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The Salt and Chlorine plant operations started more than 
50 years ago to supply the desalination and electricity 
stations with Chlorine. Ever since being acquired by 
Al-Kout Industrial Projects (AIP) Group in 2000, the 
plant has expanded by having new machinery and 
equipment added to increase capacity and realize more 
than triple its original output. We have also updated our 
performance management and people model to include 
shared objectives, and we have linked our values to our 
competency framework. 

We continue to grow our portfolio of businesses, 
and have established and acquired 6 wholly-owned 
subsidiaries, which include a petrochemicals company, 
a Chlor-Alkali business in the UAE, a chemical trading 
and service business, and businesses which oversee 
water and wastewater treatment and the distribution 
of industrial materials and equipment. Our strategic 
acquisitions help serve an expanding customer portfolio 
and cross-border growth into new markets. This has 
resulted in solid �nancial and asset growth, despite 
the challenges of the global economic environment. 
We have exceeded expectations, surpassed targets and 
excelled across all areas of the business with a continued 
vibrant outlook for future growth. 

AIP is focused on delivering its strategic objectives:

• To be the number one supplier of Chlor-Alkali and 
related derivatives in the GCC, MENA region and 
beyond.

• To provide our customers with relevant and catered 
chemical products and technical service solutions, 
which includes design, construction, optimization, 
operational and maintenance services.

• To deliver professional customer service with an 
emphasis on collaboration.

• To operate state-of-the-art facilities while adhering 
to health, safety and environmental stewardship 
standards.

• To ensure continuous improvement and realize 
operational e�ciencies.

• To develop a culture of ownership amongst our 
employees.

• To apply governance best practices and ful�ll our 
obligation and responsibility to society.

• To deliver superior returns to our shareholders.

From our vision to our values, we aim to deliver on our 
ambition to realize leadership in the Chlor-Alkali industry 
and related technical services in the region and beyond. 
We continue to seek strategic growth opportunities. We 
trust that the future will continue to bring sustainable 
growth, tangible performance, and most importantly, 
the prosperity of a society and region we so passionately 
cater to.

About Us



بــدأت العمليــات المتعلقــة بمصنــع الملــح والكلــور منــذ أكثــر مــن 
٥٠ عامــًا وذلــك مــداد محطــات تحليــة الميــاه والكهربــاء بالكلــور.  
 (AIP) ومنــذ أن اســتحوذت مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة
ــع  ــعة المصن ــت توس ــد تم ــات، فق ــك المحط ــى تل ــام ٢٠٠٠ عل ــي ع ف
مــن خــالل إضافــة آالت ومعــدات جديــدة لزيــادة الســعة انتاجيــة 
وتحقيــق أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف إنتاجــه ا©صلــي. فضــًال عــن قيــام 
الشــركة بتحديــث نمــوذج تقييــم ا©داء ل°فــراد ليشــمل مابيــن 

ــن. ــة للموظفي ــداف الفردي ــركة وا©ه ــداف الش أه

اســتثمارية  المحفظــة  تنميــة  فــي  اســتمرار  منطلــق  ومــن 
ــوت  ــركة الك ــة لش ــركات التابع ــدد الش ــادة ع ــم زي ــد ت ــركة فق للش
عــن طريــق تأســيس شــركات جديــدة باضافــة إلــى اســتحواذ 
علــى شــركات أخــرى مملوكــة بالكامــل لشــركة الكــوت للمشــاريع 
وشــركة   ، للبتروكيماويــات  شــركة  تشــمل  والتــي  الصناعيــة 
المتحــدة،  العربيــة  امــارات  القلــوي فــي دولــة  الكلــور  لمشــروع 
إلــى  باضافــة  والخدمــات،  الكيميائيــة  المــواد  لتجــارة  وشــركة 
الصحــي  الميــاه والصــرف  التــي تشــرف علــى معالجــة  الشــركات 
ــاعد  ــركات ستس ــذه الش ــة. وه ــدات الصناعي ــواد والمع ــع الم وتوزي
خدمــة  وفــي  اســتراتيجياتنا  الشــركة  إســتراتيجية  نمــو  علــى 
النمــو  ذلــك  عــن  نجــم  وقــد   . العمــالء  محفظــة  وتوســعة 
ــة  ــات البيئ ــن تحدي ــم م ــى الرغ ــول- عل ــو ا©ص ــخ ونم ــي الراس المال
ا©هــداف  وتخطــي  التوقعــات  تجــاوز  العالمية-علــى  االقتصاديــة 
العمــل مــع توقعــات مســتقبلية  والتفــوق فــي جميــع مجــاالت 

المســتقبلي.  للنمــو  زاهــرة 

علــى   (AIP) الصناعيــة  للمشــاريع  الكــوت  مجموعــة  وســتعمل 
يلــي: كمــا  االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق 

القلــوي •  نــع ا©ول لمنتجــات للكلــور  المصَّ  / المنتــج  أن نكــون 
والمشــتقات ذات الصلــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ومنطقــة الشــرق ا©وســط وشــمال أفريقيــا ومــا وراءهــا. 
تزويــد عمــالء الشــركة بالمنتجــات الكيميائيــة المهمــة وذات • 

الصلــة وتقديــم الخدمــات التقنيــة والتــي تشــمل التصميــم 
والترتيــب والتحســين وخدمــات التشــغيل والصيانــة. 

ــاون •  ــى التع ــد عل ــع التأكي ــالء م ــة للعم ــة المهني ــم الخدم تقدي
المشــترك. 

تشــغيل مرافــق حديثــة مــع االلتــزام بمعاييــر الصحــة والســالمة • 
والبيئة.  

ضمان التطور المستمر وتحقيق الكفاءة التشغيلية. • 
تطوير ثقافة الملكية بين موظفي الشركة. • 
بالتزامنــا •  والوفــاء  الحوكمــة  ممارســات  أفضــل  تطبيــق 

المجتمــع.  تجــاه  ومســئوليتنا 
تقديم عائدات مرتفعة لمساهمينا. • 

إلــى تحقيــق  بنــا، نهــدف  القيــم الخاصــة  مــن خــالل رؤيتنــا تجــاه 
الكلــور  منتجــات  صناعــة  فــي  الريــادة  إلــى  للوصــول  طموحنــا 
ــا.  ــة وخارجه ــل المنطق ــة داخ ــة ذات الصل ــات التقني ــوي والخدم القل
واســتمرار فــي البحــث عــن فــرص النمــو االســتراتيجي. ونحــن علــى 
ثقــة بــأن المســتقبل سيســتمر فــي تحقيــق النمــو المســتدام، 
المجتمــع  ازدهــار  ذلــك  مــن  أهميــة  وا©كثــر  الملمــوس  وا©داء 

التــي نتعامــل معهــا بشــغف. والمنطقــة 

نبذة مختصرة عن 
الشركة
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Values DYNAMIC

We set high standards, anticipate and react to needs 
and changes to ensure we provide excellent customer 
service, innovative solutions, remain competitive and 
compliant with regulatory agencies. 

COLLABORATIVE

We collaborate and maintain a continuous performance 
improvement mindset to maximize our shared 
knowledge and bring greater value to one another and 
most importantly, to our customers. 
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About Us

Vision
“Enhance the well-being and development of our region through 
chemical solutions.” 

Mission
"To advise our customers on, and supply them with, tailored chemical products and 
services so that AIP Group is the number one regional supplier of Chlor-Alkali." 

PROFESSIONAL

We possess the knowledge, skills and attitude required 
to deliver on our growing product lines, production 
capacities and custom solutions to provide value to our 
customers. 

RESPONSIBLE

We achieve what is expected, follow-through on 
our commitments, are reliable and responsive. This 
includes an unwavering commitment to safety and 
environmental stewardship.



المهنية 

نتميــز بالمعرفــة والمهــارات المهنيــة والفنيــة والتــي تصــب فــي 
ــل  ــة والتوص ــعة انتاجي ــادة الس ــن زي ــوة م ــداف المرج ــق ا©ه تحقي

لحلــول تخــدم طلبــات العمــالء. 

المسؤولية

العمــالء  لــدى  التوقعــات  أفضــل  وضمــان  باتفاقيــات  التــزام 
خــالل ا©وقــات المتفــق عليهــا لترســيخ فكــرة إســتمرارية وضمــان 
المصــدر لطلبــات العمــالء مثــل التــزام بأعلــى معاييــر الصحــة 

. والســالمة والبيئــة 

الفاعلية

الوصــول  لضمــان  الفعالــة  المشــاركة   ، المعاييــر  بأعلــى  ارتقــاء 
ا©فضــل آليــة فــي التواصــل مــع العمــالء وإعطــاء حلــول واقعيــة 
ــاظ  ــع الحف ــة م ــر العالمي ــع المعايي ــى م ــرة تتماش ــة مبتك وإقتصادي
ــة. ــم العالمي ــر والنظ ــع المعايي ــى م ــية  تتماش ــروح التنافس ــى ال عل

التعاون

نحــن نتعــاون ونحافــظ علــى عقليــة تحســين ا©داء لزيــادة معرفتنــا 
المشــتركة فضــًال عــن تحقيــق أعلــى القيــم لبعضنــا البعــض وا©هــم 

مــن ذلــك لعمالئنــا. 
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مهامنارؤيتنا
عن  الشركة

" تقديــم المشــورة لعمالئنــا ودعمهــم بالمنتجــات والخدمــات الكيميائيــة المصممــة خصيصــًا " تهدف رؤيتنا إلى تعزيز رفاهية وتنمية مجتمعنا ومنطقتنا من خالل منتجاتنا الكيميائية".
حتــى تصبــح مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة  المصــدر ا©ول لصناعــة الكلــور القلــوي فــي 

المنطقــة."

قيمنا
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Our History

 1950: قامــت وزارة الكهربــاء والمــاء بتأســيس 
الشــويخ  الملــح والكلــور فــي منطقــة  مصنــع 
معالجــة  فــي  الكويــت  دولــة  إحتياجــات  لســد 

الميــاه والقطاعــات ا©خــرى . 

1950s: MEW establishes the Salt and 
Chlorine plant in Shuwaikh, Kuwait

1963: Ownership of the plant 
was passed on to PIC

1974: PIC relocates the Salt and 
Chlorine Plant to Shuaiba Industrial 
Area

2000: PIC sells the Salt and Chlorine 
Plant to Ahlia Industrial Projects, 
a subsidiary of Ahlia Investment 
Company

2002: AIP becomes a listed 
company in the Kuwaiti 
Stock Exchange

2003: The plant underwent a 
major revamping and plant 
production capacity was 
increased from 80 tons of 
Chlorine per day. 

2004: AIP entered into a JV with 
Larosa Transport to deliver our 
products. Later on, AIP bought 
all the shares from Larosa and 
renamed it to Ahlia Logistics 
and Transport Company (ALTC).

2006: AIP signed an agreement 
to distribute the global oil�eld 
chemical company Champion 
Technologies products in Kuwait 

 1963: تــم نقــل ملكيــة المصنــع إلــى شــركة 
البتروليــة.  صناعــة الكيماويــات 

 1974: تــم نقــل شــركة صناعــة الكيماويــات 
إلــى  والكلــور  الملــح  مصنــع  موقــع  البتروليــة 

الصناعيــة.  الشــعيبة  منطقــة 

 2000: تــم بيــع مصنــع الملــح والكلوريــن مــن 
الــى  البتروليــة  الكيماويــات  صناعــة  شــركة 
وهــي  الصناعيــة  للمشــاريع  ا©هليــة  الشــركة 
ا©هليــة  للشــركة  التابعــة  الشــركات  إحــدى 

 . ر ســتثما لال

الكــوت  شــركة  أصبحــت   :2002
شــركة  الصناعيــة  للمشــاريع 

الكويــت.  بورصــة  فــي  مدرجــة  2003: خضــع المصنــع عــادة تنظيــم 
كبيــر وزادت الطاقــة انتاجيــة للمصنــع  

إلــى 80 طــن مــن الكلــور يوميــًا. 

ا©هليــة  الشــركة  تأســيس  تــم   :2004
مشــتركه  شــركه  الصناعيــة  للمشــاريع 
مــع شــركة الروســا للنقــل (ا©هليــة لÜمــداد 
منتجــات  لنقــل   (ALTC البضائــع(  ونقــل 
ــى  ــتحواذ عل ــم اس ــد ت ــا بع ــركة. وفيم الش

جميــع ا©ســهم مــن شــركة الروســا

2006: أبرمــت الشــركة ا©هليــة للمشــاريع 
منتجــات  لتوزيــع  اتفاقيــة  الصناعيــة 
لحقــول  العالميــة  الكيميائيــة  الشــركة 
 Champion Technologies النفــط 

الكويــت.  فــي   products
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عن  الشركة

السجل التاريخي

2007: The company was renamed 
to Al Kout Industrial Projects

2010: Al Kout Petrochemical 
Products was established

2008: AIP acquired KD 15 
million stake in Al Dorra 
Petroleum Services Company

2011: AIP acquired a non-
operating Chlor-Alkali 
production facility at Abu Dhabi, 
Safewater Chemicals.

2012: AIP revamped the Safewater 
plant and increased its capacity to 20 
tons of Chlorine per day

2016: AIP further 
increased the capacity 
to 40 tons of Chlorine 
per day at Safewater 
Chemicals

2019: AIP increased its plant production 
capacity to 170 tons of Chlorine per day

2019: AIP have installed and 
commissioned a state-of-art 
Ferric Chloride production 
facility.

2009:  AIP increased its plant 
production capacity to 100 tons of 
Chlorine per day 

2010: AIP further increased its 
production to reach 130 tons of 
Chlorine per day

2018: AIP acquired United 
Materials Company – 
MAWAD a chemical trading 
and services company. 

2018: AIP built their capabilities to 
provide the market with Chlorine Dioxide 
technological solutions. 

إلــى  الشــركة  اســم  تعديــل  تــم   :2007
الصناعيــة. للمشــاريع  الكــوت  شــركة 

ــاريع  ــوت للمش ــركة الك ــت ش 2008: حصل
مليــون   15 قدرهــا  حصــة  علــى  الصناعيــة 
ــات  ــدرة للخدم ــركة ال ــي ش ــي ف ــار كويت دين

البتروليــة. 

للمشــاريع  الكــوت  شــركة  رفعــت   :2009
الصناعيــة الطاقــة انتاجيــة للمنتــج إلــى 100 

طــن مــن الكلــور يوميــًا. 

الكــوت  شــركة  تأســيس  تــم   :2010
البتروكيماويــة. للمــواد 

2010: تــم زيــادة الطاقــة انتاجيــة لمــاده 
الكلوريــن إلــى 130 طــن يوميــًا . 2011: اســتحوذت شــركة الكوت للمشــاريع 

الكلــور  إنتــاج  مصنــع  علــى  الصناعيــة 
والقلويــات فــي مدينــة أبــو ظبــي تحــت اســم 

النظيفــة.  الكيميائيــة  الميــاه  شــركة 

الكــوت  شــركة  اســتحوذت   :2018
شــركة  علــى  الصناعيــة  للمشــاريع 
وشــركاتها  المتكاملــة  للمــواد 
التابعــة وهــي شــركة تجــارة وخدمــات 

 . ئيــة كيميا

الصناعيــة  للمشــاريع  الكــوت  شــركة  قامــت   :2018
بحلــول  الســوق  لتزويــد  امكانياتهــم  بتأســيس 

الكلــور. أكســيد  لثانــي  تكنولوجيــة 

للمشــاريع  الكــوت  شــركه  قامــت   :2012
الميــاه  شــركة  مصنــع  بتحديــث  الصناعيــة 
الكيميائيــة النظيفــة وزيــادة ســعته انتاجيــة  إلــى 

يوميــًا.  الكلــور  مــن  طــن   20

الكــوت  شــركة  قامــت   :2016
بزيــادة  الصناعيــة  للمشــاريع 
 / طــن   40 إلــى  انتاجيــة  الطاقــة 
شــركة  فــي  الكلــور  مــن  يوميــًا 
النظيفــة.  الكيميائيــة  الميــاه 

الصناعيــة  للمشــاريع  الكــوت  شــركة  زادت   :2019
ــن  ــًا م ــى 170 طن/يومي ــع  إل ــة للمصن ــا انتاجي طاقته

الكلــور. 

الكــوت  شــركة  قامــت   :2019
بتركيــب  الصناعيــة  للمشــاريع 
ــادة  ــاج م ــأة نت ــدث منش ــز أح وتجهي

الحديديــك. كلوريــد 
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HYDROCHLORIC ACID

Hydrochloric acid (HCl) is an important industrial 
chemical with a variety of applications. It is a 
colorless to yellowish-green, clear corrosive liquid 
with a pungent, irritating odor.  

HCl is primarily used in the petrochemical and 
petroleum industries for its utility in chemical 
processing and oil�eld productivity, metal pickling, 
galvanizing and as a pH correction agent. 

HCl is supplied in specially coated bulk tankers of 
di�erent capacities ranging from 5 MT to 26 MT 
as well as in Intermediate Bulk Containers (IBCs) 
having 25 L, 200 L and 1000 L capacities.  

CHLORINE

Chlorine is one of nature’s assets and it touches 
human life in so many ways on a daily basis. It 
is a greenish yellow gas that can be identi�ed 
through its characteristic pungent smell. 
 
Chlorine is the most e�cient and trusted means 
for keeping drinking water safe from bacterial 
infection. It is also used to treat wastewater and is 
indispensable in the manufacturing of bleaching 
products, plastics, various organic and inorganic 
chemicals, petro-chemicals and more.   
  
Chlorine from AIP is available in cylinders of 50-
150 kgs, 900-950 kgs and 20 MT road tankers. In 
addition, Chlorine can also be supplied through 
direct injection methods. 

What we Offer

AIP prides itself on being a reliable manufacturer 
and supplier of premium chemical products to our 
customers around the world. As a pioneer in the Chlor-
Alkali �eld within the GCC, our goal is to deliver on our 
promise of producing chemicals of the highest quality.
 

All our products are manufactured by state-of-the-art 
equipment which utilize Membrane Cell Technology 
and the electrolysis of brine solutions in a process 
developed by INEOS Chlor, a UK-based company.  
 
AIP is a member of Euro Chlor Association and the 
Chlorine Institute. Not to mention that all our products 
are NSF Certi�ed. AIP’s product line includes the 
following: 

Overview Usage Packing



حامض الهيدروكلوريك
 

صناعيــة  كيميائيــة  مــادة   (HCl) الهيدروكلوريــك  حمــض 
مهمــة وتتميــز بمجموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات. وهــو 
ســائل عديــم اللــون لكنــه يميــل إلــى اللــون ا©خضــر المصفــر 

ــة. ــاذة مزعج ــه نف ورائحت

فضــًال عــن أن حمــض الهيدروكلوريــك يســتخدم بشــكل 
أساســي فــي الصناعــات البتروكيماويــة والبتروليــة ويرجــع 
وإنتاجيــة  الكيميائيــة  المعالجــة  فــي  الفعــال  لــدوره  ذلــك 
وكعامــل  والجلفنــة  المعــادن،  وحفــظ  البتــرول،  حقــول 

المــاء. الحموضــة فــي  لقيمــة درجــة  تصحيــح 

ذات  صهاريــج  فــي  الهيدروكلوريــك  حمــض  نقــل  يتــم 
مواصفــات خاصــة جــداً ضخمــة مشــمعة خصيًصــا بســعات 
متــري  طــن   26 إلــى  متــري  طــن   5 بيــن  تتــراوح  مختلفــة 
ــر ،  ــعة 25 لت ــطة (IBCs) ذات س ــات متوس ــى حاوي ــة إل باضاف

200 لتــر وســعة 1000 لتــر.

الكلور
 

ــة  ــة يومي ــرية بصف ــاة البش ــي الحي ــور ف ــادة الكل ــتخدم م تس
فــي مجــاالت متعــددة . وهــو غــاز لونــه أصفــر مخضــر ويمكــن 

تمييــزه مــن خــالل رائحتــه النفــاذة المميــزة. 

الكلــور هــو أكثــر الوســائل كفــاءة وثقــة للحفــاظ علــى ميــاه 
ــتخدم  ــه يس ــا أن ــة. كم ــدوى والبكتيري ــن الع ــة م ــرب آمن الش
لمعالجــة ميــاه الصــرف وهــو ال غنــى عنه فــي تصنيــع منتجات 
التبييــض والبالســتك والمــواد الكيميائيــة العضويــة ا©خــرى 

وغيــر العضويــة والمــواد الكيميائيــة البتروليــة وغيرهــا. 

يتــم إنتــاج مــادة الكلوريــن فــي شــركة الكــوت للمشــاريع 
الصناعيــة ويتــم تعبئتهــا فــي اســطوانات ذات مواصفــات 
خاصــة يتــراوح وزنهــا مــا بيــن 50 إلــى 150 كجــم . و900 - 950 
كجــم ، كمــا تعبــأ بصهاريــج يبلــغ وزنهــا مــن   20 طــن متــري. 
فضــًال عــن أن الكلــور يمكــن توفيــره أيضــًا مــن خــالل الحقــن 

المباشــر. 
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الصناعيــة بكونهــا شــركة  الكــوت للمشــاريع  تفتخــر مجموعــة 
مصنعــة ومــورد جديــر بالثقــة للمنتجــات الكيميائيــة المتميــزة 
المقدمــة لعمالئنــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبصفتنــا شــركة رائــدة 
فــي مجــال الكلــور القلــوي داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فيكمــن هدفنــا فــي تحقيــق وعدنــا بإنتــاج المــواد الكيميائيــة بأعلــى 

ــودة.  ــتويات الج مس

التــي  المعــدات  أحــدث  خــالل  مــن  منتجاتنــا  جميــع  تصنيــع  يتــم 
تســتخدم تقنيــة الخاليــا الغشــائيه والتحليــل الكهربائــي للمحلــول 

ــي  ــور (INEOS) وه ــوس للكل ــركة إين ــة ش ــتخدام تقني ــي بإس الملح
المــواد   نتــاج  والمعــدات  اéالت  تصنيــع  فــي  متخصصــة  شــركة 

الكيماويــة ومقرهــا فــي المملكــة المتحــدة. 

ــة  ــي جمعي ــو ف ــة عض ــاريع الصناعي ــوت للمش ــة الك ــد مجموع وتع
ــة  ــا حاصل ــن أن منتجاتن ــًال ع ــور، فض ــد الكل ــة ومعه ــور ا©وروبي الكل
انتــاج  مســار  ويشــمل  الدوليــة.   NSF هيئــة  مــن  اعتمــاد  علــى 

مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة علــى مــا يلــي:

التغليفاالستعمالنظرة عامة 



CAUSTIC SODA

Caustic soda, chemically called Sodium Hydroxide 
(NaOH), is a globally-traded product colorless, 
viscous, corrosive liquid. 
 
Caustic soda is widely used in a diverse range 
of industrial sectors including textiles, water 
treatment, soaps and detergents, aluminum 
production and food processing. It is generally sold 
in two forms: as Lye, with various concentrations 
such as 25%, 32% and 50%, and as solid caustic 
soda in the form of �akes. 
 
AIP supplies Flakes in palletized 25 kg 
polyethylene bags. Lye is distributed in bulk 
through specially coated road tankers ranging 
from 5 MT to 26 MT, or Intermediate Bulk 
Containers (IBCs) having 25 L, 200 L and 1000 L 
capacities. In addition, Lye can also be supplied 
through direct injection methods. 

SODIUM HYPOCHLORITE

Sodium hypochlorite is a colorless or slightly 
yellow watery liquid with an odor similar to that of 
household bleach. It is produced by the reaction 
of chlorine and sodium hydroxide. Sodium 
hypochlorite is also known as soda bleach. 

Its chemical formula of NaOCl is used extensively 
for domestic bleach manufacturing and industrial 
applications such as wastewater treatment and 
industrial cooling water. “Hypo” is in high demand 
as a cost-e�ective way to prevent the spread of 
infections via water-borne diseases. 
 
Sodium hypochlorite is available in various 
concentrations of 6% to 12% and is transported 
in intermediate bulk containers (IBCs) having 25 
L, 200 L and 1000 L capacities, bulk road tankers 
of di�erent capacities ranging from 5 MT to 26 MT.

Our Products
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هيبوكلوريت الصوديوم
 

هيبوكلوريــت الصوديــوم ســائل مائــي عديــم اللــون لكنــه 
ــادة  ــابهة لم ــة مش ــع رائح ــر م ــون ا©صف ــى الل ــًال إل ــل قلي مائ
التبييــض المنزليــة. وينتــج عــن طريــق تفاعــل الكلــور مــع 
ــوم  ــت الصودي ــرف هيبوكلوري ــوم. ويع ــيد الصودي هيدروكس

ــودا.  ــض الص ــه مبي ــى أن ــًا عل أيض

ــى  ــة عل ــا الكيميائي ــتخدام معادلته ــم اس ــه يت ــى أن ــالوة عل ع
نطــاق واســع مــن هيبوكلوريــت الصوديــوم لتصنيــع المبيــض 
المنزلــي والتطبيقــات الصناعيــة مثــل معالجــة ميــاه الصــرف 

الصحــي وميــاه التبريــد الصناعــي .

تتــراوح  يتوفــر هيبوكلوريــت الصوديــوم بتراكيــز مختلفــة 
مــن ٪6 إلــى ٪12 حيــث أنــه يتــم نقلــه فــي حاويــات بالســتيكية 
(IBCs )  ذات ســعة 25 لتــر، 200 لتــر، 1000 لتــر، أو الصهاريــج ذات 
الســعات المختلفــة بمواصفــات خاصــة والتــي تتــراوح مــا بيــن 

ــى 26 طــن متــري. 5 طــن إل

الصودا الكاوية 
 

الصــودا الكاويــة والتــي يطلــق عليهــا كيميائيــًا هيدروكســيد 
ــادة  ــزج وم ــون ول ــم الل ــج عدي ــو منت ــوم (NaOH)، وه الصودي

آكلــة فضــًال عــن أنــه متــداول عالميــًا. 

وفــي  واســع  نطــاق  علــى  الكاويــة  الصــودا  تســتخدم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الصناعي ــن القطاع ــة م ــاالت متنوع مج
المنســوجات ومعالجــة الميــاه والصابــون والمنظفــات وإنتاج 
ــة  ــة. وعــادة مــا يبــاع إمــا فــي الحال ا©لمنيــوم وتجهيــز ا©غذي
الســائلة أو فــي الحالــة الصلبــة وهــذا مــا يســمى بالمــادة 
القشــرية بتركيــزات مختلفــة مثــل 25 ٪ ، 33 ٪ و 50 ٪ أو علــى 

شــكل رقائــق.

تقــوم مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة بتوريــد رقائــق 
 25 تــزن  إيثليــن  البولــي  مــن  أكيــاس  فــي  الكاويــة  الصــودا 
كجــم مرصوصــة علــى قواعــد خشــبية. بينمــا تصــدر الصــودا 
مغطــاة  صهاريــج  خــالل  مــن  كبيــرة  بكميــات  الســائلة 
خصيصــًا والتــي يتــراوح وزنهــا مــن 5 طــن متــري حتــى 26 طــن 
ــر و200  ــى 25 لت ــل إل ــعة تص ــتيكيه بس ــات بالس ــري أو حاوي مت
لتــر و1000 لتــر. باضافــة إلــى أنــه يمكــن توريــد الصــودا الســائلة 

ــر.   ــن المباش ــق الحق ــن طري ع
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INDUSTRIAL AND FOOD GRADE SALT 

Sodium chloride (NaCl), generally known as 
common, table or industrial salt, is produced 
directly from raw seawater through a state-of-the-
art technology called Electro Dialysis. The material 
is then subjected to further evaporation and 
crystallization. AIP have ISO 22000 ceerti�cation 
for production of food grade salt.
 
AIP is home to a facility that produces iodized 
grade salt for the food industry. The purity of 
AIP’s salt is extremely high, making it a preferred 
source for the food industry. Sodium Chloride is 
also used in the manufacturing of pulp and paper, 
soaps and detergents, and textiles and fabric.
 
AIP’s food-grade and industrial-utility salt are 
delivered to customers in palletized 50 kg 
polyethylene bags as well as 1000 kg jumbo bags.  

15
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COMPRESSED HYDROGEN GAS

Hydrogen gas is produced during the electrolytic 
production of chlorine. Before it is available for 
distribution, AIP separates and further treats its 
hydrogen gas to produce a product that is of the 
highest purity.  

Hydrogen serves a wide range of applications in 
the industrial sector and can be delivered quickly 
and e�ciently throughout the MENA region. 
Hydrogen is used in the synthesis of ammonia, 
methanol, fossil fuel, hydrogenation of oils and 
fats, and as fuel. 

Compressed hydrogen gas has a wide range of 
pressure (from 130-200 kg/cm2) with various 
grades from 3 (99.9% purity) to 5 (99.999% 
purity). The gas is �lled in cylinders with various 
capacities (5 to 7 Nm3), in racks or in large tube 
trailers with a capacity of 3,000 to 5,000 m3. 

What we Offer

Overview Usage Packing



ملح الطعام و الملح الصناعي
 

ــًا  ــة عموم ــوم (NaCl)، والمعروف ــد الصودي ــاج كلوري ــم انت يت
الملــح  أو  المائــدة  ملــح  أو  الشــائع  الطعــام  ملــح  بإســم 
ــمى  ــه تس ــة حديث ــالل تقني ــن خ ــر م ــاه البح ــن مي ــي م الصناع
الخاليــا الكهربائيــه. ثــم تخضــع المــواد بعــد ذلــك لمزيــد مــن 
عمليــة التبخيــر وإســتخالص الشــوائب بعــدة طــرق حتــى 
ــام .  ــح الطع ــن مل ــداً م ــة ج ــادة نقي ــاج م ــن إنت ــد م ــم التأك يت

وتعــد مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة موطنــا النتــاج 
ــة  ــد درج ــة. تع ــة ا©غذي ــود لصناع ــج بالي ــام المعال ــح الطع مل
 (AIP) نقــاء ملــح مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة
لصناعــة  المفضــل  المصــدر  يجعلهــا  ممــا  للغايــة،  عاليــة 
صناعــة  فــي  الصوديــوم  كلوريــد  يســتخدم  كمــا  ا©غذيــة 

والــورق والصابــون والمنظفــات والمنســوجات والنســيج.  

تتولــى مجموعــة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة تســليم ملــح 
ــاس  ــي أكي ــالء ف ــى العم ــي إل ــح الصناع ــد والمل ــام المع الطع
ــم  ــن 50 كج ــعتها م ــغ س ــن تبل ــي إيثيلي ــن البول ــة م مصنوع

ــى أكيــاس ضخمــة تبلــغ ســعتها 1000 كجــم.  إل

غاز الهيدروجين المضغوط
 

بالتحليــل  الكلــور  إنتــاج  أثنــاء  الهيدروجيــن  غــاز  ينتــج 
الكهربائي.وقبــل أن تكــون متوفــرة للتوزيــع تتولــى مجموعــة 
الهيدروجيــن  غــاز  بفصــل  الصناعيــة   للمشــاريع  الكــوت 
الخــاص بهــا وإجــراء المزيــد مــن المعالجــات نتــاج منتــج ذي 

جــودة عاليــة.

التطبيقــات  مــن  واســعة  مجموعــة  الهيدروجيــن  يدعــم 
ــاءة  ــرعة وبكف ــليمه بس ــن تس ــي ويمك ــاع الصناع ــي القط ف
فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق ا©وســط. فضــًال عــن أن 
والميثانــول  ا©مونيــا  تركيــب  فــي  يســتخدم  الهيدروجيــن 
والوقــود ا©حفــوري وهدرجــة الزيــوت والدهــون ويســتخدم 

كوقــود.

يتــم ضغــط غــاز الهيدروجيــن وإزالــة الشــوائب عنــه حتــى 
يصــل إلــى تراكيــز عاليــة جــداً مــن النقــاوة تصــل إلــى 99.999% 
، ويتــم بعــد ذلــك تعبئــة الغــاز فــي أســطوانات خاصــة ذات 
ســعات مختلفــة إبتــداًء  مــن 5 متــر مكعــب أو فــي مقطــورات 
بســعات  خاصــة  مواصفــات  ذات  والســعة  الحجــم  كبيــرة 

ــب . ــر مكع ــن 3000 مت ــداًء م ــة إبت مختلف
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FERRIC CHLORIDE

Ferric Chloride (FeCl3), also called Iron (III) 
chloride, is an industrial scale commodity 
chemical compound. When dissolved in water, 
Ferric Chloride undergoes hydrolysis and gives 
o� heat in an exothermic reaction. 

The brown, acidic, and corrosive solution is used 
as a �occulant in sewage treatment and drinking 
water production, as an etchant for copper-based 
metals in printed circuit boards, as a laboratory 
agent for various analysis and as coagulant or 
�occulant for odor control. 

Ferric chloride solution will be shipped in road 
tankers, IBCs, plastic drums and jerry cans or 
carboys made of plastic. 
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BLENDING CHEMICALS

Al-Kout Petrochemical Products has formed a 
strategic alliance with global leaders in Oil�eld 
specialty chemicals, supplying a wide range of 
chemical applications, and o�ering innovative 
and environmentally friendly solutions to tackle 
the toughest Oil & Gas production challenges.

In order to blend the products, AIP constructed 
onsite blending plants to produce various 
products. The plants are ISO certi�ed under ISO 
9001, 14001, and OHSAS 18001.The products 
supplied by Al-Kout Petrochemical Products 
include but not limited to the following: Corrosion 
Inhibitors, Scale Inhibitors, Biocides, Disinfectants, 
Oxygen and H2S Scavengers, Demulsi�ers, 
Coagulants, De-Oilers, Dispersants, Para�n 
Inhibitors and many more.  

They have also established a new production 
line for Water Treatment Specialty Chemicals, 
targeting a wide range of applications in the 
region, including Thermal Desalination and Power 
Station Units, Cooling Towers, Steam Generation 
Boilers, E�uent Water Treatment, Seawater 
Treatment, Swimming Pools, Re�neries, Hotels, 
Hospitals, and many others.

These chemicals are supplied in plastic or steel 
drums, IBC containers or as bulk in road tankers.



ــال  ــي مج ــتخدمة ف ــة المس ــواد الكيميائي الم
ــاه    ــة المي ــة و معالج ــة النفطي الصناع

 
شــكلت شــركة الكــوت للمنتجــات البتروكيماويــة تحالفــًا 
اســتراتيجيًا مــع الشــركات الرائــدة عالميــًا فــي مجــال المــواد 
تقــدم  حيــث  النفــط،  حقــول  فــي  المخصصــة  الكيميائيــة 
مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات الكيميائيــة باضافــة 
ــب  ــة أصع ــة لمعالج ــة للبيئ ــرة والصديق ــول المبتك ــى الحل إل

ــاز. ــط والغ ــاج النف ــات إنت تحدي

الميــاه  لمعالجــة  جديــد  انتــاج  خــط  تأســيس  عــن  فضــًال 
إلــى مجموعــة  الكيميائيــة حيــث تهــدف  المــواد  بخاصيــة 
واســعة التطبيقيــات فــي المنطقــة شــاملة محطــات التحلية 
ــات  ــد وغالي ــراج التبري ــة وأب ــات الطاق ــدات محط ــة ووح الحراري
ومعالجــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  ومعالجــة  البخــار  لتوليــد 
ميــاه البحــر وحمامــات الســباحة ومعامــل التكريــر والفنــادق 

والمستشــفيات والعديــد مــن غيرهــا. 

وبهــدف مــزج  المنتجــات قامــت مجموعة الكوت للمشــاريع 
الصناعيــة بإنشــاء مصانــع الخلــط فــي الموقــع نتــاج منتجات 
ــدة  ــزو المعتم ــهادة ا©ي ــى ش ــل عل ــع حاص ــة. والمصن مختلف
لمعاييــر  وشــهادة   ،  14001  ،  9001 ا©يــزو  شــهادة  بموجــب: 
الصحــة المهنيــة وتقييــم الســالمة: OHSAS 18001  وتشــمل 
المنتجــات التــي توردهــا شــركة الكــوت للبتروكيماويــات على 
ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: مثبطــات التــآكل ومضــادات 
ا©كســجين  ومنقيــات  البيولوجيــة  والمبيــدات  التكلــس 
والهيدروجيــن ومفــككات الزيــت المســتحلب والمخثــرات 
والمــواد المزيتيــة والمشــتتات ومثبطــات البارافيــن وغيرهــا 

ــر. الكثي

ــتيكية أو  ــواد البالس ــن الم ــل م ــي برامي ــواد ف ــك الم ــورد تل وت
ــة.   ــج بري ــي صهاري ــطة أو ف ــات متوس ــب أو حاوي ــن الصل م
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كلوريد الحديديك
(الفريك كلورايد)

 
ــد   ــك كلوراي ــا الفري ــمى أيض ــك(FeCl3) ، ويس ــد الحديدي كلوري

ــع. ــي واس ــاق صناع ــى نط ــلعي عل ــي س ــب كيميائ ــد مرك ويع

الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة  فــي  المحلــول  يســتخدم 
التــي  للمعــادن  بالحامــض  حفــر  وكمــادة  الشــرب  وميــاه 
أساســها النحــاس فــي لوحــات الدوائــر المطبوعة وتســتخدم 
أو كمنــّدف  كعامــل مختبــري لتحليــل مختلــف وكمخثــر 

للتحكــم فــي الرائحــة.

ويتــم توريــد محلــول كلوريــد الحديديــك فــي ناقــالت وحاويات 
وبراميــل أو قواريــر مصنوعــة من البالســتيك. 



Our Services
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SUPPLY CHAIN & LOGISTICS
 
At AIP, we strive to o�er the best possible products and 
services to our customers around the world.  AIP’s Supply 
Chain includes Production Planning, Inventory Control, 
Warehousing, Procurement, Scheduling and Shipping. 
This is all in collaboration with the Plant Process 
Division to ensure timely availability of products, and 
in collaboration with the Sales & Marketing Division to 
help sell our products in a timely manner. 

E�ective Supply Chain Management procedures allow 
us to ensure distribution of products to our customers 
and agents around the country and across the MENA 
region, Asia, Europe, and Africa. We deliver �nished 
products by land, sea, and airfreight. 

CHLORINE DIOXIDE
 
AIP delivers expert services in designing, engineering, 
manufacturing, installation, testing, commissioning, 
and operation & maintenance of water and waste water 
disinfection plants using Chlorine Dioxide.
 
AIP developed a Chlorine Dioxide generator working 
under-water and under-vacuum simultaneously. This 
combination o�ers the highest yield available in 
the market, about 95 - 98%. Some bene�ts include 
but are not limited to: controlled vacuum in the 
reaction chamber to guarantee high safety and 
high performance; no material is under pressure, 
guaranteeing longer life of the equipment; no use 
of pumps thanks to the ejector, guaranteeing longer 

Our �eet is comprised of more than 75 trucks, liquid 
chemical tankers, �atbeds trailers, box beds and Chlorine 
container carriers. We provide specialized chemical 
tankers with magnetic pumps and automated �lling 
systems for shorter and safer o�oading.   

At AIP, we aim to deliver our products on-time in full 
in a safe way to our customers: Chlorine in containers, 
ISO tanks and tankers, Caustic Soda Lye in tankers and 
bulk containers, HCl in road tankers and bulk containers, 
Caustic Soda Flakes in HDPE bags with weights of 25 kgs 
each and Hydrogen in cylinders and tube trailers. 

life and lower maintenance of the equipment; lower 
consumption of hydrochloric acid as compared to all 
generators in the market; and a fast reaction time, 
guaranteeing quick availability of the Chlorine Dioxide 
solution.
 
AIP designs and manufactures all kinds of pump 
SKIDs such as chemical dosing pump SKIDs, water 
dilution pump SKIDs, chemical unloading pump SKIDs 
and others. They also design, supply, install, test and 
commission chemical neutralization systems (Cl2, ClO2, 
HCL, NaClO2, etc) that can e�ectively handle all the 
emergency situations and ensure the safety of the 
operators.



سلسلة التوريدات

نســعى فــي شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة إلــى تقديــم أفضــل 
المنتجــات والخدمــات الممكنــة لعمالئنــا حــول العالــم. حيــث تشــمل 
الصناعيــة  الكــوت للمشــاريع  الخاصــة بشــركة  التوريــدات  سلســلة 
خطــط انتــاج، ومراقبــة المخــزون، والتخزيــن، والمشــتريات، والجدولــة، 
ــان  ــد لضم ــات التزوي ــم عملي ــع قس ــاون م ــه بالتع ــذا كل ــحن. وه والش
توافــر المنتجــات فــي الوقــت المناســب، وبالتعــاون مع قســم التســويق 

ــب.   ــت المناس ــي الوق ــا ف ــع منتجاتن ــي بي ــاعدة ف ــات للمس و المبيع

توزيــع  ضمــان  الفعالــة  التوريــدات  سلســلة  إدارة  إجــراءات  لنــا  تتيــح 
المنتجــات لعمالئنــا ووكالئنــا فــي جميــع أنحــاء البــالد ومنطقــة الشــرق 
هــذه  نصــدر  إذ  وأفريقيــا.  وأوروبــا  وآســيا  إفريقيــا  وشــمال  ا©وســط 

المنتجــات النهائيــة بــًرا وبحــًرا وجــًوا. 
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يتكــون أســطولنا أكثــر مــن 75 شــاحنة، وصهريــج الكيماويات الســائلة، 
ومقطــورات مســطحة، ومغلقــة، وحامــالت حاويــات الكلــور. ونقــوم 
بتوفيــر حاويــات الكيماويــات المتخصصــة بمضخــات مغناطيســية 
فــي وقــت  الحمــوالت  للتخلــص مــن  أوتوماتيكيــة  تعبئــة  وأنظمــة 

ــة.  ــة آمن ــر وبطريق قصي

فــي شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة، نهــدف إلــى تقديــم منتجاتنــا 
ــع  ــث يوض ــا حي ــة لعمالئن ــة آمن ــدد وبطريق ــت المح ــي الوق ــل ف بالكام
الكلــور فــي حاويــات، وتوضــع فــي خزانــات وصهاريــج معتمــدة بشــهادة 
اéيــزو، والصــودا الكاويــة فــي الصهاريــج وحاويــات الســوائل، وحمــض 
الهيدروكلوريــك فــي صهاريــج بريــة وحاويــات الســوائل، ورقائــق الصــودا 
الكاويــة فــي أكيــاس البولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة بــأوزان 25 كجــم 

ــة.  ــورات أنبوبي ــطوانات ومقط ــي اس ــن ف ــا، والهيدروجي ــكل منه ل

ثاني أكسيد الكلور

ــي  ــة ف ــات متخصص ــة خدم ــاريع الصناعي ــوت للمش ــركة الك ــدم ش تق
وتشــغيل  وتجهيــز  واختبــار  وتركيــب  وتصنيــع  وهندســة  تصميــم 
وصيانــة محطــات معالجــة ميــاه الشــرب وميــاه الصــرف الصحــي وذلــك 

ــور. ــيد الكل ــي أكس ــتخدام ثان بإس

طــورت شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة مولــد ثانــي أكســيد الكلــور 
ــغ الهوائــي فــي آن واحــد.  الــذي يعمــل تحــت المــاء ويعمــل تحــت التفري
ويوفــر هــذا المزيــج مــن التشــغيل أعلــى عائــد متــاح فــي الســوق حيــث 
يتــرواح مــن 95 إلــى 98 ٪. وتشــمل بعــض المزايــا علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر: الفــراغ المحكــوم فــي غرفــة التفاعــل لضمــان أعلــى معــدالت 
الســالمة وا©داء، وال توجــد مــادة تعمــل تحــت الضغــط تضمــن عمــر 
أطــول للمعــدات، ولكــن ال يتــم اســتخدام المضخــات بفضــل ا©لــة 
ــل،  ــة أق ــدل صيان ــع مع ــدات م ــول للمع ــر أط ــن عم ــا يضم ــة مم القاذف

مقارنــة  الهيدروكلوريــك  حمــض  اســتهالك  انخفــاض  عــن  فضــًال 
بجميــع المولــدات فــي الســوق، وأســرع وقــت فــي التفاعــل ممــا يضمــن 

ــون.      ــيد الكرب ــي أكس ــول ثان ــريع لمحل ــر الس التواف

ــع  ــم وتصني ــة بتصمي ــاريع الصناعي ــوت للمش ــركة الك ــت ش ــد قام وق
جميــع أنــواع مضخــات ســكيدز (SKIDs) مثــل مضخة ســيكدز للجرعات 
الكيميائيــة، مضخــة ســكيدز لتخفيــف المــاء، مضخــة ســكيدز للتفريــغ 
الكيميائــي، وغيرهــا مــن المضخــات ا©خــرى. وقــد قامــوا أيضــًا بتصميــم 
المــواد  مفعــول  إبطــال  أنظمــة  وتجهيــز  واختبــار  وتركيــب  وتوريــد 
الكيميائيــة (Cl2, ClO2, HCL, NaClO2, etc) التــي يمكــن أن تتعامــل 

مــع جميــع المواقــف بشــكل فعــال وتضمــن ســالمة المشــغل. 
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POTABLE WATER TREATMENT 

Chlorine or Sodium Hypochlorite are mainly used for 
water chlorination in Potable Water Treatment Plants. 
These chemicals are used to kill certain bacteria and 
other microbes in water and to regulate the pH levels 
of water.  

POWER PLANTS

The main source of electricity in the Middle East is from 
oil-�red or gas-�red Power Plants which burn natural 
gas or petroleum to produce electricity. 

Cooling water towers, especially during higher 
temperatures, are susceptible to the growth of algae 
and slime. Chlorination is conducted at various points 
of the overall process, such as during the intake water 
process, circulating water process, and water service 
process. Sodium Hypochlorite is used to eliminate 
bacteria during the treatment of water. Hydrochloric 
Acid and Caustic Soda are used for various purposes, 
such as during the chemical cleaning of systems and 
to regenerate the mixed bed resin used in condensate 
polishing systems. 

Industries we 
Serve

INDUSTRIAL APPLICATIONS

Chlor-Alkali products are used in various 
manufacturing industries such as paper, plastic, textiles, 
pharmaceuticals, fertilizers, medical equipment, paints, 
soap & detergent, metal processing, along with many 
others. 
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معالجة مياه الشرب 

رئيســي  بشــكل  الصوديــوم  هيبوكلوريــت  أو  الكلــور  يســتخدم 
فــي معالجــة الميــاه بالكلــور فــي محطــات معالجــة ميــاه الشــرب. 
البكتيريــا  علــى  للقضــاء  الكيميائيــة  المــواد  هــذه  وتســتخدم 
والميكروبــات ا©خــرى فــي  الميــاه ولتنظيــم مســتويات الفوســفات 

ــاه.  ــي المي ف

التطبيقات الصناعية 

الصناعــات  مــن  العديــد  فــي  القلــوي  الكلــور  منتجــات  تســتخدم 
وا©دويــة  والمنســوجات  والبالســتيك  الــورق  مثــل  التحويليــة 
وا©ســمدة والمعــدات الطبيــة والدهانــات والصابــون والمنظفــات 

الكثيــر.  وغيرهــا  المعــادن  ومعالجــة 

محطات الطاقة  

يأتــي المصــدر الرئيســي للكهربــاء فــي الشــرق ا©وســط مــن منشــآت 
الطاقــة التــي تعمــل بالبنزيــن أو التــي تعمــل بالغــاز والتــي تعمــل علــى 

حــرق الغــاز الطبيعــي أو  البترول نتــاج الطاقــة الكهربائيــة. 

تكــون أبــراج ميــاه التبريــد، ال ســيما خــالل درجــات الحــرارة المرتفعــة، 
عرضــة لنمــو الطحالــب والوحــل. يتــم إجــراء المعالجــة بالكلــور 
فــي نقــاط مختلفــة مــن العمليــة الكليــة، أثنــاء عمليــة معالجــة 
ــاه.  ــة المي ــة خدم ــاه، وعملي ــر المي ــة تدوي ــة، وعملي ــاه المتناول المي
ــاء  ــا أثن ــى البكتيري ــاء عل ــوم للقض ــت الصودي ــتخدم هيبوكلوري يس
والصــودا  الهيدروكلوريــك  حمــض  ويســتخدم  الميــاه.  معالجــة 
التنظيــف الكيميائــي ل°نظمــة  أثنــاء  الكاويــة ©غــراض مختلفــة، 
وتجديــد المــادة الصمغيــة المخلوطــة المســتخدم فــي أنظمــة 

تلميــع المكثفــات. 

الصناعات التي 
نخدمها
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PETROCHEMICAL INDUSTRIES

Petrochemical Industries can be referred to as the 
downstream sector of the petroleum industry. These 
industries engage in the production of petrochemical 
products such as fertilizers, aromatics, polymers, etc. 

Caustic Soda is used as an intermediate and a reactant 
in processes of petrochemical products. Hydrochloric 
Acid is used throughout the petrochemical industry for 
neutralization.  

OIL DRILLING

Oil wells are drilled to reach hydrocarbon reservoirs for 
the purpose of oil and gas production. Hydrochloric 
Acid mixed with water is used to aid in the removal 
of obstacles that form in wells during the drilling 
process by acidizing carbonate or limestone formations 
and removing contaminants such as scale, rust, and 
carbonate deposits. In addition, HCl is used in the 
recovery process of oil operations in the �eld. 

OIL REFINERIES

Oil Re�neries are industrial process plants where crude 
oil is transformed and re�ned into more useful 
products such as petroleum naphtha, gasoline, diesel 
fuel, asphalt base, heating oil, kerosene, lique�ed 
petroleum gas, jet fuel, and fuel oils. 

Caustic Soda is used in oil re�neries to remove 
impurities from petroleum products in order to meet 
regulatory speci�cations. This process is referred to 
as a “caustic wash”. Hydrogen is also used to remove 
sulfur from fuels during the oil-re�ning process. 

WASTEWATER TREATMENT

Chlorination remains the most common form of 
Wastewater Disinfection. Chlorine is used to achieve 
disinfection goals by eliminating bacteria and 
viruses. Caustic Soda is used as a pH stabilizer, metal 
precipitant, and alkaline cleaner. Ferric Chloride is used 
to remove metal substances from the Wastewater that 
would otherwise harm the environment and all living 
organisms. In addition, Hydrochloric Acid is used to 
lower the pH of the Wastewater. 



الصناعات التي 
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التنقيب عن النفط 

ــرض  ــون لغ ــات الهيدروكرب ــى خزان ــول إل ــط للوص ــار النف ــر آب ــم حف يت
إنتــاج النفــط والغــاز. ويســتخدم حمــض الهيدروكلوريــك مــع المــاء 
للمســاعدة فــي إزالــة العقبــات التــي تتكــون فــي اéبــار أثنــاء عمليــة 
الحفــر عــن طريــق تحميــض الكربونــات أو تشــكيالت الحجــر الجيــري 
الكربونــات.  ورواســب  والصــدأ،  الرواســب،  مثــل  الملوثــات  وإزالــة 
ــي  ــك ف ــض الهيدروكلوري ــتخدام حم ــم اس ــك، يت ــى ذل ــة إل باضاف

ــل.  ــي الحق ــط ف ــات النف ــز عملي ــة تحفي عملي

الصناعات البتروكيماوية 

يمكــن أن يشــار إلــى الصناعــات البتروكيماوية باســم قطــاع المصب 
فــي صناعــة البتــرول. تشــارك هــذه الصناعــات فــي إنتــاج المنتجــات 
ــرات  ــة والبوليم ــات العطري ــمدة والمركب ــل ا©س ــة مث البتروكيماوي

ومــا إلــى ذلــك. 

عمليــات  فــي  ومتفاعــل  كوســيط  الكاويــة  الصــودا  تســتخدم 
المنتجــات البتروكيماويــة. ويســتخدم حمــض الهيدروكلوريــك فــي 

جميــع أركان صناعــة البتروكيماويــات ©جــل التحييــد.

معالجة مياه الصرف الصحي  

الصــرف  ميــاه  لمعالجــة  شــيوًعا  ا©كثــر  الشــكل  الكلورة هــي 
الصحــي. يســتخدم الكلــور لتحقيــق أهــداف التطهيــر عــن طريــق 
ــة  ــودا الكاوي ــتخدم الص ــات. وتس ــا والفيروس ــى البكتيري ــاء عل القض
القلويــة.  والمنظفــات  المعــادن،  ورواســب  للفوســفات،  كمثبــت 
المعدنيــة مــن ميــاه  المــواد  الفريــك كلوريــد زالــة  ويســتخدم 
الصــرف الصحــي التــي مــن شــأنها أن تضــر بالبيئــة وبجميــع الكائنــات 
الهيدروكلوريــك  حمــض  يســتخدم  ذلــك،  إلــى  باضافــة  الحيــة. 

لخفــض درجــة حموضــة ميــاه الصــرف الصحــي. 

معامل تكرير النفط  

معامــل تكريــر النفــط هــي عبــارة عــن محطــة عمليــات صناعيــة يتــم 
فيهــا تكريــر البتــرول وتحويلــه إلــى منتجــات أكثــر فائــدة مثــل النافتــا 
النفطيــة والبنزيــن ووقــود الديــزل وقاعــدة اســفلت وزيــت التدفئــة 
وزيــوت  الطائــرات  ووقــود  المســال  البتــرول  وغــاز  والكيروســين 

ــود.  الوق

تســتخدم الصــودا الكاويــة فــي معامــل تكريــر النفــط زالــة الشــوائب 
ــة.  ــات التنظيمي ــة المواصف ــل تلبي ــن أج ــة م ــات البترولي ــن المنتج م
ويشــار إلــى هــذه العمليــة باســم "الغســيل الــكاوي". كمــا يســتخدم 
الهيدروجيــن زالــة الكبريــت مــن الوقــود خــالل عمليــة تكريــر النفــط. 
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PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Approximately 85% of all pharmaceuticals contain or 
are manufactured with Chlorine. These drugs include 
vitamins and medicines that treat heart disease, cancer, 
ulcers, allergies, and more. An estimated 25% of all 
medical devices in hospitals contain or are made with 
Chlorine compounds. In addition, IVs, blood bags, 
X-rays, mammography �lms, syringes, oxygen tents, 
diagnostic instruments, arti�cial blood vessels, and 
more all require Chlorine in some form.  

Salt provides the life-essential nutrients sodium and 
chlorine, which help regulate and have an impact on 
many body and hormonal systems. In some medical 
conditions, the ingestion of these nutrients is crucial for 
the restoration of electrolyte balance in the body. Salt is 
also used as an ingredient in pharmaceutical products.  

FOOD INDUSTRIES

Caustic Soda plays an important role for the food 
industry in a number of ways, as it is especially useful 
for washing or peeling fruits and vegetables. It also 
has utility in the processing of chocolate and cocoa, 
caramel coloring production, poultry scalding, soft 
drink processing, and ice cream thickening.  

Because the human body is not capable of producing 
its own salt, we depend on various sources of salt in 
food to ensure our necessary daily intake. Salt has 
an important technological role in the manufacture 
of many foods, so that in addition to its well-known 
function as a preserver and a �avor enhancer, it is also 
fundamental to the consistency and texture of many of 
our daily foods such as bread and cheese. 

Industries we 
Serve
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الصناعات الدوائية 

الصيدالنيــة  المســتحضرات  جميــع  مــن   ٪  85 مــن  يقــرب  مــا 
ــة  ــذه ا©دوي ــمل ه ــه. وتش ــا ب ــم تصنيعه ــور أو يت ــى الكل ــوي عل تحت
والســرطان  القلــب  أمــراض  تعالــج  التــي  وا©دويــة  الفيتامينــات 
والقرحــة والحساســية وغيرهــا. مــا يقــدر ب 25 ٪ مــن جميــع ا©جهزة 
ــم  ــور أو يت ــات الكل ــى مركب ــوي عل ــفيات تحت ــي المستش ــة ف الطبي
ــدي، وأكيــاس  ــى ذلــك، فــإن الحقــن الوري تصنيعهــا بهــا. باضافــة إل
 ، للثــدي  الشــعاعي  التصويــر  وأفــالم  الســينية،  وا©شــعة  الــدم، 
وا©وعيــة  التشــخيص،  وأدوات  ا©كســجين،  وخيــام   ، والمحاقــن 

الدمويــة االصطناعيــة، وأكثــر مــن ذلــك يتطلــب الكلــور.

ــور،  ــوم والكل ــة كالصودي ــة الضروري ــات الحيوي ــح المغذي ــر المل يوف
أنظمــة  مــن  العديــد  علــى  والتأثيــر  التنظيــم  فــي  تســاعد  والتــي 
تنــاول  يعتبــر  الطبيــة،  الحــاالت  بعــض  فــي  الجســم.  وهرمونــات 
العناصــر الغذائيــة أمــًرا ضرورًيــا الســتعادة التــوازن الكهربائــي فــي 
الجســم. كمــا يســتخدم الملــح كمكــون فــي المنتجــات الدوائيــة.

الصناعات الغذائية 

تلعــب الصــودا الكاويــة دوًرا هاًمــا فــي صناعــة ا©غذيــة فــي عــدد 
أو  غســل  فــي  خــاص  بشــكل  مفيــدة  أنهــا  الطرق،حيــث  مــن 
تقشــير الفواكــه والخضــروات. كمــا أن لديهــا فائــدة فــي معالجــة 
الدواجــن،  وغلــي   ، الكرمــل  تلويــن  وإنتــاج  والــكاكاو،  الشــوكوالتة 

كريــم. اéيــس  وســماكة  الغازيــة،  المشــروبات  ومعالجــة 

©ن الجســم البشــري غيــر قــادر علــى إنتــاج الملــح، فإننــا نعتمــد 
علــى مصــادر مختلفــة مــن الملــح فــي الغــذاء لضمــان االســتهالك 
اليومــي الضــروري. ويلعــب الملــح دور تقنــي مهــم فــي تصنيــع العديــد 
مــن ا©طعمــة، لذلــك باضافــة إلــى وظيفتــه المعروفــة كمحافــظ 
ــن  ــد م ــيج العدي ــات ونس ــا لثب ــي أيًض ــو أساس ــة، فه ــن نكه وُمحّس

ــن.  ــز و الجب ــل الخب ــة مث ــا اليومي أغذيتن
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AL-KOUT LOGISTICS AND TRANSPORT COMPANY 

Al-Kout Logistics and Transport Company (ALTC) is AIP’s 
wholly-owned road and transport subsidiary company. It 
o�ers logistics services across the MENA region. The company 
is specialized in the transport of chemicals and other materials 
with a high degree of care, responsibility and reliability. AIP 
owns a �eet of modern well-equipped and well maintained 
vehicles for this purpose. As chemical products can be 
potentially hazardous, we ensure that our drivers are well 
trained in the safe handling of all the products they carry. 

SAFEWATER CHEMICALS - ABU DHABI 

Safewater Chemicals was acquired in 2011 as a wholly owned 
subsidiary of Al-Kout Industrial Projects Company. The 
company is integrated into the heart of Abu Dhabi Industrial 
City and is the only manufacturer of essential Chlor-Alkali 
products in the UAE. The Safewater Chemicals facility consists 
of a state-of-the-art Chlor-Alkali production unit which 
utilizes an environmentally-sound membrane technology to 
further serve the demands of our regional markets. 

AL-KOUT PETROCHEMICALS  PRODUCTS

Al-Kout Petrochemical Products blends a wide range of 
Oil�eld specialty chemicals which are used to enhance and 
sustain the e�cient production of petroleum as well as some 
water treatment chemicals. 

With a strong track record of success with the Oil and Water 
Treatment Industries in the Middle East, along with several 
partnerships with internationally renowned Specialty 
Chemicals manufacturers and suppliers including NALCO 
Champion (an Ecolab Company), APP is well positioned to 
serve any industry-speci�c need.  

MAWAD UNITED MATERIALS CO.

Mawad United Materials Company (UMC) owns and manages 
businesses specializing in the distribution of industrial 
materials and equipment including CISCO Trading and 
SETCO. With operations in Kuwait, Iraq and the United Arab 
Emirates, we serve more than 300 customers throughout the 
Gulf region. Mawad o�er an expansive catalog of integrated 
products and services, including Chemicals, Fluid Control, 
Water & Wastewater Treatment and Solid Waste Management. 

CISCO TRADING COMPANY

As a provider of chemicals and industrial products since 
1966, CISCO has been at the forefront of the ever-evolving 
chemicals market in Kuwait for decades. When it comes to 
Chemicals and Fluid Control Products, our customers and 
suppliers know that they can depend on us. Whether it is 
Basics or Specialties, Organics or In-organics, CISCO supplies 
chemicals for almost every industry segment and application. 
We o�er a comprehensive portfolio of product groups ranging 
from solvents to corrosion inhibitors, adhesives to dyes and 
enamels, and dispersants to de�occulants.

SAFWAN ENVIRONMENTAL  AND CHEMICAL 
TECHNOLOGIES CO. 

SETCO is a leading supplier of products and services for 
applications in water and wastewater treatment as well as 
solid waste operations ever since 1992. The company also 
distributes specialty chemicals for industrial applications, 
as well as building products for the construction sector. 
We serve the major sectors of economic activity in Kuwait: 
Manufacturing, Oil & Gas, Petrochemicals, Contracting, 
Municipal Utility Plants and Commercial Facilities. 

Our Subsidiaries

Our Subsidiaries



شركة الكوت امداد و للنقل البضائع

شــركة الكــوت للنقــل وامــداد هــي شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل 
لشــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة. وتقــوم بتقديــم خدمــات لوجســتية 
فــي منطقــة الشــرق ا©وســط وشــمال أفريقيــا. وتعــد الشــركة متخصصــة 
فــي نقــل المــواد الكيميائيــة والمــواد ا©خــرى بدرجــة عاليــة مــن الرعايــة 
للمشــاريع  الكــوت  شــركة  وتمتلــك  بالتعامــل  والثقــة  والمســؤولية 
جيــد  بشــكل  المجهــزة  الحديثــة  الشــاحنات  مــن  أســطول  الصناعيــة 
والمحافــظ عليهــا لهــذا الغــرض. و©ن المنتجــات الكيميائيــة يمكــن أن 
ــي  ــًداً ف ــًا جي ــن تدريب ــائقينا مدربي ــون س ــن أن يك ــا نضم ــرة، فإنن ــون خط تك

التعامــل اéمــن مــع جميــع هــذه المنتجــات. 

المياه الكيميائية النظيفة 

 2011 النظيفــة فــي عــام  الكيميائيــة  الميــاه  تــم اســتحواذ علــى شــركه 
كشــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة. حيــث 
الوحيــد  المصنــع  الصناعيــة وهــو  المصفــح  يقــع مصنعهــا فــي منطقــه 
لمنتجــات الكلــور القلــوي ا©ساســية فــي دولــة امــارات العربيــة المتحــدة. 
ويتكــون مصنــع شــركه الميــاه الكيميائيــة النظيفــة مــن وحــدة إنتــاج ا©كثــر 
حداثــة وتســتخدم تكنولوجيــا ا©غشــية الســليمة بيئيــًا لتلبيــة متطلبــات 

ــة.  ــواقنا اقليمي أس

الكوت للمواد البتروكيماوية

ــن  ــعة م ــة واس ــات مجموع ــوت للبتروكيماوي ــركة الك ــات ش ــزج منتج تم
المــواد الكيميائيــة المتخصصــة فــي حقــول النفــط والتــي تســتخدم لتعزيــز 
وإدامــة انتــاج الفعــال للبتــرول وكذلــك بعــض المــواد الكيميائيــة لمعالجــة 

الميــاه. 

كونهــا ذات ســجل حافــل مــن النجــاح مــع شــركات النفــط ومعالجــة الميــاه 
فــي الشــرق ا©وســط، إلــى جانــب العديــد مــن الشــراكات مــع مصنعــي ومــوردي 
الكيماويــات المتخصصيــن المشــهورين دوليــًا بمــا فــي ذلــك شــركة نالكــو 
شــامبيون (شــركة إيكــو الب)، تعــد شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة فــي 

موقــع جيــد لتقديــم أي صناعــة محــددة.
      

شركة المواد المتكاملة 

تمتلــك شــركة المــواد المتكاملــة المتحــدة وتديــر أعمــال متخصصــة فــي 
توزيــع المــواد الصناعيــة والمعــدات بمــا فــي ذلــك شــركة سيســكو للتجــارة 
ــالل  ــن خ ــيكتو). م ــة (س ــة والكيماوي ــا البيئي ــوان للتكنولوجي ــركة صف وش
إجــراء عمليــات فــي الكويــت والعــراق وامــارات العربيــة المتحــدة، وتخــدم 
ــركة  ــدم ش ــج. وتق ــة الخلي ــاء منطق ــع أنح ــي جمي ــل ف ــن 300 عمي ــر م أكث
المنتجــات  مــن  موســعة  قائمــة  للمــواد  المتحــدة  المتكاملــة  المــواد 
والخدمــات المتكاملــة، بمــا فــي ذلــك الكيماويــات، والتحكــم فــي الســوائل، 

ــة.  ــات الصلب ــي، وإدارة النفاي ــرف الصح ــاه والص ــة المي ومعالج

سيسكو

باعتبارهــا مــزود للمــواد الكيميائيــة والمنتجــات الصناعيــة منــذ عــام 1966، 
كانــت شــركة سيســكو فــي طليعــة توريــد المــواد الكيميائيــة المتطــورة 
باســتمرار فــي الســوق الكويتــي منــذ عقــود. عندمــا يتعلــق ا©مــر بمنتجــات 
التحكــم فــي الكيماويــات والســوائل، فــان عمالئنــا وموردينــا يعرفــون 
انهــم يمكنهــم االعتمــاد علينــا. ســواء كانــت أساســيات أو تخصصــات، 
ــواد  ــداد الم ــكو بإم ــركة سيس ــوم ش ــة، تق ــر عضوي ــة أو غي ــواد عضوي أو م
تقريًبــا.  والتطبيقــات  الصناعــة  قطاعــات  مــن  قطــاع  لــكل  الكيميائيــة 
نحــن نقــدم محفظــة شــاملة مــن مجموعــات المنتجــات التــي تتــراوح 
ــا،  ــاغ والمين ــة ل°صب ــواد الالصق ــآكل، والم ــات الت ــى مثبط ــات إل ــن المذيب بي

والمشــتتات الالمغذيــات.

شركة صفوان للتقنيات البيئية والكيماوية 

هــي   (SETCO) والكيماويــة  البيئيــة  للتكنولوجيــا  صفــوان  شــركة  تعــد 
معالجــة  فــي  للتطبيقــات  والخدمــات  للمنتجــات  الرئيســي  المــورد 
الميــاه والصــرف الصحــي وكذلــك عمليــات النفايــات الصلبــة منــذ عــام 
المتخصصــة  الكيميائيــة  المــواد  بتوزيــع  الشــركة  تقــوم  كمــا   .1992
ــى منتجــات البنــاء لقطــاع البنــاء. نحــن  للتطبيقــات الصناعيــة، باضافــة إل
نخــدم القطاعــات الرئيســية للنشــاط االقتصــادي فــي الكويــت: التصنيــع 
والنفــط والغــاز والبتروكيماويــات والمقــاوالت ومحطــات المرافــق البلديــة 

والمرافق التجارية.      

الشركات التابعة لنا
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Head O�ce
Al Hamra Tower, 18th Floor,
Abdul Aziz Saqer Street, Sharq, Kuwait
Tel.: +965 2228 6668
Fax: +965 22284006

Salt and Chlorine Plant
Shuaiba Industrial Area
Tel.: +965 2228 7009
Fax: +965 2228 4041
P.O.Box: 10277 , Shuaiba 65453,  Kuwait

info@alkoutprojects.com
www.alkoutprojects.com  

المكتب الرئيسي 
برج الحمرا، الدور 18 

شارع عبدالعزيز الصقر،الشرق، الكويت
هاتف : 6668 2228 965 +
فاكس : 22284006 965 +

مصنع الملح والكلورين
منطقة الشعيبة الصناعية

هاتف : 7009 2228 965 +
فاكس : 4041 2228 965 +

ص.ب : 10277 الشعيبة 65453 الكويت

info@alkoutprojects.com
www.alkoutprojects.com                  

بيانات االتصال

Contact
Information



www.alkoutprojects.com


