بناء مستقبل صديق للبيئة :شركة  Hira Industriesتختار شركYellow Door Energy
كشريك للطاقة الشمسية

حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة  Hira Industriesفي مجمع دبي لالستثمار في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 3 ،نوفمبر  :2020حصلت شركة  ،Yellow Door Energyالشركة المزودة للطاقة المستدامة
للشركات ومقرها اإلمارات العربية المتحدة ،على ترسية اتفاقية للطاقة الشمسية مع شركة  Hira Industriesذ .م .مHira "( .
 ،)"Industriesالشركة الرائدة في مجال منتجات البناء والتشييد.
و يقع المقر الرئيسي ومستودعات شركة  Hira Industriesفي مجمع دبي لالستثمار ،وسيتم تجهيزه بـ  460لوحة شمسية لتوليد
 340.000كيلو واط  -ساعة من الطاقة النظيفة ،وهذا ما يكفي لتلبية  ٪90من احتياجات الطاقة في المبنى ،وهذا ما يعادل
تقليل انبعاثات الكربون بنحو  3500طن على مدار عمر النظام ،أو إزالة ما يقرب من  800سيارة عن الطريق.
وقد قال أوميش أوني ،المدير العام لشركة  " :Hira Industriesإن االستدامة جزء ال يتجزأ من استراتيجية أعمالنا ،ونحن اليوم
فخورون ببناء مستقبل صديق للبيئة مع شركة  .Yellow Door Energyستمكننا اتفاقية الطاقة الشمسية من تقليل تكاليف
الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون ،مما يجعلنا أ كثر تنافسية من حيث التكلفة مع الحفاظ على ريادتنا في االستدامة.
وقد قال روري ماكارثي ،المدير التجاري لشركة “ :Yellow Door Energyنحن فخورون بدعم جهود االستدامة لشركة Hira
 Industriesمن خالل تطوير محطة الطاقة الشمسية هذه .و يعد هذا المشروع الثاني لنا مع مجموعة  ،Hiraواتفاقية الطاقة
الشمسية األربعين في محفظة مشروعات الطاقة الشمسية المتزايدة لدينا .نحن نشجع الشركات في مجمع دبي لالستثمار على
اعتبار الطاقة الشمسية خيا ًرا عمل ًيا لتقليل تكاليف الكهرباء والتحول إلى الطاقة النظيفة .وبصفتها مطور للطاقة الشمسية في
اإلمارات العربية المتحدة ،فإن شركة  Yellow Door Energyتتشرف بالمساهمة في برنامج شمس دبي التابع لهيئة كهرباء ومياه
دبي واستراتيجية اإلمارات للطاقة " .2050
وتتولى شركة  Yellow Door Energyمسؤولية االستثمار وتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال
مدة االتفاقية ،ومن خالل العمل مع مطوري محطات الطاقة الشمسية ،فإنه يمكن ألصحاب المباني الصناعية تقليل تكاليف

استهالك الطاقة الخاصة بهم دون أي استثمار مسبق أو مخاطر تشغيلية ،مع مواصلة التركيز على أعمالهم األساسية واالستمتاع
بفوائد الطاقة النظيفة.
 -انتهي -

حول شركة  HIRA INDUSTRIESذ .م .م.
تميزت مجموعة  Hiraبتصنيع المنتجات لقطاع البناء والتشييد منذ عام  .1980وتعد مجموعة  Hiraاليوم رائدة وفي طليعة
قطاع تصنيع منتجات البناء لمختلف القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم مثل التدفئة والتهوية والتبريد  ،HVAC -النظم
الميكانيكية والكهربائية والسباكة  ،MEP -واإلنشاءات المدنية ،والبنية التحتية ،واأللومنيوم ،والزجاج والمشروعات البحرية
والتجارية والسكنية والصناعية .وكجزء من رؤيتها ،فإن شركة  Hira Industriesتهدف إلى أن تكون رائدة عالم ًيا في المنتجات
المتخصصة في صناعات منتجات البناء .كما أنهم يسعون جاهدين ليكونوا رواد السوق في القطاعات والمناطق التي يختارون
المنافسة فيها.

معلومات التواصل
صندوق بريد رقم  ،50673مجمع دبي لالستثمار ،2
دبى ،االمارات العربية المتحدة.
هاتف رقم +971 4 884 8414 :
enquiry@rhira.com
www.rhira.com

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 Energy
مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCوشركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية االستثماري  ، Equinorوشركة االستثمارات
البترولية العربية آبيكورب (.)APICORP
www.yellowdoorenergy.com
معلومات التواصل
جوزفين فام
هاتف رقم+971 4 454 3033 :
البريد اإللكترونيgosolar@yellowdoorenergy.com :

