
 

 

هيدروجينالاير برودكتس قدرة توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل لبناء أول محطة وقود   
 في مدينة الجبيل الصناعية 

( MoUوينبع مذكرة تفاهم ) وقعت شركة إير برودكتس قدرة والهيئة الملكية للجبيل  -- /PRNewswire/  2022نوفمبر    30الدمام، المملكة العربية السعودية،
( في وقت سابق من هذا الشهر في شرم COP 27خالل المبادرة الخضراء السعودية، والتي جرت بالتزامن مع مؤتمر األمم المتحدة لألطراف في تغير المناخ )

 الشيخ، مصر. 

مثل الحافالت والشاحنات بالوقود   الثقيلةالمركبات تشكل مذكرة التفاهم التزاًما نحو بناء وتشغيل أول محطة وقود هيدروجينية في مدينة الجبيل الصناعية لتزويد 
كربونية ودعم المبادرة الخضراء السعودية  مستوى االنبعاثات ال تقليلكل محطة الهيدروجين تأثير بيئي إيجابي في . وسوف تش  خالي من االنبعاثاتالهيدروجيني ال

  في المملكة العربية السعودية. 2030ورؤية 

بشركة اير برودكتس قدرة على اتخاذ الخطوة األولى الهامة نحو التحول االستراتيجي  واشاد الدكتور أحمد بن زيد الحسين، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل

تتحول بشكل أسرع إلى استخدام الهيدروجين  دروجين ومن خالل هذا التحول، يمكن للحافالت المدرسية ووسائل النقل المختلفة أنفي مستقبل النقل الشامل للهي

ام ن األزرق لالستخدكوقود صديق للبيئة. كما أن الهيئة الملكية بالجبيل تعمل على تنفيذ خطط مع شركائها الصناعيين إلنتاج كميات استراتيجية من الهيدروجي

النقل وسائل  من ضمنها  المختلفة  التطبيقات  من  العديد  االخرى  في  والشركات  قدرة  برودكتس  اير  لشركة  دعمنا  على  نؤكد  ونحن  الصناعي.  واالستخدام 

 ”.االستثمارية وتحقيق مستهدفات البيئة واالستدامة في المدينة المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ تطلعاتهم

بانتقال الطاقة ، سيلعب الهيدروجين دوًرا رئيسيًا في مستقبل أنظف وأكثر  يتعلق لشركة اير برودكتس قدرة، ابوبكر كويونسو: "وفيماوأضاف الرئيس التنفيذي   
بناء أول محطة   ون من أجلاستدامة. تتمثل رؤية الهيئة الملكية للجبيل وينبع في أن نكون رواًدا في التنقل النظيف من خالل الهيدروجين. وبذلك ، يشرفنا أن نتعا

  ".وقود الهيدروجين في مدينة الجبيل الصناعية  

اء السعودية. شركة اير  المملكة العربية السعودية ملتزمة بالمضي قدًما في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ، مع وجود خارطة طريق لتحقيق أهداف المبادرة الخضر
 ٢٠٣٠الطاقي، وتحقيق أهداف االستدامة  تحولضراء السعودية، وتشارك طموحات الرؤية لتسريع عملية البرودكتس قدرة تفتخر بأن تكون شريكة في المبادرة الخ

  للمملكة ومنطقة الشرق األوسط.

 حول اير برودكتس

خدمة أسواق الطاقة والبيئة  عاًما وتركز على  80( هي شركة رائدة عالميًا في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ أكثر من NYSE:APDشركة اير برودكتس )
اعية األساسية والمعدات ذات  واألسواق الناشئة. تمتلك الشركة ركيزتين للنمو مدفوعتين باالستدامة. توفر األعمال التجارية األساسية للمنتجات الجوية الغازات الصن

كيميائية والمعادن واإللكترونيات والتصنيع والغذاء. تقوم الشركة أيًضا بتطوير  الصلة وخبرة التطبيقات للعمالء في عشرات الصناعات، بما في ذلك التكرير والمواد ال
م للنقل العالمي وهندسة وبناء وامتالك وتشغيل بعض أكبر مشاريع الغاز الصناعي واحتجاز الكربون في العالم، وتوفير الهيدروجين النظيف على مستوى العال

باإلضافة إلى ذلك، تعد اير برودكتس الشركة الرائدة عالميًا في توريد تكنولوجيا ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال،    واألسواق الصناعية والتحول األوسع للطاقة.
 وتوفر عالميًا آالت التوربينات وأنظمة األغشية والحاويات المبردة. 

مليار دوالر. وأكثر   60دولة ولديها رسملة سوقية حالية تبلغ حوالي   50ن مليار دوالر من العمليات في أكثر م 12.7بقيمة   2022حققت الشركة مبيعات مالية لعام 
  موظف شغوف وموهوب وملتزم من خلفيات متنوعة مدفوعين بالغرض األعلى لشركة اير برودكتس لخلق حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز االستدامة  21،000من 

أو تابعنا   www.airproducts.com عمالء والمجتمعات والعالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةوتعيد تصور ما هو ممكن لمواجهة التحديات التي تواجه ال
 . إنستاغرام أو الفيسبوك أو تويتر أو لينكدان على

 ة حول اير برودكتس قدر

هي شركة تابعة  شركة اير برودكتس قدرة هي المشروع اإلقليمي المشترك للتطوير واالستثمار في الشرق األوسط بين شركة اير برودكتس وشركة قدرة إنرجي، و 
ع الغازات الصناعية في العالم  لشركة فيجن إنفيست. شركة اير برودكتس هي شركة رائدة عالميًا في مجال الغازات الصناعية تقوم بتطوير العديد من أكبر مشاري

سعودية، ولديها محفظة  وهندستها وبنائها وامتالكها وتشغيلها؛ وشركة فيجن إنفيست هي شركة رائدة في مجال التطوير واالستثمار القابضة في المملكة العربية ال
 اللوجستية والغازات الصناعية مع بصمة استثمارية تشغيلية عالمية.   متنوعة من االستثمارات عبر العديد من القطاعات مثل المرافق والبنية التحتية والخدمات

https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=2702698448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D4181319283%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.airproducts.com%25252F%2526data%253D05%25257C01%25257CHILLSJ2%252540airproducts.com%25257C1b6c01826c4b4ff2186f08dac36d3f10%25257C950af35660254fdb96a0a9be6b893fec%25257C0%25257C0%25257C638037171218647538%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DlHJX%25252FV%25252BMokK2h5tQwfdqeSWk4%25252BFwcXcNH3RAiB8T7fA%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dwww.airproducts.com&a=www.airproducts.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=1035664912&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D46569314%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252F4156%25252F%2526data%253D05%25257C01%25257CHILLSJ2%252540airproducts.com%25257C1b6c01826c4b4ff2186f08dac36d3f10%25257C950af35660254fdb96a0a9be6b893fec%25257C0%25257C0%25257C638037171218647538%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DF0gDE4vfurFDjtgQMBG1j0vfsp3g9H8Wn%25252BJ6N0wwVXY%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DLinkedIn&a=%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=332192717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D1112043119%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Fairproducts%2526data%253D05%25257C01%25257CHILLSJ2%252540airproducts.com%25257C1b6c01826c4b4ff2186f08dac36d3f10%25257C950af35660254fdb96a0a9be6b893fec%25257C0%25257C0%25257C638037171218647538%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253D%25252FmDk9l%25252F834HG43C0A5PT7Zsowj2Q9xhAQPrt19CZh9Y%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DTwitter&a=%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=3758640337&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D543715597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252Fairproducts%2526data%253D05%25257C01%25257CHILLSJ2%252540airproducts.com%25257C1b6c01826c4b4ff2186f08dac36d3f10%25257C950af35660254fdb96a0a9be6b893fec%25257C0%25257C0%25257C638037171218647538%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DrRoz0cAfLpijfGSkDRUdDjALn5aZNorL%25252F5VgeIqPiAw%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DFacebook&a=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=3288562969&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D2737499188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.instagram.com%25252Fairproductsglobal%25252F%2526data%253D05%25257C01%25257CHILLSJ2%252540airproducts.com%25257C1b6c01826c4b4ff2186f08dac36d3f10%25257C950af35660254fdb96a0a9be6b893fec%25257C0%25257C0%25257C638037171218647538%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253D7Dv21x4V0yILpVtZPEpcViyugoK1BN8%25252Bfn3LFYHrGBk%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DInstagram&a=%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85


وقع، وقيادة تنفيذ  بعد عدة سنوات من الشراكة بين شركاتها األم، تتمثل مهمة اير برودكتس قدرة في جلب التكنولوجيا ذات المستوى العالمي، والحلول في الم
واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط. لمزيد من المعلومات، تفضل   المشاريع والقيادة التشغيلية لمشاريع الطاقة والبيئة

 www.airproductsqudra.com بزيارة

ون إصالح التقاضي في األوراق  مالحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية ويتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" في أحكام "المالذ اآلمن" الواردة في قان
في حين   . تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات اإلدارة وافتراضاتها اعتباًرا من تاريخ هذا اإلصدار وليست ضمانات لألداء المستقبلي.1995المالية الخاصة لعام 

عات التي تعتقد اإلدارة أنها معقولة بناًء على المعلومات المتاحة حاليًا، فقد يختلف األداء  يتم تقديم البيانات التطلعية بحسن نية وبناًء على االفتراضات والتوقعات والتوق 
في ذلك عوامل الخطر الموضحة في  الفعلي والنتائج المالية اختالفًا جوهريًا عن التوقعات والتقديرات المعبر عنها في البيانات التطلعية بسبب العديد من العوامل، بما  

باستثناء ما يقتضيه القانون، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن أي التزام أو تعهد بتحديث   .2022سبتمبر   30للسنة المالية المنتهية في  K -10ي عن النموذج تقريرنا السنو
ألحداث أو الظروف أو الظروف  أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في االفتراضات أو المعتقدات أو التوقعات أو أي تغيير في ا

 التي تستند إليها أي من هذه البيانات التطلعية. 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=ar&o=3722585-1&h=3996883382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722585-2%26h%3D3824023130%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.airproductsqudra.com%252F%26a%3Dwww.airproductsqudra.com&a=www.airproductsqudra.com

