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Ittihad Paper Mill and its new
woodfree paper machine
The UAE based group Ittihad International
Investment has signed a contract worth AED1bn
($272mn) to build a new wood-free mill to produce
printing and writing paper at its Ittihad Paper Mill
LLC (IPM); the first printing and writing paper
production facility in the GCC.
The 7.5m wide machine will have a capacity of
325,000 tons/year to produce uncoated wood-free
paper.
The machine will be the first machine to be installed
at the company’s site, and expected to be started up
by the end of 2018.
IPM is located on a 230,000-square meter plot in
the Industrial City of Abu Dhabi (ICAD) and is the
largest producer of printing & writing paper in the
MENA region covering around 10% of the MENA
market.

Established in 2008, Ittihad International Investment
LLC is a private holding and multi-disciplinary
conglomerate, headquartered in Abu Dhabi, the
United Arab Emirates.
Ittihad International Investment is engaged in
different economic activities form building materials
and cement, to chemicals and paper and governs
several prestigious companies in the Middle East
among which Ittihad Paper Mill and Crown Paper
Mill.
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“لقد دخلت سانت كروا في شراك ٍة مع كليّة المجتمع
المحليّ لتصميم برنامج تدريب .وهكذا ،يتم ّكن
المر ّ
شحون المحتملون للوظائف من التعرّ ف الى
صناعة ورق المحارم ،في حين أنّ إنهاء البرنامج
يضمن فرصة إجراء مقابلة في الوظيفة المرجوّ ة”.
“في أغسطس ّ ۲۰۱٥
وظفنا الفريق األولي الذي تألّف
من  ٥۸شخصاً” ،قال ريتشارد“ ،ولقد دخلت كليّة
المجتمع المحليّ في شراك ٍة معنا مرّ ة أخرى لبرنامج
تدريب مدّته أربعة أشهر ،ولقد أجري الجزء األكبر
من هذا التدريب من قبل المورّ دين؛ بمن فيهم أندريتز”.
“ولقد حصلنا على جزء من التمويل لهذا المشروع من
برنامج إئتمان ضريبي تسويقي جديد .وللحصول على
ّ
توظف
هذا اإلئتمان كان المطلوب من سانت كروا أن
 ٪٦۰من أصحاب الدخل المنخفض ،والحفاظ على هذه
النسبة لمدّة سبع سنوات ،فش ّكل هذا األمر فائدة كبيرة
للمجتمع ”.كما أدلى به اإليطالي.

قدرة تشغيل رائعة ونعومة ممتازة

“يرغب بحصول ذلك ك ّل من أدار مصنع تحويل ورق

المحارم خاصّتنا” ،أ ّكد اإليطالي“ .أحدهما كان بإمكانه
رفع السرعة بنسبة  ٪٧۰لسهولة حركة الورقة على
ماكينتنا .ولقد ف ّكرت سانت كروا مل ًّيا في اإلستثمار
في ورق المحارم الغير تقليديّة ،بيد أ ّنها قرّ رت إختيار
ماكينة الكريشنت فورمر”.
“على الرغم من أ ّنه لم يت ّم هيكلة ورق المحارم
خاصّتنا ،ول ّكنه ذات نوعيّة عالية ج ًّدا” ،أ ّكد ريتشارد.
“فهذا الواقع ،سمح لنا في بعض الحاالت أنّ نخطو
أولى خطواتنا في األسواق التقليديّة .ولقد م ّكنتنا قدرة
التش ّكل الممتازة على ماكينة الكريشنت فورمر من
المنافسة بشكل جيّد من حيث النعومة ،وللحصول على
أرقى ورق محارم الذي يستعمل في المراحيض”.
“وقبل أن نطلق عمليّة التشغيل ،كانت نوعيّة البكرات
(الماديّة) تقلقني؛ أل ّننا ك ّنا نص ّنع ل ّفات ذات قطر ۸۸
إنش ( ۲،۲٣٥ملم)” ،هذا ما قاله اإليطالي“ ،وإ ّتضحى
الحقاً ،أنّ قلقي لم يكن مبن ًّيا على أيّ أساس من الصحّ ة؛
ّ
مسطحة بمواصفات
فهذه الماكينات تصنع ل ّفات
ممتازة ،وأيا ً تكن تكنولوجيا بنية البكرات من أندريتز،
فهي بالتأكيد تعمل بالشكل الصحيح”.
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