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 بٌان صحافً

 

 المتخصصة فً مجاالت التقنٌات المتطورة "الصدٌقة للبٌئة"  أكٌوس شركة

  سٌنستار والموجهة "لخفض انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون" توقع اتفاقٌة تارٌخٌة مع شركة

 فً الصٌن...   الوقود الصٌنٌة الرائدة فً قطاع محطات

 

 . لمنتدى "بواو" بارٌسلمة  ... بمناسبة انعماد

 
 

 
 

 
 

فً مجال تمنٌات النمل  ُمبتكرة المعنٌة باألبحاث والتطوٌر والمسؤولة عن تطوٌر مشروعات – أكٌوس شركةلامت  – 7152سبتمبر  51بارٌس 
. وتم التولٌع على سٌنستار بتولٌع اتفالٌة تارٌخٌة للتعاون مع –وعدٌمة البصمة الكربونٌة فً لطاع الهٌدروجٌن والمواصالت المراعٌة للبٌئة 

، بحضور السٌد أكٌوس، و"ستٌفان آڤر" رئٌس شركة  سٌنستار للعلوم و التكنولوجٌا ً هاو چً"، رئٌس مجلس إدارة شركةاالتفالٌة من لِبل "ل
"چان باتٌست لوموان" سكرتٌر الدولة لدى وزٌر أوروبا والشؤون الخارجٌة، و"چان بٌٌر رافاران" رئٌس الوزراء السابك ورئٌس مؤسسة 

بشأن طرٌك الحرٌر الجدٌد  لمنتدى "بواو" لمة بارٌس ولد تم إضفاء الطابع الرسمً أمس على االتفالٌة فً إطار .التمنٌات المستمبلٌة واالبتكار
 والذي ٌختتم أعماله الٌوم فً بارٌس. 
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سٌارة  511,111والذي ٌسعى إلى طرح ، 8102فً نهاٌة عام  Stor-Hوتستشرف هذه االتفالٌة برنامج عمل طموح لتطوٌر مشروع 
 النارٌة من نوع سكوتر، الدراجات لتسلٌم البضائع، الثالثٌة الدراجات ،)من الدراجات الهوائٌة Stor-H بخرطوشات كهربائٌة مجهزة
( على مدى عامٌن فً المنطقة االقتصادٌة فً "چٌانغ بى"، وذلك قبل االنتقال إلى المستوى مناولة البضائع اتعرب وعربات الغولف 

فً تخزٌن الهٌدروجٌن فً صورة خاملة وآمنة وخالٌة من الضغط، فً مصفوفة  Stor-H خرطوشاتوٌتمثل الغرض من ابتكار  الوطنً.
والمنطمة االلتصادٌة الوطنٌة الجدٌدة  أكٌوسمعمدة متعددة المواد وذات لدرة فائمة على االمتصاص. وشهد الربٌع الماضً إبرام االتفاق بٌن 

 فً "چٌانغ بى" تحت إشراف السٌد "چان بٌٌر رافاران" كخطوة أولى فً إطار هذه الشراكة.  ومنذ ذلن الحٌن، تم إنشاء مكتب تصمٌم
)المسّجلة بموجب أكٌوس  الخاصة بشركة Stor-Hفً "چٌانغ بى"، وهو ٌحدد الظروف التمنٌة وااللتصادٌة لنشر تمنٌة  سٌنستار /أكٌوس
 ( فً الصٌن.براءات اإلختراع 011

 
التوازن المثالً بٌن الخبرة التً تمدمها كل من  سٌنستار و أكٌوس "ٌمثل التحالف بٌنولد علك السٌد "چان بٌٌر رافاران" على ذلن لائالً: 

كشركة رائدة فً مجال الطالات الذكٌة والتوزٌع  سٌنستاروبحكم مكانة  المبتكر وغٌر المسبوق". STOR-Hالجهتٌن فً خدمة مشروع 
براءة اختراع وطنٌة فً  00طوّرت ما ال ٌمل عن  تنتشر فً جمٌع أنحاء الصٌن. ولد ولود محطة 010111المبتكر، فإنه لدٌها أكثر من 

 ٪ فً الصٌن.01مجال البحث والتطوٌر لمعدات خدمة الولود. وتبلغ حصتها فً السوق حوالً 
 

 ٌرةوث فً الصٌن ستسهم فً تسرٌع سٌنستارمن المؤكد أن هذه الشراكة مع بتعلٌك جاء فٌه: " أكٌوس كما أدلى "ستٌفان آڤر" رئٌس شركة
ه التعاون بٌن أوروبا والصٌن من حٌث التحول فً مجال الطالة. نحن فً بداٌة لصة جمٌلة تمدم لنا فرصة فرٌدة لتطوٌر النظام البٌئً بأكمل

 ".وحتى توزٌعها STOR-H خرطوشاتمن خالل نموذج عملنا فً الصٌن، بدًءا من تصنٌع 
 
 

 أكٌوسنبذة عن شركة 
مجموعة متخصصة فً تطوٌر التمنٌات المبتكرة "المراعٌة للبٌئة" والموجهة "لخفض انبعاث غاز ثانً أكسٌد الكربون" لمطاعات النمل  أكٌوستمثل 

، والذي ٌجمع ما بٌن الخبرة التمنٌة فً مجال مشروعات التطوٌر المبتكرة، والمدرة التجارةو على نموذج فرٌد للبحث أكٌوسوالمواصالت والطالة. وٌعتمد نمو 

دخول إلى األسواق وضمان نجاحها. لمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة العلى تطوٌر هذه المشروعات مع ضمان لدرتها على التموٌل وتحمٌك الربحٌة لتٌسٌر 
 www.aaqius.comمولع: 

 
 

 ( عند الطلب. HDتتوفر الصور بدلة عالٌة )
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