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تقرير جمل�س الإدارة لعام 2021
�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك (عامة)
ح�ضرات ال�سادة الم�ساهمين الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يتقدم مجل�س الإدارة بالتحية وي�سره التعبير عن تقديره العميق
لحر�صكم الم�ستمر فـي متابعة �إنجازات ال�شركة فـي كافة المجاالت.
وي�س ّر مجل�س الإدارة �أن يقدّم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والأربعون
الذي ي�س ّلط ال�ضوء على �أن�شطة ال�شركة و�أدائها خالل العام ،2021
ويت�ضمن كذلك عر�ض ًا للم�ؤ�شرات الأ�سا�سية للبيانات المالية
المج ّمعة ل�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك
(عامة) و�شركتها التابعة �شركة الخليج للإن�شاءات والأعمال البحرية
والمقاوالت العامة �ش.م.ك (مقفلة) لل�سنة المالية المنتهية فـي

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد  8زوارق �إطفاء متنوعة عائدة
لقوة الإطفاء العام.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح وخدمات تحت الماء لعدد  18من
ال�سفن المتنوعة (دوب  ،ق��وارب قطر وق��وارب خدمات  ،حفارة
بحرية  ،من�صة عائمة) عائدة لل�شركة التابعة �شركة الخليج
للإن�شاءات والأعمال البحرية والمقاوالت العامة ،الكويت.

●

●م�شروع �أع��م��ال ت�سفين و�إ���ص�لاح ع��دد � 2سفينة ع��ائ��دة ل�شركة
هيونداي للهند�سة والإن�شاءات ،و �شركة هيونداي للهند�سة و�صناعة
الحديد ،الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد � 6سفن متنوعة (قوارب قطر،
قوارب �إر�شاد  ،قوارب خدمات) عائدة ل�شركة ن�صيب للمالحة،
الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد � 2سفينة عائدة ل�شركة بن
نويران للتجارة والمقاوالت ال�سعودية.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح وخدمات تحت الماء عدد � 9سفن
متنوعة ل�صالح �شركة �سميت المنالكو ،الإماراتية.

●

●م�شروع �أعمال �إع��ادة �إعمار كاملة مع تعديل الحامل الرئي�سي
للمر�سى الرحوي رقم  23العائد ل�شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد  13قوارب نزهة و يخوت عائدة
لعمالء متنوعين.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح الدوبة
ل�شركة �إيفاج جيني �سيفيل مارين الفرن�سية.

ل�صالح

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين وتحديث قارب خدمات الإ�سناد الم�سمى
(موا�صالت) العائد ل�شركة �إن�شاءات الخ�صو�صية ،الكويت.

●

●م�شروع خدمات الغط�س لأعمال تنظيف وفح�ص البدن تحت الماء
لعدد  9قطع بحرية متنوعة لعدة عمالء.

●

●م�شروع خدمات م�ساندة لأعمال الغط�س تحت الماء لإ�ستبدال
الحاميات الأ�سا�سية وحاميات الجاذبية.ل�صالح قطاع النفط
والغاز ل�شركة هاي�سكو.

●

●م�شروع �أعمال حفظ المخزون والتوريدات و�صيانة القطع البحرية
العائدة للجي�ش الأمريكي المتواجدة فـي قاعدة محمد الأحمد
البحرية مع�سكر عريفجان.

.31/12/2021

عمليات حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن :
الم�شاريع التي �أنجزتها ال�شركة خالل العام -:2021

�إعادة �إعمار كاملة مع تعديل احلامل الرئي�سي للمر�سى الرحوي
رقم  23العائد ل�شركة نفط الكويت
●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد � 9سفن متنوعة عائدة ل�شركة
نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ���ص�لاح ع��دد � 14سفينة متنوعة عائدة
للإدارة العامة لخفر ال�سواحل  ،وزارة الداخلية  ،الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدد � 7سفن ل�صالح القوة البحرية
 وزارة الدفاع الكويتية.5
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●

●توريد فريق الإنقاذ لم�شروع ر�صيف ال�شعيبة النفطي ل�صالح �شركة
البترول الوطنية الكويتية.

●

●�أعمال ت�سفين وتركيب �أنظمة جديدة ومعدات لليخت ماجالن
(ملكية خا�صة)،الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�سفين و�إ�صالح وحدة الدفع النفاث للعبارة البحرية
"�أم الخير" العائدة ل�شركة �إيكارو�س المتحدة للخدمات البحرية،
الكويت.

●

●م�شروع �أعمال الإعمار الدوري لعدد  4قطع بحرية عائدة لعمليات
الخفجى الم�شتركة(،المملكة العربية ال�سعودية).

●

●م�شروع �أعمال الإعمار الدوري لعدد  4قطع بحرية عائدة لعمليات
الخفجى الم�شتركة(،المملكة العربية ال�سعودية).

●

●م�شروع �أعمال تعديل خط الوقود لعدد  15قارب قطر مملوكة ل�شركة
نفط الكويت عقد مع �شركة ديمن لإ�صالح ال�سفن (الهولندية).

م�شاريع قيد الإنجاز خالل العام -:2021

● ●�أعمال �صيانة وتركيب وتوريد قطع غيار لل�سفينة الم�سماة (بيئة )1

العائدة للهيئة العامة للبيئة ،الكويت.

●

●�أعمال تنظيف تحت الماء لخدمات ال�صيانة البحرية فـي م�صفاة
ميناء الأحمدي مع �شركة هاي�سكو (قطاع النفط والغاز) ل�صالح
�شركة البترول الوطنية الكويتية.

●

●�أعمال الغط�س للم�سح البحري لقناة م�آخذ المياه بمحطة الزور
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية مع �شركة هاي�سكو (قطاع النفط
والغاز) ل�صالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

عقود م�شاريع تم تر�سيتها على ال�شركة خالل العام -: 2021

ت�سفني و�إ�صالح و�صيانة قطع بحرية لعمالء متنوعني
●

●�أعمال ت�سفين و�إ���ص�لاح ع��دة �سفن متنوعة عائدة ل�شركة نفط
الكويت.

●

●�أعمال ت�سفين و�إ�صالح عدة �سفن متنوعة عائدة لقوة الإطفاء
العام.

●

●�أع��م��ال �إ���ص�لاح و�صيانة المعدات الم�ساندة على ق��وارب القوة
البحرية الكويتية  ،ل�صالح وزارة الدفاع الكويتية (عقد � 4سنوات).

●

●�أعمال تزويد الطواقم البحرية لغر�ض الت�شغيل وال�صيانة العامة
لقطع الأ�سطول البحري العائدة ل�شركة نفط الكويت.

●

●�أع��م��ال ت�سفين و�صيانة وت��وري��د وتركيب قطع الغيار ال�لازم��ة
للدوريات البحرية العائدة ل�ل�إدارة العامة لخفر ال�سواحل وزارة
الداخلية،الكويت.
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�أعمال تنظيف فتحة ال�صندوق البحري لل�سفينة
●

●تمديد عقد لمدة �سنة لتزويد طاقم الأ�سطول البحري لغر�ض
الت�شغيل وال�صيانة العامة للأ�سطول البحري العائد ل�شركة نفط
الكويت.

●

●عقد �أعمال �إ�صالح و�صيانة المعدات الم�ساندة على قوارب القوة
البحرية الكويتية ل�صالح وزارة الدفاع الكويتية.

● ●عقد �أعمال ت�سفين و�إ�صالح  3دوب (توالر  )1001و (توالر )1002

و(توالر  )1003العائدة ل�شركة توا كوربوري�شن اليابانية.
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بعد

قبل

�أعمال �إ�صالح و�صيانة �سفن القوة البحرية الكويتية
●

●عقد �أعمال ت�سفين و�إ�صالح الدوبة (�إي جي �سي �إم )004-العائدة
ل�شركة �إيفاج جيني �سيفيل مارين الفرن�سية.

● ●عقد �أعمال ت�سفين و�إ�صالح قارب الخدمات الم�سمى "موا�صالت"

العائد ل�شركة �إن�شاءات الخ�صو�صية ،الكويت.

●

●عقد �أعمال �صيانة وتركيب وتوريد قطع غيار لل�سفينة "باحث
ل�صالح معهد الكويت للأبحاث العلمية.

●

●توريد �أدوات تخ�ص�صية ماركة (وارت�سيال) ل�صالح �شركة نفط
الكويت.

●

●عقد �أعمال خدمات م�ساندة �أعمال الغط�س تحت الماء ال�ستبدال
الحاميات الأ�سا�سية وحاميات الجاذبية .مع �شركة هاي�سكو (قطاع
النفط والغاز).

●

●عقد �أعمال تنظيف تحت الماء لخدمات ال�صيانة البحرية فـي
م�صفاة ميناء الأحمدي مع �شركة هاي�سكو (قطاع النفط والغاز)
ل�صالح �شركة البترول الوطنية الكويتية (عقد لمدة � 5سنوات).
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�إتفاقيات و�إنجازات �أخرى خالل العام -:2021
●

●تجديد وتعديل �إتفاقيات تمثيل مع وكالء محليين وعالميين.

●

●�إبرام �إتفاقيات تمثيل جديدة مع �شركات محلية وعالمية.

●

●تجديد ع�ضوية هاي�سكو فـي الجمعية الدولية للمقاولين البحريين
(�إمكا) كمقاول عالمي للأعمال البحرية.

●

●�إبرام �إتفاقيات (عدم �إف�صاح) جديدة و�إتفاقية تعاون ومذكرات
تفاهم مع �شركات محلية ودول��ي��ة ب�ش�أن الم�شاريع الم�ستقبلية
المتوقعة.

●

●تجديد /تعديل لإتفاقية ع��دم الإف�صاح /م��ذك��رات التفاهم مع
�شركات محلية وعالمية للم�شاريع الم�ستقبلية المتوقعة.

●

●تنفيذ حملة �إعالنية عن ن�شاط حو�ض ال�سفن ل�شركة هاي�سكو من
خالل ن�شر �إعالنات فـي عدد من المجالت والكتيبات والمواقع
الإلكترونية المحلية والعالمية.

●

●�شاركت هاي�سكو فـي حفل توزيع جوائز ال�سفن التجارية البحرية
لل�شرق الأو�سط ل�شبه القارة الهندية و�أفريقيا الذي �أقيم باال�شتراك
مع قائمة لويدز فـي  13دي�سمبر  2021فـي مركز دبي للمعار�ض -
�إك�سبو  ،دبي (الإمارات العربية المتحدة) .تم �إدراج �شركة هاي�سكو
فـي القائمة المخت�صرة فـي فئة جائزة بناء و�إ�صالح ال�سفن.

●

●تم الت�سجيل وحجز الم�ساحة للم�شاركة فـي المعر�ض الدولي لبناء
ال�سفن والمحركات و التكنولوجيا البحرية الذي �سيقام فـي الفترة
ما بين � 9-6سبتمبر من عام  2022فـي مدينة هامبورغ الألمانية،
ويعد المعر�ض الرائد عالمي ًا لتجارة ال�صناعة البحرية.
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�إختيار هاي�سكو فـي قائمة لويدز للم�شاركة فـي حفل توزيع جوائز معر�ض التجارة البحرية لل�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية
8
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عمليات قطاع النفط و الغاز :
الم�شاريع التي �أنجزتها ال�شركة خالل العام -:2021

وحدات ف�صل مل�شروع �أنابيب ت�صدير الغاز الإ�سرتاتيجي اجلديد
●

●م�شروع �أعمال التوريدات والإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة لم�شروع
تطوير البنية التحتية للتزود بالوقود لمحطة ال�صبية لتوليد القوى
الكهربائية ل�صالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

●

●م�شروع �أعمال تطوير نظام تحكم مجموعات الوظائف لوحدة وقود
الغاز فـي محطة ال�صبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
ل�صالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

●

●م�شروع �أع��م��ال �إع���ادة ت�أهيل التوربينات البخارية والمولدات
الكهربائية فـي محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية
وتقطير المياه ،عقد مع المقاول الرئي�سي ل�صالح وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة.

●

●م�شروع �أعمال �إعادة ت�أهيل المبادالت الحرارية من ال�شكل اللوحي
والمحاري والأنبوبي بمنطقة �شمال وغرب الكويت ل�صالح �شركة
نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال خدمات دعم ال�صيانة لمرافق حركة وقيا�س النفط
ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أع��م��ال خدمات ال�صيانة الم�ساندة لمرافق الت�صدير
ل�صالح ل�شركة نفط الكويت.
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●

●م�شروع الأعمال المدنية الأولية لمركز التجميع الجديد  32عقد
مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أع��م��ال ت��وري��د �أوع��ي��ة الف�صل ال��م��ت��وازي لخط الأنابيب
الإ�ستراتيجي الجديد لت�صدير الغاز مع المقاول الرئي�سي ل�صالح
�شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�صنيع وتوريد وتركيب هيكل حديدي لم�شروع
�إدارة المياه فـي مراكز التجميع  22 & 20 ,10 ,9فـي مناطق �شرق
الكويت مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال خدمات الفح�ص ال�صناعي بالأ�شعة بم�صافـي
ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل وال�شعيبة ل�صالح �شركة البترول
الوطنية الكويتية

●

●م�شروع �أعمال ت�صنيع �أنابيب م�سبقة ال�صنع لم�شروع �إدارة المياه
فـي مراكز التجميع 22 & 20 ,10 ,9 :جنوب �شرق الكويت مع
المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال ت�صميم و�شراء جميع المواد والت�صنيع والفح�ص
والعزل وال�صبغ و�أعمال الحراريات لتوريد مداخن حزم المحارق
لم�شروع وحدة معالجة الغاز المتبقي  TGTUل�صالح �شركة البترول
الوطنية الكويتية.

●

●م�شروع �أعمال ت�صنيع لوحات  CSلمركز التجميع  GC-32مع
المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال توريد �أوعية ال�ضغط (الهيدروكيكولون) لم�شروع
 EPICلتطوير مرافق الإنتاج لم�شروع (دخان) ( )DPFUالمرحلة
 1Aالحزمة  1مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة قطر للبترول.

●

●م�شروع �أعمال توريد وحدة ت�شغيل جهاز ف�صل ذو خط م�ستقيم
لخط �أنابيب ت�صدير الغاز الإ�ستراتيجي الجديد ( )NSGEPمن
الكويت �إلى ميناء الأحمدي مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة
نفط الكويت.

●

●م�شروع �أعمال الت�صنيع وال�صبغ لأنابيب ت�صدير الغاز الإ�ستراتيجي
الجديد ( )NSGEPمن �شمال الكويت �إل��ى ميناء الأح��م��دي مع
المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●م�شروع توريد �أوعية التنقية لم�شروع �إن�شاء خط �أنابيب �إ�ستراتيجي
جديد لت�صدير الغاز من منطقة �شمال الكويت �إلى م�صفاة ميناء
الأحمدي مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.
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م�شاريع قيد الإنجاز خالل العام -:2021

�إن�شاءات عامة ملرافق ال�ضواغط وم�شعبات املو�صالت للمناطق
الثانوية مل�شروع وحدة نقل الغاز اخلام�سة مب�صفاة ميناء الأحمدي
●

●�أعمال التوريدات والإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة لم�شروع تطوير
البنية التحتية للتزود بالوقود لمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى
الكهربائية ل�صالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

●

●الأعمال الميكانيكية و�إن�شاء الهياكل فـي الموقع ل�صالح �شركة
�إيكويت للبتروكيماويات.

●

●�أعمال ال�صيانة ال�سنوية للمعدات الميكانيكية فـي محطة الزور
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية ل�صالح وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة.

●

●�أعمال خدمات دعم الور�ش الفنية ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●�أعمال خدمات ال�صيانة الميكانيكية فـي م�صفاة ميناء عبداهلل
ل�صالح �شركة البترول الوطنية الكويتية.

●

●�أع��م��ال ت��وري��د عمالة فنية ميكانيكية ل�صالح �شركة �إيكويت
للبتروكيماويات.

●

●�أع��م��ال �إع���ادة ت�أهيل ال��م��ب��ادالت ال��ح��راري��ة م��ن ال�شكل اللوحي
والمحاري والأنبوبي بمناطق جنوب و�شرق الكويت ل�صالح �شركة
نفط الكويت.

●

●�أعمال توريد عمالة فنية متخ�ص�صة ل�صالح �شركة البترول الوطنية
الكويتية.

10

●

●�أع��م��ال الت�شغيل وال�صيانة لمرافق مناولة ومعالجة الروا�سب
النفطية بم�صفاة ميناء عبد اهلل ل�صالح �شركة البترول الوطنية
الكويتية.

●

●�أع��م��ال تنظيف و�إزال����ة تر�سبات الفحم م��ن �سخانات متعددة
با�ستخدام طريقة الك�شط فـي م�صافـي �شركة البترول الوطنية
الكويتية.

●

●�أع��م��ال خدمات الدعم العام لعملية
الم�شتركة بمنطقة الوفرة.

ل�صالح العمليات

●

11kV

●�أع��م��ال �إن�شاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد
للم�ضخات الكهربائية المغمورة فـي منطقة  5 & 4فـي جنوب و�شرق
الكويت ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●الأع��م��ال الهيكلية والميكانيكية والكهربائية و�أع��م��ال الأنابيب
والأج���ه���زة ال��دق��ي��ق��ة ال��خ��ا���ص��ة ب��وح��دة ���ض��واغ��ط �إع����ادة ت��دوي��ر
الهيدروجين الإ�ضافية (ال��وح��دة  )33لم�شروع م�صفاة ال��زور
الجديدة ( )NRPمع المقاول الرئي�سي ل�صالح ال�شركة الكويتية
لل�صناعات البترولية المتكاملة.

●

●الأع��م��ال الإن�شائية والميكانيكية و�أع��م��ال الأن��اب��ي��ب والأع��م��ال
الكهربائية والأج��ه��زة الدقيقة لوحدة ت�شكيل وتحويل الكبريت
بم�شروع م�صفاة ال��زور الجديدة مع المقاول الرئي�سي ل�صالح
ال�شركة الكويتية لل�صناعات البترولية المتكاملة.

●

●الأع��م��ال الإن�شائية والميكانيكية و�أع��م��ال الأن��اب��ي��ب والأع��م��ال
الكهربائية والأجهزة الدقيقة لمنطقة الكبريت بم�صفاة الزور
حزمة الهند�سة والتوريد والإن�شاء رقم  2و  3مع المقاول الرئي�سي
ل�صالح ال�شركة الكويتية لل�صناعات البترولية المتكاملة.

●

●الأعمال الإن�شائية العامة لمرافق �ضواغط الهواء والمو�صالت
للمناطق الثانوية و�أعمال هند�سة وتوريد و�إن�شاء �صهاريج التخزين
لم�شروع وحدة نقل الغاز الخام�سة بم�صفاة ميناء الأحمدي عقد
مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة البترول الوطنية الكويتية.

●

●الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأجهزة الدقيقة والإت�صاالت
لم�شروع م�صفاة ال��زور (حزمة الهند�سة والتوريد والإن�شاء رقم
 .)4عقد مع المقاول الرئي�سي ل�صالح ال�شركة الكويتية لل�صناعات
البترولية المتكاملة.

●

●�أعمال المباني لمركز التجميع الجديد رقم  32عقد مع المقاول
الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

()LSP
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●

●�أعمال ت�صنيع الأنابيب والطالء لم�شروع م�صفاة الزور الجديدة،
�أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء حزمة رقم  4عقد مع المقاول
الرئي�سي ل�صالح ال�شركة الكويتية لل�صناعات البترولية المتكاملة.

●

●�أعمال تقديم خدمات تزويد �أيدي فنية متخ�ص�صة مع العمليات
الم�شتركة  -منطقة الخفجي.

●

●�أعمال التفتي�ش والتنظيف وال�سفح بالح�صى والطالء لعدد
�صهاريج تخزين ل�صالح ل�شركة ايكويت للبتروكيماويات.

●

●�أع��م��ال �إ���ص�لاح الفوهة ل��ـ  EG2-C-8110وغيرها م��ن �أع��م��ال
الت�صنيع ل�صالح �شركة ايكويت للبتروكيماويات.

●

●�أعمال تبطين بطريقة النفث لوحدات �إزال��ة الملوحة في مراكز
التجميع  GC-09و  GC-10و  GC-19و  GC-21مع المقاول
الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●�أعمال تجديد الغالية رقم  1-6من الوحدة رقم  29بم�صفاة ميناء
الأحمدي مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة البترول الوطنية
الكويتية.

●

●الأعمال الميكانيكية والطالء والعزل فـي مواقع المعامل لخطوط
�أنابيب التغذية لم�شروع الم�صفاة الجديدة ل�صالح �شركة نفط
الكويت.

�أعمال ت�صنيع وتوريد وعاء ال�صرف ال�سريع
ل�صالح �شركة نفط الكويت

●عقد �أعمال �إ�ستبدال وح��دات الإدخ��ال  /الإخ��راج  PLCعن بعد
لأذرع التحميل للر�صيف  5و  6في ر�صيف النفط الجديد ()NOP
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●

●عقد �أعمال تركيب خطوط �أنابيب لآبار النفط في منطقة �أم نقا
ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●عقد �أعمال جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (المنطقة
 )Zone 2ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●عقد �أعمال المعايرة وال�صيانة ال�شاملة لأنظمة القيا�س في مناطق
فريق �شبكة الم�ستهلك.

●

●عقد �أعمال �إن�شاء خطوط التدفق والأع��م��ال المرتبطة بها في
منطقة غرب الكويت ل�صالح �شركة نقط الكويت.

●

●عقد �أعمال خدمات الدعم و ال�صيانة لمرافق الت�صدير ل�صالح
�شركة نفط الكويت.

●

●عقد �أعمال خدمات الدعم و ال�صيانة لمرافق حركة و قيا�س النفط
ل�صالح �شركة نفط الكويت.

●

●عقد �أعمال ت�صنيع وتوريد مبادل حراري لوحدة الإيثيلين جاليكول
 - 1ل�صالح �شركة �إيكويت للبتروكيماويات.

●

●عقد �أعمال ت�صنيع وتوريد وعاء ال�صرف ال�سريع  -ل�صالح �شركة
نفط الكويت.

●

●عقد �أعمال ت�صنيع وتوريد وعاء التخل�ص من االمت�صا�ص العلوي
لوحدة الإيثيلين -1ل�صالح �شركة �إيكويت للبتروكيماويات.

●

●عقد �أعمال �إع��ادة ت�أهيل المبادالت الحرارية من النوع اللوحي
والمحاري والأنبوبي لمناطق �شمال وغرب الكويت  -ل�صالح �شركة
نفط الكويت.

●

●عقد �أع��م��ال خ��دم��ات ال�سفح المائي  -ل�صالح �شركة �إيكويت
للبتروكيماويات.

2

عقود م�شاريع تم تر�سيتها على ال�شركة خالل العام -: 2021

●

في م�صفاة ميناء الأح��م��دي ،ل�صالح �شركة البترول الوطنية
الكويتية.

التقرير ال�سنوي 202١
�شركة اخلليج للإن�شاءات والأعمال البحرية واملقاوالت العامة �ش.م.ك (مقفلة)
(�شركة تابعة)

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

الأعمال البحرية و املدنية :
الم�شاريع التي �أنجزتها ال�شركة خالل العام -: 2021
●

●م�شروع الأعمال المدنية والمبانى لم�شروع معمل التنا�ضح العك�سي
لمياه البحر -المرحلة الأولى  ،فـي محطة الدوحة لتوليد الطاقة
الكهربائية مع المقاول الرئي�سى ل�صالح وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة.

●

●م�شروع �أعمال �إ�صالح من�ش�آت ر�صيف ت�صدير النفط و�أعمدة
التثبيت بميناء ال�شعيبة ل�صالح �شركة البترول الوطنية الكويتية.

�أعمال �إ�صالح من�ش�آت ر�صيف ت�صدير النفط و�أعمدة التثبيت مبيناء ال�شعيبة
12
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�أعمال �إ�صالح من�ش�آت ر�صيف ت�صدير النفط و�أعمدة التثبيت مبيناء ال�شعيبة

م�شاريع قيد الإنجاز خالل العام -: 2021
●

●�أعمال خدمات ال�صيانة البحرية لمن�ش�آت م�صفاة ميناء الأحمدي
ل�صالح �شركة البترول الوطنية الكويتية.

●

●�أعمال حفر وتطهير قناة م�آخذ مياه البحر لمحطة ال�صبية لتوليد
القوى الكهربائية وتقطير المياه ل�صالح وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة.

●

●�أعمال �إن�شاء و�إن��ج��از و�صيانة ع��دد  160بيت �سكني جديد فـي
المنطقة الجنوبية لمدينة الأحمدي ل�صالح �شركة نفط الكويت.

�أعمال حفر وتطهري قناة م�آخذ مياه البحر ملحطة ال�صبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطري املياه
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�أعمال تطهري وتنظيف احلو�ض ومقابل الأر�صفة مليناء ال�شعيبة

عقود م�شاريع تم تر�سيتها على ال�شركة خالل العام -: 2021
●

●عقد �أع��م��ال تطهير وتنظيف الحو�ض ومقابل الأر�صفة لميناء
ال�شعيبة ل�صالح م�ؤ�س�سة الموانئ الكويتية.

●

●عقد �أعمال ت�صميم و�إن�شاء المرافق ال�ساحلية (المرافق البحرية
الم�ؤقتة) بمحطة ر�أ���س الأر���ض اللوج�ستية مع المقاول الرئي�سي
ل�صالح �سالح الهند�سة للجي�ش الأمريكي.

●

●عقد �أعمال تطهير وتنظيف القناة المالحية و�أحوا�ض الأر�صفة
بميناء ال�شويخ ل�صالح م�ؤ�س�سة الموانئ الكويتية.

�أعمال تطهري وتنظيف القناة املالحية و�أحوا�ض الأر�صفة مبيناء ال�شويخ
14
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الم�ؤ�شرات المالية الأ�سا�سية
●

2020

●�إنخف�ضت الإي��رادات من  152.680مليون د.ك فـي العام
�إلى  128.582مليون د.ك فـي العام  2021والذي يعك�س انخفا�ض
بن�سبة (. % )15.78

●

●�إنخف�ض مجمل الربح من  14.741مليون د.ك فـي العام � 2020إلى
 10.914مليون د.ك فـي العام .2021

●

●�إنخف�ضت الم�صروفات العمومية والإداري��ة من  3,812,842د.ك
فـي العام � 2020إلى  3,074,246د.ك فـي العام .2021

● ●�إنخف�ض �صافي الربح من  9,159,516د.ك فـي العام 2020

 6,375,241د.ك فـي العام .2021

●

�إلى

●�إنخف�ضت ربحية ال�سهم من  50.82فل�س ًا فـي العام � 2020إلى
 35.37فل�س ًا فـي العام .2021
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فـي الختام يوجه مجل�س �إدارة ال�شركة عظيم ال�شكر
والتقدير �إلى مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمير البالد
ال�شيخ/نواف الأحمد الجابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
و �إلى مقام �سمو ولي العهد ال�شيخ/م�شعل الأحمد الجابر
ال�صباح و �إلى �سمو رئي�س مجل�س الوزراء ال�شيخ�/صباح
الخالد الحمد ال�صباح و�إلىكافة وزارات وم�ؤ�س�سات
الدولة والبنوك وال�شركات والهيئات الخا�صة التي
تعاونت مع ال�شركة خالل عام  ،2021ونقدم �شكرنا
وتقديرنا الخا�ص �إلى جميع موظفي ال�شركة على
جهودهم ونتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.
مجل�س الإدارة
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�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة و بناء ال�سفن
�ش.م.ك (عامة) و�شركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
 31دي�سمرب 2021
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�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك (عامة) و�شركاتها التابعة
بيان املركز املايل املجمع كما فـي  31دي�سمرب 2021
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
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�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك (عامة) و�شركاتها التابعة
بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2021
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
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�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك (عامة) و�شركاتها التابعة
بيان الدخل ال�شامل املجمع لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2021
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
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�شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك (عامة) و�شركاتها التابعة
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نبذة عن هاي�سكو

عمليات النفط والغاز

ت�أ�س�ست ال�شركة المعروفة �ساب ًقا با�سم ال�شركة الكويتية لبناء
و�إ�صالح ال�سفن في عام  ، 1974لغر�ض ممار�سة الن�شاط الرئي�سي
لبناء و�إ�صالح ال�سفن  ،وفي عام  2003تم تغيير �إ�سم ال�شركة ر�سم ًيا
�إلى �شركة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن �ش.م.ك
تعد (هاي�سكو) الآن ال�شركة الرائدة فـي مجال مقاوالت الهند�سة
والتوريد والإن�شاء (�إي بي �سي) فـي دولة الكويت  ،وتقدم خدماتها
لقاطاعات النفط والغاز ،م�صافـي النفط � ،صناعة البتروكيماويات،
قطاع توليد الطاقة وتقطير وتحلية المياه ،بناء و�إ�صالح ال�سفن،
المقاوالت والإن�شاءات البحرية.
وتقدم هاي�سكو للقطاع ال�صناعي خدمات متعددة ومتنوعة فـي
مجال الإن�شاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية والأجهزة الدقيقة
و�أعمال ال�صيانة والت�صنيع والجلفنة وخدمات حو�ض بناء و�إ�صالح
ال�سفن والعمليات على الياب�سة وداخل البحر.
هاي�سكو معتمدة لدى الجهاز المركزي للمناق�صات العامة بالفئة
الأولى لأعمال المباني وبالفئة الثانية للأعمال الكهربائية ،ولدى
فروعا في الجمهورية العراقية والمملكة العربية ال�سعودية
ال�شركة ً
وقد �أثبتت هاي�سكو مدى �إلتزامها تجاه عمالئها من خالل م�ستوى
الجودة وحيازتها �شهادات ال�صحة وال�سالمة والبيئة المهنية.
�إن نظام �إدارة الجودة لهاي�سكو معتمد وفق ًا لمعيار �آيزو 9001:2015
ونظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة المهنية معتمد وفق ًا لمعيار
�آيزو  45001:2018ونظام �إدارة البيئة معتمد وفق ًا لمعيار �آيزو
.14001:2015
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جماالت الأن�شطة -:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●عمليات �إن�شاءات النفط والغاز
●عمليات حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن
●عمليات ال�صيانة ال�صناعية
●عمليات الت�صنيع
●العمليات التجارية
●خدمات الفح�ص ورقابة الجودة
●مختبر الفح�ص والمعايرة
●خدمات ال�سقالة
●معمل الجلفنة
●العمليات المدنية والبحرية (من خالل �شركة الخليج للإن�شاءات
والأعمال البحرية والمقاوالت العامة �ش.م.ك) (مقفلة) 		
�شركة تابعة
●الخدمات البيئية والتفتي�ش ال�صناعي من خالل ال�شركة التابعة
(ال�شركة الكويتية الدولية لخدمات البيئية والتفتي�ش ال�صناعي)
●خدمات تزويد عمالة فنية متخ�ص�صة من خالل ال�شركة التابعة
(�شركة هاي�سكو لإ�ستقدام العمالة الفنية المتخ�ص�صة)
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عمليات �إن�شاءات النفط والغاز

خطوط الأنابيب

ت�أ�س�س قطاع عمليات النفط والغاز فـي عام 1982م من منطلق
تو�سيع وتنويع �أن�شطة ال�شركة فـي قطـاعات النفط والغاز
والبتروكيمـاويات وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ،وتغطي
خدماتها مجموعة متنوعة من العمالء ومجال وا�سع من الم�شاريع مع
التركيز ب�شكل خا�ص على الخبرات والكفاءات والجودة لكافة المهام
الهند�سية والإدارية.

الأن�شطة فـي �سطور
العمليات امليكانيكية
خطوط التدفق

خطوط الأنابيب

تفخر هاي�سكو بما لديها من خبرة وا�سعة فـي مجال الهند�سة
والتوريدات والإن�شاءات بم�شاريع خطوط الأنابيب فـي الكويت ،و�أن
التزامها بقواعد ال�سالمة يعد ركن �أ�سا�سي.و لديها الخبرة فـي
�إن�شاءات خطوط الأنابيب كبيرة القطر و�إن�شاء خطوط الأنابيب
الطويلة .

خطوط �أنابيب التدفق

تقوم هاي�سكو بتنفيذ �أعمال الم�سح الميداني وفح�ص خوا�ص
الموقع وتركيب خطوط التدفق وت�شغيلها ،وتقوم ب�أعمال التخطيط
والتوريدات وتوفير المواد والإ�شراف والت�صنيع والفح�ص والإختبار
لخطوط التدفق و�أنابيب الفوالذ الكربوني و�أنابيب البال�ستيك المقوى
حراري ًا وو�صالت الر�ؤو�س والمت�شعبات ،و�إن�شاء المت�شعبات البعيدة
الجديدة وكافة الأعمال المدنية الم�صاحبة لها.
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�أنجزت هاي�سكو مثل هذا الم�شاريع من خطوط الأنابيب بقيا�سات
و�أطوال متنوعة فـي دولة الكويت .وقد نفذت ال�شركة بنجاح عقد
م�شروع بالباطن بطول  200كيلومتر وبقطر � 48إن�ش ،لنقل الوقود
منخف�ض الكبريت ،وكذلك خط �أنابيب بطول  600كيلومتر وب�أقطار
مختلفة حتى قيا�س � 56إن�ش ل�صالح �شركة نفط الكويت.
و�أي�ض ًا �أنجزت هاي�سكو بنجاح م�شروع �أعمال الهند�سة والتوريدات
والإن�شاء والتركيب لخطي �أنابيب متوازيين لنقل الوقود بطول
 120كيلومتر وقطر � 20إن�ش ،يمتد من محطة �ضخ م�صفاة ميناء
الأحمدي �إلىمحطة الدوحة لتوليد القوى الكهربائية ل�صالح وزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
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المعامل

العمليات املدنية
املعامل

لدى هاي�سكو قدرات فائقة لتنفيذ م�شاريع �إن�شاء الم�صانع الكبرى
من خالل كوادر م�ؤهلة ذات خبرة ومهارات عالية ،و�أ�سطول كبير
من المعدات الإن�شائية ،نفذت هاي�سكو الأعمال الإن�شائية بنجاح،
بدء ًا من الفكرة وحتى الت�شغيل النهائي مع الإلتزام بمعايير الجودة
والكفاءة العالية ،تعمل تحت ظروف بيئية قا�سية لإنجاز الم�شاريع مع
التركيز على �صحة و�سالمة الموظفين وحماية البيئة وتقدم خدمات
متنوعة� .إنجازات هاي�سكو المتميزة والإحترافية للم�شاريع ي�ضمن لها
ت�سليم الأعمال فـي الوقت المحدد و�ضمن الميزانية.

ويغطي نطاق الأعمال المدنية �أعمال الحفر والردم و�إن�شاء الخنادق
وحتى �إن�شاء الطرق و�أعمال الأ�سفلت ،وكذلك �إن�شاء كافة �أنواع
المباني لغرف التحكم والمحطات الفرعية ومحطات المعالجة
والمرافق و�إن�شاء الأنواع المختلفة من الأ�سا�سات للأجهزة ال�ساكنة
والد ّوارة وحوامل ودعائم الأنابيب وت�صنيع وتركيب من�صات الأجهزة.

العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة

تت�ضمن الخدمات �إدارة الم�شروع والإن�شاء وتجهيز الموقع و�إقامة
المرافق الم�ؤقتة و�أعمال الإن�شاءات المدنية وت�صنيع الأنابيب
والهياكل الإن�شائية و�أعمال الإن�شاءات الميكانيكية والأعمال
الكهربائية والأجهزة الدقيقة والت�شغيل والتركيب والم�ساعدة الفنية
وخالفه.

العمليات المدنية
الإن�شاءات المدنية هي �ضرورة لنجاح الم�شاريع ،تقدم هاي�سكو
�سنوات طويلة من الخبرة والتطوير فـي مجال الإن�شاءات المدنية،
�إن فريق عمل الإن�شاءات المدنية المحترف مع التقنيات والأجهزة
المتخ�ص�صة يقوم بت�صميم و�إن�شاء و�صيانة الأعمال الإن�شائية
المدنية وال�صناعية والبنية التحتية.
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العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة

تعد هاي�سكو �شركة رائدة معتمدة فـي خدمات الهند�سة الكهربائية
والأجهزة الدقيقة وخدمات الإت�صاالت وتقوم بتوفير نطاق وا�سع من
هذه الخدمات فـي مجاالت الهند�سة والإن�شاء والتركيب والمعايرة
واالت�صاالت وال�صيانة و�إ�صالح الأعطال والفح�ص وخدمات ما قبل
الت�شغيل والت�شغيل النهائي.
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وتوفر الدعم والحلول الأ�سا�سية لأعمال الإن�شاء والت�شغيل وال�صيانة
لم�شاريع النفط والغاز والطاقة فـي مجال ال�صناعة ،ويدار ق�سم
الكهرباء والأجهزة الدقيقة من قبل مجموعة من المهند�سين
والفنيين الم�ؤهلين بدرجة عالية وكفاءة لتنفيذ كافة �أنواع الأعمال
بدقة متناهية بوا�سطة مرافق هاي�سكو المجهزة بالمعدات والأجهزة
والآالت الأكثر تطور ًا .ولديها خبرة كبيرة فـي الم�شاريع الإن�شائية
الكبرى الخا�صة بالأعمال الكهربائية والأجهزة الدقيقة ومجال
الإت�صاالت و�أنظمة الحماية الكاثودية.

عمليات �صهاريج التخزين

لدى ال�شركة مرافق داخلية تمكنها من تنفيذ م�شاريع �صهاريج
التخزين ب�شكل كامل ،بد�أً من الت�صاميم والتفا�صيل الهند�سية
والتوريدات والت�صنيع حتى �أعمال التركيب بالموقع ،وكذلك �أعمال
تو�صيل الأنابيب  ،الأعمال الكهربائية والأجهزة الدقيقة ،الدهان،
التبطين ،التغليف بما فيها �أعمال ما قبل الت�شغيل والت�شغيل
النهائي .وذلك طبق ًا لنظام المقايي�س العالمية (� )API 650أو ما
يعادلها مع كافة المقايي�س الم�صاحبة لـ ( ،)API 620بالإ�ضافة �إلى
بع�ض المقايي�س الأخرى الخا�صة مثل ()AWS A.Iال�سويدية لأعمال
التجهيز وموا�صفات ( )ASME IXلأعمال الدهان والتغليف والتبطين.
نجحت هاي�سكو ب�إنجاز تركيب عدد  2قبة من الألمونيوم تزن كل
واحدة منها  133طن بوحدة تحبيب ومناولة الكبريت وحدة رقم
( )K-037ل�صالح ال�شركة المتكاملة لل�صناعات البترولية (كيبيك).
تم تركيب القبتين على قمة �صهريجي تخزين بقطر  86.5متر لكل
�صهريج ،وقد تم �إنجاز المهمة بم�ساندة عدد  3من رافعات الأفراد
ب�إرتفاع  58.4متر ،وهذا العمل يعد الأول من نوعه في دولة الكويت.

ال�صيانة ال�صناعية

عمليات �صهاريج التخزين

من خالل الخبرة الناجحة الممتدة منذ ع�شرات ال�سنين في مجال
ت�صنيع وتركيب �صهاريج التخزين ،ف�إن هاي�سكو م�ؤهلة لأعمال
الهند�سة والتوريد والإن�شاء ل�صهاريج التخزين ذات القطر الكبير
بما فيها الأعمال الداخلية المعقدة و�أعمال الهياكل وت�شمل كذلك
الت�صاميم الداخلية والتركيب المتقن بمواقع الم�شاريع.
وتعد هاي�سكو في الوقت الحا�ضر ال�شركة الكويتية الوحيدة المعتمدة
من قبل �شركة نفط الكويت لأعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء
ل�صهاريج التخزين حتى �سعة  500,000برميل.
وهي �أول �شركة كويتية قامت ب�إن�شاء �أ�ضخم �صهريج تخزين تم بناءه
بوا�سطة �شركة محلية على الإطالق ،فقد تم بناء �صهريج تخزين
قطر  64.8متر وب�إرتفاع  19.5متر لم�شروع برنامج تطوير طبقة
فار�س للنفط الثقيل  -المرحلة الأولى في حقل �صهاريج التخزين
الجنوبي بالتعاقد مع المقاول الرئي�سي ل�صالح �شركة نفط الكويت.
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ال�صيانة ال�صناعية

عمليات ال�صيانة ال�صناعية لدى هاي�سكو معروفة كمتعهد رئي�سي
لتقديم الخدمات ذات القيمة الم�ضافة للعمالء الأ�سا�سيين مثل وزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة و�شركة نفط الكويت و�شركة البترول
الوطنية الكويتية وال�شركة الكويتية لنفط الخليج و�شركة �صناعة
البتروكيماويات و�شركة �إيكويت والعمليات الم�شتركة ،وقد اكت�سب
فريق عمل ال�صيانة ال�صناعية خبرة كبيرة ومهارات واحترافية عالية
فـي الخدمات ال�صناعية المتكاملة وتوفير الدعم والحلول الفنية
ذات المقايي�س العالية للجودة وال�سالمة بطريقة التكلفة الف ّعالة .
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عمليات ال�صيانة

وتح�سين �أداء الإحتراق لل�سخانات ،وتوفير الخدمات الميكانيكية
والكهربائية والأجهزة الدقيقة و�أجهزة التحكم و�صيانة وحدات تقطير
المياه ومحطات �إعادة الكربنة ،ومحطات �ضخ الوقود و�ضواغط
الهواء والم�ضخات ومرافق تقطير المياه ومرافق م�آخذ المياه
ومراوح التهوية ودفع الهواء ،و�صيانة و�إعادة تغليف �أنابيب المبادالت
الحرارية ذات النوع ال�صدفـي والأنبوبي واللوحي والمبردات المروحية
والمكثفات ومبردات الهواء وخالفه ،وتغطي خدماتنا كافة الجوانب
والأن�شطة ال�ضرورية لت�شغيل محطات الطاقة بطريقة �آمنة وفعالة
ومعتمدة وب�أف�ضل الأ�ساليب الأقت�صادية.

عمليات ال�صيانة

هاي�سكو قادرة على �إنجاز �أعمال ال�صيانة لكافة مرافق الحقول
النفطية من �أعمال العزل المتنوعة و�أعمال ومعالجة الروا�سب
النفطية وغيرها ،وتقوم ال�شركة �أي�ض ًا بخدمات �أخرى كال�صيانة
و�إ�صالح الخلل للأجهزة الدوارة والأجهزة الثابتة والمبادالت الحرارية
من النوع المحاري والأنبوبي واللوحي،وكذلك �أجهزة التنقية و�ضواغط
الهواء و�إ�صالح كافة �أنواع ال�صمامات ،و�إعادة �إعمار وت�أهيل المحركات
الثقيلة ،والإ�صالح ال�شامل لأجزاء المحركات و�إ�صالح المبردات
الثقيلة و�إجراء �أعمال خراطةخا�صة للأجزاء المعقدة با�ستخدام
�أجهزة ( )CNCالتي تعمل ب�أ�شعة الليزر.
وتقوم ال�شركة �أي�ض ًا ب�أعمال الإغالق الكامل للمعامل ووحدات
المعامل على �أ�سا�س تحمل الم�س �ؤولية الكاملة�،إ�ضافة �إلى �أن عمليات
ال�صيانة ت�شتمل على تزويد عمالة فنية متخ�ص�صة محترفة وقوة
ب�شرية �إدارية ل�شركة البترول الوطنية الكويتية و العمليات الم�شتركة.
في هذا المجال الذي يتطلب �إ�ستجابة �سريعة� ،إن فرق العمل لدى
هاي�سكو متوفرة  24/7ل�ضمان خدمات �آمنة وفعالة وذات جودة عالية
مقرونة بتكاليف مدرو�سة بعناية.

عمليات محطات الطاقة
من خالل الخبرة الكبيرة فـي ت�شغيل و�صيانة محطات الطاقة
وتوفر �أ�سطول متنوع من المعدات تقوم هاي�سكو ب�إنجاز كافة �أعمال
ال�صيانة لمحطات الطاقة فـي موقعها ،وت�شمل هذه العمليات على
خدمات متنوعة مثل عمليات الإغالق الرئي�سية لل�سخانات وعمليات
التنظيف الكيميائي و�إعادة �إعمار التوربينات البخارية والغازية
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عمليات حمطات الطاقة

تمتلك هاي�سكو مرافق ور�ش داخلية لأعمال ال�صيانة ال�شاملة
مجهزة ب�أحدث المعدات� .إن ور�شة ال�شركة المتطورة المتخ�ص�صة
بالمعدات الثقيلة �أن�شئت للتعامل مع قطع المعدات الد ّوارة الثقيلة
مثل قطع التوربينات�.إن المخرطة العامودية الد ّوارة المحتوية على
خم�سة �أبعاد وكذلك ماكينة التثقيب الأفقية تعمالن ب�أ�شعة الليزر
المجهزتان بالور�شة تعدان الأعلى قدرة في ال�شرق الأو�سط.

عمليات الت�صنيع
�إن نيل العديد من الجوائز التقديرية التي تلقتها هاي�سكو وفريق
عملها المحترف ،لي�س الدليل الوحيد على التزام هاي�سكو بالتميز،
و�إنما �أي�ض ًا �إلتزامها لتنمية وزيادة الجودة والفاعلية لوحدات �أعمالها
الحالية .فهي تعمل با�ستمرار على تطوير مرافق الت�صنيع لديها
لتوفر لعمالئها الخدمات المح�سنة.
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هاي�سكو مفو�ضة بو�ضع �أختام يو ويو  2و�إ�س وبي بي و�إن بي �آر على
منتجاتها وعالمة �أيه بي �آي الأحادية على وحدات الف�صل (�أيه بي
�آي –  12جي ) ل�صهاريج التخزين.
تقوم هاي�سكو بت�صنيع ّ
�سخانات توليد الطاقة وقطع غيارها
و�أوعية ال�ضغط وقطع غيارها بالإ�ضافة �إلى �أنابيب توليد
الطاقة وذلك وفق ًا لموا�صفات ASME Boiler and Pressure
and

1/2

Division

VIII

I,

Section

Code

Vessel

 ASME B31.1 respectivelyوتختم بختم �إعتماد
وبالن�سبة لمواد �أوعية ال�ضغط فيتم �إ�صالحها �أو تعديلها وفقاً
لموا�صفات المجل�س الوطني لفح�ص ال�سخانات و�أوعية ال�ضغط
وتختم بعالمة .R

ASME

عمليات الت�صنيع

نقاط هامة:
●

●تعد هاي�سكو ال�شركة الكويتية الوحيدة المعتمدة كم�ص ِّنع لأنواع
ال�سخانات التي تعمل بطريقة الإ�شتعال غير المبا�شر للزيت

●

●ق��درات و�إمكانيات فـي خدمات الت�صاميم والأع��م��ال الهند�سية
با�ستخدام �أح���دث ب��رام��ج الحا�سب الآل���ي مثلDesign and ،
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,

توفر هاي�سكو مجموعة متكاملة من المنتجات مثل �أوعية ال�ضغط
المتخ�ص�صة والنماذج ال�صناعية للهياكل الإن�شائية،و�أجهزة
المعالجة بما فـي ذلك وحدات مجموعات الت�شغيل ووحدات الف�صل
و�أجهزة �إزالة الملوحة وم�صايد الك�شط و�أجهزة القذف والإ�ستقبال
وال�سخانات والمفاعالت و�سخانات توليد الطاقة والأعمدة والأبراج
والمبادالت الحرارية من النوع ال�صدفـي والإنبوبي وال�صهاريج
الم�صنعة بالور�شة ولفائف الأنابيب م�سبقة ال�صنع وخالفه.
تعد هاي�سكو ال�شركة الكويتية الأولى فـي الكويت التي تمتلك نظام
�آلي مبرمج بالكامل لت�صنيع لفائف الأنابيب م�سبقة ال�صنع ،ولديها
مرافق ت�صنيع مخ�ص�صة لتلبية احتياجات الم�شاريع ال�ضخمة.

العمليات التجارية

)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
●

●مرافق داخلية م�ستقلة للفح�ص بدون �إتالف ومرافق �إختبار المواد
بالإ�ضافة �إلى حيازة ال�شركة على �شهادة نظام �إدارة الجودة
 9001:2015و�شهادة نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة المهنية وفق ًا
لمعايير  ISO 45001:2018ف�إن ور�ش العمل لدى هاي�سكو معتمدة
من قبل الجمعية الأمريكية للمهند�سين الميكانيكيين(�إيه �إ�س �إم
�إي) والمجل�س الوطني لفح�ص ال�سخانات و�أوعية ال�ضغط(API 12J-
ISO

.)0016

العمليات التجارية
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�إن فريق المبيعات والت�سويق الف ّعال لدى هاي�سكو يتولى م�س �ؤولية
ترويج وت�سويق المنتجات والأجهزة والخدمات الخا�صة بال�شركات
العالمية الرائدة فـي ال�سوق المحلي لقطاعات ال�صناعات البحرية
والنفط والغاز والطاقة وتحلية المياه ،وتقدم هاي�سكو لعمالئها
فـي هذا المجال خدمات ال مناف�س لها من حيث الخبرة والمهارة
التقنية والجودة العالية المعززة بخدمة ما بعد البيع بوا�سطة الكوادر
الم�شتركة لعمليات الهند�سة وال�صيانة.
تر ّوج العمليات التجارية فـي هاي�سكو لمنتجات �صناعية متنوعة
وتر ّوج كذلك لخدمة تقديم فر�ص الرعاية والوكالة فـي دولة الكويت
لكبار المقاولين والموردين العالميين فـي مجال الهند�سة والتوريدات
والإن�شاء بما فـي ذلك خدمات ما قبل الت�شغيل النهائي.
من المنتجات التي تر ّوج لها ال�شركة ال�سخانات وقطع غيار التربينات
و�أنابيب �إ�س �إم �إل �إ�س (خطوط الأنابيب و�أنابيب التدفق) والتغيف
والتبطين وال�صمامات (الكروية والبوابية ومنع الإرتجاع) و�أنابيب
البال�ستيك المقوى حراري ًا وم�ستلزماتها ومواد تخري�ش المعادن و�آالت
ال�سفح والدهان و�آالت اللحام و�أجهزة ك�شف الغاز و�أجهزة التغليف
و�أجهزة الفح�ص بدون �إتالف لل�صهاريج والأنابيب و�أوعية ال�ضغط،
ومنع الت�سريب و�إ�صالح �شبكات الأنابيب والف ّوهات ور�ؤو�س الآبار
وتوفير �أنواع كاملة من معدات حفر الآبار وم�ستلزماتها.

�آيزو ( )9001:2015وفق ًا للموا�صفـات القيا�سية العالمية
.)Q1

(– API

اليوم تعد هاي�سكو �إحدى ال�شركات الرائدة فـي مجال توفير خدمات
الفح�ص و�ضبط الجودة للعمالء والمقاولين فـي قطاعات النفط
والغاز وم�صافـي التكرير والبتروكيماويات وقطاع الطاقة فـي دولة
الكويت.
لدى هاي�سكو �أحدث التقنيات المتطورة من معدات الفح�ص و�أمهر
�إخت�صا�صيي وفنيي التفتي�ش ال�صناعي ومهند�سي فح�ص و�إختبار
الجودة فـي مجال �إختبارات (الفح�ص بدون �إتالف) لغر�ض الوفاء
بمتطلبات الم�شاريع لغر�ض �ضبط الجودة وخدمات الفح�ص.

مختبر الفح�ص والمعايرة

خدمات الفح�ص ورقابة الجودة

خمترب الفح�ص واملعايرة

خدمات رقابة اجلودة

�ضمــان ًا لتحقيق الإلتــزامات التعاقـدية الفنية والقانونية ومتطلبات
ال�سالمة المهنية ،تقوم �إدارة �ضبط الجودة لدى هاي�سكو ب�أعمال
الفح�ص وفق ًا لأنظمة الجودة العالمية ،ومعتمــدة طبقــ ًا لمعايير
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�أن�شئ مختبر الفح�ص والمعايرة لدى هاي�سكو لتوفير خدمات
المعايرة الداخلية ب�صفة خا�صة ،وتطور المختبر ب�شكل مت�سارع
لت�شمل خدماته �أي�ض ًا عمالء ال�شركة لتوفير خدمات وا�سعة للفح�ص
والمعايرة فـي مجاالت النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية
والكهربائية وقطاعات الطاقة والمياه .ومختبر الفح�ص والمعايرة
لديه القدرة لتوفير �شريحة وا�سعة من الخدمات المناف�سة للفح�ص
والمعايرة .وي�ضم المختبر فريق من المهند�سين والفنيين المدربين
والم�ؤهلين بدرجة عالية و�أجهزة فح�ص ومعايرة متطورة ما يمنحه
القدرة على توفير خدمات الفح�ص والمعايرة ذات الجودة والدقة
العالية والجديرة بالثقة لم�شاريع ال�شركة �أو لعمالئها �سواء داخل
المختبر �أو فـي الموقع وكذلك توفير خدمات الفح�ص والمعايرة
بالإ�ستعانة ب�أطراف خارجية با�ستخدام �أجهزة متخ�ص�صة

التقرير ال�سنوي 202١

�إن مختبر الفح�ص والمعايرة معتمد وفق ًا لمعايير نظام �إدارة الجودة
 ISO 9001:2015ومعتمد بمقيا�س الكفاءة الفنية فـي مجال
المعايرة والفح�ص الميكانيكي وفق ًا للمقيا�س الدولي ISO – IEC
 17025للجمعية الأمريكية العتماد المختبرات (.)A2LA

معمل الجلفنة

خدمات ال�سقالة

معمل اجللفنة

خدمات ال�سقالة

�أن�ش�أت هاي�سكو معمل متطور للجلفنة لتوفير متطلبات عمالئها فـي
قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والكهرباء
والمياه والطاقة ،يقع مقره فـي منطقة ال�شعيبة ال�صناعية الغربية.

يغطي ق�سم ال�سقاالت فـي هاي�سكو احتياجات ال�شركة من ال�سقاالت
فـي العديد من الم�شاريع ،ويحافظ على عالقة عمل قوية مع العمالء.

ويعمل وفق �أعلى معايير الجلفنة الأوتوماتيكية وب�أقل م�ستوى من
الإنبعاثات الناتجة عن طريقة الغم�س ال�ساخن مقارنة بمعامل
الجلفنة فـي دولة الكويت.

�إن فريق عمل ق�سم ال�سقاالت على دراية بتوقعات العمالء ويعرف
كيف ينال ر�ضاهم وثقتهم من خالل الجودة و�إجراءات ال�سالمة
والدقة فـي الوقت.

�إن عملية الجلفنة هي من �أف�ضل �أ�شكال الحماية �ضد ال�صد�أ ،وهي
عملية �إ�ضافة غالف واقي من مادة الزنك لحماية الحديد �أوالمعادن
من ال�صد�أ.

نحن ن�ؤمن ب�أن ال�سالمة المهنية هي من �أعلى التزاماتنا ولدينا
�سجل نظيف ودرجة عالية فـي خدمات تركيب ال�سقاالت ،ويوفر
ق�سم ال�سقاالت الحماية الالزمة لأفراد العمل با�ستخدام �أ�سطح �آمنة
للوقوف والعمل عليها با�ستخدام كلتا اليدين

توفر هاي�سكو خدمات الجلفنة بطريقة الغم�س ال�ساخن لت�شكيالت
وا�سعة من ُمر ّك َبات الحديد والمعادن ل�ضمان �أف�ضل خدمة وجودة
ممكنة.

�إن ال�سقاالت مهمة للغاية فـي �أمور ال�صيانة والإ�صالح �إذ ال توجد
طريقة �أخرى للو�صول �إلى الإرتفاعات المختلفة ب�شكل �آمن.
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وبا�ستخدام تكنولوجيا الأجهزة الأكثر تطور ًا و�صديقة للبيئة ،ف�إن
هاي�سكو لديها القدرة لتنفيذ �أعمال الجلفنة ل ُمر ّك بات الحديد
والمعادن على نطاق وا�سع� .إن الأجهزة الأوتوماتيكية لمناولة ومعالجة
المواد ونظام الغم�س ذو التحكم عن بعد يعطي غالف ًا دائم ًا من
الحماية �ضد ال�صد�أ لمدى طويل.
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عمليات بناء و�إ�صالح ال�سفن

منظر عام لور�ش �ساحة �إ�صالح ال�سفن

�إن موقع الحو�ض المثالي فى مياه ميناء ال�شويخ العميقة يعزز قدرة
هاي�سكو لإنجاز كافة �أعمال �إ�صالح وترميم وتجديد وبناء ال�سفن
ب�أ�سعار تناف�سية وجودة عالية.
�إن القوى العاملة المدربة ذات الخبرة والتخ�ص�ص لديها المهارة
والكفاءة للعمل فى المجال البحري وال�صناعي في �آنٍ واحد ,وهي
مدعمة ب�أحدث الأجهزة والمعدات ,وتعمل تحت �إ�شراف �إدارة متميزة,
ل�ضمان �إنهاء الأعمال فـي الوقت المحدد و بجودة عالية.
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تفخر هاي�سكو بقائمة �إنجازاتها الطويلة والتى ت�شمل عمالء رئي�سيين
محليين و�إقليمين وعالميين.
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�إن هاي�سكو ك�شركة عالمية متخ�ص�صة فى �إ�صالح وبناء ال�سفن تهدف لريادة �أحوا�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن فى ال�شرق الأو�سط من خالل الور�ش
المجهزة بالمعدات والتقنيات الأكثر تطور ًا مثل :
●

●مواد نظام �سقاالت بحرية

●

●�آلة خلط الأ�صباغ ب�ضغط الهواء

●

●�آالت تخري�ش بال�سفح البخاري متنوعة

●

●ماكينة بخ الأ�صباغ بدون هواء

●

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

●

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

●

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

●

●ماكينة متنقلة لتحديد عالمات بارزة للكابالت

●

●جهاز تحليل نظام المبردات

●

●ماكينة خراطة بطول  10متر

●

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

●

●ماكينة محاذاة الأعمدة تعمل ب�أ�شعة الليزر

●

●�آلة فح�ص حالة المكائن

●

●ماكينة لحام تعمل بمادة البالزما ذاتية التلقيم للحام القو�سي

●

●حجرة مغلقة لأعمال ال�سفح بوا�سطة حبيبات الفوالذ

●

●كابينة مغلقة لأعمال الدهان بوا�سطة نفخ الهواء

●

●�آلة قطع الألواح الحديدية تعمل بوا�سطة البالزما والتحكم بالكمبيوتر.

●

●جهاز �إلكتروني لتحويل الذبذبات الكهربائية بقدرة  60هيرتز 440 /فولت م�ضخة لبخ الدهان.

●

●نظام التنظيف وتنقية الزيت .

●

●�آلة موازنة الرفا�ص وعامود الدوران بقدرة  3طن.

●

●جهاز تحكم لمقاومة الحمولة قدرة ( )1000Kw, 440V/3ph, 50/60Hzمزود وحدة تحكم يدوي
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رافعة متزامنة وحو�ض الإ�صالح

مرافق بناء ال�سفن:
●

●رافعة متزامنة تت�سع ل�سفن ذات حمولة ت�صل �إلى  5000طن

●

●عدد � 7أحوا�ض �إ�صالح ب�أطوال من � 90إلى 130م مت�صلة بنظام
تحويل

●

●خم�سة راف��ع��ات بحموالت من  30-10طن تغطي جميع مناطق
ال�سفن.
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● ●خم�سة �أر�صفة لر�سو ال�سفن ب�أطوال تتراوح من � 90إلى 230

مزودة برافعات

●

متر

●حو�ض ج��اف عائم بطول  190متر وعر�ض  32متر ل�سفن ذات
حمولة ت�صل �إلى  35000طن

التقرير ال�سنوي 202١

احلو�ض العائم

خدمات بناء ال�سفن:
●

●�أعمال الإ�صالح العائم لل�سفن

●

●تعديل وتحويل نوع ال�سفن

●

●بناء ال�سفن المتخ�ص�صة

●

●�أعمال الإن�شاءات من الحديد الألومنيوم

●

●�إ�صالح وفح�ص ومعايرة المعدات والمكائن

●

●�إ�صالح محركات الدفع النفاث البحري

●

●�إ�صالح المحركات الثقيلة

●

●تجديد وترميم ال�سفن

●

●تجديد وترميم العائمات �أحادية الربط

●

●وكالء للعديد من �شركات المعدات والأجهزة البحرية العالمية
الكبرى
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خدمات الغو�ص وتحت المياه وفق ًا لمعاييرالهيئة العالمية للمقاولون
البحريون (�إمكا) وت�شمل هذا الخدمات على �سبيل المثال ال الح�صر:
●

●�أعمال الفح�ص والم�سح البحري تحت المياه

●

●�أعمال التنظيف تحت المياه

●

●�أعمال الإ�صالح الدائم والم�ؤقت تحت المياه

●

●�أعمال القطع واللحام تحت المياه
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�شركة اخلليج للإن�شاءات والأعمال البحرية واملقاوالت العامة �ش.م.ك (مقفلة)

دوبة ذاتية �ضبط الإرتفاع
تأسست شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة ش.م.ك

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

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

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

الهولندية ،لتلبية المتطلبات المتزايدة على أعمال الحفر والتعميق البحري سواء
داخل أو خارج دولة الكويت .إذ بدأت الشركة آنذاك أعمال الحفر البحري من
خالل أسطول من الحفارات البحرية ذات القطع والشفط ،وجرافة بحرية ومعدات
مصاحبة ،وقد تركزت أعمال الشركة فـي مشاريع الحفر الكبرى فـي الكويت .فـي
عام  1980توسعت أنشطة الشركة لتشمل أنشطة أخرى فـي مجال المقاوالت
واإلنشاءات البحرية.

فـي عام  1999أسست الشركة إدارة اإلنشاءات المدنية للقيام بأعمال المباني
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.

احلفارة البحرية 1000-GD
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احلفارة البحرية 2000-GD

الأن�شطة فـي �سطور:
العمليات البحرية:
●

●�أعمال الحفر والتعميق البحري و �أعمال الدفان

●

●�أعمال م�سح الأعماق والم�سح الهيدروجرافـي و الطبوغرافـي

●

●ت�شييد المرا�سي والموانئ والمرافئ البحرية

●

●�أعمال دق الخوازيق والركائز بكافة �أنواعها و�أحجامها

●

●�إن�شاء و�صيانة الأر�صفة والمرا�سي البحرية

●

●�أعمال النقل البحري

●

●�إن�شاء و�صيانة حواجز وكوا�سر الأمواج والحماية ال�شاطئية

●

●خدمات ال�صيانة البحرية المتنوعة

●

●�إن�شاء خطوط الأنابيب البحرية ومن�ش�آت الم�آخذ والمفاي�ض

احلفارة البحرية 3000-GD
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معدات �إن�شائية

العمليات املدنية :
●

●الأعمال الإن�شائية المدنية والبنية التحتية

●

●�أعمال المن�ش�آت الحديدية

●

●معالجة التربة

لدى �شركة الخليج للإن�شاءات والأعمال البحرية
والمقاوالت العامة تواجد فـي:
● ●المملكة العربية ال�سعودية (فرع)
● ●جمهورية العراق (فرع)

●

●�أعمال �سحب و نزح المياه

●

●دولة قطر

●

●�أعمال دق الركائز و الخوازيق ب�أنواعها

●

●�سلطنة عـمان

●

●خدمات الهند�سة القيمية

رافعات متنوعة
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�إن�شاء و�إجناز و�صيانة  160وحدة �سكنية فـي منطقة جنوب الأحمدي

الت�صنيفات وال�شهادات :
●

●م�صنفة بالفئة الأولى للأعمال الإن�شائية و بالفئة الرابعة لأعمال
الطرق والخدمات لدى لجنة المناق�صات المركزية

●

●معتمدة من قبل �شركة البترول الوطنية الكويتية كمقاول للإن�شاءات
المدنية والبحرية

●

●معتمدة من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كمقاول
بالباطن لأعمال من�ش�آت م�آخذ ومفاي�ض المياه

● ●ع�ضو فـي الجمعية الدولية للمقاولين البحريين ()IMCA
● ●حا�صلة على �شهادة الجودة ()ISO 9001 : 2015
● ●حا�صلة على �شهادة الجودة ()ISO 45001 : 2018
●

●م�سجلة لدى �سام (�إدارة نظام الإعتماد) وفق ًا للنظام الحكومي
الأمريكي

قارب قطر 18-GD
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املوارد:
املعدات البحرية:
لدى ال�شركة �أ�سطو ًال من المعدات البحرية يت�ألف من :
●

●حفارات بحرية متنوعة للتعميق والتجريف

●

●دوب مف�صلية قابلة للإن�شطار

●

●قوارب قاطرة

●

●دوب نقل المواد بحمولة ت�صل �إلى  14000طن متري

●

●قوارب خدمات الإ�سناد

●

●دوب م�سطحة لأعمال الإن�شاءات البحرية

●

●قوارب م�سح بحري

●

●

●قوارب للتزود بالوقود

●رافعة عائمة لتزويد الوحدات الأخرى بالوقود و مناولة خطاطيف
الر�سو

●

●قارب متعدد الأغرا�ض مزود برافعة  7طن ومجهز لتزويد وحدات
�أخرى بالوقود
●دوب ذات من�صة ذاتية �ضبط الإرتفاع هيدروليكي ًا

●

●دوب لخدمات الغو�ص

●

●وحدات للر�سو ولتثبيت الأنابيب العائمة

●

●زوارق �سريعة

●
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معدات �إن�شائية

المعدات االن�شائية :

لدى ال�شركة �أ�سطوال من المعدات الإن�شائية
يت�ألف من :
● ●رافعات متحركة على �إطارات ومجنزرة (حمولة  50طن حتى 280
طن )

●

●جرافات  ،مداحل  ،حفارات و �شاحنات نقل ثقيل و خفيف

●

●معدات دق و تثبيت ال�ستائر الحديدية و الركائز ب�أنواعها حتى قطر
 2850ملم

●

●معدات حفر وثقب الأر�ض

●

●معدات نزح المياه

الخدمات اللوج�ستية :
●

●النقل البحري للمواد بوا�سطة دوب بحمولة ت�صل �إلى  14000طن
متري

●

●النقل ال��ب��ري بوا�سطة �أ���س��ط��ول م��ن ال�شاحنات وال��م��ق��ط��ورات
المتخ�ص�صة لنقل ال�صخور والمواد ال�سائبة

●

●ر�صيف للتحميل والتفريغ بميناء ال�شويخ

معدات �إن�شائية متنوعة
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