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اإثنان و ع�صرون مليون دينار كويتي
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�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة( 

ح�صرات ال�صادة الم�صاهمين الكرام ،،،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�لعميق  تقديره  عن  �لتعبير  وي�سره  بالتحية  �لإد�رة  مجل�ص  يتقدم 
لحر�سكم �لم�ستمر فـي متابعة �إنجاز�ت �ل�سركة فـي كافة �لمجالت.

و�لأربعون  �ل�ساد�ص  �ل�سنوي  �لتقرير  يقّدم  �أن  �لإد�رة  مجل�ص  وي�سّر 
�لذي ي�سّلط �ل�سوء على �أن�سطة �ل�سركة و�أد�ئها خالل �لعام 2021, 
�لمالية  للبيانات  �لأ�سا�سية  للموؤ�سر�ت  عر�سًا  كذلك  ويت�سمن 
�لمجّمعة ل�سركة �ل�سناعات �لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن �ص.م.ك 
)عامة( و�سركتها �لتابعة �سركة �لخليج لالإن�ساء�ت و�لأعمال �لبحرية 

فـي  �لمنتهية  �لمالية  لل�سنة  )مقفلة(  �ص.م.ك  �لعامة  و�لمقاولت 
.31/12/2021

عمليات حو�س بناء واإ�صالح ال�صفن :

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2021:-  

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح عدد 9 �سفن متنوعة عائدة ل�سركة  ●
نفط �لكويت.

عائدة  ● متنوعة  �سفينة   14 عــدد  و�إ�ــســالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
لالإد�رة �لعامة لخفر �ل�سو�حل , وز�رة �لد�خلية , �لكويت.

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح عدد 7 �سفن ل�سالح  �لقوة �لبحرية  ●
- وز�رة �لدفاع �لكويتية.

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح عدد 8 زو�رق �إطفاء متنوعة عائدة  ●
لقوة �لإطفاء �لعام.

18 من  ● م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح وخدمات تحت �لماء لعدد 
حفارة   , خدمات  وقــو�رب  قطر  قــو�رب   , )دوب  �لمتنوعة  �ل�سفن 
�لخليج  �سركة  �لتابعة  لل�سركة  عائدة  عائمة(  من�سة   , بحرية 

لالإن�ساء�ت و�لأعمال �لبحرية و�لمقاولت �لعامة, �لكويت.

ل�سركة  ● عــائــدة  �سفينة   2 عــدد  و�إ�ــســالح  ت�سفين  �أعــمــال  م�سروع 
هيوند�ي للهند�سة و�لإن�ساء�ت, و �سركة هيوند�ي للهند�سة و�سناعة 

�لحديد, �لكويت.

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح عدد 6 �سفن متنوعة )قو�رب قطر,  ●
للمالحة,  ن�سيب  ل�سركة  عائدة  خدمات(  قو�رب   , �إر�ساد  قو�رب 

�لكويت.

بن  ● ل�سركة  عائدة  �سفينة   2 عدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
نوير�ن للتجارة و�لمقاولت �ل�سعودية.

9 �سفن  ● م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح وخدمات تحت �لماء عدد 
متنوعة ل�سالح �سركة �سميت لمنالكو, �لإمار�تية.

�لرئي�سي  ● �لحامل  تعديل  مع  كاملة  �إعمار  �إعــادة  �أعمال  م�سروع 
للمر�سى �لرحوي رقم 23 �لعائد ل�سركة نفط �لكويت.

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح عدد 13 قو�رب نزهة و يخوت عائدة  ●
لعمالء متنوعين.

ل�سالح  ●  "EGCM-004" �لدوبة  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
ل�سركة �إيفاج جيني �سيفيل مارين �لفرن�سية.

�لم�سمى  ● �لإ�سناد  خدمات  قارب  وتحديث  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
)مو��سالت( �لعائد ل�سركة �إن�ساء�ت �لخ�سو�سية, �لكويت.

م�سروع خدمات �لغط�ص لأعمال تنظيف وفح�ص �لبدن تحت �لماء  ●
لعدد 9  قطع بحرية متنوعة لعدة عمالء.

لإ�ستبد�ل  ● �لماء  تحت  �لغط�ص  لأعمال  م�ساندة  خدمات  م�سروع 
�لنفط  قطاع  �لجاذبية.ل�سالح  وحاميات  �لأ�سا�سية  �لحاميات 

و�لغاز  ل�سركة هاي�سكو.

م�سروع �أعمال حفظ �لمخزون و�لتوريد�ت و�سيانة �لقطع �لبحرية   ●
�لأحمد  محمد  قاعدة  فـي  �لمتو�جدة  �لأمريكي  للجي�ص  �لعائدة 

�لبحرية مع�سكر عريفجان.

تقرير جمل�س الإدارة لعام 2021

اإعادة اإعمار كاملة مع تعديل احلامل الرئي�سي للمر�سى الرحوي 
رقم 23 العائد ل�سركة نفط الكويت
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توريد فريق �لإنقاذ لم�سروع ر�سيف �ل�سعيبة �لنفطي ل�سالح �سركة  ●
�لبترول �لوطنية �لكويتية.

م�سروع �أعمال ت�سفين و�إ�سالح وحدة �لدفع �لنفاث للعبارة �لبحرية   ●
�إيكارو�ص �لمتحدة للخدمات �لبحرية,  "�أم �لخير" �لعائدة ل�سركة 

�لكويت.

م�سروع �أعمال �لإعمار �لدوري لعدد 4 قطع بحرية عائدة لعمليات  ●
�لخفجى �لم�ستركة,)�لمملكة �لعربية �ل�سعودية(.

م�سروع �أعمال تعديل خط �لوقود لعدد 15 قارب قطر مملوكة ل�سركة  ●
نفط �لكويت عقد مع �سركة ديمن لإ�سالح �ل�سفن )�لهولندية(. 

م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2021:-

نفط  ● ل�سركة  عائدة  متنوعة  �سفن  عــدة  و�إ�ــســالح  ت�سفين  �أعمال 
�لكويت.

�لإطفاء  ● لقوة  عائدة  متنوعة  �سفن  عدة  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال 
�لعام.

�لقوة  ● قــو�رب  على  �لم�ساندة  �لمعد�ت  و�سيانة  �إ�ــســالح  �أعــمــال 
�لبحرية �لكويتية , ل�سالح وز�رة �لدفاع �لكويتية )عقد 4 �سنو�ت(.

�لعامة  ● و�ل�سيانة  �لت�سغيل  لغر�ص  �لبحرية  �لطو�قم  تزويد  �أعمال 
لقطع �لأ�سطول �لبحري �لعائدة ل�سركة نفط �لكويت.

�لــالزمــة  ● �لغيار  قطع  وتركيب  وتــوريــد  و�سيانة  ت�سفين  �أعــمــال 
وز�رة  �ل�سو�حل  لخفر  �لعامة  لــالإد�رة  �لعائدة  �لبحرية  للدوريات 

�لد�خلية,�لكويت.

ماجالن  ● لليخت  ومعد�ت  جديدة  �أنظمة  وتركيب  ت�سفين  �أعمال 
)ملكية خا�سة(,�لكويت.

م�سروع �أعمال �لإعمار �لدوري لعدد 4 قطع بحرية عائدة لعمليات  ●
�لخفجى �لم�ستركة,)�لمملكة �لعربية �ل�سعودية(.

�أعمال �سيانة وتركيب وتوريد قطع غيار لل�سفينة �لم�سماة )بيئة 1(  ●
�لعائدة للهيئة �لعامة للبيئة, �لكويت.

�أعمال تنظيف تحت �لماء لخدمات �ل�سيانة �لبحرية فـي م�سفاة  ●
ل�سالح  و�لغاز(  �لنفط  )قطاع  هاي�سكو  �سركة  مع  �لأحمدي  ميناء 

�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�لزور  ● بمحطة  �لمياه  ماآخذ  لقناة  �لبحري  للم�سح  �لغط�ص  �أعمال 
�لجنوبية لتوليد �لقوى �لكهربائية مع �سركة هاي�سكو )قطاع  �لنفط 

و�لغاز( ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة.

عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2021 :- 

لغر�ص  ● �لبحري  �لأ�سطول  طاقم  لتزويد  �سنة  لمدة  عقد  تمديد 
نفط  ل�سركة  �لعائد  �لبحري  لالأ�سطول  �لعامة  و�ل�سيانة  �لت�سغيل 

�لكويت.

�إ�سالح و�سيانة �لمعد�ت �لم�ساندة على قو�رب �لقوة  ● �أعمال  عقد 
�لبحرية �لكويتية ل�سالح وز�رة �لدفاع  �لكويتية. 

عقد �أعمال ت�سفين و�إ�سالح 3 دوب )تولر 1001( و )تولر 1002(  ●
و)تولر 1003( �لعائدة ل�سركة تو� كوربوري�سن �ليابانية.

اأعمال تنظيف فتحة ال�سندوق البحري لل�سفينة

ت�سفني واإ�سالح و�سيانة قطع بحرية لعمالء متنوعني
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عقد �أعمال ت�سفين و�إ�سالح �لدوبة )�إي جي �سي �إم-004( �لعائدة   ●
ل�سركة �إيفاج جيني �سيفيل مارين �لفرن�سية.

عقد �أعمال ت�سفين و�إ�سالح قارب �لخدمات �لم�سمى "مو��سالت"  ●
�لعائد ل�سركة �إن�ساء�ت �لخ�سو�سية, �لكويت.

●  "2 "باحث  لل�سفينة  وتوريد قطع غيار  وتركيب  �أعمال �سيانة  عقد 
ل�سالح معهد �لكويت لالأبحاث �لعلمية.

نفط  ● �سركة  ل�سالح  )و�رت�سيال(  ماركة  تخ�س�سية  �أدو�ت  توريد 
�لكويت.

عقد �أعمال خدمات م�ساندة �أعمال �لغط�ص تحت �لماء ل�ستبد�ل  ●
�لحاميات �لأ�سا�سية وحاميات �لجاذبية. مع �سركة هاي�سكو )قطاع 

�لنفط و�لغاز(.

فـي  ● �لبحرية  �ل�سيانة  لخدمات  �لماء  تحت  تنظيف  �أعمال  عقد 
و�لغاز(  �لنفط  )قطاع  هاي�سكو  �سركة  مع  �لأحمدي  ميناء  م�سفاة 

ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية )عقد لمدة 5 �سنو�ت(.

اإتفاقيات واإنجازات اأخرى خالل العام 2021:-

تجديد وتعديل �إتفاقيات تمثيل مع وكالء محليين وعالميين.  ●

�إبر�م �إتفاقيات تمثيل جديدة مع �سركات محلية وعالمية. ●

تجديد ع�سوية هاي�سكو فـي �لجمعية �لدولية للمقاولين �لبحريين  ●
)�إمكا( كمقاول عالمي لالأعمال �لبحرية.

ومذكر�ت  ● تعاون  و�إتفاقية  جديدة  �إف�ساح(  )عدم  �إتفاقيات  �إبر�م 
�لم�ستقبلية   �لم�ساريع  ب�ساأن  ودولــيــة  محلية  �سركات  مع  تفاهم 

�لمتوقعة.

مع  ● �لتفاهم  مــذكــر�ت  �لإف�ساح/  عــدم  لإتفاقية  تعديل  تجديد/ 
�سركات محلية وعالمية للم�ساريع �لم�ستقبلية  �لمتوقعة.

تنفيذ حملة �إعالنية عن ن�ساط حو�ص �ل�سفن ل�سركة هاي�سكو من  ●
و�لمو�قع  و�لكتيبات  �لمجالت  من  عدد  فـي  �إعالنات  ن�سر  خالل 

�لإلكترونية �لمحلية و�لعالمية.

�لبحرية  ● �لتجارية  �ل�سفن  توزيع جو�ئز  فـي حفل  هاي�سكو  �ساركت 
لل�سرق �لأو�سط ل�سبه �لقارة �لهندية و�أفريقيا �لذي �أقيم بال�ستر�ك 
مع قائمة لويدز فـي 13 دي�سمبر 2021 فـي مركز دبي للمعار�ص - 
�إك�سبو , دبي )�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة(. تم �إدر�ج �سركة هاي�سكو 

فـي �لقائمة �لمخت�سرة فـي فئة جائزة بناء و�إ�سالح �ل�سفن.

تم �لت�سجيل وحجز �لم�ساحة للم�ساركة فـي �لمعر�ص �لدولي لبناء  ●
�ل�سفن و�لمحركات و �لتكنولوجيا �لبحرية �لذي �سيقام فـي �لفترة 
ما بين 6-9 �سبتمبر من عام 2022 فـي مدينة هامبورغ �لألمانية, 

ويعد �لمعر�ص �لر�ئد عالميًا لتجارة �ل�سناعة �لبحرية.

اأعمال اإ�سالح و�سيانة �سفن القوة البحرية الكويتية

بعدقبل
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اإختيار هاي�سكو فـي قائمة لويدز للم�ساركة فـي حفل توزيع جوائز معر�ض التجارة البحرية لل�سرق الأو�سط و�سبه القارة الهندية
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عمليات قطاع النفط و الغاز :

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2021:- 

لم�سروع  ● و�ل�سيانة  و�لت�سغيل  و�لإن�ساء  �لتوريد�ت  �أعمال  م�سروع 
تطوير �لبنية �لتحتية للتزود بالوقود لمحطة �ل�سبية لتوليد �لقوى 

�لكهربائية ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة.

م�سروع  �أعمال تطوير نظام تحكم مجموعات �لوظائف لوحدة وقود  ●
�لمياه  وتقطير  �لكهربائية  �لقوى  لتوليد  �ل�سبية  فـي محطة  �لغاز 

ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة.

و�لمولد�ت  ● �لبخارية  �لتوربينات  تاأهيل  �إعـــادة  �أعــمــال  م�سروع 
�لكهربائية  �لقوى  لتوليد  �لغربية  �لدوحة  محطة  فـي  �لكهربائية 
وتقطير �لمياه, عقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح وز�رة �لكهرباء 

و�لماء و�لطاقة �لمتجددة.

م�سروع  �أعمال �إعادة تاأهيل �لمبادلت �لحر�رية من �ل�سكل �للوحي  ●
�سركة  ل�سالح  �لكويت  وغرب  �سمال  بمنطقة  و�لأنبوبي  و�لمحاري 

نفط �لكويت.

م�سروع  �أعمال خدمات دعم �ل�سيانة لمر�فق حركة وقيا�ص �لنفط   ●
ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�لت�سدير  ● لمر�فق  �لم�ساندة  �ل�سيانة  خدمات  �أعــمــال  م�سروع 
ل�سالح ل�سركة نفط �لكويت.

32 عقد  ● م�سروع  �لأعمال �لمدنية �لأولية لمركز �لتجميع �لجديد 
مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�لأنابيب  ● لخط  �لــمــتــو�زي  �لف�سل  �أوعــيــة  تــوريــد  �أعــمــال  م�سروع 
�لإ�ستر�تيجي �لجديد لت�سدير �لغاز مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح 

�سركة نفط �لكويت.

لم�سروع  ● حديدي  هيكل  وتركيب  وتوريد  ت�سنيع  �أعمال  م�سروع 
�إد�رة �لمياه فـي مر�كز �لتجميع 9, 10, 20 & 22 فـي مناطق �سرق 

�لكويت مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

بم�سافـي  ● بالأ�سعة   �ل�سناعي  �لفح�ص  خدمات  �أعمال  م�سروع 
�لبترول  �سركة  ل�سالح  و�ل�سعيبة  عبد�هلل  وميناء  �لأحمدي  ميناء 

�لوطنية �لكويتية

م�سروع �أعمال ت�سنيع �أنابيب  م�سبقة �ل�سنع لم�سروع �إد�رة �لمياه  ●
مع  �لكويت  �سرق  جنوب    22  &  20  ,10  ,9 �لتجميع:  مر�كز  فـي 

�لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.   

و�لفح�ص  ● و�لت�سنيع  �لمو�د  جميع  و�سر�ء  ت�سميم  �أعمال  م�سروع 
و�لعزل و�ل�سبغ و�أعمال  �لحر�ريات لتوريد مد�خن حزم �لمحارق 
لم�سروع وحدة معالجة �لغاز �لمتبقي TGTU ل�سالح �سركة �لبترول 

�لوطنية �لكويتية.

مع  ●  GC-32 �لتجميع  لمركز   CS لوحات  ت�سنيع   �أعمال  م�سروع 
�لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط  �لكويت.

لم�سروع  ● )�لهيدروكيكولون(  �ل�سغط  �أوعية  توريد  �أعمال  م�سروع 
EPIC لتطوير مر�فق  �لإنتاج لم�سروع )دخان( )DPFU( �لمرحلة 

1A  �لحزمة 1 مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة قطر للبترول.

م�ستقيم  ● خط  ذو  ف�سل  جهاز  ت�سغيل  وحدة  توريد  �أعمال  م�سروع 
من   )NSGEP( �لجديد  �لإ�ستر�تيجي  �لغاز  ت�سدير  �أنابيب  لخط 
�سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لأحمدي  ميناء  �إلى  �لكويت 

نفط �لكويت.

م�سروع �أعمال �لت�سنيع و�ل�سبغ لأنابيب ت�سدير �لغاز �لإ�ستر�تيجي  ●
مع  �لأحــمــدي  ميناء  �إلــى  �لكويت  �سمال  من   )NSGEP( �لجديد 

�لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

م�سروع توريد �أوعية �لتنقية لم�سروع �إن�ساء خط �أنابيب �إ�ستر�تيجي  ●
جديد لت�سدير �لغاز من منطقة �سمال �لكويت �إلى م�سفاة ميناء 

�لأحمدي مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

وحدات ف�سل مل�سروع اأنابيب ت�سدير الغاز الإ�سرتاتيجي اجلديد
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م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2021:- 

تطوير  ● لم�سروع  و�ل�سيانة  و�لت�سغيل  و�لإن�ساء  �لتوريد�ت  �أعمال 
�لبنية �لتحتية للتزود بالوقود لمحطة �لدوحة �لغربية لتوليد �لقوى 

�لكهربائية ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة.

�سركة  ● ل�سالح  �لموقع  فـي  �لهياكل  و�إن�ساء  �لميكانيكية  �لأعمال 
�إيكويت للبتروكيماويات.

�لزور  ● محطة  فـي  �لميكانيكية  للمعد�ت  �ل�سنوية  �ل�سيانة  �أعمال 
و�لماء  �لكهرباء  وز�رة  ل�سالح  �لكهربائية  �لقوى  لتوليد  �لجنوبية 

و�لطاقة �لمتجددة.

�أعمال خدمات دعم �لور�ص �لفنية ل�سالح �سركة نفط �لكويت. ●

عبد�هلل  ● ميناء  م�سفاة  فـي  �لميكانيكية  �ل�سيانة  خدمات  �أعمال 
ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�إيكويت  ● �سركة  ل�سالح  ميكانيكية  فنية  عمالة  تــوريــد  �أعــمــال 
للبتروكيماويات.

�للوحي  ● �ل�سكل  مــن  �لــحــر�ريــة  �لــمــبــادلت  تاأهيل  ــادة  �إعـ �أعــمــال 
�سركة  ل�سالح  �لكويت  و�سرق  بمناطق جنوب  و�لأنبوبي  و�لمحاري 

نفط �لكويت.

�أعمال توريد عمالة فنية متخ�س�سة ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية  ●
�لكويتية.

�لرو��سب  ● ومعالجة  مناولة  لمر�فق  و�ل�سيانة  �لت�سغيل  �أعــمــال 
�لوطنية  �لبترول  �سركة  ل�سالح  �هلل  عبد  ميناء  بم�سفاة  �لنفطية 

�لكويتية.

متعددة  ● �سخانات  مــن  �لفحم  تر�سبات  ــة  ــ و�إز�ل تنظيف  �أعــمــال 
�لوطنية  �لبترول  �سركة  م�سافـي  فـي  �لك�سط  طريقة  با�ستخد�م 

�لكويتية.

�لعمليات  ● ل�سالح   )LSP( لعملية  �لعام  �لدعم  خدمات  �أعــمــال 
�لم�ستركة بمنطقة �لوفرة. 

●  11kV بجهد  مرفوعة  فرعية  كهربائية  محطات  �إن�ساء  �أعــمــال 
للم�سخات �لكهربائية �لمغمورة فـي منطقة 4 & 5 فـي جنوب و�سرق 

�لكويت ل�سالح �سركة نفط �لكويت.      

�لأنابيب  ● و�أعــمــال  و�لكهربائية  و�لميكانيكية  �لهيكلية  �لأعــمــال 
ــزة �لــدقــيــقــة �لــخــا�ــســة بــوحــدة �ــســو�غــط �إعــــادة تــدويــر  ــهـ و�لأجـ
�لــزور  م�سفاة  لم�سروع   )33 )�لــوحــدة  �لإ�سافية  �لهيدروجين 
�لكويتية  �ل�سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع   )NRP( �لجديدة 

لل�سناعات �لبترولية �لمتكاملة.

و�لأعــمــال  ● �لأنــابــيــب  و�أعــمــال  و�لميكانيكية  �لإن�سائية  �لأعــمــال 
�لكبريت  وتحويل  ت�سكيل  لوحدة  �لدقيقة  و�لأجــهــزة  �لكهربائية 
ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لجديدة  �لــزور  م�سفاة  بم�سروع 

�ل�سركة �لكويتية لل�سناعات �لبترولية �لمتكاملة.

و�لأعــمــال  ● �لأنــابــيــب  و�أعــمــال  و�لميكانيكية  �لإن�سائية  �لأعــمــال 
�لزور  بم�سفاة  �لكبريت  لمنطقة  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهربائية 
حزمة �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء  رقم 2 و 3 مع �لمقاول �لرئي�سي 

ل�سالح �ل�سركة �لكويتية لل�سناعات �لبترولية �لمتكاملة.

و�لمو�سالت  ● �لهو�ء  �سو�غط   لمر�فق  �لعامة   �لإن�سائية  �لأعمال 
للمناطق �لثانوية و�أعمال هند�سة وتوريد و�إن�ساء �سهاريج �لتخزين  
لم�سروع وحدة  نقل �لغاز �لخام�سة بم�سفاة ميناء �لأحمدي عقد 

مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

و�لإت�سالت   ● �لدقيقة  و�لأجهزة  و�لكهربائية  �لميكانيكية  �لأعمال 
رقم  و�لإن�ساء  و�لتوريد  �لهند�سة  )حزمة  �لــزور  م�سفاة  لم�سروع 
4(. عقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �ل�سركة �لكويتية لل�سناعات 

�لبترولية �لمتكاملة.  

�لمقاول  ● 32 عقد مع  رقم  �لجديد  �لتجميع  لمركز  �لمباني  �أعمال 
�لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

اإن�ساءات عامة ملرافق ال�سواغط وم�سعبات املو�سالت للمناطق 
الثانوية مل�سروع وحدة نقل الغاز اخلام�سة مب�سفاة ميناء الأحمدي



التقرير ال�سنوي 202١

11

�أعمال ت�سنيع �لأنابيب و�لطالء لم�سروع م�سفاة �لزور �لجديدة,  ●
�أعمال �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء حزمة  رقم 4 عقد مع �لمقاول 
�لرئي�سي ل�سالح �ل�سركة �لكويتية لل�سناعات �لبترولية �لمتكاملة.

�لعمليات  ● مع  متخ�س�سة  فنية  �أيدي  تزويد  تقديم خدمات  �أعمال 
�لم�ستركة - منطقة �لخفجي.

●   2 لعدد  و�لطالء  بالح�سى  و�ل�سفح  و�لتنظيف  �لتفتي�ص  �أعمال 
�سهاريج تخزين ل�سالح ل�سركة �يكويت للبتروكيماويات.

�أعــمــال   ● مــن  وغيرها   EG2-C-8110 لـــ  �لفوهة  �إ�ــســالح  �أعــمــال 
�لت�سنيع ل�سالح �سركة �يكويت للبتروكيماويات.

مر�كز  ● في  �لملوحة  �إز�لــة  لوحد�ت  �لنفث  بطريقة  تبطين  �أعمال 
�لمقاول  مع   GC-21 و    GC-19 و    GC-10 و    GC-09 �لتجميع 

�لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�أعمال تجديد �لغالية رقم 6-1 من �لوحدة رقم 29 بم�سفاة ميناء  ●
�لوطنية  �لبترول  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لأحمدي 

�لكويتية.

�لمعامل لخطوط  ● و�لعزل فـي مو�قع  �لميكانيكية و�لطالء  �لأعمال 
نفط  �سركة  ل�سالح  �لجديدة  �لم�سفاة  لم�سروع  �لتغذية  �أنابيب 

�لكويت.

عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2021 :- 

بعد  ● PLC عن  �لإخــر�ج   / �لإدخــال  وحــد�ت  �إ�ستبد�ل  �أعمال  عقد 
 )NOP( لأذرع �لتحميل للر�سيف 5 و 6 في ر�سيف �لنفط �لجديد

�لوطنية  �لبترول  �سركة  ل�سالح  �لأحــمــدي,   ميناء  م�سفاة  في 
�لكويتية.

�أم نقا  ● �أنابيب لآبار �لنفط في منطقة  �أعمال تركيب خطوط  عقد 
ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

)�لمنطقة  ● و�لمعالجة  و�لنقل  للحفر  �لكويت  جنوب  �أعمال  عقد 
Zone 2( ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

عقد �أعمال �لمعايرة و�ل�سيانة �ل�ساملة لأنظمة �لقيا�ص في مناطق  ●
فريق �سبكة �لم�ستهلك.

في  ● بها  �لمرتبطة  و�لأعــمــال  �لتدفق  خطوط  �إن�ساء  �أعمال  عقد 
منطقة غرب �لكويت ل�سالح �سركة نقط �لكويت.

ل�سالح  ● �لت�سدير  لمر�فق  �ل�سيانة  و  �لدعم  خدمات  �أعمال  عقد 
�سركة نفط �لكويت.

عقد �أعمال خدمات �لدعم و �ل�سيانة لمر�فق حركة و قيا�ص �لنفط  ●
ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

عقد �أعمال ت�سنيع وتوريد مبادل حر�ري لوحدة �لإيثيلين جاليكول  ●
1 - ل�سالح �سركة �إيكويت للبتروكيماويات.

عقد �أعمال ت�سنيع وتوريد وعاء �ل�سرف �ل�سريع - ل�سالح �سركة  ●
نفط �لكويت.

عقد �أعمال ت�سنيع وتوريد وعاء �لتخل�ص من �لمت�سا�ص �لعلوي  ●
لوحدة �لإيثيلين1- ل�سالح �سركة �إيكويت للبتروكيماويات.

�للوحي  ● �لنوع  من  �لحر�رية  �لمبادلت  تاأهيل  �إعــادة  �أعمال  عقد 
و�لمحاري و�لأنبوبي لمناطق �سمال وغرب �لكويت - ل�سالح �سركة 

نفط �لكويت.

�إيكويت  ● �سركة  ل�سالح   - �لمائي  �ل�سفح  خــدمــات  �أعــمــال  عقد 
للبتروكيماويات.

اأعمال ت�سنيع وتوريد وعاء ال�سرف ال�سريع
ل�سالح �سركة نفط الكويت



التقرير ال�سنوي 202١

12

الأعمال البحرية و املدنية :

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2021 :- 

م�سروع �لأعمال �لمدنية و�لمبانى لم�سروع معمل �لتنا�سح �لعك�سي  ●
�لطاقة  لتوليد  �لدوحة  فـي محطة   , �لأولى  �لمرحلة  �لبحر-  لمياه 
و�لماء  �لكهرباء  وز�رة  ل�سالح  �لرئي�سى  �لمقاول  مع  �لكهربائية 

و�لطاقة �لمتجددة.

و�أعمدة  ● �لنفط  ت�سدير  ر�سيف  من�ساآت  �إ�سالح  �أعمال  م�سروع 
�لتثبيت بميناء �ل�سعيبة ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�صركة اخلليج لالإن�صاءات والأعمال البحرية واملقاولت العامة �س.م.ك  )مقفلة(
)�صركة تابعة(

الأعمال املدنية واملبانى مل�سروع معمل التنا�سح العك�سي ملياه البحر- املرحلة الأوىل ، فـي حمطة الدوحة لتوليد الطاقة الكهربائية

اأعمال اإ�سالح من�ساآت ر�سيف ت�سدير النفط واأعمدة التثبيت مبيناء ال�سعيبة
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م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2021 :-  

�أعمال خدمات �ل�سيانة �لبحرية لمن�ساآت م�سفاة ميناء �لأحمدي  ●
ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية. 

�أعمال حفر وتطهير قناة ماآخذ مياه �لبحر لمحطة �ل�سبية لتوليد  ●
و�لماء  �لكهرباء  وز�رة  ل�سالح  �لمياه  وتقطير  �لكهربائية  �لقوى 

و�لطاقة �لمتجددة.

فـي  ● جديد  �سكني  بيت   160 عــدد  و�سيانة  و�إنــجــاز  �إن�ساء  �أعمال 
�لمنطقة �لجنوبية لمدينة �لأحمدي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

اأعمال اإ�سالح من�ساآت ر�سيف ت�سدير النفط واأعمدة التثبيت مبيناء ال�سعيبة

اأعمال حفر وتطهري قناة ماآخذ مياه البحر ملحطة ال�سبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطري املياه
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عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2021 :- 

لميناء  ● �لأر�سفة  ومقابل  �لحو�ص  وتنظيف  تطهير  �أعــمــال  عقد 
�ل�سعيبة ل�سالح موؤ�س�سة �لمو�نئ �لكويتية.

)�لمر�فق �لبحرية  ● �ل�ساحلية  و�إن�ساء �لمر�فق  �أعمال ت�سميم  عقد 
�لرئي�سي  �لمقاول  مع  �للوج�ستية  �لأر�ــص  ر�أ�ــص  بمحطة  �لموؤقتة(  

ل�سالح �سالح �لهند�سة للجي�ص �لأمريكي. 

�لأر�سفة  ● و�أحو��ص  �لمالحية  �لقناة  وتنظيف  تطهير  �أعمال  عقد 
بميناء �ل�سويخ ل�سالح موؤ�س�سة �لمو�نئ �لكويتية.

اأعمال تطهري وتنظيف احلو�ض ومقابل الأر�سفة مليناء ال�سعيبة

اأعمال تطهري وتنظيف القناة املالحية واأحوا�ض الأر�سفة مبيناء ال�سويخ
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الموؤ�صرات المالية الأ�صا�صية 

●  2020 �لعام  فـي  د.ك  مليون   152.680 من  ــر�د�ت  �لإي �إنخف�ست 
�إلى 128.582 مليون د.ك فـي �لعام 2021 و�لذي يعك�ص �نخفا�ص  

بن�سبة   )15.78( % .

�إنخف�ص مجمل �لربح من 14.741 مليون د.ك  فـي �لعام 2020 �إلى  ●
10.914 مليون د.ك  فـي �لعام  2021.  

د.ك  ●  3,812,842 من  و�لإد�ريــة  �لعمومية  �لم�سروفات  �إنخف�ست 
فـي �لعام 2020 �إلى 3,074,246 د.ك فـي �لعام 2021.

�إنخف�ص �سافي �لربح من 9,159,516 د.ك فـي �لعام 2020  �إلى  ●
6,375,241  د.ك فـي �لعام  2021.

�إلى   ●  2020 �لعام  فـي  فل�سًا   50.82 من  �ل�سهم  ربحية  �إنخف�ست 
35.37  فل�سًا فـي �لعام  2021. 

ال�صكر  عظيم  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  يوجه  الختام  فـي 
البالد  اأمير  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإلى  والتقدير 
ال�صيخ/نواف  الأحمد الجابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه 
و اإلى مقام �صمو ولي العهد ال�صيخ/م�صعل الأحمد الجابر 
ال�صباح و اإلى �صمو رئي�س مجل�س الوزراء ال�صيخ/�صباح 
وموؤ�ص�صات  وزارات  واإلىكافة  ال�صباح  الحمد  الخالد 
التي  الخا�صة  والهيئات  وال�صركات  والبنوك  الدولة 
�صكرنا  ونقدم   ،2021 عام  خالل  ال�صركة  مع  تعاونت 
على  ال�صركة  موظفي  جميع  اإلى  الخا�س  وتقديرنا 

جهودهم ونتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
مجل�س الإدارة
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�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة و بناء ال�صفن
�س.م.ك )عامة( و�صركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احل�صابات امل�صتقل
31 دي�صمرب 2021
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بيان املركز املايل املجمع كما فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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بيان الدخل املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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بيان الدخل ال�صامل املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.
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بيان التدفقات النقدية املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة



التقرير ال�سنوي 202١

35

اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
مل يذكر غري ذلك(

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما 

ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما مل يذكر غري ذلك(

�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(  و�صركاتها التابعة



التقرير ال�سنوي 202١

44

اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
مل يذكر غري ذلك(

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي ما 

ك )عامة(  و�صركاتها التابعة
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2021
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نبذة عن هاي�سكو
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لبناء  �لكويتية  �ل�سركة  با�سم  �سابًقا  �لمعروفة  �ل�سركة   تاأ�س�ست 
�لرئي�سي  �لن�ساط  لغر�ص ممار�سة   ,  1974 �ل�سفن في عام  و�إ�سالح 
لبناء و�إ�سالح �ل�سفن , وفي عام 2003 تم تغيير �إ�سم �ل�سركة ر�سمًيا 

�إلى �سركة �ل�سناعات �لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن �ص.م.ك
�لهند�سة  مقاولت  مجال  فـي  �لر�ئدة  �ل�سركة  �لآن  )هاي�سكو(  تعد 
خدماتها  وتقدم   , �لكويت  دولة  فـي  �سي(  بي  )�إي  و�لإن�ساء  و�لتوريد 
لقاطاعات �لنفط و�لغاز, م�سافـي �لنفط , �سناعة �لبتروكيماويات, 
�ل�سفن,  و�إ�سالح  بناء  �لمياه,  وتحلية  وتقطير  �لطاقة  توليد  قطاع 

�لمقاولت و�لإن�ساء�ت �لبحرية.
فـي  ومتنوعة  متعددة  خدمات  �ل�سناعي  للقطاع  هاي�سكو  وتقدم 
مجال �لإن�ساء�ت �لمدنية و�لميكانيكية و�لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة 
و�إ�سالح  بناء  وخدمات حو�ص  و�لجلفنة  و�لت�سنيع  �ل�سيانة  و�أعمال 

�ل�سفن و�لعمليات على �لياب�سة ود�خل �لبحر.
بالفئة  �لعامة  للمناق�سات  �لمركزي  �لجهاز  لدى  معتمدة  هاي�سكو 
ولدى  �لكهربائية,  لالأعمال  �لثانية  وبالفئة  �لمباني  لأعمال  �لأولى 

�ل�سركة فروًعا في �لجمهورية �لعر�قية و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية
م�ستوى  تجاه عمالئها من خالل  �إلتز�مها  هاي�سكو مدى  �أثبتت  وقد 

�لجودة وحيازتها �سهاد�ت �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة �لمهنية.
�إن نظام �إد�رة �لجودة لهاي�سكو معتمد وفقًا لمعيار �آيزو 9001:2015 
لمعيار  وفقًا  معتمد  �لمهنية   و�ل�سالمة  �ل�سحة  �إد�رة   ونظام 
�آيزو  لمعيار  وفقًا  معتمد  �لبيئة  �إد�رة  ونظام   45001:2018 �آيزو 

.14001:2015

جمالت الأن�صطة :-
عمليات �إن�ساء�ت �لنفط و�لغاز ●
عمليات حو�ص بناء و�إ�سالح �ل�سفن ●
عمليات �ل�سيانة �ل�سناعية ●
عمليات �لت�سنيع ●
�لعمليات �لتجارية  ●
خدمات �لفح�ص ورقابة �لجودة  ●
مختبر �لفح�ص و�لمعايرة  ●
خدمات �ل�سقالة ●
معمل �لجلفنة ●
لالإن�ساء�ت  ● �لخليج  �سركة  خالل  )من  و�لبحرية  �لمدنية  �لعمليات 

و�لأعمال �لبحرية  و�لمقاولت �لعامة �ص.م.ك( )مقفلة(   
�سركة تابعة

�لتابعة  ● �ل�سركة  خالل  من  �ل�سناعي  و�لتفتي�ص  �لبيئية  �لخدمات 
)�ل�سركة �لكويتية �لدولية لخدمات �لبيئية و�لتفتي�ص �ل�سناعي(

�لتابعة  ● �ل�سركة  خالل  من  متخ�س�سة  فنية  عمالة  تزويد  خدمات 
)�سركة هاي�سكو لإ�ستقد�م �لعمالة �لفنية �لمتخ�س�سة(

عمليات النفط والغاز

نبذة عن هاي�صكو
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عمليات اإن�صاءات النفط والغاز
منطلق  من  1982م   عام  فـي  و�لغاز  �لنفط  عمليات  قطاع  تاأ�س�ص 
و�لغاز  �لنفط  قطـاعات  فـي  �ل�سركة  �أن�سطة  وتنويع  تو�سيع 
وتغطي  �لمياه,  وتحلية  �لكهربائية  �لطاقة  وتوليد  اويات  و�لبتروكيمـ
خدماتها مجموعة متنوعة من �لعمالء ومجال و��سع من �لم�ساريع مع 
�لتركيز ب�سكل خا�ص على �لخبر�ت و�لكفاء�ت و�لجودة لكافة �لمهام 

�لهند�سية و�لإد�رية.

الأن�صطة فـي �صطور
العمليات امليكانيكية 

 خطوط التدفق 

خو��ص  وفح�ص  �لميد�ني  �لم�سح  �أعمال  بتنفيذ  هاي�سكو  تقوم 
�لتخطيط  باأعمال  وتقوم  وت�سغيلها,  �لتدفق  وتركيب خطوط  �لموقع 
و�لإختبار  و�لفح�ص  و�لت�سنيع  و�لإ�سر�ف  �لمو�د  وتوفير  و�لتوريد�ت 
لخطوط �لتدفق و�أنابيب �لفولذ �لكربوني و�أنابيب �لبال�ستيك �لمقوى 
�لبعيدة   �لمت�سعبات  و�إن�ساء  و�لمت�سعبات,  �لروؤو�ص  وو�سالت  حر�ريًا 

�لجديدة وكافة �لأعمال �لمدنية �لم�ساحبة لها.

خطوط الأنابيب 

�لهند�سة  مجال  فـي  و��سعة  خبرة  من  لديها  بما  هاي�سكو  تفخر 
و�أن  �لكويت,  فـي  �لأنابيب  خطوط  بم�ساريع  و�لإن�ساء�ت  و�لتوريد�ت 
فـي  �لخبرة  لديها  �أ�سا�سي.و  ركن  يعد  �ل�سالمة  بقو�عد  �لتز�مها 
�لأنابيب  خطوط  و�إن�ساء  �لقطر  كبيرة  �لأنابيب  خطوط  �إن�ساء�ت 

�لطويلة .

بقيا�سات  �لأنابيب  خطوط  من  �لم�ساريع  هذ�  مثل  هاي�سكو  �أنجزت 
عقد  بنجاح  �ل�سركة  نفذت  وقد   �لكويت.  دولة  فـي  متنوعة  و�أطو�ل 
�لوقود  لنقل  �إن�ص,   48 وبقطر  كيلومتر   200 بطول  بالباطن  م�سروع 
منخف�ص �لكبريت, وكذلك خط �أنابيب بطول 600 كيلومتر وباأقطار 

مختلفة حتى قيا�ص 56 �إن�ص ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

و�لتوريد�ت  �لهند�سة  �أعمال  م�سروع  بنجاح  هاي�سكو  �أنجزت  و�أي�سًا 
بطول  �لوقود  لنقل  متو�زيين  �أنابيب  لخطي  و�لتركيب  و�لإن�ساء 
يمتد من محطة �سخ م�سفاة ميناء  �إن�ص,   20 كيلومتر وقطر   120

وز�رة  ل�سالح  �لكهربائية  �لقوى  لتوليد  �لدوحة  �إلىمحطة  �لأحمدي 
�لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة. 

خطوط اأنابيب التدفق

خطوط الأنابيب
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المعامل 

�لكبرى  �لم�سانع  �إن�ساء  م�ساريع  لتنفيذ  فائقة  قدر�ت  هاي�سكو  لدى 
كبير  و�أ�سطول  عالية,  ومهار�ت  خبرة  ذ�ت  موؤهلة  كو�در  خالل  من 
بنجاح,  �لإن�سائية  �لأعمال  هاي�سكو  نفذت  �لإن�سائية,  �لمعد�ت   من 
بدءً� من �لفكرة وحتى �لت�سغيل �لنهائي مع �لإلتز�م بمعايير �لجودة 
و�لكفاءة �لعالية, تعمل تحت ظروف بيئية قا�سية لإنجاز �لم�ساريع مع 
�لتركيز على �سحة و�سالمة �لموظفين وحماية �لبيئة وتقدم خدمات 
متنوعة. �إنجاز�ت هاي�سكو �لمتميزة و�لإحتر�فية للم�ساريع ي�سمن لها 

ت�سليم �لأعمال فـي �لوقت �لمحدد و�سمن �لميز�نية.

و�إقامة  �لموقع  وتجهيز  و�لإن�ساء  �لم�سروع  �إد�رة  �لخدمات  تت�سمن 
�لأنابيب  وت�سنيع  �لمدنية  �لإن�ساء�ت  و�أعمال  �لموؤقتة  �لمر�فق 
و�لأعمال  �لميكانيكية  �لإن�ساء�ت  و�أعمال  �لإن�سائية  و�لهياكل 
�لفنية  و�لم�ساعدة  و�لتركيب  و�لت�سغيل  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهربائية 

وخالفه.

العمليات المدنية 

هاي�سكو  تقدم  �لم�ساريع,  لنجاح  �سرورة  هي  �لمدنية  �لإن�ساء�ت 
�لمدنية,  �لإن�ساء�ت  مجال  فـي  و�لتطوير  �لخبرة  من  طويلة  �سنو�ت 
و�لأجهزة  �لتقنيات  مع  �لمحترف  �لمدنية  �لإن�ساء�ت  فريق عمل   �إن 
�لإن�سائية  �لأعمال  و�سيانة  و�إن�ساء  بت�سميم  يقوم  �لمتخ�س�سة 

�لمدنية و�ل�سناعية و�لبنية �لتحتية.

ويغطي نطاق �لأعمال �لمدنية �أعمال �لحفر و�لردم و�إن�ساء �لخنادق 
وحتى �إن�ساء �لطرق و�أعمال �لأ�سفلت, وكذلك �إن�ساء كافة �أنو�ع 

�لمباني لغرف �لتحكم و�لمحطات �لفرعية ومحطات �لمعالجة 
و�لمر�فق و�إن�ساء �لأنو�ع �لمختلفة من �لأ�سا�سات لالأجهزة �ل�ساكنة 

و�لدّو�رة وحو�مل ودعائم  �لأنابيب وت�سنيع وتركيب من�سات �لأجهزة.

العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة 

تعد هاي�سكو �سركة ر�ئدة معتمدة فـي خدمات  �لهند�سة �لكهربائية 
و�لأجهزة �لدقيقة وخدمات �لإت�سالت وتقوم بتوفير نطاق و��سع من 
و�لمعايرة  و�لتركيب  و�لإن�ساء  �لهند�سة  مجالت  فـي  �لخدمات  هذه 
قبل  ما  وخدمات  و�لفح�ص  �لأعطال  و�إ�سالح  و�ل�سيانة  و�لت�سالت 

�لت�سغيل و�لت�سغيل �لنهائي.

العمليات املدنية

العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة

املعامل



التقرير ال�سنوي 202١

55

وتوفر �لدعم و�لحلول �لأ�سا�سية لأعمال �لإن�ساء و�لت�سغيل و�ل�سيانة 
ق�سم  ويد�ر  �ل�سناعة,  مجال  فـي  و�لطاقة  و�لغاز  �لنفط  لم�ساريع 
�لمهند�سين  من  مجموعة  قبل  من  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهرباء 
�لأعمال  �أنو�ع  كافة  لتنفيذ  وكفاءة  عالية  بدرجة  �لموؤهلين  و�لفنيين 
بدقة متناهية بو��سطة مر�فق هاي�سكو �لمجهزة بالمعد�ت و�لأجهزة 
�لإن�سائية  �لم�ساريع  فـي  كبيرة  خبرة  ولديها  تطور�ً.  �لأكثر  و�لآلت 
ومجال  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهربائية  بالأعمال  �لخا�سة  �لكبرى 

�لإت�سالت و�أنظمة  �لحماية �لكاثودية.

عمليات �صهاريج التخزين 

من خالل �لخبرة �لناجحة �لممتدة منذ ع�سر�ت �ل�سنين في مجال 
لأعمال  موؤهلة  هاي�سكو  فاإن  �لتخزين,  �سهاريج  وتركيب  ت�سنيع 
�لكبير  �لقطر  ذ�ت  �لتخزين  ل�سهاريج  و�لإن�ساء   و�لتوريد  �لهند�سة 
كذلك  وت�سمل  �لهياكل  و�أعمال  �لمعقدة  �لد�خلية  �لأعمال  فيها  بما 

�لت�ساميم  �لد�خلية و�لتركيب �لمتقن بمو�قع �لم�ساريع.

وتعد هاي�سكو في �لوقت �لحا�سر �ل�سركة �لكويتية �لوحيدة �لمعتمدة 
و�لإن�ساء  و�لتوريد  �لهند�سة  لأعمال  �لكويت  نفط  �سركة  قبل  من 

ل�سهاريج �لتخزين حتى �سعة 500,000 برميل.

وهي �أول �سركة كويتية قامت باإن�ساء �أ�سخم �سهريج تخزين تم بناءه 
تخزين  �سهريج  بناء  تم  فقد  �لإطالق,  على  محلية  �سركة  بو��سطة 
طبقة  تطوير  برنامج  لم�سروع  متر   19.5 وباإرتفاع  متر   64.8 قطر 
�لتخزين  �سهاريج  حقل  في  �لأولى  �لمرحلة   - �لثقيل  للنفط  فار�ص 

�لجنوبي بالتعاقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�سهاريج  م�ساريع  تنفيذ  من  تمكنها  د�خلية  مر�فق  �ل�سركة  لدى 
�لهند�سية  و�لتفا�سيل  �لت�ساميم  من  بد�أً  كامل,  ب�سكل  �لتخزين 
�أعمال  �أعمال �لتركيب  بالموقع, وكذلك  و�لتوريد�ت و�لت�سنيع حتى 
�لدهان,  �لدقيقة,  و�لأجهزة  �لكهربائية  �لأعمال   , �لأنابيب  تو�سيل 
و�لت�سغيل  �لت�سغيل   قبل  ما  �أعمال  فيها  بما  �لتغليف  �لتبطين, 
ما  �أو   )API 650( �لعالمية  �لمقايي�ص  لنظام  طبقًا  وذلك  �لنهائي. 
يعادلها مع كافة �لمقايي�ص �لم�ساحبة لـ )API 620(, بالإ�سافة �إلى 
بع�ص �لمقايي�ص �لأخرى �لخا�سة مثل )AWS A.I(�ل�سويدية لأعمال 
�لتجهيز ومو��سفات )ASME IX( لأعمال �لدهان و�لتغليف و�لتبطين.

كل  تزن  �لألمونيوم  من  قبة   2 عدد  تركيب  باإنجاز  هاي�سكو  نجحت 
رقم  وحدة  �لكبريت  ومناولة  تحبيب  بوحدة  طن   133 منها  و�حدة 
)كيبيك(.  �لبترولية  لل�سناعات  �لمتكاملة  �ل�سركة  )K-037( ل�سالح 

تم تركيب �لقبتين على قمة �سهريجي تخزين بقطر 86.5 متر لكل 
3 من ر�فعات �لأفر�د  �إنجاز �لمهمة بم�ساندة عدد  �سهريج, وقد تم 

باإرتفاع 58.4 متر, وهذ� �لعمل يعد �لأول من نوعه في دولة �لكويت.

ال�صيانة ال�صناعية

رئي�سي  كمتعهد  معروفة  هاي�سكو  لدى  �ل�سناعية  �ل�سيانة  عمليات 
لتقديم �لخدمات ذ�ت �لقيمة �لم�سافة للعمالء �لأ�سا�سيين مثل وز�رة 
�لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة و�سركة نفط �لكويت و�سركة �لبترول 
�سناعة  و�سركة  �لخليج  لنفط  �لكويتية  و�ل�سركة  �لكويتية  �لوطنية 
�كت�سب  وقد  �لم�ستركة,  و�لعمليات  �إيكويت  و�سركة  �لبتروكيماويات 
فريق عمل �ل�سيانة �ل�سناعية خبرة كبيرة ومهار�ت و�حتر�فية عالية 
فـي �لخدمات  �ل�سناعية  �لمتكاملة وتوفير �لدعم و�لحلول �لفنية 

ذ�ت �لمقايي�ص �لعالية للجودة و�ل�سالمة بطريقة �لتكلفة �لفّعالة .

ال�سيانة ال�سناعية

عمليات �سهاريج التخزين
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عمليات ال�صيانة 

�لحقول  مر�فق  لكافة  �ل�سيانة  �أعمال  �إنجاز  على  قادرة  هاي�سكو 
�لرو��سب  ومعالجة  و�أعمال  �لمتنوعة   �لعزل  �أعمال  من  �لنفطية 
كال�سيانة  �أخرى  بخدمات  �أي�سًا  �ل�سركة  وتقوم  وغيرها,  �لنفطية 
و�إ�سالح �لخلل لالأجهزة �لدو�رة و�لأجهزة �لثابتة و�لمبادلت �لحر�رية 
من �لنوع �لمحاري و�لأنبوبي و�للوحي,وكذلك �أجهزة �لتنقية و�سو�غط 
�لهو�ء و�إ�سالح كافة �أنو�ع �ل�سمامات, و�إعادة �إعمار وتاأهيل �لمحركات 
�لمبرد�ت  و�إ�سالح  �لمحركات  لأجز�ء  �ل�سامل  و�لإ�سالح  �لثقيلة, 
با�ستخد�م  �لمعقدة  لالأجز�ء  خر�طةخا�سة   �أعمال  و�إجر�ء  �لثقيلة 

�أجهزة )CNC( �لتي تعمل باأ�سعة �لليزر.

ووحد�ت  للمعامل  �لكامل  �لإغالق  باأعمال  �أي�سًا  �ل�سركة  وتقوم 
�لمعامل على �أ�سا�ص تحمل �لم�سوؤولية �لكاملة,�إ�سافة �إلى �أن عمليات 
وقوة  متخ�س�سة محترفة  فنية  عمالة  تزويد  على  ت�ستمل  �ل�سيانة 
ب�سرية �إد�رية ل�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية و �لعمليات �لم�ستركة. 
لدى  �لعمل  �إن فرق  �سريعة,  �إ�ستجابة  يتطلب  �لذي  �لمجال  في هذ� 
هاي�سكو متوفرة 24/7 ل�سمان خدمات �آمنة وفعالة وذ�ت جودة عالية 

مقرونة بتكاليف مدرو�سة بعناية.

عمليات محطات الطاقة 

�لطاقة  محطات  و�سيانة  ت�سغيل  فـي  �لكبيرة  �لخبرة  خالل  من 
وتوفر �أ�سطول متنوع من �لمعد�ت تقوم هاي�سكو باإنجاز كافة �أعمال 
�ل�سيانة لمحطات �لطاقة فـي موقعها, وت�سمل هذه �لعمليات على 
خدمات متنوعة مثل عمليات �لإغالق �لرئي�سية لل�سخانات وعمليات 
و�لغازية  �لبخارية  �لتوربينات  �إعمار  و�إعادة  �لكيميائي  �لتنظيف 

�لميكانيكية  �لخدمات  وتوفير  لل�سخانات,  �لإحتر�ق  �أد�ء  وتح�سين 
و�لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة و�أجهزة �لتحكم و�سيانة وحد�ت تقطير 
و�سو�غط  �لوقود  �سخ  ومحطات  �لكربنة,  �إعادة  ومحطات  �لمياه 
�لمياه  ماآخذ  ومر�فق  �لمياه  تقطير  ومر�فق  و�لم�سخات  �لهو�ء 
ومر�وح �لتهوية ودفع �لهو�ء, و�سيانة و�إعادة تغليف �أنابيب �لمبادلت 
�لحر�رية ذ�ت �لنوع �ل�سدفـي و�لأنبوبي و�للوحي و�لمبرد�ت �لمروحية 
�لجو�نب  كافة  وتغطي خدماتنا  �لهو�ء وخالفه,  ومبرد�ت  و�لمكثفات 
وفعالة  �آمنة  بطريقة  �لطاقة  محطات  لت�سغيل  �ل�سرورية  و�لأن�سطة 

ومعتمدة وباأف�سل �لأ�ساليب �لأقت�سادية.

�ل�ساملة  �ل�سيانة  لأعمال  د�خلية  ور�ص  مر�فق  هاي�سكو  تمتلك 
�لمتخ�س�سة  �لمتطورة  �ل�سركة  ور�سة  �إن  �لمعد�ت.  باأحدث  مجهزة 
�لثقيلة  �لدّو�رة  �لمعد�ت  قطع  مع  للتعامل  �أن�سئت  �لثقيلة  بالمعد�ت 
على  �لمحتوية  �لدّو�رة  �لعامودية  �لمخرطة  �لتوربينات.�إن  قطع  مثل 
�لليزر  باأ�سعة  تعمالن  �لأفقية  �لتثقيب  ماكينة  وكذلك  �أبعاد  خم�سة 

�لمجهزتان بالور�سة تعد�ن �لأعلى قدرة في �ل�سرق �لأو�سط.

عمليات الت�صنيع

وفريق  هاي�سكو  تلقتها  �لتي  �لتقديرية  �لجو�ئز  من  �لعديد  نيل  �إن 
عملها �لمحترف, لي�ص �لدليل �لوحيد على �لتز�م هاي�سكو بالتميز, 
و�إنما �أي�سًا �إلتز�مها لتنمية وزيادة �لجودة و�لفاعلية لوحد�ت �أعمالها 
لديها  �لت�سنيع  مر�فق  تطوير  على  با�ستمر�ر  تعمل  فهي  �لحالية. 

لتوفر لعمالئها �لخدمات �لمح�سنة.

عمليات حمطات الطاقة

عمليات ال�سيانة
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نقاط هامة: 

لأنو�ع  ● ع  كم�سنِّ �لمعتمدة  �لوحيدة  �لكويتية  �ل�سركة  هاي�سكو  تعد 
�ل�سخانات �لتي تعمل بطريقة �لإ�ستعال غير �لمبا�سر للزيت

�لهند�سية  ● و�لأعــمــال  �لت�ساميم  خدمات  فـي  و�إمكانيات  قــدر�ت 
 Design and مثل,  �لآلـــي  �لحا�سب  بــر�مــج  �أحـــدث  با�ستخد�م 
 engineering capabilities with the latest software

 including 3D and analysis such as STAAD Pro V8i

 )Connection Client(, CAESER II 2020 V12.0, Tank 2021,

 MAT 3D 2019 Premium Package, Nozzle Pro Ver. 14.0,

 AMETank Ver.14.0, PIPENET Vision )Spray/Sprinkler(

 PIPENET Vision )Standard( V1.10.1, AUTOCAD 2020 &

 2022, CADWORX Plant Professional 2021, CADWORX

 Plant Pro with P&ID 2021, TEKLA Structures 2021, PV

.ELITE 2021, COMPRESS Build 8200

مر�فق د�خلية م�ستقلة للفح�ص بدون �إتالف ومر�فق �إختبار �لمو�د ●

 ISO �لجودة  �إد�رة   نظام  �سهادة  على  �ل�سركة  �إلى حيازة  بالإ�سافة 
وفقًا  �لمهنية  و�ل�سالمة  �ل�سحة  �إد�رة  نظام  و�سهادة    9001:2015

معتمدة  هاي�سكو  لدى  �لعمل  ور�ص  فاإن   ISO 45001:2018 لمعايير 
�إم  �إ�ص  �لميكانيكيين)�إيه  للمهند�سين  �لأمريكية  �لجمعية  قبل  من 
API 12J-(و�لمجل�ص �لوطني لفح�ص �ل�سخانات و�أوعية �ل�سغط  )إي�

.)0016

�آر على  بي  و�إن  بي  وبي  و�إ�ص   2 ويو  يو  �أختام  بو�سع  هاي�سكو مفو�سة 
بي  )�أيه  �لف�سل  وحد�ت  على  �لأحادية  �آي  بي  �أيه  وعالمة  منتجاتها 

�آي – 12 جي ( ل�سهاريج �لتخزين.

غيارها  وقطع  �لطاقة  توليد  �سّخانات  بت�سنيع  هاي�سكو  تقوم 
توليد  �أنابيب  �إلى  بالإ�سافة  غيارها  وقطع  �ل�سغط  و�أوعية 
 ASME Boiler and Pressure لمو��سفات  وفقًا  وذلك  �لطاقة 
  Vessel Code Section I, VIII Division 1/2  and

 ASME �إعتماد  بختم  وتختم   ASME B31.1 respectively 

وفقًا  تعديلها  �أو  �إ�سالحها  فيتم  �ل�سغط  �أوعية  لمو�د  وبالن�سبة 
�ل�سغط  و�أوعية  �ل�سخانات  لفح�ص  �لوطني  �لمجل�ص  لمو��سفات 

.R وتختم بعالمة

�ل�سغط  �أوعية  مثل  �لمنتجات  من  متكاملة  مجموعة  هاي�سكو  توفر 
�لإن�سائية,و�أجهزة  للهياكل  �ل�سناعية  و�لنماذج  �لمتخ�س�سة 
�لت�سغيل ووحد�ت �لف�سل  �لمعالجة بما فـي ذلك وحد�ت مجموعات 
و�أجهزة �إز�لة �لملوحة وم�سايد �لك�سط  و�أجهزة �لقذف و�لإ�ستقبال 
و�لأبر�ج  و�لأعمدة  �لطاقة  توليد  و�سخانات  و�لمفاعالت  و�ل�سخانات 
و�ل�سهاريج  و�لإنبوبي  �ل�سدفـي  �لنوع  من  �لحر�رية  و�لمبادلت 

�لم�سنعة بالور�سة ولفائف �لأنابيب م�سبقة �ل�سنع  وخالفه.

نظام  تمتلك  �لتي  �لكويت  فـي  �لأولى  �لكويتية  �ل�سركة  هاي�سكو  تعد 
�لأنابيب م�سبقة �ل�سنع, ولديها  بالكامل لت�سنيع لفائف  �آلي مبرمج 

مر�فق ت�سنيع مخ�س�سة لتلبية �حتياجات �لم�ساريع �ل�سخمة.

العمليات التجارية 

العمليات التجارية

عمليات الت�سنيع
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م�سوؤولية  يتولى  هاي�سكو  لدى  �لفّعال  و�لت�سويق  �لمبيعات  فريق  �إن 
بال�سركات  �لخا�سة  و�لخدمات  و�لأجهزة  �لمنتجات  وت�سويق  ترويج 
�لعالمية �لر�ئدة فـي �ل�سوق �لمحلي لقطاعات �ل�سناعات �لبحرية 
لعمالئها  هاي�سكو  وتقدم  �لمياه,  وتحلية  و�لطاقة  و�لغاز  و�لنفط 
و�لمهارة  �لخبرة  حيث  من  لها  مناف�ص  ل  خدمات  �لمجال  هذ�  فـي 
�لتقنية و�لجودة �لعالية �لمعززة بخدمة ما بعد �لبيع بو��سطة �لكو�در 

�لم�ستركة لعمليات �لهند�سة و�ل�سيانة.

متنوعة  �سناعية  لمنتجات  هاي�سكو  فـي  �لتجارية  �لعمليات  تروّج 
وتروّج كذلك  لخدمة تقديم فر�ص �لرعاية و�لوكالة فـي دولة �لكويت 
لكبار �لمقاولين و�لموردين �لعالميين فـي مجال �لهند�سة و�لتوريد�ت 

و�لإن�ساء بما فـي ذلك خدمات ما قبل �لت�سغيل �لنهائي.

من �لمنتجات  �لتي تروّج لها �ل�سركة �ل�سخانات وقطع غيار �لتربينات 
و�لتغيف  �لتدفق(  و�أنابيب  �لأنابيب  )خطوط  �إ�ص  �إل  �إم  �إ�ص  و�أنابيب 
و�أنابيب  �لإرتجاع(  ومنع  و�لبو�بية  )�لكروية  و�ل�سمامات  و�لتبطين 
�لبال�ستيك �لمقوى حر�ريًا وم�ستلزماتها ومو�د تخري�ص �لمعادن و�آلت 
�لتغليف  و�أجهزة  �لغاز  ك�سف  و�أجهزة  �للحام  و�آلت  و�لدهان  �ل�سفح 
�إتالف لل�سهاريج و�لأنابيب و�أوعية �ل�سغط,  و�أجهزة �لفح�ص بدون 
�لآبار  وروؤو�ص  و�لفّوهات  �لأنابيب  �سبكات  و�إ�سالح  �لت�سريب  ومنع 

وتوفير �أنو�ع كاملة من معد�ت حفر �لآبار وم�ستلزماتها.

خدمات الفح�س ورقابة الجودة

ـز�مات �لتعاقـدية �لفنية و�لقانونية ومتطلبات  انًا لتحقيق �لإلتـ ـ �سمـ
باأعمال  هاي�سكو  لدى  �لجودة  �سبط  �إد�رة  تقوم  �لمهنية,  �ل�سالمة 
لمعايير  ًا  ـ طبقـ ـدة  ومعتمـ �لعالمية,  �لجودة  لأنظمة  وفقًا  �لفح�ص 

 API –( �لعالمية  �لقيا�سية  للمو��سفـات  وفقًا   )9001:2015( �آيزو 
.)Q1

�ليوم تعد هاي�سكو �إحدى �ل�سركات �لر�ئدة فـي مجال توفير خدمات 
�لنفط  قطاعات  فـي  و�لمقاولين  للعمالء  �لجودة  و�سبط  �لفح�ص 
دولة  فـي  �لطاقة  وقطاع  و�لبتروكيماويات  �لتكرير  وم�سافـي  و�لغاز 

�لكويت.

و�أمهر  �لفح�ص  �لمتطورة من معد�ت  �لتقنيات  �أحدث  لدى هاي�سكو 
و�إختبار  ومهند�سي فح�ص  �ل�سناعي  �لتفتي�ص  وفنيي  �إخت�سا�سيي 
�لوفاء  لغر�ص  �إتالف(  بدون  )�لفح�ص  �إختبار�ت  مجال  فـي  �لجودة 

بمتطلبات �لم�ساريع  لغر�ص �سبط �لجودة وخدمات �لفح�ص.

مختبر الفح�س والمعايرة 

خدمات  لتوفير  هاي�سكو  لدى  و�لمعايرة  �لفح�ص  مختبر  �أن�سئ 
مت�سارع  ب�سكل  �لمختبر  وتطور  خا�سة,  ب�سفة  �لد�خلية  �لمعايرة 
لت�سمل خدماته �أي�سًا عمالء �ل�سركة لتوفير خدمات و��سعة للفح�ص 
و�لمعايرة فـي مجالت �لنفط و�لغاز و�لبتروكيماويات و�لبنية �لتحتية 
و�لمعايرة  �لفح�ص  ومختبر  و�لمياه.  �لطاقة  وقطاعات  و�لكهربائية 
لديه �لقدرة لتوفير �سريحة و��سعة من �لخدمات �لمناف�سة للفح�ص 
و�لمعايرة. وي�سم �لمختبر فريق من �لمهند�سين و�لفنيين �لمدربين 
يمنحه  ما  ومعايرة متطورة  و�أجهزة فح�ص  بدرجة عالية  و�لموؤهلين 
و�لدقة  �لجودة  ذ�ت  و�لمعايرة  �لفح�ص  خدمات  توفير  على  �لقدرة 
د�خل  �سو�ء  لعمالئها  �أو  �ل�سركة  لم�ساريع  بالثقة  و�لجديرة  �لعالية 
و�لمعايرة  �لفح�ص  خدمات  توفير  وكذلك  �لموقع  فـي  �أو   �لمختبر 

بالإ�ستعانة باأطر�ف خارجية با�ستخد�م �أجهزة متخ�س�سة

خمترب الفح�ض واملعايرة 

خدمات رقابة اجلودة
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�إن مختبر �لفح�ص و�لمعايرة معتمد وفقًا لمعايير نظام �إد�رة �لجودة 
مجال  فـي  �لفنية  �لكفاءة  بمقيا�ص  ومعتمد   ISO 9001:2015

 ISO – IEC �لدولي  للمقيا�ص  وفقًا  �لميكانيكي  و�لفح�ص  �لمعايرة 
.)A2LA( 17025  للجمعية �لأمريكية لعتماد �لمختبر�ت

خدمات ال�صقالة

يغطي ق�سم �ل�سقالت فـي هاي�سكو �حتياجات �ل�سركة من �ل�سقالت 
فـي �لعديد من �لم�ساريع, ويحافظ على عالقة عمل قوية مع �لعمالء.

ويعرف  �لعمالء  بتوقعات  در�ية  على  �ل�سقالت  ق�سم  عمل  فريق  �إن 
�ل�سالمة  و�إجر�ء�ت  �لجودة  خالل  من  وثقتهم  ر�ساهم  ينال  كيف 

و�لدقة فـي �لوقت.

ولدينا   �لتز�ماتنا  �أعلى  من  هي  �لمهنية  �ل�سالمة  باأن  نوؤمن  نحن 
ويوفر  �ل�سقالت,  تركيب  خدمات  فـي  عالية  ودرجة  نظيف  �سجل 
ق�سم �ل�سقالت �لحماية �لالزمة لأفر�د �لعمل با�ستخد�م �أ�سطح �آمنة 

للوقوف و�لعمل عليها با�ستخد�م كلتا �ليدين

توجد  ل  �إذ  و�لإ�سالح  �ل�سيانة  �أمور  فـي  للغاية  مهمة  �ل�سقالت  �إن 
طريقة �أخرى للو�سول �إلى �لإرتفاعات �لمختلفة ب�سكل �آمن.

معمل الجلفنة

�أن�ساأت هاي�سكو معمل متطور للجلفنة لتوفير متطلبات عمالئها فـي 
و�لكهرباء  �لتحتية  و�لبنية  و�لبتروكيماويات  و�لغاز  �لنفط  قطاعات 

و�لمياه و�لطاقة, يقع مقره فـي منطقة �ل�سعيبة �ل�سناعية �لغربية.

من  م�ستوى  وباأقل  �لأوتوماتيكية  �لجلفنة  معايير  �أعلى  وفق  ويعمل 
بمعامل  مقارنة  �ل�ساخن  �لغم�ص  طريقة  عن  �لناتجة  �لإنبعاثات 

�لجلفنة فـي دولة �لكويت.

�إن عملية �لجلفنة هي من �أف�سل �أ�سكال �لحماية �سد �ل�سد�أ, وهي 
عملية �إ�سافة غالف و�قي من مادة �لزنك لحماية �لحديد �أو�لمعادن 

من �ل�سد�أ.

توفر هاي�سكو خدمات �لجلفنة بطريقة �لغم�ص �ل�ساخن لت�سكيالت 
�أف�سل خدمة وجودة  ل�سمان  و�لمعادن  �لحديد  ُمرّكَبات   و��سعة من 

ممكنة.

فاإن  للبيئة,  و�سديقة  تطورً�  �لأكثر  �لأجهزة  تكنولوجيا  وبا�ستخد�م 
�لحديد  لُمرّكبات  �لجلفنة  �أعمال  لتنفيذ  �لقدرة  لديها  هاي�سكو 
و�لمعادن على نطاق و��سع. �إن �لأجهزة �لأوتوماتيكية لمناولة ومعالجة 
من  د�ئمًا  غالفًا  يعطي  بعد  عن  �لتحكم  ذو  �لغم�ص  ونظام  �لمو�د 

�لحماية �سد �ل�سد�أ لمدى طويل.

خدمات ال�سقالة 

معمل اجللفنة
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�إن موقع �لحو�ص �لمثالي فى مياه ميناء �ل�سويخ �لعميقة يعزز قدرة 
�ل�سفن   وبناء  وتجديد  وترميم  �إ�سالح  �أعمال  كافة  لإنجاز  هاي�سكو 

باأ�سعار تناف�سية وجودة عالية. 

�لمهارة  لديها  و�لتخ�س�ص  �لخبرة  ذ�ت  �لمدربة  �لعاملة  �لقوى  �إن 
وهي  و�حد,  �آٍن  في  و�ل�سناعي  �لبحري  �لمجال  فى  للعمل  و�لكفاءة 
مدعمة باأحدث �لأجهزة و�لمعد�ت, وتعمل تحت �إ�سر�ف �إد�رة متميزة, 

ل�سمان �إنهاء �لأعمال فـي �لوقت �لمحدد و بجودة عالية.

تفخر هاي�سكو بقائمة �إنجاز�تها �لطويلة و�لتى ت�سمل عمالء رئي�سيين  
محليين و�إقليمين وعالميين.

منظر عام لور�ض �ساحة اإ�سالح ال�سفن

عمليات بناء واإ�صالح ال�صفن
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�إن هاي�سكو ك�سركة عالمية متخ�س�سة فى �إ�سالح وبناء �ل�سفن تهدف لريادة �أحو��ص بناء و�إ�سالح �ل�سفن فى �ل�سرق �لأو�سط من خالل �لور�ص 
�لمجهزة بالمعد�ت و�لتقنيات �لأكثر تطورً� مثل :

مو�د نظام �سقالت بحرية ●

�آلة خلط �لأ�سباغ ب�سغط �لهو�ء ●

�آلت تخري�ص بال�سفح �لبخاري متنوعة ●

ماكينة بخ �لأ�سباغ بدون هو�ء ●

وحدة نفث �سغط عالي بقدرة 500 وحدة �سغط متحركة ●

وحدة نفث �سغط عالي بقدرة 500 وحدة �سغط ثابتة ●

وحدة نفث �سغط عالي بقدرة 2500 وحدة �سغط متحركة ●

ماكينة متنقلة لتحديد عالمات بارزة للكابالت ●

جهاز تحليل نظام �لمبرد�ت ●

ماكينة خر�طة بطول 10 متر ●

ماكينة لتعديل �إ�ستقامة �لأعمدة بقوة 10000 وحدة دولية ●

ماكينة محاذ�ة �لأعمدة تعمل باأ�سعة �لليزر ●

�آلة فح�ص حالة �لمكائن ●

ماكينة لحام تعمل بمادة �لبالزما ذ�تية �لتلقيم للحام �لقو�سي ●

حجرة مغلقة لأعمال �ل�سفح بو��سطة حبيبات �لفولذ ●

كابينة مغلقة لأعمال �لدهان بو��سطة نفخ �لهو�ء ●

�آلة قطع �لألو�ح �لحديدية تعمل بو��سطة �لبالزما و�لتحكم بالكمبيوتر. ●

جهاز �إلكتروني لتحويل �لذبذبات �لكهربائية بقدرة 60 هيرتز/ 440 فولت م�سخة لبخ �لدهان. ●

نظام �لتنظيف وتنقية �لزيت . ●

�آلة مو�زنة �لرفا�ص وعامود �لدور�ن بقدرة 3 طن. ●

جهاز تحكم لمقاومة �لحمولة قدرة )1000Kw, 440V/3ph, 50/60Hz( مزود وحدة تحكم يدوي ●
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مرافق بناء ال�صفن:

ر�فعة متز�منة تت�سع ل�سفن ذ�ت حمولة ت�سل �إلى 5000 طن ●

بنظام  ● مت�سلة  130م  �إلى   90 باأطو�ل من  �إ�سالح  �أحو��ص   7 عدد 
تحويل

مناطق  ● جميع  تغطي  طن   30-10 من  بحمولت  ر�فــعــات  خم�سة 
�ل�سفن.

خم�سة �أر�سفة لر�سو �ل�سفن باأطو�ل تتر�وح من 90 �إلى 230  متر  ●
مزودة بر�فعات

ذ�ت  ● ل�سفن  متر   32 وعر�ص  متر   190 بطول  عائم  جــاف  حو�ص 
حمولة ت�سل �إلى 35000 طن

رافعة متزامنة وحو�ض الإ�سالح
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خدمات بناء ال�صفن:

�أعمال �لإ�سالح �لعائم لل�سفن ●

تعديل وتحويل نوع �ل�سفن ●

بناء �ل�سفن �لمتخ�س�سة ●

�أعمال �لإن�ساء�ت من �لحديد �لألومنيوم ●

�إ�سالح وفح�ص ومعايرة �لمعد�ت و�لمكائن ●

�إ�سالح محركات �لدفع �لنفاث �لبحري ●

�إ�سالح �لمحركات �لثقيلة ●

تجديد وترميم �ل�سفن ●

تجديد وترميم �لعائمات �أحادية �لربط ●

�لعالمية  ● �لبحرية  و�لأجهزة  �لمعد�ت  �سركات  من  للعديد  وكالء 
�لكبرى

للمقاولون  �لعالمية  لمعايير�لهيئة  وفقًا  �لمياه  وتحت  �لغو�ص  خدمات 
�لبحريون )�إمكا( وت�سمل هذ� �لخدمات على �سبيل �لمثال ل �لح�سر:

�أعمال �لفح�ص و�لم�سح �لبحري تحت �لمياه ●

�أعمال �لتنظيف تحت �لمياه ●

�أعمال �لإ�سالح �لد�ئم و�لموؤقت تحت �لمياه ●

�أعمال �لقطع و�للحام تحت �لمياه ●

احلو�ض العائم
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�صركة اخلليج لالإن�صاءات والأعمال البحرية واملقاولت العامة �س.م.ك  )مقفلة( 

بعد تطبيق برنامج الخصخصة من قبل الحكومة الكويتية، أصبحت شركة الخليج 

تابعة لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك )عامة( هايسكو.

المباني   بأعمال  للقيام  المدنية  اإلنشاءات  إدارة  الشركة  أسست   1999 عام  فـي 

وأعمال البنية التحتية، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع اإلنشائية المدنية، وعلى 

إثرها تم تصنيف الشركة بالدرجة األولى لألعمال المدنية من قبل الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة فـي دولة الكويت. ويبلغ رأس مال الشركة حالياً 10,399,961 

دينار كويتي.

ش.م.ك  العامة  والمقاوالت  البحرية  واألعمال  لإلنشاءات  الخليج  شركة  تأسست 

)مقفلة( فـي عام 1975 مشاركة بين حكومة دولة الكويت وشركة باالست نيدام 

سواء  البحري  والتعميق  الحفر  أعمال  على  المتزايدة  المتطلبات  لتلبية  الهولندية، 

من  البحري  الحفر  أعمال  آنذاك  الشركة  بدأت  إذ  الكويت.  دولة  خارج  أو  داخل 

خالل أسطول من الحفارات البحرية ذات القطع والشفط، وجرافة بحرية ومعدات 

مصاحبة، وقد تركزت أعمال الشركة فـي مشاريع الحفر الكبرى فـي الكويت. فـي 

المقاوالت  مجال  فـي  أخرى  أنشطة  لتشمل  الشركة  أنشطة  توسعت   1980 عام 

واإلنشاءات البحرية.

دوبة ذاتية �سبط الإرتفاع

1000-GD احلفارة البحرية
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الأن�صطة فـي �صطور:
العمليات البحرية:

�أعمال �لحفر و�لتعميق �لبحري و �أعمال �لدفان  ●

ت�سييد �لمر��سي و�لمو�نئ و�لمر�فئ �لبحرية  ●

�إن�ساء و�سيانة �لأر�سفة و�لمر��سي �لبحرية  ●

�إن�ساء و�سيانة حو�جز وكو��سر �لأمو�ج و�لحماية �ل�ساطئية  ●

�إن�ساء خطوط �لأنابيب �لبحرية ومن�ساآت �لماآخذ و�لمفاي�ص  ●

�أعمال م�سح �لأعماق و�لم�سح �لهيدروجر�فـي و �لطبوغر�فـي ●

�أعمال دق �لخو�زيق و�لركائز بكافة �أنو�عها و�أحجامها ●

�أعمال �لنقل �لبحري  ●

خدمات �ل�سيانة �لبحرية �لمتنوعة ●

2000-GD احلفارة البحرية

3000-GD احلفارة البحرية
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معدات اإن�سائية

رافعات متنوعة

لدى �صركة الخليج لالإن�صاءات والأعمال البحرية 
والمقاولت العامة تواجد فـي:

�لمملكة �لعربية �ل�سعودية )فرع( ●

جمهورية �لعر�ق )فرع( ●

دولة قطر ●

�سلطنة عـمان  ●

العمليات املدنية :
�لأعمال �لإن�سائية �لمدنية و�لبنية �لتحتية  ●

�أعمال �لمن�ساآت �لحديدية  ●

معالجة �لتربة  ●

�أعمال �سحب و نزح �لمياه ●

�أعمال دق �لركائز و �لخو�زيق باأنو�عها  ●

خدمات �لهند�سة �لقيمية ●
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اإن�ساء واإجناز و�سيانة 160 وحدة �سكنية فـي منطقة جنوب الأحمدي

الت�صنيفات وال�صهادات :
م�سنفة بالفئة �لأولى لالأعمال �لإن�سائية و بالفئة �لر�بعة لأعمال  ●

�لطرق و�لخدمات لدى لجنة �لمناق�سات �لمركزية 

معتمدة من قبل �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية كمقاول لالإن�ساء�ت  ●
�لمدنية و�لبحرية  

معتمدة من قبل وز�رة �لكهرباء و�لماء و�لطاقة �لمتجددة كمقاول  ●
بالباطن لأعمال من�ساآت ماآخذ ومفاي�ص �لمياه

●  )IMCA( ع�سو فـي �لجمعية �لدولية للمقاولين �لبحريين

● )ISO 9001 : 2015( حا�سلة على �سهادة �لجودة

● )ISO 45001 : 2018( حا�سلة على �سهادة �لجودة

�لحكومي  ● للنظام  وفقًا  �لإعتماد(  نظام  )�إد�رة  �سام  لدى  م�سجلة 
�لأمريكي

18-GD قارب قطر
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املوارد:
املعدات البحرية:

لدى ال�صركة اأ�صطوًل من المعدات البحرية يتاألف من : 
حفار�ت بحرية متنوعة للتعميق و�لتجريف ●

قو�رب قاطرة ●

قو�رب خدمات �لإ�سناد ●

قو�رب م�سح بحري ●

قو�رب للتزود بالوقود  ●

قارب متعدد �لأغر��ص مزود بر�فعة 7 طن ومجهز لتزويد وحد�ت  ●
�أخرى بالوقود 

دوب  ذ�ت من�سة ذ�تية �سبط �لإرتفاع هيدروليكيًا  ●

دوب مف�سلية  قابلة لالإن�سطار  ●

دوب نقل �لمو�د بحمولة ت�سل �إلى 14000 طن متري ●

دوب م�سطحة لأعمال �لإن�ساء�ت �لبحرية  ●

ر�فعة عائمة لتزويد �لوحد�ت �لأخرى بالوقود و مناولة خطاطيف  ●
�لر�سو 

دوب لخدمات �لغو�ص  ●

وحد�ت للر�سو ولتثبيت �لأنابيب �لعائمة  ●

زو�رق �سريعة ●
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المعدات الن�صائية :
لدى ال�صركة اأ�صطول من المعدات الإن�صائية 

يتاألف من :
ر�فعات متحركة على �إطار�ت ومجنزرة )حمولة 50 طن حتى 280  ●

طن (

جر�فات , مد�حل , حفار�ت و �ساحنات نقل ثقيل و خفيف ●

معد�ت دق و تثبيت �ل�ستائر �لحديدية و �لركائز باأنو�عها حتى قطر  ●
2850 ملم

معد�ت حفر وثقب �لأر�ص ●

معد�ت نزح �لمياه ●

معدات اإن�سائية

الخدمات اللوج�صتية :

�لنقل �لبحري للمو�د بو��سطة دوب بحمولة ت�سل �إلى 14000 طن  ●
متري

و�لــمــقــطــور�ت  ● �ل�ساحنات  مــن  �أ�ــســطــول  بو��سطة  �لــبــري  �لنقل 
�لمتخ�س�سة لنقل �ل�سخور و�لمو�د �ل�سائبة  

ر�سيف للتحميل و�لتفريغ بميناء �ل�سويخ ●

معدات اإن�سائية متنوعة


