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Chairman’s 
message

Since its inception, QDVC is proposing to the State of Qatar an exclusive 
association of talents and know how: the Qatari expertise of Qatari Diar and 
the French experience of VINCI Construction Grands Projets. It enables 
the company to propose tailor-made solutions according to the needs of 
its clients and including the best technical innovations and methods. 
As forecasted, 2012 was a commercially busy year, we considerably 
increased our tender team and started to partner local and international 
contractors to present the best resources to our future clients and share 
the risks associated with any tender. The most prestigious clients, 
Qatar Rail, Ashghal, the Ministry of Municipality and Urban Planning, 
the Private Engineering Office, Qatari Diar or the Qatar 2022 Supreme 
Committee, got several opportunities to know us more and appreciate 
the added value of our work. The seeds planted in 2012 should allow 
us to harvest new contracts in 2013 and 2014, when Qatar will launch 
tenders for huge infrastructures.
Developing the company in the direction of the Qatar National Vision 
2030 is one of our missions. The human development is crucial and we 
therefore started to get good results in the recruitment of local talents. We 
look forward to proposing an attractive career path to other young talents 
this year, and let them contribute to the development of our country. 
Expatriate employees are of course another key of success and we want 
to attract the best experts in the construction sector, and ensure a high 
standard team ready to deliver the State’s most ambitious projects.

Nasser Al Ansari
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منذ نشأتها، تقترح )كيو دى فى سى( على دولة قطر مجموعة حصرية من القدرات والحلول 
من  الفرنسية  والتجربة  القطرية  الديار  شركة  من  القطرية  الخبرة  خالل:  من  المعرفة  ونقل 
اقتراح حلول مصممة  الكبرى  والتى تمكن الشركة من  )فينشى( لالنشاءات والمشروعات 
كما  واألساليب   التقنية  االبتكارات  أفضل  ذلك  في  وبما  عمالئها  الحتياجات  وفقا  خصيصا 
المناقصات وبدأنا نخلق  هو متوقع كان عام ٢01٢ مزدحما تجاريا، لذا قمنا بزيادة عدد فريق 
المستقبليين،  لعمالئنا  الموارد  أفضل  لتقديم  ودوليين  محليين  مقاولين  مع  شراكات 

وتقاسم المخاطر المرتبطة بأى مناقصة  

ولذا قامت الشركة بتقديم عدة فرص لتعريف الشركات الكبرى بنا مثل )شركة قطر للسكك 
٢0٢٢ - المكتب  لقطر  العليا  العمرانى – اللجنة  والتخطيط  البلدية  الحديدية - أشغال – وزارة 
بدأت  وقد  لعملنا   المضافة  القيمة  ابراز  مع  القطرية(  الديلر  بشركة  الخاص  الهندسى 
المجهودات والبذور االولية فى عام ٢01٢ و التى ستتيح لنا الحصاد فى عام ٢013 و ٢014 وخاصة 

عندما تقوم )قطر( باالعالن عن المناقصات العمالقة فى البنية التحتية  

ان تطوير الشركة بالتوازى مع رؤية قطر ٢030 هى واحدة من مهامنا  أيضا هناك أهمية بالغة 
بالتنمية البشرية و التى أثمرت نتائج جيدة فى توظيف المواهب المحلية  ونحن نتطلع الى 
اقترا ح مسار وظيفى جذاب لمواهب شابة أخرى هذا العام، والسماح لهم بالمساهمة فى 
استقطاب  نريد  نحن  ولذا  للنجاح  آخر  مفتاح  االجانب  الموظفين  ان  ننسى  وال  بالدنا   تنمية 
أفضل الخبراء فى قطاع االنشاءات، وضمان أعلى معدالت لفريق جاهز لمقابلة المشروعات 

الطموحة للدولة 

ناصر األنصارى

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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Sheikha Athba Bint Thamer Al Thani, 
Chief Support Services Officer

الشيخه/ عذبه ثامر آل ثاني ـ رئيس خدمات الدعم
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Thibaut Peniguet, Chief Financial Officer

تيبو بينيغيه – المدير المالي
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Board of Directors & 
Executive Committee
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Mohammed Al Marri, Member
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Thibaut Peniguet, Secretary General

تيبو بينيغيه – سكرتير عام
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Welcoming Words 
from the CEO

The most exciting event worldwide, the FIFA World Cup, will take place 
here in Qatar in less than 10 years. In the coming decade, we will therefore 
witness a boom in the development of the State and our duty is to assist 
the country in achieving this development sustainably. At QDVC, we work 
daily to deliver our ongoing projects with excellence, and nurture a team 
of talents ready for the upcoming challenges. 
In 2012, we successfully delivered with our partners the Pumping Station 70 
to the Public Works Authority Ashghal, entering a maintenance program. 
This project is already a flagship one as Ashghal lauded the quality of 
our work and particularly the high standards in the project’s execution, 
with special thumbs up regarding safety on site. For the Sheraton Park 
Project, the beginning of 2012 put us in front of an unexpected challenge 
with a re-design instruction, which we tackled well with reactivity. In 
Lusail, our client trusted us further and awarded us additional works 
for landscaping around our car parks in the Marina District. And on the 
first rail project of the country, the Lusail Light Rail Transit System, we 
progressed ahead of the schedule for the new phase of work including 
the stations. Meanwhile, our tendering team has subsequently increased 
and submitted seven files in 2012, in which the Doha Metro Red Line 
North and South are the major ones. 
But assisting the State in building a sustainable Qatar also means 
participating to the human development and we jumped a good step 
forward in 2012 by attracting local talents in our company. We doubled 
the number of Qatari employees who benefit from transfer of know-
how in their daily duties with experienced experts. Sustainability is also 
involving environmental care and you’ll read further in this annual report 
our achievements for 2012 in recycling and saving water and energy. We 
even sponsored a scientific study about algae in Qatar to enquire about 
the possibility of a carbon sequestration program locally. 
QDVC is more and more engaged in the Qatari society and its reputation 
after almost six years of existence is matching our vision: to be the local 
construction company with international standards.

Yanick Garillon

الحدث األكثر إثارة عالميًا هو كأس العالم لكرة القدم والذي سيقام هنا في قطر خالل أقل 
من عشر سنوات  وخالل العقد القادم ستشهد الدولة تنمية في كافة األصعدة، وواجبنا هو 
التطور على نحو مستدام  في شركة كيو دي في سي  الدولة على تحقيق هذا  مساعدة 
بالموهبة ليكون  يتمتع  بإمتياز، ورعاية فريق  الحالية  نعمل بشكل يومي إلتمام مشاريعنا 

جاهزًا لمقابلة التحديات القادمة 

في عام ٢01٢ نجحت الشركة بالتعاون مع شريكنا في تسليم محطة الضخ لهيئة األشغال 
لهيئة  الرائدة  المشاريع  من  يعتبر  المشروع  هذا  صيانة   برنامج  إدخال  مع  )أشغال(  العامة 
المشروعات  وتسليم  إليهم  المقدم  العمل  بنوعية  أشغال  أشادت  حيث   ، العامة  األشغال 
المنفذة على أعلى مستوى   أما فيما يتعلق بمشروع الشيراتون مع بدايات عام ٢01٢ واجهنا 

تحديات غير متوقعة بتغيير التصاميم والتي تم التعامل معها بفعالية 

أعمال إضافية لتشجير  الشركة ومنحنا  العميل كامل ثقته في  الوسيل وضع  في مشروع 
وزراعة األماكن المحيطة بمشروع مواقف السيارات بقطاع المارينا 

وفي أول مشروع قطارات في الدولة، قد أحرزنا تقدمًا مشهودًا في جدول أعمال نظام السكك 
الحديدة الخفيفة وذلك في المرحلة الجديدة من األعمال بما في ذلك محطات التوقف  وفي 
٢01٢م  عام  خالل  ملفات  سبعة  وقدم  مجهوداته  من  الحقًا  المناقصات  فريق  زاد  الوقت  ذات 

والتي كان من ضمنها مشروع مترو الدوحة )الخط األحمر شمال وجنوب( 

ولكن مساعدة الدولة إلقامة قطر المستدامة أيضًا يعني مشاركة تطوير الكوادر البشرية 
ولقد حققنا قفزة جيدة في عام ٢01٢م بجذب المواهب المحلية إلى شركتنا  حيث ضاعفنا عدد 
الموظفين القطريين الذين إستفادوا من نقل المعرفة والخبرة من خالل تعامالتهم اليومية 
مع خبراء يتمتعون بالخبرة الواسعة  اإلستدامة أيضًا شملت اإلهتمام البيئي، وستتابعون 
المخلفات وتوفير  المزيد مما حققناه في قضايا إعادة تدوير  التقرير السنوي  الحقًا في هذا 
المياه والطاقة  كما أننا قمنا برعاية دراسة علمية عن الطحالب في قطر للبحث عن إمكانية 

تطبيق برنامج عزل غاز الكربون محليًا 

كيو دي في سي تتداخل أكثر فأكثر داخل المجتمع القطري ولقد تولدت لها سمعة بعد 
إنشاءات  شركة  نكون  لكي  رؤيتنا  مطابقة  ومحاولة  التواجد  من  أعوام  ستة  مايقارب  مرور 

محلية بمواصفات عالمية 

يانيك جاريون

كلمة ترحيب الرئيس التنفيذي
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Company Profile 
and Mission

QDVC is a Qatari shareholding company on a vision to create a profitable 
and thriving local construction company of international repute while 
offering value to its customers. 
Having been incorporated under the Qatari laws since April 2007, 
QDVC stems from the association of Qatari Diar Real Estate Investment 
Company (51%) and France-based VINCI Construدction Grands Projets 
(49%).
While Qatari Diar is regarded as a worldwide leader in sustainable real 
estate development with a portfolio of 49 projects in 29 countries, VINCI 
Construction Grands Projets is recognised as one of the world’s leading 
design, build and delivery civil-engineering companies currently active 
in 40 countries. 
The cooperation between the two industry leaders has resulted in a 
symbiotic interplay of QDVC, which aims to develop in-house engineering 
and construction services for mega development projects and attract the 
input of local and regional resources.

كيو دى في سي هى شركة مساهمة قطرية ذات رؤية مستقبلية تتمثل في انشاء شركة 
بناء محلية مربحة ومزدهرة ذات سمعة عالمية مع تقديم أفضل الخدمات لعمالئها 

وقد تم تأسيس شركة كيو دي في سي بموجب قوانين دولة قطر منذ أبريل ٢007، عن طريق 
للمشروعات  )فينشي  وشركة   ،%51 بنسبة  )قطر(  ومقرها  القطرية  الديار  شركة  بين  اتحاد 

الكبرى( ومقرها )فرنسا( بنسبة %49  

 49 بعدد  التطوير  مجال  فى  الرائدة  الشركات  من  القطرية  الديار  شركة  تعتبر  حين  ففي 
مشروع داخل ٢9 دولة، فإن شركة )فينشي لالنشاءات والمشروعات الكبرى( تعتبر واحدة من 
الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصميم والبناء  وقد أدى التعاون بين هذين الرائدين 
في مجال المشاريع الكبرى إلى إنشاء شركة كيو دي في سي، وذلك بهدف تطوير المشاريع 
من  المساهمات  وجذب  الكبرى  للمشروعات  المتطورة  البناء  وخدمات  المحلية  الهندسية 

الموارد المحلية واالقليمية 

نبذة عن الشركة ورسالتها
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Our mission
QDVC aims to create a profitable local construction 
company based on international standards that 
will be valued by its customers:
• Develop in-house engineering and 

construction services for major development 
projects.

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

• Expand the activity in Qatar and abroad.
• Attract the input of local Qatari and also 

regional resources.

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 private 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:
• Qatar Infrastructures, dealing with large 

infrastructure works in Qatar.
• Buildings & International, dealing with 

building projects in Qatar, and any type of 
project worldwide.

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

رسالتنا:
شركة  إنشاء  إلى  سي  في  دي  كيو  تهدف 
العالمية  للماعيير  وفقًا  رابحة  محلية  إنشاءات 

والتي ستكون محل تقدير عمالءنا 

• تنميـــة خدمـــات هندســـية وإنشـــائية داخلية 	
لمشاريع التنمية الضخمة 

• المحترفيـــن ذوي مهـــارة 	 مـــن  فريـــق  تنميـــة 
عالية وتنافســـية والذي سيســـتفيد من نقل 

الخبرات 

• توسيع النشاط في قطر والخارج 	

• جذب الموارد القطرية المحلية واإلقليمية 	

نطاق عملنا
المقاوالت  تتخصص كيو دي في سي في أعمال 
العامة واإلنشاءات، هذا باإلضافة الى كل الخدمات 
سواء  الضخمة  والبناء  التصميم  بأعمال  الخاصة 
قيمة  تشكل  حيث  الخاص،  أو  العام  القطاع  في 
سي  في  دي  كيو  تتمكن  لكي  ضخمة   مضافة 
المجاالت،  لشتى  المختلفة  النشاطات  تلبية  من 

تنقسم الشركة إلى ثالثة أقسام:

• مشاريع 	 مع  ويتعامل  بقطر  الخاص  القسم 
البنية التحتية لدولة قطر 

• معني 	 وهو  الدولي  المنشاءات  قسم 
واي  قطر،  دولة  وخارج  داخل  البناء  بمشاريع 

نوع من أنواع المشاريع على مستوى العالم 

• قسم تدفق االعمال وهو معني بمشاريع الصرف 	
مشاريع  أو  الــطــرق،  إنــشــاء  الصحي،  والــصــرف 
الصيانة، والمياه، واالتصاالت على سبيل المثال 
بالمرونة  القسم  هذا  يتمتع  الضوئية   األلياف 

الالزمه لتلبية إحتياجات السوق 
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TURNOVER (including proportionate share of 
joint venture revenue) (in million Qatari Riyals) 1,176.8
NET CASH (in million Qatari Riyals) 549.9
PROFIT (in million Qatari Riyals) 83.1

TOTAL WORKFORCE (end of December 2012) 2,277

 إجمالي األيرادات متضمنا الحصة النسبية من
1176.8 المشروعات المشتركة )بالمليون ريال قطري( 

549.9 صافي النقد )بالمليون ريال قطري( 

83.1 األرباح )بالمليون ريال قطري( 

 2.277 مجموع القوي العاملة )بنهاية ديسمبر 2012( 

Key figures
أرقــام هامــة
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التنمية المستدامة 
Sustainable Development



From January 2012…

Integration of the Sustainable Development 
Policy into the Corporate one

Implementation of QDVC’s Head Office 
recycling program

QDVC experts at Oryxygen Radio daily 
programme

Humanitarian actions for the Philippines flood 
disaster and for the Dahlak kids

Eco-driving workshops for the Earth Day & the 
World Environment Day

Introduction of the Sustainable Development 
Action Log

Co-organisation on the Clean Development 
Mechanism Forum

Qatar University Green Award

Introduction of sustainability in the Doha Metro 
Red Line tendering proposal

Increase of Qatarisation rate by 91% (compared 
to year 2011)

Climate change workshops to schools

Participation at the Climate Change conference 
COP18 & sustainability exhibition

Launching the first step for an algae carbon 
sequestration project in Qatar

… to December 2012

منذ يناير ٢01٢    

التكامل بين سياسة التنمية المستدامة في الشركة

تطوير برنامج إعادة التدوير في المقر الرئيسي لشركة كيو دي 
في سي

خبراء كيو دي في سي في برنامج أوركسجين اإلذاعي اليومي

اإلغاثات اإلنسانية لكارثة الفيضانات في الفلبين والطفال 
جزيرة دهلك

ورش عمل القيادة البيئية ليوم األرض ويوم البيئة العالمي

مقدمة عن عمل التنمية المستدامة

المشاركة في تنظيم منتدى آلية التنمية النظيفة

الجائزة الخضراء لجامعة قطر

مقدمة في اإلستدامة بمقترح مناقصة مشروع مترو الدوحة 
"الخط األحمر"

الزيادة في معدل التقطير بنسبة 91% )مقارنة بعام 2011(

ورشة عمل التغير المناخي للمدارس

المشاركة في مؤتمر التغير المناخي )كوب 18( ومعرض 
التنمية المستدامة

تدشين الخطوة األولى لمشروع عزل الكربون بالطحالب في 
قطر

    إلى ديسمبر ٢01٢   
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 Sustainable 
Development
التنمية المستدامة

2011

2012

2013

“Students from CNA-Q visiting the Sheraton Park Project” 15



Over the past 3 years QDVC started calculating 
its car fleet CO2 production. This production 
was financially compensated and we were 
looking for an opportunity to initiate a carbon 
sequestration project in Qatar.  By the end of 
2012 we managed to initiate the first step to 
a local algae carbon sequestration project. In 
2012, we compensated 5,521 tonnes of CO2 
produced by QDVC car fleet.
We encourage reuse of waste and we actively 
support diversion of different kind of waste 
streams, like wood waste, from the landfill. A 
good example is the reuse of wooden reels 
which were used as furniture in our site rest 
areas.
Regarding waste management, we’ve 
implemented a recycling programme at 
the Head offices where a three-bin system 
(plastic, paper/cardboard and general waste) 
is installed, encouraging our employees to 
bring their segregated waste from their homes.
Green procurement is a new concept that we’ve 
started implementing on our sites and offices. 
It is a process that will aid us to procure goods, 
services and works with reduced environmental 
impact throughout their life cycle.
After the successful implementation of the 
first LRT pilot reed bed project in Lusail, we’ve 
started introducing more of them around our 
construction sites and we aim at determining 
the appropriate size and technique for a large 
scale reed bed at our future labour camp.

إنجازاتنا البيئية

Our environmental 
achievements

على مدار األعوام الثالثة الماضية بدأت كيو دي في سي إحتساب إنبعاثات الكربون التي تنتج عن 
عزل  مشروع  لبدء  فرصة  عن  نبحث  وكنا  ماديا  اإلنبعاث  هذا  تعويض  تم  وقد  سياراتها   أسطول 
الكربون في قطر  مع نهاية عام ٢01٢ تمكنا من إتخاذ الخطوة األولى لمشروع عزل الكربون بالطحالب 
المحلية  في سنة ٢01٢، تم تعويض 5.5٢1 )خمسة آالف وخمسمائة وواحد وعشرون( من ناتج إنتاج 

 QDVC المنبعث من السيارات المستعملة من ِقبل CO2 ثاني أكسيد الكربون

نحن نشجع إعادة إستخدام المخلفات وندعم بفعالية تحويل أنواع مختلفة من النفايات مثل مخلفات 
األخشاب من مواقع الدفان والمثال الجيد على ذلك هو إعادة إستخدام البكرات الخشبية التي يعاد 

إستخدامها كأثاث في مناطق اإلستراحات بمواقعنا 

حاويات  بوضع  الرئيسي  المقر  في  التدوير  إلعادة  برنامجًا  طورنا  فلقد  المخلفات،  إلدارة  بالنسبة 
المخلفات  إلحضار  الموظفين  وتشجيع  عامة(،  ومخلفات  كرتون  أوراق،  )بالستيك،  الثالثة  المخلفات 

المفصولة من منازلهم 

المشتريات الخضراء هي مفهوم جديد بدأنا بتنفيذه في مواقعنا ومكاتبنا  وهو عبارة عن إجراء 
سيساعدنا في شراء المنتجات، الخدمات واألعمال مع تقليل التأثير البيئي طوال فترة حياة المنتجات 

بعد النجاح في تطوير أول بساط القصب بمشروع لوسيل، بدأنا بتقديم العديد منها حول مواقعنا 
اإلنشائية  ونهدف لتحديد الحجم المناسب والتقنية المناسبة لتطبيق هذا المشروع على نطاق 

واسع في سكن العمال المستقبلي 

2011

2012

2013
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إنجازاتنا اإلجتماعية والمدنية
في شهر سبتمبر ٢01٢ تلقت شركة كيو دي في سي التكريم من وزارة الطاقة ولصناعة إللتزامها 

التطوعي تجاه ممارستها الصديقة للبيئية وحمايتها 

عام ٢01٢ إتخذت الشركة خطوة كبيرة خارج حدود الشركة للوصول إلى المجتمع  ومن إحدى مبادراتنا 
"أوريكسجين" حيث يجيب  اليومي تحت إسم  اإلذاعي  البرنامج  مشاركة بعض خبراء الشركة في 

خبرائنا على أسئلة الطلبة حول البيئة 

 في كيو دي في سي أدركنا أن األوضاع الجيدة للعاملين والذي يبلغ عددهم ٢٢77 وعائالتهم من
47 دولة، تؤثر تأثيرًا مباشرًا في قدراتهم وتدفعهم للعمل 

تفاهم  مــذكــرة  على  بالتوقيع  قطر  كجامعة  األكاديمية  الكيانات  مــع  عالقاتها  الشركة  طــورت 
اإلنشاءات  وسيساعد ذلك على جذب  األكاديمية وقطاع  بين  الروابط  تقوية  والتي ستعمل على 

المهندسين القطريين الشباب الذين سيستفيدون من خبرات كبار الموظفين بالشركة 

جزء من التزامنا تجاه التعليم القطري هو تقديم اإلرشادات لمجموعات الطالب بجامعة قطر الذين 
يعدون مشاريع تخرجهم  كيو دي في سي نظمت أيضًا محاضرة تهدف إلى نقل الخبرات للدارسين 

بشكل فعال 

بوصفنا شركة إنشاءات ومشاركين في تنظيم ورش عمل كورشة عمل منظومة التطوير النظيفة، 
يظهر إلتزامنا تجاه اإلستدامة وتنامي الوعي اتجاه قضايا مثل المشتريات العامة المستدامة تظهر 

بوضوح أن كيو دي في سي شركة تتمتع برؤية مستقبلية في قطر 

عام ٢01٢ كان عامًا حافاًل من الناحية التجارية، وكان مشروع مترو الدوحة واحدًا من أهم المناقصات 
الفنية التي حصلت عليها كيو دي في سي  أنتهت مرحلة التقدم للمناقصة فقط قبل نهاية العام 

ولقد تضمن ذلك تقديم فصل كبير حول اإلستدامة والتي هي بالطبع إحدى قيمنا المضافة 

 في شهر نوفمبر ٢01٢م إستضافت دولة قطر مؤتمر التغير المناخي برعاية األمم المتحدة )كوب 18(
المحلية  للمدارس  ومحاضرات  عمل  ورش  أقامة  لبدء  ذهبية  فرصة  سي  في  دي  كيو  وإعتبرتها 

والعالمية لرفع درجة اإلهتمام في قطاع التعليم في الدوحة حول األسباب وراء التغير المناخي 

Our social & civic 
achievements
In September 2012, QDVC received an award 
from the Minister of Energy & Industry for 
its voluntary commitments towards greener 
practices and environmental protection.
2012 was the year to make a big step outside 
of the company’s boundaries reaching the 
community. One of the initiatives was to 
participate with some company’s experts at 
a daily radio programme called “Oryxygene” 
where our experts were answering the pupils’ 
questions about the environment.
At QDVC we recognise that the well-being of 
our 2,277 employees and their families, coming 
from 47 different countries, is directly affecting 
their capacity and motivation at work. We are 
therefore encouraging them to participate in 
the several events organised by the company.
The company developed its relationship with 
academic entities like Qatar University by 
signing a Memorandum of Understanding 
which will further strengthen bonds between 
the academic and the construction sector. This 
is helping the company to attract young Qatari 
engineers that will benefit from the experience 
and expertise of the senior employees.

Part of our commitment to Qatari education is to 
offer advisory to groups of students from Qatar 
University who are preparing their graduation 
projects. QDVC also organised a lecture 
regarding concrete that aimed at actively 
transferring the know-how to the students.
Being a construction company and co-
organizing workshops such as the Clean 
Development Mechanism, showed our 
commitment towards sustainability. Raising 
the awareness on issues like the Sustainable 
Public Procurement clearly shows that QDVC 
is a forward-thinking company in Qatar.
2012 was a very busy year, commercially 
speaking. One of the most technically prestigious 
tender we answered is the Doha Metro. The 
tendering phase of the project finished just 
before the end of the year and we proposed a 
substantial chapter about sustainability, which 
is definitely one of our added-values.
In November 2012, the State of Qatar 
hosted the United Nations’ Climate Change 
Conference COP18. QDVC took it as a golden 
opportunity to initiate a series of workshops 
and seminars in local and international 
schools to raise the awareness about the 
reasons behind the climate change in the 
wide educational sector of Qatar.

“QDVC co-hosted a workshop on Clean Development Mechanism in September 2012”

“A QDVC expert giving a lecture at Qatar University”
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Environmental key figures
أرقـــام بيئيـــــة   

For the year 2012 (period January – December 2012), the total emissions produced 
were 152,261 tonnes of CO2 equivalent representing 129 gr of CO2 equivalent per 
QAR of turnover. The total emissions in 2012 were reduced by 3% in comparison 
with 2011.
Instead of sending all our waste into the landfill, QDVC managed to recycle around 
658 m3 and 271 tonnes of waste, such as: used oil, paper/cardboard, plastic and 
metal scrap.

خالل الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢01٢، إجمالي اإلنبعاثات المنتجه كان 15٢,٢61 طن ثاني أكسيد الكربون 
المعادل والذي يمثل 1٢9 جرام من ثاني أكسيد الكربون المعادل للريال القطري  ولقد قل اإلنبعاث في 

عام ٢01٢ بنسبة 3% مقارنة بعام ٢011م 

وعوضًا عن إرسال كافة مخلفاتنا لمكب النفايات، إستطاعت كيو دي في سي إعادة تدوير 658 متر مكعب 
باإلضافة إلى ٢71 طن من المخلفات كالزيوت المستعملة، أوراق، كرتون، بالستيك والحديد الخرده 

Percentage of recycling per volume (m3)
النسبة المئوية إلعادة التدوير بالحجم )متر مكعب(

QDVC CO2 Results 2012  نتائج ثاني أكسيد الكربون
لشركة كيو دي في سي لعام ٢01٢

54%

3%

4%

16%
3%

0%

20%

concrete
خرسانة مسلحة

Equipement 
depreciation
إستهالك المعدات

Global Personnel 
transportation
نقل العاملين

Gazoil
غاز

Petrol
وقود

Electricity
كهرباء

Steel
حديد صلب

النفايات المعاد تدويرها خالل الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢01٢

الوزن )طن(الحجم )م3(نوع النفايات

٢199الورق/الورق المقوى

٢94٢1البالستيك

133٢41خردة المعادن

-1٢الزيوت المستعملة

658271المجموع

QDVC waste recycled from January till December 2012

Waste Category Volume (m3) Weight (tn)
Paper/Cardboard 219 9
Plastic 294 21
Metal scrap 133 241
Used oil 12 -
Total 658 271

Paper/Cardboard
الورق/الورق المقوى

Plastic
البالستيك

Metal scrap
خردة المعادن

Used oil
الزيوت المستعملة

Paper/Cardboard
الورق/الورق المقوى

Plastic
البالستيك

Metal scrap
خردة المعادن

20.21%

33.28%

44.68%

1.83%

88.86%

3.41%

7.73%

Percentage of recycling per weight (tn)
النسبة المئوية إلعادة التدوير بالوزن )طن(
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لتحويل األرقام أعاله إلى أمثلة ملموسة، أدركنا التأثير الكبير 
عام  فخالل  بيئتنا   في  التدوير  إعادة  تحدثه  أن  يمكن  الذي 

٢01٢م إستطاعت كيو دي في سي توفير:

455 شجرة من القطع 

النفايات والتي  1093 متر مكعب من مساحات مكب 
توازي مساحة سبعة منازل 

العذبه والتي تصل كميتها  المياه  لتر من   855776
إلى مايعادل نصف حمام سباحة أولمبي 

357٢73 كيلو وات/ساعة أو 1٢5 سنة تشغيل شاشة 
تلفاز بالزما، أو ٢٢ سنة من متوسط إستهالكاألدوات 

الكهربائية بالمنزل 

كيلومتر   478100 مسافة  لقطع  وقود  لتر   47810
بمعدل  وقود  )إستهالك  متوسطة  بسيارة 
المسافة  ضعف   47 يعادل  ما  أو  متر(  10 لتر/ 100 كيلو 

بين الدوحة وباريس ذهابًا وإيابًا 

زرع مشروع المترو منطقتين من القصب بالقرب من مكاتب 
أوالً  هو  المبادرة  هذه  من  الهدف  لوسيل،  بمنطقة  الموقع 
زرع  من  الفكرة  لتوضيح  أيضًا  ولكن  العذبة  المياه  توفير 

القصب بشكل أوسع 

قدمنا في لوسيل فكرة تكسير فضالت الخرسانه وإضافتها 
أو  الردم  أعمال  في  تستخدم  أن  يمكن  التي  المواد  إلى 
التعبئة المؤقتة للطرق، مواقف السيارات ومنصات المكاتب  
تم تكسير 10000 طن من مخلفات الخرسانة وإضافتها بنسبة 

0,75 مليمتر للمواد المعاد تدويرها 

محطة  الشيراتون  مشروع  أنشأ   ٢01٢ سبتمبر  شهر  في 
النفايات  المشروع   المياه إلنتاج مياه عذبة إلحتياجات  لتحلية 
السائلة الناتجة عن عمليات تحلية مياه الصرف تمر عبر محطة 
المياه  يتم تخفيف  ٢50 متر مكعب يوميًا من  التحلية إلنتاج 
الصرف  لمياه  التحلية  عمليات  من  الناتجة  المالحة  المياه 
من  التخفيف  هو  المبادرة  هذه  من  الهدف  تصريفها   قبل 
العذبة في موقع  المياه  نقل  لعملية  المصاحبة  البيئية  اآلثار 
الغازات  إنبعاثات  الوقود  إستهالك  المرور،  )تعطيل  المشروع 

الدافئة، الضوضاء     إلخ( 

2011

2012

2013

Converting the above figures in tangible examples, we realize the 
huge impact that recycling can have on our environment.
During 2012, QDVC managed to save: 

47,810 liters of fuel which can be a distance 
of 478,100 kilometers with an average car 
(10lt/100km fuel consumption), or 47 times 
the return road trip from Doha to Paris.

1,093 m3 of landfill 
space which is 
the volume of 7 
houses,

455 trees from 
being cut,

855,776 liters of fresh 
water which is almost 
half the volume of 
an Olympic size 
swimming pool,

357,273 kWh, or 125 years 
having 42’’ plasma television 
switched on, or 22 years of 
electricity production for an 
average Qatari household,

• LRT project installed two new reed beds close to their site offices in Lusail. The purpose 
of this initiative is first to save fresh water but also to better understand the concept of 
a reed bed in the perspective of installing one on a larger scale.

• In Lusail, we introduced the crushing of our concrete waste into a material which can be 
either used in backfilling or as temporary fill for haul roads, car parks and office platforms. 
10,000 tonnes of waste concrete were crushed into a 0-75 mm recycled material.

• In September 2012, SPP installed a compact desalination plant to produce fresh 
water for the project’s requirement. Effluent extracted from the dewatering operation is 
passing through the plant to produce 250 m3 of fresh water per day. Brine water coming 
out of the process is then diluted with the rest of the treated dewatering effluent before 
being discharged. This initiative is mitigating the environmental impacts associated 
with the transportation of the fresh water on site (traffic disturbance, fuel consumption, 
GHG emissions, noise, etc.)

47 times 
return trip
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Social & Civic Key Figures
More than 800 items of donations from the QDVC employees were dispatched through the 
Qatari Red Crescent to the Philippines Flood disaster victims. In parallel, we continued our 
donation efforts to the kids of Dahlak in Eritrea with clothing and school material.
Over the past year, QDVC invested more than 81,000 hours of training in safety and environmental 
awareness for its employees, which represents 8.12 hours per 1,000 working hours.
In our last 12 monthly SD newsletters, we covered more than 8 educational articles (waste 
management, water conservation, etc.) and 16 articles about events (COP18, beach clean-ups, 
eco-driving, etc.) regarding various sustainability issues and initiatives.
12 brand new buses, each accommodating more than 60 passengers arrived to QDVC last year. Their 
fuel consumption and CO2 emissions are much lower than other buses located in Qatar. Furthermore, 
QDVC employees are travelling from home to work and vice versa safely and in comfort.
QDVC is actively supporting sport activities. Last year more than 5 main sport events took place 
during the Qatar Sports Day, where QDVC staff actively participated and set the example to 
everybody by promoting sports importance to a national level.
Raising the awareness on sustainability was one of our highest priorities for 2012. The Climate 
Change Summit helped us out to approach more than 5 local and international schools and 
present to 300 students several sustainability issues, like the climate change.
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أرقام إجتماعية ومدنية
أكثر من 800 نوع من التبرعات المجمعة من موظفي كيو دي في سي تم توزيعها عبر مؤسسة الهالل األحمر القطري لصالح 
ضحايا الفيضانات في الفلبين  وفي نفس الوقت إستمرت جهود جمع التبرعات من مالبس وأدوات مدرسية ألطفال جزيرة 

دهلك بإريتريا 

خالل العام المنصرم إستثمرت كيو دي في سي أكثر من 81000 ساعة تدريب على السالمة واإلهتمام البيئي لموظفيها، 
والتي تعادل 8,1٢ ساعة لكل 1000 ساعة عمل 

)إدارة  تعليمية  مواد  ثمانية  من  أكثر  تغطية  تم   ، المستدامة  للتنمية  اإلخبارية  النشرات  من  إصدار  عشر  إثنى  آخر  في 
المخلفات، المحافظة على المياه     إلخ( باإلضافة إلى 16 مادة حول الفعاليات )كوب 18، نظافة الشواطئ، القيادة الصديقة 

للبيئة     إلخ( وكلها تتعلق بمختلف قضايا اإلستدامة والمبادرات 

وصل إلى كيو دي في سي عدد 1٢ حافلة جديدة تستوعب كل منها أكثر من 60 راكبًا  وميزاتها أن إستهالك الوقود وإنبعاث 
الكربون يقل بكثير عن حافالت أخرى موجود في قطر  باإلضافة إلى أن موظفي كيو دي في سي يستخدمونها بأمان وراحة 

للوصول إلى العمل من منازلهم والعكس 

تدعم كيو دي في سي بفعالية األنشطة الرياضية   في اليوم الرياضي للعام الماضي شاركت الشركة في أكثر من خمسة 
أنشطة، حيث شارك موظفو كيو دي في سي ووضعوا مثاالً للجميع بالترويج ألهمية الرياضة على المستوى المحلي 

نشر الوعي باإلستدامة كان واحدًا من أهم أولوياتنا في عام ٢01٢م  مؤتمر التغير المناخي ساعدنا للوصول إلى أكثر من 
خمس مدارس محلية وعالمية وطرح قضايا اإلستدامة كالتغير المناخي على 300 طالب 

2011

2012

2013
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Our Targets for 2013
أهدافنـــــا لعام ٢013

Our indicators

The Sustainable Development Department will set actions to reduce the company’s 
environmental impacts by:
• Implementing effectively the company’s waste management
• Focusing on the green procurement of goods and services
• Optimizing the car fleet management
• Promoting clean technologies
• Enforcing environmental risk management
• Raising the awareness of its employees and local residents on various sustainability 

issues like water conservation, recycling, climate change, etc.
• Setting up key performance indicators to control & monitor critical resources like water 

consumption, environmental training, waste management and carbon footprint.
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إدارة التنمية المستدامة سوف تعد اإلجراءات للعمل على تقليل التأثير 
البيئي الناتج عن الشركة عن طريق:

• تطوير إدارة مخلفات الشركة بشكل فعال 	

• التركيز على شراء البضائع والخدمات المالئمة بيئيًا 	

• تحسين إدارة أسطول السيارات 	

• الترويج للتكنولوجيا النظيفة 	

• فرض إدارة المخاطر البيئية 	

• اإلستدامة 	 قضايا  حول  والمقيمين  موظفيها  بين  الوعي  نشر 
التغير  المخلفات،  تدوير  المياه،  إستهالك  كترشيد  المتعددة 

المناخي    إلخ  

• الهامة 	 الموارد  ومراقبة  للتحكم  الرئيسية  األداء  مؤشرات  إعداد 
المخلفات والبصمة  إدارة  البيئية،  التدريبات  المياه،  مثل إستهالك 

الكربونية 

“Basketball tournament on LRT site”

2011

2012

2013
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SD Indicators & Targeted Objectives

مؤشرات التنمية المستدامة واألهداف المرجوة

Year 
introduced
عام التقديم

Indicators
المؤشرات

Unit
الوحدة

Target for 
2013

هدف عام 
٢013

Target for 
2012

هدف عام 
٢01٢

Realised in 
2012

 المحقق
في ٢01٢

Realised in 
2011

 المحقق
في ٢011

Realised in 
2010

 المحقق
في ٢010

2011

Water 
consumption
إلستهالك المياه

m3 / 1,000 
working hours

1000/م3 ساعة عمل
8 5 6.82 5.2 8.2

CO2 production
إنتاج ثاني أكسيد 

الكربون

gr of CO2 / QAR 
turnover

المردود جرام 
من ثاني أكسيد 

الكربون/ريال

130 130 129.4 122 153

2012

Environmental 
training

تدريبات بيئية

training
hours/ 1,000 

working hours
ساعات التدريب/1000 

ساعة عمل

1 1 0.91 - -

Recycling rate 
per volume

معدل إعادة التدوير 
بالكمية

% 6 - 5.8 - -

Recycling rate 
per weight

معدل إعادة التدوير 
بالوزن

% 99.8 - 99.5 - -
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إنجازات السالمة
Safety achievements



“Safety as a value” is definitely our motto. 
The goal of QDVC is to implement our safety 
culture and achieve the “zero accident” on 
worksites as well as during transportation. 
This 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.
For instance on the LRT, the project team 
commenced the delivery of the Injury & 
Incident Free behavioural safety programme 
at the end of September 2012. This nine month 
programme comprises the establishment of 
an IIF Leadership Team, the enrollment of the 
project staff, the briefing of volunteer trainers 
taken from the project team, and the delivery 
of a specific and focussed safety message 
to the whole of the workforce on the project 
(QDVC and subcontractors alike). 
To date fifty staff have attended a two day 
Alignment Workshop in October 2012 where 
data from staff interviews was used to help 
consider what goals should be considered 
for the programme. This phase was followed 
by two Commitment Workshops of two days 
where one hundred and twenty staff reviewed 
data from interviews with four hundred of the 
workers on the project to help formulate some 
plans of what could be improved on the project. 
The last phase which started in mid-November 
2012 is to brief the whole of the workforce 
and provide them with the message that 
their safety and well-being is important to the
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 Safety 
achievements

management and that choosing to follow 
the rules is much more powerful than feeling 
forced to follow the rules. The aim of the IIF 
programme is to demonstrate the commitment 
of the project management to establishing a 
safe culture amongst the workforce and to 
pledge their support for the project team as 
a whole in adopting an environment where 
any injury is not tolerated.
In order to anchor the management’s 
commitment for safety in the enterprise’s 
culture, 50 managers from sites and head 
office participated early in 2013 to a 2-days 
workshop entitled “Managing Safety” and 
initiated by the French shareholder VINCI 
Construction.
Our unremitting efforts were rewarded 
again by an internationally recognized 
certification body, AFNOR, which re-certified 
QDVC in December 2012 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. In addition to 
these certifications already obtained three 
years earlier, QDVC got the OHSAS 18001 – 
2007 certification about Occupational Health 
and Safety Management.

إنجازات السالمة

السالمة  ثقافة  تنفيذ  هو   QDVC هدف  شعارنا   بالتأكيد  هو  كقيمة"  "السالمة 
الهدف  التنقل  ويتحقق هذا  أثناء  العمل وكذلك  "صفر حادث" في مواقع  وتحقيق  
من خالل مجموعة واسعة من اإلجراءات والمبادرات التي تتمثل في إجراءات االستقبال 
في مواقع العمل، التدريب للتصدي للمخاطر، تحليل الحوادث، تعزيز المهارات، وتبادل 

المعارف والخبرات 

السالمة  برنامج  تطبيق  المشروع  فريق  بدأ   ،LRT مشروع   في  المثال  سبيل  على 
المهنية مجانا منذ نهاية سبتمبر ٢01٢  يمتد هذا البرنامج لمدة تسعة أشهر ويشمل  
من  المتطوعين  المدربين  تكوين  المشروع،  موظفي  توعية  قيادة،  فريق  تشكيل 
فريق المشروع، وإيصال رسالة محددة ومركزة عن السالمة لمجمل القوى العاملة في 

المشروع )QDVC والمقاولين من الباطن على حد سواء( 

إلى حدود اليوم حضر خمسون موظفًا ورشة عمل لمدة يومين في أكتوبر ٢01٢، حيث 
تم استخدام بيانات من مقابالت الموظفين للمساعدة في تحديد األهداف  التي ينبغي 
أن يسعى إليها البرنامج  وعقب هذه المرحلة نظمت ورشتا عمل لمدة يومين  حيث 
راجع مائة وعشرين موظف االمعطيات التي تم استقائها من مقابالت مع أربعمائة من 

العاملين في المشروع للمساعدة في وضع بعض الخطط لتسيير أفضل للمشروع 

الهدف   ٢01٢ كان  الثاني عام  التي بدأت في منتصف نوفمبر تشرين  األخيرة  المرحلة 
منها توعية شاملة لكافة القوى العاملة، وبعث رسالة بأن سالمتهم ورفاهيتهم هو 
الشعور  من  بكثير  أحسن  هو  القواعد  اتباع  في  والرغبة  اختيار  وأن  لإلدارة  هام  أمر 

القسري باتباعها  

مديري  من   50 شارك  المؤسسة،  في  بالسالمة  اإلدارة  التزام  ثقافة  ترسيخ  أجل  من 
المواقع والمكتب الرئيسي في عام ٢013 في ورشة عمل لمدة يومين بعنوان "اإلدارة 

بأمان" بمبادرة من الشريك الفرنسي شركة فينشي لإلنشاءات 

وقد كوفئت مرة أخرى الجهود الدؤوبة لدينا من قبل هيئة إصدار الشهادات المعترف 
بها دوليا، AFNOR، التي سلمت شهادة لـ كيو دي في سي في ديسمبر ٢01٢  في 
 ،ISO 14001:٢004 ونظم اإلدارة البيئية ،ISO 9001:2008 ثالثة قطاعات رائدة: نظم إدارة الجودة
"المبادئ التوجيهية بشأن  ومنظمة العمل الدولية والصحة والسالمة المهنية : ٢001، 
تم  التي  الشهادات  هذه  إلى  وباإلضافة  المهنيتين"   والصحة  السالمة  إدارة  نظم 
QDVC على ٢007 - OHSAS 18001 وهي  الحصول عليها قبل ثالث سنوات، حصلت 

شهادة عن الصحة وإدارة السالمة المهنية 
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Frequency Rate = Number of lost time 
Accidents x 1,000,000 / Total number of 
hours worked
Objectives for 2012: 1.00
Results in 2012:  0.80

Gravity Rate = Number of Days Lost 
x 1,000 / Total number of hours worked
Objectives for 2012: 0.008
Results in 2012:  0.008

 x معدل التكرار = عدد حواِدث ضياع الوقت
1،000،000 / مجموع ساعات العمل

 أهداف عام 2012م: 1.00
النتائج في عام 2012: 0.80

 معدل الخطورة = عدد االيام الضائعة
x 1.000 / مجموع ساعات العمل

 أهداف عام 2012: 0.008
النتائج في عام 2012: 0.008

أهداف ونتائج

Objectives and 
results

Focus

The green helmet, a think-safe attitude
On the LRT worksite, the new workers who just got inducted 
are wearing a green helmet. It enables the foremen to 
identify them at the first sight and to pay special attention to 
them. This system also encourages solidarity between the 
workers, as the senior ones will mentor the junior ones.

الخوذة الخضراء ـ أسلوب التفكير اآلمن

في موقع مشروع المترو العمال الجدد الذين إنضموا يرتدون الخوذة الخضراء 
ليتمكن مشرف العمال من التعرف عليهم بمجرد رؤيتهم ليوليهم إهتمامًا 
خاصًا  هذا النظام يشجع أيضًا اإلحساس بالتضامن بين العمال حيث سيقدم 

العمال القدامى النصيحة للعمال الجدد 

التركيز
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الموارد البشرية
Human Resources
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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 2,500 applicants 
in 2012 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 950 joined the company 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 was 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. 
Not only has our productivity increased but also Safety Consciousness more directed as to their 
specific work area. More than 400 workers went through the Training Academy program in 2012.

العمال: من موطنهم األصلى إلى مواقع العمل لدينا
الخطوه االولى: التوظيف

بدال األختبار من ضمن  اآلالف من السير الذاتية للمرشحين لشغل وظائف مختلفة في الموقع ، تجري إدارة الموارد البشرية 
جنبا إلى جنب مع ممثل عن المشروع أنشطة توظيفية من الخارج  و بناًء على عملية السؤال والجواب التقليديين التي 
ٌتجرى خالل المقابالت، تم اخضاع أكثر من ٢.500 من مقدمي الطلبات في العام ٢01٢ الختبارات عملية للتأكد من أنهم يملكون 

المهارات الالزمة للتعامل مع متطلبات الوظيفة المتقدمين لها  وانضم لقطر نحو 950 منهم خالل العام 

الخطوة الثانية: أكاديمية التدريب
إلتزامنا قوي بتدريب وتطوير موظفينا  المقبلة،  القليلة  السنوات  المتوقع  لشركة كيو دي في سي في  السريع  النمو  مع 
لمواجهة التحديات المستقبلية المتنوعة ما يؤكده إنشاء أكاديمية التدريب في أبريل٢011  وهو بمثابة حافز لمواجهة التحديات 
في االطار الزمني المتوقع  كما عززت أكاديمية التدريب الروح المعنوية والرضا الوظيفي بين موظفيها، كما زادت من تحفيز 
الموظفين والكفاءة في اإلنتاج، مما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية أفضل  لقد رفعنا القدرة على التكيف مع الطرق و التقنيات 
الجديدة فعلى سبيل المثال تستخدم  كيو دي في سي القوالب الصلبة في الموقع ومعظم العمال لدينا لم يسبق لهم 
العمل بهذه القوالب من قبل  ليست فقط إنتاجيتنا هى التي زادت  ولكن أصبح  وعي عمالنا لمفهوم السالمة أكثر توجيهًا  

وفقا لمجال عملهم بالتحديد  تم تدريب أكثر من 400 عامل من خالل برنامج أكاديمية التدريب في عام ٢01٢ 
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“QDVC Training Academy”

وقدرة  نوم  غرفة   546 مجموع  ويشمل  الخور  مدينة  في  للعمال  سي   في  دي  كيو  سكن  يقع 
استعابية ألكثر من 1.800 موظف  يحتوي أيضا سكن كيو دي في سي للعمال على مجموعة واسعة 
من المرافق األساسية التي تتكون من سوبر ماركت صغير، حالق، غرفة إسعافات أولية، وغرفة عزل، 
غرفة للصالة، حديقة، مراحيض نظيفة  منطقة لإلستحمام  كما يضم قاعة ترفيهية مع صالة لأللعاب 
الرياضية مجهزة تجهيزا كامال، إضافة الى البلياردو وتنس الطاولة، وغرفة المشاهدة/الغناء وملعب 
لكرة السلة خارج المبنى  ُيعد المطبخ بالسكن باألساس المأكوالت الهندية والفلبينية والعربية 
المقدم  التعامل بشكل صحيح مع الطعام  االندونيسية  هناك غرفة تخزين خاصة لضمان  وأيضًا 
للموظفين ، حيث ُيقدم ساخنًا وطازجًا في قاعة الطعام الواسعة  كما قام قسم الموارد البشرية 
والحفاظ  لإلدارة  المنشأة  في  ومساعدين  للمعسكر  مدير  و  الموظفين،  لشؤون  موظف  بتعيين 

على النظافة، والسالمة والنظام داخل المنشأة ٢4/7 

Conveniently located in Al Khor, QDVC 
Labor Camp has a total of 546 bedrooms 
and has the capacity to house over 1,800 
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.

Third step: the Labor Camp

الخطوة الثالثة: سكن العمال
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Focus: Identifying talents

"I’m working hard to become a site engineer on the LRT", 
says Ab dul Kalam Mallik with strong conviction. His story 
started in Ban gladesh, where he was born and studied civil 
engineering. 
After 6 years of work in the local real estate business, 
Abdul Kalam understood that his chance was in the GCC: 
direction Dubai for the metro works. He stood there two and 
a half year as site supervisor before joining the LRT team. 
"I got training with QDVC, I’m now junior site engineer and 
overviewing the work of 81 persons", he explains. As a proof 
of trust from his mana ger, he just switched to night shift, with 
more responsibilities.

جملة  لوسيل"  قطار  مشروع  في  موقع  مهندس  ألصبح  بجهد  أعمل  "أنا 
قالها عبدالكالم مالك عن قناعة قوية   بدأت قصته في بنجالديش حيث ولد 
العقارات  مجال  في  العمل  من  أعوام  ستة  وبعد  المدنية    الهندسة  ودرس 
المحلية تفهم عبدالكالم أن فرصته كانت في دول مجلس التعاون الخليجي 
وتوجه إلى دبي للمشاكة في أعمال المترو   وظل هناك لمدة عامين ونصف 
كمشرف موقع قبل إنضمامه إلى فريق العمل بمشروع قطار لوسيل   ولقد 
أوضح "لقد حصلت على التدريب في كيو دي في سي وأنا اآلن مهندس موقع 
جديد وأشرف على عمل 81 شخص"  وكدليل على الثقة من مديره ، أنتقل إلى 

الدوام الليلي مع مسؤوليات أكبر  
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التركيز: تحديد المواهب
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تلتزم كيو دي في سي بنقل الخبرة والمعرفة، وتهدف إلى توظيف الموظفين المهرة محليآ قدر االمكان  
في هذا الصدد، تم تقوية العالقات مع القطاع التعليمي في عام ٢01٢ بعد التوقيع على مذكرة التفاهم 

مع جامعة قطر تشمل طرق عدة للتعاون: 

التدربيب الصيفي، وتقديم المشورة للطالب في مجال الهندسة المدنية خالل مشروع االختبار النهائي، 
وشهد  مواقعنا   في  البحثية  المشاريع  أيضا  النهائية  باإلختبارات  الخاصة  التحكيم  لجان  في  اإلشتراك 
كل من جامعة قطر وكلية شمال األطلنطيـ قطر مشاركة الفريق الممثل لكيو دي في سي  خالل األيام 
المفتوحة أو المعارض المهنية التي تنظمها  ولقد أشادت جامعة قطر بالجهود المبذولة من قبل إدارة 

شؤون الموظفين بالشركة ومنحتها جائزة 

بالتحديد تهدف كيو دي في سي إلى توظيف المواهب القطرية  وتعتبر كيو دي في سي حاليًا واحدة 
من أكثر شركات المقاوالت نجاحًا في جذب المواطنين القطريين  ألنهم يتلقون أفضل النصائح ويطورون 

مهاراتهم بشكل يومي عن طريق اإلتصال المباشر بالموظفين القدامى 

بدأ برنامج الرعاية التحضير للتعمق في مصادر التعيينات للقطريين بالشركة ولتتناسب بشكل أفضل 
مع واقع السوق والموظفون القطريون بشركة كيو دي في سي يمكنهم اإلستفادة أيضًا من منظومة 

الرعاية إلعادة توجيه مستقبلهم أو الحصول على مستويات أعلى 

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 educational sector were strengthen in 
2012 with the signature of a Memorandum of Understanding with Qatar University including 
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. Both 
Qatar University and the College of the North Atlantic Qatar saw QDVC teams representing 
the company during their open days or career fairs. The HR department’s efforts were lauded 
in 2012 by Qatar University which granted it with an award.
More specifically, QDVC aims at recruiting Qatari talents. 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 has being set up to deepen our recruitment resources for Qataris and 
better fit the market’s reality. QDVC Qatari employees can also benefit from this sponsorship 
scheme to re-direct their careers or get a better degree.
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Qatarization: the challenge 
of transfer of know-how

التقطير: تحدي نقل المعرفة
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One step forward has been jumped towards attracting and retaining 
Qatari employees at QDVC with the signature of the first sponsorship 
agreement. On 16th January 2013 Hamad Al-Zubairi signed an agreement 
with QDVC to catch up with studies in the College of the North Atlantic 
- Qatar.
The meeting was attended by Chief Support Services Officer and 
Sustainable Development Manager Sheikha Athba Al-Thani, HR 
Operation Manager Hamad Al-Marri and Assistant Procurement Officer 
Hamad Al-Zubairi. 
“I enrolled in the Business Management and Accounting curriculum”, 
said Hamad Al-Zubairi while signing the contract, “because I want to gain 
more skills and get new tasks and better position within QDVC”. Hamad 
will start a 3-year curriculum at the College of the North Atlantic – Qatar, 
then join the Finance Department at QDVC. “I even would like to try and 
go to the PhD level”, adds Hamad with enthusiasm. 
In order to keep in touch with his company, Hamad will come back to 
QDVC for one month during the summer break. Before joining QDVC in 
September 2009, he had been working for Qatar Water and Electricity 
Company in Abu Fontas. 

ولقد تم إتخاذ خطوة أخرى لألمام لجذب واإلحتفاظ بالموظفين القطريين في كيو دي في 
الزبيري  سي وذلك بعد التوقيع على أول إتفاقية رعاية   في تاريخ 16 يناير ٢013م وقع حمد 

إتفاقية مع كيو دي في سي لإللتحاق بدراسات بجامعة شمال األطلنطي ـ قطر  

ولقد عقد إجتماع حضره كل من الشيخه/ عذبه آل ثاني رئيس الخدمات المساندةـ  مدير التنمية 
مساعد  ـ  الزبيري  وحمد  للعمليات  الموظفين  شؤون  مدير  ـ  المري  حمد  والسيد/  المستدامة 

رئيس المشتريات  

وقد قال )حمد الزبيرى( والذى قام بالتسجيل فى برنامج ادارة االعمال ومناهج المحاسبة عند 
داخل  أفضل  وظيفى  منصب  اكثرو  ومهام  اكبر  قدرات  يمتلك  ان  يريد  انه  العقد  توقيعه 
شركة )كيو دى فى سى( من خالل اكمال دراسته فى كلية شمال االطلنطى والتخصص اكثر 
فى مجال المال واالعمال وحتى استكمال درجة الماجستير  ومن اجل التواصل مع شركته 
سوف يقوم باالنضمام لمدة شهر لشركته فى العطلة الصيفية  وقد عمل حمد فى عام ٢009 

فى شركة الكهرباء والمياه القطرية بمنطقة )أبوفنطاس( 
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Focus: Back to 
university with QDVC!

العودة إلى الجامعة مع كيو دي في سي:
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تكوين اإلطار الوظيفي لكيو دي في سي و هيكل الحوافز أمر بالغ األهمية لقدرة كيو دي في سي على اإلنخراط واإلحتفاظ 
بموظفيها الرئيسيين  يحدد نظام التعويضات بشكل عام األجور ومقدار الراتب الذي يحدده مستوى الواجبات والمسؤوليات 
المنوط بالموظف ضمن الوصف الوظيفي للمنصب ومدة أداء الموظف لتلك المهمة  كما يعد ذلك معيارا توجيهيا عند 

تعيين موظفين جدد للمقر الرئيسي والمشاريع 

لضمان توفير بيئة عمل منظمة ، مثيرة للبهجة، ممكنة، آمنة و غير تمييزية، أقّر قسم الموارد البشرية سياسات و إجراءات 
موحدة  لوضع معايير العمل بما يتفق واألخالق و اإلجراءات التأديبية والقواعد واألنظمة 

و من اجل الوقوف على درجة رضاء فريق العمل بها قامت شركة )كيو دى فى سى( بعمل استقصاء عن مدى رضاء العاملين 
بها عن المجاالت التالية: البيئة والسالمة والصحة، اإلدارة، الوضع المهني، التدريب، صورة الشركة، المعلومات، استراتيجية 
الشركة والتقييم السنوي  وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية على الصعيد العالمي، وينبغي دراسة جديدة في عام ٢013 
تمكننا من قياس التقدم الذي أحرزناه وتقوم إدارة الموارد البشرية أيضا بتشجيع الموظفين الذين يريدون االنخراط في 

األنشطة الخيرية، ونظمت في عام ٢01٢ حملة للتبرع بالدم ويوم تنظيف الشواطئ

Growing with QDVC

QDVC ability to engage and retain its key personnel is secured through a Company detailed 
“Career Framework and benefits Structure”. This tool, which is linked to the level of duties and 
responsibilities of each employee but also to his seniority, 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. 
In order to monitor the appreciation of its team members, QDVC conducted in 2012 its first 
employees’ satisfaction survey, covering the following fields: environment, safety & health, 
management, professional situation, training, company’s image, information, strategy and 
annual assessment. The feedback was globally very positive and a new survey in 2013 should 
enable us to measure our progress.
The HR department is also encouraging employees who want to engage in charitable activities, 
and organized in 2012 a blood donation drive and a beach clean-up day.

النمو مع كيو دي في سي
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Focus: A dream 
became accessible

He cannot hear your laugh, but he will surely read the smile on your 
face. Mohamed Mubarak Al-Hajri has joined the PRO section of 
the Human Resources Department at our Head Office. Working in 
an international company was his dream, but because he’s deaf, it 
appeared inaccessible to him. Until the Labor Department sent him to 
us, until the day he passed his interview with Mrs. Shedelyn Ventura. 
“I promised her that I would work hard and I would like to thank her 
because she trusted me”, remembers Mohamed. “On the way to the 
Tornado Tower for my first day, I was scared. But when I arrived in the 
PRO team, Munzir, Abduljaleel and Adnan welcomed me as if we were 
old friends. It was the first time for me to have a foreigner manager, 
and Mr. Stephan took away the fear I had in my heart”, says Mohamed. 
How about his disability? You would hardly notice it, as Mohamed 
has a gift: he can read on your lips, and not only Arabic, but English 
too. Even when his colleagues speak Hindi together, he can notice it 
and joke with them asking to speak either English or Arabic! The only 
difficulties that Mohamed is facing are that he cannot receive phone 
calls nor understand ladies covering their faces in some offices. To 
overcome these difficulties, a solution popped up: “Sheikha Athba and 
Mr. Stephan offered me an Ipad, so that I can write my requests in the 
administration if ladies are veiled. It also enables me to have visio-
conference with Facetime, messages with Whatsapp and read my 
emails”, explains Mohamed with enthusiasm.  “I’m very proud to work 
for QDVC, it’s the first time that one company is helping me like this”, 
he concludes.
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ربما ال يستطيع ان يسمع ضحكتك ولكنه يستطيع بالتأكيد أن يقرأ االبتسامة فى وجهك، 
البشرية  الموارد  بادارة  العامة  العالقات  قسم  الى  انضم  الذى  الهاجرى  محمدمبارك  هو 
بالمكتب الرئيسى بالشركة  كان حلمه العمل بشركة دولية ولكن اصابته بالصمم جعلت 
إلينا وقام باجتياز المقابلة الشخصية  ذلك صعب التحقيق حتى قامت إدارة العمل بإرساله 
مع السيدة / شيدلين فينتورا  والتي وعدها بالعمل الشاق واثبات الذات داخل الشركة ولم 
ينسى أن يقدم التقدير الكامل لمساندتها الصادقة له  ويتذكر )محمد الهاجرى( أول أيامه 
داخل برج التورنادو حيث كان خائفآ ولكن االحتفاء والترحيب من )منذر عبدالجليل وعدنان( 
اعادا له الثقة بالنفس وحتى مع أنها المرة االولى التى يعمل فيها مع مدير أجنبى ولكن 

السيد/ ستيفان استطاع أن برسل الطمأنينة الى قلبه 

ماذا عن االعاقة؟ من الصعوبة بمكان مالحظة ذلك ولكن / محمد كافأه اهلل سبحانه وتعالى 
معه  يمزح  كان  االصدقاء  بعض  أن  حتى  واالنجليزية   العربية  من  بكال  الشفاه  قراءة  بملكة 
ويتحدث اللغة األردية ولكن محمد كان يفهم ذلك ويطلب منه التحدث بالعربية أو االنجليزية  
ومع ذلك هناك بعض المشاكل البسيطة التى تواجه/ محمد مثل عدم القدرة على التحدث 
المكاتب  بعض  فى  وجوههم  بتغطية  يقمن  الالتى  السيدات  مع  والتعامل  التليفون  فى 

وللتغلب على هذة العوائق قامت الشيخة/ عذبة والسيد/ ستيفان باهدائى )اى باد( حتى 
أستطيع القيام بكتابة الطلبات التى اريدها من السيدات المنقبات، باالضافة الى عدة مميزات 
اخرى كاستخدام )فيس تايم( وبرنامج ارسال الرسائل )واتس آب( مع قراءة رسائلى  ويشرح 
/ محمد مقدار حماسه وفخره بعمله فى شركة )كيو دى فى سى( والتى أتاحت له كل سبل 

الراحة والمساعدة 

الحلم أصبح حقيقة
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الخبرة الفنية الداخلية

In-house technical 
expertise
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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:
• Delivering of designs
• Supervision of external designers
• Construction methods
• Construction scheduling
• Research of best technical solutions and 

value engineering
• Liaise with the technical department of the 

French shareholder VINCI Construction 
Grands Projets and updating the local 
team with the innovations and new 
methods

• Coordinating the feedback between 
QDVC’s different projects.

بها  خــاصــًا  تقنيًا  قسمًا  ســي  فــي  دي  كيو  أســســت 
مع  بناء  مشاريع  وتنفيذ  تصميم  على  قــادرًا  ليكون 
كما  ــخــارج   ال مــن  مصممين  على  االعــتــمــاد  تقليص 
يضمن القسم الفني الخاص بالشركة لعمالئنا حلوالً 
هندسية ذات قيمة أفضل مما يخفض من التكاليف، 
ويضمن أيضًا توفير الوقت وتحسين قابلية التشغيل 
تأثير  مــن  والتخفيف  منه  اإلنــتــهــاء  بعد  للمشروع 

األعمال على البيئة 

بالرغم من أن مقر اإلدارة الفنية يقع في المقر الرئيسي، 
يشارك  وأيضا  الجارية  للمشاريع  الدعم  يقدم  أنه  إال 
المستقبلية  للمشاريع  المبدئي  التصور  وضع   في 

ويقترح خدمات مختلفة 

• تسليم التصاميم 	

• اإلشراف على المصممين الخارجيين 	

• أساليب البناء 	

• جدولة مشاريع البناء 	

• قيمة 	 وأفضل  أفضل  فنية  حلول  عن  البحث 
هندسية 

• الفرنسي 	 للمساهم  الفنية  اإلدارة  مع  التنسيق 
وإطالع  العمالقة  المشاريع  و  لإلنشاءات  فينسي 
واألساليب  االبتكارات  أحدث  على  المحلي  الفريق 

الجديدة 

• التنسيق لردود األفعال بين مشاريع كيو دى سى 	
المختلفة 

In-house technical 
expertise
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مشـاريعنــــــا
Our projects
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“Lusail Light Rail Transit System - Energy City Station”



• Design and construction of 
4 underground parking of 3 
levels each.

• 250m length, 45m width and 
3m high, 150,000m² total 
surface on floor.

• Each parking can accommodate 
560 vehicles, that is to say 65m² 
for each place (more than 3 times 
bigger than the French standard).

• 4 dedicated places for disabled 
people on each level.

• Air conditioned passage for 
pedestrians.

• Concrete : 120,000 m³.
• 60 travelators, 48 escalators, 16 

lifts.
• Construction (civil works) of 4 

substations 36m length and 
45m width.

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:

In 2011, QDVC has been awarded an extension of this contract, consisting 
of utility tunnels that will welcome the electricity and telephone cables as 
well as the water pipes on a distance of 1,8km. These tunnels are 12m 
width and 3m high. In 2012, the project was awarded another extension 
of the contract for the landscaping works around the car parks.

موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
Lusail Underground Car Parks
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تقوم كيو دي في سي ببناء أربع مواقف للسيارات في منطقة المارينا بمدينة لوسيل الجديدة، 
مواقف  يوميا   زائر   400،000 وحوالي  نسمة،    ٢50،000 تستوعب  سوف  التي  المدينة  الدوحة،  شمال 

السيارات األربعة هي البنية التحتية األولى المكتملة في هذه المدينة الجديدة 

يشتمل الشروع على:

• تصميـــم وبناء أربـــع مواقف ســـيارات تحت 	
ثـــالث  مـــن  موقـــف  كل  يتكـــون  األرض، 

مستويات 
• المساحة اإلجمالية لألرض ٢50 م طول، 45م 	

عـــرض، 3م إرتفـــاع و مســـاحة االرض الكلية 
150،00 متر مربع 

• يســـتوعب كل موقف ســـيارات 560 سيارة، 	
مايعنـــي 65 متر مربع لكل مســـاحة وقوف 
)أكثر من ثالث أضعاف المعايير الفرنسية( 

• توافـــر أربعـــة مســـاحات لـــذوي اإلحتياجات 	
الخاصة في كل مستوى 

• ممرات مكيف للمشاة 	
• بيتون: 1٢0،000 متر مكعب 	
• 60 سلم إلكتروني، 48 سلم متحرك و16 مصعد 	
• البنـــاء )أعمـــال الهندســـة المدنيـــة( ألربـــع 	

محطات 36م طول و 45م عرض 

حصلت كيو دي في سي على تمديد لهذا العقد، لبناء أنفاق للمرافق التي تحتوي على كابالت 
1٢م  بعرض  هي  األنفاق  هذه  كم    1،8 مسافة  على  المياه  أنابيب  عن  فضال  والهاتف،  الكهرباء 

وارتفاع 3م 

بأعمال هندسية  القيام  العقد من خالل  المشروع على جائزة اخرى بتمديد  فى عام ٢01٢ حصل 
للمناظر الطبيعية حول مشروع مواقف السيارات 
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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.

The project consists of:
• 4 tramway operation lines 
• 10 underground stations + 29 at grade stations
• 10 km underground + 18 km at-grade
• 1 viaduct + station over Al Khor Highway 
• 1 depot, operation & maintenance workshop
• 30 trains 
In September 2011, QDVC was awarded the contract for phase 2C1A 
comprising civil engineering works in seven underground 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. In 2012, the implementation of this new phase of work has 
progressed ahead of the schedule.
The LRT team has considerably grown in 2012 with the beginning of works for 
the underground stations. For this Design & Build project in Early Contractor 
Involvement scheme, QDVC has mobilized a sizeable team of designers on 
site. In 2013, the rolling stock and power supply partners are expected to 
come on board.

مدينة  في  قطر  في  الحديدية  بالسكك  للنقل  نظام  أول  ببناء  سي  في  دي  كيو  تقوم 
التحدي  اآلن هو  بناء نظام مترو خفيف في بلدة ليست قائمة حتى  إن  الجديدة   لوسيل 
الحقيقي  تحد يتمثل أساسًا في توقع مسبق لإلحتياجات المستقبلية للمدينة  و في هذا 
الصدد، فقد اختار العميل نظام إشراك المتعاقدين المبكر من خالل عقد التصميم والبناء، 
مع  العميل  مع  األول  اليوم  منذ  المشروع  في  سي  في  دي  كيو  تشترك  أن  يعني  وهذا 

تطوير، الفكرة وفقًا الحتياجاته 

يشتمل المشروع على:

• عدد 4 خطوط ترام للعمليات 	

• عدد 10 محطات تحت االرض + ٢9 محطة أرضية 	

• مسافة 10 كم تحت االرض + 18 كم أرضى 	

• عدد 1 جسر + محطة فوق طريق الخور السريع 	

• عدد 1 مستودع وورشة أعمال صيانة 	

• عدد 30 قطار 	

في سبتمبر ٢011، تم منح كيو دي في سي عقد المرحلة )٢سى - اى - أ( الذي يضم أعمال 
بين  السريع  الطريق  على  جسر  وبناء  أرضية  تحت  محطات  سبع  في  المدنية  الهندسة 
الدوحة وشمال البالد، إضافة الى األعمال التمهيدية  لمستودع )ال - أر - تى(  في عام ٢01٢، 

وقد أحرز تقدم في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من العمل قبل الموعد المحدد 

وقد حدثت زيادة كبيرة فى عام ٢01٢ فى بداية أعمال المحطات تحت االرض  اما عن اعمال 
التصميم والتحضيرات للمشروعات كان هناك تخطيط وتنسيق مع المقاولين، وقد قامت 
شركة )كيو دى فى سى( بتجهيز فريق كبير من المصممين فى مواقع العمل  وبحلول 

٢013 نتوقع انضمام متداولي االسهم وشركاء اإلمداد الينا 

LRT خط سكك الحديد الخفيف لمدينة لوسيل

Lusail Light Rail Transit 
System or LRT
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Sheraton Park Project

In 2012, the team has been 
working on a new design for the 
project after the cancellation 
of the maintenance depot for 
a planned West Bay People 
Mover under the car park. 
We have been eventually 
instructed by the client to 
develop further our proposal 
for two additional levels of 
underground car parks.
At grade, 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 closed proximity to 
the sea and the Sheraton and 
Four Seasons hotels. The 
Corniche road separates the 
park from West Bay diplomatic 
and financial district.

مشروع حديقة الشيراتون

The contract calls for the design-construction of a landscaped park, an underground four-
levels car park for 2,800 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).
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ينص العقد على بناء وتصميم حديقة عامة، ومواقف للسيارات تحت 
 66 بحمولة  فرعية  ومحطة  سيارة،   ٢800 يسع  طوابق   4 على  األرض 
كيلو فولت لشركة كهرماء )شركة توليد الكهرباء القطرية(، واثنين 
طريق  تحت  يقع  ونفق  فولت،  كيلو   11 بحمولة  الفرعية  المحطات  من 

الكورنيش )يوفر إمكانية الوصول إلى مركز المؤتمرات(  

الغاء  بعد  بالتصميمات وذلك  بالقيام  العمل  فريق  بدأ   ،٢01٢ عام  فى 
بمستودع  ترحب  أن  المفترض  من  كان  والتي  التى  و  النهائى  الدور 
الصيانة المخططة للمشاة بمنطقة الخليج الغربى  بدال من مستودع 
الصيانة، لقد صدرت تعليمات من العمالء للعمل على المقترح ألضافة 

عدد دورين لمواقف السيارات تحت االرض

مربع   متر   73000 عامة  حديقة  من  يتكون  الشيراتون  حديقة  ومشروع 
مقاهي  لألطفال  مالعب  ونوافير،  أحواض،  ذلك  في  بما  الجودة،  عالية 
ومطاعم  على مقربه من البحر، عالوة على فندق الشيراتون، وفندق 
الفور سيزونز  و يفصل طريق الكورنيش الحديقة عن منطقة الخليج 

الغربي الدبلوماسية والمالية 
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من  احتياجاتها  تنظيم  الدولة  على  الضروري  من  يصبح  سريعة،  بوتيرة  الدوحة  مدينة  تطور  مع 
معالجة المياه، خصوصا شمال العاصمة  وبالتالي، فإن الهدف من مشروعنا هو ضخ ورفع وتوجيه 
مياه الصرف الصحي من مستوى المدخالت– 19،70 مستوى QNHD إلى +٢1،00 QNHD  إلى محطة 

المعالجة  PS70 وهي محطة الضخ والرفع التى تتألف من:

• غرفة الشاشات )عمود إسطواني قطر ٢0م وعمق 40م( 	

• محطة ضخ و رفع )عمود إسطواني قطر 40م وعمق 40م( 	

• محطة ضخ وتوجيه 	

• نفق قصير بقطر ٢500م 	

• مبني غرفة تحكم بمحركان 	

•  مبنى نظام التبريد 	

• مبنى إداري 	

• ورشة 	

• مخزن وقود 	

• 	 H&V مبنى مولد

• أعمال االنابيب )تلبيسات االنابيب، غرفة صمام الهواء( 	

• أعمال تصميم الحدائق والمرافق المتصلة 	

"وقد تم االتفاق مع )أشغال( على االنتهاء من االعمال فى محطة )بى اس 70( فى يونيو 2012. 
وبذلك يعد المشروع الثاني الذي تم تسليمه الى عمالئنا بعد مشروع جزيرة دحالك. وقد بدأ 

برنامج الصيانة وسيستمر إلى عام 2013"

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

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

• A forwarding pumping station
• A short 2500m Diam Tunnel
• Two Motor control room Buildings
• A cooling system building

• An Administration building
• A workshop
• A fuel Store
• A H&V generator building
• The pipes works (pipes fitting, air valve 

chambers…)
• The associated landscaping and utilities 

works

As Doha is being developed at 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. 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. The 
PS70 is a lifting pumping station and consists of:

“PS70’s completion date has been agreed in June 2012 with Ashghal. It is our second 
project handed over to the client after Dahlak Island Resort Eritrea. A “preservation 
program” started at the client’s request and will continue in 2013.”
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Pumping Station 70 & 
Pumping Mains
محطة ضخ 70 و أنابيب الضخ
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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.
QDVC delivered:

• 2 villas with swimming pool, 
• 47 bungalows, 
• Club house,
• staff housing, kitchen and laundry,  
• roads, network utilities and 

landscape,

• helipad, jetty,
• desalination plant,
• 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.”

هذا المشروع هو األول الذي تم استالمه من قبل العميل، كانت المرحلة األولى في ٢010 والمرحلة 
الثانية في ٢011  وهذا يثبت قدرة كيو دي في سي على العمل في بيئة صعبة للغاية حيث ال توجد 
لدينا في  العمل  فريق  الجزيرة  قدرة  لإلتصاالت على  تركيبات  وال  ال كهرباء  للشرب،  مياه صالحة 

الدوحة على شراء وتسليم كل ما هو مطلوب لهذا المشروع مما ُيعد إضافة كبيرة للشركة 

سلمت كيو دي في سي:

• فيلتان بحمام سباحة 	

• 47 كوخ 	

• مبنى إجتماعى 	

• مقر إقامة للعاملين، مطبخ و مغسلة 	

• طرق، شبكة مرافق و حدائق 	

• مهبط مروحيات و رصيف ميناء 	

• محطة تحلية مياه 	

• معسكر عمال مكيف و إدارة 	

"ترافق كيو دي في سي احتياجات عمالئها فيما بعد مرحلة البناء: نحن نوفر لعميلنا 
أن  منذ  اريتريا  من  النائية  المنطقة  هذه  في  الصيانة  خدمات  القطرية،  الديار  شركة 

انتهينا من العمل."
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Dahlak Island 
Resort Eritrea

منتجع جزيرة دهلك – اريتريا 

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: 
• A dual carriageway road with two traffic lanes plus one emergency 

lane in each direction,
• The infrastructure corridor to support a twin track freight and passenger 

rail system.
QDVC is part of the QBC JV for Civil Works.

جسر قطر البحرين
جسر  قطر البحرين هو رابط جديد سيتم بناؤه بين البلدين من خالل سلسلة من السدود 

والجسور المختلفة بإجمالي طول 40 كيلو مترا من الساحل الى الساحل 

وسوف يحمل الجسر:

• طريق نقل مزدوج مع حارات المرور باإلضافة الى مساران للطوارئ في كل اتجاه 	

• ممر البنية التحتية لدعم خط سكة حديد مزدوج للشحن والركاب 	

• كيو دي في سي هي جزء من QBC, JV ألعمال الهندسة المدنية 	
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Our challenges 
for 2013

“After a year of planning and setting up the framework of the huge infrastructure projects of 
Qatar, the State’s entities will issue important tenders this year and beyond, that will contribute 
to give to Doha its future shape.
QDVC is ready for these challenges: we have developed in-house expertise, a good knowledge of 
the Qatari market and work environment as well as a strong network among the local contractors 
and the SMEs. Internationally we are recognised and attracting major firms to partner us on the 
biggest tenders and therefore share knowledge, risks and resources. 
We expect to be awarded new contracts in the coming major transportation projects such as the 
Doha Metro Red Line South and we are looking forward to tendering for new building projects as 
well as to pursuing our activities in the field of flow business. We also remain involved in answering 
the needs of the State abroad for projects financed by the Qatari investment and sovereign funds.
In addition to this business development, we will continue to focus on our Corporate Social 
Responsibility initiatives, by putting always safety as a priority in our daily tasks, improving 
the satisfaction of our employees, and engaging further the Qatari society which is the main 
stakeholder of all our projects.

بعد عام من التخطيط والتجهيز  لالطار العام لمشروعات البنية التحتية الضخمة فى قطر، ستقوم مؤسسات الدولة بطرح 
مناقصات هامة خالل العام الحالى والعام القادم )٢014( والتى ستعطي الوجه الجديد المستقبلي للدولة 

وبالفعل شركة )كيو دى فى سى( جاهزة لهذة التحديات: نحن قمنا بتطوير بيت خبرة داخلى على درجة عالية من الخبرة 
بالسوق المحلي القطري وبيئة العمل وذلك نتيجة لشبكة عالقات قوية مع المقاولين المحليين  وذلك بداية بادراك وجذب 

الشركات الهامة إلبرام شراكات لتعمل على المناقصات الضخمة وذلك من خالل مشاركة المعرفة والمخاطر 

ونحن نتوقع الحصول على اتفاقيات جديدة فى مشروعات النقل والمواصالت الرئيسية كمشروع مترو الدوحة - الخط األحمر 
جنوب وأيضا نتطلع الى المشاركة فى مناقصات لمباني ومشروعات جديدة )مشروع الوجه الجديد لميناء الدوحة، مركز 
الدوحة للمؤتمرات(  ونحن نضع أعيننا على احتياجات الدولة للمشروعات الخارجية والتى قيمت بواسطة هيئة االستثمار 

الخارجية  القطرية 

وبالتوازى مع أعمال التطوير، نحن لن ننسى العامل البشرى وذلك بوضع األمان كأولوية فى مهامنا اليومية، من خالل زيادة 
رضاء الموظفين واإلحتكاك اكثر بالمجتمع القطري والذي يعد الشريك األكبر فى كل مشروعاتنا 

تحدياتنا فى عام ٢013
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مقتطفات من التقارير المالية

Extracts of the 
Financial Statements
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31 December 2012
(In thousands of Qatari Riyals)

ASSETS

20112012

Net amountAccum. depnGross amount

Non-current assets

59,37472,29166,454138,745Property, plant and equipment 

41,52637,12137,121Investment in joint ventures

18,02629,53629,536
Advances to suppliers and 

subcontractors

118,926138,94866,454205,402Total non-current assets

Current assets

5,5379,4029,402Inventory

160,02172,09572,095Accounts receivables and prepayments

111,778236,019236,019Construction work in progress

21,80416,62916,629Amount due from related parties

423,666549,938549,938Cash and cash equivalents

722,806884,083884,083Total current assets

841,7321,023,03166,4541,089,485Total Assets

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

55,29756,12856,128Share capital

12,94720,89920,899Legal reserve

79,52485,18585,185Retained earnings

147,768162,212-162,212Total equity

Non-current liabilities

334,081339,404339,404Advances from customers

22,62525,70725,707Retention payable

6,59410,78310,783Employees’ end of service benefits
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قائمة المركز المالي

كما ظهرت في 31 ديسمبر ٢01٢

)بآالف الرياالت القطرية(

الموجودات

2011 2012

صافي المبلغ مجمع األهالك إجمالي المبلغ

الموجودات غير المتداولة

59,374 7٢,٢91 66,454 138,745 عقارات، آالت ومعدات

41,5٢6 37,1٢1 37,1٢1 استثمارات في المشاريع المشتركة

18,0٢6 ٢9,536 ٢9,536
 دفعات مقدمة للموردين

ومقاولي الباطن

118,926 138,948 66,454 205,402 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

5,537 9,40٢ 9,40٢ المخزون

160,0٢1 7٢,095 7٢,095 الذمم التجارية و مدفوعات مقدمة

111,778 ٢36,019 ٢36,019 أعمال قيد التنفيذ

٢1,804 16,6٢9 16,6٢9 دفعات مقدمة للموردين ومقاولي الباطن

4٢3,666 549,938 549,938 النقد والنقد المعادل

722,806 884,083 884,083 إجمالي الموجودات المتداولة

841,732 1,023,031 66,454 1,089,485 إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

55,٢97 56,1٢8 56,1٢8 رأس المال المساهم

1٢,947 ٢0,899 ٢0,899 احتياطي قانوني

79,5٢4 85,185 85,185 أرباح محتجزة

147,768 162,212 - 162,212 إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

334,081 339,404 339,404 دفعات مقدمة من عمالء

٢٢,6٢5 ٢5,707 ٢5,707 استقطاعات مستحقة الدفع

6,594 10,783 10,783 مزايا نهاية خدمة الموظفين
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363,300 375,894 - 375,894 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

7,6٢3 9,٢38 9,٢38 استقطاعات مستحقة الدفع

٢14,359 406,044 406,044 ذمم تجارية و مستحقات

18,970 0 - مرابحة مستحقة الدفع

86,488 65,761 65,761 مستحقات ألطراف متعلقة

3,٢٢4 3,88٢ 3,88٢ إلتزمات ضريبة الدخل

330,664 484,925 - 484,925 إجمالي المطلوبات المتداولة

841,732 1,023,031 - 647,137 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

363,300375,894-375,894Total non-current liabilities

Current liabilities

7,6239,2389,238Retention payable

214,359406,044406,044Accounts payable and accruals

18,9700-Murabaha payable

86,48865,76165,761Amounts due to related parties

3,2243,8823,882Income tax liability

330,664484,925-484,925Total current liabilities

841,7321,023,031-647,137Total equity and liabilities

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended December 31, 2012
(In thousands of Qatari Riyals)

20112012

Income

925,8771,136,078Contract revenue

(786,198)(927,850)Contract costs

139,679208,228Gross profit

22,3614,152Other income, net

31,004511Share of results from joint ventures

(113,520)(129,812)General and administrative expenses 

79,52483,079Net profit before tax

(3,441)(4,170)Income tax charge

3,4414,170Income tax reimbursable by foreign 
partner

79,52483,079Net profit for the year

Other comprehensive income

79,52483,079Total comprehensive 
income for the year

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر1٢ ٢0

)بآالف الرياالت القطرية(

2 0 1 1 2 0 1 2

الدخل

9٢5,877 1,136,078 إيرادات العقود

)786,198( )9٢7,850( تكاليف العقود

139,679 208,228 إجمالي الربح

٢٢,361 4,15٢ صافي إيرادات أخري

31,004 511 حصة النتائج في المشاريع المشتركة

)113,5٢0( )1٢9,81٢( المصروفات العمومية و اإلدارية

79,524 83,079 صافي الربح قبل الضريبة

)3,441( )4,170( رسوم ضريبة الدخل

3,441 4,170
ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك 

األجنبي

79,524 83,079 صافي الربح للسنة

دخل شامل أخر

79,524 83,079 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية بـ 31 ديسمبر ٢01٢

)بآالف الرياالت القطرية(

2 0 1 1 2 0 1 2

79,5٢4 83,079 صافي الربح للسنة

10,103 16,976 مصروفات األهالك

607 4,689 خسارة التخلص من عقارات، آالت ومعدات

)31,004( )511( حصة النتائج في المشاريع المشتركة

3,٢68 4,806 مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين

62,498 109,039
 الربح التشغيلي قبل التغيرات في

رأس المال العامل

248,521 134,504 التغيرات في رأس المال العامل

311,019 243,543
صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

التشغيلية

- )11,084( االستثمارات في المشروعات المشتركة

)31,9٢9( )34,91٢( شراء عقارات، آالت ومعدات واصول غير ملموسة

18,138 331
 حصيلة بيع عقارات، آالت ومعدات وأصول

غير ملموسة

٢٢,000 16,000 توزيعات أرباح محصلة من مشروعات مشتركة

8,209 )29,665( صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)4,٢٢6( )18,970( صافي التغيرات من تمويل المرابحة

)54,890( )68,636( توزيعات األرباح المدفوعة

)59,116( )87,606(
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

أنشطة التمويل

260,112 126,272 صافي التغير في النقد والنقد المعادل

163,554 423,666 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

423,666 549,938 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

STATEMENT OF CASH FLOW

For the year ended December 31, 2012
(In thousands of Qatari Riyals)

2012 2011

Net profit for the year 83,079  79,524

Depreciation  16,976  10,103 

Loss on disposal of property, plant and equipment 4,689  607 

Share of results from joint ventures (511)  (31,004)

Provision for employees’ end of service benefits 4,806  3,268 

Operating profit before working 
capital changes

109,039  62,498 

Movements in working capital: 134,504 248,521

Net cash from operating activities 243,543  311,019 

Investment in joint venture (11,084) -

Purchase of property, plant and equipment (34,912) (31,929)

Proceeds from sale of property, plant and 
equipment

331 18,138 

Dividend received from a joint venture 16,000 22,000

Cash used in investing activities (29,665) 8,209 

Net movement in murabaha financing (18,970) (4,226)

Dividends paid (68,636) (54,890)

Cash used in financing activities (87,606) (59,116)

Net increase in cash and cash equivalents 126,272 260,112 

Cash and cash equivalents – 
at the beginning of the year

423,666 163,554 

Cash and cash equivalents – at the end of the year 549,938 423,666
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األستثمارات في المشروعات المشتركة  
إيضاحات حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر1٢ ٢0

)بآالف الرياالت القطرية(

 يوضح البيان أدناه تأثير إدراج الحصة النسبية للشركة في مشاريعها المشتركة على قائمة الدخل للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر ٢01٢  

المجموع تعديالت /حذف
الحصة النسبية 

للشركة في المشاريع 
المشتركة

قائمة الدخل السنة 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2012
2012

1,176,789 - 40,711 1,136,078 إيرادات العقود

)961,3٢4( - )33,474( )9٢7,850( تكاليف العقود

٢15,465 - 7,٢37 ٢08,٢٢8 إجمالي الربح

6,٢39 - ٢,087 4,15٢ صافي إيرادات أخري

- )511( - 511
حصة النتائج في المشاريع 

المشتركة

)138,6٢5( 391 )9,٢04( )1٢9,81٢(
المصروفات العمومية 

واإلدارية

83,079 )1٢0( 1٢0 83,079 صافي األرباح للسنة

%7.06 %7.31 % من اإليرادات

المجموع تعديالت /حذف
الحصة النسبية 

للشركة في المشاريع 
المشتركة

قائمة الدخل السنه 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2011
2011

1,1٢٢,544 - 196,667 9٢5,877 إيرادات العقود

)956,50٢( - )170,304( )786,198( تكاليف العقود

166,04٢ - ٢6,363 139,679 إجمالي الربح

٢7,00٢ - 4,641 ٢٢,361 صافي إيرادات أخري

- )31,004( - 31,004
حصة النتائج في المشاريع 

المشتركة

)113,5٢0( 1,140 )1,140( )113,5٢0(
 المصروفات العمومية

واإلدارية

79,5٢4 )٢9,864( ٢9,864 79,5٢4 صافي األرباح للسنة

%7.08 %8.59 % من اإليرادات

INVESTMENTS IN JOINT VENTURES
Notes to the Financial Statements for the year ended December 31, 2012
(In thousands of Qatari Riyals)
The table below illustrates the effect of including the proportionate interest held by the 
Group in its Joint Ventures on the statement of comprehensive income for the year ended 
December 31, 2012.

TotalElimination / 
Adjustments

Proportionate 
interest held in the 

Joint Ventures

Income Statement 
for the year ended 
December 31, 2012

2012

1,176,789-40,7111,136,078Contract revenue

(961,324)-(33,474)(927,850)Contract costs

215,465-7,237208,228Gross profit

6,239-2,0874,152Other income, net

-(511)-511
Share of results from 

joint ventures

(138,625)391(9,204)(129,812)
General and 

administrative expenses 

83,079(120)12083,079Net profit before tax

7.06%7.31%(% of revenue)

TotalElimination / 
Adjustments

Proportionate 
interest held in the 

Joint Ventures

Income Statement 
for the year ended 
December 31, 2011

2011

1,122,544-196,667925,877Contract revenue

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

166,042-26,363139,679Gross profit

27,002-4,64122,361Other income, net

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

joint ventures

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

administrative expenses 

79,524(29,864)29,86479,524Net profit before tax

7.08%8.59%(% of revenue)
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