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 إعجاب العمالء ومستقبل البشرية اللذان
يتم بناؤهما عبر تحديات النهائية

2010

2000

1990

•  1974

1970

•  1985
1980  •مرحلة النمو

1980

المحتويات
02 الثقافة المؤسسية  I  08 مجموعة هيونداي موتور I (HYUNDAI MOTOR GROUP)  10 خطاب من الرئيس  I  12 مصانع المعالجة  I  16 محطات توليد الطاقة والكهرباء 

20 أعمال اإلنشاء  I  24 أعمال اإلسكان  I  28 البنية التحتية والبيئة  I  32 إدارة األصول  I  36 إدارة االستدامة المؤسسية

38 إدارة الجودة  I  39 البحث والتطوير  I  40 إدارة الصحة والسالمة والبيئة  I  41 إدارة المواهب 

42 المشاريع الرئيسية في الخارج  I  44 الشبكة العالمية 

2017

1999  •تصميم أكبر محطة في العالم لمعالجة الغاز 
(جنوب بارس، المرحلة 2 و3 من المشروع، إيران) 

 HAF 1996  •نيل جائزة أفضل التقنيات البيئية عن عملية
ISO 14001 2014  •الحصول على اعتماد األيزو
ISO 9001 1994  •الحصول على اعتماد األيزو

1991  •الحصول على وسام “برج الصلب لتميز الخدمة الصناعية” 
في الذكرى الرابعة والعشرين ليوم العلوم العالمي

1990  •التحول إلى شركة هندسية عامة 

 (OHSAS 18001( ”2009  •الحصول على شهادة “الصحة والسالمة المهنية
2014  •الحصول على الجائزة األولى في فئة الهندسة بحفل

“الجوائز العالمية بمجال اإلنشاءات” 
2014  •الحصول على جائزة أفضل هيكل هندسي مدني للعام عن جسر “ماتشانغ غراند” 

2014  •الحصول على الجائزة الكبرى في الحفل العاشر لجائزة كوريا لإلدارة المالية  
2014  •الحصول على التكريم الوزاري عن المساهمة في الصناعة الصديقة للبيئة والنمو   

2014  •الفوز بوسام عن مشروع مصنع نزع الكبريت من الغاز في تركمانستان 
2008  •الحصول على الجائزة الكبرى لالبتكار التقني في كوريا عن فئة شركات

الهندسة واإلنشاءات 
2007  •نيل جائزة أفضل هيكل هندسي مدني للعام عن جسر “جيندو جراند” الثاني

2014  •نيل الجائزة الوطنية لإلدارة البيئية  
2004  •نيل الجائزة الكبرى في الحفل األول للجوائز الوطنية لإلدارة الصديقة للبيئة 

2014  •الحصول على جائزة IRS2 جانغ يونج شيل عن سياسة الصحة والسالمة والرعاية 
 (HANT 2001  •استحداث عملية المعالجة الغشائية للمياه )عملية

2014  •إنشاء معهد البحوث  
2000  •نحو شركة عالمية رائدة 

2016  •الفوز بمنافسة مشروع بناء مرافق أستيراد الغاز الطبيعي المسال في  منطقة الزور، الكويت 
2014  •من أفضل 100 شركة متميزة في توفير الوظائف )حسب بيانات وزارة التوظيف والعمل(

2014  •الفوز بمناقصة لبناء مركز تجاري ضخم للتسوق في كمبوديا  
(ENR( 2014  •المرتبة الحادية والعشرون في سجل األخبار الهندسية

من بين 225 شركة تصميمات عالمية على مستوى العالم )األولى في آسيا لثالثة أعوام متتالية( 
2014  •الحلول في المرتبة السابعة من حيث القدرات اإلنشائية    

2014  •نيل جائزة التميز في النسخة السابعة عشرة من حفل جوائز مدينة سيئول للرفاة  
2014  • نيل الجائزة الوزارية في النسخة السادسة عشرة من حفل جوائز البيئة الطبيعية

)عن مشروع إسكان الشقق، الوحدة A3-7 في مدينة ويري الجديدة(
2014  •الفوز بمناقصة مشروع إعادة اإلنشاء في مدينة سوون بقيمة 235 مليار وون كوري 

2014  •الفوز بمناقصات خاصة بمشاريع بقيمة إجمالية قدرها 803.3 مليون دوالر في العديد من الدول،
منها إندونيسيا

2015  •الحلول في المرتبة األولى من حيث الصفقات الخارجية
)بقيمة 5.76 مليار دوالر / حسب بيانات االتحاد الكوري للمقاولين الدوليين(

2014  •الحصول على الجائزة األولى في حفل الجوائز المعمارية الكورية عن إنشاء نادي
هيونداي للسيارات في جيونبوك  

2014  •الحلول في المرتبة األولى بقائمة "أفضل أماكن العمل في كوريا"  
2014  •الفوز بعقد تنفيذ مشروع مصنع حقل كانديم لمعالجة الغاز   

2014  •الفوز بعقد تنفيذ مشروع مصنع تحويل الغاز إلى سائل في تركمانستان 
2014  •الفوز بعقد مصفاة للبترول في كربالء بالعراق 

2014  •الفوز بعقود تنفيذ مشروَعْين محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في جيجل وبسكرة في الجزائز 
2014  •االندماج في كيان إنشائي متكامل )االستحواذ على هيونداي – آمكو(  

2014  •الحصول على الجائزة الرئاسية للشقق المميزة للمعيشة  
2014  •الحصول على تصنيف AA- االئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة )أعلى تصنيف في الصناعة( 

2014  •الفوز بعقد مصنع توليد الطاقة بالفحم في ماليزيا  
2014  •الفوز بعقد بناء مصنع توليد الطاقة بالفحم في إندونيسيا 

2013  •الفوز بجائزة العام ألفضل هيكل هندسي مدني عن جسر "جيوغيوم جراند"  
2014  •الفوز بمنافسة تنفيذ مشروع محطة الغاز البري ومصنع معالجة الغاز في كيانلي، تركمانستان   

2014  •الفوز بجائزة “برج تصدير 2 مليار دوالر أمريكي” في النسخة 50 من يوم التجارة  
2014  •الحصول على التكريم الرئاسي عن المساهمات في توفير الوظائف   

2012  •إصدار تقرير االستدامة الحاصل على الجائزة البالتينية في حفل جوائز سبوتاليت للعام 2012 
2014  •الفوز بمناقصة مشروع محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في عين أرنات بالجزائر 

2014  •الفوز بجائزة “برج تصدير مليار دوالر أمريكي” في النسخة 49 من يوم التجارة 
2011  •التكامل مع مجموعة هيونداي للسيارات 

2014  •الفوز بالجائزة الكبرى في حفل "جوائز سيئول للمتطوعين"  
2010  •نيل وسام "تين تاور" للخدمات الصناعية المتميزة في النسخة 44 من يوم الممولين 
2014  •الحلول في المرتبة األولى على مؤشر االستدامة الكوري في فئة الشركات الهندسية 

2017  •الذكرى 43 للتأسيس 



PIONEER    
 تفتح غدا أفضل بأفكار مبتكرة وحماس

ال حدود له.
شركة هيونداي للهندسة التي تحرز إنجازات مذهلة بأفكار 
مبدعة وروح التحدي التي ال تقهر مهما كانت الظروف. 
ال تزال تحديات هيونداي نحو محركات النمو المستقبلية 

مستمرة حتى اآلن.



CHALLENGE AND ACCOMPLISH

مشروع مصنع البولي بروبلين / فيتنام

PIONEER    
 تفتح غدا أفضل بأفكار مبتكرة وحماس

ال حدود له.
شركة هيونداي للهندسة التي تحرز إنجازات مذهلة بأفكار 
مبدعة وروح التحدي التي ال تقهر مهما كانت الظروف. 
ال تزال تحديات هيونداي نحو محركات النمو المستقبلية 

مستمرة حتى اآلن.



PROFESSIONAL

شركة هيونداي للهندسة التي تقدم أفضل حلول عن 
طريق التخطيط المبتكر واإلدارة المنتظمة على خشبة 

المسرح الدولي. 
إن روح المسؤولية بال حدود إلرضاء العمالء تعد أفضل 

الوعود التي تقدمها هيونداي للعمالء.

تثير إعجاب العمالء باستخدام أفضل 
دارة الجودة الدولية.  تقنية واإ



محطة سيبكو للطاقة الحرارية متعددة األغراض / تايالند

PROFESSIONAL

شركة هيونداي للهندسة التي تقدم أفضل حلول عن 
طريق التخطيط المبتكر واإلدارة المنتظمة على خشبة 

المسرح الدولي. 
إن روح المسؤولية بال حدود إلرضاء العمالء تعد أفضل 

الوعود التي تقدمها هيونداي للعمالء.

تثير إعجاب العمالء باستخدام أفضل 
دارة الجودة الدولية.  تقنية واإ

TOWARD THE BEST



HUMANIST 
تصنع التعايش الجميل بين سعادة البشرية 

والبيئة النظيفة.
شركة هيونداي للهندسة التي تنفذ إدارة االستدامة من أجل 

حياة بشرية أسعد وكوكب أرض أنقى وأغنى.
تنمو الشركة اليوم أيضا من أجل بناء المستقبل القّيم الذي 

تحلم به البشرية.



HUMANIST 

معهد مابوك لتنمية الكوادر البشرية / كوريا الجنوبية

WITH OPEN EYES AND MIND
تصنع التعايش الجميل بين سعادة البشرية 

والبيئة النظيفة.
شركة هيونداي للهندسة التي تنفذ إدارة االستدامة من أجل 

حياة بشرية أسعد وكوكب أرض أنقى وأغنى.
تنمو الشركة اليوم أيضا من أجل بناء المستقبل القّيم الذي 

تحلم به البشرية.
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توفر مجموعة هيونداي موتور منتجات وخدمات متميزة من خالل سالسل ذات قيمة
بدًءا من السيارات، ومصانع الصلب واإلنشاءات والبناء وصواًل لقطع غيار السيارات، والخدمات اللوجستية 

والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.

مجموعة هيونداي موتور

TOGETHER FOR
A BETTER FUTURE

تسعى مجموعة هيونداي موتور )HYUNDAI MOTOR GROUP( لتوفير 
المنفعة  لتحقيق  والسعي  للبيئة،  إدارة صديقة  للبشر من خالل  قيمة  أقصى 

المتبادلة مع المساهمين.

مجموعة هيونداي موتور - تشونج مونج كو

(HYUNDAI MOTOR GROUP)مجموعة هيونداي موتور 

 تكنولوجيا المعلومات

الصلب

قطع الغيار

المعدات الثقيلة

البناء

التوزيع

السيارات

الصلب

البناء

قطاعات المالية

قطع الغيار

وأخرى
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 سانغ-روك سونج، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيونداي للهندسة

شركة هيونداي للهندسة - خلق القيمة القصوى من خالل 
الجودة في نهاية المطاف، خدمات متميزة وتكنولوجيا متطورة  

لتحقيق رضا العمالء.

GLOBAL PREMIER
ENGINEERING PARTNER

سوف تسعى شركة هيونداي للهندسة لقيادة العالم الهندسي والبقاء في الطليعة من خالل 
التحلي بروح اإلصرار على التحدي واالبتكار.

مرحًبا، اسمي سانغ-روك سونج، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي للهندسة. 

نسعى جاهدين في شركة هيونداي للهندسة إلى االرتقاء بجودة الحياة للجميع، وذلك بتقديم 
حلول هندسية في مجاالت مختلفة؛ من بينها محطات المعالجة، ومحطات توليد الطاقة 

والكهرباء، وقطاع البنية األساسية وقطاع البيئة. واستناًدا إلى السنوات المديدة من خبرات 
الشركة المتراكمة، وما تحوزه من تقنيات فريدة ومواهب تشّكل ركيزة عملها، فإن الشركة 

بصدد التوسع في مجاالت اإلنشاء والتشييد، واإلسكان، والطاقة المتجددة من أجل بناء قيمة 
أرقى لعمالئنا الكرام. 

 ولما كانت شركتنا عضوا بمجموعة هيونداي للسيارات، فقد حققت شركة هيونداي للهندسة 
تطورات رائعة حتى أصبحت واحدة من الشركات الكورية الرائدة على مستوى العالم.

في ظل االقتصاد العالمي الذي ال يفتأ يتغير، قطعت شركة هيونداي للهندسة على نفسها 
وعًدا بالسعي الدائم للتجاوب السريع مع مقتضيات العصر، مستندين في ذلك إلى قدرتنا 

التنافسية العالمية، مع مواصلة التطور وتحقيق النمو المستدام مهما كانت الظروف. 

ومن ثم، ألتمس منكم مواصلة االجتهاد والمساندة في أعمال هيونداي للهندسة في ظل سعينا 
المستمر للوفاء بالتزامنا الطامح إلى أن نتبوأ موقع الريادة المطلقة في السوق العالمية لإلنشاء 

والهندسة، مرتكزين في ذلك على االبتكار، والتفكير اإليجابي، وروح التميز بال حدود. 

وفي المقابل أعدكم بتقدير اجتهادكم ومساندتكم من خالل إرسال نموذج مرموق يليق بشركة 
محترمة تحظى بثقة المتعاملين معها، ومن خالل اإلدارة بشفافية تحقق النمو المشترك مع 

العمالء وشركاء األعمال والمجتمع. 
مع وافر شكري وتقديري. 

خطاب من الرئيس
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مصانع المعالجة

تتطلب أعمال المصنع الكيميائي خبرة كافية وتكنولوجيات متقدمة. نفذت شركة هيونداي 
للهندسة 450 مشروًعا تشمل محطة معالجة الغاز في جنوب يولوتين وتركمانستان؛ 
ومشروع مجمع البتروكيماويات في كيانلي وتركمانستان؛ ومشروع مصنع لتكرير 
النفط في كربالء، بالعراق؛ ومصنع البولي سيليكون في مدينة الجبيل الصناعية، 
بالمملكة العربية السعودية؛ ومشروع منشأة ميتاكريليت الميثيل/بولي ميتاكريليت 
الميثيل؛ مشروع محطة النفط القاعدي بين شركتي هيونداي وشل؛ والمشروعين 

األول والثاني لمجمع البتروكيماويات لشركة هيونداي وغير ذلك، وقد قامت هيونداي 
بتطبيق نظام إدارة عمليات متقدمة وتقنيات اإلنشاء المختلفة لالمتثال للجدول الزمني 

للمشروع. ستفتح شركة هيونداي للهندسة الباب على مصراعيه لمستقبل باهر من خالل 
موارد بشرية مميزة وخبرات متراكمة وقدرة رائعة على تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد 

واإلنشاء.

مصنع العمليات الهندسية الكيميائية / تضافر الخبرات والموارد البشرية

محطة تركمانستان إلزالة الكبريت من الغازات
العميل: توركمنجاز

السعة:  وحدة إزالة الغازات من األحماض )4 مجموعات(: 1.200 مليون قدم مكعب قياسي يومًيا
  وحدة التحكم في نقطة التكاثف )مجموعتان(: 1.150 مليون قدم مكعب قياسي يومًيا

وحدة تثبيت المكثفات )مرافق مشتركة(  
وحدة استعادة الكبريت )مجموعتان(: 2.100 طن يومًيا  

الفترة: 2010. 01 ~ 2013. 09
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مشروع زيوت التشحيم القاعدية بين شركتي هيونداي وشل
العميل: كل من شركة هيونداي أويل بنك المحدودة وشل

السعة: وحدة زيوت تشحيم قاعدية )20.000 برميل في كل يوم عمل( /
وحدة تقطير بالتفريغ )قائمة(   

وبعد التجديد )76.000 برميل في كل يوم عمل( /  
وحدة التكسير الهيدروجيني )القائمة(   

وبعد التجديد )37.000 - 40.000 برميل في كل يوم عمل(  
الفترة: 2012. 04 ~ 2014. 06

مصنع البولي سيليكون في مدينة الجبيل الصناعية
العميل: شركة تقنية البولي سيليكون )PTC( / السعودية

 السعة:  البولي سيليكون الفولتي الضوئي )3.000 طن متري سنوًيا( / 
األمونيا )2.200 طن يومًيا x مجموعتان(

الفترة: 2011. 03 ~ 2014. 06

مجموعة مصنع المعالجة

مصانع المعالجة

التنقيب عن النفط والغاز
السعودية منشأة استخراج اإليثان العميق – محطة العثمانية للغاز  
أوزباكستان   )UZGTL( مشروع تحويل الغاز إلى سائل
تركمانستان محطة معالجة الغاز ومحطة الغاز البري  
اإلمارات العربية المتحدة مشروع حقل سطح الرزبوط البحري - مجموعة )4(  
محطة ضاغط   بنغالدش
أوزباكستان محطة معالجة غاز حقول كانديم  
أوزباكستان مشروع الغازات األولية في كانديم  
الجزائر   )BMS( مشروع حقل بئر المصانع
محطة مسندم للنفط والغاز   عمان
مشروع تجديد وتطوير محطة بتروناس غاز بيرهاد )2(   ماليزيا
مشروع أنابيب الغاز والنفط لشركة نفط الكويت - الجزء )أ( و)ب(   الكويت
محطة إزالة الكبريت من الغازات   تركمانستان
هاشان 5 مرافق ومنشآت خارج الموقع   اإلمارات العربية المتحدة
مرافق غاز كاران   المملكة العربية السعودية
مرافق خريص لمعالجة الغاز   المملكة العربية السعودية
مشروع مرافق تصدير النفط الخام   الكويت
المرحلة 3 من محطة غاز إسكرافوس  نيجيريا
محطة استعادة غاز اإليثان الجديدة لشركة البترول الوطنية الكويتية   الكويت
الكويت التوسعة رقم 5 و6 لميناء رصيف النفط الجديد ضمن مصفاة ميناء 

األحمدي لشركة البترول الوطنية الكويتية   
مشروع غاز سوبان - المرحلة 1 و2   إندونسيا
خدمات تغذية نظام تجميع النفط في بادين   باكستان
مشروع متكامل لمحطة بوني   نيجيريا
مشروع حقل بارس الجنوبي - المرحلة 2 و3   إيران
مرافق أنابيب شركة نفط الكويت   الكويت
رصيف ميناء نفطي جديد والمرافق العلوية ذات الصلة في مصفاة ميناء األحمدي   الكويت
مشروع غاز سومبال   إندونسيا
مشروع حقل غاز التحدي   ليبيا

مشروع الغاز الطبيعي السائل 4   قطر
مشروع حقل غاز بيركوه   باكستان
منفذ الحوية والمرافق المساعدة   المملكة العربية السعودية
محطة معالجة غاز بتروناس - المرحلة 2 و3 و4   ماليزيا

 
مصفاة

مشروع تطوير HDO )الزيت الثقيل(   كوريا
مشروع HDC مختلط )FEED & LLI(   كوريا
مشروع مصفاة كربالء   العراق
مشروع مصفاة سانتا إنيس   فنزويال
مشروع تحديث شركة ARL   باكستان
مشروع شمكنت لزيوت التشحيم القاعدية   كازاخستان
مرافق تحويل عميقة RPLC   فنزويال
مشروع مجمع SK Energy Incheon الخامس )المجموعة الثانية(   كوريا
مشروع مصافي تركمنباشي  تركمانستان
مشروع زيوت التشحيم القاعدية بين شركتي هيونداي وشل   كوريا
مشروع HCP رقم BT X - 2   كوريا
مرافق إنتاج النفط القاعدي لمجموعة تكرير 3   اإلمارات العربية المتحدة
مشروع مصفاة آرزو  الجزائر
مشروع HDO رقم HOU - 2   كوريا
وحدة الديزل إلزالة الكبريت من الماء MCR   باكستان
وحدة استعادة المركبات األروماتية MOC   تايالند
مشروع تجديد بارتامينا دوماي   إندونسيا
محطة النفط القاعدي   الكويت
مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل C-5   قطر
مشروع SK No.2 FCC   كوريا
مصنع زيوت التشحيم القاعدية   تايوان
مشروع الوقود النظيف HDO   كوريا
محطة هيدروجين كابرو   كوريا
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توسيع محطة ميتاكريليت الميثيل/بولي ميتاكريليت الميثيل في هونام
العميل: شركة ميتاكريليت الميثيل في ديزان

 السعة:  ميتاكريليت الميثيل )105.000 امتصاص ثنائي الفوتون( / 
بولي ميتاكريليت الميثيل )60.000 امتصاص ثنائي الفوتون(

الفترة: 2011. 02 ~ 2012. 12

وحدة التقطير بالتفريغ والنفط الخام HAR   اليونان
وحدة توليد الهيدروجين HPCL   الهند
نتاج الزيلين المختلط لشركة بترون   الفلبين وحدة تجديد TCCU واإ
مشروع مجمع المركبات األروماتية لشركة هيونداي   كوريا
مصافي النفط لشركة هيونداي - المرحلة 1 و2   كوريا

المواد البتروكيماوية
إيران المرحلة الثانية من مشروع مجمع كانجان بترو للتكرير 
كوريا مشروع المسؤولية االجتماعية للوتيه بيرساليس 
Kiyanly PE/PP مشروع كيانلي إلنتاج البولي إثيلين )PE( والبولي بروبلين )PP)  تركمانستان
مشروع أساهيماس للمعادن المغطاة بالفينيل   إندونسيا
مشروع ألكيل بنزين الخطي   تايالند
مجمع أستيروت للمواد الكيماوية والغاز   أوزباكستان
مشروع بروج للمرافق والمناطق الخارجية XLPE 3   اإلمارات العربية المتحدة
توسيع محطة ميتاكريليت الميثيل/بولي ميتاكريليت الميثيل في هونام   كوريا
محطة البولي إيثيلين الرابعة في هونام   كوريا
محطة PVTE X PET   فيتنام
محطة البولي بروبلين في دونج كوات   فيتنام
مصنع أمينات اإليثيلين AAC   المملكة العربية السعودية
مصنع ميتاكريليت الميثيل في هونام   كوريا
مصنع بولي ميتاكريليت الميثيل في هونام   كوريا
توسيع المناطق الخارجية في لوت   كوريا
مشروع تحديث Dongbu SM   كوريا
محطة UAB رقم 3   إندونسيا
مجمع راس النوف للبتروكيماويات   ليبيا
مجمع هيونداي للبتروكيماويات - المرحلة 1 و2   كوريا
مجمع يوكونج آركو إلنتاج الستايرين مونومر أكسيد البروبيلين   كوريا

األسمدة والكيماويات
روسيا مشروع ناخودكا للمخصبات المعدنية  
مصنع الجبيل للبولي سيليكون   المملكة العربية السعودية

مصنع حمض الفوسفوريك   تونس
مصنع شركة قطر لألسمدة )“قافكو”( إلنتاج اليوريا و األمونيا - المرحلة 5 و6   قطر
مصنع شركة KCC إلنتاج السيليكون   كوريا
مصنع شركة KCC إلنتاج البولي سيليكون   كوريا
مصنع شركة KCC التجريبي إلنتاج البولي سيليكون   كوريا
توسيع مصنع شركة KCC إلنتاج السيليكون   كوريا
مشروع هانونج   كوريا
مصنع بينغدينغشان إلنتاج اليوريا   الصين
مصنع شنشي إلنتاج اليوريا   الصين
مصنع شيسوي إلنتاج اليوريا   الصين
مجمع تايالند لألسمدة الوطنية   تايالند

مرافق الغاز الطبيعي المسال
مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال  الكويت
محطة هيرانانداني للغاز الطبيعي المسال )FEED(   الهند
محطة Inchon الستقبال الغاز الطبيعي المسال )التوسعة األولى والثانية(   كوريا
محطة زوهاي للغاز الطبيعي المسال )FEED(   الصين
توسعة محطة كوانج يانج للغاز الطبيعي المسال   كوريا
محطة سمبرا باخا للغاز الطبيعي المسال   المكسيك
محطة إنشون الستقبال الغاز الطبيعي المسال   كوريا

المرافق البحرية
مرافق دونجاي 1 إلنتاج الغاز الطبيعي   كوريا
مشروع حقل سينو الغربية   إندونسيا
منصة توكدو البحرية للمراقبة   كوريا
منصة ضاغط التعزيز A&B-BCP   الهند
مجمع عمليات نيالم ONGC   الهند

التعدين
عقد أعمال الهندسة واإلنشاء والتوريد لمصفاة األلومينا MBAC   المملكة العربية السعودية
مشروع مصنع مسحوق الصلب لشركة هيونداي   كوريا

مصانع المعالجة

مشروع زيوت التشحيم القاعدية بين شركتي هيونداي وشل
العميل: كل من شركة هيونداي أويل بنك المحدودة وشل

السعة: وحدة زيوت تشحيم قاعدية )20.000 برميل في كل يوم عمل( /
وحدة تقطير بالتفريغ )قائمة(   

وبعد التجديد )76.000 برميل في كل يوم عمل( /  
وحدة التكسير الهيدروجيني )القائمة(   

وبعد التجديد )37.000 - 40.000 برميل في كل يوم عمل(  
الفترة: 2012. 04 ~ 2014. 06

مصنع البولي سيليكون في مدينة الجبيل الصناعية
العميل: شركة تقنية البولي سيليكون )PTC( / السعودية

 السعة:  البولي سيليكون الفولتي الضوئي )3.000 طن متري سنوًيا( / 
األمونيا )2.200 طن يومًيا x مجموعتان(

الفترة: 2011. 03 ~ 2014. 06
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محطات توليد الطاقة والكهرباء

نشاء محطات توليد الطاقة لتشمل جميع أنواع  تمتد خبراتنا في مجاالت تصميم واإ
محطات التوليد وجوانب العمل بها؛ فنحن نفخر بكوننا مزود خدمة يتسم بالشمولية 

والقدرة على تقديم خدمات التصميم األساسي والتفصيلي، فضال عن خدمات الهندسة 
والتوريد واإلنشاء )EPC(، باإلضافة إلى دراسات الجدول والخدمات االستشارية 

الفنية. واستناًدا إلى كفاءتنا المستمدة مما نحظى به من معارف وخبرات فريدة، فإننا 
سنتبوأ الدور الريادي في رسم مستقبل الطاقة. 

محطات توليد الطاقة والكهرباء/تشكيل مستقبل الطاقة

UCHI II 390MW محطة الطاقة ذات الدوائر المدمجة
العميل: شركة Uch Power Limited/ باكستان

السعة: 390 ميجا واط
الفترة: 2011. 03 ~ 2014. 04

محطات توليد الطاقة والكهرباء
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محطة الطاقة الحرارية بقدرة 225 ميغاواط في اشوغانزي
جهة الطلب: شركة محطة اشوغانزي للطاقة المحدودة / بنغالديش

السعة: 225 ميغاواط
الفترة: 2013. 02 ~ 2015. 02

Olkaria I & IV محطة توليد الطاقة الحرارية األرضية
العميل: KEN GEN / كينيا

السعة: 140 ميجا واط
الفترة: 2011. 11 ~ 2014. 12

 وحدات محطة سامتشونبو لتوليد الطاقة الحرارية 2.240 
ميجا واط رقم 1 و2 و3 و4 

العميل: شركة .Korea South East Power Co., Ltd/كوريا
السعة: 2.240 ميجا واط

الفترة: 1978 ~ 1984, 1989. 12 ~ 1994. 09

مجموعة محطات توليد الطاقة والكهرباء
محطة توليد الطاقة من التوربينات الغازية

أوزباكستان مشروع محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في تاكياتاش بقدرة 566 ميجا وات 
ماليزيا مشروع محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في ميالكا بقدرة 2240 ميجا وات 
مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة في بيسكرا 1400 ميجا واط   الجزائر
مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة في جيجل 1400 ميجا واط   الجزائر
عين أرناط   x 400 3 ميجا واط محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة   الجزائر
العراق مشروع محطة الرميلة لتوليد الطاقة من التوربينات الغازية 5x292 ميجا واط 
محطة القدس لتوليد الطاقة من التوربينات الغازية 4x125 ميجا واط   العراق
العراق مشروع محطة تازا لتوليد الطاقة من التوربينات الغازية 292 ميجا واط 
مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة في أشوجانج 225 ميجا واط   بنغالدش
مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة إضافية في MEB  23 ميجا واط   إندونسيا
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة إضافية في دالي   إندونسيا
مشروع توسعة محطة الطاقة Uch II   باكستان
محطة توليد الطاقة المشترك من الدوائر المدمجة 160 ميجا واط SIPCO   تايالند
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 450 ميجا واط في مغناغات   بنغالدش
الهند محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة المثبتة في منجالور بارج 
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 2000 ميجا واط في بوريونج   كوريا
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 550 ميجا واط في يولشون   كوريا
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 900 ميجا واط في يونج وول   كوريا
محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 700 ميجا واط في جانسان   كوريا

محطات توليد الطاقة الناتجة عن النفط/احتراق الفحم
إندونيسيا  مشروع محطة توليد الطاقة الحرارية بالفحم في كالسيلتينج 2- بقدرة 200 ميجا وات 
إندونيسيا محطة الطاقة الحرارية بالفحم بقدرة 1,200 ميغاواط في كالسيل 
ماليزيا محطة الطاقة الحرارية بالفحم بقدرة 2,000 ميغاواط في جيما 

الفلبين محطة الطاقة الحرارية بالفحم بقدرة 300 ميغاواط في طيما 
محطة غرب طرابلس لتوليد الطاقة الحرارية 1400 ميجا واط    ماليزيا
محطة TVI لتوليد الطاقة باحتراق الفحم 300 ميجا واط   الفلبين
مشروع محطة تيرموتساخيرو )2( لتوليد الطاقة باحتراق الفحم 180 ميجا واط   كولومبيا
محطة غرب طرابلس لتوليد الطاقة الحرارية 1400 ميجا واط   ليبيا
محطة الخليج )1( لتوليد الطاقة الحرارية 1400 ميجا واط   ليبيا
محطة المسيب لتوليد الطاقة الحرارية 1280 ميجا واط   العراق
محطة نويفا فينتاناس لتوليد الطاقة الحرارية 250 ميجا واط   شيلي
وحدات محطة أنجاموس لتوليد الطاقة الحرارية 520 ميجا واط رقم 1 و2   شيلي
محطة كامبيشي لتوليد الطاقة من احتراق الفحم 240 ميجا واط   شيلي
وحدات محطة تيان لتوليد الطاقة الحرارية 1000 ميجا واط رقم 7 و8   كوريا
وحدات محطة نامجيجو لتوليد الطاقة الحرارية 200 ميجا واط رقم 3 و4   كوريا
وحدات محطة سامتشونبو لتوليد الطاقة الحرارية 2.240 ميجا واط رقم 1 و2 و3 و4   كوريا
وحدات محطة يونج هانج لتوليد الطاقة الحرارية 1740 ميجا واط رقم 5 و6   كوريا

محطات توليد الطاقة المزدوج
مشروع توليد البخار والطاقة الكهربائية )114 ميجا واط(   تايالند
محطة توليد الطاقة المزدوج في أمباتوفي   مدغشقر
محطة توليد الطاقة المزدوج لشركة Century Paper Mill   باكستان
محطة التوليد المزدوج في بتروبرازي   رومانيا
محطة التوليد المزدوج أسبكس   إندونسيا
مرافق الطاقة المتكاملة في إقليم جويانج سامسونج ) 100 ميجا واط(   كوريا
مرافق الطاقة المتكاملة في ديجون سيونامبو   كوريا
محطة توليد الطاقة المزدوج في مقاطعة بوسان جونج جوان   كوريا

محطات توليد الطاقة والكهرباء
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محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية
الفلبين محطة الطاقة الحرارية بالفحم بقدرة 328 ميغاواط في باكمان 
وحدات محطة توليد الطاقة الحرارية األرضية اإلضافية Olkaria I رقم 4 و5   كينيا
وحدات محطة توليد الطاقة الحرارية األرضية اإلضافية Olkaria IV رقم 1 و2   كينيا
محطة 1 و2 لتوليد الطاقة الحرارية األرضية في دراجات )األعمال الميكانيكية والكهربائية(   إندونسيا

محطات توليد الطاقة بالديزل
محطة توليد الطاقة بالديزل 60 ميجا واط في بربادوس   بربادوس
محطة توليد الطاقة بالديزل 200 ميجا واط في GMR مادراس   الهند
محطة توليد الطاقة بالديزل 50 ميجا واط في ميالوا   ماليزيا
محطة توليد الطاقة بالديزل 40 ميجا واط في تاواو   ماليزيا
وحدات محطة توليد الطاقة بالديزل في جيجو رقم 1 و2   كوريا

محطات توليد الطاقة النووية
كوري رقم 1 - إنشاء مخزن لمعدات مؤقتة في مبنى الحاويات   كوريا
كوري رقم 1 - استبدال مولدات الديزل للطوارئ   كوريا
ولسونج رقم 1 - تحسين تصميم األنظمة الميكانيكية   كوريا
تحليل وتحسين سعة تبريد حمامات الوقود المستهلك   كوريا
تحسين تصميم الحواف الخفية ألنبوبة نقل الوقود   كوريا
تصميم مرافق اختبار الصمامات المبردة للمفاعل   كوريا
تصميم المرافق الموحدة للتخزين الجاف للوقود المستهلك   كوريا

نقل الطاقة/المحطات الفرعية والتوزيع
مشروع المحطة الفرعية نيكاراجوا 138 كيلو فولت   نيكاراجوا
مشروع محطة فرعية GEPCO بطاقة 132 كيلو فولت   باكستان
مشروع إعادة تأهيل نقل الكهرباء، المرحلة الثانية   كازاخستان
مشروع محطة فرعية ونقل باناي الجنوبية 138 كيلو فولت   الفلبين

محطات توليد الطاقة والكهرباء

محطة الطاقة الحرارية بقدرة 225 ميغاواط في اشوغانزي
جهة الطلب: شركة محطة اشوغانزي للطاقة المحدودة / بنغالديش

السعة: 225 ميغاواط
الفترة: 2013. 02 ~ 2015. 02

Olkaria I & IV محطة توليد الطاقة الحرارية األرضية
العميل: KEN GEN / كينيا

السعة: 140 ميجا واط
الفترة: 2011. 11 ~ 2014. 12

مشروع محطة فرعية ونقل ماراماج وبواناوان 230 كيلو فولت   الفلبين
مشروع محطة فرعية لوزون الجنوبية 230 كيلو فولت   الفلبين
مشروع محطة فرعية كالرك كونسبسيون 230 كيلو فولت   الفلبين
مشروع إمداد الطاقة اإلقليمي   كمبوديا
مشروع KESC الخامس لتوليد الطاقة   باكستان
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أعمال اإلنشاء

تشارك شركة هيونداي للهندسة باستمرار في أنشطة البحث والتطوير 
لتحديد اتجاهها في تصميم البناء واإلنشاءات. ال شك أن التجارب والخبرات 

المكتسبة من خالل التسليم الناجح المنشآت الصناعية والسكنية وغيرها، 
سواء أكانت المحلية أم الخارجية، سوف تمكن شركة هيونداي للهندسة من 

توسيع نطاق أنشطتها في قطاع البناء الخاص والتطوير العقاري.

Hyundai Motor America المقر الوطني لشركة
العميل: شركة هيونداي موتور / نافورة فالي، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

حجم البناء: 1F ~ 6F، إجمالي مساحة الطابق 25.633 م2
الفترة: 2012. 05 ~ 2013. 11

بناء المشروع / تحديد االتجاه
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HMC مركز األبحاث والتطوير عالي التكنولوجيا لشركة
العميل: شركة هيونداي موتور / كوريا

حجم البناء: B3F ~ 21F إجمالي مساحة الطابق  63,986 م2
الفترة: 2005. 05 ~ 2006. 12

نادي فريق هيونداي لكرة القدم في مقاطعة شمال جوال
جهة الطرح: شركة هيونداي للسيارات المحدودة / كوريا الجنوبية

حجم المشروع: مجموع مساحة األرض 47,282 مترا مربعا،
مساحة األرض 2,629 مترا مربعا

الفترة: 2010. 08 ~ 2013. 08

مجموعة أعمال البناء
اإلنشاءات الصناعية

الهند مشروع إنشاء مركز توزيع قطع الغيار اللجديد في مومباي 
الصين مشروع إنشاء المصنع الثاني الجديد لشركة Mobis في بكين 
الصين مشروع إنشاء المصنع الرابع الجديد لشركة Mobis في وشى جيانغسو 
الصين مشروع إنشاء المخزن الجديد لشركة  Glovis في سيتشوان 
روسيا مصنع للسيارات لشركة هيونداي موتور - روسيا في سان بطرسبورغ 
مصنع للسيارات لشركة هيونداي موتور - التشيك في نوسوفيتش   التشيك
مصنع جديد للصناعات الثقيلة لشركة هيونداي في ريو دي جانيرو  البرازيل
مصنع هيونداي موتور للسيارات - البرازيل في ساو باولو  البرازيل
مصنع للسيارات في جورجيا لشركة كيا موتورز - في ويست بوينت   الواليات المتحدة األمريكية
مصنع تصنيع محركات ثيتا لشركة هيونداي موتور - أالباما، مونتغمري  الواليات المتحدة األمريكية
مصنع للسيارات في الهند لشركة هيونداي موتور - المرحلة الثانية - في تشيناي   الهند
مصنع الموردين HMMR في سانت بطرسبورغ  روسيا
ملحق مصنع للسيارات لشركة هيونداي موتور للتصنيع - روسيا، في سانت بطرسبورغ  روسيا
كوريا مشروع إنشاء مصنع للصلب في دانغجين 
مصنع صب المحركات لشركة في تيخوانا   المكسيك
المكسيك مصنع إنتاج سيارات المكسيك ومونتيري كيا/ وفروعها 
مشروع إنشاء مصنع سيارات هيونداي في أولسان  كوريا
أعمال تعديل وحدات بمصنع ضغط لشركة كيا موتور في سوهاري   كوريا
سلوفاكيا مصنع محركات سلوفاكيا لشركة كيا موتورز رقم 2 في زيلينا  
سلوفاكيا مصنع سيارات سلوفاكيا لشركة كيا موتورز في زيلينا  
مبنى جديد لمصنع مواد البلوكات لشركة كيا موتور في هواسونغ   كوريا
مبنى جديد لمصنع عتاد الغيار اليدوي لشركة كيا موتور، في هواسونغ   كوريا
مستودع هيونداي موبيس PDC في سان بطرسبورغ   روسيا
مبنى جديد لمصنع لشركة هيونداي موبيس في جيمشيون   كوريا
المستودع الثاني لقطع الغيار لشركة هيونداي موبيس في الشرق األوسط في دبي  اإلمارات العربية المتحدة
الهند مصنع وحدات لشركة هيونداي موبيس في تشيناي 

تركيا مصنع وحدات لشركة هيونداي موبيس في إزميت 
تمديد لمصنع CGL الثاني لشركة هيونداي هايسكو في سون تشون   كوريا
تركيا مصنع ملفات لشركة هيونداي هايسكو في إزميت 
مبنى جديد لمستودع لشركة هيونداي جلوفيس في جونجو   كوريا
مبنى جديد لمركز KD لشركة هيونداي جلوفيس في أولسان   كوريا
كوريا مبنى جديد لمصنع الناقل المتغير باستمرار لشركة هيونداي باورتك في سيوسان  
الصين مصنع مجموعات نقل الحركة لشركة هيونداي باورتك رقم 2 في ريزهاو  
مبنى جديد لمصنع وحدات لشركة هيونداي ويا في غوانغجو   كوريا
الصين مصنع محركات لشركة هيونداي ويا رقم 3 في ريزهاو  
مبنى جديد لمصنع مجموعات FA لشركة هيونداي ويا في تشانج وون   كوريا
التشيك مصنع مقاعد لشركة ديموس في نوسوفيتش  
مصنع قطع غيار السيارات دونغي في تشيسكي تسين   التشيك
مبنى جديد لمكتب األبحاث المتكاملة لشركة هيونداي روتيم في تشانجون   كوريا
مبنى جديد لمركز توزيع لشركة Homeplus في أهنسونج   كوريا

أبحاث اإلنشاءات
الواليات المتحدة األمريكية مشروع تجديد مركز البحوث والتنمية لشركة موبس في ميشيغان 
كوريا مشروع إنشاء مركز KD لشركة Glovis في اسان 
كوريا مشروع إنشاء مركز البحوث الجديد والتنمية للتحكم الكهرومغناطيسية في غونبو 
كوريا مشروع إنشاء المخزن الجديد لشركة  Partecs في سوسان 
كوريا مشروع إنشاء معهد التكنولوجيا لمجموعة هيونداي في ناميانغ 
مبنى جديد في مركز األبحاث والتطوير عالي التكنولوجيا، في سول  كوريا
مبنى جديد لتصميم بناء لشركة كيا موتور في ناميانج   كوريا
مبنى جديد في مركز األبحاث والتطوير لتكنولوجيا البيئة، في سول  كوريا
إنشاء مبنى جديد لمركز األبحاث والتطوير، في يوانج   كوريا
الواليات المتحدة األمريكية مركز التصميم لشركة كيا موتورز أمريكا في كاليفورنيا 
إنشاء مبنى جديد لمركز أبحاث السيارات المتقدمة لجامعة سول   كوريا

أعمال اإلنشاء
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   مصنع إنتاج سيارات ا4لمكسيك ومونتيري كيا/ وفروعها
جهة الطلب: شركة كيا موتور المحدودة/المكسيك

مساحة العملية: 555,327 مترا مربعا.
مساحة األرض: 4,991,735 مترا مربعا 

الفترة: 2014. 09 ~ 2016. 04

إنشاء مبنى جديد لمركز األبحاث والتطوير لشركة هيونداي موبيس في موبوك   كوريا
مبنى جديد لمركز األبحاث والتطوير لشركة هيونداي للصلب في دانجين   كوريا
مركز األبحاث والتطوير الهندسي لشركة هيونداي موتور الهند في حيدر آباد  الهند
ألمانيا مركز التصميم والبناء للمكتب األوروبي لشركة كيا موتورز في فرانكفورت  
الصين مركز األبحاث والتطوير لشركة كيا موتورز )DYK( في يانشينج  
مركز األبحاث والتطوير لشركة هيونداي موتور في يانتاي   الصين
مبنى جديد لتصميم بناء لشركة كيا موتور في ناميانج   كوريا

اإلنشاءات الثقافية/التعليمية/الرياضية
مشروع إنشاء مركز بحوث وتنمية السيارات المستقبلية لجامعة هانيانغ   كوريا
مبنى جديد لمعهد موبوك للتدريب   كوريا
مبنى جديد لمعهد تشيونان للتدريب لشركة هيونداي كابيتال   كوريا
إنشاء مبنى جديد إلدارة األعمال   كوريا
إنشاء مبنى جديد لمنشأة اللياقة لشركة هيونداي موتور في ناميانج   كوريا
جامعة تركمنستان الوطنية في تركمنستان، تركمنباشي  تركمانستان
مبنى جديد لمقر االجتماعات في تشونشون   كوريا
مبنى جديد لمعهد هامبيونج للتدريب لشركة كيا موتور   كوريا
مبنى جديد لمتحف هانغول   كوريا
إنشاء مبنى جديد للتجارة الدولية لجامعة أولسان   كوريا
إنشاء مبنى جديد للتكنولوجيا البحرية لجامعة أولسان   كوريا
إنشاء مبنى جديد للهندسة المعمارية الدولية لجامعة أولسان   كوريا
مبنى جديد لمركز خدمات الرفاهية لشركة هيونداي موتور في أولسان   كوريا
مبنى جديد لمدرسة هانول الثانوية في إنشون   كوريا
مبنى جديد لمدرسة يدانج اإلعدادية   كوريا
بناء نادي فريق هيوداي لكرة القدم في مقاطعة شمال جوال  كوريا الجنوبية   كوريا

اإلنشاءات الفندقية/السكنية
مشروع إنشاء مباني سكنية الموظفين لشركة Hyundai Heavy Industries في اولسان   كوريا
كوريا مبنى جديد لفندق هافيتشي في جيجو  

إعادة تنظيم مبنى فندق رولينج هيل   كوريا
مبنى جديد لمنتجع هايفونج في فيتنام   فيتنام
إنشاء جديد لحوالي 2000 وحدة سكنية ومرافق بنية تحتية في القبة، ليبيا    ليبيا
مبنى جديد للمبنى المهجعي لشركة هيونداي باورتكت في سيوسان   كوريا
مبنى جديد للمبنى المهجعي 2 لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في أولسان   كوريا
كوريا مبنى جديد لشقق في مجمع جانجيل 1 و3  
مبنى جديد لبلوك شقق A-3 فئة LH في جويانج   كوريا

المباني المكتبية/التجارية
الواليات المتحدة األمريكية مبنى جديد لشركة هيونداي موتور أمريكا في كاليفورنيا 
مبنى جديد لمخزن إداري لشركة هيونداي في تشونجو   كوريا
إنشاء مباني مكتبية جديدة لشركة هيونداي كارد في يونج دونجبو   كوريا
مبنى جديد لمحطة في جويانج، جيونجي دو   كوريا
ألمانيا ملحق بمبنى شركة هيونداي موتور أوروبا في أوفنباخ  
أعمال تطوير في مدينة مون هيون لالبتكار في بوسان   كوريا
مشروع موني فونج لمبنى مكتبي في كمبوديا   كمبوديا
تمديد وملحق بمبنى مقر Acleda Bank Plc   كمبوديا
مبنى جديد في مركز اإلحصاء والحساب في باجو   كوريا
مبنى جديد لمكتب شركة هيونداي موتور في أستراليا   أستراليا
إنشاء مبنى مكتبي جديد في يوكسام-دونج   كوريا
مبنى جديد لشركة Homplus في هوماسيل، سوون   كوريا

اإلنشاءات العامة/العسكرية
CY RO CKFC عينية، وPN A13R653 VMF080 ودعم إطفاء الحرائق VMFs II، وUSAG HUMPHRE YS، كوريا   كوريا
كوريا مبنى جديد لقاعدة القوات الكورية األمريكية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في بيونج تاك، جيونجي -دو  

اإلنشاءات الطبية
مبنى جديد لمستشفى المحاربين القدامى الكوريين   كوريا
مبنى جديد لمستشفى ين باي العام اإلقليمي في فيتنام   فيتنام

أعمال اإلنشاء

HMC مركز األبحاث والتطوير عالي التكنولوجيا لشركة
العميل: شركة هيونداي موتور / كوريا

حجم البناء: B3F ~ 21F إجمالي مساحة الطابق  63,986 م2
الفترة: 2005. 05 ~ 2006. 12

نادي فريق هيونداي لكرة القدم في مقاطعة شمال جوال
جهة الطرح: شركة هيونداي للسيارات المحدودة / كوريا الجنوبية

حجم المشروع: مجموع مساحة األرض 47,282 مترا مربعا،
مساحة األرض 2,629 مترا مربعا

الفترة: 2010. 08 ~ 2013. 08
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أعمال اإلسكان

لقد ساهمت أعمال اإلسكان هيونداي للهندسة في بلورة ثقافة سكنية جديدة من 
خالل توفير البيئة السكنية المرتكزة على اإلنسان في توافق مع الطبيعة والمجتمع.
على وجه الخصوص، لقد استحدثت شركة هيونداي للهندسة تصميًما مبتكًرا في 
المباني السكنية والمجمعات السكنية والتجارية والفنادق المكتبية وفنادق األعمال 
التي تشكل جوهر االتجاه. وال شك أن شركة هيونداي للهندسة تسعى باستمرار 
لتحقيق أقصى قدر من رضا العمالء من خالل توفير حلول إسكانية مستقبلية 

تأخذ بعين االعتبار الراحة والصحة والترفيه والعواطف.

أعمال اإلسكان/تحسين البيئة المعيشية

مشروع AMCO Town األول في سول سانج بونج - دونج
العميل: مشروع داخلي 

نطاق المشروع: B7F ~ 48F,  بإجمالي 497 وحدة سكنية في 3 مباٍن / ← 
إجمالي مساحة الطابق: 232,943 متر مربع 

الفترة: يوليو 2014 إلى أكتوبر 2016 

أعمال اإلسكان
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مجموعة أعمال اإلسكان
الشقق

مشروع AMCO Town في سول سانجدو دونج “سنترال بارك”   كوريا
مشروع AMCO Town في سول سانجدو دونج “آستون بارك”   كوريا
سيئول هيلستيت سيوتشو جنترايس   كوريا
مشروع AMCO Town في إنشيون يونج هيون - دونج   كوريا
مشروع AMCO Town في داجو سيشيون “The Solarnew”   كوريا
مشروع AMCO Town في أولسان هواجيونج “إيسترن باي”   كوريا
مشروع AMCO Town في سيجونج   كوريا

مجمع شقق “Hillstate” في سوكسو-دونغ، انيانغ   كوريا
مشروع AMCO Town في بوب يونج سامسان - دونج   كوريا
مشروع AMCO Town في وايري “فلوريش”   كوريا
مشروع AMCO Town في دانجين   كوريا
مشروع AMCO Town في جيمشيون “The Planet”   كوريا
جيونجو بيونجهو ا- دونج أمكوتاون   كوريا
مشروع AMCO Town في جنجو بيونجيو -دونج “The Praha”   كوريا
مشروع AMCO Town في جينجو تشوجانج “ذا إيسترن بارك”   كوريا
كوريا مجمع شقق “AMCO Town” األولى في كونسان           
كوريا جونسان هيلستيت يونبا          
كوريا جونغجو هيلستيت بيجن          
كوريا يونجين هيلستيت سيوتشيون           

)مبنى( مكون من شقق مختلطة ومتعددة االستخدامات 

مشروع AMCO Town األول في سيؤول سانج بونج - دونج   كوريا
مشروع AMCO Town األول في سيؤول جونج نونج نوون   كوريا

شقق اإلستديو

مشروع AMCO Town في بوندانج جوماي - دونج “هيرتز”   كوريا
مشروع AMCO Town في بوندانج جيونجا - دونج “هيرتز”   كوريا
مشروع AMCO Town في ماجوك “Geniustar”   كوريا
سيئول هيلستيت إكو ماجوكنارو   كوريا

مركز المعرفة الصناعي

منجوينج تيرا-البرج 1   كوريا

أعمال اإلسكان

يونجين هيلستيت سيوتشيون
العميل: مشروع داخلي 

حجم البناية: B1F ~ 18F، مجمع شقق به ثالث عشرة بناية،
              بإجمالي 754 وحدة إسكانية

إجمالي مساحة الطابق: 117,681 متر مربع
الفترة: 2014. 11 ~ 2016. 10

منجيونج تيرا – البرج 1
العميل: شركة إنتشانج منجيونج المحدودة / كوريا  

حجم البناية: B5 F~ 16F؛ بإجمالي 1002 غرفة معرفة في المركز الصناعي
             )منصة  1~ 3 أقدام، وقطاع برجي لبنايتين 4 ~ 15 قدم(

إجمالي مساحة الطابق: 172,742 متر مربع
الفترة: 2014. 07 ~ 2016. 10
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بوندانج جيونغجا - دونغ أمكو هريتز 
العميل: سيوهيون للتطوير واإلنشاء / كوريا 

حجم البناية: B4F ~ 14F، مجمع شقق به ثمان بنايات،
بإجمالي 1231 وحدة إسكانية

إجمالي مساحة الطابق: 96,806 متر مربع  
الفترة: 2012. 08 ~ 2014. 10

أعمال اإلسكان

منجيونج تيرا – البرج 1
العميل: شركة إنتشانج منجيونج المحدودة / كوريا  

حجم البناية: B5 F~ 16F؛ بإجمالي 1002 غرفة معرفة في المركز الصناعي
             )منصة  1~ 3 أقدام، وقطاع برجي لبنايتين 4 ~ 15 قدم(

إجمالي مساحة الطابق: 172,742 متر مربع
الفترة: 2014. 07 ~ 2016. 10

يونجين هيلستيت سيوتشيون
العميل: مشروع داخلي 

حجم البناية: B1F ~ 18F، مجمع شقق به ثالث عشرة بناية،
              بإجمالي 754 وحدة إسكانية

إجمالي مساحة الطابق: 117,681 متر مربع
الفترة: 2014. 11 ~ 2016. 10
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البنية التحتية والبيئة

تحت شعار "تطوير البنية األساسية والبيئة حسب متطلبات اإلنسان"، تشارك 
إدارة "البنية األساسية والبيئة" في تطوير األعمال لتوفير الحياة الصحية والرخاء 

لإلنسان. 
ننفذ مشاريع البنية األساسية مثل الطرق والموانئ والمجمعات الصناعية وتطوير 

مصادر الطاقة المائية / المياه إلرساء أسس النشاط االقتصادي. عالوة على 
ذلك، نركز على المحافظة على البيئة الطبيعية النظيفة والبيئة، وتنفيذ المشاريع 

البيئية مثل الصرف الصحي ومنشآت معالجة المياه العادمة ومحطة توليد الطاقة 
من المخلفات وما شاكل ذلك. كما نواصل جهودنا لتطوير مهاراتنا الهندسية 

فائقة الجودة وتعظيم مواردنا المميزة. 

البنية التحتية والبيئة/البنية التحتية القائمة على اإلنسان واألعمال البيئية

مشروع بناء جسر اندونغ في فيتنام
جهة الطرح: نين توونسونغ بي إم يو/ فيتنام

محتوى المشروع: جسر بطول 1,020 مترا ) جسر اكسترادوسد + 
 طريق بطول 2,500 متر(

الجسر الرئيسي: جسر اكسترادوسد )إف سي إم(، التمديد = 580 
مترا، العرض = 21 مترا، خطوط السيارات = 4 خطوط

جسر التوصيل: جسر سوبر تي غيردير، التمديد = 440 مترا، 
العرض = 21 مترا، 11 امتداد ) 40 مترا(

الطريق: األسفلت، التمديد = 2.5 كيلومترات، 4 خطوط
الفترة: 2011. 05 ~ 2015. 12
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 ميناء حاويات المواد الخام والمنتجات لشركة هيونداي
 للصلب في بيونجتايك - ميناء دانجين

العميل: شركة هيونداي للصلب / كوريا
السعة: 30,000 / 50,000 / 100,000 / 200,000 طن

الفترة: 2005. 03 ~ 2009. 03

محطة توليد الطاقة المخزنة والتي يتم ضخها في شيونج سونج
Korea Western Power Co., Ltd. العميل: شركة

(2  X السعة: 600 ميجا واط )300 ميجا واط
الفترة: 1997. 07 ~ 2007. 03

38 - 39

مجموعة أعمال البنية التحتية والبيئة
الموانئ والمرافئ

المرحلة 1-1 من ميناء الحاويات في ميناء إنشون الجديد: القسم الثاني   كوريا
المرحلة الثانية من تحسينات ميناء يوسو   كوريا
كوريا ميناء حاويات المواد الخام والمنتجات لشركة هيونداي للصلب في بيونجتايك - ميناء دانجين 

  (30,000/50,000/100,000/200,000 طن(  
ميناء حاويات المواد الخام لشركة هيونداي للصلب )5000 طن( في دانجين   كوريا
مرفأ القار/الخبث لشركة هيونداي للصلب في دانجين   كوريا
ميناء الحاويات الحصرية للسيارات في ميناء بيونج تايك )مرفأ رقم 9 و10 و11 و12(   كوريا
ميناء أولسان الجديد )المرحلة األولى والثانية(/ مرفأ رقم 2-3 من الرصيف الجنوبي   كوريا
مرفأ أسمنتي رقم 5 من ميناء بيونج تايك   كوريا
مجمع إصالح السفن في تركمانستان   تركمانستان

الطرق والجسور
إعادة بناء الطريق السريع الوطني رقم 38   كوريا
طريق فرعي في جيجو )هامدوك - دونج بوك(   كوريا
التصميم التفصيلي لطريق يونج دونج السريع الثاني ضمن المشروع اإلنشائي BTO   كوريا
نشاء ممر الحافالت السريعة   كوريا التصميم التفصيلي واألساسي ألعمال التوسعة والرصف للطريق الوطني رقم 46 واإ
دراسة جدوى لتوسعة طريق نامهي السريع )جونيانج - سانين(   كوريا
التصميم التفصيلي لتوسعة طريق جانهيونج - سونج شو   كوريا
التصميم التفصيلي لتوسعة مطار يشيون   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي إلنشاء طريق مؤهل للقيادة عالي التقنية   كوريا
كوريا التصميم التفصيلي واألساسي لمشروع جاهز لجسر جيوجيم جراند )المرحلة الثانية (  
التصميم التفصيلي واألساسي لمشروع االستثمار الخاص في جسر ماشانج جراند   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي للمشروع الثاني الجاهز لجسر جيندو جراند   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي للمرحلة الثانية من إنشاء طريق هوايانج - جيوك جيوم    كوريا
إنشاء معايير الهيكل المرتبط بنظام ترام ثنائي النمط   كوريا
إنشاء 6 طرق )210 كم( في كمبوديا   كمبوديا
ميدان كاليفورنيا الختبار المعدات لشركتي هيونداي - كيا موتور   الواليات المتحدة األمريكية
جسر أندونج في فيتنام   فيتنام
التصميم التفصيلي لتحسينات كانتي راج باث في نيبال   نيبال

المجمعات 
مدينة شيونجو التجارية   كوريا
المجمع الصناعي الثاني في سونجسان   كوريا
المجمع الصناعي العام في سونجسان   كوريا
المجمع النموذجي في أولسان   كوريا
مدينة وونجو لالبتكار   كوريا

مدينة ديجو لالبتكار   كوريا
مجمع بانشون الصناعي في أولسان   كوريا
المجمع الصناعي العام في سيوسان   كوريا
مجمع التوزيع في جوانجو   كوريا
كوريا المجمع الصناعي في أونسان  
مركز التوزيع في شيلجوك   كوريا
حديقة العلوم في جيونجو   كوريا
تجديد الموقع لمنطقة جانج دونج سانها في أولسان   كوريا
التخطيط الرئيسي الحضري لمدينة أندونج   كوريا
التخطيط التنظيمي لمعرض يوسو الدولي لعام 2012   كوريا
تخطيط مدينة تاين التجارية   كوريا
تصميم مجمع ميراي الصناعي في ناجو   كوريا
التخطيط واإلشراف على مركز تدريب فريق باجو الوطني لكرة القدم   كوريا
تصميم المفهوم لمدينة النور في كل من اليمن وجيبوتي   اليمن

تطوير موارد الطاقة المائية / موارد المياه 
إندونيسيا  محطة راجامانداال لتوليد الطاقة الكهرومائية 
التصميم التفصيلي لمحطة الطاقة المخزنة والتي يتم ضخها )موجو وسانشيونج ويانج يانج ويانشيون وشيونج سونج(   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي لسد يونجول متعدد األغراض   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي لسد جونام للتحكم في الفيضانات   كوريا
التصميم األساسي لتحسين التحكم في الفيضانات في سد داشيونج   كوريا
دراسة الجدوى والتصميم التفصيلي لمحطة جاروليم لتوليد طاقة المد والجزر   كوريا
دراسة الجدوى والتصميم التفصيلي لمحطة إنشيون لتوليد طاقة المد والجزر   كوريا
دراسة الجدوى والمخطط األساسي لمحطة شيهوا لتوليد طاقة المد والجزر   كوريا
كوريا المخطط األساسي لتحسين نهر كويم رايف ونهر يونج سان، ونهر هيونج سان ونهر مانكيونج  

  المخطط األساسي والتصميم التفصيلي إلنعاش نهر هان، ونهر ناك دونج، ونهر كويم
ونهر يونج سان   كوريا
دراسة الجدوى المسبقة لمحطة بوسات للطاقة الطاقة الكهرومائية   كمبوديا
دراسة الجدوى لمشروع PREK LIANG كمبوديا للطاقة الطاقة الكهرومائية   كمبوديا
التصميم التفصيلي لمحطة بونج الجديدة للطاقة الكهرومائية   باكستان
مشروعات ري السدود الصغيرة   باكستان
التصميم التفصيلي لمحطة نيبال مودي كوال للطاقة الكهرومائية   نيبال
التصميم التفصيلي لمحطة نيبال شاميليا للطاقة الكهرومائية   نيبال

أنظمة إمداد المياه والصرف الصحي
محطة جوسونج لمعالجة الصرف الصحي   كوريا
محطة شيونان MBR لمعالجة الصرف الصحي )المرحلة الثالثة، والمرحلة الرابعة(   كوريا

البنية التحتية والبيئة
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مركز شيونج سيم الستعادة جودة المياه   كوريا
محطة معالجة الصرف الصحي )هواسونج - دونجتان(   كوريا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية في مجمع جومون جين الزراعي   كوريا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية في مجمع يانج يانج الصناعي والزراعي   كوريا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية ألشباه موصالت إنشيون هينكس   كوريا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية في جيونجو KCC   كوريا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية ألشباه موصالت إنشيون هينكس   كوريا
التصميم األساسي إلعادة إعمار محطة يونج ديونجبو لمعالجة المياه ومحطة معالجة المياه المتقدمة   كوريا
التصميم التفصيلي لتحسين أنابيب الصرف الصحي في نهر هان )القسم 2، 3-1(   كوريا
التصميم التفصيلي واألساسي لتحسين سد نام جانج )المنطقة 1(   كوريا
التصميم التفصيلي لتوسعات أنظمة الصرف الصحي في منبع سد شونجو )القطاع األول(   كوريا
التصميم التفصيلي لتوسعات أنظمة الصرف الصحي في منبع سد هابشون   كوريا
التصميم التفصيلي لمشروع BTL الخاص بتحسين أنابيب الصرف الصحي في مونك يونج   كوريا
محطة معالجة الصرف الصحي في سيهانوك فيل   كمبوديا
غينيا اإلستوائية نظام إمدادات المياه والصرف الصحي في غينيا اإلستوائية 

  )مونغومو، إيبيبين، إيبينا يونج، نسوك نسومو، أنيسوك، سان خوسيه(   
مشروع أعمال الصيانة والتشغيل )نظام إمدادات المياه والصرف الصحي لثالث مدن في غينيا اإلستوائية(   غينيا اإلستوائية
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كولومبيا بيلو   كولومبيا
نظام إمدادات المياه والصرف الصحي في أذربيجان   أذربيجان
محطة معالجة الصرف الصحي في السيب   عمان
نظام إمداد المياه في سريالنكا بولوناروا   سيرارنكا
التصميم التفصيلي لمحطة ثو دوك لتنقية المياه وأنابيب نقل المياه في هو شي مين   فيتنام

الطاقة المتجددة
تصميم مشروع طاقة الرياح في يانج يانج   كوريا
دراسة الجدوى لمزرعة الرياح البرية في جيونام 5GW   كوريا
تصميم محطة توليد طاقة الرياح في يانج دوك   كوريا
تصميم محطة توليد طاقة الرياح في هونج سيونج   كوريا
التصميم األساسي ودراسة الجدوى لمجمع جيونام مارين لتوليد طاقة الرياح   كوريا
التصميم األساسي لمحطة جيجو ولريونج لتوليد طاقة الرياح   كوريا
إنشاء مرفق تصنيع المنصات وألواح التحميل الخشبية في دانيانج   كوريا
محطة توليد الطاقة الشمسية بلغاريا 9 ميجا واط   بلغاريا

الصناعات البيئية
كوريا مرفق تحويل حمأة الصرف الصحي إلى سماد )جوسيونج، وميريانج، وجيوجي، وأندونغ، وبوسونغ، 

  شيل جوك وجوتشانج وجوريونج وتشانج نيونج ومونجيونج(   
مرفق شونجو لتحويل مخلفات الطعام إلى طاقة   كوريا
مرفق مابو EM   كوريا
عادة التدوير   كوريا التصميم األساسي لمرفق استعادة الموارد واإ
التصميم األساسي والتفصيلي لمرفق جانج يو الستعادة الموارد   كوريا
التصميم األساسي والتفصيلي لمرفق شانج وون الستعادة الموارد   كوريا

التصميم األساسي والتفصيلي لمرفق إزالة الكبريت من محطة تيان/هادونج لتوليد الطاقة الحرارية   كوريا
التصميم األساسي لمرفق جواتشون الستعادة الموارد   كوريا
التصميم األساسي لمرفق سانجي الستعادة الموارد   كوريا
محطة SINGAPORE SEMBCORP لحرق نفايات المطاعم الدولية   سنغافورة

مصانع صهر وتصنيع الفوالذ
مصنع متكامل لصهر وتصنيع الفوالذ لشركة هيونداي للصلب في دانجن   كوريا

وسائل مواصالت وسكك حديدية جديدة
التصميم األساسي والتفصيلي لمشروع كامل لخط 9 من محطة مترو سول متروبوليتان، المسار رقم 912   كوريا
التصميم األساسي والتفصيلي لخط اختبار ترام ثنائي النمط   كوريا
مشروع الحافالت السريعة في مدينة سيجونج متروبوليتان   كوريا
خط ترام ثنائي النمط في يوسو إكسبو   كوريا
دراسة الجدوى والتصميم األساسي لخط جيمبو للسكة الحديدية الكهربائية الخفيفة   كوريا
المخطط األساسي لخط سيؤول هانام للسكة الحديدية الخفيفة   كوريا
التصميم األساسي والتفصيلي لخط هونام للسكة الحديدية عالية السرعة )القسم 2-3(   كوريا
التصميم التفصيلي لخط مترو أنفاق سيؤول متروبوليتان رقم 6 و7 و8 و9   كوريا
التصميم األساسي والتفصيلي لخط سكة حديد إنشيون متروبوليتان رقم 3   كوريا
التصميم التفصيلي لخط سكة حديد ديجون متروبوليتان رقم 1 )محطة أوي سام(   كوريا
التصميم األساسي لخطوط السكك الحديدية العاصمية عالية السرعة )سوسيو - بايونج تيك( )القسم رقم 9(   كوريا
التصميم التفصيلي لخط سكة الحديد عالي السرعة جيونجبو )القسم رقم 13(   كوريا
التصميم التفصيلي لمحطة موران لخط مترو أنفاق سيؤول متروبوليتان رقم 8   كوريا
كوريا التصميم األساسي لخط مترو أنفاق ديجو متروبوليتان رقم 2  
التصميم األساسي لملحق خط السكة الحديدية ديجو متروبوليتان رقم 1 )القسم 2(   كوريا

تقييم األثر البيئي
تقييم األثر البيئي إلنشاء سد دونج جانج   كوريا
تقييم األثر البيئي إلنشاء محطة توليد طاقة المد والجزر سيهوا   كوريا
تقييم األثر البيئي إلنشاء مرفق بيونجتايك تخزين النفط لشركة النفط الكورية الوطنية   كوريا
تقييم األثر البيئي إلنشاء محطة يولشون لتوليد الطاقة الحرارية المختلطة   كوريا
تقييم األثر البيئي إلنشاء ملحق مرفق بايونجتايك لتخزين النفط   كوريا
تقييم األثر البيئي إلنشاء مركز مياه المدينة اإلدارية متعددة الوظائف   كوريا

التربة والمياه الجوفية
مسح الموقع في مرفق التخلص من النفايات النووية   كوريا
مسح في مرفق التخلص من النفايات المشعة منخفضة ومتوسطة المستوى   كوريا
معالجة مجمع ديسان HDO من التربة والمياه الجوفية الملوثة   كوريا
مسح حول المياه الجوفية والمياه المخزنة تحت األرض ومشروعات التطوير   كوريا
التصميم التفصيلي لمشروعات المعالجة للمياه الجوفية والتربة الملوثة   كوريا

مصانع األسمنت
مصنع دانجين لألسمنت   كوريا

مصنع متكامل لصهر وتصنيع الفوالذ لشركة هيونداي للصلب في دانجن
العميل: شركة هيونداي للصلب / كوريا

السعة: 12 مليون طن
الفترة: 2007. 04 ~ 2013. 09

البنية التحتية والبيئة

 ميناء حاويات المواد الخام والمنتجات لشركة هيونداي
 للصلب في بيونجتايك - ميناء دانجين

العميل: شركة هيونداي للصلب / كوريا
السعة: 30,000 / 50,000 / 100,000 / 200,000 طن

الفترة: 2005. 03 ~ 2009. 03

محطة توليد الطاقة المخزنة والتي يتم ضخها في شيونج سونج
Korea Western Power Co., Ltd. العميل: شركة

(2  X السعة: 600 ميجا واط )300 ميجا واط
الفترة: 1997. 07 ~ 2007. 03
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إدارة األصول

تقدم شركة هيونداي للهندسة خدمات إدارة األصول فعالة تلبي كل احتياجات العمالء من خالل خلق بيئة عمل 
دارة مالية لتحسين قيمة العقارات،  دارة مشروعات واإ مريحة. وتقدم شركة هيونداي للهندسة خدمات استشارية واإ

وتسعى باستمرار لتوسيع نطاق اختصاصاتها ونطاق األعمال لتعزيز رضا العمالء. هذا وستواصل شركة هيونداي 
للهندسة قيادة قطاع إدارة األصول من خالل تقديم خدمات متميزة لتبقى الشريك التجاري المفضل.

إدارة األصول والخدمات التي تتجاوز توقعات العمالء األصول 

إدارة األصول 
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محفظة إدارة األصول
إدارة المرافق

الواليات المتحدة األمريكية   .HYUNDAI ENG America(GA), Inc شركة
الواليات المتحدة األمريكية   .HYUNDAI ENG America(AL ), Inc شركة
الواليات المتحدة األمريكية   .HYUNDAI ENG America(CA), Inc شركة
شركة HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH   ألمانيا
شركة HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o.  التشيك
شركة HYUNDAI ENGINEERING SLOLOVAKIA s.r.o.   سلوفاكيا
شركة HYUNDAI ENGINEERING RUS   روسيا
شركة HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATEATE LIMITED   الهند
شركة HYUNDAI ENGINEERING CHINA Co.,Ltd    الصين
مبنى مكتبي لشركة HMC )يانجي - دونج(   كوريا
مصنع هيونداي أولسان   كوريا
مصنع هيونداي أسان   كوريا
مصنع هيونداي جيونجو   كوريا
مركز األبحاث والتطوير لشركة HMC )نام يانج(   كوريا
مبنى مكتبي لشركة HMC    كوريا
مركز األبحاث والتطوير )مابوك(   كوريا
مركز تدريب شيونان لشركة HMC   كوريا
حرم جامعي باجو لشركة HMC   كوريا

كوريا  استوديو هيونداي للسيارات في جويانغ 
فرع هيونداي موتور )26 وحدة إلى جانب سونغ نيه(  كوريا
مركز A/S لشركة HMC )عدد 22 موقًعا(   كوريا
كوريا مركز هيونداي موتور لطرح السيارات)9 وحدات إلى جانب سونغ بوك(          

مبنى مكتبي )جاي - دونج(   كوريا
مركز يووانج لألبحاث والتطوير   كوريا
مبنى مكتبي لشركة KMC )أبجو جيونج(   كوريا
مصنع هواسيونج لشركة KMC   كوريا
مصنع سوهاري لشركة KMC   كوريا
مصنع جوانجو لشركة KMC   كوريا
حرم جامعي أوسان لشركة KMC   كوريا
فرع كيا موتور )12 وحدة إلى جانب كانغ دونغ(  كوريا
مركز A/S لشركة KMC )عدد 18 موقًعا(   كوريا
أعمال الصلب بمدينة إنشيون لشركة هيونداي   كوريا
أعمال الصلب بمدينة بوهانج لشركة هيونداي   كوريا
أعمال الصلب بمدينة دانجين لشركة هيونداي   كوريا
كوريا مصنع سونتشون / سونتشون دانجو في شركة هيونداي للصلب والحديد 
مبنى مكتبي عاصمي/لشركة Hyundai Card )يويدو(   كوريا
مبنى مكتبي عاصمي/لشركة Hyundai Card )عدد 11 موقًعا(   كوريا
مركز تدريب شيونان العاصمي/شركة Hyundai Card   كوريا
مركز األبحاث والتطوير )مابوك( لشركة هيونداي موبيس   كوريا
مركز أسان للتوزيع لشركة هيونداي موبيس   كوريا
مصنع أسان لشركة هيونداي موبيس )9 مواقع(   كوريا
مكتب أعمال/مركز معالجة المنافذ لشركة هيونداي جلوبيس )16 موقًعا(   كوريا
مصنع وايا لشركة هيونداي )5 مواقع(   كوريا
مصنع شانج وون لشركة هيونداي روتيم   كوريا
مصنع دانجين/سيوسان لشركة هيونداي روتيم   كوريا

إدارة األصول 
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مصنع ديموس سيوسان لشركة هيونداي   كوريا
مركز ديموس دونجتان لألبحاث والتطوير للمقاعد لشركة هيونداي   كوريا
مركز ديموس هواسيونج لألبحاث والتطوير لمجموعات نقل الحركة لشركة هيونداي   كوريا
مصنع ديسان لصناعات E&S لشركة هيونداي   كوريا
مصنع شيونان لصناعات E&S لشركة هيونداي   كوريا
مصنع سيوسان لشركة هيونداي باورتك   كوريا
مصنع ديموس سيوسان لشركة هيونداي بارتكس   كوريا
مركز IDC في باجو لشركة Hyundai Autoever   كوريا
برج تاريخي وأثري   كوريا
مصنع جوانجو للصلب BNG لشركة هيونداي   كوريا
مصنع أسان لمجموعات نقل الحركة في وايا ماجنا   كوريا
مصنع أسام لمحركات التربو IHI Turbo في وايا   كوريا
مصنع 4S شيونان لشركة هيونداي للهندسة   كوريا
مجموعة اليف بورامي ناسان لشركة هيونداي   كوريا
كوريا مركز سينسونغ  لشركة هيونداي اليف                         
مصنع كونبو في شركة هيونداي كيبيكو                          كوريا
مبنى SK E&C SK في مايونج دونج   كوريا
مبنى مات بالس إمجوانج   كوريا
برج جانج نام POBA لألصول في شين يونج   كوريا
برج دي أسيت دونج إل لألصول   كوريا
مبنى مات بالس هوسو   كوريا
كوريا مبنى تريس لشركة اس وون                                          
كوريا مبنى توين تري لشركة اس وون                                     
مبنى سافيلس كوريا تريس   كوريا
كوريا برج اوتو واي لشركة إيزيس إلدارة األصول                      

كوريا برج أوري دبليو  لشركة اوري بي آند إس                         
كوريا برج جي لشركة سيلبيس                                               
كوريا 13 وحدة إلى جانب مبنى استايت جايانغ لشركة كاي تي        

إدارة العقارات/الممتلكات 

مبنى مكتبي )جاي - دونج(   كوريا
مركز يووانج لألبحاث والتطوير   كوريا
مبنى سامهوان إلدارة األصول - في هانا   كوريا
كوريا برج اوتو واي )شركة إيزيس ألدارة األصول(      

االستشارة )اإليجار واالستئجار/ الشراء / البيع( 

العقارات الخاصة للمجموعة أو خارج المجموعة   كوريا

إدارة األصول 
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 إدارة معززة لالمتثال واألخالقيات، بما في ذلك مكافحة الفساد

48 - 49 إدارة االستدامة المؤسسية

 استحدثنا ونفذنا نظامنا إلدارة االستدامة من أجل الوفاء بدورنا كمواطن مؤسسي صالح، ليس هذا فحسب، بل وللنهوض بمسؤولياتنا إزاء تعزيز سعادة المواطنين.
دارة المنافع دارة المواهب، واإ دارة القيمة، واإ دارة جوانب الصحة والسالمة والبيئة، واإ  واستناًدا إلى روح السياسات المتعلقة بإدارة االمتثال واألخالقيات، واإ

دارة المشاطرة، فإننا نبذل قصارى جهودنا للوفاء بمسؤوليتنا االجتماعية المؤسسية.  المشتركة، واإ

 إدارة االمتثال واألخالقيات هي األساس لوجود نظام إدارة مستدام

جهود هيونداي للهندسة في مختلف الجوانب لالرتقاء بإدارة االمتثال واألخالقيات
● رسالة من الرئيس التنفيذي وتعهد األخالقيات لجميع الموظفين

● تدريب الموظفين على األخالقيات في غرف التدريب / عبر اإلنترنت

● نشرة االمتثال اإلخبارية )نشرة الشركة المخصصة إلدارة االمتثال واألخالقيات)

● التدقيق اإللكتروني“ لمنع التصرفات غير األخالقية / غير القانونية ومعاقبة مرتكبيها“

 تمتثل لكل المسؤوليات المجتمعية
اعتمادا على إدارة االستدامة والثقة واالحترام.

نشاء قيمة مشتركة  مشاطرة اإلدارة من خالل رد الجميل واإ

أنشطة رئيسية
[اإلسكان[  دعم المساكن لإلنقاذ من الكوارث باستخدام تقنية الوحدات )بيت األمل/ بيت العطاء)

[المعاقون[  بناء الوظائف لذوي اإلعاقات الشديدة )بناء األمل / مقهى األمل)
عادة التأهيل لألسر متعددة الثقافات  [الثقافات المتعددة[  اإلسكان واإ

المجتمع المحلي
● مشاهدة األطفال من األسر منخفضة الدخل واألطفال المعاقين األفالم بمناسبة ذكرى التأسيس

● هابيتات (HABI) من بناء البيوت للمحبة

● تجميل المقابر في المقابر الوطنية للشهداء

● خدمة تقديم الطعام لمرضى الفشل الكلوي المزمن

● أنشطة خدمة تغليف المنتجات الخاصة بالرضع واألطفال

في الخارج/ المواقع
● مشروع دعم مياه الشرب لألطفال في كينيا

● رعاية السوق الخيرية في باكستان

● الخدمة الطبية ورعاية يوم الذكرى في أوزباكستان

● دعم المنح الدراسية ومعرض فرص العمل في الفلبين

[التخطيط[ المساندة لمدينة هولت تاون 
[التسويق[ مشاطرة "الحب" بقوالب الفحم 

[الصحة والسالمة والبيئة[ الحفاظات المثالية 
[األصول[ فحوص سالمة المنازل 

[التوريد[ طهي الكيمتشي للمحتاجين 
[التدقيق[ عروض فيلمية لذوي اإلعاقة البصرية 

المقر / األنشطة الحقيقية
[محطة المعالجة[ متطوعو هيو

[محطة التوليد والطاقة[ حراس الممتلكات الثقافية 
[أعمال البناء[ دعم المحتاجين في جونغنانغ-غو 

[الهندسة[ متطوعو طالء الجداريات 
[التمويل[ المساعدات الميدانية المحلية / الخارجية 
[الدعم اإلداري[ فعاليات ثقافية للذكريات السنوية 

أخرى
التبرع بأجهزة الكمبيوتر للمحبة والتبرع بالدماء والتبرع بشهادات التبرع بالدماء

مشروع إسكان ديديمدول داخل البالد
● دعم المرافق  دعم المرافق في مساكن الفقراء

● دعم التمكين الذاتي  دعم إدارة أماكن العمل وورش العمل المشتركة

● المساندة العاطفية  تفعيل التدريب الثقافي “ديديمدول“

 مدرسة األمل الجديد
● إنشاء مدرسة األمل الجديد الخامسة )أوزباكستان)

● مركز التدريب المهني )لنقاط التدريب االستراتيجي)

 مرتبطة برؤية الشركة
 واستراتيجيتها

 اإلرادة القوية من
 الرئيس التنفيذي

 تقييم مستمر وتعقيب متواصل
 فريق متخصص إلدارة

 االمتثال واألخالقيات
(فريق االمتثال)

 قيود صارمة على التصرفات
 غير األخالقيات / غير القانونية

 دليل إرشادي منهجي

 إدارة
 االمتثال

 واألخالقيات

 إدارة االمتثال
 واألخالقيات

 نظام إدارة االستدامة

 إدارة المنافع المشتركة
● تعزيز كفاءة الشركاء في إدارة االستدامة

 (HSE) إدارة الصحة والسالمة والبيئة
● تعزيز نظام إدارة جوانب السالمة

 والصحة في مواقع العمل
● تقوية الجوانب التنفيذية الستراتيجيات

 االستجابة للتغير المناخي

 إدارة القيمة
● تنفيذ األنشطة الالزمة لتعزيز معدالت

 رضا العمالء داخلًيا / خارجًيا

 إدارة المواهب
● وضع ومتابعة استراتيجيات إدارة 

  حقوق اإلنسان

 إدارة المشاطرة
● تقوية األنشطة العالمية لبناء

(CSV) القيمة المشتركة

 على أساس فريق المحبة للخدمات الذي انطلق بمشاركة متطوعين من
 مسؤولي وموظفي الشركة في عام 1996، انطلق فريق مبادرة المساهمات

 االجتماعية في عام 2009. وبهذا تزودت الشركة بنظام تقاسم اإلدارة،
 ومن خالل انطالق الشركة المندمجة في شهر أبريل من عام 2014 نما
 نطاق ودور الشركة بخطوة أخرى. ستعمل شركة هيونداي للهندسة على
 بناء التدوير الجميل من التعايش والتقاسم على أساس النزاهة واالستدامة
 والمصلحة العامة من أجل المضي قدما نحو المساهمات االجتماعية ذات

تقاسم القيم في المستقبل.

تقاسم اإلدارة القائم على أساس أنشطة المساهمات االجتماعية ذات تقاسم القيم

المشاركة النشطة  المشاطرة
 المستدامة

 النمو المشترك
 السعيد

 الرئيس
 التنفيذي

 مسؤول
 التخطيط

 فريق
 تخطيط
 األعمال

)مجموعة عمل 
اإلدارة المستدامة(

● متطوعو قفز األحجار 
● متطوعو البيئة المقيمون

  )من المقرر اكتمالهم في 2017)
● متطوعو األسر

  )من المقرر اكتمالهم في 2017)

 المشاركة االجتماعية
TFT

 تقوية القدرة أداء متوازن
 العالمية

 تعظيم التكامل مع
 المعنيين

 المتطوعون للصحة
 والبيئة والعناية

(HEC)

منذ تشكيل فريق االمتثال إلدارة االمتثال واألخالقيات في 26 
من سبتمبر 2016، بذلت هيونداي للهندسة جهوًدا موسعة بكل 

أنشطة الشركة لتكون محل ثقة في مختلف أنشطة إدارة االمتثال 
واألخالقيات؛ بما في ذلك تدريب الموظفين في غرف التدريب 
/ عبر اإلنترنت من خالل محتويات تدريبية متنوعة، وتوزيع 

نشرة االمتثال، وتفعيل "التدقيق اإللكتروني" لمنع التصرفات غير 
األخالقية / غير القانونية. 

※ مهام إدارة االمتثال واألخالقيات 
 التوسع في نطاق عمل إدارة األخالقيات وتعزيز

 نظام المراقبة المعني بها

أطلقت مبادرة "المشاركة االجتماعية" )TFT( في 2009 على أساس مفهوم 
"المتطوعين بحب" الذي تأسس من خالل المشاركة الطوعية من الموظفين 

في 1996. ومن خالل مبادرة المشاركة االجتماعية، تمكنا من االنتهاء من 
نظامنا إلدارة المشاركة، وفي أبريل 2014 أدخلنا تعديالت على مجاالت 
وأدوار المشاركة في المبادرة. إننا نعدكم في هيونداي للهندسة بمواصلة 

العمل لمساندة المحتاجين في إطار نظامنا المستدام. 

(CSR( رؤيتنا للمسؤولية االجتماعية للشركة

شعار المسؤولية االجتماعية للشركة 

المبادئ الثالثة 
الرئيسة للمسؤولية 
االجتماعية للشركة

اتجاهنا في المشاركة 
االجتماعية 

تنظيم المشاركة 
االجتماعية 

بوصفنا "المساهم في الطاقة الباعثة على السعادة"، فإننا 
نخلق بيئة مريحة بفضل تقنياتنا، معربين عن إرادتنا 
لجعل العالم مكانا أكثر سعادة من خالل المشاطرة. 

ممارسة مشاطرة السعادة من أجل عالم أكثر سعادة. 

البرامج األساسية للمسؤولية االجتماعية للشركة
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تشغيل نظام إدارة الجودة
 لتوليد القيمة المستقبلية للعمالء قامت شركة

 هيونداي للهندسة ببناء وتفعيل نظام إدارة الجودة
 على مستوى المؤسسة، حيث تنفذ الشركة توعية
 عادية ومنتظمة بشأن الجودة لكل مادة ومرحلة
 وتطبق نظام تصنيف الجودة لجميع المشاريع

 التي تقوم بها، وتزود العمالء بخدمات ذات جودة
 أفضل من خالل عمليات تدقيق منظمة وتحليل

 االتجاهات ومراجعات اإلدارة.

 تبذل شركة هيونداي للهندسة جهدا كبيرا لتحقيق
 القيمة العليا أال وهي رضاء العمالء. استفادة

 من التآزر الناتج عن أفضل التقنيات والمواهب
 والخبرات والمعارف تبذل جهدا كبيرا اليوم لتحقيق
 مستوى أعلى من رضاء العمالء. وتعهدت شركة
 هيونداي للهندسية بالتعامل االستباقي مع التغيرات

 التي تحدث في األسواق ومواقع العمل وتوفير أكثر
 الحلول المبدعة والمستقرة في أي وقت وفي أي

 ظروف بحيث يمكن التأكد من إنجازات التحديات
 واإلبداع التي أحرزتها في مختلف أرجاء العالم.

 وستعمل على إضفاء التأكد من صحة اختيار
 العمالء

من خالل تحقيق تعجب العمالء تجاوزا لرضائه.

 تثق شركة هيونداي للهندسة بأن التعزيز
 المستمر للقدرة التنافسية التكنولوجية

 يضمن النمو والتطور المستدامين. استفادة
 من بحوث التقارب والتكامل الرامية إلى
 تعظيم العالمة التجارية والقيمة المستقبلية

 للشركات، وحلول الهندسة المتكاملة الساعية
 إلى نظام صنع القرارات الدقيقة والسريعة
 وتأمين أقصى قدر من الجودة والفاعلية،
 تطرح الشركة نموذجا معياريا دوليا إلى

جانب قيادة توجهات األعمال.
 وباستخدام تقنياتها ومن أجل تقديم غد جديد

 أجمل وأكثر راحة تستمر الشركة في
مواجهة التحديات.

تطوير أعمال جديدة ذات محرك نمو تتسم بارتفاع القيمة المضافة
 تعزز شركة هيونداي للهندسة هياكل البحث والتطوير بالتعاون مع قطاعات األعمال، مما
 سيحسن القيمة المؤسسية في المستقبل وتطوير محركات النمو في المستقبل. ويتم تدشين

 مشاريع البحث والتطوير باستمرار بحيث يجري العمل على تسويق التقنيات )نقل التقنيات
دارة المخاطر وغيرها  (وغيرها( وتحسين اإلنتاجية )خفض تكلفة اإلنتاج وتحسين الجودة واإ

من خالل شركات بحثية أكاديمية عضوية.
 وهذا يعزز القدرة التنافسية التكنولوجية لشركة هيونداي للهندسة من خالل بحوث التقارب
  والتكامل في جميع قطاعات األعمال، ويدفع تطور الصناعة الكورية بشكل عام من خالل

تشجيع التقارب بين الشركات.

 تشغيل نظام معلومات اإلدارة العالمي طوال الوقت
 التخاذ القرارات االستراتيجية والتكتيكية، تعمل شركة هيونداي للهندسة على تنشيط نظام إدارة
 المعلومات الذي يجعل المعلومات متاحة للتحليل طوال الوقت، أينما تعرض المستخدم لها وكلما

 كان بحاجة إليها. ويتم تنظيم المعلومات حسب الوظيفة والمنظمة والمستوى، تعمل شركة
 هيونداي للهندسة أيضا على تشغيل نظام إدارة المعرفة الذي يضم كل أنواع المعرفة بما في ذلك

  الخبرة الفنية والمهنية والتجارب واألداء، وقد تم تطويره لتأمين أصول الشركات واالبتكارات
تاحتها للعمليات التجارية. التكنولوجية واإ

 تطوير حل متكامل للهندسة الذكية
 تعمل شركة هيونداي للهندسة على تطوير التقنيات على نحو منتظم من خالل وضع خريطة

 التي تهدف إلى تحسين قدرات الهندسة والشراء "TRM" تكنولوجيا المعلومات الهندسية
 على مستوى المؤسسة. وقد مكنت من تطوير نظام إدارة (EPCM) واإلنشاءات واإلدارة

 المشاريع والتعاون العالمي من أجل التوحيد والهيكلة ومنهجية عمليات األعمال على مستوى
  عالمي. وتبذل أقصى الجهود في تلبية احتياجات جودة العمالء من خالل تعزيز االرتباط

واالتصال بين الحلول التجارية التي تطلبها دعوة تقديم العطاءات، والحلول الداخلية.

إدارة الجودة الالنهائية من
أجل رضاء العمالء 

 تأمين القدرة التنافسية المتميزة
عن طريق البحث والتطوير

إدارة الجودة في اإلنشاءات
 نحرص على استحداث نظام إلدارة الجودة في الموقع خالل المرحلة األولى من تنفيذ أي

دارة مخاطرها والتدريب  مشروع، ويضم هذا النظام مراجعة كاملة لجوانب ضمان الجودة واإ
 الصارم للعاملين وفحوص الجودة؛ بما يتيح لنا تحقيق مستوى صفري من العيوب. عالوة

  على ذلك، استحدثنا "األدوات التقنية المتطورة"، وتشمل نظم إدارة اإلنشاءات والجودة
حرصا على (WIT) باإلضافة إلى نظام إلدارة لحام األنابيب ، (نظامي HCQM وAQMS) 

  كفاءة اإلنشاءات.

ضمان الجودة في الطاقة النووية
 طورت شركة هيونداي للهندسة نظام ضمان الجودة الذي يتوافق تماما مع الكود الكوري
 لصناعة الطاقة الكهربائية  (KEPIC:Korea Electric Power Industry Code) والقوانين واألنظمة
 المتعلقة بالطاقة النووية. وتقوم بتطبيق هذا النظام على مختلف المشاريع بما فيها المسح
 الجيولوجي لمحطات الطاقة النووية ومنشآتها والهندسة والتفتيش وبناء وصيانة محطات

 الطاقة النووية والمرافق ذات الصلة من أجل ضمان االستقرار والموثوقية.

إدارة الجودة في الهندسة
 طورت شركة هيونداي للهندسة بيئة المشروع المشترك التي تساعد في توحيد وتأمين

 الشفافية في عملية الهندسة. وتدير البيئة بكفاءة للتواصل بين القطاعات والفرق والشركاء،
 ورصد مخرجات التصميم طوال الوقت. كما توفر الجودة المثلى للتصميم من خالل نمذجة

ثالثية األبعاد، ومراجعة التصميم والتحقق من خالل مجموعات الخبراء.

إدارة الجوة في التوريد/ الشراء
 تستخدم شركة هيونداي للهندسة النظام المتكامل للمواد والمشتريات (MAPS) وطورت

 قاعدة بيانات لمعلومات الجودة. باإلضافة إلى ذلك فإنها تشارك بانتظام معلومات الجودة مع
 المنظمات ذات الصلة وتسعى إلى تحسين فاعلية نظام فحص الجودة، األمر الذي يستخدم

 تقنيات فحص متطورة باستمرار، كما تضمن شركة هيونداي للهندسة سالمة المعدات
 والمواد

 ذات الجودة المنخفضة من خالل تشغيل نظام إدارة صارم خاص.
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 إدارة الصحة والسالمة والبيئة:
 تحسين قيمة الكوكب

 تهدف سياستنا للموارد البشرية إلى بناء خبراء قادرين على فهم
 كل مقتضيات العمل والتعاون بصورة استباقية

نسعى إلى تعظيم قيمة كوكبنا من أجل مستقبل أفضل. كما نسعى إلى إدارة جوانب الصحة والسالمة والبيئة بصورة منهجية 
قامتنا، فضال عن استكمال مشاريعنا بنجاح.  لتطوير القيمة الممكنة في أماكن عملنا واإ

 تضع شركة هيونداي للهندسة األولوية العليا إلدارتها على تنمية الموارد البشرية الممتازة. فإنها تخلق ثقافة مؤسسية يمكن للموظفين والمسؤولين من
خاللها التالحم بين العمل والحياة، وتبني نظاما تعليميا يتم من خالله تنمية الموارد البشرية التي تقود المستقبل.

  وتماشيا مع مكانتها كشركة دولية، تقوم شركة هيونداي للهندسة ببناء ثقافة مؤسسية من التوافق والتواصل يتم من خاللها توظيف المواهب متعددة
الثقافات واألعراق وتوحيدهم جميعا.

نظام إدارة الموارد البشرية 
نعتمد نظاًما منصفا إلدارة الموارد البشرية، ونسعى من خالله إلى ضخ 

طاقة جديدة في شرايين هيكلنا التنظيمي وتحسين مستوى الشفافية فيه. ال 
نقبل بأية صورة من صور التمييز على أساس الجنس أو السن أو الدين أو 

الخلفية التعليمية أو القدرة البدنية؛ كما نمتثل لقوانين العمل المحلية والعالمية، 
ونحظر تماما عمل األطفال وفق قواعد العمل المقررة في الميثاق العالمي 

لألمم المتحدة. عالوة على ما سبق، فإننا نتيح فرص التطور الوظيفي لجميع 
الموظفين طوال مدة عملهم بالشركة، فنساعدهم في بناء مساراتهم المهنية 
بصورة أكثر كفاءة مع رعاية الخبراء المتخصصين. كذلك نتيح لموظفينا 
الفرص للعمل بالخارج ونكرمهم بجوائز مرتبطة باألداء، وذلك لتحفيزهم 

واالرتقاء بمستويات أدائهم. 

 توفير نشط للفرص
للعمل في الخارج

 تطوير الخبراء من
 خالل إدارة مهنية

فعالة

 اإلدارة المشروعة
 التي تهم توجهات
ورغبات األفراد

االمتثال لقوانين وأنظمة الصحة والسالمة والبيئة 
نتمثل لجميع القوانين واألنظمة المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، ونسعى إلى تلبية احتياجات العمالء 

والمجتمع المحلي. كما نحافظ على سجالت كاملة بكل القرارات واإلجراءات المتخذة في ما يتصل بإدارة 
الصحة والسالمة والبيئة، وتقديم التدريب الالزم لذلك بصفة منتظمة. 

االمتثال لقواعد السالمة األساسية 
● داخلًيا: قواعد السالمة الذهبية 12 

● خارجًيا: قواعد إنقاذ الحياة 11

إدارة الصحة والسالمة والبيئة في الموقع
قامت شركة هيونداي للهندسة ببناء نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة بشكل فعال في موقع البناء 

وتجري مراقبة لشؤون الصحة والسالمة والبيئة بصورة منتظمة لمنع مشاكل األمان والمشاكل 
الصحية والبيئية مسبقا.

فحص السالمة بقيادة اإلدارة  
نركز على أهمية إدارة السالمة من خالل "يوم فحوص السالمة" الذي اعتمدناه، وذلك بقيادة من اإلدارة 

العليا وبمشاركتها. ومن خالل فعاليات ذلك اليوم، نسعى إلى إعالن التزامنا بإدارة السالمة، وتحسين 
الوعي بجوانب السالمة، ومنع حوادث أماكن العمل.  

مراجعة األداء وتحسينه  
 تعقد شركة هيونداي للهندسة اجتماعات حول أداء السالمة من أجل استعراض عمليات إدارة السالمة

ونتائجها. كما تجري تحسينات مستمرة لممارسات الصحة والسالمة والبيئة.

األنشطة األساسية للصحة والسالمة البيئة
تقييم المخاطر – نحرص على تصنيف وتحديد وتقييم عوامل 

المخاطرة في كل أعمالنا التي تتراوح بين التصميم والتوريد واإلنشاء، 
وعلى اختيار اإلجراءات المناسبة للحد من المخاطر. 

خبير معك 
مبادرة "خبير معك" هي المعيار المعتمد لدى هيونداي للهندسية في توظيف 

المواهب لديها، حتى توفر كوادر قادرة على فهم كل مقتضيات العمل والتعاون 
بصورة استباقية.

 شخص قادر على تذليل
 الصعاب والتغلب على القيود
 استناًدا إلى العقل واإلرادة في

خوض المخاطرة

 شخص قادر على تقديم أفضل
 المحصالت الممكنة من خالل
 التنافسية العالمية والمشاركة
 المستقلة استنادا إلى مختلف
 التجارب وأوجه المساندة

المنهجية

 شخص يحترم كل الناس
المشاركين، داخلًيا وخارجًيا

 بداية جريئة الستشراف
 .النهاية

قدم التحية لآلخرين أوال 
وأنصت لهم. 

التفكير المثالي لتقديم 
أفضل النتائج. 

Experts who understand the whole and cooperate
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 ما رواء الخطوط على
الساحة العالمية

 تستمر شركة هيونداي للهندسة في تحقيق الطفرات الالمعة من
 خالل توسيع أراضي األعمال وتعزيز مكانتها كشركة دولية
  باستخدام أفضل الحلول وأحسن التقنيات في عصر التنافس

الدولي الال محدود.

غينيا اإلستوائية
·أنظمة إمداد المياه والصرف الصحي)مونغومو، إيبيبين، 

إيبينا يونج، نسوك نسومو، أنيسوك، سان خوسيه(
كينيا

Olkaria I & IV محطة توليد الطاقة الحرارية األرضية·
تونس

·مصنع أحماض الفوسفوريك

الشرق األوسط
دبي

· المستودع الثاني لشركة موبيس لقطع الغيار بالشرق 
(MPME( األوسط

المملكة العربية السعودية
·منشأة استخراج اإليثان العميق – محطة العثمانية للغاز

·مصنع البولي سيليكون في مدينة الجبيل الصناعية
AAC مصنع أمينات اإليثيلين·

·مصنع أرامكو للتوليد المزدوج - السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

·مرافق إنتاج النفط القاعدي لمجموعة تكرير 3
XLPE 3 مشروع بروج للمرافق والمناطق الخارجية·

عمان
·محطة مسندم للنفط والغاز

·محطة معالجة الصرف الصحي في السيب
العراق

·مشروع مصافي كربالء
· محطة القدس لتوليد الطاقة من التوربينات الغازية 

125x4 ميجا واط
· مشروع محطة الرميلة لتوليد الطاقة من التوربينات 

الغازية 292x5 ميجا واط
· مشروع محطة تازا لتوليد الطاقة من التوربينات الغازية 

292 ميجا واط
إيران

·المرحلة الثانية من مشروع مجمع كانجان بترو للتكرير
·مشروع حقل بارس الجنوبي - المرحلة 2 و3 و4 و5

اليمن
·مشروع مصافي راس عيسى

قطر
·مشروع الغاز الطبيعي السائل 4

C-5 مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل·
الكويت

· مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت 
· مشروع أنابيب الغاز والنفط لشركة نفط الكويت - الجزء 

)أ( و)ب(
· محطة استعادة غاز اإليثان الجديدة لشركة البترول 

الوطنية الكويتية
· محطة جنوب الشعيبة لتوليد الطاقة المشترك من الدوائر 

المدمجة

أوروبا
اليونان

HAR وحدة التقطير بالتفريغ والنفط الخام·
ألمانيا

·المكتب الرئيسي لشركة HME أوروبا، ألمانيا
·مركز تصميم شركة كيا موتورز أوروبا، ألمانيا

 HYUNDAI ENGINEERING شركة ·
DEUTSCHLAND GmbH

روسيا
·مشروع ناخودكا للمخصبات المعدنية 

·مجمع موردي قطع غيار السيارات
·توسعة مصنع SPB لمورد قطع غيار السيارات 
HYUNDAI ENGINEERING RUS شركة·

رومانيا 
·محطة التوليد المزدوج في بتروبرازي - رومانيا

بلغاريا
محطة توليد الطاقة الشمسية 9 ميجا واط

·محطة شيرفينياكفو لتوليد الطاقة الشمسية 4 ميجا واط 
·محطة باالوزوفو لتوليد الطاقة الشمسية 5 ميجا واط

سلوفاكيا 
(KMS( مشروع كيا موتورز سلوفاكيا·

KMS مصنع المحركات الثاني في·
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o شركة ·

التشيك
(HMMC) مشروع شركة هيونداي موتور للتصنيع التشيك·

HMMC محطة وحدة شركة هيونداي موبيس في·
HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o شركة·

أفريقيا
نيجيريا

·المرحلة 3 من محطة غاز إسكرافوس
·مشروع متكامل لمحطة بوني

ليبيا
·مباني عامة و2000 مسكن في مشروع القبة الجديدة
· محطة غرب طرابلس لتوليد الطاقة الحرارية 1400 

ميجا واط
· محطة الخليج )1( لتوليد الطاقة الحرارية 1400 ميجا واط

مدغشقر
·محطة أمباتوفي لتوليد الطاقة المزدوج

الجزائر
(BMS( مشروع حقل بئر المصانع·

·مشروع مصافي أرزو
· مشروع محطة بيسكرا لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 

1400 ميجا واط
· مشروع محطة جيجل لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 

1400 ميجا واط
· مشروع محطة عين أرناط x 3  400 ميجا واط محطة 

توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة

تركيا
·محطة وحدة شركة هيونداي موبيس، تركيا

·مصنع ملفات لشركة هيونداي هايسكو، تركيا

آسيا الوسطى 
أذربيجان

·أنظمة إمداد المياه والصرف الصحي
أوزباكستان

·  مشروع محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في 
تاكياتاش بقدرة 566 ميجا وات 

(UZGTL( مشروع تحويل الغاز إلى سائل·
·محطة كانديم لمعالجة غاز الحقول

كازاخستان
·مشروع شمكنت لزيوت التشحيم القاعدية

تركمانستان
· مشروع كيانلي إلنتاج البولي إثيلين )PE( والبولي 

(PP( بروبلين
·محطة تركمانستان إلزالة الكبريت من الغازات

·مجمع إصالح السفن في تركمانستان
·جامعة تركمانستان الوطنية

·مشروع مصنع تركمانباش للتكرير

آسيا
نيبال

· التصميم التفصيلي لمحطة نيبال شاميليا لتوليد الطاقة 
الكهرومائية

تايوان
·مصنع زيوت التشحيم القاعدية

ماليزيا
·  مشروع محطة توليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في 

ميالكا بقدرة 2240 ميجا وات
· محطة جيما إيست لتوليد الكهرباء بالفحم بسعة 2000 

ميغاواط في ماليزيا
·مشروع تجديد وتطوير محطة بتروناس غاز بيرهاد )2)

·محطة معالجة غاز بتروناس - المرحلة 2 و3 و4
·محطة توليد الطاقة بالديزل 50 ميجا واط في ميالوا
·محطة كولون )ب( لتوليد الطاقة من الدوائر المدمجة

منغوليا
·محطة داالن زادجاد للتوليد المشترك/المزدوج للطاقة

بنغالدش
·محطة ضاغط

·مشروع محطة أشوجانج لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 
225 ميجا واط

·محطة هاريبور لتوليد الطاقة من الدوائر المدمجة
· محطة هاريبور الجديدة لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 

412 ميجا واط
فيتنام

·عملية بناء جسر آن دونغ في فيتنام
PVTEX PET محطة·

·محطة البولي بروبلين في دونج كوات
·محطة با ريا اإلضافية لتوليد الطاقة من الدوائر المدمجة 

·مستشفى ين باي العام اإلقليمي
·مجمع منتجع هايفونج سونج جيا للجولف

سريالنكا
·نظام بولوناروا إلمدادات المياه

سنغافورة
· محطة Singapore Sembcorp لحرق نفايات المطاعم الدولية

الهند
(FEED( محطة هيرانانداني للغاز الطبيعي المسال·

HPCL وحدة توليد الهيدروجين·
·محطة منجالور بارج لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة المثبتة
·مركز األبحاث والتطوير لشركة هيونداي موتورز، حيدر آباد، الهند
HYUNDAI  ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED شركة ·

إندونسيا
·محطة راجامانداال لتوليد الطاقة الكهرومائية 

·  مشروع محطة توليد الطاقة الحرارية بالفحم في كالسيلتينج 
- 2 بقدرة 200 ميجا وات 

·  مشروع محطة توليد الطاقة الحرارية بالفحم في كالسيل1- 

بقدرة 200 ميجا وات 
·مشروع أساهيماس للمعادن المغطاة بالفينيل

· مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة إضافية 
في MEB  23 ميجا واط

·محطة 1 و2 لتوليد الطاقة الحرارية األرضية في دراجات
الصين

(FEED( محطة زوهاي للغاز الطبيعي المسال·
·مصنع اليوريا )بينغدينغشان، وشنشي، وشيسوي(

· مركز األبحاث والتطوير لشركة كيا موتورز، يانشينج 
DYK، الصين

· مركز األبحاث والتطوير لشركة هيونداي موتورز، 
يانتاي، الصين

HYUNDAI ENGINEERING CHINA(YANTI)Co.,Ltd. ·شركة
HYUNDAI ENGINEERING CHINA(RIZHAO)Co.,Ltd. ·شركة

كمبوديا
·مشروع مبنى مكتبي في مونيفونج، كمبوديا )برج بنوم بنه(
·مشروع مبنى مكتبي لمقر Acleda Bank Plc، كمبوديا

·محطة معالجة الصرف الصحي في سيهانوك فيل
تايالند

·مشروع ألكيل بنزين الخطي
MOC وحدة استعادة المركبات األروماتية·

· محطة توليد الطاقة المشترك من الدوائر المدمجة 160 
SIPCO ميجا واط

باكستان
ARL مشروع تحديث شركة·

MCR وحدة الديزل إلزالة الكبريت من الماء·
·محطة الطاقة ذات الدوائر المدمجة UCHI II -  390 ميجا واط
·التصميم التفصيلي لمحطة بونج الجديدة للطاقة الكهرومائية

الفلبين
· محطة ثيرما بيسا إياس توليد الكهرباء بالفحم بسعة 300 

ميغاواط ، الفلبين،
· محطة باكمان 3 لتوليد الكهرباء بالحرارة األرضية بسعة 

28 ميغاواط  
كوريا

·مشروع تطوير HDO )الزيت الثقيل(

·مشروع لوتيه بيرساليس للمسؤولية االجتماعية في كوريا
·مشروع زيوت التشحيم القاعدية بين شركتي هيونداي وشل

·مجمع هيونداي للبتروكيماويات - المرحلة 1 و2
·مصافي النفط لشركة هيونداي - المرحلة 1 و2

·وحدات محطة إنشيون لتوليد الطاقة الحرارية رقم 3 و4
·مرافق الطاقة المتكاملة في إقليم جويانج سامسونج ) 100 ميجا واط(
·محطة يونج وول لتوليد الطاقة ذات الدوائر المدمجة 900 ميجا واط

· ميناء حاويات المواد الخام والمنتجات لشركة هيونداي 
للصلب في بيونجتايك - ميناء دانجين

· ميناء أولسان الجديد )المرحلة األولى والثانية(/ مرفأ رقم 
3-2 من الرصيف الجنوبي

· المرحلة 1-1 من ميناء الحاويات في ميناء إنشون الجديد: 
القسم الثاني

·مدينة وونجو لالبتكار
·مدينة ديجو لالبتكار

· محطة شيونان MBR لمعالجة الصرف الصحي )المرحلة 
الثالثة، والمرحلة الرابعة(

·مرفق تحويل حمأة الصرف الصحي إلى سماد
HMC مركز األبحاث والتطوير عالي التكنولوجيا لشركة·

·فندق هافيفي في جيجو
·مشروع شركة AMCO Town األول في سول سانج بونج
·مشروع AMCO Town في سول سانجدو دونج “سنترال بارك”
·مشروع شركة AMCO Town في بوندانج جوماي - دونج “هيرتز”

·مشروع أمكوتاون األول في جونسان 
·جونسان هيلستيت يونبا

·مجمع شقق "Hillstate" في سوكسو-دونغ، انيانغ
·مبنى مكتبي لشركة HMC )يانجي - دونج(

·محطة هيونداي أولسان
·مركز األبحاث والتطوير لشركة HMC )نام يانج(

أوقيانوسيا
جزر فيجي

·التصميم األساسي لجسر فيجي با وسيجاتوكا
أستراليا

·مبنى مكتبي لشركة هيونداي موتورز، أستراليا

أمريكا الشمالية
نيكاراغوا

·مشروع محطة فرعية نيكاراغوا 138 كيلو فولت
الواليات المتحدة األمريكية

·ميدان كاليفورنيا الختبار المعدات لشركتي هيونداي - كيا موتورز
· محطة محركات في شركة هيونداي موتورز للتصنيع 

(HMMA( أالباما
·KMMG )شركة هيونداي موتورز للتصنيع جورجيا(

(HMA( المقر الرئيسي الجديد لشركة هيونداي موتورز أمريكا·
.HYUNDAI ENG America(GA), Inc شركة·
.HYUNDAI ENG America(AL), Inc شركة·
.HYUNDAI ENG America(CA), Inc شركة·

المكسيك
·محطة سمبرا باخا للغاز الطبيعي المسال 

 Hyundai Translead مصنع صب المحركات لشركة ·
في تيخوانا، المكسيك

·مصنع إنتاج سيارات شركة كيا وفروعها في مونتيري 

مصانع المعالجة  اليونان ونيجيريا والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
يران والعراق واليمن والكويت وقطر وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وتايوان  المتحدة وعمان واإ

وبنغالدش وفيتنام والهند والصين وتايالند وباكستان وكوريا والمكسيك وفنزويال

محطات الطاقة والكهرباء  بلغاريا ورومانيا وليبيا ومدغشقر والجزائر وكينيا والمملكة العربية السعودية 
والعراق

ندونيسيا والكويت ونيبال وماليزيا ومنغوليا وبنغالديش وفيتنام والهند واإ
وتايالند والفلبين وكوريا ونيكاراغوا وأوروغواي وتشيلي

أعمال البناء  ألمانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وليبيا، ودبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا 
وتركمانستان وفيتنام والهند والصين وكمبوديا وكوريا وأستراليا والواليات المتحدة والمكسيك والبرازيل

أعمال اإلسكان  كوريا

Iالبنية التحتية والبيئة  بلغاريا وغينيا اإلستوائية وسلطنة عمان واألردن وأذربيجان وتركمانستان ونيبال 
ندونيسيا وكمبوديا وباكستان والفلبين وكوريا وفيجي والواليات المتحدة وكولومبيا  وسريالنكا وسنغافورة واإ

إدارة األصول  ألمانيا، وروسيا، وسلوفاكيا، والتشيك، والهند، والصين، وكوريا، والواليات المتحدة 
األمريكية

أمريكا الالتينية
البرازيل

· مشروع مصنع الصناعات الثقيلة لشركة هيونداي في 
(HHIB( البرازيل

·مشروع هيونداي موتوز البرازيل
فنزويال

·مشروع مصفاة سانتا إنيس
RPLC مرافق تحويل عميقة·

أورغواي
· محطة بونتا ديل تايجر UTE لتوليد الطاقة ذات الدوائر 

المدمجة 500 ميجا واط
تشيلي

·محطة نويفا فينتاناس لتوليد الطاقة الحرارية 250 ميجا واط
كولومبيا

· مشروع محطة تيرموتساخيرو )2( لتوليد الطاقة باحتراق 
الفحم 180 ميجا واط

·محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كولومبيا بيلو



الشبكة العالمية 

 أقرب بخطوة إلى جانب
العمالء

تقدم افضل التقنيات والحلول المناسبة الحتياجات العمالء 
من خالل الدخول في األسواق المتقدمة بما فيها أمريكا 

فريقيا  الشمالية إلى جانب الشرق األوسط وأوروبا واإ
وأمريكا الالتينية وآسيا الوسطى.

UAE
P.O.BOX : 130365 – ABU DHABI, UNIRED ARAB EMIRATES

TEL. +971-2-643-7408

THAILAND
252/91 MUANG THAI-PHATRA COMPLEX TOWER 2, 16TH 

FLOOR,

RATCHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG SUB-DISTRICT, 

HUAYKWANG

DISTRICT, BANGKOK

TEL. +66-(0)38-110-210

VIETNAM
UNIT 1202, KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER, PLOT 

E6, CAU GIAY URBAN AREA, ME TRI COMMUNE. TU LIEM 

DISTRICT, HANOI

TEL. +070-8280-2544

CAMBODIA
11TH F, PHNOM PENH TOWER, #445, MONIVONG BLVD, 

PHNOM PENH, CAMBODIA

TEL. +855-23-964-001

INDONESIA
LT 7, MENARA JAMSOSTEK (SOUTH TOWER), JL JEND. GATOT 

SUBROTO KAV.38, KELURAHAN KUNINGAN BARAT, JAKARTA 

SELATAN 12710, INDONESIA

TEL. +62-21-5296-4214 

ALGERIA
LOT PONS Nº39 GARIDI KOUBA, ALGER 

TEL. +213-(0)21-46-19-61 

UZBEKISTAN
4TH FLOOR, 38/1, SHAKHRISABZ STREET, MIRABAD DISTR., 

TASHKENT CITY, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

TEL. +998 71 205 0628 

EQUATORIAL GUINEA 
NO.206, EDIFICIO 'DA VINCH', MALABO II, MALABO CITY, 

GUINEA ECUATORIAL

TEL. +240-222-759-836

HEADQUARTERS
HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD.
HYUNDAI BLDG, 75, YULGOK-RO, JONGNO-GU,

SEOUL 03058 KOREA

TEL. + 82-2-2134-1114

OVERSEAS SUBSIDIARIES
USA
111 PETERS CANYON RD IRVINE, CA 92606, USA

TEL. +1-949-422-2362 

GERMANY
KAISERLEIPROMENADE 5, 63067 OFFENBACH AM MAIN, 

GERMANY

TEL. +49-69-271-472-649

TURKEY
KAYA SULTAN SOKAK, HAYRIYE IS MERKEZI. NO:83 KAT:1, 

BURO:2

KOZYATAGI, ISTANBUL-TURKEY

TEL. +90-216-290-04-85

CZECH
T.G. MASARYKA 1117, FRYDEKMISTEK 73801, CZECH REPUBLIC

TEL. +420-55-235-0015

SLOVAK REPUBLIC
MARIANSKE NAMESITE 29/6 010 01 ZILINA SLOVAKIA

TEL. +421-41-500-7147

CHINA
C-10F, RM NO.1014, STAR CITY INTERNATIONAL BLDG, NO.10

JIUXIANQIAO ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIGING, CHINA

TEL. +86-10-8453-8788

INDIA
SRI BALAVINAYAGAR BUILDINGS, OLD NO. 4, NEW NO. 35/5, 

A.R.K COLONY, ELDAMS ROAD, ALWARPET, CHENNAI - 600 018

TEL. +91-44-3710-5868

RUSSIA
11TH FLOOR, LIT. A, HOUSE 21, GAKKELEVSKAYA STREET, ST.

PETERSBURG, 197227, RUSSIA

TEL. +7-812-318-0246

BRAZIL
RUA ALEXANDRE HERCULANO, 120 - SALA 93 - TORRE A 

VILA

MONTEIRO - PIRACICABA - SP – BRAZIL

TEL. +55-19-3371-6824

MEXICO
BATALLON DE SAN PATRICIO SUR 109 2011, COL. DEL VALLE

ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, 

MEXICO

TEL. +521-81-1497-8612

CAMBODIA
11TH F, PHNOM PENH TOWER, #445, MONIVONG BLVD, 

PHNOM

PENH, CAMBODIA

TEL. +855-23-964-003

THAILAND
252/91 MUANG THAI-PHATRA COMPLEX TOWER 2, 16TH 

FLOOR, RATCHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG SUB-

DISTRICT, HUAYKWANG DISTRICT, BANGKOK

TEL. +66-87-360-9779 

PHILIPPINES
SITIO LOOC II, BRGY. BATO, TOLEDO CITY, CEBU PHILIPPINES

TEL. +63-917-829-3561

INDONESIA
MENARA JAMSOSTEK (SOUTH TOWER) 7TH FLOOR, JL. 

JEND GATOT

SUBROTO KAV.38, SOUTH JAKARTA 12710, INDONESIA

TEL. +62-21-5296-4214

TEL. +62-813-1507-3457

OVERSEAS BRANCHES
NEUSENBERG 2, 3583 BERINGEN, BELGIUM
TEL. +070-8280-2953

TURKMENISTAN
TURKMENISTAN, ASHGABAD, 1972(ATATURK STREET) NO.82,

BERKERAR BUSINESS CENTER 12TH FLOOR

TEL. +993-468386

FEED
PMC

Feasibility Study
FEED
PMC Services

E

Conceptual
Engineering
Basic & Detail
Engineering

EP
Procurement

EPC

Construction
Construction Management
Commissioning & Start-up
Operation & Maintenance

AM

Facility Management
Property Management
Asset Management

TOTAL
PROJECT 
MANAGEMENT


