل، شار�ت "إنوڤا" �معرض "إف إم إكسبو السعود�ة" المختص �مجال إدارة المرافق والمنشآت في 
"رتروفیت   وقمة وجوائز  �ة"مصر �ما شار�ت في "منتدى إدارة المرافق ال  ،مارس  31و   28المملكة، وذلك بین  

 مارس. 23و  22لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا، التي أق�مت یومي  تك مینا"
 

تحت مظلة معرض "الخمسة  ، الذي أق�م  "إف إم إكسبو السعود�ة"معرض  مشار�تها في  خالل  ولعبت "إنوڤا"  
نشًطا في  السعود�ة"الك�ار   دوًرا  المرافق"  ،  الشرق األوسط إلدارة  "جمع�ة  التوجهات زت على  التي ر�ّ جلسة 
في  والتحدّ  والفرص  المرافق  �ات  إدارة  و قطاع  السعود�ة.  العر��ة  المملكة  الجلسة  في  "إنوڤا" في  أماني مّثلت 
 .في السعود�ة للشر�ةل المدیر العام المعجّ 

 
ا  ذهب�ً   اراع�ً التي شار�ت �صفتها  ،  إدارة المرافق المصر�ة حضوًرا قوً�ا للشر�ةمنتدى  من جانب آخر، شهد  

ه�ة �مال المدیر  وشار�ت فیها    مارس  22في    ىاألولُعقدت    ؛في جلستینتحّدث مسؤولون منها  ، حیث  للحدث 
ف�ما ُعقدت  ،  المرافقو لطاقة  دارة امبتكر إلورقمي  نهج شامل  ات�اع عن أهم�ة    ةمصر، متحدثلشر�ة في  العام ل

  تحو�ل أهم�ة  مارس وتحدث فیها إبراه�م غصن النائب األول للرئ�س للعمل�ات، عن    23الجلسة الثان�ة في  
 العمل�ات التقلید�ة إلى عمل�ات ذ��ة في إدارة المرافق. 

 



�فاءة  رفع مستوى  العدید من الخدمات والحلول لتحسین الموارد و "إنوڤا"، خالل المنتدى،  عرض فر�ق خبراء  و 
،  في قطاع "الجودة والصحة والسالمة والبیئة"الواقع االفتراضي  �تدر�ب  برامج الالضوء على    واط�ما سلّ   ،األعمال

 . من المحاوالت التجر�ب�ة غیر محدود �نطوي على عدد و والتي تقّدم للمتدر�ین تدر�ً�ا فعاًال �خلو من المخاطر 
 

من ناح�ة أخرى، تحدث فرانس�سكو رامالهیرا النائب األول للرئ�س لتطو�ر األعمال والتسو�ق لدى "إنوڤا"، خالل  
وحّلت "إنوڤا" خالل الجوائز  مشار�ته في قمة وجوائز "رتروفیت تك مینا"، عن مستقبل الم�اني الخضراء والذ��ة.  

 . والمتجددة في تمّیز الم�اني""الطاقة الشمس�ة المر�ز األول في فئة �
 
التي تحدث مسؤولوها في جلساتها وحرصوا على لشر�ة، ا�الفعال�ات شهدته  حافًال  امثل هذه المناس�ات شهرً وتُ 

التي  ق�مة  المنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا، ما یؤ�د  أنحاء  التواصل مع أصحاب المصلحة من مختلف  
 . المنطقةعلى عمالئها في الشر�ة تضفیها 

 
مان  معرض أسبوع عُ "  متزامنین؛  في حدثین آخر�نمارس    17و   13بین "إنوڤا" خالل األسبوع الممتد  شار�ت  و 

مشار�تها في الحدث تحت مظلة المستدامة أثناء المؤسس�ة الخدمات والحلول ُعرضت أبرز ، حیث "لالستدامة
األم دعمت  و .  "ڤیول�ا"  الشر�ة  نفسه،  الوقت  إلجمع�ة  "إنوڤا"  في  األوسط  المرافقالشرق  راعي    ة�صف  ،دارة 
 مارس.  17و  14الذي عقد بین   "2022حدث "م�فما �ونفكس االستدامة ل

 
دبي خالل منتدى الطاقة والمرافق الذي أق�م في    2022كذلك شار�ت "إنوڤا" في معرض الشرق األوسط للطاقة  

على فیها  عنوان "التر�یز على �فاءة الطاقة" ر�ز  تحت  �لمة رئ�سة    ألقى رامالهیراحیث    ،مارس  9العالمي في  
 �فاءة الطاقة في البن�ة التحت�ة. رفع لالمستخدمة األسالیب والتقن�ات مختلف 

 
سلسلة فعال�ات  جلسة ضمن  مارس في    7و�انت المدیر العام للشر�ة في السعود�ة، أماني المعجل، تحدثت في  

لجلسة التي حملت عنوان "االستدامة واالبتكار الرقمي في البیئة العمران�ة في  "سینرجي السعود�ة". ور�زت ا
التقن�ة  مساهمة  سبل  المملكة العر��ة السعود�ة" على   طر�قة إنشاء  تغییر  في  واالجتماع�ة والبیئ�ة  التوّجهات 

 المدن والم�اني و�دارتها في المملكة.
 



أجندة فعال�ات مارس التي شار�ت فیها الشر�ة، تعل�ًقا على  إنوڤا"،  وأعرب ر�نو �ابري الرئ�س التنفیذي لشر�ة "
القو�ة عن   للمشار�ة  �الحماس  العام    شعوره  بدا�ة  منذ  المهمة  التخصص�ة  والفعال�ات  المؤتمرات  في مختلف 

الفعال�ات  تسمح لنا هذه  وأضاف: "ا.  هوخدمات  الشر�ة  عرض قدرات حیو�ة لمنّصة  مشیًرا إلى أنها تت�ح  ،  2022
عبرها التعاون  التي �مكننا  ال�حث في السبل  و إطالع المعنیین من أصحاب المصلحة على حصیلتنا المعرف�ة  �

  ، هالتقد�م حلول طاقة مبتكرة ومستدامة تعزز أداءمختلف الشر�ات والمؤسسات في جم�ع أنحاء المنطقة  مع  
نطاق  توسعة  نتطلع إلى  و .  ماض�ةمدار السنوات العلى    اإلقل�مي الذي حققناه  نمواللعرض  فرصة  تمثل  كما  

 المز�د من البلدان".حضورنا في 
 - انتهى -

 
 نبذة حول شر�ة «إنوڤا»

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

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

 طقة.  المن
 

في مجال تطو�ر   الشر�ة الرائدة،  بین ماجد الفط�م  2002وهي ع�ارة عن مشروع مشترك تم تأس�سه في عام  
و�دارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترف�ه في منطقة الشرق األوسط وأفر�ق�ا وآس�ا و�ین  

المثلى اإلدارة  عالم�ًا في مجال  الرائدة  فیول�ا،  والنفا�ات    مجموعة  الم�اه  إدارة  وتوفیر حلول  للموارد وتصم�م 
 والطاقة التي تساهم في التنم�ة المستدامة للمجتمعات والصناعات.
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موظف   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  حول العالم، تصمم مجموعة فیول�ا وتوفر حلوالً 

إلى  الوصول  تطو�ر  فیول�ا على  تساعد  متكاملة،  أقسام  ثالثة  والصناعات. ومن خالل  المحل�ة  للمجتمعات 

 .الموارد والحفاظ على الموارد، وتعو�ضها

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

ملیون طن متري من   47عة من الطاقة، وقامت بتحو�ل  ملیون م�غاواط سا 43الصرف الصحي، وأنتجت  

 إیرادات  VIE) یورونكست  فیول�ا للبیئة المدرجة في بورصة �ار�س  النفا�ات إلى مواد جدیدة وطاقة. وقد حققت 

 www.veolia.com .2020مل�ار یورو في عام   26.010مجمعة بلغت نحو 

 
  "ماجد الفط�م"عن 

، وهي الشر�ة الرائدة في مجال تطو�ر و�دارة مراكز التسوق، والمدن  1992تأسست شر�ة "ماجد الفط�م" عام  
 المتكاملة ومنشآت التجزئة والترف�ه على مستوى الشرق األوسط و�فر�ق�ا وآس�ا. 

 
أسسها السید ماجد الفط�م،   وتحفل قصة نجاح "ماجد الفط�م" �العدید من اإلنجازات، التي جاءت نت�جة رؤ�ة

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

ألف موظف. وقد نالت المجموعة  43سوقًا حول العالم و�عمل بها أكثر من  17المتحدة، لتتوّسع �عدها عبر  
 ) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. BBBأعلى درجة استثمار�ة (

 
فندقًا وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى    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"، العدید من 
و"مول مصر"، ومراكز "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمع�ة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس  

ري السم "كارفور" في  مجّمعات تسّوق �الشراكة مع حكومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امت�از االستخدام الحص
متجرًا،   350سوقًا على مستوى الشرق األوسط و�فر�ق�ا وآس�ا. وتدیر "ماجد الفط�م" أكثر من   30أكثر من  

 �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني. 
 

http://www.veolia.com/


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

 فالي دبي و"در�م سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها.  
 

من مراكز   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  إلى �اإلضافة ي على امتداد المنطقة،  "ماج�ك بالنیت" للترف�ه العائل

بینها "ماج�ك بالنیت" و"سكي دبي" و"آي فالي دبي" و"در�م سكیب"و"سكي مصر"، وغیرها. وتعد "ماجد  
الفط�م" هي الشر�ة األم لشر�ة "نجم" لخدمات التمو�ل والمتخصصة �إصدار ال�طاقات االئتمان�ة  

 وهي أ�ضًا شر�ة متخصصة في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزل�ة والد�كورات الداخل�ةك�ة، االستهال
مثل "أبیر�رومبي آند فتش"   المنزلوتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة في عالم األز�اء و 

دو موند" و"ل�غو" و"ذات"  و"هول�ستر" و"ُأول سینتس" و"لولول�مون أثلیت�كا" و"كر�ت آند �ار�ل" و "میزون 
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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