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جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة،المهندس ابراهيم السادة
 نائب الرئيس،سيرج مولين
 عضو، حسن الدرهم.د
 عضو،آالن بونو
 عضو،غانم اإلبراهيم
 عضو،لويه سيرفرانكس-جان

اللجنة التنفيذية
 الرئيس التنفيذي،يانيك غاريو
 نائب الرئيس التنفيذي،حمد البيشري
 المدير المالي،تيبوه بنيغيه
 مدير العمليات في قطر،ايريك كوبي
 مدير العمليات الدولي،فابريس مارتان
 المستشار القانوني،ماتيو داندوران
 مدير الموارد البشرية،ستيفان فان دايك
 المدير الفني،فرانسيس غانشار

BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE COMMITTEE

Board of Directors
Eng. Ibrahim H. Al-Sada, Chairman
Serge Moulène, Vice-Chairman
Dr. Hassan Al Derham, Member
Alain Bonnot, Member
Ghanim Al Ibrahim, Member
Jean-Louis Servranckx, Member

Executive Committee
Yanick Garillon, Chief Executive Officer
Hamad Al-Bishri, Deputy Chief Executive Officer
Thibaut Peniguet, Chief Financial Officer
Eric Coppi, Operation Manager Qatar
Fabrice Martin, Operation Manager International
Matthieu Dandurand, Legal Advisor
Stephan Van Dyk, Human Resources Manager
Francis Guinchard, Technical Manager
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كلمة ترحيب

 و هى، رحبنا في شهر ديسمبر الماضي بمدققي فيجو،انجازاتنا
شركة أوروبية رائدة تتمتع بالخبرة لتقييم الشركات و المنظمات
 السيما فيما يتعلق باألمور ذات،فيما يتعلق بممارستهم و آدائهم
.الصلة بالبيئة و المجتمع
 مليون ريال قطري١،٤٣٢  حققت عائدتنا،على المستوى المالي
 بينما صافي األرباح بعد خصم،٢٠٠٩ لتتماشى مع خطة عملنا لعام
 و. من نسبة العائدات٪٦،٤ الضرائب استمر في النمو ليصل الى
في نفس الوقت استمر وضعنا على مستوى السيولة النقدية في
. مليون ريال قطري بحلول نهاية العام١٦٤  ليصل الى،التحسن
ترسي قاعدتنا المالية القوية و كذلك انجازتنا األسس لمستقبل
 الفرصة لتعزيز و تدريب فرق٢٠١١  سيكون.باهر لكيو دي في سي
 في مراحلها٢٠٢٢ عملنا لمواجهة تحديات البنى التحتية لسنة
 إن فهمنا إلحتياجات البالد و توافقنا مع رؤية قطر الوطنية.األولى
. السيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة سيحدث تغييرا،٢٠٣٠

 خطت كيو دي في سي خطوة جديدة٢٠١٠ في
 تسليم مشروع:لألمام في مشوارها الحديث
بأكمله الى العميل وفق الوقت المحدد مع
 تم اإلنتهاء من العمل في.اإللتزام بجودة العمل
منتجع جزيرة دهلك في ايريتريا و تسليمه الى
 مما يدلل على قدرة كيو دي في،الديار القطرية
سي على العمل في ظروف صعبة وفقا ألحدث
.المعايير
 موقف السيارات في،٢٠١١ نتوقع اكمال مشروعين إضافيين في
 شمال٧٠ منطقة مارينا لوسيل و مشروع الصرف الصحي بي أس
 سيصبح هذان المشروعان رائدين في مجال درايتنا بدولة.الدوحة
.قطر
،٢٠١٠ تنامت سمعة شركة كيو دي في سي و اسمها الكبير خالل عام
 في نهاية:  من خالل عدة جوائز عامة٢٠١١ و في األسابيع األولى من
 كُ للت جهودنا لقياس و تعويض انبعاثات غاز ثاني،٢٠١٠ نوفمبر
.اكسيد الكربون بمنحنا جائزة قطر توداى الخضراء
 منحتنا مؤسسة بروه الديار القطرية،٢٠١١ و في بداية شهر مارس
 هذا باإلضافة الى شهادة،»لألبحاث جائزة «أفضل ممارسات مقاول
 و ذلك عن مشارعينا في لوسيل،منظومة قطر لتقييم اإلستدامة
 إن التزامنا بالتنمية المستدامة.و مشروع موقف سيارات الشيراتون
 و مع٢٠٣٠ هو مما ال شك فيه الخيار الصحيح المتماشي مع رؤية قطر
، رفاه الموظفين، إرضاء العميل، اإلمتياز.ثقافي العمل لمساهمينا
عالوة على خدمة قطر بشكل مستدام هى األهداف األخرى
 بهدف مساعدتنا على ايجاد طرق.الستراتيجيتنا لألعوام المقبلة
 آهدافنا و،لتنفيذ رؤيتنا الخاصة بالمسؤلية اإلجتماعية للشركات

،يانيك غارييو
الرئيس التنفيذي

Welcoming words

In 2010, QDVC experienced a new
step forward in its young existence:
delivering a complete project to
the client as per agreed time and
excellence of work. Dahlak Island
Resort in Eritrea was successfully
completed and handed over to Qatari
Diar, showing QDVC’s capacity to work
in challenging conditions as per
state-of-the-art standards.
We expect two other projects to be completed in 2011,
the Car Parks in Lusail Marina District and the Doha
North Sewerage PS70, projects that will become new
flagships of our know-how towards the State of Qatar.
The reputation and name recognition of QDVC grew in
2010 and during the first weeks of 2011 with several
public awards: end of November 2010 our efforts to
measure and compensate our CO2 emissions were
lauded by the renowned judges of the Qatar Today
Green Award. At the beginning of March 2011 the
Barwa Qatari Diar Research Institute awarded us
“best contractor practices” along with a QSAS (Qatar
Sustainability Assessment System) certification on our
projects in Lusail and the Sheraton Park Project. Our
commitment to sustainable development is definitely

the right choice, in line with the Qatar National Vision
2030 and the work culture of our shareholders.
Excellence, client satisfaction, employee’s wellbeing as well as durably servicing Qatar are the
other targets of our strategy for the coming years.
To help us to find ways of implementing our vision as
regards to Corporate Social Responsibility targets
and achievements, we welcomed last December 2010
auditors from Vigeo, a leading European expert in
the assessment of companies and organisations with
regard to their practices and performance in particular
on environmental and social issues.
On a financial stage, at the end of 2010, our
consolidated turnover reached 1,432 million Qatari
Riyals, in line with our business plan in 2009, while
our net profit after tax as a percentage of revenues
continued to grow, rising to 6.4% of revenue.
Meanwhile, our cash flow position has continued
to improve, reaching 164 million Qatari Riyals
at year-end.
This strong financial basis and our achievements in
2010 lay the foundations for a bright future for QDVC.
2011 will give us the opportunity to reinforce and train
our teams to face the 2022 infrastructures challenges
at its early stage. Our understanding of the needs
of the country and our full compliance to the Qatar
National Vision 2030 especially regarding sustainable
development will make the difference.”

Yanick Garillon,
CEO
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نبذة عن ال�رشكة و مهمتنا

شركة كيو دي في سي شركة مساهمة قطرية تخضع لقوانين
دولة قطر
٢٠٠7 تم اصدار السجل الشركة التجاري في ابريل
:نسبة المساهمة لكل شريك بالشركة كما يلي
 تم إنشائها، لشركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري٪ ٥١ ¬
في قطر و هي بمثابة الشريك القطري
 تم، لشركة فانسي لإلنشاء و المشاريع العمالقة٪ ٤٩ ¬
.تأسيسها بفرنسا و هي بمثابة الشريك غير القطري
تقوم الشركة باالعمال الخاصة بالمقاوالت العامة و اإلنشاء و
جميع األعمال الخاصة بمشروعات البناء و التصميم الضخمة و
المختارة سواء في القطاع العام أو الخاص و التي يمكن لها من
.خاللها أن تقدم قيمة مضافة

Company profile & OUR MISSION

مهمتنا
تهدف شركة كيو دي في سي إلنشاء شركة إنشاء محلية ربحية
علي أسس عالمية تحظى بتقدير عمالئنا

OUR MISSION

QDVC is a Qatari Shareholding Company
incorporated under the Law of Qatar

QDVC aims to create a profitable regional construction
company based on international standards that will be
valued by our customers:

The Company received Commercial Registration
in April 2007

تنمية مجموعة خدمات هندسية و إنشائية للمشاريع اإلنمائية
الضخمة

Develop engineering and construction services
for major development projects

تنمية فريق عمل يتمتع بالتنافسية و المهارة العليا يستفيد
من إنتقال الخبرة

Develop a highly skilled and competitive
professional team that will benefit from the
transfer of knowledge

توسيع مجال النشاط الخاص بالشركة و الذي تم إختياره من
مجلس اإلدارة داخل و خارج دولة قطر
السعي وراء الخبرات والموارد المحلية و اإلقليمية
دعم نمو قطاع اإلنشاء بدولة قطر

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

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

1,432
)TURNOVER (in million Qatari Riyals

164
)NET CASH (in million Qatari Riyals

1,700
TOTAL WORKFORCE

�أرقام �أ�سا�سية

١،٤٣٢

ألعائدات (مليون ريال قطري)

١٦٤

صافي التدفقات النقدية (مليون ريال قطري)

١،٧٠٠

مجموع القوة العاملة (عامل)
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التنمية امل�ستدامة

Sustainable Development

تصميم المباني الخضراء و اآلسطح الخضراء تكريمًا لسياسة
.التعويض و قياس إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الخاصة بنا
كما تم تكريمنا أيضًا من قبل مركز بروة و الديار القطرية لالبحاث
.على مناهجنا و حلولنا المبتكرة في مجال اإلنشاءات صديقة البيئة
إن شركة كيو دي في سي هي اول شركة تحصل علي جائزة
 كما آن مواقعنا في كل من مدينة.منظومة قطر لقياس اإلستدامة
اللوسيل و مشروع حديقة فندق الشيراتون قد حصال علي نفس
.الشهادة

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 and its recycling locally as much
as possible.

م�س�ؤلياتنا الإجتماعية
تقوم كيو دي في سي بتطبيق سياسة توظيف فعالة كوسيلة
 التحدي هنا.لدعم نموها و التحديات المستمرة التي تواجهها
،يكمن في كيفية تبني طرق تتوافر فيها عنصر المبادرة و التنظيم
و لهذا تقوم كيو دي في سي بتسريع مبادرات التوسع التي
تهدف إلى جذب الخريجين من قطر و منطقة الخليج )نرحب ببرامج
( و الشراكة مع المدارس و الجامعات المحلية،التدريب
 كما،نوفر لموظفينا و عائالتهم سكن مناسب و تأمين صحي
 نقوم بتنظيم دورات.نقوم باستمرار بتنظيم فاعليات إجتماعية
تدريبية لموظفينا على مدار السنة لإلستجابة لتوقعاتهم المتعلقة
 كما ان مدرسة التدريب الخاصة بعمالنا على،بمستقبلهم المهني
 ترحيبنا باألشخاص ذوي اإلعاقة هو مما ال شك فيه.وشك ان تبداء
 يتم هذا. جزء من إلتزامنا بتطوير مكاتبنا لتتناسب مع إحتيجاتهم
 فألول مرة في،العمل بالتعاون مع بعض الؤسسات غير الحكومية
دولة قطر يتم تصميم المكتب في موقع العمل بمشروع حديقة
..شيراتون بما يتوافق مع إحتياجات الموظفين من ذوي اإلعاقة
 موظف هو قوام موارد كيو دي في سي البشرية بنهاية١٧٠٠
.٢٠١٠ عام
بعيدًا عن إلتزاماتها الداخلية فان لدى كيو دي في سي رغبة
 فبعد السيول التي.قوية في التفاعل مع الفاعليات المجتمعية
 قام موظفوا كيو دي في سي بجمع مجموعة،اجتاحات باكستان
 تم ايض َا.من المعدات الطبية و التبرع بها للصليب االحمر القطري
تنظيم عدد من الحمالت العامة بالمراكز التجارية لجمع النفايات
.اإللكترونية والتوعية الهمية اعادة تدوير النفايات
كانت كيو دي في سي الراعي البالتيني للمؤتمر و معرض حلول
البناء األخضر لتشارك خبرتها الواسعة مع شركات اخرى في مجال
.البناء في المنطقة

 سياسة٢٠١٠ اسست كيو دي في سي في العام
 و هي سياسة،خاصة بالتنمية المستدامة
معلنة داخل الشركة كما انه يتم إطالع عمالنا
و موردينا كما المقاولون من الباطن علي هذه
.السياسة
السالمة و الصحة و البيئة
“السالمة أوالً” هو بالتاكيد شعارنا الهدف من سياسة كيو دي
.في سي اإلستباقية هو “ال حوادث” ال في الموقع و ال اثناء اإلنتقال
يتم تحقيق هذا الهدف األهم عن طريق مجموعة من األجراءات و
المبادرات بدءًا بإجراءات األستقبال في الموقع مرورًا بدورات تدريبية
 تشاطر، دراسة الحوادث و تنمية المهارات، لمعالجة األخطار المرورية
 تالقي هذه األمور تركيز خاص من اإلدارة و. الخ... المعرفة و الخبرات
.العاملين
 تم تكريم جهودنا الدؤبة بمنحنا شهادة أفنور وهي٢٠١٠ في العام
 و التي كيو دي في،شهادة تمنح من جهة معترف بها دوليًا
، ٢٠٠٨ : ٩٠٠١  أنظمة جودة اإلدارة أيزو:سي في ثالثة قطاعات رائدة
٢٠٠١ :  أو إس إتش-  و الـ أى أل أو، ٢٠٠٤ : ١٤٠٠١ نظم إدارة البيئة أيزو
 “المبادئ التوجيهية بشأن السالمة ونظم إدارة الصحة” و هي،
 تمكن.آداة لإلدارة تم تطويرها بواسطة مكتب العمل الدولي
هذه اإلرشادات كيو دي في سي من التعامل مع السالمة المهنية
والتحديات الصحية بإستمرار و بناء استجابات فعالة في إستراتيجية
.األدارة دائمة التطور

البناء الأخ�رض
 إعادة إستعمال المياه بعد،تقليل استهالكنا للوقوداألحفوري
 هذه هي إجراءاتنا، مراقبة الضوضاء و تجنب التلوث،معالجتها
 اما فيما يخص.اليوميه في الموقع كما في مقر الشركة الرئيسي
 تقليل إنتاج،بإدارة النفايات فطموح كيو دي في سي هو من ناحية
 عن طريق، و من ناحية اخرى تعظيم إدارتها،النفايات من المنبع
القيام بفرز إنتقائي و تطبيق سياسات تضمن إمكانية إقتفاء اثر
..النفايات و إعادة تدويرها محليًا بقدر اإلمكان
 لفئة-  قطر اليوم خضراء- »تم منحنا جائزة «قطر توداى غرين

QDVC has established in 2010 a
Sustainable Development Policy that is
public and shared within the company,
with our clients and with our suppliers
and subcontractors.
Safety, health and environment: “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 and so on. Our staff and
management are especially focused on this issue.
Our unremitting efforts were rewarded again in 2010
by an internationally recognized certification body,
AFNOR, which renewed QDVC’s certification in three
leading sectors: quality management systems ISO
9001:2008, environmental management systems
ISO 14001:2004, and ILO-OSH:2001, “Guidelines on
occupational safety and health management systems”,
a management tool developed by the International
Labour Office. These guidelines enable QDVC to tackle
occupational safety and health challenges continuously
and to build effective responses into dynamic
management strategies.

Green Building
Reducing our fossil fuel consumption, re-using
water after treatment, monitoring noise and avoiding
pollution, are our daily care on site as well as in our
head office. Regarding waste management, QDVC’s

Our CO2 emissions measurement and compensation
scheme was awarded by Qatar Today Green Award,
category Green Roof & Green Building Design.
Our overall methods and innovative solutions
for eco-friendly construction were awarded by Barwa
Qatari Diar Research Institute: QDVC is the first
construction company to receive the QSAS (Qatar
Sustainability Assessment System) best practices
award. Moreover, our sites in Lusail and the Sheraton
Park Project received the QSAS Certification.

Social responsibilities
To support its growth and the ongoing challenges,
QDVC implements an active recruitment policy.
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 Qatari and regional young graduates
(welcoming internships, partnerships with local
schools and universities, etc.).
We provide our employees and their families with
proper accommodations and medical insurance and
we organize community events regularly. In order to
tackle career management expectations among all
employees, a range of trainings are proposed all year
long and a training school for our labor is about to
start. Welcoming disabled people is definitely part of
our commitments by adapting our work spaces to their
needs, in cooperation with specialized NGOs. For the
first time in Qatar, a site office is designed to welcome
disabled employees, for the Sheraton Park Project.
1,700 employees were QDVC’s human resource at the
end of 2010.
Beyond our internal responsibilities, QDVC is eager
to be more and more involved in society events.
After the floods in Pakistan, QDVC’s employees
collected medical goods to offer to the Qatari Red
Crescent. Several public collections of e-waste were
also organized in malls and schools in Qatar to raise
awareness about waste recycling. QDVC was also
Platinum Sponsor of the Green Building Solutions
Exhibition & Conference to share its good practices
with other professionals within the building industry
in the region.
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مواقع العمل

Our Work sites

البحرين

ج�رس قطر البحرين

Bahrain

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

املنامة

Manama

QATAR BAHRAIN CAUSEWAY

Client QBC Foundation, Phase 2, 25% QDVC

ع�سكار
Askar

حمطة �شمال الدوحة ل�ضخ مياه املجاري
العميل :أشغال %40 ،كيو دي في سي

را�س لفان

PS70 DOHA NORTH SEWAGE
PUMPING STATION

Ras Laffan

Client: Ashghal, 40% QDVC

دخان

Dukhan

الدوحة

مدينة لو�سيل

Doha

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

الوكرة

�أم باب

Al Wakra

Umm Bab

LUSAIL CITY

قطر

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

Qatar
م�رشوع ميدان (متنزه) ال�شرياتون
المرحلة  %100 ،2كيو دي في سي
العميل :الديار القطرية

SHERATON PARK PROJECT

Client: Qatari Diar, Phase 2, 100% QDVC

العربية ال�سعودية

Saudi Arabia

الإمارات العربية املتحدة
UAE

ال�سودان
اليمن

Yemen

منتجع جزيرة دحلك �إريرتيا

Sudan

البحر الأحمر

�أريترييا

Red Sea

Eritrea

جزيرة دحلك

�أ�سمرة

Dahlak Island

Asmera

العميل :الديار القطرية %100 ،كيو دي في سي

ERITREA DAHLAK
ISLAND RESORT

Client: Qatari Diar, 100% QDVC

�إثيوبيا

Ethiopia
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امليزانية العمومية املوحدة
)(بآالف الرياالت القطرية

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

2010  ديسمبر31 الميزانية العمومية الموحدة (المجمعة) كما ظهرت في

الموجودات
)(معدلة

2009

صافي القيمة

صافي القيمة

392

ASSETS
2010

إهالك/مخصصات

المبلغ اإلجمالي

343

734

موجودات غير ملموسة
شهرة المحل

33٫425

55٫901

45٫775

118٫013

 آالت ومعدات،عقارات

27٫401

27٫401

موجودات مالية أخرى غير متداولة

23٫303

23٫303

استثمارات في شركات زميلة

169٫452

إجمالي الموجودات غير المتداولة

106٫997

62٫113

62٫455

الموجودات المتداولة
5٫834

7٫439

7٫439

المخزون

227٫686

120٫458

120٫458

الذمم التجارية وحسابات متعلقة
مستحقات تشغيل أخرى

184٫649

(in thousands of Qatari Riyals)

2010

الموجودات غير المتداولة

79٫199

Consolidated Balance Sheet of 31 December 2010		

226٫892

226٫892

أعمال قيد التنفيذ
أصول ضريبة متداولة
أصول ضريبة مؤجلة متداولة

7٫072

30٫217

30٫217

مستحقات من أطراف ذوي عالقة

150٫095

163٫554

163٫554

النقد والنقد المعادل

575٫336

548٫560

548٫560

إجمالي الموجودات المتداولة

654٫536

655٫556

718٫012

إجمالي الموجودات

62٫455

    (Restated) 2009

Gross amount

Amort. Prov.

Net amount

Net amount

734

343

392

118,013

62,113

55,901

33,425
45,775

Non-Current Assets
Intangible assets
Goodwill
Property, plant and equipment
Other non-current financial assets

27,401

27,401

Investment in associates

23,303

23,303

Total non-current assets

169,452

62,455

106,997

79,199

7,439

7,439

5,834

120,458

120,458

227,686

226,892

226,892

184,649

Due from Related Parties

30,217

30,217

7,072

Cash and cash equivalents

163,554

163,554

150,095

Total current assets

548,560

548,560

575,336

TOTAL ASSETS

718,012

655,556

654,536

Current Assets
Inventories
Trade receivables and related accounts
Other operating receivables
Construction work in progress
Current tax assets
Current deferred tax assets

62,455
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امليزانية العمومية املوحدة
)(بآالف الرياالت القطرية

CONSOLIDATED balance sheet

2010  ديسمبر31 الميزانية العمومية الموحدة (المجمعة) كما ظهرت في

حقوق المساهمين والمطلوبات

Consolidated balance sheet as of 31 December 2010		

(in thousands of Qatari Riyals)

EQUITY AND LIABILITIES

معد لة
2009

Restated
2010
حقوق المساهمين

Equity

2010

2009

7٫594

27٫850

رأس المال المساهم

Share capital

27,850

7,594

1٫084

3٫797

احتياطي قانوني

Legal reserve

3,797

1,084

91,486

61,253

123,134

69,931

123,134

69,931

3,837

2,437

31,001

17,446

Advances from customer

177,519

98,245

Total non-current liabilities

212,357

118,128

305,463

336,725

341

8,313

14,261

99,109

حساب عالوة اإلصدار
)االحتياطي المجمع (أرباح محتجزة
61٫253

91٫486

صافي الربح للفترة المبينة
ربح مرحلي

69٫931

123٫134

إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق األقلية

69٫931

123٫134

إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

2٫437

3٫837

مكافئات نهاية خدمة الموظفين ومستحقات أخرى
مخصصات غير متداولة

17٫446

31٫001

مطلوبات غير متداولة باألخرى

98٫245

177٫519

دفعات مقدمة من عمالء

118٫128

212٫357

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

Interim dividend
Equity attributable to equity holders of the parent
Minority interest
Total equity
Non-Current Liabilities
Retirement and other employee benefit obligations
Non-current provisions
Other non-current liabilities

Current Liabilities
Current provisions

ذمم تجارية مستحقة الدفع

8٫313

341

ضرائب متداولة مستحقة الدفع
ارباح مستحقة الدفع

22٫328

Net profit for the period

مخصصات متداولة
305٫463

14٫261

Consolidated reserves (retained earnings)

المطلوبات المتداولة
336٫725

99٫109

Share premium account

Trade payables
Current tax payables
Dividend Payables

مستحقات األطراف ذوي عالقة

Due to Related Parties

ذمم دائنة أخرى

Other current payables
Total current liabilities

320,065

466,476

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

655,556

654,536

466٫476

320٫065

إجمالي المطلوبات المتداولة

654٫536

655٫556

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

22,328
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بيان الدخل املجمع
)(بآالف الرياالت القطرية

)(معدلة

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

2010  ديسمبر31 بيان الدخل المجمع للفترة المنتهية بـ

2009

2010

979٫427

1٫024٫190

اإليرادات

14٫133

52٫237

عائدات أخرى

993٫559

1٫076٫427

إيرادات تشغيلية

(196٫521)

(171٫780)

مشتريات

(673٫478)

(776٫015)

المقاولة الفرعية وبعض النفقات الخارجية

(28٫817)

(30٫567)

تكاليف التوظيف
ضرائب ورسوم

(24٫393)

(33٫418)

نفقات وإيرادات تشغيلية أخرى

(1٫402)

(1٫785)

صافي انخفاض القيمة واالستهالك والمخصصات

68٫947

62٫862

ربح التشغيل من األنشطة العادية

٪7٫04

٪6٫14

29٫191

الحصة من نتائج شركات زميلة

61٫834

92٫053

ربح التشغيل

٪6٫31

٪8٫99

نفقات صافي الدين المالي
نفقات وإيرادات مالية أخرى
نفقات ضريبة الدخل
91٫486

صافي الربح للفترة المبينة
حقوق األقلية

91٫486

٪6٫25

٪8٫93

979,427

52,237

14,133

Operating income

1,076,427

993,559

Purchases

(171,780)

(196,521)

Sub-contracting and other external expense

(776,015)

(673,478)

(30,567)

(28,817)

(33,418)

(24,393)

Net amortisation, depreciation, and provision

(1,785)

(1,402)

Operating profit from ordinary activities

62,862

68,947

6.14%

7.04%

Share of result from equity accounted investees

29,191

(7,113)

Operating profit

92,053

61,834

8.99%

6.31%

(567)

(581)

91,486

61,253

91,486

61,253

8.93%

6.25%

Other Income

Employment cost
Taxes and levies
Other operating income and expenses

Share-based payment expense

(% of revenue)

الدخل الناتج عن األصول المالية والنقد المعادل

61٫253

1,024,190

Revenue

) من اإليرادات٪(

تكلفة إجمالي الديون المالية

61٫253

(Restated) 2009

(% of revenue)

(7٫113)

(567)

صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
) من اإليرادات٪(

(in thousands of Qatari Riyals)

2010

) من اإليرادات٪(

الدفعات على أساس األسهم

(581)

Consolidated Income Statement as of 31 December 2010		

Cost of gross financial debt
Income from financial assets and cash equivalents

Cost of net financial debt
Other financial income and expense
Income tax expense
Net profit for the period
Minority interest
Net profit attributable to equity holders of the parent
(% of revenue)
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بيان التدفقات النقدية
)(بآالف الرياالت القطرية

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

2010  ديسمبر31 بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بـ

) (معدلة2009

2010

61٫253

91٫486

)صافي الربح للفترة المبينة (بما فيها حقوق األقلية

10٫480

11٫605

صافي نفقات انخفاض القيمة واالستهالك

1٫719

2٫041

صافي نفقة مخصصة
نفقات الدفعات على أساس السهم

6

369

ربح أو خسارة لدى التخلص من األصول الثابتة

7٫113

(29٫191)

حصة الربح والخسارة في شركات زميلة

5٫661

التغيرات في احتياجات رأس المال العامل من األنشطة التشغيلية
التغيرات في المخصصات المتداولة
ضريبة الدخل المدفوعة
فائدة صافية مدفوعة

128٫810

74٫249

(5٫434)

(22٫562)

 آالت ومعدات واصول غير ملموسة،شراء عقارات

333

56

 آالت ومعدات وأصول غير ملموسة،حصيلة بيع عقارات

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)شراء أسهم في شركات تابعة & شركة زميلة (مدمجة أو ال
)حصيلة بيع أسهم في شركات تابعة & شركات زميلة ( مدمجة أو ال
صافي تأثير التغيرات في ظل االندماج
أسهم واردة من شركات زميلة أو هيئات غير مدمجة

(5٫100)

(22٫506)

II

(38٫284)

صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
المدفوع من األرباح من قبل كيو دي في سي

(38٫284)

III

صافي التدفقات النقدية الواردة من أنشطة االستثمار

119٫391

13٫459

I+II+III

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

30٫704

150٫095

صافي النقد في بداية العام
تأثير تغيرات أسعار الصرف األجنبي
صافي النقد في نهاية الفترة المبينة
أصول اإلدارة المالية للنقد
)ديون مالية متداولة وغير متداولة (عدا السحب على المكشوف

163٫554

10,480

2,041

1,719

369

6

(29,191)

7,113

76,309

80,570

5,661

49,545

(7,722)

1,305

74,249

128,810

(22,562)

(5,434)

56

333

(22,506)

(5,100)

(38,284)

(4,319)

III

(38,284)

(4,319)

I+II+III

13,459

119,391

150,095

30,704

163,554

150,095

163,554

150,095

Net provision expense
Share-based payment expense
Gain or loss on disposals of fixed assets
Share of profit or loss in associates

Cash flows from operations before tax and financing costs
Changes in working capital requirement from operations
Changes in current provisions
Income taxes paid
Net interest paid
Net cash flows from investing activities

صافي الفائض القابل للتوظيف في نهاية الفترة المبينة

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)
Net effect of changes in scope of consolidation		
Dividends received from asssociates
and unconsolidated entities

Changes in other non-current financial assets		

(4٫319)

150٫095

11,605

Changes in other non-current financial assets		

التغير في أصول إدارة النقد

163٫554

Net amortisation and depreciation expense

تغيرات في ديون مالية غير متداولة

التغيرات في القروض والديون المالية األخرى

150٫095

61,253

تغيرات في أصول مالية غير متداولة

حقوق األقلية في زيادة رأس المال للشركات التابعة
(4٫319)

91,486

Current and deferred tax expense

49٫545

I

Net profit for the period (including minority interest)

كلفة ضريبة مؤجلة وحالية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل خصم الضريبة
والنفقات المالية

(7٫722)

(Restated) 2009

Cost of net financial debt

76٫309

(in thousands of Qatari Riyals)

2010

كلفة صافي الديون المالية

80٫570

1٫305

Consolidated Cash Flow Statement as of 31 December 2010		

Net cash flows from investing activities

II

Minority interest in share capital increases of subsidiaries
Dividends paid by QDVC Q.S.C
Changes in loans and other financial debts
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
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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�رشكات م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
)(بآالف الرياالت القطرية

INVESTMENTS IN EQUITY ACCOUNTED INVESTEES

٢٠١٠  ديسمبر٣١ إيضاحات حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في

 و ذللك بعد إدراج الحصة النسبية للشركة في مشاريعها المشتركة عن السنة المنتهية،يوضح بيان دخل الشركة على النحو التالي
.٢٠١٠  ديسمبر٣١ في

المجموع

407٫545

1٫024٫190

إيرادات البناء

(1٫323٫975)

(376٫180)

(947٫795)

تكاليف البناء

107٫760

31٫365

76٫395

إجمالي الربح

52٫237

إيرادات ُأ خرى

29٫191

حصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

1٫157

(69٫668)

(3٫331)

(66٫337)

المصروفات العمومية و اإلدارية

91٫486

29٫191

91٫486

صافي األرباح للسنة

٪6٫39

٪8٫93

Income
Statement for the
year ended 31
December 2010

Proportionate
interest of the
company in the
joint ventures

Total

Construction Revenue

1,024,190

407,545

1,431,736

Construction Costs

(947,795)

(376,180)

(1,323,975)

Gross Profit

76,395

31,365

107,760

Other Income

52,237

1,157

53,394

Share of result from equity accounted investees

29,191
(66,337)

(3,331)

(69,668)

91,486

29,191

91,486

General & Administrative Expenses
Net profit for the year

) من اإليرادات٪(

(% of revenue)

 و ذللك بعد إدراج الحصة النسبية للشركة في مشاريعها المشتركة عن السنة المنتهية،يوضح بيان دخل الشركة على النحو التالي
٢٠٠٩  ديسمبر٣١ في

المجموع

بيان دخل
الشركة السنة
٣١ المنتهية في
٢٠٠٩ديسمبر

1٫058٫835

79٫408

979٫427

إيرادات البناء

Construction Revenue

(963٫457)

(93٫457)

(870٫000)

تكاليف البناء

Construction Costs

95٫378

(14٫049)

109٫427

إجمالي الربح

43٫633

29٫500

14٫133

إيرادات ُأ خرى

(7٫113)

حصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

(22٫564)

(55٫194)

المصروفات العمومية و اإلدارية

61٫253

(7٫113)

61٫253

صافي األرباح للسنة

٪5٫78

٪6٫25

) من اإليرادات٪(

8.93%

6.39%

The income statement of the company is illustrated as follows after including the proportionate interest
of the company in its joint ventures for the year ended 31 December 2009.				

الحصة النسبية في
المشاريع المشتركة
للشر كة

(77٫758)

(in thousands of Qatari Riyals)

The income statement of the company is illustrated as follows after including the proportionate interest
of the company in its joint ventures for the year ended 31 December 2010.					

بيان دخل الشركة الحصة النسبية في
المشاريع المشتركة
السنة المنتهية
 للشر كة٢٠١٠  ديسمبر٣١ في

1٫431٫736

53٫394

Notes to the Financial Statements for the year ended 31 December 2010

Income Statement
for the year ended
31 December 2009

Proportionate
interest of the
company in the
joint ventures

Total

979,427

79,408

1,058,835

(870,000)

(93,457)

(963,457)

109,427

(14,049)

95,378

Other Income

14,133

29,500

43,633

Share of result from equity accounted investees

(7,113)
(55,194)

(22,564)

(77,758)

61,253

(7,113)

61,253

Gross Profit

General & Administrative Expenses
Net profit for the year
(% of revenue)

6.25%

5.78%
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٢٠١١ حتدياتنا ل�سنة

Our challenges for 2011

 منح الفيفا قطر تنظيم كأس العالم لكرة القدمThe FIFA Football World Cup 2022
 يلقي ضوءا خاصا على البالد ال سيما،٢٠٢٢  فيawarded to Qatar put a particular
. في مجال البناء و التشييدlight on the country, especially in the
construction field.
تتجه آنظار المقاولين في شتى ارجاء العالم الى برنامج قطر
 و هكذا.الطموح في مجالي البيئة و الحضر لألعوام القادمة
 و نحن نعتبر هذا،سيصبح قطاع البناء في قطر أكثر تنافسية
.التحدي فرصة ذهبية لنظهر خبرتنا و درايتنا
سيصبح اإلستماع الى احتياجات عمالئنا و تقديم حلول مصممة
خصيصا وفق احتياجتهم قيمتنا المضافة على مدار األشهر
 و، و تدريبها، سيتطلب توظيف القوة العاملة الخاصة بنا.القادمة
.تقديم مقترحات لإلدارة على جميع المستويات جهودنا و عنايتنا
 هو ان نصبح العب اساسي في الشبكة٢٠١١ ان احد اهدافنا للعام
المجتمعية لدولة قطر عن طريق دعم مبادرات التنمية المستدامة
 نحن نؤمن بان دعمنا المستدام لهذا.و خلق مبادرات خاصة بنا
البلد ال يقدم فقط مجموعة من الحلول التقنية و لكن يقدم ايضًا
.تفاعل يومي منّا جميعًا
هذا التفاعل يركز بشكل خاص علي نقل الخبرة عبر توظيف
 الذين يتطلعون الن يكونوا صانعي،الشباب القطري حديثي التخرج
 و ذلك عن طريق احتكاكهم باعلي.القرار في مستقبل وطنهم
المعايير في مجال اإلنشاء مما يآهلهم في المستقبل لتنمية مجال
.اإلنشاءات في دولة قطر

Contractors from all around the world are now eyeing
Qatar’s ambitious development and urbanization
program for the coming years. Thus, the construction
business in Qatar will become much more competitive,
and we welcome this challenge as a golden opportunity
to show our expertise and know-how.
Listening to the needs of our clients and delivering
tailor-made solutions will definitely be our added value
in the coming months. Recruiting our own manpower,
training them and proposing career management at
all levels will require our efforts and care. Becoming
key players of the Qatari society network by supporting
sustainable development initiatives or launching our
own initiatives will be one of our targets for 2011.
We believe indeed that sustainably supporting the
development of the country is not only providing a
range of technical solutions but also a day-to-day
involvement for all of us.
This involvement will especially focus on transfer
of know-how through recruitment and training of
young graduates Qatari eager to become the future
decision-makers of their country. By starting their
career in contact with the highest construction industry
standards, they will later contribute to developing the
entire business practices in Qatar.

