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Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, Executive Management and employees of the Kuwait Company for Process Plant Construction and Contract-

ing (KCPC), I am pleased to extend to you our sincere gratitude for your confidence and continued support to the Company’s strategy which we 

strive to fulfill each day.

The execution of the strategy in the past years up until today has resulted in the success of KCPC, ensuring diligence, milestones and sustained 

advancements to place KCPC in a strong position.

Today, we present to you the annual report of the Company, showcasing its 2017 financial and operational results, including the consolidated 

financial statements and the accounts auditor’s report, along with the internal control report for the financial year ending 31 December 2017.

I take his opportunity to congratulate you on the achievements realized by the Company in the last years, an evidence to the success of the 

strategy adopted by the Executive Management. KCPC has continued to grow year after year, pushing us to further invest  efforts to maintain our 

positive performance.

The Kuwaiti economy, like other economies in the region, faces considerable pressures from political instability to security risks seen in the 

region. This created a state of uncertainty towards the future outlook to the local and regional economy. And despite these challenges, the 

conservative approach adopted by KCPC has enabled us to fulfill  the aspirations, maintain a positive performance and generate significant 

returns to shareholders, ultimately driving a positive financial position and operational performance.

In 2017, KCPC increased its operating income by more than 120% in comparison to 2016. 2017 income stood at KD 51 million, compared to KD 23 

million in 2016. Gross profits increased by more than 35%, reaching KD 5 million by end of 2017, in comparison to KD 3.7 million in 2016. This has 

positively reflected on the net profit of KCPC, increasing the net profit by 91% in 2017 to KD 2.3 million,  in comparison to KD 1.2 million in 2016.

Earning per share (EPS) reached 24.05 fils per share in 2017, in comparison to 12.24 fils per share in 2016, an increase of 11.81 fils per share.

The financial statements and the reports relevant to the Company’s activities have been reviewed and discussed in the meeting convened by the 

Board of Directors on 19/3/2018. The Board affirms the soundness and integrity of the statements and reports presented.

Report of the Board of Directors

Financial Position 
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KCPC achieved new milestones in 2017, supported by the strong expertise and experience of our teams. These milestones comprised:

Project RA/225: Design, construction, completion and maintenance of roads, storm water drainage and sewer systems and other services to the 

newly created road from Saad Al-Abdallah to Bohaith Road Gate. The project is located north east of Kuwait on a length of 28 kilometers. The road 

has four lanes in each direction, four crossings and bridges, in addition to three railway crossings. The value of the project amounted to KD 97.9 

million.

Project RA/222: Construction, completion and maintenance of a bridge and other services on the Arabian Gulf Road at Al Bida’ Roundabout for a 

total value of KD 18.7 million. The project covers the development of the Roundabout area through the construction of a bridge over a distance of 

670 meters approximately, connecting the Cooperative Street to Blajat Street. The works comprise of underground utilities with a total distance 

of 750 meters, connecting power cables, telephone and surveillance cameras.

Project RA237: Construction, completion and maintenance of roads, bridges, storm water and sanitary streams and other services to the road 

connecting Azour and Wafra ports for a value of KD 64.9 million. The project is located south of Kuwait and covers a distance of 33 kilometers. It 

comprises five crossings and bridges with three lanes in each direction.

Operational Performance

KCPC believes in the significance of enforcing a sound corporate governance framework, in its endeavors to enhance the standards of transpar-

ency and integrity in the Company’s operations and to improve its performance, enabling it to weather through crises.

KCPC maintains the soundness of its financial statements, practices transparency and makes accurate disclosures to protect shareholders’ 

rights and give them maximum value to them and related parties so as to ensure equal and fair treatment among them, as shown in the corporate 

governance report.

Corporate Governance 

KCPC plants are among the most modern facilities specialized in the production of ready mix concrete and asphalt. These plants have been 

accredited with the world quality certificate (ISO) by specialized quality accreditation agencies. For the purpose of realizing its strategic 

objectives, KCPC improved the productivity on these plants in terms of quality and the capacity of production, in addition to setting up an 

asphalt production plant with state-of-the-art technologies that enable it to produce an improved asphalt through the use of polymer.

Concrete and Asphalt Production Plant 
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The Commercial Sector at KCPC plays an essential role on the company. It signed several contracts for the supply, installation and maintenance 

of swimming pools in several projects in Kuwait. This Sector also executed several projects for installation of elevators and electric escalators in 

the governmental and private sectors during the past years and succeeded to realize good profits in the local market.

Commercial Sector

KCPC ensures its Corporate Social Responsibility conforms with its strategic objectives which aim to give value to the society. KCPC supports 

social programs and activities, and has increased its participation in social responsibility initiatives, making it a pillar in its strategy to 

contribute in the economic and social development, while sharing its values and standards through charity, cultural, scientific, health, and 

social activities as shown in the corporate governance report.

Corporate Social Responsibility 

KCPC believes that its workforce is the most significant driver to its success and leadership in the market. KCPC endeavors to the continued 

development of the capabilities of its staff to improve their performance, by way of training them and providing them with a convenient business 

environment that enables them to reach the set targets. The Company has succeeded in retaining its staff while increasing the number of Kuwaiti 

workers in the Company giving them opportunities to advance.

Human Resources

KCPC’s Board of Directors adopts a clear policy aimed at protecting shareholder’s rights and enhancing the Company’s financial position as well as 

to diversify its activities in  executing mega projects in future in the State of Kuwait and the Gulf region. This will enhance KCPC’s ability to establish 

strategic alliances and qualify to projects in Arab countries during the year 2018, thereby enhancing and consolidating the presence of KCPC in the 

enterprises and construction sectors.

KCPC is considered as one of the pioneering Kuwaiti companies in the Gulf region, completing projects that support the Kuwaiti economy. Since its 

establishment, KCPC earned the confidence of its customers, specifically governmental institutions, in collaboration with consultants and stakehold-

ers. This goes in line with the Company’s strategy in executing its projects. Furthermore, KCPC established its strong presence in the local market 

through its contributions in the development projects.

As for the Kuwaiti market, it is one of the best markets in the Gulf region as it enjoys an ideal investment environment despite factors affecting it and 

the global markets, driving GCC countries to take necessary measures against a deficit through bonds and decreased expenditures. The Kuwaiti 

government succeeded in taking the necessary steps to rationalize subsidies and decrease expenditures as a part of new reforms that would be 

implemented at the earliest.

Future Outlook 
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1 - The Board of Directors recommends to the General Assembly to distribute cash dividends of 10% at the nominal value of 10 fils per share to 

shareholders registered in the Company’s book as of the maturity date, which is 15 business days from the date of convening the ordinary general 

assembly, provided that the cash distribution is made after 5 business days from the maturity date.

2 - Approval of the remuneration to the members of the Board for the financial year ending 31 December 2017, totaling KD 45,000 (forty five thousand 

Kuwaiti dinar).

In conclusion, I would like to express my sincere thanks and utmost appreciation to you for your confidence in KCPC and we appreciate your continued 

dedication to provide and render the required support. We also seize this opportunity and extend our thanks and gratitude to all the Company’s staff 

for their continued support to us and the diligent efforts they have exerted.

I am also pleased and honored, on behalf of the Board of Directors, to extend our deepest appreciation to His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad 

Al-Jaber Al-Sabah, Amir of Kuwait, and his Crown Prince, His Highness Sheikh Nawaf Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, and the Prime Minister Sheikh Jaber 

Al-Mubarak Al-Sabah, and Excellences the Ministers, as well as heads of the regulatory bodies for supporting the construction and service sector in 

our dear country, the State of Kuwait.

Sincerely,

Recommendations of the Board of Directors to the
General Assembly



OUR
SERVICES

WATER FACILITIES

CIVIL ENGINEERING

ELECTRICAL ENGINEERING

BUILDING TRANSPORT SYSTEMS SCAFFOLDING & EQUIPMENT RENTALS

MARBLE & INTERIOR FIT-OUTS

ROADS & INFRASTRUCTURE

ENGINEERING PRODUCTS



PROJECTS
& ACHIEVEMENTS 
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Construction, completion and maintenance of bridge and other services on the Arab Gulf Road at Al-Bida’ Roundabout.
Development of Al-Bida’  Roundabout area through construction of a bridge on a length of 670 meters approximately, connecting 
Al-Ta’awoun Street and Blajat Street.

The Direct Contract RA/222 Completion of the Works of the
Contract RA/222



13

NEW ROADS FROM SAAD AL-ABDALLAH ROAD TO BOHAITH GATE – RA/225
Project RA/225: Design, construction, completion and maintenance of roads, storm water drainage and sewer systems and other services to 
the newly created road from Saad Al-Abdallah to Bohaith Road Gate. The project is located north east Kuwait on a length of 28 KM. This road 
includes four lanes in each direction, four crossings and bridges, in addition to three railway crossings.

www.kcpc.com.kw



Construction, completion and maintenance of roads, bridges, storm water drainage and sewer systems and 
other services to the road connecting Al-Zoor and Al-Wafra ports. The project is located south Kuwait on a 
length of 33 KM and comprises five crossings and bridges with three lanes in each direction.

Contract RA/237



Construction, completion and maintenance of the complex of the headquarter of EQUATE Company, which comprises 
the main offices buildings, multi-purpose use building, a mosque, and a car park building accommodating 190 cars on 
a space of 20,000 square meters.

The peripheral building comprises a circular lobby containing vast public areas, panoramic elevators, stairs and 
offices in the first and the second floor.

EQUATE HEADQUARTERS



Construction, completion and maintenance of Musaed Al-Saleh Medical Center in Shaab Area. This Center renders medical 
services to residents in Al-Shaab Area and the surrounding areas thereto. The building comprises a medical center built on a 
space of 6614 square meter.

The Center comprises of miscellaneous sections, such as (family medicine, specialized clinics, dentistry clinics, emergency 
section, laboratories, X-Ray and a main hall).

MUSAED AL-SALEH MEDICAL CENTER PROJECT



Construction, completion and maintenance of Al-Masaleh Towers (two towers). Tower (A) comprises of 29 floor, and 
Tower (B) comprises of 40 floors, with all areas and outdoor landscaping.

AL-MASALEH TOWERS



CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY



Blood Donation 
As a part of the Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting (KCPC) initiatives towards Corporate Social Responsibility, 
KCPC organized a campaign for blood donation in January 2016 in collaboration with the Central Blood Bank in Kuwait at KCPC’s premises in 
Shuwaikh Area.

Renovation of Al-Amal School Garden 
As a continuation of its initiatives towards Corporate Social Responsibility, KCPC renovated the garden of Al-Amal school (A school for the 
special needs girls) in Hawally area in Kuwait. This reflects the active role of KCPC in contributing to the improvement and enhancement of 
social responsibility.

Ramadan Iftar
KCPC organized its Ramadan campaign and its charitable and donative annual project in the month of Ramadan 2017, that is “Breaking the 
fast for Fasting Persons”, by distributing Iftar meals. The objective was to target the largest number of fasting people. The event witnessed 
large groups of people before Athan Al-Maghreb.
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كلمة مجلس ا�دارة 
حضرات السادة المساهمين الكرام

يسعدني ويطيب لي با	صالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس ا�دارة الكرام وا�دارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة 
الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت أن أعرب لكم عن جزيل الشكر واالمتنان على ثقتكم ودعمكم المستمر والذي يمثل الحافز ا	ساسي لبذل 

الجهد لتلبية تطلعاتكم والعمل على تحقيق أهداف واستراتيجات الشركة.

وأود التنويه بأن قصة نجاح واستمرارية شركة " المعامل " وما تحققه من نتائج واستكمال لسلسلة من النجاحات والتطور المستمر لخطة االرتقاء 
بصرح " المعامل " على كافة المستويات هو النهج الذي عملنا عليه خالل ا	عوام السابقة ومستمرون في تطبيقه.

واليوم نضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت والذي نعرض من خالله نتائج عام 2017 وما حفل به من أعمال 
متضمنًا البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الرقابة الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 

وبدءًا أهنئكم على ما تم إنجازه وتحقيقه من نتائج لشركتكم على مدار ا	عوام السابقة والتي تثبت لنا مدى نجاح السياسة التي تلتزم بها ا�دارة 
والتي تحقق تطورًا كبيرًا من عام إلى عام ونجاحات ملموسة من فترة 	خرى، حيث أن المنحنى البياني لتقدم ونمو الشركة في تصاعد مستمر مما 

يزيد اصرارنا دوما على أن نستمر في بذل أقصى جهد ممكن للحفاظ على مستوى هذا ا	داء.

 ايرادات شركتنا  

يواجه االقتصاد الكويتي كغيره من اقتصاديات دول المنطقة ضغوطًا كبيرة ناجمة عن حالة عدم االستقرار السياسي والمخاطر ا	منية التي 
تشهدها المنطقة بشكل عام. ا	مر الذي أوجد حالة من عدم اليقين تجاه النظرة المستقبلية لالقتصاد المحلي وا�قليمي. وعلى الرغم من 

التحديات التي يواجهها السوق إال أن السياسة المتحفظة التي تنتهجها شركة " المعامل " والتي تواكب تطلعاتها قد مكنتها من المحافظة على 
أدائها االيجابي وتحقيق عائدات مجدية تعود بالنهاية على حقوق المساهمين وتنعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة ولقد شهد 

عام 2017 إنجازات عديدة منها تحقيق نتائج مالية جيدة. 

نجحت الشركة في زيادة االيرادات التشغيلية بأكثر من %120 خالل العام المالي 2017 بالمقارنة بما حققتة خالل العام 2016، حيث  بلغت ايرادات عام 
2017 مبلغ وقدره 51 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 23 مليون دينار كويتي للعام المالي 2016، وحققت الشركة زيادة في ا	رباح ا�جمالية باكثر من 35% 

حيث  بلغت 5 مليون دينار كويتي في نهاية عام2017 مقارنة بمبلغ 3.7 مليون دينار كويتي لعام 2016. وانعكس ذلك با�يجاب على صافي ربح الشركة 
حيث تمكنت الشركة من زيادة صافي االرباح بنسبة %91 خالل العام المالي 2017 ووصلت الى حوالي 2.3 مليون دينار كويتي لعام 2017 مقارنة بمبلغ 

1.2 مليون دينار كويتي لعام 2016. 

ولقد بلغت ربحية السهم 24.05 (فلس للسهم) في عام 2017 مقارنة بـ 12.24 (فلس للسهم) لعام 2016 وبزيادة قدرها 11.81 فلس للسهم. 
وتم االطالع على البيانات المالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ومناقشتها في إجتماع مجلس ا�دارة المنعقد بتاريخ 19/3/2018. ويتعهد 

المجلس بسالمة ونزاهة البيانات والتقارير المقدمة.

استعراض أنشطة الشركة  خالل عام 2017 م 

لقد استطاعت المعامل تحقيق  إنجازات على كافة ا	صعدة والذي جاء نتيجة ا	داء التشغيلي المتميز لخبرة وكفاءة فريق العمل وااللتزام 
بالجدول الزمني المحدد وإليكم أبرز المشروعات:

1- مشروع رقم هـ ط / 225  والخاص بتصميم وإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخري للطريق المستحدث من طريق سعد 
العبد اÌ إلى طريق بوابة بحيث ، ويقع المشروع شمال شرق الكويت بطول 28 كم ويتَضمن أربع حارات لكل إتجاه وأربع تقاطعات وجسور إضافة 

إلى ثالثة تقاطعات للسكة الحديدية وقد بلغت قيمة المشروع 97.9 مليون دينار كويتي.    
2- مشروع رقم هـ ط / 222 إستكمال أعمال العقد  هـ ط /222 انشاء وإنجاز وصيانة جسر وخدمات اخرى على شارع الخليج العربي (دوار البدع)، بمبلغ 

إجمالي   18.7 مليون د.ك وتشمل أعمال المشروع تطوير منطقة دوار البدع من خالل انشاء جسر بطول 670 متر تقريبا يربط شارعي التعاون والبالجات 
وتتضمن ا	عمال خدمات بطول 750متر حيث تضم الكابالت الخاصة بأعمال الكهرباء والهاتف وكامرات المراقبة.

3- مشروع رقم هـ ط / 237 والخاص إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة 
بقيمة 64.9 مليون دينار كويتي ويقع المشروع في جنوب الكويت بطول 33 كم ويتكون من 5 تقاطعات وجسور بثالث حارات بكل اتجاه.
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حوكمة الشركات

تؤمن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت بأهمية تفعيل قواعد حوكمة الشركات سعيًا منها إلى تعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في 
عمليات الشركة وتحسين أدائها، السيما وأن تطبيق هذا المفهوم يدعم بشكل أساسي أداء الشركة ويعزز من قدرتها على التعامل مع ا	زمات. 

وتحرص " المعامل" على سالمة التقارير المالية الصادرة من الشركة وا	فصاح بشفافية وبشكل دقيق عن كافة المعلومات الجوهرية التي تخص 
الشركة مما يؤدي إلى حماية حقوق المساهمين وتحقيق ا	فضل لهم ولكافة ا	طراف ذات الصلة وضمان المعاملة المتساوية والعادلة بينهم. 

كما هو موضح في تقرير الحوكمة المقدم.

أعمال مصانع إنتاج الخرسانة الجاهزة وا�سفلت 

تعتبر مصانع الشركة المقامة على قسائمها من المنشآت الحديثة والمتخصصة بإنتاج الخرسانة الجاهزة وا�سفلت من أكبر المصانع �نتاج 
الخرسانة الجاهزة وا�سفلت في دولة الكويت، وهي حاصلة على شهادة الجودة العالمية (ا	يزو) من الجهات المختّصة. وتحقيقا 	هداف 

الشركة االستراتيجية قامت المعامل بتطوير إنتاجية المصانع من حيث النوعية وكمية ا�نتاج، با�ضافة إلى تجهيز مصنع �نتاج االسفلت مزودًا 
بأحدث التقنيات في انتاج االسفلت المطور والمحسن باستخدام البوليمر. 

القطاع التجاري

إن القطاع التجاري بالشركة يعتبر من القطاعات الهامة، وقد قام بتوقيع عدة عقود تركيب وصيانة أحواض السباحة في العديد من المشاريع 
التي تم طرحها في الكويت. كما أنجز هذا القطاع عدة مشاريع خاصة بأعمال تركيب مصاعد وساللم كهربائية في القطاعين العام والخاص 

خالل السنوات الماضية واستطاع ان يحقق إيرادات جيدة بالسوق المحلي.

المسؤولية االجتماعية 

تعمل " المعامل " على المساهمة في مبادرات المسؤولية االجتماعية تنفيذا 	هدافها االستراتيجية للمساهمه في تحقيق التنمية المستدامة 
للمجتمع، كما تساهم في برامج وأنشطة إجتماعية بشكل دائم ومستمر ، وقد تنامى اهتمام " المعامل" بالمسؤولية االجتماعية في ا	عوام 

الماضية حتى أصبحت أحد معايير ا	داء ا	ساسية خصوصا وأن الشركة ترى أن المسؤولية االجتماعية أصبحت أمرًا أساسيًا في تحقيق التنمية 
ا	قتصادية وا�جتماعية وترتبط بعدد من القيم والمعايير للنجاح على المدى الطويل من خالل مختلف ا	نشطة " الخيرية، الثقافية، العلمية، 

الصحية، البيئية واالجتماعية" كما هو موضح في تقرير الحوكمة المقدم.

الموارد البشرية

إيمانا من الشركة بأن كوادرها العاملة تمثل العنصر ا	هم في تحقيق نجاحاتها وريادتها في السوق فإنها تسعى باستمرار لتطوير إمكانيات 
موظفيها والعمل على تحسين آدائهم وتدريبهم وتوفير بيئة العمل المريحة والمميزة للوصول للهدف المنشود. بذلك تمكنّا من الحفاظ على 

الموظفين المتميزين وعملنا على زيادة عدد الكويتيين العاملين في الشركة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم ليتحقق التطوير وا�رتقاء في 
العمل عبر المتابعة وإقامة الدورات التدريبية بشكل مستمر.

االستراتيجيات المستقبلية للشركة 

يعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة واضحة تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز المركز المالي وتنويع أنشطتها ليصبح دورها رئيسيًا 
ومكانا أساسيًا في تنفيذ المشاريع المستقبلية الكبيرة في المستقبل في دولة الكويت والخليج العربي مما يحقق لها إقامة تحالفات 

إستراتيجية مع شركات ذات الصلة، ويؤهلها الدخول لتنفيذ مشاريع في بعض دول الوطن العربي خالل العام 2018 مما يعزز وجود شركتنا ويثبته 
في قطاعي المشاريع وا�نشاء.

 وتعتبر " المعامل "إحدى الشركات الكويتية الرائدة في منطقة الخليج العربي والتي تسهم في المشاريع التنموية لخدمة االقتصاد الكويتي، 
ولقد نجحت الشركة منذ تأسيسها في كسب ثقة عمالئها السيما المؤسسات الحكومية وبالتعاون مع جميع ا	طراف المشرفة على المشاريع 
التي تقوم بتنفيذها لتحقيق هذا الهدف، وهذه هي سياسة واستراتيجية الشركة في إنجاز المشاريع التي تقوم بتنفيذها، إضافة إلى ذلك فقد 

اثبتت تواجدها بالسوق المحلي وبقوة من خالل مساهمتها في المشاريع التنموية.
أما بخصوص السوق الكويتي فهو يعتبر من أفضل ا	سواق في منطقة الخليج العربي حيث يتمتع بأفضل بيئة استثمارية رغم ا	حداث التي 

شهدها العام 2017 والتي هيمنت على أسواق المنطقة والعالم مما اضطر الكثير من دول مجلس التعاون إلى تكثيف التدابير الالزمة لسد عجز 
ميزانياتها عبر طرح السندات إضافة إلى ترشيد النفقات. ولقد نجحت حكومتنا الرشيدة في اتخاذ الخطط الالزمة لترشيد الدعوم وتخفيض ا�نفاق 

كجزء من ا�صالحات الملحة التي يجب تداركها بأسرع وقت.
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توصيات مجلس االدارة للجمعية العامة

1 - أوصى مجلس ا�دارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %10 من القيمة االسمية للسهم الواحد بواقع 10 فلوس للسهم الواحد وذلك 
للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم ا�ستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يكون 

التوزيع النقدي بعد 5 أيام عمل من تاريخ االستحقاق. 

2 - إعتماد مكافأة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والبالغ مجموعها مبلغًا وقدره 45,000 ألف دينار كويتي (خمس 

وأربعين ألف دينار كويتي ال غير).
 وفي الختام، نود أن نشكركم على ثقتكم المستمرة بشركة "المعامل"، ونقدر التزامكم المستمر في تقديم وتوفير الدعم المطلوب. 

كما ننتهز هذه الفرصة ونتوجه بالشكر واالمتنان لجميع موظفي  الشركة لما قدموه من جهد متواصل وعمل بناء.
 Ìحمد الجابر الصباح حفظه ا	كما يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ/ صباح ا

ورعاه وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ/ نواف ا	حمد الجابر الصباح حفظه اÌ ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك 
الحمد الصباح حفظه اÌ ورعاه والشكر موصول إلى الجهات الحكومية والجهات الرقابية على مؤازرتهم لقطاع الخدمات في دولة الكويت 

الحبيبة.

والسالم عليكم ورحمة اÌ وبركاته،،،



خدماتنا

الطرق و البنية التحتية الهندسة المدنية

االسفلت و الخرسانة الجاهزة الهندسة الكهربائية

الرخام و التشطيبات الداخلية مرافق المياه

تأجير السقاالت و المعدات أنظمة النقـل بالمباني



المشاريع
و ا�نجازات



العقد المباشر هـ ط / 222 إستكمال أعمال العقد هـ ط /222

إنشاء وإنجاز وصيانــة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع

تطوير منطقة دوار البدع من خالل إنشاءجسر بطول 670م تقريبًا يربط شارعي التعاون والبالجات.
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الطرق الجديدة من طريق سعد العبد اÌ إلى بوابة بحيث  - هـ ط /225 

مشروع تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخري للطريق المستحدث من طريق سعد 

العبد اÌ إلى طريق بوابة بحيث ، ويقع المشروع شمال شرق الكويت بطول 28 كم ويتَضمن أربع حارات لكل إتجاه وأربع 

تقاطعات وجسور إضافة إلى ثالثة تقاطعات للسكك الحديدية .   
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عقد هـ ط/237 
إنشـاء وإنجاز وصيانـة طرق وجسـور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة ويقع 

المشروع في جنوب الكويت بطول 33 كم ويتكون من 5 تقاطعات وجسور بثالث حارات بكل اتجاه
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المقر الرئيسي لشركة ايكويت 

إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع المقر الرئيسي لشركة ايكويت والذى يَُضم مبنى المكاتب الرئيسية ومبنى متعدد االستخدامات 

ومسجد وحديقة ومبنى مواقف سيارات (يتسع لعدد 190 سيارة) على مساحة قدرها 20,000 متر مربع .

ويشتمل المبنى الدائري على ردهه دائرية بها مناطق عامة واسعة ومصاعد بانوراما وساللم، ومكاتب فى الطابق ا	ول 

والثانى .
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مشروع مركز مساعد الصالح الصحي 

انشاء وانجاز وصيانة مركز مساعد  الصالح الصحي بمنطقة الشعب. ويقدم هذا المركز الخدمات الصحية 

للمقيمين فى منطقة الشعب والمناطق المجاورة به .

 المبنى مكون من مركز صحي ُمقام على مساحه 6614 متر مربع.

ويشتمل المركز على أقسام ُمتنوعة (طب ا	سرة والعيادات التخصصية وعيادات ا	سنان وقسم الطوارئ 

والمختبرات وقسم ا	شعة وقاعة رئيسية).  
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ابراج المصالح 

إنشاء وإنجاز وصيانة أبراج المصالح (برجين) ويتكون البرج (أ) من 29 طابق بينما يتكون البرج (ب) من 40 

طابق، مع كامل المسطحات والزراعات الخارجية .
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المسؤلية ا	جتماعية
 للمؤسسات



تبرع بالدم 
كجزء من مبادرات الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت تجاه المسؤولية االجتماعية فقد قامت الشركة بتنظيم حملة تبرع بالدم 

في يناير 2016 وذلك بالتنسيق مع بنك الدم المركزي في الكويت في مقر الشركة الكائن في منطقة الشويخ 

تجديد حديقة مدرسة االمل
ولمواصلة مبادرتها تجاه المسؤلية المجتمعية جددت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت  حديقة مدرسة " ا	مل المشتركة " 

(مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة للبنات ) في منطقة حولي الكويت، ويأتي هذا تجسيدًا لدور الشركة الفاعل تجاه مساهمتها لتحسين 

وتعزيز المسؤولية االجتماعية.

إفطار صائم
نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت " المعامل " حملتها الرمضانية و مشروعها الخيري والتطوعي السنوي  في شهر 

رمضان  2017 وهـو "إفطار صائم" المتمثل بتوزيع وجبات ا�فطار والذي شهد تجمعات كبيرة قبيل موعد آذان المغرب بغية استهداف عدد 

كبير من الصائمين.
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تقرير
حوكمة

الشركات
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تقرير لجنة
التدقيق

و
المخاطر



السادة المساهمين الكرام، تحية طيبة وبعد:
 حرصا من الشركة على التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة والتزامنا 

منا بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال ، لذا فقد قام مجلس ا�دارة بتشكيل لجنة التدقيق 
والمخاطر بتاريخ 12 مايو 2016، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة ا�لتزام داخل الشركة من خالل ضمان سالمة 

ونزاهة التقارير المالية والتأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة  ويتضمن التقرير 
المرفق أهداف اللجنة وتشكيلها وانجازاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017. 

كلمة رئيس اللجنة

محمد يوسف الحساوي
رئيس لجنة التدقيق و المخاطر
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البيانات المالية
المجمعة وتقرير

مراقبي الحسابات
المستقلين
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