


KEY FIGURES

Net Income

119 M QAR                                           
10%
Net Income increase from 2013

Revenue

1,660 M QAR                                            
(total Revenue including the share of joint venture 

not consolidated on proportionate basis in the 

financial statements)        

3.7%
Revenue increase from 2013

1,432 Staffs                                          

1,693 Workers                                          
29 Qataris                                         

QDVC Man power

3,154 Employees                                          
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صافي األرباح

119 مليون لاير قطري                                           
%10

يادة في صافي األرباح عن عام 2013 ز

اإليرادات

1660 مليون لاير قطري                                            
 الحصة في المشاريع المشتركة غير 

ً
)إجمالي اإليرادات متضمنة

الموحدة على أساس تناسبي في البيانات المالية للشركة(        

%3.7
يادة في اإليرادات عن عام 2013 ز

1432 موظف إداري                                          

1693 عامل                                          

29 موظف قطري                                         

القوى العاملة في شركة "كيو دي في سي"

3154 موظف                                          
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ANNUAL REPORT 2014 - Profile

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%).

Qatari Diar is regarded as a worldwide leader in sustainable 
real estate development and  VINCI Construction Grands 

PROFILE

Projets is recognized as one of the world’s leading design, build 
and delivery civil-engineering construction companie 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.



ية تتمثل رؤيتها في تأسيس شركة  "كيو دي في سي" هي شركة مساهمة قطر
إنشاءات محلية رابحة ومزدهرة تحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي وترتكز 

على تقديم أفضل الخدمات ذات القيمة والجودة المتميزة لعمالئها. 

يل عام 2007، وذلك من خالل  وقد تأسست الشركة بموجب قوانين دولة قطر منذ أبر
ية لالستثمار العقاري )ومقرها قطر( بنسبة 51% وشركة  الشراكة بين شركة الديار القطر

فينسي إلنشاء المشاريع العمالقة )ومقرها فرنسا( بنسبة %49.

يادة  ويرجع تميز الشركة إلى المساهمة بين الديار القطرية وهي الشركة صاحبة الر
ية المستدامة وشركة فينسي إلنشاء المشاريع  العالمية في مجال التنمية العقار

نبذة عن الشركة

 في مجال تصميم 
ً
العمالقة والتي تمثل إحدى شركات الهندسة المدنية الرائدة عالميا

 في 40 دولة على 
ً
وبناء وتسليم المباني والهياكل الهندسية وتمارس نشاطها حاليا

مستوى العالم. 

وقد أثمر التعاون بين هاتين الشركتين الرائدتين إلى إنشاء شركة "كيو دي في سي"، 
يع التنمية  التي تأسست بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات الهندسية واإلنشائية لمشار

 على جذب واستقطاب الموارد المحلية واإلقليمية.
ً

ية الضخمة عالوة العقار

ير السنوي 2014 - نبذة عن الشركة3 التقر
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

A record turnover of QAR 1,660 million QAR in 2014, an 
increase of 3.7% from the prior year 
 
I am delighted to report that 2014 was another record year for 
QDVC, both in financial performance and accomplishments 
and a large step towards Strategic Plan. QDVC, once again 
realized a record turnover  of QAR 1,660 million QAR in 2014, an 
increase of 3.7% from the prior year.  
 
2014 will be remembered as a redefining year for QDVC where 
we achieved outstanding safety and financial performance. This 
result was only made possible through the diligence, discipline 
and commitment of our team to continually improve our culture, 
strategy and procedures. 
 
The company wins number of significant projects 
 
2014 has been  a watershed year for QDVC, indeed the company 
has had a number of significant project wins, enabling us to 
maintain strong order books. The New Orbital Highway Project 
Package II awarded by Ashghal (Public Works Authority) 
to our Joint-Venture with Bin Omran, a well-established 
Qatari trading and contracting company. The 47 km highway  
stretching from Salwa Road to North Relief Roads will form 
a free flowing traffic route connecting Qatar’s Northern with 
Southern Regions without the need to travel through Doha city. 
The second project is the LRT project in its second phase called 
2C2-2C3 which includes  the construction of 25 stations and 
a depot, the architectural and the electro-mechanical works 

Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman of the Board of QDVC

packages. In consortium with Alstom which will deliver  
35 trains equipped with catenary-free technology, track-laying, 
energy supply and telecommunications as well as control 
systems. 
 
Moreover, for the Sheraton Park Project  which comprises a 
landscaped park, an underground parking facility for 2,700 
cars, a substation, and an underground tunnel linking the 
Sheraton Park and Doha Convention Centre car parks, we were 
able to deliver the park in time for the GCC leaders’ summit  
held at the Sheraton Hotel on 10th December 2014. Our next 
objective is to complete the four-level underground car parking 
facility associated with the park, which we intend to have 
completed by May 2015. 
 
We are confident of the future perspectives for our business 
and of our resolve to manage both the opportunities and the 
challenges ahead. 
 
We prepared ourselves to seize market opportunities wherever 
and whenever they occur. The seeds for future growth were 
sowed with investments and innovation initiatives. As we enter 
2015 with a better starting ground, a greater determination to 
succeed,  we are confident of the future perspectives for our 
business and of our resolve to manage both the opportunities 
and the challenges ahead. 
 
I reiterate our ongoing commitment to our shareholders. They 
align completely with our corporate values of Safety, Integrity, 
Expertise, Innovation, Collaboration and Accountability. They 
also match our daily efforts to help our Clients  operate more 
efficiently, making them perform better environmentally and 
economically.

2014 will be remembered as a redefining 
year for QDVC where we achieved 
outstanding safety and financial 
performance. This result was only made 
possible through the diligence, discipline 
and commitment of our team to continually 
improve our culture, strategy and 
procedures.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يادة  حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 1660 مليون لاير قطري في عام 2014، بز
قدرها 3.7% عن العام الماضي

إنه لمن دواعي سرورنا أن نبلغكم أن شركة "كيو دي في سي" قد حققت نتائج 
 على 

ً
مبهرة خالل عام 2014 على مستوى األداء المالي واإلنجازات المحققة، عالوة

 أخرى 
ً

تقدمها الكبير في تنفيذ الخطة االستراتيجية للدولة. وقد حققت الشركة مرة
يادة قدرها 3.7% عن  إيرادات قياسية بلغت 1660 مليون لاير قطري في عام 2014، بز

العام الماضي. 

 بالنسبة لشركة "كيو دي في سي" حيث نجحنا خالله في 
ً
لقد كان عام 2014 فارقا

الوصول إلى مستويات فّعالة من السالمة واألداء المالي المتميز. ولم تكن هذه 
النتائج المبهرة لتتحقق إال من خالل االجتهاد واالنضباط وااللتزام الذي أبداه فريق عملنا 

من أجل مواصلة االرتقاء بثقافتنا وتحسين خططنا االستراتيجية وإجراءات العمل التي 
تنتهجها الشركة.

يع الهامة نجحت الشركة في إحراز مجموعة من المشار

 على أن عام 2014 كان بمثابة نقطة تحول مميزة لشركة "كيو دي في 
ً
أؤكد مجددا

يع الكبرى. فعلى سبيل المثال قامت  سي" حيث فازت الشركة بمجموعة من المشار
هيئة األشغال العامة "أشغال" بترسية مشروع الطريق المداري الجديد - العقد 

الثاني الذي يمتد من طريق سلوى إلى الطريق الشمالي  و طوله 47 كيلو متر. 
وهو مشروع مشترك بين شركة "كيو دي في سي" وشركة "بن عمران" - الشركة 

 
ً
ل هذا الطريق مسارا

ّ
ية الرائدة في مجال التجارة والمقاوالت. وسوف ُيشك القطر

 لتدفق حركة المرور لربط المناطق الشمالية بالجنوبية في دولة قطر دون الحاجة 
ً
حرا

إلى السفر من خالل مدينة الدوحة. أما المشروع الثاني فهو مشروع خط السكك 
الحديدية 

السيد / ناصر األنصاري
رئيس مجلس إدارة "كيو دي في سي"

 ."2C2-2C3" الخفيفة بمدينة لوسيل في مرحلته الثانية والتي نشير إليها باسم
ية و  تتضمن هذه المرحلة إنشاء 25 محطة و مستودع، باإلضافة إلى أعمال معمار

كهروميكانيكية و 35 قاطرة من شركة "ألستوم" خالية من األسالك الكهربائية العلوية، 
وسكك حديدية، وإمدادات الطاقة، واالتصاالت وأنظمة التحكم.

باإلضافة إلى ذلك، تتولى شركة "كيو دي في سي" تنفيذ مشروع حديقة الشيراتون 
 الذي يتضمن تصميم وبناء حديقة عامة وموقف سيارات تحت األرض يتسع 

2700 سيارة ومحطة فرعية باإلضافة إلى نفق تحت الكورنيش يربط حديقة الشيراتون 
بموقف السيارات الخاص بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقد تمكنت شركتنا من تسليم 
الحديقة في الموعد المحدد قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي 

استضافها فندق شيراتون في 10 ديسمبر عام 2014. ويتمثل هدفنا الثاني في إكمال 
موقف السيارات تحت األرض المكون من أربعة طوابق ضمن هذا المشروع بحلول شهر 

مايو لعام 2015.

يعنا وعزمنا على إدارة كافة  تحدونا ثقة كبيرة بشأن اآلفاق المستقبلية ألعمالنا ومشار
الفرص المتاحة والتحديات الكامنة.

إننا على أتم االستعداد الغتنام الفرص المتاحة في السوق متى وأينما وجدت، وقد 
قامت شركتنا بغرس بذور نموها المستقبلي من خالل ضخ االستثمارات وطرح مبادرات 

ين على أرضية مثالية  و على عزمنا الكبير على إحراز النجاح،   االبتكار المتميزة.  مرتكز
يعنا و  نستعد للدخول في عام 2015، كلنا ثقة بشأن اآلفاق المستقبلية ألعمالنا ومشار

إدارة الفرص المتاحة والتحديات الكامنة.

 على التزامنا تجاه مساهمينا، كما أشيد بتوافقهم الكامل مع 
ً
وأعود للتأكيد مجددا

قيمنا المؤسسية التي تتمثل في تحقيق مبادئ السالمة والنزاهة والخبرة واالبتكار 
 على بذل الجهود الحثيثة لدعم عمالئنا في العمل على 

ً
والتعاون والمسؤولية، عالوة

نحو أكثر كفاءة وتحقيق أفضل مستويات األداء على الصعيد البيئي واالقتصادي.

 بالنسبة لشركة "كيو دي في 
ً
لقد كان عام 2014 فارقا

سي" حيث نجحنا خالله في الوصول إلى مستويات فّعالة 
من السالمة واألداء المالي المتميز. ولم تكن هذه النتائج 

المبهرة لتتحقق إال من خالل االجتهاد واالنضباط وااللتزام 
الذي أبداه فريق عملنا من أجل مواصلة االرتقاء بثقافتنا 

وتحسين خططنا االستراتيجية وإجراءات العمل التي تنتهجها 
الشركة.
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MESSAGES FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Looking back at the last twelve months, 
it is pleasing to report to you that we 
delivered on our commitments. 
 
Once again,  I have enjoyed working with 
a tremendously hard-working team 
and seeing record results from work 
done by people who are passionate 
about their company, their co-workers 
and their projects. This teamwork is 
the foundation of our success and of 
the positive momentum we’ve built, all 
of which will carry us forward as we 
embark on exciting new initiatives in 
2014 and beyond. 
 
We take pride in our leadership role 
in sustainability because we believe in 
leading by example. We will continue 

to pursue new initiatives that advance 
sustainability for our customers and 
for our company. 
 
QDVC’s vision is to be a world-class 
business generating long-term value  
 
QDVC’s vision is to be a world-class 
business generating long-term value 
by creating successful, sustainable 
infrastructures.  We are also focused 
on gaining greater traction with 
our corporate social responsibility 
program “Advance” , where we 
increase our support and commitment 
to the communities in which we work 
and live. Our vision of ‘Creating a 
Brighter Future, Together’ embodies 
the spirit of leadership, innovation and 

 We take pride in our leadership 
role in sustainability because 
we believe in leading by 
example.

partnerships and this extends not only 
to our operations but across all facets of 
our business. 
 
Finally,  I would like to express my 
deepest gratitude to our management 
and staff who keep working hard to 
uphold the reputation of QDVC  and 
deliver financial results to match.  
Great talent are hard to come by and 
I believe that we have gathered some 
great talent over the years.  I would 
also like to extend my thanks to all our 
clients, business partners, suppliers 
and shareholders for your continuing 
support.

Mr Yanick Garillon 
Chief Executive Officer 
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كلمة الرئيس التنفيذي

إنه لمن دواعي سروري، وأنا استعرض ما قامت شركة 
"كيو دي في سي" بإنجازه على مدار االثني عشر 

 الماضية، أن أبلغكم أننا حافظنا على الوفاء بما 
ً
شهرا

تعهدنا به من التزامات.

 أخرى أؤكد أنني استمتعت بالعمل مع فريق 
ً

مرة
جاد ودؤوب في عمله ألقصى درجة باإلضافة إلى 

يع التي أنجزها فريق العمل  رؤية النتائج المبهرة للمشار
 من الحماسة تجاه شركته وزمالئه 

ً
 كبيرا

ً
الذي ُيِكن قدرا

يع التي يشارك في تنفيذها. إن روح العمل  والمشار
الجماعي التي تحظى بها شركة "كيو دي في سي" 
هي أساس نجاحنا المستمر وهي عامل جوهري في 

اكتساب الزخم اإليجابي الذي نجحنا في بنائه، وهذا من 
شأنه أن ُيسهم في تحقيق التقدم لشركتنا إلى جانب 

الشروع في تنفيذ مبادرات جديدة وفّعالة في عام 
2014 واألعوام التي تليه.

إننا نشعر بالفخر الكبير تجاه دورنا القيادي في قطاع 
التنمية المستدامة وذلك من منطلق إيماننا العميق 

بأهمية القيادة من خالل ضرب مثل يحتذى به لبقية 
الشركات، وسوف نواصل مسعانا نحو تنفيذ المبادارت 
الجديدة التي تعزز جوانب االستدامة لعمالئنا وشركتنا.

تتمثل رؤية "كيو دي في سي" في أن تكون شركة 
إنشاءات ذات مستوى عالمي ترتكز على تقديم 

أفضل الخدمات ذات القيمة المتميزة لعمالئها على 
المدى الطويل. 

تتمثل رؤية "كيو دي في سي" في أن تكون شركة 
إنشاءات ذات مستوى عالمي ترتكز على تقديم 

أفضل الخدمات ذات القيمة المتميزة لعمالئها على 
المدى الطويل وذلك من خالل تأسيس الُبنى التحتية 
الناجحة والمستدامة.  كما تركز الشركة على تحقيق 

يد من عوامل الجذب من خالل برنامج المسؤولية  المز
االجتماعية والذي نشير إليه باسم "التقدم"، والذي 

يادة فرص الدعم وااللتزام الذي نوليه  يتيح لنا إمكانية ز
للمجتمع الذي نعمل ونعيش به. إن رؤيتنا للمشاركة 

" تجسد روح القيادة 
ً
في "بناء مستقبل أفضل معا

 إننا نشعر بالفخر الكبير تجاه دورنا القيادي 
في قطاع التنمية المستدامة وذلك من 

منطلق إيماننا العميق بأهمية القيادة من 
خالل ضرب مثل يحتذى به لبقية الشركات.

واالبتكار والشراكات المبرمة، وهي تمتد ليس على 
مستوى عملياتنا فحسب ولكنها تشمل كافة جوانب 

أعمالنا.

عرب عن عميق امتناني وتقديري 
ُ
وفي النهاية أود أن أ

إلدارتنا الرشيدة وموظفينا الذين يبادرون إلى العمل بكٍد 
واجتهاد من أجل االرتقاء بسمعة "كيو دي في سي" 
وتحقيق أفضل النتائج المالية.  إن موظفي الشركة من 

الكفاءات العالية التي يصعب العثور عليها وأنا على 
يقين من أن "كيو دي في سي" تحظى بوجود العديد 
من هذه الكفاءات بين صفوفها كل عام.  كما أود أن 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عمالئنا وشركائنا 
في العمل والموردين والمساهمين على دعمهم 

المستمر للشركة.

 السيد / يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي 
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MANAGEMENT STRUCTURE 
 هيكل اإلدارة

BOARDS OF DIRECTORS / مجلس اإلدارة

Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman

Mr. Mohammed Al Marri
Member

Mr. Bruno Dupety
Member

Mr. Olivier Sulik
Secretary General 

Mr. Alain Bonnot
Vice Chairman

Mr. Khalid Al Hammadi 
Member

Mr. Jean-Jacques Favretto
Member

 السيد / ناصر األنصاري
رئيس مجلس اإلدارة

السيد / محمد المري
عضو مجلس اإلدارة

السيد / برونو دوبيتي
عضو مجلس اإلدارة

السيد / أوليفر سيليك
 األمين العام

السيد / أالن بونو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 السيد / خالد الحمادي
عضو مجلس اإلدارة

يتو السيد / جان جاك فافر
عضو مجلس اإلدارة
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EXECUTIVE COMMITTEE / اللجنة التنفيذية

Mr. Yanick Garillon
Chief Executive Officer

Mr. Adel Hayder
Chief Operating Officer

Shaikha Athba Bint Thamer Al Thani
Chief Support Services Officers

Mr. Thibaut Peniguet
Chief Commercial Officer

 Mr. Amr Wahid
Chief Financial Officer

السيد / يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي

السيد / عادل حيدر
رئيس العمليات

الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثاني
رئيس خدمات الدعم

السيد / تيبو بينيغيه
المدير التجاري

السيد / عمرو وحيد 
مدير الشؤون المالية
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QDVC’S MISSION 

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 resources.

To be the preferred 
Construction Company for 
our Clients.

To be the benchmark against 
which our competitors are 
measured.

To adopt the latest 
technologies in the field of 
engineering, construction, 
operation and maintenance of 
infrastructure projects.

To be a responsible corporate 
citizen committed to the 
social cause.

The company seeks to create a profitable local construction company based on international standards that will be valued by our 
customers.

OUR VALUES 

• Excellence: with high standards. 
• We  apply advanced technology, continually innovate and 
improve, and  thrive on challenges and accomplishment.  
• Customer satisfaction; We have built an agile, responsive  
business culture that focuses on our clients’ needs  and 
provides tailored solutions. 
• Serving Qatar through Qatarization initiatives and projects.  

• Wellbeing of our employees: We  encourage openness, 
teamwork, and trust. We value an inclusive culture based on 
diverse backgrounds, experiences, and views.  
• Sustainable Development: We  plan and act for the future—for 
the long-term good of our company, our customers, and our 
world.
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رسالة "كيو دي في سي" 

تشكيل فريق عمل من المتخصصين الذين 
يتمتعون بالمهارات العالية والقدرات 

نهم من نقل المعرفة.
ّ
التنافسية بما يمك

توسيع نطاق عمل الشركة داخل دولة 
قطر وخارجها.

المساهمة في جذب الموظفين 
القطريين .

أن تكون شركة اإلنشاءات المفضلة 
لعمالئنا.

أن تمثل معيار المقارنة الذي يقاس عليه 
مستوى الشركات المنافسة.

االعتماد على أحدث التقنيات في مجال 
هندسة وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع 

البنية التحتية.

أن تكون شركة وطنية مسؤولة 
وملتزمة تجاه القضايا االجتماعية.

تهدف "كيو دي في سي" إلى أن تكون شركة إنشاءات محلية رابحة بما يتماشى مع المعايير العالمية والتي ستحظى بالتقدير من جانب عمالئنا.

قيمنا 
 • التميز: من خالل وضع معايير األداء العالية

• وتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة والحرص الدائم على االبتكار والتحسين إلى جانب 
 االزدهار بالكفاح والتحدي واإلنجاز. 

• رضا العمالء:لقد نجحنا في بناء ثقافة أعمال فّعالة تركز على تلبية احتياجات عمالئنا 
 وتقديم الحلول المخصصة لهم.

يع التقطير.   • التزامنا بخدمة دولة قطر: وذلك من خالل طرح مبادرات ومشار

يز مبادئ  • رفاهية موظفينا: تشجيع االنفتاح ونشر روح العمل الجماعي والثقة وتعز
 الثقافة الشاملة التي تقوم على الخلفيات والخبرات والرؤى المتنوعة. 

• التنمية المستدامة: التخطيط للمستقبل والعمل من أجله - بما ُيسهم في تحقيق 
الفائدة لشركتنا وعمالئنا وعالمنا على المدى البعيد.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT & 
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Sustainable development is a development 
that meets the needs of the present without 
compromising the ability of the future generations to 
meet their own needs.”  
                          Brundtland report, 1987.

التنمية المستدامة 
والمسؤولية االجتماعية للشركة



SUSTAINABLE DEVELOPMENT & 
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
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التنمية المستدامة 
والمسؤولية االجتماعية للشركة

"التنمية المستدامة هي التنمية التي ُتلبي احتياجات الجيل الحالي دون 
 المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها." 

ير لجنة برونتالند، لعام 1987.                           تقر
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2014 was not only a challenging but also a rewarding year with 
regards to  sustainability. 
 
This report incorporates sustainable perspectives into the 
work of QDVC. It intends to provide all stakeholders with 
comprehensive and transparent information about progress 
made in 2014.

OBJECTIVES 2015 SINCE 2010, Sustainable development 
department set actions to reduce 
the company’s environmental 
impacts

• Decreasing its carbon footprint. 
• Focusing on the green procurement of goods and services. 
• Preserve natural resources like water. 
• Minimise its waste production and encourage recycling. 
• Raising the awareness of its employees and local residents on 
various sustainability issues like Corporate Social Responsability, 
water conservation, recycling, climate change, etc... 
• Promoting Sustainable development synergy and collaboration 
between departments and projects. 
• Setting up key performance indicators to control & monitor 
critical resources like water consumption, environmental 
training, waste management and carbon footprint.

األهداف 2015



OBJECTIVES 2015 

ير السنوي 2014 - التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركة15 التقر

 فيما يتعلق 
ً
 مثمرا

ً
 على التحديات فحسب ولكنه كان عاما

ً
لم يكن عام 2014 مشتمال

بإنجازات التنمية المستدامة، ولذا نشعر بالفخر لمشاركتنا في تحقيق هذا النمو الكبير 
لشركة "كيو دي في سي".

تعرض الصفحات التالية تصورات وتوجهات كيو دي في سي في مجال التنمية 
ير إلى تزويد كافة المساهمين بالمعلومات والبيانات  المستدامة، ويهدف التقر

الشاملة بشأن التقدم الذي أحرزته الشركة في عام 2014.

األهداف 2015 منذ عام 2010، تولى قسم التنمية المستدامة وضع 

إجراءات العمل الالزمة للحد من التأثيرات البيئية للشركة

 • تقليل انبعاثات الكربون.
يات الخضراء من السلع والخدمات.  • التركيز على المشتر

 • الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه.
 • التقليل من إنتاج النفايات والتشجيع على إعادة التدوير.

 • رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والسكان المحليين بمسائل التنمية المستدامة
مثل المسؤولية االجتماعية للشركة والمحافظة على المياه وإعادة التدوير والتغير 

 المناخي... الخ
يز تضافر الجهود والتعاون بشأن مسائل التنمية المستدامة على مستوى أقسام  • تعز

 الشركة ومشاريعها.
• وضع مؤشرات األداء الرئيسية للسيطرة على ومراقبة الموارد الحيوية مثل استهالك 

المياه والتدريب البيئي وإدارة النفايات وانبعاثات الكربون.
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First Lusail Green Award

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

For the year 2014 (period January - December 2014), the total 
CO2 emissions produced were 147,970 tonnes of CO2 equivalent 
representing  89.1 gr of CO2 equivalent per QAR of turnover, 
reduced by 25% in comparison with 2013.

CO2 emissions reduced by 25% 

in comparison with 2013

During November 2014, QDVC’s Lusail Underground Car 
Parks project was endowed with the Lusail Green Award in 
recognition of its sustainable development efforts in  2014, for 
the second year in a row.

Recycling  

3,651 m  of waste recycled

Since the creation of the company, instead of sending all our 
waste into the landfill, we managed to recycle around 3,651 m3 
(12% volume recycling ratio) and 3,397 tonnes of waste (64% 
weight recycling ratio), such as: used oil, paper/cardboard, 
plastic, e-waste and metal scrap.

In 2014 QDVC increased its water consumption mainly due to 
the increase of water demand for the irrigation of landscape at 
the Lusail Underground Car parks project. 

Water consumption

Over the past year, QDVC invested more than 17,154 hours of 
training on environmental awareness for its employees, which 
represents 0.8 hours of environmental/sustainability training 
per 1,000 working hours.

Environmental Training

more than 17,154 hours 
of training on environmental awareness

Carbon Footprint
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جائزة لوسيل الخضراء األولى

 األداء البيئي

بلغت إجمالي نسبة االنبعاثات الصادرة في عام 2014 )الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014( 
147970 طن من ثاني أكسيد الكربون المعادل 89.1 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل 

 بعام 2013.
ً

لاير قطري، وقد انخفضت االنبعاثات بنسبة 25% مقارنة

 انخفضت انبعاثات الكربون بنسبة %25

 بعام 2013
ً

مقارنة

في نوفمبر 2014، فاز مشروع مواقف السيارات بمدينة لوسيل لشركة "كيو دي في 
 لجهود الشركة في مجال التنمية المستدامة 

ً
سي" بجائزة لوسيل الخضراء األولى تقديرا

لعام 2014، وذلك للعام الثاني على التوالي.

إعادة التدوير  

تم إعادة تدوير 3651 متر مكعب من النفايات

 من وضع كافة النفايات في األماكن المخصصة لتجميع القمامة، تمكنت شركة 
ً
بدال

"كيو دي في سي" منذ إنشائها من إعادة تدوير 3651 متر مكعب )12% من معدل 
إعادة تدوير الحجم( و3397 طن من النفايات )64% من معدل إعادة تدوير الوزن(، 
للنفايات التالية: الزيوت المستعملة والورق / الورق المقوى والبالستيك والنفايات 

اإللكترونية والخردة المعدنية.

يادة استهالك المياه في المقام األول  قامت "كيو دي في سي" في عام 2014 بز
يادة الطلب على المياه لري مساحات الحدائق واألعمال التجميلية بمشروع   لز

ً
نتيجة

مواقف السيارات بمدينة لوسيل. 

استهالك المياه

يد عن 17154 ساعة من التدريب  خصصت "كيو دي في سي" خالل العام الماضي ما يز
في مجال التوعية البيئية لموظفيها، وهو ما يمثل 0.8 ساعة من التدريب الخاص 

بالجوانب البيئية / االستدامة لكل 1000 ساعة من ساعات العمل.

التدريب البيئي

 أكثر من 17154 ساعة

من التدريب في مجال التوعية البيئية
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Biodiversity

On selected projects such as  the Doha metro Red 
Line South and New Orbital Highway  more than 

470 trees have been relocated in 2014 . 
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التنوع الحيوي

تم نقل أكثر من 470 شجرة نخيل في عام 2014 في عدد من 
يعنا مثل مشروع مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي ومشروع  مشار

الطريق المداري الجديد. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES  

We are committed to improving our Corporate Social Responsibility (CSR) performance 
year-on-year and firmly believe that demonstrating good practice in all aspects of CSR 
has a significant role to play in our ability to win new projects .

Advance  

Advance is a Sustainable development self-assessment tool 
based on VINCI’s  Manifesto “Together” (the manifesto defines 
VINCI’s progress policy and its main approaches to Sustainable 
Development), the program has been adapted to the local 
context and covers various transversal and cross-departments 
issues such as: 

• Working together with clients, stakeholders and community 
representatives; 
• Promote fair business practices & workers welfare, 
• Protection of environment, 
• and Human Resources aspects.

Advance program aims to continuously improve our 
performance  through QDVC’s managers commitments when 
implementing the Action Plan.  This tool is helping us to 
evaluate and assess our performance in different categories 
combined in the global company performance. We succeded 
to compile and implement an action plan that links the 
management review with our strategic action plan.

Workers’ welfare

At QDVC, with more than 2000 workers, since 2015, 
all recruited directly by our Human Resources and 
Technical departments, who are involved in the selection 
of skilled candidates in their home countries. 

Our standard Service Agreement with all manpower 
suppliers is very strict with no collection of money from 
the workers in exchange for a job offer. Upon their 
arrival to Qatar, the company will arrange  medical 
test, fingerprinting, employment contract stamping, 
residence permit and health card application. 

When joining their respective assigned projects , 
labourers are trained by qualified and experienced 
professionals who provide them with relevant skills 
training to improve safety, quality and productivity. 

When a worker decides to terminate his employment 
with QDVC through a formal resignation letter, his final 
settlement along with his gratuity pay is arranged. QDVC 
provides him a free flight ticket to his home country. 
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 مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة 

تؤكد "كيو دي في سي" على التزامها بمسؤوليتها االجتماعية وتؤمن بأن تقديم أفضل الممارسات في كافة جوانب 
المسؤولية االجتماعية يساعدها على الفوز بمشاريع جديدة.

برنامج "التقدم"  
 "

ً
ُيمثل برنامج "التقدم" أداة تقييم ذاتي للتنمية المستدامة ويرتكز على برنامج "معا

لشركة فينسي، وقد تم تعديل هذا البرنامج لكي يتوافق مع السياق المحلي في 
 على تغطية العديد من جوانب العمل على مستوى إدارات وأقسام 

ً
دولة قطر عالوة

الشركة، مثل: 

 • تنسيق العمل المشترك مع العمالء والمساهمين وممثلي الفئات المجتمعية؛
 • تشجيع الممارسات النزيهة إلجراء األعمال ورعاية العمال؛

 • حماية البيئة؛
ية. • تنسيق المسائل المتعلقة بالموارد البشر

يهدف برنامج "التقدم" إلى مواصلة تحسين األداء من خالل التزامات المديرين في "كيو 
دي في سي" تجاه تنفيذ خطة العمل المقررة.  و يتيح لنا البرنامج إمكانية تقدير وتقييم 

أداء الشركة في مختلف الفئات الواردة ضمن أداء الشركة على المستوى العالمي، 
ومن ثّم نقوم بتجميع وتنفيذ خطة العمل مع ربطها بالمراجعة من جانب اإلدارة 

وتقييمها وفق خطة العمل االستراتيجية.

رعاية العمال

قامت "كيو دي في سي" بتعيين أكثر من 2000 عامل منذ عام 2015 
بطريقة مباشرة من خالل قسم الموارد البشرية والقسم الفني، والذين 

يشاركون في اختيار المرشحين ذوي المهارة من بلدانهم األصلية. 

وتخضع اتفاقية مستوى الخدمات التي تبرمها الشركة مع جميع موردي 
القوى العاملة لشروط صارمة تقضي بعدم قيامهم بجمع األموال من 
العمال مقابل تقديم عروض العمل لهم. وعند قدوم العمال إلى دولة 
قطر، تتولى "كيو دي في سي" ترتيب إجراءات الفحص واالختبارات الطبية 

يح اإلقامة وطلبات  لهم باإلضافة إلى ختم عقود العمل واستخراج تصار
التقديم على بطاقات التأمين الصحي. 

كما يحصل العمال عند انضمامهم إلى فرق عمل المشاريع على التدريب 
الالزم، حيث تتولى مجموعة مؤهلة من المتخصصين ذوي الخبرة تزويدهم 

بالمهارات ذات الصلة بهدف تحسين مستويات السالمة والجودة واإلنتاجية. 

وعندما يقرر أحد العمال إنهاء عمله مع الشركة من خالل خطاب استقالة 
رسمي، يجري تسوية مستحقاته النهائية ومنحه مكافأة نهاية الخدمة 
 على قيام الشركة بمنحه تذكرة طيران مجانية للعودة إلى بلده. 

ً
عالوة

 



Workers’ Committees 

Worker’s Welfare Committees supersedes 
the former camp committees implemented in 
2011, a platform of dialogue between workers 
representatives and the management, mainly 
focusing on worker’s working and living conditions, 
Human Resources and safety on site. The 
committee’s members are selected  randomly 
among volunteers from QDVC’s projects for a fair 
and transparent representation of different sites, 
nationalities and  trades. They meet every  
2 months. 
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لجان رعاية العمال 

لة 
ّ
تم تشكيل لجان رعاية العمال لتتولى مهام اللجان السابقة الُمشك

في عام 2011، وهي عبارة عن منصة للحوار بين ممثلي العمال 
واإلدارة، وتقوم في المقام األول على تحسين أوضاع العمل 

والمعيشة والموارد البشرية وسالمة العمال في موقع العمل. 
ويخضع اختيار أعضاء اللجنة لترتيب عشوائي من بين المتطوعين من 

مشاريع شركة "كيو دي في سي" من أجل تمثيل مختلف المواقع 
والجنسيات واألعمال على نحو يضمن تحقيق النزاهة والشفافية. 

ين.  وتجتمع هذه اللجنة كل شهر
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Events & entertainment  for workers depending 
on their culture: muslim Eid celebration, Hindu 
Vaisakhi celebration, Sri Lankan New Year 
celebration, …

QDVC’s workers are frequently participating in 
sports event organized in the State of Qatar for the 
Qatar National Day or the Football Emir Cup.
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يتم تنظيم الفعاليات واالحتفاالت الترفيهية للعمال بما يتناسب مع 
بيئاتهم الثقافية، مثل االحتفال بأعياد المسلمين واحتفال البايساخي 

يالنكا، وغيرها... الهندي واالحتفال برأس السنة الجديدة في سير

كما يشارك عمال "كيو دي في سي" بشكل متكرر في الفعاليات 
ياضية التي ُتنظم في دولة قطر في العيد الوطني وكأس أمير  الر

قطر لكرة القدم.
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“Serge Moulene” Workers’ Community

At QDVC, we follow a “Community Policy and 
Procedures Manual” which strictly adheres to the 
Ministry of Labour regulations and recommendations 
and Qatar Foundation. It aims to provide clear 
guidance to the Managers in relation to the 
management of the Community. 

 “All local requirements must actively be endorsed, 
met, and exceedeئd where possible.” 
(Quote from our Policy Manual)

The Management decided to name the new 
Community, erected late 2014 for 3700 workers, after 
the late  Serge Moulene to honour his outstanding 
service and vision to create QDVC.

The new infrastructure is located in the northern part 
of Doha City, on a surface of 191,000sqm divided on 
five functional spaces: 

• Workers community, 
• Plant and workshop Departement, 
• Training academy, 
• Open Storage, 
• Steel Bars Cut-Bend Factory for our subsidiary HMBQ. 

Workers Community kitchen
مطبخ مجمع العمال

Workers Building Blocks
الوحدات السكنية للعمال

Accommodation Blocks

Workers Building Block

Junior Building Block

Senior Building Block

Workers Community laundry
مغسلة مجمع العمال 



Workers Room
غرفة العمال
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مجّمع "سيرج موالن" للعمال

إننا في شركة "كيو دي في سي"، نتبع "دليل السياسات 
واإلجراءات الخاص بمجمع العمال" الذي يلتزم بلوائح وتوصيات 

. ويهدف هذا الدليل إلى 
ً
 تاما

ً
وزارة العمل ومؤسسة قطر التزاما

ين المعنيين بإدارة  تقديم التوجيهات اإلرشادية الواضحة للمدير
مجمع العمال. 

 "يجب التصديق على جميع المتطلبات المحلية واستيفاؤها 
 وتجاوزها متى أمكن ذلك."

)اقتباس من دليل السياسات(

 وقد قررت اإلدارة تسمية مجمع العمال الجديد، المنشأ في 
أواخر عام 2014 بطاقة استيعابية تكفي 3700 عامل، بإسم المدير 

 بخدماته المتميزة 
ً
التنفيذي الراحل "سيرج موالن" تقديًرا واعترافا

ورؤيته الصائبة في إنشاء "كيو دي في سي".

ينقسم المجمع الجديد الواقع في المنطقة الشمالية من 
مدينة الدوحة، على مساحة 191000 متر مربع، إلى خمس مناطق 

 وظيفية:

 • مجمع العمال؛
 • قسم المصانع والورش؛

 • أكاديمية التدريب؛
ين المفتوح؛  • التخز

• مصنع تقطيع الصلب وتشكيله الخاص بشركتنا التابعة "إتش إم 
بي كيو". 

الوحــدات الســكنية

الوحدات السكنية للعمال

الوحدات السكنية للعمالة الفنية

الوحدات السكنية لكبار العمال

العمال

٪١٥

٪٣٠

٪٥٥

Accommodation Blocks

Workers Building Block

Junior Building Block

Senior Building Block

Senior Workers Room
غرفة كبار العمال

Dining Hall
غرفة الطعام
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SAFETY السالمة



SAFETY
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السالمة
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SAFETY 

In Quality Health Safety & Environment we recognize that it is 
through our staff that we deliver our business goals. We operate 
policies and systems to ensure the continued health, safety, 
welfare and development of our workforce and to minimise the 
distress and disruption caused by any injuries or work related 
illnesses which may occur.

Quality Health Safety & Environment is committed to providing 
the employees with safe conditions of work and has effective 
management arrangements in place to ensure the well-being of 
employees and others who may be affected by our activities. Our 
aim is to minimise the adverse impacts to individuals and the 
business from ill health and injury.

Over the past year, various training programs all developed by 
VINCI and adapted to local context have been launched  with 
multi-disciplinary approach to safety in our workplaces that has 
achieved a profound step change in our safety performance.

OBJECTIVE AND RESULTS

• Frequency rate 2014 : 0,84
• Target for 2014 : 1
• Severity rate: 0.008
• Target & results for 2014 : 0.02

• LRT > 8 Million hours  without LTI

• SPP ≈ 7 Million hours without LTI 

Managing Safety program

A program dedicated exclusively to managers in order to get 
their commitments to safety achieving thus the target “Zero 
accident”.  The training is covering the health and safety 
management for managers and supervisors in the company. 
It is specifically designed for employers, project managers, 
engineers, as well as for safety officers, project supervisors 
and site managers.  

Safety boost program

The Safety Boost program is, designed to have more of an 
operational focus and a shorter format. The program is not 
a traditional training course; it consists of coaching sessions 
in which the participants must work out the key messages by 
themselves. The program was designed to adapt to the needs of 
joint ventures (participation of RLS partners). 
 
The purpose of these guidelines is to help each project to 
implement this operational phase by integrating its specific 
features, its history and its own safety culture, by virtue of the 
multiculturalism of its teams, from the workers to the project 
director. 

(A)live on site

The program was designed  to raise awareness of 
behaviour-related workplace risk and promote a safety 
mindset. It is adapted to each different project and is offered in 
the language of the participants. 

Safety day

A VINCI Safety initiative developed to make safety a constant 
concern for the company, to enforcing safety rules and share 
successes and failures. 
 
The Safety week is an initiative launched for the first time by 
VINCI Construction. QDVC’s Quality Health Safety & Environment 
department adapted it to the local context and challenges. The 
program has been simultaneously launched at the Head office 
and on each QDVC site.  
 
Its purpose is to enable everyone to reiterates his/her 
commitments to safety, to think about improvement and 
discuss the progress made. The event was attended by project’s 
staff and labour force including sub-contractors and Client and 
supervising consultants.
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السالمة 
إننا في قسم الجودة والبيئة والصحة والسالمة ندرك مدى أهمية فرق العمل 

في إنجاز أهدافنا المنشودة، ولذلك فإننا نقوم بتفعيل السياسات وتطبيق األنظمة 
يز الصحة وتحقيق السالمة والرفاهية وتطوير القوى العاملة على  الالزمة لضمان تعز

 على تخفيف الصعوبات وتقليص مواطن الخلل والقصور الناجمة عن 
ً

نحو مستمر عالوة
اإلصابات أو األمراض المحتملة في العمل.

ويلتزم قسم الجودة والبيئة والصحة السالمة بتوفير ظروف عمل آمنة للموظفين 
ية الفّعالة لضمان سالمة الموظفين وغيرهم ممن قد يتأثرون  ووضع اإلجراءات اإلدار

بأنشطة األعمال التي نقوم بها. كما أننا نهدف إلى تخفيف اآلثار السلبية على األفراد 
والعمل والتي تنتج عن اعتالل الصحة وحدوث اإلصابات.

وقد شهد العام الماضي إطالق العديد من برامج التدريب الُمعدة من جانب شركة 
"فينسي" والمخصصة لتناسب السياق المحلي داخل دولة قطر إلى جانب االستعانة 

بمنهج متعدد التخصصات لتلبية متطلبات السالمة في أماكن العمل، ما نتج عنه تحقيق 
تغيير جوهري في األداء المرتبط بالسالمة.

األهداف والنتائج

• معدل التكرار في 2014: 0,84

• الهدف لعام 2014: 1

• معدل الخطورة: 0.008

• الهدف والنتائج لعام 2014: 0.02

• مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة أكثر من 8 مليون 

ساعة  بدون وقوع أية حوادث مهدرة للوقت
• مشروع حديقة الشيراتون حوالي 7 مليون ساعة بدون 

وقوع أية حوادث مهدرة للوقت 

إدارة برنامج السالمة

 من أجل تشجيعهم على االلتزام بمبادئ 
ً
ين حصرا عبارة عن برنامج مخصص للمدير

السالمة لتحقيق هدف "القضاء على الحوادث".  ويشمل التدريب إدارة الصحة 
 
ً
ين والمشرفين في الشركة. وقد تم إعداد هذه البرامج خصيصا والسالمة للمدير

للموظفين ومديري المشاريع والمهندسين، وكذلك لمسؤولي السالمة ومشرفي 
المشاريع ومديري مواقع العمل.  

يز السالمة برنامج تعز

يز السالمة للتركيز بشكل أكبر على الجوانب التشغيلية في فترة  جرى إعداد برنامج تعز
يبية تقليدية فحسب؛ بل يشمل ورش  زمنية أقل. وهذا البرنامج ال يمثل مجرد دورة تدر
عمل توجيهية يستنتج فيها المشاركون الرسائل األساسية بأنفسهم. وقد تم إعداد 

البرنامج بحيث يلبي احتياجات المشاريع المشتركة )مشاركة شركاء مشروع مترو الدوحة 
- الخط األحمر الجنوبي(.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى مساعدة مسوؤلي المشاريع في تنفيذ مرحلة 
التشغيل هذه من خالل الدمج بين خصائصها وبياناتها السابقة وثقافة السالمة السائدة 

 من العمال وحتى مدير 
ً

بها، وذلك نتيجة الخلفيات الثقافية المتعددة لفرقها، بداية
المشروع. 

الحياة في الموقع

تم إعداد هذا البرنامج لرفع مستوى الوعي بمخاطر مكان العمل المرتبطة بالسلوك 
يز نمط التفكير في أمور السالمة. وقد شهد هذا البرنامج بعض التعديالت الهامة  وتعز

يع المختلفة، باإلضافة إلى تقديمه بلغة المشاركين.  ليتماشى مع المشار

يوم السالمة

تولت شركة "فينسي" وضع مباردة السالمة بهدف التركيز عليها من جانب الشركة 
 على تطبيق قواعد السالمة الالزمة ومشاركة النجاحات 

ً
على نحو مستمر، عالوة

واإلخفاقات.

يع العمالقة هي أول من بادر بإطالق مبادرة  كما أن شركة "فينسي" إلنشاء المشار
أسبوع السالمة. وقد قام قسم الجودة والبيئة والصحة والسالمة بشركة "كيو دي 

في سي" بتعديل هذه المبادرة لتتماشي مع السياق المحلي بدولة قطر إلى جانب 
طلق البرنامج في المكتب الرئيسي وموقع شركة 

ُ
التغلب على التحديات القائمة. وقد أ
"كيو دي في سي" في آن واحد. 

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين كل فرد من إعادة التأكيد على التزاماته فيما يتعلق 
بجوانب السالمة، والتفكير بشأن التطوير ومناقشة التقدم المحرز. وقد حضر هذه 

الفعالية الهامة فريق المشروع والقوى العاملة، ومن بينهم المتعاقدون من الباطن 
والعميل واالستشاريون المشرفون.
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The Afnor audit  was held from 18th to 20th of November. The 
Head office and the RLS Project were selected for the audit.

The audit has been performed in the frame of follow up audit 

certification rules according to IS0 9001, ISO 14001 and OHSAS 
18001 requirements. 

The AFNOR Audit (Follow-up N°2)
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تم إجراء مراجعة من قبل هيئة "AFNOR" في الفترة ما بين 18 و20 نوفمبر. وقد 
وقع االختيار على المكتب الرئيسي ومشروع مترو الدوحة )الخط األحمر الجنوبي( إلجراء 

المراجعة.

 إلى متطلبات شهادتّي 
ً
تم إجراء المراجعة في إطار قواعد شهادات التدقيق استنادا

األيزو 9001 و 14001 وشهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية 18001. 

مراجعة من هيئة AFNOR )متابعة رقم 2(
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Recruiting and retaining talented employees is an important 
part of the department’s strategy. The Human Resources 
Department  works closely with projects  to ensure they have 
the staff they need to achieve their business objectives.

Human Resources made a significant impact by transforming 
itself from a traditional, transactional role to a strategic, 
value-added one. This required the transition of an 
organization’s Human Resources department from the 
conventional delivery of efficient Human Resources services, 

to the adoption of those practices and roles through which 
Human Resources  adds competitive value to the business. As a 
key profession concerned with the people in QDVC, the Human 
Resources function has the potential to act as the catalyst for 
maximizing the value that employees can contribute.

In 2014 the Human Resources department created new 
services related exclusively to training and recruitment  in 
order to continue to undertake extensive outreach recruitment 
activities to identify more qualified and diverse candidates.

Manpower Diversity : 59 nationalities employed

A motivated and committed workforce is a precondition 
for sustained business success. Our extensive range of 
training and continuing education programs supports the 
personal development of our employees and improves their 
qualifications and on the job performance.

In 2014 despite, QDVC Training Academy only operated from 
January to mid-March due to its relocation to the new workers  
community, number of trainings conducted was satisfactory.

Employee Training Statistics (Technical, Soft Skills, Safety and In-house)

LRT:  Light Railway  Transit System
RLS: Doha Metro, Red Line South
NOH2: New Orbital Highway 
SPP: Sheraton Park project 
LUCP: Lusail Undergroung Car Park 
GRCC:  Golf & Racquet  Country Club  
PS70:  Pumping Station 
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ً
يمثل تعيين الموظفين ذوي الكفاءات والمهارات الالزمة والمحافظة عليهم مكونا

 من مكونات إستراتيجية القسم. ويتعاون قسم الموارد البشرية بشكل وثيق 
ً
مهما

مع مسؤولي المشاريع لضمان تشكيل فريق العمل المناسب لتحقيق أهداف العمل 
المرجوة من هذه المشاريع.

ية تأثير إيجابي كبير من خالل تحسين أدائه وتحويل دوره  وقد كان لقسم الموارد البشر
من إطار العمل التقليدي إلى تأدية دور إستراتيجي ذو قيمة مضافة كبيرة. وقد تطلب 

ية بالشركة من تقديم خدمات الموارد البشرية بشكل  ذلك انتقال قسم الموارد البشر
تقليدي، إلى تبني ممارسات وأدوار يضيف من خاللها قيمة تنافسية للعمل. ويحظى 

ية، باعتباره من الوظائف األساسية المعنية بشؤون الموظفين في  قسم الموارد البشر

شركة "كيو دي في سي"،  بإمكانية تحفيز الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم بما 
يصب في مصلحة العمل.

وفي عام 2014، قدم قسم الموارد البشرية خدمات جديدة تتعلق بالتدريب والتعيين 
من أجل مواصلة تبني أنشطة التعيين الفعالة الموسعة الختيار المرشحين المؤهلين 

والمتنوعين.

تنوع القوى العاملة: موظفون من 59 جنسية

يعد التزام القوى العاملة ووجود الدوافع لديها من الشروط األساسية لتحقيق 
النجاح الدائم في العمل. وتدعم المجموعة المكثفة من برامج التدريب وبرامج التعليم 
المستمر التي نقدمها التطور الشخصي للموظفين وتعزز من مؤهالتهم وأدائهم في 

العمل.

يبية في عام 2014 والتي القت استحسان  وقد تم تقديم مجموعة من البرامج التدر
الموظفين على الرغم من بدء عمل أكاديمية التدريب بشركة "كيو دي في سي" من 

 لتغيير مكانها إلى مجمع العمال الجديد.
ً
شهر يناير إلى منتصف مارس نظرا

إحصائيات تدريب الموظفين )التدريب الفني، المهارات الشخصية، السالمة والتدريب الداخلي(

LRT:  خط السكك الحديدية الخفيفة
RLS: مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

 NOH2: الطريق المداري الجديد
 SPP: مشروع حديقة الشيراتون

 LUCP: موقف السيارات بمدينة لوسيل
ياضي للجولف وكرة المضرب  GRCC:  النادي الر

 PS70:  محطة الضخ

٧٪ للمكتب الرئيسي

٢٥٪ لمشروع مترو الدوحة - 
الخط ا�حمر الجنوبي

 ٢٨٪ لمشروع خط السكك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

١٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٧٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٩٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٣٪ للمديرين

العمال

١٣٪ للمكتب الرئيسي

 طاقم العمل ا�داري

١٠٪ للمكتب الرئيسي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة -
 الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٤٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٥٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٨٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

١٪ للمديرين
"إجمالي القوى العاملة لشركة "كيو دي في سي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

إحصائيات تدريب الموظفين لكل عام

ا�عوام

ت
عا

سا
ال

معدل الموظفين من الجنسين

نسبة جميع موظفي 
"كيو دي في سي" من الجنسين

نسبة طاقم العمل 
ا�داري من الجنسين

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

                  نسبة الموظفين القطريين من الجنسين

٦٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٢٤٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٨٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٣٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون ٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - 

الخط ا�حمر الجنوبي

٪ ٩٣ ٪ ٧ ٪ ٨٤ ٪ ١٦

٪ ٣٧ ٪ ٦٣

٧٪ للمكتب الرئيسي

٢٥٪ لمشروع مترو الدوحة - 
الخط ا�حمر الجنوبي

 ٢٨٪ لمشروع خط السكك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

١٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٧٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٩٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٣٪ للمديرين

العمال

١٣٪ للمكتب الرئيسي

 طاقم العمل ا�داري

١٠٪ للمكتب الرئيسي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة -
 الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٤٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٥٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٨٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

١٪ للمديرين
"إجمالي القوى العاملة لشركة "كيو دي في سي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

إحصائيات تدريب الموظفين لكل عام

ا�عوام

ت
عا

سا
ال

معدل الموظفين من الجنسين

نسبة جميع موظفي 
"كيو دي في سي" من الجنسين

نسبة طاقم العمل 
ا�داري من الجنسين

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

                  نسبة الموظفين القطريين من الجنسين

٦٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٢٤٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٨٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٣٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون ٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - 

الخط ا�حمر الجنوبي

٪ ٩٣ ٪ ٧ ٪ ٨٤ ٪ ١٦

٪ ٣٧ ٪ ٦٣

٧٪ للمكتب الرئيسي

٢٥٪ لمشروع مترو الدوحة - 
الخط ا�حمر الجنوبي

 ٢٨٪ لمشروع خط السكك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

١٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٧٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٩٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٣٪ للمديرين

العمال

١٣٪ للمكتب الرئيسي

 طاقم العمل ا�داري

١٠٪ للمكتب الرئيسي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة -
 الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٤٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٥٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٨٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

١٪ للمديرين
"إجمالي القوى العاملة لشركة "كيو دي في سي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

إحصائيات تدريب الموظفين لكل عام

ا�عوام

ت
عا

سا
ال

معدل الموظفين من الجنسين

نسبة جميع موظفي 
"كيو دي في سي" من الجنسين

نسبة طاقم العمل 
ا�داري من الجنسين

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

                  نسبة الموظفين القطريين من الجنسين

٦٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٢٤٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٨٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٣٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون ٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - 

الخط ا�حمر الجنوبي

٪ ٩٣ ٪ ٧ ٪ ٨٤ ٪ ١٦

٪ ٣٧ ٪ ٦٣

٧٪ للمكتب الرئيسي

٢٥٪ لمشروع مترو الدوحة - 
الخط ا�حمر الجنوبي

 ٢٨٪ لمشروع خط السكك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

١٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٧٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٩٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٣٪ للمديرين

العمال

١٣٪ للمكتب الرئيسي

 طاقم العمل ا�داري

١٠٪ للمكتب الرئيسي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة -
 الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٤٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٥٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٨٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

١٪ للمديرين
"إجمالي القوى العاملة لشركة "كيو دي في سي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

إحصائيات تدريب الموظفين لكل عام

ا�عوام

ت
عا

سا
ال

معدل الموظفين من الجنسين

نسبة جميع موظفي 
"كيو دي في سي" من الجنسين

نسبة طاقم العمل 
ا�داري من الجنسين

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

                  نسبة الموظفين القطريين من الجنسين

٦٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٢٤٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٨٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٣٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون ٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - 

الخط ا�حمر الجنوبي

٪ ٩٣ ٪ ٧ ٪ ٨٤ ٪ ١٦

٪ ٣٧ ٪ ٦٣

٧٪ للمكتب الرئيسي

٢٥٪ لمشروع مترو الدوحة - 
الخط ا�حمر الجنوبي

 ٢٨٪ لمشروع خط السكك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

١٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٧٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٩٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٣٪ للمديرين

العمال

١٣٪ للمكتب الرئيسي

 طاقم العمل ا�داري

١٠٪ للمكتب الرئيسي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة -
 الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٤٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٥٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون

٨٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

١٪ للمديرين
"إجمالي القوى العاملة لشركة "كيو دي في سي

٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - الخط ا�حمر الجنوبي

٢٦٪ لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

إحصائيات تدريب الموظفين لكل عام

ا�عوام

ت
عا

سا
ال

معدل الموظفين من الجنسين

نسبة جميع موظفي 
"كيو دي في سي" من الجنسين

نسبة طاقم العمل 
ا�داري من الجنسين

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

                  نسبة الموظفين القطريين من الجنسين

٦٪ لمشروع مواقف 
السيارات بمدينة لوسيل

٢٤٪ لمشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

٨٪ لمشروع الطريق 
المداري الجديد

٢٣٪ لمشروع 
حديقة الشيراتون ٢٦٪ لمشروع مترو الدوحة - 

الخط ا�حمر الجنوبي

٪ ٩٣ ٪ ٧ ٪ ٨٤ ٪ ١٦

٪ ٣٧ ٪ ٦٣



38 ANNUAL REPORT 2014 - Human Resources

QATARIZATION  

Quality is our target and aim in Qatarization and hence, 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. 

Increasing the number of Qataris  
We are seeking to attract and retain the brightest and best Qatari 
talents, giving Qatari employees the opportunity to maximize 
their potentials. To encourage Qatari Women to become an 
active part of Construction Industry, QDVC initiated in employing 
young Qatari Female Engineers and placed them on company’s 
prestigious projects.

Qatarization trainee programme  
Developing an effective employee training program is vital to the 
long-term success of our business. Training programs provide 
multiple benefits for employees and the company. Thus, QDVC is 
offering a wide range of training in Qatar and abroad for Qatari 
and non-Qatari  employees in various majors.

Internship programme   
A partnership program with VINCI Construction Grands Projets 
has been established enabling young Qataris to perform training 
and internship in various projects of VCGP. Up to now, several 
young Qataris benefitted from adequate internship program in 
Paris, UK or Honk Kong in order to develop their qualification and 
competence.

29 Qataris
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التقطير  

تمثل الجودة هدفنا في قسم التقطير حيث تحرص"كيو دي في سي" على تعيين 
الكفاءات القطرية من خالل قسم التقطير المخصص لديها لهذا الغرض والذي تم 
تأسيسه في أوائل عام 2013. وفي هذا السياق يتولى فريق التقطير مسؤولية 
 

ً
يبهم وتحفيزهم واالحتفاظ بهم عالوة يين إلى جانب تدر تعيين الموظفين القطر

على تطوير مسارهم المهني داخل الشركة. كما يلتزم الفريق بتشجيع تنمية قدرات 
هؤالء الموظفين بما يؤهلهم ألن يصبحوا الجيل المستقبلي من القادة والمهندسين 

والمتخصصين ذوي المهارة العالية لدى الشركة.  

إننا نؤمن بأن نجاح استراتيجية التقطير يرتكز على منهج عمل منظم وشامل. 

يين  يادة عدد الموظفين القطر  ز
إننا نسعى إلى جذب أفضل وألمع الكوادر القطرية ذات الكفاءة، بما يتيح للموظفين 

يين إمكانية االرتقاء بمستوى قدراتهم وإمكاناتهم في العمل. وقد بدأت شركة  القطر
يات وأسندت إليهن تنفيذ عدد من  "كيو دي في سي" في توظيف المهندسات القطر

يع الشركة المتميزة، وذلك بهدف تشجيع المرأة القطرية على أن يكون لها دور  مشار
فاعل في قطاع اإلنشاءات بالدولة.

 برنامج التقطير للمتدربين 
 لنجاح أعمالنا على المدى 

ً
يا  جوهر

ً
يبي فّعال للموظفين عنصرا ُيمثل إعداد برنامج تدر

البعيد، حيث تقدم برامج التدريب العديد من الفوائد والمزايا لكل من الموظفين والشركة 
على حٍد سواء. ولذلك تحرص "كيو دي في سي" على تقديم مجموعة متنوعة 

يبية داخل دولة قطر وخارجها لجميع موظفي الشركة في  من البرامج والدورات التدر
مختلف المجاالت والتخصصات.

 برامج التدريب  
يع العمالقة بهدف  تم إطالق برنامج شراكة بالتعاون مع شركة فينسي إلنشاء المشار
يين  من الحصول على التوجيه والتدريب العملي في العديد من  تمكين الموظفين القطر
يع التي تنجزها شركة فينسي إلى جانب السعي نحو تحقيق مسار مهني فّعال  المشار
وناجح. حتى اآلن, استفاد العديد من الشباب القطري ببرامج التدريب في كل من: باريس, 

و المملكة المتحدة و هونج كونج و ذلك بهدف تطوير مؤهالتهم و كفاءاتهم. 

ً
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The Lusail Light Railway Transit System (LRT) has been 
commissioned by the Qatar Railway company to provide an 
efficient and pleasurable transportation system for the people 
living in and commuting to Lusail City. The structural works for 
the tunnels, ancillary structures and underground stations are 
nearing completion and the Lusail Light Railway Transit System 
(LRT) yellow line is expected to enter into service in the 2018.

The Lusail Light Railway Transit System (LRT) has 4 main 
operating lines with a total of 33 km. The trams are provided 
with electrical traction power from either an overhead catenary 
system (rigid rail fixed to the ceiling of the tunnel) or from a third 
rail in the middle of the track .

LUSAIL LIGHT RAILWAY TRANSIT SYSTEM (LRT)

PROJECT DATA

• Total service network: 33 km  

• Non service track length at the Depot: 8 km
• Vehicles : 67 with a maximum capacity in each 

vehicle, with VIP class, of 221 passengers. 
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يل مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل لتوفير نظام نقل  بدأت شركة الّر
فعال ومرٍض للسكان الذين يعيشون في مدينة لوسيل ويسافرون إليها. وتوشك األعمال 

اإلنشائية في األنفاق واإلنشاءات الملحقة والمحطات تحت األرض على االكتمال ومن 
المتوقع أن يدخل خط السكك الحديدية الخفيفة األصفر الخدمة بحلول عام 2018.

يضم خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 4 خطوط تشغيل رئيسية يبلغ طولها 
اإلجمالي 33 كم. وتم تزويد عربات الترام بقوة جر كهربائية سواٌء من نظام األسالك 
العلوية )قضبان صلبة مثبتة بسقف النفق( أو من القضبان الثالث في منتصف المسار.

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

بيانات المشروع

 • إجمالي شبكة الخدمة: 33 كم 

• طول المسار )السكة( غير المخصص للخدمة في المستودع: 8 كم

• العربات: 67 تبلغ أقصى سعة لكل عربة، بما فيها درجة كبار 

.
ً
 الشخصيات، 221 راكبا

يعنا ير السنوي 2014  - مشار التقر
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The initial phase 2A comprised of the excavation works for the LRT tunnels  
which commenced in March 2009 and were completed in August 2010. 

The second construction phase of the Lusail LRT 2B  includes the reinforced 
concrete tunnel sections. The works commenced in April 2010 and were 
completed in March 2012. 

The third construction phase comprises of the excavation and construction 
of the reinforced concrete underground station boxes and commenced in 
October 2011.  
These works are now significantly completed with the remaining works 
currently scheduled and completed in December 2014. The Pearl 
Interchange station was added in 2013 to the phase 2C1A.  

The final phases of works packages are designated as being Phases 2C2 
and 2C3 and include all of the remaining works necessary to deliver a fully 
operational turnkey project, including depot, architechtural and Mechanical 
Electrical and Plumbing works, rolling stock, track works, power supply 
and train control and communication systems. This phase will be executed 
together in a Consortium with Alstom.

The construction of the Lusail Light Railway Transit System (LRT) tunnels and 
underground station structures has been undertaken in various phases. 

2A

2B

2C1A

2C2 - 2C3



تتكون المرحلة األولية )2A( من أعمال الحفر في أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة والتي بدأت في مارس 
من عام 2009 وانتهت في أغسطس من عام 2010. 

تتكون مرحلة اإلنشاءات الثانية )2B( من خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل أعمال الخرسانة 
المسلحة في النفق. وبدأت أعمال الخرسانة المسلحة في إبريل من عام 2010 وانتهت في مارس من 

عام 2012. 

تتكون مرحلة اإلنشاءات الثالثة من أعمال الحفر وإنشاء مقصورات من الخرسانة المسلحة في المحطات 
 تحت األرض والتي بدأت في أكتوبر من عام 2011. 

وقد اكتملت هذه األعمال بشكل كبير في الوقت الحالي على أن تنتهي األعمال المتبقية في ديسمبر 
 .2C1A من عام 2014. وتمت كذلك إضافة محطة "بيرل إنترتشينج" في عام 2013 إلى المرحلة

ية لتسليم  2C2 و2C3 هما المرحلتان النهائيتان من األعمال، حيث يضمان جميع األعمال المتبقية والضرور
ية والميكانيكية والكهربائية  المشروع بشكل نهائي كامل، بما في ذلك المستودع واألعمال المعمار

والضخ، وعربات السكة الحديد وأعمال مسارات السكك الحديدية ومصدر الطاقة وأنظمة االتصاالت 
والتحكم في القطارات. وسيتم تنفيذ هذه المرحلة باإلئتالف مع شركة "ألستوم".

تم إنشاء أنفاق ومباني محطات المترو بخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل على عدة مراحل.

 

2A

2B

2C1A

2C2 - 2C3
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LRT STATIONS

The project has a variety of station types and designs ranging 
from large underground stations, with areas for circulation 
and retail shopping, to smaller facilities located at road level 
providing comfortable air conditioned shelter spaces for the 
use and benefit of the LRT clientele.

The station design varies along the LRT trace, to accommodate 
the passenger access to car parking spaces, the interchange 
requirements to Metro Rail and also an elevated station with 
LRT/Metro interchange arrangements and connection to the 
proposed park and ride facility located close to the Al Khor 
Highway.

STATIONS FIGURES

• Number of Stations : 37  

• Underground : 10 (including 1 interchange station with 
Metro Red line)

• At-Grade : 26 

• Elevated: 1 (interchange station with Metro Red line)

WORKS KEY QUANTITIES (completed 
to date):

• Excavated materials: 1 million m3

• Reinforced Concrete: 350,000 m3

LRT TUNNELS 

The underground tunnels are rectangular Reinforced Concrete 
Structures that were constructed using cut and cover 
construction methodology.

The majority of tunnels are designed to accommodate two 
tracks with a 1 meter wide maintenance access on each side 
and have ancillary structures associated to them providing 

areas for tunnel ventilation, essential mechanical and electrical 
equipment space and staircases providing a safe means of 
escape for passengers, if an emergency situation was to occur.

The double track tunnels are approximately 8.3 metres wide 
and 5.5 metres high.

TUNNELS FIGURES
• Underground section : 9.5Km
• Underground station length - 1,6 km

AT-GRADE SECTION – 25 km
• Double track - 17 km
• Single Track - 8 km

MATERIALS DATA (Completed to date)

• Excavation - 1,700,000 m
• Reinforced concrete - 202,000 m

3

3
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محطات خط السكك الحديدية الخفيفة

يضم المشروع مجموعة متنوعة من أنواع المحطات وتصميماتها، من محطات مترو 
األنفاق الكبيرة، التي بها ساحات للحركة ومحالت تجزئة، إلى منشآت أصغر تقع على 
مستوى الطريق بها استراحات مكيفة لكي يستخدمها ويستفيد منها مرتادو خط 

السكك الحديدية الخفيفة.

يتباين تصميم المحطات على طول مسار خطط السكك الحديدية الخفيفة، لتسهيل 
وصول الركاب إلى مواقف السيارات، والوفاء بمتطلبات التبديل إلى محطات المترو 

وكذلك المحطات فوق األرض من خالل خطوات التبديل بين المترو/خط السكك الحديدية 
الخفيفة والربط بمكان الوقوف والركوب الواقعة بالقرب من طريق الخور السريع.

األرقام المرتبطة بالمحطات
 • عدد المحطات: 37 

• المحطات تحت األرض: 10 )تشتمل على محطة لتبديل الخط بخط المترو األحمر(

 2 6 • المحطات على مستوى األرض: 

• المحطات فوق سطح األرض: 1 )محطة تبديل مع خط المترو األحمر(

مقدار العمل األساسي )المكتمل حتى تاريخه(:
• المواد المحفورة: مليون متر مكعب

• الخرسانة المسلحة: 350000 متر مكعب

أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة 

األنفاق األرضية عبارة عن مباني خرسانية قائمة الزوايا تم إنشاؤها باستخدام طريقة 
الحفر ثم الردم.

ويجري تصميم معظم األنفاق بحيث تستوعب مساران مع وجود عرض متر واحد على 
كال الجانبين ألغراض الصيانة، كما يتم تزويدها بهياكل إنشائية ملحقة مرتبطة بها لتوفير 

مساحة لتهوية األنفاق، ومساحة للمعدات الكهربائية والميكانيكية الضرورية والساللم 
التي توفر وسيلة آمنة لخروج الركاب، عند وقوع حاالت الطوارئ.

يبلغ عرض األنفاق مزدوجة المسار حوالي 8.3 متر وارتفاعها حوالي 5.5 متر.

األرقام المرتبطة باألنفاق
• طول المنطقة الواقعة تحت األرض: 9.5 كم

• طول المحطة الواقعة تحت األرض - 1.6 كم

طول المنطقة على مستوى سطح 
األرض - 25 كم

• المسار المزدوج - 17 كم

• المسار الفردي )األحادي( - 8 كم

بيانات المواد )المكتملة حتى تاريخه(
• الحفر - 1700000 متر مكعب

• الخرسانة المسلحة - 202000 متر مكعب

يعنا ير السنوي 2014  - مشار التقر
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2C2-2C3

DEPOT  

The Depot Operation and Maintenance Facility is located to the 
west of Al Khor expressway at the end of the purple line. 

The Depot comprises 15 buildings and other various 
infrastructure areas, including a 1 km long test track, 
contained within a safe, secure enclosed environment. 

The Depot is a self-sufficient Facility providing its own chilled 
water service from a dedicated Chilled Water Plant.

POWER SUPPLY  

The LRT power supply is required for two main purposes :

KEY DATA
• Bulk power stations 40MVA : 2
• Traction Power Stations: 27 (900Kw each)
•  Lighting and Power Substations: 26 

To provide Traction Power for the movement of the 
rolling stock vehicles.

1

To provide Low Voltage power to the various buildings, 
stations, tunnels and mechanical/electrical works.2

TUNNEL VENTILATION  

The Tunnel Ventilation System has three main functions:

KEY DATA

• Smoke exhaust fans : 47
• Jet Fans : 14
•  Fire Detectors and Sensors : 4,000

1
To provide chilled (air conditioned) air to the tunnels 
when the internal temperature starts to exceed 40c.

2

To extract smoke and supply clean air to the tunnels 
areas to ensure safe passenger egress in the event of 
a fire.

3

MECHANICAL, ELECTRICAL & PLUMBING 
WORKS (MEP) 

The various LRT buildings, stations and tunnels require 
Mechanical Electrical Plumbing equipment to function correctly 
and to provide a safe and comfortable environmental for both the 
passengers and the operational staff which include: 

• Fixed equipment including Escalators, Elevators, platform 
screen doors and mechanical plant; 
• Fire and Life Safety systems serving the buildings, stations and 
tunnels.

KEY DATA
• Platform screen doors - approx. 240
• Elevators – 49
• Escalators – 82 
• Travelators – 8
• Fire fighting pumps - 50  
• Dewatering Pumps - 191
• Other pumps – 219 (62 foul water/ 79 chilled water/ 78 

water supply pumps)

AIR EQUIPMENT - KEY DATA

• Chiller units (depot) – 12
• Air handling units (stations) – 153 
• Fan coil units – 927

COMMUNICATION & CONTROL SYSTEM 

Communication and control are a critical and essential part 
of an urban rail network system. The system can be split into 
five elements to explain how the alarm and infrastructure 
management of the system communicates with the operation of 
the railway:

SCADA (Supervisory Control and Data  Acquisition),1
Fire Detection,2
Maintenance Management System,3
Telecommunication Systems,4
Automatic Fare Collection.5

TRAIN CONTROL & SIGNALING  

The Train Control System (TCS) is a signaling control and train 
protection system designed to provide a robust safe system 
that informs the Operational Control Room of train locations, 
progress against planned timetables and any extraordinary 
events that may occur on the network. The system ensures 
safety by monitoring the locations of the trains and can also 
provide analysis of the performance and report performance 
accordingly.

To provide fresh air to the tunnels.
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2C2-2C3
المستودع

يقع مستوع التشغيل وورشة الصيانة إلى جهة الغرب من طريق الخور السريع في 
نهاية الخط البنفسجي. 

يتألف المستودع من 15 مبنى ومناطق بنية تحتية أخرى، بما في ذلك مسار اختبار بطول 
1 كم، ويقع المستودع في بيئة مغلقة آمنة. 

دة من  والمستودع هو عبارة عن منشأة ذات اكتفاء ذاتي توفر خدمات المياه المبرَّ
دة المخصصة لهذا الغرض. محطة المياه المبرَّ

إمداد الطاقة 

يجب توفير إمداد الطاقة في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 
لتحقيق هدفين أساسيين:

بيانات هامة
• محطات الطاقة الكبيرة بقدرة إجمالية 40 ميجا فولت أمبير: 2

• محطات طاقة السحب: 27 )900 كيلو واط لكل محطة(
•  اإلضاءة ومحطات الطاقة الفرعية: 26 

توفير إمدادات طاقة السحب الالزمة لتحريك قاطرات خطة السكة الحديد. 1
توفير إمدادات الطاقة منخفضة الجهد لمختلف المباني والمحطات واألنفاق 

واألعمال الميكانيكية / الكهربائية. 2

تهوية األنفاق 

يعمل نظام تهوية األنفاق وفق ثالثة وظائف رئيسية:

بيانات هامة
• مراوح التخلص من دخان العادم: 47

• مراوح التهوية النفاثة: 14
•  أجهزة كشف الحريق ووحدات استشعار الحريق: 4000

1
د عن طريق مكيفات الهواء( في األنفاق عندما تبدأ  توفير الهواء البارد )المبرَّ

درجة الحرارة الداخلية في تجاوز درجة 40 درجة مئوية. 2
إخراج الدخان من األنفاق وتوفير الهواء النقي داخلها من أجل ضمان توفير 

ممرات خروج آمنة للركاب في حالة حدوث حريق. 3

األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة 
تحتاج المباني والمحطات واألنفاق في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة 

لوسيل إلى توفير معدات سليمة وتعمل بشكٍل صحيح لتنفيذ األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة عالوة على توفير بيئة آمنة ومريحة لكل من الركاب وفريق 

 التشغيل بما يشمل:

•  المعدات الثابتة، بما في ذلك الساللم المتحركة والمصاعد وبوابات األرصفة 
 والتجهيزات واألدوات الميكانيكية؛

• أنظمة إطفاء الحرائق وسالمة األرواح التي تخدم المباني والمحطات واألنفاق.

بيانات هامة
• بوابات األرصفة - حوالي 240 

• المصاعد – 49 
• الساللم المتحركة – 82 
• المشايات المتحركة  – 8

 • مضخات إطفاء الحريق - 50 
• مضخات نزح المياه - 191

 • مضخات أخرى - 219 )62 مضخة مياه قذرة / 79 مضخة مياه مبردة / 

78 مضخة إمداد مياه(

معدات التهوية - بيانات هامة
يد )المستودع( – 12 • وحدات التبر

• وحدات معاجلة الهواء )المحطات(  – 153 
• وحدات اللفائف المروحية – 927

نظام االتصال والتحكم 

 من نظام شبكة السكك الحديدية 
ً
يا  جوهر

ً
يمثل نظام االتصال والتحكم أهمية كبيرة وجزءا

ية. ويمكن تقسيم النظام إلى خمسة عناصر لشرح كيفية ربط نظام  في المناطق الحضر
إصدار اإلنذارات وإدارة البنية التحتية بعملية تشغيل خط السكة الحديد:

سكادا )نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات( 1
نظام الكشف عن الحريق 2

نظام إدارة الصيانة 3
أنظمة االتصاالت 4

 
ً
نظام تحصيل األجرة أوتوماتيكيا 5

نظام التحكم في حركة وإشارات القطارات 
يعتبر نظام التحكم في حركة القطارات عبارة عن نظام للتحكم في إشارات حركة 

القطارات وحماية القطارات  مصمم لتوفير نظام أمان قوي إلبالغ غرفة العمليات 
والتحكم بمواقع القطارات ومستوى التقدم المحرز وفق الجداول الزمنية الموضوعة 

عالوة على اإلبالغ بأية أحداث غير عادية قد تحدث على شبكة السكك الحديدية. 
ويضمن هذا النظام تحقيق سالمة القطارات من خالل مراقبة مواقع القطارات باإلضافة 

 لذلك.
ً
ير حول األداء وفقا إلى إمكانية تقديم تحليل لألداء وإعداد تقار

توفير الهواء النقي في إنفاق السكك الحديدية.

يعنا ير السنوي 2014  - مشار التقر
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Doha Metro Red Line South underground project is part of Qatar 
Railways Company phase one construction programme for a 
Qatar National Railway Network . This project commenced on 
June 2013 and has a planned completion date of June 2018.

The Red Line South Joint-Venture (RLS-JV) has QDVC as the 
Lead partner with 55% share of the JV, a Korean partner GS E&C 
(25%) and Qatari partner AI Darwish Engineering (20%) . It is a 
design and build JV having  Atkins as Lead Designer and Hyder 
Consulting in delivering world class design to our Client  
Qatar Railway Company.

The RLS-JV is committed to using world class and innovative 
safety, quality, technical, commercial and project management 
techniques in delivering the Red Line South project to the Client 
on time, with high quality standards and within budget. Safety 
remains our utmost priority in our design and project execution 
phases.

DOHA METRO: RED LINE SOUTH

RLS-JV is constructing Worker’s village on AI Wakra Road to 
accommodate 1,500 workers. Its construction is in accordance 
to Qatar Foundation Standards.

Once operational, the metro will provide a safe, good quality and 
sustainable mode of transportation for residents and visitors 
and will also reduce pollution and the existing traffic on Doha’s 
roads.

PROJECT DATA

• 5 Tunnel Boring Machines (TBM) 
• 5 Underground Metro stations 
• 5 switchboxes 
• 3 Emergency exits and 51 Interconnection tunnels 

(cross passages). Total length is 35 km out of which 

tunnels are 33km twin  tunnel tracks. 
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 من المرحلة األولى في برنامج 
ً
يعد مشروع مترو أنفاق الدوحة / الخط األحمر الجنوبي جزءا

يل إلنشاء شبكة سكك حديد قطر الوطنية. وقد بدأ هذا المشروع في يونيو  شركة الّر
2013، ومن المقرر أن ينتهي حسب الخطة الموضوعة في يونيو 2018.

تم إسناد تنفيذ المشروع المشترك إلنشاء مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي إلى ائتالف 
يضم شركة "كيو دي في سي" كشريك رئيسي بحصة تبلغ 55% إلى جانب كل من شركة 

"جي إس" الكورية الجنوبية )بحصة 25%( وشركة الدرويش للهندسة القطرية )بحصة 
20%(. ويتألف المشروع المشترك من تصميم وإنشاء الخط األحمر الجنوبي من خالل تعيين 

شركة دبليو إس أتكينز لتكون المصمم الرئيسي لتولي أعمال التصميم الرئيسية فيما تقوم 
شركة هايدر لالستشارات بأعمال إدارة وتسليم التصميمات عالية الجودة إلى عملينا - 

يل.  شركة الّر

يلتزم مشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي باستخدام التقينات العالمية والمبتكرة 
في مجاالت السالمة والجودة والتقنيات الفنية والتجارية وأساليب إدارة المشاريع من 
أجل تسليم مشروع الخط األحمر-جنوب للعميل في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة 
وفي حدود الميزانية الموضوعة عالوة على إيالء معايير السالمة أولوية قصوى عند 

وضع التصميمات وخالل مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

مترو الدوحة: الخط األحمر الجنوبي
سوف يشمل مشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي بناء قرية العمال على طريق 

 لمعايير مؤسسة قطر.
ً
الوكرة الستيعاب 1500 عامل. وقد تم بناء هذه القرية وفقا

وبمجرد دخول خط المترو إلى العمل، فإنه سيعمل على تقديم نموذج نقل تتوفر به 
معايير األمان والجودة العالية واالستدامة للمقيمين والزوار عالوة على الحد من التلوث 

الناتج وتقليل حركة المرور واالزدحامات المرورية الموجودة في طرق وشوارع الدوحة.

بيانات المشروع

 • 5 آالت حفر األنفاق 
 • 5 محطات مترو األنفاق 

 • 5 تحويالت 
• 3 مخارج الطوارئ و51 أنفاق الربط البيني )ممرات متقاطعة(. يبلغ 

إجمالي الطول 35 كيلو متر منها أنفاق بطول 33 كيلو متر من 
خطوط األنفاق مزدوجة المسار. 

ير السنوي 2014  - مشاريعنا التقر
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Our design has a design life of 120 years and our 
construction activities have been planned to minimize 
disturbance to everyday life and disruption to road users  
for residents  and commuters  in the southern  part of 
Doha. The scope also includes part of the Green Line and 
Blue Line stations, switchboxes and tunnel sections  as 
shown below.

TUNNELING BORING MACHINES  are operating at 
Al Matar C : Al Wakra TBM  
M10/ M11: Mushaireb TBM 
Al Matar C:  Doha TBM  
Al Matar C : Al Zubara TBM 
M10/M11: Lehwaila TBM 

RED LINE UNDERGROUND 
STATIONS / SWITCHBOXES SCOPE 

• AI Matar B (AMB) Station 
• AI Matar C (AMC) Station/Switchbox 
• AI Matar D (AMD) Station
• AI Matar E (AME) Station/Switchbox
• M10/ M11 Switchbox
• 6 tunnels sections

GREEN LINE UNDERGROUND 
(PARTIAL) / SCOPE SECTION

• AI Khubaib Station 
• 1 tunnel section

BLUE LINE UNDERGROUND 
STATIONS (PARTIAL) /SWITCH BOXES 
SECTION

• Al Matar C Station/Switchbox 
• M40/M104 Switchbox
• 2 tunnel sections 

PROJECT OVERALL  CIVIL  
QUANTITIES

• Total excavation 3.3 million m3   

     -Stations and Switchboxes 2.1 million m3

     -Bored tunnels 1.2 million m3

• Concrete 600,000 m3  

• Reinforcement 60,000 tones 

• Backfilling 1,100,000 m3

• Waterproofing 300,000 m2

• Tunnel rings 20,600 Nos



53

 وقد تم التخطيط 
ً
يبلغ متوسط عمر التصميم الذي قمنا بإعداده 120 عاما

ألنشطة اإلنشاء لدينا بحيث ُتسهم في الحد من اضطرابات الحياة اليومية وبما 
يقلل من تعطيل استخدام مسارات الطرق المخصصة للمقيمين والركاب في الجزء 

 أجزاء من محطات الخط األخضر 
ً
الجنوبي من الدوحة. ويشمل نطاق العمل أيضا

والخط األزرق ولوحات مفاتيح التحويلة ومقاطع األنفاق كما هو مبين أدناه.

 آالت حفر األنفاق  تعمل في المحطات التالية: 
 محطة المطار C: آلة حفر األنفاق الوكرة

 تحويلة M10/ M11: آلة حفر األنفاق مشيرب
 محطة المطار C:  آلة حفر األنفاق الدوحة 

 محطة المطار C: آلة حفر األنفاق الزبارة 
تحويلة M10/ M11: آلة حفر األنفاق لحويلة

/ األحمر  للخط  األنفاق  مترو   محطات 
نطاق  التحويالت

 B محطة المطار • 
• محطة المطار C / التحويلة 

D محطة المطار •
• محطة المطار E / التحويلة

 M10/M11 تحويلة •
• 6 مقاطع أنفاق

األخضر للخط  األنفاق  مترو   محطات 
 مقطع النطاق / جزئي

 • محطة الخبيب 
• 1 مقطع أنفاق

األزرق   للخط  األنفاق  مترو   محطات 
 مقطع  التحويالت / جزئًي 

 • محطة المطار C /  التحويالت 
M40/M104 تحويلة •

• 2 مقاطع أنفاق 

أعمال الهندسة المدنية العامة في 
المشروع

 • إجمالي كميات الحفر  3.3 مليون متر مكعب 
     - المحطات و التحويالت 2.1 مليون متر مكعب 

     - األنفاق المحفورة 1.2 مليون متر مكعب 

 • الخرسانة 600000 متر مكعب 

 • التسليح 60000 طن 

• الردم 1100000 متر مكعب

• منع تسرب الماء 300000 متر مربع

• عدد حلقات األنفاق 20600 حلقة

يعنا ير السنوي 2014  - مشار التقر
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Al Matar B, Al Matar D, Al Matar E and Al Khubaib Stations 
are similar in design and are referred to as “generic stations”, 
they are designed to integrate into the urban environment and 
surface made of transportation.

Switchbox is a tunnel constructed using cut and cover 
technique that allows train to switch between tracks.  Al  
Matar E, Al Matar C Red and Blue Lines, M10/M11 and M40/
M104 Switchboxes are similar in plan. They are “I” shaped, 
composed of one slab and four tunnel entrances (except M40/
M104 which has three tunnel entrances).

STATIONS

SWITCHBOXES

Bored by five Tunnel Boring Machines (TBMs), tunnels will be 
set out with concrete rings along the future lines. 

Red Line Tunnel has 6 tunnel sections which starts from the 
Musheireb Station to New Doha International Airport (NDIA)  
Station and has an approximate tunnel length of 23.2km. 

Blue Line Tunnel is a 2 tunnel section with an approximate 

TUNNELS

All of the stations are underground stations at various depths 
from the ground level. The stations have adjacent entrance 
shelters in addition to remote ones located in the opposite side 
of roads through subways, as follow: 

• Al Matar B (AMB) Station has 1 adjacent entrance and it is 
connected to 3 remote entrances via 3 subways. 
• Al Matar C (AMC) Station has 2 adjacent entrances and it is 
connected to 3 remote entrances via 3 subways.  
• Al Matar D (AMD) Station has 1 adjacent entrance and it is 
connected to 3 remote entrances via 3 subways. 
• Al Matar E (AME) Station has 1 adjacent entrance and it is 
connected to 1 remote entrance via 1 subway.

ENTRANCES AND SUBWAYS

length of 5.5km and drives from the AMC Station to Airport City 
North Station.

Green Line Tunnel has 1 tunnel section and it runs from 
Musheireb Station to Khubaib Station and has an approximate 
tunnel length of 3.0km.

Service link tunnel from Al Matar C to Switchbox M40/M104 
and has an approximate tunnel length of 1.2km.
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تتشابه محطات مترو المطار B والمطار D والمطار E والخبيب من حيث التصميم وُيشار 
ية  إلى هذه المحطات بأنها "المحطات العامة" وهي مصممة للتكامل مع البيئة الحضر

المحيطة ومخصصة ألغراض النقل.

التحويلة هي عبارة عن نفق تم بناؤه باستخدام طريقة الحفر والردم )الخندق الُمغطى( 
التي تسمح للقطار بالتبديل بين المسارات.  ,تتشابه التحويالت في كل من محطات المطار 
M40/و M10/M11 في خطي المترو األحمر واألزرق وكذلك في التحويلتين C والمطار E

 "I" من حيث التصميم المتبع في كل منها. حيث إنها ُمصممة على شكل حرف M104
 M40/M104 وتتكون من بالطة واحدة/لوح واحد وأربعة مداخل أنفاق )باستثناء نحويلة

التي يوجد لها ثالثة مداخل أنفاق(.

المحطات

التحويالت

حلقات  خالل  من  األنفاق  تبدأ  وبالتالي  األنفاق،  حفر  آالت  باستعمال  اإلنفاق  حفر  يتم 
حة على طول خطوط األنفاق المستقبلية. 

َّ
خرسانية مسل

نفق الخط األحمر  هو عبارة عن 6 مقاطع أنفاق يبدأ من محطة مشيرب إلى محطة مطار 
الدوحة الدولي الجديد ويبلغ طول النفق حوالي 23,2 كيلو متر. 

نفق الخط األزرق  هو عبارة عن 2 من مقاطع األنفاق بطول يبلغ حوالي 5.5 كيلو متر 
ويمتد من محطة المطار C إلى محطة مدينة المطار الشمالية.

األنفاق

جميع المحطات هي محطات على أعماق مختلفة تحت األرض. تحتوي المحطات على 
هياكل مغطاة للمداخل المجاورة باإلضافة إلى هياكل مغطاة بعيدة تقع في الجانب 

 اآلخر من الطرق عبر ممرات األنفاق تحت األرض، على النحو التالي:

• تحتوي محطة المطار B على مدخل واحد مجاور وهي متصلة بعدد 3 مداخل بعيدة 
 عبر ثالثة ممرات أنفاق تحت األرض. 

• تحتوي محطة المطار C على مدخلين مجاورين وهي متصلة بعدد 3 مداخل بعيدة 
 عبر ثالثة ممرات أنفاق تحت األرض. 

• تحتوي محطة المطار D على مدخل مجاور واحد وهي متصلة بعدد 3 مداخل بعيدة 
 عبر ثالثة ممرات أنفاق تحت األرض.

• تحتوي محطة المطار E على مدخل مجاور واحد وهي متصلة بمدخل واحد بعيد عبر 
ممر أنفاق واحد تحت األرض.

المداخل وممرات األنفاق تحت األرض

نفق الخط األخضر هو عبارة عن مقطع أنفاق واحد، يمتد من محطة مشيرب إلى محطة 
الخبيب ويبلغ طول النفق حوالي  3.0 كيلو متر.

يوجد نفق لربط الخدمة يمتد من محطة المطار C إلى تحويلة M40/M104 ويبلغ طول 
هذا النفق حوالي 1.2 كيلو متر.

ير السنوي 2014  - مشاريعنا التقر
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CROSS PASSAGES

Cross passages are a connection between two parallel tunnels  
which are connected by 51 cross passages  of different types: 

• 37 standards cross passages - link two tunnels and are 9m long 
(from each tunnel side);  
• 5 long cross passages - longer than 25m and need a ventilation 
system; 
• 9 sump cross passages which are at lower level and need a 
dewatering system.

EMERGENCY EXITS

Three emergency exits are scheduled: East Emergency Exit 
(EEE), West Emergency Exit (WEE) and Al Miqdat Emergency 
Exit.

Excavation will be from the ground level down to a depth of 34m 
for EE Miqdat (connection line) and between 25m and 50m for 
Emergency Exits West and Emergency Exits East respectively 
(Red Line). The final internal diameter of these shafts is 8 
meters.

Mechanical, Electrical & Plumbing Works 
(MEP) SCOPE
Mechanical Electrical Plumbing (MEP) works under the Red 
Line South Project will cover: 

• The four stations ( Al Matar B, C, D and E);  
• The related and adjacent structures : M40/M104 & M10/M11 
switchboxes, emergency exits East, West and Al Miqdat; 
• The tunnels.

The Mechanical works scope comprises of:
• Air conditioning  systems which include the refrigeration and 
cooling units, the air distribution system and the chilled water 
distribution system in the stations and Switchboxes; 
• Special ventilation systems which includes the under platform 
and over track exhaust system, the smoke extract system and the 
stairwell pressurization; 
• General ventilation systems including the toilets;  
• Building Automation Control System (BACS).

The Plumbing system including:
• The Plumbing system including the domestic water, sanitary 
and rainwater drainage, irrigation system, tunnel drainage 
system and all interfaces to other systems;  
• The Fire fighting system including the fire detection and 
suppression in the stations, the clean agent suppression system 
where required, the fire main and standpipes in the tunnels.

 The Electrical works comprising :
• 415/230V Power supply distribution network including 
the sub-main switchboards, MCC’s, DB’s, and small power 
distribution in the stations and the tunnels; 
• Indoor and outdoor lighting system, 
• Earthling and lightning protection system,  
• Vertical and horizontal transportation systems: elevators, 
escalators and travellators.

ARCHITECTURAL SCOPE

The Architectural scope of works includes: 

• Architectural Fit out of 4 stations including Station Entrances 
(16 nos),  
• Vents shafts, 
• Landscaping at grade.

Indicative Quantities for the Architectural Works is as follows:

 Key Architectural

Constructional Elements

 Key Performance

Indicators

 At Grade Entrances 4420m

 Bespoke Vaulted Ceilings to
Concourse / Platform

18750 m2

 Glazed Balustrades to Public
Areas

2050 LM

 Wall Cladding to Concourse /
Platform

11390 m2

Wall Cladding to Subways 17500 m2

Ceilings to Subways 12250 m2

 Internal doorsw and
Ironmongery

1200 no. 

 Natural stone Flooring to Public
Areas including subways

36000 m2

Retail shop fronts 36000 m2

2
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الممرات المتقاطعة
يين والتي يتم الربط  الممرات المتقاطعة هي عبارة عن وصالت تربط بين كل نفقين متواز

 بينهما باستخدام 51 ممر متقاطع من األنواع المختلفة: 

• 37 ممر متقاطع نموذجي – للربط بين نفقين ويبلغ طولها 9 أمتار )من كل جهة من 
 جهات النفق(. 

 وتحتاج إلى نظام تهوية. 
ً
 • 5 ممرات متقاطعة طويلة – يبلغ طولها أكثر من 25 مترا

عة سفلية تقع على السطح السفلي للنفق وتحتاج إلى  • 9 ممرات متقاطعة مجمَّ
تركيب نظام نزح المياه بها.

مخارج الطوارئ
تم وضع جدول زمني إلنشاء ثالثة مخارج طوارئ: مخرج الطوارئ الشرقي ومخرج 

الطوارئ الغربي ومخرج طوارئ الميقدات.

سيتم تنفيذ أعمال الحفر من مستوى سطح األرض إلى عمق يصل إلى 34 متر لمخرج 
طوارئ الميقدات )خط االتصال والربط( وبعمق 25 متر و50 متر لمخرج الطوارئ الغربي 
ومخرج الطوارئ الشرقي على التوالي )الخط األحمر(. ويبلغ طول قطر الدائرة الداخلي 

لهذه األعمدة 8 أمتار.

نطاق األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
يتضمن مشروع الخط األحمر الجنوبي مجموعة من األعمال الميكانيكية والكهربائية 

 والسباكة وسوف تشمل ما يلي: 

 • المحطات األربعة )المطار B والمطار C والمطار D والمطار E(؛ 
• الهياكل المرتبطة والمجاورة: التحويلتين M40/M104 وM10/M11 ومخرج الطوارئ 

 الشرقي ومخرج الطوارئ الغربي ومخرج طوارئ الميقدات؛
• األنفاق.

تشمل األعمال الميكانيكية ما يلي:
يد ونظام توزيع  • أنظمة تكييف الهواء والتي تشمل وحدات التجميد ووحدات التبر

يع المياه المبردة في المحطات ولوحات مفاتيح التحويلة.  الهواء ونظام توز
يغ الهواء تحت األرصفة وفوق  • أنظمة التهوية الخاصة والتي تشمل نظام تفر

 المسارات ونظام إخراج الدخان ونظام تكييف ضغط الساللم.
 • أنظمة التهوية العامة بما في ذلك أنظمة تهوية دورات المياه والمراحيض. 

.)BACS( نظام التحكم وأتمتة المباني •

تشمل أعمال السباكة ما يلي:
• نظام السباكة بما في ذلك نظام إمدادات المياه المحلية ونظام تصريف مياه الصرف 

الصحي ومياه األمطار ونظام الري في األنفاق وكافة المعدات واألدوات الخاصة 
 باألنظمة األخرى. 

• نظام مكافحة الحريق بما في ذلك الكشف عن الحريق وإخماده في المحطات 
ونظام مكافحة الحريق بالغازات النظيفة عندما تقتضي الحاجة ذلك ونظام مكافحة 

الحريق في الخطوط الرئيسية والمواسير العمودية في األنفاق.

 تشمل األعمال الكهربائية ما يلي:
• شبكة توزيع إمدادات الطاقة بقوة 415/230 فولت بما في ذلك لوحات المفاتيح 

يع الطاقة الكهربائية  الكهربائية الفرعية ومركز التحكم في المحركات ولوحات التوزيع وتوز
 الصغيرة في المحطات واألنفاق.

 • نظام اإلضاءة في األماكن المغلقة والمفتوحة.
 • نظام التأريض والحماية من الصواعق. 

 • أنظمة النقل الرأسي واألفقي: المصاعد والساللم المتحركة والمشايات المتحركة.

ية نطاق أعمال الهندسة المعمار
ية لمشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي  يشمل نطاق أعمال الهندسة المعمار

 على ما يلي: 

ية لعدد 4 محطات مترو أنفاق بما يشمل مداخل المحطات  • تجهيز األعمال المعمار
 ،)

ً
 )وعددها 16 مدخال

 • تركيب نظام تهوية لألعمدة؛ 
• تنفيذ األعمال التجميلية السطحية.

ية: فيما يلي بيان الكميات اإلرشادية ألعمال الهندسة المعمار

 عناصر اإلنشاءات 

ية األساسية المعمار

 مؤشرات األداء 

الرئيسية

4420 متر مربعالمداخل السطحية 

 ل
ً
 األسقف المقببة المجهزة خصيصا

لردهات / األرصفة
18750 متر مربع

ينات المزججة لألماكن العامة 2050 لومنالدرابز

11390 متر مربعتكسية الجدران للردهات / األرصفة

17500 متر مربعتكسية الجدران لممرات األنفاق

12250 متر مربعاألسقف الخاصة بممرات األنفاق

1200 قطعة األبواب الداخلية واألدوات المعدنية

األرضيات المصنوعة من األحجار الطبيعية 
لألماكن العامة بما فيها ممرات االنفاق

36000 متر مربع 

36000 متر مربع واجهات متاجر البيع بالتجزئة
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The New Orbital Highway contract 2 is the latest contract 
awarded by Ashghal to our Joint-Venture with Bin Omran 
a local trading and contracting company, specialized in 
earth and road works.

The project is located west and north of Doha city and 
providing a new road between Salwa Road and North 
Relief Road. 

NEW ORBITAL HIGHWAY - CONTRACT 2

PROJECT DATA
• 12,600,000 m  of Backfill and 6,000,000 m  of 

Excavations.

• 490,000 m  of Concrete.

• 108 Km of TSE Pipes.

• 3,600,000 m  of Asphalt.

It  consists on design and construction of 47 Km  New Orbital 
Highway & Truck Route with: 

• Five-lane dual carriageway for light vehicles and two truck lanes 
in each direction 
• A new freeway including all related works such as 
grade-separate interchanges and braiding’s, cross roads, 
Collectors-Distributors, ramps, etc... 
• Eight grade-separated interchanges and all related cross roads, 
braiding structures and ramps; 
• Cross road / pedestrian & bicycle paths with the appropriate 
overpasses structures; 
• Highway structures include bridges, flyovers, underpasses, 
culverts, retaining walls, pump stations, substations, drainage 
structures, tanks, gantries, etc … 
• Traffic signs, road markings and the required Intelligent Traffic 
System (ITS); 
• Street lighting and bridge underpass lighting works as 
required for this contract and approved by the Engineer; 
• Storm water drainage system to function during and after the 
construction period and to maintain all diversion roads free of 
standing water at all times; 
• Foul sewerage network; 
• Treated sewage effluent network (TSE); 
• The water supply network; 
• Electrical network; 
• Telephone and other communication networks; 
• Utilities protection works; 
• Landscaping, hardscape and irrigation works; 
• Protection of existing underground QP lines.

The contract worth over 4 Billion QAR will connect the North 
Relief Road with Salwa Road, the highway will bypass Doha 
and relieve current traffic congestion while preparing to 
accommodate projected road traffic increases. Works will start 
in May 2014 and is due to be completed in 36 months.

3

3

3

3
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مشروع الطريق المداري الجديد / الحزمة الثانية هو أحدث العقود التي منحتها 
سيتم  الذي  المشترك  المشروع  تحالف  إلى  "أشغال"  العامة  األشغال  هيئة 
تنفيذه بالتعاون مع شركة بن عمران للتجارة والمقاوالت، وهي شركة مقاوالت 

محلية، متخصصة في أعمال التربة والطرق.

ويقع مكان هذا المشروع غرب وشمال مدينة الدوحة وُيسهم في توفير طريق 
جديد يربط بين طريق سلوى والطريق الشمالي. 

الطريق المداري الجديد  - العقد 2

بيانات المشروع
• 12600000 متر مكعب  من أعمال الردم و6000000 متر مكعب من 

أعمال الحفر.

• 490000 متر مكعب  من الخرسانة المسلحة.

جة.
َ
• 108 كيلو متر من أنابيب مياه الصرف الصحي المعال

• 3600000 متر مربع من أعمال األسفلت.

 يتكون هذا المشروع من تصميم وبناء 47 كيلو متر من الطريق المداري السريع الجديد:  

• طريق الشاحنات يتألف من خمس حارات ذات مسار مزدوج للمركبات الخفيفة وحارتين 
 لسير الشاحنات في كل اتجاه.

• طريق سريع جديد بما يشمل تنفيذ كافة األعمال المتعلقة مثل تقاطعات الطرق 
المنفصلة المستوية ونقاط التشبيك ومفارق الطرق ونقاط التجميع ونقاط التوزيع 

 والمنحدرات والخ ...
• ثمانية تقاطعات طرق منفصلة مستوية وكافة مفارق الطرق المرتبطة ونقاط التشبيك 

 والمنحدرات.
• مسارات مفارق الطرق وممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية مع هياكل المعابر 

 الفوقية المناسبة.
• تشمل هياكل الطرق السريعة الجسور والمعابر الفوقية والمعابر السفلية والمجاري 

المائية السفلية والجدران الساندة ومحطات الضخ والمحطات الفرعية وهياكل الصرف 
 الصحي والخزانات والهياكل المؤقتة، والخ ...

 • إشارات المرور وعالمات الطريق ونظام المرور الذكي.
• أعمال إنارة الشوارع والطرق وأعمال إنارة الجسور والمعابر السفلية وفق متطلبات 

 العقد المبرم وبعد الحصول على موافقة المهندس المسؤول.
• تشغيل نظام تصريف مياه األمطار أثناء وبعد فترة البناء واإلنشاء والحفاظ على جميع 

 طرق تحويل المسارات خالية من المياه الراكدة في جميع األوقات.
 • شبكة الصرف الصحي.

 • شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة.
 • شبكة إمدادات المياه.

 • شبكة إمدادات الكهرباء.
 • شبكات الهاتف واالتصاالت األخرى.

 • أعمال حماية المرافق.
 • أعمال التجميل بالمناظر الطبيعية وأعمال الري.

• عمليات حماية خطوط أنابيب البترول الموجودة تحت األرض التابعة لشركة قطر للبترول.

تقدر قيمة العقد بأكثر من 4 مليارات لاير قطري سيتم تخصيصها لربط الطريق الشمالي 
بطريق سلوى، وسوف يتجنب الطريق السريع المرور في مدينة الدوحة لتخفيف االزدحام 

المروري الذي تشهده المدينة في الوقت الحالي في حين أنه يسهم في استيعاب 
الزيادة المتوقعة لحركة المرور على الطرق. وسوف تبدأ أعمال هذا المشروع في مايو 

.
ً
2014 ومن المقرر أن يكتمل خالل فترة 36 شهرا
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The Sheraton Park Project (SPP) is the Design & Build of a large 
Public Garden in front of the Sheraton Hotel.  This Park is meant 
to be a landmark in the heart of West Bay, the new business 
district of Doha, and might be used to host special events such as 
concerts and festivals.

The Project includes the following elements: 

• A 7 hectares public garden with water features, plantations, 
walkways in granite paving, etc.  The Park will have amenities 
such as children play ground area, restaurants and cafés; 
• Originally two levels of underground parking for about 2,000 
vehicles shared between public users and Sheraton guests will 
now become four levels of underground parking for about 2,700 
cars following the cancellation of the Maintenance & Storage 
facility; 
• A 66 KV / 11 KV primary sub-station; 
• A tunnel below the Corniche road linking the car parks of 
the SPP and the Doha Convention Center (currently under 
construction).

• Excavation works were completed in March 2014 reaching a 
total excavated material of 931,500 m3 .  
• Reinforced Concrete: All rebar reinforcement and Concrete 
works,  total reinforcement quantity 35,300 tones and concrete 
quantity of 165,000 m3 .

SHERATON PARK PROJECT

PROJECT DATA
• 7 hectares public garden

• 4 levels of underground parking for about 2,700 cars 

• 66 KV / 11 KV primary sub-station

• A tunnel below the Corniche road

• excavated material of 931,500 m3

• total reinforcement quantity 35,300 tones and con-

crete quantity of 165,000 m3

• Horizontal waterproofing 160,000 m2
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يهدف مشروع حديقة الشيراتون إلى تصميم وبناء حديقة عامة كبيرة أمام فندق 
 

ً
الشيراتون.  ومن المتوقع أن يقدم المشروع حديقة عامة خضراء واسعة تمثل عالمة

بارزة في قلب الخليج الغربي ومنطقة األعمال الجديدة في مدينة الدوحة، ويمكن 
االستفادة منها في استضافة المناسبات والفعاليات الخاصة مثل الحفالت الموسيقية 

والمهرجانات.

 ويشتمل المشروع على العناصر التالية: 

• إنشاء حديقة عامة على مساحة 7 هكتارات )أي حوالي 70000 متر مربع( تتميز 
بالمسطحات والنوافير المائية والمزارع النباتية واألشجار والممرات المصنوعة من الجرانيت 
وغير ذلك. كما تضم الحديقة كافة وسائل الراحة والترفيه مثل مناطق مخصصة أللعاب 

 األطفال والعديد من المطاعم والمقاهي.
• تصميم موقف للسيارات تحت األرض يتألف من طابقين يتسع لنحو 2000 سيارة وهو 

موقف مشترك بين الجمهور العام ونزالء فندق الشيراتون وسوف يتم زيادة عدد طوابق 
موقف السيارات لتصبح أربعة طوابق تتسع لنحو 2700 سيارة بعد إلغاء منشأة الصيانة 

 والتخزين.
• إنشاء محطة كهرباء فرعية بسعة 66 كيلو فولت / ومحطة كهرباء فرعية بسعة 11 كيلو 

 فولت.
• إنشاء نفق تحت شارع الكورنيش لربط مواقف السيارات في مشروع حديقة الشيراتون 

.)
ً
بمركز الدوحة للمؤتمرات )وهذا المركز قيد اإلنشاء حاليا

• تم االنتهاء من أعمال الحفر في مارس 2014 ووصل إجمالي المواد المستخرجة عن 
 طريق الحفر إلى 931500 متر مكعب. 

• الخرسانة المسلحة: كافة أعمال التسليح باستخدام القضبان الفوالذية لتقوية األسمنت 
واألعمال الخرسانية، وبلغ إجمالي كميات أعمال التسليح 35300 طن وكمية الخرسانة 

المسلحة 165000 متر مكعب.

مشروع حديقة الشيراتون

بيانات المشروع
• مساحة 7 هكتارات إلنشاء الحديقة العامة

• 4 طوابق لموقف السيارات تحت األرض يتسع لحوالي 2700 سيارة 

• محطة كهرباء فرعية بسعة 66 كيلو فولت  / 11 كيلو فولت  

• نفق تحت شارع الكورنيش 

• كمية المواد الناتجة عن أعمال الحفر تبلغ 931500 متر مكعب

• إجمالي الكميات الناتجة عن أعمال التسليح  35300 طن والكميات الناتجة 

عن أعمال الخراسانة 165000 متر مكعب 

• أعمال منع تسرب الماء األفقي  160000 متر مربع 
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ARCHITECTURAL  
 
Architectural works have been on-going through 2014 and have 
reached 70% by the end of the year. They include: 

• Car Park Floor with Vehicular and Pedestrian Trafficked 
Surfaces, 
• Car Park Walls and Soffits, 
• Wall and Column Rubber Guard Protection, 
• Rubber speed control products, 
• Floor and wall tiles, 
• Aluminum Window Framing, Glazing, Stainless Steel and 
Gatings; 
• Painting. 
 
 
 
Mechanical, Electrical & Plumbing Works 
(MEP)  

MEP works has started in February 2014 and reached 50% by 
the end of the year. They consist on:  

• Electrical: 11kV, 415V, Earthing system, Emergency system 
(UPS), Small power & lighting (internal & external lighting, 
alarm systems, emergency lights, etc…); 
• ELV: Information and Communication System, public address 
system, fire alarm system, building management system, 
parking management system, access control system, CCTV; 
• Plumbing and drainage; 
• Firefighting (FM200, sprinkler, foam, etc…); 
• Smoke ventilation system, Air conditioning, HVAC; 
• Lifts, Fuel oil, irrigation, sliding doors, rolling shutter, Water 
features.

WATER FEATURES WORKS  
 
Tidal Pool
It is a four sculptural elements in the shape of whales and 
dolphins that are producing varying overflowing or void-type 
effects based on the 3 different tidal modes. 
 
Step Cascades 
Water will cascade through a series of weirs dropping toward  
Tidal pool  on one side and toward the sunken garden on the 
other side. In the middle of the water feature, a path will allow to 
experience the water feature better. 
 
Sensory Water wall 
It is based on the exploration of different water textures and 
effects. Visitors will be encouraged to touch the falling water and 
interact with the waterfall, rain, drops, smooth water and foamy 
water will be displayed.  
 
Sunken Garden Channelz 
A dynamic water course located adjacent to the staircase will 
descend into the Sunken Garden. Its gentle sound will mitigate 
the noise from the street and help creating a relaxing and 
enjoyable atmosphere in the garden. The water feature will be lit 
with white LED lights at night to emphasize the water effects and 
create an intimate yet safe environment. 
 
Surging Walls 
It will act as a water maze with water walls rising at different 
heights, trapping its visitors or directing them toward a direction. 
The water walls will be lit with white LED lights at night adding to 
the fun of the water feature.
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ية أعمال الهندسة المعمار
استمر العمل في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية خالل عام 2014، وقد اكتمل منها 

ية ما يلي:   نسبة 70% بحلول نهاية العام. وتشمل أعمال الهندسة المعمار

 • تجهيز طوابق موقف السيارات باألسطح المخصصة لسير المركبات والمشاة؛ 
 • بناء الجداران واألجزاء السفلية لمبنى مواقف السيارات؛ 

 • تركيب طبقات الحماية المطاطية للجدران واألعمدة؛ 
 • تركيب المنتجات المطاطية المخصصة للتحكم في السرعة؛ 

 • تركيب بالط األرضيات والجدران؛ 
• تركيب إطارات النوافذ المصنوعة من األلومنيوم وأعمال التزجيج وتركيب أجزاء الفوالذ 

 المقاوم للصدأ وتثبيت الحواجز الشبكية؛ 
• أعمال الطالء.

 األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
 بدأ تنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في فبراير 2014 وتم االنتهاء من 

 نسبة 50% منها بحلول نهاية العام. وتشمل ما يلي: 

• األعمال الكهربائية: أنظمة توزيع طاقة كهربائية بسعة 11 كيلو فولت و415 فولت 
ونظام التأريض ونظام الطوارئ )مزود الطاقة الكهربائية االحتياطي( ونظام توزيع 

الطاقة ذي الجهد المنخفض ونظام اإلضاءة )اإلضاءة الداخلية والخارجية وأنظمة اإلنذار 
 وأضواء الطوارئ والخ ...(

• أنظمة الجهد المنخفض )ELV(: نظام المعلومات واالتصاالت ونظام مخاطبة 
الجماهير ونظام إنذار الحريق ونظام إدارة المباني ونظام إدارة مواقف السيارات 

يونية المغلقة؛   ونظام مراقبة الدخول ونظام المراقبة عبر الدوائر التليفز
 • أعمال السباكة والصرف الصحي؛ 

• أنظمة مكافحة الحرائق واإلطفاء )أنظمة اإلطفاء بالغاز النظيف FM200 ومرشات 
 الحريق المائية وأنظمة اإلطفاء بالرغوة الكيماوية والخ ...(؛ 

• أنظمة التهوية وتصريف الدخان وأنظمة تكييف الهواء وأنظمة التدفئة والتهوية 
 والتكييف؛ 

• المصاعد ونظام تزويد الوقود ونظام الري واألبواب الحديدية المنزلقة واألبواب 
المزودة بمواتير رفع لفافة ونوافير المياه.

األعمال المرتبطة بنوافير المياه 

حوض المد والجزر
هو عبارة عن حوض مياه يتألف من أربعة هياكل منحوتة على صورة حيتان ودالفين 

يعمل بالمؤثرات المائية في أثناء غمر المياه وتصريفها من خالل 3 طرق مختلفة من 
المد والجزر.

 الشالالت المنحدرة
 
ً
حيث تتساقط المياه على صورة شالل منحدر عبر سلسلة من السدود والحواجز نزوال

على حوض المد والجزر من جهة وفي اتجاه الحديقة الغارقة من الجهة األخرى. وفي 
وسط نافورة المياه توجد قناة أو مجرى يتيح إمكانية تشغيل وتجربة نافورة المياه 

 بصورة أفضل.

 حائط المياه الحسي
هو عبارة عن حائط مياه يعمل بناًء على استكشاف أشكال قوام المياه ومؤثراتها 

المختلفة. وسيتم تشجيع وحث زوار الحديقة على لمس المياه المتساقطة والتفاعل 
مع شالالت المياه واألمطار وقطرات المياه المتهاوية والمتدفقة ورغاوي المياه 

يد بمالمسة المياه كما لو كانت شالالت حقيقية.  لتجربة هذا اإلحساس الفر

 قناة الحديقة الغارقة 
هي عبارة عن مجرى مياه ديناميكي متحرك يقع بالقرب من الدرج النازل إلى الحديقة 

الغارقة. وسوف ُيسهم صوتها الرقيق في تخفيف حدة الضوضاء القادمة من الشارع 
ويساعد على توفير أجواء مريحة وممتعة في الحديقة. وستتم إضاءة نافورة المياه 
باستخدام لمبات بيضاء موفرة للطاقة من النوع LED أثناء فترات الليل بما يبعث على 

إبراز المؤثرات المائية وخلق بيئة آمنة توحي باأللفة والدفء.

 حوائط المياه المتماوجة
هي عبارة عن متاهة مائية ذات حوائط مياه ذات منسوب مياه على ارتفاعات مختلفة 

تحيط بالزوار من كل جهة أو توجههم نحو اتجاه معين. وستتم إضاءة حوائط المياه 
هذه باستخدام لمبات بيضاء موفرة للطاقة من النوع LED أثناء فترات الليل بما ُيضفي 

شعور بالمتعة واألنس عند مشاهدة نافورة المياه.



64 ANNUAL REPORT 2014 - Our Projects

QDVC has built 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.  
 
What distinguishes Lusail City’s car parking 
and waiting areas is that they are equally 
accessible to both residents and visitors. The 
city’s car parks have been carefully located 
and beautifully landscaped at sites expected to 
receive considerable numbers of visitors and are 
connected by 10 pedestrian tunnels which stretch 
across the districts.

LUSAIL UNDERGROUND CAR  PARKS

PROJECT DATA
• Design and build of 4 underground parking of 3 levels each. 

• 250m length, 45m width and 3m high, 150,000m3  total surface 

on floor.

• Each parking can accommodate 560 vehicles, that is to say 65m3  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 4no 66kV substations 36m length and 

45m width.

In 2011, QDVC has been awarded an extension of this contract, 
consisting of 1,8km of utility tunnels that will enable all services 
(power supply, telecommunication, district cooling, pneumatic 
waste collection) to reach the different plots. These tunnels are 
12m width and 3m high. 
 
In 2012, the project was awarded another extension of the 
contract for two years for the landscaping works on the car 
parks, covering some 50,000 Sqm. The works consist of the 
installation of 9,000Sqm of granite paving and 18,000Sqm of 
marble and limestone, sourced from Europe. The remaining 
23,000Sqm being gardens. These gardens are fitted with some 
1600 trees, 140 000 ground cover plants and 110 palm trees 
planted around the four car parks.  

In 2014, additional extensions were awarded to QDVC to 
provide utilities, city guidance, parking guidance, road works 
and landscaping works in the vicinity of the Car Parks. This 
comprised 10 pockets gardens (3,500Sqm), covered with granite 
slabs, marble and limestone and fitted with ground cover, trees 
and shrubs; 2,5 km of road works and utilities and circa 50 city 
guidance panels to direct the end user to the car parks. QDVC 
was also requested to upgrade the current CCTV system of the 
entire project to match with the latest law of the Ministry of 
Interior and to implement a “find my car” technology to enable 
user to recover their car through a smart phone application.
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قامت شركة "كيو دي في سي" بتشييد وبناء 4 مواقف سيارات 
ينا بمدينة لوسيل الجديدة، شمال الدوحة، وهي  في منطقة المار

المدينة التي سوف تستوعب 250000 نسمة وحوالي 400000 زائر 
. وتعتبر مواقف السيارات األربعة هي البنية التحتية األولى 

ً
يوميا

 المكتملة في هذه المدينة الجديدة.

تتميز مواقف السيارات وأماكن االنتظار بمدينة لوسيل بأنها متاحة 
للمقيمين والزوار على حٍد سواء. تم اختيار موقع مواقف سيارات 

مدينة لوسيل بعناية كما قد تم تزويدها بعناصر المناظر الطبيعية 
 كبيرة من 

ً
الجميلة في المواقع التي من المتوقع أن تستقبل أعدادا

الزوار وقد تم ربط مواقف السيارات بعدد 10 أنفاق مخصصة للمشاة 
والتي تمتد عبر المناطق.

موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

بيانات المشروع
 • تصميم وبناء 4 مواقف سيارات تحت األرض يتكون كل موقف من 3 طوابق. 

• المساحة اإلجمالية للموقف بطول 250 متر  وعرض 45 متر  وارتفاع 3 أمتار  ومساحة 

األرض الكلية تبلغ 150000 متر مربع.

• يستوعب كل موقف 560 سيارة، ما يعني أنه يتم تخصيص 65 متر مربع لكل مساحة 

وقوف.

• توجد أربع مساحات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة في كل طابق.

• تخصيص ممر مكيف الهواء للمشاة.

• الخرسانة: 120000 متر مكعب.

.
ً
، و16 مصعدا

ً
 متحركا

ً
• 60 مشاية متحركة، و48 سلما

• بناء )أعمال الهندسة المدنية( أربع محطات فرعية بطاقة قدرها 66 كيلو فولت بطول 

36 متر  وعرض 45 متر.

في عام 2011، حصلت شركة "كيو دي في سي" على تمديد لهذا العقد من أجل بناء 
أنفاق على مسافة 1,8 كم للمرافق التي تحتوي على كافة الخدمات ذات الصلة )كابالت 

إمداد الكهرباء وكابالت االتصاالت وأنظمة تبريد المناطق وأنظمة جمع النفايات الهوائية( 
 
ً
بما ُيسهم في الوصول إلى جميع المناطق المختلفة. ويصل عرض هذه األنفاق 12 مترا

 وارتفاعها 3 أمتار.

 آخر للعقد لمدة سنتين لالنتهاء من أعمال 
ً
في عام 2012، تم منح المشروع تمديدا

التجميل في مواقف السيارات، والتي تغطي مساحة قدرها حوالي 50000 متر مربع. 
وتشتمل هذه األعمال على تركيب أرصفة جرانيت على مساحة 9000 متر مربع وتركيب 

رخام وحجر جيري على مساحة 18000 متر مربع، وقد تم توريد هذه المواد من أوروبا. 
وسيتم تخصيص المساحة المتبقية وقدرها 23000 متر مربع إلنشاء حدائق. وسيتم تزويد 
هذه الحدائق بحوالي 1600 شجرة و140000 من نباتات تغطية األرض و110 من أشجار النخيل 

التي سيتم زراعتها حول مواقف السيارات األربعة.  

 للعقد لتوفير المرافق 
ً
 إضافيا

ً
في عام 2014، تم منح شركة "كيو دي في سي" تمديدا

ووضع نظام اإلرشاد داخل المدينة وإعداد النظام اإلرشادي الذكي لتوجيه السيارات داخل 
المواقف واالنتهاء من أعمال الطرق وأعمال التجميل في المناطق القريبة من مواقف 

السيارات. وتتألف هذه المرحلة من إنشاء 10 جيوب للحدائق )على مساحة 3500 متر مربع( 
وتغطيتها بألواح الجرانيت والرخام والحجر الجيري وتزويدها بتغطية أرضية وأشجار وشجيرات؛ 

باإلضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق على مسافة 2,5 كيلو متر عالوة على تركيب 
حوالي 50 لوحة من لوحات اإلرشاد داخل المدينة الستخدامها في توجيه المستخدمين 
 من شركة "كيو دي في سي" القيام 

ً
لب أيضا

ُ
للوصول إلى مواقف السيارات. وقد ط

بترقية نظام المراقبة عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة الحالي للمشروع بأكمله, لكي تتناسب 
مع آخر القوانين التي وضعتها وزارة الداخلية باإلضافة إلى إدخال تطبيق للعثور على 

سيارتك المفقودة "فايند ماي كار" Find My Car لتمكين المستخدم من استعادة سيارته 
من خالل أحد تطبيقات الهواتف الذكية.
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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 undertook by QDVC for Qatari Diar 
after the Dahlak Island Resort – Eritrea project which has been 
completed in 2011. 

The GRCC project knew in 2014 unexpected development with  
the integration of a hotel of 150 rooms, replacing the originally 
planned clubhouse.

Despite these changes, the works are progressing according to 
a predefined schedule,  and the project will be delivered in the 
second half 2015.

GOLF AND RACQUET COUNTRY CLUB AL HOUARA - TANGIER 

PROJECT DATA
• 8 tennis courts

• 2 paddle courts 

• 2 multi-purposes courts, 

• 1 exterior and 1 covered swimming pool.

• hotel of 150 rooms



ير السنوي 2014  - مشاريعنا67 التقر

في إطار شراكتها من خالل تنفيذ المشاريع المشتركة مع شركة كاسياس البرتغالية، تقوم 
شركة "كيو دي في سي" ببناء النادي الرياضي للجولف وكرة المضرب ضمن مشروع 

ع منتجع الهوارة الرئيسي الذي تنفذه شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري.  مجمَّ

وسوف يشمل هذا المشروع إنشاء ثمانية مالعب لكرة المضرب "التنس األرضي" وملعبين 
لتنس الريشة )لعبة التنس الملكية األسبانية( باإلضافة إلى ملعبين لألغراض المتعددة 
وحوض سباحة خارجي وحوض آخر مغطى، وسوف توفر هذه المرافق تجربة ممتعة 

لنزالء هذا المنتجع الجديد الذي يقع في مدينة طنجة بشمال المغرب ويطل على المحيط 
األطلسي. 

 .
ً
بدأت أعمال هذا المشروع في الموقع منذ 18 يونيو 2013 لعقد مدته 15 شهرا

وهذا هو المشروع الثاني الذي تقوم شركة "كيو دي في سي" بتنفيذه بالخارج لصالح 
يا الذي تم  يتر شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري بعد مشروع منتجع جزيرة دهلك - إر

االنتهاء منه في عام 2011. 

 غير متوقع في عام 
ً
وشهد مشروع إنشاء النادي الرياضي للجولف وكرة المضرب تطورا

 
ً
ن من 150 غرفة فندقية، ليحل محل النادي الذي كان مقررا 2014 حيث تم دمج فندق مكوَّ

إقامته في البداية.

 ،
ً
وعلى الرغم من هذه التغييرات، تسير األعمال وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا

وسيتم تسليم المشروع في النصف الثاني من عام 2015.

ياضي للجولف وكرة المضرب بمنتجع الهوارة في طنجة - المغرب  النادي الر

بيانات المشروع
• 8 مالعب لكرة المضرب "التنس"

• ملعبين  لكرة تنس الريشة 

 • ملعبين لألغراض المتعددة 

• حوض سباحة خارجي وحوض سباحة مغطى 

• فندق مكون من 150 غرفة
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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. 

The project has been handed over to the Client in 2014, however upon 
the request of the Client QDVC remains on site to  perform the Facility 
Management Service of the project. The contract has been  extended till 
End of June 2015 (23 months total).

DAHLAK ISLAND RESORT - ERITREA

DELIVERED
• 2 villas with swimming pool; 

• 47 bungalows; 

• staff housing, kitchen and laundry;

• roads, network utilities and landscape;

• helipad, jetty;

• desalination plant;

• Labor camp conditioning and management. 
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هذا المشروع هو األول الذي تم تسليمه إلى العميل، وكانت المرحلة األولى في عام 2010 والمرحلة 
الثانية في عام 2011. وهذا يثبت قدرة شركة "كيو دي في سي" على العمل في بيئة صعبة للغاية 
)حيث ال توجد مياه صالحة للشرب وال كهرباء وال تركيبات لالتصاالت على الجزيرة(.  ويتمتع فريق العمل 

لدينا في الدوحة بقدرته على شراء وتسليم كل ما هو مطلوب إلنجاز هذا المشروع الذي ُيعد إضافة 
كبيرة للشركة. 

وقد تم تسليم المشروع إلى العميل في عام 2014، ولكن وبناًء على طلب من العميل، ظلت شركة 
"كيو دي في سي" متواجدة في موقع المشروع ألداء خدمة إدارة المرافق للمشروع. وتم تمديد 

 كاملة(.
ً
العقد حتى نهاية يونيو 2015 )لتصبح مدة العقد 23 شهرا

يا يتر يرة دهلك - إر منتجع جز

سلمت شركة "كي دي في سي"  
ما يلي:

 • فيلتان بحمام سباحة 
 من طابق واحد 

ً
 • 47 منزال

• مقر إقامة للعاملين ومطبخ ومغسلة

• طرق وشبكة مرافق ومساحات خضراء

• مهبط طائرات مروحية ورصيف قوارب

• محطة تحلية للمياه

• تكييف وإدارة معسكر العمل 
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On September 7, 2014, the Public Works Authority of the State 
of Qatar has officially taken over the PS70 facilities located in 
Northern Doha.

Biggest sewage pumping facilities in the Middle East with 
current capacities of 680 000 m3 per day, the PS70 and PM 
Project was awarded in 2009 by Ashghal to a Joint Venture 
comprising in addition to QDVC,  Vinci Construction Grands 
Projets, and Entrepose projects , both subsidiaries of VINCI 
Group. It is for QDVC a first and successful experience of 
joint-venture project as well as hydraulic job in Qatar.

This turn-key contract consisted in the design, construction, 
commissioning and start-up of a screen chamber, a lifting 
pumping station, an export pumping station  along with power 
and control systems. In addition, 45 km of 1600 mm dia ductile 
iron pipes were laid as part of the Project.

This Contract originally amounting 1,782 MQAR was completed 
in June 2012 by the Joint Venture with the support of 4 other 
Vinci companies: Cegelec Portugal (design and installation of 
SCADA), Cegelec Qatar (electrical works), Vinci Construction 
Terrassement and WMI for technical assistance.

PUMPING STATION 70 & PUMPING MAINS (PS70)

We can timely and successfully deliver a 

turn-key project to the satisfaction of the client

For the past two years, the PS70 facilities have been maintained 
by the Joint Venture pending the start-up of other facilities: the 
pumping station was part of a broader infrastructure project 
including underground collecting sewers, sewage treatment 
plant and treated water pumping stations executed by other 
contractors for Ashghal. 
 
The final hand-over of the PS70 pumping represents a key 
milestone in the recent history of Vinci and QDVC in Qatar: it 
acknowledges that our companies can timely and successfully 
deliver a turn-key project to the satisfaction of the client.
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 على مرافق 
ً
في 7 سبتمبر 2014، استحوذت هيئة األشغال العامة في دولة قطر رسميا

محطة الضخ 70 التي تقع في شمال الدوحة.

وباعتبارها أكبر مرافق ضخ مياه صرف صحي في منطقة الشرق األوسط بقدرات حالية 
تبلغ 680000 متر مكعب في اليوم الواحد، فقد قامت هيئة األشغال العامة في عام 

2009 بترسية مشروع محطة الضح 70 وأنابيب الضخ كمشروع مشترك إلى تحالف شركات 
 من شركة فينسي إلنشاء المشاريع 

ً
يضم باإلضافة إلى شركة "كيو دي في سي" كال

العمالقة وشركة انتربوز للمقاوالت، وهما شركتان تابعتان لمجموعة فينسي. ويعتبر 
هذا المشروع هو التجربة األولى والناجحة لشركة "كيو دي في سي" في المشاريع 
المشتركة وكذلك باعتباره المهمة األولى في مجال معالجة المياه داخل دولة قطر.

وقد اشتمل عقد المشروع المتكامل هذا على تنفيذ مهام تصميم وبناء واختبار وبدء 
تشغيل غرفة الشاشات ومحطة الضخ والرفع ومحطة الضخ والّدفع باإلضافة إلى إدارة 

أنظمة الطاقة والتحكم. وباإلضافة إلى ذلك، تم وضع أنابيب حديدية قابلة للسحب 
ذات ثخانة قدرها 1600 ملم على مسافة 45 كيلو متر في العاصمة الدوحة كجزء من 

المشروع.

تم االنتهاء من هذا العقد الذي كانت قيمته تبلغ في األساس 1782 مليون لاير قطري 
في يونيو 2012 عن طريق تحالف شركات المشروع المشترك وبدعم من 4 شركات أخرى 
تابعة لمجموعة فينسي هي: شركة سيجيليك البرتغالية )تصميم وتركيب نظام التحكم 
اإلشرافي وتحصيل البيانات "سكادا"( وشركة سيجيليك قطر )األعمال الكهربائية( وشركة 

فينسي لإلنشاءات لتنفيذ أعمال الحفر وشركة WMI للحصول على المساعدة الفنية.

)PS70( محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ
يمكننا تسليم  مشاريع متكاملة وشاملة بنجاح 

وفي الوقت المحدد وفق المعايير التي تحقق رضا العميل

على مدى العامين الماضيين، تمت صيانة مرافق محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ من خالل 
 
ً
المشروع المشترك وفي انتظار البدء في تشغيل المرافق األخرى: كانت محطة الضخ جزءا
 بما في ذلك شبكات الصرف الصحي تحت األرض 

ً
من مشروع البنية التحتية األوسع نطاقا

جة والتي تم تنفيذها من 
َ
ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه المعال

ِقبل مقاولين آخرين لصالح هيئة األشغال العامة.

 في التاريخ 
ً
 رئيسيا

ً
يمثل التسليم النهائي لمشروع محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ معلما

الحديث لمجموعة فيسني وشركة "كيو دي في سي" في قطر: وُيسهم هذا 
المشروع في االعتراف بقدرة شركاتنا على تسليم المشاريع الجاهزة والمتكاملة بنجاح 

وفي الوقت المحدد وفق المعايير التي تحقق رضا العميل.
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FINANCIAL STATEMENTS البيانات المالية
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FINANCIAL STATEMENTS البيانات المالية
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2014 
(in thousands of Qatari Riyals)

Total assets                  2,058,151       123,426     1,934,725      1,356,563

Inventory              12,772            12,772       8,435

Amounts due from related parties      25,480                    25,480                  8,708 

Cash and cash equivalents         402,914      402,914    623,582 

Advances to suppliers and subcontractors         211,693                 211,693            -

Total current assets      1,479,774     1,479,774      1,189,936 

Accounts receivable and prepayments      136,710       136,710                82,341 

Property and equipment        514,386   123,426    390,960    109,522

Retention receivables         39,256        39,256  17,319

Investment in joint ventures           461    461     276

2014

Gross amount Accum. depn. Net amount Net amount

2013

ASSETS

Non - current assets     

Total non-current assets        578,377 
           

  454,951   166,627

Current assets

Advances to suppliers and 
subcontractors

       24,274    24,274   39,510

 123,426 
 
           

Retention receivables  34,853     34,853                17,235 

Construction work in progress  655,352   655,352              449,635 
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بيان المركز المالي الموحد
يخ 31 ديسمبر 2014   في تار

)باأللف لاير قطري(

١,٣٥٦,٥٦٣  ١٢٣,٤٢٦ ٢,٠٥٨,١٥١   إجمالي الموجودات

٨,٤٣٥          ١٢,٧٧٢            المخزون

٤٤٩,٦٣٥  ٦٥٥,٣٥٢     أعمال ا�نشاء قيد التنفيذ

٦٢٣,٥٨٢      ٤٠٢,٩١٤   النقد والنقد المعادل

    -   ٢١١,٦٩٣       الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي الباطن

١,١٨٩,٩٣٦        ١,٤٧٩,٧٧٤    إجمالي الموجودات المتداولة

١٧,٢٣٥      ٣٤,٨٥٣    ا�ستقطاعات المحتجزة

١٠٩,٥٢٢  ١٢٣,٤٢٦ ٥١٤,٣٨٦      العقارات والمعدات

١٧,٣١٩    ٣٩,٢٥٦       ا�ستقطاعات المحتجزة

٢٧٦    ٤٦١         ا�ستثمارات في المشاريع المشتركة

٢٠١٤

صافي المبلغصافي المبلغا�ه�ك المتراكمإجمالي المبلغ

٢٠١٣

الموجودات

    الموجودات غير المتداولة

١٦٦,٦٢٧  ١٢٣,٤٢٦                         إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

الدفعات المقدمة للموردين  
ومقاولي الباطن

٣٩,٥١٠    ٢٤,٢٧٤

٥٧٨,٣٧٧ 

١٣٦,٧١٠٨٢,٣٤١الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة

    ٢٥,٤٨٠٨,٧٠٨المستحقات من ا¥طراف المتعلقة

١,٩٣٤,٧٢٥

١٢,٧٧٢

٦٥٥,٣٥٢

٤٠٢,٩١٤

٢١١,٦٩٣

١,٤٧٩,٧٧٤    

٣٤,٨٥٣

٣٩٠,٩٦٠

٣٩,٢٥٦

٤٦١

٢٤,٢٧٤

٤٥٤,٩٥١

١٣٦,٧١٠

٢٥,٤٨٠
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2014 
(in thousands of Qatari Riyals)

   
   

                      

       

         

           

        

          

         

           

             

2014 2013

EQUITY AND LIABILITIES

    

                  

      

                      

     

         

           

        

          

Retained earnings

Legal reserve

Share capital

Total equity

Equity

Advances from customers

Retention payable

Employees’ end of service benefits

Total non-current liabilities

Non-current liabilities

Loans and borrowings

Total equity and liabilities

Total current liabilities

Retention payable

Accounts payable and accurals

Amounts due to related parties

Income tax liability

Current liabilities

Total liabilities

Loans and borrowings

          427,350

        41,776

     23,852

        118,605

  32,561

 65,122 

       216,288 

    603,578

        1,934,725

    1,114,859

          24,209 

    898,822

      100,440

 5,908 

     1,718,437

      110,600 

 85,480

 118,605

 32,561

             65,122

          216,288 

          427,350

        41,776

     23,852

    603,578

      110,600 

        1,934,725

    1,114,859

          24,209 

    898,822

      100,440

 5,908 

     1,718,437

 85,480

 107,791 

 28,063 

 58,840 

 194,694 

 377,863 

 31,007 

 16,196 

 425,066 

 -   

 1,356,563 

 736,803 

 8,953 

 703,721 

 18,545 

 5,584 

      1,161,869 

-
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بيان المركز المالي الموحد
يخ 31 ديسمبر 2014   في تار

)باأللف لاير قطري(

      

٣٧٧,٨٦٣          ٤٢٧,٣٥٠            الدفعات المقدمة من العم�ء

١٦,١٩٦  ٢٣,٨٥٢     مزايا نهاية الخدمة للموظفين          

          

٤٢٥,٠٦٦    ٦٠٣,٥٧٨    إجمالي ا�لتزامات المالية غير المتداولة

-      ١١٠,٦٠٠    القروض

٥٨,٨٤٠   ٦٥,١٢٢      رأس المال المساهم

٢٨,٠٦٣    ٣٢,٥٦١       ا�حتياطي القانوني

١٠٧,٧٩١    ١١٨,٦٠٥         ا�رباح المحتجزة

٢٠١٤٢٠١٣

حقوق الملكية و المطلوبات

حقوق الملكية

١٩٤,٦٩٤        إجمالي حقوق الملكية

ا�لتزامات المالية غير المتداولة

 ٢١٦,٢٨٨

١,٣٥٦,٥٦٣   ١,٩٣٤,٧٢٥   إجمالي حقوق الملكية وا�لتزامات المالية

٨,٩٥٣          ٢٤,٢٠٩            ا�ستقطاعات مستحقة الدفع

١٨,٥٤٥  ١٠٠,٤٤٠     مستحقات ا�طراف المتعلقة  

٥,٥٨٤      ٥,٩٠٨   التزامات ضريبة الدخل

     

٧٣٦,٨٠٣    ١,١١٤,٨٥٩    إجمالي ا�لتزامات المالية المتداولة

-      ٨٥,٤٨٠    القروض

ا�لتزامات المالية المتداولة

١,٧١٨,٤٣٧١,١٦١,٨٦٩إجمالي ا�لتزامات المالية

٤١,٧٧٦ ٣١,٠٠٧ا�ستقطاعات مستحقة الدفع

٨٩٨,٨٢٢٧٠٣,٧٢١الذمم الدائنة والمستحقات

٤٢٧,٣٥٠

٢٣,٨٥٢
٦٠٣,٥٧٨

١١٠,٦٠٠

٦٥,١٢٢

٣٢,٥٦١

١١٨,٦٠٥

٢١٦,٢٨٨

١,٩٣٤,٧٢٥

٢٤,٢٠٩

١٠٠,٤٤٠

٥,٩٠٨

١,١١٤,٨٥٩

٨٥,٤٨٠

١,٧١٨,٤٣٧

٤١,٧٧٦

٨٩٨,٨٢٢
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND 
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2014 
(in thousands of Qatari Riyals)

2014 2013
Income

Contract revenue        1,641,706   1,595,150

Contract costs         (1,404,647)  (1,350,064)

Gross profit           237,059           245,086 

Other income, net        47,113            9,363

Share of results from joint ventures      184           275

General and administrative expenses                    (165,751)         (146,933)

Profit before tax         118,605  107,791

Income tax charge        (6,323)             (5,769)

Income tax reimbursable by foreign partner     6,323     5,769

Profit for the year        118,605               107,791

Other comprehensive income               -                      -

Total comprehensive income for the year       118,605  107,791 
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بيان موحد لألرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى

 في نهاية 31 ديسمبر 2014 
)باأللف لاير قطري(

٢٠١٤٢٠١٣
الدخل

١,٥٩٥,١٥٠ ١,٦٤١,٧٠٦       إيرادات العقود
        (١,٣٥٠,٠٦٤)(١,٤٠٤,٦٤٧)        تكاليف العقود

٢٤٥,٠٨٦ ٢٣٧,٠٥٩  إجمالي ا�رباح

٩,٣٦٣ ٤٧,١١٣       صافي ا�يرادات ا�خرى

            ٢٧٥ ١٨٤     حصة النتائج في المشاريع المشتركة

(١٤٦,٩٣٣)(١٦٥,٧٥١)    المصروفات العامة وا�دارية

           ١٠٧,٧٩١ ١١٨,٦٠٥       صافي ا�رباح قبل الضريبة

            (٥,٧٦٩) (٦,٣٢٣)       رسوم ضريبة الدخل

 ٦,٣٢٣٥,٧٦٩    ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك ا�جنبي

١٠٧,٧٩١ ١١٨,٦٠٥      صافي ا�رباح للسنة

-                    -               الدخل الشامل ا�خر

 ١٠٧,٧٩١ ١١٨,٦٠٥    إجمالي الدخل الشامل للسنة
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2014 
(in thousands of Qatari Riyals)

       

2014 

 118,605            107,791

 36,838
 -

 (185)

 10,143 

 165,284
 (172,860)

 (7,576)

 (318,781)

 (220,668)
 623,582
402,914 

 (91,012)

 196,080 

 (318,160)

 105,068 

2013

Net profit for the year 
Depreciation

Provision for employees’ end of service benefits

Write off of property and equipement

Share of results from joint ventures 

Operating profit before working capital changes   
Movements in working capital
Net cash (used in)/ from operating activities 
                       
Purchase of property and equipment

Net cash used in investing activities  

Net movement in loans and borrowings        
Dividends paid (Net of foreign shareholder's tax)
Net cash (used in)/ from financing activities 
    
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents – at the beginning of the year
Cash and cash equivalents – at the end of the year

 (117)Gain on sale of property and equipment

 621Proceeds from disposal of property and equipment

  29,197 
 3,319

 (276)

  6,119

 146,150
 62,794

 208,944

 (69,747)

 68,173
 555,409 
 623,582 

  (71,024)

-

 (69,747)

 (71,024)

 -

 -
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بيان التدفق النقدي
 في نهاية 31 ديسمبر 2014 

)باأللف لاير قطري(

       
 ٢٠١٤

١٠٧,٧٩١
٢٩,١٩٧

٣,٣١٩

(٢٧٦)
٦,١١٩

١٤٦,١٥٠    
٦٢,٧٩٤

٢٠٨,٩٤٤

-

٦٨,١٧٣
٥٥٥,٤٠٩
٦٢٣,٥٨٢

٧١,٠٢٤
-

(٦٩,٧٤٧)

٧١,٠٢٤

٢٠١٣

صافي ا�رباح للسنة 
ا�ه�ك

مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين

استبعاد وشطب العقارات والمعدات

حصة النتائج في المشاريع المشتركة 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل   
التغيرات في رأس المال العامل

صافي التدفقات النقدية من/ (المستخدمة في) ا�نشطة التشغيلية 
                       

متحص�ت من إستبعاد ممتلكات ومعدات 
صافي التدفقات النقدية  (المستخدمة في)  أنشطة ا�ستثمار  

صافي التغيرات من التمويل و القروض            
توزيع ا�رباح المدفوعة (صافي ضريبة حامل ا�سم ا�جنبي)

 صافي النقد من/ (المستخدمة في) أنشطة التمويل
    

صافي التغيير في النقد والنقد المعادل
النقد والبنود المماثلة للنقد - في بداية العام
النقد والبنود المماثلة للنقد - في نهاية العام

- حصيلة بيع  العقارات والمعدات

(٦٩,٧٤٧) شراء العقارات والمعدات

١١٨,٦٠٥
٣٦,٨٣٨

-

(١٨٥)
١٠,١٤٣

١٦٥,٢٨٤
(١٧٢,٨٦٠)
(٧,٥٧٦)

٦٢١

(٢٢٠,٦٦٨)
٦٢٣,٥٨٢

٤٠٢,٩١٤

(٩١,٠١٢)
١٩٦,٠٨٠

(٣١٨,١٦٠)

١٠٥,٠٦٨

(١١٧) 

(٣١٨,٧٨١)
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Tornado tower, 33rd floor
Al Dafna Area P.O. Box 19389

Doha, State of Qatar

Phone: (974) 4453 84 00   
Fax: (974) 4483 74 79

Web: www.qdvc.com

برج تورنادو، الطابق 33
منطقة الدفنة، ص.ب. رقم 19389

الدوحة، دولة قطر

رقم الهاتف: 00 84 4453 )974(   
رقم الفاكس: 79 74 4483 )974(

www.qdvc.com الموقع اإللكتروني
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