في إطار استراتيجيات الشركة لدعم أهداف االستدامة محليا ً وعالميا ً
شركة  Yellow Door Energyتختتم عام  2020بمشروعات جديدة بقيمة  150مليون درهم إماراتي

جيريمي كرين ،الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس في شركة Yellow Door Energy

محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات وورشة الدهان والهيكل ومبنى االختبارات في النابودة للسيارات في مدينة دبي الصناعية

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 22 ،ديسمبر  : 2020اختتمت شركة  ،Yellow Door Energyالمزود الرائد
لحلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق األوسط ،عام  2020بمشروعات جديدة في اإلمارات العربية المتحدة
واألردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والبحرين تقدر بـ  150مليون درهم إماراتي ( 41مليون دوالر
أمريكي)؛ وذلك في إطار استراتيجيات الشركة لدعم اهداف االستدامة محليا ً وإقليميا ً وعالمياً.
 .وساهمت المشروعات المنفذة الخاصة بالشركة خالل عام  2020في إنتاج نحو  60مليون كيلو وات  -ساعة من
الطاقة النظيفة؛ ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بنحو  36مليون كيلوجرام أو زراعة نحو  600.000شجرة.
ويتماشى هذا اإلنجاز مع رؤية الشركة لدعم االقتصادات الناشئة بشكل موثوق وفعال ومستدام ،كما تساهم
المشروعات ،والتي توفر الطاقة الشمسية للشركات بأسعار معقولة ودون أي استثمار رأسمالي مقدم ،في تحقيق
أهداف االستدامة على المستوى المحلي في البلدان التي تشهد هذه المشروعات ،فضالً عن خلق فرص عمل جديدة
وتعزيز االقتصاد في المجتمعات المحلية.

وتعلي ًقا على هذا النجاح ،قال جيريمي كرين ،الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس في شركة Yellow Door
" :Energyعلى الرغم من الظروف االقتصادية غير المواتية الناتجة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19
في جميع أنحاء العالم ،فقد ثابرنا وواصلنا على تقديم أداء قوي في جميع أنحاء المنطقة خالل عام  .2020ويعد
ضا شهادة أخرى على أن االستدامة تمثل أولوية قصوى للشركات والمجتمعات والحكومات ،وباألحرى خالل
ذلك أي ً
أزمة عالمية ".
وأضاف "كرين"" :تتمثل مهمتنا في المساهمة في أهداف االستدامة التي حددها عمالؤنا ،وفي االستراتيجيات
والسياسات التي وضعتها الحكومات ذات التطلع المستقبلي" ،مؤكدا "نفخر في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بالمساهمة في استراتيجية الطاقة اإلماراتية  ،2050وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى تغيير قطاع الطاقة في
الدولة والمنطقة ككل".
جدير بالذكر ،أن الربع األخير من عام  2020كان فترة مكتظة باألعمال بالنسبة لشركة Yellow Door
Energy؛ حيث وقعت الشركة اتفاقيات محطات طاقة شمسية بقدرة  15ميغا وات بقيمة تتجاوز  10مليون دوالر
أمريكي من االستثمارات .كما حصلت الشركة على تسهيالت بقيمة  50مليون دوالر أمريكي من ابيكورب ،أحد
المساهمين لدى الشركة ،وتستعد لتحقيق نمو كبير ،حيث تتطلع إلى خطط توسعية في الشرق األوسط وجنوب آسيا
وأفريقيا.
 -انتهى -

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 (.)APICORP
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