
ع أي إصا�ة تؤدي لض�اع وقت  و تحتفي بتشغیل ملیون ساعة عمل دون وق " إنوڤا" 
  العمل في مستشفى �ل�فالند �لینك أبوظبي 

 

  عمل�ات على  اإلشراف اإلنجاز الهام تمثل في عدم وقوع أي إصا�ة لطواقم العمل خالل
جائحة  فترة تفشي �التزامن مع  الص�انة الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة والس�اكة وص�انة المرافق الخاصة

 19 –كوفید 
 

  " ماجد الفط�م"المشروع المشترك بین    ،"إنوڤا"احتفلت    :2022آب    01أبوظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة،  
في  الشر�ة الرائدة في مجال إدارة الطاقة والخدمات التقن�ة المتعددة، بتحقیق انجاز هام  ،و�ین مجموعة "فیول�ا"

دون وقوع أي إصا�ة  تمثل في تشغیل ملیون ساعة عمل    ،مع مستشفى �ل�فالند �لینك أبوظبيإطار شراكتها  
 . 2020قد تؤدي إلى ض�اع وقت العمل منذ شهر ینایر 

 
بتقد�م خدمات إدارة المرافق التا�عة لمستشفى �ل�فالند �لینك أبوظبي، �ما في ذلك   إنوڤاتكل�ف شر�ة    وقد تمّ 

تشفى الذي �ضم  الص�انة الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة والس�اكة وص�انة المرافق الخاصة �المسعمل�ات  اإلشراف على  
ا،  �شر�ة فیول" التي تم اعتمادها من قبل  دائماً في نشر إسترات�ج�ة "األمان    "إنوڤا"سر�رًا، وقد نجح موظفو    364

 في المشروع.  إنوڤاشر�اء 
 
  أبرز المستشف�ات   واحد منفي  عمل  السالمة إلى توفیر ملیون ساعة  األمن و أدى االلتزام الصارم �م�ادئ  و 

في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة دون اإلبالغ عن إصا�ات للموظفین تؤدي إلى ض�اع الوقت، تقدمًا    وأكثرها 
   .19  –�وفید جائحة فترة تفشي خالل في إنجاز هام 

 

�عتبر قطاع الرعا�ة الصح�ة في دولة اإلمارات : "إنوڤاو�هذه المناس�ة، قال ر�نو �ابري، الرئ�س التنفیذي لشر�ة  
، اعتماد أحدث التقن�ات العالم في مجال  تقدمًا على مستوى  واألكثر  نموًا  العر��ة المتحدة من بین أسرع القطاعات  
مثال�ة للمرضى. إن  رعا�ة  للص�انة الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة لتوفیر بیئة  األمر الذي یؤ�د على الحاجة الماسة  

من قبل موظفینا في  �مكن أن تتسبب في ض�اع الوقت  أكثر من عامین من الدعم دون أي إصا�ة واحدة  تقد�م  
 .  �شكل عام في المنطقة"قطاع الرعا�ة الصح�ة  تجاه    إنوڤاااللتزام الكبیر الذي تبد�ه  الموقع �سلط الضوء على  



 
عمل�ات یوم�ة  استرات�ج�ة    إنوڤااعتمد فر�ق عمل  أفضل ممارسات الصحة والسالمة،  و�هدف مواصلة توفیر  

التقار�ر إلى  التي عملت على  و   ،""األمان دائماً قائمة على مفهوم   المكون من خمسة  المستشفى  إدارة  إرسال 
الحرجة ووحدات مرضى   الرعا�ة  وحدات من    اً طا�ق   13طوابق سر�ر�ة، وثالثة مستو�ات للتشخ�ص والعالج، و

 الحاالت الحادة.
 
وصوًال إلى  اإلمارات العر��ة المتحدة اإلقل�م�ة بدا�ة من دولة �فضل خبرتها الكبیرة في قطاع الرعا�ة الصح�ة و 

األداء والتي تتوافق مع التي تؤ�د على فعال�ة  مجموعة من حلول إدارة الطاقة والمرافق    إنوڤاشر�ة  تقدم    ؛مصر
 . سةاألهداف المال�ة والتشغیل�ة والبیئ�ة المحددة لكل مؤس

 
 - 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. 
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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 

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

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

 .وتعو�ضها

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

فیول�ا   ملیون طن متري من النفا�ات. وقد حققت 48   استردتعة من الطاقة، و ملیون م�غاواط سا48 الصحي، وأنتجت 

 www.veolia.com  .2021مل�ار یورو في عام    28.508مجمعة بلغت نحو   إیرادات  VIE)یورونكست �ار�س( للبیئة  

 
  عن "ماجد الفط�م"

، 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. 

 
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   13ومر�ز تسّوق  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  
شراكة مع "سیتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمع�ة "ماي سیتي سنتر"، �اإلضافة إلى خمس مجّمعات تسّوق �ال 

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    34ي صاالت "ڤو�س سینما" التا�عة لها، �اإلضافة إلى  شاشة سینما ف  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.  

 

http://www.veolia.com/


من مراكز "ماج�ك   34و ما" التا�عة لها، شاشة سینما في صاالت "ڤو�س سین 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  لخدمات التمو�ل والمتخصصة �إصدار ال�طاقات االئتمان�ة االستهالك�ة، لشر�ة "نجم" 

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

 
www.majidalfuttaim.com 
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