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With the 2022 World Cup, our country is 
engaged in a very high-level development 
strategy. In less than 10 years, Qatar will 
get a rail network, upgrade its highways and 
road network, extend its hospitality capacity 
with all the services going along, and erect 
cutting-edge technological stadia and sports 
complexes. These ambitions require the best 
of the construction industry to deliver the huge 
infrastructure projects on time and with the 
highest quality and sustainability. 

QDVC was created 5 years ago for this purpose: 
accompany the growth of the State of Qatar by 
providing to its major projects the best 
technical and sustainable solutions, not only by 
importing it from abroad but also by developing 
a Qatari know-how in the construction sector. 
Transfer of competence is indeed one of our 
missions and we aim at attracting more and 
more local talent in this rewarding sector of 
activity. Our shareholders, Qatari Diar and the 
French VINCI Construction Grands Projets, are 
fully committed to this target and working hand 
in hand to realize this long-term vision.

As Qatar’s ambitions have no borders, we also 
lead projects abroad. We got a first success in 
Eritrea where the work conditions were 
extreme and we are ready to new challenges 
related to Qatari investments in Europe, 
Asia or Africa.

Thanks to five years of efforts and investments, 
QDVC is now a leading sustainable contractor 
at the service of the State of Qatar, supporting 
its vision and ambition and ready for the 
coming challenges.

Nasser Al Ansari

CHAIRMAN’S MESSAGEر�سالة رئي�ص جمل�ص الإدارة
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بفوز قطر بتنظيم فعاليات كاأ�ص العامل للعام 2٠22 ، 

تنخرط بالدنا يف خطة تطوير عالية امل�ستوى. ففي اأقل من 

ع�رشة اأعوام �سيكون لقطر �سبكة �سكك حديدية، كما 

�سيتم تطوير �سبكة الطرق و الطريق ال�رشيع، كما �سيتم 

زيادة الطاقة الفندقية و اخلدمات امللحقة بها و اإن�ساء 

جممع ريا�سي عاىل التقنية . كل هذه الطموحات تتطلب 

الف�سل يف جمال الإن�ساءات بت�سليم م�ساريع البنية 

التحتية ال�سخمة يف مواعيدها و باأعلى م�ستويات اجلودة 

امل�ستدامة.

ن�ساأت كيو دي يف �سي منذ  خم�سى �سنوات لهذا الغر�ص:  
ُ
اأ

لتواكب منو دولة قطر بتقدمي اأف�سل احللول الفنية

و امل�ستدامة مل�ساريعها العمالقة، لي�ص فقط عن طريق 

اإ�سترياد هذه احللول من اخلارج و لكن اأي�ساً عن طريق تطوير 

اخلربات القطرية يف قطاع الن�ساء.

اإن نقل القدرات هو بالتاأكيد جزء من ر�سالتنا فنحن نهدف 

دائماً اىل جذب املواهب املحلية اىل هذا املجال املجزي، 

�رشكاوؤنا امل�ساهمون الديار القطرية وفين�سي الفرن�سية 

لإن�ساء امل�ساريع ال�سخمة ملتزمون ب�سكل كامل بهذا 

الهدف و يعملون يداً بيد لتحقيق هذه الروؤية بعيدة املدى.

كما هو احلال مع دولة قطر فطموحنا لي�ص له حدود، فنحن 

نقود م�ساريع باخلارج، فكان جناحنا الول يف اإريرتيا حيث 

كانت ظروف العمل �ساقة و لكننا دائماً جاهزون لتحديات 

جديدة خا�سة فيما يتعلق بالإ�ستثمارات القطرية يف اآ�سيا 

و اإفريقيا.

اأ�سبحت كيو دي يف �سي الآن و بف�سل خم�سة اأعوام من 

العمل و الإ�ستثمار، املقاول امل�ستدام الول يف خدمة دولة 

قطر  حيث ندعم روؤيتها و طموحاتها و جاهزون للتحديات 

امل�ستقبلية.

نا�رش الأن�ساري
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2011 saw the confirmation of our client’s satisfaction with 2 events: the taking 
over of the second phase of Dahlak Island Resort in Eritrea and the signature of 
phase 2C1A for the civil works of the underground stations on the Lusail LRT. 

QDVC’s capacity to deliver on time and with the highest industry standards is now 
well recognized, as well as its integration in the Qatari business network as a 
long-term player. In 2011, the State of Qatar issued its National Development 
Strategy 2011-2016 to implement in different steps the Qatar National Vision 2030, 
setting up targets in terms of environment and involvement of the private sector in 
the civil society. It was once again in line with the initiatives already taken by QDVC 
to establish a Sustainable Development department which achievements and 
targets for 2012 are described in this annual report.

Training our workforce was also one of our challenges in 2011 and we want to 
secure a team of workers ready to perform their tasks safely and with the highest 
productivity. The HR department successfully set up the Training Academy, 
a platform where the new comers get induction and basic work rules & practice, 
and where the workers already on site can get deeper knowledge about their work. 
For skilled employees, our ongoing challenge is to attract Qatari talents, we are 
proud today to be one of the few construction companies in Qatar recruiting 
nationals and accompanying their career development as transfer of competence 
is our commitment. 

In order to better fit the Qatari construction market, QDVC 
reorganized its operations with a new department dedicated to flow business for 
road network improvement, diversions or sewerage projects that deserve the best 
quality to offer a high standard of living to the inhabitants.

Financially, 2011 was stable with results comparable to 2010. After 3 years of 
tremendous growth, we consolidate our position to better face the coming 
challenges: the huge infrastructure and building projects related to the 
World Cup 2022.

Yanick Garillon

 �شهد العام 2٠١١  تاأكيًدا على ر�ساء عمالئنا من خالل منا�سبتني: الأوىل هي ح�سولنا 

على املرحلة الثانية من م�رشوع جزيرة دهلك باأريرتيا. والثانية هى التوقيع على املرحلة   

2C1A لأعمال الهند�سة املدنية ملحطة ال�سكة احلديد حتت الأر�ص مبدينة لو�سيل.  
 

 اإن قدرة كيو دي يف �سي علي ت�سليم امل�رشوعات يف الوقت املحدد و باأعلى م�ستويات اجلودة 

م�سهود لها و كذلك تداخلها يف �سبكة الأعمال القطرية كالعب على املدى البعيد. يف 

عام 2٠١١ اأ�سدرت قطر اخلطة الوطنية بعيدة املدي للتنمية 2٠١١-2٠١6 لتنفيذ روؤية 

قطر 2٠٣٠عرب خطوات خمتلفة، حمددة اآهداف خا�سة بالبيئة و مدى اإنخراط القطاع 

اخلا�ص يف املجتمع املدين. و كانت مرة اأخرى متوافقة مع املبادرات التى قامت بها كيو دي 

يف �سي من خالل تاأ�سي�ص ق�سم التنمية امل�ستدامة و الذي يتم �رشح اإجنازاته و اأهدافه 

للعام 2٠١2 يف هذا التقرير.

 اأحد التحديات  لعام 2٠١١ هي  تدريب عمالتنا. فقمنا بتوفري فريق من العمال جاهزين 

للقيام مبهامهم باأمان و باأعلى درجات الإنتاجية. اأ�س�ست املوارد الب�رشية بنجاح “اأكادميية 

وهي قاعدة يتمكن من خاللها العمال اجلدد من احل�سول على املعلومات  التدريب” 

الأ�سا�سية بخ�سو�ص قواعد العمل و املمار�سات كما اأنها متكن العمال املوجودين باملوقع 

من احل�سول علي معلومات اأكرث عمقاً عن عملهم. اأما بالن�سبة للعمال ذوى املهارة، 

فالتحدى الأكرب هو جذب مواهب قطرية، فنحن فخورون اليوم بكوننا اإحدى �رشكات 

الإن�ساء القليلة يف قطر التي ت�سعى لتوظيف قطريني و مواكبة تطور م�ستقبلهم 

املهني حيث اأن نقل اخلربات هو اإلتزامنا.

 عملت كيو دي يف �سي على اإعادة تنظيم عملياتها لتتنا�سب ب�سكل اأف�سل مع �سوق 

الإن�ساءات القطري، فقامت بتاأ�سي�ص اإدارة جديدة متخ�س�سة يف اأعمال حت�سني �سبكات 

الطرق و كذلك اأعمال ال�رشف ال�سحي و التي ت�ستحق اأعلي م�ستويات اجلودة لتقدمي 

م�ستوى معي�سة راقي لل�سكان.

 اأما من الناحية املالية فعام 2٠١١ كان م�ستقراً و جاءت النتائج ت�ساهي ما حققناه يف 

2٠١٠. بعد ثالثة اأعوام من النمو الكبري  نقوم بتعزيز موقفنا حتي نتمكن من مواجهة 

التحديات امل�ستقبلية ب�سكل اأف�سل:  امل�ساريع ال�سخمة للبنى التحتية و الأن�سائية 

لكاأ�ص العامل 2٠22.

 يانيك جاريون
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كلمة ترحيب

الرئي�ص التنفيذي

WELCOMING WORDS 
FROM THE CEO



QDVC is a Qatari Shareholding Company 
incorporated under the law of Qatar in April 2007. 

The two shareholders are:

s   51% Qatari Diar Real Estate Investment Company, 
     incorporated in Qatar and acting as the Qatari partner. 
     Qatari Diar is a worldwide leader in sustainable real 
     estate developments promoting a better quality of life                      
     for the people of Qatar and around the world. It has 
     currently 49 projects ongoing in 30 countries.

s   49% VINCI Construction Grands Projets, incorporated 
     in France and acting as the non-Qatari partner. 
     Throughout 40 countries around the world, VINCI 
     Construction Grands Projets designs, builds and 
     delivers tailor-made major civil engineering structures      
     and buildings, responding to the many different needs      
     of a broad range of private- and public-sector clients.

Our mission

QDVC aims to create a profitable local construction 
company based on international standards that will be 
valued by our customers:

s   Develop in-house engineering and construction 
     services for major development projects;

s   Develop a highly skilled and competitive professional      
     team that will benefit from the transfer of knowledge;

s   Expand the activity in Qatar and abroad;
     Attract the input of local Qatari and also regional 
     resources.
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Company Profile

Our Scope of work

QDVC is dedicated to general contracting and construction 
work, along with any associated services related to large 
selected Design and Build projects, either public or pri-
vate for which it can bring clear and strong added value. 
To address the different fields of activity, the company is 
organized in three Operational Departments:

s   The Qatar Department, dealing with large 
     infrastructure works in Qatar.

s   The Buildings & International Department, dealing 
     with building projects in Qatar and abroad, and any type 
     of project worldwide.

s   The Flow Business Department, dealing with works in      
     Qatar related to drainage and sewerage, roads building      
     or maintenance, water projects, communication like      
     optic fiber. This Department is meant to be very flexible 
     to the market needs.

نطاق عملنا

تتخ�س�ص كيو دي يف �سي يف اأعمال املقاولت العامة و 

الإن�ساءات، هذا بالإ�سافة اىل كل اخلدمات اخلا�سة باأعمال 

الت�سميم و البناء ال�سخمة �سواء يف القطاع العام اأو 

اخلا�ص، حيث ت�سكل قيمة م�سافة �سخمة. لكي تتمكن 

كيو دي يف �سي من تلبية الن�ساطات املختلفة ل�ستى 

املجالت، تنق�سم ال�رشكة اإىل ثالثة اأق�سام

الق�سم اخلا�ص بقطر و يتعامل مع م�ساريع البنية 

التحتية لدولة قطر

ق�سم املن�سئات والإدارة الدولية و هو معنى مب�ساريع البناء 

داخل وخارج دولة قطر، و اي نوع من اأنواع امل�ساريع على 

م�ستوى العامل

ق�سم تدفق العمال و هو معني مب�ساريع ال�رشف و ال�رشف 

ال�سحي، اإن�ساء الطرق، اأو م�سا ريع ال�سيانة، و املياه، و 

الت�سالت علي �سبيل املثال الآلياف ال�سوئية. يتمتع هذا 

الق�سم باملرونة الالزمه لتلبية اإحتياجات ال�سوق.

نبذة عن ال�رشكة

ن�سئت 
ُ
كيو دي يف �سي هي �رشكة م�ساهمة قطرية اأ

مبوجب القانون القطري يف العام 2٠٠٧

ال�رشكاء:

ن�سئت يف 
ُ
�رشكة الديار القطرية لالإ�ستثمار العقاري، اأ  %٥١

قطر ، و هي مبثابة ال�رشيك القطري. �رشكة الديار القطرية 

هي �رشكة رائدة يف جمال التنمية العقارية امل�ستدامة على 

م�ستوى العامل فهي تروج حلياة اأف�سل لل�سعب القطري 

و العامل. لها يف الوقت احلاىل 4٩ م�رشوعاً يف ٣٠ دولة. 

ن�سئت يف فرن�سا 
ُ
4٩٪ فن�سي لإن�ساء امل�رشوعات العمالقة، اأ

و هي مبثابة ال�رشيك الغري قطري. تقوم �رشكة فين�سي 

لإن�ساء امل�ساريع العمالقة بت�سميم و بناء  و ت�سليم  مبانى 

و هياكل هند�سية �سخمة يف 4٠ دولة حول العامل و تلبي 

اإحتياجيات جمموعة كبرية من العمالء من القطاعني العام 

و اخلا�ص.

ر�سالتنا:

تهدف كيو دي يف �سي اإىل اإن�ساء �رشكة اإن�ساءات حملية 

رابحة وفقاً للمعايري العاملية و التي �ستكون حمل تقدير 

عمالءنا.

تنمية خدمات هند�سية و اإن�سائية داخلية مل�ساريع  

التنمية ال�سخمة 

تنمية فريق من املحرتفني ذوي مهارة عالية و 

تناف�سية و الذي �سي�ستفيد من نقل اخلربات 

تو�سيع الن�ساط يف قطر  و اخلارج:

جذب املوارد القطرية املحلية و الإقليمية

s

  s

s

   s

   s

   s

   s

   s



أرقام هامة

إجاميل الدخل )مليون ريال قطري(  ١،١٢٢.٥
)تضمنا الحصة النسبية يف املرشوعات املشرتكة(

الصايف النقدي )مليون ريال قطري( ٤٢٣.٧

االرباح )مليون ريال قطري( ٧٩.٥٢٤

مجموع القوى العاملة )بنهاية ديسمرب ٢٠١١( ١،٦٥٠ 

Key figures:

1,122.5 - TURNOVER (in million Qatari Riyals)
(Including proportionate share of joint venture revenue)

423.7 - NET CASH (in million Qatari Riyals)

79.524 - PROFIT (in million Qatari Riyals)

1,650 - TOTAL WORKFORCE (end of December 2011)
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Sustainable Developmentالتنمية امل�ستدامة
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 تاأ�سي�ص ق�سم التنمية امل�ستدامة  

 دعم �سيا�سة التنمية امل�ستدامة

 تقدمي الن�رشة الدورية للتنمية امل�ستدامة

 اأول حدث عام جلمع النفايات الإلكرتونية

 �رشاكة مع كيوتيل  للنفايات الإلكرتونية

 تطبيق برنامج كيو دي يف �سي لإعادة تدوير البال�ستيك

 اأول حدث عام لكيو دي يف �سي

 ع�سوية جمل�ص قطر لالأبنية اخل�رشاء

 جائزة ال�سقف الخ�رش و املبنى الخ�رش

 تقييم امل�سوؤلية الإدارية الإجتماعية لكيو دي يف �سي 

 تطبيق برنامج تعوي�ص عن غاز ثاين اأك�سيد الكربون على اأ�سطول �سيارات كيودي يف �سي )2٠١٠(

 تطبيق برنامج كيو دي يف �سي لإعادة تدوير خردة املعادن

 اأول م�ساركة لكيو دي يف �سي يف معر�ص اأو اإجتماع 

 احل�سول على �سهادة املنظومة القطرية لتقييم الإ�ستدامة 

 ال�رشاكة مع املدار�ص املحلية بخ�سو�ص اإعادة تدوير النفايات الإلكرتونية

 احلدث الثاين جلمع النفايات الإلكرتونية

وىل  للت�سوير ال�سوئي يف جمال  التنمية امل�ستدامة 
ُ
 م�سابقة كيو دي يف �سي الأ

 اإفتتاح اأول موقع عمل �ُسمم للرتحيب باملوظفني ذوي الإحتياجات اخلا�سة

 ور�سة التنمية امل�ستدامة للقيادة �سديقة للبيئة

                                              

التنمية امل�ستدامة

٢٠١١ 

٢٠١٢ 

 ٢٠١٠

At QDVC, we care seriously about our responsibilities towards the employees, 
the shareholders, but also the civil society. We think global when we apply the 
highest international standards of construction, the cutting edge innovations and 
protection of environment, but we think local when it comes to supplying, 
partnering associations and ensuring a better life for the population where we work.

Overview of QDVC’s Sustainable Development Department 
Milestones since July 2010 

l   Creation of QDVC’s Sustainable Development Department

l   Endorsement of Sustainable Development Policy

l   Introduction of Sustainable Development Newsletter

l   1st  public e-waste collection event

l   E-waste partnership with Qtel 

l   Implementation of QDVC’s plastic recycling programme 

l   1st  QDVC public event

l   Qatar Green Building Council membership

l   Green Roof & Green Building Award

l   Evaluation of QDVC’s corporate social responsibility

l   Implementation QDVC’s car fleet CO2 compensation program (2010)

l   Implementation of QDVC’s scrap metal recycling programme 

l   1st  QDVC participation in exhibition & conference

l   Qatar Sustainable Assessment System certification award

l   Partnership with local schools about e-waste recycling

l   2nd public e-waste collection event

l   1st QDVC Sustainable Development picture contest

l   Opening of the first site installation welcoming physically challenged employees

l   Sustainable Development eco-friendly driving workshop

Sustainable Development

2011

2012

2010

نحن يف كيو دي يف �ضي نهتم ب�ضكل جدي مب�ضوؤلياتنا جتاه موظفينا، م�ضاهمينا، و �أي�ضاً 

جتاه �ملجتمع. نحن نفكر ب�ضكل عاملي حينما نطبق �أعلى �ملو��ضفات �لدولية للبناء، و �أحدث 

و�ضائل �لتطوير و �حلفاظ على �لبيئة، و لكننا نفكر ب�ضكل حملي حني نقوم بدعم �رشكائنا من 

�ملوؤ�ض�ضات و �أي�ضاً حني ن�ضمن حياة �أف�ضل للمجتمع �لذي نعمل فيه.

نبذة تاريخية عن ق�ضم �لتنمية �مل�ضتد�مة منذ يوليو ٢٠١٠

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

   l

l
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ميكن لأعمال البناء اأن تخلف كميات من النفايات، لذلك ين�سب تركيزنا على احلد من هذه الكميات عن طريق 

اإعادة اإ�ستخدام هذه النفايات بقدر الإمكان، بجمعها و اإعادة تدويرها حملياً كلما اأمكن ذلك، و لهذا فاإن جميع 

مكاتب و مواقع كيو دي يف �سي تفرز نفايات البال�ستيك و الورق و الورق املقوى التي يتم اإعادة تدويرها يف الدوحة.

اإجنازاتنا يف جمال احلفاظ على البيئة

ل �سك ان املياه اأي�ساً هي اأحد املوارد النفي�سة و خ�سو�ساً يف بلد 

�سحراوي مثل قطر، لذلك يجب علينا حمايتها. ففي موقع العمل 

مب�رشوع �سكة حديد لو�سيل اأن�ساأنا حمطة حتليةمنوذجية ملياه 

ال�رشف ال�سحي لنتمكن من اإعادة اإ�ستخدام املياه.

اأما فيما يخ�ص و�سائط كيودي يف �سي للتوا�سل مثل بطاقات الزيارة، و بطاقات الأعياد و 

 )woodfree( رزنامات املكاتب فجميعها مطبوعة على ورق معاد تدويره من نوع

 بالإ�سافة اإىل ذلك بف�سل �رشاكتنا مع �رشكة كيوتل يتم اإعادة تدوير 

نفاياتنا الكهربائية و الإلكرتونية يف �سنغافورا حيث اأن قطر ل متتلك حتى 

الأن �سناعة التدوير املالئمة لذلك.

اإن كيو دي يف �سي هي ال�رشكة الأوىل )و الوحيدة حتى الن( التي ح�سلت على �سهادة 

املنظومة القطرية لتقييم الإ�ستدامة QSAS  على م�ساريعها )حتديداً م�رشوعي خط 

�سكة حديد لو�سيل و متنزه ال�سرياتون(  لأف�سل ممار�سات �سديقة للبيئة.  

تقليل اإ�ستهالكنا للوقود الأحفوري و اإعادة اإ�ستخدام 

املياه بعد معاجلتها و اأي�ساً مراقبة ن�سب ال�سجيج 

و جتنب التلوث، هي �ساغلنا اليومي يف املوقع و املقر 

الرئي�سي.

بالن�سبة لإدارة النفايات فاإن طموح كيو دي يف �سي هو اأن نتمكن من 

تقليل اإنتاج النفايات من املنبع ، و تعظيم اإدارتها  عن طريق القيام 

بعملية فرز اإنتقائي، و تطبيق اإجراءات من �ساأنها �سمان اإمكانيات تتبع 

النفايات و اإعادة تدويرها حملياً بقدر الإمكان.

QDVC is the first (and so far only) company awarded QSAS 
certification on projects (namely the LRT in Lusail and the 
Sheraton Park Project) for the best environmental practices.

Our environmental achievements

Construction work can generate a certain amount of waste and we focus on reducing the quantities, reusing as much 
as possible, collecting and recycling it locally if possible. Thus, all QDVC’s offices and sites segregate their plastic, 
paper and cardboard waste which are recycled in Doha. 

Moreover, thanks to a partnership with Qtel our electric and electronic 
waste are recycled in Singapore, as Qatar doesn’t have yet the suitable 
recycling industry. 

Regarding QDVC’s communication supports, business cards, greeting 
cards or desk calendars are printed on recycled wood free paper.

Water is also a good example of precious resource we have to 
preserve in a desert country. On the LRT worksite in Lusail, 
we have installed a pilot reed bed sewage treatment plant that 
enables us to re-use water in the ablution blocks.

Reducing our fossil fuel consumption, re-using 
water after treatment, monitoring noise and 
avoiding pollution, are our daily care on site as 
well as in our head office. 

Regarding waste management, QDVC’s ambition is to reduce the 
production of waste at source and to optimize its management, 
performing selective sorting and implementing procedures to 
ensure the traceability of waste and its recycling locally as much 
as possible.
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Beyond our internal responsibilities, 
QDVC is eager to be more and more 
involved in society events. 
After the floods in Pakistan, QDVC’s 
employees collected medical goods 
to offer to the Qatari Red Crescent. 

Similar humanitarian efforts took 
place in our project in Dahlak Island, 
Eritrea. We re-built the school in the 
village, furnished it and donated by 
schooling material for teachers and 
pupils. We also provided the village 
with drinkable water as well as water 
desalination cones which use solar 
energy to produce drinkable water. 

Regarding our social commitments, we provide our 1,700 employees 
and their families, coming from 44 different countries, with proper 
accommodations and medical insurance and we organize community 
events regularly. 

Welcoming physically challenged people is definitely part of our 
cooperation with specialized NGOs. QDVC Head Office is a good 
example of our commitment. In addition, for the first time in Qatar, 
a site office is designed to welcome physically challenged employees, 
for the Sheraton Park Project. 

Our social & civic achievements

2 e-waste public campaigns were 
organized with Qtel and 2  e-waste 
school events were supported by 
QDVC. More than 4 tonnes of e-waste 
were collected and shipped to Singa-
pore for recycling.

اإجنازاتنا املدنية و الإجتماعية

 مت تنظيم حملتني عامتني للنفايات 

الإلكرتونية بالتعاون مع كيوتل ، كما قامت 

كيو دي يف �شي بدعم اإثنني من اأن�شطة 

املدار�س حول النفايات الإلكرتونية حيث مت 

جمع اأكرث من اأربعة اأطنان من النفايات 

الإلكرتونية و �شحنها مبا�رشة ل�شنغافورة 

لإعادة تدويرها.   

  

 و كذلك بذلت جهود اإن�شانية مماثلة يف 

م�رشوعنا بجزيرة دهلك يف اإريرتيا فقد 

قمنا باإعادة بناء املدر�شة هناك و تربعنا 

بالأدوات املدر�شية للمدر�شني و التالميذ، 

كما قمنا مبدهم مبياه لل�رشب و اأي�شاً 

خماريط حتلية مياه تعمل بالطاقة 

ال�شم�شية لإنتاج مياه �رشب.

 اإىل جانب م�شوؤلياتنا الداخلية، حتر�س 

كيو دي يف �شي على ان تكون م�شاركة 

ب�شكل فعال اكرث فى الفعاليات 

الأجتماعية . بعد في�شان باك�شتان، جمع 

موظفوا كيو دي يف �شي  م�شتح�رشات 

طبية و لتقدميها للهالل الأحمر القطري.

تقوم كيو دي يف �شي بتوفري �شكن منا�شب و تاأمني �شحي كما 

نقوم بتنظيم ن�شاطات اإجتماعية لقرابة ١٧٠٠ من موظفينا،  و 

الذين ياأتون من ٤٤ دولة خمتلفة، ذلك فيما يخ�س اإلتزامنا باجلانب 

الإجتماعي.

الرتحيب بذوي الحتياجات اخلا�شة هو بالتاأكيد جزء من تعاوننا 

مع منظمات املجتمع املدنى املتخ�ش�شة. و مقر كيو دي يف �شي 

الرئي�شي هو املثل الأبرز لهذا الإلتزام. اإ�شافة اإىل ذلك و لأول مرة 

يف قطر يتم ت�شميم موقع عمل ليتنا�شب مع ذوي الإحتياجات 

اخلا�شة و هو موقع عمل م�رشوع متنزه ال�شرياتون.



 
For the year 2011 (period October 2010 to September 2011), the total emissions produced were 

156,962 tonnes of CO2 equivalent representing 122g of CO2 equivalent per QAR of turnover. 
The emissions in 2011 were reduced by 36% in comparison to 2010. 
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   This car is

compensated
CO 2CO 2

   This car is

compensated
CO 2CO 2

Since April 2009, QDVC started 
calculating its car fleet 

CO2 production. The next step has 
been to reduce by 12% the 

CO2 emissions by changing the car 
fleet. Over the last year 1,658 tonnes 

of CO2 produced by QDVC car fleet 
have been compensated.

Environmental key figures

جمموع اإنبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكربون للعام ٢٠١١ )اإكتوبر ٢٠١٠ اإىل  �شبتمرب ٢٠١١( 

كانت ١٥٦،٩٦٢ طن، و املتمثلة يف   ١٢٢ جرام من غاز ثاين اأك�شيد الكربون  لكل ريال قطري 

من اإجماىل الدخل. اإنخف�شت الإنبعاثات لعام ٢٠١١ بن�شبة ٣٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٠

اأرقام بيئية هامة:

بدأت كيودي يف يس بحساب إنتاج أسطول سياراتها 

من غاز ثاين أكسيد الكربون منذ أبريل ٢٠٠٩، و كانت 

الخطوة الثانية هي إنقاص هذا االنتاج بنسبة ١٢٪ 

عن طريق تغيري أسطول السيارات. و عيل مدار العام 

املايض تم تعويض ١،٦٥٨ طن من غاز ثاين أكسيد 

الكربون املنتج من أسطول سيار ات الرشكة.

نتائج ثاين اأك�سيد الكربون ل�رشكة كيو دي يف �سي لعام ٢٠١١ 

اأ( <١٠٠ جرام/كم

ب( ١٠١جرام/كم اإىل ١٢٠ جرام/كم

ج( ١٢١جرام/كم اإىل ١٣٠ جرام/كم

د( ١٣١ جرام/كم اإىل ١٦٠ جرام/كم

ه( ١٦١ جرام/كم اإىل ٢٠٠ جرام/كم

و( ٢٠١ جرام/كم اإىل ٢٥٠ جرام/كم

ز( > ٢٥٠ جرام/كم

اإنبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون

 ٥٤٪ خرسانة مسلحة

إستهالك املعدات ٪ ٣ 

نقل العاملني ٪١

غاز ٪١٦
وقود ٪١

 كهرباء ٪٢

حديد 
صلب ٪٢٣

QDVC CO2 RESULTS 2011

خرسانة مسلحة

حديد صلب

 كهرباء

وقود

غاز

 نقل العاملني

إستهالك املعدات

CO2 Emissions

A: <100 kg/km

C: 121 g/km to 130 g/km

B: 101 g/km to 120 g/km

D:131 g/km to 160 g/km

E: 161 g/km to 200 g/km

F: 201 g/km to 250 g/km

G: >250g/km

Concrete

Steel

Electricity

Petrol

Gazoil

Global Personal
transportation

Equipement depreciation

Equipement 
depreciation

3%

Global Personal
transportation

1%

Gazoil
16%Petrol

1%

Electricity
2%

Steel
2%

Concrete
54%



Instead of sending all our waste into the landfill, QDVC managed to recycle more than 1,740 m3 and 365 
tonnes of waste. Waste such as: used oil, e-waste, paper/cardboard, plastic, tires and metal scrap.
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Achievements in recycling

Percentage of recycling per volume (m3)

Percentage of recycling per weight (Kgr)

k 365 1,740
  
 
.
 
 

  
 

32
773

44

892
1840

3،391
1،500
10،142
1،500
348،390
364،923

 2010
2011

1٫82

44،41

2٫53

51٫25

(   

Used oil

Paper/Cardboard

Plastic

Metal scrap

44.41

1.82

51.25

2.53

0.412.780.410.93

Paper/Cardboard

E- waste

Plastic

Tires

Metal scrap95.47

0.93
0.41 2.78

0.410٫93

95٫47

0٫41 2٫78 0٫41

QDVC waste recycled from July 2010 
to September 2011

Waste Category       Volume (m3)      Weight (kgr)

Total             1,740 364,923

Used oil                  32
Paper/Cardboard              773          3,391
E-waste            1,500
Plastic                 44       10,142
Tires                     1,500
Metal scrap              892     348,390        



The SD department will set actions to reduce the company’s 
environmental impacts by:

s   Implementing effectively the company’s waste management
s   Focusing on the green procurement of goods and services
s   Optimizing the car fleet management
s   Promoting clean technologies
s   Enforcing the environmental risk management
s   Implement key performance indicators to control & monitor critical resources  
     like water consumption and CO2 production.
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Targets for 2012 

Indicators          Unit                  Frequency          Target 2012           Realized 2011           Realized 2010 

Water 
consumption

m3 / 1,000 
working 
hours 

Annual 

CO2 

production
g of 
CO2 / QAR 
turnover

5    5.2                             8.2 

Annual               130                    122                          153

SD indicators & targeted objectives

إستهالك املياه
١٠٠٠ / مرت

 مكعب ساعات 
العمل

تطبيق �شيا�شة ال�رشكة لإدارة النفايات بفاعلية

الرتكيز على �رشاء اخلدمات  و ال�شلع امُلراعية للبيئة

تعظيم اإدارة اأ�شطول ال�شيارات

الرتويج للتكنولوجيا النظيفة

تنفيذ اإدارة الأزمات البيئية 

تطبيق معايري اأداء املراقبة و ال�شيطرة على املوارد ال�رشورية مثل اإ�شتهالك املياه و 

اإنتاج غاز ثاين اأك�شيد الكربون

اأهداف عام ٢٠١٢

وحدة معدل التكرارمؤرشات

٥سنويا

١٣٠

٥.٢

١٢٢

٨.٢

١٥٣ سنويا
إنتاج ثاين 

أكسيد الكربون

جرام ثاين أكسيد 
الكربون/ الدخل 

بالريال القطري

تم تحقيقه يف ٢٠١٠هدف  ٢٠١٢ تم تحقيقه يف ٢٠١١

موؤ�رش التنمية امل�ستدامة و التطلعات امل�ستهدفة

s

s

s

s

s

s

�شيحدد ق�شم التنمية امل�شتدامة بع�س الإجراءات لتقليل التاأثري 

البيئي لل�رشكة:
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Safety achievementsاإجنازات ال�شالمة
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اإجنازات ال�شالمة

شعارنا بالتأكيد هو السالمة أوالً. هدف سياسة كيو دي يف يس للوقاية هو “ال حوادث” يف مواقع العمل 
و أثناء التنقل. يتم السعي لتحقيق هذا الهدف االكرث أهمية من خالل مجموعة واسعة من اإلجراءات و 

املبادرات ترتاوح بني إجراءات اإلستقبال يف مواقع العمل، التدريب للتعامل مع أخطار محددة ، تحليل و 

دراسة الحوادث رفع مستوى املهارات، تبادل املعلومات و الخربات ... الخ. ينّصب إهتامم مديرينا و موظفينا 

عىل هذه املسألة.

مت مكافاأت جهودنا املتوا�شلة من قبل هيئة تقييم معرتف 

بها دولياً، AFNOR، و التي جددت تقيم كيو دي يف �شي يف 

 ،ISO 9001:2008 ثالثة جمالت رائدة: اأنظمة جودة الدارة

  ILO-OSH:2001 و  ISO 14001:2004 اأنظمة الدارة البيئية

“ الإر�شادات التوجيهية لل�شالمة املهنية و نظم الدارة 
هي اأدوات اإدارية  قام بتطويرها مكتب العمل  ال�شحية” 

الدويل. هذه الر�شادات مكنت كيو دي يف �شي من التعامل 

مع حتديات ال�شالمة املهنية و ال�شحة ب�شكل م�شتمر  كما 

مكنتها من بناء اإ�شتجابات فعالة يف اإ�شرتاتيجيات الدارة 

الديناميكية.

     

أهداف و نتائج

معدل التكرار = عدد حوادث ضياع الوقت x ١.٠٠٠.٠٠٠ / مجموع ساعات العمل

أهداف ٢٠١١: ٣.٥                   النتائج يف ٢٠١١ : ١.٥

معدل الخطورة = عدد االيام الضائعة x ١.٠٠٠ / مجموع ساعات العمل

أهداف ٢٠١١ : ٠.٢                 النتائج يف ٢٠١١ :0.017 

جائزة التطوير: قامت في�شي يف ٢٠١١ مبكافاأة 

فريق عمل خط �شكة حديد لو�شيل على مبادرتهم 

لل�شالمة امل�شماة “دراما يف املوقع”. الهدف من هذا 

التمرين هو اأن يرى العاملون الخطاء املرتتبة على 

�شوء اإدارة املوقع اأو املمارا�شات اخلاطئة من خالل 

مقتطفات درامية  حيث يلعب كل منهم دوره. 

اإ�رشاك اجلمهور و العن�رش املرئي للعر�س يلعبان دورا 

فّعال و يف النهاية ياُلحظ تزايد يف الداء املتطابق 

مع مقت�شيات ال�شالمة.  

Innovation awarded: The LRT team was awarded 
by VINCI in 2011 for its safety initiative called 
drama on site. The purpose of this exercise is 
to physically show to the workers the mistakes 
resulting from bad housekeeping or bad practices 
on site in some drama where they play their own 
roles. The involvement of the audience and the 
visual aspect of the presentations are very efficient 
and ending with notable increase in the safety 
performance. 

Safety achievements

Safety first is definitely our motto. The goal of QDVC’s prevention policy is “zero 
accidents” at its worksites and during transportation. This priority goal is pursued 
through a wide range of actions and initiatives spanning reception procedures 
at worksites, training to address specific risks, analysis of accidents, enhancing 
skills, sharing knowledge and experience and so on. Our staff and management 
are constantly focused on this issue.

Objectives and results:

Frequency Rate = Number of lost time Accidents x 1,000,000 / Total number of hours worked
Objectives for 2011: 3.5  Results in 2011: 1.5

Gravity Rate = Number of Days Lost  x 1,000 / Total number of hours worked
Objectives for 2011: 0.2  Results in 2011: 0.017

Our unremitting efforts were rewarded again by 
an internationally recognized certification body, 
AFNOR, which renewed QDVC’s certification in 
three leading sectors: quality management 
systems ISO 9001:2008, environmental 
management systems ISO 14001:2004, and ILO-
OSH:2001, “Guidelines on occupational safety and 
health management systems”, a management tool 
developed by the International Labour Office. 
These guidelines enable QDVC to tackle 
occupational safety and health challenges 
continuously and to build effective responses into 
dynamic management strategies.
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Our people, our most precious assetعمالنا، هم اأغلى ثرواتنا
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اخلطوة الثالثة: مع�شكر العمال

يقع مع�شكر كيو دي يف �شي  للعمال يف مدينة اخلور و ي�شمل جمموع ٢٦٤ غرفة نوم و به القدرة على اإعا�شة 

اأكرث من ٨٠٠ موظف. ي�شم املع�شكر اأي�شا جمموعة وا�شعة من املرافق الأ�شا�شية التي تتكون من �شوبر ماركت 

�شغري، حالق، غرفة اإ�شعافات اأولية، وغرفة عزل، غرفة لل�شالة، حديقة، مراحي�س نظيفة، منطقة لالإ�شتحمام. 

كما ي�شم قاعة ترفيهية مع �شالة لالألعاب الريا�شية جمهزة جتهيزا كامال،  اإ�شافة اىل البلياردو وتن�س الطاولة، 

وغرفة امل�شاهدة/الغناء وملعب لكرة ال�شلة خارج املبنى. يُعد املطبخ باملع�شكر  ب�شكل اأ�شا�شي املاأكولت 

الهندية والفلبينية والعربية واأي�شاً الندوني�شية. هناك غرفة تخزين خا�شة ل�شمان التعامل ب�شكل �شحيح مع 

الطعام املقدم للموظفني ، حيث يُقدم �شاخن وطازج يف قاعة الطعام الوا�شعة. كما قام ق�شم املوارد الب�رشية 

بتعيني موظف ل�شوؤون املوظفني، و مدير للمع�شكر  وم�شاعدين يف املن�شاأة لالإدارة واحلفاظ على النظافة، 

وال�شالمة والنظام داخل املن�شاأة ٧/٢٤

اخلطوة الثانية: اأكادميية التدريب

مع النمو ال�رشيع املتوقع  ل�رشكة كيو دي يف �شي يف ال�شنوات القليلة املقبلة، اإلتزامنا قوي بتدريب وتطوير 

موظفينا ملواجهة التحديات امل�شتقبلية املتنوعة ما يوؤكده اإن�شاء اأكادميية التدريب يف اأبريل٢٠١١. وهو مبثابة 

حافز ملواجهة التحديات يف الطار الزمني املتوقع. كما عززت اأكادميية التدريب الروح املعنوية والر�شا الوظيفي 

بني موظفيها، كما زادت من حتفيز املوظفني والكفاءة يف الإنتاج، مما اأدى اإىل حتقيق مكا�شب مالية اأف�شل. لقد 

رفعنا القدرة على التكيف مع الطرق و التقنيات اجلديدة فعلى �شبيل املثال ت�شتخدم  كيو دي يف �شي القوالب 

ال�شلبة يف املوقع ومعظم العمال لدينا مل ي�شبق لهم العمل بهذه القوالب من قبل. لي�شت فقط اإنتاجيتنا 

هى التي زادت  ولكن اأ�شبح  وعي عمالنا ملفهوم ال�شالمة اأكرث توجيهاً  وفقا ملجال عملهم بالتحديد. مت تدريب 

اأكرث من ٣٠٠ عامل من خالل برنامج اأكادميية التدريب يف عام ٢٠١١.

اخلطوه الوىل: التوظيف

بدل من الأختبار من �شمن  الآلف من ال�شري الذاتية للمر�شحني ل�شغل وظائف خمتلفة يف املوقع ، جتري اإدارة 

املوارد الب�رشية جنبا اإىل جنب مع ممثل عن امل�رشوع اأن�شطة توظيفية من اخلارج. و بعد عملية ال�شوؤال واجلواب 

رى خالل املقابالت، مت اخ�شاع اأكرث من ١٥٠٠ من مقدمي الطلبات يف العام ٢٠١١ لختبارات  التقليديني التي جتجٌ

عملية للتاأكد من اأنهم ميلكون املهارات الالزمة للتعامل مع متطلبات الوظيفة املتقدمني لها. وان�شم لقطر 

نحو ٨٠٠ منهم خالل العام.

عمالنا، هم اأغلى ثرواتنا

العامل: من موطنة الأ�سلى اإىل مواقع العمل لدينا

Our people, our most precious asset
Labor: from their home countries to our worksites

First step: recruitment

Instead of sifting through thousands of CVs of candidates for various site 
positions, the HR Department along with a project representative conducts overseas 
recruitment activities. Subsequent to the traditional question and answer during interviews, 
more than 1500 applicants in 2011 were given practical tests to ensure that they possess the 
necessary skills to cope with the demands of the job that they were applying for. Around 800 
joined Qatar during the year.

Second step: the Training Academy

With the envisaged rapid growth of QDVC in the next few years, a strong commitment to 
train and develop its employees to the diverse challenges ahead is confirmed by the 
establishment of the Training Academy in April 2011. It serves as a catalyst for meeting the 
challenges with the projected time frame. The Training Academy boosted the morale and job 
satisfaction among its employees and further increased employee motivation and 
efficiencies in production, resulting in improved financial gain. We have raised the 
capacity to adapt to new technologies and methods as for example QDVC uses steel formwork 
on site and most of our Laborers have not worked with that before. Not only has our 
productivity increased but also Safety Consciousness more directed as to their specific work 
area. More than 300 workers went through the Training Academy program in 2011.

Third step: the Labor Camp

Conveniently located in Al Khor, QDVC Labor Camp has a total of 264 bedrooms and has the 
capacity to house over 800 employees. Caring for the laborers’ wellbeing, the Labor Camp 
has a wide range of essential amenities comprised of a Mini-supermarket, Barbershop, First 
Aid Room, Isolation Room, Prayer Room, Garden, clean Lavatories and Shower Areas. It also 
boasts of a Recreational Hall with a fully-equipped gymnasium, billiards and table tennis area, 
a viewing/singing room and a basketball court outside the building. The Labor Camp kitchen 
mainly prepares Indian, Filipino, Arabic and Indonesian cuisine. There’s a designated storage 
room to ensure that the foods served to employees are properly handled, served hot and fresh 
in the vast Dining Hall. HR stationed a Personnel Officer, a Camp Boss and Camp Assistants in 
the facility to manage and maintain cleanliness, peace and order inside the premises 24/7.
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تهدف كيو دي يف �شي اإىل جتنيد املواهب القطرية. و ب�شكل اأكرث 

حتديداً مت تعيني مدير للتقطري لهذا الغر�س يف عام ٢٠١١ وتعترب 

كيو دي يف �شي حاليا من بني �رشكات الإن�شاءت التي تهتم 

بجذب القطريني. و بالنظر اىل اأنهم على ات�شال مبا�رش مع كبار 

املوظفني من اخلارج، فاأنهم يح�شلون على اأف�شل التدريب مما 

ي�شاعد على تطور مهاراتهم ب�شكل يومي.

ويجري حاليا و�شع برنامج للرعاية يهدف اإىل تعميق موارد 

التوظيف للقطريني مما يتنا�شب ب�شكل اأف�شل و واقع ال�شوق.

تلتزم كيو دي يف �شي بنقل اخلربة واملعرفة، وتهدف اإىل 
توظيف املوظفني املهرة حملياآ قدرالمكان . يف هذا ال�شدد، مت 

تقوية العالقات مع اجلامعات يف عام ٢٠١١ مع تعزيز و�شائل 

عدة للتعاون : التدربيب ال�شيفي، وتقدمي امل�شورة للطالب يف 

جمال الهند�شة املدنية خالل م�رشوع الختبار النهائي، الإ�شرتاك 

يف جلان التحكيم اخلا�شة بالإختبارات النهائية كما نرحب اأي�شا 

بامل�شاريع البحثية على مواقعنا. و�شهدت جامعة قطر وكلية 

�شمال الأطلنطي قطر م�شاركة الفريق املمثل لكيو دي يف �شي  

خالل الأيام املفتوحة اأو املعار�س املهنية التي تنظمها.

املوظفون املهرة: حتدي نقل اخلربة

توظيف املوظفني املهرة حمليا قدر الإمكان

QDVC is committed to transfer of know-how and aims at 
recruiting locally its skilled employees as far as possible. In this 
regard, the relationships with universities were strengthend in 
2011 with several ways of collaboration: welcoming summer 
trainees, mentoring students in civil engineering during their last 
examination project, taking part of the professional panel of judges 
for the final examination and also welcoming research projects on 
our sites. Qatar University and the College of the North 
Atlantic Qatar saw QDVC teams representing the company during 
their open days or career fairs. 

More specifically, QDVC aims at recruiting Qatari talents. 
A Qatarization Manager was appointed for this purpose in 2011 and 
QDVC is currently one of the only construction companies in Qatar 
succeeding to attract Qataris. In direct contact with senior 
employees from abroad, they get the best induction and develop 
their skills on a daily basis. 

A sponsorship program is being set up to deepen our recruitment 
resources for Qataris and better fit the market’s reality.

Growing with QDVC

The formulation of QDVC Career Framework and Benefits 
Structure is critical to QDVC’s ability to engage and retain its key 
personnel. This compensation system generally determines the 
pay grade and amount of salary as defined by the level of duties 
and responsibilities performed within the job description of the 
position and the duration that the employee has performed the job. 
This also serves as a guideline when recruiting new employees for 
Head Office and Projects. 

To ensure a convivial, organized, empowering, safe and 
non-discriminatory work place, HR has designed standard 
Policies and Procedures. They are written to establish consistent 
work standards, ethics, disciplinary action, rules and regulations.

Skilled employees: the challenge
 of transfer of know-how

النمو مع كيو دي يف �سي

تكوين الإطار الوظيفي لكيو دي يف �شي و هيكل احلوافز اأمر 

بالغ الأهمية لقدرة كيو دي يف �شي على الإنخراط والإحتفظ 

مبوظفيها الرئي�شيني. يحدد نظام التعوي�شات ب�شكل عام 

الأجور ومقدار الراتب الذي يحدده م�شتوى الواجبات وامل�شوؤوليات 

املنوط باملوظف �شمن الو�شف الوظيفي للمن�شب ومدة اأداء 

املوظف لتلك املهمة. كما يعد ذلك معيارا توجيهيا عند تعيني 

موظفني جدد للمقر الرئي�شي وامل�شاريع.

ل�شمان توفري بيئة عمل منظمة ، مثرية للبهجة، ممكنة، اآمنة 

و غري متييزية،  اأقّر ق�شم املوارد الب�رشية �شيا�شات و اإجراءات 

موحدة. لو�شع معايري العمل مبا يتفق والأخالق و الإجراءات 

التاأديبية والقواعد والأنظمة.
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In-house technical expertiseاخلربة الفنية الداخلية



اأ�ص�صت كيو دي يف �صي ق�صم تقني خا�ص بها ليكون قادرا على ت�صميم  

و تنفيذ م�صاريع بناء مع  تقلي�ص االعتماد على م�صممني من اخلارج. كما 

ي�صمن الق�صم الفني اخلا�ص بال�رشكة لعمالئنا حلول هند�صية ذات قيمة 

اأف�صل مما يخف�ص من التكاليف، وي�صمن اأي�صاً توفري الوقت وحت�صني قابلية 

الت�صغيل للم�رشوع بعد االإنتهاء منه والتخفيف من تاثري االأعمال على البيئة.

بالرغم من اأن مقر االإدارة الفنية يقع يف املقر الرئي�صي،  اإال اأنه يقدم 

الدعم للم�صاريع اجلارية و اأي�صا ي�صارك يف و�صع الت�صور املبدئي للم�صاريع 

امل�صتقبلية. و يقرتح اخلدمات املختلفة.

ت�صليم الت�صاميم

االإ�رشاف على امل�صممني اخلارجيني

اأ�صاليب البناء

جدولة م�صاريع البناء

البحث عن حلول فنية اأف�صل واأف�صل قيمة هند�صية

التن�صيق مع االإدارة الفنية للم�صاهم الفرن�صي فين�صي لالإن�صاءات 

و امل�صاريع العمالقة و اإطالع الفريق املحلي على اأحدث االبتكارات 

واالأ�صاليب اجلديدة

التن�صيق لردود االأفعال بني م�صاريع كيو دى �صى املختلفة .

اخلربة الفنية الداخلية

s

s

s

s

s

s

s

QDVC has developed its own technical department to be able to 
carry out Design & Build projects with less dependence on 
external designers. A strong in-house technical department also 
ensures to our clients the best value engineering solutions in 
order to reduce the cost, save time, optimize the operability of the 
project after its completion and mitigate the impact of the works 
on the environment.

Based in our Head Office, the Technical Department is providing 
support to the ongoing projects but also involved in the conception 
of the future projects. It proposes different services:

s   Delivering of designs

s   Supervision of external designers

s   Construction methods

s   Construction scheduling

s   Research of best technical solutions and value engineering

s   Liaise with the technical department of the French shareholder        
     VINCI Construction Grands Projets and updating the local team       
     with the innovations and new methods

s   Coordinating the feedback between QDVC’s different projects.

In-house technical expertise
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Our projectsم�صاريعنا
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م�صاريعنا Our projects

Lusail Underground Car Parks
QDVC is building 4 car parks in the Marina District of the new city of Lusail, 
North Doha, which will accommodate 250,000 people and around 400,000 
visitors per day. The Car Parks is the first infrastructure completed in this 
new town.

The project consists of:

s   Design and construction of 4 underground parking of 3 levels each

s   250m length, 45m width and 3m high, 150 000m3  total surface on floor

s   Each parking can accommodate 560 vehicles, that is to say 65m3 for
     each place (more than 3 times bigger than the French standard)

s   4 dedicated places for disabled people on each level

s   Air conditioned passage for pedestrians

s   Concrete: 120 000 m3

s   60 travelators, 48 escalators, 16 lifts

s   Construction (civil works) of 4 substations 36m length and 45m width

QDVC was awarded an extension of this contract, consisting of utility tunnels 
that will welcome the electricity and telephone cables as well as the water 
pipes over a distance of 1,8km. These tunnels are 12m wide and 3m high.

موقف �سيارات حتت الأر�ض مبدينة لو�سيل

تقوم كيو دي يف �صي ببناء اأربعة مواقف لل�صيارات يف منطقة املارينا مبدينة لو�صيل 

اجلديدة، �صمال الدوحة، املدينة التي �صوف ت�صتوعب ٢٥٠،٠٠٠  ن�صمة، وحوايل 

٤٠٠،٠٠٠ زائر يوميا. مواقف ال�صيارات االأربعة هي البنية التحتية االأوىل املكتملة يف 

هذه املدينة اجلديدة.

ي�ستمل امل�رشوع على:

ح�صلت كيو دي يف �صي على متديد لهذا العقد، لبناء  اأنفاق للمرافق التي حتتوي على 

كابالت الكهرباء والهاتف، ف�صال عن اأنابيب املياه على م�صافة ١،٨ كم. هذه االأنفاق 

هي بعر�ص ١٢م و ارتفاع ٣م.

s

s

s

s
s
s
s
s

ت�صميم وبناء اأربعة مواقف �صيارات حتت االأر�ص، يتكون كل موقف من ثالثة 

م�صتويات 

امل�صاحة االإجمالية لالأر�ص ٢٥٠ م بطول ٤٥م وعر�ص ٣م اإرتفاع و م�صاحة االر�ص 

الكلية ١٥٠،٠٠٠مرت مربع

ي�صتوعب كل موقف �صيارات ٥٦٠ �صيارة، مايعني ٦٥ مرت مربع لكل م�صاحة وقوف 

)اأكرث من ثالث اأ�صعاف املعايريالفرن�صية(

اأربع م�صاحات خم�ص�صة لذوي االإحتياجات اخلا�صة يف كل م�صتوى

ممر للم�صاة مكيف الهواء

خر�صانة: ١٢٠،٠٠٠مرت مكعب

٦٠م�صاية متحركة، ٤٨ �صلما متحركا، و ١٦ م�صعدا

البناء )اآعمال الهند�صة املدنية( الأربع حمطات فرعية ٣٦م طول و ٤٥م عر�ص
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تقوم كيو دي يف �صي ببناء اأول نظام 

للنقل بال�صكك احلديدية يف قطر يف 

مدينة لو�صيل اجلديدة. اإن بناء نظام  

مرتو خفيف يف بلدة لي�صت قائمة حتى 

االآن هو التحدي احلقيقي، حتديا  يتمثل 

يف التح�صب لالإحتياجات امل�صتقبلية 

للمدينة. و يف هذا ال�صدد، فقد اختار 

العميل نظام اإ�رشاك املتعاقدين املبكر من 

خالل عقد الت�صميم و البناء ، وهذا يعني 

اأن ت�صرتك كيو دي يف �صي يف امل�رشوع 

منذ اليوم االأول مع العميل وتطور الفكرة 

وفقاً الحتياجاته.

خط �صكك احلديد اخلفيف 

LRT ملدينة لو�صيل

Lusail Light Rail 
Transit System or LRT

QDVC is building the first railway 
transportation system in Qatar in the 
new city of Lusail. This is a true 
challenge to build a light metro in a 
town not yet existing; a challenge of 
anticipation of the future needs of the 
city. In this respect, the client has 
chosen an Early Contractor 
Involvement scheme with a Design & 
Build contract, meaning that QDVC is 
involved in the project since Day One 
with the client and develops the 
concept along with their needs.
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ي�صتمل امل�رشوع على:

s   اأربعة خطوط ترام للعمليات

s    ع�رش حمطات حتت االأر�ص + ٢٥حمطة اأر�صية.

s    �صبعةكم حتت االر�ص + ١٨ كم اأر�صي

s    ج�رش + حمطة فوق طريق اخلور ال�رشيع

s    م�صتودع ت�صغيل و ور�صة اآعمال �صيانة

s    ٣٠ قطار

The project consists of:

s   4 tramway operation lines 

s   10 underground stations + 25 at grade stations

s   7 km underground + 18 km at-grade

s   1 viaduct + station over Al Khor Highway 

s   1 depot, operation & maintenance workshop

s   30 trains
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“ يف �صبتمرب ٢٠١١، مت منح  كيو دي يف 
�صي العقد ملرحلة)٢�صى- اى- اأ(  الذي 

ي�صم اأعمال الهند�صة املدنية يف �صبع 

حمطات حتت االأر�ص، LRTوبناء ج�رش 

على الطريق ال�رشيع بني الدوحة واجلزء 

ال�صمايل من البالد، اإ�صافة اىل االأعمال 

التمهيدية  مل�صتودع )ال-اأر-تى( .

 LRT نهاية عام ٢٠١١ اإزداد عدد فريق«

ب�صكل كبري مع بداية اأعمال املحطات 

حتت االأر�ص.و الأن م�رشوع الت�صميم و 

البناء اإتبع نظام اإ�رشاك املقاول املبكر، 

قامت كيو دي يف �صي بح�صد جمموعة 

كبرية من امل�صممني يف املوقع. يُتوقع اأن 

ين�صّم الينا يف عام ٢٠١٢ �رشكاوؤنا من 

اإمداد الطاقة والقاطرات” 

“In September 2011, QDVC was awarded 
the contract for phase 2C1A comprising 
civil engineering works in seven under-
ground stations, the construction of a 
viaduct over the motorway between Doha 
and the northern part of the country, and 
preliminary works on an LRT depot and 
maintenance workshop.
  
The LRT team has considerably grown 
at the end of 2011 with the beginning of 
works for the underground stations. For 
this Design & Build project in Early Con-
tractor Involvement scheme, QDVC has 
mobilized a sizeable team of designers on 
site. In 2012, the rolling stock and power 
supply partners are expected to come on 
board.”
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م�رشوع حديقة ال�صرياتون

ين�ص العقد على بناء و ت�صميم حديقة عامة ومواقف لل�صيارات 

حتت االأر�ص  على م�صتويني ت�صع ١٩٨٦ �صيارة، و حمطة فرعية 

بحمولة ٦٦ كيلو فولت ل�رشكة كهرماء  )�رشكة توليد الكرباء 

القطرية(، واثنني من املحطات الفرعية بحمولة ١١كيلو فولت، 

ونفق يقع حتت طريق الكورني�ص )يوفر اإمكانية الو�صول اإىل مركز 

املوؤمترات(.

وم�رشوع حديقة ال�صرياتون يتكون من حديقة عامة ٧٣٠٠٠ مرت مربع  

عالية اجلودة، مبا يف ذلك اأحوا�ص، ونوافري، مالعب لالأطفال مقاهي 

ومطاعم. على مقربه من البحر، عالوة على فندق ال�صرياتون، وفندق 

الفور �صيزونز. و يف�صل طريق الكورني�ص احلديقة عن منطقة اخلليج 

الغربي الدبلوما�صية واملالية.

Sheraton Park Project
The contract calls for the design-construction of a land-
scaped park, an underground two-levels car park for 1,986 
cars, a 66 kV sub-station for Kahramaa (Qatar’s electric 
power generation utility), two 11kV sub-stations, and a 
tunnel located under the Corniche road (providing access 
to the Convention Center).

The Sheraton Park Project will consist of 73,000 m2 
public park of exceptional quality, including basins, 
fountains, children’s playgrounds, cafes and restaurants. 
Its location in Doha is in close proximity to the sea and the 
Sheraton and Four Seasons hotels.  The Corniche road 
separates the park from West Bay diplomatic and 
financial district.
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حمطة ال�صخ ٧٠ و اأنابيب ال�صخ

مع تطور مدينة الدوحة بوترية �رشيعة، ي�صبح من ال�رشوري 

على الدولة تنظيم احتياجاتها من معاجلة املياه، خ�صو�صا 

�صمال العا�صمة. وبالتايل، فاإن الهدف من م�رشوعنا هو �صخ 

ورفع وتوجيه مياه ال�رشف ال�صحي من م�صتوى املدخالت– 

١٩،٧٠ م�صتوى QNHD إىل PSV .QNHD 21٫00 اإىل حمطة املعاجلة 

وهي حتتوي على:

s   غرفة ال�صا�صات )عمود اإ�صطواين قطر ٢٠م و عمق ٤٠م(

s   حمطة �صخ و رفع )عمود اإ�صطواين قطر ٤٠م و عمق ٤٠م(

s   حمطة �صخ و توجيه

s   نفق ق�صري بقطر ٢٥٠٠م

s   مبني غرفة حتكم مبحركان

s   مبنى نظام التربيد

s   مبنى اإداري

s   ور�صة

s   خمزن وقود

H&V مبنى مولد   s

s   اأعمال االنابيب )تلبي�صات االنابيب، غرفة �صمام الهواء(

s   اأعمال ت�صميم احلدائق و املرافق املت�صلة

“ تعترب كيودى ىف ىس جزء من رشاكة متكاملة لهذا املرشوع. كام تعترب رشكة انرتبوز للمقاوالت املتخصصة ىف 

الهندسة امليكانيكية و الكهربائية عضوا ىف الرشاكة مع فينىس لالنشاءات و املشاريع الكربى و رشكة كيو دى ىف 

ىس لهذا املرشوع حيث أن الهندسة االلكرتونية و امليكانيكية هى مفتاح النجاح..”

  

As Doha is being developed with an overwhelming pace, the 
State has to organize the water treatment needs, especially 
North of the capital. Thus, the aim of our project is to pump, 
lift and forward the sewage from an input level of -19,70 QNHD 
level to +21,00 QNHD to the treatment station. The PS70 is a 
lifting pumping station and consists of:

s   A screen chamber (shaft 40m deep 20m Diam)

s   A Lifting pumping station (shaft 40m deep, 40m Diam)

s   A forwarding pumping station

s   A short 2500m Diam Tunnel

s   Two Motor control room Buildings

s   A cooling system building

s   A workshop

s   A fuel Store

s   A H&V generator building

s   An Administration building

s   The pipes works (pipes fitting, air valve chambers...)

s   The associated landscaping and utilities works

“QDVC is part of an integrated joint-venture for this project: the 
MEP specialist Entrepose Contracting is a full member of the 
JV with VINCI Construction Grands Projets and QDVC for this 
project where electro-mechanics is a key of success.”

Pumping Station 70 & Pumping Mains



Dahlak Island Resort Eritrea
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QDVC delivered:

s   2 villas with swimming pool 
s   47 bungalows 
s   Club house
s   Staff housing, kitchen and laundry  
s   Roads, network utilities and landscape
s   Helipad, jetty
s   Desalination plant
s   Labor camp conditioning and management.

“QDVC is accompanying the needs of the clients beyond the 
construction phase: we provide our client Qatari Diar with 
maintenance services in this remote area of Eritrea since we 
completed the work.”

Qatar Bahrain Causeway:
The Qatar Bahrain Causeway is a new link to be built between the two 
countries by a series of embankments and various bridges with 
a total length of 40 km from coast to coast. The causeway will carry: 

s   A dual carriageway road with two traffic lanes plus one     
     emergency lane in each direction,

s  The infrastructure corridor to support a twin track   
     freight and passenger rail system.

QDVC is part of the QBC JV for Civil Works.

This project is the first one taken over by the client, in 2010 for the first phase and in 2011 
for the second phase. It proves QDVC’s ability to work in a very challenging environment (no 
potable water, nor electricity, nor communication installation on the island). The capacity of 
our team in Doha to procure and deliver everything for this project is adding a great value to 
the company.

ج�رس قطر البحرين

ج�رس  قطر البحرين هو ��سلة جديدة �سيتم بنا�ؤها بني البلدين من خالل �سل�سلة من 

ال�سد�د �اجل�سور املختلفة باإجمايل طول 40 كيلومرتا من ال�ساحل اىل ال�ساحل.

��سوف يحمل اجل�رس

 s  طريق نقل مزد�ج مع حارات املر�ر بالإ�سافة اإىل م�سارين، �احد للطوارئ يف كل اجتاه

 s  ممر البنية التحتية لدعم خط �سكة حديد مزد�ج لل�سحن �الركاب.

كيو دي يف �سي هي جزء من QBC ،JV لأعمال الهند�سة املدنية.

هذا امل�رس�ع هو الأ�ل الذي مت ال�ستحواز عليه من قبل العميل، كانت املرحلة الأ�ىل يف ٢٠١٠ � املرحلة الثانية يف ٢٠١١. 

�هذا يثبت قدرة كيو دي يف �سي على العمل يف بيئة �سعبة للغاية )ل توجد مياه �ساحلة لل�رسب، �ل كهرباء، �ل تركيبات 

لالإت�سالت على اجلزيرة(. قدرة فريق العمل لدينا يف الد�حة ل�رساء �ت�سليم كل ما هو مطلوب لهذا امل�رس�ع مما يُعد اإ�سافة 

كبرية لل�رسكة.

�سلمت كيو دي يف �سي:

اريرتيا  منتجع جزيرة دهلك – 

فيلتان بحمام �سباحة

٤٧ كوخ

مبنى اإجتماعى

مقر اإقامة للعاملني، مطبخ � مغ�سلة

طرق، �سبكة مرافق � حدائق

مهبط مر�حيات � ر�سيف ميناء

حمطة حتلية مياه

مع�سكر عمال مكيف � اإدارة

“ ترافق كيو دي يف �سي احتياجات عمالئها فيما بعد مرحلة البناء: نحن نوفر 
لعميلنا �رشكة الديار القطرية خدمات ال�سيانة يف هذه املنطقة النائية من 

اريرتيا منذ اأن انتهينا من العمل.”

s

s

s

s

s

s

s

s
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Our challenges in 2012

“In 10 years, the world will be booking tickets for 
the football World Cup in Qatar and discovering 
the results of our job: traveling by metro in Doha, 
sleeping in signature hotels and experiencing the 
strongest fan emotions in cutting-edge stadia...”
 
We believe that we are ready to accompany the State of 
Qatar in this tremendous journey: the Fifa World Cup 
preparation, with the Doha metro project, 60,000 hotels 
rooms to build, 8 stadia with low or even neutral car-
bon footprint and all surrounding huge infrastructure 
projects such as expressways and tunnels. Regarding 
the Lusail LRT project, we get ready to welcome on 
board the rolling stock and power supply partners in 
the next and last phase called 2C2. 

2012 will see the launch of several of these 
mega-projects with an increased competition between 
the contractors. Having been working in Qatar since 5 
years, designing and building the first rail project in the 
country with the LRT in Lusail, having passed success-
fully the logistic challenge of Dahlak in Eritrea, these 
are good cards already in hand. Regarding our em-
ployees’ development, as the Training Academy is now 
operational we will focus in 2012 on training for skilled 
employees. We will as well continue to attract Qatari 
talents to enable them to take part in their country’s 
development. 

2012 will be a commercial year, where we will have to 
show competitiveness and where the excellence of our 
achievements will favor our bids. Innovation for 
tailor-made solutions will also make the difference for 
the clients and our extended in-house engineering & 
technical expertise is a great asset in this regard. We 
also look forward accompanying the overseas projects 
of the State of Qatar: the Eritrean project has proved 
our capability to export our know-how, methods and 
organization around the world.”

“خالل ع�رش �سنوات من الآن،  يبداأ العامل بحجز تذاكره 
لنهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم يف قطر واكت�ساف 

نتائج عملنا: ال�سفر عن طريق مرتو بني اأحياء الدوحة، 

والنوم يف الفنادق الفارهة و الإ�ستمتاع باأقوى ردود اأفعال 

من املعجبني يف اأحدث املالعب ...”

 �نحن على ا�ستعداد ملرافقة د�لة قطر يف هذه الرحلة 

العظيمة: الإعداد لكاأ�س العامل ٢٠٢٢، مع م�رس�ع مرت� 

الد�حة، � بناء ٦٠،٠٠٠ غرفة فندقية، � ٨ مالعب مع انبعاثات 

الكربون املنخف�سة اأ� املحايدة �جميع م�ساريع البنية 

التحتية ال�سخمة املحيطة بهذه امل�ساريع على �سبيل املثال 

الطرق  ال�رسيعة �  النفاق. اما عن م�رس�ع )ال-اأر-تي( فى 

مدينة الو�سيل فنحن جاهز�ن للرتحيب بعربات ال�سكك 

احلديدية ��رس كائنا املوردين فى املرحلة القادمة   �الأخرية 

امل�سماة ب  )2�سي2(.

 .

��سوف ت�سهد ٢٠١٢ اإطالق العديد من هذه امل�ساريع 

ال�سخمة، مع زيادة املناف�سة بني املقا�لني. بعد اأن عملنا يف 

قطر منذ ٥ �سنوات، �ت�سميم �بناء م�رس�ع ال�سكك احلديدية 

الأ�ىل يف البالد LRT يف لو�سيل، بعد اأن اجتزنا بنجاح التحدي 

اللوج�ستي يف دهلك باأريرتيا. كل هذه تعترب بطاقات جيدة 

بالفعل يف اأيدينا. اأما فيما يتعلق بتنمية موظفينا، فاأكادميية 

التدريب تعمل الآن � �سرنكز يف عام ٢٠١٢ على تدريب 

املوظفني املهرة. �كذلك �سن�ستمر يف جذب املواهب القطرية 

لتمكينها من امل�ساركة يف تنمية بالدهم.

عام ٢٠١٢�سيكون عاما جتارياً، حيث �سنظهر فيه قدرتنا 

التناف�سية ��سوف يرجح التميز فى اإجنازاتنا العطاءات التى 

�سنقدمها �البتكار من اأجل حلول م�سممة خ�سي�سا 

�ستظهر اأي�سا الفارق للعميل، كما اأن خربتنا املحلية يف 

جمال الهند�سى � الفنى  تعترب ميزة كبرية يف هذا ال�ساأن 

�نحن نتطلع ملواكبة امل�ساريع اخلارجية .لقد اأثبت م�رس�ع 

اإريرتيا قدرتنا على ت�سدير خرباتنا �اأ�ساليبنا حول العامل ”.

حتدياتنا لعام ٢٠١٢
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2011
(in thousands of Qatari Riyals)

TOTAL ASSETS                     899,821      58,089   841,732    669,061

Inventory            5,537               5,537       7,439

Construction work in progress     111,778                 111,778             226,892

Cash and cash equivalents      423,666      423,666   163,554

Due from related parties        21,804                   21,804     30,217

Total current assets        722,806     722,806    552,845

Accounts receivable and prepayments    160,021        160,021             124,743

Property, plant and equipment      117,463      58,089      59,374     56,293

Advances to suppliers and subcontractors       18,026       18,026     27,401

Investment in joint ventures         41,526       41,526     32,522

20112011

Gross amount Accum. depn. Net amount Net amount

20102010

ASSETS

Non - Current Assets    

Total non-current assets      177,015               58,089  118,926      116,216

كما ظهرت يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١

)باآلف الريالت القطرية(

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

عقارات، آالت ومعدات 

املخزون 

الذمم التجارية و مدفوعات مقدمة

أعامل قيد التنفيذ

 دفعات مقدمة للموردين و مقاويل الباطن      

النقد والنقد املعادل    

 دفعات مقدمة للموردين و مقاويل الباطن      

استثامرات يف املشاريع املشرتكة

إجاميل املوجودات غري املتداولة

إجاميل املوجودات املتداولة   

إجاميل املوجودات   

املوجودات املتداولة

58،٠89 

       -

       -

58,089

       -

       -

       -

  

       -

       -

   

58,089

117،4٦3

18،٠2٦

41،52٦

177,015

5،537

1٦٠،٠21

111،778

21،8٠4

423،666

722,806

899,821

 59،374

18،٠2٦

41،52٦

 118,926 

5،537

1٦٠،٠21

111،778

21،8٠4

423،666

722,806

 841,732

 5٦،293

27،4٠1

32،522

116,216 

7،439

124،743

22٦،892

3٠،217

1٦3،554

552,845

669,061

Current Assets

 قائمة املركز املايل 

�سايف املبلغ     �سايف املبلغ جممع الأهالك  اإجمايل املبلغ
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2011
(in thousands of Qatari Riyals)

Employees’ end of service benefits               6,594             3,837

Retention payable              22,625            31,001

Advances from customers           334,081         177,519

Retained earnings               79,524            91,487

   2011 2010

Legal reserve                 12,947              3,797

Share capital                 55,297            27,850

Total equity              147,768          123,134

Total non-current liabilities           363,300         212,357

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES            841,732           669,061

Total current liabilities           330,664          333,570

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Non-Current Liabilities

Retention payable                 7,623  -

Accounts payable and accurals           214,359          282,608

Murabaha payable               18,970            23,196

Amounts due to related parties             86,488            23,481

Income tax liability                 3,224              4,285

 20112010

حقوق املساهمني واملطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

حقوق املساهمني
رأس املال املساهم

احتياطي قانوين

أرباح محتجزة

إجاميل حقوق املساهمني

 مزايا نهاية خدمة املوظفني

استقطاعات مستحقة الدفع

دفعات مقدمة من عمالء

إجاميل املطلوبات غري املتداولة

استقطاعات مستحقة الدفع 

ذمم تجارية و مستحقات 

مرابحة مستحقة الدفع

مستحقات ألطراف متعلقة

 إلتزمات رضيبة الدخل

إجاميل املطلوبات املتداولة

إجاميل حقوق املساهمني واملطلوبات

123,134

3،837

31،٠٠1

177،519

212,357

       -

٢82،٦٠٨

23،19٦

٢3،481

4،285

333,570

669,061

147,768

٦،594

٢٢،٦25

334،٠81

363,300

7،٦23

214،359

18،97٠

8٦،488

3،2٢٤

330,664

841,732

كما ظهرت يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١

)باآلف الريالت القطرية(

 قائمة املركز املايل 

27،85٠

3،797

91،487

55،297

12،947

79،524

Current Liabilities املطلوبات املتداولة
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2011 2010

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2011
(in thousands of Qatari Riyals)

Income

Contract revenue         925,877        1,024,190

Contract costs        (786,198)         (894,075)

Gross profit           139,679           130,115

Other income, net            22,361             40,638

Share of results from joint ventures         31,004             32,522

General and administrative expenses                    113,520           111,789

Net profit before tax           79,524             91,486

Income tax charge           (3,441)             (3,694)

Income tax reimbursable by foreign partner           3,441   3,694

Net profit for the year                         79,524              91,486

Other comprehensive income               -                      -

Total comprehensive income for the year        79,524             91,486 

(in thousands of Qatari Riyals)

 20112010

130,115

4٠،٦38

32،522

111،789

 91,486

)3،٦94(

 3،٦94

91,486

      -

91,486

139,679

22،3٦1

31،٠٠4

113،52٠

79,524

)3،441(

3،441

79,524

     -

79,524

1،٠24،19٠

)894،٠75(

925،877

)78٦،198(

 قائمة الدخل ال�سامل

 الدخل

 إيرادات العقود

 تكاليف العقود

 صايف إيرادات أخري

 حصة النتائج يف املشاريع املشرتكة

 املرصوفات العمومية و األدارية

  رسوم رضيبة الدخل

 رضيبة الدخل واجبة السداد من الرشيك األجنبي

 دخل شامل أخر

 صايف الربح قبل الرضيبة

  صايف الربح للسنة

 إجاميل الدخل الشامل للسنة

 إجاميل الربج

لل�سنة املنتهية بـ 3١ دي�سمرب ٢٠١١

)باآلف الريالت القطرية(



68 69

STATEMENT OF CASH FLOWS

 (in thousands of Qatari Riyals) 
For the year ended 31 December 2011

لل�سنة املنتهية بـ 3١ دي�سمرب ٢٠١١

)بآالف الرياالت القطرية(

 قائمة التدفقات النقدية

              

2011 2011 

79,524              91,486
10,103              11,605
 3,268                2,040

607                   369

(31,004)            (32,522)

    62,498              72,978
248,521            (21,925)
311,019              51,053

(31,929)           (22,562)

    22,000
18,138      56

260,112             13,459
163,554           150,095

IIII

IIIIII

I+II+IIII+II+III

423,666           163,554

(54,890)           (38,284)

(4,226)              23,196

II

8,209              (22,506)

(59,116)           (15,088)

20102010

Net profit for the year 
Depreciation expense
Provision for employees’ end of service benefits
Loss on disposal of property, plant and equipment
Share of results from joint ventures 
Operating profit before working capital changes   
Movements in working capital
Net cash from operating activities 
                       
Purchase of property, plant and equipment, and intangible assets
Proceeds from sale of property, plant and equipment, and intangible assets
Dividends received from a joint venture
Net cash from investing activities  

Net movement in murabaha financing            
Dividends paid
Net cash used in financing activities 
    
Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - at the beginning of the year
Cash and cash equivalents - at the end of the year

 صايف الربح للسنة

  مرصوفات األهالك

 مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفني

خسارة التخلص من عقارات، آالت ومعدات

حصة النتائج يف املشاريع املشرتكة

التغريات يف رأس املال العامل 

الربح التشغييل قبل التغريات يف رأس املال  العامل

صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثامر

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل

صايف التغري يف النقد والنقد املعادل

النقد والنقد املعادل  يف نهاية السنة 

صايف التدفقات النقدية من األنشطة  التشغيلية

رشاء عقارات، آالت ومعدات واصول غري ملموسة

حصيلة بيع عقارات، آالت ومعدات وأصول غري ملموسة

توزيعات أرباح محصلة من مرشوعات مشرتكة

 النقد والنقد املعادل   يف بداية السنة  

 صايف التغريات من متويل املرابحة 

91،48٦

11،٦٠5

2،٠4٠

3٦9

)32،522(

72,978

)21،925(

51,053

)22،5٦2(

٥6

    -

22,506

23،19٦

)38،284(

(15,088)

13,459

15٠،٠95

163,554

79،524

1٠،1٠3

3،2٦8

6٠٧

)31،٠٠4(

62,498 

248،521

311,019

)31،929(

18،138

22،٠٠٠

8,209

)4،22٦(

)54،89٠(

(59,116)

260,112

1٦3،5٥٤

423,666

  توزيعات األرباح املدفوعة
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 بآالف الرياالت القطرية
 الحصة النسبية للرشكة يف 

املشاريع املشرتكة

 قامئة الدخل السنة  تعديالت /حذف املجموع

املنتهية يف ٣١ 

ديسمرب ٢٠١١

إيرادات العقود

تكاليف العقود

إجاميل الربح

صايف إيرادات أخري

حصة النتائج يف املشاريع املشرتكة

 املرصوفات العمومية و األدارية

 % من اإليرادات

Contract revenue             925,877           196,667  -              1,122,544 

Contract costs                                 (786,198)         (170,304)      -                         (956,502)

Gross profit              139,679             26,363      -                 166,042

Note to the Financial Statement for the year ended 31 December 2011
(In thousands of Qatari Ryals)

Income  Statement 
for the year ended 
31 December 2011

Proportionate 
interest held in 

the joint 
ventures

Elimination/
Adjustments

INVESTMENTS IN JOINT VENTURES

The table below illustrates the effect of including the proportionate interest held by the company in its 
joint ventures on the statement of income for the year ended 31  December 2011.

Total

Other income, net               22,361               4,641      -                            27,002 

Share of results from joint ventures              31,004                    -      (31,004)       -

General and administrative expenses         (113,520)             (1,140)                      1,140         (113,520)

Net profit  for the year               79,524              29,864      (29,864)    79,524

   (% of revenue)              8.59%                       7.08%

 يو�سح  البيان اأدناه تاأثري اإدراج احل�سة الن�سبية لل�رسكة يف م�ساريعها امل�سرتكة علي قائمة الدخل لل�سنة 

املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١  

 اإي�ساحات حول البيانات املالية عن ال�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب١١ ٢٠

)باآلف الريالت القطرية(

 الأ�ستثمارات يف امل�رس�عات امل�سرتكة

       -

       -

         -

       -

)31،٠٠4(

1،14٠

(29,864)

 1،122،544 

)95٦،5٠2(

166,042 

27،٠٠2 

       -

)113،52٠(

79,524

٧.٠٨%

925،877

)78٦،198( 

139,679

22،3٦1  

31،٠٠4

)113،52٠(

79,524

8.59%

19٦،٦٦7

)17٠،3٠4( 

26,363

4،٦41   

          -

)1،14٠(

29,864  صايف األرباح للسنة




