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مليون دوالر في مقاطعة   55الحاكمة هوكول تعلن عن وضع حجر األساس لمنشأة التصنيع بالغ باور التي تبلغ قيمتها 
  ألباني

  
  وظيفة خضراء جديدة في منشأة سلنغرالندز 1,600التزمت الشركة باستحداث أكثر من 

  
  GenDriveعلى توسيع خط الشركة ألنظمة خاليا الوقود الهيدروجينية  350,000سيعمل المصنع جديد بمساحة 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن وضع حجر األساس ألحدث منشأة تصنيع تابعة لشركة بالغ باور الموجودة في حرم  
وظيفة جديدة في أحدث موقع لها في   1,633فيستا تكنولوجي في سلنغرالندز في مقاطعة ألباني. التزمت الشركة باستحداث 

اقة نظيفة ومتجددة ومستدامة. يدعم الموقع الجديد جهود الشركة لتوسيع منطقة العاصمة لتكمل دفع والية نيويورك نحو ط
بشكل كبير والتي تُستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية في سوق التنقل  GenDriveخطها من أنظمة خاليا الوقود 

  الكهربائي.
  

"إن إدارتي ملتزمة بالسعي الحثيث لفرص التنمية االقتصادية التي تتماشى مع أهداف الطاقة النظيفة  قالت الحاكمة هوكول،
التي تقود بالدنا. إن انتقالنا إلى الطاقة النظيفة لن يساعدنا فقط في االستجابة لتغير المناخ وخفض تكاليف المرافق بل سيؤدي 

ة. نحن ممتنون لوجود بالغ باور كشريك في مهمتنا لتصبح مركًزا لألمة إلى زيادة تعافينا االقتصادي وخلق فرص عمل جيد
  لتنمية الطاقة الخضراء." 

  
مليون دوالر لبناء وتجهيز مصنع بالغ باور الجديد الذي تبلغ مساحته   55سيتم استخدام هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته 

الذي يقدم حلول خاليا الوقود ألساطيل الشاحنات   GenDriveقدم مربع لتوسيع اإلنتاج والتخزين والخدمة لخط  350,000
وظيفة أخرى في   701وظيفة جديدة والمحافظة على  1,633الكهربائية الحالية. إضافة إلى ذلك، التزمت الشركة باستحداث 

 Empire Stateمقاطعة ألباني لدعم احتياجات إنتاج الطاقة الخضراء الجديدة. وافقت هيئة تطوير إمباير ستيت) 
Development, ESD  مليون دوالر على شكل ائتمانات ضريبية للوظائف الخضراء على   45( على تقديم ما يصل إلى

أساس األداء لتشجيع إنشاء الوظائف الخضراء والمحافظة عليها. إضافة إلى ذلك، سيراجع مجلس أمناء هيئة الطاقة في  
في   NYPAمنخفض التكلفة التابع إلى  ReCharge NYطاقة ( جائزة تخصيص الطاقة من برنامج الNYPAنيويورك )

   اجتماعه العام في وقت الحق من هذا الشهر.
  

"تفخر شركة بالغ باور بتوسيع شبكة الهيدروجين الخضراء الخاصة  قال آندي مارش الرئيس التنفيذي لشركة بالغ باور، 
عاًما. نحن ممتنون ألن  25بها من خالل مصنعنا الجديد الواقع في مقاطعة ألباني بوالية نيويورك حيث كان تأسيسنا هنا قبل 

حلول الهيدروجين الخضراء من   واليتنا األم نيويورك تقود الطريق في مبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة وأن
بالغ باور يمكن أن تلعب مثل هذا الدور المهم في إستراتيجية الوالية الشاملة للتخلص من الكربون. أود أن أشكر مسؤولينا  

المنتخبين وشركائنا بما في ذلك الحاكمة هوكول وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ األمريكي تشارلز شومر وعضو  
مقاطعة وألباني على دعمهم في مساعدتنا على زيادة وجودنا في   NYPAنكو وإمباير ستيت للتنمية و الكونغرس بول تو 

  وظيفة خضراء جديدة في أحدث موقع لنا في منطقة العاصمة."  1,600نيويورك واستحداث أكثر من 
  



"تلتزم والية نيويورك بمستقبل  ،قالت هوب نايت، مفوضة تطوير إمباير ستيت باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين
متجدد والطاقة الخضراء أمر حيوي لتحقيق هذا الهدف. نحن فخورون بتوسع بالغ باور والتزامها ليس فقط باستحداث  

وظائف خضراء عالية الجودة في جميع أنحاء الوالية ولكن بالتزامها المستمر تجاه إمباير ستيت بينما نواصل تعزيز االقتصاد 
  بناء والية نيويورك أفضل لألجيال القادمة." األخضر و

  
"تواصل شركة بالغ باور دفع   قال جاستين إي دريسكول، الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك ومديرها التنفيذي، 

قتصاد  تقدم تقنية الهيدروجين األخضر في مواقعها في جميع أنحاء الوالية حيث تقود نيويورك المسار إلى األمام لتحقيق ا
هو دفعة اقتصادية   -وظيفة   1,600استحدث أكثر من  -إن قرار بالغ باور بالتوسع أكثر في مقاطعة ألباني  الطاقة النظيفة.

  كبيرة للمنطقة وفوز للوالية في تعزيز أهدافها الجريئة للعمل المناخي." 
  
"يوضح التوسيع االستراتيجي  ورين إم هاريس،  قالت الرئيسة والمديرة التنفيذي لهيئة أبحاث الطاقة بوالية نيويورك د 

األخير لشركة بالغ باور استمرار قيادتها والتزامها بتطوير التقنيات الضرورية النتقال الطاقة النظيفة ومعالجتها تغير المناخ. 
ثات من قطاع النقل تدعم أنظمة خاليا الوقود المبتكرة التي سيتم تصنيعها في منطقة العاصمة جهود الوالية لتقليل االنبعا

  في المائة بحلول منتصف القرن."  85وتعزيز هدف الحاكمة هوكول الرائد على مستوى الوالية لتقليل االنبعاثات بنسبة 
  

مليون دوالر في مقاطعة مونرو  125مركز ابتكار خاليا وقود الهيدروجين الذي تبلغ تكلفته   مؤخًرا بافتتاحقامت بالغ باور  
منشأة متطورة إلنتاج وقود الهيدروجين األخضر ومحطة كهرباء فرعية بقيمة  بدأت ببناءوظيفة وقد  380والذي سيوفر 

 Western New Yorkلتصنيع المتقدم )مليون دوالر في مجمع ويسترن نيويورك للعلوم والتكنولوجيا وا 290
Science, Technology and Advanced Manufacturing Park, STAMP  في مقاطعة جينيسي. كما تقوم )

ميغاواط في الموقع والتي   450الشركة، المستأجر األول في مجمع التصنيع، بتمويل إنشاء محطة كهرباء فرعية بقدرة 
، أعلنت شركة بالغ باور عن خطط 2019. في عام  STAMPرص النمو المستقبلية في ستدعم منشأة إسقاط الهيدروجين وف

مليون دوالر إلنشاء مرفق تجميعات الغشاء الكهربائي في إيستمان بيزنس   3.7لتوسيع وجودها في والية نيويورك باستثمار 
  وظيفة جديدة. 80بارك في روتشستر، مما أدى إلى توفير أكثر من 

  
تثمار األخير من بالغ باور اعتراف الحاكمة هوكول بأهمية الهيدروجين األخضر الستراتيجية التخلص من  يكمل هذا االس

، أعلنت الحاكمة هوكول أن الوالية ستتخذ العديد من  2022الكربون الشاملة لوالية نيويورك. في خطاب حالة الوالية لعام 
ستثمار في المجتمعات بما في ذلك متابعة التمويل الفيدرالي إلنشاء اإلجراءات المباشرة لدعم تطوير الهيدروجين األخضر واال

مركز هيدروجين أخضر والجمع بين األنشطة التي تركز على اإلنتاج واالستهالك في مركز واحد. رؤية إلزالة الكربون.  
كالة أبحاث الطاقة في والية  إضافةً إلى ذلك، ستقوم إدارة الخدمة العامة وإدارة المحافظة على البيئة بوالية نيويورك وو 

نيويورك بتطوير إطار تنظيمي للهيدروجين األخضر لقياس الحد من االنبعاثات والفوائد الصحية وتقييم وتطوير الرموز 
  والمعايير لضمان التشغيل اآلمن لمبادرات الهيدروجين الخضراء. 

  
سوق قابل للتطبيق تجاريًا لتقنية خاليا وقود في مقاطعة ألباني أنشأت شركة بالغ باور أول  1997تأسست في عام 

و   -أكثر من أي شركة في العالم  -نظام لخاليا الوقود للتنقل اإللكتروني  38,000الهيدروجين ونتيجة لذلك نشرت أكثر من 
أعلنت أصبحت أكبر مشتر للهيدروجين السائل بعد أن قامت ببناء وتشغيل طريق سريع للهيدروجين عبر أمريكا الشمالية. 

، إحدى مجموعات األعمال الرائدة في  SK Groupعن شراكة في وقت سابق من هذا العام مع Plug Powerشركة 
كوريا الجنوبية، لتسريع استخدام الهيدروجين كمصدر بديل للطاقة في األسواق اآلسيوية. من خالل هذه الشراكة، تعتزم كلتا 

ومحطات وقود الهيدروجين والمحلالت الكهربائية لألسواق الكورية واألسواق الشركتين توفير أنظمة خاليا وقود الهيدروجين 
اآلسيوية األوسع. كما تشارك بالغ باور أيًضا مع مجموعة رينو الفرنسية، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا 

  إلنتاج شاحنات تجارية تعمل بخاليا الوقود.
  

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

مينه في القانون من خالل قانون قيادة المناخ وحماية  (. بالنسبة لهدف المناخ والذي تم تضCOVID-19نيويورك من جائحة )
المجتمع )قانون المناخ(، فإن نيويورك في طريقها لتحقيقه للوصول إلى الحياد الكربوني على مستوى االقتصاد بما في ذلك  

. وهذا  2030 في المائة بحلول عام  70مع توليد طاقة متجددة بنسبة  2040قطاع الكهرباء عديمة االنبعاثات بحلول عام  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-start-largest-green-hydrogen-plant-north-america&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VOumKRiTCjIoC8rJw376UdA3kF4nhjD%2F98JBJhfzowA%3D&reserved=0


مشروًعا   91مليار دوالر في  21يبني على استثمارات نيويورك غير المسبوقة لتكثيف الطاقة النظيفة بما في ذلك أكثر من  
مليار دوالر لتوسيع نطاق   1.8مليار دوالر لتقليل انبعاثات المباني و  6.8متجدًدا واسع النطاق في جميع أنحاء الوالية و 

 NY Greenمليار دوالر في التزامات  1.2مليار دوالر لمبادرات النقل النظيفة وأكثر من  1من  الطاقة الشمسية وأكثر
Bank.  

  
  2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في عام   150,000دعمت هذه االستثمارات مجتمعةً استحداث أكثر من 

ميغاواط من الرياح   9,000والتزاًما بتطوير  2011عام % في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ 2,100ونمًوا بنسبة 
. بموجب قانون المناخ، ستبني نيويورك على هذا التقدم وستقلل انبعاثات غازات االحتباس 2035البحرية بحلول عام 

ا ال . سيضمن قانون المناخ أيًضا أن يتم توجيه م2050بحلول عام  1990في المائة عن مستويات عام  85الحراري بنسبة 
في المائة من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة إلى المجتمعات المحرومة مع إحراز تقدم   40في المائة والهدف   35يقل عن 

تريليون وحدة حرارية بريطانية  185للوالية لتقليل استهالك الطاقة في الموقع بحلول  2025نحو هدف كفاءة الطاقة لعام 
  ائي.من توفير الطاقة لالستخدام النه

  
"قبل أربع سنوات أخبرني الرئيس التنفيذي لشركة بالغ باور آندي مارش أنه إذا تم تضمين   قال السناتور تشارلز شومر،

خاليا الوقود الخاصة به في ائتمان ضريبة االستثمار الفيدرالي فإن الشركة ستنمو بسرعة. وهو رجل يحترم كلمته. مدفوعة  
صل بالغ باور النمو بسرعة فائقة مع وجود (، تواInternational Traning Center, ITCبمركز التدريب العالمي )

آالف الوظائف الجديدة بالفعل والمزيد في األفق. أثني على الشركة ووالية نيويورك ومقاطعة ألباني إلدراكهم أن مستقبل 
  شركة بالغ باور يجب أن يكون هنا في منطقة العاصمة حيث بدأوا وتطوروا ليصبحوا مولد طاقة اقتصادي حقيقي. ال أطيق

  االنتظار حتى أرى هذا المبنى الجديد مليئ بالموظفين." 
  

"إن شركة بالغ باور هي شركة رائدة في تكنولوجيا خاليا وقود الهيدروجين المتطورة قالت السناتور كيرستن غيليبراند، 
والشراكات مثل هذه هي المفتاح لضمان بقاء نيويورك رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء. سيؤدي هذا االستثمار إلى  

الل الطاقة األمريكية في وقت حرج. إنني  وظيفة في مقاطعة ألباني وتعزيز استق 2,300استحداث أو المحافظة على أكثر من 
  أتطلع إلى مواصلة العمل مع الحاكمة هوكول و بالغ باور إليجاد حلول للطاقة النظيفة لمدينة نيويورك وخارجها." 

  
الذي  "لقد رأيت بنفسي ، خالل السنوات العديدة التي أمضيتها في العمل مع بالغ باور أن هناك الكثير  قال النائب بول تونكو،

يمكن اكتسابه من خالل االستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة المتطورة من استحداث وظائف جديدة إلى تأمين القدرة التنافسية  
مع استثمارات قوية بما في ذلك  -العالمية ألمريكا للتحرك نحو التخلص من الكربون. تعد منطقة عاصمتنا مركًزا لالبتكار 

لدينا القدرة على قيادة األمة في تطوير التصنيع النظيف للمستقبل. أشكر بالغ باور   -هذا اإلعالن تلك الواردة بالتفصيل في 
على استثماراتها الجريئة في منطقتنا والحاكمة هوكول على قيادتها في توجيه الطاقة النظيفة والعمل المناخي في جميع أنحاء  

  والية نيويورك." 
  

"إن إنشاء منشأة تصنيع بالغ باور في مقاطعة ألباني هو فوز هائل لمنطقة العاصمة   ن،قال عضو مجلس الشيوخ نيل بريسلي
مع التخطيط الستحداث آالف الوظائف الدائمة. ستساعد أعمال "الهيدروجين األخضر" الوالية على المضي قدًما وتحقيق  

  أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة." 
  

"منطقة العاصمة في نيويورك تقود الطريق مرة أخرى عندما يتعلق األمر ببناء شيا فاهي، قالت عضوة الجمعية باتري
االقتصاد األخضر للقرن الحادي والعشرين. من خالل مجموعة رائعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم ومزيد  

لجديد لتصنيع خاليا الوقود ، تقدم بالغ باور وظيفة خضراء جديدة في موقعها ا 1,600من خلق شركة بالغ باور ألكثر من 
مثاالً لما يعنيه مستقبل التصنيع واالقتصاد األخضر القتصاد نيويورك على نطاق أوسع. بينما نسعى إلى االنتقال من البنية 

التحول. أثني على   التحتية التي تعمل بالوقود األحفوري إلى حد كبير ستلعب شركات مثل بالغ باور دوًرا رئيسيًا في قيادة هذا
  شركة بالغ باور الستثمارها حيث بدأت هنا في منطقة العاصمة وأتطلع إلى دعم عملها ونموها في السنوات القادمة." 

  
"يسعدني أن أرى أحدث منشأة تصنيع لشركة بالغ باور تفتح أبوابها اليوم في  قال عضو الجمعية جون تي ماكدونالد الثالث،

وظيفة جديدة   1,000هذا المشروع الجديد هو مكسب كبير القتصادنا المحلي وبيئتنا. لن توفر فقط أكثر من مقاطعة ألباني. 
  في منطقة العاصمة ولكن هذه التكنولوجيا المتطورة ستساعد في تمهيد الطريق نحو مستقبل خاٍل من الكربون." 



  

د حظيت شركة بالغ باور بفرصة وعروض للتوسع في عدد  "لق قال دانييل بي ماكوي، المدير التنفيذي في مقاطعة ألباني،
من الواليات األخرى؛ ومع ذلك، وبفضل جهودنا في المقاطعة وجهود الحاكمة هوكول، قدمت هذه الشركة الرائدة في صناعة  

تؤدي إلى  وقود الهيدروجين إلى فيستا تيك بارك. هذه واحدة من أكثر االستثمارات التحويلية في مقاطعة ألباني والتي س
. يعتمد هذا العمل 2026مليون دوالر بحلول عام   300وظيفة بأجر جيد مع رواتب تزيد عن   1,600استحداث أكثر من 

الرائد على مشاريع طاقة الرياح البحرية التاريخية في موانئ ألباني وكويمانز التي تجعل من منطقة العاصمة مركًزا معترفًا 
  ة." به دوليًا لتصنيع الطاقة النظيف

  
عملت فرق التخطيط "المستقبل أخضر، والمستقبل األخضر هنا في بيت لحم. قال ديفيد فان لوفين، مشرف مدينة بيت لحم،

والهندسة لدينا عن كثب مع بلدة نيو اسكتلندا ومقاطعة ألباني وممثلي شركة بالغ باور لنقل المشروع بسرعة وكفاءة من 
هذا المشروع هو شهادة على نهج بيت لحم المالئم لألعمال والتزامها بالطاقة النظيفة ونتوقع أن يكون مجرد  الفكرة إلى البناء.

  من األعمال الخضراء القادمة." بداية لمزيد 
  

"إن مدينة اسكتلندا الجديدة متحمسة وفخورة للمساعدة في    قال دوغالس الجرانج، المشرف على مدينة اسكتلندا الجديدة،
تسهيل هذا المشروع الجديد المثير من قبل بالغ باور. لقد كانت شراكتنا مع والية نيويورك ومقاطعة ألباني وشركة بالغ باور 

خاصة مدينة بيت لحم ال تُصدق. أظهرنا معًا كيف يمكن للمستويات الحكومية المتعددة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع و
  الخاص أن تفعل كل ما هو ضروري لتوفير فرص عمل وإيرادات جديدة وبيئة نظيفة لهذا اليوم وفي المستقبل." 

  
  ./https://www.plugpower.comتفضل بزيارة  للحصول على المزيد من المعلومات عن بالغ باور،

  
  حول شركة إمباير ستيت للتطوير

( هي وكالة التنمية االقتصادية الرئيسية في نيويورك. تتمثل مهمة التعليم من أجل التنمية ESDإن تنمية إمباير ستيت ) 
المستدامة في تعزيز اقتصاد قوي ومتنامي، وتشجيع خلق فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة، وزيادة اإليرادات للدولة  

تنوعة. باستخدام القروض والمنح واالئتمانات الضريبية وأشكال المساعدة وبلدياتها، وتحقيق اقتصادات محلية مستقرة وم 
( إلى تعزيز االستثمار في األعمال التجارية الخاصة والنمو لتحفيز خلق فرص العمل ودعم  ESDالمالية األخرى يسعى )

ة الرئيسية التي تشرف على  هي أيًضا الوكالة اإلداري  ESDالمجتمعات المزدهرة في جميع أنحاء والية نيويورك. كما أن 
"، العالمة التجارية السياحية الشهيرة في  I LOVE NYمجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية لوالية نيويورك وتسويق " 

الوالية. لمزيد من المعلومات حول المجالس اإلقليمية و إمباير ستيت للتطوير، تفضل بزيارة  
www.regionalcouncils.ny.gov  وwww.esd.ny.gov  . 

  
  (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  www.nypa.gov من المعلومات، تفضَّل بزيارة تحققها بقدر كبير بفضل المبيعات في قطاع الكهرباء. للمزيد
  . إن لينكدوتمبلر، وأنستغرام، وفيسبلوك، وتويترعلى

  
###  
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