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 مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديلة
 13/10/2017 إلى 11من  المكسيك، ،مدينة مكسيكو 

 برامج التمويل والمساعدة الخاصة بأنواع وقود الطيران البديلةمن جدول األعمال:  2البند 

  SAFأنواع وقود الطيران المستدامة مصادر تمويل مشاريع
 (األمانة العامة لإليكاو )ورقة مقدمة من

 الموجز 
  وتبرز ، ةالمستدام الطيران وقودأنواع  مشاريعلتمويل مصادر الحالية المتاحة التحدد هذه الورقة 

   ة.المستدام الطيران وقودأنواع في تطوير صناعة  ة هذه المصادرأهمي
 .10ويرد اإلجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة 

 مقدمةال -1

تعمل في جميع  بارها صناعة حديثة العهد، أن(، باعتSAFأنواع وقود الطيران المستدامة ) يجب على صناعة 1-1
  يلي:. وتشمل هذه العراقيل ما ة بتسويقها األوليقترنتغلب على مجموعة متنوعة من العراقيل الممراحل تطويرها على ال

 ؛جودتهامن المناسبة و  الخامالمواد  وفرة من التأكد  - 
 ؛البيئيةلتأثيرات وا ة وشبكات النقلساسياأل ىومتطلبات البن بكيمياء العمليات معرفةتطوير  - 
 ؛أنواع وقود الطيران المستدامة نتا ت الجديدة إلتصميم التكنولوجيا إثبات  - 
صدار  أنواع وقود الطيران المستدامةإلنتا  كميات صغيرة من تجريبية مرافق  تشييد -  الختبار الوقود وا 

 ؛التجاري ض االستخداماغر ثم زيادة كميات اإلنتا  أل، الترخيص اتشهاد
  ؛الترخيص ألنواع الوقود الجديدة اتالحصول على شهاد  - 
 ؛في األجل القصير واألجل البعيد أنواع وقود الطيران المستدامة إمكانات أسواقإثبات   - 
 ؛ةالوقود الجديدأنواع البيئية لدورة حياة  مزاياالتأكد من ال  - 
في الوقود التقليدية أنواع أسعار  ات، ومواجهة تقلبالقائمةالوقود التقليدية أنواع التنافس مع صناعة   - 

 .ق الدوليةاسو األ 

العديد من الدول مجموعة  تملك. و شتى مسار اإلنتا  مخاطر واحتياجات مالية من خطواتكل خطوة تطرح  1-2
أنواع إنتا  احتياجات  تلبيةل توفير المزيد من التمويله البد من أنغير ، للمطّورينالمتاحة التمويل  من البرامج ومصادرمتنوعة 

أنواع وقود تطوير الورقة معلومات عن التمويل والحوافز المتاحة لمشاريع  م هذه. وتقدّ وقود الطيران المستدامة على نطاق أوسع
  .الطيران المستدامة
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 البحث والتطويرفي مجالي تمويل ال -2

أو على ها سواء بمفردها واستخدامأنواع وقود الطيران المستدامة إنتا   بشأنل الدول البحوث األساسية تموّ  2-1
 الموادبتوريد  المتعلقة االحتياجاتلتلبية شتى ت الوكاكثيرا ما يتأتى التمويل من . و طيرانالقطاع أساس تقاسم التكاليف مع 

أنواع وقود تطوير ق و العراقيل التي تع تحديد ، أواالحتراق أو العمليات ة المتعلقة بكيمياءالعلميالتعريف بالمفاهيم ، و الخام
 .لبحث والتطويرغراض اتوفير التمويل ألالمساهمين الرئيسين في  انطير تظل الدول وقطاع الو  الطيران المستدامة واستخدامها.

الحيوي المتنامي.  القتصادل مواكبة  البحث والتطوير  في تمويلت الالعديد من الوكا تساهمالمتحدة،  وفي الواليات 2-2
 مطاراتالخاصة بالبرنامج البحوث التعاونية و ، 1وزارة الطاقة األمريكيةعدة جهات نذُكر منها مثال ، الوكاالت وتشمل هذه

(ACRP) 2 الكتلة في مجال تطوير الو  األمريكية للبحثمبادرة ال، و في الواليات المتحدةكاديمية الوطنية للعلوم الذي تنفذه األ
دارة الطيران االتحادية األمريكية )3 (BRDIالحيوية األمريكية ) المحركات ود وقمن أجل لتميز امركز ( من خالل FAA، وا 

 .5(CLEEN) والبرنامج المستمر لتخفيض الطاقة واالنبعاثات والضوضاء 4 (ASCENTوالبيئة ) البديلالنفاثة 

، من تكارللبحث واالبضخم  ، وهو برنامج(2020)آفاق عام  Horizon 2020برنامج  وروبيالتحاد األقد مّول او  2-3
 بها نفذاألداة المالية التي تُ  Horizon 2020برنامج ويمثل عمل. للفرص  خلقوالشامل و النمو االقتصادي المستدام أجل تحفيز 
إلى تأمين القدرة تهدف التي  Europe 2020أطلقتها استراتيجية ، وهي مبادرة رائدة (Innovation Union" )االبتكارمبادرة "اتحاد 

لعمل عن طريق لالنمو االقتصادي وخلق فرص  تحفيزوسيلة ل باعتبارهاوينظر إليها  .العالميعلى الصعيد ألوروبا التنافسية 
والتغلب في مجالي العلوم والصناعة الممتازة القيادة على  Horizon 2020وينصب تركيز برنامج البحث واالبتكار.  الجمع بين

زالةعالمي و  مستوىذات علوم من إنتا  أوروبا تمكين ضمان  يسعى البرنامج إلى. و اتمجتمعالتي تواجهها التحديات العلى   ا 
 .6االبتكارفي تحقيق خاص الالعام و  ينالقطاعتيسير التعاون بين  االبتكار وق و الحواجز التي تع

 خاطرةالم  رأس مال  اتاستثمار برامج  -3
الواعدين المطّورين التمويل التي يمكن للشركات عرضها على من ُضروب  ضْرب  هو  خاطرةرأس مال المُ  3-1

. تهاملكيمن حصة الحصول على مقابل الناشئة في الشركات  ةخاطر المال و مأس ؤو وتستثمر شركات ر بإمكانيات نمو كبيرة. 
 مبتكر. ولوجيا مبتكرة أو نموذ  أعمالتمويل شركات جديدة تعتمد عادة على تكنب خاطرةالمأموال رؤوس أصحاب  جازفوي

 Red Rockو LanzaTech و Kior و Gevo و Fulcrum Bioenergy و Amyrisوقد استعانت كل من شركات  3-2

Biofuels  أموال س وكمثال على شركات رؤو  .إنتا  أنواع وقود الطيران البديلة افي تطوير تكنولوجيالمخاطرة برؤوس أموال
، بينما استثمرت شركة  LanzaTechوKior و Gevo و Amyrisفي شركات  Khosla Venturesة، استثمرت شركة المخاطر 

Flagship Pioneering  في شركةRed Rock Biofuels  . 

  األطراف  ةالدعم المقدم من مؤسسات التمويل المتعدد -4

تطوير  لتسريع التمويلبدور رئيسي في تحفيز وتوفير أن تضطلع لدول والمؤسسات المالية الدولية يمكن ل 4-1
في  حاسمدور أن يضطلع ب. وعلى الصعيد العالمي، يمكن للبنك الدولي ونشر استخدامها مستدامةأنواع وقود بديلة موثوقة و 

 .ات المالية الدوليةالمؤسسغيره من  بالتعاون معوذلك ، ةالنامي البلدانخطة لزيادة االستثمارات في الطاقة النظيفة في  إعداد
للبلدان النامية ومساعدتها على المتاحة الجديدة  األعمالفرص االستفادة من أن يساعد على  مسعىه من خالل هذا الويمكن

                                                           
1 - https://science.energy.gov/sbir/funding-opportunities 
2 - http://www.trb.org/acrp/acrp.aspx 
3 - brdi-initiative-development-and-research-opportunity/biomass-https://nifa.usda.gov/funding 
4 - https://ascent.aero 
5 - https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/research/aircraft_technology/cleen/#afa 
6 - 2020-horizon-/en/what2020http://ec.europa.eu/programmes/horizon 

http://www.trb.org/acrp/acrp.aspx
https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/biomass-research-and-development-initiative-brdi
https://ascent.aero/
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/research/aircraft_technology/cleen/#afa
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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 ةمصرف التنمية للبلدان األمريكي من قبيلمالية، ، يمكن لمؤسسات ةاإلقليمي المستوياتالجديدة. وعلى لمخاطر لالتصدي 
(IADB) ومصرف التنمية اآلسيوي (ADB) البنك الدولي على الصعيد العالمي يقوم بهالذي ذاته ، أن تضطلع بالدور. 

بين البنك الدولي واألمم التي تجمع ( SE4ALLهذا الصدد، تساعد شراكة الطاقة المستدامة للجميع ) وفي 4-2
 .7صول على الطاقة المستدامةأجل تمكين الجميع من الحمن لتمويل تحرير القيود على االشراكات و  إقامةالمتحدة على 

 برامج ضمانات القروض  -5

مصادر  استقطابمخاطر المشاريع و حّدة  التخفيف منللمطّورين تتيح وسائل هامة تعد ضمانات القروض  5-1
 ديون. ويشمل المساهمون الرئيسيون في تقديم ضمانات القروض الدول   سندات رأس مال أوتمويل أخرى، في شكل أسهم 
 8برنامج ضمان قروض األعمال والصناعة ر ـــنذكُ  برامج ضمانات القروضمن األمثلة على والمصارف اإلقليمية اإلنمائية. و 

فرص وفرة  يعززالذي ، 9مريكيةالذي تموله وزارة الزراعة األمريكية وبرنامج ضمان القروض الذي تموله وزارة الطاقة األ
 الخاصة بتقديم ضمانات على قروض األعمال التجارية في المجاالت المؤهلة. اإلقراض

 منح دعم مرافق اإلنتاج  -6
لمرافق التجارية ا اتقتضيهلمتطلبات رأس المال التي نظرا أهمية المنح المقدمة لدعم مرافق اإلنتا  تكتسي  6-1

، اإلنتا المقدمة لمرافق منح تشمل ال. و اليفكتال باهظمشروع في للتأثير بقوة  ا  ل منحة كبير مقدار ككون يينبغي أن . و الجديدة
 على سبيل المثال، ما يلي: 

، ويساعد على تطوير 10 وزارة الزراعة األمريكية األحيائية الذي تنفذهالتكرير لمصافي تقديم المساعدة برنامج  6-1-1
مليون دوالر،  250وتشييد وتحديث التكنولوجيا الجديدة والناشئة بتقديم ضمانات قروض بقيمة تصل إلى 

 .األحيائيةالتكرير مصافي تطوير تدعمها الحكومة االتحادية، وهي موجهة ل

ويقدم قروضا أو ضمانات قروض  11 في مجال الطاقة التجريبيةالخاص بالمشاريع  InnovFinبرنامج  6-1-2
ة بين مرحلتي فجو ال سدّ في مجال الطاقة المتجددة، مما يساعد على المقامة على نطاق تجاري الرائدة التجريبية  للمشاريع
  والتسويق التجاري.التجريبي العرض 

رائدة ضخمة إلنتا  الجيل القادم من تجريبية الذي يدعم إنشاء مرافق  NextGen Biofuel Funds 12برنامج  6-1-3
 .وسع نطاقا  التجريبية األنشطة األلدعم  كبيرا   يا  رأسمال إنفاقا   تطلبد، الذي يأنواع الوقود المتجدّ 

 المطارات بأنواع وقود الطيران المستدامة  إمداد مبادرات -7

أوسلو في يمون ر الرائدة لبدء استخدام أنواع وقود الطيران المستدامة في مطار غاردعلى إثر المبادرات  7-1
(OSL) ( ومطار لوس أنجلوس الدوليLAXومطار أرال )( ندا بستوكهولمARL كما ،)العمل ةورقفي  جاء CAAF/2-WP/05 ،

أنواع وقود الطيران المستدامة واستخدامه. وتشارك في هذه المبادرات الرامية تمويل تطوير مساعي انخرطت مطارات أخرى في 
التزويد بأنواع وقود الطيران قنوات المطارات بأنواع وقود الطيران المستدامة كيانات متعددة تسعى إلى تنظيم وتنسيق  إمدادإلى 

على مثلة األوقود إلى خزانات الوقود في المطارات. ومن من المصدر ونقل أنواع الوقود هذه من مرافق إنتا  الالمستدامة 
 ذكر ما يلي: ن وقود الطيران المستدامة في المطارات الدوليةبأنواع  مدادالمبادرات الجديدة لإل

                                                           
7 - p://www.se4all.org/tt 
8 - guarantees-loan-industry-services/business-https://www.rd.usda.gov/programs 
9 - program-guarantee-loan-energy-department-https://energy.gov/savings/us 

10 - assistance-manufacturing-product-biobased-and-chemical-renewable-services/biorefinery-https://www.rd.usda.gov/programs 
11 - projects.htm-demo-http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy 
12 - https://www.sdtc.ca/en/funding/funds/nextgen 
 

https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-industry-loan-guarantees
https://energy.gov/savings/us-department-energy-loan-guarantee-program
https://www.rd.usda.gov/programs-services/biorefinery-renewable-chemical-and-biobased-product-manufacturing-assistance
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm
https://www.sdtc.ca/en/funding/funds/nextgen
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تطوير سوق التي تعمل على المستقلة  SkyNRGشركة انضمت  -(AMSبأمستردام )خيبول سفي مطار  7-1-1
التي  وقود الطيران المستدامةأنواع شراء ل( KLMالهولندية ) شركة الطيرانإلى واإلسراع بوتيرته وقود الطيران المستدامة ألنواع 

 مقابلتكلفة أنواع وقود الطيران التقليدية سعرا  أعلى عالوة على الطيران المشاركة  شركاتيتم إيصالها إلى المطار. وتدفع 
 الحصول على هذا النوع من أنواع وقود الطيران المستدامة في إطار التزاماتها المؤسسية باالستدامة.

المطار من أجل تطوير  امع هذ SkyNRGالشركة الهولندية عملت  –( KSDمطار كارلستاد في السويد ) 7-1-2
 .، وذلك تيسيرا  لتوزيع أنواع وقود الطيران المستدامة بهذا المطارFly Green Fund صندوق الطيران األخضر

من  SkyNRGغرفة عمليات الكربون والشركة الهولندية مع يتعاون  –( SEA)مطار سياتل تاكوما الدولي  7-1-3
 .بين أنواع وقود الطيران المستدامة وأنواع الوقود التقليدية ةفدة لتغطية الفرق في التكلتقييم آليات تمويل محدّ  لأج

شبكة البحث و  SkyNRGالشركة الهولندية م شراكة مع ــيــقـــيُ  –( YULمطار بيير ترودو الدولي في مونتريــال ) 7-1-4
إلى جانب مؤسسات ووزارة النقل الكندية  Air Canada الكندية ( وشركة الطيرانGARDNوالتطوير في مجال الطيران األخضر )

 .تعليمية وغيرها من المنظمات من أجل وضع سلسلة كاملة إلمدادات أنواع الوقود البديلة

 اآلجلشراء اتفاقات ال -8

على إنتا  القائمة جديدة الجهات الة شركات طيران دولية بشراء أنواع وقود الطيران المستدامة من تعّهدت عدّ  8-1
مع شركة  ت. وعادة ما تُبِرم شركات الطيران اتفاقاذلكوتوفير الضمانات لالوقود من نواع لهذه األسوق  نشاءأنواع الوقود إل

ة. وهو حددّ فترة زمنية معلى امتداد  عّينةمن الوقود بأسعار م ةبشراء كميات كبير  هاتِعــدحيث إلنتا  الوقود،  مرافق نشاءإتعتزم 
يخفف و . إلى اقتراض األموال لبناء المصنع تسعىبينما  السوقإثبات وجود نع من االمصتعتزم إقامة الجهات التي ما يمّكن 

السنوات القليلة  ُأعِلن فيقد رة. و ــــالجهة الُمقِرضة في حالة عدم وجود سوق مستقالتي تتحملها المخاطر ة من حدّ ذلك بدوره 
 .التالي 1الجدول رقم كما يلّخص ذلك ، اآلجلشراء للعن عدة اتفاقات  يةضماال

 المعلن عنهااآلجل اتفاقات الشراء  - 1الجدول رقم 

 المشتري المنتج
 بداية/طول مدة االتفاق سنويا  على شرائها حصة اإلنتاج المتفق 

 غالون()مليون  )مليون غالون( )السنوات(

AltAir 

 United Airlines 5 0،015  3  /2016  شركة الطيران

  ال ينطبق/  3    ال ينطبق ال ينطبق Gulfstream/World Fuelشركة 

  2016 / 3  ال ينطبق ال ينطبق SkyNRG/KLMشركة 

AltAir/Neste KLM/SAS/Lufthansa/AirBP 0،33 0،001 3  /ال ينطبق  

Fulcrum 
 

 Cathay Pacific  الطيرانشركة 
 United Airlines  شركة الطيران

 Air BPشركة 

35 
90-180 

50 

0،106 
0،547-0،274 

0.152 

  ال ينطبق/  10
 ال ينطبق/  10
 ال ينطبق/  10

RedRock  شركةSouthwest 

3 
3 

0،009 
0،009 

 ال ينطبق / ال ينطبق

  ال ينطبق/  FedEx   7شركة 

Amyris/Total 
 Cathay Pacific  شركة الطيران 

من أنواع الوقود  ٪10يحتوي على وقود مزيج ب A350  طرازطائرة من  48 تزويد
 المستدامة

SG Preston شركة الطيران  Jet Blue 10 0،030 10  /2019 

Gevo  شركة الطيرانLufthansa 8 0،024 5 / ال ينطبق  

  0،894 إلى 0،621 294،33إلى  204،33 المجموع

 الخالصة -9

ألنواع وقود  ةجديد إنشاء صناعةلضمان خالل جميع مراحل دورة التطوير  يا  أساس ا  عنصر يعتبر الدعم المالي  9-1
لتطوير تكنولوجيات وتسهيالت إنتا  أنواع  أوليا   دعما   ةواإلقليمي ةوالوطني ةالدولي. وقد أتاحت البرامج االطيران المستدامة ونمّوه

المستوى المطلوب  لبلوغوقود من النواع هذه األ. غير أن األموال المتاحة إلى يومنا هذا ال تكفي لزيادة إنتا  وتوزيع هذهوقود ال
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لجهات األموال المخصصة ة. ومن الضروري زيادة توسيع نطاق مذكور وقود الالالستخدام أنواع الطيران قطاع هداف ا  ألتحقيق
صادر ختلف مل على مو الوقود. وبفضل الحصالجهات التي تُنتج السيما أنواع وقود الطيران المستدامة تكنولوجيات تطوير 
 ل.ــبتكلفة أقالحصول على قدر أكبر من األموال هذه الجهات مراحل دورة التطوير، قد يتسنى ل خالل جميعالتمويل 

 اإلجراء المعروض على المؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديلة -10
 مؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديلة مدعوٌّ إلى القيام بما يلي:ال 10-1

أنواع وقود تطوير صناعة دورة أهمية إتاحة مجموعة متنوعة من مصادر التمويل خالل ب عترفأن ي أ(
 ؛1-1المستدامة، كما جاء في الفقرة الطيران 

براز الحاجة إلى االستثمار في إنتا  أنواع وقود أن يشجّ  ب( ع الدول على تقييم مصادر التمويل المتاحة، وا 
الحصول على مصادر التمويل سهولة  ضمانالطيران المستدامة والفرص المتاحة لالستثمار، و 

 .طويرالمالئمة الحتياجات الت

 -انتهـى  -


