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Welcome to our 2013 Annual Report. We are pleased to report that QDVC had a solid year in 
2013, being one of the largest construction and civil engineering enterprises in Qatar, with a 
turnover of 1.6 billion Qatari Riyals, and 2988 employees.
 
With new projects awarded and a tale art of the continuous performance on current projects, 
our achievements in 2013 placed us at the forefront of the construction industry in Qatar.
Developing our company within the direction of the Qatar National Vision 2030 is one of 
our missions, thus, to carry it out, we have the commitment of a strong management 
team with experience and demonstrated ability to manage operations, and, as the market 
in Doha improves. 

Our ambition for the construction sector in this country is to reach world class and always 
be the best at anticipating and providing innovative skills solutions for the industry; to be 
responsible in the stewardship of employer and public funding; and to be a ‘Best Place to Work’. 
In addition, the Board has set out within company business plans its high expectations about 
the organization. 

Moreover, we believe that 2014 will be a strong year for QDVC. We are well positioned in key 
markets, and we are confident that the long-term strategy of diversifying our offerings, and 
focusing on our customers’ business objectives and requests will continue to serve us well. 

Last but not least, I should like to thank our employees for their enthusiasm, their mindset and 
their responsiveness, our shareholders for their confidence and our clients and partners.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نبلغكم أن شركة “كيو دي في سي” حققت نتائج ُمبِهرة خالل عام 2013 باعتبارها إحدى 
أكبر شركات اإلنشاء والهندسة في دولة قطر بقيمة إيرادات تصل لـ 1.6 مليار ريال قطري وعدد 2,988 موظف. 

إن العقود الجديدة التي وقعتها “كيو دي في سي” ، واألداء المميز في  تنفيذ المشاريع الجارية، قد جعلنا في 
طليعة شركات البناء والتشييد في قطر. فإن تطوير شركتنا بناء على رؤية قطر 2030  أحد مهامنا ولتحقيق هذه 

الرؤية تعتمد “كيو دي في سي”  على فريق عمل ذي خبرة عالية وقادر على إدارة مشاريع الشركة بالكفاءة 
الالزمة ، تماشيَا مع التطورات التي يشهدها السوق في قطر. 

كما نطمح أن يصل قطاع البناء والتشييد في دولة قطر إلى المستوى العالمي ، وأن تلعب شركتنا دوراَ من خالل 
استبقاء وتوفير حلول مبتكرة لقطاع البناء. باإلضافة إلى ذلك ، قام مجلس اإلدارة بوضع خطة عمل بتوقعات 

عالية إلدراجها في الشركة. 

كلنا ثقة بأن عام 2014 سيكون عامًا مميزًا لـ “كيو دي في سي” ، حيث نحتل مكانة مرموقة في سوق اإلنشاءات  ، 
ونحن على يقين بأن استراتيجيتنا طويلة المدى بتنويع عروضنا ، والتركيز على الطلبات واألهداف التجارية لعمالئنا 

سوف تؤتي بثمارها. 

واخيراَ، وبالنيابة عن “كيو دي في سي” ، أود أن أشكر مساهمينا والعمالء والشركاء وكذلك المديرين التنفذيين 
والموظفين على دعمهم المستمر. 

CHAIRMAN
,
S

STATEMENT

Mr. Nasser Al Ansari
Chairman

السيد/ ناصر األنصاري
رئيس مجلس اإلدارة

 كلــمــة
 رئيس مجلس اإلدارة
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2013 turned out to be another banner year for QDVC, as we achieved another year of growth, a year also 
filled with both significant challenges and sizeable opportunities. We have and we will continue to target 
the large projects business in 2014 represented by the launch of the next phase of LRT project located 
in Lusail and the entry onto the scene of the TBMs for the excavation and construction of tunnels of the 
Doha Metro on Red Line South. In addition to several projects expected, the majority of our portfolio is 
performing well and in safety.

During 2013, QDVC indeed maintained its position as one of the safest engineering and construction 
companies. We strive for zero accidents on every project; that is our steadfast goal. Everyone at QDVC 
remains dedicated to safety as it is not merely one person’s job, but everyone’s job, to see that our 
colleagues return home safely at the end of each day.

QDVC’s commitment to the sound practices of corporate governance and reputation as a stable 
employment destination with an unparalleled canvas for professional development remains and has 
helped the company draw talented manpower across the board. Robust HR practices have played their 
part in attracting and retaining skilled manpower.

Furthermore, being a local company with international standards, we manage our development in a 
responsible way in particular through our corporate social responsibility activities and sustainable 
development initiatives which we believe benefit society and positively impact our performances and our 
business.

Our clients will continue to rely on us to play a key role in their success by delivering their most valuable 
projects safely, on time, within budget, and to their quality requirements. Our close collaboration with 
them with ever more innovative solutions will provide them efficient tools to achieve their ambitious 
vision and overcome the inherent challenges

Forecasts for the coming year reflect the local anchor managed by QDVC which has been able to position 
itself in 7 years as a major actor of the Qatari construction market.

MESSAGE FROM THE CEO

Mr. Yanick Garillon
Chief Executive Officer

السيد/ يانيك غاريلون
الرئيس التنفيذي

2013 سنه مميزة  لـ »كيو دي في سي«، حيث حققنا عامًا آخر من النمو، عرفنا تحديات جديدة وفرص كبيرة. وسنواصل 
العمل الستهداف مشاريع  أكبر في عام 2014 من بينها إطالق المرحلة األخيرة من مشروع خط سكك الحديد 

الخفيفة بمدينة لوسيل و الشروع في حفر وبناء أنفاق الخط األحمر الجنوبي لمترو الدوحة بواسطة آآلت حفر األنفاق، 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى مرتقبة في عام 2014. 

 حافظت “كيو دي في سي”  خالل عام 2013  على مكانتها، باعتبارها واحدة من أكفئ شركات البناء والهندسة، ونحن 
نسعى جاهدين لتجنب أي حوادث على مواقعنا. فالجميع في “كيو دي في سي”  ملتزمون بالسالمة ألنها مسؤولية 

الجميع. وهدفنا األساسي هو عودة الموظفين بأمان لديارهم في نهاية كل يوم. 

إن التزام “كيو دي في سي”  في إدارة شؤونها وبناء سمعتها كوجهة لفرص عمل مستقرة قد ساعدها في جذب 
المواهب والقوى العاملة، ولقد لعبت إدارة الموارد البشرية دوراَ هامَا في جذب واستبقاء القوى العاملة الماهرة. 

وعالوة على ذلك، فكون “كيو دي في سي”  شركة محلية ذات معايير دولية يحثها على إدارة تطورها ونموها 
بطريقة مسؤولة السيما من خالل أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية ومبادرات التنمية المستدامة والتي 

تعود بالفائدة على المجتمع القطري وتؤثر إيجابيَا على أدائها وأعمالها. 

وسيواصل عمالؤنا االعتماد علينا لنلعب دوراَ رئيسيَا في نجاحهم من خالل تقديم مشاريعهم آمنة  وفي الوقت 
المحدد في حدود الميزانية ومع متطلبات الجودة . فتعاوننا الوثيق معهم، سيوفر لهم حلواًل أكثر ابتكارًا لتحقيق 

رؤيتهم الطموحة والتغلب على جميع التحديات.

فتوقعات العام المقبل يعكس المرساة التي تديرها “كيو دي في سي”  التي تمكنت من فرض نفسها من خالل 7 
سنوات كقطب رئيسي في مجال البناء في قطر.

 كلمة الرئيس التنفيذي
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BOARD OF DIRECTORS مجلس اإلدارة

MANAGEMENT STRUCTURE

Mr. Nasser Al Ansari
Chairman

السيد/ ناصر األنصاري
 رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أالن بونو
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ جان جاك فافريتو
 عضو مجلس األدارة

Mr. Alain Bonnot
Vice Chairman

Mr. Khalid Al Hammadi 
Member

السيد/ خالد الحمادي
 عضو مجلس اإلدارة

Mr. Bruno Dupety
Member

السيد/ برونو دوبيتي
 عضو مجلس األدارة

Mr. Mohammed Al Marri 
Member

السيد/ محمد المري
 عضو مجلس االدارة

Mr. Jean-Jacques  
Favretto 
Member

السيد/ تيبو بينيغيه
األمين العام

Mr. Thibaut Peniguet 
Secretary General

 هيكل اإلدارة
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EXECUTIVE COMMITTEE اللجنة التنفيذية

Mr. Yanick Garillon
Chief Executive Officer

السيد/ يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي 

Mr. Adel Hayder 
Chief Operating Officer

السيد/ عادل حيدر
رئيس العمليات

الشيخة / عذبة بنت ثامر آل ثاني
رئيس خدمات الدعم

Sheikha Athba Bint Thamer Al Thani 
Chief Support Services Officer

السيد/ تيبو بينيغيه
المدير التجاري

Mr. Thibaut Peniguet 
Chief Commercial Officer

السيد/ توني لويد
المدير المالي

Mr. Tony Lloyd 
Chief Financial Officer
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PROFILE & KEy FIGURES
 نبذة عن الشركة وأرقام هامة 
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QDVC is a Qatari shareholding company with 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 Construction 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.

OUR PROFILE نبذة عن الشركة

“كيو دي في سي” هي شركة مساهمة قطرية ذات رؤية مستقبلية تتمثل في إنشاء 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 2007 ، عن طريق 
شراكة بين شركة الديار القطرية ومقرها ) قطر( بنسبة 51 وشركة ) فينشي للمشاريع الكبرى( 

 . ومقرها ) فرنسا( بنسبة 49

ففي حين تعتبر شركة الديار القطرية من الشركات الرائدة في مجال التطوير بعدد 49 مشروعًا 
في 29 دولة. فإن شركة ) فينشي لإلنشاءات والمشاريع 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 الهندسية المحلية وخدمات البناء 

المتطورة للمشاريع الكبرى وجذب المساهمات من الموارد المحلية واالقليمية. 

12

AnnuAL RepoRt 2013 QDVC



13

التقرير السنوي ٢٠١٣  كيو دي في سي



14

AnnuAL RepoRt 2013 QDVC



Our main vision is to be a world-class construction and infrastructure enterprise 
committed to quality, timely completion, customer satisfaction, continuous learning 
and enhancement of stakeholders’ value.

OUR VISION رؤيتنا

رؤيتنا الرئيسية أن تكون “كيو دي في سي”  مؤسسة إنشاءات وبنية تحتية بمعايير عالمية، ملتزمة 
بالجودة واالنضباط ورضا العمالء والتطوير المستمر وتعزيز قيمة المساهمين. 
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QDVC aims to create a profitable local construction company based on 
international standards that will be valued by our customers and to: 

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

•	 Expand the activity in Qatar and abroad.
•	 Attract the input of local Qatari and also regional resources.
•	 Be the Preferred Construction Company for our Clients.
•	 Be the benchmark against which our competitors are measured.
•	 Adopt the latest technologies in the field of engineering, construction, operation 

and maintenance of infrastructure projects.
•	 Be a responsible corporate citizen committed to the social cause.

OUR MISSION رسالتنا

تهدف “كيو دي في سي” ألن تكون شركة إنشاءات محلية رابحة وفقَا للمعايير العالمية 
والتي ستكون محل تقدير لعمالئها: 

• تنمية فريق من المحترفين ذوي المهاراة العالية التنافسية حيث يستفيد من نقل المعرفة.
• توسيع نطاق النشاط في قطر والخارج.

• المساهمة في جذب الموارد المحلية القطرية واإلقليمية . 
• تكون شركة اإلنشاء المفضلة للعمالء. 

• تمثل المعيار التي يقاس عليه مستوى المنافسين. 
• االعتماد على أحدث التقنيات في مجال هندسة وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية. 

• نكون شركة وطنية مسؤولة وملتزمة  تجاه القضايا االجتماعية.

17
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Excellence:
We set high standards. We apply advanced technology, and we continually innovate 
and improve. We thrive on challenge and accomplishment. 

Customer satisfaction:  
We have built an agile, responsive business culture that focuses on our clients’ 
needs and provides customized solutions. 

Committed to serve Qatar: 
Through Qatarization initiatives and local projects.

Wellbeing of our employees:  
We encourage openness, teamwork, and trust. We value an inclusive culture
based on diverse backgrounds, experience, and views. 

Sustainable Development:  
We plan and act for the future, for the long-term good of our company, our 
customers, and our world.

OUR VALUES قيمنا

التميز:
 وضع معايير أداء عالية ، وتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة والحرص الدائم على االبتكار 

والتحسين. فنحن نتقدم ونزدهر بالكفاح والتحدي واإلنجاز.

رضا العمالء:
لقد قمنا ببناء ثقافة أعمال فعالة تركز على االستجابة الحتياجات عمالئنا وتقديم حلول حسب 

الطلب.

التزامنا  بخدمة دولة قطر:
من خالل مبادرات ومشاريع التقطير.

رفاهية موظفينا: 
تشجيع االنفتاح والعمل الجماعي والثقة  وتعزيز الثقافة الشاملة التي تقوم على خلفيات وخبرات 

ورؤى متنوعة. 

التنمية المستدامة:
 التخطيط  للمستقبل والعمل من أجله، من أجل مصلحة شركتنا وعمالئنا وعالمنا على المدى البعيد. 
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KEy FIGURES

إجمالي اإليرادات ) متضمنة الحصة في المشاريع   1,600.54
المشتركة وليست موحدة على أساس مناسب كما في 

البيانات المالية بالمليون ريال قطري(

623.6  صافي النقد
)بالمليون ريال قطري( 

107.8 األرباح )بالمليون ريال قطري( 

2988 مجموع القوى العاملة

 أرقام هامة

Total turnover (including share of joint 
–venture revenue not consolidated on 
proportionate basis in the financial 
statements in million Qatari Riyals)

1,600.54  

Cash & Bank balance 
in million Qatari Riyals

623.6

Profit in million Qatari Riyals  107.8

Total workforce 2988
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QDVC’S RESPONSIBILITIES
مسؤوليات “كيو دي في سي”
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SUSTAINABLE DEVELOPMENTالتنمية المستدامة

From January 2013…
 من يناير 2013 ...

24
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… To December 2013
... إلى ديسمبر 2013 

1. Integration of QHSE issues in the monthly SD newsletter issues,

2. Blood donation campaigns in LRT,

3. Participation in several sport events and tournaments,

4. SD newsletter articles raising the awareness of QDVC staff on sustainability issues,

5. Participation in Women’s Day conference,

6. Climate change workshops at schools as post COP 18 commitment,

7. Launch of the recycling programme at the French Bonaparte School,

8. Launch of tire pressure checking campaign during the World Environment Day,

9. Hosting round table discussion workshops in the construction sector,

10. QDVC volunteerism rewarded by Qatar Green Building Council,

11. Introduction of external visits and field trip for QDVC employees,

12. Increase of Qatarization rate (compared to year 2012),

13. VCGP special innovation prize awarded to LRT (Light Railway Transit) project,

14. 1st Lusail City Green Prize awarded to LUCP (Lusail Undergroung Car Parks),

15. QDVC receives the National Human Rights Committee Award and Certificate,

16. Participation at the CSR Qatar 2013 summit,

إدماج مسائل الجودة والصحة والسالمة والبيئة في أعداد نشرة التنمية المستدامة الشهرية،   .1

حمالت التبرع بالدم في مشروع  خط سكك الحديد الخفيفة لمدينة لوسيل،    .2

المشاركة في العديد من مسابقات الرياضية والبطوالت،  .3

مقاالت في نشرة التنمية المستدامة لتوعية موظفي “كيو دي في سي” بمسائل االستدامة،  .٤

المشاركة في مؤتمر اليوم العالمي للمرأة،  .٥

 ،COP18 إقامة ورش عمل عن تغير المناخ في المدارس كأحد التزامات مؤتمر  .٦

إطالق برنامج إعادة التدوير في مدرسة بونابرت الفرنسية،  .٧

إطالق حملة فحص ضغط الهواء في اإلطارات خالل اليوم العالمي للبيئة،  .٨

استضافة ورش عمل إلجراء مناقشات حول قطاع البناء والتشييد،  .٩

تم مكافأة “كيو دي في سي” على عملها التطوعي من طرف مجلس قطر للمباني الخضراء،  .10

القيام بزيارات خارجية ورحالت ميدانية لموظفي “كيو دي في سي”،  .11

زيادة معدل التقطير )مقارنة بعام 2012(،  .12

منح جائزة االبتكار الخاصة لفينشي لإلنشاءات لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل،  .13

منح جائزة لوسيل الخضراء األولى إلى مشروع مواقف السيارات )لوسيل(.   .1٤

حصول “كيو دي في سي” على جائزة وشهادة من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،  .1٥

المشاركة  في قمة المسؤولية االجتماعية للشركات لقطر 2013،  .1٦
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OUR ENVIRONMENTAL 
ACHIEVEMENTS

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 blue drums as 
protective barriers which were used by the traffic management team. 

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 3 LRT reed beds in Lusail, the LRT team prepared 
a feasibility study that will help other project’s to install similar or in a larger scale red beds.

In November 2013, QDVC’s Lusail Car Parks project was  
endowed with the first Lusail Green Award in recognition of its 
excellence in environmental management and green campaigns 
in the frame of overall sustainable development.

Over the past 4 years QDVC started calculating its car fleet CO2 
production which was financially compensated, moreover, we 
were looking for an opportunity to initiate a carbon sequestration 
project in Qatar. 

Regarding waste management, QDVC went one step further 
and inaugurated the recycling programme of the French  
Bonaparte school, by providing the school with 6 wooden cab-
inets of 18 bins in total where the kids can segregate paper/
cardboard, plastic and general waste. Recycling is a driver on  
sustainability in QDVC so in every site but also on our labour 
communities  we’ve managed to send to local recycling  
companies, waste products such as e-waste, tiffin food  
carriers, coolers and crashed aerosol cans, thanks to the new 
aerosol recycling system introduced in SPP (the Sheraton 
Park Project).
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إنجــازاتـنــا البيئـيــة 

في نوفمبر 2013، حصل مشروع لوسيل لمواقف السيارات لـ “كيو دي في سي” على جائزة لوسيل 
الخضراء األولى تقديرًا لجهودها في مجال التنمية المستدامة لعام 2013.

علــى مــدى أربــع ســنوات الماضيــة بــدأت “كيــو دي فــي ســي” فــي حســاب نســبة إنبعــاث ثانــي أكســيد 
ــة  ــن فرص ــث ع ــا نبح ــًا وكن ــاج مالي ــذا اإلنت ــض ه ــم تعوي ــياراتها، وقد ت ــطول س ــن أس ــج ع ــون النات الكرب
ــوة  ــاذ الخط ــن اتخ ــا م ــام 2012 تمكن ــة ع ــول نهاي ــة قطر. وبحل ــي دول ــون ف ــزل الكرب ــروع ع ــدء مش لب

ــي. ــب المحل ــون الطحال ــزل كرب ــروع ع ــن مش ــى م األول

نحن نشجع إعادة استخدام النفايات وندعم بنشاط تحويل أنواع مختلفة من النفايات، مثل نفايات 
الخشب من مواقع الدفان. وخير مثال على ذلك هو إعادة استخدام البراميل الزرقاء كحواجز وقائية 

والتي كان يستخدمها فريق إدارة المرور.

إن المشتريات الخضراء هي مفهوم جديد بدأنا  في تنفيذه في مواقعنا ومقراتنا ، وهو عبارة 
عن إجراء سيساعدنا في شراء منتجات ، خدمات وأعمال مع التقليل على التأثير البيئي طوال حياة 

المنتجات . 

ــة  ــة الخفيف ــكك الحديدي ــط الس ــق خ ــد فري ــيل، أع ــروع لوس ــب بمش ــاط القص ــر بس ــاح تطوي ــد نج بع
ــذه. ــى تنفي ــرى عل ــاريع األخ ــاعد المش ــد تس ــدوى ق ــة ج دراس

فيمــا يتعلــق بــإدارة النفايــات، افتتحــت “كيــو دي فــي ســي”   برنامــج إلعــادة التدويــر فــي مدرســة بونابرت 
الفرنســية وذلــك مــن خــالل تزويــد المدرســة بســتة حاويــات خشــبية بإجمالــي 18 صندوقــًا بحيــث يمكــن 

وضــع جميــع أنــواع النفايــات مــن ورق/ كرتــون وبالســتيك ونفايــات عامــة.

إن إعــادة التدويــر هــو العامــل األساســي لالســتدامة فــي “كيــو دي فــي ســي”، لــذا فنحــن نرســل مــن 
كل موقــع مــن مشــاريعنا وكذلــك مــن مســكن العمــال إلــى شــركات إعــادة التدويــر المحليــة منتجــات 
نفايــات مثــل النفايــات اإللكترونيــة وناقــالت المــواد الغذائيــة والمبــردات وعلــب األيروســول المحطمــة 
وذلــك بفضــل نظــام إعــادة تدويــر علــب األيروســول الجديــد الــذي تــم إدخالــه علــى مشــروع الشــيراتون.
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إنجازاتنا االجتماعية والمدنية
OUR SOCIAL AND CIVIC ACHIEVEMENTS

On November 2013, QDVC was awarded an appreciation certificate given by the 
National Human Rights Committee (NHRC).  
 
This prize rewards the efforts of the company on promoting Corporate Social 
Responsibilities initiatives in labour communities and raising awareness and 
sharing best practices and the promotion and protection of human rights.

At QDVC we recognise that the well-being of our 2,988 employees and their 
families, coming from 53 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 like blood donations. 

Beyond our internal responsibilities, QDVC is always involved in society events 
and happenings. From organizing family days and company anniversaries with the 
family of the QDVC employees, to solidarity and humanitarian offers to people in 
great in all over the world where help is needed.

حصلــت “كيــو دي فــي ســي” فــي نوفمبــر عــام 2013 علــى شــهادة تقديــر مــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان، وتعتبــر هــذه الجائــزة اعترافــًا عــاداًل بإنجازاتنــا وميــزة لموظفــي “كيــو دي فــي ســي”، كمــا 
تشــجع جميــع جهودنــا علــى جعــل مواقــع العمــل أمثلــة ونمــاذج لالنضبــاط واحتــرام حقــوق اإلنســان.

نحــن نــدرك فــي “كيــو دي فــي ســي” بــأن رفاهيــة موظفينــا البالــغ عددهم 2,988 وأســرهم القادميــن 
مــن 53 دولة مختلفــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى قدرتهــم ودافعهــم فــي العمل، وبالتالــي فإننــا 

ــدم. ــرع بال ــل التب ــركة مث ــا الش ــي تنظمه ــداث الت ــن األح ــد م ــي العدي ــاركة ف ــى المش ــجعهم عل نش

وبصــرف النظــر عــن المســؤوليات الداخليــة ، تشــارك “كيــو دي فــي ســي”  دائمــًا فــي المناســبات واألحــداث 
المجتمعيــة مــن بينهــا  تنظيــم يــوم األســرة واالحتفــال بتاريــخ تأســيس الشــركة باإلضافــة إلــى التضامــن 

مــع كل مــن يحتــاج المســاعدة فــي جميــع أنحــاء العالــم وتقديــم المســاعدات اإلنســانية لهــم.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITy

Last year we continued investing across the  
company to improve our sustainability 
performance. 
 
A six-month programme of restructuring 
resulted in a core team with responsibility 
for driving a sustainability programme with 
our internal and external stakeholders. 
The new team created a corporate social 
responsibility (CSR) framework with 37 
criteria that will enable us to meet the 

industry’s increasing legislative and reputational CSR challenges. 2010 was the 
first year we began reporting our CSR performance, in the form of an external 
sustainability report and in 2011 we have had accurate data to begin benchmarking our 
performance. More than 4 pick-up trucks full of donations from the QDVC employees 
and Bonaparte school were dispatched through the Embassy of Philippines to the 
Yolanda typhoon disaster victims.

On March 2013 QDVC participated in an event about Women in Sustainable Design 
where we presented the role of women in the construction sector. In a sector which is 
mainly male dominated, QDVC’s percentage of women is reaching 13%.

QDVC is actively supporting sport activities. Last year more than 4 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.

المسؤوليات االجتماعية 

لقد واصلنا في العام الماضي االستثمار لتحسين عوامل االستدامة ، وأسفر برنامج إعادة الهيكلة إلى 
تشكيل فريق يتولى مسؤولية نشر برنامج االستدامة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية. وقد 

وضع الفريق الجديد هيكل للمسؤولية االجتماعية للشركة يتكون من 37 معيارًا سيمكننا من مواجهة 
تحديات المسؤوليات االجتماعية  المتزايدة في مجال البناء. وكان عام 2010 أول عام نعد فيها تقريرًا عن أداء 

المسؤولية االجتماعية لشركتنا في شكل تقرير استدامة خارجي، وفي عام 2011 كان لدينا بيانات دقيقة 
لبدء عملية قياس أدائنا.

وقد تم إرسال أكثر من 4 شاحنات بيك اب محملة بالتبرعات من موظفي “كيو دي في سي” ومدرسة 
بونابرت عبر سفارة الفلبين إلى ضحايا إعصار يوالندا الكارثي.

شاركت “كيو دي في سي” في مارس 2013 في حدث خاص بالمرأة في التصميم المستدام حيث عرضنا 
دور المرأة في قطاع البناء والتشييد، وفي هذا القطاع الذي يسيطر عليه الذكور وصلت نسبة العمالة من 

اإلناث في “كيو دي في سي” إلى نسبة ٪13.

تواصل “كيو دي في سي” دعمها الفعال لألنشطة الرياضية، وعقدت في العام الماضي أكثر من 4 أحداث 
رياضية رئيسية  خالل اليوم الرياضي القطري، حيث شارك موظفو “كيو دي في سي” بنشاط وكانوا قدوة 

للجميع من خالل تعزيز أهمية الرياضة على المستوى الوطني.

31

التقرير السنوي ٢٠١٣  كيو دي في سي



CONCRETE 61% 
 خرسانة مسلحة 

STEEL 19%

ELECTRICITY 1%
كهرباء

GAZOIL 11%
ديزل

GLOBAL PERSONNEL
TRANSPORTATION 3%
نقل العمال

EQUIPMENT 
DEPRECIATION 2%
استهالك المعدات

PETROL 3%
وقود

حديد صلب

QDVC CO2 RESULTS 2013
 نتائج ثاني أكسيد الكربون لشركة “كيو دي في سي”  لعام 2013
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For the year 2013 (period January – December 2013), the total emissions produced were 
196,235 tonnes of CO2 equivalent representing 122 gr of CO2 equivalent per QAR of turnover, 
reduced by 5% in comparison with 2012.

أرقام هامة الخاصة بالبيئة

ENVIRONMENT KEy FIGURES

بلغت إجمالي نسبة االنبعاثات الصادرة في عام 2013 )الفترة من يناير إلى ديسمبر 2013( 196,235 طن من 
ثاني أكسيد الكربون المعادل 122 غرام من ثاني أكسيد الكربون المعادل للريال القطري، ولقد إنخفضت 

نسبة اإلنبعاث 5 مقارنة بعام 2012. 
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FOOD  

 - ALGINATES 

 - AMINO ACIDS

 - FATTY ACIDS

COSMETIC INDUSTRY

WASTE WATER
TREATMENT

QDVC waste recycled from January until December 2013 

Waste category Volume 
(m3) 
الحجم
)متر مكعب(

Weight 
(tn) 
الوزن )طن(

Paper/Cardboard 490 10.2

Plastic 341 7.2

Metal scrap - 1,017

Used oil 3.4 -

E-waste - 2

Total 834.4 1,036

الطعام

األمالح الجينية
األحماض األمينية 

األحماض الدهنية 

صناعة مستحضرات التجميل 

معالجة مياه الصرف 

الطاقة الشمسية 

الورق / الكرتون

البالستيك

نوع النفايات

الخردة المعدنية

الوقود المستخدم

النفايات اإللكترونية

المجموع

النفايات المعاد تدويرها خالل عام 2013
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أرقــام خـاصــة بالبيـئــة

Over the last year 5,964 tonnes of CO2 produced by QDVC car fleet were being compensated. 
QDVC made the first step to initiate an algae carbon sequestration project in Qatar.  
Next step is to proceed with a pilot project of algae cultivation with laboratory experiments. 

Instead of sending all our waste into the landfill, QDVC managed to recycle around 834 m3 
and 1,036 tonnes of waste, such as:   
Used oil, paper/cardboard, plastic, e-waste and metal scrap.

ENVIRONMENT KEy FIGURES

PAPER/ CARDBOARD

40.87%

PLASTIC

58.72%

USED OIL

0.41%
الزيوت المستعملة الورق / الورق المقوى

البالستيك

Percentage of recycling per volume (m3)

 على مدار العام المنصرم تم تعويض نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات التابعة لشركة
الـ ““كيو دي في سي”  والتي بلغت 5,964 طن ثاني أكسيد الكربون، وأطلقت “كيو دي في سي”  أول مشروع 

احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الطحالب في قطر. ومن المقرر أن ُتستأنف الخطوة الثانية بمشروع 
تجريبي لزراعة الطحالب عن طريق االستعانة بالتجارب المعملية.

 وبداًل من وضع كافة النفايات في األماكن المخصصة لتجميع القمامة، تمكنت شركة
“كيو دي في سي” من إعادة تدوير ٨3٤ متر مكعب و1,03٦ طن من النفايات، على غرار :

الوقود المستخدم والورق والكرتون ونفايات البالستيك والنفايات اإللكترونية والخردة المعدنية.

 نسبة إعادة التدوير بالمتر مكعب 
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Converting the above figures in tangible examples, we realize the huge impact that  
recycling can have on our environment. During 2013, QDVC managed to save: 

•	 840 trees from being cut,
•	 9,533 m3 of landfill space which is the volume of 23 houses,
•	 1,580,800 liters of fresh water which is almost 3/4 the volume of an Olympic size swimming pool,
•	 390,647 kWh, or 136 years having 42’’ plasma television switched on, or 24 years of electricity 

production for an average Qatari household,
•	 87,528 liters of fuel which can be a distance of 875,280 kilometers with an average car
•	 (10lt/100km fuel consumption), or 87 times the return road trip from Doha to Paris.

On the event of the World Environment Day QDVC decided to record its environmental performance by 
checking their employees’ tire car pressure. More than 150 cars and 600 car tires were checked. 
The drivers were informed about the necessity to check frequently their tire pressure for safety and 
sustainability reasons.

The LRT project implemented a recycling circuit for the water. The curing area is located on a sloped 
blinding platform which allows the water to flow on a gutter and then to a sedimentation pit. The water is 
then filtered and pumped from the pit to the curing water tank to be re-used. Like that the water 
consumption for curing was reduced up to 60%.

In Lusail, we introduced two years ago 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. 18 trucks of 
crushed concrete in an area of 800m2 was reused for our labour communities in Umm Birka.

By the end of 2013 QDVC managed to send for recycling more than 2 tons of e-waste mainly used 
cartridges, toners, old electronic appliances and batteries. The e-waste was sent to a licensed waste 
treatment company.

Second year since the introduction of the three waste bin collection system (plastic, paper/cardboard 
and general waste) we managed to segregate and collect from our Head Offices more than 5.8 tonnes of 
waste. Around 3.4 tonnes were the paper and cardboard and 1 ton of plastic waste were sent to  
recycling. A staggering 76.7% of our total office waste was easily diverted from landfilling and sent 
directly to the local recycling companies.

ENVIRONMENT KEy FIGURES
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METAL SCRAP
98.12%

0.69%
0.99% PLASTIC
PAPER/ CARDBOARD

E-WASTE
0.20%

الورق / الورق المقوى

البالستيك

النفايات ا
لكترونية

الخردة المعدنية

Percentage of recycling 
per weight (tn)

أرقام هامة الخاصة بالبيئة

إذا قمنا بتحويل األشكال الموضحة أعاله إلى أمثلة ملموسة سندرك ما لعمليات التدوير من تأثير 
كبير على بيئتنا، ففي عام 2013 تمكنت شركة “كيو دي في سي” من:

إنقاذ 840 شجرة من القطع.  •  

الحفاظ على مساحة من الردم تصل إلى 9,533 متر مكعب بحجم 23 منزل.  •  

الحفاظ على 1,580,800 لتر من المياه العذبة التي تمثل تقريبًا 3/4 حجم حوض السباحة      •  
    األولمبي. 

الحفاظ على 390,647 كيلو وات أو 136 عامًا لتشغيل تليفزيون بالزما مقاس 42 بوصة أو 24 عامًا     •  
    من إنتاج الكهرباء الالزمة لألسرة القطرية.

الحفاظ على 87,528 لتر من الوقود الذي يكفي لقطع مسافة 875,280 كم بالسيارة العادية     •  
    )10 لتر/100 كم الستهالك الوقود( أو السفر 87 مرة إلى باريس. 

قررت شركة “كيو دي في سي” بمناسبة يوم البيئة العالمي بدء أعمالها البيئية بفحص ضغط إطارات سيارات 
الموظفين، هذا وقد تم فحص أكثر من 150 سيارة و600 إطار وتم إبالغ السائقين بأهمية فحص ضغط اإلطارات 

باستمرار ألغراض السالمة والحماية.

قام مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بإنشاء نظام إلعادة تدوير المياه، حيث توجد منطقة المعالجة 
على منصة منزلقة تسمح بتدفق المياه إلى البالوعة ومن ثم إلى حفرة الترسيب ويتم عندئٍذ تنقية المياه 

وضخها من الحفرة إلى خزان المياه المعالجة لُيعاد استخدامها من جديد، األمر الذي ساهم في تخفيض 
. نسبة استهالك المياه بنسبة 60

قدمنا في مشروعنا بلوسيل فكرة تكسير فضالت الخرسانة وإضافتها إلى المواد التي يمكن ان تستخدم في 
أعمال الردم أو التعبئة المؤقتة للطرق، مواقف السيارات ومنصات المكاتب، حيث تم استخدام 18 شاحنة من 

 الخرسانة المسحوقة في منطقة تبلغ مساحتها 800 متر مربع لكي يتم استعمالها في مسكن العمال
بأم بركة. 

 بنهاية عام 2013، تمكنت شركة “كيو دي في سي” من إرسال ما يزيد عن طنين من النفايات اإللكترونية 
المستخدمة ، وخاصة الخراطيش، مواد الحبر، واألجهزة اإللكترونية القديمة حتى ُيعاد تدويرها، علمًا بأنه قد 

تم إرسال النفايات اإللكترونية هذه إلى شركة معتمدة لمعالجة النفايات.

 تمكنا للسنة الثانية من تقديم نظام الصناديق الثالثة لتجميع القمامة، )القمامة البالستيكية والورقية 
والكرتون وكذلك القمامة العامة( من جمع ما يزيد عن 5,8 طن من النفايات من مكاتبنا الرئيسة، وقد تم 
إرسال ما يقرب من 3.4 طن من القمامة الورقية والكرتون و 1 طن من قمامة البالستيك لكي ُيعاد تدويرها، 

والجدير بالذكر أنه قد تم نقل نسبة كبيرة من النفايات المكتبية الخاصة بنا بسهولة من مواقع تجميع 
القمامة وإرسالها مباشرًة إلى الشركات المحلية إلعادة التدوير.

نسبة إعادة التدوير بالوزن ) طن( 
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أهـدافـنـــا لسنـــة 2014

The SD 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, and waste management  
      and carbon footprint.

OUR TARGETS FOR 2014

CO2

المحافظة على المياه

ENVIRONMENTAL TRAINING 
1000 WORKING HOURS

      التدريب البيئي
     1000 ساعة عمل

WASTE MANAGEMENT 
 RECYCLING OF CONSTRUCTION AND 

WASTE

CARBON PRODUCTION 
GRAMS OF CO2 / 
QAR TURNOVER

إنتاج الكربون
م3 من المياه/ غرام من ثاني أكسيد الكربون/ ر.ق

1000 ساعة عمل

سيضع قسم التنمية المستدامة اإلجراءات الالزمة للحد من التأثيرات البيئية للشركة من خالل:

اإلدارة الفعالة لنفايات الشركة  •

التركيز على المشتريات الخضراء من السلع والخدمات  •

تحسين إدارة سيارات الشركة   •

تعزيز تقنيات التنظيف   •

تطبيق إدارة المخاطر البيئية  •

توعية موظفيها والسكان المحليين بمسائل االستدامة المختلفة مثل المحافظة على  • 
المياه وإعادة التدوير وتغير المناخ.... الخ

وضع مؤشرات األداء الرئيسية للسيطرة ومراقبة الموارد الحيوية مثل استهالك المياه والتدريب   •
البيئي وإدارة النفايات  وانبعاثات الكربون.

%

WATER CONSERVATION 
m3 of water /

1,000 working hours

إعادة التدوير  
 إعادة تدوير  من نفايات اإلنشاء والنفايات 

المكتبية
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مؤشرات التنمية المستدامة واألهداف الموضوعة

Indicators Unit Target 
2013

Target 
2012

Released 
2013

Released 
2012

Released 
2011

Released 
2010

Water 
Consumption

m3 / 1,000 
working hours 8 8 4.5 6.82 5.2 8.2

CO2 production gr of CO2 / QAR 
turnover 130 130 122.6 129.4 122 153

Environmental 
training

training hours/ 
1,000 working 
hours

1 1 0.8 0.91 - -

Recycling rate 
per volume % 6 - 4.8 5.8 - -

Recycling rate 
per weight % 99.8 - 99.9 99.5 - -

محصلة 
عام 2010

محصلة 
عام 2011

محصلة 
عام 2012

محصلة 
عام 2013

 هدف
عام 2012

 هدف
عام 2013 الوحدة المؤشرات

8.2 5.2 6.82 4.5 8 8 م 3 / 1,000 
ساعة عمل استهالك المياه

153 122 129.4 122.6 130 130
غرام من ثاني 

أكسيد الكربون/ 
بالريال القطري 

إنتاج ثاني أكسيد 
الكربون 

- - 0.91 0.8 1 1 ساعات التدريب/ 
1.000 ساعة عمل التدريبات البيئية

- - 5.8 4.8 - 6 ٪ معدل إعادة التدوير 
بالحجم

- - 99.5 99.9 - 99.8 ٪ معدل إعادة التدوير 
بالوزن

SD INDICATORS & TARGETED OBjECTIVES
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Safety first. Second Nature. 

QDVC continues to build a culture where putting safety first is second nature. For seven years we’ve worked 
with our clients, consultant and supply chain to perform and deliver high quality projects  while 
ensuring that it is simply unacceptable for people to get injured on our worksites. The safety of our people 
and the projects we deliver comes first. We are challenging ourselves and our project partners to create and  
maintain world-leading, safe and healthy workplaces. To make sure our people go home safe and healthy at 
the end of the day.

In 2013, QDVC adopted series of concepts and training developed and launched by 
French shareholder VINCI Construction. Among them is Behaviour Based Safety (BBS). 
In order to anchor the employees’ commitments for safety in the company’s culture, 
a series of internal training programmes based on behaviour “BBS” designed to improve 
safety awareness and make safe  behaviour and workplace part of work culture have 
been launched in 2013.  
 
Managing Safety: a safety program designed and developed for managers and  
supervisors to help them effectively manage their teams’ health and safety. It’s in fact a 
new approach to health and safety training, which provides the general knowledge and 
understanding required, to manage key elements of health and safety on site.  
Two sessions have been organised in 2013 for QDVC’s managers and top managers.

SAFETy
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السالمة

السالمة أواًل.

تواصل “كيو دي في سي” بناء ثقافة تكون فيها السالمة من أولوياتها. عملنا منذ السبع سنوات  الماضية مع عمالئنا 
والمستشارين لتنفيذ وتسليم مشاريع ذات جودة عالية مع ضمان عدم قبول إصابة أي من عمالنا في مواقع العمل ، 

فسالمة عمالنا والمشاريع التي ننفذها يأتي في المقام األول. نحن نتحدى أنفسنا وشركاءنا إلنشاء والحفاظ على أماكن 
عمل آمنة وصحية وذلك لضمان عودة عمالنا إلى ديارهم آمنين في تمام الصحة نهاية اليوم.

تبنت “كيو دي في سي” في عام 2013 سلسلة من المفاهيم وبرامج التدريب التي وضعها 
المساهم الفرنسي فينشي لإلنشاء من بينها: السالمة القائمة على السلوك (BBS) من أجل 

ترسيخ التزامات الموظفين بمعايير السالمة في ثقافة الشركة،  شرعت “كيو دي في سي” في 
عام 2013 بتقديم سلسلة من برامج تدريب قائمة على السلوك هدفها تحسين الوعي بالسالمة 

وجعل السلوك اآلمن ومكان العمل جزءًا من ثقافة العمل.

إدارة السالمة : تم تصميم ووضع برنامج »إدارة السالمة« للمدراء ومسؤولي األقسام 
لمساعدتهم على إدارة فرقهم والحفاظ على صحتهم وسالمتهم، وهو في الواقع نهٌج 

جديٌد في التدريب في مجال الصحة والسالمة ويقدم المعرفة العامة والتفهم الالزم إلدارة 
عناصر الصحة والسالمة الرئيسية في الموقع. تم تنظيم دورتين في عام 2013 لمديري وكبار 

مديري “كيو دي في سي”.
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SAFETyالسالمة

 
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. 

In December 2013, AFNOR granted QDVC the first follow-up audit for continuation of certification.

“(A)live on Site” is a safety awareness programme intended for project 
staff, whether local or expatriate. The aim is to raise awareness of risky 
behaviors and create safety reflexes in each participant. One session was 
held in 2013 for LRT, LUCP & SPP projects.

Objectives and results: 

Frequency Rate = Number of lost time Accidents x 1,000,000 / Total number of hours worked
Targets for 2013: 1.20 Results in 2013: 0.87
Severity Rate = Number of Days Lost x 1,000 / Total number of hours worked
Targets for 2013: 0.02 Results in 2013: 0.036

»الحيــاة فــي الموقع« هــو برنامــج توعيــة بالســالمة مخصــص لموظفــي المشــاريع ، يهــدف إلــى 
توعيــة الســلوكيات الخطيــرة وخلــق ردود فعــل آمنــة لــكل مشــارك. وقد تــم عقــد دورة واحــدة 
فــي عــام 2013 فــي مشــاريع خــط ســكك الحديــد الخفيفــة بمدينــة لوســيل وموقــف الســيارات 

تحــت األرض ومشــروع حديقــة الشــيراتون. 

كما تم مكافأة جهودنا الدؤوبة مرة أخرى من هيئة إصدار الشهادات المعترف  بها دوليًا )AFNOR( التي سلمت 
شهادة لـ “كيو دي في سي” في ديسمبر من عام 2012 في ثالثة قطاعات رائدة: نظم إدارة الجودة  األيزو 9001: 2008، 

أنظمة اإلدارة البيئية األيزو 14001: 2004، ومنظمة العمل الدولية والصحة والسالمة المهنية: 2001 ، »المبادئ التوجيهية بشأن 
نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين«. باإلضافة إلى هذه الشهادات الثالثة التي تم الحصول عليها من قبل أربع 

سنوات، حيث حصلت “كيو دي في سي”  على OHSAS 2007 -18001 وهي شهادة عن الصحة وإدارة السالمة المهنية. 

ففي ديسمبر 2013، قدمت هيئة افنور لكيو دي في سي أول مراجعة إلصدار الشهادات.

األهداف والنتائج:
 معدل التكرار = عدد حوادث مضيعة الوقت x 1,000,000 / إجمالي عدد ساعات العمل

أهداف لعام 2013: 1.20 نتائج عام 2013: 0.87
معدل الخطورة = عدد األيام الضائعة x 1,000 / إجمالي عدد ساعات العمل

أهداف عام 2013: 0.02 نتائج عام 2013: 0.036
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2007 34
482

673
1,644

1,650
2,277

2,988

2008
2009
2010
2011
2012
2013

FEMALE
2,824ذكر

MALE 
164أنثى

الموارد البشرية

Our workforce report for 2013 showed an increase in recruitment offers and 
employee numbers and we also increased the opportunities for work placements. 
Our employee engagement plan will continue in 2014 focusing on four key themes: 
employee wellbeing, work-life balance, reward and recognition and career  
development. We have continued to invest in our employee benefits, remuneration 
and learning and development programs and we are looking at ways to assist our 
employee work-life balance. We believe these programs demonstrate our  
continued commitment to improve and enhance our employee benefits at a time 
when our competitors are cutting salaries and training budgets. Our strategic 
human resource objectives are focused on ensuring to retain, recruit and engage 
the very best people and that they have industry-leading systems and processes at 
their disposal to do the best possible job for our clients.

HUMAN RESOURCES

أوضح تقرير القوة العاملة لعام 2013 وجود زيادة في عروض التوظيف وعدد الموظفين، فخطة 
“كيو دي في سي”  للعمل ستواصل لعام 2014 وهي معتمدة على 4 عناصر رئيسية أال وهي : رفاهية 

الموظفين ، التوازن بين العمل والحياة الشخصية والمكافأة والتقدير والتطور المهني. لقد واصلنا في 
دعم استحقاقات ومكافآت الموظفين وتدريبهم ونتطلع دومَا إلى مساعدة موظفينا في الموازنة 

بين العمل والحياة، ونحن على يقين أن هذا البرنامج إثباتًا اللتزامنا بتحسين وتعزيز استحقاقات 
الموظفين في الوقت الذي يقوم فيه منافسونا بتخفيض الميزانيات المخصصة لألجور والتدريب. إن 

أهداف مواردنا البشرية اإلستراتيجية ترمي إلى التأكد من توظيف العمالة التي تتسم بالكفاءة العالية 
والتي يتم وضع األنظمة الرائدة في مجال الصناعة تحت تصرفها حتى تتمكن من تقديم أفضل 

الخدمات لعمالئنا.

QDVC 2013
TOTAL NATIONALITIES

  في كيو دي في سي ٢١٠٣
عدد الجنسيات 

2988 TOTAL EMPLOYEES

QDVC MANPOWER 2013 HO & PROJECTS

2013 LABOUR RECRUITMENT
 توظيف العمالة

Labour Recruitment 2013

2013 STAFF RECRUITMENT 
نسبة التوظيف في كيو دي في سي في ٢٠١٣

331

HO 49
85

53
3

0
16

10
115

SPP
LRT

DIRE
PS70
LUCP
GRCC

DOHA METRO

TOTAL

SPP
945

HO
302

LUCP
175

LRT
1314

ERITREA
31

GRCC
4

PS70
10

 DOHA
METRO

207

RECRUITED
تم توظيف

INTERVIEWED / TESTED
تم اختبار

1450 764

  القوى العاملة بكيو دي في سي في ٢٠١٣

yEARLy MANPOWER COUNT
 عدد القوى العاملة سنويَا

QDVC 2013 GENDER RATIO
نسبة الجنسين بـ “كيو دي في سي”  في عام 2013 
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QDVC 2013
TOTAL NATIONALITIES
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  القوى العاملة بكيو دي في سي في ٢٠١٣

CATEGORY                      COUNT
STAFF 1167

LABOR 1821
TOTAL 2988

الفئة العدد
الموظفين

العمال
المجموع
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QATARIzATIONالتقطير

More specifically, QDVC aims at recruiting Qatari talents, through a dedicated  
Qatarization Department created early 2013. The Qatarization team is in charge of the 
recruitment, training, motivation, retention and career development of Qataris within 
the company. They are committed to encouraging the development of Qataris to become 
the future generation of leaders, engineers and skilled professionals. We believe that 
the success of a Qatarization strategy depends on a structured, comprehensive and 
holistic approach. For this reason, we have developed several initiatives that help us 
recruit and train Qatari nationals. Through these initiatives, QDVC has the opportunity 
to experience a fast-paced, dynamic environment, where they work alongside local and 
international talent and across various segments of the construction sector to enhance 
their skills and knowledge.

Increasing the number of Qataris in regular role:  
We are identifying existing skills and knowledge gaps and are seeking to attract and 
retain the brightest and best Qatari talent, giving Qatari employees the opportunity to 
maximize their potential. 

Qatarization trainee programme:  
This programme recruits and trains graduate nationals and aims to develop a team of 
professionals highly proficient in all areas of our business.

Internship programme:  
We offer summer internships (varying from two to ten months in length) aimed at 
attracting some of the best students to QDVC. 

International internship programme:  
We offer internships with a domestic or international subsidiary.

تتطلــع شــركة “كيــو دي فــي ســي” إلــى توظيــف المواهــب القطريــة بمســاعدة قســم التقطيــر الــذي تــم 
ــتعمال  ــز واس ــب وتحفي ــف وتدري ــؤولية توظي ــر بمس ــق التقطي ــع فري ــام 2013، يضطل ــع ع ــي مطل ــاؤه ف إنش
العمالــة القطريــة العاملــة لــدى الشــركة وتطويــر أدائهــا المهنــي، فالفريــق مســؤواًل عــن تطويــر أداء العمــال 

القطرييــن ليصبــح الجيــل القــادم مــن القــادة والمهندســين والمهنييــن ذوي الخبــرة.

نحــن علــى يقيــن بــأن نجــاح فكــرة التقطيــر تعتمــد علــى اســتخدام طريقــة هيكليــة شــاملة، ولهــذا الســبب 
قمنــا بإطــالق العديــد مــن المبــادرات التــي تســاعدنا فــي تعييــن المواطنيــن القطرييــن وتدريبهــم.

إن مثــل هــذه المبــادرات ســتمنح شــركة “كيــو دي فــي ســي” الفرصــة الختبــار العمــل فــي بيئــة حيويــة ســريعة 
الخطــى، حيــث إنهــم ســيعملون بصحبــة مواهــب محليــة وعالميــة وعبــر العديــد مــن القطاعــات المتعلقــة 

بقطــاع البنــاء وذلــك بهــدف تطويــر مهاراتهــم ومعرفتهــم.

ــارات  ــي المه ــات ف ــاك فروق ــأن هن ــرف ب ــن نعت ــة: نح ــادة عــدد العمــال القطرييــن فــي المهــام العادي زي
والمعرفــة ونســعى لجــذب واســتعمال المواهــب القطريــة الســاطعة مانحيــن إياهــم الفرصــة لتطويــر 

ــم. أدائه

برنامــج التقطيــر للمتدربيــن: يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعييــن وتدريــب الخريجيــن مــن دولــة قطــر وكذلــك 
إلنشــاء فريــق مــن المهنييــن ذوي الكفــاءة العاليــة.

البرنامــج التدريبــي: نحــن نقــوم بتوفيــر برنامــج تدريبــي خــالل فصــل الصيــف )تتــراوح مدتــه مــن شــهرين إلــى 
عشــرة أشــهر(، ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى جــذب أفضــل الطــالب لشــركة “كيــو دي فــي ســي”.

البرنامج التدريبي العالمي: نحن نقوم بتوفير برامج تدريب لدى الشركات الفرعية المحلية والدولية
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 السنة في حقائق وصور  
yEAR IN FACTS & IMAGES
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موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

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:
•	 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 
•	 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 

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.  
 
Additional extension has been awarded to QDVC in 2013 to complete landscaping works which 
comprise 26 gardens, fitted with ground cover, trees and shrubs. More than 1600 trees,  
140 000 ground cover plants and 110 palm trees have been planted around the four car parks.

LUSAIL UNDERGROUND CAR PARKS

تقوم شركة “كيو دي في سي” ببناء 4 مواقف للسيارات في منطقة المارينا بمدينة لوسيل الجديدة الواقعة 
شمال الدوحة والتي سوف تستوعب 250,000 نسمة وسيزورها حوالي 400,000  زائر في اليوم، هذا ويعد مواقف 

السيارات األربعة هو البنية التحتية األولى المكتملة في هذه المدينة الجديدة.

يتكون المشروع مما يلي:
•  تصميم وبناء 4 مواقف سيارات تحت األرض يتكون كل موقف من ثالث مستويات.

•  250 متر طول و45 عرض و3 متر ارتفاع 150.000 متر مربع المساحة اإلجمالية للطابق. 
•  يستوعب كل موقف 560 سيارة، بمعنى 65 متر مربع لكل مساحة وقوف. 

•  توفر 4 مساحات لذوي االحتياجات الخاصة في كل مستوى. 
•  ممرات مكيفة للمشاة.

•  60 ُسّلمًا إلكترونيًا و48 ُسّلمًا متحركًا و16 مصعدًا.
•  بناء )أعمال هندسية مدنية( لـ 4 محطات فرعية بطول 36 متر وعرض 45 متر.

في عام 2011 حصلت شركة “كيو دي في سي”  على تمديد لهذا العقد لبناء أنفاق المرافق التي ستستوعب 
كابالت الكهرباء والهاتف فضاًل عن أنابيب المياه بمسافة تبلغ 1,8 كم، علمًا بأن عرض هذه األنفاق يصل إلى 12 
متر، أما االرتفاع فيبلغ 3 م. وفي عام 2012، حصل المشروع  على تمديد آخر لهذا العقد للقيام بأعمال تجميل 

الحدائق حول مواقف السيارات. 

كما أنه قد تقرر منح “كيو دي في سي” تمديد إضافي للعقد في عام 2013 لتنفيذ أعمال تجميل الحدائق، والتي 
تشمل 26 حديقة مزودة بغطاء أرضي وأشجار وشجيرات، هذا فضاًل عن عدد 1600 شجرة، 140,000 نبتة و110 نخلة قد 

تم زرعها حول مواقف السيارات األربعة.
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LUSAIL LIGHT RAILWAy TRANSIT SySTEM

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 operating lines
•	 10 underground stations + 26 at grade stations
•	 10.4 km underground + 22.7 km at-grade and elevated
•	 1 viaduct + one interchange station over Al Khor Highway
•	 1 depot for maintenance, storage operation facility,
•	 67 tramway vehicles

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 schedule. 

The next phase of the works will be comprised of the remaining areas of the scope namely  
(at grade stations, architecture, track, depot, systems, the rolling stock and power supply).  
QDVC will be leading a consortium in charge of the second phase.

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 

تقوم “كيو دي في سي” ببناء أول نظام نقل بالسكك الحديدية في قطر بمدينة لوسيل الجديدة، فهذا يعد 
تحديًا حقيقيًا حيث إنه سيتم بناء خط مترو خفيف في مدينة ليست موجودة بعد، فهو تحد يتعلق باالحتياجات 

المستقبلية للمدينة. ففي هذا  الصدد، قام العميل باختيار نظام إشراك المتعاقدين المبكر من خالل عقد 
التصميم والبناء، وهذا يعني أن تشترك “كيو دي في سي”  في المشروع منذ بدايته مع العميل مع تطوير الفكرة 

وفقَا الحتياجاته. 

يتكون المشروع مما يلي:
•  4 خطوط لتشغيل الترام

•  10 محطات تحت األرض + 26 محطة أرضية
•  مسافة 10,4 كم تحت األرض + 22,7 كم بالمستوى األرضي

•  جسر + محطة تبديل فوق طريق الخور السريع
•  مستودع للصيانة، مرفق تشغيل المخزن

•  67 عربة لخطوط الترام.

في سبتمبر من عام 2011، تم منح شركة “كيو دي في سي” العقد لتنفيذ المرحلة 2C1A التي يضم أعمال 
الهندسة المدنية في سبع محطات تحت األرض وبناء جسر على الطريق السريع الرابط بين مدينة الدوحة والجزء 

الشمالي من البالد باإلضافة إلى األعمال التمهيدية في خطوط السكك الحديدية الخفيفة وورشة الصيانة. وفي 
عام 2012، تم إحراز تقدم في أعمال تنفيذ هذه المرحلة قبل الموعد المحدد.

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المرحلة التالية من األعمال ستشمل على المراحل المتبقية )أي المحطات  فوق األرض 
واألعمال الهندسية المعمارية والممرات والمخزن ووحدات السكك الحديدية المتحركة ومولدات الطاقة. 

وستكون “كيو دي في سي”  الرائدة في الكونسورسيوم الخاص بتنفيذ المرحلة األخيرة للمشروع. 
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The contract calls for the design-construction of a landscaped park, an underground 
four-level 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). 

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 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.

SHERATON
PARK PROjECT

مشروع 
حديقة الشيراتون

ينص العقد على تصميم وبناء حديقة عامة وموقف السيارات تحت األرض مكون من أربعة طوابق، ومحطة 
فرعية بطاقة إنتاجية تبلغ 66 كيلو فولت لشركة كهرماء )شركة توليد الطاقة الكهربائية بقطر( ومحطتين 

فرعيتين بطاقة إنتاجية تبلغ 11 كيلو فولت باإلضافة إلى بناء نفق تحت طريق الكورنيش )يؤدي إلى مركز 
المؤتمرات(.

يتضمن مشروع حديقة الشيراتون من حديقة عامة ذات جودة استثنائية تبلغ مساحتها 73,000 متر مكعب، بما 
في ذلك أحواض ونافورات ومالعب األطفال والمقاهي والمطاعم، موقعه في قلب الدوحة على مقربة من 

البحر والشيراتون ، ويفصل الكورنيش بين كل من المنتزه وحي بندر الغربي الدبلوماسي والمالي.
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PUMPING STATION 70 & PUMPING MAINS

QDVC, part of an integrated joint-venture for this project with Entrepose Contracting, the MEP 
specialist and VINCI Construction Grands Projets. As Doha is being developed at overwhelm-
ing 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:

•	 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
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محطة الضخ 70 وأدوات الضخ

مع التطوير الهائل الذي تشهده الدوحة ، اضطرت الدولة إليفاء متطلبات معالجة المياه السيما 
بشمال العاصمة. وبالتالي فإن هدف المشروع هو ضخ ورفع وتوجيه مياه الصرف الصحي من 

مستوى المدخالت – 19,70 مستوى QNHD إلى + QNHD 21,00 إلى محطة المعالجة. محطة الضخ 70 
وهي محطة الضخ والرفع التي تتألف من: 

•  غرفة الشاشات )عمود أسطواني قطره 20م وعمقه 40م(
•  محطة ضخ ورافعة )عمود أسطواني قطره 40م وعمقه 40م(

•  محطة ضخ وتوجيه
•  نفق قصير قطره 2500م

•  مبنى غرفة تحكم بمحركين 
•  مبنى نظام التبريد

•  مبنى إداري
•  ورشة عمل

•  مخزن وقود
H&V مبنى مولد  •

•  أعمال األنابيب )تلبيسات األنابيب ، غرفة صمام الهواء(
•  أعمال تصميم الحدائق والمرافق المتصلة. 
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DAHLAK ISLAND RESORT, ERITREA

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 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 communities conditioning and management.
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منتجع جزيرة دهلك بإريتريا

هذا المشروع هو األول الذي تم استالمه من قبل العميل. كانت المرحلة األولى في 2010 والمرحلة الثانية في 2011، وهذا 
يثبت قدرة “كيو دي في سي”  على العمل في بيئة صعبة للغاية حيث ال توجد مياه صالحة للشرب ، ال كهرباء وال تركيبات 

لالتصاالت على الجزيرة.

 قدرة فريق العمل لدينا في الدوحة على شراء وتسليم كل ماهو مطلوب لهذا المشروع مما ُيعد إضافة كبيرة للشركة. 

سلمت “كيو دي في سي”  

•  فيالتين بحمام سباحة 
•  47 شاليه

•  نادي 
•  مقر للعاملين ، مطبخ ومغسلة

•  طرق ، شبكة مرافق وحدائق 
•  مهبط مروحيات ورصيف ميناء 

•  محطة تحلية مياه 
•  مسكن عمال مكيف وإدارة 
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QDVC, along with its joint venture partner the Portuguese Casais, 
is building the Golf and Racquet Country Club in Qatari Diar’s flagship 
project of Al Houara.

With eight tennis courts, two paddle courts (Spanish racquet game), two 
multi-purposes courts, one exterior swimming pool and a covered one, the 
amenities will offer a delightful experience to the guests of this new resort 
conveniently located in Tangier, in the North of Morocco, on the Atlantic side. 

The works started on site since the 18th of June 2013 for a 15-month 
contract. It is the second project abroad undertak by QDVC for Qatari Diar 
after the Dahlak Island Resort – Eritrea project.         

GOLF & RACQUET COUNTRy CLUB
AL HOUARA, TANGIER
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النــادي الريفــي للجولــف وكــرة المضــرب، 
الهــوارة، طنجــة، المغــرب

ببنــاء  »كاســايس«  البرتغالــي  شــريكها  مــع  بالتعــاون  ســي”  فــي  دي  “كيــو  شــركة  تقــوم 
 نــادي ريفــي للجولــف وكــرة المضــرب ضمــن مشــروع الديــار القطريــة الرئيســي المعــروف

باسم »الهوارة«.

يتضمــن المشــروع ثمانيــة مالعــب تنــس وملعبيــن لتنــس بــادل )لعبــة كــرة المضــرب اإلســبانية( 
وملعبيــن متعــددي األغــراض، باإلضافــة إلــى وجــود حــوض ســباحة خارجــي وآخــر مغطــى. 
يقــدم هــذا المشــروع كل وســائل الراحــة للــزوار لالســتمتاع بالمكــوث فــي هــذا النــادي الواقــع 

فــي مدينــة طنجــة شــمال المغــرب.

هذا وقد بدأت األعمال في الموقع بتاريخ 18 يونيو 2013 لعقد يمتد لفترة 15 شهرًا.

يعتبــر هــذا المشــروع الثانــي لكيــو دي فــي ســي علــى النطــاق الخارجــي بعــد مشــروع منتجــع 
جزيــرة دهلــك بإريتريــا الــذي تــم تنفيــذه فــي عــام 2011.
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RED LINE SOUTH

UNDERGROUND 

SCOPE OF WORK
 MUSHRIEB

MATAR / B -RING

AL KHUBAIB
AL MATAR / C-RING

AL MATAR / D-RING

AL MATAR / E-RING

AIRPORT / CITY NORTH

NDIA

NDIA RAIL TERMINAL

الخط ا�حمر الجنوبي
تحت ا�رض

نطاق العمل
مشيرب

الخبيب

المطار / شمال 

محطة المطار / الدائري الثاني 

محطة المطار / الدائري الثالث

محطة المطار / الدائري الرابع

محطة المطار  / الدائري الخامس

صالة قطار مطار حمد الدولي الجديد

مطار حمد الدولي الجديد
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مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي
DOHA METRO: RED LINE SOUTH

The Red Line South is a design and build project that has been awarded to a Joint-Venture 
comprising QDVC with 55%, the Korean company GS E&C 25% and the Qatari Company 
Al Darwish Engineering with 20%, in association with the British Atkins  
as Lead Designer. 

The scope of Red Line South contract comprises the design and construction of the under-
ground works below central Doha, including 5 underground stations, between the Msheireb 
Underground Station and the New Doha International Airport and incorporates the main 
depot and maintenance facilities, in addition to two switchboxes.

This package will approximately comprise 13.8 km twin bored tunnel at an average depth 
of 25 meters below ground level utilizing five tunnel boring machines.  The maximum depth 
point will approximately reach 50 m below ground level. The works will take five years to 
complete and involve up to 3,000 people.

This project will be accomplished with high health, safety, environment and quality  
standards aligned with the Qatar Sustainable Assessment System.

الخط األحمر الجنوبي هو مشروع مشترك يضم كاًل من شركة “كيو دي في سي” بنسبة 55 والشركة الكورية 
»جي أس إي آند سي« بنسبة 25 وشركة الدرويش لألعمال الهندسية  بنسبة 25 بالتعاون مع أتكنز البريطانية 

كشركة رائدة في مجال التصميم.

يشمل مشروع الخط األحمر الجنوبي على تصميم وبناء 5 محطات وتحويلتين منفصلتين بدءاَ من محطة 
مشيرب على طول طريق مطار حمد الدولي.

 هذا وستشتمل األعمال نفقًا مزدوجًا طوله 13,8 كم عمقه 25 متر تحت األرض باستخدام 5 حفارات أنفاق،
علمًا بأن الحد األقصى لنقطة العمق سيصل إلى 50 متر تقريبًا تحت مستوى سطح األرض.

سيتم إنجاز هذا المشروع وفق معايير عالية للصحة والبيئة والسالمة والجودة التي تتماشى مع برنامج تقييم 
االستدامة القطري.
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البيــانــات المــاليـــة 
FINANCIAL STATEMENTS
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Assets 2013 2012

Gross Amount Accum. depn Net Amount

Non-current assets  

Property and equipment 198,667 89,145 109,522 72,291

Retention receivables 17,319 17,319 17,063

Investment in joint ventures 275 275 -

Advances to suppliers and 
subcontractors 39,510 39,510 29,807

Total non-current assets 255,771 89,145 166,626 119,161

Current assets

Inventory 8,436 8,436 9,402

Accounts receivables and 
prepayments 82,341 82,341 72,365

Retention receivables 17,235 17,235 17,063

Construction work in progress 449,635 449,635 252,802

Amounts due from related parties 8,708 8,708 7,655

Cash and cash equivalents 623,582 623,582 555,409

Total current assets 1,189,937 - 1,189,937 914,696

Total assets 1,445,708 89,145 1,356,563 1,033,857

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION

(In thousands of QAR)
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2012 2013 الموجودات

صافي المبلغ مجمع اإلهالك إجمالي المبلغ

الموجودات غير المتداولة

72,291 109,522 89,145 198,667 الممتلكات والمعدات

17,063 17,319 17,319 االستقطاعات المحتجزة

- 275 275 استثمارات في المشاريع المشتركة

29,807 39,510 39,510  دفعات مالية مقدمة للموردين ومقاولي
الباطن

119,161 166,626 89,145 255,771 إجمالي قيمة الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

9,402 8,436 8,436 المخزون

72,365 82,341 82,341 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً

17,063 17,235 17,235  استقطاعات محتجزة 

252,802 449,635 449,635 أعمال قيد التنفيذ

7,655 8,708 8,708 المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة

555,409 623,582 623,582 النقد والبنود المماثلة للنقد

914,696 1,189,937 - 1,189,937 إجمالي قيمة الموجودات المتداولة

1,033,857 1,356,563 89,145 1,445,708 إجمالي قيمة الموجودات

قائمة المركز المالي الموحد

)بآالف الرياالت القطرية(
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Equity and liabilities 2013 2012

Equity 

Share capital 58,840 58,840 56,128

Legal reserve 28,063 28,063 20,899

Retained earnings 107,791 107,791 85,184

Total equity 194,694 194,694 162,211

Non-current liabilities

Advances from customers 377,863 377,863 339,703

Retention payable 31,007 31,007 26,654

Employees' end of service benefits 16,196 16,196 10,783

Total non-current liabilities 425,066 425,066 377,140

Current liabilities

Retention payable 8,953 8,953 9,238

Accounts payable and accruals 703,721 703,721 436,112

Amounts due to related parties 18,545 18,545 45,273

Income tax liability 5,584 5,584 3,883

Total current liabilities 736,803 736,803 494,506

Total liabilities 1,161,869 1,161,869 871,646

Total equity and liabilities 1,356,563 1,356,563 1,033,857

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION

(In thousands of QAR)
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2012 2013 حقوق الملكية والمطلوبات 

 حقوق الملكية

56,128 58,840 58,840 رأس المال

20,899 28,063 28,063 احتياطي قانوني

85,184 107,791 107,791 أرباح محتجزة

162,211 194,694 194,694 إجمالي حقوق الملكية

 المطلوبات غير المتداولة

339,703 377,863 377,863 دفعات مقدمة من العمالء

26,654 31,007 31,007 استقطاعات مستحقة الدفع

10,783 16,196 16,196 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

377,140 425,066 425,066 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

9,238 8,953 8,953 استقطاعات مستحقة الدفع

436,112 703,721 703,721 حسابات دائنة ومستحقات

45,273 18,545 18,545 المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة

3,883 5,584 5,584 االلتزام بدفع ضريبة الدخل

494,506 736,803 736,803 إجمالي المطلوبات المتداولة

871,646 1,161,869 1,161,869 إجمالي المطلوبات

1,033,857 1,356,563 1,356,563  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 بيان قائمة
المركز المالي الموحد

)بآالف الرياالت القطرية(
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND 
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(In thousands of QAR)

(In thousands of QAR)

2013 2012

Income
Contract revenue 1,595,150 1,176,789
Contract costs (1,350,064) (972,100)
Gross profit 245,086  204,689

Other income, net 9,363 8,865
Share of results from joint venture 275 -
General and administrative expenses (146,933) (130,475)

Profit before tax 107,791 83,079
Income tax charge (5,769) (4,170)
Income tax reimbursable by foreign partner 5,769 4,170

Profit for the year 107,791 83,079
Other comprehensive income - -
Total comprehensive income for the year 107,791 83,079

STATEMENT OF CASH FLOW

2013 2012

Net profit for the year 107,791 83,079
Depreciation 29,197 16,976
Write off of property and equipment 3,318 5,020
Share of results from joint venture (275) -
Provision for employees’ end of service benefits 6,119 4,806
Operating profit before working capital changes 146,150 109,881

Movements in working capital 62,794 122,094

Net cash generated from operating activities 208,944 231,975

Purchase of property and equipment (69,747) (34,912)
Net cash used in investing activities (69,747) (34,912)

Net movement in murabaha financing - (18,970)
Dividends paid (Net of foreign shareholder's tax) (71,024) (65,342)
Net cash used in financing activities (71,024) (84,312)

Net increase in cash and cash equivalents 68,173 112,751
Cash and cash equivalents – at the beginning of the year 555,409 442,658
Cash and cash equivalents – at the end of the year 623,582 555,409
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بيان الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل الموحد

2012 2013

الدخل
1,176,789 1,595,150 إيرادات العقود 
)972,100( )1,350,064( تكاليف العقود

 20٤,٦٨٩ 2٤٥,0٨٦ إجمالي الربح

8,865 9,363 صافي إيرادات أخري
- 275 حصة النتائج في المشاريع المشتركة

)130,475( )146,933( المصروفات العامة واإلدارية

83,079 107,791 صافي الربح قبل الضريبة
)4,170( )5,769( رسوم ضريبة الدخل

4,170 5,769 ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك األجنبي

83,079 107,791 صافي أرباح السنة
- - دخل شامل آخر

83,079 107,791 إجمالي الدخل الشامل للسنة

قائمة التدفقات النقدية

2012 2013

83,079 107,791 صافي الربح للسنة 
16,976 29,197 مصروفات اإلهالك

5,020 3,318 حذف الممتلكات والمعدات
- )275( حصة النتائج في المشاريع المشتركة

4,806 6,119 مخصصات مكافأة نهاية خدمة الموظفين
109,881 146,150 الربح التشغيلي قبل التغييرات على رأس المال العامل

122,094 62,794 التغيرات في رأس المال العامل

231,975 208,944 صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

)34,912( )69,747( شراء ممتلكات ومعدات
)34,912( )69,747( صافي التدفقات المستخدمة في االستثمار

)18,970( - إجمالي التغيرات في تمويل المرابحة
)65,342( )71,024( توزيع األرباح المدفوعة )صافي ضريبة حامل األسهم األجنبي(
)84,312( )71,024( صافي النقد المستخدم في انشطة التمويل

112,751 68,173 صافي التغيير في النقد والنقد المعادل
442,658 555,409 النقد والبنود المماثلة للنقد - في بداية العام
555,409 623,582 النقد والبنود المماثلة للنقد - في نهاية العام

)بآالف الرياالت القطرية(

)بآالف الرياالت القطرية(
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مقتطفات من البيــانــات المــاليـــة 

EXTRACTS OF THE 
FINANCIAL STATEMENT
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