
 

 

ي ( 
 )بيان صحف 

ك التطوير ال التوقيع عىل اتفاقية  وع هيدروجي   عمان  لمشتر  مشر

 

 

 .م2022مسقط: مايو  

 

الخميس   )اليوم(  السعودية  باور  أكوا  و  األمريكية  برودكتس  إير  و  أوكيو  مايو   26وقعت كل من مجموعة 

ي  م  2022
اتفاقية  ف  ك  التطوير  المسقط، عىل  وع هيدروجي   عمان  لمشتر لنتاج    محطةنشاء  ذلك ل و مشر

 عىل مصادر الطاق
ً
ي سلطنة ُعمان؛ اعتمادا

ي السلطنة.  األمونيا باستخدام الهيدروجي   األخض  ف 
 ة المتجددة ف 

 

ي توقيع االتفاقية  
ي تبذلها مجموعة أوكيو لتطوير مصادر الطاقة البديلة واالستفادة  ويأتر

ي إطار الجهود التر
ف 

ي تبذلها الحكومة لجذب االستثمارات 
ي تزخر بها  سلطنة ُعمان، وتعزيًزا للجهود التر

من الموارد الطبيعية التر

  .م2040تنفيذا لرؤية عمان 

 

، حيث وقع بن محمد  عبدالسالم    /  حفل توقيع االتفاقية معالي حض   ي
المرشدي رئيس جهاز االستثمار العمات 

كة أكوا الجرف  بن بشت   عن مجموعة أوكيو ملهم  االتفاقية   ي حي   وقعها من جانب شر
رئيس مجلس الدارة، ف 

كة  دارةإ باور السعودية محمد عبدهللا ابونيان رئيس مجلس   كة  الشر ،  س إير برودكتس، وعن شر ي قاسمي
يف 

 .رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي

 

ي  
ي منطقة صاللة الحرة ف 

ك ف  وع االستثماري المشتر حيث تم االتفاق بي   األطراف المشاركة عىل إقامة المشر

ي هذا المجال، والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة  
سلطنة عمان، وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها ف 

وإنتاج   ي  الكهرت  التحليل  عملية  باستخدام   
الهيدروجي   وإنتاج  والتخزين  والرياح  الشمسية  الطاقة  من 

وجي   من خالل فصل الهواء وإنتاج األمونيا الخض    ء. ا النيتر

 

مع كل من أكوا عن سعادته بالتعاون  ملهم بن بشت  الجرف، رئيس مجلس إدارة أوكيو    أعربوب  هذه المناسبة  

برود  وإير  عمان  كتسباور  هيدروجي    وع  مجال  لقامة مشر ي 
ف  اتها  خت  تسخت   من  أوكيو  سيمكن  والذي   ،

ي صاللة  
وكيماوية السيما من خالل تسخت  عملياتها المتواجدة ف 

وع. كما    لتنفيذ الصناعات البتر هذا المشر

ي 
وع    يأتر ة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  المشر ي تبذلها حكومة حض 

  -تتويجا للجهود التر

ي القطاعات االقتصاديةلتعز   -حفظه هللا ورعاه  
وباألخص ، ومنها الطاقة المتجددة  المتنوعة  يز االستثمار ف 

ي تيحظ  باهتمام لما  ذي ي الالهيدروجي   األخض   
ة ف  ي هذا  شكله من أهمية كبت 

عزيز مكانة السلطنة دوليا ف 

 المجال الهام. 

 



 

كة إير سمن جهته قال   ، رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي لشر ي قاسمي
 (Air Products) برودكتس  يف 

وع الذي سيكون  " : ي تطوير هذا المشر
وع الهيدروجي   ل  مماثال يسعدنا العمل مع حكومة سلطنة عمان ف  مشر

ي منطقة نيوم 
ي السعودية ف 

كائنا ف   .األخض  الضخم والعالمي الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع شر

 

ي اكتسبناها من خالل العمل  قاسمي   وأضاف 
: نتطلع إل استخدام المعارف والتقنيات المتوفرة لدينا والتر

وع عىل التقدم لألمام، واالنطالق   60  عىل مدار أكتر من ي مجال الهيدروجي   بما يضمن مساعدة المشر
 ف 
ً
عاما

  ."مرة أخرى نحو عالم خال من الكربون

 

ة التحول نحو مستقبل أكتر وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكو   من قيادتنا لمست 
ً
ا باور: "انطالقا

از   عىل البيئة من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة، نعتر  بالغ االعتر 
ً
حفاظا

ي دعم السعي الطموح من جانب حكومة سلطنة ُعمان نحو إزالة الكربون وتعزيز تطوير  
بالسهام ف 

ي  الهيدروجي   األخض  
ي سلطنة ُعمان التر

الذي نراه من جانبنا وقود المستقبل. ونعتر  كذلك باستثماراتنا ف 

لتطوير وبناء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، ونواصلها بهدف توسيع محفظة  2011انطلقت عام 

اء  ي قطاع الطاقة الخض 
تنا المعمقة العالمية ف   إل خت 

ً
ي السلطنة. واستنادا

، تمكنا بنجاح من  أعمالنا القوية ف 

ي سلطنة ُعمان
وع للطاقة المتجددة عىل نطاق المرافق ف   ."إطالق أول مشر

 

ا رئيسية واعدة لما تتمتع به من إمكانات  
ً
ي السوق الُعمانية سوق

كة أكوا باور ترى ف  ونوه أبونيان إل أن شر

وعات ضخمة لنتاج  ي متمت   يؤهلها لتمكي   مشر
 أن توقيع  وموارد وموقع جغراف 

ً
، مؤكدا الهيدروجي   األخض 

كاء  ي يوليها جميع شر
كة مع أير برودكتس وأوكيو يعد عالمة فارقة تعكس الثقة الراسخة التر االتفاقية المشتر

وع الطموح  .أكوا باور لنجاز هذا المشر

 

ي 
تنا المعمقة التر ي   وأضاف أبونيان: " نسع من جانبنا إل توظيف سجلنا الحافل ومعرفتنا وخت 

نتمتع بها ف 

وع نيوم للهيدروجي   األخض  واألمونيا  ي ذلك مشر
، بما ف  اء مستدامة عىل نطاق عالمي وعات خض  تطوير مشر

وإنتاج  تطوير  قطاع  قيادة  من  ثقة  عىل  ونحن   . العالمي المستوى  عىل  نوعها  من  رائدة  منشأة  يعد  الذي 

اكة والتعاون."  من خالل الشر
ً
 انته  الهيدروجي   األخض  عالميا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كاء   نبذة عن الشر

 

 : عن أوكيو 

ي سلطنة ُعمان، وتتمتع بحضور قوي  
ي مجال الطاقة، تأصلت جذورها ف 

كة عالمية متكاملة تعمل ف  أوكيو شر

ي  
 من االستكشاف والنتاج    17ف 

ً
دولة حول العالم، وتغظي عملياتها وأنشطتها سلسلة القيمة الكاملة، بدءا

 إل تسويق المنتجات النهائية من الوقود والكيماويات وتوزيعها  
ً
ي أكتر من  وصوال

دولة حول العالم، مما    60ف 

ي قطاع الطاقة. 
 ف 
ً
كات الرائدة عالميا  يجعلها إحدى الشر

 

يونيو   ي 
ف  المجموعة  اعلنت  البديلة،  2020وقد  الطاقة  ي 

ف  أعمال جديدة  إل   عن تشكيل وحدة  و تهدف 

ة وفرص النمو ألعمال   االستفادة من قاعدة األصول العريضة  للمجموعة ، وقدراتها التكاملية وتوفت  المرون

 المجموعة بالضافة إل تعزيز الجهود لتقليل انبعاثات الكربون. 

 

  .https://www.oq.com/en/about-oq/company :لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة

 

 

كة إير برودكتس  : شر

كة  ي بورصة نيويورك تحت الرمز ( Air Products)  شر
كة غازا NYSE: APD المدرجة ف  ت صناعية  هي شر

كة عىل خدمة الطاقة والبيئة واألسواق الناشئة، وتوفر    80رائدة عالمًيا تعمل منذ أكتر من   عاًما. تركز الشر

ي 
ات الصناعات، بما ف  ي عشر

ة التطبيقات للعمالء ف  الغازات الصناعية األساسية والمعدات ذات الصلة وخت 

ونيات والت  .صنيع واألغذيةذلك التكرير والكيماويات والمعادن واللكتر

كة ي توريد تقنيات ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال.   Air Products وتعد شر
كة رائدة عالمًيا ف  ا شر

ً
أيض

ي 
ف  الصناعي  الغاز  أكت  مشاري    ع  بعض  والتملك وتشغيل  والبناء،  والهندسة  التطوير  بعمليات  كة  الشر تقوم 

ي  
ي ذلك: مشاري    ع التغويز التر

ي لنتاج العالم، بما ف 
ة إل غاز تخليفر تحول بشكل مستدام الموارد الطبيعية الوفت 

الطاقة والوقود والمواد الكيميائية عالية القيمة؛ ومشاري    ع حجز الكربون؛ ومشاري    ع الهيدروجي   منخفضة  

 .وعديمة الكربون عىل نطاق عالمي لدعم سلسلة النقل العالمي والتحول نحو الطاقة المتجددة 

ي السنة الما
كة مبيعات بقيمة 2021لية ف  ي أكتر من  10.3، حققت الشر

دولة،   50مليار دوالر من عمليات ف 

لها حوالي   الحالية  السوقية  القيمة  من    55وتبلغ  أكتر  كة  الشر ي 
ف  يعمل  دوالر.  من   20000مليار  موظف 

ي تحقيق ال
ي تساهم ف 

ات العالية والمهارات المتنوعة التر هدف األعىل  أصحاب المؤهالت المتخصصة والخت 

كة ي تواجه  Air Products لشر
لنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز االستدامة، وتتصدى للتحديات التر

 .العمالء والمجتمعات والعالم

المعلومات، يمكن زيارة  الرسمية  www.airproducts.com لمزيد من  كة عىل حساباتها  أو متابعة الشر

 .Instagram أو Facebook أو Twitter أو LinkedIn عىل

 



 

 : نبذة عن أكوا باور 

 

كة "أكوا باور"  نبذة عن شر
رة ومس               تثمرة ومش               غل ة لمحط ات2082"أكوا ب اور" )برمز ت داول   ك ة مطور تولي د الكهرب اء وتحلي ة   ( هي شر

ي الرياس بالمملكة العربية الس       عودية عام
. تأس       س       ت ف  . 2004 المياه ومحطات إنتاج الهيدروجي   األخض        

ي   3500"أكوا باور" نحو  تض       مر  
ق األوس       ط وإفريقيا   12موظٍف ولديها اليوم مكاتب ف  ي منطقة الش       ر

دولة ف 
ق سس يا. تض مر محفظة مش اري    ع  لتوليد الطاقة و/أو تحلية   65 "أكوا باور"   ووس ط سس يا وجنوب شر

ً
وعا مش ر

ي  
(، وبس               ع  ة  ملي  ار دوال  67.6ملي  ار ري  ال س               عودي )   253.4دول  ة بكلف  ة تق  ديري  ة تبلغ    12المي  اه ف  كي ر أمت 

،   6.4  و  جيجاواط من الطاقة الكهربائية 43.4 إنتاجية تص         ل إل
ً
مليون متر مكعب من المياه المحالة يوميا
اكة بي     اء طويلة األجل تعمل بنموذج الش     ر ي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شر توفرها كإنتاج ض     خم يلت 

 الحكومي والخاص. 
 القطاعي  

 
ع  اتقه  ا تحقيق رس                الته  ا من خالل إنت  اج الكهرب  اء والمي  اه المحالة بش               ك  ٍل موثوٍق    ت  أخ  ذ "أكوا ب  اور" عىل 

ي التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة للمجتمعات. 
 وبتكلفٍة منخفضٍة، مع السهام بفعالية ف 

 
 للتواصل مع إدارة عالقات المستثمرين: 

ين  أوزجر ست 
 المستثمرينعالقات  -مدير عام تنفيذي

oserin@acwapower.com 
+971506455693 

 
 :  للتواصل العالمي

 محمد يوسف 
mibrahim@acwapower.com 

+966556607402 
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