 110ميجاوات من النجاح في الطاقة الشمسية :شركة Yellow
 Door Energyتحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها

يحتفل الموظفون األوائل في شركة  Yellow Door Energyبالذكرى السنوية الخامسة للشركة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 16 ،أغسطس  :2020احتفلت شركة ،Yellow Door Energy
المزودة لحلول الطاقة المستدامة للشركات ،بمرور خمس سنوات على تأسيسها بنتائج باهرة
تبلغ  110ميجاوات من أصول الطاقة الشمسية الموزعة في اإلمارات العربية المتحدة واألردن
وباكستان .وقد أنتجت مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة بالشركة أ كثر من  50مليون كيلووات
 ساعة من الطاقة النظيفة حتى اآلن ،أي ما يكفي من الطاقة للسفر بسيارة كهربائية مناألرض إلى الشمس والعودة مرة أخرى .كما أسهمت مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة بشركة
 Yellow Door Energyفي التخلص من  21600طن من انبعاثات الكربون ،أي ما يعادل إيقاف
 4700سيارة ركاب عن القيادة في الطريق.
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وقد قال جيريمي كرين ،الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لشركة :Yellow Door Energy
"قبل خمس سنوات تطلعنا للمستقبل حيث يمكن للشركات توليد الطاقة التي تحتاجها
ألنفسهم ،وبعد أن قمنا بدعم الشركات األولى في الشرق األوسط وباكستان في هذا التحول
للطاقة المستدامة ،أصبحنا أ كثر ثقة من أي وقت مضى في رؤيتنا .وعلى الصعيد الشخصي،
فإنني ممتن للغاية لدعم زمالئي وشركائي الذين شاركوا في هذه الرؤية ،وسيعني نجاحنا عالما
أ كثر نظافة وأ كثر كفاءة وأ كثر مرونة".

وقد علق محمد زواتي ،المدير العام لشركة  Yellow Door Energyفي األردن وأوائل موظفي
الشركة ،قائال" :نتشرف بالمساهمة في األهداف الخاصة بالطاقة المتجددة في األردن ،مع جعل
الشركات األردنية أ كثر كفاءة وتنافسية .وبصفتنا المطور الرائد للطاقة الشمسية في البالد ،فإننا
نأمل في االستمرار في مساعدة الشركات على التعافي من التحديات الخاصة بفايروس كورونا
وزيادة تبني الطاقة الشمسية في األردن وخارجه".

وفي بداية السنة ،وقعت شركة  Yellow Door Energyأول عقد للطاقة الشمسية في المملكة
العربية السعودية وافتتحت مكتبا في باكستان ،وتواصل الشركة التطلع إلى مزيد من التوسع
لمساعدة المزيد من الشركات على تقليل تكاليف الطاقة وتحسين اعتماديتها والتحول إلى
الطاقة النظيفة.

 -انتهى -
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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 العمالء 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+971 4 454 3033 :
البريد اإللكترونيgosolar@yellowdoorenergy.com :
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