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عن الشركة

About us

Company
Overview

The Salt and Chlorine plant operations started more than 50

surpassed targets and excelled across all areas of the business

years ago to supply the desalination and electricity stations

with a continued vibrant outlook for future growth.

with Chlorine. Ever since being acquired by Al-Kout Industrial

AIP is focused on delivering its strategic objectives:

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

•

To provide our customers with relevant and catered

updated our performance management and people model to

chemical products and technical service solutions, which

include shared objectives, and we have linked our values to

includes design, construction, optimization, operational

our competency framework. We are also heavily focused on

and maintenance services.

continuous improvement to achieve best in class outcomes for

•

our customers.
AIP is comprised of an excellent group of board members,
From our vision to our values, we aim to deliver on our ambition

•
•

To ensure continuous improvement and realize
operational efficiencies.

•

We continue to grow our portfolio of businesses, and have
acquired 8 wholly-owned subsidiaries, which include a

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

to realize leadership in the Chlor-Alkali industry and related
technical services in the region and beyond.

To deliver professional customer service with an emphasis
on collaboration.

executive management, and our diverse, talented workforce.

To develop a culture of ownership amongst our
employees.

•

petrochemicals company, a Chlor-Alkali business in the UAE, a

To apply governance best practices and fulfill our
obligation and responsibility to society.

chemical trading and service business, and businesses which

•

oversee water and wastewater treatment and the distribution

We continue to seek strategic growth opportunities. We trust

of industrial materials and equipment. Our strategic

that the future will continue to bring sustainable growth,

acquisitions help serve an expanding customer portfolio and

tangible performance, and most importantly, the prosperity of

cross-border growth into new markets. This has resulted in solid

a society and region we so passionately cater to.

financial and asset growth, despite the challenges of the global
economic environment. We have exceeded expectations,
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To be the number one supplier of Chlor-Alkali and related
derivatives in the GCC, MENA region and beyond.

To deliver superior returns to our shareholders.

About us

عن الشركة

نبذة عن الشركة
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شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع
االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا
نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج
المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء
موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئــة.
نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات
فوريــة وطويلــة المــدى علــى البيئــة ومجتمعاتنــا.
نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنــة.

ويقتــرن هــذا بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق
الدعــم مــن ذوي الخبــرة لدينــا  ،لضمــان تمكــن عمالئنــا مــن
تلبيــة احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بشــكل أفضــل .نحــن
شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر والكفــاءة.
اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق .ونحــن
وأداء
علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبــر
ً
ملموســا  ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة نلبيهــا
ً
بــكل حمــاس.
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About us

Vision

Our History

“To maximize customer and shareholder value
through delivery of world-class Chlor-Alkali products,
professional technical support and superior
manufacturing practices.”

In 1985, PIC establishes the Salt and Chlorine Plant in Kuwait

100 tons of Chlorine per

In October 2000, PIC privatized the Salt and Chlorine plant and

day and PAI approved an

the Company was bought by Ahlia Industrial Projects (AIP)

additional land of 28,000

(later renamed Al Kout Industrial Projects (AIP)), a subsidiary of

square meters.

Ahlia Investment Company (AIC).

In

Mission

In the year 2003, the plant underwent a major revamping and

increased its production

plant production capacity was increased from 25 to 75-80 tons

to reach 125-130 tons of

of chlorine per day.

Chlorine per day.

“To be the regional leader in the Chlor-Alkali industry as
the supplier, customer, and employer of choice.”

Soon after the expansion in 2003, PAI granted AIP 17,700

In 2008, AIP acquired KD 15 million stake in Al Dorra Petroleum

square meter of land at Shuaiba to expand its facility.

Services Company

In the year 2004, AIP acquired KPI Polymers. In 2006 the plant

In 2011 AIP acquired a non – operating Chlor Alkali production

was sold.

facility at Abu Dhabi – Safwater Chemicals.

In 2004 AIP entered into a joint venture with Larosa Transport

In 2012-2013 AIP revamped the Safewater plant and inceased

(60/40)company to deliver our products. Later on, AIP bought

its capacity from 5 tons to 20 tons of Chlorine per day.

all the shares from Larosa and renamed to Ahlia Logistics and

In 2014 PAI granted an additional temporary land of 61,000

Transport Company (ALTC).

square meters for storage and handling to be used for future

In April 2007 company was renamed as Al Kout Industrial

projects such as Ferric Chloride.

Projects (AIP or Al Kout) and its subsidiary to Al Kout Logistics

In 2016 AIP further increased the capacity to 40 tons of

and Transport Company (ALTC).

Chlorine per day at Safewater Chemicals – Abu Dhabi

In 2006 AIP signed an agreement to distribute the global

In 2018 AIP acquired United Materials Company – MAWAD a

oilfield chemical company Champion Technologies products

chemical trading and services company.

in Kuwait

“To maximize customer and shareholder value
through delivery of world-class Chlor-Alkali products,
professional technical support and superior
manufacturing practices.”

In 2007 AIP started blending Champion Technology products.
In 2009 AIP increased its plant production capacity to 90-
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2010

AIP

further
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عن الشركة

رؤيتنا

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.

مهمتنا
شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.

تاريخنا

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع
االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا
نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج
المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء
موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئــة.
ويقتــرن هــذا بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق
الدعــم مــن ذوي الخبــرة لدينــا  ،لضمــان تمكــن عمالئنــا مــن
تلبيــة احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بشــكل أفضــل .نحــن
شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر والكفــاءة.
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اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق .ونحــن علــى
ملموســا
وأداء
ثقــة بأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبر
ً
ً
 ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة نلبيهــا بــكل
حمــاس .أكملــت شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة ســبعة
عشــر عامـ ًا مــن إنجازاتهــا منــذ شــرائها مصنــع الملــح والكلوريــن
مــن شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة ( . )PICومنذ اإلســتحواذ
علــى المصنــع إســتمرت الشــركة فــي تطويــر المصنــع بصــورة
تدريجيــة مــن خــال إضافــة اآلالت الجديــدة والمعــدات الحديثــة
ممــا أدى إلــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ألكثــر مــن ثــاث أضعــاف
الناتــج األصلــي  .كمــا اضافــت فــرع خــاص إلنتــاج المــواد الكيماويــة
الخاصــة بمعالجــة اآلبــار النفطيــة .ومنــذ اإلســتحواذ علــى المصنــع
إســتمرت الشــركة فــي تطويــر المصنــع بصــورة تدريجيــة مــن
خــال إضافــة اآلالت الجديــدة والمعــدات الحديثــة ممــا أدى إلــى
زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة ألكثــر مــن ثــاث أضعــاف الناتــج األصلــي .
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What we Offer

CHLORINE

الكلور

Chlorine is one of nature’s assets and it touches human life in

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

so many ways on a daily basis. It forms a vital component in our

مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية

ما نقدمه

Our Products

ability to control water-borne diseases.
Chlorine is the most efficient and trusted means for keeping
drinking water safe from bacterial infection.

نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام
بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل

Chlorine from AIP is available in cylinders of 50-150 kgs, 900-950

تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو

kgs and 20-25 MT road tankers. In addition, Chlorine can also be

عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.ز

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.
“Hypo” is in high demand as a cost-effective 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).

Packing

Usage

هيبوكلوريت الصوديوم
شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي
مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.ذ
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام
بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو
عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.ز

Overview
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ما نقدمه

حامض الهيدروكلوريك

HYDROCHLORIC ACID

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

Hydrochloric acid (HCl) is an important industrial chemical with

.مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية

a variety of applications. It is a colorless to yellowish-green, clear

What we Offer

منتجاتنا

corrosive liquid with a pungent, irritating odor.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام

HCl is primarily used in the petrochemical and petroleum industries

بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل

for its utility in chemical processing and oilfield productivity, metal
pickling, galvanizing and as a pH correction agent.

تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو

HCl is supplied in specially coated culk tankers of different

ز.عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة

capacities ranging from 5 MT to 26 MT as well as in Intermediate
Bulk Containers (IBCs)

الصودا الكاوية

CAUSTIC SODA

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

Caustic soda, chemically called Sodium Hydroxide (NaOH), is

.مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية

a colorless, viscous, corrosive liquid. It is a by-product in the
production of Chlorine.

نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام

Caustic soda is a basic, globally-traded product that is widely used

 نحــن نقــدم.بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه

in a diverse range of industrial sectors including textiles, water

.ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة

treatment, soaps and detergents, aluminum production etc.
AIP supplies Flakes in palletized 25 kg polyethylene bags. Lye

تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو
ز.عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة

is distributed in bulk through specially coated road tankers, or
Intermediate Bulk Containers (IBCs).
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What we Offer

COMMON SALT

ملح الطعام

Sodium chloride (NaCl), generally known as common, table or

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

industrial salt, is produced directly from raw seawater through a

مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.

ما نقدمه

Our Products

state-of-the-art technology called Electro Dialysis.
Apart from its use in the food industry, Sodium Chloride is also used

نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام

in the manufacturing of pulp, paper, soaps, detergents, textiles

بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه .نحــن نقــدم

and fabric. It is used as a low cost preservative and disinfectant.

ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.

AIP’s food-grade and industrial-utility salt are delivered to

تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو

customers in palletized 50 kg polyethylene bags as well as 1000

عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.ز

kg jumbo bags.

COMPRESSED HYDROGEN GAS

مضغوط هيدروجين غاز

Hydrogen gas is a byproduct of the electrolytic production of

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

chlorine. Before it is available for distribution, AIP separates and

مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة توريــد المنتجــات والخدمــات

further treats its hydrogen gas in order to produce a product that

الصناعيــة والكيميائيــة األساســية .والكيميائيــة األساســية.

is of the highest quality.
Hydrogen is used in the synthesis of ammonia, methanol, fossil

نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام

fuel, hydrogenation of oils and fats, along with others applications.

بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه .نحــن نقــدم

It is also widely used as fuel.
The gas is filled in cylinders with various capacities (5 to 7 Nm3), in
racks or in large tube trailers.

ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء موســعة ونمــو
عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.ز
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What we Offer

منتجاتنا

ما نقدمه

)FERRIC CHLORIDE (to be confirmed

كلوريد الفريت

Although ferric chloride is not yet in production by AIP, we are able

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

to store and sell this product based on customer demands in the

مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.

GCC.
Ferric chloride is used as a flocculants in water and sewage

نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام

treatment.

بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه .نحــن نقــدم
ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.

OILFIELD CHEMICALS
AIP manufactures the Champion range of products for the Kuwait

شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي

market under the technical consultation of M/s Champion Servo,

مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة توريــد المنتجــات والخدمــات

Saudi Arabia.

الصناعيــة والكيميائيــة األساســية .والكيميائيــة األساســية.

In order to blend the products, AIP constructed an onsite Blending

نحن نوفر قيمة موثوقة لعمالئنا ومساهمينا

Plant to produce various Champion products which fall under the

وموظفينا مع االلتزام بكوننا محترفين ومسؤولين وديناميكيين في

following categories:
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المواد الكيميائية لحقول النفط

كل ما نقوم به .نحن نقدم ميزة مهنية من خالل

Corrosion Inhibitors

•

خطوط اإلنتاج المتنامية والقدرات اإلنتاجية.

Scale Inhibitors

•

تساعد استحواذاتنا اإلستراتيجية على

Biocides

•

توفير محفظة عمالء موسعة ونمو عابر للحدود إلى أسواق

Oxygen Scavengers

•

Demulsifiers

•

Coagulants

•

De-Oilers

•

ما نقدمه

What we Offer

Our Services

CUSTOMER SERVICE
•
•
•
•
•

•

We are dedicated to world-class standards in
customer service.
We provide our products in accordance with the
specifications of our clients.
We pride ourselves on fast, efficient and safe
deliveries.
We offer free customer training and technical
assistance.
Our QCD is equipped with modern instrumentation,
allowing us to conduct specialized testing on
request.
All our products are manufactured in an ecofriendly process which utilizes Mercury-free
Membrane Cell Technology.

SUPPLY CHAIN
At AIP, we strive to offer the best possible products and
services to our customers around the world.
AIP’s Supply Chain Management includes Production
Planning,
Inventory
Control,
Warehousing,
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Procurement, Scheduling and Shipping. This is all in
coordination with the Plant Process Division to ensure
timely availability of products, and in coordination with
the Sales & Marketing Division to help sell our products
in a timely manner. Effective 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 finished products by land, sea, and airfreight.
Our fleet is comprised of more than 75 trucks, liquid
chemical tankers, (Chlorine ISO tankers, Caustic Soda
Lye tankers) flatbeds trailers, box beds and Chlorine
container carriers. We provide specialized chemical
tankers with magnetic pumps and automated filling
systems for shorter and safer offloading.
At AIP, we aim to deliver our products in a safe way
to our customers: Chlorine in containers, ISO tanks
and tankers, and 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/per and Hydrogen in cylinders and tube trailers.

What we Offer

خدماتنا
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ما نقدمه

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات
والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع
االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا
نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج
المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء
موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئــة.
نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات
فوريــة وطويلــة المــدى علــى البيئــة ومجتمعاتنــا.
نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنــة.
ويقتــرن هــذا بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق
الدعــم مــن ذوي الخبــرة لدينــا  ،لضمــان تمكــن عمالئنــا مــن

تلبيــة احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بشــكل أفضــل .نحــن
شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر والكفــاءة.
اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق .ونحــن
وأداء
علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبــر
ً
ملموســا  ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة نلبيهــا
ً
بــكل حمــاس.
															

ما نقدمه

What we Offer

Industries we
Serve
POTABLE WATER TREATMENT
Desalinated seawater is the main source of water in the
GCC. Potable Water Treatment Plants are used to purify
water for drinking purposes from untreated sources of
water such as rivers, seas, lakes, and wells.
WASTEWATER TREATMENT
Wastewater treatment refers to the process used
to convert wastewater into an effluent (outflowing
of water to a receiving body of water) that can be
returned to the water cycle with minimal impact on the
environment or be directly reused.

POWER PLANTS

INDUSTRIAL APPLICATIONS

The main source of electricity in the Middle East is from
oil fired or gas fired power plants which burn natural
gas or petroleum to produce electricity.

Chlor-Alkali products are used in various
manufacturing industries such as paper, plastic, textiles,
pharmaceuticals, fertilizers, medical equipment, paints,
soap & detergent, metal processing, etc.

OIL REFINERIES
FOOD INDUSTRIES
Oil refineries are industrial process plants where crude
oil is transformed and refined into more useful products
such as petroleum naphtha, gasoline, diesel fuel,
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.
OIL DRILLING
Oil wells are drilled to reach hydrocarbon reservoirs for
the purpose of oil and gas production. The exploration
wells are drilled for exploration purposes in new
areas while appraisal wells are drilled to assess the
characteristics of existing reserves.
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Caustic Soda plays an important role for the food
industry in a number of ways, as it is especially useful
for washing or chemically 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.
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.

What we Offer

ما نقدمه

الصناعات التي
نخدمها
أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة
شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.
أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع
االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا
نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج
المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.ذ
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أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.

نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.

أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئة.نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة
االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات فوريــة وطويلــة المــدى علــى
البيئــة ومجتمعاتنــا.

يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئة.نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة
االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات فوريــة وطويلــة المــدى علــى
البيئــة ومجتمعاتنــا.

أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة

نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنة.ويقتــرن هــذا
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنة.ويقتــرن هــذا
بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق الدعــم مــن
بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق الدعــم مــن
ملموســا  ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة
وأداء
ً
ً
نلبيهــا بــكل حمــاس.
أنظمة سريعة االستجابة ومبتكرة
														
نحــن شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر
والكفاءة.اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق.
ونحــن علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبــر
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HR Values
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االشتمار في الناس
قيم الموارد البشرية
فرص عمل

االستثمار في الناس

Investing in People

HR Values
Our four core values provide the framework in
which we engage with our customers, stakeholders,
employees, and shareholders alike. Our values serve as
the foundation for achieving leadership in the supply
of essential industrial and chemical products and
services, and our values also serve as guiding principles
in working together, fulfilling our customers’ needs,
and achieving our strategic objectives.

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.
DYNAMIC
We set high standards, anticipate and react to needs
and changes to ensure we provide excellent customer
service, produce innovative solutions, and remain
competitive and compliant with regulatory agencies.
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.
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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Careers and
Internship
Opportunities
Here at AIP, we are always on the lookout for motivated
and committed individuals to join our large team of
professionals. We always provide our employees with
opportunities to further advance their careers.
AIP is also proud of its effort to support and train the
youth of today. We are committed to their development
and for this reason we offer internship programs,
providing them with the opportunity to link theory
with on-the-ground implementation. Over the years,
the company has partnered with various institutions to
help prepare Kuwait’s next generation of leaders and
professionals.

Investing in People

االستثمار في الناس

قيم الموارد
البشرية
شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.نحن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا
ومســاهمينا وموظفينــا مــع االلتــزام بكوننــا محترفيــن نقــدم
ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات
اإلنتاجيــة.

المهنية
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء
موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول ،
ديناميكية
على الرغم من تحديات البيئة االقتصادية العالمية.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.
المسؤول
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئة.نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة
االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات فوريــة وطويلــة المــدى علــى
البيئــة ومجتمعاتنــا.
التعاونية
نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنــة.
ويقتــرن هــذا بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق
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فرص عمل
الدعــم مــن ذوي الخبــرة لدينــا  ،لضمــان تمكــن عمالئنــا مــن
تلبيــة احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بشــكل أفضــل .نحــن
شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر والكفــاءة.
اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق .ونحــن
وأداء
علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبــر
ً
ملموســا  ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة نلبيهــا
ً
بــكل حمــاس.

QHSE Strategy

QHSE Strategy

QHSE Strategy

Safety at AIP is one of the most important aspects of our
day-to-day operations, and the issue of employee safety
is something we take very seriously. As such, our team
is supported with a strict and efficient management
system, and AIP is committed to maintaining our high
standards through well-defined and carefully followed
procedures that ensure national and international
requirements are met or exceeded in all cases. AIP
attributes great importance to daily site inspections
and periodical management audits to identify and
eliminate any issues related to quality, health, safety
and the environment.
The adoption of a Quality Management System (QMS)
that is compliant with ISO 9001:2015 is critical to AIP.
Hence, applicable business units are ISO 9001:2015
certified.
AIP has a robust Occupational Health Management
System in place to ensure the health and wellbeing
of our employees is upheld. We believe the wellbeing
of our employees is critical to the growth of our
organization, and our health management protocols
cover many different elements to help protect and care
for our team while they are working at AIP. Applicable
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AIP business units are OHSAS 18001:2007 certified.
OHSAS 18001:2007 has been released recently as ISO
45001:2018 and AIP is proceeding on implementation
of this new standard.
At AIP, we are committed to minimizing the impact
of our operations on the environment. Applicable AIP
business units are ISO 14001:2015 certified.
Because AIP is involved in the manufacturing of food
grade salt, the organization has implemented ISO
22000:2005, and this standard is continually being
improved and maintained. We believe it is essential
to ensure that all relevant food safety hazards are
identified and adequately controlled at each step of the
food manufacturing process.

QHSE Strategy

قيم الموارد
البشرية
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شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة هــي شــركة رائــدة إقليميــة
مهمــة فــي مجــال توريــد المنتجــات والخدمــات الصناعيــة
والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا وموظفينــا مــع
االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين وديناميكييــن فــي كل مــا
نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج
المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة.
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة عمــاء
موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول الماليــة
واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات وتخطــى
األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع توقعــات نابضــة
بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية عــن
الصحــة والســامة والبيئــة.
نحــن نســتخدم أنظمــة ســريعة االســتجابة ومبتكــرة لهــا تأثيــرات
فوريــة وطويلــة المــدى علــى البيئــة ومجتمعاتنــا.
نحــن ملتزمــون بالعمليــة المســؤولة  ،والتــي تشــمل مســاعدة
عمالئنــا علــى تشــغيل مرافــق نظيفــة وآمنــة.

ويقتــرن هــذا بالمســاعدة الفنيــة عاليــة المســتوى  ،وكذلــك فــرق
الدعــم مــن ذوي الخبــرة لدينــا  ،لضمــان تمكــن عمالئنــا مــن
تلبيــة احتياجــات عمالئهــم ومجتمعاتهــم بشــكل أفضــل .نحــن
شــركة ديناميكيــة تســعى إلــى التحســين المســتمر والكفــاءة.
اليــوم  ،نحــن نبحــث عــن فــرص نمــو قابلــة للتطبيــق .ونحــن
وأداء
علــى ثقــة بــأن المســتقبل ســيحقق نمــوا ً مســتدام ًا أكبــر
ً
ملموســا  ،واألهــم مــن ذلــك هــو ازدهــار مجتمــع ومنطقــة نلبيهــا
ً
بــكل حمــاس.
															

Our Subsidiaries

الشركات التابعة لنا

Our Subsidiaries

AL-KOUT LOGISTICS
AND TRANSPORT COMPANY
Al-Kout Logistics and Transport Company
(ALTC) is AIP’s wholly owned road and transport
subsidiary company. It offers 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.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي مجــال توريــد
المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا
وموظفينــا مــع االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين
وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة
مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات
اإلنتاجيــة نحــن نقــدم ميــزة مهنيــة مــن خــال خطــوط
اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات اإلنتاجيــة

 SAFEWATER CHEMICALSABU 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 ChlorAlkali products in the UAE.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة
عمــاء موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول
الماليــة واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة
االقتصاديــة العالميــة.
فــي الســنوات األخيــرة  ،تجــاوز أداء شــركتنا التوقعــات
وتخطــى األهــداف وتفــوق فــي جميــع مجــاالت العمــل مــع
توقعــات نابضــة بالحيــاة للنمــو المســتقبلي.

AL-KOUT PETROCHEMICALS
)PRODUCTS (TO BE CONFIRMED
Al-Kout Petrochemical Products blends a wide
range of Oilfield chemicals which are used to
enhance and sustain the efficient production
of petroleum and also some water treatment
chemicals.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية
عــن الصحــة والســامة والبيئــة.
نحــن نســتخدم أنظمة ســريعة االســتجابة ومبتكــرة لها
تأثيــرات فوريــة وطويلــة المــدى علــى البيئــة ومجتمعاتنا.
					
نحن ملتزمون بالعملية المسؤولة ،

الشركات التابعة لنا

Our Susidiaries
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Our Subsidiaries

الشركات
التابعة لنا
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الشركات التابعة لنا

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.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
هــي شــركة رائــدة إقليميــة مهمــة فــي مجــال توريــد
المنتجــات والخدمــات الصناعيــة والكيميائيــة األساســية.
نحــن نوفــر قيمــة موثوقــة لعمالئنــا ومســاهمينا
وموظفينــا مــع االلتــزام بكوننــا محترفيــن ومســؤولين
وديناميكييــن فــي كل مــا نقــوم بــه .نحــن نقــدم ميــزة
مهنيــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج المتناميــة والقــدرات

)CISCO TRADING COMPANY (CISCO
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. Throughout
our long history, we have served the interests
of chemical producers and end-users with an
efficient marketing and distribution model.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
تســاعد اســتحواذاتنا اإلســتراتيجية علــى توفيــر محفظــة
عمــاء موســعة ونمــو عابــر للحــدود إلــى أســواق جديــدة.
نتــج عــن نموذجنــا الديناميكــي نمــو قــوي فــي األصــول
الماليــة واألصــول  ،علــى الرغــم مــن تحديــات البيئــة
االقتصاديــة العالميــة.
في السنوات األخيرة  ،تجاوز أداء شركتنا التوقعات.

SAFWAN ENVIRONMENTAL
AND CHEMICAL TECHNOLOGIES CO.
)(SETCO
Safwan
Environmental
&
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.

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
يتــوازى تفانينــا نحــو التميــز بحســنا الشــديد بالمســؤولية
عــن الصحــة والســامة والبيئــة.
نحــن نســتخدم أنظمة ســريعة االســتجابة ومبتكــرة لها
تأثيــرات فوريــة وطويلــة المــدى علــى البيئــة ومجتمعاتنا.
				
نحن ملتزمون بالعملية المسؤولة ،

www.alkoutprojects.com

