
 
 
 

من قبل معهد للطاقة الشمس�ة أفضل عالمة تجار�ة  لقبتحصل على  إنوڤا
 وش�كة تحالف القوى العالم�ة للطاقة الشمس�ة EUPDاأل�حاث 

 
إنوڤــا، الشــــــــــــــر�ــة الرائــدة في مجــال إدارة الطــاقــة أعلنــت    :2022  مـایو  30دبي، اإلمـارات العر��ـة المتحـدة،  

أفضـــــــل عالمة تجار�ة للطاقة الشـــــــمســـــــ�ة من قبل معهد  لقب على ، عن حصـــــــولها  المتعددةوالخدمات التقن�ة  
EUPD ــات  �الأل�حاث المتخصــــص ل الدولي ــنو�ة  التحلیل�ة  الدراســ ــل الســ ــواق لتحدید و�براز أفضــ ــتقلة لألســ مســ

الطاقة الشــمســ�ة على المســتو�ین المحلي والدولي، وشــ�كة تحالف القوى  أنظمة ووحدات  الشــر�ات في صــناعة  
 على مستوى العالم. الطاقة الشمس�ة التجار�ة الذي یهدف لتعز�ز استخدام تقن�ات العالم�ة للطاقة الشمس�ة، 

 
ــ�ة لقب   منحتم  و  ــمســــ ــل عالمة تجار�ة للطاقة الشــــ ــة  أفضــــ و�عتبر   ،EUPDمعهد األ�حاث  قبل من   وفق دراســــ
التي تؤ�د على  و  ،المرموقة في صـناعة أنظمة الطاقة الشـمسـ�ة الدول�ةواالعتماد  من شـهادات التصـن�ف   لقب ال

أفضـــــــــــــــل عالمــة تجــار�ــة عن فئـة    لقــب بوفــازت شــــــــــــــر�ــة إنوڤــا هــذا العــام    .الكفــاءة والموثوق�ــةالجودة و مفــاه�م  
الخدمات الشــــــاملة تقدم  الشــــــر�ات التي   الطاقة الشــــــمســــــ�ة، والتي تغطيألنظمة  والبناء   والمشــــــتر�ات  الهندســــــة

 والمتكاملة ألنظمة الطاقة الشمس�ة. 
 

و�هذه المناســـــــ�ة، قال ر�نو �ابري، الرئ�س التنفیذي لشـــــــر�ة إنوڤا: "فخورون بتكر�منا بهذه الشـــــــهادة التي تؤ�د 
على الدور ال�ارز لشر�ة إنوڤا �شر�ك استدامة رئ�سي لتقد�م أفضل الخدمات المتكاملة إلدارة الطاقة والمرافق.  

ــولنا على  ــ�ة   لقب إن حصـ ــمسـ ــل عالمة تجار�ة للطاقة الشـ ــاهمتنا في تطو�ر  و �هأفضـ مثا�ة دلیل هام على مسـ
الثقة الكبیرة التي �ضــــــعها  و�ؤ�د ســــــوق صــــــناعة أنظمة الطاقة الشــــــمســــــ�ة على المســــــتوى المحلي واإلقل�مي، 

عمالئنا في فر�قنا. لقد نجحت إنوڤا من خالل اعتمادها ألفضـل ممارسـات األعمال المسـتدامة التي تر�ز على  
ــتو�ات الجودة وال ــر�ة رائدة في قطاع إدارة الطاقة في منطقة  العمالء ومســ ــ�خ مكانتها �شــ كفاءة العال�ة في ترســ

الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال إفر�ق�ا، وتعكس هذه الجائزة أدائنا الممیز وجهودنا المســــــتمرة في األســــــواق المحل�ة  
 واإلقل�م�ة". 

 
ــ�ة وفق عقود الهند   35وتدیر شــــر�ة إنوڤا حالً�ا أكثر من   ــمســ ــتر�ات والبناء في مشــــروًعا للطاقة الشــ ــة والمشــ ســ

منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفر�ق�ا، �ما في ذلك تلك التي تدیرها الشـر�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، 



 
 
 

ــلطنة عمان، والمملكة العر��ة الســـــــعود�ة، وال�حر�ن، وقطر، ومصـــــــر، ولبنان. و�انت الشـــــــر�ة قد أطلقت  وســـــ
  1.1�قدرة إنتاج تبلغ  الكهروضـــــــوئ�ة  للطاقة الشـــــــمســـــــ�ة وحدة هو   ، األولمؤخًرا مشـــــــروعین جدیدین في تر��ا

لوح من األلواح   2445لتعبئة الم�اه في تونجلي بتر��ا. یتألف المشــــــــــــروع من  منذر ســــــــــــو م�جاوات لشــــــــــــر�ة 
ــاحة تبلغ   ــ�ة على مســـــــ ــمســـــــ ــر�ة من الطاقة، إذ یولد 46  و�لبيمتر مر�ع،    6000الشـــــــ % من احت�اجات الشـــــــ

ان�عاثات ثاني أكســـید الكر�ون �مقدار و�قلل من من الطاقة المتجددة ســـنوً�ا،  / ســـاعة   ج�جاوات   1.4المشـــروع 
�هروضـوئ�ة على السـطح �قدرة إنتاج  شـمسـ�ة  ع�ارة عن وحدة ألواح فهو  طن سـنوً�ا. أما المشـروع الثاني    700
من ألواح  لوح  2489من  المشــــروع یتألف   .ســــكار�امنطقة  في لألمونیوم    م�جاوات لمصــــنع �الیبر  1.12تبلغ  

احت�اجات المصــنع  من    %30المشــروع  �لبي  و   ،متر مر�ع  5410مســاحة إجمال�ة قدرها على  الطاقة الشــمســ�ة 
من ان�عاثات ثاني  و�ســـــــاهم في الحد  من الطاقة المتجددة ســـــــنوً�ا    ســـــــاعة /ج�جاوات   1.5یولد   إذ  الطاقةمن  

 طًنا سنوً�ا. 750أكسید الكر�ون �مقدار 
 
 

القوى  وشـــــــــــ�كة تحالف   EUPDلدى معهد األ�حاث    مدیر التنفیذيالرئ�س وال  ،هو�نرمار�وس من جان�ه، قال 
ــ�ة ــمســــــــ عامًا في مجال ق�اس    20�خبرة طو�لة تز�د عن   EUPD"یتمتع معهد األ�حاث   :العالم�ة للطاقة الشــــــــ

وتحلیل التوجهات الخاصــــة �الشــــر�ات المتخصــــصــــة بتصــــن�ع وتر�یب أنظمة الطاقة الشــــمســــ�ة والعمالء من  
في صـناعة  والتوثیق الرائدة   شـهادات االعتماد المسـتخدمین النهائیین، و�عتبر هیئة عالم�ة متخصـصـة �إصـدار 

المتخصــــصــــة بتوفیر أنظمة  أفضــــل العالمات التجار�ة  ضــــمن  من  إن شــــر�ة إنوڤا تصــــنف  الطاقة الشــــمســــ�ة. 
التأكید  تم  و ، الدراســة التي أجراها معهدنافي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفر�ق�ا وفًقا لنتائج  الطاقة الشــمســ�ة 

، السـوق المحل�ةفي صـناعة أنظمة الطاقة الشـمسـ�ة  تطو�ر  جهود  فيال�ارزة  الشـر�ة  والمصـادقة على مسـاهمة  
لها مواصـلة مسـیرة النجاح لتصـ�ح مثاال �حتذى �ه  ونتمنى  الممیز على حصـولها على هذا التكر�م  ونهنئ إنوڤا 

 على مستوى العالم".ورد�فًا للتمیز والمعاییر العال�ة التي یتوقعها العمالء شر�اء األعمال من قبل 
 

هـذا وتتخصــــــــــــــص إنوـڤا في مجـال الطـاـقة المتـكامـلة والخـدـمات التقنـ�ة المتـعددة، وتـقدم لعمالئـها حلوًال شــــــــــــــاملة  
 ة. ومتكاملة إلدارة الطاقة والمرافق لمساعدتهم في تحقیق أهدافهم المال�ة والتشغیل�ة والبیئ�

 
 - 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، 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    4500لدى "إنوڤا" أكثر من  
 عام في أرجاء المنطقة.  في القطاعات السكن�ة والتجار�ة والصناع�ة وقطاع الرعا�ة الصح�ة والقطاع ال

 
في مجال تطو�ر و�دارة   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،  
ال اإلدارة المثلى للموارد وتصم�م وتوفیر حلول إدارة الم�اه والنفا�ات والطاقة التي تساهم في التنم�ة  الرائدة عالم�ًا في مج

 المستدامة للمجتمعات والصناعات. 

me.com-www.enova 
 
 تا�عونا على: 

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

https://twitter.com/Enovame 
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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   الً تصمم مجموعة فیول�ا وتوفر حلو 

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

 .وتعو�ضها

ملیون شخص �خدمة الصرف    61شخص �م�اه الشرب وملیون   79 ، ساهمت مجموعة فیول�ا بتزو�د2021في عام  

فیول�ا   ملیون طن متري من النفا�ات. وقد حققت 48   استردتملیون م�غاواط ساعة من الطاقة، و 48 الصحي، وأنتجت 

 www.veolia.com  .2021مل�ار یورو في عام    50828.مجمعة بلغت نحو   إیرادات  VIE)یورونكست �ار�س( للبیئة  

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

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

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

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

 
وأر�عة مشار�ع مدن متكاملة �اإلضافة إلى العدید من  فندقًا   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  
"سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمع�ة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �الشراكة مع 

سوقًا على مستوى الشرق   30ومة الشارقة. �ما أّن للشر�ة امت�از االستخدام الحصري السم "كارفور" في أكثر من حك
 متجرًا، �اإلضافة إلى المتجر اإللكتروني.  350األوسط و�فر�ق�ا وآس�ا. وتدیر "ماجد الفط�م" أكثر من 

 
مر�ز    34�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة إلى  شاشة سینما في صاالت "ڤو   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 لها،  شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة 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  و�ل والمتخصصة �إصدار ال�طاقات االئتمان�ة االستهالك�ة، لشر�ة "نجم" لخدمات التم
وتدیر عددًا من أبرز األسماء والعالمات التجار�ة في   في األز�اء والتجزئة والمفروشات المنزل�ة والد�كورات الداخل�ة 

و"لولول�مون أثلیت�كا" و"كر�ت آند �ار�ل" و   مثل "أبیر�رومبي آند فتش" و"هول�ستر" و"ُأول سینتس" 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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 یرجى متا�عتنا عبر:
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