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EDITORIAL

“When we look back in 2009, the global economy was still in
recession and we all witnessed projects being slowed down,
frozen or even cancelled all around the world and also within
the Gulf Area. However, Qatar achieved to get through those
troubled times; consequently our Company indeed pursued
and amplified its growth momentum, being recognized as
a key Design and Construction Company in Qatar, offering
stability to its shareholders and secured activity to its suppliers
and subcontractors.
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Our Company pursued
and amplified its growth
momentum, being recognized
as a key design and construction
Company in Qatar.

Despite the prevailing macroeconomic uncertainties in 2009,
our consolidated turnover reached 1,059 million Qatari Riyals, in
line with our business plan in 2008, while our net profit after tax
as a percentage of revenues continued to grow, rising to 5.8 %
of revenue. In parallel, our cash flow position has continued to
improve, reaching 171 million Qatari Riyals at year-end.
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Our strategic position based on Qatar development policy was still
proven right: focused on developing and successfully delivering
essential projects in response in particular to the growing need
for new infrastructures, relying on the valuable assets brought by
our shareholders: Qatari Diar, experienced in real estate project
development and Vinci Construction Grands Projets, recognized
for its know-how, innovative technologies and management in the
construction industry.
Our dynamism even enabled us to engage 701 new employees
in 2009, mainly local and junior staff to go on with our policy of
training and building from now tomorrow’s management of
QDVC. The high standard of our corporate management was also
recently recognized by an international certification body which
awarded QDVC with the ISO 9001:2008, ILO-OSH:2001, and ISO
14001:2004 certifications, affirming its adherence and compliance
to the best standards of quality, occupational health and safety,
and environment.

Pursuing a controlled growth strategy aimed at generating reliable
earnings, 2010 will be a challenging year for us, with in particular
the -expected soon- of the work at the mega project Qatar Bahrain
Causeway, Lusail City – including our Car Parks and Light Railway
Transit System projects. Also ongoing PS70 Doha North Sewage
Pumping Station works going on, Dahlak Island resort project
taking its final shape in Eritrea, and other challenges in Qatar and
abroad.

On a more global stage, we welcome the new
partnership between Qatari Diar and Vinci
that was signed in January 2010. Qatari
Diar exchanged Cegelec with an equity
holding in Vinci. Qatari Diar became the
second largest shareholder of Vinci after
its employees. Of course, we believe that
this new proof of confidence between both
groups should reinforce QDVC’s development
in the future.”

Gérald Mille, CEO.

COMPANY PROFILE

KEY FIGURES

1,059
TURNOVER (in million Qatari Riyals)

QDVC is a Qatari Shareholding Company incorporated under
the Law of Qatar
The Company received Commercial Registration in April 2007

171
NET CASH (in million Qatari Riyals)

The percentage held by each shareholder of the company are
as follows:

6

¬ 51% by Qatari Diar Real Estate Investment Company,
incorporated in Qatar and acting as the Qatari partner
¬ 49% by Vinci Construction Grands Projets, incorporated in
France and acting as the Non-Qatari Partner
The scope of the company is general contracting and
construction work, along with any associated services related
to large selected Design and Build projects, either public or
private for which it can bring clear and strong added value

OUR MISSION
QDVC aims to create a profitable regional construction company
based on international standards that will be valued by
our customers:
Develop engineering and construction services for major
development projects
Develop a highly skilled and competitive professional team
that will benefit from the transfer of knowledge
Expand the activity in Qatar and abroad, which have been
selected by the board of directors
Seek the input of local Qatari and also regional resources
Support to the growth of the Construction sector in Qatar

1,051
TOTAL WORKFORCE
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OUR RESPONSIBILITIES

OUR WORK SITES
Barhain
Manama

QATAR BAHRAIN CAUSEWAY
Askar

Client QBC Foundation
Phase 2
25% QDVC

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

Ras Laffan

Safety first is definitely our motto. The goal of QDVC’s prevention
policy is zero accidents at its worksites and during travel.
This priority goal is pursued through a wide range of actions
and initiatives spanning reception procedures at worksites,
training to address specific risks, analysis of accidents,
enhancing skills, sharing knowledge and experience.
Our staff and management are especially focused on this issue.
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Our unremitting efforts were rewarded in 2009 by an internationally
recognized certification body, AFNOR, which awarded QDVC
by three sector-leading certifications: quality management
systems ISO 9001:2008, environmental management systems
ISO 14001:2004, and ILO-OSH:2001, “Guidelines on occupational
safety and health management systems”, a management tool
developed by the International Labour Office. These guidelines
enable QDVC to tackle occupational safety and health challenges
continuously and to build effective responses into dynamic
management strategies.

Client: Ashghal
40% QDVC

Dukhan

Doha

To support its growth and the ongoing challenges, QDVC
implements an active recruitment policy (701 new employees
joined the company in 2009).
The challenge is to take a more proactive and more coordinated
approach. Therefore QDVC is working on accelerating and
expanding initiatives aimed at attracting more Qatar and
regional young graduates (welcoming internships, partnerships
with local schools and universities, etc.). QDVC will also
be part of 2010’s Qatar Career Fair – from 14th to 18th of
March - with a stand showing the occupations and know-how
experience we display on the work sites.

Al Wakra

Umm Bab

Qatar

LUSAIL CITY
4 Car Parks Phase 2B, 100% QDVC
LRT Phase 2A, 100% QDVC

SHERATON PARK PROJECT
Phase 1
100% QDVC

Saudi Arabia

Waste management and preventing pollution are also at stake.
QDVC’s ambition is to reduce the production of waste at source
and to optimize its management, performing selective sorting
and implementing procedures to ensure the traceability of waste.
QDVC is also pursuing a wide variety of pollution prevention
measures on its worksites.

OUR SOCIAL RESPONSIBILITIES

PS70 DOHA NORTH SEWAGE
PUMPING STATION

UAE

Sudan

Red Sea
Yemen

Eritrea
Asmera

Dahlak Island

ERITREA DAHLAK
ISLAND RESORT
Client: Qatari Diar
100% QDVC

Ethiopia
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CONSOLIDATED IFRS BALANCE SHEET
Consolidated IFRS Balance Sheet as of 31 December 2009		

CONSOLIDATED IFRS BALANCE SHEET
(in thousands of Qatari Riyals)

ASSETS
Gross amount

2008

Amort. Prov.

Net amount

525

125

400

121

84,122

12,728

71,394

44,124

660

1,976

72,454

46,221

660

Non current deferred tax assets
Total non-current assets

2008

Share capital

7,594

2,200

Legal reserve

1,084

0

0

-1,695

61,253

12,492

69,931

12,997

69,931

12,997

4,969

1,262

4,969

1,262

99,381

27,221

187,317

64,363

8,172

1,305

Equity

Goodwill
Other non-current financial assets

2009

Net amount

Non-Current Assets

Property, plant and equipment

85,307

12,853

Share premium account
Consolidated reserves (retained earnings)
Net profit for the period
Interim dividend
Equity attributable to equity holders of the parent
Minority interest

Current Assets

Total equity
Inventories and work in progress
Trade receivables and related accounts
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Other operating receivables
Other current assets

(in thousands of Qatari Riyals)

EQUITY AND LIABILITIES
2009

Intangible assets

Consolidated IFRS Balance Sheet as of 31 December 2009			

5,834

5,834

6,637

222,959

40,285

2,819

2,819

5,218

238,743

238,743

73,557

225,502

2,542

Current tax assets

Non-Current Liabilities
Retirement and other employee benefit obligations
Non-current provisions
Other non-current liabilities
Non current deferred tax liabilities

Current deferred tax assets

Total non-current liabilities

Cash management financial assets
Cash and cash equivalents

150,095

Total current assets

622,993

TOTAL ASSETS

708,300

150,095

30,704

Current Liabilities

2,542

620,451

156,401

Current provisions

15,395

692,905

202,622

Trade payables
Current tax payables
Dividend Payables
Current borrowings

99,109

Other current payables

224,025

95,474

Total current liabilities

618,005

188,363

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

692,905

202,622

11

CONSOLIDATED IFRS INCOME STATEMENT

CONSOLIDATED IFRS CASH FLOW STATEMENT

Consolidated IFRS Income Statement as of 31 December 2009		

IFRS Consolidated Financial Statement as of 31 December 2009		

2009

2008

1,058,835

304,999

16,984

1,377

Operating income

1,075,819

306,376

Purchases

(196,521)

(37,426)

Share-based payment expense

Sub-contracting and other external expense

(576,039)

(165,909)

Employment cost

(110,323)

(37,469)

(1,600)

(3,852)

Other operating income and expenses

(86,523)

(40,188)

Net amortisation, depreciation, and provision

(44,218)

(2,940)

(1,600)

18,593

5.72%

6.10%

Revenue
Revenue from ancillary activities

Taxes and levies

Operating profit from ordinary activities
(% of revenue)
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(in thousands of Qatari Riyals)

2009

2008

Net profit for the period (including minority interest)

61,253

12,492

Net amortisation and depreciation expense

44,218

2,863

Net provision expense

(1,600)

(3,852)

Cash flows from operations before tax and financing costs

109,178

16,564

Changes in working capital requirement
from operations

(14,126)

54,900

Gain or loss on disposals of fixed assets
Share of profit or loss in associates
Cost of net financial debt
Current and deferred tax expense

Changes in current provisions

Share-based payment expense

Income taxes paid

Share of loss of associates

Net interest paid

Operating profit
(% of revenue)

60,594

18,593

5.72%

6.10%

659

(6,101)

Other operating income and expenses
Net amortisation, depreciation, and provision
Cost of net financial debt
Other financial income and expense

Net cash flows from investing activities

Net effect of changes in scope of consolidation

Net profit for the period

Dividends received from asssociates and
unconsolidated entities

12,492

(1,305)

I

Purchases of property, plant and equipment,
and intangible assets
Proceeds from sales of property, plant and equipment,
and intangible assets
Purchases of shares in subsidiaries & associates
(consolidated or not)
Proceeds from sales of shares in subsidiaries
and associates (consolidated or not)

Income tax expense
61,253

(in thousands of Qatari Riyals)

93,747

71,464

(70,451)

(45,765)

(70,451)

(45,765)

Changes in other non-current financial assets

Minority interest
Net profit attributable to equity holders of the parent

61,253
(% of revenue)

12,492

Net cash flows from investing activities

4.10%

Minority interest in share capital increases of subsidiaries

II

Dividends paid by QDVC Q.S.C

(3,014)

Changes in loans and other financial debts

99,109

Change in cash management assets
Net cash flows from investing activities
Net change in cash and cash equivalents
Net cash at beginning of the year

III

96,096

I+II+III

119,391

25,699

30,704

5,005

150,095

30,704

150,095

30,704

Effect of changes in foreign exchange rates
Net cash at end of the period
Cash management financial assets
Other current and non-current financial debts (without overdraft)
Net financial surplus at end of the period
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OUR CHALLENGES FOR 2010

In 2010, QDVC will aim at consolidating its growth and securing
reliable, predictable performance. We will be working relentlessly
to improve our fundamentals, to consolidate and deploy our
expertise and management system since our overall performance
depends on the quality of our methods, production facilities,
our way of doing things, and of doing them well - with the ambition
to become a leader in the construction industry in Qatar, where
we want to strengthen our presence and support our customers
with solutions that are tailored to their needs.
We will do this by pursuing and refining our development
strategy and policies, combining organic growth and recruitment
to complete our range of expertise, resources, create value
and name recognition.
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QDVC will aim at consolidating
its growth and securing reliable,
predictable performance.
We will be working relentlessly to
improve our fundamentals,
to consolidate and
deploy our expertise and
management system.

Our goal remains to undertake as much as possible the
ECI approach (early contractor involvement) under Design & Build
Contracts. With the increasingly large and complex projects, we
will go on with building up the in-house engineering capacity and
increase the plant and equipment owned directly by QDVC.
QDVC has not only economic targets but also a human project:
the first and most exciting challenge facing our Company is to
recruit and train in particular Qatari and regional employees.
Initiatives have been launched to that end, to develop their skills,
and to share with them our company culture and our management
model, which combines individual creativity and collective energy.
The trends underpinning this policy remain strong. The still
growing demand in Qatar for infrastructures, public facilities
and buildings give added relevance to QDVC’s activities and
model: a strong and reliable construction company with our
genuine culture, our local and international staff and workforce,
our own equipment and facilities.

2010 التحديات التي �ستواجهنا يف عام

 إلى تعزيز النمو الذي حققته وتدعيم ثباتها2010 تطمح كيو دي في سي في عام
، وسوف نعمل بال هوادة لتحسين أصولنا.وقدرتها على التنبؤ بأداء مستقر
ولتطوير خبراتنا ونظم ادارتنا ذلك ألن أدائنا العام معتمد على قوة نهجنا
ومرافقنا اإلنتاجية وأسلوب ودقة إنجازنا إضافة إلى الطموح في أن نصبح رواد
 حيث نرغب بتقوية حضورنا ودعم عمالئنا عبر تقديم،صناعة اإلنشاءات في قطر
.حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم
وسوف ننجز ذلك من خالل متابعة وتحسين استراتيجية وسياسات التطوير
الخاصة بدمج النمو مع متابعة التوظيف بما يكفل استكمال خبراتنا ومواردنا
.ويخلق قيمة وسمعة طيبة لنا
)ECI (ويبقى هدفنا هو االلتزام قدر اإلمكان بتنفيذ نهج اإلشراك المبكر للمقاول
 ومع تزايد المشاريع الكبيرة والمعقدة سوف نقوم.في عقود التصميم والبناء
بتأسيس كفاءات هندسية ضمن الشركة وبزيادة المنشآت والمعدات المملوكة
.لها بشكل مباشر
وتمتلك كيو دي في سي مشروعًا إنسانيًا إلى جانب أهدافها االقتصادية إذ
 وقد،يبرز التحدي األول في توظيف وتدريب الموظفين القطريين والخليجيين
تم إطالق مبادرات بهذا الغرض لتطوير مهاراتهم ومشاركتهم ثقافة شركتنا
.وأسلوب إدارتنا والتي تجمع بين اإلبداع الفردي والنشاط الجماعي
 فالطلب المستمر في قطر.وتعزز التوجهات الحالية تلك السياسة بشكل قوي
على العاملين في مجال البنية التحتية والمرافق العامة والمباني يدعم األنشطة
 وهي الشركة القوية الموثوقة.والخطط التي تعتمدها كيو دي في سي
التي تمتلك ثقافة أصيلة وكوادر وقوى عاملة محلية وعالمية ومعدات ومرافق
.تمتلكها بشكل كامل

 إلى2010 تطمح كيو دي في سي في عام
تعزيز النمو الذي حققته وتدعيم ثباتها
.وقدرتها على التنبؤ بأداء مستقر
وسوف نعمل باجتهاد منقطع النظير
،وبال هوادة لدعم وتحسين أصولنا
.ولتطوير خبراتنا ونظم ادارتنا
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بيان الدخل املوحد
)بآالف الرياالت القطرية(

البيانات املالية املوحدة
بيان الدخل الموحد للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2009

		

حسب المعايير الدولية التقارير المالية

بيان التدفقات النقدية

2009

2008

اإليرادات

1,058,835

304,999

صافي الربح للفترة (بما فيها حقوق األقلية)

عائدات من أنشطة متعلقة

16,984

1,377

صافي مصروف انخفاض القيمة واالستهالك

44,218

إيرادات تشغيلية

1,075,819

306,376

مشتريات

صافي مصاريف المخصصات

()1,600

()196,521

()37,426

مصاريف الدفعات على أساس السهم

المقاولة الفرعية والنفقات األخرى

()576,039

()165,909

ربح أو خسارة الناتجة عن استبعاد أصول ثابتة

تكاليف الموظفين

()110,323

()37,469

حصة الربح أو الخسارة في شركات زميلة

ضرائب ورسوم

()1,600

()3,852

تكلفة صافي الديون المالية

نفقات وإيرادات تشغيلية أخرى

()86,523

()40,188

ضريبة دخل مؤجلة وحالية

صافي مصاريف انخفاض القيمة واالستهالك والمخصصات

()44,218

()2,940

ربح التشغيل من األنشطة اإلعتيادية

()1,600

18,593

%5.72

%6.10

( ٪من اإليردات)
الدفعات على أساس األسهم

2009

2008

61,253

12,492
2,863
()3,852

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل خصم الضريبة
وتكاليف التمويل

109,178

16,564

التغيرات في احتياجات رأس المال العامل من األنشطة التشغيلية

()14,126

54,900

التغيرات في المخصصات المتداولة
ضريبة الدخل المدفوعة

الحصة في خسائر شركات زميلة
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)بآالف الرياالت القطرية(

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009

		

()1,305

صافي تكاليف التمويل المدفوعة

ربح التشغيل
( ٪من اإليردات)

60,594

18,593

%5.72

%6.10

تكلفة إجمالي الديون المالية

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

93,747

شراء عقارات ،وآالت ومعدات وأصول غير ملموسة

()70,451

71,464
()45,765

المتحصل من بيع عقارات ،وآالت ومعدات وأصول غير ملموسة

الدخل الناتج عن األصول المالية وشبه النقد

شراء أسهم في شركات تابعة وشركات زميلة (متضمنة في البيانات
المالية الموحدة أو ال)

نفقات صافي الدين المالي
نفقات وإيرادات مالية أخرى

659

()6,101

مصاريف ضريبة الدخل
صافي الربح للفترة

61,253

12,492

حقوق األقلية
صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

61,253
( ٪من اإليردات)

المتحصل من بيع أسهم في شركات تابعة وشركات زميلة (متضمنة في
البيانات المالية الموحدة أو ال)
صافي تأثير التغيرات طريقة توحيد البيانات المالية
توزيعات أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة أو هيئات غير متضمنة في
البيانات المالية الموحدة
التغيرات في القروض والديون المالية األخرى

12,492

صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

4.10٪

حقوق األقلية في زيادة رأس المال للشركات التابعة

I

()70,451

توزيعات أرباح أسهم مدفوعة من قبل كيو دي في سي (ش.م.ق)

()3,014

التغيرات في القروض والديون المالية األخرى

99,109

()45,765

التغير في أصول إدارة النقد
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

II

96,096

صافي التغير في النقد وشبه النقد

I+II+III

119,391

25,699

30,704

5,005

صافي النقد في بداية العام
تأثير تغيرات أسعار الصرف للعمالت األجنبية
صافي النقد في نهاية الفترة

150,095

30,704

األصول المالية إلدارة النقد
ديون مالية متداولة وغير متداولة (عدا حسابات الجاري مدين)
صافي الفائض القابل للتوظيف في نهاية الفترة المالي

150,095

30,704
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بيان املركز املايل

بيان املركز املايل
)بآالف الرياالت القطرية(

		
بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2009

الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
2009
المبلغ اإلجمالي

اإلطفاء

2008
المبلغ الصافي

حقوق الملكية
525

125

400

121

الشهرة

رأس المال

7,594

2,200

احتياطي قانوني

1,084

0

عالوة اإلصدار

عقارات ،ومصنع ومعدات

84,122

موجودات مالية أخرى  -غير متداولة

60

12,728

71,394

44,124

عالوة اإلصدار

0

1,695-

660

1,976

صافي الربح للفترة المبينة

61,253

12,492

الضريبة المؤجلة  -غير المتداولة
إجمالي الموجودات غير المتداولة

2009

2008

المبلغ الصافي

الموجودات غير المتداولة
موجودات غير ملموسة

)بآالف الرياالت القطرية(

		
بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2009

توزيعات أرباح مرحلية
85,307

12,853

72,454

46,221

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

69,931

12,997

حقوق األقلية
إجمالي حقوق الملكية

الموجودات المتداولة

10

المخزون وأعمال قيد التنفيذ

5,834

الذمم التجارية وأرصدة مدينة أخرى

225,502

مستحقات تشغيل أخرى

2,819

2,819

موجودات متداولة أخرى

238,743

238,743

2,542

5,834

6,637

222,959

40,285
5,218
73,557

ضريبة  -متداولة

المطلوبات غير المتداولة
مكافآت نهاية خدمة ومستحقات أخرى للموظفين

أصول مالية ألغراض إدارة النقد

4,969

1,262

مخصصات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة أخرى
مطلوبات ضرائب مؤجلة غير متداولة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

ضريبة مؤجلة  -متداولة

69,931

12,997

4,969

1,262

المطلوبات المتداولة

النقد وشبه النقد

150,095

إجمالي الموجودات المتداولة

622,993

2,542

إجمالي الموجودات

708,300

15,395

150,095

30,704

مخصصات متداولة

99,381

27,221

620,451

156,401

ذمم تجارية دائنة

187,317

64,363

ضرائب متداولة مستحقة الدفع

8,172

1,305

692,905

202,622

توزيعات ارباح مستحقة الدفع
ديون متداولة

99,109

ذمم دائنة أخرى

224,025

95,474

إجمالي المطلوبات المتداولة

618,005

188,363

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

692,905

202,622
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مواقع العمل

م�سئولياتنا

البحرين
املنامة

ج�رس قطر البحرين

ال�سالمة ،ال�صحة والبيئة
“السالمة أوالً” هو شعارنا بالتأكيد .حيث تهدف السياسة الوقائية لشركة كيو
دي في سي إلي “صفر حوادث” في مواقع عملها وخالل السفر.
ونسعى لتحقيق هذا الهدف البالغ األهمية بالنسبة لنا من خالل مجموعة شاملة
من اإلجراءات والمبادرات التي تبدأ من إجراءات االستقبال في مواقع العمل ،لتصل
إلى التدريب على مواجهة مخاطر محددة وتحليل الحوادث وتطوير المهارات
ومشاركة المعرفة والخبرة ...الخ ،ويركز كل من اإلدارة والكوادر على هذا الموضوع
بشكل كبير.

8

ولقد تم تقدير جهودنا الدؤوبة في عام  2009من قبل هيئة المقاييس والمواصفات
الفرنسية الدولية  AFNORوالتي منحت كيو دي في سي ثالث شهادات في
مجاالت مختلفة :اإليزو نظم إدارة الجودة  2008»9001واإليزو نظم إدارة البيئة 14001:2004
وشهادة  « ،2001:ILO-OSHالمبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة
المهنية» و هي أداة إدارية تم تطويرها من قبل مكتب العمل الدولي.

ع�سكار

العميل مؤسسة كيو بي سي
المرحلة 2
 %25كيو دي في سي

حمطة �شمال الدوحة ل�ضخ مياه املجاري

را�س لفان

العميل :أشغال
 %40كيو دي في سي

دخان

مدينة لو�سيل

الدوحة

 4مواقف سيارات المرحلة 2ب  %100كيو دي في سي
السكك الحديدية الخفيفة (المترو) المرحلة 2أ
 %100كيو دي في سي

م�رشوع ميدان (متنزه) ال�شرياتون

الوكرة

�أم باب

قطر
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المرحلة 1
 %100كيو دي في سي

العربية ال�سعودية

هذه المبادئ التوجيهية تمكن كيو دي في سي من مواجهة التحديات الخاصة
بالسالمة المهنية والصحة بشكل مستمر واالستجابة بفاعلية من خالل
استراتيجيات إدارية.

الإمارات العربية املتحدة

إدارة النفايات و منع التلوث هي أيضا على المحك لذا تطمح كيو دي في سي
للحد من إنتاج النفايات عند المصدر و إدارتها بالشكل األمثل وفرزها بشكل
انتقائي و تنفيذ إجراءات تضمن تعقب النفايات .و تتبع كيو دي في سي مجموعة
عريضة من تدابير الوقاية من التلوث في مواقع العمل.

م�س�ؤولياتنا االجتماعية
سعيًا منها لدعم نموها ومواجهة التحديات المستمرة ،قامت كيو دي في سي
بتنفيذ سياسة توظيف نشطة ( 701موظف جديد انضموا للشركة في عام
 .)2009ويكمن التحدي في إتخاذ نهج أكثر إستباقية و أكثر تنسيقًا .لذا تعمل
كيو دي في سي على تسريع وتوسيع مبادراتها الهادفة الجتذاب الخريجين
الشباب من القطريين وحتى من دول المنطقة( .بما في ذلك الترحيب ببعثات
التدريب والشراكات مع المدارس المحلية والجامعات..الخ) وتعتزم كيو دي في
سي المشاركة في معرض قطر المهني الذي سيقام في الفترة ما بين  18-14من
مارس لعام  .2010بمنصة تعرض من خاللها المهن والخبرات المعرفية المتاحة في
مواقع العمل.

اليمن

ال�سودان

البحر الأحمر
جزيرة دحلك

�أريترييا

منتجع جزيرة دحلك �إريرتيا

�أ�سمرة

العميل :الديار القطرية
 %100كيو دي في سي
مختصر عن البيانات المالية لعام 2009

�إثيوبيا

�أرقام هامة

ملحة عن ال�رشكة

1,059

العائدات (مليون ريال قطري)

كيو دي في سي هي شركة قطرية مساهمة أنشأت وفقا للقانون القطري
تم تسجيل الشركة تجاريًا في أبريل من عام 2007

171

صافي السيولة المتاحة (مليون ريال قطري)

تتوزع النسبة التي يملكها كل من حملة األسهم في الشركة كما يلي:

6

¬
			

 %51من األسهم تملكها شركة الديار القطرية لألستثمار العقاري التي
تأسست في قطر و تعمل كشريك قطري

¬
			

 %49من األسهم مملوكة لشركة فينسي كونستراكشن جراند
بروجيه والتي تأسست في فرنسا وتعمل كشريك أجنبي

نشاط الشركة هو المقاوالت العامة و أعمال األنشاءات إضافة إلى أي خدمات
متعلقة ببناء وتصميم مشاريع كبيرة يتم اختيارها سواء عامة أو خاصة والتي
يمكن لها أن تضيف قيمة واضحة و قوية للشركة

مهمتنا
تعتزم كيو دي في سي أن تصبح شركة إنشاءات إقليمية مربحة تستند إلى
المعايير العالمية التي يثمنها العمالء من خالل:
تطوير خدمات هندسية وإنشائية لمشاريع التنمية الكبرى
تطوير كادر محترف عالي المهارات والمنافسة المهنية يستفيد من
نقل وتبادل المعرفة
توسيع أنشطتها داخل قطر وخارجها والتي يتم اختيارها من قبل
مجلس اإلدارة
البحث عن الموارد القطرية واإلقليمية
دعم نمو قطاع اإلنشاءات في قطر

1,051

إجمالي القوى العاملة (فرد)

7

الكلمة االفتتاحية

عندما ننظر إلى ما مر في عام  2009نجد استمرار ركود االقتصاد العالمي و قد
شهدنا جميعا المشاريع التي تم تباطؤها و تجميدها أو حتى إلغاؤها حول
العالم وفي منطقة الخليج أيضًا.
و مع ذلك استطاعت قطر أن تتجاوز تلك األوقات العصيبة ،و بالتالي تمكنت
شركتنا من متابعة نموها بل وتوسيعه عبر توفيرها اإلستقرار لمساهميها
وضمان إستمرارية العمل لمورديها و للمقاولين المتفرعين عنها حيث عرفت
على أنها من أهم شركات األنشاءات والتصميم في قطر.

4

تمكنت شركتنا من متابعة نموها بل
وتوسيعه عبر توفيرها اإلستقرار لحملة
األسهم لمساهميها وضمان إستمرارية
العمل لمورديها وللمقاولين المتفرعين
عنها لمقاولي الباطن حيث عرفت
في قطر على أنها من أهم شركات
األنشاءات والتصميم في قطر.

ورغم الشكوك التي اكتنفت االقتصاد الكلي في عام  ،2009إال أن إجمالي عائداتنا
بلغ  1,059مليون ريال قطري متوافقا مع خطط عملنا في عام  2008بينما استمر
الربح الصافي بعد الضريبة كنسبة من األيرادات في النمو ليرتفع إلى  %5.8من
األيرادات و على التوازي استمرت التدفقات النقدية بالتحسن لتبلغ  171مليون ريال
قطري في نهاية العام.
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لقد أثبتت مكانتنا االستراتيجية المرتكزة على توجه قطر نحو التطوير جدواها،
فنحن نركز على التطوير واإلنجاز الناجح للمشاريع األساسية التي تأتي تلبية
لالحتياجات المتنامية لبنية تحتية جديدة ،معتمدين على األصول القيمة لكل
من الديار القطرية التي تحمل خبرة واسعة في تطوير المشاريع و شركة فينسي
كونستراكشن جراند بروجيه التي ذاع صيتها لدرايتها الواسعة وتقنياتها
المبتكرة وإدارتها في صناعة اإلنشاءات.
إن الديناميكية التي تمتعت بها الشركة خولتنا إشراك  701موظف جديد في
العام  ،2009وهم من المواطنين والموظفين المبتدئين وهذا ما يتماشى مع
سياسة التدريب والبناء و إدارة الغد من اليوم التي تنتهجها كيو دي في سي.
وقد تم تقدير التزام إدارة الشركة بالمعايير العالية من قبل هيئة توثيق دولية
حيث منحت كيو دي في سي بشهادات اإليزو 9001:2008و 2001:ILO-OSHو ISO
 14001:2004وهذا ما يؤكد جديتنا والتزامنا تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما
يتعلق بالجودة والصحة المهنية والسالمة والبئية.

سوف يكون عام  2010عامًا زاخرًا بالتحديات بالنسبة لنا ونحن نتابع استراتيجية
النمو المنظم التي نهدف من خاللها خلق ربح مؤكد ،و السيما أنه من المتوقع
قريبًا بدء المشروع الضخم جسر قطر البحرين ،ومدينة لوسيل بما فيها
مشروعاتنا مواقف السيارات و السكك الحديدية الخفيفة (المترو) التي سوف ترى
النور قريبًا إضافة الستمرار العمل على محطة ضخ مياه المجاري شمال الدوحة
ومشروع منتجع جزيرة دحلك الذي بدأت تتضح معالمه النهائية في إريتريا ناهيك
عن بعض التحديات في قطر وخارجها.

وعلى المستوى العالمي ،نرحب بالشراكة الجديدة التي
تمت بين الديار القطرية و فينسي والتي تم توقيعها
في الربع األخير من عام  .2009حيث قامت الديار القطرية
بمبادلة شركة سيجيليك مع حصة من أسهم شركة
فينسي  .لتصبح الديار القطرية ثاني أكبر حملة األسهم
في فينسي بعد موظفيها .وبالطبع نعتقد بأن ذلك
البرهان الجديد على الثقة المتبادلة بين المجموعتين
ينبغي أن يعزز تنمية كيو دي في سي في المستقبل.

جيرالد ميل ،الرئيس التنفيذي

الفريق الإداري

المهندس.إبراهيم السادة
رئيس مجلس اإلدارة
سارج موالن
نائب رئيس مجلس اإلدارة
جيرالد ميل
الرئيس التنفيذي
حمد البشري
نائب الرئيس التنفيذي
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تيبو بينيجيه
الرئيس المالي
إيفونيك لوفاشيه
مدير عمليات التطوير و المشروعات المشتركة
إيريك كوبي
مدير العمليات في قطر
فابريس مارتان
مدير العمليات الدولية
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تحديات العام 2010

13

