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االنتهاء من دراسة إنشاء 
المصنع الثالث لألوليفينات 
نهاية العام الحالي

ملنتجات الشركة وتشغيل املصانع حسب ما هو مخطط له.
ما الطاقة التشغيلية ملصنع العطريات حاليا؟

تبلغ الطاقة التشغيلية ملصنع العطريات 780 الف طن متري من 
منتج البارازيلني و370 الف طن متري من البنزين، وسيتم تسويق 
منتج البنزين في الكويت، حيث سيتم تزويد املنتج ملصنع الستايرين 
كمادة اولية لتصنيع الستايرين، أما بالنسبة ملنتج البارازيلني فإن 
الس���وق املستهدفة لهذا املنتج هي االسواق اآلسيوية وخاصة شرق 

وجنوب شرق آسيا.

العوائد المتوقعة لمجمع ايكويت

م��ا العوائ��د املتوقعة ملجمع مصان��ع ايكويت 1 وايكويت 2 بالنس��بة 
للشركة خالل العام احلالي؟

نتوقع عوائد جيدة ملصان���ع األوليفينات في الكويت املمثلة في 
ش���ركة ايكويت للبتروكيماويات والش���ركة الكويتية لألوليفينات 

خالل العام احلالي.
ما رأسمال شركة صناعة الكيماويات البترولية حاليا؟ وهل هناك نية 

لزيادة رأسمال الشركة لتغطية عمليات التوسع؟
يبلغ رأسمال ش���ركة صناعة الكيماويات البترولية 600 مليون 

دينار، وال توجد نية لزيادة رأسمال الشركة في الفترة احلالية.
ما آخر تطورات عمليات الدمج بني ايكويت 1 و2 حتت مسمى »ايكويت 

الكبير«؟

في البداية، هل هناك اعادة تس��عير للغاز بالنس��بة ملصانع األسمدة 
والبتروكيماويات للشركة؟

في احلقيقة هناك خلط كبير في الصحافة بش���أن تسعير الغاز، 
فالصحافة ركزت على اعادة تس���عير الغاز ملصانع ش���ركة ايكويت 
وهذا غير صحيح، ألن هذه اتفاقيات سرية وملزمة وقعتها مؤسسة 
البترول الكويتية ممثلة في ش���ركة صناعة الكيماويات البترولية 
وش���ركة ايكويت لتزويد االخيرة بالغاز املطلوب لتشغيل املصانع، 
وهذه االتفاقيات من املس���تبعد التعديل عليها، كما ان اللجنة الفنية 
التي تشكلت لدراسة اعادة تسعير الغاز ملصانع االسمدة ومصافي 
شركة البترول الوطنية الثالث فقط والهدف من هذا االجراء هو ترشيد 
استهالك غاز امليثان وحتفيز هذه املصانع لزيادة ادائها التشغيلي.

مشاريع الخطة الخمسية

ما حجم مشاريع الشركة ضمن اخلطة اخلمسية؟
يقدر حجم مشاريع صناعة الكيماويات البترولية بنحو 10 مليارات 
دوالر خالل اخلطة اخلمسية وتتركز هذه املشاريع في إقامة مصنع 
ثال���ث لألوليفين���ات باإلضافة الى إقامة مصف���اة للنفط في الصني 
بالتعاون مع ش���ركة البترول العاملية، وللعلم فإن معظم مساهمات 
الشركة في مصانع البتروكيماويات تكون بتمويل من البنوك، وخير 
دليل على هذا األمر هو مشاركة الشركة في مصانع األوليفينات الثاني 

والستايرين كان 80% من حصة الشركة بتمويل من البنوك.
ماذا عن خطط الشركة إلنشاء 
وما  لألوليفين��ات؟  ثال��ث  مصنع 
املدى الزمني املخطط للمش��روع 

وقيمته؟
مت االنتهاء من دراسة اجلدوى 
الفني���ة واالقتصادي���ة األولية 
ملشروع األوليفينات الثالث ومت 
تقدميها ملؤسسة البترول الكويتية 
وجار العمل معا الستكمال كافة 
التفاصي���ل واملعلومات الالزمة 
قب���ل املضي قدما في الدراس���ة 
التفصيلية، هذا وحسب اخلطة 
اخلمسية للشركة فمن املتوقع ان 
يبدأ تشغيل األوليفينات الثالث 
في س���نة 2016 وجتري الشركة 
دراس���ات متقدمة مع مؤسس���ة 
البترول الختي���ار افضل انواع 
اللقيم ملصنع األوليفينات الثالث 
حيث سيعتمد على أنواع متعددة 
م���ن اللقيم وهي الغ���از ومواد 
هيدروكربوني���ة اخرى، كما ان 
الشركة تدرس املكان احملدد إلقامة 
املصنع وهو في الغالب سيكون 
الش���عيبة  او  الزور  في منطقة 
الصناعية، ونتوقع االنتهاء من 
هذه الدراسات مع »املؤسسة« نهاية 
العام احلالي واالتفاق النهائي مع 
الشركاء االستراتيجيني والذين 
سيكونوا في الغالب شركة داو 
كيميكال وبوبيان للبتروكيماويات 

والقرين.
كم تبل��غ امليزانية التش��غيلية 
البترولية  الكيماوي��ات  لصناع��ة 
خ��الل الع��ام اجلدي��د؟ وم��ا هي 
صناع��ة  ملس��تقبل  توقعاتك��م 

الكيماويات البترولية؟
تتوقع الشركة حتقيق ارباح 
صافي���ة خ���الل الس���نة املالية 
2011/2010 من عملياتها املباشرة 
ف���ي صناعة االس���مدة والبولي 
بروبيلني ومن ارباح الش���ركات 
املساهمة فيها مبا يعادل 90 مليون 
دينار في حال استمرار معدالت 
االسعار احلالي السائدة في السوق 

جار العمل على استكمال مراجعة املتطلبات القانونية والتحضير 
للتقدم بطلب الدمج للجهات املختصة بعد االتفاق مع كافة الشركاء، 

ونتوقع االنتهاء من هذا األمر خالل العام احلالي.

مصفاة الصين

إلى أين وصلت املباحثات حول انشاء مصفاة لتكرير النفط في الصني 
بالتع��اون مع البترول العاملية؟ وهل مت اختيار الش��ريك االس��تراتيجي 

لتنفيذ املشروع؟ وما اجلدول الزمني املوضوع للمصفاة؟
مت االنتهاء من دراسة اجلدوى للمشروع والدراسة البيئية حيث 
مت تقدميه���م الى هيئ���ة االصالح والتنمية الصيني���ة، ومن املتوقع 
احلصول على املوافقة النهائية من احلكومة الصينية مع نهاية 2010 

او بداية 2011.
ومازالت املؤسسة متمثلة في شركاتها )شركة البترول الكويتية 
العاملية وش���ركة صناعة الكيماوي���ات البترولية( جتري احملادثات 
الضرورية الختيار الشريك املناسب، ومن املتوقع االنتهاء من املشروع 

وبداية التشغيل في 2015.
ما أهم اجنازات ش��ركة صناعة الكيماوي��ات البترولية خالل املرحلة 

املاضية؟ وما أهم اخلطط املوضوعة للشركة للمرحلة املقبلة؟
تبرز اهم اجنازات الشركة خالل الفترة املاضية بالتوسع في مجال 
البتروكيماويات، ومت تتويج هذه االجنازات برعاية وحضور صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد حلفل افتتاح مشاريع الشركة 
اجلديدة والت���ي بلغت تكلفتها 
االجمالية نحو 5 مليارات دوالر 
في فبراير 2010 وهي على النحو 

التالي:
األوليفين���ات  مش���روع   �

الثاني.
� مشروع العطريات.
� مشروع الستايرين.

أما بالنسبة للخطط املستقبلية 
للشركة، فتقوم اس���تراتيجية 
الش���ركة على السعي للنمو في 
صناعة البتروكيماويات من خالل 
التوسع في مشاريع األوليفينات 
والعطريات والدخول في صناعة 
البتروكيماوي���ات املتخصصة، 
وكذلك تعزيز التكامل مع انشطة 
مؤسسة البترول الكويتية داخل 
وخارج الكوي���ت ومن اهم هذه 

املشاريع:
األوليفين���ات  مش���روع   �

الثالث.
� مش���روع الصني )مشروع 
متكام���ل بني نش���اطي التكرير 

والبتروكيماويات(.
� مش���روع األوليفين���ات في 
مناطق تتوافر فيها املواد اللقيمة 

ملثل هذه املشاريع.
كما مت حتديد االستحواذ على 
حصص في بعض الشركات محليا 
وعامليا في استراتيجية الشركة 
كاحدى الوس���ائل املمكنة للنمو 
البتروكيماويات،  في صناع���ة 
الش���ركة  وهذا كله يتطلب من 
اهمية تطوي���ر كوادرها العاملة 
والعمليات االخرى املساندة لدعم 
هذه االس���تراتيجية، وهذا ما مت 
حتديده بالفعل والتركيز عليه 

في برامجها.
ما ابرز التحدي��ات التي تواجه 

الشركة خالل املرحلة املقبلة؟
تتمثل أب���رز التحديات التي 
الش���ركة ف���ي توفير  تواجهها 
االمكان���ات املطلوب���ة لتنفي���ذ 

إعادة تسعير الغاز 
ستكون لمصانع األسمدة 
ومصافي »البترول الوطنية« 
وليست لمصانع »إيكويت«

600 مليون دينار رأسمال 
الشركة وال توجد نية 
لزيادة رأسمالها 
في الفترة الحالية

 2% حصة الشركة 
من إنتاجها المباشر 
أو إنتاج شركاتها التابعة 
من البتروكيماويات 
في األسواق اآلسيوية

رئيس مجلس اإلدارة حـوار
لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية 
في حوار لـ »األن باء«

مها مال حسين: 10 مليارات دينار قيمة مشاريع
»الكيماويات البترولية« خالل الخمس سنوات المقبلة
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أحمد مغربي

بنبرة »الثقة« والطموح في غد أفضل لصناعة البتروكيماويات احمللية تؤكد رئيس مجلس االدارة في ش�ركة صناعة الكيماويات البترولية 

مها مال حسني أن املرأة الكويتية قادرة بامتياز على إدارة هذه الصناعة املهمة. 

مال حسني التي حتظى بشهرة واسعة ليس على املستوى احمللي فقط، بل على املستويني اخلليجي والعاملي أيضا، هي املرأة الوحيدة 

التي وضعت »مؤسسة البترول« ثقتها الكاملة فيها لتمسك بزمام ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الكويت، وقد جنحت رغم املطبات واألمواج 

العاتية في إثبات ذاتها وأعطت منوذجا لقدرة املرأة الكويتية على تخطي جميع املعوقات والصعوبات وبلوغ النجاح. 

في حوار شامل ل� »األنباء« مع مها مال حسني اتسم بالتحدي جتاه كل  من شكك في قدرات الشركة خالل الفترة املاضية، اكدت مال حسني 

ان قيمة مشاريع صناعة الكيماويات البترولية في اخلطة اخلمسية تقدر ب� 10 مليارات دينار وتتركز معظمها في اقامة مصنع ثالث لالوليفينات 

باالضافة الى اقامة مصفاة للنفط في الصني بالتعاون مع شركة البترول العاملية. وقالت ان الشركة انتهت من دراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية 

االولية ملش�روع االوليفينات الثالث ومت تقدميها ملؤسسة البترول الكويتية وجار العمل معا الستكمال جميع التفاصيل واملعلومات الالزمة 

قبل املضي قدما في الدراس�ة التفصيلية، حيث من املقرر ان تنتهي هذه الدراس�ات خالل العام احلالي ويتوقع ان يبدأ تشغيل املصنع في 

2016. واوضحت ان هناك خلطا كبيرا في الصحافة بشأن اعادة تسعير الغاز، فالصحافة ركزت على اعادة تسعير الغاز ملصانع شركة ايكويت 

وهذا غير صحيح، خاصة انها اتفافيات س�رية وملزمة وقعتها مؤسس�ة البترول الكويتية ممثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة 

ايكويت لتزويد االخيرة بالغاز املطلوب لتش�غيل املصانع، وهذه االتفاقيات من املستبعد التعديل عليها، كما ان اللجنة الفنية التي تشكلت 

هدفها دراسة اعادة تسعير الغاز ملصانع االسمدةد التابعة للشركة ومصافي شركة البترول الوطنية الثالث فقط والهدف من هذا االجراء هو 

ترشيد استهالك غاز امليثان وحتفيز املصانع لزيادة ادائها التشغيلي، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

مها مال حسين
)اسامة البطراوي( مال حسني متحدثة للزميل احمد مغربي 

املشروع: خفض غاز األمونيا
الهدف من املشروع: منع االنبعاث لغاز األمونيا في األحوال 
غير الطبيعية إلى اجلو ويتم من خالله حرق أي تسرب قبل 

إرساله للجو.
املشروع: دراسة وضع املياه اجلوفية والتربة بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 

العلمية.
الهدف من املشروع: التأكد من جودة املياه اجلوفية ووضع 

خطط ملعاجلة تلك املياه في حالة وجود تلوث.
املشروع: فصل النفايات الورقية. 

الهدف من املشروع: إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى 
بالتعاون مع شركات محلية.

املش�روع: دراس�ة تقييم الهواء في مصانع الش�ركة بالتعاون مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية.

الهدف من املشروع: التأكد من جودة الهواء اجلوي وخلوه 
من أي تلوث ناجم عن املصانع.

املشروع: تطوير معدات حتميل اليوريا في البواخر وزيادة الطاقة التحميلية.
الهدف من املشروع: استبدال معدات التحميل بأخرى متطورة 

من أجل التقليل من نس���بة غبار اليوري���ا املصاحب لعملية 
التحميل في امليناء.

املشروع: تس�خني مفاعل مصنعي اليوريا الثاني والثالث ببخار املاء بدال من ثاني 
أكسيد الكربون.

الهدف من املشروع: للتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون إلى الهواء اجلوي.

املش�روع: تركيب جهاز قياس مس�تمر على مخارج وحدات التحبيب ملصنعي 
.)B(و )A( يوريا

الهدف من املش���روع: قياس نسبة غبار اليوريا واألمونيا 
املنبعثة للجو بصفة مستمرة وأكثر دقة.

أهم الشهادات التي مت احلصول عليها أو جتديدها في مجال حماية البيئة:
 .14001-EMS ISOشهادة نظام إدارة البيئة �

.9001 -QMS ISO شهادة نظام إدارة اجلودة �
 18001 -ISO اإلعداد لشهادة نظام إدارة الصحة والسالمة �

.OHSAS
تقليل نس���بة النفايات اخلاملة بنسبة أكثر من 5% خالل 

عام 2007 ولغاية 2009.

1- مشروع الصني: 
يتم العمل حاليا جنبا إلى جنب مع شركة البترول الكويتية 
العاملية )KPI( الزميلة إلنش����اء مصف����اة لتكرير النفط بالتكامل 
مع مجمع إلنتاج البتروكيماويات، وذلك مبش����اركة موزعة على 

النحو التالي: 
مؤسس����ة البترول الكويتية وش����ركائها بنسبة 50% وميثل 

املؤسسة كل من: 
.KPI شركة البترول العاملية -

.PIC شركة صناعة الكيماويات البترولية -
.%50 SINOPEC شركة سنوبيك الصينية 

مت االنتهاء من دراسة األسواق العاملية والصينية املقدمة من 
مستشاري املشروع. مت االنتهاء من دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروع من قبل الشركات الهندسية الصينية والعاملية املتعاقد 
معها، وجار العمل على مراجعتها لتقدمي الدراسة النهائية للمشروع. 
جار حتضير الدراس����ات البيئية مع عدة جهات مت التعاقد معها 
لغرض املشروع. جار اإلعداد ملتطلبات املوافقات الرسمية للمشروع 

والتراخيص الالزمة للمضي قدما بإجراءات املشروع حسب املتطلبات 
احمللية الصينية، وذلك بعد احلصول على املوافقات الالزمة. مت 

توقيع مذكرتي تفاهم في 26 أكتوبر 2009 خاصة باملشروع: 
� مذكرة التفاهم األولى بني كل من: KPC ومقاطعة كواجن دوجن 

وشركة سنوبيك.
� مذكرة التفاهم الثانية بني كل من: KPI، PIC، Sinopec، وحكومة 

مدينة جاجن جياجن.
� منتجات املشروع من البتروكيماويات تتمثل في إنتاج: بولي 

بروبيلني، بولي إيثيلني واإليثيلني جاليكول.
2- مشروع ڤيتنام للبتروكيماويات

في إطار السعي لتدعيم التكامل بني عمليات التكرير وعمليات 
الصناعة البتروكيماوية، فقد جرى التنسيق مع شركة البترول 
العاملية KPI إلنشاء مجمع بتروكيماويات متكامل مع مصفاة مبستوى 
عاملي ف����ي ڤيتنام والذي يضم منتجات منه����ا البولي بروبيلني، 
البرازيل����ني والبنزين، بحيث تقوم ش����ركة صناعة الكيماويات 

البترولية بتسويق منتج البولي بروبيلني.

المشاريع البيئية للشركة

المشاريع المستقبلية للسنوات المقبلة
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استراتيجية الشركة ومن أهمها:
� توفير مواد اللقيم ملش���اريع البتروكيماويات، لذلك نتطلع الى 
االستكش���افات اجلديدة للغاز آملني أن تكون مساعدة لتوفير الغاز 

الالزم للمشاريع املستقبلية.
� توفير األراضي الصناعية املؤهلة باخلدمات األساسية.

� احلاجة إلى سرعة اتخاذ القرار من اجلهات املختصة في بعض 
املشاريع للمضي قدما في تنفيذها.

� تكامل األنش���طة املس���اندة ف���ي الدولة مع خط���ط وطموحات 
القطاع.

الطلب على البتروكيماويات

انخفض الطلب على البتروكيماويات في أسواق شرق آسيا، ومع ذلك 
لم تخفض الشركة إنتاجها.. فلماذا؟

أدت األزم���ة املالية العاملية الى انخف���اض الطلب على املنتجات 
البتروكيماوية في األسواق اآلسيوية، مما أدى الى انخفاض أسعار 
هذه املنتجات، مما س���بب بعض الضغوط عل���ى املنتجني وقدرتهم 
التنافسية، وملا تتمتع به منتجات شركاتنا من قدرات تنافسية جيدة 

فقد استمرت في تزويد السوق العاملي باملنتجات البتروكيماوية.
هن��اك العديد من املصانع اخلليجية دخل��ت في خط اإلنتاج وأحدثت 
فائضا في املعروض، فهل لديكم مخاوف بهذا الشأن؟ وما حصة الشركة 

في قطاع البتروكيماويات ألسواق 
شرق آسيا؟

تعتبر منطقة اخلليج العربي 
من أهم املناطق املنتجة واملصدرة 
للم���واد البتروكيماوي���ة نظرا 
لتوافر املواد اللقيم مما يزيد من 
التنافس في األسواق العاملية وقد 
يؤدي ه���ذا الفائض الى التأثير 
على مع���دالت العرض والطلب 
عند بدء اإلنتاج وتأثر األسعار 
باالنخفاض، لك���ن على املديني 
املتوسط والبعيد مازالت األسواق 
حتتاج ه���ذه املنتجات، وتقوم 
الشركة بدراسة العرض والطلب 
على املنتجات قبل اتخاذ القرار 
باملضي قدما في تنفيذ املشاريع 
لضمان حتقيق هذه املش���اريع 
الربحية والقدرة التنافسية مع 
باقي املنتجني، وجتدر اإلشارة الى 
استمرار الطلب العاملي للمنتجات 
البتروكيماوي���ة، وتبلغ حصة 
الش���ركة من إنتاجها املباشر أو 
انتاج شركات املشاركة في األسواق 
اآلسيوية للبتروكيماويات نحو 
2%، وتضع الشركة نصب أعينها 
زي���ادة حصتها ومش���اركاتها 
املختلفة من املبيعات في السوق 

اآلسيوية.
أعلنت��م مؤخ��را ع��ن إع��داد 
نظام  إنش��اء  لدراس��ة  الش��ركة 
لتح���دي��د ف��رص التكام�����ل 
املس��تقبلية املتاحة بني نش��اطي 
فإلى  والبتروكيماويات  التكري��ر 

أين وصلت هذه الدراسة؟
بناء على توجيهات اخلطة 
ملؤسس���ة  اإلس���تراتيجية 
الكويتي���ة، ف���إن  البت���رول 
التكامل بني نش���اطي التكرير 
والبتروكيماويات يعد وسيلة من 
وسائل النمو والتوسع لنشاط 
البتروكيماوي���ات، وم���ن هذا 
املنطلق مت حتديد فرص التكامل 
املستقبلي�����ة بني نشاط����ي 
التكرير والبتروكيماويات حيث 

يج�����ري دراستها وتنفي�ذه���ا.

حصص استراتيجية

هل جتري الشركة دراسات لالستحواذ على حصص إستراتيجية في 
بعض شركات البتروكيماويات العاملية؟

مت حتديد االستحواذ في إستراتيجية الشركة كوسيلة من الوسائل 
املمكنة للنمو في صناعة البتروكيماويات، لذلك تقوم الشركة بدراسة 
آخر تطورات أسواق البتروكيماويات إليجاد فرص استثمارية جديدة 
بصورة دائمة لتقوية وتعظيم مركز الشركة، أما بخصوص مصنع 
داهاج الهندي للبتروكيماويات فال توجد أي مفاوضات من قبلنا مع 

هذه الشركة.
أهم املشاريع البيئية التي نفذتها الشركة خالل الفترة املاضية؟

واصلت الش���ركة جهودها بااللتزام واحملافظة على البيئة، وذلك 
بتنفيذ عدة مشاريع بيئية أهمها تشغيل مشروع وقف انبعاث غاز 

األمونيا من مصانع األسمدة.
كما مت جتديد ش���هادة اآليزو للبيئ���ة ISO 14001 واخلاص بنظام 
اإلدارة البيئية، ونالت الشركة جائزة االحتاد العربي لألسمدة للصحة 

والسالمة والبيئة.

الشركات الخليجية

كيف تتعامل الشركة مع الشركات اخلليجية العاملة في مجال صناعة 
بينهما  فيما  للتنسيق  الكيماويات 
جتاه األسواق العاملية، وهل هناك 

رؤية في هذا الشأن؟
قامت الشركات اخلليجية العاملة 
في مجال صناعة الكيماوي�������ات 
بإنش����اء االحتاد اخلليجي ملصنعي 
البتروكيماوي���ات والكيماوي���ات 
)GPCA(، وته����������دف هذه املنظمة 
الى تشجيع تبادل املع�����ارف واآلراء 
واخلبرات واملمارسات العاملية في 
البتروكيماوي���ات ورعاية  مجال 
برنامج املسؤولية االجتماعي����ة، 
وتطوير العالقات البينية والعالقات 
مع املنظمات الدولية وكلها أهداف 

غير جتارية.
ملاذا ال تكون هناك إستراتيجية 
مش��تركة ب��ني ال��دول اخلليجية 
الفاعلة ف��ي صناع��ة الكيماويات 
للتكامل فيم��ا بينها لتحقيق نوع 

من التحكم في األسواق العاملية؟
الربحية  نتيج����ة للطبيع����ة 
والتنافسية لنشاط البتروكيماويات، 
فانه من الصعب إيجاد إستراتيجية 
مشتركة للدول اخلليجية تتعلق 
بالبتروكيماوي����ات، لك����ن وجود 
منظمة GPCA والعمل على ترسيخ 
دورها في تبادل اخلبرات واملعرفة 

بداية جيدة.
ما موقع الش��ركة والش��ركات 
العامل��ة ف��ي صناعة  اخلليجي��ة 
الكيماوي��ات جت��اه مجم��ل هذه 

الصناعة على املستوى العاملي؟
إن الشركات اخلليجية تتبوأ 
حاليا مراك���ز متقدمة في هذه 
الصناعة على املستوى العاملي، 
الش���ركات اخلليجية  وبعض 
ال���ى االس���تثمار في  اجتهت 
هذه الصناعة مبناطق أخرى 
بالعالم عن طريق مشاريع أو 
استحواذات، هذا ومن املتوقع 
املقبلة ان تكون  في السنوات 
هي املص���در األول للمنتجات 
البتروكيماوية على املستوى 

العاملي.

90 مليون دينار أرباح الشركة الصافية المتوقعة خالل 
السنة المالية 2011/2010 من عملياتها المباشرة

مليارات دوالر 
كلفة مجمع 

البتروكيماويات 

الطاقة التشغيلية لمصنع العطريات 
تبلغ 780 ألف طن متري من منتج البارازيلين 

و370 ألف طن متري من البنزين
تتمة المنشور ص46

أوال: مصنع األوليفينات الثاني
التكلفة: 2.1 مليار دوالر

اإلنتاج: اإليثيلني واالثيلني غاليكول
االس�تخدام: إلنتاج البوليستر في صناعة 

النسيج والتعبئة

ثانيا: مصنع الستايرين
التكلفة: 610 ماليني دوالر
اإلنتاج: مادة الستايرين

االس�تخدام: إلنتاج املواد العازلة وصناعة 
السيارات واإللكترونيات والكهربائيات.

ثالثا: مصنع العطريات
التكلفة: 2.1 مليار دوالر

اإلنتاج: البنزين والبارازيلني
االستخدام: إنتاج البوليستر لصناعة النسيج 

ومواد التعبئة.
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أرقام من اللقاء

في المائة

مليون دينار

مليارات دوالر

ألف طن متري

مليون دينار

من حصة الش�ركة ف�ي مصن�ع االوليفينات الثان�ي مت متويلها من 
البنوك.

املالي�ة  الس�نة  ف�ي  املتوقع�ة  الصافي�ة  الش�ركة  أرب�اح 
.2011/2010

التكلف�ة اإلجمالي�ة ملش�روع االوليفين�ات الثان�ي والعطريات 
والستايرين.

الطاقة التشغيلية ملصنع العطريات من منتج البارازيلني و370 ألف 
طن متري من منتج البنزين.

العام املستهدف لتشغيل مصنع األوليفينات الثالث.

رأسمال شركة صناعة الكيماويات البترولية.
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المشاريع الداخلية 
خالل السنوات الثالث األخيرة

مت اس����تكمال العمل في املش����اريع الكبرى لش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية، وهي العطريات واألوليفينات والستايرين. 
حيث دخلت مصانعها حيز اإلنتاج اعتبارا من العام 2009 وذلك 

على النحو اآلتي:
1- مت تشغيل وحدات اإلنتاج للشركة الكويتية لألوليفينات ))TKOC، والتي 
تشتمل على وحدة إلنتاج اإليثيلني 850 ألف طن/سنويا واإليثيلني جاليكول 600 

ألف طن/سنويا، والبولي إيثيلني 300 ألف طن/ سنويا. 
2- قامت الشركة الكويتية للعطريات ببدء التشغيل لوحداتها اإلنتاجية املوزعة 

على شركتي:
- الشركة الكويتية لصناعة البرازيلني )KPPC(: مت تشغيل 
وحدات الش����ركة الكويتية لصناع����ة البرازيلني وهي مملوكة 
بنس����بة 100%  للش����ركة الكويتية للعطريات في الربع األخير 

من عام 2009.
- البرازيلني بطاقة إنتاجية 781 ألف طن سنويا.
- البنزين بطاقة إنتاجية 373 ألف طن سنويا.

تتوزع نسبة املشاركة على الشركاء على النحو التالي:
- شركة صناعة الكيماويات البترولية: %40

- شركة البترول الوطنية الكويتية: %40
- شركة القرين لصناعة البتروكيماويات: %20

:)TKSC(الشركة الكويتية للستايرين
 ،)TKSC( مت تشغيل مصنع الش����ركة الكويتية للستايرين
والتي تشتمل على وحدة إلنتاج الستايرين بطاقة إنتاجية 450 

ألف طن/سنويا من منتج الستايرين.
3- مشروع األوليفينات الثالث:

في ضوء استراتيجية الشركة للتوسع في مجال البتروكيماويات، 
وحس����ب اخلطة املعتمدة نورد لكم تقدم سير العمل مبشروع 

األوليفينات الثالث:
مت البدء بالدراسة األولية إلنشاء مجمع األوليفينات الثالث 
ف����ي الكوي����ت وفق ما يتوافر م����ن مواد لقيم مناس����بة لتنفيذ 

املشروع.
4- دراسة التكامل بني عمليات التكرير والبتروكيماويات:-

في إطار السعي لتدعيم التكامل بني عمليات التكرير وعمليات 
الصناعة البتروكيماوية، فقد مت االنتهاء من دراسة إنشاء نظام 
وآلية لتحديد فرص التكامل املس����تقبلية املتاحة بني نش����اطي 
التكرير والبتروكيماويات، حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة 
من التوصيات واملش����اريع، والتي ب����دء العمل بها بتوجيه من 
مؤسس����ة البترول الكويتية وبالتنس����يق بني كل من شركتي 
البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، 
ويجري حاليا دراس����ة بعض املش����اريع لالتفاق على تنفيذها 

باملستقبل القريب. 


