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مليون دوالر  125البتكار خاليا الوقود الهيدروجينية بقيمة    Plug Powerأعلنت الحاكمة هوكول عن افتتاح مركز 

  أمريكي في مقاطعة مونرو
  

  وظيفة جديدة 380سينتج المشروع المدعوم من والية نيويورك ما يقرب من 
  

  اإلستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد -" Finger Lakes Forwardيكمل االستثمار " 
  

الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا الطاقة البديلة قد باشرت في    Plug Power أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شركة
مليون دوالر وأحدث منشأة إلنتاج وقود الهيدروجين األخضر في مجمع غرب نيويورك    125بناء محطة فرعية للكهرباء بقيمة  

 للعلوم والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم الواقع في بلدة هنريتا، مقاطعة مونرو. 
  

شريك رئيسي في جهود والية نيويورك لتحريك كل من الوالية واألمة نحو    Plug Power"تعتبر    مة هوكول:قالت الحاك
مستقبل أكثر قابلية للتجدد. سيساعد مركز االبتكار المتطور على ترسيخ والية نيويورك كرائدة في مجال الطاقة الخضراء. إن  

على التوسع  في  المستمر  المبتكرة  الشركة  هذه  جديدة   استثمار  وظائف  بخلق  التزامها  على  شهادة  حقًا  هو  الوالية  مستوى 
  وخضراء وتعزيز النمو االقتصادي في واليتها األم".

  
( حيث  PEMفي العالم لتقنية غشاء تبادل البروتون )  Gigafactoryأول مصنع    Plug Powerمع إعالن اليوم، أنشأت  

وا الهيدروجين  بتصنيع مجموعات خاليا وقود  الوقود  ستقوم  بتصنيع مداخن خاليا  المنشأة  هذه  الكهربائية. ستقوم  لمحلالت 
والمستخدمة لتشغيل مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية، بما في    ProGenلمحركات خاليا الوقود الهيدروجينية من  

استخدام المحلل الكهربائي ذلك معدات مناولة المواد، ومركبات األسطول التجاري على الطرق، والطائرات بدون طيار. يتم  
 Johnوظيفة جديدة في منشأة    377في توليد الهيدروجين األخضر من الكهرباء المتجددة. تخطط الشركة إلنتاج ما يصل إلى  

Street    إلى يصل  ما  توفر  والتي  للتطوير  ستيت  إمباير  دعم  من   13بسبب  ضريبية  ائتمانات  شكل  في  دوالر  مليون 
Excelsior الطاقة توفر    ، وهيئة  التي  نيويورك،  نيويورك.   5.1في  في  الطاقة  تكلفة منخفضة إلعادة شحن  ميغاواط من 

  ساعدت مقاطعة مونرو، وروتشستر للغاز والكهرباء، ومؤسسة روتشستر الكبرى أيًضا في المشروع.
  

"يسعدنا أن نرحب بالضيوف المميزين في أول مركز ابتكار  :  Plug Powerالرئيس التنفيذي لشركة    Kقال آندي مارش
ومحلل كهربائي في العالم، هنا في مقاطعة مونرو بوالية نيويورك. يضع هذا المصنع العمالق في روتشستر  PEMلمجموع 
تقنية    Plug Powerشركة   في  عالميين  كرائدين  اقتصاد  PEMوالمنطقة  في  الصناعة  وتحول  النطاق  يقودان  حيث   ،

لهيدروجين األخضر العالمي. أود أن أشكر الحاكمة هوكول والسيناتور تشاك شومر وكيرستن جيليبراند وعضو الكونجرس ا
ومقاطعة مونرو ومؤسسة روتشستر الكبرى لدعمنا وتمكيننا من  RG & Eو  NYPAجو موريل وإمباير ستيت للتطوير و 

  تنمية الوظائف في روتشستر، نيويورك".
  

مليون دوالر أمريكي إلنتاج   290مؤخًرا مشروًعا حديثًا بقيمة    Plug Powerى إعالن اليوم، أطلقت شركة  باإلضافة إل
( تقع  STAMPوقود الهيدروجين ومحطة فرعية للكهرباء في مجمع غرب نيويورك للعلوم والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم )

هي المستأجر األول في مجمع التصنيع الجديد، بتمويل إنشاء  ، و Plug Powerفي بلدة أالباما، مقاطعة جينيسي. تقوم شركة  
ميغاواط والتي ستدعم منشأة إنتاج الهيدروجين وفرص النمو المستقبلية في مجمع غرب    450محطة فرعية للكهرباء بقدرة  

  (.STAMPنيويورك للعلوم والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم )



  
مليون دوالر   3.7عن خطط لتوسيع وجودها في والية نيويورك، واستثمرت   Plug Power، أعلنت شركة 2019في عام  

أمريكي إلنشاء منشأة تجميعات األقطاب الكهربائية الغشائية في ايستمان بيزنس بارك في روتشستر، مما أدى إلى توفير أكثر 
مليون    6.5ن خطة توسع في منطقة العاصمة تلتزم باستثمار ما يقرب من  وظيفة جديدة. كما أعلنت الشركة سابقًا ع  80من  

  وظيفة على مستوى الوالية. 180دوالر إلنشاء أكثر من 
  

أول سوق قابل للتطبيق تجاريًا لتقنية خاليا وقود    Plug Powerفي مقاطعة ألباني، وأنشأت شركة    1997تأسست في عام  
نظام لخاليا الوقود للتنقل اإللكتروني، أكثر من أي شركة في العالم، و    38,000ر من  الهيدروجين، ونتيجة لذلك، نشرت أكث

أصبحت أكبر مشتر للهيدروجين السائل، بعد أن قامت ببناء وتشغيل طريق سريع للهيدروجين عبر أمريكا الشمالية. أعلنت  
موعات األعمال الرائدة في كوريا  ، إحدى مجSK Groupعن شراكة في وقت سابق من هذا العام مع  Plug Powerشركة  

الجنوبية، لتسريع استخدام الهيدروجين كمصدر بديل للطاقة في األسواق اآلسيوية. من خالل هذه الشراكة، تعتزم كلتا الشركتين 
ية  توفير أنظمة خاليا وقود الهيدروجين ومحطات وقود الهيدروجين والمحلالت الكهربائية لألسواق الكورية واألسواق اآلسيو

في فرنسا   Groupe Renaultأيًضا مع ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا    Plug Powerاألوسع. كما تشارك  
  إلنتاج شاحنات تجارية تعمل بخاليا الوقود.

  
: "تلتزم والية نيويورك  قال كيفن يونس، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب المفوض التنفيذي في إمباير ستيت للتطوير

،  Plug Powerبتنمية االقتصاد األخضر من خالل دعمنا للتصنيع المتقدم والطاقة المستدامة. نتيجة لشراكتنا المستمرة مع 
ق عملياتها على مستوى الوالية، وتطوير تقنيات جديدة وتعزيز مبادرات الطاقة  تمكنت هذه الشركة المبتكرة من توسيع نطا

  النظيفة التي تنتج وظائف الغد".
  

  NYPA، تدعم  ReCharge NY"من خالل برنامج:  NYPAقال جوستين إي دريسكول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  
حاليًا عشرات اآلالف من الوظائف وماليين الدوالرات من االستثمارات الرأسمالية في جميع أنحاء منطقة البحيرات اإلصبعية. 

على مستوى الوالية لمنتج الهيدروجين األخضر  NYPAيعتمد دعم هيئة الطاقة لمركز ابتكار بلج باور في هنريتا على دعم 
ينتج مئات الوظائف اإلضافية مع زيادة إنتاج الشركة من الهيدروجين األخضر لدعم انتقال   في مواقع متعددة حول الوالية، مما

  والية نيويورك إلى اقتصاد أخضر نظيف".
  

يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة، ويدعو إلى انتقال منظم 
ال إلى  للبيئة بينما تتعافى والية  وعادل  المراعي  التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر  النظيفة  طاقة 

( جائحة  من  المجتمع، COVID-19نيويورك  وحماية  المناخ  مجال  في  القيادة  قانون  في  عليه  هو منصوص  لما  ووفقًا   .)
اد الكربوني على مستوى االقتصاد ، بما في ذلك قطاع الكهرباء  نيويورك في طريقها لتحقيق هدفها المنوط بها للوصول إلى الحي

. وتضيف الخطة إلى  2030في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام   70مع توليد  2040الخالي من االنبعاثات بحلول عام 
مليار دوالر أمريكي   21عن  استثمارات غير مسبوقة لدى والية نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ويشمل ذلك ضخ ما يزيد  

مليارات دوالر أمريكي لخفض انبعاثات المباني،    6.8مشروعاً كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، و  91في  
مليار دوالر   1.2مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، وأكثر من مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1.8و

 التزامات البنوك الخضراء في نيويورك.  في 
  

، أي  2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في    150,000وتدعم هذه االستثمارات، مجتمعةً، توفير أكثر من  
ميغا واط من الرياح   9,000، والتزام بإنتاج  2011في المائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ    2100زيادة بنسبة  

  85. وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  2035حرية بحلول  الب
في المائة على األقل، في الوقت الذي تضمن    35، مع ضمان توجيه  2050بحلول عام    1990في المائة عن مستويات عام  

إلى المجتمعات المحرومة  من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة الموجهةفي المائة(    40بالمائة )مع هدف    35فيه على األقل  
تريليون    185للوالية المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار    2025التقدم نحو هدف كفاءة الطاقة لعام   وتعزيز

  وحدة حرارية بريطانية من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي.
  

استجابت لندائي لجعل مقاطعة مونرو موطنًا لمصنع   Plug Power"أنا سعيد ألن شركة    شارلز شومر:قال السيناتور ت
Gigafactory   الجديد لخاليا وقود الهيدروجين. كانت القوى العاملة القوية في روتشستر رائدة في تكنولوجيا خاليا وقود



إلى آفاق جديدة. ما    Plug Powerاقة النظيفة الثورية لشركة  الهيدروجين المتطورة ويمكنها اآلن المساعدة في دفع تقنية الط
وظيفة جديدة في مجال الطاقة النظيفة ستشحن روتشستر اآلن، مما يجعل المنطقة مركًزا عالميًا في االقتصاد   380يقرب من 
تأمينه للتو في مشروع قانون مليار دوالر الذي قمت ب  9.5جنبًا إلى جنب مع االستثمار الفيدرالي غير المسبوق بقيمة   األخضر.

اليوم في وقت مثالي إلنتاج المزيد    Gigafactoryالبنية التحتية للحزبين لتوسيع صناعة خاليا وقود الهيدروجين، يأتي افتتاح  
  لبدء العمل في القرن الحادي والعشرين القتصاد الهيدروجين".  Plug Powerمن الوظائف في روتشستر وتعزيز النمو في  

  
المفتاح لضمان بقاء نيويورك رائدة في مجال  السيناتور كيرستن جيليبراند:  قال   النظيفة هي  الطاقة  "الشراكة مع مصنعي 

في حماية بيئتنا، وتعزيز استقاللية الطاقة، وخلق فرص عمل    Plug Powerالتكنولوجيا الخضراء. سيساعد مركز ابتكار  
  مع الحاكمة هوكول وقادة آخرين لتعزيز الطاقة النظيفة في نيويورك".في مقاطعة مونرو. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل 

  
األخير الذي سيستمر في تعزيز مستقبل مقاطعة   Plug Power"أنا سعيد للغاية بمشروع  قال عضو الكونجرس جو موريل:  

هو دليل على أن االستثمار في االبتكار يمكن أن يحفز اقتصادنا اإلقليمي، وينتج وظائف ذات   Plug Powerمونرو. إن  
إلدراكها   Plug Powerرواتب جيدة، ويدعم أولويات الطاقة المستدامة في نيويورك كلها في نفس الوقت. أنا ممتن لشركة  

  إمكانات مقاطعة مونرو وأرحب بتوسيع آخر في منطقتنا".
  

  Plug Power"لطالما ارتبطت منطقة البحيرات اإلصبعية بصناعة التكنولوجيا وقرار  ناتور باتريك إم جاليفان:  قال السي
بفتح مركز االبتكار الخاص بها في هنريتا هو أحدث مثال على ذلك. يبعث التزام الشركة بمقاطعة مونرو رسالة إيجابية حول  

تمرة لتنشيط التصنيع والقوى العاملة الماهرة المتاحة لمساعدة الشركات على  النمو المستمر لالقتصاد الشمالي، والجهود المس
النجاح. يجب أن تستمر نيويورك في خفض الضرائب وتكلفة ممارسة األعمال لتشجيع المزيد من المشاريع مثل هذا المشروع  

  والوظائف التي تنتجها".
  

لتنمية االقتصادية التابعة للجمعية، أحيي آندي مارش والفريق في  "بصفتي رئيًسا للجنة اقال عضو الجمعية هاري برونسون: 
Plug Power   اللتزامهم تجاه منطقتنا. يُظهر إعالن اليوم من قبل الشركة والحاكمة هوكول أن منطقة روتشستر تتمتع بقوة

أت إنني  للمستقبل.  اقتصادي يتيح لها خلق فرص عمل  إلى نمو بلج باور  عاملة قوية ومتنوعة وماهرة وأنها في وضع  طلع 
  وإضافة وظائف جديدة في حرم هنريتا الجديد".

  
"تم تسمية مقاطعة مونرو كأفضل منطقة في الدولة تتمتع بأفضل مكانة لتحفيز  قال آدم بيلو، المدير التنفيذي لمقاطعة مونرو:  

اقتصاد االبتكار في بلدنا. يتم اآلن تعزيز دعمنا القوي لكل من التكنولوجيا والطاقة النظيفة من خالل مركز ابتكار خاليا وقود 
التقنية إلى مجتمعنا ويوسع فرص  الجديد. يجلب هذا المشروع الجديد مئات ال  Plug Powerالهيدروجين لشركة   وظائف 

  الطاقة النظيفة، ومستقبل أكثر استدامة".
  

اختارت هنريتا لمنشآتها الجديدة وأنها   Plug Power"يسعدنا أن شركة  قال المشرف على مدينة هنريتا، ستيفن إل شولتز:  
لمجمعات المكتبية الواقعة جنوب حرم معهد روتشستر أعادت تنشيط هيكل قائم بدالً من بناء جديد. تقع في واحدة من العديد من ا

للتكنولوجيا والذي يضم مركز التوظيف متعدد االستخدامات الخاص بنا، ونتطلع إلى استمرار النمو في الوظائف التي نراها 
كثر  . ما يجعل هذه اإلضافة أPlug Powerفي هذا المجال حيث يتسارع المطورون إلى جلب شركات جديدة ومثيرة مثل  

إثارة هو أنها جزء من عدد متزايد من "الشركات الخضراء" التي تطور الحلول التي من شأنها أن تساعد في قضايا المناخ 
المبادرات الخضراء، وسيكون من دواعي الفخر ليس فقط استضافة معهد     Golisanoلدينا. أطلقت بلدة هنريتا عدًدا من 

للتكنولو لتكون موطنًا لشركات مثيرة مع حلول مستدامة مثل  لالستدامة في حرم معهد روتشستر  أيًضا   Plugجيا، ولكن 
Power."  

  
"اليوم هو يوم مثير حيث نرحب رسميًا بـ  :  RG&Eو    NYSEGقال كارل أ. تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  

Plug Power    تفخر الكبرى.  مدينة روتشستر  الطاقة    RG&Eفي مجتمع  اقتصاد  إطالق  في  استراتيجيًا  بكونها شريًكا 
النظيفة لوالية نيويورك ومساعدة روتشستر على القيام بدور رائد. تتمثل إحدى قيمنا األساسية في أن نكون محفًزا للنمو في  

مالي الكبير، والوظائف  المجتمعات التي نخدمها، وتدعم هذه المبادرة ذلك على مستويات متعددة، بما في ذلك االستثمار الرأس
الجديدة، وخلق بيئة أنظف في نيويورك. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في التنمية االقتصادية والمجتمع طوال 

  فترة هذا المشروع".



  
إلقليمي قال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة في روتشستر الكبرى والرئيس المشارك لمجلس التنمية االقتصادية ا

الكبرى و غرب نيويورك    Plug Power"التزام شركة  للبحيرات اإلصبعية، بوب دافي:   بالنمو هنا في مدينة روتشستر 
وقود   خاليا  تقنية  تقود  منطقتنا.  عن  نيابة  الذكية  واالستثمارات  التحتية  والبنية  المواهب  من  الممتازة  مواردنا  على  شهادة 

اقة المتجددة، ونحن فخورون بأن نكون موقعًا لمثل هذا االبتكار الرائد. نتوجه بالشكر إلى  الهيدروجين الخاصة بهم مستقبل الط
 Plugوالمدير التنفيذي لمقاطعة مونرو، آدم بيلو، ونهنئ آندي مارش وفريق    NYPAو    ESDالحاكمة كاثي هوكول و  

Power .على افتتاح هذا المرفق الرائع  
  

والمدير الرئيس  هورلبوت،  مات  لشركة    قال  وشركاء  :  Greater Rochester Enterpriseالتنفيذي  "المواهب 
المكان  األعمال اإلستراتيجيين والقدرة على االتصال واالستفادة من األصول بسرعة جعلت منطقة روتشستر في نيويورك 

على حزمة شاملة    Pack Smartتعاون العديد من شركاء التنمية االقتصادية لضمان حصول  .  Pack Smartالذكي لتوسع  
  من المزايا لتسريع خطط نمو أعمالها".

  
  . /https://www.plugpower.com، تفضل بزيارة Plug Powerللحصول على المزيد من المعلومات عن 

  
   Finger Lakes Forwardتسريع مشروع 

" المخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية مجتمعية. Finger Lakes Forwardيكمل إعالن اليوم عن " 
تركز الخطة المصممة إقليمياً على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع  

مليون دوالر   500ي قيمته  باستثمار حكوم   Finger Lakes Forwardالمتقدم. اآلن، تعمل المنطقة على تسريع مشروع  
مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على    500من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك. إن استثمار الوالية البالغ  

وظيفة جديدة. تتوفر المزيد  8.200وخطة المنطقة، كما قُدمت، وتوفر ما يصل إلى  -مليار دوالر  2.5استثمار ما يزيد عن 
  هنا. من المعلومات

  
  حول شركة إمباير ستيت للتطوير

(. تتمثل مهمة www.esd.ny.gov( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك ) ESDإن تنمية إمباير ستيت )
ليم من أجل التنمية المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة،  التع

وزيادة اإليرادات للدولة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة ومتنوعة. من خالل استخدام القروض والمنح  
عى التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى تعزيز االستثمار  واإلعفاءات الضريبية وأشكال أخرى من المساعدة المالية، يس

هي  ESDالتجاري الخاص والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم المجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. 
 I LOVEسويق " أيًضا الوكالة اإلدارية الرئيسية التي تشرف على مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وت

NEW YORK العالمة التجارية السياحية الشهيرة في الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ،"
  .www.esd.ny.govو  www.regionalcouncils.ny.govستيت للتطوير، تفضل بزيارة 

  
   (NYPAنبذة عن )

 16تُعد هيئة الطاقة في نيويورك أكبر مؤسسة حكومية عامة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية في الوالية، حيث تقوم بتشغيل 
في المائة من    80ميل. وتتميز أكثر من    1400مرفقًا من مرافق توليد الطاقة ودوائر كهربائية لخطوط النقل يتجاوز طولها  

ي نيويورك بأنها طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة. وال تلجأ هيئة الطاقة في نيويورك إلى  منتجات الكهرباء في هيئة الطاقة ف
استخدام أموال الضرائب أو القروض االئتمانية الُمقدمة من الدولة. ولكنها تمّول عملياتها من خالل بيع السندات واألرباح التي  

وتابعنا على  www.nypa.govمن المعلومات، تفضَّل بزيارة  تحققها بقدر كبير بفضل المبيعات في قطاع الكهرباء. للمزيد
 . إن لينكدو تمبلرو ،إنستغرامو ،فيسبوكو ،تويتر

  
###  
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