
 
 

 

Sinar Mas Cepsa  تفتتح في إندونيسيا مصنًعا إلنتاج

 300الكحوالت المستخلصة من الخضروات باستثمار قيمته 

 مليون يورو

  --/ PRNewswire/2017سبتمبر  14دوماي، إندونيسيا، 

 Sinar Mas Cepsa  مشروع مشترك بين شركةCepsa  وشركةGolden Agri-Resources  شركة(GAR 

 اختصاًرا(.

 مليون يورو، بإنتاج الكحوالت واألحماض الدهنية  300قوم سومطرة، من خالل مصنع أُنشئ بتكلفة سوف ت

 المستخلصة من زيت بذور النخيل لتوزيعها في األسواق اآلسيوية وأسواق شرق وغرب أوروبا.

 ات وسوف تستخدم المواد الخام المستخلصة من الخضروات في صنع منتجات صحية ومستحضرات تجميل ومنظف

 للمنازل وغيرها الكثير.

اليوم أول مصانعها إلنتاج الكيماويات المستخلصة من الزيوت في إندونيسيا، وهو ما يمثل  Sinar Mas Cepsaافتتحت 

. وسوف يقوم هذا المصنع بإنتاج الكحوالت الدهنية المستخلصة من ينفذ على مدار عامين مليون يورور 300استثماًرا بقيمة 

ل وهو أحد المكونات الرئيسة في تصنيع المواد المستخدمة بصفة يومية ومنها المنظفات المنزلية ومنتجات زيت بذور النخي

 العناية الشخصية.

 الستعراض البيان الصحفي ُمتعدد الوسائط، يُرجى النقر فوق الرابط التالي:

indonesia-plant-alcohols-cepsa-sinarmas-https://www.multivu.com/players/uk/8175951/ 

Sinar Mas Cepsa  مشروع مشترك مملوك بالكامل لكل من شركةCepsa وهي إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال ،

يل البنزين الخطي الذي يستخدم في صنع المنظفات المتحللة حيويًا، وشركة الطاقة المتكاملة والرائدة في العالم إلنتاج ألك

Golden Agri-Resources  وهي عضو في رابطة أعمالSinar Mas  اإلندونيسية والمنتج الثاني على مستوى العالم لزيت

 النخيل المندمج رأسيًا.

 في إندونيسيا.الصناعة وقد حضر حفل افتتاح المصنع في دوماي مسؤولون وشخصيات رفيعة المستوى من وزارة 

طن متري سنويًا من الكحوالت الدهنية. وسوف تركز مبيعات الكحوالت  160,000تصل الطاقة اإلنتاجية لمصنع دوماي إلى 

 Sinar Masمصنع سوف يلبي الطلب على منتجاته من مصنع المستخلصة من الخضروات على آسيا بصفة مبدئية. كما أن ال

Cepsa ؛ وهو المصنع الذي يخدم األسواق في شرق المتخصص في إنتاج المواد الخافضة للتوتر السطحي للسوائل بألمانيا

 أوروبا وغربها. 

، وهو ما يُظهر 2025حلول عام مليون طن متري ب 4,1ومن المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمية من الكحوالات الدهنية إلى 

في آسيا في أعقاب  Cepsa%. يسهم المصنع في تعزيز مركز 3,5معدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بواقع 

 والذي جعلها ثاني أكبر منتج للفينول في العالم. 2015افتتاح مصنعها في شنغهاي عام 

https://www.multivu.com/players/uk/8175951-sinarmas-cepsa-alcohols-plant-indonesia/


 
 

 

لوبوك جوانج والمعتمدة من المائدة المستديرة لزيت النخيل  ، الكائنة فيGolden Agri-Resourcesوتقوم مصفاة تكرير 

( الواقعة بالقرب من المصفاة، بتزويد المصنع بزيت بذور النخيل المستدام القابل للتتبع. كما أن مصنع دوماي RSPOالمستدام )

 مكتٍف ذاتيًا.

  

   :التواصل معللحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى 

 ، Cepsaفريق االتصال في 

comunicacion@cepsa.com  

  00 60 / 02 62 337 91 34+هاتف رقم: 

 عائشة خان

 GoldenAgri-Resourcesفريق االتصال بشركة 

ayesha.khan@cohnwolfe.com 

 1944 9783 65+هاتف رقم: 

 ووالن سولنغ

  PT SMART Tbkمدير اإلعالم والفعاليات لدى 

agri.com-wulang.suling@sinarmas   

 0062-818-909-900هاتف رقم: 
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