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تتيح تقنية ®MSAR من Quadrise إنتاج زيت الوقود 
المكون من المستحلب الزيتي المائي  - ®MSAR الذي 

يقلل من تكاليف الطاقة للمستهلكين ويحسن ربحية و إنتاجية 
المصفاة.

يمكن أن يوفر استخدام هذه التقنية في توليد الطاقة في المملكة 
العربية السعودية وفورات سنوية في تكلفة الوقود تبلغ ~ 0.8 

مليار دوالر. 

سوف تزداد هوامش المصفاة حيث يتم إنتاج ®MSAR بمقدار 
مماثل.

تم استخدام المستحلبات الزيتية المائية في جميع أنحاء 
العالم، مع استهالك أكثر من 60 مليون طن في توليد 

الطاقة. الجيل الجديد، MSAR®، على وشك التنفيذ في 
أمريكا وأفريقيا وأوروبا والشرق األوسط.

بأكثر من 10 سنوات من العمل في المملكة العربية 
السعودية، تستعد Quadrise اآلن لتحقيق أول استخدام 

تجاري إقليمي لها.

يوفر فوائد بيئية كبيرة للمستهلكين، وخفض بنسبة 30% في 
انبعاثات أكاسيد النيتروجين و 50% أقل في انبعاثات الرماد 
- وهو أكثر تقنيات الترقية فعالية من حيث التكلفة واألنظف 

لمصافي التكرير. 

أوجه تآزر قوية مع استعادة المعادن من الرماد - بما في ذلك 
الفاناديوم، وهو عنصر حاسم في تصنيع ونشر بطاريات 

تخزين الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية 
والمنطقة.

توضيحات

10+

$
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صناعة النفط لديها مشكلة. هناك اختالالت بين العرض والطلب، سواء من حيث 
الكمية أوالنوعية؛ مع كون النفط الخام والمنتجات المكررة قد ال تتوفر دائًما عند 

الحاجة وال تتمتع بالجودة التي يريدها السوق. 

تم تصميم المصافي لمعالجة هذه االختالالت، ولكن متطلباتها تتغير بمرور الوقت 
بسبب قوى السوق والتشريعات، مما يؤدي إلى عمليات دون المستوى األمثل. مع 

مطالبة العالم بمنتجات زيتية أنظف، تزداد تكاليف إنتاجها. 

إذا كان المشاركون في صناعة الطاقة غير قادرين على تكوين بنيتهم   التحتية 
اقتصادًيا إلنتاج منتجات أخف وأنظف، مع االنتقال بكفاءة إلى مصادر الطاقة 

المتجددة، فإنهم سيخسرون مليارات الدوالرات من اإليرادات وآالف الوظائف، 
وسيتجاوزهم أقرانهم ومنافسيهم. 

على الرغم من كونه واحًدا من أكبر منتجي منتجات النفط والغاز في العالم، إال أن 
الشرق األوسط يقود التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع تحقيق استثمارات 

وتطورات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة. خالل هذا االنتقال، الذي سيستمر ألجيال، 
من الحيوي أن يتم استخدام موارد الوقود األحفوري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من 

أجل تعظيم اإليرادات وتقليل االنبعاثات.

بالتوازي مع االنتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، هناك أيًضا تحول أساسي في 
الطلب من منتجات النفط الحلوة الثقيلة والحامضة إلى األخف وزنًا، والتي سرعتها 

لوائح المنظمة البحرية الدولية الجديدة )"IMO"( بشأن الوقود البحري التي أصبحت 
سارية في 1 يناير 2020.

ملخص تنفيذي 
مشكلة زيت الوقود الثقيل

الحلول التقليدية ليست دائًما اإلجابة
تعتبر الطرق التقليدية لتغيير إنتاج النفط والتكرير لتتناسب مع اللوائح الجديدة 

ومتطلبات السوق باهظة الثمن وتستهلك الكثير من الوقت وتستهلك الكثير من الطاقة 
- مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري. في بيئة ذات أسعار 

منخفضة للنفط حيث حدثت بالفعل تحوالت دائمة في الطلب، فإن هذه األساليب ليست 
عادًة حاًل قاباًل للتطبيق وقد تتعرض للتلف قبل أن يتم تشغيلها.

شعرت المناطق التي تتطلب واردات كبيرة من منتجات النفط الثقيل و / أو نواتج 
التقطير لتلبية متطلبات الطاقة المحلية )بسبب تكوينات اإلنتاج وتكرير المصافي( 
بأّن هذا التحول أكثر صعوبة من معظم المناطق. الشرق األوسط هو إحدى هذه 

المناطق. مع تأثر المملكة العربية السعودية والعراق بشدة. وبينما انخفضت تكاليف 
هذه الواردات على المدى القصير، فإن ذلك ال يزال يمثل مشكلة كبيرة في الميزان 

التجاري للبلدان المتضررة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 

MSAR® حل
تقدم تقنية ®MSAR من Quadrise حاًل فريًدا ومثبًتا لهذه المشكالت. بالنسبة 
للمصافي التي تنتج زيت الوقود، تضيف تقنية ®MSAR قيمة من خالل تحسين 

عائدات المصافي وهوامشها عن طريق تقليل تكاليف التصنيع. يتم توفير القيمة 
االقتصادية للمستهلكين من خالل انخفاض تكاليف الوقود بفضل زيادة كفاءة المصفاة. 

في الوقت نفسه، تتحقق الفوائد البيئية من انخفاض انبعاثات أكاسيد النيتروجين 
والجسيمات بسبب تركيبة الوقود. 

عائد الزيت الخام

يتم فقدان الوقود المقطر "الممتاز" عالي القيمة المستخدم 
لمزج مركبات الهيدروفلوروريفين بفارق ضئيل للمصفاة

مع MSAR®، يمكن بيع عائد إضافي من المنتجات ذات 
القيمة األعلى بنسبة %10-20

عائد الزيت الخام

%20-40%30

%60-80%70

ماء*نواتج التقطير

البقاياالبقايا

وقود عالي القيمة، 
دوالر/برميل< نفط خام

* بما في ذلك< 1% من اإلضافات

يباع الوقود عالي القيمة 
على شكل مركبات 

الهيدروفلوروريفين، دوالر/
برميل> نفط خام

بقايا منخفضة القيمة، 
دوالر/برميل> نفط خام

الماء و >1% من المواد الكيميائية، 
دوالر/برميل> نفط خام 

مركبات 
الهيدروفلوروريفين
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800 مليون 
دوالر +

 800 
مليون دوالر +

%30
انبعاثات أقل من غازات أكاسيد 

النيتروجين

 زيادة في

هامش المصفاة

وفورات تكلفة الوقود سنويا

تشتمل تقنية ®MSAR على عملية معيارية منخفضة التكلفة إلنشاء زيت وقود 
من مستحلب زيتي مائي )وقود ®MSAR( يقلل من تكاليف الطاقة للمنتجين 

والمستهلكين. تستخدم السيول المائية للمصافي لتخفيف بقايا النفط الثقيل مثل قطرات 
صغيرة، مما يحرر نواتج التقطير القيمة ليتم بيعها كوقود ممتاز بواسطة المصافي. 

يمكن تشغيل أنظمة ®MSAR في أقل من عام واحد، مما يزيد بشكل كبير 
وسريع أرباح المصافي بينما ينتج وقوًدا أرخص وأقل نظافة يستخدم البنية التحتية 
الحالية لزيت الوقود. وهذا يختلف بشكل صارخ مع حلول ترقية المصافي التقليدية 

المكلفة التي تستغرق سنوات عديدة للتنفيذ.

كما تتضمن تقنية ®MSAR والوقود فوائد بيئية واجتماعية محسنة للمصافي 
والمرافق. إنها أنظف طريقة لترقية قيمة النفط الثقيل في مصفاة، وتوفير وفورات 

:MSAR® كبيرة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل مقابل البدائل. وقود

يولد انبعاثات أقل بنسبة 30% من غازات أكاسيد النيتروجين.	 

يقلل الجسيمات، مع عدم وجود الكربون / السخام األسود، مما يقلل من االحترار 	 
العالمي.

يقلل من تكاليف التخلص من الرماد، ويحسن اقتصاديات استعادة المعادن، ويمّكن 	 
تصنيع بطارية الفاناديوم المحلية لنمو الطاقة المتجددة المستدام.

في األسواق التي تؤدي فيها األسعار المتقلبة، واألنظمة التنظيمية المتغيرة والطلب 
غير المتوقع إلى خلق تحديات وجودية، تقدم ®MSAR حاًل فريًدا واقتصادًيا 

ومتفوًقا بيئًيا. 

يعتبر الشرق األوسط والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في وضع 
مثالي لالستفادة - مع اعتماد وقود ®MSAR من قبل المرافق السعودية القادرة على 

توفير مدخرات بقيمة 0.8 مليار دوالر سنوًيا، جنًبا إلى جنب مع "اكتفاء" وفرص 
التصدير من الصناعات المتخصصة الجديدة. إن الزيادة في هامش المصفاة المرتبطة 

بإنتاج ®MSAR، من خالل الزيادة في أنواع الوقود ذات القيمة العالية لها نفس 
حجم توفير تكاليف الوقود أو 0.8 مليار دوالر سنوًيا. 

تتيح تقنية ®MSAR استخدام الموارد واألصول النفطية الحالية بكفاءة واقتصاد، 
بمعالجة مشكلة زيت الوقود الثقيل، وبالتالي تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام. 
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هناك زخم متزايد لالنتقال إلى الطاقة المتجددة في جميع مناطق العالم تقريًبا. بينما 
يعتبر الشرق األوسط من المنتجين والمصدرين للمنتجات النفط والغاز الرائدين في 

العالم فإنه في طليعة العديد من المجاالت المتعلقة بالطاقة المتجددة. ومع ذلك، سيكون 
هناك انتقال طويل، وخالل هذا الوقت، سيكون من الحيوي ضمان استخدام موارد 

الوقود األحفوري بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لزيادة اإليرادات إلى أقصى حد 
وتحسين األداء البيئي. 

هناك مشكلة "الجودة" ألسواق النفط باإلضافة إلى قضية "الكمية" - حيث ينتج كل 
من المنتجين والمصافي في جميع أنحاء العالم كميات كبيرة من منتجات النفط الخام 

والحامض. أدت لوائح المنظمة البحرية الدولية األخيرة، التي تم تنفيذها في األول من 
يناير 2020، إلى خفض الطلب على المنتجات الثقيلة والحامضة والزيتية وتحويل 

 الطلب إلى منتجات نواتج التقطير األخف وزنا وأكثر حالوة

مثل الديزل. 

لقد أثرت الصدمة المزدوجة لظهور جائحة كوفيد-19 وما يرتبط به من انخفاض 
في أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاًما على اقتصادات المنطقة بشكل 

أقوى من معظمها. من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط في الشرق األوسط بأكثر 
من 250 مليار دوالر في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 40% على 
قيم 2019 عندما بلغت عائدات النفط في المنطقة حوالي 600 مليار دوالر. جلبت 
هذه األحداث الدرامية أهمية تحول الطاقة إلى تركيز أكثر حدة من أي وقت مضى 

وزادت الحاجة الملحة للمنطقة لتسريع هذا التحول. لكن الحقيقة هي أن هذا االنتقال 
ال يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. 

في حين سيظل العالم معتمدًا على النفط والغاز لسنوات عديدة قادمة، سلط الوباء 
الضوء على أهمية االنتعاش المستدام وبالتالي االنتعاش األخضر، حيث سيكون من 
الحيوي ضمان استخدام موارد الوقود األحفوري بأعلى كفاءة ممكنة من أجل زيادة 

اإليرادات وتحسين األداء البيئي بشكل جذري.

تدرك المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين من الدول 
الصناعية، أن لها دوًرا مهًما تؤديه في جهود التعافي العالمية. بدأت شركة النفط 

الوطنية، أرامكو السعودية، بالفعل في االستثمار بكثافة في اإلدارة تحت السطحية 
إلنتاجها النفطي، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون. في جميع أنحاء 
منطقة مجلس التعاون الخليجي، بدأت شركات النفط الوطنية وشركاؤها الدوليون في 

تطوير تقنيات جديدة للحد من البصمة الكربونية إلنتاج النفط والغاز.
 

أشار مؤشر Trilemma التابع لمجلس الطاقة العالمي الذي يقيِّم أداء البلدان فيما 
يتعلق بتحديات الطاقة الرئيسية في مجال المساواة في الطاقة وأمن الطاقة واالستدامة 

البيئية، إلى أن منطقة الشرق األوسط، وال سيما دول الخليج، تؤدي أداًء جيًدا في 
مجال المساواة في الطاقة واألمن ولكن هناك هامش ملحوظ لتحسين أدائها فيما يتعلق 
باالستدامة البيئية - والتي زادت أهميتها بشكل أكبر حيث يتطلع االقتصاد العالمي إلى 

"إعادة البناء بشكل أفضل".

المقدمة

تحول الشرق األوسط من النفط الثقيل إلى النفط الخفيف يمكن أن يثبت 
أنه سيغير قواعد اللعبة في تحول الطاقة العالمي 

في حين أن تحويل اإلنتاج ليتناسب مع الطلب الجديد يعد مساًرا جيًدا، فإن إجراء 
هذا التغيير باستخدام التكنولوجيا التقليدية أمر مكلف ويستغرق وقًتا. ال يكون ذلك 

جذابًا عندما تكون أسعار النفط منخفضة، واإليرادات منخفضة، عندما يكون الطلب 
على المنتج قد تحول بالفعل. ويبرز هذا الوضع بشكل أكبر في المناطق التي تتطلب 

فيها الطريقة الحالية لإلنتاج والتكرير واردات كبيرة من منتجات النفط الثقيل و / 
أو المقطرات لتلبية الطلب المحلي. هناك العديد من المناطق في العالم حيث يكون 

هذا هو الحال، بما في ذلك روسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق األوسط. في 
األخير، المملكة العربية السعودية والعراق هما السوقان األكثر تأثرًا. 

مع ازدياد نشاط التحول العالمي للطاقة، لن يحتاج الشرق األوسط فقط للتعامل مع 
قضية "الكمية" المتعلقة بأسواق النفط ولكن أيًضا مع قضية "الجودة" في ضوء 

التحول الحالي في الطلب الجاري من منتجات التقطير الثقيلة إلى األخف وزنا مثل 
الديزل. ويقدر احتياطي النفط الثقيل الحالي في الشرق األوسط بـ 1 تريليون برميل، 

أي ما يعادل 28% من إجمالي االحتياطيات العالمية. 

قيمة تصدير النفط

2019

600 مليار

350 مليار

2020
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إنتاج زيت الوقود مكلف. في المصفاة شبه المعقدة النموذجية التي تنتج زيت الوقود، 
فإن سيول المخلفات السميكة جًدا التي تخرج من قاع وحدات المعالجة ستكون صلبة 

في درجة حرارة المحيط، وبالتالي فهي غير مناسبة للبيع كوقود دون مزيد من 
المعالجة. منتجات التقطير التي تخرج من الجزء العلوي لوحدات المعالجة هي وقود 
النقل الثمين مثل الطائرات النفاثة والديزل والبنزين، والتي تباع أغلى من النفط الخام 

المكرر. 

من أجل السماح ببيع سيول البقايا اللزجة السميكة كزيت وقود، يجب تخفيفها أو 
"قطعها" مع بعض منتجات التقطير القيمة. يباع زيت الوقود بسعر أقل من النفط 

الخام المعالج، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في عائد المصافي من المنتجات الممتازة 
واإليرادات المرتبطة بها. حوالي 20-10% من نواتج التقطير الثمينة يتم تخفيضها 

أو "فقدها" من قبل المصفاة وال يتم بيعها بسعر غالي وإنما منخفض. 

إذا كان المنتجون والمصافيون يبحثون عن حل بديل مثبت، فهناك حل متاح يمكن 
تنفيذه بسرعة لتحقيق وفورات كبيرة بتكلفة رأسمالية منخفضة مع تقديم أداء بيئي 

أمثل.

تستبدل تقنية Quadrise الحاجة إلى تخفيف المخلفات الثقيلة بديزل عالي القيمة، 
مما ينتج زيت وقود صناعي عالي الجودة. 

والمثير للدهشة أنه يعتمد على شيء ُيعتقد عموًما أنه مستحيل - خلط الزيت والماء ، 
.MSAR® :وهذا يخلق وقوًدا مستحلًبا

إن استخدام الماء وكمية صغيرة من إضافات التثبيت الخاصة لتخفيف المخلفات 
السميكة مثل قطرات الزيت بحجم الميكرون المعلقة، مشابه لمفهوم إنتاج الدهانات 

المائية. بالنسبة لمنتج النفط الثقيل أو للمصفاة، فإنه يحرر المواد المقطرة الثمينة ليتم 
بيعها كوقود ممتاز، مما يزيد بشكل كبير من األرباح بينما يتم صنع وقود أرخص 

وأكثر نظافة يستخدم البنية التحتية الحالية لزيت الوقود.

الحل المشترك لهذه المشكلة هو "ترقية" المصفاة للحصول على قيمة أكبر من 
القاع، أو الجزء الثقيل من كل برميل مكرر. يتم ذلك من خالل معالجة مكثفة 

للنفط في وحدات معالجة جديدة، والتي تكسر األجزاء الثقيلة من الخام - مما ينتج 
منتجات تقطير أكثر قيمة، وإما كميات أقل من المخلفات السميكة جًدا )والتي تحتاج 

إلى المزيد من التقطير لتخفيفها لتمكين استخدامها كوقود(، أو، في معظم الحاالت 
القصوى، انعدام سيول بالبقايا السائلة على اإلطالق باستثناء منتج ثانوي من فحم 

الكوك الصلب.
العديد من هذه المخططات هي قيد اإلنشاء أو يجري التفكير فيها في المنطقة 

مثل برنامج تحديث مصفاة النفط لـشركة نفط البحرين، ومشروع الوقود النظيف 
لشركة البترول الوطنية الكويتية ومصفاتي الجبيل وجيزان التابعتان لشركة أرامكو 

السعودية. عادًة ما يستغرق تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تبلغ قيمتها مليارات 
الدوالرات من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تكون عرضة للتجاوزات في التكلفة 

والتوقيت.

المعالجة النموذجية لمنتجات زيت الوقود الثقيل 

هل هناك حل بديل؟

حلول الترقية هي مكثفة للطاقة ورأس المال وبطيئة في التنفيذ وتزيد 
من االنبعاثات 

تستبدل تقنية Quadrise الحاجة إلى تخفيف 
المخلفات الثقيلة بديزل عالي القيمة، مما ينتج زيت 

وقود صناعي عالي الجودة.
“

%10-20
يتم تخفيض نواتج التقطير القيمة إلى زيت 

الوقود

في بيئة أسعار النفط الحالية، ال يزال االستثمار الرأسمالي في قطاع المصب تحت 
الضغط، والحلول التقليدية كثيفة االستخدام للطاقة وتخلق انبعاثات إضافية من ثاني 

أكسيد الكربون مما يعوق تنفيذ هذه المخططات التقليدية. 
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تأسست تقنية ®MSAR على الخبرة المكتسبة في تزويد أكثر من 60 مليون طن 
من وقود ®Orimulsion لسوق الخدمات الحرارية األساسية العالمي، بما في ذلك 

أنظف الخدمات الحديثة في كندا وإيطاليا والدنمارك و سنغافورة.

على هذا األساس الثابت، تطورت تقنية ®MSAR بشكل كبير ويمكن استخدامها 
إلنشاء وقود ®MSAR مستحلب من مخلفات تكرير ثقيلة مختلفة وتدفقات مائية 

منخفضة القيمة )تم إنتاج ®Orimulsion من مصدر واحد للنفط الخام الثقيل في 
فنزويال( لالستخدام في الطاقة و التطبيقات البحرية والصناعية. 

تعتمد تقنية ®MSAR على المعدات القياسية التي يتم استخدامها في جميع 
أنحاء العالم إلنتاج مستحلبات األسفلت لالستخدامات على سطح الطريق، 

مع براءة اختراع وتكنولوجيا إنتاج مطورة تم تطويرها بشكل مشترك 
بين Quadrise و Nouryon ؛ واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال 

الكيماويات المتخصصة. استثمرت كل من Quadrise و Nouryon بشكل كبير 
في تطوير تقنية ®MSAR لتمكين استخدامها مع مجموعة كبيرة جًدا من سيول 

بقايا المصفاة ولتلبية متطلبات المستخدم النهائي الملحة. 

 "MMU" تسمى( MSAR® ويتم تغذية سيول البقايا الساخنة مباشرة في وحدة
أو وحدة التصنيع ®MSAR( حيث أنها مطحونة غروانيًا إلى قطرات صغيرة 
جدا )حوالي 10-5 ميكرون في القطر - شعرة اإلنسان حوالي 50 ميكرون في 
قطر( مخلوط على الفور بمياه التكرير المعالجة )مصدرها مجموعة متنوعة من 

سيول المياه التي كان سيتم التخلص منها( التي تحتوي على كمية صغيرة جًدا من 
اإلضافات. يتم بعد ذلك تبريد وقود ®MSAR ونقله إلى خزانات التخزين. يمكن 

استخدام البنية التحتية الحالية لزيت الوقود في المصفاة لتخزين ونقل ®MSAR إلى 
جانب أنواع الوقود التقليدية. 

يتألف وقود ®MSAR من بقايا ثقيلة )70%( موزعة على شكل قطرات صغيرة في 
الماء )29%( والتي تحتوي على حزمة مضافات خاصة )<1%(. نظًرا ألن الماء هو 
المرحلة المستمرة، فإن ذلك يحدد ُلزوجة الوقود - مما يتيح لـ ®MSAR التدفق في 
درجات الحرارة المحيطة، حيث تتطلب زيوت الوقود التقليدية تدفئة للتخزين والنقل. 

ما هي تقنية وقود ®MSAR؟

على عكس حلول ترقية المصافي األخرى، تعتمد تقنية ®MSAR على استخدام 
الوحدات التي يمكن وضعها في حاويات شحن ISO. هذا يقلل بشكل كبير من مهلة 

التصميم والمعدات ويوفر ترقية "التوصيل والتشغيل" في غضون 12 شهًرا. كما 
يتيح هذا النهج المعياري للمستخدمين اتباع نهج تدريجي، حسب الرغبة، عن طريق 
إضافة المزيد من الوحدات لزيادة السعة حسب الحاجة. يوفر حل النفقات الرأسمالية 

المنخفضة هذا للمصفاة زيادة سريعة في الربحية - مع ربح نموذجي في حوالي عام. 
يتم تزويد مستخدمي الوقود بفائدتين أساسيتين - وقود قائم على النفط أرخص بنسبة 

تتضمن تقنية ®MSAR والوقود فوائد بيئية واجتماعية محسنة للمصافي والمرافق. 
إنها أنظف طريقة لترقية قيمة النفط الثقيل في مصفاة، وتوفير وفورات كبيرة 

وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل مقابل البدائل.

 :MSAR® وقود
يولد انبعاثات أقل بنسبة 30% من غازات أكاسيد النيتروجين.	 
يقلل الجسيمات، مع عدم وجود الكربون / السخام األسود، مما يقلل من االحترار 	 

العالمي.
يقلل من تكاليف التخلص من الرماد، ويحسن اقتصاديات استعادة المعادن، ويمّكن 	 

تصنيع بطارية الفاناديوم المحلية لنمو الطاقة المتجددة المستدام.

 MSAR® تنفيذ تكنولوجيا

10% على أساس وحدة الطاقة )أي لكل جيجا جول أو BTU من الطاقة - باستثناء 
الماء( والذي يحترق أكثر مثل الغاز، تحقيق تخفيضات كبيرةفي االنبعاثات. 

الفوائد التجارية

الفوائد البيئية

%29

MSAR®

%70

%1<

ماء

بقايا ثقيلة

إضافات
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من خالل نشر تكنولوجيا ®MSAR في مصافي النفط في المنطقة، يمكن فتح 
قيمة كبيرة بسرعة لها فائدة إضافية تتمثل في تحسين ربحية أصول سيل شركة نفط 

الشمال واألصول المولدة لمنتجات النفط التابعة للشركات الوطنية.

لتوفير بعض السياق لحجم المدخرات، فإن تأثير استبدال استهالك مركبات 
الهيدروفلوروريفين الحالي ~ 540.000 برميل في اليوم في المملكة العربية 

السعودية بـ ®MSAR اليوم يمكن أن يعادل:

وفورات في تكاليف الوقود إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 10% على األقل، 	 
أي ما يعادل ~ 0.8 مليار دوالر سنوًيا بناًء على تكاليف الوقود البالغة 40 

دوالًرا للبرميل. 

 	.MSAR® زيادة هوامش المصفاة بمقدار مماثل لما سبق من إنتاج

تنفيذ سريع في المصافي ومحطات الطاقة بتكلفة منخفضة، في غضون 12 	 
شهًرا.

خفض تكاليف الصيانة والتشغيل للمرافق )الشركة السعودية للكهرباء وشركة 	 
الشعيبة للمياه والكهرباء(.

إنتاج أنظمة الوقود والمزج ®MSAR في المملكة العربية السعودية )توظيف 	 
"اكتفاء"(.

تجربة Quadrise في المنطقة

ما هو حجم القيمة المحتملة المضافة؟
إنتاج إضافات ®MSAR في المملكة العربية السعودية )مشروع "اكتفاء"(، 	 

وهو استثمار بقيمة 200 مليون دوالر يؤدي إلى مبيعات جديدة بقيمة 0.8 مليار 
دوالر سنوًيا وفرص عمل في قطاع البتروكيماويات.

تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين، عادة بنسبة %30.	 

تقليل انبعاثات الرماد )بنسبة 50% أو أكثر(، بسبب احتراق الوقود بشكل أكثر 	 
كفاءة.

خفض محتوى كربون الرماد بشكل ملحوظ. مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف 	 
التخلص أو استعادة المعادن الثمينة من المنتجات الثانوية من النفايات، بما في 

ذلك الفاناديوم، والمطلوب في المملكة العربية السعودية لتصنيع ونشر بطاريات 
تخزين الطاقة المتجددة.

إمدادات مستقبلية محتملة ألساطيل الناقالت الوطنية، مما يقلل من تكاليف الوقود 	 
واالنبعاثات.

قامت Quadrise بعمل مكثف مع شركات الطاقة العالمية والمشغلين البحريين 
ُمصنعي المعدات األصلية للغاليات/الديزل لتوضيح أنه يمكن استخدام وقود 

®MSAR بشكل فعال، مع تغييرات محدودة في أنظمة معالجة الوقود التي تتيح 
التحول إلى الوقود التقليدي إذا لزم األمر. 

تفخر Quadrise  بأنها كانت نشطة في المنطقة، وفي المملكة العربية 
السعودية على وجه الخصوص، ألكثر من 10 سنوات. خالل هذا الوقت، 

شكلت Quadrise عالقات ممتازة مع الشركات الرئيسية في قطاعات التكرير 
 GE والطاقة / المرافق في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، بدعم من

 .Steam Power

في المملكة العربية السعودية، عملت Quadrise مع قسم تخطيط أنظمة الطاقة في 
شركة نفط الشمال لعدة سنوات، للتخطيط الستخدام ®MSAR وتطبيقه في المملكة 

العربية السعودية. في حين أثبت االستخدام التجاري للوقود نجاحه في الغاليات 
الحرارية الكبيرة، تم التخطيط لمشروع تجريبي للغاليات على نطاق تجاري في عام 
2018 ليثبت بشكل فعال ألصحاب المصلحة الفعالية في غالية 400MWe استناًدا 

إلى وقود ®MSAR المستورد من Cepsa في إسبانيا، حيث تم تركيب مرفق 
إنتاج ®MSAR من أجل تجربة ميرسك البحرية الناجحة. 

إن التقدم الكبير الذي أحرزته ِفرق العمل في المرفق الكهربائي لشركة نفط الشمال 
و Quadrise سيتيح إعادة تشغيل المشروع بسرعة:

تم االنتهاء من جميع االستعدادات الفنية واللوجستية لبدء إنتاج الوقود في المصفاة 	 
للتسليم إلى المملكة العربية السعودية. 

كانت جميع االتفاقات التجارية في شكلها النهائي؛	 

قام مصنعي المعدات األصلية للغاليات بالعمل لتحديد أداء خط األساس لمركبات 	 
الهيدروفلوروريفين للغالية الذي سيتم عليه معايرة أداء ®MSAR؛ و 

تم تصنيف وقود ®MSAR كفرصة في خطة المملكة العربية السعودية طويلة 	 
المدى.

تعمل Quadrise بجد مع مجموعة الخفرة القابضة منذ عام 2018 لتمكين مشروع 
إلنتاج وقود ®MSAR التجريبي في المملكة العربية السعودية، والذي تعتقد 

الشركات أنه سيقلل تكاليف التجربة األصلية بمقدار 20 مليون دوالر. في موازاة 
ذلك، اعترفت الشركة أن تقنية المستحلب تقلل من تكاليف الوقود واالنبعاثات.

 Aleph Commodities and مع شركة Quadrise في الكويت، تعمل
Hawazin Regional Trading Company )أحمد العتيبي و فيصل 

الخرافي( لتطوير مشاريع ®MSAR على االتفاقيات التجارية طويلة األجل إلنتاج 
 .MSAR® وتوريد تقنية

تعد تجربة الغاليات ذات المقياس التجاري هي المفتاح لتقدم االنتشار التجاري بناًء 
على األداء االقتصادي والبيئي المثبت لتقنية ®MSAR والوقود في المملكة العربية 

السعودية. في غضون 12 شهًرا من إكمال هذه التجربة، يمكن أن يكون االنتشار 
التجاري قيد التنفيذ، مما يوفر فوائد كبيرة ودائمة للمملكة العربية السعودية. 

10>
نشط في المنطقة لـ

سنوات

800 مليون دوالر +
 توفير الوقود سنوًيا في المملكة العربية السعودية
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أمریكا

 أوروبا الشرقیة / االتحاد السوفیاتي السابق

أفریقیا

 الشرق األوسط

ریدالینرآسیا

فري بوینت

یتومینا

خط میرسك

 - إیھ بي آي
بولي جیھ سي إل

 

جیھ جي سي

یونس معمار

الخفرة

الیف

ألف حوازین
(الخرافي)

فالكور

 شركة الغاز األوربیة
ماجور آند ریفینر

  
 

األنشطة المستقبلية

ملخص 

النشاط والشركاء العالميون ل 
Quadrise

كجزء من التزامنا تجاه المنطقة، تعمل Quadrise على ضمان إتاحة 
موقعها على اإلنترنت والمواد األساسية األخرى باللغتين العربية واإلنجليزية. 

تواصل Quadrise العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم فرصة ذات 
قيمة كبيرة، على المستويين اإلقليمي والعالمي. تخطط Quadrise لتقديم العروض 

في األحداث اإلقليمية لتسليط الضوء على فرص االستثمار في التقدم نحو مستقبل 
مستدام مع تعظيم قيمة موارد الوقود األحفوري، وخفض االنبعاثات وجذب االستثمار 

الداخلي. 

تتمتع كوادرايز بمدى عالمي، مع خط أنابيب لتطوير األعمال يغطي خمس قارات. 
تشمل المشاريع الجارية خارج منطقة الشرق األوسط ما يلي:

في المغرب، حصلت شركة Quadrise على عميل مجموعة تعدين وكيماويات 
دولية ستجري له تجربة تجريبية باإلضافة إلى تقديم دراسات هندسية مدفوعة 

األجر لتجارب تجارية أكبر في أحد مرافق العميل في المغرب. توجد اآلن معدات 
Quadrise ووقود ®MSAR للمرحلة األولى من هذه التجربة في المغرب ويظل 

تخطط المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام لتحول كبير في استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، في المدى المتوسط  ، سيظل النفط ذا قيمة كبيرة 

لالقتصاد كمصدر لتوليد اإليرادات واالحتفاظ بالوظائف. خالل هذا االنتقال، سيكون 
من المهم إدارة استخدام المرافق القائمة على النفط لتقليل التكاليف وزيادة قيم 

األصول إلى أقصى حد وإدخال المزيد من التحسينات في األداء البيئي. هناك العديد 
من الطرق التي يمكن أن تستجيب بها صناعات النفط والطاقة في المنطقة للتحديات، 

على الرغم من أن معظم الحلول هي مشاريع معقدة بمليارات الدوالرات وتستغرق 
سنوات عديدة في التنفيذ. 

فريق المشروع المشترك على اتصال منتظم لتحقيق تقدم في أنشطة المرحلة الثانية 
للتجارب على الوحدات التجارية الكبيرة للعميل.

في أمريكا الجنوبية، تعمل Quadrise مع شركة نفط وطنية وشركة طاقية على 
نشر تقنية ®MSAR لتوفير مدخرات كبيرة لكال الطرفين وإزالة الحاجة تماًما 

الستيراد المقطرات باهظة الثمن. 

في أمريكا الشمالية، تعمل Quadrise مع عدد من شركات المنبع الستخدام تقنية 
®MSAR لتعزيز تطوير أصول النفط الخام الحلوة أو البارافينية الثقيلة.

تستعد المملكة العربية السعودية لتكون في طليعة التحول إلى الطاقة المتجددة 
باستخدام تقنية ®MSAR من Quadrise؛ تقنية معيارية بسيطة ومنخفضة التكلفة 
يمكن تنفيذها في غضون عام واحد. تقدم MSAR®_technology عوائد سريعة 
إلى جانب تحسينات كبيرة في األداء البيئي، مما يخلق مساًرا مستداًما لمصادر الطاقة 

المتجددة - مما يحسن استخدام موارد الوقود األحفوري الحالية. 



Gillingham House 
38-44 Gillingham Street 

London, SW1V 1HU, UK

 الهاتف: 7321 7031 20 44+
الفاكس: 7339 7031 20 44+

info@quadrisefuels.com :استفسارات عامة 
ir@quadrisefuels.com :عالقات المستثمرين


