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ي جندالتعلنان عن اتفاقية لبناء وحدة إضافية لفصل الهواء  SARGAS و اير برودكتس
 
ي   ف

 
شديد للحديد والصلب ف

 عمان صحار ، 
 

  ٥٠ بنسبة والصلب   للحديد شديد جندال لشركة  واألكسجين النيتروجين إنتاج إجمالي  من وستزيد الموقع  في منشأة  ثالث الهواء فصل وحدة   ستكون
 بالمائة

 
 ( ٢٠٢٢ مارس ٧) عُمان/   المتحدة العربية  اإلمارات/    بنسلفانيا ،  لي  ادي و

 

 

 العربية الشركة اإلقليمي شريكها مع  جنب  إلى جنبًا ،  الصناعية الغازات  مجال في عالميًا  رائدة شركة هي(   (NYSE: APDاير برودكتس شركة

  ،  والمعدات  للغازات هاشم   للا  عبد شركة أعلنت   التابعة الشركات   إحدى - (SARGAS) السعودية العربية المملكة  في التبريد   لغازات السعودية 
  هواء فصل وحدة  لبناء   اتفاقية وقعت  أنها  -  السعودية العربية  المملكة في اير برودكتس لشركة  الصناعية للغازات   األمد الطويل  المشترك  المشروع

  األكسجين من  يوم/   طن ظ ٤٠٠ من أكثر   الجديدة  الوحدة ستنتج. عمان ،  صحار  في  والصلب  للحديد  شديد جندال منشأة في (ASU) جديدة

 .للمنشأة  والنيتروجين

 

 الثالث ASU مشروع يمثل - SARGAS و اير برودكتس بين مشترك مشروع وهو  - Ajwaa Gases LLC شركة تنفذه  الذي  المشروع

 األكسجين  قدرة زيادة  إلى   الجديدة ASU إضافة ستؤدي . صحار  في والصلب   للحديد  شديد جندال منشأة في بتركيبه اير برودكتس شركة تقوم  الذي

 (LOX) السائل األكسجين  إنتاج على  القدرة  زيادة مع جنب إلى   جنبًا ؛  المائة في ٥٠ بنسبة (GAN) الغازي والنيتروجين (GOX) الغازي

 .عمان في  ، (LIN) السائل والنيتروجين

 

اير  شركة يسر “: وتركيا ومصر  األوسط الشرق في يةالصناع  اتاير برودكتس للغاز  لشركة  العام والمدير  الرئيس نائب  ، سبزكاري حميد

  التزامنا  الثالثة ASU التفاقية الناجح   التوقيع يُظهر . أكبر  بشكل شراكتنا وتعزيز  والصلب  للحديد  شديد  في جندال عروضنا  توسيعبرودكتس 
 جائحة خالل  المشروع  لهذا استثنائيين  وتفانيًا مرونة أظهرت التي بالفرق فخور  أنا . األوسط الشرق ومنطقة  عُمان  في المتزايدين  العمالء  بدعم

  ." بالنفس والثقة والبساطة والسرعة  للسالمة األساسية  قيمنا وأظهرت المستمرة ١٩ -كوفيد

اير برودكتس   شركة مع  عالقتنا مواصلة يسعدنا: "والصلب للحديد  شديد جندال، المصنع   ورئيس للعمليات   التنفيذي الرئيس ،  أناند   سانجاي السيد 

  المختزل الحديد   ومحطة الصلب   صهر  ورشة في الغازات   هذه استخدام   سيتم. الغازات توريد  في والموثوقية بالسالمة  التزامهم  على  الفريق  ونهنئ

  ." واإلنتاج الكفاءة لتحسين  المباشر 

 

  السنين  مر   على  والصلب  للحديد  شديد جندال مع  كبيرة  عالقة  لدينا  كان  لقد: "  SARGAS   لشركة  العام  المدير   ،  هاشم   خالد  قال  ،  التطوير   على  وتعليقًا

 ".أكبر  بشكل العالقة يعزز  ASU في  الجديد  المصنع  وهذا

 

 

 اير برودكتس:   شركة عن نبذة
 

  الشركة تركز . عاًما  ٨٠ من أكثر   منذ تعمل الصناعية  الغازات  مجال  في  رائدة عالمية شركة هي (NYSE: APD) برودكتس اير  شركة

  عشرات  في للعمالء  التطبيقات  وخبرات  الصلة  ذات   والمعدات األساسية الصناعية  الغازات وتوفر  ،  الناشئة واألسواق  والبيئة الطاقة  خدمة  على

  الشركة أيًضا اير برودكتس   شركة تعد. والمشروبات  واألغذية والتصنيع   واإللكترونيات والمعادن  والكيماويات  التكرير  ذلك  في  بما ،  الصناعات 
  مشاريع أكبر   بعض وتشغيل  وتملك وبناء  وهندسة بتطوير  الشركة  تقوم. المسال  الطبيعي الغاز   معالجة ومعدات  تقنيات توريد  في عالميًا  الرائدة



  والوقود  الطاقة إلنتاج  تخليقي غاز  إلى  الوفيرة الطبيعية  الموارد مستدام  بشكل تحول التي التغويز  مشاريع : ذلك   في بما  ،  العالم  في الصناعي  الغاز 
  العالمي النقل لدعم  عالمي  نطاق على  الكربون وعديمة منخفضة الهيدروجين ومشاريع  ؛  الكربون  حجز  مشاريع ؛  القيمة  عالية الكيميائية والمواد 

 .الطاقة  وانتقال

 
.  دوالر   مليار  ٥٠ حوالي  الحالية السوقية قيمتها  وتبلغ دولة ٥٠ في عمليات  من  دوالر   مليار  ١٠.٣ بقيمة ٢٠٢١ المالية  السنة  في مبيعات الشركة حققت

 البيئة تفيد  مبتكرة حلول إلنشاءاير برودكتس  لشركة  األعلى بالهدف  مدفوعون  متنوعة خلفيات من  وملتزم وموهوب شغوف  موظف ٢٠,٠٠٠ من أكثر 
 . والعالم  والمجتمعات العمالء  تواجه التي   للتحديات  وتتصدى االستدامة وتعزز 

 انستغرام.  أو فيسبوك أو تويتر  أو لنكدإن على تابعنا  أو www.airproducts.com بزيارة قم  ،  المعلومات  من  لمزيد 

 

والصلب  للحديد  شديد  جندال شركة عن نبذة  

 
  شديد  جندال  ،  المتحدة  العربية  اإلمارات ،  دبي  من  بالسيارة فقط ساعتين بعد  وعلى عمان سلطنةفي  الصناعي  صحار  ميناء  في استراتيجي موقعك

  مجلس دول  أو   الخليجي التعاون   مجلس ) العربي  الخليج منطقة  في الخاص  للقطاع  مملوك  للصلب متكامل  منتج أكبر  هي (JSIS) والصلب للحديد

 .(الخليجي التعاون 

 
  للعمالء الجودة  عالية  الطويلة   الصلب لمنتجات  والموثوق  المفضل المورد  ويعتبر   طن مليون  ٢.٤ الصلب لمصنع   الحالية السنوية اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ

  ،   الخليجي التعاون  مجلس  دول خارج . السعودية العربية والمملكة  المتحدة   العربية  واإلمارات عمان  سلطنة في النمو سريعة الرائدة  االقتصادات في

 .الست القارات   ذلك في  بما ،  العالم  من  النائية  األجزاء في للعمالء  الصلب  منتجات JSIS توفر 

 

 (HDRI). الساخن DRI و (HBI) الساخن  الحديد  ينتج (DRI) المباشر  المختزل  للحديد مصنعًا  سنويًا  طن ميجا ١.٨ بتشغيل JSIS تقوم
  وآالت : طن ٢٠٠ الهواء   تفريغ فرن ، طن  ٢٠٠ المغرفة فرن ، الكهربائي  القوس فرن من  طن  ٢٠٠ من أساًسا  تتكون MTPA SMS ٢.٤ال 

 .التقنيات   أحدث مع  سنويًا  طن مليون ١.٤ التسليح   حديد مطحنة أيًضا  جندال شديد تشغل. المستمر   الصب

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements: This release contains “forward-looking statements” within the safe 

harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements are based on 
management’s expectations and assumptions as of the date of this release and are not guarantees of future 

performance.  While forward-looking statements are made in good faith and based on assumptions, expectations and 
projections that management believes are reasonable based on currently available information, actual performance and 

financial results may differ materially from projections and estimates expressed in the forward-looking statements because of 
many factors, including risk factors described in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 

2021.  Except as required by law, we disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking 
statements contained herein to reflect any change in the assumptions, beliefs or expectations or any change in events, 

conditions or circumstances upon which any such forward-looking statements are based. 
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