شركة  Yellow Door Energyتشغل محطة الطاقة الشمسية لمطعم جبري في األردن

فيديو عبر طائرة بدون طيار https://youtu.be/5nMcDAvFMhE :

محطة الطاقة الشمسية بسعة قصوى  1.2ميجاوات لمطعم الجبري في السلط ،األردن (حقوق ملكية الصورة :شركة
)Yellow Door Energy
عمان ،األردن 29 ،يونيو  :2020قامت شركة  ،Yellow Door Energyالشركة الرائدة المزودة للطاقة المستدامة
ّ
للشركات ،بتشغيل محطة طاقة شمسية تبلغ سعتها القصوى  1.2ميجاوات ( )MWpلصالح مطعم جبري.
وتقع محطة الطاقة الشمسية هذه في السلط –األردن ،وتغطي مساحة  22,000متر مربع ،وستولد نحو  2145ميجاوات
 ساعة من الطاقة النظيفة خالل السنة األولى من التشغيل ،أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بنحو  1,500طنا،وستلبي المحطة أيضا أكثر من  ٪70من االحتياجات االستهالكية السنوية للطاقة لمطعم جبري ،مما يوفر طاقة نظيفة
لمطاعم جبري في األردن.
وقد علق يوسف جبري ،المالك من الجيل الثاني لمطاعم جبري ،قائال" :أُسس مشروع عائلتنا عام  1935في عمان -
األردن ،وقد أسهمت االستدامة طويلة األجل ،وااللتزام بالجودة العالية والشغف باألطعمة في الحفاظ على نجاح مطعم
جبري طوال العقود الثمانية الماضية .وتعمل محطة الطاقة الشمسية التي طورتها شركة  Yellow Door Energyعلى
تقليل تكاليف الطاقة بنسبة  ، ٪45األمر الذي يخطو بنا نحو األمام في رحلة االستدامة الخاصة بنا ،كما نتطلع إلى توليد
الطاقة المتجددة النظيفة لمطاعمنا ألجيال قادمة من خالل محطة الطاقة الشمسية " .
وقد علّق جيريمي كرين ،الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لشركة  ،Yellow Door Energyقائال" :نحن فخورون بدعم
مطعم جبري في أهداف خفض التكاليف وأهداف االستدامة الخاصة بها ،وتبرهن محطة الطاقة الشمسية الخاصة بنا
على الريادة اإلبداعية والقيادة في مجال االستدامة ،ونحن نأمل بأن يلهم هذا المشروع الشركات الرائدة األخرى للتحول
نحو الطاقة النظيفة " .
وتعمل محطة الطاقة الشمسية وفقا التفاقية البناء  -التملك  -التشغيل  -ونقل الملكية ( )BOOTالخاصة بنقل الطاقة،
والتي تمثل أحد أشكال تمويل المشاريع ،حيث تحصل مؤسسة خاصة على امتياز من القطاع الخاص أو القطاع العام
لتمويل وتصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مرفق منصوص عليه في العقد .وبصفتها مزود للطاقة الشمسية وفقا التفاقية
البناء  -التملك  -التشغيل  -نقل الملكية ( ،)BOOTفإن شركة  Yellow Door Energyهي المسؤولة عن االستثمار في
تصميم وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الطاقة الشمسية.
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وتعد األردن بلدا رائدا في الشرق األوسط لتبنيها السريع للطاقة المتجددة ،فبحلول نهاية عام  ،2020فإنه سيتم توليد
خمس الطاقة في البالد من خالل مصادر الطاقة المتجددة ،وذلك وفقا لما ذكره جاللة الملك عبد هللا الثاني ملك األردن
في المنتدى االقتصادي العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في أبريل .2019
 انتهى -حول مطعم الجبري
في عام  ،1935قام صبحي جبري بتأسيس ما أضحى فيما بعد مؤسسة التموين الشهيرة "صبحي جبري وأوالده" ،وقد
بدأت األسطورة في شارع الهاشمي الواقع بوسط مدينة عمان باألردن ،حيث أسس أول أعماله .وبعد ذلك وبسبب عمله
الجاد المتفاني ونجاحه ،فقد قام بتغيير موقعه إلى شارع الملك حسين في عام  ،1962حيث أسس مطعم "جبري" الشهير.
وقد بدأ في خدمة تقديم الطعام الخارجي للعمالء في منازلهم للوجبات الغذائية والمناسبات ،كما قدم خدمات الطعام في
العديد من المناسبات الخاصة والعامة إلى جاللة الملك الراحل الحسين .وقد كان تفاني صبحي جبري والتزامه بالتميز
والشخصية الديناميكية ضمانا لنجاحه ،وقد حاز المطعم على لقب األفضل في عمان ،وال يزال حتى يومنا هذا.
/http://www.jabri.com.jo
معلومات التواصل:
البريد اإلليكتروني info@jabri.com.jo :
رقم الهاتف +962 6 5681700 :

حول شركة Yellow Door Energy
شركة  Yellow Door Energyهي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات ،حيث تقدم خدماتها للعمالء
التجاريين والصناعيين في الشرق األوسط وجنوب آسيا .وتمكن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها
الشركة للشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون .ومن بين المساهمين في
شركة  Yellow Door Energyمؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCوشركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية
االستثماري  ،Equinorوشركة االستثمارات البترولية العربية آبيكورب ( )APICORPوشركة ادينيوم.
www.yellowdoorenergy.com
معلومات التواصل
هاتف رقم+962 6 554 1655 :
البريد اإللكترونيgosolar@yellowdoorenergy.com :
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