World Class

Our People

EQUATE Petrochemical Company is a Kuwait-based producer of high-quality Polyethylene (PE) and
EthyleneGlycol (EG).

EQUATE’s greatest asset and the reason for its success are its people. With over 1,000 empowered
employees, EQUATE has an enabling work environment with more than 25 nationalities providing
diverse thinking in all businesses and functions. EQUATE has a strong blend of multi-national expertise
in management, production, marketing, logistics, customer service and much more.

Through a legacy of lasting Strong Bonds with customers and innovative business practices, EQUATE is
a distinguished company that is a joint venture between Kuwait’s state-owned Petrochemical Industries
Company (PIC), The Dow Chemical Company (Dow), as well as Boubyan Petrochemical Company (BPC)
and Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC) representing Kuwait’s emerging private sector.
Established in 1995, this groundbreaking international joint venture enjoys the advantages of combining
Dow’s leadership in industrial practices and cutting-edge technology with experienced and highly driven
people, valuable infrastructure and feedstock provided by Kuwait.
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A Pioneer
EQUATE’s state-of-the-art petrochemical complex is located at the Shuaiba Industrial Area in Kuwait,
manufacturing quality products for customers throughout the Middle East, Europe, Asia and North Africa
served via an efficient supply chain network.
EQUATE is also ideally positioned to fulfill mounting intercontinental demand for the highest quality and
competitively priced petrochemicals. Its professional customer service organization using integrated IT
systems enables customers to experience a smooth, seamless ordering process.
By utilizing the sophisticated UNIPOL® technology for PE and the Meteor® process for EG, EQUATE
produces a number of PE product grades for a wide variety of applications, including packaging
materials, blow molded bottles and containers. EG is used in polyester, PET bottles, automotive tires,
seats and electrical insulation. While Styrene Monomer (SM) is a raw material that is further processed
into a variety of plastics used in electrical and electronic appliances, packaging materials, insulation,
automotive parts and many others.

EQUATE produces and its commercial face, the EQUATE Marketing Company (EMC), markets a
wide range of PE from linear low density (LLDPE) to high molecular weight high-density resins (HDPE).
Recently EMC has also begun selling SM produced from Greater EQUATE’s expanded facilities. EQUATE
also manufactures premium Monoethylene Glycol (MEG) and Diethylene Glycol (DEG) that are marketed
by MEGlobal, which is another joint venture between Dow and PIC.
EQUATE’s marketing strategy is centered on customer service excellence, forming an end-to-end
product value chain and executing a “create, share and sustain value” philosophy with all its customers.
To support its customer-oriented strategy, EQUATE has setup an extensive sales network with offices in
the Middle East and East Asia where customers can receive all the necessary information and support
for the products they purchase.
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Promising Future
To meet ever-increasing worldwide demand for high-quality petrochemical products, EQUATE’s
shareholders have completed a multi-billion dollars expansion project which greatly increases the production
capacities of PE and EG.
Emerging as Greater EQUATE, this $3 billion global-scale venture added SM to EQUATE’s product slate.
Paraxylene and Benzene, which is used to manufacture SM, are also produced at the same location
from a new world scale Aromatics plant which is operated by EQUATE.

Production Capabilities
Polyethylene (PE): 825,000 tons/year
Ethylene Glycol (EG): 1,200,000 tons/year
Styrene Monomer (SM): 450,000 tons/year

Embracing
Environment & Safety
The environment is also a major priority for EQUATE. A special cooling tower system was developed to
prevent over-heating of the waters of the Gulf and to accommodate wastewater reduction & recycling
on site. In addition, EQUATE has launched many major projects such as CO2 Emission Reduction,
Energy Conservation and EQUATE Green initiative.
In accordance with the requirements of ISO 9001 & ISO 14001, EQUATE upholds the highest standards
of environmental, health and safety practices in its operations. Safety for employees, suppliers,
customers and the community always comes first. The Company has an enviable safety record with
an outstanding world class Recordable Injury Rate. EQUATE is, by any standard, one of the safest
operational plants in the world.

Polypropylene (PP): 120,000 tons/year
Paraxylene (PX): 829,000 tons/year
Benzene (BZ): 393,000 tons/year
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Embodying Sustainability

Sharing Success

Hand in hand with being a leading industrial organization, EQUATE takes overall sustainability with the
utmost seriousness and dedication. Its various professional development approaches, environmental
initiatives, Corporate Social Responsibility (CSR) program, and educational development plans for
employees and the greater community are making an impressive impact in Kuwait and beyond.

Success alone has never been EQUATE’s ambition. Sharing success with its partners, customers,
suppliers, workforce and local communities is a key element of the Company’s identity. To ensure a
promising future for itself and all stakeholders, EQUATE will continue to execute its original Vision &
Values with a combination of business growth, social responsibility and environmental excellence.

EQUATE is also making a notable economic contribution to the Kuwaiti economy and the global
petrochemical industry. Ethylene-based products from EQUATE now account for over 80% of Kuwait’s
export value from non-oil sources. The Company also plays a positive role in Kuwait’s business community
by employing many local contractors in construction, logistics and maintenance operations.
In appreciation for its sustainable development efforts, EQUATE has earned His Highness the Amir
Award for the Best Plant in Kuwait; Gold Award in Health, Safety and Environment (HSE) for Gulf private
sector companies; the Award of Best Gulf Company in Recruiting Nationals; as well as Kuwait’s CSR
Award in the Industrial and Oil Sector. In addition, EQUATE has received the Highly Commended Best
Community Program Award during the First Middle East CSR Award Summit.
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Contact Us

EQUATE Petrochemical Company (K.S.C.C)
Headquarters
Olympia Towers, Salmiya,
Ras Al-Ard, Block 2, Salem Al-Mubarak Street
P.O. Box 4733, Safat - 13048, Kuwait
Tel: (+965) 189 - 8888

Sales Offices
Kuwait
EQUATE Marketing Department
Tel: (+965) 189 - 8888
Fax: (+965) 2576 - 5733
Email: pemarket@equate.com

Singapore
EQUATE Marketing Company E.C.
Tel: (+65) 6332 - 4866
Fax: (+65) 6334 - 9398
Email: selina@equate.com

Hong Kong
EQUATE Marketing Company E.C.
Tel: (+852) 2956 - 2688
Fax: (+852) 2956 - 0678
Email: anne@equate.com

المكانة العالميـة
تعتبر شركة ايكويت للبتروكيماويات من الشركات الكويتية الرائدة في إنتاج مواد البولي ايثيلين وااليثيلين جاليكول عالية الجودة.
وإنطالقًا من صالتها الوثيقة بالعمالء واستخدامها ألحدث اإلبتكارات المهنية ،تعد شركة ايكويت شراكة عالمية متميزة بين شركة
صناعة الكيماويات البترولية المملوكة لدولة الكويت ،وشركة داو للكيماويات ،وكذلك القطاع الخاص الكويتي ممثلًا بشركة بوبيان
للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

موظفونا
تتعامل شركة ايكويت مع كافة موظفيها بصفتهم أساس النجاح وأهم أصولها وممتلكاتها .ومع وجود موارد بشرية ذات كفاءة
عالية وبيئة مهنية ال مركزية ،تفتخر الشركة بوصول نسبة العمالة الوطنية لديها إلى أكثر من  %55ضمن قوة عمل متمكنة تضم أكثر من
 1000موظف ينتمون إلى اكثر من  25دولة من أرجاء العالم ويرفدون شركة ايكويت بالكثير من الخبرات في اإلدارة واإلنتاج والتسويق وخدمة
العمالء والعمليات الصناعية وغيرها من المجاالت.

وتستفيد هذه الشراكة العالمية من آخر التطورات التكنولوجية والريادة الصناعية التي توفرها شركة داو ،إضافة إلى ما تمتلكه دولة
الكويت من بنية تحتية متكاملة ومواد خام عالية الجودة.
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الـريـــادة
تلبية الحتياجات مختلف عمالئها في أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ،قامت شركة ايكويت بتطوير شبكة توزيع عالية
الكفاءة لشحن مختلف منتجات مصنعها القائم في منطقة الشعبية الصناعية بدولة الكويت.
ومنذ تأسيسها في سنة  ،1995فقد امتازت شركة ايكويت بموقعها الجغرافي الذي يمنحها القدرة والفاعلية على تلبية الطلب العالمي
المتزايد على المواد البتروكيماوية عالية الجودة بأسعار تنافسية .وتتباهى شركة ايكويت بجهاز خدمة العمالء التابع لها والذي يستخدم
أنظمة معلومات متكاملة تسمح للعميل القيام بالطلبات بكل سهولة ويسر.
وباستخدام آخر التطورات التكنولوجية ،تقوم شركة ايكويت بتصنيع عدة فئات من مواد البولي ايثيلين التي تدخل في تصنيع الكثير من
المنتجات البالستيكية مثل مواد التغليف والحاويات والقناني ،وتستخدم مادة االيثيلين جاليكول في تصنيع البوليستر وإطارات ومقاعد
المركبات والعوازل الكهربائية ،بينما تستخدم مادة الستايرين مونيمر في تصنيع األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية ومواد التغليف
والعوازل وأجزاء المركبات وغيرها من الصناعات.

تتولى شركة ايكويت للتسويق مهمة بيع وتوزيع كافة منتجات شركة ايكويت للبتروكيماويات من البولي ايثيلين التي تضم عدة
فئات من الثنائي الخطي منخفض الكثافة إلى مرتفع الوزن اللدن عالي الكثافة .وبدأت شركة ايكويت للتسويق مؤخرًا بتولي بيع مادة
الستايرين مونيمر من مصانع شراكة ايكويت  .2وكذلك تقوم شركة ايكويت بانتاج مواد االيثيلين جاليكول األحادي وااليثيلين جاليكول
الثنائي التي يتم تسويقها عبر شركة  ME Globalالتي تعد من مشاريع الشراكة األخرى بين شركة داو للكيماويات وشركة صناعة
الكيماويات البترولية.
تتمحور استراتيجية التسويق لشركة ايكويت حول التكامل والتميز في خدمة العمالء والتي تشكل عالمة فارقة لضمان االستفادة
القصوى لجميع األطراف وخلق قيمة مضافة من خالل شبكة مكاتب تسويق في مواقع استراتيجية في الشرق األوسط وآسيا.
وتأكيدًا الستراتيجيتها المبنية على تقديم أفضل الخدمات على الدوام ،بإمكان عمالء شركة ايكويت الحصول على كافة ما يحتاجونه من
معلومات ودعم يتعلق بمنتجات الشركة واستخداماتها من خالل مختلف مكاتب التسويق التابعة للشركة.
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المستقبل المشرق

الحفاظ على البيئة والسالمة

تلبية للطلب العالمي المتزايد على المواد البتروكيماوية عالية الجودة ،أنجز مساهمو شركة ايكويت مشروع توسعة يتضمن زيادة
الطاقة اإلنتاجية للبولي ايثيلين وااليثيلين جاليكول.

تمثل البيئة أيضًا جانبًا أساسيًا من أولويات الشركة ،فقد تم تشييد أبراج مخصصة لتبريد ومعالجة مياه البحر وإعادة استخدامها
مرات عديدة في مختلف مصانع شركة ايكويت .إضافة إلى ذلك ،أطلقت الشركة العديد من المشاريع الحيوية والمتميزة مثل مشروع
تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهالك الطاقة ومشروع ايكويت الخضراء.

وقد تم إطالق هذه الشراكة العالمية بتكلفة  3مليارات دوالر أمريكي تحت مسمى ايكويت  2التي أضافت مادة الستايرين مونيمر إلى
منتجات شركة ايكويت .ويتضمن هذا المشروع المتكامل كذلك مجمعًا للعطريات تحت إدارة شركة ايكويت إلنتاج مادتي البرازيلين
والبنزين -المستخدم في تصنيع الستايرين موينمر -طبقًا ألعلى المعايير العالمية.

الطاقة اإلنتاجية
البولي ايثيلين 825 :ألف طن سنويا
الستايرين مونيمر 450 :ألف طن سنويا
االيثيلين جاليكول 1.2 :مليون طن سنويا البولي بروبيلين 120 :ألف طن سنويا

ووفقًا لمتطلبات شهادتي اآليزو  9001و  14001استطاعت شركة ايكويت تطبيق أفضل معايير الصحة والسالمة والبيئة حيث أن سالمة
الموظفين والمقاولين والعمالء والمجتمع ككل دائمًا في مقدمة اهتمامات الشركة التي تفتخر بسجل متميز في مجال السالمة المهنية
وساعات العمل اآلمنة إضافة إلى إحراز معدالت منخفضة ومنقطعة النظير لإلصابات المسجلة .لذلك ،تعتبر مصانع شركة ايكويت بكل
المقاييس من أكثر المصانع العالمية أمانًا.

البرازيلين 829 :ألف طن سنويا
البنزين 393 :ألف طن سنويا
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التنمية المستدامة

مشاركة النجاح

جنبًا إلى جنب مع كونها مؤسسة صناعية رائدة تستخدم أفضل الوسائل في كافة القطاعات ،تولي شركة ايكويت الكثير من
العناية تجاه التنمية المستدامة التي يتم تجسيدها من خالل مختلف استراتيجيات التطوير المهني والمبادرات البيئية وبرنامج المسؤولية
المجتمعية ومساعي تطوير التعليم بواسطة العديد من الخطوات ذات العالقة بموظفي الشركة ومختلف شرائح المجتمع الكويتي.

وتتبنى شركة ايكويت مبدأ مشاركة النجاح مع الموظفين والشركاء والعمالء والمؤسسات األخرى والمجتمع ككل كعنصر
أساسي في هويتها كشركة عالمية بجميع المقاييس .ولضمان مستقبل زاهر لها ولجميع الجهات التي تتعامل معها ،سوف تستمر
شركة ايكويت في تطبيق مبادئها وقيمها بالتزامن مع التطوير الدائم ومراعاة المسؤولية المجتمعية وضمان حماية البيئة كمحاور
جوهرية في سبيل التنمية المستدامة.

ولشركة ايكويت تأثير ملموس من ناحية المساهمة في اإلقتصاد الكويتي والصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم .فقد بلغت
نسبة المنتجات المشتقة من االيثيلين التي تنتجها شركة ايكويت أكثر من  %80من قيمة الصادرات غير النفطية في دولة الكويت.
كما تلعب الشركة دورًا إيجابيًا في قطاع األعمال الكويتي عن طريق توظيف العديد من شركات المقاوالت في عمليات الشحن والبناء
والصيانة.
وتقديرًا لدورها التنموي المتميز ،حصدت شركة ايكويت العديد من الجوائز مثل جائزة صاحب السمو أمير البالد ألفضل مصنع في دولة
الكويت ،وجائزة اإلمتياز الذهبية في البيئة والصحة والسالمة لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية ،وجائزة أفضل شركة خليجية في مجال
توظيف العمالة الوطنية ،وجائزة الكويت للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في قطاع الصناعة ،وحصلت كذلك على جائزة تقديرية خالل
القمة األولى لجوائز المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في الشرق األوسط.
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Contact Us

EQUATE Petrochemical Company (K.S.C.C)
Headquarters
Olympia Towers, Salmiya,
Ras Al-Ard, Block 2, Salem Al-Mubarak Street
P.O. Box 4733, Safat - 13048, Kuwait
Tel: (+965) 189 - 8888

Sales Offices
Kuwait
EQUATE Marketing Department
Tel: (+965) 189 - 8888
Fax: (+965) 2576 - 5733
Email: pemarket@equate.com

Singapore
EQUATE Marketing Company E.C.
Tel: (+65) 6332 - 4866
Fax: (+65) 6334 - 9398
Email: selina@equate.com

Hong Kong
EQUATE Marketing Company E.C.
Tel: (+852) 2956 - 2688
Fax: (+852) 2956 - 0678
Email: anne@equate.com

