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PROFILE OF THE COMPANY

QDVC is a Qatari shareholding local construction company of 
international repute. 

Incorporated under the Qatari laws since April 2007, QDVC 
stems from the association of Qatari Diar Real estate Investment 
Company with 51% and France-based VINCI Construction 
Grands projets with 49%. 

Qatari Diar is regarded as a worldwide leader in sustainable 
real estate development and VINCI Construction Grands 
Projets is recognized as one of the world’s leading design, 
build and delivery civil-engineering companies currently active 
in 40 countries. The cooperation between the two industry 
leaders resulted in a symbiotic interplay of QDVC, a developer 
of in –house engineering and construction services for mega 
development projects with the ambition of attracting the input of 
local and international resources.

نبذة عن الشركة
"كيو دي في سي" شركة مساهمة قطرية تحظى 

الدولي. الصعيد  على  مرموقة  بسمعة 

دولة قطر منذ  الشركة بموجب قوانين  تأسست  وقد 
2007، وذلك من خالل شراكة بين شركة الديار  أبريل عام 
 ،%51 بنسبة  قطر(  )ومقرها  العقاري  لالستثمار  القطرية 

)ومقرها  العمالقة  والمشاريع  لإلنشاءات  فينسي  وشركة 
.%49 بنسبة  فرنسا( 

القطرية  الديار  بين  المساهمة  إلى  الشركة  تميز  يرجع 
التنمية  مجال  في  العالمية  الريادة  صاحبة  الشركة  وهي 

لإلنشاءات  فينسي  وشركة  المستدامة  العقارية 
الهندسة  شركات  إحدى  تمثل  والتي  العمالقة  والمشاريع 

وتسليم  وبناء  تصميم  مجال  في  عالميًا  الرائدة  المدنية 
حاليًا  نشاطها  وتمارس  الهندسية  والهياكل  المباني 

التعاون بين  أثمر  العالم. وقد  40 دولة على مستوى  في 
إنشاء شركة "كيو دي في  إلى  الرائدتين  الشركتين  هاتين 

الخدمات  بمستوى  االرتقاء  بهدف  تأسست  التي  سي"، 
الضخمة  العقارية  التنمية  لمشاريع  واإلنشائية  الهندسية 

والدولية. المحلية  الموارد  واستقطاب  جذب  على  عالوًة 
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DOHA METRO: RED LINE SOUTH (RLS JV)
The five Tunnel Boring Machines (TBMs) have completed 100% 
of their tunneling work on Sunday 25th of September 2016 which 
represents 16 breakthroughs, 32 kilometers of tunnel lining (bi-tube), 
and 20,500 rings (143,500 segments).

NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2 
Almost 50% of the project achieved. The erection of the last 
beams was an achievement at Interchange 5 and marked a mile-
stone in the tunnel completion.

 handed over the 4th of April

OVERVIEW OF THE YEAR

مترو الدوحة: الخط األحمر الجنوبي
سبتمبر  من   25 في  األنفاق  حفر  أعمال  من   %100 (TBM) الخمسة  األنفاق  حفر  آالت  أكملت 
حلقة   و20،500  األنبوب(  ثنائي   ( النفق  تلبيس  من  مترًا  كيلو  و32  إختراقا   16 يمثل  ما  وهو   2016 

)143،500 أجزاء نفق(.

تم تسليم المشروع بتاريخ 4 أبريل

الطريق المداري الجديد - العقد الثاني
تم اإلنتهاء من 50% من إجمالي المشروع تقريبًا، ويعتبر نصب الدعامات األخيرة 

إنجاًزا مهمًا عند التقاطع 5 حيث يشكل تقدمًا بارًزا في إطار االنتهاء من أعمال النفق.

 105 km of cables were pulled in the LRT tunnels

تم سحب 105 كيلومترا  من الكابالت 
من أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة
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100% of tunneling work are done

Almost 50% of the project achieved

SHERATON PARK PROJECT
 Project was handed over the 4th of April 2016. The parking

 is operated by QDVP a subsidiary of QDVC.

حصاد عام 2016 بالصور

إنتهاء أعمال األنفاق بنسبة  %100

مشروع حديقة الشيراتون
تم تسليم المشروع بتاريخ 4 أبريل 2016. و الذي تتم إدارة مواقفه من قبل كيو دي في بي 

.)QDVC ( شركة تابعة لكيو دي في سي )QDVP(

تم إنجاز 50% تقريبًا من المشروع 

LUSAIL LIGHT RAILWAY TRANSIT 
SYSTEM PROJECT (LRT) 

In 2016, 84 km of cables were installed and 105 km pulled in the 
LRT tunnels.

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل
خالل سنة 2016، تم تركيب 84 كيلومترا من الكابالت وتم سحب 105 كيلومترا منها داخل 

أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة.



موظفونا، أهم مواردنا
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OUR EMPLOYEES, 
OUR GREATEST ASSET

We continue to build a world-class Company with a positive work culture, one that can 
attract the best and the brightest. In every project we undertake, no matter what the 
scale, we place a core focus on protecting people and the environment, 
We believe at QDVC that equal opportunity means hiring and retaining the best 
people, developing all employees to their potential and using their talents and 
resources to the full. Diversity of people, skills and abilities is a strength which help 
us to achieve our best. We are also providing training and development opportunities 
which enable employees to perform at their best and increase their contribution to 
the Company. Our workforce comprise more than 69 nationalities and represents a 
great set of diverse skills and competencies.



ما زلنا نواصل مسعانا الطموح نحو بناء شركة عالمية يسودها مناخ 
عمل إيجابي يتيح استقطاب أفضل وألمع الكوادر والكفاءات في 

قطاع اإلنشاءات. وفي سبيل تحقيق هذا المسعى، فإننا نحرص في 
كافة المشاريع التي نتولى تنفيذها، على اختالف أحجامها، على حماية 

األشخاص والبيئة. 
إننا في "كيو دي في سي" نؤمن بأن تكافؤ الفرص يعني توظيف 

أفضل الكفاءات العاملة واإلبقاء عليها، فضاًل عن تطوير قدرات جميع 
الموظفين وتحقيق الفائدة المرجوة من مهاراتهم وكفاءاتهم. وُيعد 

التنوع في األشخاص والمهارات والقدرات إحدى نقاط القوة التي تتمتع 
بها "كيو دي في سي"، ما يعينها على تحقيق أفضل اإلنجازات. كما 

ن  نحرص على تقديم البرامج التدريبية وفرص التطوير المالئمة التي تمكِّ
موظفينا من بذل أفضل ما لديهم من قدرات وإمكانات في العمل، إلى 

جانب زيادة مساهمتهم في نجاح الشركة ورفعة مكانتها. وتضم القوى 
العاملة لدى الشركة ما يزيد عن 69 جنسية متنوعة تمثل مزيجًا متميزًا 

من المهارات والكفاءات التي تحظى بها "كيو دي في سي".

موظفونا، أهم مواردنا
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WORKERS’ COMMUNITY

For worker accommodation, QDVC has built in 
2014 a vast labour community which adheres to 
the Ministry of Labour regulations and has been 
designed in accordance with the requirements of 
the Qatar Foundation Standards. The Community 
can house 3,700 workers. 
Serge Moulene Workers’ community is a 
high -quality and modern housing community 
with  a broad range of social, recreational and 
educational facilities for its residents, including 
10 blocks for workers, 3 blocks for junior staff and 
1 block for senior staff, In addition to a spacious 
dining halls, a clinic, an indoor fitness center, 
TV Halls, Internet Cafe, and a sporting area 
comprising football pitch, volley-ball, basketball 

and badminton courts, ping pong tables, billiards, 
carrom tables (a common Indian game).
It is also equipped with a commodities store and a 
barber shop. A professional hospitality company is 
handling the catering, laundry and housekeeping 
on QDVC’s behalf.
Because life away from home is hard, QDVC has 
introduced services, activities and events for 
residents at the Community. On regular basis, the 
community also witnesses sports tournaments 
for football, cricket, volleyball and basketball 
games. For the past two years, QDVC has also been 
working closely with its staff volunteers to offer 
workers English classes, validated by graduation 
ceremonies to recognise student’s achievements.



بادرت "كيو دي في سي" من أجل توفير أماكن اإلقامة المالئمة لعمالها إلى تشييد مجّمع كبير 
للعمال في عام 2014 بما يمتثل لقوانين ولوائح وزارة العمل، عالوًة على تصميمه وفق المتطلبات 

الخاصة بمعايير رعاية العمالة الوافدة في مؤسسة قطر. ويستوعب هذا المجّمع 3700 عامل. 
ويتميز مجمع "سيرج مولين للعمال" ببنائه على الطراز الحديث عالي الجودة، ويضم مجموعة كبيرة 
من المرافق االجتماعية والترفيهية والتدريبية للمقيمين به، بما في ذلك 10 وحدات سكنية للعمال، 

و3 وحدات سكنية للموظفين، ووحدة سكنية مخصصة لكبار الموظفين، باإلضافة إلى القاعات 
الفسيحة لتناول الطعام، وعيادة طبية مجهّزة، ومركز للياقة البدنية، وصاالت التلفاز، ومقهى إنترنت، 

وساحة رياضية تشتمل على مالعب لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة، إلى جانب 
ألعاب البنج بونج والبلياردو والكيرم )وهي إحدى األلعاب المشهورة في الهند(.

كما يضم المجّمع متجرًا للسلع وصالون للحالقة، وتستعين "كيو دي في سي" بإحدى شركات 
الضيافة المتميزة من أجل تقديم خدمات التغذية والطعام والمغاسل والتنظيف للمجّمع بالكامل.

وتقديرًا للجانب اإلنساني المتعلق بُبعد هؤالء العمال واغترابهم عن بالدهم، فقد بادرت "كيو دي 
في سي" إلى توفير الخدمات وإجراء األنشطة والفّعاليات المتميزة للترفيه عن المقيمين في رحاب 

المجّمع، حيث يتم تنظيم البطوالت الرياضية بصفة منتظمة في كرة القدم والكريكيت والكرة 
الطائرة وكرة السلة. وعلى مدار العامّين الماضيّين، عملت "كيو دي في سي" عن كثب مع موظفيها 
جت  السّباقين إلى التطوع والمشاركة من أجل تقديم دروس في تعليم اللغة اإلنجليزية لعمالها، وتوِّ

هذه المبادرة بتنظيم حفالت للتخرج لتكريم العمال المتفوقين واإلحتفاء بإنجازاتهم.

مجّمع العمال
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WORKERS WELFARE

Our ability to help deliver major infrastructure 
programs relies on the construction workers who 
make our clients’ visions a reality.
QDVC issued its standalone Workers’ Welfare and 
Human Rights Policy which explicitly covers the 
areas where human rights risks are prevalent 
in Qatar and the fundamental rights of workers 
employed by QDVC. It also includes a detailed 
statement on our duty of due diligence with regards 
to human rights risks in our supply chain.
QDVC CSR department has developed and 
implemented a series of audits of the company’s 
subcontractors to assess their compliance with the 
Qatar Labor law and the Qatar Foundation Migrants 
Welfare standards, in order to safeguard the 

welfare of workers engaged on QDVC’s construction 
projects.
In 2016, QDVC continued its interaction with 
external stakeholders on worker welfare 
activities. The company was invited by (BHRC), an 
independent non-profit organization, to complete 
their survey on Migrants workers working 
conditions in the Gulf.
QDVC is among the 3% of companies (out of 100 
companies surveyed in Qatar and the UAE) to have 
an explicit commitment to migrant worker rights 
and is described as a pioneering company taking 
meaningful steps to improve workers’ practices in 
the construction industry.  



إن قدرتنا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ترتكز على جهود عمال اإلنشاءات لدينا 
الذين يسهمون في بلورة الرؤيا التي يصبو إليها عمالؤنا وتحقيقها على أرض الواقع.

وقد أصدرت "كيو دي في سي" سياستها الخاصة برعاية العمال وحقوق اإلنسان التي تتناول 
بوضوح المجاالت التي يمكن أن تنتهك فيها حقوق اإلنسان إلى جانب الحقوق األساسية 

للعمال المطبقة لدى الشركة. كما تتضمن السياسة بيانًا تفصيليًا بشأن واجباتنا المتعلقة 
بمخاطر انتهاك حقوق اإلنسان في إطار سلسلة التوريد الخاصة بنا.

وفي هذا السياق، عكفت إدارة المسؤولية االجتماعية لدى "كيو دي في سي" على إعداد وتنفيذ 
سلسلة من عمليات المراجعة والتدقيق لكافة متعهدي الشركة ومقاوليها بهدف الوقوف 

على مدى امتثالهم لقانون العمل القطري وتطبيق المعايير اإللزامية لرعاية العمالة الوافدة في 
مؤسسة قطر، وذلك من أجل ضمان تقديم الرعاية الالزمة لعمال الشركة في مشاريع اإلنشاءات.

كما واصلت "كيو دي في سي" في عام 2016 تفاعلها وتواصلها مع األطراف المعنية الخارجية 
فيما يتعلق بأنشطة رعاية العمال، وتلقت الشركة دعوة من BHRC، وهي منظمة مستقلة غير 

هادفة للربح، إلكمال استطالع اآلراء الذي أجرته بشأن أوضاع العمل التي تتعرض لها العمالة 
الوافدة في دول الخليج.

وتتبوأ "كيو دي في سي" مكانة متميزة ضمن 3% من الشركات )على مستوى 100 شركة 
تم استبيانها داخل دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة( من حيث االلتزام الحقيقي بمنح 

حقوق العمالة الوافدة، ووصفت بأنها في مصاف الشركات الرائدة التي تبادر إلى اتخاذ خطوات 
ملموسة من أجل تحسين ممارسات العمال في قطاع اإلنشاءات.  

رعاية العمال

Annual Report- 2016    2016 التقرير السنوي 9



10 Annual Report- 2016     2016 التقرير السنوي Annual Report- 2016    2016 التقرير السنوي

TRANSFER OF KNOW-HOW

Qatarization has been part of QDVC’s strategy since 
early 2013, and our motto “Building Qatar by Build-
ing Qataris” is integrated in our everyday work. 
We are highly committed to fulfill goals of Qatar 
National Vision 2030 by contributing to Human De-
velopment by building capable and motivated Qatari 
workforce. The Qatarization strategy is based on 
increasing the number of Qataris through recruit-
ment, development and retention of committed and 
qualified Qataris.
Through these initiatives, Qataris have the op-

portunity to experience a fast-paced, dynamic 
environment, where they work alongside local and 
international talents and across various segments 
of the construction sector to enhance their skills 
and knowledge.



ُتعد سياسة التقطير جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية "كيو دي في سي" منذ 
بدايات 2013، ويتجسد شعارنا المتمثل في "بناء قطر من خالل بناء الكوادر 

الوطنية" في صميم أعمالنا اليومية. ونحن ملتزمون تمامًا بتحقيق أهداف 
رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل المساهمة في مجال التنمية البشرية 

عن طريق بناء القوى العاملة والكوادر القطرية المؤهلة والفاعلة في مجال 
عملها. كما ترتكز استراتيجية التقطير لدى "كيو دي في سي" على زيادة أعداد 

الموظفين القطريين الملتزمين والمؤهلين من خالل تعيينهم وتنمية 
قدراتهم واالحتفاظ بهم.

ومن خالل طرح هذه المبادرات ستتاح الفرصة للقطريين للعمل في بيئة 
تتسم بالفّعالية والسرعة، يعملون فيها جنبًا إلى جنب مع مواهب  محلية 

و دولية عبر مختلف شرائح قطاع اإلنشاءات لتعزيز مهاراتهم ورفع مستوى 
المعرفة لديهم.

نقل المعرفة والخبرة 
العملية
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MAWAQIF QATAR 

Locally owned by both QDVC and Indigo, MAWAQIF Qatar aims  to  
develop its car parking operations locally  with the target to boost customer service stan-
dards and expand the use of its smart products. QDVP has expanded its foot print over 
21,000 prime parking spaces in the following key projects, using a variety of parking sys-
tems and deploying to Qatar high level experts in each project, namely at:

Hamad International Airport
Hamad Medical City and Hospitals at the heart of Doha
Hotel Park in the high end business area of  West bay
Lusail Marina in the new smart city of Lusail
Msheireb properties



تهدف شركة مواقف قطر، المملوكة لكٍل من "كيو دي في سي" 
بالشراكة مع شركة "إنديجو" الفرنسية"، إلى تطوير عمليات مواقف 
السيارات محليًا واضعًة نصب عينيها االرتقاء بمعايير خدمة العمالء 

التي تقدمها والتوسع في استخدام منتجاتها الذكية. وقد قامت "كيو 
دي في سي" بتوسعة مساحات المواقف لتصل إلى ما يزيد عن 21،000 

موقف سيارات رئيسي في المشاريع األساسية التالية، باستخدام 
مجموعة متنوعة من أنظمة المواقف وتعيين الخبراء رفيعي 

المستوى من دولة قطر في كل مشروع، وهذه المشاريع هي:

مطار حمد الدولي
مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات في قلب العاصمة الدوحة

مواقف الفنادق في منطقة األعمال الراقية في الخليج الغربي
منطقة المارينا في مدينة لوسيل الذكية الجديدة

مشيرب العقارية

مواقف قطر 
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Hadid & Mawad Benaa Qatar Company (HMBQ), a trading steel and building material company,  
subsidiary of QDVC, created in 2012 and specialised in sourcing, trading and supplying 
reinforcement steel bars for building and infrastructure projects.

HADID & MAWAD BENNA
QATAR COMPANY



تأسست شركة حديد ومواد بناء قطر، وهي إحدى شركات تجارة الصلب ومواد 
البناء التابعة لشركة "كيو دي في سي"، في عام 2012 ويرتكز نطاق عملها على 

توريد وتجارة وإمداد قضبان حديد التسليح لمشاريع البناء والبنية التحتية.

شركة حديد
ومواد بناء قطر
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Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman of the Board of QDVC

CHAIRMAN’S MESSAGE
On behalf of the Board of Directors, it is my pleasure to present to you the Annual 
Report and financial statements of QDVC for the financial year ended December 
31, 2016.

In the face of a challenging economic environment, QDVC continued to focus 
on providing solid returns and dividends to our shareholders. The Company’s 
strategy and mindset of serving our Clients remains paramount. We continue to 
be proactive and innovative; at the same time sensitive to changes in the external 
environment, while competing vigorously in the key market that we serve.

The year in review was characterised by weak economic conditions in the 
country and lackluster construction market sentiments in thecountry. QDVC’s 
total turnover reached QAR 3,290b, up 18.0 % comparing with 2015 an another 
record figure for the company,  and our order book remains healthy whilst the 
Net Income declined 37% to QAR 34m. Given the intensity  of headwinds faced by 
the construction  market in the preceding two years, this set of results serve as 
consolation that QDVC’s business, though impacted, remain resilient and able to 
withstand the vagaries of the market.

QDVC’s total turnover reached QAR 3,290b, 
up 18% comparing with 2015

listening carefully to our clients’ needs, 
while delivering innovative, value-added 
solutions.

In closing and on behalf of the Board 
of Directors, I would like to extend my 
heartfelt gratitude and appreciation to the 
team at QDVC. It is your passion and hard 
work that has ensured our market leading 
position amid a challenging environment. 
I would also like to thank our partners and 
customers for their support and feedback 
which drives us to strive harder and 
inspires us to innovate. 

Finally, we thank you, our 
shareholders, for your commitment 
and support. Let us continue to work 
together to build an even better future 
for QDVC in 2017.

2016 was also a year of changes at QDVC, 
with a new Chief Executive Officer, a new 
Organisation chart and a new head office.

Philippe Tavernier who joined QDVC in 
2008 as Project Manager of the Lusail 
Light Railway Transit System Project (LRT) 
was appointed Chief Executive Officer of 
QDVC since the 1st of April 2016.  

On behalf of the Board,  I extend our 
warmest welcome to Philippe who brings 
with him strong credentials and a wealth 
of experience and will continue the 
company’s very positive development. His 
leadership skills, experience and deep 
relationships with many QDVC’s Clients 
are invaluable. 

QDVC’s success is built upon the 
commitment of our employees. Supporting 

our major projects in parallel has tested 
this commitment and has significantly 
stretched our global resources. I have 
been impressed by the way our employees 
have stepped up and delivered at this 
critical time. 

Our goal is to keep our leader position 
in the local market being one of the best 
construction Companies able to deliver 
large scale projects with highly demanding 
skills management and technical 
expertise. 

Our success during the coming pivotal 
year will be determined by our effective 
management of our existing business 
and through our success in winning 
new projects. This will require solid 
management of our projects and 
programs, appropriate cost controls and 

السيد / ناصر األنصاري 
رئيس مجلس اإل دارة

MR. NASSER AL ANSARI 
Chairman of the Board
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بلغ إجمالي تداوالت الشركة نحو 3،290 مليار ريال 
قطري، بزيادة 18٪ مقارنة مع عام 2015

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

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، يسعدنا أن نقدم لكم التقرير السنوي والبيانات 
المالية لشركة كيو دي في سي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

.2016

في ظل بيئة اقتصادية صعبة، واصلت شركة كيو دي في سي التركيز على 
تقديم نتائج قوية وتوزيع األرباح على مساهمينا. إن إستراتيجية الشركة  

وروح خدمة عمالئنا ال تزال على رأس أولوياتنا. وما زلنا نسعى جاهدين لنبقى 
استباقيين ومبتكرين؛ وفي نفس الوقت مطلعين عن قرب على التغيرات 

التي تعرفها البيئة الخارجية، مع التنافس بقوة في السوق الرئيسية التي 
نخدمها.

تميزت السنة قيد اإلستعراض بضعف األوضاع االقتصادية ومشاعر القلق في 
أوساط سوق البناء في البلد. وبلغ إجمالي تداوالت الشركة نحو 3،290 مليار 

ريال قطري، بزيادة ٪18.0 مقارنة مع عام 2015، وهو رقم قياسي آخر للشركة، 
ويظل سجل طلباتنا في وضع جيد، بينما انخفض صافي الدخل بنسبة 37٪ 
إلى 34 مليون ريال قطري. ونظرا للظروف الصعبة التي واجهها سوق البناء 
في العامين الماضيين، فإن هذه المجموعة من النتائج هي نقطة تحتسب 

لشركة كيو دي في سي،  التي على الرغم من تأثرها تظل مرنة وقادرة على 
تحمل تقلبات السوق.

2016 كان أيضا عاما حافاَل بالتغيرات في شركة كيو دي في سي، مع رئيس 

تنفيذي جديد، هيكل تنظيمي جديد ، ومقر رئيسي جديد للشركة.

فقد تم تعيين فيليب تافيرنييه  رئيسا تنفيذيا للشركة منذ 1 أبريل 2016، 
بعد أن شغل منصب مدير لمشروع النقل للسكك الحديدية الخفيفة في 

لوسيل (LRT)  منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2008 م.

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أعرب عن ترحيبنا بفيليب الذي جلب معه 
خبرة واسعة، ستسهم بشكل كبير في  تطوير الشركة. مهاراته القيادية، 

تجربته الطويلة وعالقاته المتينة مع العديد من عمالء الشركة  كلها نقاط 
إيجابية ال تقدر بثمن.

يعتمد نجاح الشركة على التزام موظفينا. إن دعم مشاريعنا الكبرى بالتوازي 
هو خير دليل على هذا االلتزام  الذي أسهم في توسيع مواردنا العالمية إلى 

حد كبير. لقد أبهرت بمستوى  تفاني موظفينا و تكثيفهم لجهودهم رغم 
الظروف الحرجة االحالية. 

هدفنا هو الحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق المحلي كوننا واحدة من 
أفضل شركات البناء القادرة على تنفيذ مشاريع كبرى وفق المهارات اإلدارية 

والخبرات التقنية المطلوبة.

يتوقف نجاحنا خالل السنة الحاسمة القادمة على إدارتنا الفعالة ألعمالنا 
القائمة والعمل على الفوز بمشاريع جديدة. وهذا يتطلب إدارة قوية 

لمشاريعنا وبرامجنا، ضبط مناسب للتكاليف واالستماع بعناية الحتياجات 
عمالئنا، مع تقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة.

في الختام وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير لفريق شركة كيو دي في سي. شغفكم وعملكم الدؤوب هو ما 

كفل للشركة موقعها الرائد في وسط البيئة الصعبة الراهنة. أود أيضا أن 
أشكر شركاءنا وعمالئنا على دعمهم وآرائهم التي تدفعنا إلى السعي قدما 

اإلبتكار.  على  وتلهمنا 

العمل  إلتزامكم ودعمكم. دعونا نواصل  وأخيرا، نشكركم، مساهمينا، على 
.2017 معا لبناء مستقبل أفضل لشركة كيو دي في سي في عام 
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السيد  فيليب تافرنيي
الرئيس التنفيذي

MR. PHILIPPE TAVERNIER
Chief Executive Officer

CEO’S MESSAGE
For my first message as the new Chief Executive Officer of QDVC, 
I wish first to thank the board members of QDVC for their trust 
and their support to lead QDVC and develop its business.

The present years are pivotal years for QDVC.

During the past 9 years of a continuous and impressive growth of 
QDVC, in line and in support to the expansion of the local market, 
QDVC has demonstrated to be a solid company that gathers all 
of the necessary ingredients for a success in the construction 
industry:  a solid reputation and a competitive position in the local 
market, a strong expertise built up by a team of motivated and 
locally hired people, and a portfolio of high standard, successful 
and timely delivered projects appreciated and applauded by our 
Clients. 

Following the sharp reduction of construction market in 2016, we 
have taken a number of important steps to ensure an improved 
performance and a consistent profitability for the Company. 

First of all, we have completed an extensive review of all aspects 
of our Company, including our management processes at all 
levels. We have reduced our fixed costs and improved our bidding 
and execution procedures, and developed a comprehensive 5 
years Business plan to secure and increase our profitability. 
The plan sets out our strategy on how we intend to develop a 
sustainable and stable business in our core market by developing 
long term relations with our Clients for a panel of selected 
projects where the added-value of QDVC is appreciated and 
needed. 

We also aim to cultivate a high-performance culture in which 
every employee has the opportunity to grow his skills. By 
continuing to recruit talents and developing our employees, we 

continue to boost our capacity as a market-leading construction 
company. Our strong focus on safety is another central aspect of 
our culture. 

Again this year, we can be proud of the reduction in our lost time 
injury frequency rate which, for all projects combined, dropped 
from 0.77% to 0.61% at year-end. We continue to put substantial 
focus on safety not only because it is the right thing to do for our 
employees, but also because it ultimately leads to a stronger 
company and markedly improved financial performance as 
it demonstrates a better control and implementation of our 
processes.

As we approach the 10th anniversary of QDVC, I remain optimistic 
in what the future holds from our clients, our employees, 
and our shareholders. With their support, the Company has 
demonstrated its added-value to the local economy and to our 
Clients. It will continue. 

We are in the midst of significant changes that will transform 
QDVC into a company that will, on a long term-basis, reinforce its 
place in the local economy in the business of multi-disciplinary 
complex and high-standard projects.  

Built on our experience and our achievements, QDVC is now 
recognized as a long term and sustainable local company of 
international expertise that is committed, reliable and pro-active, 
able to provide to our Clients an added value that they need and 
appreciate. 

In conclusion, I would like to thank our outstanding employees, 
Clients, partners, and most of all you, our shareholders, for your 
continued support.

Chief Executive Officer

Mr. Philippe Tavernier 
Chief Executive Officer
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As we approach the 10th anniversary 
of QDVC, I remain optimistic with what 
the future holds for our clients, our 
employees, and our shareholders.

كلمة الرئيس التنفيذي

Chief Executive Officer

السيد / فيليب تافيرنيي
المدير التنفيذي

في أول رسالة لي كمدير تنفيذي جديد لشركة كيو دي في سي، أود أوال أن 
أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة على ثقتهم ودعمهم لي 

لقيادة كيو دي في سي وتطوير أعمالها. 

السنة الحالية هي سنة محورية بالنسبة لكيو دي في سي.

 ،QDVC خالل السنوات التسع الماضية من النمو المستمر والمبهر لشركة
وبتواز ودعم للسوق المحلية، برهنت QDVC على أنها شركة قوية تتوفر على 

جميع المقومات الضرورية للنجاح في صناعة البناء: سمعة راسخة ووضع 
تنافسي في السوق المحلية، خبرة جيدة اكتسبت بفضل جهود فريق عمل 

تم توظيفه محليا، ومجموعة من المشاريع الراقية، والتسليم في الوقت 
المناسب والناجح بتقدير وإشادة  من قبل عمالئنا.

بعد اإلنخفاض الحاد في سوق البناء في عام 2016، اتخذنا عددا من الخطوات 
الهامة لضمان تحسين األداء و ربح ثابت للشركة.

أول تدبير تم اتخاذه، هو إتمام مراجعة شاملة لجميع جوانب شركتنا، بما في 
ذلك عمليات اإلدارة لدينا وذلك على جميع المستويات.

لقد قمنا بتخفيض تكاليفنا الثابتة وتحسين إجراءات المناقصات والتنفيذ 
لدينا، ووضعنا خطة عمل شاملة لمدة 5 سنوات لتأمين وزيادة الربحية. 

وتتحدد الخطة االستراتيجية لدينا حول الكيفية التي نعتزم من خاللها 
تطوير شركة مستدامة ومستقرة من خالل تطوير عالقات طويلة األمد مع 

عمالئنا من أجل إنجازمشاريع مختارة، التي من خاللها يتم التأكيد على أن 
القيمة المضافة لكيو دي في سي هي محل تقدير وأن الحاجة ماسة لها في 

سوق البناء.

نحن نهدف أيضا لزراعة ثقافة األداء العالي الجودة حيث تتاح الفرصة لكل 
موظف لتطوير مهاراته. من خالل االستمرار في توظيف المواهب وتطوير 

موظفينا،  نحن نواصل تعزيز قدراتنا كشركة رائدة في سوق البناء. إن تركيزنا 
القوي على السالمة هو جانب رئيسي آخر من ثقافتنا.

مرة أخرى هذا العام، يمكننا أن نفخر بتخفيض معدل الوقت الضائع بسبب 
اإلصابات الذي انخفض من 0.77٪ إلى 0.61٪ في نهاية العام. نحن نواصل 

التركيز بشكل كبير على السالمة، ليس فقط ألن ذلك هو الشيء الصائب 
اتجاه موظفينا، ولكن أيضا ألن ذلك يؤدي في نهاية المطاف إلى شركة أقوى 

وتحسن ملحوظ في األداء المالي حيث أنه يوضح مراقبة وتنفيذا أفضل  
لعملياتنا.

ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لشركة كيو دي في سي، فإنني 
ما زلت متفائال بما يحمله لنا المستقبل من قبل عمالئنا وموظفينا 

ومساهمينا. فبدعمهم، أظهرت الشركة قيمتها المضافة لالقتصاد المحلي 
ولعمالئنا. 

إننا في خضم تغييرات هامة ستحول كيو دي في سي، على المدى البعيد، 
إلى شركة ستعزز مكانتها في اإلقتصاد المحلي في مجال المشاريع ذات 

المستوى العالي.

بناء على خبرتنا وإنجازاتنا، أصبحت اآلن كيو دي في سي تعرف كشركة 
مستدامة محلية دات  خبرة دولية ملتزمة، موثوقة واستباقية، قادرة على 

تزويد عمالئنا بقيمة مضافة يحتاجونها ويقدرونها.
في الختام، أود أن أشكر موظفينا المتميزين ، عمالءئنا وشركائنا، وعلى 

رأسهم مساهمينا، لدعمهم المتواصل.

ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لشركة 
كيو دي في سي، فإنني ما زلت متفائال بما يحمله 

لنا المستقبل من قبل عمالئنا وموظفينا 
ومساهمينا.
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هيكل اإلدارة 

 / Boards of Directorsمجلس اإلدارة

MANAGEMENT STRUCTURE 

السيد / أالن بونو 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

Mr. Alain Bonnot 
Vice-Chairman

السيد / ناصر األنصاري 
رئيس مجلس اإلدارة

Mr. Nasser Al Ansari 
Chairman

السيد / يانيك غاريون
عضو مجلس اإلدارة

Mr. Yanick Garillon
Member

السيد / حسن الباكر 
عضو مجلس اإلدارة

Mr. Hassen Al Baker  
Member

السيد / محمد المري 
عضو مجلس اإلدارة

Mr. Mohammed Al Marri 
Member

السيد / جان جاك فافريتو
عضو مجلس اإلدارة

Mr. Jean-Jacques Favretto
Member

السيد / أوليفر سيليك 
األمين العام

Mr. Olivier Sulik 
Secretary of the Board 
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Executive Committee / اللجنة التنفيذية

السيد / حسن الباكر 
عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

السيد / فيليب تافرنيي
الرئيس التنفيذي

Mr. Philippe Tavernier
Chief Executive Officer

السيد / عادل حيدر
نائب الرئيس التنفيذي

Mr. Adel Hayder
Deputy Chief Executive Officer

السيد / حمد المري
مدير خدمات الدعم

Mr. Hamad  AL Marri
Chief Support Services Officer

 السيد / عمرو وحيد
مدير الشؤون المالية

Mr. Amr Wahid
Chief Financial Officer

 السيد / آالن روسان
المدير الفني

Mr. Alain Roussin
Technical Executive Director

 السيد / ألكسندر امبروسيني
المدير     التنفيذي   للمشاريع   المحلية

Mr. Alexandre Ambrosini
Local Projects Executive Director

 السيد / جونتر هيلماير
مدير المشاريع الخاصة

Mr. Guenther Heilmayer
Special Projects Executive Director

الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثاني
مستشار الرئيس التنفيذي

Sheikha Athba Bint Thamer Al Thani
Advisor to the Chief Executive 
Officer  السيدة / اليزابيث نيكوال

المستشار القانوني

Mrs Elisabeth Nicolas
Legal Counsel

 السيد / كريستيان مكاري
مدير قسم الجودة والصحة 

والسالمة والبيئة

Mr Christian Macary
Quality, Health, Safety, 
Environment Manager السيد / خافيير بالنشو

مدير الموارد البشرية

Mr Xavier Planchon
Human Resources Director
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QDVC’S MISSION
رسالة "كيو دي في سي"

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

Persistently develop a highly skilled, competitive 
and professional team of experts to offer the 
highest quality of services and contribute to the 
development of Qatar and support our Clients;
Relentlessly strive to lead by example in our 
field, as a contractor, as well as an employer;
Passionately sustain the local economy by 
expanding in Qatar and attracting the input 
of local resources along with our established 
international suppliers and partners;
Consistently stay on the leading edge of 
technology ensuring we’re always a step ahead;
Considerately support the local communities 
by being a responsible corporate company 
committed to the social cause.

نسعى ألن نكون شركة محلية رابحة و مزدهرة تحظى بسمعة 
مرموقة على الصعيد الدولي. ونتعهد بتحقيق ما يلي: 

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

تقديم خدمات ذات جودة عالية؛
السعى الدؤوب لتقديم قدوة ُيحتذى بها في مجال عملنا 

كمزود خدمات وكذلك كصاحب عمل؛ 
العمل بحماس على تعزيز اقتصادنا المحلي من خالل 
توسيع أعمالنا في دولة قطر والمساهمة في اجتذاب 

الموارد المحلية ذات الخبرة و جذب الموردين الدوليين 
المؤهلين؛ 

العمل باستمرار على تعزيز موقعنا الرائد في مجال 
التكنولوجيا بما يضمن أسبقيتنا دائمًا وتصدرنا لقائمة 

الشركات العاملة في هذا المجال؛
تقديم الدعم الالزم لمجتمعاتنا المحلية كوننا شركة 

وطنية مسؤولة وملتزمة تجاه القضايا االجتماعية.
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QDVC’S VALUESقيم "كيو دي في سي"

ORGANIZATION
Synergy
Sharing
Clarification of organization & scope
Local immersion

VALUES
Code of ethics
Transparency
Safety first
Corporate Social Responsibility 
Involving all stakeholders 

COMPETENCE 
Developing local expertise
Looking for excellence
Providing added value 

GOVERNANCE
Risk Management
Accountability
Responsibility
Profitability 

تظافر الجهود
المشاركة

وضوح في التنظيم
اإلندماج المحلي

التنظيم

قواعد السلوك
شفافية

السالمة أوال
 المسؤولية اإلجتماعية

 إشراك جميع المساهمين

القيم

تطوير الخبرات المحلية
البحث عن التميز

توفير القيمة المضافة 

الكفاءة

إدارة المخاطر
المساءلة

المسؤولية
الربحية

اإلدارة
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For the year 2016 (period 
January - December 2016), the 
total carbon emissions produced 
were 362,960 tonnes of CO2  
equivalent representing  110.3 
gr of CO2 equivalent per QAR of 
turnover.

Carbon 
Footprint

Grams of CO2 /QAR turnover

المساهمة في رسم  لكيو دي في سي  بالنسبة  اإلستدامة  تعني 
الشركة  أعمال  ل جزءًا ال يتجزأ من  ناجح، وهي تشكِّ مالمح مستقبل 

تتبناها.  التي  المؤسسية  اإلستراتيجية  إطار  في  اليومية 

الكفاءة  اإلرتقاء بمستوى  ونواصل في "كيو دي في سي" مسعانا نحو 
وانبعاثات  النفايات  من  الحد  على  التركيز  مع  مشاريعنا،  كافة  في 

بترشيد  يتعلق  فيما  بمسؤوليتها  الشركة  تلتزم  كما  الكربون. 
التالية: الجوانب  نحو فعال في  وإدارتها على  الطاقة  إستهالك 

المستدامة التنمية 

الكربون  انبعاثات  إجمالي  بلغ 
)الفترة من   2016 الصادرة في عام 
 362،960  )2016 إلى ديسمبر  يناير 

الكربون  أكسيد  ثاني  طن من 
110,3 جرام من ثاني  الُمعادل 

ريال قطري. لكل  الكربون  أكسيد 

جرام ثاني أكسيد الكربون / ريال قطري
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

For QDVC, sustainability means shaping the future 
successfully and, as part of our corporate strategy, is an 
integral part of our day-to-day work routines. 

At QDVC, we continue to improve our efficiency 
throughout our projects, with emphasis being placed 
on reducing waste and carbon emissions. The Company 
has reporting responsibilities in respect of energy 
consumption and management in the following areas:
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خصصت "كيو دي في سي" خالل العام الماضي ما يزيد عن 79،529 ساعة من 
التدريب بشأن التوعية البيئية لموظفيها، وهو ما يمثل 1,52 ساعة من التدريب 

الخاص بالجوانب البيئية واالستدامة لكل 1،000 ساعة من ساعات العمل.

التدريب البيئي

أكثر من 79,529 ساعة من التدريب في مجال 
التوعية البيئية

 من النفايات أو إعادة استخدامها، 
تم إعادة تدوير 702,918 م3

بما أسهم في زيادة معدل إعادة التدوير بنسبة 12% مقارنًة بعام 2015.

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

حوالي 703،000 متر مكعب )97,5% من معدل إعادة تدوير الحجم( و1،173 طن 
من النفايات )61,6% من معدل إعادة تدوير الوزن(، للنفايات التالية: الزيوت 

المستعملة والورق / الورق المقوى والبالستيك والنفايات اإللكترونية 
والخردة المعدنية.

معدل إعادة التدوير )%( بالوزن

ساعات التدريب البيئي لكل 1،000 ساعة عمل
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702,918m3 of waste 
recycled or reused increasing the recycling 
rate by 12% compared to 2015.

Since the creation of the company, instead of sending all our 
waste into the landfill, we managed to recycle and reuse around 
703,000 m3 (97.5% by volume recycling ratio) and 1,173 tonnes of 
waste (61.6% By weight recycling ratio), waste such as: used oil, 
paper/cardboard, plastic, e-waste, and metal scrap.

Recycling rate (%) per weight

Enviromental Training hours/1,000 working hours

Over the past year, QDVC invested more than 79,529 hours of training on 
environmental awareness for its employees, which represents 1.52 hours of 
environmental & sustainability training per 1,000 working hours.

more than 79,529 hours of training 
on environmental awareness

Enviromental Training



BIO-BITUMEN
البيتومين الحيوي

BIO-FERTILIZER
السماد الحيوي

BIO PLASTIC
البالستيك الحيوي

BIO CEMENT 
 األسمنت الحيوي

CO2 CAPTURE OPTIMIZATION
تحسين امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون

ALGAE STRAIN
سالالت الطحالب إنتاج البيتومين الحيوي

BIO-BITUMEN PRODUCTION

CULTIVATION
االستزراع

BIOMASS
الكتلة الحيوية

تحسين  عملية  بين  المشترك  الترابط  يبين  توضيحي  رسم 
الكربون، وظروف االستزراع، وسالالت  ثاني أكسيد  امتصاص غاز 

الحيوي. البيتومين  إنتاج  ثم  الحيوية  الكتلة  وتشكيل  الطحالب، 
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Climate change resulting from increased levels of atmospheric greenhouse gasses (GHG) pose a 
significant threat to global geography and the society as whole. Of all the GHGs, Carbon Dioxide (CO2) 
poses the greatest risk, as it contributes most to global warming. In an attempt to reduce the climactic 
effects of increasing atmospheric CO2 levels, QDVC and Qatar University have signed a four year 
research agreement in 2015 to quantify and minimize construction’s impact on the environment.

FIRST YEAR PROGRESS: ALGAE CARBON SEQUESTRATION 
RESEARCH PROJECT 

Microalgae has been proposed for 
over 50 years as an attractive method 
for CO2 sequestration, as they grow 
photographically using CO2. Qatar 
University research team has been 
hard at work researching the best 
microalgae to use for the research.

In it first year Progress Report, Qatar 
University team has summarized 
the research performed at the algae 
project, as well as highlighting the 
exciting results from that research.

During 2016, the research focus was 
on screening and selection, feasibility 
and production and microalgae 
suitability. Focused on a review of 
the different algae-based products, 
four main products were identified 
that could potentially significantly 
contribute towards long-term carbon 
sequestration, each of which will be 
discussed in further detail.

Based on the information available, 
bio-bitumen was selected as the 
focus product. A selection of 7 local 
Algae strains was then identified to be 
the most suitable for achieving that 
desired product. The next steps in 
the research included the evaluation 
for the algae bio-mass, as well as 
downstream processing towards 
bio-bitumen production.

For collaboration and sharing of 
expertise, AlgoSource has been 
proposed to be a partner for 
the production of bio-bitumen. 
AlgoSource, affiliated with Nantes 
University, is a recognized world 
expert in microalgae engineering 
and simulation tools for scale-up 
production.

Development and production of algal 
technologies in Qatar has the potential 
to have significant impact on both the 
national as well as international level. 
Qatar has the advantage of having 

all the required process inputs and 
conditions readily available, as well as 
multiple locally present end-users.
This research project strengthens 
collaborations between Qatari and 

French institutions as well as aiming 
to directly benefit Qatar’s 2030 Vision 
of a sustainable and bright future for 
generations to come.

Schematic illustration of the interdependence of the 
optimization of CO2 capture, cultivation conditions, algae 
strain, biomass composition and bio-bitumen production.
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في  الدفيئة  الغازات  مستويات  إرتفاع  عن  الناجم  المناخ  تغير  ل  يشكِّ
بأكمله.  والمجتمع  العالمية  الخريطة  على  كبيرًا  تهديدًا  الجوي  الغالف 

الدفيئة،  الغازات  بين جميع  األخطر من  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  وُيعد 
الحراري. وفي  زيادة حدوث ظاهرة اإلحتباس  إذ يساهم بنصيب أكبر في 

أكسيد  ثاني  مستويات  زيادة  عن  الناجمة  المناخية  اآلثار  من  للحد  محاولة 
2015 إلى  الكربون في الغالف الجوي، بادرت "كيو دي في سي" في عام 

آثار  لتحديد  4 سنوات  بحثية مع جامعة قطر مدتها  اتفاقية  توقيع 
تقليلها. على  والعمل  البيئة  على  اإلنشاءات 

المقترحة  الدقيقة  الطحالب  تقنية  استخدام  على  االختيار  وقع  وقد 
وامتصاصه حيث  الكربون  لعزل  عامًا كوسيلة فعالة   50 أكثر من  منذ 

أكسيد  ثاني  غاز  امتصاص  الضوئي عن طريق  بالبناء  الطحالب  تنمو هذه 
لجامعة قطر جهودًا كبيرة في  التابع  البحث  بذل فريق  الكربون. وقد 

أجل استخدامها في هذا  الدقيقة من  الطحالب  أنواع  أفضل  البحث عن 
البحثي. البرنامج 

إجراؤها  التي تم  األبحاث  األولى بتلخيص  السنة  البحث في  وقام فريق 
المبهرة  النتائج  على  الضوء  تسليط  جانب  إلى  الطحالب،  مشروع  على 

األبحاث. إليها هذه  التي خلصت 

الفحص واالختيار  البحث على عملية  تركيز فريق  انصب   ،2016 وفي عام 
أنواع الطحالب ألغراض  وإجراء دراسات الجدوى واإلنتاج ومدى مالءمة 

الحيوية  المنتجات  استعراض  على  التركيز  خالل  ومن  المشروع. 
يمكن  رئيسية  منتجات   4 تحديد  تم  الطحالب،  على  المعتمدة 

على  وامتصاصه  الكربون  عزل  مشروع  في  بفعالية  للمساهمة  استخدامها 
التفصيل. من  بمزيد  منها  كل  مناقشة  وسيتم  البعيد،  المدى 

البيتومين  منتج  على  التركيز  اختيار  تم  المتاحة،  المعلومات  على  وبناًء 
المحلية  الطحالب  7 سالالت من  ذلك تحديد مجموعة من  الحيوي، وتبع 

التالية  الخطوات  تضمنت  كما  المطلوبة.  اإلنتاج  عملية  في  الستخدامها 
المنتجات  معالجة  وكذلك  للطحالب  الحيوية  الكتلة  تقييم  البحث  من 

الحيوي. البيتومين  منتج  على  الحصول  أجل  من  البيولوجية 

البيتومين  الفرنسية إلنتاج   AlgoSource الشراكة مع  اقتراح  تم  وقد 
شركة  ُتعد  حيث  الخبرات،  وتبادل  التعاون  جهود  تنسيق  بهدف  الحيوي 

معتمدًا  عالميًا  خبيرًا  الفرنسية  نانت  لجامعة  التابعة   AlgoSource

البيولوجية  المحاكاة  وأدوات  الدقيقة  الطحالب  هندسة  مجال  في 
واسع. نطاق  على  اإلنتاج  عمليات  في  المستخدمة 

الطحالب في دولة قطر يتسم  تقنيات  وإنتاج  أن تطوير  بالذكر  جدير 
الوطني  المستويّين  على  وملموس  كبير  أثر  إحداث  على  بالقدرة 

والظروف  العمليات  إتاحة كافة  بميزة  دولة قطر  إذ تحظى  والعالمي، 
في  المحليين  المستخدمين  تعدد  إلى  باإلضافة  اإلنتاج،  لعملية  المواتية 

الحالي. الوقت 

بين  التعاون  أواصر  تعزيز  البحثي في  المشروع  فائدة هذا  وتكمن 
اإلسهام  إلى  ذاته  الوقت  والفرنسية، ويهدف في  القطرية  المؤسسات 

بناء مستقبل  إلى  الرامية   2030 الوطنية  رؤية قطر  المباشر في تحقيق 
القادمة. لألجيال  ومشرق  مستدام 

التقدم المحقق في السنة األولى: مشروع عزل الكربون وامتصاصه 
بواسطة الطحالب المحلية

صور بالمجهر الضوئي لبعض 
السالالت من تجربة قياس ارتفاع 

األس الهيدروجيني )ph(، من خالل 
عدسة زيتية بقوة تكبير 100 مرة.

أ( 94 - ب( 127 - ج( 56 - د(31 - ه(26 
- و( 51 - ز( 3ج
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Light micrographs of strains 
from high ph experiment 100x 
objective, oil immersion.

A)94 – B)127 – C)56 – D)31 – 
E)26 – F)51 – 
G) 3C



تطمح "كيو دي في سي" إلى إحراز الريادة على المستوى 
االجتماعي والتركيز على تحقيق األهداف االقتصادية 

واالجتماعية واإلنسانية والبيئية في إطار رؤية قطر 
ل المسؤولية االجتماعية  الوطنية 2030. ولهذا تشكِّ
ركيزة حيوية في األعمال التي تقوم بها. وتولي "كيو 
دي في سي" اهتمامًا خاصًا بتوفير الحقوق األساسية 

والرعاية المتميزة للعمالة الوافدة التي تأتي بطبيعة 
الحال ضمن فئة الموظفين األولى بتقديم الدعم لهم 

داخل المؤسسات. 

المسؤولية االجتماعية للشركة

ُتّوجت "كيو دي في سي" بالمركز األول  
اللتزامها ومبادراتها من أجل حقوق 

 اإلنسان والرعاية الالزمة للعمال،  
      وذلك من طرف مركز موارد األعمال 

            وحقوق اإلنسان 

وفي إطار العمل على تحقيق هذه الرؤية، قامت "كيو دي في سي" بتقديم 

برامج المسؤولية االجتماعية التالية: 

لجان رعاية العمال
حققت لجنة رعاية العمال في "كيو دي في سي"، التي تضم ممثلين عن 

العمال ومسؤولي اإلدارة، إنجازات كبيرة منذ تشكيلها في عام 2011، وتتسع 

مهام عملها اآلن إلى ما هو أكثر من مناقشة تحسين جودة الطعام واإلقامة: 

حيث تشمل قضايا السالمة في مواقع العمل، وظروف العمل والتوظيف، 

ورعاية العمال، وإقامة الفعاليات والبرامج االجتماعية. وقد بادرت "كيو دي في 

سي" في عام 2016 إلى إضفاء الصفة الرسمية على القواعد واإلجراءات الخاصة 

بلجنة رعاية العمال. وباإلضافة إلى ذلك، شهد عام 2016 اختيار 26 ممثل جديد 

للجنة بعد إجراء استطالع آلراء 4,000 عامل بشأنهم. 

اختيار 26 ممثل جديد 
للجنة بعد إجراء استطالع 

دقيق آلراء 4,000 عامل 
لدى "كيو دي في سي" 
بشأن هؤالء الممثلين

36 عملية تدقيق 
ومراجعة لشركات 

المقاوالت وشركات 
تزويد العمالة المتعاملة 

مع "كيو دي في سي" 
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QDVC was ranked first company 
in terms of its commitment and 
initiatives for workers’ welfare 
and human rights, by the Human 
Rights Resource Centre 

QDVC aims at being a socially responsible 
leader, mindful of the economic, social, 
human and environmental objectives towards 
Qatar National Vision 2030. Therefore, 
Corporate Social Responsibility (CSR) is a 
vital part of the company’s business. QDVC 
lays particular emphasis on the fundamental 
rights and the welfare of migrant workers 
which are recognized as the most vulnerable 
category of employees. 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR)

With this vision, QDVC has been deploying the following CSR 
programs: 

WORKERS’ COMMITTEES
Comprising of representatives from the workforce and the 
management, the QDVC Workers’ Welfare Committee has 
come a long way since its inception in 2011. The scope of the 
Committee now extends beyond discussing the quality of the 
food and the accommodation: it covers issues such as safety on 
site, the working and employment conditions, welfare, social 
events and programs. In 2016, QDVC formalized its Workers’ 
Welfare Committee rules and procedures. Furthermore, in 2016, 
26 QDVC new committee representatives were renewed after 
carefully considering the opinions of our 4,000 workers. 

26 QDVC new committee 
representatives were chosen 
after carefully considering he 
opinions of our 4,000 
workers

36 audits of 
manpower providers 
and subcontractors 
were conducted 



سالمة شركات المقاوالت ورعايتها 
وضمان امتثالها لقانون العمل القطري

تواصل "كيو دي في سي" العمل على تعزيز سالمة شركات المقاوالت 
المتعاملة معها وضمان رعايتها. وتحرص "كيو دي في سي" على التزام شركات 

المقاوالت وشركات تزويد العمالة التي تتعامل معها بالمعايير اإللزامية لرعاية 
العمالة الوافدة في مؤسسة قطر إلى جانب قيامها بزيارة أماكن إقامة العمال 
ل السالمة  وفحصها قبل ترسية مناقصات العمل على هذه الشركات. وتشكِّ

ورعاية العمال جزءًا ال يتجزأ من المعايير التي حددتها "كيو دي في سي" في 
إختيار شركائها واإلبقاء عليهم. وتبادر "كيو دي في سي" إلى إجراء مجموعة من 

عمليات التدقيق والمراجعة المنتظمة لكافة متعهدي الشركة ومقاوليها 
من أجل الوقوف على مدى إمتثالهم لقانون العمل القطري بشأن األمور 

المتعلقة بالتوظيف ومنح التأشيرات واألجور والتأمينات الطبية وآليات تقديم 
الشكاوى والتظلمات. وقد قامت الشركة في عام 2016 بإجراء 36 عملية تدقيق 

ومراجعة لشركات المقاوالت وشركات تزويد العمالة التي تتعامل معها. 

آلية الشكاوى والتظلمات
أطلقت "كيو دي في سي" في 23 مايو 2016 آلية رسمية لشكاوى الموظفين 

من أجل النظر في الشكاوى والتظلمات التي يقدمها الموظفون، وخاصًة 
العمال، والعمل على حلها بطريقة عادلة وبعيدة عن التحيز. وتتضمن هذه 
اآللية تعيين مسؤولين الستالم هذه الشكاوى في كل مشروع وتجميعها، 

ومن ثم العمل على حلها مع مراعاة الخصوصية والسرية الالزمة. ويتولى هؤالء 
المسؤولون إعداد التقارير الشهرية عن هذه الشكاوى على مستوى المشاريع 

التي يتم تنفيذها، كما تحث الشركة موظفيها على التقدم بطلب إعادة النظر 
في شكاواهم وتظلماتهم إذا بدا لهم عدم اإلرتياح للحلول المطروحة. وقد 

قامت "كيو دي في سي" في عام 2016 بتعيين أخصائي إجتماعي بدوام كامل 
لالستماع إلى العمال داخل المجّمع والعمل على حل مشاكلهم. 

المشاركة المدنية مع المجتمع 
القطري

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( - برنامج تعليم اللغة 
اإلنجليزية للعمال: استمرارًا لجهود هذه المبادرة التي انطلقت 

في عام 2015، قامت مؤسسة روتا بتوسعة نطاق برنامج تعليم اللغة 
اإلنجليزية ليشمل مشاريع "كيو دي في سي" باإلضافة إلى مجّمع 

العمال. ويهدف هذا البرنامج إلى تعليم العمال التواصل باللغة 
اإلنجليزية لتسهيل تعاملهم وإجرائهم ألنشطة الحياة اليومية 

والمهنية في دولة قطر. ويستهدف البرنامج تعليم اللغة اإلنجليزية 
للعمالة الوافدة في مواقع العمل، كما يشرف موظفو "كيو دي في 

سي" على تعليم العمال المهتمين باإلنضمام إلى البرنامج. وتنعقد 
الدروس عادًة في الموقع خالل ساعات العمل، أما في قرية العمال 

فيتم تقديم الدروس أيام الجمعة من كل أسبوع.  وقد انضم إلى برنامج 
تعليم اللغة اإلنجليزية برعاية مؤسسة روتا ما يزيد عن 75 عامل في عام 

.2016

برنامج الجيل المبهر: يواصل برنامج الجيل المبهر إحراز النجاح في 
دورته الثانية بين أوساط المقيمين في مجّمع العمال بشركة "كيو 

دي في سي"، حيث شارك 70 عامل وموظف من الشركة في البرنامج في 
عام 2016. ويتميز البرنامج باستخدام األنشطة والتدريبات المستمدة 

من كرة القدم لتشجيع الحياة الصحية وتحقيق التغييرات االجتماعية 
والنفسية المنشودة. كما يتعلم المشاركون في البرنامج أهمية 

العمل بروح الفريق الجماعي، عالوًة على تعزيز أواصر التواصل ووضع 
أهداف التطوير المحددة. وسيستمر تقديم البرنامج في عام 2017. 

برنامج التواصل األفضل: وهو عبارة عن مذكرة تفاهم تم توقيعها 
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وقد شمل البرنامج توفير 
نحو 80 جهاز من أجهزة الحاسوب إلى "كيو دي في سي"، باإلضافة إلى 

حصول 40 عامل متطوع على التدريب الالزم وأصبح بمقدورهم اآلن 
تدريب زمالئهم على كيفية إستخدام أجهزة الحاسوب والتعامل معها. 
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SUBCONTRACTORS’ SAFETY, 
WELFARE AND COMPLIANCE 
WITH QATARI LABOR LAW
QDVC works continuously to reinforce the safety and welfare 
of our Sub-contractors. QDVC mandates its sub-contractors 
and manpower providers to comply with the Qatar Foundation 
Standards and inspect their labour accommodation prior to 
awarding the tender. Safety and welfare is part of the criteria 
defined to choose and retain QDVC’ partners. Going a step 
forward, QDVC conducts regular audits of its subcontractors to 
check their compliance with the Qatar Labor Law on issues such 
as recruitment, visas, wages, medical insurance and grievance 
mechanisms. In 2016, 36 audits of manpower providers and 
subcontractors were conducted. 

GRIEVANCE MECHANISM
On 23rd May 2016, QDVC formally launched its Employee 
Grievance Process to address grievances raised by employees 
especially laborers in a just and unbiased manner. The process 
involves grievance receivers assigned on each project to collect, 
solve and revert issues in a confidential manner. Grievance 
receivers prepare monthly reports of the grievances from their 
projects. Employees are encouraged to appeal their cases if they 
are not satisfied with the outcome. Going a step forward, QDVC 
recruited in 2016 a full-time social worker who resides in the 
community with the workers. 

CIVIC ENGAGEMENT WITH THE 
QATARI COMMUNITY

ROTA – English Lessons to the Workers: A continuation 
of the program launched in 2015, the ROTA Adult English 
Literacy Program has been extended to include all QDVC 
projects as well as the Workers’ Community. The Program 
aims at teaching workers communication English to ease 
daily and professional life in Qatar. Target audience for the 
program are migrant workers on site. Interested workers are 
taught by members of the QDVC staff. Lessons are typically 
held on site during working hours. At the Workers’ Village, 
the lessons are held on Fridays.  More than 75 students have 
enrolled the ROTA Adult English Literacy program in 2016.

Generation Amazing:In its second cycle, Generation 
Amazing continues to be a success among the residents 
of the QDVC Workers’ Community. 70 participants from 
QDVC have registered for the program in 2016. The program 
uses football as a means to promote a healthy lifestyle and 
bring about social and psychological changes using football 
“drills”. The Program also teaches participants how to work 
in teams, enhances communication and establish specific 
developmental objectives. The programme will be continued 
in 2017. 

Better Connection Program: A Memorandum of 
Understanding was signed with the Ministry of Information 
and Communication (ICT Qatar). Approximately 80 computers 
have been provided to QDVC. 40 volunteer workers received 
training and are now able to train their peers and colleagues 
on how to use computers. 
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RECOGNITION FOR QDVC’S CSR 
EFFORTS IN THE BUSINESS 
AND HUMAN RIGHTS 
RESOURCE CENTRE REPORT
In 2016, QDVC was one among the 100 construction companies 
invited to participate in the Business and Human Rights Centre 
outreach questionnaire to ensure the rights of the migrant 
workers in Qatar and UAE. The questionnaire encourages 
business transparency which is a key driver of improvement 
as it encourages the mutual sharing of best practices among 
companies and strengthens accountability for companies’ 
action and inaction.  
 
QDVC is proud to be ranked number one in their benchmark in 
terms of its commitment and initiatives for workers’ welfare 
and human rights.  
 
Furthermore, according to the report, QDVC is one of the two 
companies that provide secure, personal storage facilities in 
their accommodations to allow workers to have primary custody 
of their passports and personal documents. QDVC is also 
among the only 4 companies to disclose procedures currently in 
place to ensure that recruitment agencies and subcontractors 
comply with our free recruitment policy. 



تثمين جهود "كيو دي في 
المسؤولية  مجال  في  سي" 

في  للشركات  االجتماعية 
األعمال  تقرير مركز موارد 

اإلنسان وحقوق 
شهد عام 2016 توجيه الدعوة إلى "كيو دي في سي"، من 
بين 100 شركة، للمشاركة في استطالع اآلراء الذي أجراه 

مركز موارد األعمال وحقوق اإلنسان لضمان حقوق العمالة 
الوافدة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة. وُيسهم 

هذا االستطالع في تعزيز مبدأ الشفافية في األعمال والتي 
تمثل دافعًا أساسيًا إلجراء التحسين، حيث تشجع على 

تبادل أفضل الممارسات على مستوى الشركات وتعزز 
المساءلة عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة أو عدم اتخاذها من 

 جانب الشركات. 

وتفخر "كيو دي في سي" بحصولها على المركز األول في 
هذا التقييم من حيث التزامها ومبادرتها في مجال حقوق 

 اإلنسان والرعاية المتميزة لعمالها. 

وعالوًة على ذلك، فقد ذكر التقرير أن شركة "كيو دي في 
سي" هي إحدى الشركّتين اللّتين توفران خزائن شخصية 

مؤّمنة للعمال في أماكن إقامتهم لكي يتسنى لهم 
اإلحتفاظ بجوازات السفر ووثائقهم الشخصية. كما أن 

"كيو دي في سي" من بين الشركات األربع الوحيدة التي 
تفصح عن اإلجراءات المعمول بها حاليًا لضمان التزام 

شركات التوظيف وشركات المقاوالت بسياسة توظيف 
العمال دون تحميلهم أي تكاليف على اإلطالق. 
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معدل الخطورة:  عدد األيام الضائعة  1,000 / إجمالي عدد ساعات العمل

0,02 أهداف عام 2016:  
0,008 نتائج عام 2016:  

معدل التكرار = عدد حوادث الوقت الضائع  1,000,000 / إجمالي عدد ساعات العمل

1 أهداف عام 2016:  
0,61 نتائج عام 2016:   

السالمة 
تتلخص رسالتنا إلى حد كبير في محاولة التنبؤ بمشكالت الصحة والسالمة 

والوقاية منها قبل حدوثها. وعلى الرغم من أن مجال اإلنشاءات يأتي ضمن 
القطاعات األكثر خطورة، فإننا نؤمن في "كيو دي في سي" بأنه من 

غير المقبول بتاتًا أن يتعرض أٌي من موظفينا أو عمالنا لإلصابة في 
مواقع العمل. ولذا تؤكد الشركة على التزامها الراسخ إزاء تعزيز 

ونشر ثقافة السالمة الفعالة وغرس مقومات التفكير اإليجابي 
لدى موظفينا بما يشجعهم على تحمل المسؤولية تجاه 

أنفسهم وزمالئهم العاملين معهم. وتبدأ إدارة السالمة 
من مرحلة تخطيط المشروع وتمتد لتشمل 

مختلف مراحل التصميم واإلنشاء واإلدارة حتى 
اكتمال المشروع وإنجازه بالكامل.
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Severity Rate:  Number of days lost x 1,000 / Total number of hours worked

TARGETS FOR 2016 :  0.02
RESULTS IN 2016 :  0.008

Frequency Rate = Number of lost time Accidents x 1,000,000/ Total number of hours worked

TARGET FOR 2016 :  1
RESULTS IN 2016 :   0.61

SAFETY 
Our message is very much about predicting and preventing 
health and safety issues before they happen. Although 
construction remains one of the most hazardous industries, we 
believe at QDVC that it is unacceptable that anyone is injured 
at QDVC’s workplaces. The Company remains committed to 
enhancing and achieving a strong and sound safety culture 
and instilling a positive mindset among our employees that 
encourage responsibility towards oneself and one’s co-workers. 
Safety management starts from the project planning stage and 
is practiced through the various stages of design, construction 
and management till project completion.



أسبوع السالمة
نّظمت "كيو دي في سي" فعاليات السنة الثالثة من 

أسبوع السالمة الدولية، وهي المبادرة التي أطلقتها 

الشركة األم "فينسي" في 100 دولة من الدول التي 

تباشر العمل بها.

ز الموضوع المختار لهذا العام على "ارتفاع  ويركِّ

مستوى الوعي بالمخاطر لدى فرق العمل في 

المواقع" وتضم الموظفين والعاملين في 

"كيو دي في سي" إلى جانب شركات المقاوالت 

وموظفي الجهات الشريكة.

كما تم تنظيم ورش عمل في المواضيع التالية: 

اإلنعاش القلبي الرئوي: الوقاية والكشف 

عن األعراض وكيفية اإلجراء

أجهزة تنظيم ضربات القلب الخارجية

المساعدة النفسية واإلجتماعية

القيادة اآلمنة

حضر هذه الفعالية التي امتدت لسبعة أيام ما 

يقرب من 10000 شخص 

 تطبيق السالمة 
 )S(MARTREPORT 

 على األجهزة اللوحية 
)S(MARTONSITE

أطلق فريق السالمة بمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة مدينة 

لوسيل عام 2016 نظامًا جديدًا إلعداد التقارير باستخدام األجهزة اللوحية 

وذلك بهدف استقصاء أسباب وقوع الحوادث إلى جانب األوضاع والمواقف 

غير اآلمنة ومشاركة هذه المعلومات على مستوى المشروع. ويستخدم 

هذا النظام مقاطع الفيديو التدريبية القصيرة المسجلة بدون تعليق 

من ِقبل فريق الصحة والسالمة والبيئة إلى العمال، بما يضمن تحقيق 

الفهم الكامل لمعالجة أي مشكلة تتعلق بمواقع اإلنشاءات.

ويشتمل النظام على الخصائص التالية:

تسجيل وحفظ جميع الوثائق والرسومات الالزمة لسهولة 

عرضها في أي وقت 

التقاط الصور الخاصة بالمشروع حسب الحاجة 

متابعة تنفيذ المالحظات المكتملة والقائمة

إعالم وتوقيع المسؤول عن موقع العمل

تحديد المالحظات

إرسال التقارير والتذكيرات

إعداد تقرير المالحظات اليومية

السالمة في التصميم
قامت شركة فينسي بإعداد وتطوير برنامج "السالمة 

في التصميم" الذي يشمل جميع مراحل التصميم 

والتحضير ألعمال المشروع، وُيسهم هذا البرنامج في 

تحسين الكفاءة في مجالّي الصحة والسالمة من 

خالل تطبيق مبادئ التصميم اآلمن في كافة مراحل 

التصميم من أجل القضاء على األخطار المتوقعة أو 

z السيطرة عليها وتقليل المخاطر في مراحل الهيكل

ويعتمد النجاح في تنفيذ منهج السالمة في التصميم 

على جودة عمليات التواصل وتقديم المالحظات والقدرة 

على متابعة وتسجيل كافة المخاطر التي تنشأ في 

جميع مراحل المشروع.

ويؤدي المقاولون والمصممون ومقدمو الخدمات 

دورًا أساسيًا في برنامج السالمة في التصميم، ولذلك 

يقدر فريق "كيو دي في سي" هذا اإللتزام من جانبهم 

بصورة كبيرة.  

كما شهد عام 2016 تنفيذ أحد البرامج التدريبية 

المتميزة بحضور 45 عضو من موظفي "كيو دي في 

سي" من مختلف المشاريع.

فيما يلي مجموعة من األدوات والبرامج التدريبية المقدمة التي تمكننا من تحقيق فهم شامل لألسباب األساسية وراء وقوع حوادث السالمة، عالوًة على مساعدتنا في إجراء 
التغيير االستباقي للوقاية من الحوادث في مواقع العمل: 
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SAFETY IN DESIGN
Safety In Design is a Program developed 
by VCGP that encompasses all the design 
and works preparation stages of project 
it also leads to efficiency improvements 
in Health and Safety by implementing 
safe design principles at all Design 
stages to eliminate or control hazards 
and minimize the risks throughout the 
life of the built structure.

Achievement of a Safety In Design 
approach depends on the quality of 
communication, feed backs and ability to 
track and register all risks raised during 
all phases.

Subcontractors, designers, service 
providers are essential players of the 
Safety InDesign approach, indeed their 
commitment is fundamental with QDVC 
teams.  

In 2016, a training programme has been 
conducted involving 45 QDVC employees 
from various projects.

SAFETY WEEK
QDVC conducted for the third year the 
International Safety Week an initiative 
launched by the mother company VCGP 
in 100 countries where it operates.

This year, the selected topic focuses on  
“ Rising risk awareness level of our site 
teams” and involves QDVC’s workers & 
staff, the company’s subcontractors’ and 
partners’ employees.

Practical worshops were organised on: 

CPR Cardio-pulmonary 
resuscitation : Prevention, 
detecting symptom and how to 
perform,

Automated External Defibrillators 
(AEDs),

Psychosocial assistance,

Driving safely

Approximately 10000 attended the 7 days 
event. 

(S)MARTREPORT  
SAFETY APPLICATION 
ON TABLET  
(S)MARTONSITE
The LRT Safety team launched in 2016 a new 
reporting system using tablets in order to investigate 
causes of incidents in addition to unsafe situations 
and share information within the project. The system 
is using short, in house, speechless training videos 
developed by the HSE team to the workers, thus 
insuring 100% understanding which may address 
any issue related to a construction site.

The system consist of:

Keeping a record of all needed documents & 
drawings to make it available at any time, 

Take pictures if necessary, 

Track completed and outstanding observation,

Make aware and sign the responsible of site,

Locate observations,

Send reports and reminders,

Do Daily Observation Report.

Among tools and training implemented that enable us to achieve a deeper understanding of the root cause of any safety incident and help us 
drive additional proactive change in our incident prevention are: 



أنظمة إدارة السالمة

 أنظمة إدارة البيئة

أنظمة إدارة الجودة

أنظمة اإلدارة المتكاملة

حصلت "كيو دي في سي" على تجديد منح شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية 18001، نظير جهودها الحثيثة 
في تنفيذ والحفاظ على ومواصلة تحسين أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية التي تهدف إلى القضاء على أو تقليل 

المخاطر التي يتعرض لها موظفو الشركة وغيرهم من األطراف المعنية الذين قد يتعرضون للمخاطر المرتبطة بأنشطة 
األعمال التي تنفذها "كيو دي في سي".

وباإلضافة إلى ذلك، فقد حصلت الشركة مجددا على شهادة )ILO-OSH في عام 2001( ، وهي أداة إلدارة السالمة والصحة 
.) ILO( المهنية تم إعدادها من طرف منظمة العمل الدولية

نالت الشركة تجديد شهادة األيزو 9001 إلدارة الجودة، والتي تمكننا من فهم احتياجات عمالئنا وتوقعاتهم لكي 
يتسنى لنا تحقيق رضا العمالء ومواصلة عمليات التحسين على مستوى الشركة.

كما حصلت شركة "كيو دي في سي" مجددا على شهادة األيزو 14001 ألنظمة اإلدارة البيئية التي 
تعمل على تحديد ومراقبة اآلثار البيئية الناجمة عن أنشطة الشركة والمنتجات والخدمات التي 
تقدمها، عالوًة على مواصلة تحسين أدائها البيئي وتطبيق منهج عمل منظم لتحديد األهداف 

البيئية المنشود تحقيقها.

QUALITY  الجودة
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Safety Management Systems

Environment Management Systems 

Quality Management Systems

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS

QDVC renewed the OHSAS 18001 Certification for implementing, maintaining and continually 
improving our Occupational Health and Safety (OH&S) management system that eliminates or 
minimises risk to employees and other interested parties who may be exposed to risk associated 
with our activities.
In addition the company have maintained accreditation for ILO-OSH 2001 certification which is a 
management tool for occupational health and safety developed by the International Labour Office 
(ILO), on management systems for occupational health and safety”.

The ISO 9001 certification has been renewed. It enables us understand our Clients’ needs and 
expectation in order to achieve Clients’ satisfaction and to improve continuously our organisation

QDVC has also maintained accreditation ISO 14001 for our environmental 
management system which identify and control the environmental impact of 
our activities, products or services, continually improve our environmental 
performance and implement a systematic approach to setting environmental 
objectives.



CLARIFYING

AVAILABLE TOOLS

INDICATORS (KPI)

BASICSRESPONSIBILITIES

VALUE-ADDING 
ACTIVITIES

TO EXPLAIN 
BETTER

TO MANAGE 
BETTER

TO IMPROVE THE 
ORGANISATION

في أعقاب النمو السريع الذي شهدته "كيو دي في سي" 
خالل العقد الماضي، أصبح من الضروري تحديث نظام اإلدارة 

لدينا لكي يتناسب بصورة أفضل مع تحدياتنا ومؤسستنا.
 

ومن خالل تطوير منهج عمليات قوي وفقًا لمعايير شهادة 
األيزو، تعمل "كيو دي في سي" على توضيح هياكلها 

التنظيمية وشبكات الربط من أجل تعزيز العمل معًا، 
لتحقيق مستويات أداء أكثر كفاءة وأعلى شفافية وأفضل 

تنظيمًا.
 

ويتمثل الهدف العام في تزويد "كيو دي في سي" بخطة 
إدارة مبسطة وتشغيلية تتناسب مع الوضع الحالي 

للشركة وخطط تطورها المستمرة.
 

وفي حين يجري إصدار العمليات الجديدة، سيتم تحديث 
اإلجراءات واألدلة اإلرشادية والنماذج المرتبطة بها وفقًا 

لذلك. وفي عام 2016، تمت مراجعة 40 عملية من بين 55 
عملية والتحقق من صحتها لدى المكتب الرئيسي، ما 

سمح للشركة بمواءمة الجهود المستمرة من أجل تحقيق 
الكفاءة وتضافر الجهود واالتساق في أنشطتها اليومية.

العمليات منهج 

األدوات المتوفرة
المسؤولياتالمبادئ

المؤشرات )مؤشرات 
القيمة المضافة اآلداء الرئيسية(

لألنشطة
توضيح

لتحسين الهياكل إلدارة أفضللشرح أفضل
التنظيمية
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PROCESS APPROACH

Following the rapid growth of QDVC during the 
past decade, it had become necessary to refresh 
our Management System to better match our 
challenges and our organization.
 
By developing a strong Process Approach, 
following the ISO standard, QDVC Clarifies its 
organizations and interfaces in order to promote 
the working together, to be more efficient, more 
transparent and better structured.
 
The overall target is to provide QDVC with a 
simplified and operational Management Plan to 
match the present status of the Company and its 
continuous development.
 
While issuing the new processes, the associated 
procedures, guides and forms are updated 
accordingly. In 2016, 40 processes among 55 
have been reviewed and validated for the Head 
Office thus allowing the company to synchronize 
continuous efforts for efficiency, synergy and 
consistency in the day-to-day QDVC’s activities.



الصحة 
أبرمت شركة "كيو دي في سي" عالقة شراكة مع شركة Eutelmed لتقديم 

برنامج الدعم النفسي واالجتماعي لموظفيها. وشركة Eutelmed هي 

شركة فرنسية تقوم بتوفير مجموعة من المتخصصين متعددي الثقافات 

في مجال الرعاية الصحية، لتقديم الدعم النفسي، بعدة لغات، لموظفي 

شركة "كيو دي في سي" من خالل منصتها اإللكترونية المؤمنة عن طريق 

 استشارات مرئية عبر الفيديو. 

وفي عام 2016، تم تدريب 40 عضوًا من الكوادر المتخصصة في شركة "كيو 

دي في سي"، وهم مجموعة من األطباء وطاقم التمريض، حول كيفية 

الكشف عن أعراض األمراض النفسية باإلضافة إلى الخطوات الواجب اتباعها 

في حالة التعامل مع الموظفين المعرضين للخطر وتقديم المساعدة 

لهم.  وفي أكتوبر 2016، حضر 246 مديرًا من شركة "كيو دي في سي" دورة 

 تدريبية توعوية بشأن المخاطر النفسية واإلجتماعية. 

ومن شأن دمج برنامج الدعم النفسي واإلجتماعي إلدارة المخاطر في مكان 

العمل والسيطرة عليها وتعزيز مستوى الصحة، أن ُيسهم في تضافر 

الجهود الرامية إلى تحسين القدرة اإلنتاجية واألداء ومساهمة الموظفين 

في االستثمار وتحسين جودة الحياة.
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HEALTH 
QDVC has partnered with Eutelmed to provide a psychosocial 
support program for its employees. Eutelmed a French 
company which provides a multicultural network of 
healthcare professionals, offering psychological support in 
several languages to QDVC’s employees through a secured 
video-consultation platform. 
 
In 2016, 40 members of QDVC’s specialized staff, namely 
the doctors and nurses have been trained, on how to detect 
symptoms of mental illness in addition to the steps to follow 
if they encounter employees at risk.  In October 2016, 246 
QDVC Managers attended an awareness training regarding 
psychosocial risks.  
 
Integrating Psycho-social support programme that control 
risks in the workplace together with the promotion of health 
can create synergies that result in improved productivity, 
performance, staff return on investment and quality of life.
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TRAINED

QDVC STAFF

QDVC LABORS

SUBCON/JV STAFF

SUBCON/JV LABORS

عدد المتدربين

موظفو كيو دي في سي

العمال في كيو دي في سي

موظفو شركات المقاو�ت / المشاريع المشتركة

عمال شركات المقاو�ت / المشاريع المشتركة

1,967

MANHOURS عدد ساعات التدريب

25,059.25

TRAINED عدد المتدربين

218

MANHOURS عدد ساعات التدريب

2,267

TRAINED عدد المتدربين

15,251

MANHOURS عدد ساعات التدريب

62,574.17

TRAINED عدد المتدربين

77,744

MANHOURS عدد ساعات التدريب

156,930.20

ما زلنا نواصل مسعانا الطموح نحو بناء شركة عالمية يسودها مناخ عمل إيجابي 
يتيح استقطاب أفضل وألمع الكوادر والكفاءات في قطاع اإلنشاءات. وفي سبيل 
تحقيق هذا المسعى، فإننا نحرص في كافة المشاريع التي نتولى تنفيذها، على 

اختالف أحجامها، على حماية األشخاص والبيئة. 
إننا في "كيو دي في سي" نؤمن بأن تكافؤ الفرص يعني توظيف أفضل الكفاءات 

العاملة واإلبقاء عليها، فضاًل عن تطوير قدرات جميع الموظفين وتحقيق الفائدة 
المرجوة من مهاراتهم وكفاءاتهم. وُيعد التنوع في األشخاص والمهارات والقدرات 
إحدى نقاط القوة التي تتمتع بها "كيو دي في سي"، ما يعينها على تحقيق أفضل 

اإلنجازات. كما نحرص على تقديم البرامج التدريبية وفرص التطوير المالئمة التي 
ن موظفينا من بذل أفضل ما لديهم من قدرات وإمكانات في العمل، إلى  تمكِّ

جانب زيادة مساهمتهم في نجاح الشركة ورفعة مكانتها. وتضم القوى العاملة لدى 
الشركة ما يزيد عن 69 جنسية متنوعة تمثل مزيجًا متميزًا من المهارات والكفاءات 

التي تحظى بها "كيو دي في سي".

الموارد البشرية 

تدريب الموظفين والعاملين في عام 2016
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We continue to build a world-class Company with a positive 
work culture, one that can attract the best and the brightest. In 
every project we undertake, no matter what the scale, we place 
a core focus on protecting people and the environment, 
We believe at QDVC that equal opportunity means hiring and 
retaining the best people, developing all employees to their 
potential and using their talents and resources to the full. 
Diversity of people, skills and abilities is a strength which 
help us to achieve our best. We are also providing training 
and development opportunities which enable employees to 
perform at their best and increase their contribution to the 
Company. Our workforce comprise more than 69 nationalities 
and represents a great set of diverse skills and competencies.

HUMAN RESOURCES 

2016 STAFF AND LABOURS TRAINING



1

Doha Metro RLS-JV

23

NOH2 JV

35

SPP

73

LUCP

96

DIRE

646

CP01 C1, C2, C3 

978

0.03%
0.69%

1.05%
2.19%
2.88%

19.49%
29.37%

 مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

 الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

مشروع حديقة الشيراتون

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

1916 

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

LRT
RLS

NOH2 
SPP 

LUCP 
GRCC 
PS70 

 - العقد الثاني

محطة الضخ ٧٠ و أنابيب الضخ
CP01 C1, C2, C3: Transfer Packages CP01 C1, C2, C3 :CP01 C1, C2, C3مشروع إنشاء طريقCP٠١ C١، C٢، C٣

 : مواقف السيارات تحت ا�رض بمدينة لوسيل 

Employees /  موظف و عامل

Male staff موظف

257 Female staff موظفة

88.17%

11.86%
2016 Gender Ratio (Labors not included) معدل الموظفين من الجنسين في عام ٢٠١٦ مع عدم إدراج العمال

MANPOWER DIVERSITY

65 nationalities 
جنسية

MANPOWER DIVERSITY

Labor العمال

3330

Staff طاقم العمل اإلداري

2180

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

5510Labors / عامل

Staff / موظف(ة)ا

Head Office  المكتب الرئيسي

LRT 

26 0.78%

 خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

0.16%

0.60% 33 Employees/  موظف و عامل

0.71% 39 Employees/  موظف و عامل

0.76% 42 Employees/  موظف و عامل

2.81% 155 Employees/  موظف و عامل

5.52% 304 Employees/  موظف و عامل

20.4% 1124 Employees/  موظف و عامل

27.6% 1523 Employees/  موظف و عامل

9 Employees/  موظف و عامل

1452 43.60%

HMBQ شركة حديد و مواد بناء قطر

7

Doha Metro RLS-JV

7

NOH2 JV

16
82

208
478

CP01 C1, C2, C3 

545

0.32%
0.32%

0.73%
3.76%
9.54%

21.93%
25.00%

 مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

 الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

Head Office  المكتب الرئيسي

LRT 

8 0.37%

829 خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 38.03%

DIREمنتجع جزيرة دهلك - إريتريا 
HMBQ شركة حديد و مواد بناء قطر

SPP مشروع حديقة الشيراتون

LUCP مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

SPP مشروع حديقة الشيراتون

HMBQ شركة حديد و مواد بناء قطر

LUCP مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

DIRE منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

CP01 C1, C2, C3 C٣ ،C٢ ،C١ CPمشروع إنشاء طريق ٠١

Head Office  المكتب الرئيسي

Doha Metro RLS-JV  مترو الدوحة - الخط األحمر الجنوبي

NOH2 JV  الطريق المداري الجديد- العقد الثاني

41.41% 2281 Employees/  موظف و عامل

LRT خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 

:HMBQشركة حديد و مواد بناء قطرHMBQ: Hadid & Mawad Benna Qatar Company 

1916 

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

LRT
RLS

NOH2 
SPP 

LUCP 
GRCC 
PS70 

 - العقد الثاني

محطة الضخ ٧٠ و أنابيب الضخ
CP01 C1, C2, C3: Transfer Packages CP01 C1, C2, C3 :CP01 C1, C2, C3مشروع إنشاء طريقCP٠١ C١، C٢، C٣

 : مواقف السيارات تحت ا�رض بمدينة لوسيل 

Male staff موظف

257 Female staff موظفة

88.17%

11.86%
2016 Gender Ratio (Labors not included) معدل الموظفين من الجنسين في عام ٢٠١٦ مع عدم إدراج العمال

MANPOWER DIVERSITY

65 nationalities 
جنسية

تنوع القوى العاملة

:HMBQشركة حديد و مواد بناء قطرHMBQ: Hadid & Mawad Benna Qatar Company 
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Qatarization has been part of QDVC’s strategy since early 2013, and our motto “Building Qatar by Building Qataris” is integrated in 
our everyday work. We are highly committed to fulfill goals of Qatar National Vision 2030 by contributing to Human Development by 
building capable and motivated Qatari workforce.
We believe that the success of the Qatarization strategy depends on a structured, comprehensive and holistic approach with positive 
mindset. For this reason, we have developed several initiatives that help us recruit and train Qatari nationals.

QATARIZATION STRATEGY

INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN
Qatarization Department, together with HR 
Department created an effective IDP that will 
support knowledge transfer and professional 
development of Qatari Employees.  Actually the 
Career Development Programs will not only 
benefit Qatari employees, but will also work to 
the advantage of local organizations to reach 
full potential of local talent. Professionally 
empowered society brings more value to local 
businesses and contributes greatly to National 
Development. Indeed, developing and nurturing 
the next generations of young people is vital for 
the continuing success of Qatar.

TRAINING & INTERNSHIP
QDVC is committed to national development by 
passing on the specialist expertise and knowledge 
to Qatari nationals, who are willing to develop their 
careers within the construction industry. We often 
offer excellent opportunities to gain experience on 
flagship infrastructure projects in Qatar, as well as, 
international ones in our shareholder’s offices’ in 
France, in the United Kingdom, Hong Kong or any 
other available locations

In 2016, QDVC sponsored potential Qatari 
employees for further education through its 
scholarship programme. To-date, two eligible staff 
have been sponsored one in UK at Oxford Brooks 
University and the second one in Dubai at Heriot- 
Watt University 



ُتعد سياسة التقطير جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية "كيو دي في سي" منذ بدايات 2013، ويتجسد شعارنا المتمثل في "بناء قطر من خالل بناء الكوادر الوطنية" 
في صميم أعمالنا اليومية. ونحن ملتزمون تمامًا بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل المساهمة في مجال التنمية البشرية عن طريق بناء القوى 

العاملة والكوادر القطرية المؤهلة والفاعلة في مجال عملها.
إننا نؤمن بأن نجاح استراتيجية التقطير البد وأن يرتكز على منهج عمل منظم وشامل وكلي مع وجود العقلية اإليجابية. ولهذا قمنا بوضع العديد من 

المبادرات التي من شأنها أن تساعدنا على توظيف وتدريب أبناء الدولة من المواطنين القطريين.

استراتيجية التقطير

خطة التطوير الفردي
قام قسم التقطير، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، 

الة والتي سيتم من خاللها  بوضع خطة تطوير فردي فعَّ
دعم عملية نقل المعرفة والتطوير المهني للموظفين 

القطريين.  وفي حقيقة األمر فإن برامج التطوير الوظيفي 
ال تستهدف الموظفين القطريين فحسب، بل تهدف 
كذلك إلى مساعدة المؤسسات المحلية لالستفادة من 
القدرات الكاملة لدى الكوادر الموهوبة من المواطنين. 

جدير بالذكر أن المجتمع الذي يذخر بأصحاب القدرات 
المهنية العالية يمثل قيمة إضافية للشركات المحلية 

وُيسهم إلى حٍد كبير في تطوير الكفاءات الوطنية 
وتنميتها. وفي الواقع فإن تطوير قدرات األجيال 

القادمة من الشباب وتنميتها يعتبر أمرًا 
حيويًا للحفاظ على النجاح المستمر 

الذي تحققه دولة قطر.

التدريب وبرامج التدريب 
العملي

تلتزم شركة "كيو دي في سي" بتنفيذ برنامج تطوير الكفاءات 
الوطنية عن طريق نقل المعرفة والخبرة المتخصصة إلى 

الموظفين القطريين، الذين يتوفر لديهم االستعداد والمبادرة 
لتطوير مساراتهم المهنية في قطاع البناء والتشييد. وإننا 
نسعى إلى توفير فرص ممتازة الكتساب الخبرة في مشاريع 

البنية التحتية الرئيسية في دولة قطر، باإلضافة إلى المشاريع 
الدولية التي يتم تنفيذها عبر مكاتب شركائنا في فرنسا أو 

المملكة المتحدة أو هونج كونج أو في أية مواقع أخرى متاحة.

في عام 2016، قامت شركة "كيو دي في سي" بتقديم برامج 
رعاية للموظفين القطريين المحتملين لمواصلة مسارهم 

التعليمي من خالل برنامج المنح الدراسية التابعة لها. وقد تم 
حتى اآلن تقديم برامج رعاية الثنين من الموظفين المؤهلين، 

حيث حصل أحدهما على منحة دراسية بجامعة أكسفورد 
بروكس في المملكة المتحدة بينما حصل الثاني على منحة 

بجامعة هيريوت وات في دبي. 
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OUR PROJECTS
DOHA METRO: RED LINE SOUTH (RLS JV) 
LUSAIL LIGHT RAILWAYTRANSIT SYSTEM (LRT)
NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2
TRANSFERT PACKAGES CP01, C1, C2, C3 
SHERATON PARK PROJECT
LUSAIL UNDERGROUND CAR PARKS
DAHLAK ISLAND RESORT ERITREA 
PUMPING STATION 70 & PUMPING MAINS



مشاريعنا
مترو الدوحة: الخط األحمر الجنوبي 

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

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

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
منتجع جزيرة دهلك - إريتريا 

محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ
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QDVC is the leader of a joint-venture comprising the 
local Company Al Darwish Engineering and the Korean 
GS Engineering & Contracting.

The scope of Red Line South contract comprises the 
design and construction of the underground works 
below central Doha, in the shape of 5 underground 
stations, between the Msheireb Underground 
Station and the Hamad International Airport. It also 
incorporates 4 switchboxes and 4 underground 

emergency exits.

This package will approximately include 32 km 
of tunnel at an average depth of 25 meters 

below ground level utilizing five tunnel 
boring machines.

مترو الدوحة: الخط األحمر الجنوبي

"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 األعمال تحت األرض وسط العاصمة الدوحة، بما 
في ذلك إنشاء 5 محطات مترو، في المسافة بين محطة مترو 
مشيرب ومحطة مترو مطار حمد الدولي، ويتضمن المشروع 

كذلك إقامة 4 من لوحات مفاتيح التحويلة و4 مخارج طوارئ 
 تحت األرض.

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

خمسة آالت حفر أنفاق.

نبذة عن المشروع
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PROJECT PRESENTATION

DOHA METRO: RED LINE SOUTH (RLS JV)
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TUNNELING

Underground works progressed faster than expected in 2016 with the first part 
of the handover to MSI Systems, on the 31st December 2016. As for the tunneling 
activities, the project achieved various outstanding performances. With the 5 
Tunnel Boring Machines (TBMs) running at full speed at the same time, the 32 km 
of tunnel excavation were completed three months ahead of schedule on the 21st 
September 2016. The final breakthrough took place in the Hamad International 
airport Terminal 1 station, where his Excellency the Prime Minister and the 
Minster of Transports & Communications attended the event.

SWITCHBOXES

Structural works in the 
switchboxes are progressing 
for the Switchbox M10/M11 
while major structural works 
completed for the Switchbox 
M40/M104 in addition to 
Umm Ghuwailina and Oqba 
Ibn Nafie Switchboxes.

PROJECT PROGRESS

STATIONS

In 2016, Architectural and MEP 
works started in all stations of the 
project.  At Oqba Ibn Nafie station, 
the team utilized pre-cast stair 
cases in order to accelerate their 
progress and completed external 
waterproofing around the pop-us. 
In Umm Ghuwailina, major 
structural works for the Blue Line 
station are almost completed.

ARCHITECTURAL

The Back of House activities have started in all stations and are 
almost completed in Al Doha Al Jadeda (AMB) and Al Matar (AMD) 
stations.
AMB and AMD stations have also started the flooring finishes 
(different kinds of epoxy resins and skirting).
As for the Front of House activities, AMB and AMD have started 
pouring screed on the Platform level and the Concourse level and 
below Terrazzo started beginning of 2017. Oqba Ibn Nafie station 
and Umm Ghuwailina Red line box have started front of house 
activities.

The Red Line South Metro project had an extremely busy year with the progress of tunneling, station and switchbox structural work, 
the cross passages works, the ventilation shafts, subway works, the architectural & mechanical, electrical and plumbing (MEP) 
works.



         حفر األنفاق

حقق سير العمل في األعمال اإلنشائية تحت األرض تقدمًا كبيرًا وعلى نحٍو أسرع من المتوقع في عام 
2016، وذلك في إطار تسليم الجزء األول من األعمال إلى شركة "إم إس آي لألنظمة" بتاريخ 31 ديسمبر 

2016. أما بالنسبة ألنشطة حفر األنفاق، فقد حقق المشروع مستويات أداء متميزة. ومع وجود 5 آالت 

حفر أنفاق تعمل بأقصى سرعة لها في الوقت نفسه، فقد تم االنتهاء من حفر أكثر من 32 كم من 
األنفاق قبل ثالثة أشهر من الموعد المحدد في 21 سبتمبر 2016. وقد وصلت حاجز االختراقات النهائية 

ألعمال الحفر إلى محطة مبنى المسافرين رقم 1 في مطار حمد الدولي، حيث حضر هذا الحدث سعادة 
رئيس الوزراء ووزير المواصالت واالتصاالت.

         لوحات مفاتيح التحويلة

حققت األعمال اإلنشائية في لوحات 
مفاتيح التحويلة قدرًا من التقدم على 

نحو تدريجي وذلك في لوحة مفاتيح 
تحويلة M10/M11 في حين تم االنتهاء 

من األعمال اإلنشائية الرئيسية في لوحة 
مفاتيح تحويلة M40/M104 باإلضافة إلى 

لوحات مفاتيح التحويلة في محطتي مترو 
أم غويلينة وعقبة بن نافع.

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

اإلنشائية للوحات مفاتيح التحويلة وأعمال إنشاء الممرات المتقاطعة وفتحات التهوية وأعمال ممرات األنفاق تحت األرض وأعمال الهندسة المعمارية 
واألعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة ذات الصلة.

          محطات المترو

بدأنا في عام 2016 تنفيذ أعمال الهندسة 
المعمارية واألعمال الميكانيكية والكهربائية 

والسباكة في كافة محطات المترو التابعة 
للمشروع.  ففي محطة عقبة بن نافع، 

استخدم فريق العمل درجات الساللم مسبقة 
الصب من أجل تسريع وتيرة تقدم العمل بها 

وتم االنتهاء من أعمال وضع المواد العازلة 
الخارجية لمنع تسرب المياه حول الفتحات. 

وفي محطة أم غويلينة، تم االنتهاء تقريبًا من 
األعمال اإلنشائية الرئيسية لمحطات الخط 

األزرق.

           أعمال الهندسة المعمارية

تم البدء في تنفيذ أعمال المناطق الخلفية 
في جميع المحطات، وتم االنتهاء منها تقريبًا 

في محطتي الدوحة الجديدة والمطار.
وقد بدأت كذلك أعمال التشطيبات النهائية 

لألرضيات في محطتي الدوحة الجديدة 
والمطار )حيث يتم استخدام أنواع مختلفة 
من راتنجات اإليبوكسي والوَزرات الخشبية 

للحوائط(.
وفيما يتعلق بأعمال المناطق األمامية، فقد 

بدأت في محطتي الدوحة الجديدة والمطار 
أعمال دفق ثخانة الرصف على مستوى 

األرصفة والردهات وأعمال تغطية األرضيات 
بمادة التيرازو في بداية عام 2017. وقد تم البدء 

في تنفيذ أعمال المناطق األمامية في كٍل 
من محطة عقبة بن نافع والخط األحمر في 

محطة أم غويلينة.

تم االنتهاء من حفر أكثر من 32 كم من األنفاق

تم االنتهاء من تنفيذ كافة الممرات المتقاطعة وعددها 

11 ممرًا في الخط األحمر

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

تم صب 58,000 متر مكعب من الخرسانة على 

مسافة طولها 25,8 كم من النفق

لمحة عن المشروع

32 km of tunnel excavation were completed

All 11 cross passages on the Red line are completed 

Final breakthrough took place in the Hamad 
International airport Terminal 1 station

58,000 m3 of concrete have been poured on 
25.8 km of tunnel

RLS JV AT A GLANCE
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مخارج الطوارئ 

تم في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار حمد الدولي 
االنتهاء من تركيب الحوائط العازلة وأعمال الحفر ومّد 
وصالت ربط المحطة باألنفاق وتركيب العوازل الواقية.

تم في مبنى المسافرين رقم 2 بمطار حمد الدولي 
االنتهاء من تركيب الحوائط العازلة وأعمال الحفر 

وتركيب العوازل الواقية في حين ما زالت عملية وضع 
المواد العازلة لمنع تسرب المياه مستمرة.

تم في مخرج الطوارئ الغربي البدء في أعمال الحفر 
وتركيب البطانة الخرسانية في ديسمبر 2016 وهي قيد 

التنفيذ حاليًا.

الممرات المتقاطعة

تم االنتهاء من تنفيذ كافة الممرات المتقاطعة وعددها 11 ممرًا 
في الخط األحمر )بدءًا من لوحة مفاتيح التحويلة M10/M11 وصواًل 

إلى محطة مشيرب( - حيث تم االنتهاء من أعمال الحفر ووضع 
المواد العازلة لمنع تسرب المياه وأعمال صب الخرسانة بما في 

عة سفلية في نقاط منخفضة من األنفاق.  ذلك بناء 3 أحواض مجمَّ

 وقد تم االنتهاء من القيام بنفس هذه األعمال بالنسبة لعدد 
4 ممرات متقاطعة في الخط األخضر )من محطة المنصورة إلى 
ع سفلي واحد عند نقطة  محطة مشيرب( مع بناء حوض مجمَّ

منخفضة من األنفاق.

تم االنتهاء كذلك من تشييد الممر المتقاطع في خط الخدمة.

أما بالنسبة للخط األزرق، فقد تم االنتهاء من كافة أعمال الحفر 
لعدد 6 ممرات متقاطعة بما في ذلك بناء اثنين من األحواض 

عة السفلية في نقاط منخفضة في حين ما زالت أعمال  المجمَّ
تركيب البطانة الخراسانية مستمرة.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم االنتهاء من أعمال عكس اتجاه النفق 
في الخط األحمر والخط األخضر. وما زالت أعمال عكس اتجاه النفق 

في الخط األزرق مستمرة. وباإلجمال، تم صب 58،000 متر مكعب 
من الخرسانة على مسافة طولها 25,8 كم من النفق.
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CROSS PASSAGES

All 11 cross passages on the Red line (from M10/M11 
to Msheireb) are completed - excavated, waterproofed 
and concreted including 3 sumps at low points of the 
tunnels. 

The same goes for the 4 cross passages on the Green 
line (from Al Mansoura to Msheireb) with 1 sump at the 
low point of the tunnels.

The cross passage on the Service line is also 
completed.

As for the Blue line, 6 cross passages including 2 with 
sump in low points are fully excavated and the lining 
works are ongoing.

In addition to this, tunnel invert works have been 
completed on the Red line and Green line. The Blue 
line invert works are ongoing. In total, 58,000 m3 of 
concrete have been poured on 25.8 km of tunnel.

EMERGENCY EXITS

HIA 1 has completed the diaphragm 
wall, the excavation, the connection 
with the tunnels and the blinding.
HIA 2 has completed the diaphragm 
wall, as well as the excavation and 
blinding while water proofing is still 
ongoing.
Emergency Exit West has started the 
excavation and shotcrete lining on 
December 2016 and is in progress.



األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة

نبذة عامة:
في عام 2016، قامت إدارة مشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي بتعيين أعضاء كل من فريق هندسة األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة وفريق 
اإلنشاءات باإلضافة إلى توفير كافة خدمات الدعم اللوجستي الالزمة لتنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة. كما قامت إدارة مشروع مترو الدوحة / 

الخط األحمر الجنوبي بإعداد كافة الرسومات والوثائق المطلوبة الالزمة لتنفيذ هذه األعمال، كما قاموا في النهاية بشراء وتسليم كافة المواد الالزمة لتنفيذها.
األنفاق:

 M10/M11 تم االنتهاء من األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في أنفاق الخط األحمر في المسافة من محطة مشيرب إلى لوحة مفاتيح التحويلة
وفقًا لمتطلبات مراحل العقد المبرم، بما يتيح إمكانية تسليم األنفاق إلى شركة إم إس آي لألنظمة )مقاول األنظمة( للبدء في أعمال تركيب مسارات السكك 

الحديدية المطلوبة.
.M40/M104 تم أيضًا االنتهاء من األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في خط الخدمة بين محطة أم غويلينة ولوحة مفاتيح تحويلة

وبالنسبة ألنفاق الخط األحمر التي تصل من لوحة مفاتيح تحويلة M10/M11 إلى مطار حمد الدولي، فينبغي أن تبدأ األعمال الميكانيكية والكهربائية 
والسباكة في منتصف شهر مارس.

محطات المترو:
.)STKID01( تم االنتهاء من األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في مناطق المسارات وفقًا لمتطلبات مراحل العقد

وقد حقق مشروع مترو الدوحة / الخط األحمر الجنوبي تقدمًا كبيرًا في تركيبات المرحلة األولى من األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة وتم وضع 
مستوى التقدم المحرز في األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في االتجاه الصحيح في إطار تنفيذ مراحل العقد المستقبلي.

ممرات األنفاق

حتى نهاية عام 2016، أحرز المشروع تقدمًا وصل إلى 63% من أعمال 
التسقيف باألنابيب لمساحة إجمالية تبلغ 8000 متر وتنفيذ 25% من 

أعمال الحفر وتركيب البطانة الخرسانية لمسافة إجمالية تبلغ 90 مترًا 
من إجمالي 547 مترًا.

 وتم االنتهاء من كافة أعمال الحفر لعدد 2 من ممرات األنفاق في محطة 
الدوحة الجديدة و2 من ممرات األنفاق في محطة أم غويلينة. يجري حاليًا 
تنفيذ أعمال وضع المواد العازلة لمنع تسرب المياه وأعمال الحفر، والتي 

تحقق اكتمال 99% من أعمال التسقيف باألنابيب و51% من أعمال الحفر 
اإلجمالية. 
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SUBWAYS

Up to end of 2016, the project has reach 63% of the pipe roofing for a 
total of 8000 meters and 25% of the excavation and lining for a total 
of 90 meters out of 547 meters.
2 subways at Al Doha Al Jadeda station and 2 subways at Umm 
Ghuwailina station are fully excavated. Waterproofing and 
excavations are progressing, which bring us to 99% of pipe roofing 
completion and 51% of the total excavation. 

MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING (MEP)

General:
In 2016, the RLS-JV has mobilized the MEP engineering and construction teams and established all required logistics 
needed for the execution of the MEP works. The RLS-JV has also produced all required drawings and documents needed 
for the execution of MEP works and finally procured and delivered the bulk MEP material.
Tunnels:
The Mechanical, electrical and plumbing is completed in both red line tunnels from Msheireb station to switchbox M10/
M11 in accordance with the contract milestone requirements (TNTO), which lead to the handover of the tunnels to MSI 
(System contractor) allowing for the start of track work installations.
MEP in the service line between Umm Ghuwailina and switchbox M40/M104 has been completed as well.
In the red line tunnels from switchbox M10/M11 to Hamad International airport, MEP works should start in mid-March.
Stations:
The MEP works in the track areas have been completed in accordance with the milestone requirements (STKID01).
The RLS-JV has achieved considerable progress on the MEP 1st fix installation and has set the MEP progress on the right 
direction towards achieving the future contract milestone.



خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل

قامت شركة سكك الحديد القطرية "الّريل" بإنشاء مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل لتوفير نظام نقل 
ال ومرٍض للسكان الذين يعيشون في مدينة لوسيل ويسافرون إليها. وتوشك األعمال اإلنشائية في األنفاق واإلنشاءات  فعَّ

الملحقة والمحطات تحت األرض على االكتمال ومن المتوقع أن يدخل خط السكك الحديدية الخفيفة األصفر الخدمة بحلول 
شهر يناير من عام 2019.

يضم خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل 3 خطوط تشغيل رئيسية يبلغ طولها اإلجمالي 33 كم. وتم تزويد عربات الترام 
بقوة جر كهربائية سواٌء من نظام األسالك العلوية )قضبان صلبة مثبتة بسقف النفق( أو من القضبان الثالث في منتصف المسار.

تم إنشاء أنفاق ومباني محطات المترو بخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل على عدٍد من المراحل: تتكون المرحلة األولية 
)2A( من أعمال الحفر في أنفاق خط السكك الحديدية الخفيفة والتي بدأت في مارس من عام 2009 وانتهت في أغسطس من عام 

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

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

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

الحديدية وأعمال مسارات السكك الحديدية ومصدر إمداد الطاقة وأنظمة االتصاالت والتحكم في القطارات. وتم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون 
ما بين اتحاد الشركات مع شركة "ألستوم".
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LUSAIL LIGHT RAILWAY TRANSIT SYSTEM (LRT)

The Lusail Light Railway Transportation System has been commissioned by the Qatar 
Railway company to provide an efficient and pleasurable transportation system for the 
people living in, and commuting to, Lusail City. The structural works for the tunnels, 
ancillary structures and underground stations are nearing completion and the LRT 
yellow line is expected to enter into service in January 2019.

The LRT has 3 main operating lines with a total of 33 km. The trams are provided with 
electrical traction power from either an overhead catenary system (rigid rail fixed to the 
ceiling of the tunnel) or from a third rail in the middle of the track.

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

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

All the Underground MEP subcontractors have 
been appointed and mobilized. Installation of the 
first lifts and escalators commenced as well as Air 
Handling Units (AHUs) in two stations in addition 
to ongoing cable puling in the interstation and 
stations. Moreover, the main civil works are now 
completed and the entrance shelter mockup is close 
to completion.

CONCRETE WORKS

This part of the project has been handed over in 
different steps. First the Pearl platform was partially 
handed over to the finishings team, then the metro level 
was handed over to the Red Line North contractor and 
finally the first interstation was handed over to Alstom 
team. The Civil works in the 2C2 at grade stations are 
completed whilst at the end of 2016, at grade mockup 
was close to completion (90%).

PROJECT PROGRESS
2016 was a challenging year for the project team as works 
on the LRT progressed substantially during the last 12 
months. In order to support the development of the project, 
number of employees almost doubled:  from 3200 they 
reached to end of the year 6000 employees. 
The project team successfully achieved significant 
milestones including the handover of the tunnel Green 

SYSTEMS

The appointed 
Communication & Control 
Systems subcontractor 
(Thales) started on site 
in 2016.

DEPOT

Design: Detailed design of 8 buildings out of 12 was issued to the 
Employer who already approved updated and definite design of the Depot.
Procurement: MEP subcontract was awarded in 2016 in addition to steel 
structure subcontract and external envelop subcontract.
Construction: At the end of the year, underground utilities installation 
was 50% completed, and MEP installation in technical buildings and steel 
roof structure in the service station commenced. 

and Yellow sections to Alstom where  for the first time in 
Qatar, tracks on plinth concreting started in September 
2016. At the end of the year, 2.970 LMST of tracks have 
been installed (which corresponds to approximately 3km). 
The project team handed over as well to Alstom the first at 
Grade Section namely (FXH-04/05) in October 2016.



األعمال الخرسانية

تم تسليم هذا الجزء من المشروع على مراحل مختلفة، حيث تم أواًل تسليم أعمال رصيف 
محطة اللؤلؤة بصورة جزئية إلى فريق التشطيبات النهائية، وبعد ذلك تم تسليم أعمال 

رصيف سطح المترو إلى مقاول الخط األحمر الشمالي، وتم أخيرًا تسليم الحزمة األولى 
من أعمال المحطة الداخلية إلى فريق شركة "ألستوم". وتم االنتهاء من األعمال المدنية 

للمحطات السطحية بالمرحلة 2C2، كما تم إنجاز %90 من  أعمال تصميم نموذج المحطة 
السطحية .

التشطيبات النهائية

تم تعيين جميع مقاولي الباطن لألعمال 
الميكانيكية والكهربائية والسباكة 

وتعبئتهم لألعمال المطلوبة منهم. وقد 
بدأ تركيب المصاعد والساللم المتحركة 

األولى باإلضافة إلى وحدات معالجة الهواء 
في المحطتين باإلضافة إلى أعمال 

سحب الكابالت المستمرة في المحطات 
الداخلية والمحطات. وعالوة على ذلك، 

فقد تم االنتهاء من األعمال المدنية 
الرئيسية اآلن في حين أوشكت أعمال 

تصميم نماذج الهياكل المغطاة للمداخل 
من االنتهاء.

مستوى تنفيذ المشروع
كان عام 2016 عامًا حافاًل بالتحديات لفريق المشروع حيث شهدت األعمال في 

خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل تقدمًا كبيرًا على مدى االثني عشر 
شهرًا الماضية. وفي إطار دعم تطوير المشروع، فقد تضاعف عدد الموظفين 

تقريبًا:  حيث زاد عدد الموظفين من 3200 موظف إلى 6000 موظف بنهاية العام. 
نجح فريق المشروع في إنجاز مراحل هامة بما في ذلك تسليم أقسام النفق 

األخضر واألصفر إلى شركة "ألستوم" حيث إنه وألول مرة في قطر تم البدء في 
تركيب قضبان السكك الحديدية على عوارض خراسانية وبدأ ذلك في سبتمبر 

2016. وفي نهاية العام نفسه، تم تركيب 2،970 متر من قضبان السكك الحديدية 

)والتي توازي مسافة قدرها 3 كم تقريبًا(. كما قام فريق المشروع أيضًا بتسليم 
شركة "ألستوم" المنطقة السطحية األولى )FXH-04/05( في أكتوبر 2016.

األنظمة

بدأت شركة المقاوالت المتعهدة 
بأنظمة االتصال والتحكم )شركة تاليس( 

أعمالها في موقع العمل في عام 2016.

المستودع

التصميم: تم إصدار تصميم تفصيلي 
لعدد 8 مبان من أصل 12 مبنى للشركة 

صاحبة األعمال التي وافقت بالفعل على 
ث والمحدد للمستودع. التصميم المحدَّ

الشراء: تم منح عقد المقاولة من الباطن 
لألعمال الميكانيكية والكهربائية 

والسباكة باإلضافة إلى إبرام عقد المقاولة 
من الباطن لهياكل الصلب وعقد 

المقاولة من الباطن ألعمال المغلف 
الخارجي.

اإلنشاءات: تم في نهاية العام االنتهاء 
بنسبة 50% من تركيب المرافق تحت 

األرض وبدء تركيب معدات األعمال 
الميكانيكية والكهربائية والسباكة في 

 المباني الفنية وهياكل األسقف 
الفوالذية في محطة الخدمة. 

االنتهاء من أعمال األرصفة الخرسانية في كافة محطات 
المترو تحت األرض

تركيب المجموعة األولى من معدات نظام النقل داخل 
)EC01 و Mar01( المبنى في المحطتين

قامت "كيو دي في سي" بتسليم حزمة األعمال األولى 
للمنطقة السطحية إلى شركة "ألستوم" في أكتوبر 2016

اكتمال 70 % من أعمال نظام الكشف عن الحريق في 
نظام رخص البناء المركزي 

تم البدء في أعمال أنظمة التحكم البيئية في محطة مارينا - 1

لمحة عن المشروع
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Concrete platform works completed in all 
underground stations

Installation of the first Building Transport System 
equipment in 2 stations (Mar01 and EC01)

QDVC handed over the first At Grade Section to 
Alstom in Oct 2016

70% of the Fire Detection System works 
completed in Central BPS

The Environmental Control Systems works 
launched in MARINA Station 1

LRT AT A GLANCE



الطريق المداري الجديد - العقد الثاني
NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2
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47km كم
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 من شبكة الطرق
السريعة

 مسارات "حارات"
 مزدوجة للمركبات

الخفيفة
 مساران "حاراتان"

مزدوجتان للشاحنات

معابر علوية
جسرًا ومعبرًا سفليًا

NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2
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PROJECT PRESENTATION

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

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

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

The Junction 4 interchange along Dukhan Highway includes a tunnel allowing access for Qatar Rail’s 
Green Line Metro and the train line’s future depot.

There are numerous interfaces with existing utility providers, the most significant is the Qatar 
Petroleum pipeline. This critical asset for Qatar interfaces with NOH2 at three main junctures: 
East of Junction 6, South of J5 at Ch 51+000 and West of Junction 12. Specialist working 
conditions are adhered to in order to ensure that Qatar Petroleum’s requirements are met and 
the asset is fully protected throughout the works. 

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

Besides road works and civil works, various utility services will be provided 
such as drainage, a treated sewage effluent network, irrigation, Qatar 
Petroleum pipes protection works, Qatar Armed Forces services 
protection/relocation works, landscaping, telecommunication / electrical 
works and street lighting.

A specialized Artscape Designer has also been appointed to give 
the project its identity while ensuring its integration with the 
surrounding environment.



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

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

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

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

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

يتألف مشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني من 10 مسارات "حارات" )5 مسارات في كل اتجاه( للمركبات 
الخفيفة مع إنشاء نقاط تجميع ونقاط توزيع إضافية على الطريق. وتوجد أربعة مسارات مخصصة للشاحنات 

 )مسارين في كل اتجاه( موازية للطريق المداري من طريق سلوى إلى التقاطع رقم 5 حيث يتم تخصيص مسافة 
320 مترًا لبناء نفق باستخدام طريقة الحفر والردم )الخندق الُمغطى( منفصلة عن الطريق المخصص للمركبات 

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

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

هناك العديد من أوجه التنسيق والربط مع مقدمي الخدمات الموجودين حاليًا، ويأتي في مقدمتهم شركة قطر 
للبترول. وترتبط هذه المعالم الحيوية في دولة قطر بمشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني عند ثالثة نقاط 
التقاء رئيسية هي: شرق التقاطع رقم 6، وجنوب التقاطع رقم 5 عند Ch 51+000، وغرب التقاطع رقم 12. ويتم خالل 

هذا المشروع االلتزام بتوفير ظروف العمل التخصصية من أجل ضمان تلبية متطلبات شركة قطر للبترول وحماية 
األصول بشكٍل كامل في جميع أنحاء مناطق العمل. 

وعند االنتهاء من هذا الطريق، سوف توفر شبكة الطرق إمكانية الوصول إلى المشاريع التطويرية الحالية 
والمشاريع المخطط لها من خالل 8 تقاطعات. ويعمل مشروع الطريق المداري الجديد / العقد الثاني على ربط 

الطرق المحلية والطرق السريعة الموجودة عبر 8 تقاطعات مع أنواع مختلفة من المحطات المدنية المقرر 
تصميمها وبناؤها من ِقبل فريق المشروع. وتشمل هذه 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.

وقد تم أيضًا تعيين مصمم ألعمال تركيب الديكورات والزينة لكي يتولى مهمة إضفاء طابع مميز على المشروع 
وضمان تكامله واتساقه مع البيئة المحيطة.

نبذة عن المشروع
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5.5 million m3 
of excavation

46,000 linear 
metres of TSE pipeline

91,000 m3 of 
cement bound macadam 

4.7 million m3 
of backfill 

18,500 linear 
metres of drainage 
pipeline

80,000 tons 
of Asphalt

883,000 m3 
of Sub-Grade

5,000 metres 
of streetlighting

28 existing utility 
diversions

NOH AT A GLANCE

PROJECT PROGRESS
2016 has seen a significant increase in productivity and progress in the period for a number of key 
areas required to deliver the project.

DESIGN

At the end of 2015 detailed design was approximately 
37% complete. As of 29th December 2016 this figure 
now stands at 83% complete. 

STRUCTURES

Structural works have now commenced at 7 of the 
8 required junctions with the final junction due to 
commence in Q1 2017.

This means that in 2016:
118,000m3 of concrete was poured with a total of 
147,929m3 poured to date ;
33,154m3 of precast structural elements have now 
been placed; including the completion of Junction 5 
tunnel;

ROADWORKS

Roadworks  progressed well in 2016, across 
35 km of the total 45 km of the highway. In 
other words during the last twelve months the 
following activities have been executed:  

2.5M cubic metres of excavation for a total of 
5.5M
1.5M cubic metres of bacfill for a total of 4.7M;
620,000m3 of subgrade for a total of 
883,000m3;
200,000m3 of Cement Bound Macadam (CBM) 
for a total of 291,000m; and
328,000 tons of asphalt laid in the year giving 
an overall total of 408,000 tons

In order to increase the available work areas 
across the project the team have opened 12 new 
traffic diversions, completed 19 utility diversions 
in the year and laid 46,000 lm of TSE plus 18,500 
lm of drainage pipelines overall.



مستوى تنفيذ المشروع

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:  
 2,5 مليون متر مكعب من أعمال الحفر من مجموع 5,5 مليون 

متر مكعب
 1,5 مليون متر مكعب من أعمال الردم من مجموع 4,7 مليون 

متر مكعب
620،000 متر مكعب من تربة الطرق من مجموع 883،000 متر مكعب؛

 200،000 متر مكعب من مادة الحصباء المخلوطة باإلسمنت من 

مجموع 291،000
328،000 طن من مادة األسفلت وضعت في العام الذي تم فيه منح 

إجمالي 408،000 طن 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.

التصميم

تم في نهاية عام 2015 االنتهاء من ما يقرب من 37% من التصميم 
التفصيلي. وقد وصلت نسبة التقدم بتاريخ 29 ديسمبر 2016 إلى %83. 

الهياكل اإلنشائية

لقد بدأت األعمال اإلنشائية اآلن في 7 من 8 تقاطعات مطلوبة ومن 
المقرر أن يبدأ العمل في التقاطع النهائي في الربع األول من عام 

.2017

وهذا يعني أنه تم في عام 2016 تنفيذ ما يلي:
تم سكب 118،000 متر مكعب من الخرسانة من إجمالي 

147،929 متر مكعب من الخرسانة تم سكبها حتى اآلن.

تم حتى اآلن وضع 33،154 متر مكعب من الهياكل اإلنشائية 
مسبقة الصب؛ بما في ذلك االنتهاء من نفق التقاطع 5.

5.5 مليون متر مكعب
من أعمال الحفر

46،000 متر طولي 
من أنابيب مياه الصرف 

الصحي المعاَلجة

91،000 متر مكعب 
من  مادة الحصباء 

المخلوطة باإلسمنت

4.7 مليون متر مكعب
من أعمال الردم 

18،500 متر طولي 
من خطوط أنابيب مياه 

الصرف الصحي

80،000 طن
من أعمال األسفلت

883،000 متر مكعب 
من أعمال األرض الطبيعية 

بعد الردم

5،000 متر 
من أعمال إنارة الشوارع

28 عملية تحويل 
للمرافق العامة الحالية 

لمحة عن المشروع

شهد عام 2016 زيادة كبيرة في مستوى اإلنتاجية المتحققة والتقدم المحرز  من حيث عدد المجاالت الرئيسية الالزمة لتنفيذ المشروع.
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 )C3و C2و C1( CP01 مشروع إنشاء األقسام
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TRANSFER PACKAGES CP01 (C1, C2 AND C3) 



 C1( CP01 فازت شركة "كيو دي في سي" بتنفيذ مشروع إنشاء أقسام
وC2 وC3( في مدينة لوسيل، والذي يتألف من إنشاء أعمال الطرق 

 C1 والخدمات المرتبطة بها لثالثة مناطق أعمال منفصلة وهي 
وC2 وC3. يصل طول الطريق في المنطقة C1 حوالي 1,6 كم تقريبًا، 

و450 متر طولي للمنطقة C2، و550 متر طولي للمنطقة C3. كما 
يضم المشروع كذلك تصميم وبناء أربع محطات فرعية بطاقة 11 

.C1 كيلو فولت بالقرب من منطقة العمل في

ُيعد مشروع إنشاء أقسام CP01 (C1 وC2 وC3) عبارة عن مشروع إلنشاء 
أقسام الطرق، ويقع القسمان C1 وC2 في منطقة المارينا بمدينة 

لوسيل في أقصى جنوب المنطقة المخصصة للمشروع التطويري، 
بينما يقع القسم C3 في الجزء الجنوبي من منطقة فوكس هيلز 

بمدينة لوسيل.
 A12 بمحاذاة منطقة المارينا ويتألف من الطريق C1 يمتد القسم

وتقاطعات الطرق وتقسيمات الطرق المتعامدة التي توفر الوصول 
إلى قطع األراضي المجاورة. ويقع القسم C2 في الطرف الشمالي 

لمنطقة المارينا ويتألف من تقاطع واحد فقط.
 

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

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

حين تم إسناد أعمال إدارة المشروع / إدارة اإلنشاءات إلى شركة بارسونز 
إنترناشيونال ليميتد.
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C1: A12 road of 1.6km

C2: Road of 450 lm

C3: Road of 550 lm

4 (11 kV) Substations

C1: يصل طول الطريق A12 حوالي 1.6 كم
C2: تقاطع بطول 450 مترًا
C3: تقاطع بطول 550 مترًا

4 محطات فرعية بطاقة 11 كيلو فولت

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

The CP01-C1-C2-C3 Transfer Packages are sections of roads, 
the C1 and C2 sections are both located in the Marina District 
of Lusail City, the southernmost area of the development while 
the C3 section is located in the southern part of Lusail City’s 
Foxhill District.
The C1 section runs along the Marina and is composed of 
the A12 road, intersections and perpendicular road sections 
providing access to adjacent plots. The C2 section is located at 
the northern end of the Marina District and consists of a single 
intersection.
 
The C3 section is located nearby the Fox Hills South District of 
Lusail City and consists of two intersections.

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



مستوى تنفيذ المشروع
بلغت نسبة إنجاز المشروع 88% في نهاية عام 2016، وقد تم إنجاز معظم األعمال التي كان 

من المقرر االنتهاء منها بحلول 31 ديسمبر من العام نفسه. 

تم االنتهاء من كافة المراحل ذات األولوية لدى العميل:

ُيعد هذا المشروع "مشروع سد الفجوة" بين العديد من شركات التطوير 
والمساهمين، وقد ُطلب من "كيو دي في سي" تغيير الجدول الزمني باستمرار 
لتلبية مختلف األولويات الجديدة التي تنشأ عن أعمال اإلنشاءات في  منطقة 

المارينا بمدينة لوسيل، وهي المنطقة التي تشهد أعمال تطوير مستمرة.

وفي عام 2015، تولت شركة "كيو دي في سي" تنفيذ مراحل المشروع الخاصة 
بالعميل من خالل االنتهاء من استكمال التقاطع M25 قبل سبعة أشهر 
من الموعد المحدد. وفي عام 2016، قامت "كيو دي في سي" بتسليم %40 

من الطريق A12 في أوائل ديسمبر 2016، والتقاطع E5 في نهاية ديسمبر 
2016 عالوة على قيامها بتوفير المرافق الالزمة لنادي اليخوت الذي تم 

إنشاؤه حديثًا بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

 سوف يتم افتتاح الطريق A12 بشكٍل كامل لالستخدام العام في 
31 يناير 2017.

تسليم المشروع إلى الجهات المعنية:

إلى جانب مستوى التقدم المذكور أعاله، قامت شركة "كيو 
دي في سي" باستمرار بتنسيق األعمال التي تقوم بها مع 

الجهات المعنية وبينما تعتبر أعمال البنية التحتية 
الرئيسية مثل خط تصريف مياه األمطار الرئيسي في 
مدينة لوسيل وخطوط شبكة مياه الصرف الصحي 

المعالجة وخطوط مياه الصرف الصحي الرئيسي 
وخطوط المياه الصالحة للشرب ومحطات الكهرباء 

الفرعية بطاقة قدرها 11 كيلو فولت ما زالت قيد 
مرحلة تسليمها إلى كل من هيئة األشغال 
العامة )أشغال( وإدارتي قطاع المياه وقطاع 

الكهرباء في المؤسسة العامة القطرية 
للكهرباء والماء )كهرماء( على التوالي.

كما تمت الموافقة على األعمال التي تم 
إنشاؤها لكل من إدارة النظم األمنية 

بوزارة الداخلية ووزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات ومدينة 

لوسيل ويجري حاليًا تسليمها.

يتلقى المشروع دعمًا كاماًل من فريق 
برنامج نمذجة معلومات البناء

تم اكتمال المشروع وحصل على كافة الموافقات 
الالزمة من نموذج IFC ونموذج البناء والتشييد. 

كما تم االنتهاء من إعداد النماذج رباعية 
وخماسية األبعاد. ويعمل فريق برنامج نمذجة 

معلومات البناء حاليًا في مرحلة االنتهاء من 
المشروع وفق نموذج البناء في برنامج نمذجة 

معلومات البناء.
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A project fully supported by 
BIM
The project has completed and has 
received all their approvals on the IFC 
model and the construction model. The 
4D and 5D models are also completed. 
The BIM team is now in the process of 
finalizing the project as built BIM model.ز

The project has reached 88% completion at 
end 2016 and most of the works targeted to be 
completed by the 31 December are done.

All the Client’s priority milestones completed:

This project being a “gap project” between many 
developers and stakeholders, QDVC has been 
requested to constantly change the schedule to meet 
various new priorities emanating from the construction of 
the Lusail Marina District which is in constant evolution.

In 2015, QDVC had reached their Client’s milestone by 
completing the junction M25 seven months ahead on 
schedule. In 2016, QDVC has delivered 40% of the road A12 
early December 2016, the junction E5 end of December 2016 and 
provided the utilities to the newly constructed Yacht Club by 30 
November 2016.

The road A12 will be fully opened to the public by 31 January 2017.

Handing Over to the Authorities:

Along with the above-mentioned progress QDVC has constantly 
coordinated works with the Authorities and the main infrastructures such 
as Lusail Main Storm line, the TSE lines, the foul sewer lines, the potable 
water lines and the 11kV substations are in the process of being taken over 
by Asghal, Kahramaa Water department and Kharamaa Electrical department 
respectively.

The works built for MOI SSD, ICT Qatar and Lusail City are also approved and are 
in the process of being taken over.

PROJECT PROGRESS



نسبة إنجاز المشروع 88 % 

يتلقى المشروع دعمًا كاماًل من فريق برنامج نمذجة 
معلومات البناء

تم االنتهاء من كافة المراحل ذات األولوية لدى العميل

The project has reached 88% completion 

A project fully supported by BIM

All the Client’s priority milestones completed
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CP01,C1, C2 & C3  
AT A GLANCE

لمحة عن المشروع



Praesent et eros lectus. Proin at justo 
rhoncus augue finibus condimentum. 
Curabitur sed est sit amet elit mattis 
efficitur quis non lacus. Sed non nulla 
nibh. Fusce sit amet orci blandit diam 
porttitor hendrerit. 

17 4

1 2600

مشروع حديقة الشيراتون

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

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

استضافة المناسبات والفعاليات الخاصة مثل الحفالت الموسيقية 
والمهرجانات.

يشتمل المشروع على ما يلي:
•  إنشاء حديقة عامة على مساحة 7 هكتارات )أي حوالي 70،000 متر 

مربع( تتميز بالمسطحات والنوافير المائية والمزارع النباتية واألشجار 
والممرات المصنوعة من الجرانيت وغير ذلك. كما تضم الحديقة 

كافة وسائل الراحة والترفيه مثل مناطق مخصصة أللعاب األطفال 
والعديد من المطاعم والمقاهي الرائعة.

 •  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. 

•  إنشاء نفق تحت شارع الكورنيش لربط مواقف السيارات في 
مشروع حديقة الشيراتون بمركز الدوحة للمؤتمرات )وهذا المركز 

قيد اإلنشاء حاليًا(.

وقد تم تسليم المشروع إلى العميل في عام 2016.

 محطة كهرباء رئيسية 
بطاقة 66 كيلو فولت / 

ومحطة كهرباء فرعية بطاقة 
11 كيلو فولت

هكتارات حديقة عامة
طوابق لموقف السيارات 

تحت األرض

نفق تحت 
طريق الكورنيش موقف سيارات
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SHERATON PARK PROJECT

The Sheraton Park Project (SPP) is the Design & Build 
of a large Public Garden in front of the Sheraton Hotel.  
This Park is meant to be a landmark in the heart of 
West Bay, the new business district of Doha, and will 
be used to host special events such as concerts and 
festivals.

The Project includes the following elements:
•  A 7 hectares public garden with water features, 
plantations, walkways in granite paving, etc.  The 
Park will have amenities such as children play 
ground area, restaurants and cafés.
•  Four levels of underground parking for about 
2,600 cars. 
•  A 66 KV / 11 KV primary sub-station 
•  A tunnel below the Corniche road linking the car 
parks of the SPP and the Doha Convention Center 
(currently under construction)

The project has been handed over to the Client in 
2016.

(6 KV / 11 KV) Primary 
sub-stationHectares public garden Levels of underground 

parking

Tunnel below 
the Corniche road

Parking slots
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مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
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LUSAIL UNDERGROUND CAR PARKS



60

1
3

48

16

2240

4 

مواقف سيارات تحت األرض 
 يتكون كل موقف من 

3 طوابق 

ممر مكّيف الهواء للمشاة
مشاية متحركة مصعدًا

 محطات فرعية بطاقة 
11 كيلو فولت

سلمًا متحركًا

موقف سيارات 
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Underground parking 
of 3 levels each 

Air conditioned passage 
for pedestrians

Travelators lifts

QTEL building
مبنى كيوتل

(11kV) Substations

escalators

 Parking slots
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QDVC has built 4 car parks in the Marina District of the new city 
of Lusail, North Doha, which will accommodate 250,000 people 
and around 400,000 visitors per day. The Car Parks is the first 
infrastructure completed in this new city. 

What distinguishes Lusail City’s car parking and waiting areas 
is that they are equally accessible to both residents and visitors. 
The city’s car parks have been carefully located and beautifully 
landscaped at sites expected to receive considerable numbers 
of visitors.

The project consists of:
- Design and construction of 4 underground parking of  
3 levels each;
- Each parking can accommodate 560 vehicles;
- 4 Dedicated places for disabled people on each level;
- Air conditioned passage for pedestrians;
- 60 Travelators, 48 escalators, 16 lifts;
Construction (civil works) of 4 substations;
- 50,000 Sqm landscaping works on the car parks.



لمحة عن المشروع
تم تسليم موقف السيارات مارينا 3 

وتشغيله وإدارته عبر الشراكة بين كل 
من الديار القطرية لالستثمار العقاري 

وفينشي بارك إس إيه
تم تسليم أعمال التجميل بالمناظر 

الطبيعية

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

وحوالي 400،000 زائر يوميًا. وتعتبر مواقف السيارات األربعة هي البنية التحتية األولى 
المكتملة في هذه المدينة الجديدة. 

تتميز مواقف السيارات وأماكن االنتظار بمدينة لوسيل بأنها متاحة للمقيمين والزوار على 
حٍد سواء. وقد تم اختيار موقع مواقف سيارات مدينة لوسيل بعناية وكما قد تم تزويدها 

بعناصر المناظر الطبيعية الجميلة في المواقع التي من المتوقع أن تستقبل أعدادًا 
كبيرة من الزوار.

يشتمل المشروع على ما يلي:
- تصميم وبناء أربعة مواقف سيارات تحت األرض يتكون كل موقف من ثالثة طوابق.

- يستوعب كل موقف 560 سيارة.
- توجد أربع مساحات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة في كل طابق.

- تخصيص ممر مكّيف الهواء للمشاة.
- 60 مشاية متحركة، و48 سلمًا متحركًا، و16 مصعدًا.
- بناء )أعمال الهندسة المدنية( أربع محطات فرعية.

 - أعمال تجميل في مواقف السيارات تغطي مساحة حوالي 
50،000 متر مربع.
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LUCP AT A GLANCE
Marina 3 car park handed over 
& operated by QDVP
Landscaping handed over



منتجع جزيرة دهلك - إريتريا

هذا المشروع هو األول الذي تم تسليمه إلى العميل، وكانت المرحلة األولى في عام 2010 
والمرحلة الثانية في عام 2011. وهذا يثبت قدرة شركة "كيو دي في سي" على العمل في 

بيئة صعبة للغاية )حيث ال توجد مياه صالحة للشرب وال كهرباء وال تركيبات لالتصاالت على 
الجزيرة(. ويتمتع فريق العمل لدينا في الدوحة بقدرته على شراء وتسليم كل ما هو مطلوب 

إلنجاز هذا المشروع، والذي ُيعد إضافة كبيرة للشركة. 

سلمت شركة "كي دي في سي" ما يلي: 
•  فلتان بحمام سباحة 

•  47 منزاًل من طابق واحد 
•  مبنى اجتماعي 

•  مقر إقامة للعاملين ومطبخ ومغسلة   
• طرق وشبكة مرافق ومساحات خضراء 
• مهبط طائرات مروحية ورصيف قوارب 

• محطة تحلية للمياه 
ع العمل  • تنظيم وإدارة مجمَّ

وبعد أن تم 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 

حتى األول من شهر يوليو 2017.

70 Annual Report- 2016     2016 التقرير السنوي Annual Report- 2016    2016 التقرير السنوي

DAHLAK ISLAND RESORT ERITREA

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

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

After the project has been handed over to the Client and upon the 
request of the Client, QDVC has remained on site to  perform the Facility 
Management  Service of the project. The contract has been  extended till 
1st of July 2017.



2

1

1

47

1

 طرق وشبكة مرافق
ومساحات خضراء

فلتان بحمام سباحة

  منزاًل من طابق
واحد

 مهبط طائرات مروحية
مبنى اجتماعيورصيف قوارب

  محطة تحلية
مياه
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Roads, network 
utilities and landscape

Villas with  
swimming pool

Bungalows

Helipad, jetty
Club house

Desalination 
plant



محطة الضخ 70 وأنابيب الضخ 
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PUMPING STATION 70 &  
PUMPING MAINS

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

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

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

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

For the past years, the PS70 facilities have been 
maintained by the Joint Venture pending the 
start-up of other facilities: the pumping station 
was part of a broader infrastructure project 
including underground collecting sewers, 
sewage treatment plant and treated water 
pumping stations executed by other contractors 
for Ashghal.

The final hand-over of the PS70 pumping 
represents a key milestone in the recent history 
of Vinci and QDVC in Qatar: it acknowledges 
that our companies can timely and successfully 
deliver a turn-key project to the satisfaction of 
the client.



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

وباعتبارها 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 هو التجربة األولى والناجحة لشركة "كيو دي في 

سي" في المشاريع المشتركة وكذلك باعتباره المهمة األولى في 
مجال معالجة المياه داخل دولة قطر.

وقد اشتمل عقد المشروع المتكامل هذا على تنفيذ مهام 
تصميم وبناء واختبار وبدء تشغيل غرفة الشاشات ومحطة 
الضخ والرفع ومحطة الضخ والّدفع باإلضافة إلى إدارة أنظمة 
الطاقة والتحكم. وباإلضافة إلى ذلك، تم وضع أنابيب حديدية 

قابلة للسحب ذات ثخانة قدرها 1600 ملم على مسافة 45 كيلو 
متر في العاصمة الدوحة كجزء من المشروع.

تم االنتهاء من هذا العقد الذي بلغت قيمته في األساس 1،782 
مليون ريال قطري في يونيو 2012 عن طريق تحالف شركات 

المشروع المشترك وبدعم من 4 شركات أخرى تابعة لمجموعة 
فينسي هي: شركة سيجيليك البرتغالية )تصميم وتركيب 
نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات "سكادا"( وشركة 

سيجيليك قطر )األعمال الكهربائية( وشركة فينسي لإلنشاءات 
لتنفيذ أعمال الحفر وشركة WMI للحصول على المساعدة 

الفنية.

على مدى العامين الماضيين، تمت صيانة مرافق محطة الضخ 
70 وأنابيب الضخ من خالل المشروع المشترك وفي انتظار 

البدء في تشغيل المرافق األخرى: كانت محطة الضخ جزءًا 
من مشروع البنية التحتية األوسع نطاقًا بما في ذلك شبكات 

الصرف الصحي تحت األرض ومحطة معالجة مياه الصرف 
الصحي ومحطات ضخ المياه المعاَلجة والتي تم تنفيذها من 

ِقبل مقاولين آخرين لصالح هيئة األشغال العامة.

يمثل التسليم النهائي لمشروع محطة الضخ 70 وأنابيب 
الضخ إنجازًا هامًا لمجموعة فيسني وشركة "كيو دي في سي" 

في قطر: وُيسهم هذا المشروع في االعتراف بقدرة شركاتنا 
على تسليم المشاريع الجاهزة والمتكاملة بنجاح وفي الوقت 

المناسب وفق المعايير التي تحقق رضا العميل.
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البيانات المالية

Financial 
Statements
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ASSETS

2016 2015

Gross amount Accum. depn. Net amount Net amount

Non - current assets

Property and equipment  730,805 335,184 395,621 536,493

Retentions receivable 65,457 65,457 68,532

Investment in a Joint Venture 635 635 -

Advances to suppliers and  
subcontractors

62,323 62,323 36,470

Total non-current assets 859,220 335,184 524,036 641,495 

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2016
(in thousands of Qatari Riyals)

Current assets

Inventories 32,241 32,241 45,576

Advances to suppliers and 
subcontractors

169,361 169,361 193,635

Retentions receivable 116,194 116,194 135,685

Construction work in progress 1,475,466 1,475,466 944,737

Amounts due from related parties 130,329 130,329 17,730

Accounts receivable and 
prepayments

523,150 523,150 589,970

Cash and cash equivalents  331,495 331,495 248,498

Total current assets 2,778,236 2,778,236 2,175,831

Total assets 3,637,456 335,184 3,302,272 2,817,326
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الموجودات اإليرادات النفقات األرباح

20162015

صافي المبلغصافي المبلغاإلهالك المتراكمإجمالي المبلغ

الموجودات غير المتداولة

730,805335,184395,621536,493العقارات والمعدات

65,45765,45768,532االستقطاعات المحتجزة

-635635االستثمارات في المشاريع المشتركة 

الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي 
62,32362,32336,470الباطن

859,220335,184524,036641,495إجمالي الموجودات غير المتداولة

بيان المركز 
المالي الموحد

بتاريخ 31 ديسمبر 2016
)باأللف ريال قطري(

الموجودات المتداولة

32,24132,24145,576المخزون

الدفعات المقدمة للموردين  ومقاولي 
169,361169,361193,635الباطن

116,194116,194135,685االستقطاعات المحتجزة

1,475,4661,475,466944,737أعمال اإلنشاء قيد التنفيذ

130,329130,32917,730المستحقات من األطراف المتعلقة 

523,150523,150589,970الذمم المدينة  والمدفوعات المقدمة

331,495331,495248,498النقد والنقد المعادل  

2,778,2362,778,2362,175,831إجمالي الموجودات المتداولة

3,637,456335,1843,302,2722,817,326إجمالي الموجودات
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EQUITY AND LIABILITIES

2016 2015

EQUITY

Share capital 77,000 77,000 77,000

Legal reserve 38,500 38,500 38,500

Retained earnings 87,721 87,721 53,609

 Hedge reserve (2,586) (2,586) (18,601)

Total equity 200,635 200,635 150,508

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2016
(in thousands of Qatari Riyals)

CURRENT LIABILITIES

 Retentions payable 73,828 73,828 86,408

Accounts payable and accurals 1,706,344 1,706,344 1,268,873

Loans and borrowings 166,667 166,667 116,667

Amounts due to related parties 124,538 124,538 96,232

Provisions for contracts warranty 9,382 9,382 12,440

Fair value of cash flow hedge 2,586 2,586 18,601

Income tax liability 1,155 1,155 4,224

Total current liabilities 2,084,500 2,084,500 1,603,445

Total liabilities 3,101,637 3,101,637 2,666,818

 Total equity and liabilities 3,302,272 3,302,272 2,817,326

NON-CURRENT LIABILITIES

  Advances from customers 578,078 578,078 795,547

Retentions payable 40,524 40,524 14,203

Loans and borrowings 348,333 348,333 200,000

Provisions for contracts warranty 5,942 5,942 20,163

Employees’ end of service benefits 44,260 44,260 33,460

Total non-current liabilities 1,017,137 1,017,137 1,063,373
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حقوق الملكية والمطلوبات

20162015

حقوق الملكية

77,00077,00077,000رأس المال المساهم

38,50038,50038,500االحتياطي القانوني

87,72187,72153,609األرباح المحتجزة

)18,601()2,586()2,586(احتياطي التحوط 

200,635200,635150,508إجمالي حقوق الملكية

بيان المركز 
المالي الموحد

بتاريخ 31 ديسمبر 2016
)باأللف ريال قطري(

المطلوبات المتداولة

73,82873,82886,408االستقطاعات مستحقة الدفع 

1,706,3441,706,3441,268,873الذمم الدائنة والمستحقات

166,667166,667116,667التمويل والقروض

124,538124,53896,232مستحقات األطراف المتعلقة

9,3829,38212,440مخصصات ضمان العقود

2,5862,58618,601القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدي

1,1551,1554,224مطلوبات ضريبة الدخل

2,084,5002,084,5001,603,445إجمالي المطلوبات المتداولة

3,101,6373,101,6372,666,818إجمالي المطلوبات

3,302,2723,302,2722,817,326إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة

578,078578,078795,547 الدفعات المقدمة من العمالء  

40,52440,52414,203االستقطاعات مستحقة الدفع

348,333348,333200,000التمويل والقروض

5,9425,94220,163مخصصات ضمان العقود

44,26044,26033,460مزايا نهاية الخدمة للموظفين

1,017,1371,017,1371,063,373إجمالي المطلوبات غير المتداولة
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2016 2015

Income

Contracting income 3,289,824 2,665,178

 Additional income from contracts’ opportunities 523,180 262,178

Manufacturing income 26,391 18,082

Direct cost  (3,576,259) (2,700,200)

 Gross profit 263,136 245,238

CONSOLIDATED STATEMENT 
OF PROFIT OR LOSS
For the year ended 31 December 2016
(in thousands of Qatari Riyals)

 Other income, net 48,851 89,712

 Share of results from a joint venture 287 (461)

  General and administrative expenses (278,163) (280,880)

Profit before tax 34,112 53,609

 Income tax charge (1,155) (4,224)

  Income tax reimbursable by foreign partner 1,155 4,224

Net profit for the year 34,112 53,609
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20162015

الدخل

3,289,8242,665,178إيرادات العقود

523,180262,178إيرادات إضافية من العقود األخرى

26,39118,082إيرادات التصنيع

)2,700,200( )3,576,259(التكلفة المباشرة

263,136245,238إجمالي األرباح 

البيان الموحد 
لألرباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

)باأللف ريال قطري(

48,85189,712صافي اإليرادات األخرى 

)461(287حصة النتائج في المشاريع المشتركة 

)280,880()278,163(المصروفات العامة واإلدارية  

34,11253,609صافي األرباح قبل الضرائب

)4,224()1,155(رسوم ضريبة الدخل 

1,1554,224ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك األجنبي  

34,11253,609صافي األرباح للسنة
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CONSOLIDATED STATEMENT 
OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2016
(in thousands of Qatari Riyals)

2016 2015

 Net profit for the year 34,112 53,609

Depreciation 147,737 132,453

Loss/(Gain) on sale of property and equipment 55,635 (147)

Share of results from a joint venture (287) 461

Provision for doubtful debt from a related party - 17,302

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

Provision for slow-moving items 499 2,018

(Reversals)/Provisions for contracts warranty (17,279) (6,137)

  Provision for employees’ end of service benefits 14,511 10,647

Operating profit before working capital changes 234,928 238,608

Purchase of property and equipment (86,478) (278,579)

Proceeds from disposal of property and equipment 23,978 740

  Net cash used in investing activities (62,500) (277,839)

        Loans and borrowings receipts 365,000 214,400

Loans and borrowings repayments (166,667) (93,813)

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

 Net cash generated by financing activities 198,333 25,756

Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents 82,997 (154,416)

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

Cash and cash equivalents – at the end of the year 331,495 248,498

Movements in working capital (287,764) (140,941)

  Net cash (used in)/generated by operating activities (52,836) 97,667
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 البيان الموحد 
للتدفق النقدي

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
)باأللف ريال قطري(

20162015

34,11253,609صافي األرباح للسنة 

147,737132,453اإلهالك

)147(55,635خسارة / )ربح( بيع العقارات والمعدات

461)287(حصة النتائج في المشاريع المشتركة

17,302-مخصصات الديون المشكوك في سدادها من األ طراف األخرى

28,402-مخصصات خسائر العقود في المشاريع المشتركة

4992,018مخصصات المواد بطيئة االستهالك

)6,137()17,279()التدفقات المعكوسة(/مخصصات ضمان العقود

14,51110,647مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

234,928238,608الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

)278,579()86,478(شراء العقارات والمعدات

23,978740متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات

)277,839()62,500(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة االستثمار  

365,000214,400إيرادات التمويل والقروض        

93,813)166,667(دفعات سداد التمويل والقروض

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

198,33325,756صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 

)154,416(82,997صافي التغيير في النقد والنقد المعادل

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

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

)140,941()287,764(التغيرات في رأس المال العامل

97,667)52,836(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة التشغيلية  
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