
 

 

 

  2019يناير  16

 

المصنوع في دولة الوقود استخدام بيتم تشغيلها االتحاد للطيران تسيّر أول رحلة طيران في العالم 

   جامعة خليفة تحت إشراف من النباتات المزروعة في المياه المالحة اإلمارات

 

  جامعة خليفة، واالتحاد للطيران، وبوينغ، وأدنوك، وسافران، وجي إي، وباور ريسورسز يحتفلون بتحقيق إنجاز كبير في

 تطوير سلسلة قيمة شاملة إلنتاج وقود الطائرات المستدام 

  اعي مبتكر، بما من خالل نظام زر إمكانية إنتاج وقود الطائرات باستخدام األراضي الصحراوية ومياه البحر تثبتاألبحاث

 يدعم خطط التنويع االقتصادي لدولة اإلمارات والتزامها إزاء االستدامة 

 

معهد مصدر  أنشأهأعلن اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة، وهو اتحاد أبحاث غير ربحي  -أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

باستخدام وقود مستدام تم إنتاجه  يتم تشغيلهاجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم عن انطالق أول رحلة طيران تجارية في العالم ل التابع

 ً  . "GEnx-1Bمن فئة " جنرال إلكتريكمزودة بمحركات  787عبر طائرة لالتحاد للطيران طراز بوينغ في دولة اإلمارات  محليا

 

ثات وتمثل الرحلة التي انطلقت من أبوظبي إلى أمستردام إنجازاً هاماً في مسيرة تطوير وقود طائرات بديل ونظيف بيئياً بهدف تقليل االنبعا

نصراً ع الكربونية. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تربية األحياء المائية باعتبارها

  محورياً في منظومة المشروع. 

  

وقد تعاون الشركاء في "اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة" سوياً إلثبات صحة مفهوم المشروع وإنشاء سلسلة قيمة شاملة ترتكز على 

ة تدعم قطاع الطيران وصناعة ويعد المشروع بمثابة منصة تعاونية بين صناعات متعددالنظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر". "

 النفط والغاز واإلنتاج الغذائي، إضافة إلى إيجاد بدائل زراعية جديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

  

، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة اإلمارات، بالقول: "تتسق هذه الجهود مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيوديوبهذا الصدد، صرح معالي 

كات رؤية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات والتزامها بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لالبتكار واالستدامة. وفي هذا السياق، تمثل الشرا

لمجاالت عامالً محورياً للمضي قدماً بجهود البحوث والتطوير وتقديم ابتكارات من المثمرة بين القطاعين العام والخاص الشاملة للعديد من ا

  شأنها إحداث تحول جذري من أجل مستقبل أكثر استدامة". 

  



 

 

 

على صعيد األمن الغذائي  متتاليةوأضاف: "ال ريب أن نزع الكربون من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة سيترك تأثيرات إيجابية 

المناخي. ويمثل وقود الطائرات البديل والنظيف بيئياً أحد الحلول المبتكرة والمستدامة لتحقيق انخفاض كبير في االنبعاثات الكربونية والعمل 

  الضارة. ونفخر بأن تكون دولة اإلمارات من بين الدول الرائدة في هذا المجال." 

      

الدولة لألمن الغذائي: "يمثل إثبات صحة المفهوم والجدوى لهذا المشروع ، وزيرة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيريوقالت معالي 

ً ، وهي المحاور الثالثة التي ترتبط الطاقة والمياه واألمن الغذائي تحدياتلمجابهة  رائداً المبتكر تطوراً  بما يعني أن  بصورة وثيقةسويا

النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه  يتميزوعلى المحاور األخرى. بدورها  تأثير سيكون لهاالتدابير المتخذة في واحد من تلك المحاور 

المبادرات الهامة  إحدىهذا النظام  ويعتبر الطيران والنفط والغاز والزراعة. التي تشملالقطاعات مبادرة فريدة تدعم العديد من  بكونه البحر

واحداً من أفضل االستخدامات ألغلى  يقدمأن هذا القطاع  دولة اإلمارات، حيث تدرك األحياء المائية استزراعالمتخصصة تحت مظلة 

المفارخ والمزارع مليون درهم لتطوير  100على  تزيدباستثمارات  لتربية األحياء المائيةأسست قطاعها  ومن ثمَّ  ،الموارد الطبيعية بالمنطقة

   السمكية". 

  

الحيوي للطائرات في المنطقة ويمثل هذا المشروع المرة األولى التي يتم فيها تشغيل رحلة وتأتي االتحاد للطيران في صدارة أبحاث الوقود 

  طيران باستخدام الوقود المستخرج من نباتات تم زراعتها في المياه المالحة. 

  

زاً هاماً لدولة اإلمارات العربية وبهذا الصدد، أفاد توني دوغالس، الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد للطيران، بالقول: "يعدُّ المشروع إنجا 

ً كامالً إزاء هذا المشروع الذي يثبت صحة المفهوم وإمكانية إنتاج الوق ود المتحدة وصناعاتها الرئيسية. وتلتزم االتحاد للطيران التزاما

 الحيوي المستدام محلياً مع ضمان قابلية االستمرار وفعالية التكاليف". 

 

وأضاف: "يمثل خفض انبعاثات الكربون هدفاً هاماً على امتداد قطاع الطيران، وتفخر االتحاد للطيران بأن تكون مع شركائها في صدارة 

  هذه األبحاث الجديدة الرائدة". 

  

النظام زراعتها في منشأة "وقد تم استخراج الوقود المستدام المستخدم في الرحلة من الزيوت الموجودة في نباتات الساليكورنيا، التي تم 

النظام المتكامل للطاقة " الممتدة على مساحة هكتارين في مدينة مصدر في أبوظبي. ويعتبر "المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر

 ،األحياء المائية" أول نظام في العالم يقام على أراٍض صحراوية إلنتاج الوقود والغذاء في المياه المالحة. وتوفر والزراعة بمياه البحر

 التي تشمل الروبيان واألسماك التي يتم تربيتها في أحواض مائية بالمنشأة، المواد والعناصر الغذائية إلى النباتات كما تساهم كذلك في

  جهود اإلنتاج الغذائي بدولة اإلمارات.  

  

اإلنجاز الكبير الذي  ال ريب أن هذاوالتكنولوجيا: " وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم

مع الشركاء يؤذن ببداية جديدة الستخدام الوقود  ،لمعهد مصدر في جامعة خليفةالتابع  ،حققه اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة



 

 

 

المساهمة في بناء سلسلة ألبحاث واالبتكار، وأن تكون جزءاً من هذا االتحاد لقيادة جهود اتفخر جامعة خليفة بالجوي. و النقلالنظيف في 

. وقد ساهم الشركاء دعم األهداف االستراتيجية لدولة اإلمارات في قطاعات الطاقة والغذاءي بماقيمة إلنتاج الوقود الحيوي المستدام، 

سيقدم كبيرة في تحقيق هذا النجاح، وكلنا ثقة بأن استخدام الوقود الحيوي في هذه الرحلة التجارية  بصورةوالباحثون في معهد مصدر 

 ً   ". قطاعات الطيران والطاقة والنقلبألطراف المعنية ل حافزاً قويا

  

، رة في مجال الطاقة النظيفةفي المنطقة تركز على توفير التقنيات المتطو مؤسسة بحثية رائدة باعتبارهبالقول: "الدكتور الحمادي وتابع 

إلنتاج الوقود الحيوي والطاقة النظيفة والتقنيات  المهمة المنوطة به بالمضي قدما فييظل معهد مصدر التابع لجامعة خليفة ملتزماً 

  األبحاث المرتبطة بالمياه والبيئة." تطوير المستدامة من أجل خفض االنبعاثات الكربونية، إلى جانب 

  

ود ويؤدي استخدام المواد األولية المستدامة إلنتاج الوقود إلى تقليل انبعاثات دورة حياة ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة مقارنة بالوق

األحفوري. ويتم مزج الوقود الحيوي مباشرة بوقود الطائرات، وال يتطلب إجراء أي تعديالت على الطائرة أو المحركات أو أنظمة التزويد 

قود في المطارات. كما تساهم هذه المبادرة الفريدة كذلك في تعزيز صناعة النفط والغاز عبر استخدام البنية التحتية القائمة ألنشطة بالو

 التكرير، مع إمكانية التحول إلى خيار جديد هام لوقود الطائرات المستدام في المستقبل.  

  

ر توفير الخبرات والبنية التحتية الالزمة لضمان التكرير الفعال للزيوت وقامت "أدنوك للتكرير" بدور محوري في المشروع، عب

المستخرجة من بذور النباتات من أجل الوفاء بالمعايير الصارمة لوقود الطائرات. كما تولت "أدنوك للتوزيع" كذلك عنصراً محورياً من 

 المشروع من خالل القيام بمزج وتوصيل الوقود الحيوي إلى الطائرات. 

 

هانويل" (أحد األعضاء المؤسسين التحاد  -" التي تطورها "يو أو بيEcofining كما تم استخدام تقنية إنتاج الوقود الصديق للبيئة "

أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة) في عملية تكرير الزيوت في إطار المشروع، الذي شهد كذلك اإلشادة بشركة أبوظبي للزيوت النباتية 

  (أدفوك) للمساهمات الرئيسية التي قدمتها في مراحل ما قبل المعالجة. 

  

م الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتكرير، بالقول: "يحدونا الفخر بالدور الذي تقوم به أدنوك وتعليقاً على المشروع، أفاد جاس

للتكرير في هذه األبحاث في إطار المشروع التجريبي التحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة. ويمثل اإلنجاز المتحقق اليوم خطوة كبرى 

 ائي للوقود الحيوي للطائرات وتطبيقه على نطاق تجاري". إلى األمام في الرحلة نحو إيجاد حل نه

 

رحلة مسافرين باستخدام مزيج من وقود الطائرات التقليدي والمستدام منذ اعتماد الوقود الحيوي  160,000وقد تم تشغيل ما يقرب من 

اعدة قطاع الطيران على تحقيق أهدافه . ويمثل وقود الطائرات المستدام فرصة هامة لمس2011لالستخدام التجاري ألول مرة في عام 

مقارنة بما  2050، وتقليل مستويات االنبعاثات إلى النصف بحلول عام 2020المتمثلة في وقف النمو في انبعاثات الكربون بحلول عام 

 . 2005كانت عليه في عام 



 

 

 

 

من جهته، قال شين شوين، نائب الرئيس لشؤون االستراتيجية وتطوير األسواق بشركة بوينغ إنترناشيونال: "تثبت رحلة االتحاد للطيران 

هر أن النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر من شأنه تغيير القواعد بما يعود بالنفع الوفير على قطاع النقل الجوي والعالم. وتظ

ث والتقنيات التي يجري تطويرها بشائر واعدة لتحويل المناطق الصحراوية الساحلية إلى أراٍض زراعية مثمرة تساهم في دعم األمن األبحا

 الغذائي والسماوات النظيفة".   

 

د أبحاث الطاقة الحيوية تجدر اإلشارة إلى أن المنشأة التجريبية للنظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر، التي يتولى تشغيلها اتحا

. وتشهد المنشأة زراعة النباتات الملحية القادرة على تحمل األمالح واالزدهار في 2016المستدامة، قد أصبحت قيد التشغيل في مارس 

لغنية بالمغذيات من البيئات الصحراوية وال تتطلب المياه العذبة أو األراضي الزراعية من أجل النمو. وبعد تسميد النباتات بمخلفات المياه ا

األسماك واألحياء المائية، يتم تحويل مسار المياه إلى غابة من أشجار المانغروف (القرم) المزروعة. ويساهم ذلك بصورة إضافية في نزع 

شيحها بوسائل المغذيات من المياه المستخدمة وتوفير مصدر هام لتخزين الكربون قبل تصريف تلك النفايات السائلة، التي تم معالجتها وتر

 طبيعية، وإعادتها إلى البحر. 

 

هكتار في إطار الخطط  200وعلى مدار السنوات القليلة القادمة، من المتوقع أن يتم التوسع في هذا النظام الزراعي على مساحة تصل إلى 

 للمضي قدماً نحو التطبيق التجاري على نطاق كامل. 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

"جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وللعلوم والتكنولوجيا" معهد مصدر "تأسست جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا جراء اندماج كل من 

مبدعين عالميين في مجاالت تحت مظلة جامعة بحثية عالمية المستوى، تركز على إعداد قادة ومفكرين  "المعهد البتروليوالبحوث" و"

دولة العلوم التطبيقية والهندسة. وتهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي و

  . مستوى العالماإلمارات من خالل ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة واالرتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على 

  /http://www.ku.ac.ae للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 

 االتحاد للطيران مجموعة نبذة عن

واحدة من العالمات التجارية المرموقة بقطاع الطيران  وتعدُّ ، تنّوعة النشاطمجموعة طيران وسفر عالمية م " هيمجموعة االتحاد للطيران"

، عام لمجموعةل أقسام العمل التابعةوأحد  أسست االتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدةتعلى مستوى العالم. 

وجهة معتمدة  80طيران خدمة ما يزيد عن تتولى االتحاد للمن شركات الطيران الرائدة في العالم.  وسرعان ما أصبحت واحدةً  2003



 

 

 

. وخالل 2018طن من بضائع الشحن خالل عام  682,100نقلت الشركة وطائرة من طراز إيرباص وبوينغ،  103على أسطول يضم 

، وخدمات الشحن، وبرنامج للمسافرين السنوات األخيرة الماضية، حصلت الشركة على العديد من الجوائز تقديراً لخدماتها ومنتجاتها الفائقة

  مرة. وتدريبات الطيران، وخدمات الصيانة واإلصالح والَع الوالء، 

 

 نبذة عن بوينغ

تعد بوينغ أكبر شركة متخصصة في صناعات الطيران في العالم، وتعتبر رائدة عالمياً في مجال تصنيع الطائرات التجارية وأنظمة 

تعد أحد أكبر المصدرين األمريكيين، دعمها لشركات الطيران والوكاالت الحكومية  الدفاع والفضاء واألمن. وتقدم بوينغ، التي

تصنيع الطائرات المخصصة دولة. وتشمل منتجات وخدمات بوينغ  150األمريكية والعمالء بالدول الحليفة للواليات المتحدة في 

، وأنظمة المعلومات واالتصاالت اإلطالقالتجارية والعسكرية، واألقمار الصناعية، واألسلحة واألنظمة الدفاعية واإللكترونية، وأنظمة 

 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: المتقدمة، والخدمات اللوجستية المبنية على األداء، والتدريب.

www.boeing.com.  

   نبذة عن أدنوك للتكرير:

. تقوم الشركة بتشغيل مصفاتَي 1999تتولى شركة "أدنوك للتكرير" التابعة لمجموعة "أدنوك" أعمال تكرير النفط في إمارة أبوظبي منذ 

 .مكررة لإليفاء باحتياجات األسواق المحلية وألغراض التصديرمليون طن سنوياً من المنتجات ال 40الرويس وأبوظبي و تنتج أكثر من 

مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية المكررة  "أدنوك للتكرير"توفر  .ألف برميل في اليوم 922 للشركة اإلنتاجية الطاقةويبلغ إجمالي 

التي تشمل الغاز النفطي المسال، والنافتا، والبنزين، ووقود الطائرات، وزيت الغاز والزيوت األساسية، وزيت الوقود، والمواد األولية 

    .للبتروكيماويات والبروبيلين، باإلضافة إلى منتجات متخصصة كالكربون األسود وكوك األنود

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

PR contact info 

 


