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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.

وي�سّر مجل�ص �لإد�رة �أن يقّدم تقريره �ل�سنوي �لحادي و�لأربعين �لذي 
ي�سّلط �ل�سوء على �أن�سطة �ل�سركة و�أد�ئها خالل �لعام 2016, ويت�سمن 
كذلك عر�سًا للموؤ�سر�ت �لأ�سا�سية للبيانات �لمالية �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 و�لمقاولت �لعامة 

�ص.م.ك )مقفلة( لل�سنة �لمالية �لمنتهية فـي 31/12/2016.

عمليات حو�س بناء واإ�صالح ال�صفن

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2016 :- 

�لعائدة  ● “�لفر�ت”,  �لنفط  ناقلة  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
ل�سركة )ناقالت �لنفط �لعر�قية( جمهورية �لعر�ق.

)دوب,  ● �لبحرية  �لقطع  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
قو�رب قطر وقو�رب خدمات(, �لعائدة ل�سركة )هيوند�ي للهند�سة 

و�لإن�ساء( �لكورية.

ل�سركة  ● �لعائدة  �ل�سفن  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
)�لمطاف(  و�سركة  لتفيا(   - �لــمــحــدودة  �لبحرية  )�لبلطيق 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

م�سروع �أعمال �إ�سالح رئي�سي لبدن �لحفارة �لبحرية )كيرتديريلي(   ●
�لعائدة ل�سركة )مجموعة �ستيفا لالإن�ساء�ت( �لتركية.

م�سروع �أعمال �إ�سالح وتطوير نظام رفع �ل�سفن �لحالي فـي قاعدة  ●
محمد �لأحمد �لبحرية, عقد بالباطن مع موؤ�س�سة )بيرل�سون لرفع 

�ل�سفن( �لأمريكية.

●  )1 �َسّبورت  )كري�ست  للعمالة  �سكن  دوبة  �إ�سالح  �أعمال  م�سروع 
ل�سالح �سركة )ماموت �سالفيج بي.في( �لهولندية.

م�سروع �أعمال ت�سميم وبناء وتوريد عدد 14 قاطرة ل�سركة )ديمن  ●
لإ�سالح �ل�سفن( �لهولندية.

�لإمد�د)�لدرر( ● ل�سفينة  رئي�سية  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
�لعائدة لوز�رة �لدفاع �لكويتية.

�لقطر)ما�سوة( ● ل�سفينة  رئي�سية  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
�لعائدة لوز�رة �لدفاع �لكويتية.

م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2016 :- 

نفط  ● ل�سركة  �لعائدة  �ل�سفن  من  لعدد  و�إ�ــســالح  ت�سفين  �أعــمــال 
�لكويت.

�لعامة  ● لــالإد�رة  �لعائدة  �ل�سفن  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال 
لالإطفاء.

�أعمال ت�سفين و�إ�سالح �أ�سطول من �لقطع �لبحرية �لعائدة لإد�رة  ●
خفر �ل�سو�حل - وز�رة �لد�خلية.

 اأعمال ت�سفني واإ�سالح رئي�سية ل�سفينة الإمداد)الدرر(
العائدة لوزارة الدفاع الكويتية

اأعمال ت�سفني واإ�سالح رئي�سية ل�سفينة القطر)ما�سوة(
العائدة لوزارة الدفاع الكويتية

تقرير جمل�س الإدارة لعام  2016
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للجي�ص  ● �لعائدة  �لبحرية  �لقطع  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال 
�لأمريكي �لمتو�جدة فـي �لكويت.

�أعمال �إن�ساء ر�سيف حديدي عائم بميناء �أم ق�سر في �لجمهورية  ●
و�لأعمال  لالإن�ساء�ت  �لخليج  �سركة  مع  بالباطن  عقد  �لعر�قية  

�لبحرية و�لمقاولت �لعامة )�ل�سركة �لتابعة(.

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

ومع�سكر عريفجان.

�لبحرية ل�سالح  ● للعمليات  �أعمال تزويد عمالة بحرية متخ�س�سة 
�سركة نفط �لكويت.

لعائمة  ● �إعمار  و�إعـــادة  �ل�سفن  �إ�سالح  حو�ص  �إلــى  �لقطر  �أعمال 
بمنطقة   3 رقــم  �لبحري  �لر�سيف  ــى  �إل وتــوريــدهــا  ثابتة  بحرية 

�لخفجي ل�سالح �لعمليات �لم�ستركة )�لمملكة �لعربية �ل�سعودية (. 

عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2016 :- 

�لعائدة  ● “�لفر�ت”,  �لنفط  ناقلة  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
ل�سركة )ناقالت �لنفط �لعر�قية( جمهورية �لعر�ق.

�لبحرية)دوب,  ● �لقطع  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
قو�رب قطر وقو�رب خدمات(, �لعائدة ل�سركة )هيوند�ي للهند�سة 

و�لإن�ساء( �لكورية.

ل�سركة  ● �لعائدة  �ل�سفن  من  لعدد  و�إ�سالح  ت�سفين  �أعمال  م�سروع 
)�لمطاف(  و�سركة  لتفيا(   - �لــمــحــدودة  �لبحرية  )�لبلطيق 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

م�سروع �أعمال �إ�سالح رئي�سي لبدن �لحفارة �لبحرية  )كيرتديريلي(  ●
, �لعائدة ل�سركة )مجموعة �ستيفا لالإن�ساء�ت( �لتركية.

●  )1 �َسّبورت  )كري�ست  للعمالة  �سكن  دوبة  �إ�سالح  �أعمال  م�سروع 
ل�سالح �سركة )ماموت �سالفيج بي.في( �لهولندية.

عقد لمدة ثالث �سنو�ت لت�سفين و�إ�سالح و�سيانة �لقطع �لبحرية  ●
�لعائدة لالإد�رة �لعامة لالإطفاء.

لعائمة  ● �إعمار  و�إعـــادة  �ل�سفن  �إ�سالح  حو�ص  �إلــى  �لقطر  �أعمال 
بمنطقة   3 رقــم  �لبحري  �لر�سيف  ــى  �إل وتــوريــدهــا  ثابتة  بحرية 

�لخفجي ل�سالح �لعمليات �لم�ستركة )�لمملكة �لعربية �ل�سعودية (. 

اإتفاقيات واإنجازات اأخرى خالل العام 2016 :-

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

تجديد وتعديل �إتفاقيات تمثيل مع عمالء محليين. ●

�إبر�م �إتفاقية )عدم �إف�ساح( مع �سركات عالمية خا�سة بالم�ساريع  ●
�لمهمة �لقادمة.

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

اأعمال اإن�ساء ر�سيف حديدي عائم
مبيناء اأم ق�سر فـي اجلمهورية العراقية

م�ساركة هاي�سكو فـي معر�ض )املعر�ض الدويل لبناء ال�سفن واملعدات 
والتكنولوجيا البحرية( ال�سابع والع�سرين الذي اأقيم فـي الفرتة 
ما بني 6 - 9 �سبتمرب من عام 2016 مبدينة هامبورغ )الأملانية(.
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و�لمعد�ت  ● �ل�سفن  لبناء  �لدولي  �لمعر�ص  فـي  هاي�سكو  �ساركت 
�لفترة ما  �أقيم في  �لذي  و�لع�سرين  �ل�سابع  �لبحرية  و�لتكنولوجيا 

بين 6 - 9 �سبتمبر من عام 2016 بمدينة هامبورغ )�لألمانية(.

�ل�سرق  ●  - �لبحرية  �لتجارية  �ل�سفن  معر�ص  فـي  هاي�سكو  �ساركت 
�لأو�سط( �لذي �أقيم في �لفترة ما بين 31 �أكتوبر - 2 نوفمبر من 
عام 2016 فـي مركز دبي �لدولي للمعار�ص و�لموؤتمر�ت في مدينة 

دبي )دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة(.

تريد  ● �سي  جو�ئز  توزيع  حفل  رعاة  �أحد  ب�سفتها  هاي�سكو  �ساركت 
2016 في فندق �أتالنت�ص دبي,  �لبحرية �لذي �أقيم في 31 �أكتوبر 

)دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة(.

لل�سناعات  ●  2016 �إير�نيميك�ص  معر�ص  فــي  هاي�سكو  �ساركت 
 21 -  18 �أقيم في �لفترة ما بين  �لبحرية �لإير�نية �لعالمي �لذي 
�أكتوبر من �لعام 2016 في مركز كي�ص �لعالمي للمعار�ص )جزيرة 

كي�ص - جمهورية �إير�ن �لإ�سالمية(.

تم ت�سجيل وحجز م�ساحة ل�سركة هاي�سكو للم�ساركة في �لمعر�ص  ●
�ل�سرق   - �لخدمات  و�سفن  �لبحرية  �لتجارية  )لل�سفن  �لــقــادم 
�لأو�سط( �لذي �سيقام في �لفترة ما بين 25 - 27 �سبتمبر من عام 

2017 في مدينة �أبوظبي )دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة(.

تنفيذ حملة �إعالنية لل�سركة من خالل ن�سر �إعالنات في عدد من  ●
�لمجالت و�لكتيبات و�لمو�قع �لإلكترونية �لمحلية و�لعالمية.

عمليات قطاع النفط و الغاز

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2016 :- 

و�لأجــهــزة  ● و�لكهربائية  و�لميكانيكية  �لمدنية  �لأعــمــال  م�سروع 
باإن�ساء وحدة جديدة  �لخا�سة  و�لأنابيب  �لمباني  و�أعمال  �لدقيقة 
فـي م�سفاة ميناء   )99TGTU( �لحم�سية  �لغاز�ت  لمعالجة عادم 
�لبترول  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مــع  عقد  �لأحــمــدي. 

�لوطنية �لكويتية .

�لمحفزة  ● للمو�د  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهربائية  �لأعمال  م�سروع 
�ل�سائلة ومعالجة �ل�سروخ و�لمياه �لحم�سية وبرج �لتبريد لم�سروع 
�لبترول  �سركة  ل�سالح  �لأحمدي  ميناء  بم�سفاة  �لبيئي  �لوقود 

�لوطنية �لكويتية.

�ل�سحن  ● محطة  فـي  �لتحكم  بمحاب�ص  �لخا�سة  �لأعمال  م�سروع 
�لجديدة بميناء �سعود ل�سالح �سركة �سيفرون �لعربية �ل�سعودية.

م�سروع �أعمال �إن�ساء خطوط �أنابيب تدفق �لنفط �لخام و�لأعمال  ●
�لم�ساحبة لها فـي منطقة جنوب �سرق �لكويت ل�سالح �سركة نفط 

�لكويت.

�ل�سحية,  ● و�لأعمال  �لحريق   �إنذ�ر  و  �لكهربائية  �لأعمال  م�سروع 
و�أعمال �لتكييف وكافة �لأعمال �لم�ساحبة لم�سروع �لوقود �لبيئي 
�لمقاول  مع   2 �لمنطقة  حزمة  عبد�هلل  ميناء  بم�سفاة  �لخا�ص 

�لرئي�سي ل�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

م�ساركة هاي�سكو فـي معر�ض )ال�سفن التجارية البحرية - ال�سرق 
الأو�سط( الذي اأقيم فـي الفرتة ما بني 31 اأكتوبر - 2 نوفمرب من 
عام 2016 فـي مركز دبي الدويل للمعار�ض واملوؤمترات فـي مدينة 

م�سروع هند�سة وتوريد واإن�ساء �سهاريج تخزين النفطدبي )دولة الإمارات العربية املتحدة(
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�لإ�ستير�د  ● لت�سهيل  �لجنوبي  �لر�سيف  �إ�ستقامة  تح�سين  م�سروع 
حتى عام 2025 فـي م�سفاة ميناء �لأحمدي ل�سالح �سركة �لبترول 

�لوطنية �لكويتية.

لم�سروع  ● و�لتركيبات  و�لإن�سائية  �لميكانيكية  �لأعــمــال  م�سروع 
تح�سين �إنتاج �لبوليثلين ل�سالح �سركة �إيكويت للبتروكيماويات.

�ل�سغط  ● ذ�ت  �لف�سل  �أجــهــزة  وتــوريــد  ت�سنيع  �أعــمــال  م�سروع 
تجميع  مركز  �إن�ساء  لم�سروع  �لملوحة  �إز�لــة  و�أجهزة  �لمنخف�ص 
ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لكويت  �سمال  فـي   30 رقم  جديد 

�سركة نفط �لكويت.

�لمرحلة  ●  – �لملوحة  �إز�لــة  نظام  وتوريد  ت�سنيع  �أعمال  م�سروع 
�لأولى و�لثانية مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية 

�لكويتية.

للهياكل  ● و�لجلفنة  و�لــطــالء  و�لت�سنيع  �لتوريد  �أعــمــال  م�سروع 
بمنطقة   29 رقم  جديد  تجميع  مركز  �إن�ساء  لم�سروع  �لحديدية 

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

م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2016 :- 

و�أعمال  ● �لأنابيب  وتركيب  و�لميكانيكية  �لحديدية  �لهياكل  �أعمال 
ت�سميم  لم�سروع  �لدقيقة  و�لأجهزة  �لكهربائية  و�لأعمال  �لطالء 
و�إن�ساء خز�نات للغاز �لم�سال في �لحقل �ل�سمالي, عقد مع �لمقاول 

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

�أعــمــال �إنــ�ــســاء خــطــوط �أنــابــيــب تــدفــق �لنفط �لــخــام و�لأعــمــال  ●
نفط  �سركة  ل�سالح  �لكويت  غــرب  منطقة  فـي  لها  �لم�ساحبة 

�لكويت.

�أعمال ت�سميم وت�سنيع وتركيب �سهاريج تخزين و�لأعمال �لمدنية  ●
و�إن�ساء �لمباني لم�سروع �إن�ساء مركز تجميع جديد رقم 29 عقد مع 

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

�أعمال ت�سنيع وتركيب �سهاريج تخزين �لنفط مع �أعمال �لقو�عد  ●
 30 رقم  جديد  تجميع  مركز  �إن�ساء  لم�سروع  و�لمباني  �لخر�سانية 
�سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  عقد  �لكويت  �سمال  بمنطقة 

نفط �لكويت .

�أعمال توريد و�إن�ساء وتركيب �سهاريج �لنفط لم�سروع تطوير طبقة  ●
�لكويت  وجنوب  �سمال  حقول  فـي  �لثقيل  للنفط  �ل�سفلية  فار�ص 

ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

بمنطقة   ●  17 رقم  �لتجميع  مركز  �إنتاجية  وتح�سين  تطوير  �أعمال 
غرب �لكويت ل�سالح  ل�سركة نفط �لكويت.

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

�لكويتية.

اأعمال الت�سخني بالإ�ستعال الغري مبا�سر للزيت

اأعمال �سيانة املبادلت احلرارية
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�لنفط  ● لنقل  مت�سعب  رئي�سي  �أنابيب  نظام مجمع خط  �إن�ساء  عقد 
 31  , 30  , 29 من �لعديد من �لآبار �إلى ثالثة مر�كز تجميع رقم 
نفط  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لكويت  �سمال  بمنطقة 

�لكويت.

نفط  ● ل�سركة  �لتابعة  �لت�سدير  لمر�فق  �ل�سيانة  خدمات  �أعمال 
�لكويت.

فـي  ● �لكهربائية  و�لمولد�ت  �لبخارية  �لتوربينات  تحديث  �أعمال 
محطة �لدوحة �لغربية للقوى �لكهربائية. عقد مع �لمقاول �لرئي�سي 

ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء.

�لجنوبية  ● �ل�سعيبة  بمحطة  �لميكانيكية  �ل�سيانة  خدمات  �أعمال 
وز�رة  ل�سالح  �لكهربائية  �لقوى  لتوليد  �لجنوبية  �لــزور  ومحطة 

�لكهرباء و�لماء.

�لم�ستركة  ● �لعمليات  ل�سالح  متخ�س�سة  فنية  عمالة  توريد  �أعمال 
بمنطقة �لخفجي.

ل�سالح  ● �لــوفــرة  بمنطقة  �لميكانيكية  �ل�سيانة  خدمات  �أعــمــال 
�لعمليات �لم�ستركة.

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

�سركة  ● ل�سالح  �للوحية  �لحر�رية  �لمبادلت  تاأهيل  �إعــادة  �أعمال 
�إيكويت للبتروكيماويات.

�لــزور  ● بمحطة  �لقديمة  �لغازية  �لتوربينات  �سيانة  �أعمال  عقد 
�لقاول  مــع  �لمياه  وتقطير  �لكهربائية  �لــقــوى  لتوليد  �لجنوبية 

�لرئي�سي  ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء.

عقد �إعادة تاأهيل �لمبادلت �لحر�رية من �لنوع �للوحي و�لأنبوبي  ●
بمنطقة �سمال وغرب �لكويت ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

لم�سروع  ● �لحديدية  �لهياكل  و�أعــمــال  �ل�سغط  �أوعية  توريد  عقد 
�لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لأحــمــدي   ميناء  بم�سفاة  �لبيئي  �لوقود 

ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية  �لكويتية.

عقد توريد �لهياكل �لحديدية لالأحزمة �لمتحركة �لحالية و�لجديدة  ●
�لأحمدي مع  ميناء  فـي م�سفاة  �لكبريت  لم�سروع مر�فق معالجة 

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

�لمنطقة  ● حزمة  �لبيئي  �لــوقــود  لم�سروع  �لأنــابــيــب  ت�سنيع  عقد 
�لبترول  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  عبد�هلل  بميناء   1

�لوطنية �لكويتية.

�لمنخف�ص  ● �ل�سغط  ذ�ت  �لف�سل  �أجهزة  وتوريد  ت�سنيع  �أعمال 
و�أجهزة �إز�لة �لملوحة لم�سروع �إن�ساء مركز تجميع جديد رقم 30 
فـي �سمال �لكويت مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�ل�سل�سلة  ● و�إ�ستبد�ل  �لرباط  �أحادية  �سمندورة  تجديد  �أعمال  عقد 
�لعربية  �سيفرون  ل�سالح  �سعود  ميناء  بمنطقة  بها  �لخا�سة 

�ل�سعودية.

عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2016 :- 

عقد �لأعمال �لمدنية و�أعمال �لمباني �لم�ساحبة لم�سروع محطة  ●
مع  عقد  �لأحــمــدي.  ميناء  م�سفاة  فـي   M20 �لكهرباء  تحويل  

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

لم�سروع  ● �لم�ساحبة  �لمدنية  و�لأعمال  �لكهربائية  �لأعمال  عقد 
�إن�ساء مركز �لتجميع �لجديد GC-30 بمنطقة �سمال �لكويت. عقد 

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

عقد �لأعمال �لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة �لخا�سة بم�سروع �لوقود  ●
�لمقاول  مع  عقد   .3 حزمة  عبد�هلل  بميناء   2 بالمنطقة  �لبيئي 

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

عقد �لأعمال �لإن�سائية �لعامة  لمر�فق �سو�غط  �لهو�ء و�لمو�سالت  ●
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.

اآلت القطع والت�سكيل من نوع �سي اإن �سي ذات املحاور اخلم�ض
التي تعمل باأ�سعة البالزما
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�لدقيقة  ● و�لأجـــهـــزة  و�لــكــهــربــائــيــة  �لميكانيكية  �لأعـــمـــال  عــقــد 
مع  عقد   .)4 رقم  )حزمة  �لــزور  م�سفاة  لم�سروع  و�لإت�سالت  

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

�سبحان  ● م�ستودعي  فــي  �لأبــخــرة  معالجة  وحـــدة  �سيانة  عقد 
و�لأحمدي ل�سالح  �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

عقد �أعمال �لت�سغيل و�ل�سيانة لمر�فق معالجة �لرو��سب �لنفطية  ●
بم�سفاة ميناء عبد �هلل ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

في  ● �لحر�رية  �لمبادلت  ل�سيانة  بر�فعة  مــزودة  دوبة  توريد  عقد 
ميناء  �لت�سغيل في م�سفاة  �إيقاف  �أثناء عملية  �لجنوبي  �لر�سيف 

�لأحمدي , ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�لت�سغيل  ● �إيقافات  �أثناء  �لحر�رية  �لمبادلت  �أنابيب   �إ�سالح  عقد 
�لبترول  �سركة  ل�سالح   , �لأحمدي  ميناء  م�سفاة  في  �لرئي�سية  

�لوطنية �لكويتية.

لم�سروع  ● �لت�سنيع  م�سبقة  �لأنابيب  و�سالت  وطالء  ت�سنيع  عقد 
�إن�ساء مركز �لتجميع �لجديد رقم 29 بمنطقة �سمال �لكويت. عقد 

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

�لتجميع �لجديد رقم  ● �لأنابيب لم�سروع مركز  �أعمال ت�سنيع  عقد 
ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  عقد  �لكويت.  �سمال  بمنطقة   30

�سركة نفط �لكويت.

لم�سروع  ● �لمكربنة  �لفولذية  و�لأعمدة  �ل�سغط  �أوعية  توريد  عقد 
 .)1 �لحزمة   - و�لإن�ساء  و�لتوريد  �لهند�سة  �لزور )�أعمال  م�سفاة 
عقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

مع  ● عقد  �لخام�سة.  �لغاز  نقل  وحــدة  لم�سروع  �أعمدة  توريد  عقد 
�لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�لــزور  ● م�سفاة  لم�سروع  و�لــدهــان  �لأنابيب  ت�سينع  �أعــمــال  عقد 
�لجديدة, �أعمال �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء حزمة  رقم 4 عقد مع 

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

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

في  ● �لجديد  �لمياه  مركز  لم�سروع  �لحديدية  �لهياكل  ت�سنيع  عقد 
منطقة �سمال �لكويت عقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة نفط 

�لكويت.

�ل�سل�سلة  ● و�إ�ستبد�ل  �لرباط  �أحادية  �سمندورة  تجديد  �أعمال  عقد 
�لعربية  �سيفرون  ل�سالح  �سعود  ميناء  بمنطقة  بها  �لخا�سة 

�ل�سعودية.

�سخان يعمل بالإ�ستعال الغري مبا�سر للزيت
ور�سة ت�سنيع الأنابيب
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الأعمال البحرية :

الم�صاريع التي اأنجزتها ال�صركة خالل العام 2016 :- 

م�سروع �أعمال حفر وتطهير قناة ماآخذ مياه �لبحر لمحطة �لدوحة  ●
وز�رة  ل�سالح  �لمياه  وتقطير  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  �لغربية 

�لكهرباء و�لماء.

�لبحر  ● مياه  ماآخذ  لمن�ساآت  و�لمدنية  �لبحرية  �لأعــمــال  م�سروع 
لم�سروع محطة �لزور �ل�سمالية لتوليد �لطاقة �لكهربائية �لمرحلة 
�لأولى عقد مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة �سمال �لزور �لأولى.

لم�سروع  ● �لأعماق  وقيا�ص  �لجيوفيزيائى   �لم�سح  �أعمال  م�سروع 
ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لم�سال  �لطبيعي  �لغاز  لنقل  �لزور 

�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

�لتربة  ● خ�سائ�ص  وفح�ص  �لبحرية  ــحــاث  �لأب �أعــمــال  م�سروع 
5 مع  �لم�سفاة �لجديدة �لحزمة  �لجيوتقني( لم�سروع  )�لفح�ص 

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

لم�سروع  ● �لأعماق  وقيا�سات  �لجيوفيزيائي  �لم�سح  �أعمال  م�سروع 
�لم�سفاة �لجديدة �لحزمة 5 مع �لمقاول �لرئي�سي ل�سالح �سركة 

�لبترول �لوطنية �لكويتية.

م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2016 :- 

�أعمال �إن�ساء و�إنجاز و�سيانة �لمارينا وكا�سر �لأمو�ج لنادي �سباط  ●
�ل�سرطة بمنطقة �أبو �لح�سانية ل�سالح وز�رة �لد�خلية.

�أعمال ت�سميم و�إن�ساء �لطرق و�ل�سكك �لحديدية و�لج�سور و�أعمال  ●
�لهند�سية  هاربور  ت�ساينا  �سركة  مع  بالت�سامن  �لتربة  �إ�ست�سالح 
�لمحدودة  �ل�سينية و �سركة جلفار لم�سروع ميناء مبارك �لكبير 
�لبحري �لمرحلة �لأولى �لجزء �لأول ل�سالح وز�رة �لأ�سغال �لعامة.

�لبحري  ● للخندق  بال�سخور  و�لحماية  و�لــدفــان  �لحفر  �أعــمــال 
بمنطقة  �لم�سغوط  �لغاز  ت�سدير  �أنابيب  مد  بم�سروع  �لخا�ص 
�لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لخفجي  منطقة  فـي  �لم�ستركة  �لعمليات 

ل�سالح �ل�سركة �لكويتية لنفط �لخليج.

�أعمال �لحفر �لبحري لكمية 1.5 مليون متر مكعب وتوريد وتركيب  ●
ر�سيف حديدي عائم لم�سروع �أعمال �لت�سميم و�لإن�ساء و�لتطوير 
بميناء �أم ق�سر فـي جمهورية �لعر�ق ل�سالح �سالح �لهند�سة �لتابع 

للجي�ص �لأمريكي.

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

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

الأعمال البحرية واملدنية ملن�ساآت ماآخذ مياه البحر
مل�سروع حمطة الزور ال�سمالية

م�سروع مارينا وكا�سر اأمواج لنادي �سباط ال�سرطة مبنطقة اأبو احل�سانية
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عقود م�صاريع تم تر�صيتها على ال�صركة خالل العام 2016 :- 

عقد �أعمال �لم�سح �لجيوفيزيائى  وقيا�ص �لأعماق لم�سروع �لزور  ●
�سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  �لم�سال  �لطبيعي  �لغاز  لنقل 

�لبترول �لوطنية �لكويتية.

�لتربة  ● خ�سائ�ص  وفح�ص  �لبحرية  و�لأبــحــاث  �لأعــمــال  عقد 
منطقة  في  �لجديدة  �لم�سفاة  لم�سروع  �لجيوتقني(  )�لفح�ص 
�لبترول  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع   5 �لحزمة  ــزور  �ل

�لوطنية �لكويتية.

لم�سروع  ● �لأعــمــاق  وقيا�ص  �لجيوفيزيائي  �لم�سح  �لأعــمــال  عقد 
�لم�سفاة �لجديدة في منطقة �لزور �لحزمة 5 مع �لمقاول �لرئي�سي 

ل�سالح �سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية.

مت�سعب  ● رئي�سي  �أنابيب  خط  مجمع  لنظام  �لمدنية  �لأعمال  عقد 
 31,30,29 رقــم  جديدة  تجميع  مر�كز  ثالثة  ــى  �إل �لنفط  لنقل 
�لثقيلة  �لهند�سية  �ل�سناعات  �سركة  مع  �لكويت  �سمال  بمنطقة 

وبناء �ل�سفن ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�لإ�ــســتــر�حــات  ● و�سيانة  و�إنــجــاز  و�إنــ�ــســاء  ت�سميم  �أعــمــال  عقد 
و�لكافيتيريا لنادى �سباط �ل�سرطة بمنطقة �أبو �لح�سانية ل�سالح  

وز�رة �لد�خلية.

و�إن�ساء  ● وتوريد  هند�سة  لم�سروع   3 �لحزمة  �لمدنية  �لأعمال  عقد 
�سركة  مع  �لأحــمــدي  ميناء  بم�سفاة  �لخام�سة  �لغاز  نقل  وحــدة  
�لبترول  �ل�سفن ل�سالح �سركة  �لثقيلة وبناء  �ل�سناعات �لهند�سية 

�لوطنية �لكويتية. 

اأعمال حفر بحري وت�سميم واإن�ساء وتركيب ر�سيف حديدي عائم
مبيناء اأم ق�سر - جمهورية العراق

اأعمال ج�سر الطريق ال�سريع مل�سروع ميناء مبارك الكبري - املرحلة الأوىل - اجلزء الأول 
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الأعمال املدنية :
م�صاريع قيد الإنجاز خالل العام 2016 :- 

�لتجميع  ● مركز  لم�سروع  �لمباني  �إن�ساء  و�أعمال  �لمدنية,  �لأعمال 
�ل�سناعات  �سركة  مع  �لكويت  �سمال  بمنطقة   30 رقــم  �لجديد 

�لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن ل�سالح �سركة نفط �لكويت .

�لأعمال �لمدنية لم�سروع مركز �لتجميع �لجديد رقم 29 بمنطقة  ●
�سمال �لكويت مع �سركة �ل�سناعات �لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن 

ل�سالح �سركة نفط �لكويت.

�لأعمال �لمدنية �لخا�سة بمحطة تعزيز جديدة رقم 171 بمنطقة  ●
نفط  �سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  عقد  �لكويت,  غــرب 

�لكويت.

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

حزمة  ● �لبيئي,  �لــوقــود  بم�سروع  �لخا�سة  �لمدنية  �لأعــمــال  عقد 
�سركة  ل�سالح  �لرئي�سي  �لمقاول  مع  عبد�هلل  بميناء   2 �لمنطقة 

�لبترول �لوطنية �لكويتية.

الأعمال املدنية مل�سروع مركز التجميع اجلديد رقم 30 يف �سمال 
الكويت

اأعمال الإن�ساءات املدنية اخلا�سة مب�سروع الوقود البيئي

الأعمال املدنية مل�سروع اإن�ساء م�سنع جديد
لإزالة الغازات احلم�سية مب�سفاة ميناء الأحمدي

اأعمال اإن�ساء واإجناز و�سيانة عدد 160 بيت �سكني جديد
يف جنوب مدينة الأحمدي
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الموؤ�صرات المالية الأ�صا�صية 

�إزد�دت �لإير�د�ت من 125.777 مليون د.ك فـي �لعام 2015 �إلى  ●
130.684 مليون د.ك فـي �لعام 2016 و�لذي يعك�ص زيادة  بن�سبة  

. %  3.90

�إزد�د مجمل �لربح من 10.785 مليون د.ك  فـي �لعام 2015 �إلى  ●
15.574 مليون د.ك  فـي �لعام 2016.  

�إزد�دت �لم�سروفات �لعمومية و�لإد�رية  من 4,624,181 د.ك فـي  ●
�لعام 2015 �إلى 5,085,588  د.ك  فـي �لعام 2016.

�إلى  ●  2015 �لعام  فـي  د.ك   4,659,553 من  �لربح  �سافي  �إزد�د 
6,331,226 د.ك فـي �لعام 2016.

�إزد�دت ربحية �ل�سهم من 25.85 فل�سًا فـي �لعام 2015 �إلى  35.13   ●
فل�سًا فـي �لعام 2016. 

ال�صكر  عظيم  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  يوجه  الختام  فـي 
البالد  اأمير  ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإلى  والتقدير 
ال�صيخ/�صباح الأحمد الجابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه 
و اإلى مقام �صمو ولي العهد ال�صيخ/نواف الأحمد الجابر 
اإلى �صمو رئي�س مجل�س الوزراء ال�صيخ/جابر  ال�صباح و 
الدولة  وموؤ�ص�صات  وزارات  واإلىكافة  ال�صباح  المبارك 
تعاونت  التي  الخا�صة  والهيئات  وال�صركات  والبنوك 
وتقديرنا  �صكرنا  ونقدم   ،2016 عام  خالل  ال�صركة  مع 
جهودهم  على  ال�صركة  موظفي  جميع  اإلى  الخا�س 

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 مراقبي احل�صابات امل�صتقلني
31 دي�صمرب 2016
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تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(

 تقرير عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

الراأي

لقد دققنا �لبيانات �لمالية �لمجمعة ل�سركة �ل�سناعات �لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن �ص.م.ك.ع )"�ل�سركة �لأم"( و�سركاتها �لتابعة )ي�سار �إليهم 
ـ"�لمجموعة"( و�لتي تت�سمن بيان �لمركز �لمالي �لمجمع كما في 31 دي�سمبر 2016 وبيانات �لدخل, و�لدخل �ل�سامل, و�لتغير�ت في  مجتمعين ب

حقوق �لملكية, و�لتدفقات �لنقدية �لمجمعة لل�سنة �لمنتهية بذلك �لتاريخ, وكذلك �إي�ساحات حول �لبيانات �لمالية بما في ذلك ملخ�ص �ل�سيا�سات 
�لمحا�سبية �لهامة.

بر�أينا �أن �لبيانات �لمالية �لمجمعة �لمرفقة تعبر ب�سورة عادلة, من جميع �لنو�حي �لمادية, عن �لمركز �لمالي �لمجمع للمجموعة كما في 
31 دي�سمبر 2016, و�أد�ئها �لمالي �لمجمع وتدفقاتها �لنقدية �لمجمعة لل�سنة �لمنتهية بذلك �لتاريخ وفًقا للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية. 

اأ�صا�س الراأي

لقد قمنا باأعمال �لتدقيق وفًقا لمعايير �لتدقيق �لدولية. تم تو�سيح م�سوؤولياتنا بموجب تلك �لمعايير ب�سكل �أكثر تف�سياًل في فقرة "م�سوؤوليات 
مر�قب �لح�سابات عن تدقيق �لبيانات �لمالية" و�لو�رد �سمن تقريرنا. �إننا م�ستقلون عن �لمجموعة وفًقا لقو�عد �أخالقيات �لمهنة �ل�سادرة عن 

مجل�ص �لمعايير �لأخالقية �لدولية للمحا�سبين )قو�عد مجل�ص �لمعايير �لأخالقية �لدولية للمحا�سبين(, كما �لتزمنا بم�سوؤولياتنا �لأخالقية �لأخرى 
وفقًا لقو�عد مجل�ص �لمعايير �لأخالقية �لدولية للمحا�سبين. باعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها كافية ومالءمة لتوفر �أ�سا�سًا لر�أينا.

اأمور التدقيق الرئي�صية

�إن �أمور �لتدقيق �لرئي�سية, في تقديرنا �لمهني, هي تلك �لأمور �لتي كان لها �لأهمية خالل تدقيقنا للبيانات �لمالية �لمجمعة لل�سنة �لحالية. وتم 
تناول تلك �لأمور في �سياق تدقيقنا للبيانات �لمالية �لمجمعة ككل وتكوين ر�أينا عليها, ومن ثم فاإننا ل نقدم ر�أًيا منف�ساًل ب�ساأن تلك �لأمور. �سيرد 

فيما يلي تفا�سيل عن كيفية معالجتنا لكل �أمر من هذه �لأمور في �إطار تدقيقنا له.

تحقق �لإير�د�ت

يت�سم مجال �لن�ساء�ت بمخاطر عقود ت�ساحبها �أحكامًا هامة يتخللها تقييم �لأد�ء �لمالي للعقود �لحالية و�لم�ستقبلية. ويتم �إثبات �لإير�د�ت 
��ستنادً� �إلى مرحلة �إنجاز �لعقود على �أ�سا�ص فردي, م�ستعينًا بال�ستبيانات �لد�خلية لتحديد �لأعمال �لمنفذة. كما يتم تحديث مرحلة �إنجاز �لعقود 

ب�سكل منتظم. وفي �سبيل تحقيق ذلك, يتطلب من �لإد�رة ممار�سة �أحكامًا هامة خالل تحديد مرحلة �لإنجاز و�لمطالبات و�لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر 
و�كتمال و�سحة �لتكاليف �لمتوقعة �لالزمة لالإنجاز و�لقدرة على ت�سليم �لعقود خالل �لجد�ول �لزمنية �لمقررة. وقد ينتج عن �لتغير�ت في هذه 

�لأحكام و�لتقدير�ت ذ�ت �ل�سلة �أثناء تطوير �سير �لعمل تعديالت جوهرية على �لإير�د�ت, و�لتي قد تكون �إيجابية �أو �سلبية. نظرً� لهذ� �لتعقيد, فقد 
�عتبرنا تحقق �لإير�د�ت كاأحد �أمور �لتدقيق �لرئي�سية. �إن �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �لمتعلقة بتحقق �لإير�د�ت مبينة في �إي�ساح 2.11 من �لبيانات 

�لمالية �لمجمعة.
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تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني )تتمة(
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(

�سملت �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي قمنا بها لفيما يتعلق بتحقق �لإير�د�ت تقييم ت�سميم وتنفيذ �أدو�ت �لرقابة �لرئي�سية على تحقق �إير�د�ت �لعقود, 
و�إجر�ء �ختبار�ت لتحديد مدى فعالية نظم �لرقابة خالل �ل�سنة, و�ختيار عينة من �لعقود للتحقق من �لأد�ء �لمالي �لحالي و�لم�ستقبلي. و�سمل 

�لختبار �لتف�سيلي �لذي �أجريناه على �أ�سا�ص �لعينة �لإجر�ء�ت �لتالية: مر�جعة �سروط و�أحكام �لعقد من خالل �لإطالع على وثائق �لعقود و�لتحقق 
من مرحلة �لإنجاز �لمقررة بالرجوع �إلى تقارير �لم�ساريع قيد �لتنفيذ وتقارير �إد�رة �ل�ستبيانات بالمجموعة و�لتقييم �لخا�ص بتكاليف �لمطالبات 

و�لأو�مر �لتغييرية من خالل فح�ص �لمر��سالت مع �لعمالء, و�لنظر في �لأر�ء �لقانونية �لم�ستقلة �ل�سادرة في �لأمور محل  �لنز�ع – �إن وجدت- 
وتقييم �لتقدير�ت من خالل �إجر�ء مناق�سات مع �لإد�رة �لمالية و�لت�سغيلية, وتقييم �لقدرة على ت�سليم �لعقود خالل �لجد�ول �لزمنية �لمقدرة, 

و�أي تعر�ص لمخاطر �لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر ب�سبب �لتاأخر في ت�سليم �أعمال �لعقود, ومر�جعة �أد�ء �لعقود بعد �لميز�نية �لعمومية لتاأييد �لتقدير�ت 
�ل�سادرة في نهاية �ل�سنة, وتقييم �لمخ�س�سات �لتي تم تكوينها مقابل خ�سائر �لعقود عند �لقت�ساء.

 
معلومات اأخرى مت�صمنة في التقرير ال�صنوي للمجموعة ل�صنة 2016

�إن �لإد�رة هي �لم�سوؤولة عن هذه �لمعلومات �لأخرى. يتكون ق�سم "�لمعلومات �لأخرى" من �لمعلومات �لو�ردة في �لتقرير �ل�سنوي للمجموعة ل�سنة 
2016, بخالف �لبيانات �لمالية �لمجمعة وتقرير مر�قب �لح�سابات حولها.

ح�سلنا على تقرير مجل�ص �إد�رة �ل�سركة �لأم, قبل تاريخ تقرير مر�قب �لح�سابات, ونتوقع �لح�سول على �لأق�سام �لمتبقية من �لتقرير �ل�سنوي بعد 
تاريخ تقرير مر�قب �لح�سابات.

فيما يتعلق باأعمال تدقيقنا للبيانات �لمالية �لمجمعة, فاإن م�سوؤوليتنا هي قر�ءة �لمعلومات �لأخرى �لمحددة �أعاله, وتحديد ما �إذ� كانت �لمعلومات 
�لأخرى غير متو�فقة ب�سورة جوهرية مع �لبيانات �لمالية �لمجمعة �أو �لمعلومات �لتي ح�سلنا عليها �أثناء �لتدقيق �أو وجود �أي �أخطاء مادية ب�ساأنها. 

و�إذ� تو�سلنا, ��ستنادً� �إلى �لأعمال �لتي قمنا بها ب�ساأن �لمعلومات �لأخرى �لتي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مر�قب �لح�سابات, �إلى وجود �أخطاء 
مادية في هذه �لمعلومات �لأخرى, فاإنه يتعين علينا رفع تقرير حول تلك �لوقائع. لي�ص لدينا ما ي�ستوجب �لتقرير عنه في هذ� �ل�ساأن. 

�إن ر�أينا حول �لبيانات �لمالية �لمجمعة ل يغطي �لمعلومات �لأخرى, ول ولن نعبر باأي �سكل عن تاأكيد �أو ��ستنتاج ب�ساأنها.

م�صوؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المجمعة  

�إن �لإد�رة هي �لم�سوؤولة عن �إعد�د وعر�ص هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة ب�سكل عادل وفًقا للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية وكذلك عن و�سع نظم 
�لرقابة �لد�خلية �لتي تر�ها �لإد�رة �سرورية لإعد�د بيانات مالية مجمعة خالية من �أية �أخطاء مادية �سو�ء كانت ب�سبب �لغ�ص �أو �لخطاأ.

عند �إعد�د �لبيانات �لمالية �لمجمعة, تتحمل �لإد�رة م�سوؤولية تقييم قدرة �لمجموعة على متابعة �أعمالها وفًقا لمبد�أ �ل�ستمر�رية, و�لإف�ساح عن 
�لأمور �لمتعلقة بال�ستمر�رية وتطبيق مبد�أ �ل�ستمر�رية �لمحا�سبي, متى كان ذلك منا�سًبا, ما لم تعتزم �لإد�رة ت�سفية �لمجموعة �أو وقف �أعمالها �أو 

في حالة عدم توفر �أي بديل و�قعي �سوى �تخاذ هذ� �لإجر�ء. 

تتمثل م�سوؤولية �لمكلفين بالحوكمة في �لإ�سر�ف على عملية �إعد�د �لتقارير �لمالية للمجموعة.
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م�صوؤوليات مراقب الح�صابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

�إن هدفنا هو �لح�سول على تاأكيد معقول حول ما �إذ� كانت �لبيانات �لمالية �لمجمعة ككل خالية من �لأخطاء �لمادية �سو�ء كانت ب�سبب �لغ�ص �أو 
�لخطاأ و�إ�سد�ر تقرير مر�قب �لح�سابات �لذي يت�سمن ر�أينا. �إن �لتو�سل �إلى تاأكيد معقول يمثل م�ستوى عاٍل من �لتاأكيد, �إل �أنه ل ي�سمن �أن عملية 

�لتدقيق �لتي تتم وفقًا لمعايير �لتدقيق �لدولية �سوف تك�سف �أي خطاأ مادي في حال وجوده. وقد تن�ساأ �لأخطاء عن �لغ�ص �أو �لخطاأ وتعتبر مادية �إذ� 
كان من �لمتوقع �أن توؤثر ب�سكل فردي �أو مجّمع على �لقر�ر�ت �لقت�سادية �لمتخذة من �لم�ستخدمين بناًء على هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة.

كجزء من عملية �لتدقيق وفقًا لمعايير �لتدقيق �لدولية, فاإننا نمار�ص �أحكاًما مهنية ونحافظ على �ل�سك �لمهني طو�ل فترة �لتدقيق. كما نقوم بما 
يلي:

تحديد وتقييم مخاطر �لأخطاء �لمادية في �لبيانات �لمالية �لمجمعة �سو�ء كانت ب�سبب �لغ�ص �أو �لخطاأ وت�سميم وتنفيذ �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي  ●
تتناول تلك �لمخاطر و�لح�سول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر �أ�سا�ًسا لر�أينا. �إن مخاطر عدم �كت�ساف �لأخطاء �لمادية �لناتجة عن �لغ�ص 

تفوق تلك �لناتجة عن �لخطاأ؛ حيث �أن �لغ�ص قد ي�سمل �لتو�طوؤ �أو �لتزوير �أو �لحذف �لمتعمد �أو �لت�سليل �أو تجاوز �لرقابة �لد�خلية.

فهم �أنظمة �لرقابة �لد�خلية ذ�ت �ل�سلة بالتدقيق من �أجل ت�سميم �إجر�ء�ت تدقيق مالئمة للظروف ولكن لي�ص بغر�ص �إبد�ء ر�أي حول فاعلية  ●
�أدو�ت �لرقابة �لد�خلية لدى �لمجموعة.

تقييم مدى مالءمة �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �لمتبعة ومعقولية �لتقدير�ت �لمحا�سبية و�لإي�ساحات �لمتعلقة بها �لمعدة من قبل �لإد�رة. ●

��ستنتاج مدى مالءمة ��ستخد�م �لإد�رة لمبد�أ �ل�ستمر�رية �لمحا�سبي وتحديد ما �إذ� كان هناك عدم تاأكد مادي متعلق باأحد�ث �أو ظروف قد تثير  ●
�سًكا جوهرًيا حول قدرة �لمجموعة على مز�ولة �أعمالها على �أ�سا�ص مبد�أ �ل�ستمر�رية, وذلك بناًء على �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها. وفي حال 
��ستنتاجنا وجود عدم تاأكد مادي, يتوجب علينا �أن نلفت �لنتباه في تقرير مر�قب �لح�سابات �إلى �لإف�ساحات ذ�ت �ل�سلة �لو�ردة في �لبيانات 
�لمالية �لمجمعة, �أو في حال كانت هذه �لإف�ساحات غير كافية, يتوجب علينا تعديل ر�أينا. ت�ستند ��ستنتاجاتنا �إلى �أدلة �لتدقيق �لتي ح�سلنا عليها 
حتى تاريخ تقرير مر�قب �لح�سابات. على �لرغم من ذلك, قد تت�سبب �لأحد�ث �أو �لظروف �لم�ستقبلية في توقف �لمجموعة عن مز�ولة �أعمالها 

على �أ�سا�ص مبد�أ �ل�ستمر�رية.

تقييم �لعر�ص �ل�سامل وهيكل ومحتويات �لبيانات �لمالية �لمجمعة, بما في ذلك �لإف�ساحات, وما �إذ� كانت �لبيانات �لمالية �لمجمعة تعبر عن  ●
�لمعامالت و�لأحد�ث ذ�ت �ل�سلة بطريقة تحقق �لعر�ص �لعادل.

�لح�سول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة حول �لمعلومات �لمالية لل�سركات �أو �لأن�سطة �لتجارية د�خل �لمجموعة لإبد�ء ر�أي حول �لبيانات �لمالية  ●
�لمجمعة. نحن م�سوؤولون عن �لتوجيه و�لإ�سر�ف و�لقيام باأعمال �لتدقيق للمجموعة, ونتحمل �لم�سوؤولية كاملًة عن ر�أينا.

ونتو��سل مع �لمكلفين بالحوكمة حول عدة �أمور من بينها �لنطاق �لمخطط لعملية �لتدقيق وتوقيتها ونتائجها �لهامة, بما في ذلك �أي �أوجه ق�سور 
جوهرية في �أدو�ت �لرقابة �لد�خلية قد نحددها خالل عملية �لتدقيق.

ا ب�ساأن جميع �لعالقات وغيرها  ا �لمكلفين بالحوكمة ببيان يفيد �لتز�منا بالمتطلبات �لأخالقية �لمتعلقة بال�ستقاللية, و�إبالغهم �أي�سً كما نزود �أي�سً
من �لأمور �لتي من �لمحتمل ب�سورة معقولة �أن توؤثر على ��ستقالليتنا و�لتد�بير ذ�ت �ل�سلة, متى كان ذلك منا�سباً.

تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني )تتمة(
�صركة ال�صناعات الهند�صية الثقيلة وبناء ال�صفن �س.م.ك )عامة(
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تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني )تتمة(

ومن بين �لأمور �لتي يتم �إبالغ �لمكلفين بالحوكمة بها, فاإننا نحدد تلك �لأمور �لتي كان لها �لأهمية خالل تدقيق �لبيانات �لمالية �لمجمعة لل�سنة 
�لحالية, ولذلك فهي تعتبر من �أمور �لتدقيق �لرئي�سية. نقوم بالإف�ساح عن هذه �لأمور في تقريرنا ما لم تمنع �لقو�نين �أو �للو�ئح �لإف�ساح �لعلني 

عنها �أو عندما نتو�سل, في حالت نادرة للغاية, �إلى �أنه ل يجب �لإف�ساح عن �أمٍر ما في تقريرنا, نظًر� لأنه من �لمتوقع �أن يترتب على �لإف�ساح عنه 
عو�قب �سلبية قد تفوق �لمنفعة �لعامة �لمتحققة منه.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

بر�أينا كذلك, �أن �ل�سركة �لأم تم�سك ح�سابات منتظمة و�أن �لبيانات �لمالية �لمجمعة و�لبيانات �لو�ردة في تقرير مجل�ص �إد�رة �ل�سركة �لأم فيما 
يتعلق بهذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة متفقة مع ما هو و�رد في دفاتر �ل�سركة �لأم, و�أننا قد ح�سلنا على �لمعلومات �لتي ر�أيناها �سرورية لأد�ء 

مهمتنا, و�أن �لبيانات �لمالية �لمجمعة تت�سمن كل ما ن�ص قانون �ل�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته �لتنفيذية, وعقد �لتاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�سي 
لل�سركة �لأم, وتعديالتهما �لالحقة, على وجوب �إثباته فيها, و�أن �لجرد قد �أجري وفقًا لالأ�سول �لمرعية, و�أنه في حدود �لمعلومات �لتي توفرت 

لدينا لم تقع خالل �ل�سنة �لمالية �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2016 مخالفات لأحكام قانون �ل�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 ولئحته �لتنفيذية, �أو لعقد 
�لتاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة �لأم, وتعديالتهما �لالحقة, على وجه يوؤثر ماديًا في ن�ساط �لمجموعة �أو مركزها �لمالي �لمجمع.

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

بدر عبد اهلل الوزان
�صجل مراقبي الح�صابات رقم 62 فئة اأ

ديلويت وتو�س - الوزان و�صركاه

الكويت فـي 14 مار�س 2017

ديلويت وتو�س
الوزان و�صركاه
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بيان املركز املايل املجمع كما فـي 31 دي�صمرب 2016
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20162015اإي�صاح

املوجودات
موجودات غري متداولة

555,506,32048,290,024ممتلكات و�آلت ومعد�ت 

61,469,6721,305,818��ستثمار�ت متاحة للبيع 
56,975,99249,595,842

موجودات متداولة
78,933,15010,694,563�لمخزون

ود قيد �لتنفيذ 829,877,28429,657,838عقـ

947,591,59743,488,498مدينون تجاريون و�أر�سدة مدينة �أخرى 

104,320,7253,333,851نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك 
90,722,75687,174,750

147,698,748136,770,592جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

العائدة اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم
1118,024,15217,165,859ر�أ�ص �لمال 

126,442,3205,763,073�حتياطي قانوني 

124,913,2144,233,967�حتياطي عام 

-239,628�حتياطي �لقيمة �لعادلة 

16,276,43113,020,775�أرباح مرحلة
45,895,74540,183,674

8,3927,902ح�ص�س غري م�صيطرة

45,904,13740,191,576جمموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة
1312,667,10310,656,408مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين

154,416,5305,333,076م�ستحق للبنوك
17,083,63315,989,484

مطلوبات متداولة
1459,847,45353,174,871د�ئنون تجاريون و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

1524,863,52527,414,661م�ستحق للبنوك
84,710,97880,589,532

101,794,61196,579,016مجموع �لمطلوبات

147,698,748136,770,592جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

عدنان م�صاعد خليفة الخرافـي
رئي�ص مجل�ص �لإد�رة

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة.

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

طالل جا�صم حممد الخرافـي
نائب رئي�ص مجل�ص �لإد�رة
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بيان الدخل املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20162015اإي�صاح

130,684,496125,777,031�لإير�د�ت
)114,992,276()115,110,134(16تكلفة �لمبيعات

10,784,755 15,574,362 جُممل الربح 

228,105301,465�إير�د�ت �أخرى
)4,624,181()5,085,588(17م�سروفات عمومية و�إد�رية

18101,175135,087�إير�د�ت ��ستثمار�ت
-)3,000,000(مخ�س�ص ديون م�سكوك في تح�سيلها

)1,137,081()1,113,045(�أعباء تمويل
139,374108,915ربح �سرف عمالت �أجنبية

6,844,3835,568,960�لربح قبل �لمخ�س�سات و�ل�ستقطاعات �ل�سريبية ومكافاأة مجل�ص �لإد�رة 
)619,578()51,916(خ�سائر �لنخفا�ص في قيمة ��ستثمار�ت متاحة للبيع 

)62,000()110,000(مكافاأة �أع�ساء مجل�ص �لإد�رة
)34,200()55,615(ح�سة موؤ�س�سة �لكويت للتقدم �لعلمي

)147,089()217,888(�سريبة دعم �لعمالة �لوطنية
)46,540()77,738(م�سروف �لزكاة

6,331,2264,659,553�صافـي ربح ال�صنة

العائد لـ:
6,330,7364,658,725م�ساهمي �ل�سركة �لأم

490828ح�س�ص غير م�سيطرة
6,331,2264,659,553

2035.1325.85ربحية �ل�سهم �لأ�سا�سية و�لمخففة )فل�ص(

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

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة.
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20162015

6,331,2264,659,553�سافي ربح �ل�سنة

بنود الدخل ال�صامل الآخر التي �صيعاد ت�صنيفها اإىل بيان الدخل فـي فرتات لحقة:

�لتغير في �لقيمة �لعادلة ل�ستثمار�ت متاحة للبيع 
239,628)114(

6,570,8544,659,439اإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة

العائد لـ:
6,570,3644,658,611م�ساهمي �ل�سركة �لأم

490828ح�س�ص غير م�سيطرة
6,570,8544,659,439

بيان الدخل ال�صامل املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

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

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة.
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بيان التغريات فـي حقوق امللكية املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

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

.�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة

ح�ص�س الملكية العائدة لم�صاهمي ال�صركة الأم

راأ�س
المال

احتياطي
 قانوني

احتياطي
عام

 احتياطي
 القيمة
العادلة

اأرباح
مرحلة

 ح�ص�س غير
م�صيطرة

المجموع

صيد كما في 31 ديسمبر 2015
الر

17,165,859
5,763,073

4,233,967
-

13,020,775
7,902

40,191,576

�إجمالي �لدخل �ل�سامل لل�سنة
-

- 
- 

239,628
6,330,736

490
6,570,854

  توزيعات �أ�سهم
858,293 

- 
- 

-
)858,293(

-
-

توزيعات نقدية
-

-
-

-
)858,293(

-
)858,293(

�لمحول �إلى �لحتياطيات
- 

679,247
679,247

- 
)1,368,902(

-
-

صيد كما في 31 ديسمبر 2016
 الر

18,024,152
 

6,442,320
 

4,913,214
 

239,628
 

16,276,431
 

8,392
 

45,904,137

صيد كما في 31 ديسمبر 2014
 الر

)معاد اإ�صداره(
17,165,859

5,268,135
3,739,029

114
10,210,219

7,074
36,390,430

�إجمالي �لدخل �ل�سامل لل�سنة
-

-
-

)114(
4,658,725

828
4,659,439

 توزيعات �أ�سهم
-

-
-

-
)858,293(

-
)858,293(

�لمحول �إلى �لحتياطيات
-

494,938
494,938

-
)989,876(

-
-

صيد كما في 31 ديسمبر 2015
الر

17,165,859
5,763,073

4,233,967
-

13,020,775
7,902

40,191,576
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بيان التدفقات النقدية املجمع لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

20162015اإي�صاح
الأن�صـطة الت�صغيلية 

6,331,2264,659,553�سافي ربح �ل�سنة
تعديالت لـ:

55,285,1195,311,012��ستهالك
-3,000,000مخ�س�ص ديون م�سكوك في تح�سيلها

)135,087()101,175(18�إير�د�ت ��ستثمار�ت
1,113,0451,137,081تكاليف تمويل 

51,916619,578خ�سائر �لنخفا�ص في قيمة ��ستثمار�ت في �أور�ق مالية
)231,828()136,568(ربح بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت

132,776,5532,329,598مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين م�ستحقة

18,320,11613,689,907ربح �لعمليات قبل �لتغير�ت في ر�أ�ص �لمال �لعامل
)3,718,781(1,761,413�لنق�ص / )�لزيادة( في �لمخزون

1,765,172)219,446()�لزيادة( / �لنق�ص في عقود قيد �لتنفيذ
)6,150,518()7,103,099(�لزيادة في مدينين تجاريين و�أر�سدة مدينة �أخرى

6,636,4986,959,870�لزيادة في د�ئنين تجاريين و�أر�سدة د�ئنة �أخرى
)1,258,509()765,858(13�لمدفوع لمكافاأة نهاية خدمة �لموظفين 

18,629,62411,287,141�سافي �لنقد �لناتج من �لأن�سطة �لت�سغيلية 

الأن�صطة ال�صتثمارية
)13,961,691()12,513,559(5�سر�ء ممتلكات و�آلت ومعد�ت

148,711258,875�لمح�سل من بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت
23,85811,177�لمح�سل من ��سترد�د ��ستثمار�ت متاحة للبيع 

18102,698136,931توزيعات �أرباح م�ستلمة من ��ستثمار�ت 
)693,674(235,543�لنق�ص / )�لزيادة( في ود�ئع لدى �لبنوك

)14,248,382()12,002,749(�سافي �لنقد �لم�ستخدم في �لأن�سطة �ل�ستثمارية 

الأن�صطة التمويلية 
4,096,624)3,467,682(�لم�سدد لـ / )�لمح�سل من( �لم�ستحق للبنوك 

)1,063,943()1,068,530(تكاليف تمويل مدفوعة
)811,818()868,246(توزيعات �أرباح مدفوعة

2,220,863)5,404,458(�سافي �لنقد )�لم�ستخدم في( / �لناتج من �لأن�سطة �لتمويلية 

)740,378(1,222,417�صايف الزيادة / )النق�س( يف النقـد والنقد املعادل
2,640,1773,380,555�لنقد و�لنقد �لمعادل في 1 يناير

103,862,5942,640,177�لنقد و�لنقد �لمعادل في 31 دي�سمبر

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

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لبيانات �ملالية �ملجمعة.
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1.       التاأ�صي�س والأن�صطة

�إن �سركة �ل�سناعات �لهند�سية �لثقيلة وبناء �ل�سفن �ص.م.ك.)عامة( )“�ل�سركة �لأم”( هي �سركة م�ساهمة كويتية م�سجلة في �لكويت وتاأ�س�ست 
عام 1974. �إن �لأن�سطة �لرئي�سية لل�سركة �لأم هي بناء و�إ�سالح �ل�سفن و�لأعمال �لبحرية �لمتعلقة بها, و�أي�سًا �أعمال �لمقاولت �ل�سناعية 

و�لهند�سية مع �لتخ�س�ص في قطاعي �لنفط و�لطاقة.

�إن عنو�ن �لمركز �لرئي�سي �لم�سجل لل�سركة �لأم هو �ص ب 21998 �ل�سفاة 13080 �لكويت.

تت�سمن �لبيانات �لمالية �لمجمعة �لبيانات �لمالية لل�سركة �لأم و�سركتيها �لتابعتين �لتاليتين )ي�سار �إليهم مجتمعين بـ “�لمجموعة”(:

بلد التاأ�صي�ساأ�صم ال�صركة
ن�صبة امللكية 

20162015

99.92 %99.92 %�لكويت�سركة �لخليج لالإن�ساء�ت و�لأعمال �لبحرية و�لمقاولت �لعامة �ص.م.ك.)مقفلة(.

80 % 80 % �لكويت�ل�سركة �لكويتية �لدولية للخدمات �لبيئية و�لتفتي�ص �ل�سناعي ذ.م.م.

�إن ح�سة �لملكية �لمتبقية في �سركة �لخليج لالإن�ساء�ت و�لأعمال �لبحرية و�لمقاولت �لعامة �ص.م.ك.م. تمثل ح�س�سًا غير م�سيطرة.

�إن ح�سة �لملكية �لمتبقية في �ل�سركة �لكويتية �لدولية للخدمات �لبيئية و�لتفتي�ص �ل�سناعي ذ.م.م. محتفظ بها من خالل �سركة �لخليج 
لالإن�ساء�ت و�لأعمال �لبحرية و�لمقاولت �لعامة �ص.م.ك.)مقفلة(.  

�إن �لن�ساط �لرئي�سي لل�سركات �لتابعة هو حفر �لممر�ت �لمائية و�لأعمال �لبحرية ذ�ت �ل�سلة و�أعمال �لإن�ساء�ت �لبحرية و�لإن�ساء�ت �لمدنية 
وتقديم �لخدمات �لمتعلقة بفح�ص �لمو�د ومر�قبة �لجودة و�لخدمات �لبيئية.

كما في 31 دي�سمبر 2016, بلغ عدد موظفي �لمجموعة 12,870 موظفًا )2015: 7,978 موظف(. 

بتاريخ 24 يناير 2016 تم �إ�سد�ر قانون �ل�سركات �لجديد رقم 1 ل�سنة 2016 وتم ن�سره في �لجريدة �لر�سمية بتاريخ 1 فبر�ير 2016, وهو ما 
حل محل قانون �ل�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 وتعديالته. ي�سري تطبيق هذ� �لقانون �لجديد باأثر رجعي وفقًا للمادة 5 �عتبارً� من 26 نوفمبر 
2012. تم �إ�سد�ر �لالئحة �لتنفيذية للقانون �لجديد رقم 1 ل�سنة 2016 بتاريخ 12 يوليو 2016 وتم ن�سرها في �لجريدة �لر�سمية بتاريخ 17 

يوليو 2016 مما �ألغى �لالئحة �لتنفيذية للقانون رقم 25 ل�سنة 2012.

بتاريخ  )“�لمجل�ص”(  �لإد�رة  قبل مجل�ص  2016 من  دي�سمبر   31 في  �لمنتهية  لل�سنة  �لمجمعة  �لمالية  �لبيانات  �إ�سد�ر  على  �لمو�فقة   تمت 
14 مار�ص 2017 وهي خا�سعة لمو�فقة �لم�ساهمين في �جتماع �لجمعية �لعمومية �ل�سنوي.
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2.       اأ�صا�س الإعداد وال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

2.1     اأ�ص�س الإعداد

تم �إعد�د هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة وفقًا للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية �ل�سادرة عن مجل�ص معايير �لمحا�سبة �لدولية و�لتف�سير�ت 
�ل�سادرة عن لجنة تف�سير�ت �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية. تم �إعد�د هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة على �أ�سا�ص مبد�أ �لتكلفة �لتاريخية 
للقيا�ص �لمعدل باإعادة تقييم �لموجود�ت �لمالية �لمحتفظ بها كـ "متاحة للبيع". تم عر�ص هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة بالدينار �لكويتي.

�إن �إعد�د هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة وفقًا للمعايير �لدولية للتقارير �لمالية يتطلب من �لإد�رة و�سع تقدير�ت و�فتر��سات قد توؤثر على 
�لمبالغ �لمدرجة في هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة حيث �أنه قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن هذه �لتقدير�ت, كما يتطلب �أي�سًا من �لإد�رة 
ممار�سة �أحكامها خالل عملية تطبيق �ل�سيا�سات �لمحا�سبية للمجموعة. �إن �لأمور �لتي تتخللها درجة عالية من �لفتر��سات �أو �لتعقيد �أو 

تلك �لتي تكون فيها �لتقدير�ت و�لفتر��سات جوهرية بالن�سبة للبيانات �لمالية �لمجمعة مبينة في �إي�ساح رقم 4. 

2.2     ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

�إن �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �لم�ستخدمة في �إعد�د هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة تتفق مع تلك �لم�ستخدمة في �ل�سنة �ل�سابقة, با�ستثناء 
تطبيق �لمعايير �لجديدة و�لمعدلة �لتالية �ل�سادرة عن مجل�ص معايير �لمحا�سبة �لدولية خالل �ل�سنة:

 
تعديالت على معيار �لمحا�سبة �لدولي 16 ومعيار �لمحا�سبة �لدولي 38: تو�سيح �لطرق �لمقبولة لال�ستهالك و�لإطفاء

تو�سح �لتعديالت في �أ�سا�ص معيار �لمحا�سبة �لدولي 16 "ممتلكات و�آلت ومعد�ت" ومعيار �لمحا�سبة �لدولي 38 "�لموجود�ت غير �لملمو�سة" 
�لقت�سادية  �لمز�يا  من  بدل  منها(  جزء�  �لأ�سل  يمثل  )�لتي  �لأعمال  ت�سغيل  من  �لناتجة  �لقت�سادية  �لمز�يا  نمط  تعك�ص  �لإير�د�ت  �أن 
�لم�ستهلكة من خالل ��ستخد�م �لأ�سل. نتيجة لذلك, ل يمكن ��ستخد�م طريقة تعتمد على �لإير�د�ت ل�ستهالك �لعقار و�لآلت و�لمعد�ت؛ ول 
يجوز ��ستخد�مها �إل في ظروف محدودة للغاية لإطفاء �لموجود�ت غير �لملمو�سة. ت�سري هذه �لتعديالت باأثر م�ستقبلي ولي�ص لها �أي تاأثير 

على �لمجموعة في �سوء عدم ��ستخد�م �لمجموعة لطريقة تعتمد على �لإير�د�ت في ��ستهالك موجود�تها غير �لمتد�ولة.

تعديالت على معيار �لمحا�سبة �لدولي 1 مبادرة �لإف�ساح

تعمل �لتعديالت على معيار �لمحا�سبة �لدولي 1 على تو�سيح متطلبات معيار �لمحا�سبة �لدولي 1 �لحالية دون تغييرها ب�سورة جوهرية. 
تو�سح �لتعديالت ما يلي: 

متطلبات �لتاأثير �لمادي في معيار �لمحا�سبة �لدولي 1 ●

يجوز تق�سيم �لبنود �لمحددة في بيان )بيانات( �لدخل و�لإير�د�ت �ل�ساملة �لأخرى وبيان �لمركز �لمالي ●

لدى �ل�سركات �لمرونة فيما يتعلق بترتيب عر�ص �لإي�ساحات حول �لبيانات �لمالية ●

يجب عر�ص �لح�سة في �لإير�د�ت �ل�ساملة �لأخرى لل�سركات �لزميلة و�سركات �لمحا�سة �لتي تتم �لمحا�سبة عنها با�ستخد�م طريقة حقوق  ●
�لملكية �إجماًل كبند و�حد وت�سنيفها بين تلك �لبنود �لتي �سيتم �أو لن يتم �إعادة ت�سنيفها لحًقا �إلى بيان �لدخل.

وبيان  �لمالي  �لمركز  بيان  �لإ�سافية في  �لفرعية  �لإجماليات  �لتي تنطبق عند عر�ص قيم  �لمتطلبات  �لتعديالت  �إلى ذلك, تو�سح  �إ�سافة 
)بيانات( �لدخل و�لدخل �ل�سامل �لآخر. لي�ص من �لمتوقع �أن يكون لهذه �لتعديالت �أي �أثر في �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة. 
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دورة �لتح�سينات �ل�سنوية 2012-2014
معيار �لمحا�سبة �لدولي 19: منافع �لموظفين

يو�سح �لتعديل �أنه يتم تحديد عمق �ل�سوق ل�سند�ت �ل�سركات عالية �لجودة بالرجوع �إلى �لعملة �لمقوم بها �للتز�م, ولي�ص �لدولة �لتي يوجد 
بها �للتز�م. وفي حالة عدم وجود �سوق عميق ل�سند�ت �ل�سركات عالية �لجودة في تلك �لعملة, يجب �لرجوع �إلى �ل�سند�ت �لحكومية �لظاهرة 

بتلك �لعملة. يتم تطبيق هذ� �لتعديل م�ستقبال. لم ينتج عن هذ� �لتعديل �أي �أثر في �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة.

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 7 �لأدو�ت �لمالية: �لإف�ساحات

عقود �لخدمات 

يو�سح �لتعديل �أن عقد �لخدمات �لذي يت�سمن �أتعاًبا يمكن �أن يمثل �سيطرة م�ستمرة على �أ�سل مالي. ويجب على �ل�سركة تقييم طبيعة 
�لأتعاب و�لترتيب مقابل �لإر�ساد�ت �لمتعلقة بال�سيطرة �لم�ستمرة �لو�ردة في �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 7 لكي يتم تقييم ما �إذ� كانت 
�لإف�ساحات مطلوبة �أم ل. كما يجب تقييم عقود �لخدمات لتحديد تلك �لعقود �لتي ت�سكل �سيطرة م�ستمرة على �أن يتم ذلك باأثر رجعي. على 
�لرغم من ذلك, فال توجد �سرورة لعر�ص �لإف�ساحات �لمطلوبة لأية فترة تبد�أ قبل �لفترة �ل�سنوية �لتي تقوم فيها �ل�سركة بتطبيق �لتعديالت 

لأول مرة.

لم ينتج عن �لتعديالت �لأخرى �لتي �أجريت على �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية و�لتي ي�سري مفعولها على �لفترة �لمحا�سبية �لتي تبد�أ في 
1 يناير 2016 �أي �أثر مادي في �ل�سيا�سات �لمحا�سبية �أو �لمركز �أو �لأد�ء �لمالي للمجموعة.

معايري �صادرة لكنها غري �صارية املفعول بعد

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 9 �لأدو�ت �لمالية

وي�سري   2014 يوليو  في  �لمالية  �لأدو�ت   -  9 �لمالية  للتقارير  �لدولي  للمعيار  �لنهائية  �ل�سيغة  �لدولية  �لمحا�سبة  معايير  مجل�ص  �أ�سدر 
مفعولها للفتر�ت �ل�سنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد 1 يناير 2018 مع �ل�سماح بالتطبيق �لمبكر. يحدد �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 9 متطلبات 
�لتحقق و�لقيا�ص للموجود�ت �لمالية و�لمطلوبات �لمالية وبع�ص عقود �سر�ء �أو بيع �لموجود�ت غير �لمالية. يحل هذ� �لمعيار محل معيار 
�لمحا�سبة �لدولي 39 �لأدو�ت �لمالية: �لتحقق و�لقيا�ص. �إن تطبيق هذ� �لمعيار �سوف يكون له تاأثير على ت�سنيف وقيا�ص �لموجود�ت �لمالية 
للمجموعة ولكن لي�ص من �لمتوقع �أن يكون له تاأثيرً� جوهريًا على ت�سنيف وقيا�ص �لمطلوبات �لمالية. يقدم �لمعيار �لجديد نموذج "للخ�سارة 
�لئتمانية �لمتوقعة" لقيا�ص �نخفا�ص قيمة �لموجود�ت �لمالية. �إن �لمجموعة ب�سدد تقييم �أثر هذ� �لمعيار على �لبيانات �لمالية �لمجمعة 

للمجموعة, عند �لتطبيق. 

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 15: �إير�د�ت من عقود مبرمة مع عمالء

�أ�سدر مجل�ص معايير �لمحا�سبة �لدولية �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 15 "�إير�د�ت من عقود مبرمة مع عمالء" في مايو 2014 و�لذي ي�سري 
مفعوله للفتر�ت �لتي تبد�أ في 1 يناير 2018 مع �ل�سماح بالتطبيق �لمبكر. يحدد �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 15 مبادئ تحقق �لإير�د�ت 
وي�سري على كافة �لعقود �لمبرمة مع �لعمالء. �إل �أن �إير�د�ت �لفو�ئد و�لأتعاب �لتي تعتبر جزء� ل يتجز�أ من �لأدو�ت �لمالية وعقود �لتاأجير 
تقع خارج نطاق �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 15 وتخ�سع لقو�عد �لمعايير �ل�سارية �لأخرى )�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 9 و�لمعيار 
�لدولي للتقارير �لمالية 16 "عقود �لتاأجير"(. �سيحل هذ� �لمعيار محل معيار �لمحا�سبة �لدولي 11 "عقود �لإن�ساء" ومعيار �لمحا�سبة �لدولي 
18 "�لإير�د�ت" بالإ�سافة �إلى تف�سير�ت لجنة تف�سير�ت �لمعايير �لدولية للتقارير �لمالية 13 و15 و18 وتف�سير لجنة �لتف�سير�ت �لد�ئمة 13 

�عتبارً� من تاريخ �ل�سريان.
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في  بالتحويل  �لقائم  �أحقية  �نتقال  نطاق  في  و�لخدمات  �لب�ساعة  تحويل  عند   15 �لمالية  للتقارير  �لدولي  للمعيار  وفًقا  �لإير�د�ت  تتحقق 
�لب�ساعة و�لخدمات. كما يحدد �لمعيار مجموعة �ساملة من متطلبات �لف�ساح فيما يتعلق بطبيعة وحجم وتوقيت �لير�د�ت وعدم �لتاأكد من 

�لير�د�ت و�لتدفقات �لنقدية �لمقابلة مع �لعمالء. 

�إن �لمجموعة ب�سدد تقييم �أثر �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 15 ول تتوقع �لتطبيق �لمبكر لهذ� �لمعيار.  

�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 16 عقود �لتاأجير 

�أ�سدر مجل�ص معايير �لمحا�سبة �لدولية �لمعيار �لجديد للمحا�سبة عن عقود �لتاأجير - �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 16 "عقود �لتاأجير" 
في يناير 2016. �إن �لمعيار �لجديد ل يغير من طريقة �لمحا�سبة عن عقود �لتاأجير بالن�سبة للموؤجر. كما يطالب �لم�ستاأجر بتحقق �أغلب 
عقود �لتاأجير في �لميز�نية �لعمومية كمطلوبات تاأجيرية وت�سجيل �أ�سل يمثل �لأ�سل �لخا�سع لحق �ل�ستخد�م خالل فترة �لتاأجير. كما يجب 
على �لم�ستاأجر تطبيق نموذج موحد لكافة عقود �لتاأجير �لمحققة ويحق له �ختيار عدم ت�سجيل عقود �لتاأجير "ق�سيرة �لأجل" وعقود تاأجير 
�لموجود�ت "منخف�سة �لقيمة". ب�سكل عام, فاإن نموذج تحقق �لرباح �و �لخ�سائر لعقود �لتاأجير �لم�سجلة يماثل �لطريقة �لحالية للمحا�سبة 

عن عقود �لتاأجير �لتمويلي بحيث يتم تحقق �لفو�ئد وم�سروفات �ل�ستهالك في بند م�ستقل �سمن بيان �لدخل �لمجمع. 

2019, وي�سمح بالتطبيق �لمبكر �سريطة �أن يتم  1 يناير  �أو بعد  16 للفتر�ت �ل�سنوية �لتي تبد�أ في  ي�سري �لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية 
تطبيق معيار �لير�د�ت �لجديد -�لمعيار �لدولي للتقارير �لمالية -15 في نف�ص �لتاريخ. يجب على �لم�ستاأجر تطبيق �لمعيار �لدولي للتقارير 
�لدولي  للمعيار  �لمبكر  �لتطبيق  �لمجموعة  تتوقع  ول  رجعي.  باأثر  �لمعدل  �لتطبيق  �أو  رجعي  باأثر  �لكامل  �لتطبيق  با�ستخد�م   16 �لمالية 

للتقارير �لمالية 16 وتقوم حاليا بتقييم �أثر هذ� �لمعيار.

لي�ص من �لمتوقع �أن يكون لتطبيق �لمعايير �لجديدة �أو �لمعدلة �لأخرى �أي �أثر مادي على �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة. 

2.3     التجميع

قبل  �لُم�سيَطر عليها من  و�لمن�ساآت  ت�سيطر عليها(  �لتي  �لتابعة )�لمن�ساآت  و�ل�سركات  لل�سركة  �لمالية  �لبيانات  بتجميع  �لمجموعة  تقوم 
�سركاتها �لتابعة. 

ت�سيطر �لمجموعة على �ل�سركة �لم�ستثمر بها فقط في حالة:  
�ل�سيطرة على �ل�سركة �لم�ستثمر بها )على �سبيل �لمثال: �لحقوق �لقائمة �لتي تتيح لها قدرتها �لحالية على توجيه �أن�سطة �ل�سركة �لم�ستثمر بها(؛ ●
�لتعر�ص للتغير في �لعو�ئد �أو �متالك حقوق بها نتيجة م�ساركتها في �ل�سركة �لم�ستثمر بها؛  ●
قدرة �لمجموعة على ��ستخد�م �سيطرتها على �ل�سركة �لم�ستثمر بها للتاأثير على مبلغ �لعائد�ت.  ●
عندما تكون ح�سة �لمجموعة في �ل�سركة �لم�ستثمر بها �أقل من �أغلبية حقوق �لت�سويت �أو �لحقوق �لمماثلة في �ل�سركة �لم�ستثمر بها, عندها  ●

تر�عي �لمجموعة كافة �لحقائق و�لظروف عند تقييم �أثر �سلطتها على �ل�سركة �لم�ستثمر بها, بما في ذلك:  
�لترتيبات �لتعاقدية مع �أ�سحاب حق �لت�سويت �لآخرين في �ل�سركة �لم�ستثمر بها.  ●
�لحقوق �لنا�سئة من �لترتيبات �لتعاقدية �لأخرى.  ●
حقوق ت�سويت �لمجموعة وحقوق �لت�سويت �لمحتملة.  ●

�إلى  �ل�سيطرة  نقل  تاريخ  من  حدة  على  بيان  كل  �أ�سا�ص  على  �لمجمعة  �لمالية  �لبيانات  في  �لتابعة  لل�سركات  �لمالية  �لبيانات  �إدر�ج  يتم 
�لمجموعة وحتى تاريخ توقف �ل�سيطرة.  

�لموجود�ت  ل�سافي  �لمدرجة  �لمبالغ  �لم�سيطرة في  �لحقوق غير  بن�سبة ح�سة  �لمقتناة  �ل�سركة  �لم�سيطرة في  �لحقوق غير  �إظهار  يتم 
�لمحددة لل�سركة �لمقتناة في تاريخ �لقتناء وبح�سة �لحقوق غير �لم�سيطرة من �لتغير�ت في حقوق �لملكية من تاريخ �لدمج. �إن مجموع 
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�لدخل �ل�سامل يتم توزيعه على �لحقوق غير �لم�سيطرة حتى لو نتج عن ذلك �أن يكون لدى �لحقوق غير �لم�سيطرة ر�سيد عجز. �إن �لتغير�ت 
في ح�س�ص ملكية �لمجموعة في �ل�سركة �لتابعة و�لتي ل ينتج عنها فقد �ل�سيطرة يتم �لمحا�سبة عنها كمعامالت حقوق �لملكية. يتم تعديل 
�لقيم �لدفترية للحقوق �لم�سيطرة وغير �لم�سيطرة وذلك لتعك�ص �لتغير�ت في ح�ستها في �ل�سركة �لتابعة ويتم �إدر�ج �أي فرق بين �لقيمة 
�لتي تم فيها تعديل �لحقوق غير �لم�سيطرة و�لقيمة �لعادلة للمبلغ �لمدفوع �أو �لم�ستلم مبا�سرة في حقوق �لملكية وتكون متاحة لم�ساهمي 
�ل�سركة. يتم �إظهار �لحقوق غير �لم�سيطرة في بند م�ستقل في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع وبيان �لربح �أو �لخ�سارة �لمجمع. يتم ت�سنيف 
�لحقوق غير �لم�سيطرة كمطلوبات مالية �إلى �لحد �لذي يكون فيه هناك �لتز�م يتوجب �سد�د نقدي �أو ت�سليم موجود�ت مالية �أخرى لت�سوية 
�لحقوق غير �لم�سيطرة. يتم �إعد�د �لبيانات �لمالية �لمجمعة با�ستخد�م �سيا�سات محا�سبية موحدة للمعامالت �لمت�سابهة و�لأحد�ث �لأخرى 
�لتي تتم في نف�ص �لظروف بناًء على �آخر بيانات مالية مدققة لل�سركات �لتابعة. يتم عند �لتجميع ��ستبعاد �لأر�سدة و�لمعامالت و�لإير�د�ت 
و�لم�ساريف و�لتوزيعات �لمتبادلة بالكامل بين �سركات �لمجموعة. يتم �أي�سًا ��ستبعاد �لأرباح و�لخ�سائر �لناتجة من �لمعامالت �لمتبادلة بين 
�سركات �لمجموعة و�لمدرجة في �لموجود�ت بالكامل. في حال فقدت �ل�سركة �ل�سيطرة على �ل�سركة �لتابعة, يتم حذف موجود�ت )بما فيها 
�ل�سهرة( ومطلوبات �ل�سركة �لتابعة بقيمها �لدفترية في تاريخ فقد�ن تلك �ل�سيطرة وكذلك يتم حذف �لحقوق غير �لم�سيطرة. يتم �إدر�ج �أي 
��ستثمار محتفظ به بالقيمة �لعادلة في تاريخ فقد�ن �ل�سيطرة. يتم تحويل �أية فروق ناتجة مع �لمبالغ �لتي �سبق �لعتر�ف بها مبا�سرًة في 

حقوق �لملكية �إلى بيان �لدخل �لمجمع.

2.4     الأدوات املالية

الت�صنيف

تقوم �لمجموعة بت�سنيف �أدو�تها �لمالية عند �لعتر�ف �لمبدئي ��ستنادً� �إلى �لغر�ص من �قتناء هذه �لأدو�ت �لمالية. ت�سنف �لمجموعة 
�أو  �لربح  �لعادلة من خالل  بالقيمة  �لم�سنفة  تلك  "غير  كـ  �لمالية  للبيع", ومطلوباتها  "متاحة  �أو  ومدينون"  "قرو�ص  كـ  �لمالية  موجود�تها 

�لخ�سارة".

قرو�ص ومدينون

�إن �لقرو�ص و�لمدينين لي�ست من م�ستقات �لموجود�ت �لمالية وهي ذ�ت ��ستحقاقات ثابتة �أو محددة وتكون غير م�سعرة في �سوق ن�سط. 
و�لأر�سدة لدى  و�لنقد  �لأخرى,  �لمدينة  و�لأر�سدة  �لتجاريين  و�لمدينين  �لتنفيذ,  �لعقود قيد  للمجموعة من  و�لمدينون  �لقرو�ص  بند  يتكون 

�لبنوك. 

متاحة للبيع

�إن �ل�ستثمار�ت �لمتاحة للبيع لي�ست من م�ستقات �لموجود�ت �لمالية, وهي غير مت�سمنة في �أي من �لت�سنيفات �لم�سار �إليها �أعاله ويتم 
�قتنائها ب�سورة رئي�سية لالحتفاظ بها لفترة غير محددة ويمكن بيعها في حال وجود حاجة �إلى �ل�سيولة �أو عند تغير معدلت �لفائدة �أو �أ�سعار 

�ل�سرف �أو �أ�سعار �لأ�سهم. 

التحقق / عدم التحقق

يتحقق �لأ�سل �أو �للتز�م �لمالي عندما ت�سبح �لمجموعة طرفًا في �لأحكام �لتعاقدية لالأد�ة �لمالية. ول يتحقق �لأ�سل �لمالي عندما ينتهي 
�لحقوق �لتعاقدية للمجموعة في �لتدفقات �لنقدية من هذ� �لأ�سل �أو عند تحويل كافة �لمخاطر و�لمنافع �لمرتبطة بملكيته �إلى طرف �آخر 
�أو جزءً� منه. عند �حتفاظ  �لأ�سل  ب�سيطرتها على  تعد تحتفظ  ولم  �لملكية  بكافة مخاطر ومنافع  �أو �لحتفاظ  بتحويل  تقوم  �أو عندما ل 
�لمجموعة بال�سيطرة على �لأ�سل, فاإنها ت�ستمر في �إدر�ج �لأ�سل �لمالي طو�ل مدة �سيطرتها عليه. ول تتحقق �لمطلوبات �لمالية عند �لإعفاء 

من �للتز�م �لمحدد بالعقد �أو �إلغاوؤه �أو �نتهاء �سالحية ��ستحقاقه.  

تتحقق كافة عمليات �ل�سر�ء و�لبيع �لتي تتم بال�سروط �لعتيادية للموجود�ت �لمالية في تاريخ �لمتاجرة وهو �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �لمجموعة 
ببيع �أو �سر�ء �لأ�سل �لمالي.
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املقا�صة 

يتم �إجر�ء مقا�سة بين �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية ويتم عر�ص �سافي �لمبلغ في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع عندما يكون هناك حق 
قانوني ملزم باإجر�ء �لمقا�سة للمبالغ �لم�سجلة ويوجد نية لدى �لمجموعة للت�سوية على �أ�سا�ص �ل�سافي. 

القيا�س

يتم مبدئيًا قيا�ص جميع �لأدو�ت �لمالية بالقيمة �لعادلة ويتم �إ�سافة تكاليف �لمعاملة �لمتعلقة مبا�سرة بعملية �لقتناء �أو �لإ�سد�ر كجزء من 
�لتكلفة �لمبدئية.

يتم �إدر�ج �لقرو�ص و�لمدينين لحقًا بالتكلفة �لمطفاأة. �إن �لتكلفة �لمطفاأة هي �لمبلغ �لذي تدرج به مبدئيًا �لأدو�ت �لمالية, ناق�سًا �لت�سديد�ت 
من �أ�سل �لمبلغ, ز�ئدً� �أو ناق�سًا �لإطفاء �لمتر�كم لالأق�ساط �أو �لخ�سومات با�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي ناق�سًا �أي مخ�س�ص 

لالنخفا�ص في �لقيمة.

يتم لحقًا قيا�ص و�إدر�ج �لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة ويتم ت�سجيل �أية �أرباح �أو خ�سائر ناتجة من �لتغير�ت في �لقيمة 
�لعادلة في �لدخل �ل�سامل �لآخر ويتم تجميعها في �حتياطي �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار في حقوق �لملكية. في حال بيع �أو �نخفا�ص قيمة 
�لموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع, فاإن �لتغير�ت �لمتر�كمة في �لقيمة �لعادلة �لمتعلقة بها و�لمدرجة �سابقًا في حقوق �لملكية يتم تحويلها 
�إلى بيان �لدخل �لمجمع كاأرباح �أو خ�سائر. �إن �أرباح �أو خ�سائر ترجمة �لبنود غير �لنقدية �لم�سنفة كموجود�ت مالية متاحة للبيع يتم �إدر�جها 

في حقوق �لملكية.

يتم لحقًا قيا�ص �لمطلوبات �لمالية "غير تلك �لم�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �لخ�سارة" و�إدر�جها بالتكلفة �لمطفاأة با�ستخد�م 
معدل �لفائدة �لفعلي.

يتم لحقًا قيا�ص �ل�سمانات �لمالية وفقًا للقيمة �لمعترف بها مبدئيًا ناق�سًا �لإطفاء �لمتر�كم ووفقًا لأف�سل تقدير للقيمة �لحالية للمبلغ 
�لمطلوب لت�سوية �أية �لتز�مات مالية قد تن�ساأ عن هذه �ل�سمانات, �أيهما �أعلى.

�لقيم �لعادلة

�لقيمة �لعادلة هي �ل�سعر �لذي يتم ��ستالمه مقابل بيع �أ�سل �أو دفعه لنقل �لتز�م في معاملة منتظمة بين �لم�ساركين في �ل�سوق كما في تاريخ 
�لقيا�ص. يتم تحديد �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية �لمدرجة بالتكلفة �لمطفاأة بخ�سم �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �لم�ستقبلية وفقًا لمعدلت 

�لفائدة �ل�سوقية �لحالية لأدو�ت مالية مماثلة.

�لنخفا�ص في قيمة �لموجود�ت �لمالية

يكون هناك �نخفا�ص في قيمة �لأ�سل �لمالي �إذ� ز�دت قيمته �لدفترية عن قيمته �ل�سترد�دية �لمقدرة. يتم بتاريخ كل بيان مركز مالي مجمع 
�إجر�ء تقييم لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي على وجود �نخفا�ص في قيمة �أ�سل محدد �أو مجموعة موجود�ت مماثلة. في حال وجود 

مثل هذ� �لدليل, يتم تخفي�ص قيمة �لموجود�ت لقيمتها �ل�سترد�دية.

يتم قيا�ص خ�سارة �لنخفا�ص في �لقيمة للموجود�ت �لمالية �لمدرجة بالتكلفة �لمطفاأة على �أنها �لفرق بين �لقيمة �لدفترية لالأ�سل و�لقيمة 
�لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية �لمقدرة, بما فيها �لمبالغ �لم�ستردة من �لكفالت و�ل�سمانات, و�لمخ�سومة وفقًا لمعدلت �لفائدة 
�لفعلية �لأ�سلية. �إذ� كان �لأ�سل �لمالي ذو معدل فائدة متغير, يكون معدل �لخ�سم لقيا�ص �أي خ�سارة �نخفا�ص في �لقيمة هو معدل �لفائدة 
�لفعلي �لحالي �لمحدد بموجب �لعقد. وفي حال �نخفا�ص مبلغ خ�سارة �لنخفا�ص في �لقيمة في فترة لحقة, فاإن خ�سارة �لنخفا�ص في 

�لقيمة �لمدرجة �سابقًا يتم ردها من خالل بيان �لدخل �لمجمع.
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في حال ت�سنيف �لموجود�ت �لمالية كمتاحة للبيع, فاإن �أي �نخفا�ص حاد �أو متو��سل في �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أقل من تكلفتها يتم �أخذه 
بالعتبار عند تحديد �نخفا�ص قيمة �لموجود�ت. و�إذ� توفر مثل ذلك �لدليل للموجود�ت �لمالية �لمتاحة للبيع, فاإن �لخ�سارة �لمتر�كمة �لتي 
تم قيا�سها تتمثل في �لفرق بين تكلفة �لقتناء و�لقيمة �لعادلة �لحالية, ناق�سًا �أي خ�سارة مدرجة �سابقًا في بيان �لدخل �لمجمع و�لتي نتجت 
عن �نخفا�ص في قيمة هذ� �لأ�سل �لمالي. وفي حال �رتفعت �لقيمة �لعادلة لأد�ة �لدين �لم�سنفة كمتاحة للبيع في فترة لحقة ويمكن �أن تعزى 
هذه �لزيادة ب�سكل مو�سوعي �إلى حدث وقع بعد �إدر�ج �لنخفا�ص في �لقيمة في بيان �لربح �أو �لخ�سارة, فاإنه يتم عك�ص خ�سارة �لنخفا�ص في 
�لقيمة ويدرج مبلغ �لعك�ص في بيان �لدخل �لمجمع. �إن خ�سائر �نخفا�ص �لقيمة �لمدرجة لال�ستثمار�ت �لمتاحة للبيع ل يتم ردها من خالل 

بيان �لدخل �لمجمع.

2.5     املمتلكات والآلت واملعدات

تدرج �لممتلكات و�لآلت و�لمعد�ت بالتكلفة ناق�سًا �ل�ستهالك �لمتر�كم و�لخ�سائر �لمتر�كمة �لناتجة من �نخفا�ص �لقيمة )�إن وجدت(.
يحت�سب �ل�ستهالك على جميع بنود �لممتلكات و�لمعد�ت بطريقة �لق�سط �لثابت, با�ستثناء �لأر��سي و�لتي تعتبر ذ�ت عمر غير محدد. 

ت�ستند معدلت �ل�ستهالك �إلى �لأعمار �لإنتاجية �لمقدرة �لتالية:

 24 – 46 �سنة�لحو�ص �لعائم و�لر�فعات
 12 – 56 �سنة مباني

 8 – 31 �سنة�آلت ومعد�ت
 2 – 33 �سنةموجود�ت �أخرى

في تاريخ كل بيان مركز مالي, تتم مر�جعة �لعمر �لإنتاجي و�لقيم �لمتبقية وطريقة �ل�ستهالك, ويتم تعديلها �إن لزم �لأمر.

�إن �لنفقات �لمتكبدة ل�ستبد�ل �أحد بنود �لممتلكات و�لمعد�ت �لتي يتم �لمحا�سبة عنها ب�سورة منف�سلة يتم ر�سملتها ويتم حذف �لقيمة 
�لدفترية للبند �لم�ستبدل. يتم ت�سجيل كافة �لم�سروفات �لأخرى في بيان �لدخل �لمجمع عندما يتم تكبدها.

تت�سمن �لم�سروعات قيد �لإن�ساء �لممتلكات و�لآلت و�لمعد�ت حتى تكتمل وت�سبح جاهزة لال�ستخد�م في �لغر�ص �لمخ�س�ص لها. وفي 
هذ� �لتوقيت, يتم ت�سنيفها �سمن �لموجود�ت �لم�سابهة ويتم �لبدء في �حت�ساب ��ستهالكها.

تتم مر�جعة تلك �لموجود�ت ب�سورة دورية لتحديد �أي �نخفا�ص في �لقيمة. في حالة وجود موؤ�سر على �أن �لقيمة �لدفترية لبند من بنود 
�لموجود�ت �أكبر من قيمته �ل�سترد�دية, فاإنه يتم تخفي�ص قيمة �لموجود�ت لقيمتها �ل�سترد�دية. وتدرج خ�سارة �لنخفا�ص في �لقيمة 

�سمن بيان �لدخل.

يتم تحديد �أرباح وخ�سائر بيع �لممتلكات و�لآلت و�لمعد�ت بمقد�ر �لفرق بين متح�سالت �لبيع و�لقيمة �لدفترية لهذه �لموجود�ت ويتم 
�إدر�جها في بيان �لدخل �لمجمع.

2.6     املخزون

يدرج �لمخزون بالتكلفة و�سافي �لقيمة �لممكن تحقيقها, �أيهما �أقل. �إن �لتكاليف هي تلك �لم�سروفات �لمتكبدة حتى ي�سل كل بند من 
�لمخزون �إلى مكانه وحالته �لحا�سرة على �أ�سا�ص متو�سط �سعر �لتكلفة �لمرجح. �إن �سافي �لقيمة �لمحققة هي �سعر �لبيع ناق�سًا �لتكلفة 

�لالزمة لإتمام �لبيع.
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2.7     النقد والنقد املعادل 

يت�سمن �لنقد و�لنقد �لمعادل �لنقد بال�سندوق, و�لأر�سدة �لمتد�ولة لدى �لبنوك, و�لود�ئع لأجل لدى �لبنوك �لتي ل تتجاوز فترة ��ستحقاقها 
ثالثة �أ�سهر من تاريخ �لقتناء كنقد ونقد معادل في بيان �لتدفقات �لنقدية �لمجمع.

2.8     مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم �لمجموعة وفقًا لقانون �لعمل �لكويتي ب�سد�د مبالغ للموظفين عند ترك �لخدمة وفقًا لخطط مز�يا محددة. �إن هذ� �للتز�م غير ممول 
وي�ستند �إلى �للتز�م �لناتج عن �إنهاء خدمات كافة �لعاملين في تاريخ بيان �لمركز �لمالي �لمجمع. وتتوقع �لإد�رة �أن ينتج عن هذه �لطريقة 

تقديرً� منا�سبًا للقيمة �لحالية للتز�م �لمجموعة.

2.9     املخ�ص�صات

يتم �لعتر�ف بالمخ�س�سات عندما يكون لدى �لمجموعة �لتز�مات قانونية حالية �أو متوقعة نتيجة �أحد�ث وقعت في �لما�سي, ومن 
�لمحتمل طلب تدفق مو�رد �قت�سادية لت�سوية هذ� �للتز�م. يتم مر�جعة �لمخ�س�سات في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع ويتم تعديلها 

لتعك�ص �أف�سل تقدير حالي لاللتز�م.

2.10     العمالت الأجنبية

�إن �لعملة �لرئي�سية للمجموعة هي �لدينار �لكويتي. يجري قيد �لمعامالت بالعمالت �لأجنبية وفقًا لأ�سعار �ل�سرف �ل�سائدة بتاريخ 
�لمعاملة, كما يتم تحويل �لموجود�ت و�لمطلوبات �لنقدية �لمقومة بالعمالت �لأجنبية وفقًا لأ�سعار �ل�سرف �ل�سائدة بتاريخ بيان �لمركز 

�لمالي �لمجمع. وتدرج �لفروق �لناتجة من تحويل �لعمالت �لأجنبية �سمن بيان �لدخل �لمجمع.

2.11     حتقق الإيرادات 

تتحقق �إير�د�ت �لعقود, �لتي ت�ستمل على تقديم خدمات, بالرجوع �إلى مرحلة �إتمام �لعقد ��ستنادً� �إلى در��سات د�خلية لح�سر �لأعمال 
�لمنجزة. عندما يكون من غير �لممكن تقدير ناتج �لعقد ب�سكل يمكن �لعتماد عليه و�لوثوق به, فاإنه يتم �حت�ساب �لإير�د�ت فقط في 

حدود �لم�سروفات �لمتكبدة �لتي يمكن ��سترد�دها. يتم �لعتر�ف باأو�مر �لتغير و�لمطالبات عندما يتم قبولها من قبل �لعمالء. عندما 
يكون من �لمحتمل �أن يتجاوز �إجمالي تكاليف �لعقد �إجمالي �لإير�د�ت, يتم ت�سجيل �لخ�سارة �لمتوقعة على �لفور كم�سروف. يتم �إدر�ج 

�لإير�د�ت �لناتجة من معامالت �لبيع عند ت�سليم �لب�ساعة.

يتم �لعتر�ف باإير�د�ت توزيعات �لأرباح عندما يثبت �لحق في ��ستالم تلك �لإير�د�ت.

2.12    تكاليف القرتا�س

يتم ر�سملة تكاليف �لقتر��ص �لتي تعزى مبا�سرة �إلى تملك �أو �إن�ساء �أو �إنتاج �أ�سل موؤهل كجزء من تكلفة ذلك �لأ�سل. ويتم �لعتر�ف 
بتكاليف �لقتر��ص كم�سروف في �لفترة �لتي يتم تكبدها فيها, فيما عد� مقد�ر ما يتم ر�سملته.
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2.13    معلومات القطاعات

�إن �لقطاع هو عن�سر مميز في �لمجموعة ي�سارك في �لأن�سطة �لتجارية �لتي يربح منها �لإير�د�ت ويتكبد �لتكاليف. يتم ��ستخد�م 
�لقطاعات �لت�سغيلية بو��سطة �إد�رة �لمجموعة لتخ�سي�ص �لمو�رد وتقييم �لأد�ء. يتم تجميع وعر�ص �لقطاعات �لت�سغيلية �لتي لديها 

�سفات ومنتجات وخدمات �قت�سادية وفئات عمالء مماثلة, عند �للزوم, كـقطاعات ينبغي �لإف�ساح عنها.

2.14    املحا�صبة عن عقود الإيجار

عندما تكون �لمجموعة هي �لطرف �لم�ستاأجر
عقود �لإيجار �لت�سغيلي

يتم ت�سنيف عقود �إيجار �لممتلكات و�لمعد�ت �لتي يحتفظ �لموؤجر خاللها بمنافع ومخاطر �لملكية على �أنها عقود �إيجار ت�سغيلي. ويتم 
تحميل بيان �لربح �أو �لخ�سارة �لمجمع بالمبالغ �لمدفوعة عن عقود �لإيجار �لت�سغيلي بطريقة �لق�سط �لثابت على مد�ر فترة عقود �لإيجار.

3.       اإدارة املخاطر املالية

3.1    عوامل املخاطر املالية
�إن ��ستخد�م �لمجموعة لالأدو�ت �لمالية يعر�سها �إلى عدة مخاطر مالية مثل مخاطر �لئتمان, ومخاطر �ل�سوق, ومخاطر �ل�سيولة. تقوم 

�لمجموعة با�ستمر�ر بمر�جعة تعر�سها للمخاطر و�تخاذ �لتد�بير �لالزمة للحد من تلك �لمخاطر لم�ستويات مقبولة. تقوم �لإد�رة �لمالية 
للمجموعة باإد�رة �لمخاطر في �إطار �ل�سيا�سات �لمعتمدة من قبل مجل�ص �لإد�رة حيث ي�سع �لمجل�ص مبادئ عامة و�سيا�سات �إد�رة هذه 
�لمخاطر و�لمتمثلة في مخاطر �لئتمان ومخاطر �ل�سوق؛ �لتي تتكون من مخاطر �لعمالت �لأجنبية ومخاطر معدلت �لفائدة, ومخاطر 

�ل�سيولة. تقوم �لإد�رة �لمالية بتحديد وتقييم �لمخاطر �لمالية بالتعاون مع �لوحد�ت �لت�سغيلية �لأخرى للمجموعة.
�إن �لمخاطر �لمالية �لرئي�سية �لتي تتعر�ص لها �لمجموعة هي:

)اأ( خماطر الئتمان 

مخاطر �لئتمان هي مخاطر عدم قدرة �أحد �لأطر�ف على �سد�د �للتز�مات �إلى �لطرف �لأخر مما يوؤدي �إلى تكبده خ�سارة مالية. �إن 
�لموجود�ت �لمعر�سة لمخاطر �لئتمان هي �لعقود قيد �لتنفيذ, و�لمدينين �لتجاريين و�لأر�سدة �لمدينة �لأخرى, و�لأر�سدة لدى �لبنوك.
تتعامل �لمجموعة مع عمالء م�ستقرين ماديًا وذوي مالءة مالية عالية. �إن �لأر�سدة �لنقدية للمجموعة مودعة لدى موؤ�س�سات مالية ذ�ت 

ت�سنيف �ئتماني عاٍل. 
�إن �لجدول �أدناه يو�سح �لحد �لأق�سى لتعر�ص �لمجموعة لمخاطر �لئتمان كما في تاريخ بيان �لمركز �لمالي �لمجمع دون �أخذ �أي �سمانات 

�أو تعزيز�ت �ئتمانية �أخرى في �لعتبار:

20162015

20,053,99224,055,857عقود قيد �لتنفيذ
45,020,09141,327,985مدينون تجاريون و�أر�سدة مدينة �أخرى

4,201,0173,260,336�أر�سدة لدى �لبنوك
69,275,10068,644,178
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)ب( خماطر ال�صوق

1( خماطر العمالت الأجنبية 

تن�ساأ مخاطر �لعمالت �لأجنبية من تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية لالأدو�ت �لمالية نتيجة للتغير�ت في معدلت �سرف 
�لعمالت �لأجنبية.

تتعر�ص �لمجموعة لمخاطر �لعمالت �لأجنبية �لناتج من �لتعامل مع بع�ص �لعمالء بالدولر �لأمريكي وعمالت �أجنبية �أخرى.
تقوم �لمجموعة بالتاأكد من �أن �سافي مر�كز �لعمالت �لمعر�سة للمخاطر ماز�لت في م�ستوي مقبول كما �أن �لإد�رة تقوم بر�سد �لتغير�ت على 

�أ�سعار �سرف �لعمالت �لأجنبية ب�سكل منتظم لتحديد �أي تغير�ت قد توؤثر على عمليات �لمجموعة.

وفيما يلي �سافي �لأر�سدة �لمدينة / )�لد�ئنة( بالعمالت �لأجنبية كما في تاريخ �لبيانات �لمالية �لمجمعة:

20162015

3,393,6572,412,621�لدولر �لأمريكي 
986,3831,890,174عمالت �أخرى 

4,380,0404,302,795

كما في 31 دي�سمبر 2016, �إذ� �نخف�ص �سعر �سرف �لدينار �لكويتي بو�قع 5 % مقابل �لعمالت �لرئي�سية, مع ثبات جميع �لمتغير�ت �لأخرى, 
فاإن �سافي �لأثر على �لربح كما في 31 دي�سمبر 2016 �سيكون كما يلي:

20162015

169,683115,247�لدولر �لأمريكي 
49,31994,509عمالت �أخرى 

219,002209,756

�إذ� ز�د �سعر �سرف �لدينار �لكويتي بو�قع  5 % مقابل �لعمالت �أعاله ف�سيكون �لأثر م�ساويًا ولكن عك�سيًا على �لربح لل�سنة.
�إن �أثر مخاطر �لعمالت �لأجنبية على حقوق �لملكية لي�ص جوهرياً.

2( خماطر اأ�صعار الأ�صهم 

تتمثل في مخاطر تقلب قيمة �لأدو�ت �لمالية نتيجة للتغير في �أ�سعار �لأ�سهم �ل�سائدة في �ل�سوق �سو�ء نتجت هذه �لتغير�ت عن عو�مل معينة 
مرتبطة بالجهة �لم�سدرة �أو جميع �لعو�مل �لتي توؤثر على جميع �لأدو�ت �لمتد�ولة في �ل�سوق. 
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يتم تد�ول ��ستثمار�ت �لمجموعة في �لأ�سهم �لم�سعرة ب�سكل رئي�سي في �سوق �لكويت لالأور�ق �لمالية. كما في 31 دي�سمبر 2016, �إذ� ز�دت 
�أ�سعار �لأ�سهم بو�قع 5 % ف�ستكون حقوق ملكية �لمجموعة �أعلى بمبلغ 69,321 دينار كويتي )2015: 59,907 دينار كويتي(.

�إذ� �نخف�ست �أ�سعار �لأ�سهم بو�قع 5 % ف�سيكون �لأثر م�ساويًا ولكن عك�سيًا على حقوق ملكية �لمجموعة.

3( خماطر اأ�صعار الفائدة

تن�ساأ مخاطر معدلت �لفائدة من تقلب �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية لالأد�ة �لمالية نتيجة لتغير معدلت �لفائدة �ل�سائدة 
في �ل�سوق. �إن �لمجموعة معر�سة لخطر معدلت �لفائدة �لناتج عن �لقرو�ص �لتي تم �لح�سول عليها بمعدلت فائدة متغيرة حيث تعر�ص 
�لفائدة  لمعدلت  تبادل  �إلى عقود  �للجوء  هو  �لفائدة  �رتفاع معدلت  في حالة  �لمجموعة  �سيا�سة  �إن  �لفائدة.  لمخاطر معدلت  �لمجموعة 
لحمايتها من �لمخاطر �لناتجة عن تقلبات معدلت �لفائدة. غير �أنه في �لوقت �لحالي تتمتع �لمجموعة بمعدلت فائدة تناف�سية من خالل 

بنوك متعددة بدولة �لكويت.

في حال �رتفعت معدلت �لفائدة كما في 31 دي�سمبر 2016 بو�قع 50 نقطة �أ�سا�ص, لكان �سافي �لربح قد �نخف�ص بمبلغ 116,921 دينار 
كويتي )2015: 146,930 دينار كويتي(. ومن ناحية �أخرى, �إذ� �نخف�ست معدلت �لفائدة بو�قع 50 نقطة �أ�سا�ص ف�سيكون �لأثر م�ساويًا ولكن 

عك�سيًا على �سافي �أرباح �لمجموعة.

)ج( خماطر ال�صيولة

تتمثل مخاطر �ل�سيولة في عدم قدرة �لمجموعة على �لوفاء بمتطلبات �لتمويل. تت�سمن �إد�رة مخاطر �ل�سيولة توفير �لنقد �لالزم وتو�فر 
�لتمويل من خالل مبالغ كافية ومنا�سبة تح�سل عليها �لمجموعة من ت�سهيالت �ئتمانية ملزمة. تحافظ �لإد�رة �لمالية على مرونة �لتمويل من 
خالل �إمكانية �لح�سول على �لتمويل من خالل ت�سهيالت �ئتمانية ملزمة. لإد�رة هذ� �لنوع من �لمخاطر, تقوم �لمجموعة ب�سكل دوري بتقدير 

�لقدرة �لمالية للعمالء و�لتاأكد من �أن م�سادر �لتمويل متوفرة من خالل مقر�سيها.
�إن �لجدول �أدناه يبين تحليل �للتز�مات �لمالية للمجموعة طبقًا لتو�ريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدية وعلى �أ�سا�ص �لفترة �لمتبقية للت�سهيالت كما 
في تاريخ بيان �لمركز �لمالي �لمجمع حتى تاريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدي. �إن �لأر�سدة �لمف�سح عنها في �لجدول هي �لتدفقات �لنقدية غير 
�لمخ�سومة طبقًا لتو�ريخ �لتعاقد. �إن �لأر�سدة �لم�ستحقة خالل �ثنى ع�سر �سهرً� من تاريخ �لبيانات �لمالية �لمجمعة ت�ساوي قيمها �لدفترية 

حيث �أن �أثر �لخ�سم غير جوهري.

من �صنة اأقل من �صنة
اإىل �صنتني

من �صنتني
اإجمايل اإىل 7 �صنوات

كما فـي 31 دي�صمرب 2016
12,895,770--12,895,770�سحب بنكي على �لمك�سوف

7,133,061-6,293,061840,000قرو�ص لأجل
4,483,009--4,483,009دفعة مقدمة مقابل �سند�ت �إذنية 

2,279,228779,2282,837,3025,895,758د�ئنو وكالة
59,847,453- - 59,847,453د�ئنون تجاريون و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

7,982,563- - 7,982,563�رتباطات
93,781,0841,619,2282,837,30293,237,614
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من �صنة اأقل من �صنة
اإىل �صنتني

من �صنتني 
اإجمايلاإىل 7 �صنوات

كما فـي 31 دي�صمرب 2015
14,940,478--14,940,478�سحب بنكي على �لمك�سوف

9,913,827-6,819,0323,094,795قرو�ص لأجل
5,095,137--5,095,137دفعة مقدمة مقابل �سند�ت �إذنية 

993,796498,1341,869,6923,361,622د�ئنو وكالة
53,174,871--53,174,871د�ئنون تجاريون و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

9,716,086--9,716,086�رتباطات
90,739,4003,592,9291,869,69296,202,021

3.2    خماطر راأ�س املال

�لمعنية  للم�ساهمين ومنافع لالأطر�ف  توفير عائد  �ل�ستمر�رية بهدف  �لمال هو حماية قدرتها على  ر�أ�ص  �إد�رة  �لمجموعة عند  �أهد�ف  �إن 
�لأخرى وكذلك �لحتفاظ بالتركيبة �لأمثل لر�أ�ص �لمال وذلك لتخفي�ص تكلفة ر�أ�ص �لمال. ومن �أجل �لإبقاء على �أو تعديل هيكل ر�أ�ص �لمال, 
تقوم �لمجموعة بمتابعة ر�أ�ص �لمال على �أ�سا�ص ن�سب �لمديونية �إلى حقوق �لملكية )معدل �لرفع �لمالي(. يتم �حت�ساب هذه �لن�سبة على 
�أ�سا�ص �سافي �لديون مق�سومًا على �إجمالي ر�أ�ص �لمال. يتم �حت�ساب �سافي �لديون على �أ�سا�ص �إجمالي �لقرو�ص ناق�سًا �لنقد و�لأر�سدة لدى 

�لبنوك. يتم �حت�ساب مجموع ر�أ�ص �لمال كحقوق �لملكية في بيان �لمركز �لمالي �لمجمع ز�ئد� �سافي �لدين.
فيما يلي ن�سبة �لمديونية كما في 31 دي�سمبر 2016 و2015:

20162015

29,280,05532,747,737�إجمالي �لقرو�ص
)3,333,851()4,320,725(ناق�ساً: نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك

24,959,33029,413,886�سافي �لديون
45,904,13740,191,576�إجمالي حقوق �لملكية

70,863,46769,605,462�إجمالي ر�أ�ص �لمال
42.26% 35.22% معدل الرفع املايل 

وفقًا للقو�نين �لمطبقة في دولة �لكويت, تخ�س�ص �ل�سركة �لأم 10 % من �سافي �لربح �إلى �لحتياطي �لقانوني حتى �لو�سول �إلى ن�سبة 
�أق�سى في  �إلى 5 % كحد  من ر�أ�ص �لمال مع وجود قيود على �لتوزيع. يجوز ��ستعمال هذ� �لحتياطي فقط لتاأمين توزيعات ت�سل   % 50

�ل�سنو�ت �لتي ل ت�سمح فيها �لأرباح �لمرحلة بتاأمين هذ� �لحد. كذلك, تخ�س�ص �ل�سركة �لأم ن�سبة 10 % �إلى �لحتياطي �لعام. 

3.3    القيمة العادلة لالأدوات املالية

�لقيمة �لعادلة هي �ل�سعر �لذي يتم ��ستالمه مقابل بيع �أ�سل �أو دفعه لنقل �لتز�م في معاملة منظمة بين م�ساركين في �ل�سوق كما في تاريخ 
عند  �لأخرى  و�لنماذج  �لمخ�سومة  �لنقدية  �لتدفقات  ونماذج  �لحالية  �لمعلنة  �لبيع  �أ�سعار  من  �لعادلة  �لقيم  على  �لح�سول  يتم  �لقيا�ص. 

�لقت�ساء. في 31 دي�سمبر, كانت �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �لمالية تقارب قيمها �لدفترية.
تحديد �لقيمة �لعادلة وت�سل�سل م�ستويات �لقيمة �لعادلة:
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ت�ستخدم �لمجموعة �لت�سل�سل �لتالي لتحديد و�لإف�ساح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية:

�لأ�سعار �لمعلنة )غير �لمعدلة( في �سوق ن�سط لأدو�ت مماثلة؛   ● �لم�ستوى 1:  

�لأ�سعار �لمعلنة في �سوق ن�سط لالأدو�ت �لمماثلة �أو طرق تقييم �أخرى ت�ستند فيها كافة �لمدخالت �لهامة �إلى معلومات �سوق    ● �لم�ستوى 2:  
مقارنة �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غير مبا�سر؛ و

طرق تقييم ل ت�ستند فيها �أي مدخالت هامة �إلى معلومات �سوق مقارنة. ● �لم�ستوى 3:  

يمثل �لجدول �لتالي موجود�ت ومطلوبات �لمجموعة �لتي يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة كما في 31 دي�سمبر.

املجموعامل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1
2016

��ستثمار�ت متاحة للبيع: 
1,386,421- - 1,386,421�أ�سهم مدرجة 

83,25183,251- - �أ�سهم غير مدرجة 
1,386,421 -83,2511,469,672

املجموعامل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1
2015

��ستثمار�ت متاحة للبيع: 
1,198,142--1,198,142�أ�سهم مدرجة 

107,676107,676--�أ�سهم غير مدرجة 
1,198,142-107,6761,305,818

�لحركة فـي ��ستثمار�ت �لم�ستوى 3: ●
20162015

107,676122,358فـي 1 يناير 
)11,177()23,858(��سترد�د ر�أ�ص مال 

)3,505()567(خ�سارة �نخفا�ص فـي �لقيمة 
83,251107,676فـي 31 دي�سمبر

�إذ� تبدلت متغير�ت �لمخاطر ذ�ت �ل�سلة �لم�ستخدمة لتحديد �لقيم �لعادلة لالأور�ق �لمالية غير �لم�سعرة بن�سبة  5 %, فاإن �لتاأثير على بيان 
�لمركز �لمالي �أو بيان �لتغير�ت فـي حقوق �لملكية �سيكون غير جوهرياً. خالل �ل�سنة, لم يكن هناك تحويالت بين �لم�ستويات.  �لتقدير�ت 
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4.       والأحكام املحا�صبية الهامة
 

عند �إعد�د هذه �لبيانات �لمالية �لمجمعة, تقوم �لمجموعة بو�سع تقدير�ت و�فتر��سات متعلقة بالم�ستقبل. �إن �لتقدير�ت �لمحا�سبية بطبيعة 
تعريفها نادرً� ما تقارب �لنتائج �لفعلية. �إن �لتقدير�ت و�لفتر��سات �لتي لها تاأثير هام و�لتي قد توؤدي �إلى وجود ت�سويات هامة على �لقيم 

�لدفترية للموجود�ت و�للتز�مات في �لبيانات �لمالية لل�سنة �لمالية �لتالية تم تو�سيحها �أدناه:

�لقيمة �لعادلة ل�ستثمار�ت في �أور�ق مالية غير م�سعرة

�لنقدية  �لتدفقات  خ�سم  معدلت  مثل  تقدير�ت  ��ستخد�م  فيها  يتم  م�سعرة  غير  مالية  �أور�ق  في  لال�ستثمار�ت  �لفنية  �لتقييم  و�سائل  �إن 
�لتي  �لأخرى  �لتقييم  وو�سائل  �ل�سلة  ذ�ت  و�لتكاليف  �لئتمان,  ومخاطر  �لمعدلة,  �لحالية  �ل�سوق  و�أ�سعار  �لعائد,  ومنحنيات  �لم�ستقبلية, 

ي�ستخدمها �لم�ساركون في �ل�سوق ب�سورة عامة.

تحدد �لمجموعة و�سائل �لتقييم ب�سورة دورية وتقوم باختبارها للتاأكد من مدى مالءمة هذه �لو�سائل �إما با�ستخد�م �لأ�سعار من معامالت 
حالية مثبتة في �ل�سوق في نف�ص �لأد�ة �لمالية �أو �أية بيانات �سوقية �أخرى متاحة.

خ�سارة �لنخفا�ص في قيمة �لح�سابات �لمدينة

تقوم �لمجموعة بمر�جعة �لمدينين لتقييم �لنخفا�ص في �لقيمة ب�سكل منتظم. عند تحديد ما �إذ� كان هناك خ�سائر لالنخفا�ص في �لقيمة 
يجب �أن يتم ت�سجيلها في بيان �لدخل �ل�سامل �لمجمع, تقوم �لمجموعة بو�سع تقدير�ت بهدف �لتحقق من وجود معلومات هامة ت�سير �إلى 
وجود �نخفا�ص قابل للقيا�ص في قيمة �لتدفقات �لنقدية �لمتوقع �لح�سول عليها من �لمدينين. �إن بع�ص هذه �لأحكام و�لتقدير�ت �سرورية في 
تقدير مبالغ وتوقيت �لتدفقات �لنقدية �لم�ستقبلية وذلك عند تحديد قيمة �لمخ�س�سات �لالزمة. �إن هذه �لتقدير�ت �سرورية ومبنية على 
�أ�سا�ص �فتر��سات متعلقة بعو�مل مختلفة وتت�سمن درجات متباينة من �لتقدير�ت وعدم �لتاأكد, وقد تختلف �لنتائج �لفعلية م�سببة تغير�ت 
م�ستقبلية في قيمة تلك �لمخ�س�سات. تتم مر�جعة �لفتر��سات �لم�ستخدمة في تقدير �لتدفقات �لنقدية ب�سكل دوري لتقليل �أية فروق بين 

�لخ�سائر �لمقدرة و�لخ�سائر �لفعلية.

�لنخفا�ص في قيمة �لمخزون

�أو ي�سبح بطيء �لحركة, يتم تقدير  �أقل. عندما يتقادم �لمخزون  �أيهما  �أو �سافي �لقيمة �لممكن تحقيقها,  �إثبات �لمخزون بالتكلفة  يتم 
�سافي قيمته �لممكن تحقيقها. بالن�سبة للمبالغ �لفردية �لهامة, يتم �إجر�ء هذ� �لتقدير على �أ�سا�ص فردي. بالن�سبة للمبالغ �لتي ل تعتبر 
هامة ب�سكل فردي, ولكنها متقادمة �أو بطيئة �لحركة, فيتم تقييمها ب�سكل �إجمالي وتحديد مخ�س�ص لها وفقًا لنوع �لمخزون ودرجة �لتحليل 

�لعمري �أو �لتقادم.

�لنخفا�ص في قيمة �لممتلكات و�لآلت و�لمعد�ت

تقوم �لمجموعة بمر�جعة �لموجود�ت �لثابتة ب�سفة م�ستمرة لتحديد ما �إذ� كان يجب ت�سجيل مخ�س�ص مقابل �لنخفا�ص في �لقيمة. يتم 
�إجر�ء تقدير من قبل �لإد�رة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت �لتدفقات �لنقدية �لمتوقعة وكذلك �سعر �لخ�سم �لم�ستخدم عند �حت�ساب قيمة 

�ل�ستخد�م.
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)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

�لعتر�ف بالإير�د�ت 

�إن تطبيق هذه �لطريقة يتطلب من  �لثابت.  �ل�سعر  �لمقاولت ذ�ت  للمحا�سبة عن عقود  �لإنجاز  ن�سبة  با�ستخد�م طريقة  �لمجموعة  تقوم 
�لمجموعة تقدير �لأعمال �لمنجزة حتى تاريخه كن�سبة من �إجمالي �لأعمال �لالزم تنفيذها.

�لأحكام 
ت�سنيف �ل�ستثمار�ت

تقرر �لإد�رة عند �قتناء �ل�ستثمار�ت فيما لو يجب �أن ت�سنف كا�ستثمار�ت “بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �لخ�سارة” �أو“ قرو�ص ومدينون” 
�أو “محتفظ بها حتى �ل�ستحقاق” �أو كـ “متاحة للبيع”. عند �إجر�ء هذه �لتقدير�ت, تاأخذ �لمجموعة في �لعتبار �لغر�ص �لرئي�سي من �لقتناء 
وكيف تنوي �إد�رته وتقييم �أد�ئه. يحدد هذ� �لتقدير ما �إذ� كان �سيتم قيا�ص �ل�ستثمار لحقًا بالتكلفة �أو �لقيمة �لعادلة وما �إذ� كان �سيتم �إدر�ج 

تغير�ت �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت في بيان �لدخل �لمجمع �أو مبا�سرة في حقوق �لملكية.

�نخفا�ص في قيمة �ل�ستثمار�ت �لمتاحة للبيع

تقوم �لمجموعة باإتباع �إر�ساد�ت معيار �لمحا�سبة �لدولي رقم 39 لتحديد ما �إذ� كان هناك �نخفا�ص في قيمة �ل�ستثمار�ت �لمتاحة للبيع. 
مو�سوعيًا  موؤ�سرً�  يعتبر  للبيع  متاحة  كا�ستثمار�ت  �لم�سنفة  �لملكية  حقوق  لأدو�ت  �لعادلة  �لقيمة  في  �لمتو��سل  �أو  �لحاد  �لنخفا�ص  �إن 
�أحكام  �لإد�رة ممار�سة  يتطلب من  �لنخفا�ص  لذلك  �ل�ستمر�رية  �لأهمية ومدى  �إن تحديد م�ستوي  �لأدو�ت.  تلك  قيمة  �نخفا�ص في  لوجود 
وتقدير�ت هامة. عند �إعد�د تلك �لأحكام, تقوم �إد�رة �لمجموعة بتقييم مدى ��ستمر�رية �نخفا�ص �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار لأقل من تكلفته 
وكذلك �لمالءة �لمالية لل�سركة �لم�ستثمر فيها خالل �لم�ستقبل �لقريب, وكذلك عو�مل �أخرى مثل �ل�سناعة و�أد�ء �لقطاع و�لتغير�ت �لتقنية 

و�لت�سغيلية و�لتدفقات �لنقدية �لتمويلية.

مطلوبات محتملة 

تن�ساأ �لمطلوبات �لمحتملة نتيجة �أحد�ث ما�سية يتاأكد وجودها فقط بوقوع �أو عدم وقوع حدث �أو �أحد�ث م�ستقبلية غير موؤكدة ل تقع بالكامل 
�سمن �سيطرة �لمجموعة. يتم ت�سجيل مخ�س�سات �لمطلوبات عندما تعتبر �لخ�سارة محتملة ويمكن تقديرها ب�سورة معقولة. �إن تحديد ما 

�إذ� كان يجب ت�سجيل مخ�س�ص من عدمه لقاء �أي مطلوبات محتملة ي�ستند �إلى �أحكام �لإد�رة.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
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.

ممتلكات واآلت ومعدات
 .5

المجموع
موجودات

قيد الإن�صاء
موجودات

اأخرى
مكائن

ومعدات
الحو�س العائم

والرافعات
المباني

 اأر�س
م�صتاأجرة

 اأر�س
ملك حر

التكلفة
91,831,172

1,733,103
37,625,975

18,767,538
14,355,539

16,015,017
1,915,000

1,419,000
2014 31 دي�سمبر  كما فـي 

13,961,691
4,624,269

4,322,912
1,204,233

816,500
872,959

-
2,120,818

2015  - �إ�سافات 
)1,919,121(

-
)1,290,962(

)225,234(
)365,864(

)37,061(
- 

- 
2015  - ��ستبعاد�ت 

 - 
)172,644(

-
109,806

-
62,838

- 
-

2015  - تحويالت 
103,873,742

6,184,728
40,657,925

19,856,343
14,806,175

16,913,753
1,915,000  

3,539,818
2015 31 دي�سمبر  كما فـي 

12,513,559
4,658,429

5,940,234
1,634,809

-
280,087

- 
-

2016  - �إ�سافات 
)1,011,125(

)8,434(
)752,179(

)148,241(
-

)102,271(
- 

- 
2016  - ��ستبعاد�ت 

 - 
)2,316,522(

114,181
1,494,975

-
707,366

-
-

2016  - تحويالت 
115,376,176 

8,518,201 
45,960,161 

22,837,886 
14,806,175 

17,798,935 
1,915,000   

3,539,818
2016 31 دي�سمبر  كما فـي 

ك
ال�صتهال

52,164,780
 - 

22,367,135
12,096,217

9,637,705
8,063,723

-
-

2014 31 دي�سمبر  كما فـي 
5,311,012

 - 
2,873,252

1,321,765
480,386

635,609
-

-
2015  - �لمحمل لل�سنة 

)1,892,074(
 - 

)1,277,062(
)223,577(

)354,381(
)37,054(

- 
- 

2015  - ��ستبعاد�ت 
55,583,718

 - 
23,963,325

13,194,405
9,763,710

8,662,278
-

-
2015 31 دي�سمبر  كما فـي 

5,285,119
- 

3,000,582
1,241,963

432,941
609,633

-
-

2016  - �لمحمل لل�سنة 
)998,981(

- 
)748,665(

)148,071(
- 

)102,245(
- 

- 
2016  - ��ستبعاد�ت 

59,869,856 
-  

26,215,242 
14,288,297 

10,196,651 
9,169,666 

- 
-

2016 31 دي�سمبر  كما فـي 
�صافـي القيمة الدفرتية

55,506,320 
8,518,201 

19,744,919 
8,549,589 

4,609,524 
8,629,269 

1,915,000   
3,539,818  

2016 31 دي�سمبر  كما فـي 
48,290,024

6,184,728
16,694,600

6,661,938
5,042,465

8,251,475
1,915,000  

3,539,818  
2015 31 دي�سمبر  كما فـي 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

لقد تم توزيع م�سروف �ل�ستهالك في بيان �لدخل �لمجمع كما يلي:

20162015

5,174,5905,191,419تكلفة �لمبيعات  
110,529119,593م�سروفات عمومية و�إد�رية

5,285,1195,311,012

ح�سلت �لمجموعة على تقييم �أر�ص ملك حر و�أر�ص موؤجرة بمبلغ 2,889,000 دينار كويتي 12,091,000 دينار كويتي )2015: 3,196,000 
دينار كويتي و13,022,000 دينار كويتي( على �لتو�لي, وذلك من قبل �ثنين من �لمقيمين �لم�ستقلين كما في تاريخ �لتقرير و�لتي تم �لتو�سل 

�إليها ب�سكل عام با�ستخد�م طريقة �ل�سوق �لمقارن.
 

رف�ست محكمة �ل�ستئناف �لدعوى �لمرفوعة من قبل �لمجموعة على �لحكم �ل�سادر ل�سالح موؤ�س�سة �لمو�نئ �لكويتية فيما يتعلق باإنهاء 
عقد تاأجير عقار في ميناء �ل�سويخ و�إخالء هذ� �لعقار وذلك بتاريخ 14 دي�سمبر 2010. قامت �لمجموعة بالطعن بالتمييز على ذلك �لحكم 
وقبلت �لمحكمة هذ� �لطعن و�أوقفت تنفيذ �لحكم �ل�سادر من محكمة �ل�ستئناف لحين �سدور حكم نهائي. وحتى �لآن لم ت�سدر �لمحكمة 

حكمها �لنهائي.

غير �أنه بتاريخ 1 �أكتوبر 2013, تم �إ�سد�ر قر�ر وز�ري من قبل �لأمانة �لعامة لل�سوؤون �لقت�سادية بمجل�ص �لوزر�ء بتمديد عقود �ليجار لكافة 
�ل�سركات �لمتو�جدة في مينائي �ل�سويخ و�ل�سعيبة باأ�سعار جديدة. 

6.       ا�صتثمارات متاحة للبيع

20162015

1,386,4211,198,142م�سعرة
83,251107,676غير م�سعرة

1,469,6721,305,818

51,916 دينار كويتي )2015: 619,578 دينار كويتي( في بيان �لدخل  �أدرجت �لمجموعة خالل �ل�سنة خ�سارة �نخفا�ص في �لقيمة بمبلغ 
�لمجمع. �إن �لأور�ق �لمالية �لم�سعرة متد�ولة في �أ�سو�ق ن�سطة. 

�إن �ل�ستثمار�ت �لمتاحة للبيع مقومة بالعمالت �لتالية:

20162015

1,386,4211,198,142دينار كويتي
83,251107,676دولر �أمريكي

1,469,6721,305,818
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

7.       املخزون
20162015

10,741,214  8,971,077مو�د
)46,651()37,927(مخ�س�ص للبنود �لمتقادمة وبطيئة �لحركة

8,933,150 10,694,563 

ويت�سمن �لمو�د �لمتو�فرة في �لمو�قع و�لمخزن و�لتي يتم ��ستخد�مها في �لم�ساريع.

8.       عقود قيد التنفيذ

20162015

310,974,299346,232,328تكاليف عقود متكبدة
84,706,41566,538,961�لأرباح �لمحققة ناق�سًا �لخ�سائر �لمتوقعة

395,680,714412,771,289
)383,113,451()365,803,430(فو�تير �إنجاز

29,877,28429,657,838

وهي تمثل مبالغ م�ستحقة من عمالء عن عقود �أعمال قيد �لتنفيذ و�لتي لم يتم �إ�سد�ر فو�تير بقيمتها, وعليه فهي تعتبر مبالغ لم ينق�سي 
تاريخ ��ستحقاقها ولم تنخف�ص قيمتها.

�إن �لعقود قيد �لتنفيذ مقومة بالعمالت �لتالية:

20162015

26,513,11024,596,309دينار كويتي
2,142,2623,544,617دولر �أمريكي
1,221,9121,516,912عمالت �أخرى

29,877,28429,657,838

9.       مدينون جتاريون واأر�صدة مدينة اأخرى

20162015

41,404,69434,900,274�أر�سدة تجارية مدينة
)1,178,071()4,178,071(ناق�ساً: مخ�س�ص ديون م�سكوك فـي تح�سيلها

37,226,62333,722,203
6,917,0307,152,460محتجز�ت على عقود

1,482,3721,397,224دفعات مقدمًا لمقاولين من �لباطن
1,089,134763,289مدفوعات مقدمًا

876,438453,322مدينون �آخرون
47,591,59743,488,498
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

�أر�سدة ق�سيرة �لأجل وت�ستحق  �أنها  �لعادلة حيث  �إن �لقيمة �لدفترية للمدينين �لتجاريين و�لأر�سدة �لمدينة �لأخرى ت�ساوي تقريبًا قيمها 
خالل �سنة و�حدة.

�إن �أر�سدة �لمدينين �لتجاريين �لتي لم يم�سي على تاريخ ��ستحقاقها �أكثر من �سهر تعتبر �أر�سدة لم ينق�سي تاريخ ��ستحقاقها ولم تنخف�ص 
دينار   14,881,085 قيمتها  تنخف�ص  ولم  ��ستحقاقها  تاريخ  يم�سي  لم  �لتي  �لمدينة  �لأر�سدة  بلغت   ,2016 دي�سمبر   31 في  كما  قيمتها. 
كويتي )2015: 16,196,592 دينار كويتي(, كما بلغت �أر�سدة �لمدينين �لتجاريين �لتي �نق�سى تاريخ ��ستحقاقها ولكن لم تنخف�ص قيمتها 

22,345,538 دينار كويتي )2015: 17,525,611 دينار كويتي(.

فيما يلي �لتحليل �لعمري للمدينين �لتجاريين:

20162015

8,889,8154,914,268من �سهر وحتى 3 �أ�سهر
1,791,5562,668,061�أكثر من 3 �أ�سهر وحتى 6 �أ�سهر

3,581,963779,249�أكثر من 6 �أ�سهر وحتى �سنة
8,082,2049,164,033�أكثر من �سنة

22,345,53817,525,611�لمجموع

كما في 31 دي�سمبر 2016, بلغت �أر�سدة �لمدينين �لتجاريين �لتي �نق�سى تاريخ ��ستحقاقها و�نخف�ست قيمتها 4,178,071 دينار كويتي 
)2015: 1,178,071 دينار كويتي(. 

فيما يلي �لحركة على مخ�س�ص �لديون �لم�سكوك في تح�سيلها �لخا�ص بالمجموعة:
20162015

1,178,0711,178,071في 1 يناير 
-3,000,000مخ�س�ص خالل �ل�سنة 

--مخ�س�سات �نتفي �لغر�ص منها
4,178,0711,178,071فـي 31 دي�سمبر

�إن �لمدينين �لتجاريين و�لأر�سدة �لمدينة �لأخرى مقّومة بالعمالت �لتالية:

20162015

45,266,23141,797,550دينار كويتي
1,715,2491,000,786دولر �أمريكي
610,117690,162عمالت �أخرى

47,591,59743,488,498
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

10.       نقد واأر�صدة لدى البنوك
20162015

119,70873,515نقد بال�سندوق
3,742,8862,564,912�أر�سدة لدى �لبنوك

1,750-ود�ئع لدى �لبنوك
3,862,5942,640,177نقد ونقد معادل في بيان �لتدفقات �لنقدية 

458,131693,674ود�ئع لدى �لبنوك باآجال ��ستحقاق �أ�سلية تتجاوز ثالثة �أ�سهر من تاريخ �لقتناء 
4,320,7253,333,851نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك 

�إن �لقيمة �لدفترية للنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك تقارب قيمتها �لعادلة.

�إن �لود�ئع لدى �لبنوك محتفظ بها كود�ئع هام�سية مقابل ت�سهيالت خطابات �سمان من بنوك تجارية محلية.

�إن �لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك مقّومة بالعمالت �لتالية:

20162015

3,038,6672,179,351دينار كويتي
1,131,0471,057,502دولر �أمريكي
151,01196,998عمالت �أخرى

4,320,7253,333,851

 11.     راأ�س املال

2016, قرر �لم�ساهمون زيادة ر�أ�ص مال �ل�سركة �لأم �لم�سرح به من  28 �أبريل  في �جتماع �لجمعية �لعمومية غير �لعادية �لمنعقد بتاريخ 
17,165,859 دينار كويتي مكونًا من 171,658,588 �سهم بقيمة ��سمية 100 فل�ص لل�سهم �لو�حد �إلى 18,024,152 دينار كويتي مكونًا من 

180,241,517 �سهما بقيمة ��سمية 100 فل�ص لل�سهم �لو�حد. 

 في �جتماع �لجمعية �لعمومية �ل�سنوي للم�ساهمين و�لمنعقد في 28 �أبريل 2016, تم �عتماد �لبيانات �لمالية �لمجمعة و�لمدققة لل�سنة 
858,239 دينار كويتي )31 دي�سمبر  5 فل�ص لكل �سهم, باإجمالي مبلغ  �أرباح نقدية بقيمة  2015, و�عتماد توزيع  31 دي�سمبر  �لمنتهية في 
2014: تم �عتماد توزيع �أرباح نقدية بقيمة 5 فل�ص لكل �سهم, باإجمالي مبلغ 858,239 دينار كويتي( وذلك �إلى �لم�ساهمين �لم�سجلين كما في 

تاريخ �لجمعية �لعمومية �ل�سنوية. بالإ�سافة �إلى ذلك تم �عتماد توزيع �أ�سهم منحة بمقد�ر 5 �أ�سهم لكل 100 �سهم باإجمالي عدد 8,582,929 
�سهم باإجمالي مبلغ 858,293 دينار كويتي )31 دي�سمبر 2014: ل �سيء( وذلك �إلى �لم�ساهمين �لم�سجلين في تاريخ �عتماد توزيع �أ�سهم 

�لمنحة من قبل �لجهة �لرقابية. 

وعليه, بلغ ر�أ�ص مال �ل�سركة �لأم �لم�سرح به و�لم�سدر و�لمدفوع بالكامل 18,024,152 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2016، مكونًا من 
180,241,517 �سهم بقيمة 100 فل�ص لكل �سهم, وهو ما تم �لتاأ�سير عليه في �ل�سجل �لتجاري بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة بتاريخ 22 مايو 2016 

)31 دي�سمبر 2015: 171,165,859 دينار كويتي مكونًا من 171,658,588 �سهم بقيمة 100 فل�ص لل�سهم �لو�حد(.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

توزيعات مقترحة 

تاريخ  في  كما  �لم�سجلين  �لم�ساهمين  �سهم على  لكل  فل�ص   10 بقيمة  نقدية  بتوزيعات  �لم�ساهمين,  بمو�فقة  رهنًا  �لإد�رة,  �أو�سى مجل�ص 
�جتماع �لجمعية �لعمومية �ل�سنوي. لم يتم تعديل �لبيانات �لمالية لتعك�ص �أثر هذه �لتوزيعات, نظرً� لأنها ما ز�لت رهًنا بمو�فقة �لم�ساهمين 

في �جتماع �لجمعية �لعمومية �ل�سنوي.  

12.     الحتياطيات

اأ. الحتياطي القانوين

�إلى  �ل�سنة  10 % من �سافي ربح  �لأم وتعديالته �لالحقة, تم تحويل  لل�سركة  �لأ�سا�سي  2016 و�لنظام  ل�سنة   1 �ل�سركات رقم  لقانون  وفقًا 
�لأم  �ل�سركة  مال  ر�أ�ص  من   %  50 �لقانوني  �لحتياطي  ر�سيد  ي�سل  عندما  �لتحويل  هذ�  وقف  �لإد�رة  لمجل�ص  يجوز  �لقانوني.  �لحتياطي 
�لمدفوع. يمكن ��ستخد�م �لحتياطي �لقانوني فقط من �أجل توزيعات على �لم�ساهمين ت�سل بحد �أق�سى �إلى 5 % في �ل�سنو�ت �لتي ل ت�سمح 

فيها �لأرباح �لمرحلة بتاأمين هذ� �لحد.

ب. الحتياطي العام

وفقًا للنظام �لأ�سا�سي لل�سركة �لأم, يجوز تحويل 10 % من ربح �ل�سنة قبل �ل�ستقطاعات �إلى �لحتياطي �لعام. يجوز لل�سركة �لأم وقف هذ� 
�لتحويل �ل�سنوي وفقًا لقر�ر �لجمعية �لعمومية للم�ساهمين بناًء على �قتر�ح مجل�ص �لإد�رة. �قترح مجل�ص �لإد�رة تحويل 10 % من �سافي 

�لربح �إلى �لحتياطي �لعام ل�سنة 2016 )2015: 10 %(.

13.     مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

تتخذ �لمجموعة مخ�س�سًا لمكافاأة نهاية �لخدمة لموظفيها وفقًا لعقود �لعمل وقانون �لعمل �لكويتي. 
�إن �لحركة على ر�سيد مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين هي كما يلي: 

20162015

10,656,4089,585,319كما في 1 يناير 
2,776,5532,329,598مخ�س�ص خالل �ل�سنة

)1,258,509()765,858(مدفوع خالل �ل�سنة
12,667,10310,656,408كما في 31 دي�سمبر 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

14.    دائنون جتاريون واأر�صدة دائنة اأخرى

20162015

10,804,1308,304,785د�ئنون تجاريون
2,517,8131,846,394محجوز �سمان

4,533,1233,550,419م�ستحق للموظفين 
785,443795,397د�ئنو توزيعات 

16,917,4278,273,994دفعات مقدمة من عمالء
24,289,51730,403,882م�سروفات م�ستحقة

59,847,45353,174,871

�إن �لقيمة �لدفترية لأر�سدة �لد�ئنين تعادل تقريبًا قيمتها �لعادلة حيث �أنها �أر�سدة ق�سيرة �لأجل وت�ستحق خالل �سنة و�حدة.

�إن �لد�ئنين �لتجاريين و�لأر�سدة �لد�ئنة �لأخرى مقّومة بالعمالت �لتالية:

20162015

58,710,64252,513,513دينار كويتي
140,154247,460دولر �أمريكي
996,657413,898عمالت �أخرى

59,847,45353,174,871

15.     م�صتحق للبنوك

20162015

متـداول
12,895,77014,940,478�سحب بنكي على �لمك�سوف

5,205,5186,385,250قرو�ص لأجل
4,483,0095,095,137دفعة مقدمة مقابل �سند�ت �إذنية

2,279,228993,796د�ئنو وكالة
24,863,52527,414,661

غيـر متـداول
800,0002,965,250قرو�ص لأجل

3,616,5302,367,826د�ئنو وكالة
4,416,5305,333,076

29,280,05532,747,737�إجمالي �لم�ستحق للبنوك

�إن عمليات �ل�سحب �لبنكي على �لمك�سوف مقّومة بالدينار �لكويتي وت�سدد عند �لطلب. �إن معدل �لفائدة �لفعلي كما في 31 دي�سمبر 2016 
يبلغ 4.25 % )2015: 4.19 %( �سنوياً.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

تت�سمن �لقرو�ص لأجل �لتالي:

ت�سهيالت قر�ص بالدينار �لكويتي بمبلغ 4,467,518 دينار كويتي )31 دي�سمبر 2015: 6,300,000 دينار كويتي( من بنوك محلية. �إن  ●
معدل �لفائدة �لفعلي على هذه �لقرو�ص كما في 31 دي�سمبر 2016 يبلغ 4.49 % )31 دي�سمبر 2015: 4.42 %( �سنويًا.

ت�سهيالت قر�ص بالدولر �لأمريكي بمبلغ 1,538,000 دينار كويتي )2015: 3,050,500 دينار كويتي( من �أحد �لبنوك �لأجنبية. �إن  ●
هذه �لت�سهيالت ب�سمان رهن �سلبي على �أ�سول �لمجموعة. �إن معدل �لفائدة �لفعلي على هذ� �لقر�ص لأجل كما في 31 دي�سمبر 2016 

يبلغ 4.89 % )2015: 4.32 %( �سنويًا.

فيما يلي تحليل ��ستحقاق �لقرو�ص لأجل كما في تاريخ بيان �لمركز �لمالي �لمجمع:

20162015

5,205,5186,385,250حتى �سنة و�حدة 
800,0002,085,250من �سنة �إلى �سنتين

880,000-�أكثر من �سنتين
6,005,5189,350,500

تمثل �لدفعات �لمقدمة مقابل �سند�ت �إذنية ت�سهيالت بالدينار �لكويتي ممنوحة من قبل بنوك تجارية محلية. بلغت معدلت �لفائدة  ●
�لفعلية لتلك �لت�سهيالت كما في 31 دي�سمبر 2016 ن�سبة 4.5 % )31 دي�سمبر 2015: 4 %( �سنويًا. 

يمثل د�ئنو �لوكالة ت�سهيالت �ئتمانية بالدينار �لكويتي ممنوحة من قبل بنك �إ�سالمي محلي, ومن �سمنها د�ئني وكالة بمبلغ 4,395,758  ●
دينار كويتي )31 دي�سمبر 2015: 2,865,960 دينار كويتي( ب�سمان رهن �أر�ص ومبنى ب�سافي قيمة دفترية تبلغ 7,259,769 دينار 
كويتي )31 دي�سمبر 2015: 4,956,365 دينار كويتي(. تر�وحت �لتكلفة �لفعلية لد�ئني �لوكالة كما في 31 دي�سمبر 2016 من 3.75 % 

�إلى 4.25 % )31 دي�سمبر 2015: تر�وحت من 3.75 % �إلى 4.25 %( �سنويًا.

فيما يلي تحليل ��ستحقاق د�ئنو �لوكالة كما في تاريخ بيان �لمركز �لمالي �لمجمع:

20162015

2,279,228993,796حتى �سنة و�حدة 
794,637498,134من �سنة �إلى �سنتين

2,821,8931,869,692�أكثر من �سنتين
5,895,7583,361,622

�إن �لقيمة �لعادلة للقرو�ص لأجل ت�ساوى قيمتها �لدفترية, نظرً� لأنها محملة بمعدلت فائدة ت�ساوى تقريبًا معدلت �لفائدة �لحالية في �ل�سوق.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

16.     تكلفة املبيعات

20162015

30,838,84047,453,371مو�د
31,724,20127,137,259عمالة

30,413,20214,306,520م�ساريف مقاولين من �لباطن
15,159,03919,147,233م�ساريف تاأجير معد�ت وم�ساريف ت�سغيلية

5,174,5905,191,419��ستهالك
882,874682,684م�ساريف بنكية

917,3881,073,790�أخرى
115,110,134114,992,276

17.     م�صاريف عمومية واإدارية

20162015

4,262,1803,887,547تكاليف موظفين
62,07462,074�إيجار

110,529119,593��ستهالك
650,805554,967�أخرى

5,085,5884,624,181

18.     اإيرادات ا�صتثمارات

20162015

102,698136,931توزيعات نقدية م�ستلمة
)1,844()1,523(�أتعاب �إد�رة مدفوعة

101,175135,087

19.     معامالت مع اأطراف ذات �صلة

�أبرمت �لمجموعة معامالت مع �أطر�ف ذ�ت �سلة وفقًا لل�سروط �لمعتمدة من قبل �لإد�رة. �إن �لمعامالت و�لأر�سدة مع �لأطر�ف ذ�ت �ل�سلة 
)بالإ�سافة �إلى ما تم �لإف�ساح عنه في �لإي�ساحات �لأخرى( هي كما يلي:

20162015

مكافاآت موظفي �لإد�رة �لرئي�سيين
268,614258,519رو�تب ومز�يا موظفين �أخرى ق�سيرة �لأجل 

26,47551,638مكافاآت نهاية �لخدمة للموظفين
352,434241,022مز�يا �أخرى 

647,523551,179
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

20.     ربحية ال�صهم

تتمثل ربحية �ل�سهم في �سافي ربح �ل�سنة مق�سومًا على �لمتو�سط �لمرجح لعدد �لأ�سهم �لعادية �لقائمة خالل �ل�سنة كما يلي:

20162015

6,330,7364,658,725�سافـي ربح �ل�سنة
180,241,517180,241,517�لمتو�سط �لمرجح لعدد �لأ�سهم �لعادية �لقائمة خالل �ل�سنة

35.1325.85ربحية �ل�سهم )فل�ص(

في �ل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2015, بلغت ربحية �ل�سهم 27.14 فل�ص وذلك قبل تعديل عدد �لأ�سهم باأثر رجعي بعد توزيعات �لأ�سهم. 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
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.

21. قطاعات الأعمال
 .1 تتمثل �لمجموعة في ثالثة �أق�سام ت�سغيلية رئي�سية وهي �ل�سناعية و�لنفط و�لغاز, وحو�ص �ل�سفن, و�لأعمال �لبحرية كما هو مبين في �إي�ساح 

تتم جميع �لعمليات د�خل �لكويت وفيما يلي عر�ص للمعلومات �لمالية لقطاعات �لأعمال:

ف دينــار كويتــي
املبالــغ بالألــ

ط والغاز
ال�صناعية والنف

حو�س ال�صفن
اأعمال بحرية

املجموع

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

�إير�د�ت �لقطاع
90,724

85,365
13,236

14,499
26,725

25,913
130,685

125,777
مجمل ربح �لقطاع

10,027
5,125

3,720
3,647

1,827
2,013

15,574
10,785

�إير�د�ت غير موزعة
469

546
م�سروفات غير موزعة

)9,712(
)6,671(

ربح ال�صنة
6,331

4,660

املوجودات
ممتلكات و�آلت ومعد�ت

43,289
36,097

5,691
5,313

3,440
3,638

52,420
45,048

ممتلكات و�آلت ومعد�ت غير موزعة
3,086

3,242
55,506

48,290
 

 
موجود�ت �أخرى

61,258
46,530

4,149
15,409

20,761
21,846

86,168
83,785

موجود�ت �أخرى غير موزعة
6,025

4,696
92,193

88,481
مجموع �لموجود�ت

147,699
136,771

�لمطلوبات
47,674

33,994
7,767

8,561
12,563

15,983
68,004

58,538
�لمطلوبات غير �لموزعة

33,791
38,041

مجموع �لمطلوبات
101,795

96,579

�إنفاق ر�أ�سمالي
10,691

12,409
895

201
290

468
11,876

13,078
�إنفاق ر�أ�سمالي غير موزع

638
884

12,514
13,962

��ستهالك
3,965

3,937
582

562
486

524
5,033

5,023
��ستهالك غير موزع

252
288

5,285
5,311
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

22.     اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوي

تم �عتماد �لبيانات �لمالية �لمجمعة للمجموعة لل�سنة �لمنتهية في 31 دي�سمبر 2015 في �جتماع �لجمعية �لعمومية �ل�سنوي للم�ساهمين 
�لمنعقد بتاريخ 28 �أبريل 2016.
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اإي�صاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�صنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2016
)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

23.     املطلوبات املحتملة واللتزامات الراأ�صمالية
20162015

املطلوبات املحتملة
53,005,65048,205,815خطابات �سمان

اللتزامات الراأ�صمالية
7,982,5639,716,086�عتماد�ت م�ستندية
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)عامة(  �ص.م.ك  �ل�سفن  وبناء  �لثقيلة  �لهند�سية  �ل�سناعات  �سركة 
و�لتوريد  �لهند�سة  مقاولت  مجال  في  ر�ئدة  �سركة  )هاي�سكو( 
خدمات  بتوفير  وتقوم  �لكويت  دولة  في   ) �سي  بي  �إي   ( و�لإن�ساء 
وتقطير  �لطاقة  ومحطات  و�لغاز  �لنفط  �إن�ساء�ت  لقطاعات  متنوعة 
وتحلية �لمياه, و�لم�سافي و�ل�سناعات �لبتروكيماوية وت�سنيع �أجهزة 
�لمعالجة و�لإن�ساء�ت �لمدنية وبناء و�إ�سالح �ل�سفن و�لحفر �لبحري  

و�لإن�ساء�ت �لبحرية و�ل�سيانة  �ل�سناعية.

�إلتز�مها تجاه عمالئها من خالل ما  �ل�سركة على مدى  وقد برهنت 
تتميز به من مطابقة منتجاتها للمعايير و�لأنظمة �لقيا�سية �لعالمية 
�لدولية  �لمنظمة  �سهادة  على  بح�سولها  هاي�سكو  وتفخر  للجودة 
�ل�سحة  �إد�رة  معايير  و�سهادة   9001:2008 �آيزو  �لقيا�سي  للتوحيد 

و�ل�سالمة �لمهنية -�أوه�سا�ص 18001:2007 

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 ●

لالإن�ساء�ت  ● �لخليج  �سركة  خالل  )من  و�لبحرية  �لمدنية  �لعمليات 
و�لأعمال �لبحرية  و�لمقاولت �لعامة �ص.م.ك( )مقفلة ( �سركة تابعة

اإن�صاءات النفط والغاز 
تاأ�س�ص قطاع عمليات �لنفط و�لغاز فـي عام 1982م  من منطلق تو�سيع 
وتنويع �أن�سطة �ل�سركة فـي قطـاعات �لنفــط و�لغـاز و�لبتروكيمـاويات 
و�لطاقة وتحلية �لمياه, وتغطي خدماتها مجموعة متنوعة من �لعمالء 
�لخبر�ت  على  خا�ص  ب�سكل  �لتركيز  مع  �لم�ساريع  من  و��سع  ومجال 

و�لقدر�ت و�لجودة لكافة �لمهام �لهند�سية و�لإد�رية .

الأن�صطة فـي �صطور 
العمليات امليكانيكية 

خطوط التدفق 

نبذة عن هاي�صكو

عمليات النفط والغاز

خطوط اأنابيب التدفق
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خو��ص  وفح�ص  �لميد�ني  �لم�سح  �أعمال  بتنفيذ  هاي�سكو  تقوم 
�لتخطيط  باأعمال  وتقوم  وت�سغيلها,  �لتدفق  خطوط  وتركيب  �لموقع 
و�لإختبار  و�لفح�ص  و�لت�سنيع  و�لإ�سر�ف  �لمو�د  وتوفير  و�لتوريد�ت 
لخطوط �لتدفق لأنابيب �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  في  و��سعة  خبرة  من  لديها  بما  هاي�سكو  تفخر 
و�أن  �لكويت,  في  �لأنابيب  خطوط  بم�ساريع  و�لإن�ساء�ت  و�لتوريد�ت 
�لخبرة  لديها  و�ل�سركة  �أ�سا�سي.  يعد ركن  �ل�سالمة  بقو�عد  �لتز�مها 
م�سروع  �أنجزت  وقد  �لقطر,  كبيرة  �لأنابيب  خطوط  �إن�ساء�ت  في 
من  كم   200 بطول  �لكبريت  �لمنخف�ص  للوقود  �لباطن  من  عقد 
من  كم   600 بطول  �أنابيب  وخط  بو�سة   48 قيا�ص  �لأنابيب  خطوط 
�لكويت,  نفط  �سركة  ل�سالح  بو�سة   56 قطر  حتى  �لأحجام  مختلف 
و�أنجزت م�سروع خط �أنابيب �آخر رئي�سي  لتوفير �لخدمات �لهند�سية 
بو�سة   2X20 قيا�ص  �أنابيب  لخط  و�لت�سغيل  و�لإن�ساء�ت  و�لتوريد�ت 
�سخ  �لثقيل من محطة  �لوقود  نفط  لنقل  منهما  لكل  كم   120 بطول 
م�سفاة ميناء �لأحمدي �إلى محطة �لدوحة لتوليد �لطاقة �لكهربائية 

ل�سالح وز�رة �لكهرباء و�لماء .

نظام  �إن�ساء  لم�سروع  �لباطن  من  عقد  بتنفيذ  هاي�سكو  حاليًا  تقوم 
مجمع خط �أنابيب رئي�سي مت�سعب لنقل �لنفط من �لعديد من �لآبار 
نفط  �سركة  ل�سالح  و31  و30   29 �أرقام  تجميع  مر�كز  ثالثة  �إلى 
�لتجميع  لمر�كز  �أنابيب  خط  �سبكة  �سيوفر  �لم�سروع  وهذ�  �لكويت, 

�لثالثة لتحويل �ل�سو�ئل من عدة �آبار في �سمال �لكويت.

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 في �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  �لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة و�لت�سغيل و�لتركيب و�لم�ساعدة 

وخالفه.

خطوط الأنابيب

املعامل
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العمليات المدنية 

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

�لمدنية و�ل�سناعية و�لبنية �لتحتية.

�لخنادق  و�إن�ساء  و�لردم  �لحفر  �أعمال  �لمدنية  �لأعمال  نطاق  يغطي 
وحتى �إن�ساء �لطرق و�أعمال �لأ�سفلت, وكذلك �إن�ساء كافة �أنو�ع �لمباني 
و�لمر�فق  �لمعالجة  ومحطات  �لفرعية  و�لمحطات  �لتحكم  لغرف 
و�لدّو�رة  �ل�ساكنة  لالأجهزة  �لأ�سا�سات  من  �لمختلفة  �لأنو�ع  و�إن�ساء 

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

العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة 

�لكهربائية  �لهند�سة  في خدمات   معتمدة  ر�ئدة  �سركة  هاي�سكو  تعد 
في  �لخدمات  هذه  من  و��سع  نطاق  بتوفير  وتقوم  �لدقيقة  و�لأجهزة 
مجالت �لتركيب و�لمعايرة و�لت�سالت و�ل�سيانة و�إ�سالح �لأعطال 

و�لفح�ص وخدمات ما قبل �لت�سغيل و�لت�سغيل �لنهائي.

�لنفط  لم�ساريع  و�ل�سيانة  للت�سغيل  �لأ�سا�سية  و�لحلول  �لدعم  وتوفر 
و�لأجهزة  �لكهرباء  ق�سم  ويد�ر  �ل�سناعة,  و�لطاقة في مجال  و�لغاز 
�لدقيقة من قبل مجموعة من �لمهند�سين و�لفنيين �لموؤهلين بدرجة 
بو��سطة  متناهية  بدقة  �لأعمال  �أنو�ع  كافة  لتنفيذ  وكفاءة  عالية 
تطورً�.  �لأكثر  و�لآلت  و�لأجهزة  بالمعد�ت  �لمجهزة  هاي�سكو  مر�فق 

ولديها خبرة كبيرة في �لم�ساريع �لإن�سائية �لكبرى �لخا�سة بالأعمال 
�لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة و�أنظمة  �لحماية �لكاثودية .

عمليات �صهاريج التخزين 

�لناجحة  و�لتركيبات  �لت�سنيع  مجال  في  �لخبرة  من  عقود  ح�سيلة 
ل�سهاريج �لتخزين فاإن هاي�سكو قادرة على ت�سنيع �سهاريج �لتخزين 
�لوحيدة  �لكويتية  �ل�سركة  هاي�سكو  تعد  �ليوم  �لمعقد.  �لت�سنيع  ذ�ت 
�لحائزة على �عتماد �سركة نفط �لكويت لم�ساريع �لهند�سة و�لتوريد 
و�لإن�ساء لأعمال ت�سنيع �سهاريج �لتخزين حتى �سعة 500 ألف برميل, 
ولديها مر�فق د�خلية متكاملة لإنجاز كافة م�ساريع �لت�سطيب و�لت�سليم 

العمليات املدنية

العمليات الكهربائية والأجهزة الدقيقة

عمليات �سهاريج التخزين
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�لتف�سيلية  �لهند�سية  و�لأعمال  �لت�سميم  �أعمال  من  بدءً�  �لنهائي 
�إقامة موقع �لإن�ساء,  �أعمال  �ألو�ح �لخز�نات وحتى  و�لتوريد وت�سنيع 
و�لتو�سيالت  لالأنابيب  �لد�خلية  و�لتو�سيالت  �لتركيب  و�أعمال 

�لكهربائية و�لأجهزة �لدقيقة و�أعمال �لطالء و�لح�سو�ت و�لتغيلف .

�إن �لمقايي�ص �لدولية �لمتبعة هي �أيه بي �آي 650 و�أيه بي �آي 620 �أو 
ما يعادلها من كافة �لمقايي�ص �لمعيارية ذ�ت �ل�سلة مثل �أيه دبليو �إ�ص   
�أيه 1 و�أيه �إ�ص �إم �إي   �آي �أك�ص وغيرها, �إ�سافة �إلى �لمعايير �ل�سويدية  

لإعد�د وتجهيز �لأ�سطح للطالء و�لتغليف و�لح�سو�ت.

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�سركة نفط �لكويت و�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية 
�لبتروكيماويات  �سناعة  و�سركة  �لخليج  لنفط  �لكويتية  و�ل�سركة 
و�سركة �إيكويت و�لعمليات �لم�ستركة, وقد �كت�سب فريق عمل �ل�سيانة 
�لخدمات   في  عالية  و�حتر�فية  ومهار�ت  كبيرة  خبرة  �ل�سناعية 
�لمقايي�ص  ذ�ت  �لفنية  و�لحلول  �لدعم  وتوفير  �لمتكاملة  �ل�سناعية  

�لعالية للجودة و�ل�سالمة بطريقة �لتكلفة �لفّعالة .

عمليات ال�صيانة 

�لكبرى  �لنفط  حقول  مر�فق  �سيانة  في  عالية  قدرة  ذ�ت  هاي�سكو 
ومختلف �أعمال �لعزل و�لتك�سية ومعالجة �لرو��سب �لنفطية  وخالفه, 
وهي موؤهلة لأد�ء خدمات مثل �سيانة و�إ�سالح �أعطال �لأجهزة �لدّو�رة 
و�لثابتة و�لمبادلت �لحر�رية ذ�ت �لنوع �ل�سدفي و�لأنبوبي و�للوحي, 

�أنو�ع  كافة  �إعمار  و�إعادة  و�إ�سالح  �لهو�ء  و�سو�غط  �لتنقية  ووحد�ت 
�أجهزة  و�إ�سالح  �لمحركات  و�أجز�ء  �لثقيلة  و�لمحركات  �ل�سمامات 
�لمعقدة  لالأجز�ء  �لمتخ�س�سة  �لخر�طة  و�أعمال  �لثقيلة  �لتبريد 
�أعمال  �لليزر, كما تقوم هاي�سكو بكافة  باأ�سعة  �آلت تعمل  با�ستخد�م 
�لكاملة,  �لم�سئولية  و�لوحد�ت مع تحمل  للم�سانع  �لرئي�سية  �لإغالق 
�لعاملة من  �لأيدي  بتوفير  �ل�سناعية كذلك  �ل�سيانة  وتقوم عمليات 
�لمتخ�س�سين و�لفنيين و�لإد�ريين ل�سركة �لبترول �لوطنية �لكويتية 
�إ�ستجابة  يتطلب  �لذي  �ل�سناعي  بالقطاع  �لم�ستركة,  و�لعمليات 
طو�ل  �ساعة   24 مد�ر  على  متو�جد  �لخبرة  ذو  فريقنا  �إن  �سريعة, 
�لأ�سبوع مع �سمان �لحفاظ على �ل�سالمة و�لفاعلية و�لجودة وبتكلفة 

منخف�سة.

عمليات محطات الطاقة 

ال�سيانة ال�سناعية

عمليات ال�سيانة

عمليات حمطات الطاقة
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من خالل �لخبرة �لكبيرة في ت�سغيل و�سيانة محطات �لطاقة وتوفر 
�أ�سطول متنوع من �لمعد�ت تقوم هاي�سكو باإنجاز كافة �أعمال �ل�سيانة 
خدمات  على  �لعمليات  هذه  وت�سمل  موقعها,  في  �لطاقة  لمحطات 
متنوعة مثل عمليات �لإغالق �لرئي�سية لل�سخانات وعمليات �لتنظيف 
�أد�ء  �إعمار �لتوربينات �لبخارية و�لغازية وتح�سين  �لكيميائي و�إعادة 
و�لكهربائية  �لميكانيكية  �لخدمات  وتوفير  لل�سخانات,  �لإحتر�ق 
�لمياه  تقطير  وحد�ت  و�سيانة  �لتحكم  و�أجهزة  �لدقيقة  و�لأجهزة 
�لهو�ء  و�سو�غط  �لوقود  �سخ  ومحطات  �لكربنة,  �إعادة  ومحطات 
و�لم�سخات ومر�فق تقطير �لمياه ومر�فق ماآخذ �لمياه ومر�وح �لتهوية 
ودفع �لهو�ء, و�سيانة و�إعادة تغليف �أنابيب �لمبادلت �لحر�رية ذ�ت 
و�لمكثفات  �لمروحية  و�لمبرد�ت  و�للوحي  و�لأنبوبي  �ل�سدفي  �لنوع 
و�لأن�سطة  �لجو�نب  كافة  خدماتنا  وتغطي  وخالفه,  �لهو�ء  ومبرد�ت 
ومعتمدة  وفعالة  �آمنة  بطريقة  �لطاقة  محطات  لت�سغيل  �ل�سرورية 

وباأف�سل �لأ�ساليب �لأقت�سادية.

�لآلت.  باأحدث  مجهزة  �ساملة  د�خلية  �سيانة  ور�سة  هاي�سكو  تمتلك 
�أجز�ء  مثل  �لدّو�رة  �لثقيلة  �لمكائن  قطع  مع  �لتعامل  ولغر�ص 
�لثقيلة  �لآلت  باأحدث  مجهزة  ور�سة  �إن�ساء  تم  فقد  �لتوربينات, 
�لخم�ص  �لمحاور  ذ�ت  �لتثقيب  و�آلت  �لر�أ�سية  خر�طة  �آلت  وتركيب 
في  نوعها  من  �لأعلى  �لقدرة  ذ�ت  �لليزر  باأ�سعة  تعمل  �لتي  �لأفقية 

�ل�سرق �لأو�سط.

عمليات الت�صنيع 

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

لعمالئها �لخدمات �لمتطّورة .

نقاط هامة: 

لأنو�ع  ع  كم�سنِّ �لمعتمدة  �لوحيدة  �لكويتية  �ل�سركة  هاي�سكو  تعد 
�ل�سخانات �لتي تعمل بطريقة �لإ�ستعال �لغير مبا�سر للزيت .

�أحدث  با�ستخد�م  �لهند�سية  و�لأعمال  �لت�سميم  �أعمال  في  قدر�ت 
 COMPRESS, PVElite, TEKLA V20, بر�مج �لحا�سب �لآلي مثل
 STADD PRO V8i, Raptor, EPCPROMAN, Iso-Builder

 Piping, RAMP Piping, AUTOCAD, G-Star, LANTEK

Expert Cut II Plus and Cut Logic 1D

مرافق داخلية م�صتقلة للفح�س بدون اإتالف ومرافق 
اإختبار المواد.

 ISO �لجودة  �إد�رة   نظام  �سهادة  على  �ل�سركة  حيازة  �إلى  بالإ�سافة 
وفقًا  �لمهنية  و�ل�سالمة  �ل�سحة  �إد�رة  نظام  و�سهادة    9001:2008

هاي�سكو  لدى  �لعمل  ور�ص  فاإن   OHSAS 18001:2007 لمعايير 
�إيه   ( �لميكانيكيين  للمهند�سين  �لأمريكية  �لجمعية  قبل  معتمدة من 

�إ�ص �إم �إي ( و�لمجل�ص �لوطني لفح�ص �ل�سخانات و�أوعية �ل�سغط.

�آر على  بي  و�إن  بي  وبي  و�إ�ص   2 ويو  يو  �أختام  بو�سع  هاي�سكو مفو�سة 
�أيه بي  �أيه بي �آي �لأحادية على وحد�ت �لف�سل )  منتجاتها وعالمة 
�آي – 12 جي ( و ) �أيه بي �آي – 12 دي و 12 �إف ( ل�سهاريج �لتخزين.

عمليات الت�سنيع
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�ل�سغط  �أوعية  مثل  �لمنتجات  من  متكاملة  مجموعة  هاي�سكو  توفر 
�لإن�سائية,و�أجهزة  للهياكل  �ل�سناعية  و�لنماذج  �لمتخ�س�سة 
�لف�سل  ووحد�ت  �لت�سغيل  بما في ذلك وحد�ت مجموعات  �لمعالجة 
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�سدفي  �لنوع  من  �لحر�رية  و�لمبادلت 

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

العمليات التجارية 

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 
�لبحرية  �ل�سناعات  لقطاعات  �لمحلي  �ل�سوق  في  �لر�ئدة  �لعالمية 
لعمالئها  هاي�سكو  وتقدم  �لمياه,  وتحلية  و�لطاقة  و�لغاز  و�لنفط 
و�لمهارة  �لخبرة  حيث  من  لها  مناف�ص  ل  خدمات  �لمجال  هذ�  في 
�لتقنية و�لجودة �لعالية �لمعززة بخدمة ما بعد �لبيع بو��سطة �لكو�در 

�لم�ستركة لعمليات �لهند�سة و�ل�سيانة.

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

و�لإن�ساء.

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

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

خدمات الفح�س ورقابة الجودة

ومتطلبات  و�لقانونية  �لفنية  �لتعاقـدية  �لإلتــز�مات  لتحقيق  �سمــانًا 
باأعمال  هاي�سكو  لدى  �لجودة  �سبط  �إد�رة  تقوم  �لمهنية,  �ل�سالمة 
�لفح�ص وفقًا لأنظمة �لجودة �لعالمية, ومعتمــدة طبقــًا لمعايير �آيزو 

.)API – Q1( وفقًا للمو��سفـات �لقيا�سية �لعالمية )9001:2008(

�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.

العمليات التجارية

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

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

مختبر المعايرة 

خدمات  لتوفير  خا�سة  ب�سفة  هاي�سكو  لدى  �لمعايرة  مختبر  تاأ�س�ص 
خدماته  ليوفر  مت�سارع  ب�سكل  �لمختبر  وتطور  �لد�خلية,  �لمعايرة 
و�لمعايرة,  للفح�ص  و��سعة  خدمات  بتقديم  �أي�سًا  �ل�سركة  لعمالء 
و�أجهزة  عالية  بدرجة  موؤهلين  وفنيين  مهند�سين  �لمختبر  وي�سم 
�لمعايرة  خدمات  توفير  على  �لقدرة  يمنحه  وهذ�  متطورة  معايرة 
�لمعايرة  �أي�سًا خدمات  �لموقع, ويقدم  �أو  في  �لمختبر  �سو�ءً� د�خل 

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

 ISO �لجودة  �إد�رة  نظام  لمعايير  وفقًا  �لمعايرة  مختبر  يعمل 
  ISO – ICE 17025 �لدولي  للمقيا�ص  وفقًا  ومعتمد    9001:2008

. )A2LA( للجمعية �لأمريكية لعتماد �لمختبر�ت

خمترب املعايرة

خدمات الفح�ض و�سبط اجلودة
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قدرة  يعزز  �لعميقة  �ل�سويخ  ميناء  مياه  فى  �لمثالي  �لحو�ص  موقع 
هاي�سكو لإنجاز كافة �أعمال �إ�سالح وبناء �ل�سفن. 

�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 
�إد�رة  �إ�سر�ف  تحت  وتعمل  و�لمعد�ت,  �لأجهزة  باأحدث  مدعمة 

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

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

�إن هاي�سكو ك�سركة عالمية متخ�س�سة فى �إ�سالح وبناء �ل�سفن تهدف 
خالل  من  �لأو�سط  �ل�سرق  فى  �ل�سفن  و�إ�سالح  بناء  �أحو��ص  لريادة 

تجهيزها بالمعد�ت و�لتقنيات �لأكثر تطورً� مثل :

مو�د نظام �سقالت بحرية ●

�آلة خلط �لأ�سباغ بالهو�ء ●

جهاز تخري�ص بال�سفح �لبخاري ●

ماكينة بخ �لأ�سباغ بدون هو�ء ●

وحدة نفث بقدرة 500 وحدة �سغط متحركة ●

وحدة نفث بقدرة 500 وحدة �سغط ثابتة ●

ماكينة متنقلة لتحديد عالمات بارزة ●

جهاز تحليل نظام �لمبرد�ت ●

�آلة �إختبار �أجهزة �لإ�ست�سعار ●

ماكينة خر�طة بطول 1 متر ●

ماكينة لتعديل ��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 ●

ور�ض حو�ض بناء واإ�سالح ال�سفن

عمليات بناء واإ�صالح ال�صفن
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المرافق والخدمات:

حو�ص عائم بطول 190 متر ل�سفن ذ�ت حمولة 35000 طن ●

ر�فع متز�من يت�سع ل�سفن ذ�ت حمولة ت�سل �إلى 5000 طن ●

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

خم�سة ر�فعات بحمولت من 10-30 طن تغطي جميع مناطق �لحو�ص ●

�أعمال �لإ�سالح �لعائم لل�سفن و�لإ�سالح بمحاذ�ة �لر�سيف  ●

تح�سين وتحويل نوع �ل�سفن ●

بناء �ل�سفن �لمتخ�س�سة ●

�أعمال بناء �ل�سفن من �لحديد و�لألمونيوم  ●

● .)IMCA( أعمال �لغط�ص وخدمات تحت �لماء وفقًا لمعايير �لجمعية �لدولية للمقاولين �لبحريين�

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

�إ�سالح و�إعادة �إعمار محركات �لدفع �لنفاث �لبحري ●

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

احلو�ض العائم
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احلو�ض العائم
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بعد تطبيق برنامج �لخ�سخ�سة من قبل �لحكومة �لكويتية, �أ�سبحت 
وبناء  �لثقيلة  �لهند�سية  �ل�سناعات  ل�سركة  مملوكة  �لخليج  �سركة 

�ل�سفن �ص.م.ك )عامة( هاي�سكو.

للقيام  �لمدنية  �لإن�ساء�ت  �إد�رة  �ل�سركة  �أ�س�ست   1999 عام  فـي 
من  �لعديد  بتنفيذ  وقامت  �لتحتية,  �لبنية  و�أعمال  �لمدنية  بالأعمال 
�لم�ساريع �لإن�سائية �لمدنية, وعلى �إثرها تم ت�سنيف �ل�سركة بالدرجة 
�لأولى لالأعمال �لمدنية من قبل لجنة �لمناق�سات �لمركزية فـي دولة 

�لكويت.

و�لمقاولت  �لبحرية  و�لأعمال  لالإن�ساء�ت  �لخليج  �سركة  تاأ�س�ست 
دولة  حكومة  بين  م�ساركة   1975 عام  فـي  )مقفلة(  �ص.م.ك  �لعامة 
�لكويت و�سركة بال�ست نيد�م �لهولندية, لتلبية �لمتطلبات �لمتز�يدة 
على �أعمال �لحفر و�لتعميق �لبحري �سو�ء د�خل �أو خارج دولة �لكويت. 
�إذ بد�أت �ل�سركة �آنذ�ك �أعمال �لحفر �لبحري من خالل �أ�سطول من 
ومعد�ت  بحرية  وجر�فة  و�ل�سفط,  �لقطع  ذ�ت  �لبحرية  �لحفار�ت 
م�ساحبة, وقد تركزت �أعمال �ل�سركة فـي م�ساريع �لحفر �لكبرى فـي 
�لكويت. فـي عام 1980 تو�سعت �أن�سطة �ل�سركة لت�سمل �أن�سطة �أخرى 

فـي مجال �لمقاولت و�لإن�ساء�ت �لبحرية.

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

الأعمال البحرية والإن�سائية ملاآخذ مياه البحر يف حمطة الزور لتوليد الطاقة الكهربائية
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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 �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 ●

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  ●

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

�لمملكة �لعربية �ل�سعودية  ●

دولة قطر ●

�سلطنة عـمان  ●

جمهورية �لعر�ق ●

م�سروع اإن�ساء واإجناز و�سيانة مارينا وكا�سر اأمواج لنادي �سباط ال�سرطة يف منطقة اأبو احل�سانية
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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  

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

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

● )ISO 9001 : 2008( حا�سلة على �سهادة �لجودة

● )OHSAS 18001 : 2007( حا�سلة على �سهادة �ل�سالمة �لمهنية

املوارد :
املعدات البحرية :

لدى ال�صركة اأ�صطوًل من المعدات البحرية يتاألف من : 

معد�ت حفر و تجريف وتعميق قاع �لبحر ●

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 ●

عائمات 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 لتثبيت �لأنابيب �لعائمة  ●

زو�رق �سريعة ●

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  ●

دوبة �سطحة ذاتية �سبط الإرتفاعدوبة نقل مواد �سائبة
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الخدمات اللوج�صتية :

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

�لنقل �لبري بو��سطة �أ�سطول من �ل�ساحنات و�لمقطور�ت �لمجهزة  ●
لنقل �ل�سخور و مو�د �لبناء  

�لتفريغ و �لتحميل بر�سيف �ل�سركة بميناء �ل�سويخ ●

رافعات جمنزرةمعدات اإن�سائية

اأعمال ت�سميم واإن�ساء واإجناز و�سيانة الإ�سرتاحات والكافيترييا لنادى �سباط ال�سرطة مبنطقة اأبو احل�سانية


