خبر صحفي

إينوڤا تتعاون مع شركة ميترون المتخصصة في البيانات الكبيرة بهدف تعزيز
مكانتها الرائدة في مجال كفاءة الطاقة
ستخلق هذه الشراكة ثورة في مجال االستفادة من البيانات الكبيرة في المنشآت الصناعية ،لتعزيز قيمة
موارد الطاقة إلى أقصى حد ممكن
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 9 ،مايو  :2017تعد المراقبة المستمرة والتحليل المفصل والدقيق لبيانات الطاقة
من أهم عوامل النجاح الرئيسية لعقود كفاءة الطاقة .وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال كميات هائلة من بيانات الطاقة
غير مستغلة حتى اآلن .ومن أجل سد هذه الفجوة عبر نهج مبتكر ،عقدت شركة إينوڤا مؤخ اًر شراكة مع شركة
"ميترون" الفرنسية ،المتخصصة في علم البيانات الكبيرة .وسوف تتعاون الشركتان لمواجهة التحديات في سوق
كفاءة الطاقة في الشرق األوسط ،ولمساعدة العمالء الصناعيين على استخدام حلول إدارة ذكية للطاقة للحد من
تكاليف خدمات مرافقها.
ويجمع العرض المشترك بين خبرة إينوڤا المحلية واإلقليمية وفرق عملها الميدانية ،مع تقنيات وخبرات ميترون
المتخصصة في القطاع الصناعي .وأظهرت الجولة األولى من اجتماعات العمالء اهتماماً بالغاً من السوق بحلول
استخبارات الطاقة ،والتي تؤدي إلى تحقيق وفورات مهمة في الطاقة مع تقليل البصمة البيئية .وعبر تقليل أحد أهم
وأكبر جوانب النفقات التي تواجهها الصناعة ،تحقق شركة إينوڤا التميز مجددًا في مجال توفير مقومات النمو
المستدام لعمالئها.
هذا ويصرح  ٪44من قادة الصناعة بأنهم يفتقرون إلى الخبرة الداخلية في تحويل بيانات الطاقة إلى رؤى قابلة
للتنفيذ .ومع منصة ميترون التكنولوجية ،سيتم جمع هذه البيانات الهائلة من المنشآت الصناعية في الوقت
الحقيقي ،وتحليلها من قبل خبراء كفاءة الطاقة في إينوڤا لتحويلها إلى وفورات ملموسة في الطاقة ،مما يضيف
المزيد إلى وفورات الطاقة التي حققتها إينوڤا في عقودها الحالية بقيمة  24مليون درهم.
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وتغطي منصة ميترون الذكية للطاقة جميع الصناعات .وتتضمن الشركات التي قدمت لها شركة ميترون خدماتها
بشكل خاص شركات رائدة في الصناعات الكيميائية والبالستيكية والسيارات والغذاء والورق والزجاج.
وفي تعليقها على هذه الشراكة ،قالت آن لي غوينيك ،الرئيس التنفيذي لشركة إينوڤا" :تعكس هذه الشراكة أهمية
البيانات الكبيرة في مناخ تتزايد فيه ندرة الموارد .وبفضل األدوات والحلول الفريدة التي تقدمها ميترون ،فإننا
قادرون على إثراء الخدمات الموجودة لدينا ،ودعم القطاع الصناعي لتحقيق االستفادة القصوى من موارد الطاقة".
وأضاف فينسنت سياندرا ،الرئيس التنفيذي لشركة "ميترون"" :إننا سعداء جداً للدخول بشراكة مع إينوڤا ،مما يكمل
الخدمات التي نقدمها بشكل مثالي .وتتمتع ميترون بخبرة عميقة في جمع وتقييم بيانات الطاقة الكبيرة ،بينما تتميز
إينوڤا بقدرات كبيرة في العمليات والقوى العاملة الخبيرة والمدربة الضرورية للقيام بتقييم احتياجات وكفاءة الطاقة
والعمليات والصيانة والمتابعة .وسوف نتمكن معاً من إعادة صياغة الطريقة التي يتم بها استغالل موارد الطاقة".
انتهى-مالحظة للمحرر :االسم القانوني لهذه الشركة هو "ماجد الفطيم" ،ويجب عدم تقصيره أو اختصاره لتفادي االلتباس مع كيان
تجاري آخر.
إخالء المسؤولية :جميع الحقائق واألرقام الواردة في هذا اإلصدار دقيقة في وقت إصدارها.
لالتصاالت اإلعالمية
ويبر شاندويك
العالقات العامة
ميلي روبرتس
بريد إلكترونيmroberts@webershandwick.com :

هاتف+971 4 445 4222 :
نبذة حول شركة «إينوڤا»
تعتبر "إينوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة ،وتقدم خدمات شاملة لعمالئها .وتوفر حلوًال
فريدة وقائمة على األداء إلدارة الطاقة والمرافق ،لمساعدة العمالء على تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية .ويعمل
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لدى "إينوڤا" أكثر من  2000موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات ،يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء في
القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة.
وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام  2002بين ماجد الفطيم للمشاريع ،التي تعد محرك النمو المسؤول عن
تطوير أعمال جديدة تعزز ريادة شركة ماجد الفطيم في مجال التسوق والتجزئة والترفيه ،وبين مجموعة فيوليا ،الرائدة عالمي ًا
في مجال إدارة الموارد .وتقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول المياه والنفايات ،وادارة الطاقة التي تساهم في التنمية
المستدامة للمجتمعات والصناعات.
www.enova-me.com

تابعونا على:
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame

نبذة عن مجموعة فيوليا
مجموعة فيوليا هي الشركة الرائدة عالميا في مجال اإلدارة األمثل للموارد .ومع أكثر من  ١٦٣٠٠٠موظف حول العالم،
تصمم مجموعة فيوليا وتوفر حلوالً إلدارة المياه والنفايات والطاقة ،والتي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية
والصناعات .ومن خالل ثالثة أقسام متكاملة ،تساعد فيوليا على تطوير الوصول إلى الموارد والحفاظ على الموارد،
وتعويضها.
في عام  ،٢٠١٦ساهمت مجموعة فيوليا بتزويد  ١٠٠مليون شخص بمياه الشرب و ٦١مليون شخص بخدمة الصرف
الصحي ،وأنتجت  ٥٤مليون ميغاواط ساعة من الطاقة ،وقامت بتحويل  ٣٠مليون طن متري من النفايات إلى مواد جديدة
وطاقة .وقد حققت فيوليا للبيئة )المدرجة في بورصة باريس يورونكست  (VIEإيرادات مجمعة بلغت نحو  ٢٤,٣٩مليار
يورو في عام www.veolia.com .٢٠١٦

عن "ماجد الفطيم"
تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام  ،1992وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وادارة مراكز التسوق ،والمدن المتكاملة
ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق األوسط و إفريقيا وآسيا.
وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من اإلنجازات ،التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم ،الذي حلم
بتغيير مفهوم التسوق والترفيه لـ"تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس ،كل يوم" .وقد بدأت مالمح تلك الرؤية تتجسد عبر العديد
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من مراكز التسوق الحديثة والمبتكرة ،تم افتتاحها أوالً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لتتوسع بعدها عبر  15سوقاً حول
العالم ويعمل بها أكثر من  35ألف موظف .وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية ( )BBBللمؤسسات الخاصة في
منطقة الشرق األوسط.
تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم  21مركز تسوق و 12فندقاً وثالثة مشاريع مدن متكاملة باإلضافة إلى العديد من
المشاريع قيد اإلنشاء .وتتضمن مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"" ،مول اإلمارات" ،و"مول مصر" ،ومراكز "سيتي
سنتر" ،ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر" ،باإلضافة إلى أربعة مجمعات تسوق بالشراكة مع حكومة الشارقة.
كما أن للشركة امتياز االستخدام الحصري السم "كارفور" في  38سوقاً على مستوى الشرق األوسط وافريقيا وآسيا .وتدير
"ماجد الفطيم" أكثر من  175متج اًر في  15دولة.
كما تدير "ماجد الفطيم"  284شاشة سينما في صاالت "ڤوكس سينما" التابعة لها ،باإلضافة إلى  30مركز ترفيه عائلي
"ماجيك بالنيت" في المنطقة ،والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي" ،و"سكي مصر" ،وغيرها .و"ماجد
الفطيم" هي الشركة األم لشركة التمويل المتخصصة بإصدار البطاقات االئتمانية االستهالكية "نجم" ،وشركة متخصصة
باألزياء واألناقة تدير عدداً من أبرز األسماء والعالمات التجارية في عالم األزياء والموضة مثل "أبيركرومبي آند فتش"
و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" .كما تعتبر "ماجد الفطيم" الشركة األم لوحدة أعمال خاصة بالعناية
والرعاية الصحية تضم شبكة مراكز "سيتي سنتر كلينيك" .هذا وتشغل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إينوڤا" من خالل
مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا" ،العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية .وتمتلك المجموعة حقوق متجر "ليغو" و
"أمريكان غيرل" المعتمد في منطقة الشرق األوسط كما أنها تعمل في قطاع األطعمة والمشروبات من خالل شراكة استثنائية
مع "غورميه غلف".
www.majidalfuttaim.com

تابعونا على:
https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim
https://twitter.com/majidalfuttaim
https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim
https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim
https://www.instagram.com/majidalfuttaim
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نبذة عن شركة ميترون
تعتبر ميترون واحدة من أكثر شركات الطاقة الناشئة ابتكا اًر في السوق ،حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول التقنية
رؤى قابلة للتنفيذ .وتزود منصة ميترون للطاقة الذكية كالً من المستخدمين النهائيين
لتحويل مصادر البيانات الصناعية إلى ً
في قطاع الطاقة الصناعية وشركات خدمات الطاقة والشركاء الصناعيين في جميع أنحاء العالم ،بمجموعة فريدة من

األدوات لمراقبة وتحليل وتحسين استهالك الطاقة بسالسة في الوقت الحقيقي عبر استخدام أحدث خوارزميات علوم
البيانات.
تم تأسيس شركة ميترون في فرنسا في عام  ،2013ويقع مقرها الرئيسي في باريس ،حيث تجري أنشطة البحث والتطوير
في مجاالت علوم البيانات ودراسات الطاقة .وبدأت الشركة تنفيذ خطة التوسع التجاري في عام  2015في أوروبا ،وفي
عام  2017في أمريكا الالتينية .ومن المتوقع أن تحظى بحضور محلي في آسيا اعتبا اًر من عام .2018
www.metronlab.com
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