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شريككم في
الطاقة المستدامة

ملــف الشــركــة
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خدماتنارؤيتنا
نقــدم حلــول الطاقــة المســتدامة مــن خــال 
أيًضــا  المعروفــة  الطاقــة،  شــراء  اتفاقيــات 
التجاريــة  للشــركات  اإليجــار،  عقــود  باســم 
والصناعيــة. وُتمكــن مشــاريعنا الشــركات مــن 
تقليــل تكاليــف الطاقــة وتحســين اعتماديــة 

الكربونيــة. االنبعاثــات  الطاقــة وخفــض 

فــي  الرائــد  الشــريك  نكــون  أن 
المســتدامة  الطاقــة  مجــال 
التجاريــة والصناعيــة  للشــركات 
فــي الشــرق األوســط وإفريقيــا 
وباكســتان وغيرهــا مــن الــدول.

الطاقــة  مشــاريع  مــن  ميجــاواط 
الشمســية قيــد اإلنشــاء والتشــغيل 

فــي المنطقــة.

الطاقــة  مــن  ســاعة   - ميجــاواط 
اآلن. حتــى  إنتاجهــا  تــم  النظيفــة 

ــم  ــة ت ــات الكربوني ــن االنبعاث ــا م طًن
ــى اآلن. ــا حت تجنبه

ــركات  ــة للشـ ــر الطاقـ توفيـ
ــوق  ــل موثـ ــئة بشكـــ الناشــ

وفعـــــال ومســتدام.
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Yellow Door Energy مساهمو 

الحلول
التمويلية

الحلول
التقنية

حلول إدارة 
األصول

ما نقوم به
نوفــر الطاقــة المســتدامة كحــل دائــم علــى مــدى دورة حيــاة نظــام الطاقــة الخــاص بكــم: ابتــداًء مــن مرحلــة 

التمويــل األوليــة وصــواًل إلــى مرحلــة إدارة األصــول.

نقوم بتمويل محطات الطاقة الشمسية وتطوير معدات الطاقة الخاصة بكم:
    )PPAs( يمكنكم اآلن التحول إلى الطاقة الشمسية بسهولة من خال اتفاقيات شراء الطاقة  �

)BOOT( وترتيبات عمليات بناء – امتاك – تشغيل – نقل
بإمكانكم تحسين كفاءة استخدامكم للطاقة على أكمل وجه والبدء بالتوفير من أول شهر   �

من خال اتفاقيات شراء الطاقة التي نقدمها

نقدم أنسب الحلول التقنية الحتياجاتكم:
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على األسطح واألرض ومواقف السيارات   �

أنظمة نقل الطاقة الكهربائية الشمسية  �
أنظمة تخزين الطاقة  �

محطات شحن السيارات الكهربائية  �
و/أو  البطارية  مخزون  مع  الشمسية  الطاقة  من  مزيج  الهجينة:  الشمسية  الطاقة  أنظمة   �

مولدات الطاقة لاستخدامات المتصلة بشبكة الكهرباء أو المنفصلة عنها
 )LED( وحدات إنارة موفرة للكهرباء  �

الطاقة الشمسية الحرارية  �
معالجة وإعادة استخدام المياه  �

كفاءة تسخين المياه والبخار  �
)HAVC( تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  �

نقوم بتحسين أنظمة الطاقة الخاصة بكم ألفضل أداء:
خدمات التشغيل والصيانة: تنظيف منتظم لأللواح الشمسية وتطوير النظام بشكل دوري  �

تقنيات تحليل البيانات الذكية: الرصد اآلني ألداء النظام  �

خدمات إدارة حسب الطلب تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة على أفضل وجه  �
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تحديات 
األعمال

الحلول التي 
نقدمها

المزايا التي 
ستحظون 

بها

قدر  بأقل  الكثير  لتحقيق  الضغوطات   �
خفض  أجــل  من  ــوارد  ــم وال المال  من 

التكاليف

التأقلم مع ارتفاع النفقات العامة بما   �
وتكاليف  الخدمات  فواتير  ذلــك  في 

الطاقة

اإلجمالية  الربح  هوامش  على  الحفاظ   �
في خضم ارتفاع التضخم االقتصادي

تحقيق توفير كبير في فواتير الكهرباء

مال  رأس  أي  الستثمار  الحاجة  عــدم 
مقدما

االستمتاع بأداء مضمون

التركيز على نشاط عملكم األساسي

تحسين اعتمادية الطاقة

على  الكهرباء  توليد  تكاليف  إدارة 
المدى الطويل

بعد  الشمسية  الطاقة  محطة  تملك 
انتهاء مدة االتفاقية

ــة  ــي ــون ــرب ــك ــات ال ــاثـ ــعـ ــبـ خـــفـــض االنـ
والمساهمة في تحقيق أهداف صافي 

)Net Zero( االنبعاثات الصفرية

للسنوات  الرأسمالية  الميزانيات  وضع   �
للنفقات  ــة  ــ رؤي وتــحــديــد  ــة  ــادم ــق ال

المستقبلية

تقليل استهاك الطاقة من أجل عمل   �
أكثر تنافسية وبيئة أكثر استدامة

االنــبــعــاثــات  صــافــي  ــداف  ــ أه تحقيق   �
ــداف  ــ وأه  )Net Zero( الــصــفـــــريـــــة 
االستدامة لمعالجة آثار التغير المناخي

نقــوم بتحويــل ضــوء الشــمس إلــى كهربــاء نظيفــة من 
خــال اتفاقيــة شــراء الطاقــة الشمســية )المعروفــة 
أيًضــا باســم عقــد تأجيــر الطاقة الشمســية(، عــن طريق 

.)BOOT( منهجيــة بنــاء – امتــاك – تشــغيل – نقــل
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الطلب  مدى  على  أّولــي  تحليل  إجــراء 
للطاقة وتكاليفها

الشمسية  الطاقة  إمكانية  تقييم 
لتوليد طاقة نظيفة بأعلى أداء

المستدامة  الطاقة  حلول  تقديم 
بالطريقة المناسبة

الطاقة  نظام  وبناء  وشــراء  تصميم 
الشمسية حسب الطلب

الشمسية  الــطــاقــة  نــظــام  تشغيل 
األداء  لمستهدفات  وفــًقــا  وصيانته 

المطلوب

عقد  وتوقيع  العقد  شــروط  مراجعة 
تأجير / اتفاقية شراء الطاقة

إعداد وتحرير أول فاتورة طاقة شمسية

إليكم  الشمسية  الطاقة  نظام  نقل 
عند انتهاء مدة االتفاقية

كيفية القيام بذلك

تحويل ضوء الشمس 
إلى كهرباء نظيفة
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تحديات 
كفاءة 
الطاقة

الحلول التي 
نقدمها

المزايا التي 
ستحظون 

بها

التحتية  والبنية  والمباني  المعدات   �
القديمة

تحقيق توفير كبير في فواتير الكهرباء

مال  رأس  أي  الستثمار  الحاجة  عــدم 
مقدما

تطوير واستبدال المعدات

التركيز على نشاط عملكم األساسي

على  الكهرباء  توليد  تكاليف  إدارة 
المدى الطويل

وتعزيز  الكربونية  االنبعاثات  خفض 
االجتماعية  المسؤولية   / االستدامة 

للشركات

عدم وجود التزامات تعاقدية  �

نقص قطع الغيار والخدمات  �

العازل الرديء  �

للطاقــة  اســتهاككم  تقليــل  علــى  نســاعدكم 
بواســطة اتفاقيــة الطاقــة التــي مــن خالهــا يتــم 

الطاقــة الحفــاظ علــى  تنفيــذ تدابيــر 

جودة البناء الرديئة  �

الضمانات منتهية الصاحية  �

تكاليف الصيانة المرتفعة  �



www.yel lowdoorenergy.com 

1

5

3

7

2

6

4

8

الطلب  مدى  على  أولــي  تحليل  إجــراء 
للطاقة وتكاليفها

مراجعة  وتقديم  للموقع  زيارة  إجراء 
أولية للمبنى

الطاقة  على  الحفاظ  تدابير  تقديم 
)ECMs(

كفاءة  تحسين  بهدف  المبنى  تجديد 
الطاقة على أكمل وجه

الشمسية  الــطــاقــة  نــظــام  تشغيل 
وصيانته وفًقا لألداء المطلوب

مراجعة شروط العقد وتوقيع اتفاقية 
توفير الطاقة

إعداد وتحرير أول فاتورة لتوفير الطاقة

االستمتـــــــاع بتـــوفـــــــير الطـــــاقــــــة

كيفية القيام بذلك

تحسين كفاءة الطاقة 
على أكمل وجه من خالل 

التحديثات
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قصص نجاحنا

فوائد المشروع

فوائد المشروع

فوائد المشروع

ــع  ــية م ــة الشمس ــر الطاق ــد تأجي ــط عق ــرق األوس ــتله الش ــركة نس ــت ش وقع
إلــى ثاثــة مواقــع  Yellow Door Energy لنقــل الطاقــة الشمســية  شــركة 
ــض  ــتله بخف ــركة نس ــزام ش ــع الت ــوة م ــذه الخط ــق ه ــي. وتتواف ــي دب ــة ف صناعي
االنبعاثــات الكربونيــة إلــى النصــف بحلــول عــام 2030 والوصــول إلــى صافــي 
حــل  لقيــادة  نســتله  شــركة  وتطمــح   .2050 عــام  بحلــول  صفريــة  انبعاثــات 

مشــكلة التغيــر المناخــي وتعزيــز كفــاءة المــوارد فــي المنطقــة.

توفير كبير في التكاليف

توفير كبير في التكاليف

توفير كبير في التكاليف

12,800 ميجاواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

1,500 ميجاواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

29 جيجاواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

5.5 ميجاواط
من األلواح الشمسية المثبتة 

على األرض
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

800 كيلوواط
من األلواح الشمسية المثبتة 

على األسطح
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

1.4 ميجاواط
من األلواح الشمسية المثبتة 

على مواقف الشاحنات
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

1.0 ميجاواط
من األلواح الشمسية المثبتة 

على األرض
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

17 ميجاواط
 من األلواح الشمسية المثبتة على األرض 

عن طريق نقل الطاقة الكهربائية
وادي العش، األردن

9,000 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

660 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

20,000 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

بصفتهــا شــركة رائــدة فــي مجــال االســتدامة، طمحــت شــركة يونيليفــر أن 
تجعــل مــن مصنعهــا الخــاص بمنتجــات العنايــة الشــخصية والســوائل فــي دبــي 
صديًقــا للبيئــة علــى قــدر اإلمــكان. لــذا شــرعت الشــركة فــي توقيــع عقــد تأجيــر 
الطاقــة الشمســية مــع شــركة Yellow Door Energy لخفــض تكاليــف الطاقــة 

والتحــول إلــى طاقــة نظيفــة ومواصلــة ريادتهــا فــي مجــال االســتدامة.

تــؤدي االســتدامة دوًرا مهًمــا فــي أنشــطة أعمــال مجموعــة ماجــد الفطيم على 
 )Net Positive( النحــو الموضــح فــي التزامهــا بالوصــول إلــى المحصلــة اإليجابيــة
Yellow Door Energy، تمكــن  بالتعــاون مــع شــركة    .2040 بحلــول عــام 
اتفاقيــة بنــاء - امتــاك - تشــغيل - نقــل )BOOT( الطاقــة الكهربائيــة الشمســية 
كارفــور مــن تحقيــق أهــداف االســتدامة الخاصــة بهــم وخفــض تكاليــف الطاقــة 

إلــى النصــف، ممــا يتيــح لهــم أن يكونــوا أكثــر كفــاءة وتنافســية.
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فوائد المشروع

فوائد المشروع

فوائد المشروع

 Yellow ــع ــية م ــة الشمس ــراء الطاق ــة ش ــنز اتفاقي ــتارليت إنوفيش ــت س وقع
أهــداف  الطاقــة، والمســاهمة فــي تحقيــق  لتقليــل تكاليــف  Door Energy؛ 
ــن 1,600  ــر م ــب أكث ــم تركي ــك ت ــً لذل ــتان. ووفق ــي باكس ــددة ف ــة المتج الطاق
لوحــة شمســية لتوليــد أكثــر مــن 1,110 ميجــاواط - ســاعة مــن الطاقــة النظيفــة 

ــغيل. ــن التش ــى م ــنة األول ــي الس ف

1,100 ميجاواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

826,000 كيلوواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

14,640 ميجاواط - ساعة من الطاقة النظيفة يتم توليدها سنوًيا

الطاقــة  خــال  مــن  تلبيتهــا  يتــم  الطاقــة  متطلبــات  مــن   90%
التكلفــة فــي  كبيــرة  وفــورات  يحقــق  ممــا  الشمســية 

%80 من متطلبات الطاقة يتم تلبيتها من خال الطاقة الشمسية
مما يحقق وفورات كبيرة في التكلفة

توفير كبير في التكلفة من خال اتفاقيات بناء - تملك – تشغيل -
نقل )BOOT( الطاقة الشمسية

730 كيلوواط
من األلواح الشمسية
المثبتة على األسطح
شيخوبورا، باكستان

515 كيلوواط
من األلواح الشمسية المثبتة 

على األسطح
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

8.1 ميجاواط
من األلواح الشمسية 

المثبتة على األرض عن 
طريق نقل الطاقة 

الكهربائية
البلقاء، األردن

710 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

300 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

11,430 طن من االنبعاثات الكربونية يتم تجنبها سنوًيا

www.yellowdoorenergy.com/projects للحصول على قائمة كاملة بمشاريعنا، ُيرجى زيارة الموقع

وّقعــت دايكــن الشــرق األوســط وأفريقيــا عقــد إيجــار للطاقــة الشمســية مــع 
شــركة Yellow Door Energy لخفــض تكاليــف الطاقــة وللمســاهمة فــي 
التزامهــا بتحقيــق صافــي انبعاثــات صفريــة )Net Zero( بحلــول عــام 2050. تــم 
تركيــب مــا يقــارب مــن 1,000 لوحــة شمســية علــى ســطح منشــأة دايكــن، وهــو 

مــا يلبــي أكثــر مــن %80 مــن احتياجــات اســتهاك الطاقــة.

 Yellow Door Energy وقــع تــاج اليــف ســتايل ســنتر وســيفوي مــع شــركة
اتفاقيــة لبنــاء - تملــك – تشــغيل - نقــل )BOOT( الطاقــة الشمســية لتقليــل 
لتوظيــف  الحاجــة  دون  وهــذا  النظيفــة  للطاقــة  والتحــول  الكهربــاء،  تكاليــف 
ــية  ــواح الشمس ــع األل ــد مجم ــغيلية. يول ــر تش ــبق أو مخاط ــي مس ــتثمار مال أي اس
مــن  األول  العــام  خــال  النظيفــة  الطاقــة  مــن  ســاعة   - ميجــاواط   14,640

التشــغيل، بمــا يعــادل تجنــب انبعاثــات كربونيــة قدرهــا 11,430 طــن.



شـريكـكم يف الطـاقـة املستـدامـة

 Yellow شــركة  »تأسســت 
ــام  ــي ع ــي دب Door Energy ف
ــت  ــن نم ــك الحي ــذ ذل 2015، ومن
لتعزيــز  كبيــر  بشــكل  الشــركة 
ــادات  ــم االقتص ــي دع ــا ف رؤيته
الناشــئة بشــكل موثــوق وفعــال 

ومســتدام.«

»يواصــل قطــاع الطاقــة المتجــددة 
توفيــر فــرص العمــل، وتعزيــز النمــو 
الناجمــة  اآلثــار  وتقليــل  االقتصــادي، 
ويحظــى  المناخــي.  التغيــر  عــن 
والــدول  والمؤسســات  األشــخاص 
ــرة  ــة كبي ــط بفرص ــرق األوس ــي الش ف
للمشــاركة فــي التحــول نحــو الطاقــة 

المســتدامة.«

  Yellow Door Energy جمعــت شــركة«
400 مليــون دوالر مــن التمويــل الجديــد 
تخطــط  كمــا  للتوســع.  تخطــط  حيــث 
لتطويــر  دوالر  مليــار  الســتثمار  الشــركة 
ــا.«  ــط وأفريقي ــرق األوس ــي الش ــاريع ف مش

 Yellow شركة  فريق  أعضاء  يحرص 
Door Energy على إلقاء المحاضرات 
ومؤتمرات  والجامعات  المدارس  في 
الشبـــاب لتبـــادل المشـــورة المهنــية 
وإلهــام الجــيل القـادم ليكونوا قادة 

المستقـبل. االستدامـة في 

 Yellow Door فريــق  أعضــاء  تبــّرع 
وجبــة   1500 مــن  بأكثــر   Energy
مــن  كل  فــي  للمحتاجيــن  إفطــار 
واألردن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

. ن كســتا با و

 Yellow Door قـــام أعضــــاء فريــق
الغــــاف  أشــــجار  بزراعــــة   Energy
ونباتـــات أخــــرى أثنــاء شــهر رمضــان 

و2022.  2019 عــام 

»Yellow Door Energy ُتغلــق 
ملكيتهــا  حقــوق  لزيــادة  صفقــة 
مــن  دوالر  مليــون   400 بقيمــة 
مجموعــة مــن المســثمرين بقيــادة 
الرائــدة  االســتثمارية   Actis شــركة 

الناشــئة.« األســواق  فــي 

فــي  للعمليــات  التنفيــذي  الرئيــس  »قــال 
Yellow Door Energy الكائنــة فــي دبــي: إن 
قطاعــات مثــل النســيج واألســمنت التــي لديها 
عقــود للتصديــر إلــى الخــارج يمكــن أن تســتفيد 
الشمســية  الطاقــة  إلــى  التحــول  مــن  أكثــر 
فــي  الشــركات  مــن  المزيــد  تطالــب  حيــث 

الخــارج باســتخدام الطاقــة المتجــددة.«

التغطية اإلعالمية

:)Net Zero( رحلتنا نحو صافي انبعاثات صفرية

»أؤمن أنه بجانب اآلثار المالية، من المهم النظر إلى اآلثار االجتماعية والبيئية المثمرة التي تحققها 
أعمالنا. ففي النهاية، أطمح بأن أترك هذا الكوكب مكانً أفضل لألجيال القادمة.«

Yellow Door Energy جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة

زراعة األشجارصناديق وجبة اإلفطارتثقيف الشباب



www.yel lowdoorenergy.com 

20152019 20172021

20162020 20182022

»تتمثــل رؤيــة شــركة Yellow Door Energy فــي توفيــر الطاقــة 
ومســتدامة.  وفعالــة  موثوقــة  بطريقــة  الناشــئة  لاقتصــادات 
ويعمــل فريقنــا المتخصــص مــن خبــراء الطاقــة جاهديــن علــى 
ــية  ــة الشمس ــن الطاق ــار دوالر م ــة 1 ملي ــّدر بقيم ــول ُتق ــب أص تركي
ــأن تنضمــوا إلينــا فــي هــذه الرحلــة.« فــي المنطقــة، ونحــن نأمــل ب

أٌسست في اإلمارات 
العربية المتحدة 

لتوفير طاقة نظيفة 
ميسورة التكلفة 
لألسواق التجارية 

والصناعية

جمع 65 مليون دوالر 
وتأسيس شركتنا في 
باكستان وتأمين 70 

ميجاواط من مشاريع 
الطاقة الشمسية

حصلنا على أول مشروع 
في البحرين ودخولنا 

سوق المملكة العربية 
السعودية

حصلنا على مشروعنا 
األول في اإلمارات 
العربية المتحدة، 

وأسسنا فرعنا الجديد 
في األردن

تطوير محطات الطاقة 
الشمسية لشركات مثل 
نستله والنابوده وغيرها 

من الشركات، وإنشاء 
قاعدة من العماء 

المرموقين

تأسيس مكتبنا في 
البحرين، ومواصلة 

توسيع قاعدة عمائنا

 Actis انضمام
بصفتها مالك أغلبية 

األسهم، ودخولنا 
سوق جنوب أفريقيا، 
وإنشاء أكثر من 200 

ميجاواط من أصول 
الطاقة الشمسية

إتمام برنامج تمويل 
مشروعنا في األردن

نحن متحمسون للفرصة التي تتيحها 
 Yellow Door Energy شراكتنا مع

لإلسهام في تحول منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا بعيًدا عن الوقود األحفوري 

من خال نشر تقنية الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية الجديدة.

تأخذ ميتسوي على عاتقها مسؤولية 
تطوير وتعزيز التقنيات واألعمال الجديدة 

التي تقلل من التأثير البيئي وستواصل 
.Yellow Door Energy اإلسهام في

جيريمي كرين،
الرئيس التنفيذي والمؤسس

Yellow Door Energy شركة

لوسي هينتز
شريك ورئيس البنية التحتية

Actis للطاقة في

يوسكي ماتسوموتو
 مدير عام قسم األعمال للمراحل النهائية 

الجديدة في ميتسوي آند كو ليمتد

رسالة الرئيس التنفيذي

رسائل المساهمين

تاريخ الشركة



شـريكـكم يف الطـاقـة املستـدامـة

 = 

+971 4 454 3033
 Suite 3107 JBC 1 Cluster G

 Jumeirah Lakes Towers
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

+92 423 202 0137 
 1st Floor 140-CCA

 Phase V DHA
الهور، باكستان

+962 6 554 1655 
مكتب 302، برايم 

سنتر 13
تاع العلي، شارع زحر

عّمان، األردن

+966 55 636 4868 
مكتب 24 مركز الجوهرة التجاري

طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، العليا
الرياض 11643، المملكة العربية السعودية

gosolar@yellowdoorenergy.com

www.yellowdoorenergy.com

مزايا 
العمل 

معنا

احجز
استشارتك المجانية

اآلن!

توفير 
الطاقة 

اإلمارات

البحرينالسعودية

باكستاناألردن

توفير 
المال

خفض 
تكاليف 
الطاقة

حلول 
مبتكرة

التحكم في 
المصاريف 
المستقبلية

تميز 
هندسي

200 ميجاواط 
قيد التطوير

مساهمون 
عالميون

+973 7732 9775
مكتب  901 مبنى 655 برج ذا ادرس

طريق 3614 مجمع 0436
منطقة السيف – البحرين


