
About EQUATE Group
The EQUATE Group* is a global producer of petrochemicals and the world’s second largest producer of Ethylene Glycol (EG). 

The Group has industrial complexes in Kuwait, North America and Europe that annually produce over 5 million tons of 
Ethylene, EG, Polyethylene (PE) and Polyethylene Terephthalate (PET). The products are marketed throughout Asia, the 
Americas, Europe, the Middle East and Africa. 

The Group’s shareholders include Petrochemical Industries Company (PIC), The Dow Chemical Company (Dow), Boubyan 
Petrochemical Company (BPC) and Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC).

The Group is a leading enterprise that pursues sustainability wherever it operates through partnerships in fields that include 
the environment, economy and society. 

* The EQUATE Group includes EQUATE Petrochemical Company (EQUATE), its subsidiaries and The Kuwait Olefins Company  
  (TKOC).

Mission

Maximizing stakeholder value by providing quality products & 
services to our customers.

Vision

A global leader & world-class producer of petrochemicals.

Values

• Trust
• Sustainability
• Reliability
• Innovation

MISSION, VISION & VALUES

الرسالة:

تنمية حقوق األطراف ذات العالقة من خالل تقديم منتجات 
وخدمات عالية الجودة للعمالء.

الرؤية: 

الريادة العالمية من خالل منتجاتنا البتروكيماوية المتميزة.

المبادئ:

الثقة •
التنمية المستدامة •
الكفاءة •
االبتكار •

الواليات المتحدة األمريكية •
كندا •
ألمانيا •
الكويت •

الواليات المتحدة األمريكية •
سويسرا •
ألمانيا •
الكويت •
اإلمارات العربية المتحدة •
الصين •
سنغافورة •

الرسالة والرؤية والمبادئ

المكاتبالمجمعات الصناعية

حول مجموعة ايكويت

تعتبر مجموعة ايكويت* من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج لإليثيلين جاليكول على مستوى العالم.

وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا إلنتاج أكثر من 5 ماليين طن سنويًا من اإليثيلين، واإليثيلين 
جاليكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثاالت البولي إيثيلين. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين األمريكيتين وأوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا.

وتتضمن الجهات المساهمة في مجموعة ايكويت شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان 
للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وتولي مجموعة ايكويت الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع مناطق تواجدها من خالل الشراكات في عدة 
مجاالت مثل البيئة واالقتصاد والمجتمع.

* تضم مجموعة ايكويت كال من شركة ايكويت للبتروكيماويات، وشركاتها التابعة والشركة الكويتية لألوليفينات.

THE EQUATE GROUP
CORPORATE PROFILE

مجموعة ايكويت
نبـذة تعريفيـة

• USA
• Switzerland
• Germany
• Kuwait
• UAE
• China
• Singapore

• USA
• Canada
• Germany
• Kuwait

OfficesIndustrial Complexes
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البولي إيثيلين يتم استخدامه في مجاالت عديدة كمنتجات تغليف الطعام، والتغليف الصناعي، والعبوات البالستيكية للمنظفات المنزلية    •
والصناعية، إضافة إلى الرقائق البالستيكية للزراعة وغيرها من المنتجات البالستيكية.

اإليثيلين جاليكول يتم استخدامه في عدد من المجاالت كألياف البوليستر، وقناني ومواد التغليف من البولي إيثيلين تريفثاالت، وسوائل التبريد،    •
ومضادات التجمد، األصباغ، وسوائل إذابة الثلج، وسوائل تحويل الحرارة وفي المواد اإلنشائية.

مجموعة ايكويت

الربح الصافي لعام 2016 : 697 مليون دوالر أمريكي •
المقر الرئيسي: دولة الكويت •
· رأس المال المدفوع: أكثر من 1 مليار دوالر أمريكي	
· في أغسطس 2016، أصبحت أول شركة بتروكيماويات مقرها الكويت 	

تقوم بإطالق استثمار صناعي في الواليات المتحدة األمريكية عبر 
مصنع لإليثيلين جاليكول وذلك على ساحل الخليج األمريكي في 

مدينة فريبورت بوالية تكساس، والمخطط أن يتم استكماله خالل 
العام في 2019.

· أول شركة كويتية غير مالية أو مصرفية تصدر سندات في العام 2016 	
وصكوك في عام 2017 قابلة للتداول في أسواق األسهم العالمية

أول شركة مقرها الشرق األوسط تستفيد من مصادر الغاز الصخري في   •
الواليات المتحدة األمريكية

ثاني أكبر جهة منتجة لمادة اإليثيلين جاليكول على مستوى العالم •
تضم فريق عمل من أكثر من 20 دولة •
ذات دور إيجابي في العديد من القطاعات التجارية المحلية والعالمية    •

  بمساهمة سنوية تتجاوز 2 مليار دوالر أمريكي

جهة التسويقالموقعالطاقة اإلنتاجيةالمنتجاتالمساهمونالشركة

ايكويت

شركة صناعة الكيماويات البترولية %42.5

شركة داو للكيماويات %42.5

شركة بوبيان للبتروكيماويات %9

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية %6

1 مليونالبولي ايثيلين

الكويت
شركة ايكويت 

للتسويق
 550 ألفاإليثيلين جاليكول

850 ألفاإليثيلين

ايكويت 100%أم إي جلوبال

كندا1.2 مليوناإليثيلين جاليكول

أم إي جلوبال

اإليثيلين جاليكول
750 ألف

)قيد اإلنشاء(
أمريكا

الشركة الكويتية 
لألوليفينات

شركة صناعة الكيماويات البترولية %42.5

شركة داو للكيماويات %42.5

شركة بوبيان للبتروكيماويات %9

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية %6

اإليثيلين جاليكول

600 ألفاإليثيلين جاليكول

أم إي جلوبالالكويت

850 ألفاإليثيلين

الطاقات اإلنتاجية بالطن المتري سنويًا •
اإليثيلين يتم استخدامه كمادة خام وليس للبيع •

بيانات المجموعة

المنتجات الرئيسية

حقائق أساسية

Group Details

Main Products

Key Facts

Company Shareholders Products Capacity Location Marketing Outlet

EQUATE

PIC 42.5%

Dow 42.5%

BPC 9%

QPIC 6%

PE 1 million

Kuwait
EQUATE Marketing 

Company (EMC)
EG 550,000

Ethylene 850,000

MEGlobal
EQUATE

100%

EG 1.2 million Canada

MEGlobal

EG 750,000
(Under construction)

USA

TKOC

PIC 42.5%

Dow 42.5%

BPC 9%

QPIC 6%

EG 600,000

Kuwait MEGlobal

Ethylene 850,000

• All capacities are in metric tons annually (MTA)
• Ethylene is only used as feedstock (not for sale).

• PE is used in several applications such as flexible and food packaging, industrial packaging, household and industrial cleaning (HIC) 
plastics as well as agricultural film and other plastic products.

• EG is used in a number of applications such as polyester fibers, polyethylene terephthalate (PET) bottles and packaging, antifreeze and 
coolants, paints, resins, deicing fluids, heat transfer fluids and construction materials.

EQUATE Group:

• 2016 net profit: USD 697 million

• Headquarters: Kuwait

• Paid capital: Over USD 1 billion

• In August of 2016, EQUATE Group became the first Kuwait-based 
petrochemical corporation to establish an industrial investment in 
the USA through constructing an EG plant on the US Gulf Coast in 
Freeport, Texas. The date of completion is set to be during 2019

• The first Kuwait-based non-financial and non-banking 
organization to issue bonds in 2016 and Sukuk in 2017 tradable 
in international stock exchanges

• The first Middle East-based enterprise to benefit from US-based 
shale gas sources

• The world’s second largest producer of EG

• Grouping employees from over 20 countries

• Major economic contributor across various business sectors with 
over USD 2 billion annually



شركة ايكويت للبتروكيماويات
التأسيس: أبريل 1995 •
انطالق العمليات الصناعية: نوفمبر 1997 •
أول شراكة عالمية كويتية في مجال البتروكيماويات •
أول شركة على مستوى العالم يتم  تأسيسها عبر هيكلية تمويل تتضمن النظامين التقليدي واإلسالمي •
أول شركة بتروكيماويات في العالم يتم تأسيسها كشراكة عالمية فيما بين جهات تمثل الحكومة والمستثمر العالمي وشركات من القطاع الخاص   •

المحلي
تساهم بأكثر من 60% من قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت •
دعمت نمو قطاع الصناعات البالستيكية الكويتي بنسبة تتجاوز 450% منذ العام 1998 •
أول جهة كويتية تقوم بإنتاج مواد اإليثيلين والبولي ايثيلين وااليثيلين جاليكول •
أطلقت أول مشروع في الشرق األوسط لترشيد وإعادة استخدام مياه المصانع •
أطلقت أول مشاريع في دولة الكويت إلعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون •
أول جهة كويتية تقوم بتطبيق مبادئ الـ6 سيجما •
أول جهة كويتية تقوم بتطبيق معايير الكفاءة العالية للمؤسسات •
أول جهة كويتية تحصل على شهادة واعتماد الرعاية المسؤولة •
من أوائل مؤسسي مراكز االبتكار في دولة الكويت •
من الجهات المؤسسة لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( •
المشغل الوحيد لشراكة ايكويت 2 التي تضم شركات كويتية تنتج مواد الستايرين مونيمر، والبرازيلين، والعطريات الثقيلة، والبنزين والبولي بروبيلين •

جهة التسويقالموقعالطاقة اإلنتاجيةالمنتجاتالمساهمونالشركة

الشركة الكويتية 
للستايرين

الشركة الكويتية 
للعطريات %57.5

داو %42.5 
شركة ايكويت للتسويقالكويت450 ألفالستايرين مونيمر

 الشركة الكويتية 
إلنتاج البرازيلين

الشركة الكويتية 
للعطريات %100

829 ألفالبرازيلين 

الكويت

شركة صناعة الكيماويات البترولية 

شركة صناعة الكيماويات البترولية80 ألفالعطريات الثقيلة

393 ألفالبنزين
غير مخصصة للمبيعات التجارية وتستخدم 

فقط كمادة خام إلنتاج الستايرين مونيمر.

مصنع  البولي 
بروبيلين

شركة صناعة الكيماويات 
البترولية %100

شركة صناعة الكيماويات البتروليةالكويت140 ألفالبولي بروبيلين 

الشركة الكويتية
للعطريات

)ال تديرها ايكويت(

شركة صناعة الكيماويات 
البترولية %40

شركة البترول الوطنية 
الكويتية %40

شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية 

%20

جميع العمليات الصناعية للشركة الكويتية للعطريات تتم عبر الشركة الكويتية إلنتاج البرازيلين والشركة 
الكويتية للستايرين

الطاقات اإلنتاجية بالطن المتري سنويًا •

حقائق أساسية Key Facts

EQUATE Petrochemical Company

• Established: April 1995

• Commenced production: November 1997

• Kuwait’s first international petrochemical joint-venture (JV)

• The world’s first company to have a financing structure that includes both conventional and Islamic tranches

• The world’s first petrochemical company with a JV model that combines government, international investor and local private sector 
companies

• Contributing to over 60% of Kuwait’s export value from non-oil sources

• Supporting the growth of Kuwait’s plastics industry by over a 450% increase since 1998

• Kuwait’s first manufacturer of Ethylene, EG and PE

• Launched the Middle East’s first Plant Water Recycle Project

• Established Kuwait’s first CO2 Recovery Projects

• Kuwait’s first company to implement Six Sigma principles

• Kuwait’s first organization to apply Highly Reliable Organization (HRO) standards

• Kuwait’s first Responsible Care (RC) accredited and certified organization

• Establishing one of Kuwait’s first Innovation Centers

• One of the founding members of Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA)

• Single operator of EQUATE II that includes Kuwaiti companies producing Styrene Monomer (SM), Paraxylene (PX), Heavy Aromatics (HA), 
Benzene (BZ) and Polypropylene (PP):

Company Shareholders Products Capacity Location Marketing Outlet

The Kuwait 
Styrene 

Company (TKSC)

Kuwait Aromatics 
Company (KARO) 

57.5% 

Dow 42.5%

SM 450,000 Kuwait EMC

Kuwait 
Paraxylene 
Production 

Company (KPPC)

KARO 100%

PX 829,000

Kuwait

PIC

HA 80,000 PIC

BZ 393,000
Not for commercial 

sale. Used only for  SM 
production.

Polypropylene 
Plant

PIC 100% PP 140,000 Kuwait PIC

Kuwait Aromatics 
Company (KARO 
Not operated by 

EQUATE)

PIC 40% 

Kuwait National 
Petroleum Company  

(KNPC) 40% 

QPIC 20%

KARO’s industrial operations are through KPPC and TKSC

• All capacities are in metric tons annually (MTA)



أم إي جلوبال
التأسيس: يوليو 2004 •
المقر الرئيسي: إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة •
تقوم بإنتاج وتسويق أكثر من 2 مليون طن متري من اإليثيلين جاليكول •
المجمعات الصناعية: •

فورت ساسكاتشيوان، ألبرتا، كندا: 380,000 طن متري سنويًا •
برينتيس 1، ريد دير، ألبرتا، كندا: 320,000 طن متري سنويًا •
برينتيس 2، ريد دير، ألبرتا، كندا: 320,000 طن متري سنويًا •
فريبورت، تكساس، الواليات المتحدة األمريكية: 750,000 طن متري سنويًا )سوف يتم االنتهاء من إنشائه خالل عام 2019( •
حاصلة على شهادة واعتماد الرعاية المسؤولة •

وتقديرًا إلنجازاتها التنموية المتميزة، حصدت المجموعة العديد من الجوائز الوطنية والدولية المرموقة في مجاالت االمتياز الصناعي، والمحافظة على 
البيئة، والريادة المؤسسية، ومبادرات التنمية المستدامة، وتطوير قدرات رأس المال البشري وغيرها من القطاعات.

EQUATEofficial :اليوتيوب   |   @EQUATEofficial :الفيسبوك   |   @EQUATEofficial :االنستغرام   |  www.equate.com  :الموقع اإللكتروني
www.meglobal.biz أم إي جلوبال   |   @EQUATEofficial :التويتر

حقائق أساسية

الجوائز والتكريم

الروابط

MEGlobal
• Established: July 2004

• Headquarters: Dubai, United Arab Emirates

• Produces and markets over 2 million metric tons of EG

• Manufacturing plants:

• Fort Saskatchewan, Alberta, Canada: 380,000 MTA

• Prentiss I, Red Deer, Alberta, Canada: 320,000 MTA

• Prentiss II, Red Deer, Alberta, Canada: 320,000 MTA

• Freeport, Texas, USA: 750,000 MTA (to be completed during 2019)

• RC accredited and certified

Key Facts

Awards & Recognition

Links

In acknowledgment of its sustainability achievements, the Group has earned several national and international honors for its 
industrial distinction, environmental preservation, business leadership, sustainability initiatives, human capital development 
and other fields.

EQUATE: www.equate.com   |   Instagram: @EQUATEofficial   |   Facebook: EQUATEofficial   |   YouTube: EQUATEofficial
Twitter: @EQUATEofficial   |   MEGlobal www.meglobal.biz


