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 في ليكيد اير لشركة الصناعية الغازات  أعمال على تستحوذ برودكتساير 

 والبحرين  المتحدة العربية اإلمارات

 

  االمارات للغازات الصناعية ذ.م.م )األمير( وشركة أوركا للغازات الصناعية، والتي تشمل  االستحواذ على شركة لشركة اير ليكيد •

 السائبة السائلة والغازات المعبأة والغازات المتخصصة لشركة اير ليكيد في اإلمارات العربية المتحدة.  الغازات

(، وهي مشروع  MECDأكسيد الكربون ذ.م.م. )  في شركة الشرق األوسط لثاني  اير ليكيداالستحواذ على حصة األغلبية لشركة  •

 ( في البحرينCO2مشترك مع شركة ألمو القابضة ذ.م.م، إلنشاء منشأة إلنتاج ثاني أكسيد الكربون السائل )

 

( بأنها NYSE:APDأعلنت شركة برودكتس )المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:  –( ۲۰۲۲ أبريل  ٥ليهاي، بنسلفانيا )وادي 

المعبأة  استحوذت على أعمال الغازات الصناعية لشركة ليكيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الغازات السائبة السائلة والغازات 

السائل   CO2، التي تمتلك وتدير منشأة إلنتاج  الشرق األوسط لثاني أكسيد الكربوني األكبر فاير ليكيد والغازات المتخصصة. وحصة شركة 

 يتم الكشف عن الشروط المالية لهذه لالتفاقية.  مفي البحرين. ل

وقال حامد سابزيكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة برودكتس للغازات الصناعية في الشرق األوسط ومصر وتركيا: "يعتمد هذا  

الستحواذ على سنوات عديدة من الخبرة الجيدة في العمل وخدمة العمالء في الشرق األوسط ويدعم استراتيجية النمو لدينا في المنطقة". ا  

  "إنه مثال آخر على كيفية قيام شركة اير برودكتس ببناء وتعزيز أعمالها الصناعية في مجال الغاز في الشرق األوسط. ومن خالل االستحواذ

الشركات، قمنا بتوسيع بصمتنا ووجودنا اإلقليمي في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، وتعزيز مصادر منتجاتنا وموثوقيتها،  على هذه

 .المحليينعمالئنا والترحيب باألشخاص الموهوبين والمتفانين في مؤسستنا في الشرق األوسط الذين لديهم شغف بخدمة 

 

 :اير برودكتسنبذة عن شركة 

 

 عا ًما. تركز الشركة ٨۰هي شركة عالمية رائدة في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ أكثر من NYSE: APD) (اير برودكتس شركة 

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

 لشركة   الصناعات ، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن واإللكترونيات والتصنيع واألغذية والمشروبات. تعد شركة اير برودكتس أي ًضا 

 عالجة الغاز الطبيعي المسال. تقوم الشركة بتطوير وهندسة وبناء وتملك وتشغيل بعض أكبر مشاريع الرائدة عالميًا في توريد تقنيات ومعدات م

 اقة والوقود الغاز الصناعي في العالم ، بما في ذلك: مشاريع التغويز التي تحول بشكل مستدام الموارد الطبيعية الوفيرة إلى غاز تخليقي إلنتاج الط

 ة ؛ مشاريع حجز الكربون ؛ ومشاريع الهيدروجين منخفضة وعديمة الكربون على نطاق عالمي لدعم النقل العالمي والمواد الكيميائية عالية القيم

 .وانتقال الطاقة

 

 .مليار دوالر٥۰دولة وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي  ٥٥مليار دوالر من عمليات في  ١۰,۳بقيمة  ۲۰۲١حققت الشركة مبيعات في السنة المالية  

 إلنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة اير برودكتس موظف شغوف وموهوب وملتزم من خلفيات متنوعة مدفوعون بالهدف األعلى لشركة ۲۰,۰۰۰أكثر من 

 .وتعزز االستدامة وتتصدى للتحديات التي تواجه العمالء والمجتمعات والعالم

 انستغرام.أو فيسبوك  أو تويتر  أو  لنكدإن أو تابعنا على   www.airproducts.comد من المعلومات ، قم بزيارة لمزي

 

 

http://www.airproducts.com/


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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Media Inquiries: 

 Jo Hills, tel: (00 44) 1932-249473; email: hillsj2@airproducts.com 
 

Investor Inquiries: 
Simon Moore, tel: (610) 481-7461; email: mooresr@airproducts.com 
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