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  الحيويمخلفات األلبان كمصدر جديد للمواد األولية للوقود في سابقة من نوعها نيوترال فيولز تستخدم 
 

 النفاياتهدف دبي لتصبح مدينة خالية من إعادة تدوير مخلفات منتجات األلبان للمساعدة في تحقيق 
 

 ،الحيويبعد عامين من البحث بهدف التوصل إلى طرق جديدة ومتطورة للحصول على الوقود  – 2017فبراير  22 –دبي 
إلنتاج الوقود الحيوي أصبحت شركة نيوترال فيولز أول شركة تنجح في استخدام مخلفات الزبد والقشدة والسمن كمواد أولية 

 لألغراض التجارية.

 

س جودة الوقود الحيوي المشتق من الزيوت النباتية الذي اشتهرت به شركة وما يثير االهتمام هو أن الوقود الجديد يتميز بنف
مسافة سبعة ماليين يقطع ماكدونالدز اإلمارات لمطاعم ة سلسلنيوترال فيولز وزودت به األسطول اللوجستي الخاص ب

النوع ألنه مطابق أيضًا كيلومتر تقريبًا على مدار السنوات األربعة الماضية. ولن يالحظ العمالء أي اختالف في هذا 
 للمعايير األوروبية.

 

السيد كارل و. فيلدر رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيوترال فيولز، أن الشركة  أشار في هذا السياقو 
 ".2030في  النفاياتتوصلت لهذه الفكرة تماشيًا مع الهدف الذي حددته بلدية دبي لتصبح مدينة "خالية من 

 
وبهذه المناسبة صرح السيد فيلدر قائاًل: "تعد دبي أحد األماكن القليلة في العالم التي لديها رؤية سليمة للطاقة النظيفة 

نحن نتفق مع المهندس عبد المجيد عبد العزيز ". واستطرد قائاًل: "دة التدويربتطبيق عمليات إعا %100بنسبة والتزام 
دبي يجب أن تنتقل من جمع النفايات إلى إدارة النفايات بطريقة  إندبي عندما قال  سيفائي مدير إدارة النفايات ببلدية

نشاء عدد أكبر من محطات تحويل النفايات  مستدامة ومبتكرة، إذ يشمل ذلك إجراء عدد أكبر من عمليات إعادة التدوير وا 
 ".إلى طاقة وضخ مزيد من االستثمارات في هذا المجال

 

 ي المستويات الثالث، فهي:تشارك نيتورال فيولز ف
 واحدة من الشركات األكثر نجاحًا في مجال إعادة التدوير في دبي؛ -1

 مصفاة الوقود الحيوي الخاصة بها تعد نموذجًا رائعًا لمحطة لتحويل النفايات إلى طاقة؛ -2

استثمارًا حقيقيًا للقضاء التي تقوم بها الشركة تمثل األبحاث الجارية حول أساليب اإلنتاج الجديدة والمواد األولية  -3
 على النفايات.

 
واستكمل فيلدر حديثه قائاًل: "نحن نسعى بشدة لنكون مثااًل تحتذي به الشركات األخرى في إيجاد استخدامات جديدة 

نجاحنا في تحويل زيت  سنوات على سبع بعد مضيعن االبتكار. فللنفايات التي تخلفها، ومنهجنا في ذلك أال نتوقف أبدًا 
وفرص النجاح التي يوفرها، فكل طهي النباتي المستخدم إلى وقود حيوي، مازلنا قادرين على تقدير حجم قطاع األلبان ال

من المنتجات  عملية من عمليات صناعة األلبان ينتج عنها نسبة صغيرة من المخلفات، هذا فضاًل عن ضرورة التخلص
  إلى وقود حيوي هو أفضل ما يمكن القيام به". القديمة أواًل بأول. لذلك يكون تحويل هذه المخلفات

 



لمنتجات األلبان في  عن  صثاني أكبر م  أعلنت شركة موردور إنتليجينس المتخصصة في األبحاث أن اإلمارات هي  قدو 
؛ ما 2021حتى عام  لبعد المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا سريعًا في هذا المجا منطقة دول الخليج

 بطريقة ذكية. أكبر للتخلص من هذه المخلفات حاجةيعني وجود كميات أكبر من المخلفات و 
 

تصبح % من المخلفات التي تتم معالجتها ل1، مع العلم أن كل طن من الحليب الطازج 000,167تنتج اإلمارات سنويًا 
طن من  4460بمعدل  الكربونيةبصمة اللتر من الوقود الحيوي الذي يساهم في تقليل  1,670,000وقودًا حيويًا ينتج عنها 

الكربون وما يعادله. كما يمكن أن تزيد المخلفات الناتجة عن إنتاج الزبد والقشدة والسمن وحجم الوقود الحيوي الناتج عن 
 صناعة األلبان إلى أكثر من الضعف.

 
في تقليل البصمة الكربونية وي المشتق من الزيوت النباتية الذي تنتجه نيوترال فيولز يساعد ذلك إلى جانب الوقود الحي

؛ ليسهم في حل واحدة من أكبر المشكالت على مستوى العالم، أال العالم فيالتي تسجل أحد أكبر المعدالت لإلمارات 
 وهي: تغير المناخ.

 
وأرجع فيلدر جزء من النجاح الذي حققته نيوترال فيولز في هذا االبتكار إلى الجهود التي قام بها فريق يضم مجموعة من 
الخريجين المتدربين في دبي يتميزون بالموثوقية والكفاءة العالية، معظمهم من السيدات، وشاركوا في األبحاث التي أجرتها 

 تكرة وروح حماسية.بطرق تفكير جديدة ومناهج مبالشركة 
 

ربط الجانب األكاديمي بمجال األعمال، فإنهم  بتوفير فرص مميزة لمساعدتهم فيوأضاف فيلدر: "في الوقت الذي نقوم فيه 
يقدمون لنا المساعدة من خالل توفير كافة التفاصيل الخاصة بتطوير طرق جديدة إلنجاز األمور. ومن الضروري أن 

 الجيل القادم من المبدعين ليتمكنوا من نقل روح ريادة األعمال إلى كل من يتعامل معهم".نشارك معرفتنا وخبرتنا مع 

 

 نبذة عن شركة نيوترال فيولز

 

هي شركة مقرها دبي متخصصة في تحويل مخلفات الزيوت النباتية إلى  www.biodiesel.aeنيوترال فيولز ش.ذ.م.م 
، الذي يعد بدياًل مستدامًا للديزل األحفوري. وتعد نيوترال فيولز هي أول EN14214وقود حيوي مطابق للمعيار األوروبي 

ابتكار نموذج أعمال  ج للوقود الحيوي في العالم ينجح ألول مرة فيمصفاة وقود حيوي مرخصة في اإلمارات وأول منت  
بشكٍل منفرد تقريبًا وتساهم  أي حوافز ضريبية من الحكومةناجح إلنتاج الوقود الحيوي يعمل بالكامل دون الحصول على 

 طرق اإلنتاج والتقنيات ونموذج األعمال الخاص بالشركة في تحويل دبي إلى مركز إقليمي متخصص في الوقود الحيوي.
 

وهي مؤسسة دولية متخصصة في التقنيات  www.tng.aeمن مجموعة ذا نيوترال جروب  تعد نيوترال فيولز جزءاً 
بهدف بناء استراتيجيات مستدامة للوجستيات العالمية ومجاالت الطاقة والضيافة  2006النظيفة أنشأها كارل و. فيلدر في 

 وتحقيق انخفاض كبير في معدالت استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 

 نبذة عن الوقود الحيوي
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 للتواصل معنا

 

 كارل و. فيلدر
 الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة

 مجموعة نيوترال )نيوترال فيولز ونيوترال االستشارية ونيوترال سيليكت ونيوترال للبرمجيات(
 )اإلمارات العربية المتحدة( +971 50 188 6508

kwf@theneutralgroup.com 
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