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مها مال حسين لـ »األنباء«: »صناعة الكيماويات« تعتزم تشييد 
مجمع ثالث لألوليفينات بقيمة تتراوح بين 3 و3.5 مليارات دينار

اجلديدة كجزء من اس����تراتيجية 
التوس����ع والتنمية املستدامة في 
صناعة البتروكيماويات لالستفادة 
من ثروات الكويت الطبيعية ضمن 
اس����تراتيجية متكامل����ة لتنويع 
الدخل ودع����م االقتصاد  مصادر 
الوطن����ي، خصوصا بعد النجاح 
العاملي املتميز الذي القته شركة 
ايكويت للبتروكيماويات التي متثل 
نتاج التعاون املتكامل بني شركة 
البترولية  الكيماوي����ات  صناعة 
وشركة داو للكيماويات وشركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
الكيماويات  القري����ن لصناع����ة 
البترولية. وأدى هذا اإلجناز العاملي 
إلى قيام هؤالء الشركاء وبالتعاون 
م����ع ش����ركة البت����رول الوطنية 
الش����ركات  إلى إطالق  الكويتية 
اجلدي����دة التي يتولى تش����غيل 

مصانعها شركة ايكويت.
شراكة  الشركة الكويتية للعطريات: 
محلية متتلك وفقها شركة صناعة 
الكيماويات البترولية نسبة %40، 
وشركة البترول الوطنية الكويتية 
نس����بة 40%، وش����ركة القري����ن 
لصناع����ة الكيماويات البترولية 

نسبة %20. 
 الشـركة الكويتية إلنتـاج البرازيلني: 
مملوكة بالكامل للشركة الكويتية 
للعطريات، وه����ي املالكة ملجمع 
العطريات بطاقة انتاجي���ة تصل 
الى 829 الف طن متري س����نويا 
م���ن مادة البرازيلني التي يت���م 
تس����ويقها إلى آسيا، وكذلك 393 
أل�������ف طن م���ن م����ادة البنزين 
املس����تخدم��ة ف����ي إنت����اج مادة 
الستايرين مونيمر من قبل الشركة 

الكويتية للستايرين.
شراكة   الشركة الكويتية للستايرين: 
عاملي���ة بني الش���ركة الكويتية 
للعطريات بنسبة 52.5% وشركة 
داو للكيماويات بنسبة %47.5، 
وهي املالكة ملصنع الستايرين 
مونيمر بطاقة انتاجية تصل الى 

450 الف طن سنويا. 
لالوليفينـات:  الكويتيـة  الشـركة   
شراكة عاملية بني شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بنس���بة 
42.5%، وشركة داو للكيماويات 
بنسبة 42.5%، وشركة بوبيان 
بنس���بة  للبتروكيماوي���ات 
القرين لصناعة  9%، وش���ركة 
الكيماويات البترولية بنس���بة 
6%. ومتتلك هذه الشراكة وحدة 
االيثيلني 2 بطاقة انتاجية 850 
الف طن سنويا ومصنع االيثيلني 
جاليكول 2 بطاقة انتاجية 600 

الف طن.

االخرى، ويشكل االيثلني جاليكول 
مادة أولية إلنتاج البوليستر وفي 
صناعة النس����يج والتعبئة، كما 
يس����تخدم كمذيب ومادة مانعة 
للتجمد باإلضافة الى العديد من 
تطبيقات الصناعية، ويستعمل 
البولي ايثلني على نطاق واس����ع 
في العديد من االستخدامات مثل 
شرائح التغليف وأكياس التسوق 
واكياس الشحن املقوي واحلاويات 

البالستيكية.

مصنع الستايرين

وقالت ان حجر األساس ملصنع 
الستايرين عام 2005 تكلف 610 
مالي����ني دوالر، موضحة ان مادة 
الستايرين تدخل في صناعة البولي 
ستايرين والعوازل واملطاط ومواد 
التغليف والعديد من الصناعات 

االخرى.
وأشارت الى ان تكلفة مصنع 
العطريات بلغت 2.1 مليار دوالر 
إلنت����اج البنزي����ن والبرازيل����ني 
املس����تخدم في إنتاج البوليستر 
لصناعة النسيج ومواد التعبئة، 
باإلضافة إلى وحدة أبراج تبريد 
مياه البح����ر بتكلفة قيمتها 200 
مليون دوالر، مشيرة الى انها تعد 
أول وحدة من نوعها في الكويت 
وتتميز بأثرها اإليجابي على سالمة 

البيئة البحرية.
وأوضح����ت ان����ه كان لتزامن 
تنفي����ذ هذه املش����اريع وتكاملها 
من حيث املوقع واالش����تراك في 
املراف����ق واخلدم����ات وعمليات 

البالغ  التشغيل والصيانة األثر 
في تخفي����ض التكلفة اإلجمالية 

بحدود 330 مليون دوالر.
ولفتت مال حسني الى ان تصميم 
وتنفيذ هذه املشاريع اعتمد على 
أحدث تكنولوجيا التصنيع ذات 
القدرة التنافسية العالية وأعلى 
مقاييس واش����تراطات السالمة 
والصح����ة والبيئة حيث أجريت 
دراسات بيئية قبل البدء في تنفيذ 
املشاريع وصل محيط مداها 20 
كيلومترا أخذت نتائجها باالعتبار 
عند تصميم وتنفيذ هذه املصانع 
لضمان عدم زيادة مستوى امللوثات 
القياس����ية  البيئية عن املعدالت 

الكويتية والعاملية املعتمدة. 

مؤسسات رائدة

هذا وحتتضن الكويت العديد 
الرائدة  العاملية  من املؤسس����ات 
في قط����اع البتروكيماويات التي 
الكويتية  الش����ركة  من أهمه����ا: 
للعطريات، والش����ركة الكويتية 
البرازيلني، والش����ركة  إلنت����اج 
الكويتية للستايرين، والشركة 
الكويتية لألوليفينات، حيث تعتبر 
هذه الشركات من أجنح خطوات 
الشراكة والتعاون التنموي املتكامل 
الكيماويات  بني ش����ركة صناعة 
البترولية وشركة داو للكيماويات 
وشركة البترول الوطنية وشركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
الكيماويات  القري����ن لصناع����ة 

البترولية. 
وقد أنش����ئت هذه الش����ركات 

أحمد مغربي
كشفت رئيس مجلس االدارة 
الكيماويات  في ش����ركة صناعة 
البترولية احدى شركات مؤسسة 
البترول الكويتية مها مال حسني 
أن الشركة تنوي إقامة مجمع ثالث 
لالوليفنات في الكويت باستثمارات 
تقدر ب� 3 إلى 3.5 مليارات دوالر، 
موضحة أن الشركة التزال جتري 
دراسات مستفيضة حول املشروع 
ومن ثم س����تقرر إعطاء الفرصة 
لشركات القطاع اخلاص للدخول 

في املشروع.
وأوضح����ت مال حس����ني في 
ل����� »األنباء« أن  تصريح خاص 
الشركة ستنتهي من هذه الدراسات 
خالل العام احلالي، متوقعة خالل 
الربع الرابع أن تتم عمليات البناء 
والتشييد للمصنع واالنتهاء من 
كل األعمال الالزمة خالل عام 2014 

أو 2015.
وبينت أن الش����ركة تقوم في 
الالزمة  الدراسات  البداية بإعداد 
للمصنع دون تدخ����ل أي طرف 
من حيث اجل����دوى االقتصادية 
من وراء املصنع وقيمته ونطاق 
عمله ومن ثم تقرر الشركة بعد 
ذلك مشاركة القطاع اخلاص حسب 
رغبة الشركات التي تفضل الدخول 

في حصص في املصنع.

إنتاج الغاز

وذكرت أن عملية التوسع في 
مصانع البتروكيماويات البد وان 
تسير بالتوازي مع إنتاج الكويت 
ان املصانع  الغ����از خاص����ة  من 
تستهللك كميات كبيرة ال تستطيع 
الكويت الوف����اء بها خالل الفترة 
احلالية، مشيرة الى أن التعاون 
الذي عقدته شركة نفط الكويت مع 
شركة شل العاملية لتطوير حقول 
الغاز في الكويت مؤشر جيد على 

زيادة إنتاج الكويت من الغاز.

إستراتيجية التوسع

وبينت مال حسني أن مصانع 
والس����تايرين   2 االوليفن����ات 
والعطري����ات أنش����ئت كج����زء 
التوس����ع في  من إس����تراتيجية 
البتروكيماويات لدعم االقتصاد 
الوطن����ي وتنويع مصادر الدخل 
لالس����تفادة من ث����روات الكويت 
ضمن خطط إستراتيجية متكاملة، 
مش����يرة إلى أن منتجات مجمع 
البتروكيماويات تلقى رواجا ممتازا 
في األس����واق العاملية السيما في 

األسواق الواعدة اآلسيوية.
وعن مصنع االوليفنات الثاني 
قالت مال حسني انه حجر األساس 
وضع في مارس 2005 حيث بلغت 
تكلفة املشروع اإلجمالية باإلضافة 
إلى توسعة مصنع البولي ايثلني 
في ايكويت 2.1 مليار دوالر، وقام 
بتنفيذ العقد العديد من املقاولني 
العامليني مثل فلور وفوستر ويلر 
باإلضافة إلى ع����دد من املقاولني 

احملليني كشركة اخلرافي.
وأشارت إلى أن ملكية مصنع 
االوليفنات الثاني تتوزع بني كل 
الكيماويات  من ش����ركة صناعة 
البترولية بنسبة 42.5% وشركة 
داو كيميكال 42.5% وشركة بوبيان 
للبتروكيماويات 9% وشركة القرين 
لصناع����ة الكيماويات البترولية 
6%، مشيرة إلى أن الوحدة تنتج 
850 أل����ف طن متري من االيثلني 
و600 ألف طن متري من االيثلني 
جليكول و225 ألف طن سنويا من 
البولي ايثلني، ويعتبر غاز اإليثان 

اللقيم إلنتاج االيثلني.
هذا ويستخدم االيثلني كمادة 
أولية لصناعة االيثلني جاليكول 
والبولي ايثلني ومشتقات االيثلني 

التوسع سيعتمد في األساس 
على حجم إنتاج الكويت من الغاز

5 مليارات دوالر تكلفة المجمع الجديد
مصنع األوليفينات الثاني
التكلفة: 2.1 مليار دوالر.

اإلنتاج: االثيلني واالثيلني غاليكول.
االس���تخدام: إلنتاج البوليس���تر في صناعة النس���يج 

والتعبئة.
مصنع الستايرين

التكلفة: 610 ماليني دوالر.
اإلنتاج: مادة الستايرين.

االس���تخدام: إلنتاج املواد العازلة وصناعة الس���يارات 
وااللكترونيات والكهربائيات.

مصنع العطريات
التكلفة: 2.1 مليار دوالر.

االنتاج: البنزين والبرازيلني.
االس���تخدام: انتاج البوليس���تر لصناعة النسيج ومواد 

التعبئة.
وحدة أبراج تبريد مياه البحر
التكلفة: 200 مليون دوالر.

الهدف: سالمة البيئة البحرية.

االنتهاء من دراسة المشروع العام الحالي وأعمال بناء المصنع تنتهي 2014 - 2015

لقطة تذكارية لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مع قيادات القطاع النفطي عقب افتتاح املجمع اجلديد

مها مال حسني تقدم هدية تذكارية لصاحب السمو األمير على هامش افتتاح املجمع اجلديد

مها مال حسني

صاحب السمو األمير تقدم احلضور الكبير في افتتاح املجمع اجلديد للبتروكيماويات

50 مليون 
ساعة عمل آمنة

بينت مال حس����ني أن مشاريع 
مجمع البتروكيماويات التي افتتحها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تضم 3 مصانع رئيس����ية 
ه����ي االوليفنات 2 والس����تايرين 
والعطريات، حي����ث كان لتزامن 
تنفيذ هذه املشاريع وتكاملها من 
املرافق  حيث املوقع املشترك في 
واخلدمات وعمليات التصنيع أثرا 
في خفض التكلفة اإلجمالية بحدود 
330 مليون دوالر. واشارت إلى أن 
هذه املنشات تتمتع بالكفاءة العالية 
ومراعاتها ملتطلبات السالمة واألمن، 
م���ما أدى إلى حتقيق 50 مليون 
س����اعة عمل آمنة دون حدوث أي 

حوادث تعرقل سير العمل.


