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أرقام هامة

صافي األرباح

53 مليون لاير قطري                                                

اإليرادات
2668 مليون لاير قطري                                            

يع المشتركة غير الموحدة   الحصة في المشار
ً

)إجمالي اإليرادات متضمنة

على أساس تناسبي في البيانات المالية للشركة(        

القوى العاملة

سجل الطلبيات

8,170 مليون لاير قطري                                           
عام 2015
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Net Income

53 M QAR                                           

Revenue

2,668 M QAR                                            
(total Revenue including the share of joint 

venture not consolidated on proportionate 

basis in the financial statements)        

Man power

QDVC Order Book

8,170 M QA                   
for 2015

Staff ratio

36.11%
نسبة العمال

٪63.88
Pictures credit: Cyrille Dupont/ QDVC database
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نبذة عن الشركة
الدولي  الصعيد  رابحة ومزدهرة تحظى بسمعة مرموقة على  إنشاءات محلية  تأسيس شركة  رؤيتها في  تتمثل  "كيو دي في سي" شركة مساهمة قطرية 

لعمالئها. المتميزة  الجودة  ذات  الخدمات  أفضل  تقديم  على  وترتكز 

(ومقرها قطر)  العقاري  القطرية لالستثمار  الديار  2007، وذلك من خالل شراكة بين شركة  أبريل عام  الشركة بموجب قوانين دولة قطر منذ  وقد تأسست 
.%.49 بنسبة  فرنسا)  (ومقرها  العمالقة  والمشاريع  لإلنشاءات  فينسي  وشركة   ،%51. بنسبة 

فينسي  وشركة  المستدامة  العقارية  التنمية  مجال  في  العالمية  الريادة  صاحبة  الشركة  وهي  القطرية  الديار  بين  المساهمة  إلى  الشركة  تميز  يرجع 
الهندسية  والهياكل  المباني  وتسليم  وبناء  تصميم  مجال  في  عالميًا  الرائدة  المدنية  الهندسة  شركات  إحدى  تمثل  والتي  العمالقة  والمشاريع  لإلنشاءات 
التي تأسست  إنشاء شركة "كيو دي في سي"،  الرائدتين  الشركتين  التعاون بين هاتين  أثمر  العالم. وقد  40 دولة على مستوى  وتمارس نشاطها حاليًا في 

والدولية. المحلية  الموارد  واستقطاب  جذب  على  عالوًة  الضخمة  العقارية  التنمية  لمشاريع  واإلنشائية  الهندسية  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  بهدف 

PROFILE OF THE COMPANY

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.

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 
Projets is recognized as one of the world’s leading design, build and delivery civil-engineering companies currently 
active in 40 countries. The cooperation between the two industry leaders resulted in a symbiotic interplay of QDVC, 
a developer of in –house engineering and construction services for mega development projects with the ambition of 
attracting the input of local and international resources.
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مجّمع "قرية أويستر للعمال"

حصاد عام 2015 بالصور

“ The Oyster’ Workers village”

2015 IN IMAGES

Our 
Employees, 
our greatest 
asset
As part of the process 
of continuously 
improving worker’s 
welfare, QDVC built two 
workers community, 
one exclusively reserved 
for the Red Line South 
project named “ The 
Oyster’ Workers village” 
which accommodates 
more than 1500 workers  
representing 13 
nationalities, the second 
one is “Serge Moulene 
Worker Community” 
with the capacity to 
accommodate up to 3000 
workers and has been 
specifically designed 
to make the lives of the 
workers more fulfilling. 
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مواردنا أهم  موظفونا 
تتمثل إحدى أولويات "كيو دي في سي" في مواصلة تحسين مستوى الرعاية والرفاهية التي تقدمها لعمالها، وفي هذا اإلطار قامت الشركة ببناء 
مجمعّين لسكن  العمال، أحدهما مخصص كليًا لمشروع الخط األحمر الجنوبي وُأطلق عليه اسم مجّمع "قرية أويستر للعمال"، ويستوعب ما 

يزيد عن 1500 عامل من 13 جنسية مختلفة، أما المجّمع اآلخر فهو "مجّمع سيرج مولين للعمال" والذي يستوعب قرابة 3000 عامل وروعي في بنائه 
توفير الرفاهية والراحة للعمال. 
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 Recruitment processاستراتيجية التوظيف 

No fee 
recruitment 
Committed to implement 
a recruitment process 
that respects the 
fundamental rights of 
people, QDVC seeks to 
continuously improve its 
practices. In 2015, the 
HR team conducted a 
large assessment which 
purpose was to better 
control and monitor all 
recruitments steps and to 
ensure that candidates do 
not pay any fees related to 
their recruitment within 
the company.
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التوظيف دون أي تكاليف
تقوم "كيو دي في سي" بتطوير مستوى أدائها، وذلك في إطار االلتزام بتنفيذ عملية توظيف فعالة تراعي منح الحقوق األساسية للعاملين 
لديها. وقد أجرى فريق الموارد البشرية في عام 2015 تقييمًا شاماًل يهدف إلى ضبط ومتابعة كافة خطوات عملية التوظيف على نحو أفضل 

وكذلك ضمان عدم تحمل المرشحين للعمل ألي مصاريف أو رسوم تتعلق بإجراءات توظيفهم لدى الشركة.
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مشروع إنشاء األقسام CP01, C1, C2, C3 في مدينة لوسيل
Transfer packages CP01, C1, C2, C3 Project in Lusail City

Building new 
challenges
QDVC has been awarded 
the Transfer Packages 
CP01-C1-C2-C3 Project 
in July 2015 which 
comprises of roadworks 
and associated services 
for three separate work 
areas identified as C1, C2 
and C3. The length of road 
of the C1 area is of roughly 
1.6 km, C2 of 450 lm and 
C3 of 550 lm. The project 
also includes the design 
and build of four 11kV 
Substations adjacent to 
the C1 work area.
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الجديدة المشاريع  بناء 
فازت "كيو دي في سي" بتنفيذ مشروع إنشاء األقسام CP01-C1-C2-C3 في يوليو من عام 2015، والذي يتألف من إنشاء أعمال الطرق والخدمات المرتبطة 

بها لثالثة مناطق أعمال منفصلة وهي C1 وC2 وC3. ويصل طول الطريق في المنطقة C1 حوالي 1,6 كم تقريبًا، و450 متر طولي للمنطقة C2، و550 متر 
طولي للمنطقة C3. كما يضم المشروع كذلك تصميم وبناء أربع محطات فرعية لتوليد الكهرباء بطاقة 11 كيلو فولت بالقرب من منطقة العمل في 

.C1
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 Sheraton parkحديقة الشيراتون 

Delivering 
best 
challenges
QDVC delivered to Lusail 
Real Estate Development 
company the Sheraton 
park on the occasion 
of Qatar National day 
celebration on the 18th 
December 2015. The 
park includes 7 hectares 
garden with water 
features, plantations, 
walkways in granite 
paving, etc. The Park  
has amenities such as 
children play ground area, 
restaurants and cafés.
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المشاريع أفضل  وتسليم  تنفيذ 
قامت "كيو دي في سي" بتنفيذ مشروع حديقة الشيراتون وتسليمه إلى شركة لوسيل للتطوير العقاري في ذكرى االحتفاء باليوم الوطني لدولة 

قطر في الثامن عشر من ديسمبر عام 2015. ويتألف المشروع من إنشاء حديقة عامة على مساحة 7 هكتارات تتميز بالمسطحات والنوافير المائية 
والنباتات المختلفة والممرات المصنوعة من الجرانيت وغير ذلك. كما توفر الحديقة كافة وسائل الراحة والترفيه مثل المناطق المخصصة 

أللعاب األطفال إلى جانب العديد من المطاعم والمقاهي المتميزة.

Annual Report- 2015    2015 التقرير السنوي 9



تقوم "كيو دي في سي" بإنشاء 

 من مشاريع البنية 
ً
114 كيلو مترا

التحتية

محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ

موقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

مشروع حديقة الشيراتون

C3 ،C2 ،C1 ،CP01 مشروع إنشاء مناطق األقسام

الطريق المداري الجديد - العقد الثاني

مترو الدوحة:  الخط األحمر الجنوبي

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

QDVC is building 

114 km of infrastructure 
projects
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السيد / ناصر األنصاري 

رئيس مجلس اإلدارة
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2015 was a year of significant progress Led by our 
long-term vision to become a local leader. We reported 
good financial results, with 60% turn over increase 
comparing with 2014 and continued to build on the 
momentum in each of our operating projects. This 
enabled us to improve our competitiveness and create 
value for our shareholders.

In retrospect, the fall in oil price became increasingly 
severe and kept nations busy implementing a series of 
countermeasures throughout the year. As a result, the 
Qatari government adopted a rationalization policy  by 
focusing on projects directly linked to the 2022 Football 
World Cup and postpone projects initially planned to 
be launched in 2015 . We continued to be very selective 
in terms of choosing the contracts for which we bid, as 
we have done throughout the economic downturn, and 
this was reflected in our underlying operating margin, 
which decreased noticeably. Fortunately our order book 
estimated 8 billion QAR will have no significant effect on 
our activities and future. 

In 2015, two projects have been partially handed over 
to the Clients, Sheraton Park, on the occasion  of Qatar 
National day (18 December 2015) as well as the Car park2 
of Lusail Underground Car parks project in December 
2015 . The car park is currently open to public and 
operated by QDVP.

Concerning ongoing  infrastructure projects, The Red 
Line South, Light Railway Transit System and New Orbital 
contract 2 projects  works, substantial progress are 
achieved during the year in review. With five TBMs, the 

Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman of the Board

RLS team achieved outstanding performance, excavating 
approximately 43% of total tunnel length. The same year 
the LRT team  launched the second phase of the project in 
Consortium with Alstom and include all of the remaining 
works necessary to deliver a fully operational turnkey 
project, with architectural and electromechanical works, 
rolling stock, track works, power supply etc. As for the 
NOH2 project, almost 20 km of new carriageway has been 
completed. Also in 2015, QDVC has been awarded the 
Transfer Packages CP01-C1-C2-C3 Project in Lusail City 
which comprises of roadwork’s and associated services. 

Our strategy remains unchanged and we continue to 
seek opportunities in Qatar, particularly those with 
high barriers to entry. Our focus is on investing in key 
skills and resources to ensure the Company  is well 
positioned to capitalise on recovery in our markets. 
QDVC will continue to be managed in line with its 
strategic priorities and to deploy its capital structure and 
management expertise to generate sustainable returns 
without taking undue risks.

As a Construction Company, we benefit from the wise 
counsel of our Board members, the strong support of 
our customers,  and the talents and commitment of our 
employees. We thank them all. Together, we see the 
promise of a better, safer, more sustainable company and 
together we will continue to deliver on that promise.
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Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman of the Board of QDVC
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إنه لمن دواعي سرورنا أن نبلغكم أننا قد حققنا تقدمًا مبهرًا في عام 2015 
استلهمناه من رؤية "كيو دي في سي" بعيدة المدى التي تتمثل في إحراز 
الريادة على الصعيد المحلي. وتشهد البيانات المالية الجيدة للشركة على 

هذا التقدم المتميز، حيث زاد عدد المشاريع بنسبة 60٪ مقارنًة بعام 2014، إلى 
جانب مواصلة النجاحات التي نحققها في كل مشروع نتولى تنفيذه. وقد 

مّكننا هذا األمر من االرتقاء بقدرتنا التنافسية وتحقيق القيمة التي يتطلع 
مساهمونا إلى إحرازها.

شهد عام 2015 تراجعًا حادًا في أسعار النفط، ما أدى بدوره إلى انشغال الدول 
باتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية لمواجهة هذا األمر على مدار العام. 

ومن هذا المنطلق، بادرت حكومة دولة قطر إلى تبني سياسة خاصة 
بالترشيد تستند إلى التركيز على تنفيذ المشاريع التي لها صلة مباشرة 
باستعدادات دولة قطر الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
وتأجيل المشاريع التي كان من المقرر البدء فيها عام 2015. وتماشيًا مع 

هذه السياسة، حرصت "كيو دي في سي" على انتقاء العقود التي تتقدم 
بطلب لتنفيذها، تمامًا مثلما فعلت إبان األزمة المالية التي شهدها العالم 
سابقًا، وقد انعكس هذا بدوره على هامش التشغيل األساسي لدينا والذي 
شهد انخفاضًا ملحوظًا في العام الماضي. و بحمد الله وتوفيقه، أن سجل 
الطلبيات لدى "كيو دي في سي"، الذي يقدر بنحو 8 مليار ريال قطري، لن 

يكون ذا تأثير كبير على أنشطتنا ومشاريعنا المستقبلية. 

ويسعدني أن أعلن عن تنفيذ مشروعّين مهمّين وتسليمهما إلى عمالئنا 
بصورة جزئية في عام 2015، وهما مشروع حديقة الشيراتون الذي تم تسليمه 
إلى العميل في ذكرى االحتفاء باليوم الوطني للدولة في 18 ديسمبر من عام 

2015، ومشروع مواقف السيارات الثاني بمدينة لوسيل والذي جرى تسليمه 
كذلك في ديسمبر 2015. وقد تم افتتاح الموقف حاليًا للخدمة العامة ويجري 

تشغيله من جانب شركة "كيو دي في بي".

كما حققنا تقدمًا كبيرًا خالل عام 2015 فيما يتعلق بإنجاز مشاريع البنية 
التحتية المستمرة، ومنها مشروع مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي، 

ومشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل ومشروع الطريق 
المداري الجديد - العقد الثاني. ومع تشغيل 5 آالت عمالقة لحفر األنفاق، 
تمكن فريق العمل في مشروع الخط األحمر الجنوبي لمترو الدوحة من 

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

حفر ما يقارب 43٪ من إجمالي طول النفق المحدد في المشروع. وقد شهد 
العام ذاته قيام فريق مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بإطالق المرحلة 
الثانية من المشروع بالتعاون مع شركة "ألستوم" والتي تتضمن إنجاز كافة 

األعمال المتبقية والضرورية لتسليم هذا المشروع الهام في ثوبه النهائي 
المتكامل، بما في ذلك إنجاز األعمال المعمارية والكهروميكانيكية وتوفير 

القاطرات وأعمال مسارات السكك الحديدية وإمدادات الطاقة وباقي األنظمة 
األخرى. أما مشروع الطريق المداري الجديد، فقد تم إنجاز حوالي 20 كيلو مترًا 

من إجمالي الطريق السريع. وفازت "كيو دي في سي" كذلك في عام 2015 
بتنفيذ مشروع إنشاء األقسام CP01-C1-C2-C3 في مدينة لوسيل، والذي 
يتألف من إنشاء أعمال الطرق والخدمات المرتبطة بها لمناطق األعمال 

المشار إليها. 

أعود للتأكيد مجددًا على رسوخ االستراتيجية التي تنتهجها "كيو دي في 
سي" وعلى سعينا الدؤوب نحو اغتنام الفرص الجديدة التي تزخر بها دولتنا 
الغالية، ال سّيما تلك الفرص التي تنطوي على تحديات كبرى لتنفيذها. كما 

ينصب تركيزنا على االستثمار في تنمية المهارات والموارد األساسية لضمان 
وصول الشركة إلى مكانة جيدة تمكنها من االستفادة من االنتعاش الذي 

يشهده السوق القطري في الوقت الحالي. وسوف نستمر في إدارة "كيو 
دي في سي" بما يتماشى مع أولوياتها االستراتيجية عالوًة على توظيف 

هيكلها المالي واالستفادة من خبراتها اإلدارية لتحقيق أفضل عوائد اإليرادات 
المستدامة دون تعريض الشركة للمخاطر.

ختامًا، أود اإلشارة إلى حرص شركة "كيو دي في سي" على االستفادة من اآلراء 
السديدة التي يتفضل السادة أعضاء مجلس اإلدارة بطرحها، وكذلك الدعم 

القوي من جانب عمالئنا، عالوًة على المهارات التي يتمتع بها موظفونا 
وااللتزام التام الذي يبدونه تجاه شركتهم. وإنني أنتهز هذه الفرصة الطيبة 

لتقديم خالص الشكر والتقدير لهم جميعًا، ومعًا نتطلع إلى إحراز الريادة 
والسالمة والتنمية المستدامة لشركتنا، وسوف نعمل معكم يدًا بيد 

لتحقيق هذا المسعى على الدوام.
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السيد / يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي

MR. YANICK GARILLON
Chief Executive Officer

It is my pleasure to announce to you as we embark on 
QDVC’s ninth year, my sixth  as CEO of the Company.
Overall, we delivered another solid performance, but 
recent history tells us that we need to remain totally 
focused on strong corporate governance, high standards 
of safety and rigorous risk management. Our balanced 
and ambitious commitments to economic, social and 
environmental responsibility underpin our drive to 
become and remain a leader in sustainability.

We continue to build a world-class Company with a 
positive work culture, one that can attract the best and 
the brightest. In every project we undertake, no matter 
what the scale, we place a core focus on protecting 
people and the environment, promoting local economic 
development, and partnering with communities and 
society. We have grown substantially during the last 12 
months , and to support the development of our Company 
we almost double number of employees, from 3480 we 
reached today 5911  employees. Our aim is to attract the 
very best in the industry who share our vision and values, 
to develop their careers, contribute to our success and, 
most importantly, share in it. 

Of course, safety is a hallmark of our organization, and 
in 2015 we took steps to consolidate our leadership, 
through numerous safety programs such as IIF deployed 
at RLS project, it’s a supplement to existing Managing 
Safety Programme, Safety Boost Programme and Alive 
(on) Site. The IFF is a leadership programme with “care 
and concern“ at its heart. It aspires to create leaderships 
and make safety a value which enables people to look after 
each other and create a sense of team and belonging. The 
programme was delivered for our employees, clients and 
suppliers to support our safety strategy. 

We are committed to leadership in sustainability – this 
is anchored in our company values. We will continue 
to be ambassadors for sustainability, drive continuous 
improvements in all its dimensions and actively engage 
in dialog with stakeholders on our strategy, decisions 
and actions. In this regards, an agreement signed in 2015 
between the Center for Sustainable Development (CSD) at 
Qatar University College of Arts and Sciences (QU-CAS) 
and QDVC to facilitate a joint research project in the field 
of innovative algal-products for carbon sequestration. 
The Agreement aims to support high quality research 
and development activities related to CO2 capture, and 
sequestration into innovative algal-products. At the 
same time, we reinforced  the Subcontractors’ Process  
with our commitment to partner exclusively with 
either subcontractors compliant with Qatar Foundation 
Migrant Welfare Standards or committed to reach these 
standards, from the pre-qualification phase to the end of 
their contract. Subcontractors not yet aligned with Qatar 
Fondation standards are supported by QDVC on their 
continuous improvement to reach the targeted Workers’ 
Welfare Standards.

One of our key strategic priorities is to continue to build 
on our progress to ensure that our approach is consistent 
with our shareholders and clients expectations, and 
supports organisational values which resonate with staff.  
We are therefore excited by the many opportunities that 
lie ahead and, with an outstanding team and record order 
book, we look forward to reporting on further progress 
in 2016.

Mr. Yanick Garillon
Chief Executive Officer
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"كيو  لتأسيس  التاسعة  بالسنة  معكم  نحتفي  ونحن  ليسعدني،  إنه 
التنفيذي  الرئيس  بتقلد منصب  أعلن عن تشرفي  أن  دي في سي"، 

أداء قوي،  إحراز  التوالي.لقد نجحنا مجددًا في  السادس على  للعام  للشركة 
أفضل مستويات  إلى  الوصول  دائمًا على  تركيزنا  أن ينصب  ينبغي  لكن 

على  وإنني  الدقيقة.  واإلدارة  السالمة  معايير  وأعلى  المؤسسية  الحوكمة 
ذاته  الوقت  والطموح في  بالتوازن  تتسم  التي  التزامنا وتعهداتنا  بأن  ثقة 

ُتسهم  للشركة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  المسؤولية  دعم  إزاء 
التنمية  مجال  في  المنشودة  الريادة  لتحقيق  المبذولة  جهودنا  تعزيز  في 

المستدامة.

إيجابي،  عالمية يسودها مناخ عمل  بناء شركة  نحو  نواصل مسعانا  زلنا  وما 
الكوادر والكفاءات في قطاع  عالوًة على استقطاب وجذب أفضل وألمع 

اختالف  فإننا نحرص بشكل كبير، في كل مشاريعنا على  اإلنشاءات. ولهذا 
المحلي  االقتصاد  عجلة  ودفع  والبيئة  األشخاص  حماية  على  أحجامها، 

كبيرًا  نموًا  حققنا  لقد  المجتمع.  أطراف  باقي  مع  الفعالة  الشراكات  وإبرام 
موظفي  أعداد  مضاعفة  واستطعنا  الماضية،  شهرًا  عشر  االثني  مدار  على 

5911 موظفًا في الوقت الحالي، وذلك في  إلى  3480 موظفًا  الشركة من 
التي تقوم عليها "كيو دي في سي". ويتمثل هدفنا  النمو  ركائز  إطار دعم 

ليشاركونا  اإلنشاءات  العاملة في قطاع  الكفاءات  أفضل  اجتذاب  في 
المهنية  مساراتهم  تطوير  وكذلك  وقيمها،  الشركة  رؤية  تحقيق  في 

المشاركة  والمساهمة في نجاح "كيو دي في سي"، وفوق ذلك كله 
الواقع. أرض  النجاح على  الفعلية في تحقيق هذا 

 
وأود التأكيد هنا على أن السالمة هي السمة المميزة لشركتنا، ومن هذا 
المنطلق قمنا خالل عام 2015 باتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلى 
تعزيز قيادتنا ودعمها، وذلك من خالل تنفيذ العديد من برامج السالمة 

مثل إطالق برنامج منع الحوادث واإلصابات في مشروع مترو الدوحة - الخط 
األحمر الجنوبي، مكماًل بذلك برنامج إدارة السالمة الحالي وبرنامج تعزيز 

السالمة وبرنامج الحياة في موقع العمل. يمثل برنامج منع الحوادث 
واإلصابات أحد برامج القيادة التي تتمحور حول بذل "الرعاية واالهتمام" 

لكافة الموظفين والعمال في كيو دي في سي. ويهدف البرنامج إلى 
االرتقاء بمستوى كفاءات القيادة وإرساء مبادئ السالمة التي ُتسهم في 

تمكين العاملين من رعاية بعضهم البعض وتعزيز روح االنتماء والعمل 
الجماعي. وقد تم تقديم هذا البرنامج إلى موظفينا وعمالئنا وموردينا من 

أجل دعم استراتيجية السالمة التي تنتهجها "كيو دي في سي".

االلتزام  وهذا  المستدامة،  التنمية  قطاع  في  الريادة  بتحقيق  ملتزمون  إننا   
المضي قدمًا في كوننا سفراء  الشركة. ونعاهدكم على  مترسخ في قيم 

التحسينات  تحقيق  على  عالوًة  المستدامة،  التنمية  قطاع  في  رائدين 
المناقشات  في  والمشاركة  بها  المتعلقة  الجوانب  كافة  في  المستمرة 

واألعمال  وقراراتها  الشركة  استراتيجية  بشأن  المعنية  األطراف  مع  الفعالة 
إلى  بادرت "كيو دي في سي"  السياق،  التي تضطلع بتنفيذها. وفي هذا 
اآلداب  بكلية  المستدامة  التنمية  2015 مع مركز  عام  اتفاقية في  توقيع 
المشتركة  األبحاث  أحد  إجراء  أجل تيسير  والعلوم في جامعة قطر من 
عزل  لمشروع  الالزمة  المحلية  الطحالب  إنتاج  تقنيات  تطوير  مجال  في 
إلى دعم إجراء األبحاث  الكربون في دولة قطر. وتهدف هذه االتفاقية 

تطوير  خالل  من  الكربون  بعزل  المتعلقة  الجودة  عالية  التطوير  وأنشطة 
العمليات  بتعزيز  قمنا  ذاته،  الوقت  وفي  المحلية.  الطحالب  إنتاج  تقنيات 

شركات  مع  بالشراكة  التزامنا  على  عالوًة  المقاوالت  بشركات  الخاصة 
في  الوافدة  العمالة  لرعاية  اإللزامية  "المعايير  تطبق  التي  المقاوالت 

بدايًة من مرحلة  المعايير،  بهذه  بااللتزام  تتعهد  التي  أو  مؤسسة قطر" 
الشركات. كما  المبرمة مع هذه  العقود  نهاية مدة  إلى  المسبق  التأهيل 

المعايير  التي لم تطبق هذه  الشركات  تحرص "كيو دي في سي" على دعم 
إلى مرحلة  الوصول  أجل  المستمر من  التحسين  نحو  بعد في مسارها 

المعايير. هذه  بتطبيق  االلتزام 

التي  التقدم  مسيرة  مواصلة  في  تتمثل  االستراتيجية  أولوياتنا  إحدى  إن 
العمل  حققتها "كيو دي في سي" من أجل ضمان توافق منجهنا في 
القيم  دعم  جانب  إلى  وعمالئنا،  مساهمونا  ينشدها  التي  التوقعات  مع 

جانب  من  للشركة  االنتماء  تعزيز  على  بدورها  تنعكس  التي  المؤسسية 
التي  العديدة  الفرص  أمل كبير في االستفادة من  موظفيها.  ولذا يحدونا 

المشاريع  وسجل  المتميز  العمل  فريق  بفضل  مستقباًل،  أمامنا  تلوح 
الكبرى لدى "كيو دي في سي"، ونتطلع إلى أن نزف لكم مزيدًا من التقدم 

.2016 الناجحة خالل عام  المشاريع  تنفيذ  في 

السيد / يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي
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هيكل اإلدارة 

السيد / ناصر األنصاري 
رئيس مجلس اإلدارة

السيد / أالن بونو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد / حسن الباكر 
عضو مجلس اإلدارة

السيد / جان جاك فافريتو
عضو مجلس اإلدارة

السيد / محمد المري 
عضو مجلس اإلدارة

السيد / برونو دوبيتي 
عضو مجلس اإلدارة

السيد / أوليفر سيليك 
األمين العام 

 / BOARDS OF DIRECTORSمجلس اإلدارة

MANAGEMENT STRUCTURE 

Mr. Nasser Al Ansari 

Mr. Jean-Jacques Favretto

Mr. Alain Bonnot 

Mr. Mohammed Al Marri Mr. Bruno Dupety 

Chairman

Member

Vice Chairman

Member Member

Mr. Olivier Sulik 
Secretary of the Board 

Mr. Hassen Al Baker 
Member
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السيد / يانيك غاريون
الرئيس التنفيذي

السيد / حمد المري
المدير التجاري

السيد / عادل حيدر
رئيس العمليات

 السيد / عمرو وحيد
مدير الشؤون المالية

الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثاني
رئيس خدمات الدعم

EXECUTIVE COMMITTEE / اللجنة التنفيذية

Mr. Yanick Garillon

Hamad  AL Marri

Chief Executive Officer

Chief Commercial Officer

Mr. Adel Hayder

 Mr. Amr Wahid

Chief Operating Officer

Chief Financial Officer

Sheikha Athba Bint Thamer Al Thani
Chief Support Services Officers
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رسالة "كيو دي في سي"

التميز : من خالل وضع معايير األداء العالية، وتطبيق أحدث التقنيات 
المتقدمة والحرص الدائم على االبتكار وتحسين  األداء.

رضا العمالء : لقد نجحنا في بناء ثقافة أعمال فّعالة تركز على تلبية 
احتياجات عمالئنا وتقديم الحلول المخصصة لهم، مع التأكيد على عملية 

التسليم في وقتها المحدد.

: وذلك من خالل طرح مبادرات ومشاريع  التزامنا بخدمة دولة قطر 
لتقطير  ا

رفاهية موظفينا : تشجيع االنفتاح ونشر روح العمل الجماعي والثقة 
وتعزيز مبادئ الثقافة الشاملة التي تقوم على الخلفيات العامة والخبرات 

والرؤى المتنوعة. 

التنمية المستدامة : التخطيط للمستقبل والعمل من أجله - بما 
ُيسهم في تحقيق الفائدة لشركتنا وعمالئنا وعالمنا على المدى البعيد.

السالمة أوال ً؛ هي محور اهتمامنا تأتي رعاية ورفاهية موظفينا على قائمة 
أولوياتنا في كافة المشاريع التي نعمل على تنفيذها، وذلك من خالل تعزيز 

الثقافة السلوكية التي تدعم مبادئ الصحة والسالمة بصورة متكاملة.

قيم "كيو دي في سي"

تسعى "كيو دي في سي" ألن تكون شركة محلية رابحة و مزدهرة 
تحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي و ترتكز على تقديم أفضل 

الخدمات ذات الجودة المتميزة لعمالئها. ونتعهد بتحقيق ما يلي: 

تشكيل فريق عمل من المتخصصين الذين يتمتعون بالمهارات 
العالية والقدرات التنافسية بما يمّكنهم من تقديم خدمات ذات 

جودة عالية؛ 

السعى الدؤوب لتقديم قدوة ُيحتذى بها في مجال عملنا كمزود 
خدمات وكذلك كصاحب عمل؛ 

العمل بحماس على تعزيز اقتصادنا المحلي من خالل توسيع 
أعمالنا في دولة قطر والمساهمة في اجتذاب الموارد المحلية 

ذات الخبرة و جذب الموردين الدوليين المؤهلين؛ 

العمل باستمرار على تعزيز موقعنا الرائد في مجال التكنولوجيا بما 
يضمن أسبقيتنا دائمًا وتصدرنا لقائمة الشركات العاملة في هذا المجال؛ 

تقديم الدعم الالزم لمجتمعاتنا المحلية كوننا شركة وطنية 
مسؤولة وملتزمة تجاه القضايا االجتماعية.

QDVC’S MISSION

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 with certainty of delivery.

Serving Qatar through Qatarization Department›s 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.

Safety first, Second nature. We make the wellbeing of our 
people our top priority everywhere we work by nurturing a 
behavioural culture that lives and breathes health and safety.

QDVC’S VALUES

We endeavor to create a profitable valued and inspiring local 
construction company founded upon international standards. 
We pledge to : 

Persistently develop a highly skilled, competitive and 
professional team of experts to offer the highest quality 
of services; 

Relentlessly strive to lead by example in our field as a 
service provider as well as an employer; 

Passionately endorse our local economy by expanding in 
Qatar and attracting the input of local resources along 
with our established international suppliers; 

Consistently stay on the leading edge of technology 
ensuring we’re always a step ahead; 

Considerately support our local communities by being a 
responsible corporate company committed to the social 
cause.
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2010، تولى قسم التنمية المستدامة وضع إجراءات العمل الالزمة  منذ عام 
للشركة. البيئية  التأثيرات  للحد من 

لم يكن عام 2015 ينطوي على التحديات فحسب، ولكنه كان عامًا مثمرًا 
المستدامة. بالتنمية  المتعلقة  اإلنجازات  العديد من  حققنا فيه 

إننا في "كيو دي في سي" ملتزمون بتنفيذ المشاريع بأكبر قدٍر من 
احتياجات عمالئنا  تلبية  بما يضمن  المستدامة،  والتنمية  المسؤولية 

والمجتمع بأكمله، عالوًة على النجاح في الوقت ذاته في إدارة الجوانب 
التي تؤثر على أعمالنا سواٌء بصورة  االجتماعية والبيئية واالقتصادية 

مباشرة أو من خالل سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

التنمية المستدامة

95%

In 2015 QDVC increased its water consumption mainly due to 
the increase of water demand for the newly built, 
Serge Moulene Workers Community.

CO2 emissions reduced by 33% 
in comparison with 2014.

For the year 2015 (period January - 
December 2015), the total CO2 
emissions produced were 
150,000 tonnes of CO2 equivalent 
representing 55 gr of CO2 equivalent 
per QAR of turnover, reduced by 
33% in comparison with 2014.

3,651 m3 
of waste recycled

Carbon Footprint

Recycling  

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.

Carbon Emissions

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.

Carbon Emissions
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the increase of water demand for the newly built, 
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األداء البيئي

زادت انبعاثات الكربون بنسبة 50% مقارنًة بعام 2014. وقد بلغ إجمالي نسبة 
االنبعاثات الصادرة في عام 2015 )الفترة من يناير إلى ديسمبر 2015( 222930 طن 

من ثاني أكسيد الكربون الُمعادل 83,5 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل ريال 
قطري، وقد انخفضت االنبعاثات بنسبة 6% مقارنًة بعام 2014.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Since 2010, Sustainable development department set 
actions to reduce the company’s environmental impacts.
2015 was not only a challenging but also a rewarding year 
with regards to  sustainability.

We are committed to delivering projects responsibly and 
sustainably, ensuring that we meet our customers’ and 
society’s needs while managing the social, environmental 
and economic issues that impact our business either 
directly or through our supply chain.

Carbon emissions increased in comparison with 2014 by 50%. 
For the year 2015 (period January - December 2015), the 
total carbon emissions produced were 222,930 tonnes of CO2  
equivalent representing  83.5 gr of CO2 equivalent per QAR of 
turnover, reduced by 6% in comparison with 2014.

CO2 emissions reduced by 6% 

in comparison with 2014

انبعاثات الكربون
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تمكنت "كيو دي في سي" من تقليل استهالكها للمياه لكل 1000 ساعة عمل 

بنسبة 3٪، إال أن إجمالي استهالك المياه النقية قد شهد زيادة كبيرة 
بسبب ارتفاع الطلب على توفير هذه المياه إلى مجّمع "سيرج مولين للعمال" 

الذي تم بناؤه مؤخرًا، وكذلك بسبب زيادة الطلب على توفير مياه الري لمساحات 
األعمال التجميلية في مشروع مواقف السيارات بمدينة لوسيل.

استهالك المياه

خصصت "كيو دي في سي" خالل العام الماضي ما يزيد عن 37719 ساعة من التدريب 
في مجال التوعية البيئية لموظفيها، وهو ما يمثل ساعة من التدريب الخاص 

بالجوانب البيئية و التنمية المستدامة لكل 1000 ساعة من ساعات العمل.

التدريب البيئي

 أكثر من 37719 ساعة

من التدريب في مجال التوعية البيئية

إعادة التدوير  

تم إعادة تدوير 21199 متر مكعب من 
النفايات 

بداًل من وضع كافة النفايات في األماكن المخصصة لتجميع القمامة، تمكنت 
شركة "كيو دي في سي" منذ إنشائها من إعادة تدوير وإعادة استخدام حوالي 212000 

متر مكعب )85,6% من معدل إعادة تدوير الحجم( و787 طن من النفايات )%11,7 
من معدل إعادة تدوير الوزن(، للنفايات التالية: الزيوت المستعملة والورق / الورق 

المقوى والبالستيك والنفايات اإللكترونية والتربة المستخرجة والخردة المعدنية. 
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Recycling  

211,99m3 of waste recycled 
                                              or reused

Since the creation of the company, instead of sending all our 
waste into the landfill, we managed to recycle and reuse around 
212,000 m3 (85.6% volume recycling ratio) and 787 tonnes of 
waste (11.7% weight recycling ratio), such as: used oil, paper/
cardboard, plastic, e-waste, excavated soil and metal scrap. 

Over the past year, QDVC invested more than 37,719 hours of 
training on environmental awareness for its employees, which 
represents 1 hour of environmental & sustainability training 
per 1,000 working hours.

Environmental Training

more than 37,719 hours 
of training on environmental awareness

In 2015 QDVC slightly decreased its water consumption per 

1,000 working hours by 3%,  however the total fresh 
water consumption increased due to the high water demand 
for the newly built, Serge Moulene Workers Community and 
the increase of water demand for the irrigation of the Lusail 
Car Parks Project landscaping area.

Water consumption
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ALGAE CARBON 
SEQUESTRATION 
RESEARCH PROJECT  
WITH QATAR UNIVERSITY 
QDVC has implemented series of management strategies 
to reduce its environmental impact. These include 
efficient waste management, green procurement methods, 
monitoring of the environmental aspects and mitigation 
of their impacts, promoting clean technologies, best 
construction practices, investing in research, innovation 
and conserving of natural resources such as water.

 One of the Company’s environmental on going 
achievements, is the launching of a carbon sequestration 
initiative. It is an ambitious project aiming to set up a 
carbon offsetting project in Qatar.

As part of QDVC’s commitment to protect the environment, 
the Company launched back in 2009 a carbon offsetting 
program. Calculating the Company’s car fleet carbon 
emissions was the first step to optimise the company’s 
car fleet by selecting car models that emit less emissions 
to the environment. In parallel, the Company committed 
to voluntarily compensate every ton of CO2 that was 
emitted from the car fleet and invest that amount on 
research, by setting up a carbon sequestration project 
in Qatar. An initial feasibility study was compiled in 2014 
and highlighted that algae was the right mean of effective 
carbon sequestration in Qatar.

This year, with the support and consultation of Qatar University 
(QU) and more specifically the Centre for Sustainable 
Development in the College of Arts and Sciences, we seek to 
engage a four years research program in order to develop 
algae production technologies for the sequestration of CO2.

This collaboration aims also at the production of various 
algae-based bio-products that will create integrated knowledge 
and collaborative arrangements to solve the pressing issues of 
sustainable development in Qatar, by emphasising on water and 
food security, preserving and protecting the environment, while 
reducing and adjusting the long-term impacts of climate change.

QDVC has an interest in providing a societal investment for the 
development of CO2 sequestration technologies, with a focus 
on eco-friendly technologies that enable carbon sequestration 
while being economically viable, as well as having a commercial 
interest in innovative algal-products that could be used for road 
or other construction activities.

QDVC wishes to cooperate with QU in carrying out certain 
research and development activities based on algal-products, 
by focusing on the study opportunities of any innovative 
algal-products integrating any algal component enabling a 
long-term carbon’s sequestration: 

1- Algal-product could be linked with road or construction 
sectors or any other sector. 
2- Determine suitable algae strains for production of 
algal-products dedicated to long-term carbon sequestration; 
the algae strains could be chosen: 

2-1- either with the sole purpose of production of an 
algal-product enabling long-term carbon sequestration, or 
2-2- with another main-purpose, depending on the economic 
feasibility, with production of an algae-product enabling 
long-term carbon sequestration as a co-product within a 
larger process (bio-refinery). 

3- Develop lab-scale biomass conversion process of identified 
algae and test the products’ quality.
4- Optimise biomass productivity and CO2 fixation efficiency.
5- Based on the research outcomes, assess the feasibility of 
commercialisation of selected product(s) and the potential for 
carbon dioxide sequestration.

For the successful management of the algae project, a Project 
Board is set up that monitors the progress on a quarterly basis.
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تنفيذ مشروع عزل 
الكربون وامتصاصه 

بواسطة الطحالب 
المحلية بالتعاون مع 

جامعة قطر 
بادرت "كيو دي في سي" إلى تنفيذ مجموعة من استراتيجيات اإلدارة الرامية 

إلى الحد من التأثيرات البيئية للشركة. وتتضمن هذه االستراتيجيات 
إدارة النفايات على نحو فّعال والتركيز على المشتريات المراعية للبيئة 
من السلع والخدمات ومراقبة الجوانب البيئية والحد من آثارها وتعزيز 

استخدام التقنيات النظيفة وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع اإلنشاءات 
واالستثمار في إجراء البحوث واالبتكار والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل 

المياه.

 وتتمثل إحدى اإلنجازات البيئية المتواصلة للشركة في إطالق مبادرة تخفيف 
االنبعاثات الناتجة عن ثاني أكسيد الكربون، وهذه المبادرة بمثابة مشروع 

طموح يهدف إلى عزل الكربون في دولة قطر.

الذي تحمله "كيو دي في سي" على عاتقها بحماية  االلتزام  إطار  وفي 
الكربون  لعزل  المتميز  برنامجها   2009 عام  في  الشركة  أطلقت  فقد  البيئة، 
الناتجة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بدأنا في حساب  في دولة قطر. وقد 

الشركة  مركبات  تطوير  بهدف  للشركة  التابعة  المركبات  أسطول  عن 
البيئة. كما  أقل ضررًا على  انبعاثات  اختيار طرازات حديثة تصدر  من خالل 

الناتج لكل طن من ثاني  الوقت ذاته بتعويض  تلتزم "كيو دي في سي" في 
القيمة  هذه  واستثمار  المركبات  عوادم  عن  المتخلف  الكربون  أكسيد 

الكربون في دولة قطر. وقد  البحوث، وبدء مشروع عزل  المالية في إجراء 
البدء  إلى فّعالية  2014 والتي خلصت  تم إجراء دراسة الجدوى األولية في عام 

المحلية  الطحالب  بواسطة  وامتصاصه  الكربون  عزل  مشروع  تنفيذ  في 
دولة قطر. على مستوى 

ونسعى جاهدين هذا العام، من خالل تنسيق جهود الدعم والتشاور مع جامعة 
قطر، وتحديدًا مركز التنمية المستدامة في كلية اآلداب والعلوم، إلى المشاركة 

في برنامج بحثي مدته أربع سنوات من أجل تطوير تقنيات إنتاج الطحالب 
المحلية الالزمة لمشروع عزل الكربون في دولة قطر.

ويهدف هذا التعاون إلى إنتاج العديد من المنتجات الحيوية المعتمدة على 
الطحالب والتي من شأنها تعزيز تكامل المعرفة والوصول إلى االتفاقيات 
التعاونية من أجل العمل على حل الجوانب الُملحة والمتعلقة بالتنمية 

المستدامة في دولة قطر، وذلك من خالل التأكيد على أهمية الحفاظ على 
المياه وتعزيز األمن الغذائي وحماية البيئة والمحافظة عليها، عالوًة على الحد 

من تأثيرات التغير المناخي على المدى البعيد.

باإلضافة إلى ذلك، ُتظهر "كيو دي في سي" اهتمامًا كبيرًا بضخ االستثمارات 
المجتمعية لتطوير التقنيات المستخدمة في عزل ثاني أكسيد الكربون، مع التركيز 
بشكٍل خاص على التقنيات المراعية للبيئة التي تتيح إمكانية عزل الكربون ويكون 

لها جدوى من الناحية االقتصادية في الوقت ذاته، إلى جانب اهتمام الشركة على 
المستوى التجاري بتطوير تقنيات إنتاج الطحالب المحلية المبتكرة التي يمكن 

استخدامها في أعمال الطرق أو غيرها من األنشطة المتعلقة باإلنشاءات.

ولذا تتطلع "كيو دي في سي" إلى التعاون مع جامعة قطر من أجل إجراء مجموعة 
من األبحاث وأنشطة التطوير المحددة القائمة على استخدام منتجات الطحالب، 

وذلك من خالل التركيز على إمكانية دراسة منتجات الطحالب المبتكرة وطرق 
تكاملها مع الطحالب األخرى بما ُيسهم في تنفيذ مشروع عزل الكربون على 

المدى البعيد، كما يلي: 

1- يمكن استخدام الطحالب المنتجة في القطاعات الخاصة بأعمال الطرق 
واإلنشاءات أو غيرها من القطاعات. 

2- تحديد سالالت الطحالب المطلوبة إلنتاج أنواع الطحالب المخصصة لمشروع 
عزل الكربون على المدى البعيد؛ ويمكن اختيار سالالت الطحالب وفقًا لما يلي: 

2-1  إما لغرض إنتاج الطحالب المخصصة لمشروع عزل الكربون على المدى 
البعيد، أو 

2-2  لغرض أساسي آخر، بناًء على جدواه االقتصادية، يتمثل في إنتاج هذه األنواع 
من الطحالب لمشروع عزل الكربون على المدى البعيد كمنتج فرعي في إطار 

عملية أشمل )ُتعرف باسم التكرير البيولوجي(. 
3- تطوير عملية تحويل للكتلة البيولوجية داخل المختبرات ألنواع الطحالب 

المحددة واختبار جودتها.
4- تحسين مستوى إنتاجية الكتلة البيولوجية وكفاءة احتجاز وعزل ثاني أكسيد 

الكربون.
5- تقييم جدوى تسويق المنتج )المنتجات( المحددة من هذه الطحالب 

وقدرتها على عزل وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وذلك بناًء على نتائج األبحاث 
التي يتم التوصل إليها.

ومن أجل نجاح إدارة هذا المشروع، تم تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة سير 
العمل والتقدم في هذا المشروع الهام بصفة ربع سنوية.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR)

QDVC’s Vision is to implement an outstanding Corporate Social Responsible (CSR) 
Programme at the closest of the Company’s core business, with a special attention on 
the welfare of migrants’ workers which are identified as potential vulnerable population.

QDVC’S WORKERS WELFARE 

In a continuous improvement approach, the Company regularly organises initiatives to 
improve the welfare of its workers. 
Thus in 2015, in addition to workers’ trainings related to construction (core business), 3 
initiatives were launched to improve the workforce’s capability:

Weqaya prevention program: Qatar Red Crescent taught around 800 workers on basic 
hygiene as part of the national “Weqaya prevention program”.

Better Connection Programme: A Memorandum of Understanding was signed with 
the ministry of Information and communication (ICT Qatar). Around 80 computers 
have been provided to QDVC Workers’ Communities and around 40 volunteer workers 
received a digital training. These “champions” are now able to train their peers on the 
use of Information and Technology Technologies (ICT). 

English Programme: English lessons to workers started on the LRT Project in 
collaboration with Reach Out To Asia (ROTA). So far, 70 workers started the English 
programme with 20 ROTA volunteers.

QDVC’S SUB-CONTRACTORS AND 
MANPOWER SUPPLIERS WORKERS 
WELFARE 

In 2015, the Subcontractors’ Process of the Company has been upgraded to 
continuously reinforce the safety and welfare of our subcontractors all along our 
construction projects: from the pre-qualification phase to the end of the contract. 
Consequently  QDVC  committed to partner only with Subcontractors: 

•  either compliant with Qatar Foundation Migrant Workers’ Welfare Standards (QF 
standards) or other equivalent Workers’ Welfare Standards, depending on the QDVC 
client’s requirement,

•  or committed to reach these Workers’ Welfare Standards. 

This program is targeting to improve workers’ welfare for approximately 4,500 workers 
representing QDVC’s subcontractors and manpower providers.

Among the specific actions launched  by the Company 

•  From the pre-qualification phase, the Company assesses the compliance 
of the potential Subcontractors with the minimum requirements on workers’ 
accommodations (based on the national regulations). 
•  The Company regularly performs welfare inspections of Subcontractors: 
assessing both their workers’ accommodations and their Human Resources (HR) 
practices. The inspection forms used are based on both local regulations (Labour 
Law, Resolution 18 of 2014 on housing of Workers) and the Workers’ Welfare 
Standards.

•  The Company is elaborating a specific clause related to Workers’ Welfare in case 
the Subcontractor fails to comply with his commitment to continuously improve its 
practices on Workers’ Welfare.

In 2015, around 200 
welfare audits of 
subcontractors took place: 
50 % of these audits were 
performed during the 
pre-qualification’s phase, to 
ensure that the minimum 
requirements on workers’ 
Accommodations are 
reached.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

تتمثل رؤية "كيو دي في سي" في تنفيذ برنامج رائد ومتميز لمسؤوليتها االجتماعية وفق أنشطة الشركة 
الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على رفاهية ورعاية العمال المغتربين الذين يعتبرون بمثابة الشريحة األكثر 

حاجة للمساندة داخل المجتمع.

 رعاية العمال في "كيو دي في سي"
تبادر "كيو دي في سي" إلى إطالق المبادرات المنتظمة الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية المقدمة لعمالها، وذلك 

في إطار منهج العمل الذي تنتهجه. 
ومن هذا المنطلق، فقد قامت الشركة بإطالق 3 مبادرات في عام 2015 )باإلضافة إلى التدريب المقدم للعمال 

في مجال عمل الشركة األساسي المتمثل في قطاع اإلنشاءات( من أجل تعزيز القدرات المهنية للقوى العاملة 
لديها، وهذه المبادرات هي:

برنامج الحملة الوطنية لمكافحة األمراض المعدية )وقاية(: والتي جرى إطالقها بالتعاون مع الهالل األحمر القطري 
لتوعية أكثر من 800 عامل بشأن أهمية النظافة الشخصية في إطار برنامج الحملة.

برنامج التواصل األفضل: وهو عبارة عن مذكرة تفاهم تم توقيعها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، وقد شمل البرنامج توفير نحو 80 جهاز من أجهزة الحاسوب في مجمعات العمال في "كيو دي 
في سي"، باإلضافة إلى تدريب حوالي 40 عامل متطوع على التدريب الرقمي، حيث بات لديهم القدرة اآلن على 

نقل هذه المعرفة والخبرات التدريبية التي اكتسبوها إلى باقي زمالئهم وتعليمهم كيفية استخدام تقنيات 
المعلومات واالتصاالت. 

برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية: عبارة عن مبادرة أطلقتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا 
)روتا( بهدف تحسين مستوى اللغة اإلنجليزية لدى العمال، حيث تم البدء في تقديم هذه الدروس للعمال 

في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة. وقد انضم 70 عاماًل حتى اآلن إلى هذا البرنامج مع 20 مدرب متطوع 
من مؤسسة روتا.

رعاية شركات المقاوالت وشركات 
 تزويد العمالة

قامت "كيو دي في سي" في عام 2015 بتحسين اإلجراءات الخاصة بشركات المقاوالت من أجل تعزيز متطلبات 
السالمة والرعاية لشركات المقاوالت على مستوى كافة مشاريع اإلنشاءات التي يتم تنفيذها، بدايًة من مرحلة 

التأهيل المسبق إلى نهاية مدة العقود المبرمة مع هذه الشركات. 
وبناًء على ذلك، تلتزم "كيو دي في سي" بالدخول في الشراكات مع شركات المقاوالت التي: 

•  تطبق "المعايير اإللزامية لرعاية العمالة الوافدة في مؤسسة قطر" أو ما يعادلها من المعايير الخاصة 
برعاية العمال، وفق متطلبات عمالء شركة "كيو دي في سي"،

•  أو شركات المقاوالت التي تتعهد بااللتزام بهذه المعايير. 

يستهدف هذا البرنامج تحسين مستوى الرعاية المقدمة لنحو 4,500 عامل من شركات المقاوالت وشركات 
تزويد العمالة المتعاقدة مع "كيو دي في سي".

ومن بين اإلجراءات المحددة التي اتخذتها "كيو دي في سي" ما يلي: 

•  تتولى الشركة، بدايًة من مرحلة التأهيل المسبق، تقييم التزام شركات المقاوالت المحتمل التعاقد 
 معها بالحد األدنى من المتطلبات الخاصة بأماكن إقامة وسكن العمال )وفق اللوائح التنظيمية الوطنية(.

•  تقوم الشركة بإجراء زيارات تفتيشية منتظمة لشركات المقاوالت من أجل تقييم مدى مالءمة أماكن 
إقامة العمال وممارسات إدارات الموارد البشرية في هذه الشركات. وتستند نماذج التفتيش المستخدمة 

إلى كٍل من اللوائح التنظيمية المحلية )القرار رقم 18 لسنة 2014 من قانون العمل بشأن سكن العمال( 
والمعايير اإللزامية لرعاية العمالة الوافدة.

•  تقوم الشركة بوضع بند محدد يتعلق برعاية العمال لضمان وفاء شركة المقاوالت المتعاقد معها 
بالتزاماتها إزاء تحسين ممارساتها المتبعة بشأن رعاية العمال.

 200 شهد عام 2015 إجراء نحو 
لالطمئنان  تفتيشية  زيارة 

العمال لدى  رعاية  أوضاع  على 
المتعاقد  المقاوالت  شركات 
50٪ من  معها، وقد تم إجراء 

أثناء مرحلة  الزيارات  هذه 
أجل  من  المسبق  التأهيل 

األدنى  الحد  استيفاء  ضمان 
الخاصة  المتطلبات  من 

العمال. وسكن  إقامة  بأماكن 



Objectives & Results: 
Severity Rate:  Number of days lost x 1,000,000 / Total number of hours worked

Targets for 2015: 0.02 
Results in 2015: 0.01
Frequency Rate = Number of lost time Accidents x 1,000,000/ Total number of hours worked

Target for 2015 : 1 

Results in 2015: 0.79
األهداف والنتائج: 

معدل الخطورة:  عدد األيام المهدورة x 1000000 / إجمالي عدد ساعات العمل

أهداف عام 2015: 0,02 

نتائج عام 2015: 0,01

معدل التكرار = عدد حوادث الوقت الضائع x 1000000 / إجمالي عدد ساعات العمل

أهداف عام 2015: 1 

نتائج عام 2015: 0,79
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تم تقليل عدد الحوادث 
واإلصابات من خالل إطالق 

حمالت التوعية بإجراءات 
السالمة وتقديم البرامج 

التدريبية وتنظيم ورش العمل 
ذات الصلة. 

الجودة والصحة 
والسالمة والبيئة 

تضع "كيو دي في سي" على رأس أولوياتها توفير 
بيئة عمل آمنة لكافة موظفيها والشركات المتعاقدة 

معها.
كما أننا ملتزمون بالتحسين المستمر إلجراءات 

السالمة لدى الشركة، وقد تم تقليل عدد الحوادث 
واإلصابات من خالل إطالق حمالت التوعية بإجراءات 

السالمة وتقديم البرامج التدريبية وتنظيم ورش 
العمل ذات الصلة. 

لقد قمنا بتنفيذ عدٍد من برامج السالمة الداخلية 
بحيث تشمل كافة القطاعات التي تعمل بها "كيو دي 

في سي"، وتشمل هذه البرامج ورش العمل وحمالت 
التوعية الخاصة بإجراءات ومتطلبات السالمة، 

مثل "أسبوع السالمة"0 وتحرص الشركة، من خالل 
التنسيق مع عمالئها، على وضع منهج عمل متناغم 
إلدارة وتنفيذ برامج التوعية بشأن متطلبات السالمة. 

It remains the Company’s priority to 
provide a safe working environment for all 
its employees and those who work with us.
We are  committed to the continual 
improvement of QDVC’s safety profile. A 
reduction in the number of accidents and 
incidents is achieved through the use of 
safety awareness campaigns, training 
opportunities and workshops. 

We undertook a range of internal safety 
programmes designed to reflect the 
industries in which we operate; these 
include safety workshops and campaigns 
such as “Safety week”. Working closely 
with our clients, we develop a consistent 
approach to our safety awareness 
programmes. 

QUALITY, HEALTH, 
SAFETY & ENVIRONMENT 

A reduction in the 
number of accidents and 
incidents is achieved 
through the use of safety 
awareness campaigns, 
training opportunities and 
workshops. 
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GLOBAL PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT
In its quest to always provide the best working and living 
conditions to its 6000 employees, QDVC implemented a 
psychological support developed by Eutelmed, a French 
Company having a specific expertise in psychology of 
expatriation, prevention of psychological risks in international 
mobility, and online psychiatric care.   All their solutions 
are carried out through their secured video-consultation 
platform, by phone or on site. Their team is able to conduct 
consultation in different languages: 
French, English, Hindi and Tagalog.
 
The programme was carried out in several steps: 

•  To set up, at project level, the video secured system in 
order to organize the psychological session in case of crisis 
(serious accident or fatal injury): for any physical and/
or psychological integrity violation of a person or group 
of persons, a specific assistance is provided within the 
shortest possible time, through  individual and /or  group, 
direct or indirect interviews.
•  To train around 45 nurses, 4 doctors and leaders of 
community to detect and identify psychosocial factors and 
symptoms requiring psychological response
•  To raise awareness among 300 managers (teams head, 
constructions managers, HSE, etc.) about psychological 
risks,
•  To give access to psychological  preventive consultation 
on demand: Each worker will have the opportunity to have 
individual interviews with a psychologist speaking his native 
language.
•  Finaly to implement a global psychological crisis 
management program.

INCIDENT & INJURY 
FREE (IIF)

QDVC launched the IIF program in two worksites, firstly at 
LRT project  in 2012 followed in 2015 by Red Line South JV 
project.
For QDVC, IIF is more than just a concept or an idea, it’s a 
way of thinking that avoids incidents and injuries, making 
safety a high priority on both a personal and organizational 
level. Designed to capture the hearts and minds of the whole 
workforce, an IIF environment is created wherein individuals 
take care of each other and where leaders powerfully 
commit to and are willing to be held accountable for, sending 
everyone home safe and well every day.
The IIF complements the existing VINCI Construction Grands 
Projets Behavioral Safety Programmes: Managing Safety, 
Safety Boost and (A)live on Site. Its  approach results in 
performance consistent with an ongoing maintenance of 
the authentic original commitments to work without any 
injuries or incidents, which is the long term goal. It’s also an 
integrated approach to addressing Health, Safety and Welfare 
of QDVC’s employees, with the combination of the traditional 
focus on processes, practices and individual behaviors used 
and committed to improve Health & Safety with an exploration 
into how people think about, feel about and relate to Health, 
Safety and Welfare. 

The programme set focus points for the Company among 
them: 

Identify IIF leaders and  IIF champions on the site,

•  Motivate employees to operate and maintain an IIF site,

•  Ensure efficient and effective implementation of the 
programme,

•  Assist subcontractors to implement and to improve 
execution of IIF,

•  Involve the clients.

The IIF Programme, which has been implemented across 
QDVC, is designed to: 

•  Elevate safety awareness by making it personal, relevant 
and important to all individuals, such that it influences their 
choices and actions. 

•  Move safety to a core value, rather than just one of a list 
of competing priorities. 

•  Create a vision and expectation for future safety 
performance, rather than focus on historical statistics. 

•  Develop increasing leadership capability to sustain IIF. 
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من الحوادث واإلصابات في رعاية كافة األفراد 
لبعضهم البعض وكذلك االلتزام القوي من جانب 

القادة ومبادرتهم إلى تحمل المسؤولية عن وصول 
جميع العاملين إلى منازلهم سالمين معافين 

كل يوم.
تجدر اإلشارة إلى أن برنامج منع الحوادث 

التي  السلوكية  السالمة  برامج  واإلصابات يكمل 
والمشاريع  لإلنشاءات  فينسي  شركة  تقدمها 

العمالقة في الوقت الحالي، مثل  برنامج إدارة 
الحياة  وبرنامج  السالمة  تعزيز  وبرنامج  السالمة 

العمل  العمل. ويسهم منهج  في موقع 
الحوادث واإلصابات في  الخاص ببرنامج منع 

الحفاظ  الذي يتسق مع  تحقيق مستوى األداء 
للعمل دون  األصلية  االلتزامات  المستمر على 

وقوع أي إصابات أو حوادث، وهذا هو الهدف 
الذي تنشد شركة "كيو دي في سي" تحقيقه 

المنهج  البعيد.  كما يتسم هذا  المدى  على 
والسالمة  الصحة  لتوفير  متكامل  منهج  بأنه 
والرعاية لجميع موظفي شركة "كيو دي في 

سي"، إلى جانب التركيز األساسي على اإلجراءات 
المطبقة  الفردية  والسلوكيات  والممارسات 

الصحة  أجل تحسين معايير  بها من  والملتزم 
والسالمة، ودراسة كيفية تفكير األشخاص وما 

الجوانب  به وكذلك منظورهم تجاه  يشعرون 
والرعاية.  والسالمة  بالصحة  المتعلقة 

يحدد البرنامج عددًا من نقاط التركيز للشركة، من 
بينها: 

تحديد قادة ورّواد "منع الحوادث واإلصابات" في 
موقع العمل

•  تشجيع الموظفين على تشغيل وإدارة مواقع 
العمل دون وقوع أي حوادث أو إصابات

•  ضمان تنفيذ البرنامج على نحو يتسم بالفعالية 
والكفاءة المطلوبة

•  مساعدة شركات المقاوالت في تنفيذ وتحسين 
برنامج منع الحوادث واإلصابات

•  إشراك العمالء

ويتمثل الهدف من إعداد برنامج منع الحوادث 
واإلصابات، الذي جرى تنفيذه على مستوى كافة 

مشاريع "كيو دي في سي"، فيما يلي: 

•  رفع مستوى الوعي بإجراءات السالمة، من 
خالل توضيح أهميتها لجميع األطراف المعنية، 

من حيث أنها تؤثر على اختياراتهم وأفعالهم. 

•  جعل متطلبات السالمة من المبادئ 
األساسية، بداًل من مجرد وضعها في قائمة 

األولويات فحسب. 

•  ابتكار التصورات والتطلعات المستقبلية 
بشأن أداء السالمة، بداًل من التركيز على البيانات 

اإلحصائية السابقة. 

•  بناء القدرات القيادية المتزايدة لدعم برنامج 
منع الحوادث واإلصابات. 

منع الحوادث 
واإلصابات

أطلقت شركة "كيو دي في سي" برنامج منع 
الحوادث واإلصابات في اثنين من مواقع العمل 
الخاصة بها، أولها مشروع خط السكك الحديدية 

الخفيفة في عام 2012، أعقبه بعد ذلك مشروع الخط 
األحمر الجنوبي في عام 2015.

وال يمثل هذا البرنامج بالنسبة لشركة "كيو دي 
في سي" مجرد تصور أو فكرة فحسب، ولكنه 
طريقة تفكير متميزة تهدف إلى تجنب وقوع 

الحوادث واإلصابات في المقام األول، بما يجعل 
جانب السالمة أولوية قصوى على المستويين 

الشخصي والمؤسسي.  ومع تصميم هذا البرنامج 
لكي يستحق عن جدارة إعجاب كافة أفراد القوى 

العاملة، فقد روعي أن تسهم بيئة العمل الخالية 

الدعم النفسي 
الدائم والحثيث لتوفير أفضل  في إطار سعيها 

البالغ  والمعيشة لموظفيها  العمل  ظروف 
عددهم 6000 موظف، بادرت "كيو دي في سي" 

النفسي  الدعم  إلى تنفيذ إجراءات وعمليات 
Eutelmed، وهي  التي وضعتها وطورتها شركة 

النفس  شركة فرنسية متخصصة في علم 
النفسية  لحاالت االغتراب والوقاية من المخاطر 

الرعاية  الدولية وتقديم  الناتجة عن الهجرة 
النفسية عبر اإلنترنت.   ويتم تنفيذ كافة 

التي تقدمها الشركة من خالل منصتها  الحلول 
والتي تشتمل على  المؤمنة  اإللكترونية 

أو عبر  الفيديو الخاصة باالستشارات  مقاطع 
الهاتف أو في موقع العمل ذاته. ويستطيع 

التابع للشركة تقديم االستشارات  العمل  فريق 
ومنها:  اللغات،  بمختلف 

والهندية  واإلنجليزية  الفرنسية  اللغة 
والتاجالوج.

 
 وقد جرى تنفيذ البرنامج على عدة خطوات 

يلي:  كما 
•  إعداد نظام الفيديو المؤمن، على مستوى 

المشروع، من أجل تنظيم جلسة العمل 
النفسية عند حدوث األزمات (مثل الحوادث 

الخطيرة أو اإلصابات القاتلة): في حالة 
البدنية و/أو النفسية  حدوث انتهاك للسالمة 

لشخص أو لمجموعة من األشخاص، يتم 
أقرب  المتخصصة في  المساعدة  تقديم 
وقت ممكن، من خالل إجراء المقابالت 

الفردية و/أو الجماعية بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة.

•  تدريب نحو 45 شخص من طاقم 
التمريض و4 أطباء باإلضافة إلى ممثلين 

عن المجموعات من أجل الكشف عن 
التي  النفسية  العوامل واألعراض  وتحديد 
النفسي. المستوى  استجابة على  تتطلب 

•  رفع مستوى الوعي بين 300 مدير (بما في 
ذلك قادة فرق العمل ومدراء اإلنشاءات ومدراء 

الصحة والسالمة والبيئة وغيرهم) بشأن 
النفسية. المخاطر  طبيعة 

الحصول على االستشارات النفسية الوقائية    •
وفق الطلب: حيث تتاح لكل عامل الفرصة 

في الجلوس للعالج بمفرده مع أحد األطباء 
األم. الذين يتحدثون لغته  النفسيين 

•  وأخيرًا، تنفيذ برنامج عالمي إلدارة األزمات 
النفسية.
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SAFETY WEEK
QDVC  launched the second annual 
company-wide awareness campaign 
highlighting commitment of the Company 
to safety, 

This year the campaign which took place 
during ‘International Safety Week’ focused 
on promoting road safety and responsible 
driving, reinforcing QDVC’s safety culture.

The 2015 campaign which was geared 
towards reducing road risk; consisted of 
throughout a week, one day workshops 
held at QDVC’s head office in addition to 
its 5 working sites: Sheraton Park project, 
Red Line South project, New Orbital 
Highway project, Light Railway Tram LRT 
project and Lusail underground project  
between the 22nd and the 26th November. 
The initiative reached more than 5000 
employees including QDVC’S partners, 
sub-contractors and clients, raising 
awareness about employee transportation 
and worksite equipment operation.

The 5 day safety campaign was organised 
with the support of the Ministry of Interior 
Traffic Department and an international 
leader in safety training as a joint event 
which aims to increase awareness in 
order to reduce fatalities and prevent 
serious injuries resulting from road 
accidents in Qatar.

INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEMS
Safety Management Systems: 
We have renewed our OHSAS 18001 Certification for 
implementing, maintaining and continually improving our 
Occupational Health and Safety (OH&S) management system 
that eliminates or minimises risk to employees and other 
interested parties who may be exposed to  risk associated with 
our activities.

In addition we have maintained accreditation for ILO-OSH 2001 
certification which is a management tool for occupational health 
and safety developed by the International Labour Office (ILO), on 
management systems for occupational health and safety”. 

Environment Management Systems: 
Moreover, we have also maintained accreditation ISO 14001 
for our environmental management system which identify 
and control the environmental impact of our activities, 
products or services, continually improve our environmental 
performance and implement a systematic approach to setting 
environmental objectives.

Quality Management Systems: 
And finally we also have  renewed our  ISO 9001 Certification 
for our Quality Management System AFAQ ISO 9001  which 
enables us understand our Clients’ needs and expectation 
in order to achieve Clients’ satisfaction and to improve 
continuously our organisation .
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أسبوع السالمة
أطلقت "كيو دي في سي" ثاني حمالتها التوعوية السنوية للتأكيد على 

التزامها بإجراءات السالمة على مستوى الشركة. 

وقد ركزت حملة التوعية التي ُنظمت هذا العام أثناء انعقاد "أسبوع 
السالمة العالمية" على تعزيز السالمة على الطرق وتشجيع عادات القيادة 

المسؤولة على الطريق، بما ُيسهم في دعم ثقافة السالمة التي تتبناها 
"كيو دي في سي".

واشتملت حملة التوعية لعام 2015 الرامية إلى الحد من مخاطر الطرق على 
عقد ورش عمل، مدة كل منها يوم واحد، في المقر الرئيسي لشركة "كيو 

دي في سي" باإلضافة إلى خمسة من مواقع العمل التابعة للشركة، وهي: 
مشروع حديقة الشيراتون، ومشروع مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي، 

ومشروع الطريق المداري الجديد، ومشروع خط السكك الحديدية الخفيفة، 
ومشروع مواقف السيارات بمدينة لوسيل، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 

نوفمبر. وقد تم تقديم هذه المبادرة ألكثر من 5000 موظف، من بينهم 
شركاء "كيو دي في سي" وشركات المقاوالت المتعاقدة معها وعمالئها، 

مما أسهم في رفع مستوى الوعي بشأن نقل الموظفين وتشغيل 
المعدات واألجهزة في مواقع العمل.

تم تنظيم حملة السالمة التي استمرت على مدار 5 أيام بدعم من إدارة 
المرور بوزارة الداخلية وإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدريب 

على السالمة، وذلك في إطار فعالية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى 
الوعي من أجل تقليل معدل الوفيات ومنع اإلصابات الخطيرة الناجمة عن 

حوادث الطرق على مستوى دولة قطر.

أنظمة اإلدارة المتكاملة
أنظمة إدارة السالمة: 

فازت "كيو دي في سي" مجددًا بمنح شهادة نظام إدارة السالمة 
والصحة المهنية 18001، نظير جهودها الحثيثة في تنفيذ والحفاظ على 

ومواصلة تحسين أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية التي تهدف 

إلى القضاء على أو تقليل المخاطر التي يتعرض لها موظفو الشركة وغيرهم 
من األطراف المعنية الذين قد يتعرضون للمخاطر المرتبطة بأنشطة األعمال 

التي تنفذها "كيو دي في سي".

باإلضافة إلى ذلك، فقد حصلت الشركة مرة أخرى على شهادة منظمة العمل 
الدولية بشأن المبادئ التوجيهية ألنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية 

(ILO-OSH في عام 2001)، وهي عبارة عن أداة لإلدارة تم إعدادها من جانب مكتب 
منظمة العمل الدولية. 

أنظمة اإلدارة البيئية: 
كما حصلت الشركة على شهادة األيزو 14001 ألنظمة اإلدارة البيئية التي تعمل 

على تحديد ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أنشطة الشركة والمنتجات 
والخدمات التي تقدمها، عالوًة على مواصلة تحسين أدائنا البيئي وتطبيق 

منهج عمل منظم لتحديد األهداف البيئية المنشود تحقيقها.

أنظمة إدارة الجودة: 
و أخيرا و ليس آخرا حصلت "كيو دي في سي" مجددًا على شهادة األيزو 9001 

لنظام "آفاق" إلدارة الجودة لديها، والذي يمكننا من فهم احتياجات عمالئنا 
وتوقعاتهم لكي يتسنى لنا تحقيق رضا العمالء ومواصلة عمليات التحسين 

على مستوى الشركة.
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إننا نؤمن بأن تكافؤ الفرص يعني توظيف أفضل الكفاءات العاملة واإلبقاء 
عليها وتطوير قدرات كافة الموظفين واالستفادة من مهاراتهم وكفاءاتهم. 

ويمثل التنوع في األشخاص والمهارات والقدرات إحدى نقاط القوة التي تتمتع 
بها "كيو دي في سي"، مما يساعدها على تحقيق أفضل إنجازاتها. كما تحرص 

الشركة على تقديم البرامج التدريبية وفرص التطوير المالئمة التي تمكن 
الموظفين من توظيف قدراتهم وإمكاناتهم في العمل، إلى جانب زيادة 

مساهمتهم في نجاح الشركة ورفعة مكانتها.
وتفخر "كيو دي في سي" بزيادة عدد موظفيها بنهاية عام 2015 ليصل إلى 

إجمالي 5911 موظف على مستوى الشركة. كما تضم القوى العاملة لدى الشركة 
ما يزيد عن 69 جنسية تمثل مزيجًا متميزًا من المهارات والكفاءات التي تحظى 

بها "كيو دي في سي".

الموارد البشرية 

Order Book سجل الطلبيات

Net incomes
صافي األرباح

118,605 M
118,605

53,609 M
53,609

20152014

2009                   2010                2011                  2012                 2013                2014                2015

118,605 M

1117
1704 1650

2277

2988
3176

5911
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عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

موظفو كيو دي في سي / فينسي

عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

العمال في كيو دي في سي / فينسي

عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

موظفو شركات المقاو�ت / المشاريع المشتركة

عدد المتدربين

عدد ساعات التدريب

عمال شركات المقاو�ت / المشاريع المشتركة

24388.5

1874

2903

222

44375.93 58962.81

23873 38848

تدريب الموظفين والعاملين في عام 2015

We believe at QDVC that equal opportunity means hiring and 
retaining the best people, developing all employees to their 
potential and using their talents and resources to the full. 
Diversity of people, skills and abilities is a strength which will 
help us to achieve our best. We are also providing training 
and development opportunities which enable employees to 
perform at their best and increase their contribution to the 
Company
The number of employees grew and at the end of 2015 we were 
a total of 5911 people in the company. Our workforce comprise 
more than 69 nationalities and represents a great set of 
diverse skills and competencies.

HUMAN RESOURCES 

2015 STAFF AND LABOURS TRAINING
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Head Office 126

Doha Metro RLS-JV 676

LRT 1403

NOH2 JV 1272

SPP 50

LUCP 67

DIRE 43

CP01 C1, C2, C3 101

3.37%

18.08%

37.53%

34.03%

1.34%

1.79%

1.15%

2.70%

Labor العمال

 المكتب الرئيسي

 مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

 خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

 الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

مشروع حديقة الشيراتون

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

Staff طاقم العمل اإلداري

Total QDVC Man Power
إجمالي القوى العاملة لشركة كيو دي في سي

Head Office 206

Doha Metro RLS-JV 458

LRT 681

NOH2 JV 470

SPP 81

LUCP 33

DIRE 4

GRCC

CP01 C1, C2, C3 178

9.74%

21.67%

32.22%

22.24%

3.83%

1.56%

1.19%

0.09%

8.42%

2

 المكتب الرئيسي

مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

 خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

 الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

مشروع حديقة الشيراتون

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

النادي الرياضي للجولف وكرة المضرب بمنتجع الهوارة في طنجة

C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

Head Office 332

Doha Metro RLS-JV 1134

LRT 2084

NOH2 JV 1742

SPP 131

LUCP 100

DIRE 47

GRCC

CP01 C1, C2, C3 279

5.67%

19.38%

35.61%

29.77%

2.24%

1.70%

1.80%

0.03%

4.76%

2

 المكتب الرئيسي

 مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

 الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

مشروع حديقة الشيراتون

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

النادي الرياضي للجولف وكرة المضرب بمنتجع الهوارة في طنجة

C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

MANPOWER DIVERSITY

69 nationalities 
جنسية

2771836 2113
Female staffMale staff Staff

موظفموظفموظف

13.1%86.9%

LRT:  Light Railway  Transit System
RLS: Doha Metro, Red Line South
NOH2: New Orbital Highway 2 
SPP: Sheraton Park project 
LUCP: Lusail Undergroung Car Park 
GRCC:  Golf & Racquet  Country Club  
PS70:  Pumping Station 70 

LRT
RLS

NOH2 
SPP 

LUCP 
GRCC 
PS70 

2015 Gender Ratio (Labors not included)

5851

2113

3738

 - العقد الثاني

محطة الضخ ٧٠ و أنابيب الضخ

معدل الموظفين من الجنسين في عام ٢٠١٥ مع عدم إدراج العمال

CP01 C1, C2, C3: Transfer Packages CP01 C1, C2, C3 :CP01 C1, C2, C3مشروع إنشاء طريقCP٠١ C١، C٢، C٣

 : مواقف السيارات تحت ا©رض بمدينة لوسيل 
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حملة التوظيف 
ممارستها  بمستوى  االرتقاء  مواصلة  إلى  دائمًا  سي"  في  دي  "كيو  تسعى 
منح  تراعي  فعالة  توظيف  عملية  بتنفيذ  االلتزام  إطار  في  وذلك  لألعمال، 
في  البشرية  الموارد  فريق  أجرى  وقد  لديها.  للعاملين  األساسية  الحقوق 

عملية  خطوات  كافة  ومتابعة  ضبط  إلى  يهدف  شاماًل  تقييمًا   2015 عام 
من  العديد  الدراسة  تضمنت  وقد  ممكن.  وجه  أفضل  على  التوظيف 

لها  التابع  الدول  حكومات  ممثلي  بعض  بينها  من  المعنية،  األطراف 
ينتمون  الذين  العمال  من  كبيرة  ومجموعة  التوظيف  وشركات  العمال 

متنوعة. ثقافية  خلفيات  إلى 

وتعزيز  بمراجعة  سي"  في  دي  "كيو  اضطلعت  األساس،  هذا  وعلى 
قامت  كما  التوظيف،  شركات  من  مختارة  مجموعة  مع  اتفاقياتها 

لحملة  إطالقها  أثناء  والمنّقحة  المحّسنة  العملية  هذه  باختبار 
وتوظيف  اختيار  أجل  من  وبنغالديش  الهند  في  بها  الخاصة  التوظيف 

وُتسهم  مختلفة.   مهنة   60 عن  يزيد  ما  يمثلون  عامل   1550 من  أكثر 
لدى  التوظيف  لعملية  الواضح  التحديد  في  الجديدة  االتفاقيات  هذه 

تحمل  عدم  ضمان  عن  فضاًل  طرف،  كل  ومسؤوليات  سي"  في  دي  "كيو 
توظيفهم  بإجراءات  تتعلق  رسوم  أو  مصروفات  ألي  للعمل  المرشحين 

الشركة.  لدى 

عملية توظيف العمال

1

2

3

بدأت "كيو دي في سي" في تنفيذ هذا المسعى الجديد من خالل إطالق حمالت اإلعالن عن الوظائف بلغة 
العمال األساسية وإعالمهم بعدم تحملهم ألي رسوم في هذه العملية. ولضمان نجاح المبادرة، طلبنا من 
شركات التوظيف تقليل االعتماد على الشركات الفرعية التي يتعاملون معها إللحاق العمالة وتوظيفهم. 

بدأت عملية اختيار المرشحين للعمل بإجراء االختبارات الفنية، التي نظمها فريق "كيو دي في سي" 
لكافة المرشحين وفقًا لخبراتهم، مما أعطى بدوره فرصًا متساوية للجميع. 

قدمت الشركة بعد ذلك "عروض العمل" باللغة اإلنجليزية واألساسية للمرشحين الذين وقع االختيار 
عليهم، حيث حددت هذه العروض بوضوح ما يلي: الوظيفة وشروط العمل واألجر وساعات العمل 

وظروف العمل إلى جانب المزايا واالستحقاقات المقدمة. وقد تم توقيع خطابات العروض مباشرًة بعد 
عملية االختيار حتى يتسنى للموظفين والعمال الُجدد االحتفاظ بنسختهم من عقد العمل. 

This new endeavor  started off with an advertisement campaign done in the 
workers’ native language informing them that no fees would be taken from them. 
To ensure that, recruitment agencies were requested to limit the support of 
sub-agent to source candidates. 

RECRUITMENT CAMPAIGN 
Committed to guaranteeing a recruitment process that 
respects the fundamental rights of people, QDVC seeks 
to continuously improve its practices. In 2015, the HR 
team conducted a large assessment which aims to better 
control and monitor all recruitments steps. The study 
included various stakeholders including some government 
representatives of our workers’ home countries, recruitment 
agencies and large groups of workers from various 
backgrounds.

As a result, QDVC reviewed and reinforced its agreements 
with selected recruitment agencies and also tested the 
revised and improved process during a recruitment campaign 
conducted in India and Bangladesh for the  selection and 
recruitment of  more than 1550 people representing more 
than 60 different trades.  These new agreements clearly 
define the process set up by QDVC, the responsibilities of each 
parties and finally ensure that candidates do not pay any fees 
related to their recruitment within the Company. 

WORKERS RECRUITMENT PROCESS

The selection of candidates started with technical tests, organized by QDVC’s team 
for all profiles candidates according to  their expertise, thereby giving an equal 
chance to all. 

The selected candidates were then given “offer letters” both in English and their 
native language which clearly included: the position, conditions of employment, 
wage, duration of work, conditions of work and benefits. The letters were signed 
immediately after the selection so the new recruits can take a copy home. 
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وقد تمكنت "كيو دي في سي" من تحقيق هذه اإلنجازات بفضل مشاركة ودعم 
فريق إدارة الموارد البشرية وُمدراء تنفيذ المشاريع بالشركة، وذلك من خالل 

تعاونهم في تحديد كافة إجراءات وخطوات عملية التوظيف وحث شركات 
التوظيف على العمل وفق أعلى معايير األخالق المهنية.

وباإلضافة إلى شركات التوظيف المحلية، قمنا ببناء عالقات قوية مع األطراف 
المعنية في البلدان المحلية مثل المنظمات غير الحكومية وممثلي العمال، 

إلى جانب عقد االجتماعات مع مختلف الدوائر واإلدارات الحكومية لكسب 
دعمهم في التزامنا نحو توظيف العمال دون تحميلهم أية تكاليف على 

اإلطالق. 

4

5

6

ومن أجل التأكيد على عدم تحمل العمال ألي رسوم أو مصروفات أثناء إتمام إجراءات عملية التوظيف، يتم 
توجيه الدعوة للموظف الجديد من أجل حضور مقابلة شخصية لتعريفه بعملية التوظيف المجانية التي 

تقدمها "كيو دي في سي". وباإلضافة إلى ذلك، تقوم شركات التوظيف بدفع كافة المصاريف المتعلقة 
باإلجراءات اإلدارية (مثل الفحوصات الطبية واالختبارات المهنية والتأمين واستخراج شهادة حسن السير 

والسلوك والبصمات وغير ذلك) ثم تسترد قيمتها بعد ذلك من شركة "كيو دي في سي".  

وبمجرد انتهاء كافة اإلجراءات في دولة العامل، تقوم "كيو دي في سي" باستخراج وإرسال تأشيرات العمل 
وتذاكر الطيران على نفقتها إلى موظفيها الُجدد من خالل شركة التوظيف المعنية.

عند وصول العمال إلى العاصمة الدوحة، يتم إجراء استطالع في مجّمع "سيرج مولين للعمال" مع تنظيم 
جلسة متابعة لهم بعد مرور 3 أشهر على عملهم.

In order to confirm that no fees were paid during the recruitment process, every 
single new employee is invited to attend an individual interview to be informed about 
the free recruitment process implemented by QDVC. Additionally, all the expenses 
related to administrative processes (medical tests, trade tests, insurance, clearance, 
finger prints etc..) were first paid by the agencies and back charged  to QDVC.  

Once the process completed in the country of origin, QDVC issued and sent visas and 
tickets at their cost to the new employees through the recruitment agency.

When the workers arrived to Doha, a survey was done at the Serge Moulene Worker 
Community with a follow up session after 3 months.

All of this was made possible thanks to the involvement 
and support of the HR team together with the Operational 
managers from QDVC Projects by securing all the steps of 
the process and making  agencies work with  high ethical 
standards.

Besides local agencies, we developed a strong relationship 
with stakeholders in local countries such as NGO’s  
and workers’ representatives and met with different 
Governmental  departments to have their support in our 
commitment to a  Free Recruitment Process’ for workers. 
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3763Qataris Gender Ratio  6.793.3

Qataris gender ratio                  Staff gender ratio                    

35%64%

معدل الموظفين القطريين من الجنسين

إن عملية التقطير التي تنتهجها شركة 
"كيو دي في سي" هي جزء من التزامنا بخطة 

التقطير االستراتيجية التي أطلقها حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى "حفظه الله". 

37 قطريًا

من الموظفين 
القطريين من الذكور

من الموظفين
القطريين من اإلناث

QATARISATION STRATEGY

The Qatarization process in QDVC is 
in line with the Strategic Qatarization Plan 
initiated by His Highness Sheikh Tamim Bin 
Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir of the 
State of Qatar. 

other courses related to project. 
In 2015 for the first time, a Qatari nominee has been 
sponsored by the Company to complete Master’s Degree 
program in the United Kingdom. The initiative, supported by 
QDVC’s Chairman was launched to motivate our employees for 
outstanding performance that can be rewarded with higher 
degree nomination award. 

More regularly, the Qatarization Department delegates a 
number of our Qatari engineers both male and female to 
share their engineering work experience with students and 
graduates. Our goal is to promote work in the construction 
industry and more practical approach to future career choice.  
The operation was renewed at Qatar University Career Fair 
and Education City Career Fair at HBKU in addition to Hamad 
Hospital Career Fair.

The Summer Internship Program, developed by QDVC for 
students of technical majors to help them in choosing future 
career path and place themselves accordingly in the local job 
market.

The Qatarization process in QDVC is in line with the Strategic 
Qatarization Plan initiated by His Highness Sheikh Tamim Bin 
Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir of the State of Qatar. With 
the objective to attract, recruit, train, develop and integrate 
Qatari nationals at all levels in our business and help them to 
become leading professionals in our company, enhancing their 
skills and knowledge. 

Our vision is to become the employer who is the choice of all 
Qataris looking for a wider career. This will be demonstrated 
through employing and developing Qataris at all levels  and 
any part of the organization. The Qatarization strategy 
emphasizes mainly on increasing the number of Qataris in 
employment through recruitment, development and retention 
of committed and qualified Qataris. Qatarization is also 
committed to providing training and development, required 
to reach the employee’s own personal goals that will satisfy 
company’s targets.

A few years back QDVC started to invest in human capital 
in order to facilitate the transfer of technology and 
know-how. This will lead to establish the required skilled 
and knowledgeable workforce to lead the country’s growth, 
improvement and progress. 
Indeed, in its continued quest for excellence, the Qatarization 
Department is keeping close relation with Qatar University 
by renewing the agreement on mutual cooperation signed in 
2012. The agreement is targeted to activities and initiatives 
in the College of Engineering (CENG). It covers several joint 
initiatives, such as common research projects, summer 
training for students, providing support for final projects, and 
recruitment of fresh graduates.

In 2015, the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)/ Qatar Delegation and QDVC signed a 
Memorandum of  Understanding to enhance and strengthen 
mutual cooperation between the two organizations. The 
agreement facilitates cooperative initiatives in the area of 
education and training among young Qataris, to do internship 
from 3 to 6 months within QDVC; to sponsor students at 
college and to help students in their senior project courses or 

of Qataris staff are male of Qataris staff are female
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وفي عام 2015، قامت كل من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيسكو) / وفد قطر وشركة "كيو دي في سي" بتوقيع مذكرة 

تفاهم بهدف تعزيز وتقوية أواصر التعاون المشترك بينهما.  وسوف يعمل 
هذا االتفاق على تسهيل مبادرات التعاون في مجال التعليم والتدريب بين 

الشباب القطري، وذلك من خالل تنظيم برامج تدريب عملية لفترة من 3 
إلى 6 أشهر داخل شركة "كيو دي في سي"، وذلك من أجل رعاية الطالب في 
الكلية ولمساعدتهم في دورات إدارة المشاريع الكبيرة أو الدورات التدريبية 

األخرى المتعلقة بالمشروع. 

وفي عام 2015 وللمرة األولى، قامت الشركة برعاية مرشح قطري الستكمال 
برنامج درجة الماجستير في المملكة المتحدة.  وتم إطالق هذه المبادرة، 

المدعومة من ِقبل رئيس شركة "كيو دي في سي"، من أجل تحفيز موظفينا 
على تحقيق األداء المتميز الذي يمكن أن تتم مكافأته بالحصول على أعلى 

الجوائز المرشحة لها. 

وعلى نحو أكثر انتظامًا، يقوم قسم التقطير بابتعاث وإيفاد عدد من 
المهندسين القطريين من الذكور واإلناث لتبادل الخبرات في مجال األعمال 

الهندسية مع الطالب والخريجين.  
ويتمثل هدفنا في تعزيز العمل في قطاع البناء والتشييد وانتهاج وسيلة 

أكثر عملية الختيار الفرص الوظيفية المستقبلية.   وقد تكررت هذه 
العملية في معرض توظيف جامعة قطر ومعرض توظيف المدينة 
التعليمية في جامعة حمد بن خليفة باإلضافة إلى معرض توظيف 

مستشفى حمد. 

وقد قامت شركة "كيو دي في سي" بوضع وتطوير برنامج التدريب الصيفي 
بحيث يستهدف الطالب ممن يدرسون التخصصات التقنية لمساعدتهم 

في اختيار المسار الوظيفي المستقبلي واتخاذ مواقعهم المناسبة 
لمؤهالتهم ومهارتهم في سوق العمل المحلي.

إن عملية التقطير التي تنتهجها شركة "كيو دي في سي" هي جزء من التزامنا 
بخطة التقطير االستراتيجية التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى "حفظه الله". وتهدف الشركة إلى جذب 
وتوظيف وتدريب الكوادر المؤهلة من المواطنين القطريين والعمل على تنمية 

قدراتهم على كافة المستويات في أعمالنا، عالوًة على مساعدتهم في شغل 
المناصب الرائدة داخل الشركة من خالل االرتقاء بمستوى المهارات والمعارف 

التي يتمتعون بها. 
إن رؤيتنا تتمثل في أن نصبح وجهة العمل المفضلة لجميع الموظفين 

القطريين الذين يسعون لالنضمام إلى صفوف مسار مهني أفضل وأشمل، وهذا 
يتضح جليًا من خالل توظيف وتنمية قدرات الموظفين القطريين العاملين 
بالشركة على كافة المستويات. وترتكز استراتيجية التقطير في األساس على 

زيادة أعداد الموظفين القطريين  المؤهلين من خالل تعيينهم وتنمية قدراتهم 
واالحتفاظ بهم. كما أننا ملتزمون في إطار هذه االستراتيجية بتقديم التدريب 

والتطوير الالزمين لتمكين الموظفين لدينا من تحقيق أهدافهم الشخصية بما 
ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الشركة المنشودة.

بدأت شركة كيو دي في سي عملها منذ عدة أعوام لالستثمار في الموارد البشرية 
بهدف المساهمة في تسهيل عملية نقل التكنولوجيا والمعرفة العملية 

بوجٍه عام. وسيسهم هذا بدوره في إيجاد القوى العاملة التي تتمتع بالمهارات 
والمعارف الالزمة لدفع عجلة النمو في الدولة وقيادة جهود التحسين بها عالوًة 

على تحقيق التقدم المنشود. 
وفي الواقع، فإنه في إطار استمرار سعيها لتحقيق التميز، يعمل قسم التقطير 
على الحفاظ على عالقة وثيقة مع جامعة قطر من خالل تجديد مذكرة االتفاقية 

الخاصة بشأن التعاون المشترك والتي تم التوقيع عليها في عام 2012. وتركز 
المذكرة على األنشطة والمبادرات التي تطرحها كلية الهندسة بجامعة قطر. كما 

تغطي تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة، مثل إجراء مشاريع األبحاث بين 
الشركة والكلية، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية الصيفية للطلبة، وتوفير 

الدعم الالزم لهم في تنفيذ مشاريع التخرج وكذلك تعيين الخريجين الجدد للعمل 
بالشركة.

استراتيجية التقطير
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OUR PROJECTS
DOHA METRO: RED LINE SOUTH (RLS JV) 
LUSAIL LIGHT RAILWAYTRANSIT SYSTEM (LRT)
NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2
TRANSFER PACKAGES CP01, C1, C2, C3
SHERATON PARK PROJECT
LUSAIL UNDERGROUND CAR PARKS
DAHLAK ISLAND RESORT ERITREA 
PUMPING STATION 70 & PUMPING MAINS
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مشاريعنا
مترو الدوحة: الخط األحمر الجنوبي 

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل
الطريق المداري الجديد - العقد الثاني

 C3 ،C2 ، C1،CP01 مشروع إنشاء مناطق األقسام
مشروع حديقة الشيراتون

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ
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مترو الدوحة: 
الخط األحمر الجنوبي

"كيو دي في سي" هي الشريك الرئيسي في تنفيذ المشروع المشترك الذي يضم كًل من شركة 
الدرويش القطرية للهندسة وشركة "جي إس" الكورية الجنوبية للهندسة والمقاوالت، 

بالتعاون مع شركة أتكينز التي تعمل كمصمم رئيسي لتولي أعمال التصميم الرئيسية فيما 
تقوم شركة حيدر لالستشارات بأعمال إدارة وتسليم التصميمات عالية الجودة إلى عميلنا.

 
يتألف نطاق عقد تنفيذ مشروع الخط األحمر الجنوبي من تصميم وبناء األعمال تحت األرض 

وسط العاصمة الدوحة، بما في ذلك إنشاء 5 محطات مترو، في المسافة بين محطة مترو 
مشيرب ومحطة مترو مطار الدوحة الدولي الجديد، ويتضمن المشروع كذلك إقامة 5 لوحات 

مفاتيح التحويلة و4 مخارج طوارئ تحت األرض.
 

سوف تضم هذه الحزمة حوالي 32 كم من األنفاق بمتوسط عمق يصل إلى 25 مترًا تحت 
مستوى سطح األرض باستخدام خمسة آالت حفر أنفاق.

DOHA METRO: 
RED LINE SOUTH (RLS JV)

الخط األحمر الجنوبي
QDVC is the leader of a joint-venture comprising the local Company 
Al Darwish Engineering and the Korean GS Engineering & Contracting, with 
Atkins as Lead Designer and Hyder Consulting to deliver a world class design 
to our Client.
 
The scope of Red Line South contract comprises the design and construction 
of the underground works below central Doha, in the shape of 5 underground 
stations, between the Msheireb Underground Station and the New Doha 
International Airport. It also incorporates 5 switchboxes and 4 underground 
emergency exits.
 
This package will approximately include 32 km of tunnel at an average depth 
of 25 meters below ground level utilizing five tunnel boring machines.
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بيانات المشروع

5  آالت حفر األنفاق 
5 محطات مترو األنفاق

5 لوحات مفاتيح التحويلة
4 مخارج للطوارئ

35 نفق من أنفاق الربط البيني 
32كم من األنفاق

RLS JV FIGURES

5 Tunnel Boring Machines (TBM) 

5 Underground stations

5 Switchboxes

4 Emergency exits

35 Interconnection tunnels 

32km Of tunnel
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ARCHITECTURAL 
The project is in final preparatory stages to enable 
commencement of architectural works. All material samples 
assessments for architectural finishes were completed in 2015 
while Qatar Civil Defence and Design Verification Engineer 
compliance for materials are still on-going.
Station mock-up structure building was completed in 2015. 
The interior fit-out concourse mock-up is under progress (65% 
completed) and is expected to finish by end of March 2016.

MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING 
(MEP)
Letter of Conditional Award (LOCA) for Provisional Sum Contract 
for the Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) works 
was awarded to ANEL in November 2015. The scope of work 
comprises of Electrical LV System, Fire Alarm System, HVAC 
System, Public Health System (Plumbing & Drainage) and Fire 
Fighting Systems in stations and tunnel sections.
RLS-JV and ANEL Group Material Approval Request process 
has begun, the team has consequently started the task of 
interfacing with Client, civil contractors, systems contractor, 
other sub-contractors, local authorities, architectural and fit out 
contractors as well as contractors from other metro projects. 
The sub–contractor mobilized its core team to site and is 
currently proceeding with staffing, planning and the initiation of 
procurement of long lead items.
Building Automation and Control System (BACs) is under tender 
process by Qatar Rail Company for an expected award by April 
2016 while the Vertical and Horizontal Transportation Systems 
(VHTS) harmonized tender was concluded by Qatar Rail and 
awarded in November 2015 to sub-contractor KONE. Who is 
currently preparing for mobilization to commence works in 2016.

PROJECT PROGRESS
The Red Line South Metro project had an extremely busy year 
with the progress of tunneling, station and switchbox structural 
works and the commencement of the next phases of the project 
which include cross-passage works, ventilation shafts, subway 
works and the mechanical, electrical and plumbing (MEP) 
works as well as architectural works. As for the design, it is now 
in its conclusive stage for structural, MEP and Architectural 
packages. 

TUNNELLING 
Underground works progressed significantly in 2015. As for 
tunneling activities, the project achieved various outstanding 
performances. With 5 Tunnel Boring Machines (TBMs) running 
at full speed, more than 14.1km was excavated, corresponding 
approximately to 43% of total tunnel length during the financial 
year under review.
Over the same period, the Project carried out 10 successful 
TBM break-ins and 9 TBM breakthroughs. Besides, the Red Line 
South JV projects’ activities contributed to the client (Qatar Rail) 
achieving a Guinness book of record award for “The Largest 
Number of Tunnel Boring Machines operating simultaneously in 
a single project”.

SWITCH BOXES
Structural works in the switchboxes are either in progress, in 
Umm Ghuwailina Red Line, M10/M11 Switchboxes or almost 
completed for the M40/M104 Switchbox. The Blue Line Launch 
box structural works prior to TBM launching were completed 
and handed over to TBM team.

STATIONS
Of the five stations, the most advanced are : Al Doha Al Jadeda 
and Al Matar stations, where major structural works with 
all external walls are now completed and roof slabs nearing 
completion. In Umm Ghuwailina, major structural works for the 
Red & Blue Line Stations are in advanced stages and continue 
to progress. In the fourth station Oqba Ibn Nafie, excavation is 
almost completed and structural works planned to commence 
in January 2016. Finally at Al Mansoura Station, major structural 
works -up to intermediate level- are almost completed. The 
Project received the instruction to fully fit out this station in 
2015.
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أعمال الهندسة المعمارية 
يعتبر هذا المشروع في المراحل التحضيرية النهائية لتهيئة األجواء لبدء أعمال 
الهندسة المعمارية.  وقد تم االنتهاء من كافة عمليات تقييم العينات المادية 

للتشطيبات المعمارية في عام 2015 في حين ما زال العمل جاريًا لتقييم مدى 
توافق مواد التشطيبات مع معايير اإلدارة العامة للدفاع المدني في قطر والمعايير 

الموضوعة من ِقبل مهندس التحقق من التصميم.
تم االنتهاء من إعداد هياكل النماذج المصغرة للمحطات في عام 2015. وما 

زالت عملية إعداد نموذج مصغر للردهات الداخلية قيد التنفيذ )تم إنجاز نسبة 
65% منها( ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية في نهاية شهر مارس 2016.

األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
تم منح خطاب الترسية المشروط المخصص لعقد المبلغ المؤقت لألعمال 
الميكانيكية والكهربائية والسباكة إلى شركة آنيل في نوفمبر 2015. ويشمل 
نطاق العمل األنظمة الكهربائية ذات الجهد المنخفض ونظام إنذار الحريق 

ونظام التكييف ونظام الصحة العامة )السباكة والصرف الصحي( وأنظمة 
إطفاء الحرائق في محطات المترو وأقسام األنفاق.

بدأ العمل في تنفيذ إجراءات طلب الموافقة على المواد من قبل مشروع مترو 
الدوحة / الخط األحمر الجنوبي و مجموعة آنيل، وتبعًا لذلك فقد بدأ فريق 

المشروع في تولي مهمة التواصل مع العمالء والشركات المتعاقدة المدنية 
ومتعاقدي األنظمة وبقية المتعاقدين من الباطن والجهات المحلية وشركات 
المقاوالت المسؤولة عن األعمال المعمارية وأعمال التشطيب النهائية وكذلك 

الشركات المتعاقدة من مشاريع المترو األخرى. وقد عبأ المقاول الفرعي فريق 
عمله األساسي في موقع العمل وبدأ حاليًا في عملية التوظيف والتخطيط 

والشروع في شراء المواد التي تحتاج فترة طويلة للتصنيع والتوريد. 

مستوى تنفيذ المشروع
مرَّ مشروع مترو أنفاق الدوحة / الخط األحمر الجنوبي بعام حافل للغاية من اإلنجازات مع إحراز تقدم واضح في أعمال حفر األنفاق ومحطات المترو واألعمال اإلنشائية 

للوحات مفاتيح التحويلة باإلضافة إلى البدء في المراحل القادمة من المشروع والتي تشمل أعمال إنشاء الممرات المتقاطعة وفتحات التهوية وأعمال ممرات األنفاق 
تحت األرض واألعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة عالوة على األعمال المعمارية ذات الصلة. أما بالنسبة ألعمال التصميم، فهي اآلن في المراحل النهائية من 

 أجل استكمال األعمال اإلنشائية واألعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة باإلضافة إلى األعمال المعمارية ذات الصلة.

حفر األنفاق 
حقق سير العمل في األعمال اإلنشائية تحت األرض تقدمًا كبيرًا في عام 2015. أما 
بالنسبة ألنشطة حفر األنفاق، فقد حقق المشروع مستويات أداء متميزة. ومع 
وجود 5 آالت حفر أنفاق تعمل بأقصى سرعة لها، فقد تم االنتهاء من حفر أكثر 
من 14,1 كم والتي تعادل تقريبًا 43% من إجمالي طول النفق خالل السنة المالية 

قيد المراجعة. 
وخالل الفترة نفسها، قام فريق عمل المشروع بتنفيذ 10 عمليات اقتحام ناجحة 

باستخدام آالت حفر األنفاق و9 اختراقات ناجحة باستخدام آالت حفر األنفاق.  وإلى 
جانب ذلك، تسهم أنشطة مشروع الخط األحمر الجنوبي في تمكين العميل 

)شركة سكك الحديد القطرية "الّريل"( من تحقيق رقم قياسي في موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية "ألكبر عدد من آالت حفر األنفاق التي تعمل في وقٍت 

واحد بموقع واحد".

التحويالت
حققت األعمال اإلنشائية في التحويالت قدرًا من التقدم، في الخط األحمر في 

أم غويلينة بإنشاء التحويالت M10/M11 أو أوشكت على االنتهاء من إنشاءأعمال 
التحويلة M40/M104. وقد تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية لصندوق تشغيل 
الخط األزرق قبل إطالق عمل آالت حفر األنفاق وتسليمها إلى فريق عمل آالت 

حفر األنفاق.

المحطات
من بين المحطات الخمس، تعتبر المحطات التي تحقق مستوى تقدم أكبر هي:  

محطتي الدوحة الجديدة والمطار، حيث يتم حاليًا االنتهاء من األعمال اإلنشائية 
الرئيسية وكافة الجدران الخارجية في حين أصبح العمل في وضع ألواح األسقف 
على وشك االنتهاء.  وفي محطة أم غويلينة، أصبحت األعمال اإلنشائية الرئيسية 

لمحطات الخطين األحمر واألزرق في مراحل متقدمة. وفي المحطة الرابعة "عقبة 
بن نافع"، تم إنجاز أعمال الحفر تقريبًا ومن المخطط بدء األعمال اإلنشائية في 

يناير 2016. وأخيرًا في محطة المنصورة، فقد تم االنتهاء تقريبًا من إنجاز األعمال 
اإلنشائية الرئيسية، وصواًل إلى المستوى المتوسط. وكان فريق المشروع قد 

تلقى تعليمات تفيد بضرورة االنتهاء من إنجاز هذه المحطة في عام 2015. 

 )BACS( يجري حاليًا طرح المناقصة الخاصة بتوفير نظام التحكم وأنظمة المباني
من ِقبل شركة سكك الحديد القطرية "الّريل" للوصول إلى الترسية المتوقعة بحلول 
شهر أبريل 2016 في حين أنه قد تم إبرام مناقصة مالئمة لتوفير أنظمة النقل الرأسي 

واألفقي المنسقة من ِقبل شركة سكك الحديد القطرية "الّريل" وتم ترسيتها في 
شهر نوفمبر 2015 للمقاول الفرعي شركة "كون ميديل إيست إل إل سي. وتستعد 
هذه الشركة في الوقت الحالي لتعبئة فريق عملها لبدء األعمال الموكلة لها في 

عام 2016.

43Annual Report- 2015    2015 التقرير السنوي



CROSS PASSAGES 
Work commenced in 2015 for the 
35 cross passages of the project. 
Excavation already completed for 
the cross-passages in service link 
tunnel whereas it is still ongoing 
for cross passages between tunnel 
section Al Doha Al Jadeda and 
Msheireb. 

SUBWAYS
The Project comprise nine subways 
constructed using the pipe roofing 
and cut & cover methodologies. 
Utility and site installation works 
are progressing well in Al Matar 
subway as well as  structural 
works for west entrance and 
underpass at Oqba Ibn Nafie. 
However,excavation works 
commenced on Al Doha Al Jedeeda 
and Umm Ghuwailina subways. 

EMERGENCY EXITS 
for Umm Ghuwailina Emergency 
Exit, excavations and concrete 
casting for raft are completed 
while water proofing works are in 
progress 
at the Emergency Exit West 
and the Emergency Exit Hamad 
International Airport 2 (HIA2): Site 
installation works progressed to 
advance stages 
Hamad International Airport 
1 Emergency Exit (HIA1) site 
installation works has been 
completed and D-wall works is are 
in progress.

RLS AT A GLANCE

43% of tunnel excavated

10 TBM break-ins

9 TBM breakthroughs 

41.2% of stations completed

10,327 Rings Casted
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تم االنتهاء من إنشاء مجّمع قرية أويستر للعمال الذي 
يؤوي عمال مشروع مترو الدوحة/ الخط األحمر الجنوبي وقد 

تم افتتاح هذه القرية بتاريخ 22 أكتوبر 2015 من ِقبل أعضاء 
اللجنة التنفيذية للمشروع وممثلين عن العميل. ويمكن 
أن تستوعب قرية العمال أكثر من 1440 شخصًا وهي تتوافق 

مع معايير مؤسسة قطر.  وتضم قرية العمال رئيسا محترفا 
للطهاة يتولى مسؤولية تقديم أطعمة متعددة الثقافات 

لتلبية احتياجات مختلف الجنسيات التي تعيش هناك. 
وتضم القرية مرافق إضافية مثل سوبر ماركت ومقهى إنترنت 

مجاني ومرافق رياضية وغيرها من الوسائل الالزمة لتحسين 
جودة حياة العمال داخل القرية.  وقد تم تدريب العاملين 
على استخدام أجهزة الكمبيوتر ومنحهم دورات تدريبية 

حول كيفية الحفاظ على سالمة بيئتهم داخل مقر سكناهم.  
كما يجري بصورة دورية تنظيم مسابقات رياضية ومناسبات 

اجتماعية بغية منح العمال فرصة لتحقيق التوازن بين 
حياتهم الشخصية والعملية. 

الممرات المتقاطعة 
بدأ العمل في عام 2015 في إنشاء عدد 35 ممرًا متقاطعًا في المشروع.  

وقد تم االنتهاء بالفعل من أعمال الحفر للممرات المتقاطعة في 
نفق ربط الخدمات بينما ال تزال أعمال الحفر جارية ومستمرة في إنشاء 

الممرات المتقاطعة الواقعة بين محطة مترو الدوحة الجديدة ومحطة 
مترو مشيرب.  

ممرات األنفاق
يضم المشروع إنشاء 9 ممرات أنفاق يتم تشييدها باستخدام طريقة 

التسقيف باألنابيب ومنهجية القطع والتغطية. 
تحقق أعمال المرافق وتركيبات الموقع تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بإنشاء 

ممر أنفاق محطة المطار وكذلك هو الحال بالنسبة لألعمال اإلنشائية 
للمدخل الغربي والمعبر السفلي في محطة مترو عقبة بن نافع. وقد 

بدأت أعمال الحفر في ممرات األنفاق في محطتي مترو الدوحة الجديدة 
وأم غويلينة. 

مخارج الطوارئ 
بالنسبة لمخرج طوارئ محطة مترو أم غويلينة، فقد تم االنتهاء من 
أعمال الحفر والصب لألساسات المتصلة من الخرسانة المسلحة في 

حين ما زالت عملية وضع المواد العازلة للمياه مستمرة وقيد التنفيذ. 
أما بالنسبة لمخرج الطوارئ الغربي ومخرج طوارئ محطة مطار حمد 

الدولي HIA2( 2(: فقد وصلت أعمال تركيبات الموقع  إلى مراحل متقدمة 

لمحة عن المشروع
43% من أعمال حفر األنفاق تم استكمالها 

10 عمليات اقتحام باستخدام آالت حفر األنفاق
9 اختراقات باستخدام آالت حفر األنفاق

41.2% من أعمال المحطات تم االنتهاء منها
10327 حلقات أنفاق تم صبها

OYSTER WORKER’S VILLAGE (MLPA)مجّمع قرية أويستر للعمال

The RLS-JV Oyster worker’s village was 
completed and inaugurated on 22nd October 2015 
by members of the RLS-JV Executive Committee 
and representatives from the Client. The workers’ 
village can accommodate more than 1440 people 
and meets all Qatar Foundation requirements. 
The Village has a resident professional chef 
serving multicultural food to cater for the different 
nationalities that live there.
The village includes additional facilities such 
as a supermarket, a free internet café, sporting 
facilities etc. to improve the workers’ quality 
of life. The workers have been trained on the 
use of computers and on safety in their new 
environment. Regular sporting competitions and 
social events are organized to give the workers a 
good work life balance.

من العمل. 
وقد تم االنتهاء من أعمال تركيبات الموقع في مخرج طوارئ محطة مطار حمد 

الدولي HIA1( 1( ويجري حاليًا العمل الستكمال أعمال اللوحات الجدارية ثالثية 
األبعاد.
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خط السكك الحديدية الخفيفة 
بمدينة لوسيل

قامت شركة سكك الحديد القطرية "الّريل" بإنشاء مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 
لتوفير نظام نقل 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 شهر يناير من عام 2019.

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.

تم إنشاء أنفاق ومباني محطات المترو بخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل على عدد من 
المراحل: تتكون المرحلة األولية )2A( من أعمال الحفر في أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة والتي 

 ،)2B( بدأت في مارس من عام 2009 وانتهت في أغسطس من عام 2010. وضمت مرحلة اإلنشاءات الثانية
التي بدأت في أبريل من عام 2010، أعمال الخرسانة المسلحة في النفق.  وفي أكتوبر 2011، بدأت مرحلة 

اإلنشاءات الثالثة وتشمل أعمال الحفر وإنشاء مقصورات من الخرسانة المسلحة في المحطات تحت 
األرض. وتمت كذلك إضافة محطة "بيرل إنترتشينج" وقد اكتمل العمل بها في مارس من عام 2013.

تعتبر المرحلتان 2C2 و2C3 هما المرحلتان النهائيتان من ِحزم األعمال، حيث تضمان كافة األعمال 
المتبقية والضرورية لتسليم المشروع بشكٍل نهائي وكامل، بما في ذلك أعمال المستودع واألعمال 
المعمارية والميكانيكية والكهربائية والسباكة وقاطرات السكك الحديدية وأعمال مسارات السكك 

الحديدية ومصدر إمداد الطاقة وأنظمة االتصاالت والتحكم في القطارات. وتم تنفيذ هذه المرحلة 
بالتعاون ما بين اتحاد الشركات مع شركة "ألستوم".

LUSAIL LIGHT RAILWAY
TRANSIT SYSTEM (LRT)

The Lusail Light Railway Transportation System 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 LRT 
yellow line is expected to enter into service in January 2019.

The 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.

The construction of the LRT tunnels and underground station structures has been 
undertaken throughout various phases: The initial phase 2A comprised of the 
excavation works for the tunnels commenced in March 2009 and were completed 
in August 2010. Then the second construction phase 2B, which started in April 2010 
consisted of the reinforced concrete tunnel sections.  In October 2011, the third phase 
was launched comprising the excavation and construction of the reinforced concrete 
underground station boxes. To which the Pearl Interchange station, was added in 2013 
to be completed in March 2017.

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, architectural and electromechanical works, rolling stock, 
track works, power supply and train control and communication systems. This phase 
is being executed together in a Consortium with Alstom.
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بيانات المشروع

34 كيلو متر إجمالي شبكة الخدمة 
 4 خطوط 

28 عربة
37 محطة

1 مستودع 

LRT FIGURES

34 Km total service network

 4 Lines 

28 Vehicles

37 Stations

1 Depot 
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PROJECT PROGRESS 
The Notice to proceed for phase 2C2/2C3 was 
received on 31st October 2014 and the Advanced 
Payment which triggers the Commencement Date 
was received on 22nd January 2015. The period 
between was utilised to continue the preparations 
for phase 2C2/2C3 which had begun upon the 
signature of addendum # 3 on 23rd June 2014 at a 
ceremony attended by His Highness Sheikh Tamim 
Bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar and Francois 
Hollande, President of the French Republic and 
comprised the following: 

•  Recruitment and deployment of the QDVC 
team.
•  The construction of the phase 2C2/2C3 project 
offices and four basements of At-Grade stations.

 The advent of the Commencement Date allowed 
the appointment of the Depot, At-Grade and 
Underground Stations designers and the 
development of the design, undertaken during 
phase 2C1A, into the detailed design required 
for construction. The progress of the design also 
allowed the submission of permit applications. 
The extended period between the signature of the 
addendum and the receipt of the Advanced Payment 
allowed QDVC to appoint the supplier of lifts and 
escalators and to secure the Communications 
and Controls Systems Package which is a key 
subcontract for the delivery of the project. 
Following the receipt of the Advanced Payment the 
works have progressed throughout the year: 

•  All the main designers are under contract and 
delivering design for the Depot, At-Grade and 
Underground sub-projects. 
•  The civil works at the Depot have commenced 
and the first buildings are under construction. 

LRT AT A GLANCE
Depot: Civil works commenced
At-grade stations civil works commenced
Underground stations block works started
Cable trays in the tunnels are under 
construction. 
MEP subcontractor appointed
Tunnel ventilation subcontract awarded

•  The At-Grade station and Inter-station civil 
works have commenced. 
•  The block work in the underground stations and 
cable troughs plus cable trays in the tunnels are 
under construction. 
•  The first of the major MEP subcontractors have 
been appointed and preparations are underway 
to commence MEP Installation in the first two 
underground stations. 
•  The Tunnel Ventilation and Environmental 
Controls Systems subcontracts have also been 
awarded and the design and procurement of 
these systems is underway. 

However, following a request from Qatar Rail 
to consider some savings in reprogramming of 
the works, a large part of the project has been 
affected by optimisation exercises. The Northern 
part of the Green line is now postponed as well as 
some facility buildings in the Depot.  The number 
of trams has reduced from 35 with optional 32 
additional to 28 only. The 2015 output has been 
largely affected by these redesign and scope 
changes. 

In addition to the phase 2C2/2C3, the works of the 
phase 2C1A/VO # 2 for the Pearl Station South 
extension works have progressed during the year 
with the excavation completed and the Metro box 
progressed far enough to allow the Metro Red 
Line North TBMs to pass through the Pearl Station 
on programme. Subsequent to this programme 
milestone the Pearl Station and LRT Sidings 
construction work has continued. 
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مستوى تنفيذ المشروع
 2014 أكتوبر   31 بتاريخ   2C32 وC2 المرحلتين  تم تلقي إشعار للمضي قدمًا في تنفيذ 

العمل وذلك  بدء  بتاريخ  التي تم دفعها  المتقدمة  الدفعة  أنه تم استالم  إلى  باإلضافة 
التريخين في  الفاصلة بين هذين  الفترة  االستفادة من  2015. وقد تمت  يناير  في22 

بدأت  والتي   2C3و  2C2 المرحلتين  لتنفيذ  الالزمة  والتحضيرات  االستعدادات  مواصلة 
السمو  2014 في حفل حضره صاحب  23 يونيو  بتاريخ   3 الملحق رقم  التوقيع على  عند 

رئيس  الله" وفرانسوا هوالند،  المفدى "حفظه  البالد  أمير  ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد 
يلي:  ما  على  المرحلة  هذه  وتشتمل  الفرنسية،  الجمهورية 

التابع لشركة "كيو دي في سي". توظيف وتوزيع فريق العمل    •
بناء  إلى  باإلضافة   2C32 وC2 للمرحلتين  المخصصة  المشروع  بناء وتشييد مكاتب    •

األرض. الموجودة على مستوى سطح  المترو  4 طوابق سفلية في محطات 

الشروع في تعيين  البدء، يمكن  تاريخ  ومع حلول 
المستودع  تصميم  عن  المسؤولين  المصممين 

المترو على  األرض ومحطات  المترو تحت  ومحطات 
التصميمات  إعداد  األرض عالوة على  مستوى سطح 

وإدراجها   ،2C1A المرحلة  تنفيذها خالل  تم  التي  الالزمة، 
البناء  ألعمال  الالزمة  التفصيلية  التصميمات  ضمن 

أعمال  المحرز في  التقدم  أتاح مستوى  واإلنشاءات. كما 
تصاريح  على  الحصول  طلبات  تقديم  إمكانية  التصميم 
عملية  بين  الممتدة  الفترة  أتاحت  وقد  الالزمة.  العمل 

المقدمة  الدفعة  واستالم  االتفاقية  ملحق  على  التوقيع 
أمام شركة "كيو دي في سي" لكي تقوم بتعيين  الفرصة 
أنظمة  حزمة  وتوفير  الكهربائية  والساللم  المصاعد  مورد 

الرئيسي  العقد  بنود  تعتبر  والتي  والتحكم،  االتصاالت 
المشروع.  إطار تسليم هذا  الباطن في  المبرم من 

تقدمًا جيدًا  األعمال  أحرزت  المقدمة،  الدفعة  استالم  عقب 
يلي:   التقدم فيما  السنة، وقد تمثل هذا  على مدار 

اآلن  الرئيسيين  المصممين  جميع  يخضع    •
تسليم  ويتم  المطلوبة  األعمال  إلنجاز  مبرمة  لعقود 

من  لكل  الفرعية  بالمشاريع  الخاصة  التصميمات 
األرض  سطح  مستوى  على  المترو  ومحطات  المستودع 

األرض.  المترو تحت  ومحطات 
المستودع ويجري  المدنية في  الهندسة  أعمال  بدأت    •

األولى.  المباني  إنشاء  على  حاليًا  العمل 
المترو على  المدنية في محطات  الهندسة  أعمال  بدأت    •

البينية.  المترو  ومحطات  األرض  سطح  مستوى 
بناء مجموعات محطات  أعمال  تنفيذ  يجري حاليًا    •

باإلضافة   الكابالت  األرض ومسارات وضع  المترو تحت 
األنفاق.  في  للكابالت  الحاملة  الصناديق  إلى 

تم تعيين أول مقاول من ضمن مجموعة مقاولي    •
األعمال  في  المتخصصين  الرئيسيين  الباطن 

العمل  وجاري  والسباكة  والكهربائية  الميكانيكية 
الالزمة  والتحضيرات  االستعدادات  إتمام  على  حاليًا 

الميكانيكية  باألعمال  الخاصة  التركيب  عمليات  لبدء 
تحت  المترو  محطتي  أول  في  والسباكة  والكهربائية 

األرض. 
األنفاق  الباطن ألعمال تهوية  تمت ترسية عقود    •

على  حاليًا  العمل  ويجري  البيئية  التحكم  وأنظمة 
z األنظمة.  تصميم وتوريد هذه 

الحديد  أنه، وعقب تلقي طلب من شركة سكك  غير 
األعمال  برمجة  إعادة  يفيد  بضرورة  "الّريل"  القطرية 

التوفير،  بعض  تحقيق  مراعاة  مع  جديد  من  وجدولتها 
التحسين  إجراءات  المشروع من جراء  تأثر جزء كبير من 
تنفيذ  تأجيل  الحالي  الوقت  في  ويجري  تنفيذها.  الجاري 

تنفيذ بعض  إرجاء  األخضر وكذلك  الخط  الشمالي من  الجزء 
انخفض  المستودع.  وقد  والخدمات في  المرافق  مباني 
عدد عربات الترام من 35 عربة مع وجود 32 عربة أخرى 

28 عربة قطار فقط.  وقد  إلى  العدد حاليًا  اختيارية ليصل 
إلى حٍد كبير بسبب   2015 المشروع في عام  تأثرت مخرجات 

نطاق  شهدها  التي  والتغييرات  التصميم  إعادة  عمليات 
عليه.  المتفق  العمل 

2C2 و2C3، فقد تم إحراز تقدم في  المرحلتين  إلى  باإلضافة 
التوسعة  أعمال  2 ضمن  2C1A/VO رقم  المرحلة  أعمال  سير 

وقد  العام  هذا  خالل  الجنوبية  اللؤلؤة  لمحطة  المقررة 
الحفر وتحقيق تقدم في  أعمال  االنتهاء من  تمثل ذلك في 
الذي  بالقدر  المترو  محطات  تشغيل  صناديق  أعمال  تنفيذ 

المترو األحمر  األنفاق في خط  يكفي للسماح آلالت حفر 
برنامج  اللؤلؤة وفق  بالمرور من خالل محطة  الشمالي 

المحرز في هذه  التقدم  أعقاب هذا  الموضوع. وفي  العمل 
أعمال  مواصلة  تمت  العمل،  برنامج  من  األساسية  المرحلة 

محطة  من  كل  في  الجانبية  للمسارات  واإلنشاءات  البناء 
الخفيفة.  الحديدية  السكك  وخط  اللؤلؤ 

لمحة عن المشروع
المستودع: بدأت أعمال الهندسة المدنية

 بدأت أعمال الهندسة المدنية في المحطات األرضية
بدأت أعمال البناء بالمحطات

يجري العمل حاليًا في تنفيذ الصناديق الحاملة للكابالت في 
األنفاق. 

تم تعيين مقاول الباطن لألعمال الميكانيكية 
والكهربائية السباكة

تمت ترسية عقد الباطن لتنفيذ أعمال تهوية األنفاق
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بيانات المشروع

47 كيلو مترًا من شبكة الطرق السريعة
5 مسارات  مزدوجة للمركبات الخفيفة

 2 مسارات مزدوجة للشاحنات

6 معابر علوية
17 جسرًا ومعبرًا سفليًا 

NOH2 FIGURES

47km motorway

5 Lanes dual for light vehicles

2 Lanes dual  for truck

6 Viaducts

17 Bridges and underpasses
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الطريق المداري الجديد - 
العقد الثاني

يعد مشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني جزءًا من برنامج الطريق السريع التابع لهيئة األشغال العامة )أشغال( 
ويتكون من 4 عقود. وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل تحالف المشروع المشترك الذي يضم كاًل من شركة "كيو 

دي في سي" )بنسبة 60%( وبالتعاون مع شركة بن عمران للتجارة والمقاوالت )BOTC(، وهي شركة مقاوالت محلية، 
متخصصة في أعمال التربة والطرق )بنسبة 40%(. وقد تم منح تحالف المشروع المشترك )QBJ( العقد الثاني )مشروع 

الطريق المداري الجديد / العقد الثاني( في شهر مارس 2014 على أن يبدأ تنفيذ العقد في مايو 2014. 

ويقع مشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني في شمال وغرب مدينة الدوحة وُيسهم في توفير طريق سريع 
جديد بطول 47 كم يربط بين طريق سلوى )غرب المنطقة الصناعية( ويتجه نحو طريق ريليف الشمالي، شمال مدينة 

لوسيل.  وعلى طول هذا الطريق، توجد بعض شبكات الربط للطرق السريعة الرئيسية نظرًا لمروره عبر طريق دخان 
السريع بالقرب من استاد نادي الريان وطريق االحتفاالت وطريق الشمال السريع.

يتألف مشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني من 10 مسارات )5 مسارات في كل اتجاه( للمركبات الخفيفة 
مع إنشاء نقاط تجميع ونقاط توزيع إضافية على الطريق. وتوجد أربعة مسارات مخصصة للشاحنات )مسارين في 
كل اتجاه( موازية للطريق المداري من طريق سلوى إلى التقاطع رقم 5 حيث يتم تخصيص مسافة 320 مترًا لبناء 
نفق باستخدام طريقة الحفر والردم )الخندق الُمغطى( منفصلة عن نهر الطريق المخصص للمركبات الخفيفة 

باتجاه تقاطع التحويل رقم 12 في مدينة دخان. ويشتمل نموذج التقاطع العرضي على توفير مسارين إضافيين في 
المستقبل في كل اتجاه وبالتالي فإن العرض الكلي للطريق سوف يحتوي على 18 مسارًا. 

تشتمل محطة تبديل التقاطع رقم 4 على طول طريق دخان السريع على نفق يسمح بالوصول إلى محطات مترو 
األنفاق للخط األخضر التي نفذتها شركة سكك الحديد القطرية "الّريل" والمستودع المستقبلي لخط القطار.

NEW ORBITAL HIGHWAY 
CONTRACT 2

The New Orbital Highway contract2 is part of Ashghal’s expressway program and consists of 
4 contracts. QDVC (60%) with Bin Omran a local contracting company, specialized in earth and 
road works BOTC (40%). The  JV (QBJ) was awarded Contract 2 (NOH2) in March 2014 with a 
contract commencement in May 2014. 

The NOH Contract 2 project is located to the north and west of Doha city and provides a 
new 47km motorway from Salwa Road (west of the industrial area) heading towards North 
Relief Road, north of Lusail city.  Over the route there are some major highways interfaces 
as it crosses Dukhan Highway near Al Rayyan Stadium, Celebration Road and Al Shamal 
motorway.

NOH2 consists of 10 lanes (5 in each direction) for light vehicles with additional Collectors/
Distributor roads. Four separate dedicated truck lanes (2 in each direction) run parallel to 
the Orbital from Salwa Road to Junction 5 where a 320m long cut and cover tunnel splits 
away from the light vehicle carriageway towards Junction 12 Dukhan interchange. The typical 
cross-section has a provision for an additional 2 future lanes in each direction therefore the 
total width has a provision for 18 lanes of traffic. 

The Junction 4 interchange along Dukhan Highway includes a tunnel allowing access for Qatar 
Rail’s Green Line Metro and the train line’s future depot.
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There are numerous interfaces with existing 
utility providers, the most significant is the Qatar 
Petroleum pipeline. This critical asset for Qatar 
interfaces with NOH2 at three main junctures: 
East of Junction 6, South of J5 at Ch 51+000 
and West of Junction 12. Specialist working 
conditions are adhered to in order to ensure that 
Qatar Petroleum’s requirements are met and the 
asset is fully protected throughout the works.

When completed, the road network will provide 
access to the existing and planned developments 
via the 8 interchanges. NOH2 is connecting local 
roads and existing highways via 8 interchanges 
with various types of civil structures to be 
designed and built by the project’s team. These 
include bridges, viaducts, underpasses and 
tunnels and will integrate pedestrian and bicycle 
paths along the entire route. 

Besides road works and civil works, various 
utility services will be provided such as 
drainage, a treated sewage effluent network, 
irrigation, Qatar Petroleum pipes protection 
works, Qatar Armed Forces services 
protection/relocation works, landscaping, 
telecommunication / electrical works and street 
lighting.
A specialized Artscape Designer has also been 
appointed to give the project its identity while 
ensuring its integration with the surrounding 
environment.

52 Annual Report- 2015     2015 التقرير السنوي Annual Report- 2015    2015 التقرير السنوي



هناك العديد من أوجه التنسيق والربط مع مقدمي الخدمات 
الموجودين حاليًا، ويأتي في مقدمتهم شركة قطر للبترول. 

وترتبط هذه المعالم الحيوية في دولة قطر بمشروع الطريق 
المداري الجديد / العقد الثاني عند ثالثة نقاط التقاء رئيسية هي: 

 ،Ch 51+000 شرق التقاطع رقم 6، وجنوب التقاطع رقم 5 عند
وغرب التقاطع رقم 12. ويتم خالل هذا المشروع االلتزام بتوفير 

ظروف العمل التخصصية من أجل ضمان تلبية متطلبات 
شركة قطر للبترول وحماية األصول بشكٍل كامل في جميع 

أنحاء مناطق العمل.

وعند االنتهاء من هذا الطريق، سوف توفر شبكة الطرق إمكانية 
الوصول إلى المشاريع التطويرية الحالية والمشاريع المخطط لها 

من خالل 8 تقاطعات. ويعمل مشروع الطريق المداري الجديد / 
العقد الثاني على ربط الطرق المحلية والطرق السريعة الموجودة 

عبر 8 تقاطعات مع أنواع مختلفة من المحطات المدنية المقرر 
تصميمها وبناؤها من ِقبل فريق المشروع. وتشمل هذه 

التقطاعات الجسور والمعابر العلوية والمعابر السفلية واألنفاق 
وسوف يتم دمج ممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية على 

طول الطريق بأكمله. 

وإلى جانب أعمال الطرق وأعمال الهندسة المدنية، فإنه سيتم 
توفير خدمات المرافق المختلفة مثل خدمات الصرف الصحي 

وشبكة مياه الصرف الصحي المعاَلجة ونظام الري وأعمال 
حماية األنابيب التابعة لشركة قطر للبترول وأعمال حماية 

وإعادة نقل خدمات القوات المسلحة القطرية وأعمال التجميل 
وأعمال االتصاالت واألعمال الكهربائية وإنارة الشوارع.

وقد تم أيضًا تعيين مصمم ألعمال تركيب الديكورات والزينة 
لكي يتولى مهمة إضفاء طابع مميز على المشروع وضمان 

تكامله واتساقه مع البيئة المحيطة.

53Annual Report- 2015    2015 التقرير السنوي



Key supporting infrastructure has been 
mobilized in the year such as the batching 
plant for concrete production, 2 Asphalt 
plants, 1 Cement Bound Macadam (CBM) plant, 
3 subgrade mixing plants and the bridges 
precast yard. The completion of the pre-cast 
yard at Junction 3A in Um Al Afei area has 
facilitated the start of production of super T 
girder beams, arches for utility protection and 
Mechanically Stabilized Earth (MSE) panels.

From Saliya Street to Dukhan Central Highway, 
approximately 20 kms of new carriageway, site 
clearance has been completed and road works 
are in progress. The listed volumes below 
have been completed for road works as of 31 
December 2015: 

•  3 million m3 of excavation, 
•  2.4 million m3 of backfill, 
•  263,000 m3 of Sub-Grade, 
•  91,000 m3 of cement bound macadam, and 
•  80,000 tons of Asphalt.

In the above section of works, utility diversions 
/ protections and future utility works are in 
progress along the main orbital highway.

In the same section of works, 4 interchanges 
are in progress:

•  Junction 4 main bridge over Dukhan 
Highway, its underpasses and the Green Line 
tunnel; 
•  Junction 5 tunnel, 
•  Junction 6 shared underpass and braid 
bridges, and 
•  Junction 12 main bridge, camel underpass 
and braids. 

A total of 29,378 m3 of concrete poured for 
structures on the project as at 31 Dec 2015.

PROJECT PROGRESS

NOH AT A GLANCE
3 million m3 of excavation

2.4 million m3 of backfill 

263,000 m3 of Sub-Grade

91,000 m3 of cement bound macadam 

80,000 tons of Asphalt
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في نفس قسم األعمال، جاري العمل حاليًا على تنفيذ 4 تقاطعات:
•  الجسر الرئيسي للتقاطع رقم 4 فوق طريق دخان السريع والمعابر السفلية التابعة له ونفق الخط األخضر.  

•  نفق التقاطع رقم 5. 
•  المعابر السفلية وجسور التشبيك المشتركة للتقاطع رقم 6. 

•  الجسر الرئيسي ومعبر اإلبل السفلي ونقاط التشبيك للتقاطع رقم 12. 
تم سكب إجمالي 29378 متر مكعب من الخرسانة للهياكل اإلنشائية في المشروع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015. 

يجري تنفيذ مشروع الطريق المداري الجديد/ العقد الثاني على يد فريق عمل المشروع المعين والذي يتألف من 823 
عامل إضافًة إلى العمال التابعين لتحالف المشروع المشترك بين كل من شركة "كيو دي في سي" وشركة بن عمران 

للتجارة والمقاوالت والعمال التابعين للمقاولين من الباطن وعددهم 3.466 عامل و يصل العدد الكلي ألعضاء فريق 
العمل إلى 4289 عامل في تاريخ 31 ديسمبر 2015. 

مستوى تنفيذ المشروع 
تم العمل على توفير مستلزمات البنية التحتية 

الرئيسية الداعمة للمشروع خالل العام ومنها على 
سبيل المثال مصنع خلط الخرسانة ومصنعين 

إلنتاج األسفلت ومصنع إنتاج مادة الحصى المخلوطة 
باألسمنت و3 مصانع لخلط تربة الطرق وتوفير ساحة 

تجهيز القوالب مسبقة الصب لتشييد الجسور. وقد 
أدى االنتهاء من توفير ساحة تجهيز القوالب مسبقة 

الصب في التقاطع رقم 3A بمنطقة أم األفاعي إلى 
تسهيل البدء في عمليات إنتاج العوارض الخشبية 

على شكل حرف "T" واألقواس الالزمة لحماية المرافق 
باإلضافة إلى إنتاج ألواح األرض المثبتة ميكانيكيًا.

ومن شارع السيلية حتى طريق دخان السريع المركزي، 
يوجد ما يقرب من 20 كم من الحارات الجديدة، وقد تم 
االنتهاء من مرحلة إخالء الموقع وجاري العمل حاليًا 
في تنفيذ أعمال الطرق. وسيتم فيما يلي استعراض 

أجزاء أعمال الطرق التي تم االنتهاء منها حتى تاريخ 31 
ديسمبر 2015: 

•  3 ماليين متر مكعب من أعمال الحفر 
•  2,4 مليون متر مكعب من أعمال الردم 

•  263000 متر مكعب من أعمال األرض الطبيعية 
بعد الردم 

•  91000 متر مكعب من إنتاج مادة الحصى المخلوطة 
باألسمنت 

•  80000 طن من مادة األسفلت
في قسم األعمال أعاله، يجري العمل حاليًا لتنفيذ 
عمليات تحويل المرافق / إجراءات الحماية وأعمال 
المرافق والخدمات المستقبلية على طول الطريق 

المداري الرئيسي.

لمحة عن المشروع
3 ماليين متر مكعب من نتائج الحفر

2.4 مليون متر مكعب من الردم
 263000 متر مكعب من  التربة المستخرجة  بعد الردم

 91000 متر مكعب من الخرسانة
80000 طن من مادة األسفلت
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مشروع إنشاء األقسام 
 (C3و C2و C1) CP01

يقع المشروع التطويري لمدينة لوسيل على بعد 22 كيلومترًا شمال العاصمة القطرية الدوحة، ويغطي مساحة تبلغ 35 كيلو 
متر مربع من األراضي والمياه. ويحد موقع المشروع من الشرق البحر ومن الغرب طريق الخور السريع. وتبلغ مساحة األرض التي 
سُيقام عليها المشروع حوالي 2000 هكتار وتتألف من مباٍن سكنية تسع لحوالي 195000 نسمة ومتاجر بيع بالتجزئة ومراكز تجارية 

وفنادق ومرافق خدماتية مجتمعية ومناطق ترفيهية متنوعة.

ولقد فازت شركة "كيو دي في سي" بتنفيذ مشروع إنشاء أقسام CP01-C1-C2-C3 في مدينة لوسيل، والذي يتألف من إنشاء 
 C1 يصل طول الطريق في المنطقة .C3و C2و C1 أعمال الطرق والخدمات المرتبطة بها لثالثة مناطق أعمال منفصلة وهي

حوالي 1,6 كم تقريبًا، و450 متر طولي للمنطقة C2، و550 متر طولي للمنطقة C3. كما يضم المشروع كذلك تصميم وبناء أربع 
.C1 محطات فرعية بطاقة 11 كيلو فولت بالقرب من منطقة العمل في

وتعتبر المناطق CP01-C1-C2-C3 عبارة عن أقسام الطرق التي تأخرت في إنجاز أعمال البناء المرتبطة بها بسبب األعمال 
المطلوب تنفيذها في محطات مترو األنفاق بخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل. وقد تم اآلن االنتهاء من 

األعمال الخاصة بمحطات مترو األنفاق. يقع القسمان C1 وC2 في منطقة المارينا بمدينة لوسيل في أقصى جنوب المنطقة 
المخصصة للمشروع التطويري، بينما يقع القسم C3 في الجزء الجنوبي من منطقة فوكس هيلز بمدينة لوسيل.

يمتد القسم C1 بمحاذاة منطقة المارينا ويتألف من الطريق A12 وتقاطعات الطرق وتقسيمات الطرق المتعامدة التي توفر 
الوصول إلى قطع األراضي المجاورة. ويقع القسم C2 في الطرف الشمالي لمنطقة المارينا ويتألف من تقاطع واحد فقط.

أما القسم C3 فيقع بالقرب من فوكس هيلز جنوب مدينة لوسيل ويتألف من تقاطعين.

يتولى مهمة تنفيذ هذا المشروع شركة لوسيل للتطوير العقاري، بينما تم إسناد مهام تقديم استشارات اإلشراف على 
المشروع إلى شركة دورش للخدمات االستشارية بقطر وشركة مرافق قطر. في حين تم إسناد أعمال إدارة المشروع / إدارة 

اإلنشاءات إلى شركة بارسونز إنترناشيونال ليميتد.

The Lusail City development is located 22 kilometers north of Doha, Qatar and covers 35 km2 of land 
and water. It is bounded to the east by the sea and to the west by the Al Khor expressway. The land 
area is some 2000 hectares and will be comprised of residential buildings for some 195,000 residents, 
retail, commercial centers, hotels, community facilities and recreational areas.

QDVC has been awarded the Transfer packages CP01 (C1, C2 and C3) Project in Lusail City which 
comprises of roadwork’s and associated services for three separate work areas identified as C1, C2 
and C3. The length of road of the C1 area is of approximately 1.6 km, C2 of 450 lm and C3 of 550 lm. The 
project also includes the design and build of 4 11kV Substations adjacent to the C1 work area.

The CP01-C1-C2-C3 Transfer Packages are sections of roads which have been delayed in construction 
due to the required works by the Lusail Light Rail Transit System (LRT) underground stations. The 
stations have now been completed. The C1 and C2 sections are both located in the Marina District of 
Lusail City, the southernmost area of the development while the C3 section is located in the southern 
part of Lusail City’s Foxhill District.

The C1 section runs along the Marina and is composed of the A12 road, intersections and 
perpendicular road sections providing access to adjacent plots. The C2 section is located at the 
northern end of the Marina District and consists of a single intersection.
The C3 section is located nearby the Fox Hills South District of Lusail City and consists of two 
intersections.

The Employer is Lusail Real Estate Development Company (LREDC), the supervisory consultants are 
Dorsch Qatar and Marafeq Qatar. PM/CM are Parsons International Limited.

TRANSFER PACKAGES
CP01 (C1, C2 AND C3) 
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بيانات المشروع

C1: يصل طول الطريق A12 حوالي 1.6 كم
C2: تقاطع يصل طوله 450 متر

C3: تقاطع يصل طوله 550 متر
4 محطات فرعية بطاقة 11 كيلو فولت

TRANSFER PACKAGES 
CP01, C1, C2 AND C3 
FIGURES

C1: A12 road of 1.6 km

C2: Road of 450 lm

C3: Road of 550 lm

4 (11 kV) Substations
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PROJECT PROGRESS
The Junction M25 was an LREDC priority which has been successfully 
completed in a very compressed time frame. Meanwhile, 71% of the 
main storm water line and 57% of the main foul sewer line have been 
completed.

•  Priority milestone of the client – Junction M25 – completed
During the Kick off meeting, QDVC was provided with one additional 
milestone by the client  which was to fully construct and open a 
new Road junction of 10,000m2 for the Lusail Boat show which was 
happening 3 months later.
QDVC managed to deliver in time this junction to the client 
satisfaction.

•  71% of the main storm water line of C1 is completed, which means 
that the excavations are completed, the installation of the 2000mm 
diameter reinforced concrete pipes is in progress as well as the 
construction of the 30 manholes and the concrete box culvert and the 
backfilling.

•  57% of the main foul sewer line of C3 is completed which means 
that the excavations are completed, the installation of the 1500mm 
diameter  GRP pipes is in progress as well as the construction of the 7 
manholes and the backfilling.

•  The BIM and interfaces team are collecting and checking the infos 
about the 440 interfaces we have to deal with, modelling the project 
with the latest data and performing an early clash detection in order 
to avoid any abortive work. We have investigated 21% of the total 
interfaces.

TRANSFER PACKAGES CP01 C1, C2 
AND C3 PROJECT
C1: 71% storm water line completed 

C3: 57% foul sewer line completed

Installation of 2000mm concrete pipes in progress

Installation of 1500mm  GRP pipes is in progress
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مستوى تنفيذ المشروع
كان التقاطع M25 يمثل أولوية لدى شركة لوسيل للتطوير العقاري وهو ما تم االنتهاء 

منه بنجاح ضمن إطار زمني مضغوط جدًا. وفي الوقت نفسه، تم االنتهاء من نسبة ٪71 
من خط تصريف مياه األمطار الرئيسي و57٪ من خط مياه الصرف الصحي الرئيسي.

•  المرحلة ذات األولوية لدى العميل - التقاطع M25 - تم االنتهاء منه
وخالل االجتماع التحضيري للمشروع، أسند العميل إلى شركة "كيو دي في سي" مهمة 

إنجاز مرحلة إضافية تمثلت في تنفيذ األعمال الكاملة لبناء وفتح تقاطع طريق جديد 
على مساحة 10000 متر مربع يتم تخصيصها إلقامة فعاليات معرض قطر الدولي للقوارب 

بمدينة لوسيل، والذي أقيم بعد 3 أشهر من تاريخ هذا االجتماع. 
وقد تمكنت شركة "كيو دي ي سي" من تنفيذ األعمال الخاصة ببناء هذا التقاطع في 

الوقت المناسب وفقًا للمعايير التي تحقق رضا العميل. 

•  تم االنتهاء من 71٪ من إنشاء خط تصريف مياه األمطار الرئيسي للمنطقة C1، وهو 
ما يعني أنه قد تم االنتهاء من أعمال الحفر، ويجري العمل حاليًا على تركيب أنابيب 

عة من الخرسانة المسلحة والتي يبلغ قطرها 2000 ملم باإلضافة إلى إنشاء  الصرف المصنَّ
30 غرفة تفتيش وقناة مياه مجاري خرسانية وأعمال الردم.

•  تم االنتهاء من 57٪ من إنشاء خط مياه الصرف الصحي الرئيسي للمنطقة C3، وهو 
ما يعني أنه قد تم االنتهاء من أعمال الحفر، ويجري العمل حاليًا على تركيب أنابيب 

البالستيك المقواة باأللياف الزجاجية والتي يبلغ قطرها 1500 ملم باإلضافة إلى إنشاء 7 
غرف تفتيش وأعمال الردم.

•  يقوم فريق برنامج نمذجة معلومات البناء وشبكات الربط بجمع وفحص 
المعلومات المتوفرة 440 واجهة وشبكة ربط علينا أن نتعامل معها ووضع نماذج 

المشروع وتصميمه وفق أحدث البيانات وإجراء عملية الكشف المبكر عن الصدام 
من أجل تجنب أي إخفاق في العمل. وقد قمنا بالتحقيق في 21٪ من إجمالي الواجهات 

وشبكات الربط المتاحة.

لمحة عن المشروع
C1: تم االنتهاء من 71% من خط تصريف مياه األمطار 

C3: تم االنتهاء من 57% من خط مياه الصرف الصحي 
جاري العمل على تركيب أنابيب خرسانية بقطر 2000 ملم

جاري العمل على تركيب أنابيب البالستيك المقواة باأللياف 

الزجاجية بقطر 1500 ملم
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بيانات المشروع

7 هكتارات إلنشاء حديقة  عامة
4 طوابق لموقف السيارات تحت األرض 

1 محطة كهرباء رئيسية بسعة 66 كيلو فولت / 
ومحطة كهرباء فرعية بسعة 11 كيلو فولت

1 نفق تحت طريق  الكورنيش 
2600  موقف سيارات

SPP FIGURES

7 Hectares public garden

4 Levels of underground parking

1 (6 KV / 11 KV) Primary sub-station

1 Tunnel below the Corniche road

2600 Parking slots
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مشروع حديقة الشيراتون

يهدف مشروع حديقة الشيراتون إلى تصميم وبناء حديقة عامة كبيرة أمام 
فندق الشيراتون.  ومن المتوقع أن يقدم المشروع حديقة عامة خضراء 

واسعة تمثل عالمًة بارزة في قلب الخليج الغربي ومنطقة األعمال الجديدة 
في مدينة الدوحة، ويمكن االستفادة منها في استضافة المناسبات 

والفعاليات الخاصة مثل الحفالت الموسيقية والمهرجانات.

يشتمل المشروع على العناصر التالية: 
•  إنشاء حديقة عامة على مساحة 7 هكتارات )أي حوالي 70,000 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 2600 سيارة بعد إلغاء منشأة الصيانة والتخزين.

•  إنشاء محطة كهرباء رئيسية 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 

حاليًا(.

SHERATON PARK PROJECT
 

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 2,600 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)
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For the Sheraton Park Project, 2015 has been the year 
of finishing works. As  temporary accelerated  works 
have been planned  to deliver partially the project 
(The surface Park with one Floor) in December 2014 
for the GCC Summit  . Consequently, in the surface 
park,  especially after the acceleration period ended by 
December 2014, remedying defects and modification 
of hardscape and softscape works have been 
completed by the project team during the financial 
year under review, as well as Water Features as per 
Design. Besides, further defects detected in the WF 
2 Base Area (Restaurant) which was demolished and  
reinstated after  remedying defects on  Drainage and 
Waterproofing are now completed. 

However, remaining works completed in the Playground 
area after the acceleration period and the temporary 
work done for the GCC Summit and Execution as per the 
final approved Design. The Park has been nonetheless 
delivered to the Client on the occasion of the celebration 
of Qatar National day on the 18th December 2015.
As for the car park, the project team undertook the 
remedying structural and architectural Works, Surface 
Drainage System and  the modification requested by 
the Authorities ( as QCDD and MOI). of all MEP works 
as per the latest Design  .  Ending up with the execution 
of all the Signage in  the Parking. The next phase 
was mainly dedicated to testing and commissioning 
in addition to snagging and de-snagging activities 
necessary before the final handing-over. Moreover, the 
project team launched the last series of inspections 
part of the approval process with concerned authorities:  
KAHRAMAA, MOI, QCDD.

PROJECT PROGRESS

SPP AT A GLANCE
Completion of all MEP Systems
Completing the playground area
Completion, of structural and 
architectural works
Execution of all the signage in 
all the parking
Starting of testing and 
commissioning and approval 
process
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بالنسبة لمشروع حديقة الشيراتون، فقد كان عام 2015 هو عام االنتهاء من أعمال 
التشطيبات النهائية. ونظرًا لوجود أسباب طارئة لتسريع العمل في المشروع، 

فقد تم تخطيط األعمال بحيث يتم تسليم المشروع جزئيًا )الحديقة السطحية 
مع طابق واحد( في ديسمبر 2014 ليكون جاهزًا الستقبال الوفود المشاركة في قمة 

دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجًة لذلك، وفي مرحلة إنشاء الحديقة السطحية 
وبصفة خاصة بعد انتهاء فترة تسريع األعمال بحلول ديسمبر 2014، فقد تم االنتهاء 

من معالجة العيوب وتعديل أعمال التجميل بالعناصر الصلبة وأعمال التجميل 
بالتشجير من ِقبل فريق المشروع خالل السنة المالية قيد المراجعة باإلضافة إلى 
استكمال إنشاء نوافير المياه وفق التصميم الموضوع. وإلى جانب ذلك، يجري في 
الوقت الحالي االنتهاء من معالجة العيوب التي تم اكتشافها في منطقة القاعدة 

األساسية WF 2 )المطعم( والتي تم هدمها وإعادتها إلى وضعها السابق بعد معالجة 
العيوب الموجودة في شبكة الصرف الصحي وأعمال منع تسرب الماء. 

مع ذلك، فقد تم االنتهاء من األعمال المتبقية في منطقة الملعب بعد فترة تسريع 
العمل كما تم استكمال األعمال المؤقتة حتى يكون موقع المشروع جاهزًا الستقبال 

الوفود المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي وقد تم تنفيذ األعمال 
المطلوبة وفق التصميم النهائي المعتمد.  وقد تم تسليم مشروع الحديقة إلى 

العميل بمناسبة االحتفال بيوم قطر الوطني بتاريخ 18 ديسمبر 2015.
أما بالنسبة لموقف السيارات، فقد تولى فريق المشروع مهمة معالجة وتصحيح 

عيوب األعمال اإلنشائية والمعمارية ونظام الصرف السطحي وإجراء التعديالت 
المطلوبة من ِقبل السلطات المعنية )مثل إدارة الدفاع المدني القطرية ووزارة 

الداخلية( وذلك في كافة األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة وفقًا ألحدث 
إصدار من التصميم المعتمد.  وسوف تتمثل المرحلة النهائية في وضع كافة 

الالفتات واللوحات اإلرشادية داخل موقف السيارات. وقد ُخصصت المرحلة التالية 
في األساس إلجراء أعمال االختبار والتشغيل التجريبي للمشروع باإلضافة إلى أنشطة 

تحديد العيوب واألخطاء وإصالحها والتي تعتبر إجراءات ضرورية قبل التسليم 
النهائي للمشروع. وعالوة على ذلك، أطلق فريق المشروع آخر سلسلة من عمليات 

التفتيش والفحص كجزء من عملية الموافقة بالتعاون مع الجهات المعنية التالية:  
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع المدني 

القطرية.

مستوى تنفيذ المشروع 

لمحة عن المشروع
 االنتهاء من كافة األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة 

االنتهاء من ملعب األطفال
االنتهاء من األعمال اإلنشائية والمعمارية

 وضع كافة الالفتات واللوحات اإلرشادية داخل كافة مواقف 
السيارات

 بدء أعمال االختبار والتشغيل التجريبي وعملية الموافقة 
واالعتماد
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مواقف السيارات تحت األرض 
بمدينة لوسيل

قامت شركة "كي دي في سي" بتشييد وبناء 4 مواقف سيارات في منطقة المارينا بمدينة 
لوسيل الجديدة، شمال الدوحة، وهي المدينة التي سوف تستوعب 250,000 نسمة وحوالي 400,000 

زائر يوميًا. وتعتبر مواقف السيارات األربعة هي البنية التحتية األولى المكتملة في هذه المدينة 
الجديدة. 

تتميز مواقف السيارات وأماكن االنتظار بمدينة لوسيل بكونها متاحة للمقيمين والزوار على 
حٍد سواء. وقد تم اختيار موقع مواقف سيارات مدينة لوسيل بعناية كما تم تزويدها بالمناظر 

الطبيعية الجميلة في كافة المواقع و التي من المتوقع أن تستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار.

LUSAIL UNDERGROUND 
CAR PARKS

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.
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بيانات المشروع

4 مواقف سيارات تحت األرض يتكون كل موقف من 
3 طوابق 

 ممر مكيف الهواء للمشاة

60 مشاية متحركة، و48 سلمًا متحركًا، و16 مصعدًا
3 محطات فرعية بطاقة 11 كيلو فولت

1 مبنى كيو تل
2240 موقف سيارات

LUCP FIGURES

4 Underground parking of 3 levels each

Air conditioned passage for pedestrians

60 Travelators, 48 escalators, 16 lifts

3 (11kV) Substations

1 QTEL building

2240 Parking slots
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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 مترًا وارتفاعها 3 أمتار.

في عام 2012، شهد المشروع تمديدًا آخر للعقد لمدة سنتين لالنتهاء من أعمال 
التجميل في مواقف السيارات، والتي تغطي مساحة قدرها حوالي 50,000 متر 

مربع. وتشتمل هذه األعمال على تركيب أرصفة جرانيت على مساحة 9,000 متر 
مربع وتركيب رخام وحجر جيري على مساحة 18,000 متر مربع، وقد تم توريد هذه 
المواد من أوروبا. وسيتم تخصيص المساحة المتبقية وقدرها 23,000 متر مربع 
إلنشاء حدائق. وسيتم تزويد هذه الحدائق بحوالي 1600 شجرة و140,000 من نباتات 

تغطية األرض و110 من أشجار النخيل التي سيتم زراعتها حول مواقف السيارات 
األربعة.

في عام 2014، تم منح شركة "كيو دي في سي" تمديدًا إضافيًا للعقد لتوفير 
المرافق 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 3,500 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 لتوجيه المستخدمين 
للوصول إلى مواقف السيارات. وقد ُطلب أيضًا من شركة "كيو دي في سي" 

القيام بترقية نظام المراقبة عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة الحالي للمشروع 
بأكمله لكي تتناسب مع آخر القوانين التي وضعتها وزارة الداخلية باإلضافة 

إلى إدخال تطبيق "فايند ماي كار" Find My Car لتمكين المستخدم من العثور 
على سيارته من خالل أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

في عام 2015، تم تسليم أعمال تجميل المشروع بما يشمل أعمال التجميل 
بالعناصر الصلبة وأعمال التجميل بالتشجير لكافة مواقف السيارات بتاريخي 

9 يونيو 2015 و10 ديسمبر 2015 على التوالي، ويتم في الوقت الحالي صيانة 
هذه األعمال من ِقبل شركة "كيو دي في سي". وتمت إعادة تسمية موقف 

السيارات 2 ليصبح مارينا 3 وقد تم تسليمه إلى شركة لوسيل بتاريخ 6 ديسمبر 
2015، و هو اآلن مفتوح للعموم ويتولى تشغيله وإدارته كل من شركة كيو دي 

في سي وتحالف شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري مع شركة فينشي بارك 
إس إيه وفق اتفاقية الشراكة المبرمة بينهم بهذا الشأن.

وقد انتهت شركة "كيو دي في سي" أيضًا من تنفيذ األعمال اإلضافية التي 
تم منحها لها لترقية نظام المراقبة عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة الحالي 
للمشروع بأكمله ومن المتوقع أن يتم تسليم مواقف السيارات األخرى في 

األشهر المقبلة.

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 18,000 Sqm 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

IN 2015, Landscaping works inclusive hardscape and softscape 
of all car parks have been handed over respectively on 9 June 
2015 and 10 December 2015 and are currently maintained by 
QDVC. The car park 2 renamed Marina 3 has been handed over 
to Lusail on 6 December, the car car park is currently used by 
the public and operated by QDVC & QDVP.

QDVC also completed works of major additional extensions 
awarded to upgrade the CCTV system of the entire project and 
expect to hand over the other car parks in the coming months.
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لمحة عن المشروع
تم تسليم موقف السيارات مارينا 3 

وتشغيله وإدارته عبر الشراكة بين كل 
من الديار القطرية لالستثمار العقاري 

وفينشي بارك إس إيه
تم تسليم أعمال تجميل المناظر 

الطبيعية

LUCP AT A GLANCE
Marina 3 car park handed over 
& operated by QDVP
Landscaping handed over
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بيانات المشروع

2 فلة بحمام سباحة
47 منزاًل من طابق واحد

1 مبنى اجتماعي
طرق وشبكة مرافق ومساحات خضراء

1 مهبط طائرات مروحية ورصيف قوارب
1 محطة تحلية مياه

DAHLAK RESORT FIGURES

2 Villas with swimming pool;

47 Bungalows;

1 Club house;

Roads, network utilities and landscape;

1 Helipad, jetty;

1 Desalination plant;
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منتجع جزيرة دهلك 
 بإريتريا

 

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(. إن تمتع فريق العمل لدينا في الدوحة بالقدرة على 

شراء و تسليم كل ما هو مطلوب إلنجاز هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للشركة.
سلمت شركة "كي دي في سي" ما يلي: 

•  فلتان بحمام سباحة 
•  47 منزاًل من طابق واحد 

•  مبنى اجتماعي 
•  مقر إقامة للعاملين ومطبخ ومغسلة   

• طرق وشبكة مرافق ومساحات خضراء 
• مهبط طائرات مروحية ورصيف قوارب 

• محطة تحلية للمياه 
• تنظيم  وإدارة مجمع العمل 

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 مرافق المشروع. وتم تمديد العقد حتى نهاية شهر يونيو 2015 )لتصبح مدة 

العقد 23 شهرًا كاملة( أو أكثر من 12 شهرًا.

DAHLAK ISLAND 
RESORT ERITREA 

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

QDVC delivered: 
•  2 villas with swimming pool, 
•  47 bungalows, 
•  Club house, 
•  staff housing, kitchen and laundry,   
•  roads, network utilities and landscape, 
•  helipad, jetty, 
•  desalination plant, 
•  Labor camp conditioning and management. 

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) and more 12 
months .
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PUMPING STATION 70 & PUMPING 
MAINS

End of the defeet rehabiliy period in 
2015, which marks the official hand over 
of the project to Ashghal.

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.
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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تنتهي فترة إعادة التأهيل في عام 2015، والذي 
يصادف موعد تسليم المشروع رسميًا إلى هيئة 

األشغال العامة )أشغال(. 

في 7 سبتمبر 2014، استلمت هيئة األشغال العامة 
في دولة قطر رسميًا  مرافق محطة الضخ 70 التي 

تقع في شمال الدوحة.

وباعتبارها أكبر مرافق ضخ مياه صرف صحي 
في منطقة الشرق األوسط بقدرات ضخ تبلغ 

680,000 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 يضم باإلضافة إلى 

شركة "كيو دي في سي" كاًل من شركة فينسي 
إلنشاء المشاريع العمالقة وشركة انتربوز 

للمقاوالت، وهما شركتان تابعتان لمجموعة 
فينسي. ويعتبر هذا المشروع التجربة األولى 

والناجحة لشركة "كيو دي في سي" في المشاريع 
المشتركة وكذلك باعتباره المهمة األولى في 

محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ
مجال معالجة المياه داخل دولة قطر.

وقد اشتمل عقد المشروع, 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 سمك قدره 1600 ملم 
على مسافة 45 كيلو متر في العاصمة الدوحة 

كجزء من المشروع.

تم االنتهاء من هذا العقد الذي بلغت قيمته في 
األساس 1782 مليون ريال 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 

 WMI لإلنشاءات لتنفيذ أعمال الحفر وشركة

للحصول على المساعدة الفنية.

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 جزءًا من مشروع 

البنية التحتية األوسع نطاقًا بما في ذلك شبكات 
الصرف الصحي تحت األرض ومحطة معالجة مياه 

الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه المعاَلجة 
والتي تم تنفيذها من ِقبل مقاولين آخرين لصالح 

هيئة األشغال العامة.

يمثل التسليم النهائي لمشروع محطة الضخ 
70 وأنابيب الضخ انجازا هاما لمجموعة فيسني 

وشركة "كيو دي في سي" في قطر: وُيسهم 
هذا المشروع في االعتراف بقدرة شركاتنا على 

تسليم المشاريع الجاهزة والمتكاملة بنجاح 
وفي الوقت المناسب وفق المعايير التي تحقق 

رضا العميل.

بيانات المشروع
1 غرفة للشاشات

1 محطة للضخ والرفع
1 محطة للضخ والدفع

1 نظام للطاقة والتحكم
680000 متر مكعب في اليوم الواحد

PS 70 FIGURES

1 Screen chamber

1 Lifting pumping station

1 Export pumping station 

1 Power & control system

680.000m3/ day
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البيانات المالية

Financial 
Statements
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ASSETS

2015 2014

Gros amount Accum. depn. Net amount Net amount

Non - current assets

Property and equipment  788,041  251,548 536,493 390,961

Retentions receivable  68,532 68,532 39,256

Investment in a Joint Venture - 461

Advances to suppliers and  
subcontractors

 36,470 
36,470 24,274

Total non-current assets  893,043  251,548 641,495 454,952 

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2015
(in thousands of Qatari Riyals)

Current assets

Inventories  45,576 45,576 12,772

Advances to suppliers and 
subcontractors

193,635 193,635 211,693

Retentions receivable 135,685 135,685 34,853

Construction work in progress 944,737 944,737 655,352

Amounts due from related parties 17,730 17,730 25,480

Accounts receivable and 
prepayments

589,970 589,970 136,710

Cash and cash equivalents  248,498 248,498 402,914

Total current assets 2,175,831 2,175,831 1,479,774

Total assets 3,068,874  251,548 2,817,326 1,934,726
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الموجودات اإليرادات النفقات األرباح

20152014

صافي المبلغصافي المبلغاإلهالك المتراكمإجمالي المبلغ

الموجودات غير المتداولة

536,493390,961 251,548 788,041 العقارات والمعدات

68,53239,256 68,532 االستقطاعات المحتجزة

461-االستثمارات في المشاريع المشتركة 

الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي 
36,47036,47024,274الباطن

454,952 641,495 251,548 893,043 إجمالي الموجودات غير المتداولة

بيان المركز 
المالي الموحد

بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(باأللف ريال قطري)

الموجودات المتداولة

45,57612,772 45,576المخزون

الدفعات المقدمة للموردين  ومقاولي 
193,635193,635211,693الباطن

135,685135,68534,853االستقطاعات المحتجزة

944,737944,737655,352أعمال اإلنشاء قيد التنفيذ

17,73017,73025,480المستحقات من األطراف المتعلقة 

589,970589,970136,710الذمم المدينة  والمدفوعات المقدمة

248,498248,498402,914النقد والنقد المعادل  

2,175,8312,175,8311,479,774إجمالي الموجودات المتداولة

2,817,3261,934,726 3,068,874251,548إجمالي الموجودات
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EQUITY AND LIABILITIES

2015 2014

EQUITY

Share capital 77,000 77,000 65,122

Legal reserve 38,500 38,500 32,561

Retained earnings 53,609 53,609 118,605

 Hedge reserve (18,601) (18,601) (12,817)

Total equity 150,508 150,508 203,471

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2015
(in thousands of Qatari Riyals)

CURRENT LIABILITIES

 Retentions payable 86,408 86,408 24,209

Accounts payable and accurals 1,268,873 1,268,873 860,083

Loans and borrowings 116,667 116,667 85,480

Amounts due to related parties 96,232 96,232 100,440

Provisions for contracts warranty 12,440 12,440 18,281

Fair value of cash flow hedge 18,601 18,601 12,817

Income tax liability 4,224 4,224 5,908

Total current liabilities 1,603,445 1,603,445 1,107,218

Total liabilities 2,666,818 2,666,818 1,731,255

 Total equity and liabilities 2,817,326 2,817,326 1,934,726

NON-CURRENT LIABILITIES

  Advances from customers 795,547 795,547 427,350

Retentions payable 14,203 14,203 41,776

Loans and borrowings 200,000 200,000 110,600

Provisions for contracts warranty 20,163 20,163 20,459

Employees’ end of service benefits 33,460 33,460 23,852

Total non-current liabilities  1,063,373  1,063,373 624,037
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حقوق الملكية والمطلوبات

20152014

حقوق الملكية

77,00077,00065,122رأس المال المساهم

38,50038,50032,561االحتياطي القانوني

53,60953,609118,605األرباح المحتجزة

(12,817)(18,601)(18,601)احتياطي التحوط 

150,508150,508203,471إجمالي حقوق الملكية

بيان المركز 
المالي الموحد

بتاريخ 31 ديسمبر 2015
(باأللف ريال قطري)

المطلوبات المتداولة

86,40886,40824,209االستقطاعات مستحقة الدفع 

1,268,8731,268,873860,083الذمم الدائنة والمستحقات

116,667116,66785,480التمويل والقروض

96,23296,232100,440مستحقات األطراف المتعلقة

12,44012,44018,281مخصصات ضمان العقود

18,60118,60112,817القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

4,2245,908 4,224 مطلوبات ضريبة الدخل

1,603,4451,603,4451,107,218إجمالي المطلوبات المتداولة

2,666,8182,666,8181,731,255إجمالي المطلوبات

2,817,3262,817,3261,934,726إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة

795,547795,547427,350 الدفعات المقدمة من العمالء  

14,20314,20341,776االستقطاعات مستحقة الدفع

200,000200,000110,600التمويل والقروض

20,16320,16320,459مخصصات ضمان العقود

33,46033,46023,852مزايا نهاية الخدمة للموظفين

624,037 1,063,373 1,063,373إجمالي المطلوبات غير المتداولة
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2015 2014

Income

Contracting income 2,665,178 1,641,706

 Manufacturing income 18,082 -

Direct cost  (2,438,022) (1,404,647)

 Gross profit  245,238 237,059

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF PROFIT OR LOSS
For the year ended 31 December 2015 
(in thousands of Qatari Riyals)

 Other income, net 89,712  47,113

 Share of results from a joint venture (461) 185

  General and administrative expenses (280,880) (165,752)

Profit before tax 53,609 118,605

 Income tax charge (4,224) (6,323)

  Income tax reimbursable by foreign partner 4,224 6,323

Net profit for the year 53,609  118,605
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20152014

الدخل

2,665,1781,641,706إيرادات العقود

-18,082إيرادات التصنيع 

(1,404,647) (2,438,022)التكلفة المباشرة

237,059 245,238إجمالي األرباح 

البيان الموحد 
لألرباح والخسائر

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
(باأللف ريال قطري)

 89,71247,113صافي اإليرادات األخرى 

185(461)حصة النتائج في المشاريع المشتركة 

(165,752)(280,880)المصروفات العامة واإلدارية  

53,609118,605صافي األرباح قبل الضرائب

(6,323)(4,224)رسوم ضريبة الدخل 

4,2246,323ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك األجنبي  

 53,609118,605صافي األرباح للسنة
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CONSOLIDATED STATEMENT 
OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2015 
(in thousands of Qatari Riyals)

2015 2014

 Net profit for the year 53,609 118,605

Depreciation 132,453 36,838

Gain on sale of property and equipment (147) (117)

Share of results from a joint venture 461 (185)

Provision for doubtful debt from a joint venture 17,302 -

Provision for contract losses from a joint venture 28,402 -

Provision for slow-moving items 2,018 564

(Reversals)/Provisions for contracts warranty (6,137) 1,636

  Provision for employees’ end of service benefits 10,647 10,143

Operating profit before working capital changes 238,608 167,484

Purchase of property and equipment (278,579) (318,781)

Proceeds from disposal of property and equipment 740 621

  Net cash used in investing activities (277,839) (318,160)

        Loans and borrowings receipts 214,400 196,080

Loans and borrowings repayments (93,813) -

Dividends paid (Net of foreign shareholder’s tax) (94,831) (91,012)

 Net cash generated by financing activities 25,756 105,068

Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents (154,416) (220,668)

Cash and cash equivalents – at the beginning of the year 402,914 623,582

Cash and cash equivalents – at the end of the year 248,498 402,914

Movements in working capital (140,941) (175,060)

  Net cash (used in)/generated by operating activities 97,667 (7,576)
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 البيان الموحد 
للتدفق النقدي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
(باأللف ريال قطري)

20152014

53,609118,605صافي األرباح للسنة 

132,45336,838اإلهالك

(117)(147)حصيلة بيع العقارات والمعدات

(185)461حصة النتائج في المشاريع المشتركة

-17,302مخصصات الديون المشكوك في سدادها في المشاريع المشتركة

-28,402مخصصات خسائر العقود في المشاريع المشتركة

2,018564مخصصات المواد بطيئة االستهالك

1,636(6,137)(التدفقات المعكوسة)/مخصصات ضمان العقود

10,64710,143مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

238,608167,484الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

(318,781)(278,579)شراء العقارات والمعدات

740621متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات

(318,160)(277,839)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة االستثمار  

214,400196,080إيرادات التمويل والقروض        

-(93,813)دفعات سداد التمويل والقروض

(91,012)(94,831)توزيع األرباح المدفوعة (صافي ضريبة حامل األسهم األجنبي)

25,756105,068صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 

(220,668)(154,416)صافي التغيير في النقد والنقد المعادل

402,914623,582النقد والبنود المماثلة للنقد - في بداية العام

248,498402,914النقد والبنود المماثلة للنقد - في نهاية العام

(175,060)(140,941)التغيرات في رأس المال العامل

(7,576)97,667صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التشغيلية  
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