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مجموع العاملين

نسبة الموظفين

مليون ريال قطري15.3

صافي األرباح
مليون ريال قطري20173,182.5

اإليرادات

إجمالي اإليرادات متضمنة الحصة المش��تركة غير
الموحدة على أس��اس تناس��بي في البيانات المالية

للشركة

2017

37%
نسبة العمال

63%

معدل إصابات العمل

22
 معدل شدة اإلصابات

0.007

80% 20%

الوظائف التنفيذية العليا التي
موظفتشغلها نساء

مجموع القوى البشرية في كيو دي في سي

4564

معدل تكرار الحوادث

0.37

مليون ريال قطري2,563

سجل الطلبيات
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أرقام  مهمة
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نبذة  عن  الشركة

علــى  مرموقــة  بســمعة  تحظــى  قطريــة  مســاهمة  شــركة  ســي"  فــي  دي  "كيــو 
الدولــي. الصعيــد 

ــك  ــام 2007، وذل ــل ع ــذ أبري ــر من ــة قط ــن دول ــب قواني ــركة بموج ــت الش ــد تأسس وق
ــة لالســتثمار العقــاري )ومقرهــا قطــر(  ــار القطري مــن خــالل الشــراكة بيــن شــركة الدي
بنســبة %51 وشــركة فينســي لإلنشــاءات والمشــاريع العمالقــة  )ومقرهــا فرنســا(

بنســبة 49% 
يرجــع تميــز الشــركة إلــى المســاهمة بيــن الديــار القطريــة وهــي الشــركة صاحبــة 
فينســي  وشــركة  المســتدامة  العقاريــة  التنميــة  مجــال  فــي  العالميــة  الريــادة 
لإلنشــاءات والمشــاريع العمالقــة والتــي تمثــل إحــدى شــركات الهندســة المدنيــة 
ــية  ــاكل الهندس ــي والهي ــليم المبان ــاء وتس ــم وبن ــال تصمي ــي مج ــًا ف ــدة عالمي الرائ
وتمــارس نشــاطها حاليــًا فــي 40 دولــة علــى مســتوى العالــم. وقــد أثمــر التعــاون بيــن 
ــي تأسســت  ــي"، الت ــي س ــى إنشــاء شــركة "كيــو دي ف هاتيــن الشــركتين الرائدتيــن إل
التنميــة  لمشــاريع  واإلنشــائية  الهندســية  الخدمــات  بمســتوى  االرتقــاء  بهــدف 

العقاريــة الضخمــة عــالوًة علــى جــذب واســتقطاب المــوارد المحليــة والدوليــة.

شركة   الديار   القطرية   لالستثمار   العقاري 

شركة   فينسي  لإلنشاءات   والمشاريع   العمالقة   هي   
شركة   مقرها    فرنسا 

49%

51%
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2007
تأسست شركة كيو دي في سي 

من خالل الشراكة بين كل من الديار 
القطرية لالستثمار العقاري وفينسي 

لإلنشاءات والمشاريع العمالقة.

2007
مشروع مواقف سيارات مدينة 

لوسيل : تصميم وبناء 4 مواقف 
سيارات تحت األرض ولكل 

2008موقف 3 طوابق.
مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة 

بمدينة لوسيل: تصميم وبناء نظام 
نقل صديق للبيئة يحد من االزدحام 

المروري. 

2008
 مشروع حديقة الشيراتون: تصميم 

وبناء حديقة عامة كبيرة في قلب 
منطقة الخليج الغربي، باإلضافة إلى 

 موقف سيارات تحت األرض من
 4 طوابق يسع 2800 سيارة.

انجازات كيو دي في سي خالل 10 سنوات
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2009
رسى مشروع محطة الضخ 70 وأنابيب 

الضخ لمعالجة مياه الصرف الصحي 
بشمال الدوحة لكيو دي في سي ، وهو 

أكبر مرافق ضخ مياه الصرف الصحي في 
الشرق األوسط، ويهدف إلى ضخ مياه 

الصرف الصحي ورفعها وتوجيهها إلى 
محطة المعالجة.

2010
مشروع منتجع جزيرة دهلك هو أول 

مشروع تنفذه الشركة خارج الدولة، 
حيث قامت كيو دي في سي بتصميمه 

وبنائه، وتقدم حالًيا أعمال الصيانة.

2011
إنشاء شركة مواقف قطر، وهي 

شركة خدمات متخصصة في 
تصميم مواقف السيارات ومرافق 

2013المواقف وتشغيلها وصيانتها.
يعتبرمشروع الخط األحمر الجنوبي جزء من 

شبكة شركة السكك الحديدية القطرية “ 
الريل” حيث سيوفر المترو وسيلة آمنة وذات 

نوعية جيدة ومستدامة لنقل المقيمين 
والزوار ، كما سيقلل من نسبة التلوث 

واالزدحام المروري على طرق الدوحة.

2014
مشروع الطريق المداري الجديد - العقد 

الثاني، والذي سيربط طريق الشمال مع 
طريق سلوى ويتجنب الطريق السريع 

المرور بمدينة الدوحة مما يقلل من 
االختناقات المرورية الحالية.

2015
قامت شركة كيو دي في سي بتصميم 

وبناء مجمع سكن العمال “سيرج موالن” 
، وهو مجمع سكني حديث عالي الجودة 

يوفر مجموعة واسعة من المرافق 
االجتماعية والتعليمية والترفيهية.

2016
تم االنتهاء من أعمال حفر أنفاق مشروع 
مترو الدوحة بمحطة مطار حمد الدولي.

2017
تم انجاز مشروع CP01 في مدينة لوسيل، ويتكون من أعمال 

إنشاء الطرق والخدمات الملحقة به في ثالث مناطق عمل 
منفصلة.
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السيد عبد الله يعقوب السيد
رئيس مجلس اإلدارة



التقرير السنوي - 2017

 009

منذ  بداية  عام  2007، التزمت  شركة  كيو دي في سي  بالمضي  قدًما  
في استراتيجيتها  لتصبح  شركة  تصميم  وبناء  رائدة  في  دولة  

قطر

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيد/ عبد الله يعقوب السيد

أود ان ابدأ رسالتي االولى كرئيس مجلس اإلدارة بالقول ان شركة كيو دي في سي قادرة على 
ان تصبح االفضل في مجالها .

لقد اجتهدت الشركة لتحقيق نتائج متسقة على مدى العامين الماضيين. ومع ذلك ، 
كيو دي في سي تملك كل المقومات الالزمة للنجاح في مجال اإلنشاءات المحلية. حيث 

انها تتمتع بسمعة راسخة ومكانة تنافسية قوية في قطر،كما انها تضم فريق من ذوي 
الخبرات، وعدد كبير من المعدات الحديثة، ومجموعة من المنشأت قيد التنفيذ.

لم تتغير استراتيجية الشركة منذ إنشاءها عام 2007 وهي دمج المواهب والمعرفة ، 
المتمثلة بالكفاءات المحلية لشركة الديار القطرية والخبرة الفرنسية لشركة فينسي 

لإلنشاءات والمشاريع العمالقة  مما يجعل كيو دي في سي قادرة على تقديم حلول تتناسب 
مع احتياجات عمالئها، وتتضمن أفضل االبتكارات واألساليب الفنية.

شهد عام 2017 تحديات غير مسبوقة، حيث بلغت ثالثة من مشاريع الشركة مراحلها 
النهائية. فقد شهد مشروع الطريق المداري الجديد -العقد الثاني- تقدًما ملحوًظا في سير 

العمل واإلنتاجية و ذلك لتسليم المشروع في الوقت المحدد مما سمح لهيئة األشغال 
العامة بتدشين المرحلة األولى من المشروع في شهر يوليو 2017.

فيما يتعلق بمشروع الخط األحمر الجنوبي، فقد حققت أعمال الميكانيكا والكهرباء 
والسباكة تقدًما ملحوًظا في المحطات واألنفاق، في حين تسير خدمات االختبارات 

والتشغيل التجريبي التي بدأت في عام 2017 وفق الجدول الزمني المحدد. لقد كان عام 2017 
العام األكثر إنتاجية لمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل، حيث ان التقدم 

المحرز هذا العام يمثل ضعف ما قد تحقق في العامين 2015 و2016 مًعا. سلمت كيو دي 
في سي هذا العام معظم االشغال إلى شركة ألستوم، وقد بدأت عمليات االختبار والتشغيل 

التجريبي مع مرحلة ما قبل التشغيل لمعظم المعدات التي تم تركيبها.

لم تكن هذه اإلنجازات ممكنة من غير التزام موظفينا وشغفهم وخبرتهم وعملهم الجاد. 
تهدف الشركة الى بناء ثقافة مؤسسية جديدة تدعم عملنا على نحو أفضل، كما ستجعلها 

مكان أفضل للعمل، ليس من خالل نجاح مشاريعنا فحسب، بل أيًضا بفضل نهجنا 
ومسؤوليتنا كشركة اتجاه موظفينا والقوى العاملة لدينا.

في الختام ، على الرغم من أن نتائجنا لم تكن بالقدر المطلوب ، إال أننا واثقون أنه بفضل 
الركائز األساسية المتوفرة لهذه الشركة، والفريق الذي قمنا بتكوينه، نستطيع أن نحقق 

ارباح وتدفق نقدي مستدام خالل عام 2018 وما بعده. نود أن نشكر موظفينا المتميزين، 
وعمالئنا، وقبل كل هؤالء، نود أن نشكركم أنتم المساهمين معنا لدعمكم المستمر.

لدينا القدرة لنصبح 
الشركة األفضل في 

مجالها.

تتمتع شركة كيو دي 
في سي بكل المقومات 

الضرورية للنجاح 
في مجال اإلنشاءات 

المحلية.

في عام 2017، وصل ثالثة 
مشاريع من مشاريعنا 

الكبرى  إلى المراحل 
النهائية من اإلنشاء.
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كلمة المدير التنفيذي 
السيد فيليب تافرنيي
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كلمة المدير التنفيذي 
السيد فيليب تافينيي

من أولويات كيو دي في سي خالل العامين الماضيين, تعزيز مكانتها في كافة مجاالت العمل، 
ولضمان ربحيتها في سوق تنافسية. وبالرغم من الوضع االقتصادي المحلي الصعب  ، سجلت كيو 

دي في سي في عام 2017 أعلى معدل في حجم األعمال لم تصل إليه الشركة منذ إنشائها .

وفي خُضم الوضع االقتصادي العاصف الذي مرت به دولة قطر في عام 2017 ، و انخفاض أسعار النفط، 
واألزمات اإلقليمية المتالحقة، تمكنت كيو دي في سي  من تدعيم وجودها في السوق المحلي 

كشركة محلية ذات خبرة عالمية . في حين غادر العديد من الشركات المماثلة السوق ،ظلت الشركة 
تقدم  خدماتها لعمالئها في دولة قطر. لقد قامت الشركة بتعزيز سمعتها  في السوق المحلي 

عبر تقديم خدمات ذات مصداقية  وكفاءة وجودة عالية. لقد دأبت الشركة لبناء عملها في المشاريع 
المختلفة  على إيجاد طرق مبتكرة لمواجهة التحديات الهندسية المعقدة، و تسليمها في االطار 

الزمني المحدد.

من أبرز اإلنجازات في عام 2017 هو االستحواذ الذي قامت به كيو دي في سي على شركة “مواقف 
قطر”، حيث انها رائدة في مجال إدارة المرافق ومواقف السيارات، والتي تسعى لتطوير عملياتها في 

قطر و ذلك لالرتقاء  بمعايير خدمة العمالء، وتوسيع نطاق استخدام خدماتها الرائدة. حققت الشركة 
التابعة أداًء مميزًا بتوقيع عدد من العقود طويلة األمد في عام 2017.

فيما يتعلق بمشاريع كيو دي في سي قيد االنشاء ، نمضي ُقدمًا إلكمال وتسليم: مشروع الطريق 
المداري الجديد - العقد 2، ومشروع خط المترو األحمر الجنوبي، والمرحلة األولى من مشروع خط 

السكك الحديدية الخفيفة قبل نهاية عام 2018. بالتوازي مع تغييرات مؤسسية وإدارية، تواصل شركة 
كيو دي في سي وضع أسس لتسيير المشاريع الحالية والقادمة والتصدي ألي تحديات مستقبلية.

في ظل استمرار هذا األداء العالي الذي نفخر به جميعا ، قامت الشركة بخطوات ايجابية لتطوير هذا 
األداء  وتحقيق أرباح ثابتة، واحدة من بين هذه الخطوات هي إجراءات السالمة التي تعتبر أداة  لقياس 

مدى فاعلية اإلدارة حيث تشير التقاريربأن مؤشر السالمة قد تحسن خالل عام 2017،و  انخفض معدل 
إصابات العمل المسجلة بنسبة %31 مقارنة  بـ 2016.

تواصل كيو دي في سي التركيز على السالمة  في مكان العمل من خالل توفير معايير أفضل في 
مجال السالمة، مما يؤدي إلى تحقيق انتاجية أفضل ومكانة مالية مرموقة. 

حازت الشركة على جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث )RoSPA( تقديرا بجهودها لجراءات 
الصحة والسالمة. 

عالوة على ذلك ، وضعت كيو دي في سي حجر اساس اهتمام الشركات بالمسؤولية االجتماعية.
وألول مره في دولة قطر ، تم توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق العمال بين منظمة عمال البناء 
واالخشاب الدولية وهي اتحاد فيدرالي عالمي وشركة فينسي وشركة كيو دي في سي. تشمل 
االتفاقية الموقعة مراعاة حقوق االنسان في مجال العمل ، وجودة المسكن ، والشفافية في 

التوظيف ، وشروط التوظيف. تطبق االتفاقية عل العاملين في كيو دي في سي ، كما تشمل 
المعرفة الكاملة مع مقاولين من الباطن. بالسير على هذا النهج ، سوف تتمكن كيو دي في سي 

من الوصول ألعلى مستويات ممارسة المسؤولية االجتماعية.

بعد عامين من إجراء تعديالت هيكلية ، تتهيأ الشركة لفرص عمل جديدة في سوق تجارية مناسبة. 
بدعم من موظفي الشركة، سوف تكون كيو دي في سي محطة مثالية للعمل ، عالوة على نجاح 

الشركة في انجاز المشاريع ، ستتمثل قيم ونهج الشركة الُمَتَبع اساس استمرار الشركة بإضافة 
ايجابية للمجتمع المحلي. 

في الختام، أود أن أعبر عن خالص تقديري لكل من شارك في مسيرة نجاحنا. ُأوجه هذا التقديرأواًل 
ألعضاء مجلس اإلدارة، الذين اضافوا بخبرتهم ومعرفتهم لطبيعة اعمالنا والفرص المتوفرة في 

السوق العالمية،  قيمة  لعملياتنا. كما يشمل التقدير موظفينا لعملهم الدؤوب وإنجازاتهم 
المتميزة التي ساهمت في نجاح الشركة. كما نوجه تقديرنا أيًضا إلى عمالئنا والمساهمين، الذين 

نقّدر بعمق ثقتهم بنا ودعمهم لنا.

 سجلت كيو دي في سي 
في عام 2017 أعلى معدل 

في حجم األعمال

تمكنت كيو دي في سي  
من تدعيم وجودها في 

السوق المحلي كشركة 
محلية ذات خبرة عالمية
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الهيكل اإلداري
مجلس اإلدارة

السيد الله يعقوب  عبد 
رئيس مجلس اإلدارة

الباكر حسن 
عضو

المّري محمد 
عضو

جان جاك فافريتو
عضو

غاريون يانيك 
عضو

آالن بونو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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عادل عبد الرزاق حيدر 
التنفيذي الرئيس  نائب 

وحيد  عمر 
المالية الشؤون  مدير 

امبروسيني  ألكسندر 
المحلية للمشاريع  التنفيذي  المدير 

مييالن  هانس 
البشرية الموارد  مدير 

تافينيي  فيليب 
التنفيذي  الرئيس 

نيكوال  اليزابيث 
العام المستشار 

المري  حمد 
الدعم رئيس خدمات 

الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثاني 
التنفيذي للرئيس  مستشار 

هيلماير جونتر 
الخاصة للمشاريع  التنفيذي  المدير 

داهوماي  سيندي 
الجودة والصحة والسالمة  مدير قسم 

والبيئة

مانديل  ديرك 
الفني المدير 

الهيكل اإلداري
اللجنة التنفيذية
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تسعى “كيو دي في سي” إلى أن تكون شركة إنشاءات محلية رابحة، تحظى بتقدير العمالء ومؤسسة على المعايير الدولية.

نتعهد بتحقيق ما يلي:

العمل باستمرار على تشكيل فريق من المتخصصين الذين 
يتمتعون بمهارات عالية وقدرات تنافسية تمّكنهم من 
تقديم خدمات عالية الجودة والمساهمة في تطوير دولة 

قطر و توفير الدعم الالزم لعمالئنا.

السعي الدؤوب لتقديم قدوة ُيحتذى بها في مجال عملنا 
كمقاول وكأصحاب عمل.

العمل بشغٍف على استدامة االقتصاد المحلي من خالل 
التوسع في دولة قطر واجتذاب الموارد المحلية، جنًبا إلى 

جنب مع شركائنا وموردينا المعروفين دولًيا.

العمل باستمرار على تعزيز ريادتنا في مجال 
التكنولوجيا بما يضمن احتفاظنا دائًما بأسبقيتنا 

في هذا المجال.

تقديم الدعم للمجتمعات المحلية كشركة مسؤولة 
تلتزم بالقضايا االجتماعية.

رسالة الشركة
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قيم الشركة

التنظيم
التضافر 
المشاركة 
إيضاح التنظيم والنطاق 
االندماج في المجتمع المحلي 

القيم
قواعد السلوك المهني 
الشفافية 
السالمة أواًل 
 المسؤولية المجتمعية للمؤسسة 
 إشراك جميع المساهمين 

الحوكمة
 إدارة المخاطر 
المساءلة 
 المسؤولية 
الربحية 

الكفاءة
تطوير خبرات محلية 
التطلع نحو التميز 
توفير قيمة مضافة 

توجد أربعة موجهات تحّرك األنشطة اليومية 
لكل موظف من موظفينا:
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التنمية المستدامة

 وض��ع قس��م التنمي��ة المس��تدامة منذ 2010 عدد من
االج��راءات الفعال��ة للح��د من تأثيرات الش��ركة عل��ى البيئة

 ول��م يك��ن ع��ام 2017 عام التحديات فحس��ب، ب��ل كان أيًضا
ع��ام المكاف��آت فيما يتعلق باالس��تدامة

 يش��مل ه��ذا التقري��ر توقع��ات الش��ركة فيما يخ��ص بالتنمية
 المس��تدامة ،كم��ا يه��دف إلى توفي��ر معلومات وافي��ة تتمتع

 بالوض��وح ل��كل األط��راف المعني��ة حول التق��دم المحرز في
عام 2017

   

 أثر غاز  الكربون

 

استهالك المياه

 إعادة التدوير

 خّفض��ت ش��ركة كي��و دي ف��ي س��ي م��ن اس��تهالك المي��اه بنس��بة %49 وذل��ك لقل��ة الطل��ب عل��ى المي��اه ف��ي مجم��ع س��يرج مولي��ن لس��كن
العم��ال، باإلضاف��ة إلى انخفاض االس��تهالك في المش��اريع

 من��ذ إنش��اء الش��ركة،  تمّكن��ا م��ن إع��ادة تدوي��ر حوال��ي 58,548  مت��ر مكعب  (نس��بة إعادة التدوير بنس��بة  %53) و1369 ط��ن من المخلفات (نس��بة
%35 م��ن وزن مع��دل التدوير)مث��ل: الزي��وت المس��تعملة، ال��ورق / الكرت��ون، البالس��تيك، النفاي��ات اإللكتروني��ة، والخ��ردة المعدنية

المس��جلة األرق��ام  ع��ن  الكرب��ون  انبعاث��ات   انخفض��ت 
ف��ي عام 2016 بنس��بة 21.6%

 ف��ي ع��ام 2017 (الفت��رة م��ن يناي��ر إلى ديس��مبر 2017)، بلغ 
284,534 ط��ن م��ن  إجمال��ي انبعاث��ات الكرب��ون النات��ج  
 مكاف��ئ غ��از ثان��ي أكس��يد الكرب��ون، م��ا يمّث��ل 89.4 غراًم��ا
 م��ن مكاف��ئ ثان��ي أكس��يد الكرب��ون ل��كل  ري��ال قط��ري
 م��ن حج��م األعمال، وه��و انخفاض ملموس قدره 18.9%

مقارن��ة بعام 2016

ملموسة                                          7%
ديزل                                                52%
استهالك المعدات                      1%
فوالذ                                              25%
مواد أخرى                                  12%
بنزين                                           1%
النقل العالمي للموظفين        2%

انبعاثات الكربون

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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وقعت  شركة  كيو  دي 
في  سي  وجامعة  قطر 
اتفاقية  بحث  مدتها  4 

سنوات  لقياس  تأثير 
أعمال  اإلنشاءات  على 

البيئة  وتقليله.

لقد  تم  اقتراح  الطحالب 
المجهرية  منذ  ما  يزيد 

عن  50 عاًما  كطريقة 
بديلة  لعزل  غاز  ثاني 

أكسيد  الكربون،  لكونها 
تنمو  ضوئًيا  باستخدام 

ثاني  أكسيد  الكربون.

تطور ملحوظ في  عامين:  مشروع  بحث  فصل  ثاني  
أكسيد الكربون  بواسطة  الطحالب

تشكل المستويات المتزايدة من غازات االحتباس الحراري )GHG ( المنبعثة في الجو 
تهديًدا كبيًرا على جغرافيا العالم والمجتمع ككل. ومن بين كل تلك الغازات الدفيئة، 

ُيعد غاز ثاني أكسيد الكربون األعلى من حيث الخطورة، إذ أنه يسهم بقوة في ظاهرة 
االحتباس الحراري. وحرًصا على تقليل التأثيرات المناخية من مستويات غاز ثاني أكسيد 

الكربون المتزايدة في الجو، وقعت كل من شركة كيو دي في سي وجامعة قطر اتفاقية 
بحثية مدتها 4 سنوات لقياس تأثير أعمال اإلنشاءات على البيئة ثم تقليل تأثيرها. 

يعمل فريق جامعة قطر إليجاد أفضل أنواع الطحالب المجهرية الستخدامها في 
أغراض الدراسة والبحث. تعتبر الطحالب المجهرية طريقة بديلة لعزل غاز ثاني أكسيد 
الكربون منذ ما يزيد عن 50 عاًما ، لكونها تنمو ضوئًيا باستخدام ثاني أكسيد الكربون. 

لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ خالل العامين الماضيين، ويركز فريق البحث على سالالت 
الطحالب التي لها أعلى قدرة على التطور اإليجابي. من بين أكثر من 200 ساللة متاحة في 

قطر، اختار فريق البحث 6 منها ثم قام بعمل تصفية إضافية ليقع االختيار على نوعين 
من سالالت الطحالب. 

في تقرير السنة الثانية، سلط فريق جامعة قطر الضوء على سالالت الطحالب ذات 
القيمة األكبر.

تتمتع هذه السالالت بمعدل نمو أسرع في ظل مجموعة واسعة من الظروف المتعلقة 
بالحرارة والرطوبة والضغط البيولوجي. لكن كان على الفريق أواًل دراسة كل السالالت 

للتأكد من السموم. 

وللعثور على المواد السامة في السالالت التي وقع عليها االختيار، كان على الفريق 
أن يقوم بتكبير الحمض النووي لسالالت الطحالب لفحص روابط الحمض النووي 

المعروفة بإنتاجها للمواد السامة.للتحقق من جودة نتائج البحث ، ُأرسلت عينات 
من الحمض النووي للسالالت إلى جامعات شريكة معتمدة من منظمة اليونسكو، 

باإلضافة إلى مختبرات جامعة قطر.

لحسن الحظ، لم ُيعثر على أي روابط سامة في األحماض النووية في أي مختبر من 
المختبرات المختلفة وتمت إجازة سالالت الطحالب للمرحلة التالية من البحث، أي 

مرحلة التطوير والنمو.

إن تطوير وإنتاج تكنولوجيا الطحالب في دولة قطر له تأثير كبير على المستويين 
المحلي والدولي. تتميز دولة قطر بتوفير كل الموارد والظروف الالزمة، باإلضافة إلى 

وجود العديد من المستخدمين المحليين.

يعزز هذا المشروع التعاون المشترك بين المؤسسات القطرية والفرنسية، كما يهدف 
إلى تحقيق رؤية قطر 2030 الوطنية لتحقيق مستقبل مستدام ومشرق لألجيال القادمة.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

ريادة عالمية: توقيع اتفاقية حقوق العمال وسالمتهم 
ورفاهيتهم بين االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب 

وشركتي  فينسي و كيو دي في سي

يجب معاملة جميع 
عمال اإلنشاءات بكرامة، 

وأن يعيشوا ويعملوا 
في ظروف الئقة وآمنة.

وقعت شركتي كيو دي في سي 
وفينسي اتفاقية مع االتحاد الدولي 

لعمال البناء واألخشاب )اتحاد عمالي 
عالمي( بعد نقاشات بدأت في ديسمبر 

 .2014 

أضفت هذه االتفاقية صبغة رسمية 
على التزام كيو دي في سي بمواصلة 
تحسين الحقوق األساسية وظروف 

العمل والمعيشة لجميع العاملين في 
مختلف مواقعها في قطر. وتنص هذه 

االتفاقية على وجوب معاملة جميع 
عمال اإلنشاءات بكرامة وتوفير ظروف 

عمل ومعيشة آمنة والئقة.

تستند هذه االتفاقية على أفضل 
الممارسات المتعلقة بحقوق اإلنسان 

الدولية، كما تتقيد بالمتطلبات 
 المحلية في دولة قطر. 

وفي هذا الصدد تلتزم شركة كيو دي 
في سي بمشاركة النتائج رسمًيا مع 

االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب 
وشركة فينسي، وأن تناقش معهم 

بوضوح الجوانب التي تحددت بأنها 
تحتاج إلى تحسين باإلضافة إلى 
اإلجراءات التي تنوي تبنيها بناًءا

على تلك النتائج.

تعتمد كيو دي في سي كشركة 
محلية على التنمية المستدامة 

لتحقيق الربح وذلك من خالل رعاية 
الحقوق االجتماعية واألخالقية 

والقضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان، 
مع التركيز بصفة خاصة على شريحة 

العمال الوافدين والتي تعتبر الفئة 
المستضعفة. وعليه فإن توفير 
أفضل ظروف التوظيف والعمل 

يعدان من أهم مسؤوليات الشركة، 
األمر الذي ُيمّكن موظفيها والعمال 

العاملين في شركات التعاقد من 
الباطن من العودة إلى بلدانهم بسالم 
والمحافظة على صحتهم وسالمتهم 

البدنية والعقلية.

الســيد  فيليــب تافينييــه و الســيد  حمد المري
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رأي العمال

ُعقدت 6 لقاءات للجنة 
رعاية العمال

أ - لجنة كيو دي في سي 
)WWC( لرفاهية العمال

أنشأت كيو دي في سي في 2011 لجنة 
لرعاية العمال تجتمع مرتان سنوًيا، 
يناقش فيها العمال وإدارة الشركة 
جودة الطعام والمرافق المختلفة. 

وفي عام 2014، خطت الشركة خطوة 
إضافية لتعزيز نطاق عمل اللجنة بحيث 

أصبحت تجتمع كل شهرين وتناقش 
جميع جوانب ظروف العمل والمعيشة 

وممارسات الموارد البشرية باإلضافة 
لألمور المتعلقة بالصحة والسالمة في 

 موقع العمل.

هذا وقد أصبحت اللجنة منبرا للحوار 
بين ممثلي العمال )حوالي 25 عاماًل من 
مختلف المشاريع والحرف والجنسيات( 

واإلدارة المكونة من المسؤولين 
التنفيذيين من إدارة الموارد البشرية 

وإدارة المسؤولية االجتماعية وإدارة 
 الصحة والسالمة. 

و في نهاية 2016، ُنظمت انتخابات 
للمرة األولى تهدف لتشكيل أعضاء 

اللجنة يعترف بها وتمثل العمال 
تمثياًل حقيقًيا. وفي عام 2017 ُعقدت 

6 لقاءات للجنة بحضور 27 عضو جديد 
منتخب في اللجنة.

ب - آلية الشكاوي 
والتظلمات 

فيما يتعلق بالشكاوي الجماعية، 
تشجع كيو دي في سي العمال على 

تقديمها إلى لجنة رعاية العمال مباشرة 
أو من خالل ممثلهم الرسمي في 

 المشروع.

أما المسائل الفردية فُيطلب من 
الشخص المعني إخطار اإلدارة المباشرة 

في أسرع وقت ممكن. وفي حالة عدم 
حل المسألة، يمكن للعامل التواصل 

مع متلقي الشكاوي المعين في مكان 
 عمله أو في مسكن العمال.

في عام 2017، تم حل 32 شكوى ، 
%3منها بشكل جزئي، وبلغت نسبة رضا 

مقدمي الشكاوي  %66، كما استغرق 
حل كل شكوى مدة ال تتعدى 15 يوم.

تم حل 32 شكوى 
مقدمة

نسبة معدل الرضا 
66%
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العناية الواجبة للمسؤولية االجتماعية في سلسة موردينا

تمت مراجعة مرافق 

299 مسكًنا من 
مساكن العمال تابعة 

لمقاولي الباطن

تم إجراء %48 من 
عمليات مراجعة 

حقوق العمل لمرافق 
عمال شركات التعاقد 

من الباطن

1

2

3

4

إضفاء الطابع الرسمي 
على سياسة شركة كيو 

دي في سي الخاصة 
بالعناية الواجبة 

المتعلقة بالمسؤولية 
االجتماعية في إجراءات 

المناقصات
تلتزم كيو دي في سي بالتعاقد حصرًيا 

مع شركات مزودي العمالة ومقاولي 
الباطن الملتزمين بشكل كامل بمعايير 
رعاية العمال الصادرة عن مؤسسة قطر 

أو اللجنة العليا للمشاريع واالرث.

في 2017 ، عززت كيو دي في سي من 
إجراءات االلتزام بالمسؤولية االجتماعية 

للشركة مع مقاولي الباطن للتقليل 
من مخاطر حدوث انتهاكات خاصة 

بحقوق اإلنسان والعمالة القسرية في 
مشاريعها. 

تشمل اإلجراءات الجديدة قبل منح 
أي عقد إلى مقاولي الباطن، على 

المتطلبات األساسية التالية:

          يجب تقييم مقر إقامة عمال 
مقاولي الباطن والحصول على الحد 

األدنى من الدرجات المطلوبة.

          ينبغي تقديم استبيان  للتقييم  
الذاتي  حول  متطلبات قانون العمل 

)إدارة قضايا الموارد البشرية الرئيسية، 
شروط التوظيف وحرية التنقل والعقود 

وساعات العمل والتأمين الصحي 
وإمكانية الوصول إلى آلية إدارة الشكاوي( 

في مرحلة ما قبل إقرار صالحية مقاولي 
الباطن. 

          تقديم خطة رسمية لتحسين 
ظروف عمل وسكن العمالة على شكل 

جدول زمني واضح يشير إلى التاريخ 
الذي يحقق فيه مقاول الباطن االلتزام 

الكامل.

          تقوم المسؤولية االجتماعية 
للشركة بمتابعة دورية تضمن تنفيذ 

خطة التحسين.

وعلى هذا األساس أنشأت إدارة 
المسؤولية االجتماعية قاعدة 
بيانات لمساعدة الشركة على 

خلق رؤية واضحة لمقاولي 
الباطن وشركات توفير العمالة 
التي تعمل حالًيا على المشاريع 

باإلضافة إلى مسؤولياتها 
االجتماعية تجاه سكن العمال 

وحقوقهم.

في عام 2017 تمت مراجعة مرافق 
299 مسكًنا من مساكن العمال 

تابعة لمقاولي الباطن شملت 
المراجعات األولية ومراجعات 
المتابعة )مقابل مراجعة 159 

مسكًنا في 2016(.

خالل هذه السنة، شملت عمليات 
مراجعة حقوق العمل التي أجرتها 

إدارة المسؤولية االجتماعية  
%48  من مجموع عمال الشركات 
الخارجية )شركات توفير العمالة 

ومقاولي الباطن مًعا( العاملة في 
مواقع كيو دي في سي. يغطي 

هذا النوع من المراجعات شروط 
التوظيف وحرية الحركة والعقود 
وساعات العمل والتأمين الصحي 
وإمكانية الوصول إلى آليه تقديم 

الشكاوي. 

إنها مراجعات موسعة تشمل 
إجراء مقابالت مع العمال دون 

ذكر بياناتهم والتحقق من الوثائق 
وزيارات للمقاولين من الباطن 

وإدارة إجراءات التوظيف والمباني 
ومتابعة خطط التحسين.
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برنامج الدعم النفسي واالجتماعي

المساهمة في أنشطة المجتمع المحلي

أكثر من %80 من 
العمال الذين تمت 

مقابلتهم راضون عن 
التوازن بين العمل 
والحياة الشخصية

تم تدريب 30 عاماًل 
من قبل اخصائيين 
نفسيين محترفين 

الدراسة االستقصائية 
المتعلقة برعاية العمال

قامت كيو دي في سي بإجراء استطالع 
حول رفاهية العمال لتقييم حالتهم 

العقلية والنفسية. وبين شهري مايو 
ويونيو 2017 بلغ عدد المشاركين في 
االستطالع 270 عاماًل )حوالي %8 من 

إجمالي العمال المقيمين في مساكن 
كيو دي في سي في ذلك الوقت(. 

تم طرح عدد من األسئلة على 
المشاركين، تناولت مواضيع مختلفة 

من بينها: أوقات الترفيه، العالقات 
األسرية، االحترام والرفاهية في مساكن 

العمال. وكانت النتائج إيجابية إذ عٌبر 
أكثر من %80 من المشاركين عن 

رضاهم في التوازن بين العمل وحياتهم 
الشخصية. كما أفاد %75 منهم بأنهم 
سعداء في حياتهم ومتفائلون بشان 

المستقبل. أما فيما يتعلق بالمعيشة 
في مسكن العمال، فقد أكد %87 من 

المشاركين أن االحترام يسود هناك وأن 
العالقات طيبة بين الجميع. كما  بّين 
االستطالع بعض الجوانب التي تحتاج 

الى المزيد من الجهود، على سبيل 
المثال الحنين إلى الوطن والوحدة 

واالكتئاب.

االستشارات وخدمات 
الدعم النفسي

قدمت كيو دي في سي لموظفيها 
خدمات االستشارات والدعم النفسي 
من أجل توفير أفضل ظروف العمل 

والمعيشة لهم.

أتاحت الشركة لكافة موظفيها بما 
في ذلك العمال االستفادة من  3 

جلسات مجانية مع اخصائي نفسي 
التابع لشركة فرنسية تتمتع بخبرة 

خاصة في سيكولوجية العمال 
المهاجرين والوقاية من المخاطر 

النفسية المرتبطة بالهجرة وتقديم 
الدعم النفسي على اإلنترنت.

لكل موظف الفرصة في إجراء مقابالت 
فردية مع اخصائي نفسي يتحدث 

بلغته، حيث يتم تقديم جميع الحلول 
من خالل منصة استشارة عبر الفيديو 
المؤمن، أو عبر الهاتف أو في الموقع.

في عام 2017، تم تحقيق خطوة 
إضافية  و ذلك بتدريب 30 عاماًل من 

طرف اخصائيين نفسيين محترفين. 
يهدف هذا التدريب لتطوير مهاراتهم 

في الكشف عن من هم يعانون من 
ضغوطات نفسية أو لديهم حاالت 

طارئة أو تعرضوا لحوادث.

برنامج أيادي الخير نحو 
آسيا – دروس تعليم 

اللغة اإلنجليزية 
للعمال

نظمت كيو دي في سي وللسنة 

الثالثة على التوالي برنامج مؤسسة 
أيادي الخير نحو آسيا )روتا( لتعليم 
اللغة اإلنجليزية للكبار. تم تدريب 
المتطوعين من موظفي كيو دي 

في سي لتقديم دورة في تعليم 
اللغة اإلنجليزية مدتها 16 أسبوًعا، 

بواسطة منهج تعليم اللغة 

اإلنجليزية المصمم خصيًصا من 
قبل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا. 

في عام2017 أقامت مؤسسة قطر 
فعالية „التأمل“ شارك فيها عدد من 
الطالب الذين أكملوا البرنامج حيث 

ثمنت المؤسسة الجهود التي بذلها 
كل من المدربين والطالب. 
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تعزز كيو دي في سي 
ثقافة الصحة والسالمة 

على جميع مستوياتها .

حماية صحة وسالمة ورفاهية 
عمالئنا وشركائنا وسلسلة 

موردينا من اولوياتنا.
واصلنا في عام 2017 التركيز على 

رفع المستوى وقيادة التغيير 
حيثما كانت هناك حاجة.

السالمة – الجودة – الصحة

0.37
معدل تكرار

الحوادث

0.007
معدل شدة

اإلصابات



التقرير السنوي - 2017

 0023

صحة ورفاهية موظفينا من 
أولويات الشركة، ولهذا أطلقت كيو 

دي في سي حملة فحص طبي 
مجاني لموظفيها بالتعاون مع أحد 

المراكز الطبية الخاصة، حيث تركز 
الحملة بشكل كبير على الوقاية 

وبرامج الدعم الصحي.
هدفها تعزيز الوعي الصحي لدى 
العاملين و الكشف المبكر عن 

األمراض وعوامل الخطر للحد من 
حاالت الغياب بسبب المرض.

نظمت كيو دي في سي للسنة الرابعة 
على التوالي أسبوع السالمة العالمي 
في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2017.

وقد كان موضوع هذه السنة: “لنجهز 
معًا مواقع البناء آمنة“. لتوفير نظام 

عمل آمن، وبمعنى آخر، قبل أن 
يطلب من العامل أن يؤدي عماًل ما 

يجب التأكد من أنه قد تلقى تعليمات 
واضحة، وتدريب مناسب، و من أنه 

يرتدي أدوات الوقاية الشخصية و يتواجد 
بمنطقة عمل آمنة، و إستبعاد إمكانية 

إصابته خالل قيامه بمهامه. 

 في عام 2017، قررت إدارة 
كيو دي في سي تحسين مايسمى  

ببرنامج “ملخص المهام السابقة” 
والذي يتضمن نقل محتوى بيان 

اساليب العمل بشكل فعال 
لمشرفي المواقع باإلضافة الى  
استخدام أسلوب °360 لتقييم 

المخاطر في مواقع العمل  . عالوة 
على ذلك تم إطالق برنامج تدريبي 

خاص بمسؤولي المشاريع لتنفيذ 
المهام بكفاءة. 

حملة الفحص 
الطبي 

بيان أساليب أسبوع السالمة
العمل
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 )ROSPA( منحت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث
للمرة الثانية على التوالي الجائزة الذهبية لمشروع خط 

السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل

هذا وقد تم منح الجائزة لفريق المشروع لجهوده في إدارة 
الصحة المهنية ومعايير السالمة بنجاح، والتي تتعلق 

بمشاركة القيادة والقوى العاملة في دعم التنفيذ الصحيح 
والدقيق الستراتيجية السالمة و الصحة وبرنامج الوقاية من 

الحوادث في كافة مواقع خط السكك الحديدية الخفيفة.

إن )ROSPA( هي جمعية خيرية مسجلة تهدف للوقاية من 
الحوادث في المملكة المتحدة وحول العالم لما يقرب من 
المائة عام. كما تسعى )ROSPA( إلى تعزيز السالمة والوقاية 

من الحوادث في أماكن العمل وأثناء فترات الترفيه وعلى 
الطرق وفي المنازل وذلك من خالل التوعية الداعمة للسالمة. 
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الجودة 
أنظمة اإلدارة المتكاملة

 ISO 14001 & 9001 شهادة الجودة )AFNOR( منحت المنظمة الفرنسية للمواصفات
باإلضافة إلى شهادة OHSAS 18001 لكيو دي في سي اللتزامها والتزام موظفيها بجودة 

السالمة والبيئة.

شهادة ISO 14001 المتمثلة في أنظمة اإلدارة البيئية التي تحدد وتتحكم في تأثير 
أنشطتنا أو منتجاتنا أو خدماتنا على البيئة وتحسين أدائنا البيئي باستمرار وتطبيق 

أسلوب منهجي في وضع األهداف البيئية. 

شهادة ISO 9001 الخاصة بأنظمة إدارة الجودة لتحقيق رضا العمالء وتحسين تنظيم 
الشركة على نحو مستمر.

شهادة أنظمة إدارة السالمة OHSAS 18001 لتطبيق مبادئ الصحة والسالمة المهنية 
)OH&S( والمحافظة عليها وتحسينها على نحو مستمر وتهدف إلى إزالة أو الحد 

من المخاطر التي تحيط بالعاملين أو األطراف األخرى التي قد تكون عرضة للمخاطر 
المرتبطة بأنشطتنا. 

نهج العمليات 

ُأطلقت تدريبات نهج 
العمليات في عام 

2017

في أعقاب تنفيذ نهج العمليات في 
العام الماضي، ولكي تتناسب بشكل 
أفضل مع تحدياتنا ومؤسستنا، فقد 

تم اطالق تدريبات هدفت إلى تعزيز 
إدارة ومراقبة العمليات التي تتألف 

منها المؤسسة، حيث أن التفاعل 
بين هذه المدخالت والنواتج تربط 

هذه العمليات ببعضها البعض.
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المقر الرئيسي لشركة كيو دي في سي الطريق المداري الجديد 2 مترو الدوحة، الخط األحمر الجنوبي موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

CP01،C01 ،C02،C03 مشروع إنشاء األقسامخط السكة الحديدية الخفيفة
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إجمالي ساعات التدريب

 178 990
 التكلفة اإلجمالية للتدريب

2 452 410 

الخط األحمر
الجنوبي

مشارًكا 271

خط السكك
 الحديدية الخفيف

       مشارًكا 58

الطريق المداري
الجديد

مشارًكا 98

 المقر الرئيسي
مشارك واحد

إجمالي ساعات تدريب ما قبل المهمات

178 990
 إجمالي الحاضرين في تدريب ما قبل المهمات

428 

 نسبة المتدربين في ديسمبر 2017

 نسبة المتدربين في نوفمبر 2017

 نسبة المتدربين في أكتوبر 2017

 نسبة المتدربين في سبتمبر 2017

 نسبة المتدربين في أغسطس 2017

 نسبة المتدربين في يوليو 2017

 نسبة المتدربين في يونيو 2017

 نسبة المتدربين في مايو 2017

 نسبة المتدربين في أبريل 2017

 نسبة المتدربين في مارس 2017

 نسبة المتدربين في فبراير 2017

 نسبة المتدربين في يناير 2017

ريال قطري ساعة 

ساعة

تدريب داخل وخارج الشركة

بيان أساليب العمل في 2017 - تدريب قبل المهمات

تطوير المهارات من أجل تحقيق الحد األقصى من التنافس

الموارد البشرية

يكمن مفتاح النجاح في 
جذب أفضل الموظفين.

قيادة القوى من أجل 
تحقيق النمو على المدى 

الطويل.

يقوم قسم الموارد البشرية بدور 
أساسي في ضمان نجاح شركة كيو دي 

في سي

إن مهمة الموارد البشرية المتعلقة 
برؤيتها الطويلة المدى والتي تفضي 

إلى خلق بيئة تسمح فيها للموظفون 
بتحقيق أداء مؤسساتي مستدام.  يمثل 

التنوع عامل مساعد لتحقيق النجاح 
على المدى الطويل. كما يمّكن خلق 

قّيم مستدامة من خالل تشكيل فريق 
يتمتع بخلفيات متنوعة وبتعليم 

ومهارات وخبرات مختلفة. إن طموح 
الشركة االسمى هو تحقيق أداء رفيع 

المستوى ومشاركة الموظفين من 
خالل اساليب ذات طراز عالمي مدعومة 

بنموذج قابل للتطوير. 
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1468
 

LRT: خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل 
RLS: مترو الدوحة – الخط األحمر الجنوبي 

NOH2: 2 الطري��ق الس��ريع الم��داري الجديد 
SPP: مش��روع شيراتون بارك 

LUCP: موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل 

CP01 C1, C2, C3: مشروع إنشاء األقسام CP01،C01 ، C02، C03 

موظًفا

234
 

موظفة

86.25%

13.75%
نسبة الجنسين في 2016 (ال تتضمن العمال)

تنوع العمالة

جنسية58

DIRE: منتجع جزيرة دهلك إريتريا

معدل الموظفين من الجنسين

العمال

2866

طاقم العمل اإلداري

1698

عامال

موظف(ة)ا

2

 مترو الدوحة – الخط األحمر الجنوبي

 الطريق السريع المداري الجديد 

14
15
95

565

CP01،C01 ، C02، C03 مشروع إنشاء األقسام

1103

0.07%

0.49%
0.52%
3.31%

19.71%
38.49%

المقر الرئيسي

 خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل

1 0.03%

1071 37.37%

منتجع جزيرة دهلك إريتريا
 مشروع حديقة الشيراتون
موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

 مترو الدوحة – الخط األحمر الجنوبي

18

 الطريق السريع المداري الجديد 

7
9

موقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

188

منتجع جزيرة دهلك إريتريا

357

CP01،C01 ، C02، C03 مشروع إنشاء األقسام

432

1.06%

0.41%
0.53%

11.07%
21.02%
25.44%

المقر الرئيسي

 خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل

1 0.06%

679 39.99%

 مشروع حديقة الشيراتون
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بناء قطر من خالل بناء الكوادر القطرية  

استراتيجية  التقطير

كان التقطير جزًءا من استراتيجية كيو دي في سي منذ 
عام 2013، ويتجسد شعارنا المتمثل في” بناء قطرمن 

خالل بناء الكوادر القطرية “ في صميم أعمالنا اليومية. 
نحن ملتزمون بتحقيق أهداف استراتيجية قطر 

الوطنية 2030 وذلك من خالل التنمية البشرية والتي 
ترمي إلى بناء قوة عاملة قطرية مؤهلة ومحفزة.

ونحن على يقين بأن نجاح استراتيجية 
التقطير البد وان يرتكز على منهج 
منظم وشامل ومتكامل ذو عقلية 

إيجابية. ولهذا السبب قمنا بتطوير 
مبادرات عديدة تساهم في توظيف 

وتدريب المواطنين القطريين.

 خطة التطوير الفردي
توّثق خطة التطوير المهني الفردي 

األهداف والمهارات وتطوير الكفاءات 
المطلوبة ، التي يحتاج اليها الموظف 

القطري من أجل التطوير المستمر 
والتقدم الوظيفي.

وعلى أساس خطة التطوير الفردي يتم 
بانتظام وضع خطط التدريب ومهام 

الموظفين القطريين  و متابعة 
التطور بطريقة دورية.

 في عام 2017 أكمل أحد عشر موظًفا 
قطرًيا خطط التطوير الفردي بنجاح 

وتمت ترقيتهم إلى مناصب اعلى في 
الشركة.

التدريب وبرنامج التدريب 
العملي

 شرعت كيو دي في سي منذ سنوات 
عديدة باالستثمار في الموارد القطرية 

من خالل نقل التقنية والمعرفة 
بصورة عامة، مما يخلق قوة عاملة 
تتحلى بالمهارات والمعرفة لقيادة 

تطور الدولة وتقدمها وازدهارها.
بناًء على سياسة كيو دي في سي 

الخاصة بالتدريب وبرامج التدريب 
العملي ، قدمت الشركة فرص التدريب 

لطالب الثانوية والجامعات، تسمح 

لهم بالتعلم وإكتساب الخبرة في 
مجال قطاع البناء. في عام 2017 ، 

انضم إلى الشركة 6 متدربين قطريين 
)مهندسين وغير مهندسين( لمدة 

شهر إلى ثالثة أشهر.

تم ترقية 11 موظًفا 
قطرًيا بعد اكمالهم 

خطة التطوير المهني 
الفردي.

أكمل 6 من الطالب 
القطريين برنامج تدريبي 

في الشركة امتد من 
شهر إلى ثالثة أشهر.

تم إرسال موظفين 
قطريين لاللتحاق 

بمشروعيين في 
المملكة المتحدة لمدة 

ثالثة اشهر

يتم رعاية موظف 
قطري الستكمال 

برنامج الماجستير في 
جامعة جولدن جيت، 
في الواليات المتحدة 

األمريكية.



التقرير السنوي - 2017

 0029

برنامج الرعاية

تتلتزم كيو دي في سي بتطوير فريق محترف 
يتحلى بمهارات عالية من خالل نقل التقنية 

والمعرفة للمواهب الجديدة داخل وخارج 
الدولة.

 في عام 2017 ، قامت كيو دي في سي برعاية 
موظف قطري إلكمال دراسة الماجستير في 

جامعة جولدن قيت في الواليات المتحدة 
األمريكية.

برنامج اإللحاق

لدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، 
قامت كيو دي في سي بتوفير فرص 

التدريب للموظفين القطريين محلًيا 
ودولًيا بغية تعزيز خبراتهم من خالل 

تبادل المهارات والخبرات. في عام 2017 
أرسلت كيو دي في سي موظفين 

قطريين لاللتحاق بمشروعي محطة 
فكتوريا ومشروع السكك الحديدية 

الغربي في المملكة المتحدة لمدة 
ثاللثة اشهر.
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مشاريعنا

خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل 
مترو الدوحة: الخط االحمر الجنوبي

مشروع الطريق المداري الجديد – العقد 2
 CP01، C1، C2، C3 مشروع إنشاء مناطق األقسام

مشروع حديقة الشيراتون
مشروع مواقف سيارات  تحت األرض بمدينة لوسيل

مشروع منتجع جزيرة دهلك - إريتريا
مشروع محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ 
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السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل

1

2

قامت شركة سكك الحديد القطرية 
„الّريل“ بإنشاء مشروع خط السكك 
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 

ال ومرٍض للسكان  لتوفير نظام نقل فعَّ
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 . 

هذا ويتألف قطار النقل الخفيف من 
ثالثة خطوط تشغيل رئيسية )األصفر 

واألخضر واألرجواني( تضم 28 محطة 
)منها 17 محطة على سطح األرض و8 
محطات تحت األرض ومحطتان فوق 

سطح األرض ومحطة علوية(، جسر يمر 
فوق طريق الخور السريع و مستودع 

ومرافق الصيانة والتخزين والتشغيل 
باإلضافة إلى المسار التجريبي.

تم بناء أنفاق ومباني محطات خط 
السكك الحديدية الخفيفة على 

مرحلتين رئيسيتين :

تضم المرحلة األولى تصميم 
وبناء 7 محطات تحت األرض،     

و جسر فوق طريق الخور السريع 
وورشة صيانة ومستودع.

تضم المرحلة الثانية 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“.

مرافق الصيانة والتخزين 
والعمليات باإلضافة إلى مسار 

االختبار

1 مستودع

1 جسر

28 محطات

3 خطوط 
التشغيل 

الرئيسية

2020
موعد التسليم المتوقع 
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يعتبر عام 2017 األكثر إنتاجية بالنسبة 
للمشروع. حيث بلغت نسبة انجاز 

المشروع %62 مما يمثل ضعف ما تم 
انجازه في عامي 2015 و  2016 معًا. يسير 

المشروع وفًقا للجدول الزمني المحدد.

سلمت كيو دي في سي هذا العام 
معظم االشغال لشركة ألستوم، 

كما بدأت عملية االختبار والتشغيل 
التجريبي لمعظم المعدات التي تم 

تركيبها.

مستودع العمليات ومرافق الصيانة

يقع المستودع غرب طريق الخور 
السريع، حيث يتألف من 15 مبنى 
باإلضافة إلى العديد من المنشأت 

من بينها مبنى اإلدارة ومركز التحكم 
بالعمليات وأربعة مبان للصيانة ومبنى 
لتخزين المواد ومبنى تقني وآخر لألمن.

في 2017 تم إكمال األعمال اإلنشائية 
المدنية أما الواجهات الخارجية فقد 

شارفت على اإلنتهاء. مما يمثل 72% 
من أعمال تشييد المستودع. تم 

االلتزام بالمواعيد التي ُحدَدت ألصحاب 
المصلحة. كما بدأ العمل في أعمال 

الطرق المتبقية والجوانب التجميلية.

تم طلب شراء جميع معدات 
المستودع وتثبيت جزء منها بعد 

االنتهاء من اختبارات قبول المصنع 
.)FAT(

المحطات

تتنوع أنماط وتصاميم محطات خط 
السكك الحديدية الخفيفة الثمانية 

والعشرون, حيث تتصنف بين 
محطات داخل األنفاق الكبيرة  والتي 

تضم محالت للتسوق ومحطات على 
مستوى سطح األرض ذات مرافق 

صغيرة توفر غرًفا مريحة ومكيفة. 

المحطات السطحية

بلغت نسبة أعمال البناء 45% 
المتمثلة في تركيب أعمدة المظالت 

األولى وتسليم غرف محطات الكهرباء 
الفرعية )LPS( ومحطات السحب 

الفرعية )TPS( وأنظمة التحكم 
 2C2 الخاصة بالمرحلة )TCS( بالقطارات

إلى الستوم. أما المحطات البينية على 
الخط األصفر فقد بلغ اكتمال أعمالها 

.98%

محطات تحت األرض

بلغت نسبة أعمال البناء فيها 65%، 
باستثناء محطة اللؤلؤة، حيث بدأت 

أعمال الهندسة المدنية والتجهيز في 
2017 وستكتمل في منتصف 2019 

وفًقا للخطة.

تم تسليم جميع األشغال إلى شركة 
الستوم في موعدها المحدد والتي 

قامت بدورها بتركيب أبواب الحماية 
على األرصفة التي تفصل بين األرصفة 

والقطارات. 

التقدم المحرز في المشروع

بلغت نسبة انجاز 
المشروع %62 مما 

يمثل ضعف ما تم انجازه 
في عامي 2015 و  2016 معا

تم االلتزام بالمواعيد التي 
ُحدَدت ألصحاب المصلحة 

ألنجاز أعمال مستودع 
العمليات ومرافق الصيانة
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اكتملت أعمال هياكل الصلب لكافة 
أغطية المنافذ على مستوى الشوارع 

كما تم تركيب جزء من البالط على 
مستوى أرصفة المحطات، وقد تم أيضا 
تركيب نظام التبريد الصيفي المؤقت .

وقد ُسلمت في  2017 جميع معدات 
التجهيزات الميكانيكية والكهربائية 

والسباكة من بينها الساللم الكهربائية 
المتحركة. وبدأت في الفترة نفسها 
عمليات االختبارات والتشغيل على 

مستوى المحطات واألنفاق. 

مشروع األنظمة

يشمل مشروع األنظمة الذي تم انجاز 
% 26 منه وحدات اإلمداد الكهربائي 

وتهوية األنفاق والتحكم بالقطارات 
واإلشارات واالتصاالت وحلول أنظمة 
المراقبة التي تسمح بتشغيل الترام 

بفعالية وكفاءة وأمان. 

بدأ العمل في نظام االتصاالت والتحكم 
في 10 من مباني المستودع ، 8 محطات 

 تحت األرض ، 14 محطة أنفاق بينية 
و2 أنابيب تهوية وفي 9 محطات 

سطحية. كما بدأ العمل في نظام 

تهوية النفق في 6 محطات تحت 
األرض و 4 أنابيب تهوية. وتم تدشين 
 العمل في أنظمة التحكم البيئي في 
8 مباني المستودع و 2 أنابيب تهوية. 

وقد تم إكمال نسبة %100 من 
اختبارات قبول المصنع )FAT( الخاصة 
بأنظمة التحكم البيئي )ECS( كما تم 

تسليم %85 من المواد الخاصة بها.

%45
محطات فوق 
سطح األرض

 %72
المستودع 

%65
محطات تحت 

سطح األرض

%98
إنشاء التقاطع

%26
إنشاء األنظمة 

أعمال إنشاء المستودع

أعمال إنشاء األنظمة

%62
تقدم المشروع

يعتبر عام 2017 األكثر 
إنتاجية بالنسبة للمشروع.

سلمت كيو دي في سي 
هذ العام معظم االشغال 
لشركة الستوم، كما بدأت 
عملية االختبار والتشغيل 

التجريبي لمعظم 
المعدات التي تم تركيبها.

أعمال إنشاء محطات فوق 
سطح األرض

اكتملت أعمال تقاطع الخط 
األصفر تقريبا

أعمال إنشاء محطات تحت 
سطح األرض

بدء التجريب
والتشغيل األولي
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مترو الدوحة: الخط األحمر 
)RLS JV( الجنوبي

أأعمال تحت األرض 
وسط الدوحة من 

محطة مشيرب لمترو 
األنفاق إلى مطار حمد الدولي

“كيو دي في سي” هي الشريك الرئيسي في تنفيذ المشروع المشترك الذي يضم 
كاًل من شركة الدرويش القطرية للهندسة وشركة “جي إس” الكورية الجنوبية 

للهندسة والمقاوالت.
يتألف نطاق عقد تنفيذ مشروع الخط األحمر الجنوبي من تصميم وبناء خط 

سكة حديد مزدوج طوله 13.8 كيلومتر ، كما يشمل إنشاء 5 محطات مترو، بين 
محطة مترو مشيرب ومحطة مترو مطار حمد الدولي، ويتضمن المشروع كذلك 

تصميم وبناء 4 لوحات مفاتيح التحويلة و 4 مخارج طوارئ تحت األرض و 32 أنفاق 
الربط البيني.

يلتزم مشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي باستخدام التقينات العالمية 
والمبتكرة في مجاالت السالمة والجودة والتقنيات الفنية والتجارية وأساليب إدارة 

المشاريع من أجل تسليم مشروع “الخط األحمر الجنوبي” للعميل في الوقت 
المحدد وبالجودة المطلوبة وفي حدود الميزانية الموضوعة عالوة على إيالء 

معايير السالمة أولوية قصوى خالل مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.

32 كيلو متر من 
األنفاق

5 محطات تحت 
األرض

4 لوحات مفاتيح 
التحويلة

4 مخارج للطوارئ 
تحت األرض

تاريخ االنتهاء المتوقع عام 

2018
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التقدم المحرز في المشروع

تم تسليم كافة األنفاق 
)MSI( إلى إم إس أي

اكتملت جميع أعمال 
البطانة في انفاق العبور 

الـ 35 في عام 2017

اكتمال أعمال الحفر 
والبطانة الخرسانية 
لجميع أنفاق المترو

اكتمال جميع المنشات 
 AMB العلوية  لمحطات

AMEو AMDو

أعمال الهندسة المدنية

بعد تسليم المرحلة األولى من األنفاق 
بتاريخ 31 ديسمبر 2016، تم تسليم 

جميع األنفاق إلى إم إس أي )MSI( )نظام 
السكة الحديدية(. باإلضافة إلى ذلك، 
اكتملت األعمال المتبقية الخاصة 

بالممرات وأعمدة الساللم في األنفاق 
بين M10 ومحطة مشيرب بنسبة 

.100%

الممرات المتقاطعة

تم إكمال أعمال التبطين في الممرات 
المتقاطعة ال 35 ، ومنها M10 إلى 

محطة المطار الذي بدأ العمل فيها 
في أبريل 2017. كما انتهت االعمال بين 

M10 ومشيرب والخط األخضر بنسبة 
.100%

ممرات األنفاق

بعد انجاز أعمال هياكل المداخل 
الخرسانية لمحطات الدوحة الجديدة 

)AMB( والمطار )AMD( وعقبة بن نافع 
)AME(، فقد تم اكمال أعمال الحفريات 

والبطانة الخرسانية لألنفاق.

لوحات مفاتيح التحويلة

انتهت االعمال االنشائية في لوحات 
مفاتيح التحويلة ومن بينها M40 وام 
غويلينة )AMC( والخط األحمر والخط 

 M10/M11 ما عدا ، )OIN( األزرق و او اي إن
التي مازالت قيد اإلنشاء.

المحطات

اكتملت كافة أعمال الهيكل األساسي 
للمحطات AME, AMD, AMB بينما 

 AMC مازال العمل جاريا في محطات
والمنصورة.

مداخل الطوارئ

اكتملت في محطة مطار حمد الدولي 
)HIA1( الحوائط العازلة للماء والممرات 

على المستويات 1 و2 و3 و4 بنسبة 
%100 إلى جانب اكتمال ردم 40.000 م².

أما في HIA2 ، فقد تم وضع المواد 
العازلة لمنع تسرب المياه  في الجدران 
الخارجية والهياكل الداخلية، كما يجري 

العمل على مستوى المداخل.

فيما يتعلق بمخارج الطوارئ الغربية 
فقد اكتملت الحفريات في بداية السنة 

اما االعمال المتعلقة بالمراحل االولى 
والثانية لوضع المواد العازلة لمنع 

تسرب المياه في الجدران الخارجي قد 
بلغت %100 من التنفيذ. من المتوقع 

أن تكتمل اعمال الهياكل الداخلية 
ومستويات المداخل بحلول منتصف 

.2018
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بدأ أيًضا اختبار وتشغيل 
التجهيزات الميكانيكية 

والكهربائية والسباكة 
في الخط األحمر 

وتقدمت بشكل ملحوظ 
مما يسمح بتشغيل 

القطارات في 2018

األعمال الميكانيكية 
)MEP( والكهربائية والسباكة

أعمال الميكانيكية والكهربائية 
والسباكة في المحطات ولوحات 

مفاتيح التحويلة

    بلغت نسبة األعمال في نهاية 2017  
%60 في جميع المحطات ماعدا محطة 

الدوحة الجديدة التي بلغ التقدم فيها 
نسبة 98%.

    ُأنجزت األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في لوحات 

مفاتيح التحويلة M10/M11 وبدأت في 
.M104/M40

    بدأت األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في جميع 

مخارج الطوارئ في محطة المقدات 
HIA1 وHIA2 والغرب.

    كما تقدم سير أعمال التشغيل 
اآللي والتحكم و تركيب هيكل محطة 

الدوحة الجديدة التجريبية ،و يسير 
بشكل جيد في جميع المحطات 

األخرى.
    بدأ العمل في أنظمة النقل األفقية 
والرأسية في كافة المحطات إذ بلغت 

نسبة %50 في ديسمبر 2017.

األعمال الميكانيكية والكهربائية 
والسباكة داخل األنفاق

    اكتملت األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في محطات 
الخط األخضر بين مشيرب ومحطة 

الُخبيب، وعلى الخط األزرق بين 
محطتي ام غويلينة ورأس بو عبود، 

 M11/M10 وعلى الخط األحمر بين
ومحطة مطار الدوحة الدولي الجديد 

تيNDIA T1( 1(، وتم تسليم جميع 
.)MSI( األنفاق إلى

      اكتملت األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في جميع 

الممرات المتقاطعة.      
    تقدمت أعمال التحكم اآللي في 

جميع األنفاق.

اختبار وتشغيل التجهيزات 
الميكانيكية والكهربائية 

والسباكة       

    تم توصيل الطاقة الكهربائية 
لمحطة الدوحة الجديدة، والذي ساهم 

في بدء اختبار وتشغيل التجهيزات 
الميكانيكية والكهربائية والسباكة 

بنسبة %50. كما تم تشغيل اإلنارة 
ووحدات معالجة الهواء، بينما يجري 

اختبار نظام إنذار الحرائق في المحطة 
نفسها.

    وبدأ أيًضا اختبار وتشغيل التجهيزات 
الميكانيكية والكهربائية والسباكة 

في الخط األحمر وتقدمت بشكل 
ملحوظ مما يسمح بتشغيل القطارات 

في فبراير 2018. 

أعمال الهندسة المعمارية

تم تسليم 182 غرفة )%95( من جميع 
المحطات إلى ام اس اي )MSI( )شملت 

 .)AME و AMD و AMC و AMB محطات
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%100
الممرا ت

 المتقا طعة
 %100

قسم  األنفاق

%100
الممرا ت
 ا لبينية 

%60
األعمال الميكانيكية 

والكهربائية والسباكة 

%100
الهيكل الرئيسي

األعمال المدنية - تم تسليم 
MSI جميع األنفاق إلى

اكتمال الهيكل الرئيسي 
 AME و AMD و AMB لمحطات

األعمال المدنية - تم االنتهاء 
من جميع أعمال التبطين 

للممرات المتقاطعة

تقدم األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في جميع 
AMB المحطات باستثناء محطة

اإلنتهاء من أعمال الحفر و 
التبطين و الخرسانة في أنفاق 

المترو 

%50
 نظام النقل 

الرأسي واألفقي

%98
األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة

في
 المحطات

تقدم األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة- في 

AMB محطة

بدأ العمل في أنظمة النقل 
األفقية والرأسية في كافة 

المحطات

%100
األعمال الميكانيكية 
 والكهربائية والسباكة 

 في الممرات
 المتقاطعة

%100
األعمال الميكانيكية 
 والكهربائية والسباكة 

في األنفاق

تم تسليم األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة لجميع 

MSI األنفاق إلى

تقدم األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والسباكة في جميع 

الممرات المتقاطعة

%95
األعمال 

المعمارية
للغرف

 MSI تم تسليم 182 غرفة إلى
في جميع المحطات
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الطريق المداري الجديد – العقد الثاني 
)NOH2(

طريق سريع طوله 

47 كم من طريق 
سلوى باتجاه شمال 

مدينة لوسيل

10 مسارات 
للمركبات الخفيفة

4 مسارات مخصصة 
للشاحنات

8 تقاطعات

70 بناية بما في ذلك 6 معابر 
علوية و 30 جسرًا ومعبرًا 

سفليًا و 10 أنفاق بنظام الحفر 
والردم.

تاريخ االنتهاء المتوقع عام 

2018

يعد مشروع الطريق المداري الجديد  
العقد الثاني جزءًا من برنامج الطريق 
السريع التابع لهيئة األشغال العامة 

ويتكون من 4 عقود. حيث  ُمنح العقد 
الثاني للتحالف الذي يضم كاًل من 

شركة „كيو دي في سي )بنسبة  60 % (
وشركة بن عمران للتجارة والمقاوالت  

)بنسبة % 40 ( على أن يبدأ تنفيذ 
المشروع 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 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.

يتضمن المشروع  10 مسارات ) 5 منها  
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 
الطريق المخصص للمركبات الخفيفة 

باتجاه تقاطع التحويل رقم 12 في 
مدينة دخان.

 تشتمل محطة تبديل التقاطع 
رقم 4 على طول طريق دخان السريع 

على نفق يسمح بالوصول إلى محطات 
مترو الخط األخضروالمستودع 

المستقبلي لخط القطار.

ويعمل مشروع الطريق المداري 
الجديد العقد الثاني على ربط الطرق 

المحلية والطرق السريعة الموجودة 
عبر 8 تقاطعات مع أنواع مختلفة من 
المحطات المدنية التي تم تصميمها 

وبناؤها من ِقبل فريق المشروع. 

وتشمل هذه التقاطعات 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.
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التقدم المحرز في المشروع

تم االنتهاء من 
التصميم التفصيلي 

والموافقة عليه في عام 
2017

سيتم االنتهاء من 
معظم الهياكل في 

الربع األول من عام 2018

تقدمت أعمال الطرق 
بنجاح في عام 2017 ، 

من خالل إنشاء 35 كم 
من إجمالي 45 كم  من 

الطريق السريع

شهد عام 2017 زيادة كبيرة في مستوى 
اإلنتاجية المحققة والتقدم المحرز 

لتنفيذ المشروع. 

التصميم

اكتمل التصميم التفصيلي و اعتماده 
في 2017.

الهياكل اإلنشائية

سوف يتم انجاز معظم الهياكل 
اإلنشائية بحلول الربع األول من عام 

2018، عدا اثنين عند التقاطعين 
األول والثالث واللذان سوف يكتمالن  

بنهاية يونيو 2018، أي قبل الموعد 
المحدد بشهرين.

أي أنه في عام 2017:
    تم صب 119,000 متر مكعب 

من الخرسانة ، وقد بلغت الكمية 
اإلجمالية التي تم صبها منذ بداية 

المشروع 265,080 متر مكعب. 
    تم وضع هياكل إنشائية مسبقة 

الصب وصلت إلى 52,523 متر مكعب.

أعمال الطرق

شهدت أعمال الطرق تقدمًا جيدًا في 
عام 2016، من خالل إنشاء 35 كم من 

إجمالي 45 كم من الطريق السريع 
وبعبارة أخرى فقد تم خالل االثني عشر 

شهرًا األخيرة تنفيذ األنشطة التالية:

    تم حفر 6.8 مليون متر مكعب من 
جملة 7.2 مليون متر مكعب.

    تم ردم 6.8 مليون متر مكعب من 
جملة 7.2 مليون متر مكعب؛ و 1.5 

مليون متر مكعب من تربة الطرق من 
جملة 1.8. مليون متر مكعب.

   529,541 متر مكعب من الحصباء 
المخلوطة باإلسمنت )CBM( من جملة 

749,196 متر مكعب؛ 
    تم وضع  1,139,180 طًنا من األسفلت 

حيث بلغ اجمالي 1,850,242 طًنا منها.

ومن أجل زيادة مساحات العمل 
المتاحة في كافة أنحاء المشروع، 

فقد افتتح الفريق، 12 عملية تحويل 
جديدة للمرور، وأكمل 19 عملية تحويل 

للمرافق العامة في هذا العام، ووضع 
46,000 متر طولي من مياه الصرف 

الصحي المَعاَلجة باإلضافة إلى 18,500 
متر طولي من خطوط أنابيب الصرف 

الصحي بشكل عام.

قامت هيئة األشغال العامة في أبريل 
2017 بافتتاح جزئي ل 18 كيلومتًرا 

تقريًبا من الطريق السريع يربط شمال 
طريق سلوى إلى طريق دخان ، هذا وقد 
دشنت الهيئة في 20 يوليو من نفس 

السنة المرحلة األولى من الطريق 
المداري الجديد وممر الشاحنات.

ستوفر شبكة الطرق اإلضافية مسارات 
بديلة تتتجنب المرور بمدينة الدوحة 

مما يقلل من االختناقات المرورية 
الحالية.
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 7.2 م 3
من أعمال الردم

1,850,242 طن
من أعمال األسفلت

30,381  متر طولي
من خط أنابيب الصرف الصحي

 1,819,362م 3 
من تربة بعد الردم

70
عملية تحويلية

للمرافق العامة الحالية

 325,800
من الكابالت الكهربائية

7.2 م 3
من أعمال الحفر

749,196 م 3
من مادة الحصباء

المخلوطة باإلسمنت

99,762  متر طولي
من أنابيب مياه الصرف الصحي 

المعاَلجة

توفير وصواًل آمًنا ومباشًرا
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C3 و C2 و C1 و CP01 مشروع إنشاء أقسام

الطريق A12 بطول 
1.6كم

تقاطع بطول 450 
متًرا

تقاطع بطول 550 
متًرا 

4 محطات فرعية )11 بطاقة 
بكيلو فولت(

فازت كيو دي في سي بتنفيذ مشروع 
إنشاء أقسام  CP01 المكون من 

األقسام C1-C2-C3 في مدينة لوسيل، 
والذي يتألف من إنشاء أعمال الطرق 

والخدمات المرتبطة بها لثالثة مناطق 
 ،C3 و C2 و C1 أعمال منفصلة وهي و

 C1 إذ يصل طول الطريق في المنطقة
إلى 1,6 كيلومتًرا تقريًبا وفي المنطقة 
C2 إلى 450 متًرا طولًيا وفي المنطقة 
C3 إلى 550 متًرا طولًيا. كما يتضمن 

المشروع أيًضا تصميم وبناء  4 محطات 
فرعية بطاقة تصل إلى 11 كيلو فولت 

.C1 بالقرب من منطقة العمل

يمتد القسم C1 بمحاذاة منطقة 
 A12 المارينا ويتألف من الطريق

وتقاطعات الطرق وتقسيمات الطرق 
المتعامدة التي تمّكن من الوصول إلى 

 C2 قطع األراضي المجاورة. أما القسم
فيقع في الطرف الشمالي لمنطقة 

المارينا ويتألف من تقاطع واحد. 

في عام 2017 تم تسليم المشروع 
جزيًئا لشركة لوسيل للتطوير العقاري 

.)LREDC(
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مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

48 سلًما متحركا

60 ممًرا متحرًكا

ممر مكيف للمشاة

3 محطات فرعية 
)جهد 11 كيلو فولت( 

1 مبنى كيوتل

16 مصعًدا

2240 مكاًنا 
لوقوف السيارات

تم تسليم موقف سيارات 
مارينا 3 وإدارته عن طريق “كيو 

دي في سي” مواقف قطر

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. و تعتبر مواقف 
السيارات اول مشروع البنية التحتية 

المكتملة في هذه المدينة الجديدة. 
وقد تم اختيار موقع مواقف سيارات 

مدينة لوسيل بعناية و تم تزويدها 
بالمساحات الطبيعية الجميلة في 

األماكن التي من المتوقع أن تستقبل 
أعدادًا كبيرة من الزوار.
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يشتمل المشروع على ما يلى:

     تصميم وبناء أربعة مواقف سيارات 
تحت األرض، يتكون كل واحد منها من 

ثالثة طوابق ؛

     يستوعب كل موقف 560 سيارة ؛

     تخصيص أربعة مساحات لذوي 

االحتياجات الخاصة في كل طابق ؛

     تخصيص ممر مكّيف الهواء 
للمشاة: 60 مشاية متحركة، و 48 سلمًا 

متحركًا، و 16 مصعدًا ؛

     بناء )أعمال الهندسة المدنية( أربع 
محطات فرعية ؛

     أعمال تجميل في مواقف السيارات 
تغطي مساحة حوالي 50.000 متر مربع.
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مشروع حديقة الشيراتون

1 محطة فرعية رئيسية )جهد 
6 كيلو فولت/ 11 كيلو فولت(

7 هكتار من الحدائق 

مواقف السيارات 
تحت األرض ذات 4 

مستويات 

2600 مكاًنا 
لوقوف السيارات

تم تسليم المشروع إلى 

العميل في عام 2016

يتمثل مشروع حديقة الشيراتون 
من تصميم وبناء حديقة عامة 

وكبيرة أمام فندق الشيراتون، تقع 
في قلب الخليج الغربي ومنطقة 

األعمال الجديدة في مدينة الدوحة، 
ويمكن االستفادة منها في استضافة 

المناسبات والفعاليات الخاصة مثل 
الحفالت الموسيقية والمهرجانات.

يشمل المشروع ما يلي:

    إنشاء حديقة عامة مساحتها 
7 هكتارات تتميز بالمسطحات 

والنوافير المائية والمزارع النباتية 
واألشجار والممرات المصنوعة من 

الجرانيت وغير ذلك. كما تضم الحديقة 
كافة وسائل الراحة والترفيه مثل 

مناطق أللعاب األطفال والعديد من 
المطاعم والمقاهي ؛

     أربعة طوابق لموقف السيارات 
 تحت األرض يتسع لحوالي 2,600 

سيارة ؛

     إنشاء محطة كهرباء رئيسية 
بسعة 66 كيلو فولت / ومحطة 

كهرباء فرعية بسعة 11 كيلو فولت.



التقرير السنوي - 2017

 0049



التقرير السنوي - 2017

00500050

محطة الضخ 70 و خطوط الضخ

 680.000 متر مكعب 
في اليوم

غرفة الشاشات 

محطة الضخ والدفع

محطة الضخ والرفع

إدارة أنظمة الطاقة والتحكم

45 كلم انابيب حديدية ذات 
ثخانة قدرها 1600 ملم

تم تسليم المشروع إلى 

العميل في عام 2014

كونها أكبر مرفق ضخ مياه صرف 
صحي في منطقة الشرق األوسط 

بقدرات حالية 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 في مجال معالجة المياه 
داخل دولة قطر.
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وقد اشتمل عقد المشروع 
المتكامل على تنفيذ مهام تصميم 

وبناء واختبار وبدء تشغيل غرفة 
الشاشات ومحطة الضخ والرفع 
ومحطة الضخ والّدفع باإلضافة 

إلى إدارة أنظمة الطاقة والتحكم. 
وباإلضافة إلى ذلك، تم وضع أنابيب 

حديدية قابلة للسحب ذات ثخانة 

قدرها  1600 ملم  على مسافة  45 
كيلو متر في العاصمة الدوحة كجزء 

من المشروع.

في 7 سبتمبر  2014 استلمت 
هيئة األشغال العامة رسمًيا مرافق 

محطة الضخ  70 التي تقع في 
شمال الدوحة.
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منتجع جزيرة دهلك – إريتريا

2 فيال مع مسبح

47 منزل من 
طابق واحد

الطرق ومرافق 
الشبكة ومساحات 

خضراء

1 نادي اجتماعي

1 مهبط طائرات 
مروحية

1 رصيف قوارب

1 محطة تحلية 
مياه

 2011
تاريخ االنتهاء من المشروع

تم تمديد عقد خدمة إدارة مرافق 

المشروع حتى أكتوبر  2018

يعتبر هذا المشروع أول مشروع انجزته 
كيو دي في سي خارج دولة قطر. حيث 
قامت كيو دي في سي بتصميم وبناء 

المرافق التالية : 

     فلتان بحمام سباحة،

    47 منزاًل من طابق واحد،

     نادي اجتماعي،

     مقر إقامة للعاملين ومطبخ 
ومغسلة،

     طرق وشبكة مرافق ومساحات 
خضراء،

     مهبط طائرات مروحية ورصيف 
قوارب،

     محطة تحلية للمياه،

ع العمال.      تنظيم وإدارة مجمَّ

وبعد تسليم المشروع إلى العميل 
وبناًء على طلب من العميل، ظلت 
شركة „كيو دي في سي“ متواجدة 

في موقع المشروع ألداء خدمة إدارة 
المرافق للمشروع. وتم تمديد العقد 

إلى شهر أكتوبر 2018 
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البيانات المالية

.1.3

.2.3

.3.3

بيان المركز المالي الموحد
البيان الموحد لألرباح والخسائر
البيان الموحد للتدفق النقدي
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الموجودات اإليرادات النفقات األرباح

20172016

صافي المبلغصافي المبلغاإلهالك المتراكمإجمالي المبلغ

الموجودات غير المتداولة

681,039408,771272,268395,621العقارات والمعدات

103,795103,79565,457االستقطاعات المحتجزة

1,2871,287635االستثمارات في المشاريع المشتركة 

الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي 
86,85486,85462,323الباطن

872,975408,771464,204524,036إجمالي الموجودات غير المتداولة

بيان المركز المالي الموحد
بتاريخ 31 ديسمبر 2017

)باأللف ريال قطري(

الموجودات المتداولة

20,17820,17832,241المخزون

الدفعات المقدمة للموردين  ومقاولي 
119,995119,995169,361الباطن

16,91816,981116,194االستقطاعات المحتجزة

1,913,4081,913,4081,475,466أعمال اإلنشاء قيد التنفيذ

172,974172,974130,329المستحقات من األطراف المتعلقة 

321,552321,552523,150الذمم المدينة  والمدفوعات المقدمة

576,513576,513331,495النقد والنقد المعادل  

الموجودات المصنفة كموجودات  
-19,72319,723محتفظ بها للبيع

3,161,2612,778,236-3,161,261إجمالي الموجودات المتداولة

4,034,236408,7713,625,4653,302,272إجمالي الموجودات
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حقوق الملكية والمطلوبات

20172016

حقوق الملكية

77,00077,00077,000رأس المال المساهم

38,50038,50038,500االحتياطي القانوني

103,049103,04987,721األرباح المحتجزة

)2,586(--احتياطي التحوط 

218,549218,549200,635إجمالي حقوق الملكية

بيان المركز المالي الموحد
بتاريخ 31 ديسمبر 2017

)باأللف ريال قطري(

المطلوبات المتداولة

108,755108,75573,828االستقطاعات مستحقة الدفع 

1,549,3721,549,3721,593,995الذمم الدائنة والمستحقات

253,281253,281279,016التمويل والقروض

299,019299,019124,538مستحقات األطراف المتعلقة

6,5416,5419,382مخصصات ضمان العقود

2,586--القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

2,0452,0451,155مطلوبات ضريبة الدخل

مطلوبات مرتبطة مباشرة 
بالموجودات  المصنفة كمحتفظ بها 

للبيع
13,03113,031-

2,232,0442,232,0442,084,500إجمالي المطلوبات المتداولة

3,406,9163,406,9163,101,637إجمالي المطلوبات

3,625,4653,625,4653,302,272إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة

835,166835,166578,078 الدفعات المقدمة من العمالء  

49,06549,06540,524االستقطاعات مستحقة الدفع

220,667220,667348,333التمويل والقروض

20,61420,6145,942مخصصات ضمان العقود

49,36046,36044,260مزايا نهاية الخدمة للموظفين

1,174,8721,174,8721,017,137إجمالي المطلوبات غير المتداولة



التقرير السنوي - 2017

0058

20172016

الدخل

3,182,5223,289,824إيرادات العقود

237,428523,180إيرادات إضافية من العقود األخرى

)3,541,788()3,245,177(التكلفة المباشرة

210,772271,216إجمالي األرباح 

البيان الموحد 
لألرباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

)باأللف ريال قطري(

93,650104,486صافي اإليرادات األخرى 

652287حصة النتائج في المشاريع المشتركة 

)315,552()255,653(لمصروفات العامة واإلدارية  

)14,426()26,848(مصروفات التمويل

)11,900()7,245(خسارة السنة من العمليات المتوقفة

)1,155()2,045(رسوم ضريبة الدخل 

2,0451,155ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك األجنبي  

15,32834,112صافي األرباح للسنة

15,32834,112صافي األرباح قبل الضرائب
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 البيان الموحد 
للتدفق النقدي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017  
)باأللف ريال قطري(

20172016

15,32834,112صافي األرباح للسنة 

114,418147,737اإلهالك

20,93555,635خسارة / )ربح( بيع العقارات والمعدات

)287()652(حصة النتائج في المشاريع المشتركة

499)2,432(مخصصات المواد بطيئة االستهالك

)17,279(11,831مخصصات ضمان العقود

15,54414,511مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

174,972234,928الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

)86,478()37,358(شراء العقارات والمعدات

13,38023,978متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات

)62,500()23,978(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار  

309,648365,000إيرادات التمويل والقروض        

)166,667()463,049(دفعات سداد التمويل والقروض

198,333)153,401(صافي النقد )المستخدم في( /  الناتج عن أنشطة التمويل 

331,495248,498النقد والبنود المماثلة للنقد - في بداية العام

-)1,050(النقد و رصيد البنك من العمليات  المتوقفة

576,513331,495النقد والبنود المماثلة للنقد - في نهاية العام

)287,764(248,475التغيرات في رأس المال العامل

)52,836(423,447صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية  

246,06882,997صافي زيادة النقد والنقد المعادل
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