خبر صحفي
تماشيًاًمعًالتزامًماجدًالفطيمًنحوًاستراتيجيةًالمحصلةًاإليجابيةًبحلولًعامًً 2040

ماجد الفطيم للتجزئة تحرز تقدما في مجال االستدامة من خالل شراكتها مع شركة
’إنوفا‘
دبي اإلمارات العربية المتحدة 01 ،أغسطس ً:2018وقعتًشركةً’ماجدًالفطيم‘ً،الشركةًالرائدةًفيًمجالًتطويرًوادارةًمراكزً

التسوق ًوالمدن ًالمتكاملة ًومنشآت ًالتجزئة ًوالترفيه ًعلى ًمستوى ًمنطقة ًالشرق ًاألوسط ًوأفريقيا ًوآسياً ،والمالكة ًلحق ًاالمتيازً
الحصريًالستخدامًعالمةً’كارفور‘ ًالتجاريةًفيًً 38سوقًا ًاليومًاتفاقية ًشراكة ًمع ً’إنوفا‘ً ،الشركة ًاإلقليمية ًالرائدة ًفي ًمجالً

الطاقة ًوالخدمات ًالتقنية ًالمتعددة ًمن ًأجل ًإحراز ًالمزيد ًمن ًالتقدم ًفي ًمجال ًاالستدامة ًمن ًخالل ًخفض ًاستهالك ًالمرافقً
واستكشافًحلولًجديدةًللطاقةًالمتجددةًوتطبيقهاً .
ً

ًوسوف ًيتمًتطبيقًالحلولًعلى ًالوظائف ًالحيوية ًفي ًجميع ًاألسواق ًالتيًتعمل ًفيها ًشركة ًماجد ًالفطيم ًللتجزئة ًوسوفًتشملً

إدارة ًالطاقة ًوالمرافقً ،الطاقة ًالمتجددة ًوالخدمات ًالتقنية ًواالستشاريةً ،وتأتي ًهذه ًالشراكة ًالجديدة ًضمن ًاستراتيجية ًالمحصلةً
اإليجابية ًلشركة ًماجد ًالفطيم ًوتحقيق ًاألهداف ًالطموحة ًللشركة ًفي ًخفض ًاستهالكها ًللمياه ًوالحد ًمن ًاالنبعاثات ًالكربونيةً

واستعادة ًالتوازنً ًالبيئيً .وشركةً’إنوفا‘ً ،هيًمشروع ًمشتركًبينًشركة ًماجد ًالفطيمً ،و’فيوليا‘ًالرائدةًفيًإدارةًًالمواردًبشكلً
أمثلً،وتتمتعً’إنوفا‘ً،بسجلًحافلًيجعلهاًفيًالطليعةًمنًحيثًاالبتكارًوالقدرةًعلىًتقديمًحلولًذكيةًمتكاملةًلعمالئهاً .
ً

وبهذهًالمناسبةًقالًهانيًويسً،الرئيسًالتنفيذيًلدىًماجدًالفطيمًللتجزئة’’ً:إنًطموحاتناًنحوًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًتتطلبً
شريكًاًاستراتيجيًاًيمكنهًتقديمًأحدثًالحلولًالمبتكرةًمنًأجلًتحقيقًالكفاءةًالمثلىً ًوبالتاليًتوفيرًالراحةًللمستهلكً ً،ويعكسًتوقيعً
عقدًالشراكةًاليومًمعً’إنوفا‘ًالتزامناًالمستمرًنحوًاستدامةًأعمالناًوالمجتمعاتًالتيًنعملًفيهاً ‘‘.
ً

ومنًجانبهاً،قالتًآنًلوًجينيكً،الرئيسًالتنفيذيًلدىًشركةً’إنوفا‘’’ً:تدركًشركةًماجدًالفطيمًأهميةًالمسؤوليةًالبيئيةًللشركاتً
من ًخالل ًرؤيتهاًالتيًتعدًاألكثر ًطموحًا ًفي ًالمنطقةً.وتجمعًخدماتناًبينًإدارةًالطاقةًوادارةًالمرافقًلتجعلًمنًحلولناًطرحاً

متكامال ًي ًوفر ًمزاياًلجميعًاألطرافًمنًخاللًالحدًمنًالتأثير ًالسلبي ًعلى ًالبيئة ًوخفض ًتكاليف ًالتشغيلً ،ونحن ًنتطلع ًإلىً
مساعدةًزمالئناًفيًشركةًماجدًالفطيمًفيًتعزيزًأدائها‘‘.

انتهى-ً

للمزيدًمنًالمعلوماتً،يرجىًالتواصلًمعً .
ناهدًعاشور ً
سيًأنًسيًللعالقاتًالعامةً ً
البريدًاإللكترونيً Carrefour@cnc-communications.comً:
نبذة عن كارفور:

تعدًكارفورًأحدًأكبرًسلسةًمتاجرًالهايبرماركتًوالسوبرماركتًفيًالعالمً.وقدًقامتًشركةً’ماجدًالفطيم‘ًبإطالقًعالمةًكارفورًالتجاريةًفيًالمنطقةً

فيًالعامًً،1995حيثًتمتلكًالشركةًامتيازًاالستخدامًالحصريًًلعالمةًكارفورًالتجاريةًفيًً38سوقاًعبرًمنطقةًالشرقًاألوسطًوأفريقياًوآسياً .
ً

افتتحًأولًكارفورًهايبرماركتًفيًالعامًً1995فيًسيتيًسنترًديرةًفيًدبيً،ليحققًفيماًبعدًالتوسعًإلىًماًيتجاوزًً237متجراًفيًً15دولةًفيً
المنطقةً،موفراًخدماتهًبماًيتجاوزًً750,000عميالًيومياً .
ً

تقومًكارفورًبإدارةًنماذجًمختلفةًمنًالمتاجرًتضمًالهايبرماركتًوالسوبرماركتًمنًأجلًتلبيةًالطلبًالمتزايدًمنًقاعدةًعمالئهًالمتنوعةً.وتماشياًمعً
التزامًالعالمةًالتجاريةًفيًتوفيرًأوسعًمجموعةًمنًالمنتجاتًذاتًالجودةًالعاليةًوبأسعارًتنافسيةً،تقدمًكارفورًاليومًخياراتًالًمثيلًلهاًتضمًأكثرًمنً

ً100,000نوعًمنًالمنتجاتًالغذائيةًوغيرًالغذائيةً،فضالًًعنًالسلعًالمنزليةًالمتعددةً ً.
ً

قًفريدةًوممتعةًلهمًمنًخاللًالعروضًالخاصةًواألسعارًالتنافسيةًعلىًمدارً
تكرسًكارفورًجهودهاًلمكافأةًعمالئهاًالمتميزينً،وتوفيرًتجربةًتسو ً

العامً.كماًتلتزمًبمواصلةًتحقيقًالنموًوالتوسعًفيًمواقعًوأماكنًتمنحًالراحةًفيًالتسوقًلجميعًعمالئهاًفيًمنطقةًالشرقًًاألوسطًوأفريقياًوآسياًمنً

أجلًتحقيقًأسعدًاللحظاتًلكلًالناسً،كلًيومً.يعملًلدىًمتاجرًكارفورًوالتيًتديرهاًماجدًالفطيمًللتجزئةًأكثرًمنًً36,000موظفا.
نبذة عن كارفور في اإلمارات العربية المتحدة

تمًإطالقًكارفورًفيًاإلماراتًفيًعامًً .1995

تديرًكارفورًاليومً 28هايبرماركتًوً62سوبرماركتً،ويعملًلديهاًأكثرًمنًً11,000موظفا.

نبذة حول شركة «إنوڤا»
تعتبرً"إنوڤا"ًشركةًإقليميةًرائدةًفيًمجالًالطاقةًوالخدماتًالتقنيةًالمتعددةً،تقدمًخدماتًشاملةًلعمالئهاً،وتوفرًحلوالًفريدةًإلدارةًالطاقةً
والمرافق قائمةًعلىًاألداءًلمساعدةًالعمالءًفيًتحقيقًأهدافهمًالماليةًوالتشغيليةًوالبيئيةً.ويعملًلدىً"إنوڤا"ًأكثرًمنًً2000موظفًعاليً
التدريبًومتعددًالمهاراتً،يقدمونًالخدماتًلمجموعةًواسعةًمنًالعمالءًفيًالقطاعاتًالسكنيةًوالتجاريةًوالصناعيةًوقطاعًالرعايةًالصحيةً
والقطاعًالعامًفيًأرجاءًالمنطقةً.
وهيًعبارةًعنًمشروعًمشتركًتمًتأسيسهًفيًعامًً 2002بينًماجدًالفطيمً،الشركةًالرائدةًفيًمجالًتطويرًوادارةًمراكزًالتسوق ًوالمدنً
المتكاملةًومنشآتًالتجزئةًوالترفيهًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوأفريقياًوآسياًوبينًمجموعةًفيولياً،الرائدةًعالمياًفيًمجالًإدارةًالمواردً.وتقومً
المجموعةًبتصميمًوتوفيرًحلولًالمياهًوالنفاياتً،وادارةًالطاقةًالتيًتساهمًفيًالتنميةًالمستدامةًللمجتمعاتًوالصناعاتً .
www.enova-me.com

ًتابعوناًعلى:
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame
عن "ماجد الفطيم"

تأسست ًشركة ً"ماجد ًالفطيم"ًعام ًً ،1992وهي ًالشركة ًالرائدة ًفي ًمجال ًتطوير ًوادارة ًمراكز ًالتسوقً ،والمدن ًالمتكاملة ًومنشآت ًالتجزئة ًوالترفيه ًعلىً
مستوىًًالشرقًًاألوسطًوافريقياًوآسياً .
ً

التسوقًًوالترفيهًلتحقيقً
وتحفلًقصةًنجاحً"ماجدًالفطيم"ًبالعديدًمنًاإلنجازاتً،التيًجاءتًنتيجةًرؤيةًأسسهاًالسيدًماجدًالفطيمً،الذيًحلمًبتغييرًمفهومً ّ

التسوقً ًالحديثة ًوالمبتكرةً ،تم ًافتتاحها ًأوالً ًفي ًدولةً
تتجسد ًعبر ًالعديد ًمن ًمراكز ً ّ
"أسعد ًاللحظات ًلكل ًالناسً ،كل ًيوم"ً.وقد ًبدأت ًمالمح ًتلك ًالرؤية ً ّ
لتتوسع ًبعدها ًعبر ًً 15سوقاً ًحول ًالعالم ًويعمل ًبها ًأكثر ًمن ًً 40ألف ًموظفً.وقد ًنالت ًالمجموعة ًأعلى ًدرجة ًاستثمارية
اإلمارات ًالعربية ًالمتحدةّ ً ،
)(BBBللمؤسساتًالخاصةًفيًمنطقةًالشرقًًاألوسطً .

ً

وتتضمنًمراكزً
تسوقًًوً13فندقاًًوثالثةًمشاريعًمدنًمتكاملةًباإلضافةًإلىًالعديدًمنًالمشاريعًقيدًاإلنشاءً.
تمتلكًوتديرً"ماجدًالفطيم"ًاليومًً23مركزً ّ
ّ

التسوقًًالتابعةًلشركةً"ماجدًالفطيم""ً،مولًاإلمارات"ً،و"مولًمصر"ً،ومراكزً"سيتيًسنتر"ً،ومراكزًالتسوقًًالمجتمعيةً"مايًسيتيًسنتر"ً،باإلضافةًإلىً
ّ
أنًللشركةًامتيازًاالستخدامًالحصريًًالسمً"كارفور"ًفيًً38سوقاًًعلىًمستوىًًالشرقًًاألوسطً
تسوقًًبالشراكةًمعًحكومةًالشارقةً.كماً ًّ
مجمعاتً ّ
أربعةً ّ

وافريقياًوآسياً.وتديرً"ماجدًالفطيم"ًأكثرًمنًً240متج اًرًفيًً15دولة ً .
ً

كما ًتدير ً"ماجد ًالفطيم" ًأكثرًمن ًً 330شاشة ًسينما ًفي ًصاالت ً"ڤوكس ًسينما"ًالتابعة ًلهاً ،باإلضافة ًإلى ًً 35مركز ًترفيه ًعائلي ً"ماجيك ًبالنيت"ًفيً
المنطقةً،والعديدًمنًالمنشآتًالترفيهيةًالمبتكرةًمثلً"سكيًدبي""ً،أوربيًدبي"ًو"سكيًمصر"ً،وغيرها ً .

و"ماجدًالفطيم"ًهيًالشركةًاألمًًلشركةً"نجم"ًشركةًخدماتًالتمويلًوالمتخصصةًبإصدارًالبطاقاتًاالئتمانيةًاالستهالكيةً،وشركةًمتخصصةًباألزياءً
واألناقةًتديرًعدداًًمنًأبرزًاألسماءًوالعالماتًالتجاريةًفيًعالمًاألزياءًوالموضةًمثلً"أبيركرومبيًآندًفتش"ًو"أُولًسينتس"ًو"لولوليمونًًأثليتيكا"ًو"كريتً
وتشغلً"ماجدًالفطيم"ًشركةًإدارةًالمرافقً"إينوڤا"ًمنًخاللًمشروعًمشتركًمعًشركةً"ﭬيوليا"ً،العالميةًالرائدةًفيًمجالً
آندًباريل"ًوً"مايزونًًدوًموند"ً.هذاً ّ

إدارة ًالموارد ًالبيئيةً .وتمتلك ًالمجموعة ًحقوقً ًمتجر ً"ليغو" ًو ً"أمريكان ًغيرل" ًالمعتمد ًفي ًمنطقة ًالشرقً ًاألوسط ًكما ًأنها ًتعمل ًفي ًقطاع ًاألطعمةً
والمشروباتًمنًخاللًشراكةًاستثنائيةًمعً"غورميهًغلف".
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

