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KEY FIGURES
Revenue

PROFILE OF THE COMPANY

Net income

2019

1,376.5 M QAR

2019

-65.5 M QAR

2018

3,584 M QAR

2018

16 M QAR

Order book
2019

QDVC is a Private Qatari Shareholding Company of
international repute.

363.1 M QAR

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 Projects
with 49%.

(total Revenue including the share of joint venture not consolidated
on proportionate basis in the financial statements)

Frequency Rate

0.37

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.

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.

79,487 hours of safety training

Manpower
(Labors not included)
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CHAIRMAN’S
MESSAGE
On behalf of the Board of QDVC
(P.Q.S.C), it is my pleasure to
present the Annual Report and
Financial Statements for the
year 2019.

“

Health, Safety,
Quality and the
Environment
are among the
most important
concerns of our
company and
we follow strict
safety regimes
as well as quality
procedures
and strives to
continuously
improve our
performance.

MR. WALEED AL SAADI
Chairman of the Board
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Since its founding in 2007, QDVC
has been a key contributor to the
construction sector in Qatar. Over
the years, it has been proud to play
a major part in the realisation of
some highly prestigious projects,
particularly major public facilities.
The revenue this year decreases
due to the slowdown of construction
market. However, QDVC has a solid
foundation and has taken actions
necessary to create conditions for
improving profitability.
QDVC is at the heart of society, at
QDVC we believe that successful
companies recognise their
obligation to give back to all
stakeholders. We are committed to
running our business in an ethical,
sustainable and safe way.
Health, Safety, Quality and the
Environment are among the most
important concerns of our company
and we follow strict safety regimes
as well as quality procedures and
strives to continuously improve our
performance. In addition to this,
QDVC came up with new initiative
by implementing new rules, tools,
programs and training along
with encouraging initiatives and
innovations. QDVC’s Health and
Safety requirements handbook
is based on the company’s return
of experience over the past 12
years, taking into account the
lessons learned and best practices
implemented on all the projects.

These essentials requirements
are made of basic rules and
organizational practices, to provide
a uniform baseline for health and
safety management and to offer
better support to our projects.
Our employees. I am thankful for the
commitment to safety shared by all
our employees. I am thankful for the
time and effort our employees give
to our projects. I am thankful for our
employees’ dedication to excellence.
And mostly, I am thankful for our
employees’ enormous capacity to
help others.
May we all strive to bring that
compassion and dedication with us
into 2020 and beyond.

8

“
“

MR. ROBERTO STRIGI
Chief Executive Officer
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2019 was as
well an intense
year for the
Lusail Light Rail
Transit project
team, the phase
2C2 systems
integration was
successfully
achieved and trial
runs by RKH, the
tram operator
appointed by
Qatar Rail
Corporation, had
commenced.
In parallel,
the phase 2C3
works related
to at grade
and Legtaifiya
stations
were also on
track of being
substantially
completed in
accordance
with the target
delivery date of
mid-2020.

QDVC also won
the CSR Award
for Best Idea,
a testimonial of
the Company
continuous
commitment
for Social
Responsibility
and to all workers’
welfare.

QDVC | P.Q.S.C

CEO’S MESSAGE
The construction sector has
experienced a significant slowdown
over the last few years resulting
in increased competition due to a
shrinking market. Notwithstanding,
this has not reduced our
commitment to deliver projects to
the required standards and to the
Clients’ expectations. However, as
the opportunities to acquire new
projects has been effected, in 2019
difficult measures had to be taken in
order to sustain results and mitigate
impacts. These measures entailed
reducing costs but were mostly
related to reducing personnel,
always a difficult choice given that
know-how and experiences are as
well lost in such circumstances.
While 2019 has been a difficult year
in terms of financial results, it was
also a year in which QDVC made
significant achievements.
Red Line South Underground Metro
project has been handed, over,
announcing the completion of 35
Km of bored tunnels, 5 underground
Stations, 5 Switchboxes, 4
Emergency Exits and 35 Cross
passages , enabling Qatar Rail
Corporation to start operations and
open the service to the public.
The New Orbital Highway was
opened to public and discussions
had started with PWA for the
settlement of various VOs and
claims. The project 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.
Most of all, since its inception in
2007, QDVC has identified Health
& Safety as a core value and a top
priority, with the result of building

a strong culture and achieving high
performance in this fundamental
commitment. This success is the
results from sharing experience and
promoting continual improvement
by implementing new rules, tools,
programs and trainings along
with encouraging initiatives and
innovations.
Therefore, in 2019 we have
continued to focus on improving our
near misses reporting, resulting in
a 17% increase compared to 2018
which has allowed to systematically
identify, investigate and debrief
all our high potential incidents,
which resulted in a decrease of
the Lost Time Injuries by 17% and
in a decrease of the Temporary
Disability Days lost by 15%
compared to the previous year.
Moreover, in 2019 we have done
a major step in terms of accident
prevention by implementing our
first QDVC Health and Safety
Requirements Handbook taking into
account the lessons learned from
incidents and the best practices
implemented on all our projects.
Those essentials requirements
are made of basic rules and
organizational practices, in order
to provide a uniform baseline for
Health & Safety management and
provide better support to all our
projects.
Once again, our commitment
towards Health and Safety was
rewarded by the LRT project
obtaining, for the 4th consecutive
year, the prestigious Royal Society
for the Prevention of Accidents
(RoSPA) Award.
With this first message as CEO, I
would as well like to thanks QDVC
Board Members for their trust and
support in these challenging times
along with the opportunity given to
lead this Company.
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MANAGEMENT STRUCTURE

MANAGEMENT STRUCTURE

BOARDS OF DIRECTORS

MR. WALEED AL SAADI
Chairman

MR. PATRICK KADRI
Vice Chairman

MR. WALEED KALDARI
Member

MR. MOHAMMED AL MARRI
Member

MR. JEAN-JACQUES
FAVRETTO
Member

MR. ALAIN BONNOT
Member

MR. PHILIPPE TAVERNIER
Member

MR. TONI TANNOUS
Secretary of the Board
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EXECUTIVE COMMITTEE
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MR ROBERTO STRIGI
Chief Executive Officer

SHAIKHA ATHBA BINT THAMER AL THANI
Advisor to the Chief Executive Officer

MR AMR WAHID
Chief Financial Officer

MR ALEXANDRE AMBROSINI
Local Projects Executive Director

MR GUENTHER HEILMAYER
Special Projects Executive
Director, QDVC

MR HANS MIELANTS
Human Resources Director

MR NICOLAS THOMAS EBEL
Corporate Quality, Health,
Safety, Environment Manager

MRS ELISABETH NICOLAS
General Counsel

MR DIRK MANDEL
Technical Director

MRS. CHANTALE LE DU
Quality Assurance Manager
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OUR MISSIONS

OUR VALUES

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

Our approach to business is summarised in four Principles which guide our actions and act as a common unifying
bond across our operations:

•

•

•

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.

•

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

•

Considerately support our local communities
by being a responsible corporate company
committed to the social cause.

•
•

•
•

Be Socially responsible
Lead by example

Each of these Principles is underpinned by a continual focus on Safety.

INTEGRITY

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

we are honest in all aspects and
treat people with respect and dignity

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

ANNUAL REPORT | 2019

Work together
Succeed together

ACCOUNTABILITY
we take responsibility and
accountability for our actions
and hold others to account
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EXCELLENCE

we strive to deliver results
that stretch our capabilities

TEAMWORK

we work together and support
each other to achieve our goals

14
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HEALTH
LRT Project

Head Office & LRT Blood Donation

11th of September 2019

BLOOD DONATION DRIVE
03.09.2019
Organized by
Hamad Medical Corporation (HMC)

TOTAL REGISTERED
LRT DONORS:

68
A big thanks to those who contributed,
your donations made a big difference in
the lives of many patients.

ANNUAL REPORT | 2019
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To dispatch any information on this page, kindly send an email to:
Joanne Nassif - Communication Coordinator
joanne.nassif@lrt-i.com or lrt.info@qdvc.com
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SAFETY

Working for excellence in Safety

0.4

(target < 0.6)

FREQUENCY RATE (FR)
Total LTI * 1,000,000) / Total Hours Worked

At QDVC, safety is more than a commitment
to the “Zero Accident”. Safety is a core
value that we want everyone to share, from
managers to workers including our partners
and subcontractors. In order to continue to
build a culture where putting safety first is
self-evident, a number of new initiatives were
implemented in 2019.

15.7

(target >10)

NEAR MISSES RATE (NMR)

(Total Near Misses * 1,000,000) / Total Hours Worked

* LTI (Lost Time Injury) > 1 day

3.5

(target <6)

ABSOLUTE FREQUENCY RATE (AFR)
(Total Accident * 1,000,000) / Total Hours Worked

0.4

0.007

(target < 0.007)

GRAVITY RATE (SR)
Total TDD *1,000 / Total Hours Worked
*TDD (Temporary Disabilities Days) = Days lost

AWARDS

(target < 1.2)

THE RoSPA GOLD AWARD

HIGH POTENTIAL RATE (HPR)

The LRT project team received for the Fourth consecutive year “The RoSPA Gold Award”
in the category of achievements award in Occupational Health & Safety.
It demonstrates the project continual improvement in health and safety management
systems and employee leadership in health and safety.

Total HiPo * 1,000,000 / Total Hours Worked
*HiPo is an accident or near miss that had the potential
to lead to a permanent disability injury or fatality.

The RoSPA Health & Safety Awards offer organisations a prime opportunity to
benchmark safety performance year on year and ensure consistent performance
between sites. They also provide an effective route to demonstrate an ongoing
commitment to raising health and safety standards.

79,487

It is one of the most prestigious and recognised schemes in the world, with almost 2000
entries every year and a reach of over 7 million employees.

hours of safety training

Representing an investment of 4.2 hours of
awareness for every 1,000 hours worked on
our projects.

ANNUAL REPORT | 2019
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MAIN ACHIEVEMENTS

NEW INITIATIVES
QDVC Health & Safety Requirements

International Safety Week 2019 (ISW)
INTERNATIONAL

Since its inception
in 2007, QDVC
has always
valued Health and
Safety as its top
priority, which
has resulted in
building a strong
culture and
achieving high
performance in
terms of Health
and Safety.

SAFETY

WEEK
OCT. 05-11

THE QDVC
HEALTH & SAFETY
REQUIREMENTS

Launched every year in QDVC’s projects since
2014, it is a dedicated campaign, targeting all
levels of our organization, to pause and remind
ourselves about our commitment to safety. All
projects contribute to the ISW by involving their
employees, partners and subcontractors.

2019

For the 6th consecutive year, QDVC organized
its ISW under the theme “Just say STOP, in
hazardous situations, silence can kill!”
This year, QDVC focused on the last step of
“productive and safe”” Works execution in
which we find “the STOP”

JUST
SAY

STOP

“In hazardous situations, silence can kill!”
Jérôme Stubler, Chairman of VINCI Construction

At QDVC, we believe that targeting continuous improvement in health and safety to
reach zero accident on all of our projects is not only a moral obligation for each of us,
but also a way to work better, and more efficiently, together.
Philippe Tavernier
QDVC CEO

EXPERIENCE THE INTERNATIONAL SAFETY WEEK ! FOLLOW US ON :

INTERNATIONAL

SAFETY

WEEK
OCT. 05-11

2019

WIX website

International Safety Week 2019
VINCI Construction Grands Projets

VINCI Construction
Grands Projets

1,716
223

WORKERS

STAFF

PARTICIPATED TO THE ISW 2019
This success is the result of sharing experience and
promoting continuous improvement by implementing
new rules, tools, programs and training along with
encouraging initiatives and innovations.
QDVC’s Health and Safety requirements handbook is
based on the company’s return of experience over the
past 12 years, taking into account the lessons learned
and best practices implemented on all the projects.
These essentials requirements are made of basic rules
and organizational practices, to provide a uniform
baseline for health and safety management and to
offer better support to our projects.
These minimum requirements are to be followed by
our company’s personnel, partners and subcontractors

ANNUAL REPORT | 2019

regardless of the position held in their respective
organizations.
The requirements are in addition to the company’s
basic obligation to comply with shareholders and
client standards, as well as all applicable laws and
regulations in which QDVC operates.

ISW is a great opportunity to remind the
team of the importance of safety on site.
It is a way to refocus and reenergize our
commitment to reducing injuries.
It’s about coming together to protect one
another, and making sure we all get home
safe every day.

These requirements can only be successful with
the active co-operation of all employees, partners
and subcontractors. Therefore, QDVC requires the
active commitment to, and accountability for, Health
and Safety from all employees and contractors.
QDVC’ line management has a leadership role in the
communication and implementation of, and ensuring
compliance with those requirements.

21
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ENVIRONMENT
QDVC is committed to protect the environment, including
the prevention of pollution. In order to reduce the impact
of our work so far as is reasonably practicable at every
step of our product lifecycle, the company promote a
green growth strategy which consist in:
• implementing eco-design and green procurement,
• using raw material and natural resources more
efficiently,
• ensuring waste prevention and management by
recycling and reusing where feasible,
• Preventing pollution when conducting our activities.

The Group environmental management system
present similar requirements and expectations
across all the company and is ISO 1400:
2015 certified.
QDVC implements an active policy of avoiding,
reducing, managing and monitoring the
environmental footprint of its operations. As part
of this policy, the following indicator are identified
and quantified so that appropriate measures can
be taken to better control them.

CARBON FOOTPRINT

70,600 tons of CO2 generated

CO2 Results 2019

in 2019 which represent

51.3 gr of CO2 per QAR
A significant decrease of

67%

52%
20%
17%
7%
3%
1%
0%

Disel
Petrol
Concrete
Global Personnel Transportation
Equipment Depreciation
Steel
Electricity

the carbon emissions compare to 2018

WATER CONSUMPTION

1,030,332 m3 of water used in 2019 which represent 12.78

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
For QDVC, Sustainable Development
stands for meeting the needs of present
generations without jeopardizing the
ability of futures generations to meet
their own needs – in other words, a
better quality of life for everyone, now
and for generations to come.

m3 of water per 100,000 QAR

WASTE MANAGEMENT

The QDVC Sustainable Development strategy
offers a vision of progress that integrates
immediate and longer-term objectives, local
and global action, and regards social, economic
and environmental issues as inseparable and
interdependent components of human progress.
This report provide all stakeholders with
comprehensive and transparent information
about progress made in 2019 in terms of Quality,
Health, Safety and Environment along with our
Corporate Social Responsibility.

254,777

9.84 m3 of per 100,000 QAR
Furthermore, our recycling ratio in 2019 reach 84% compared to 57% in 2018.
m3 of waste produced in 2019 which represent

ENVIRONMENTAL TRAINING

16,259 hours of environmental training.
Representing an investment of 0.86 hours of awareness for every 1,000 hours worked
on our projects compared to 0.42 hours in 2018.
In 2019 QDVC delivered more than

ANNUAL REPORT | 2019
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4

ENVIRONMENTAL INCIDENT
EIR:

0.21 (target <0.6)

EIR (Environmental Incidents Rate) = (Total environmental incident * 1,000,000) / total work hours on 12 months

YEAR
PROGRESS

ACHIEVEMENTS
GSAS Certificate of Sustainability Excellence
issued for RLS project

2- ALGAE CARBON SEQUESTRATION
RESEARCH PROJECT

1- LRT Beach clean-up:
In order to celebrate the occasion of Qatar
Environment Day which takes place every year on
the 26th of February, the LRT project organized for
the second time a beach clean-up event with the
usual support of the Ministry of Municipality and
Environment (MME).

The increased levels of atmospheric greenhouse
gasses (GHG) pose a significant threat to global
geography and the society as a 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
are well on their way to close a 4-year research effort
to quantify and minimize construction’s impact on the
environment.

61 volunteers cleaned up the Abu Dhalouf beach
from garbage that was left back by previous beach
guests or rubbish that was brought to the seashore
by sea currents. In 2 hours of time, the participant
collected an impressive quantity of waste (equivalent
to a dumper truck and 50 other bags) which will be
properly disposed by MME operatives.

Qatar University research team has been hard at
work researching the best microalgae to use for the
research. Much progress has been done in the past
4 years, as the research team focuses on the algal
strains that have the highest potential for positive
development and production. From 200 known Algal
strains in Qatar, the team chose the best 6 and then
further filtered the research to the best 2 Algal
strains.

This car is
compensated

In their 4-Year report, Qatar University team has
highlighted the Algae strains that are of most value.
These strains have high growth potential under a
wide range of conditions related to heat, humidity and
biological stress.
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.

ANNUAL REPORT | 2019
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QUALITY
Company Management

With an additional one-year
zero-cost extension, this project
strengthens collaborations
between Qatari and French
institutions as well as aiming to
directly benefit Qatar’s Vision
2030 of a sustainable and bright
future for generations to come.

In December 2019, following the Management
Review of the company and the appointment
of the new CEO, QDVC has issued its updated
Company Management Policy. Clarifying the
MISSION, VISION and VALUES and emphasizing
its commitments towered being a responsible
leader and a partner of choice.

In 2019, QDVC updated 104 processes and
procedures consisting of 1% of the total
documentation of the management system.

ANNUAL REPORT | 2019

27

QDVC | P.Q.S.C

28

MANAGEMENT CERTIFICATIONS

PROJECT COMPLETION:
In 2019, QDVC has transferred to the
Employer the RLS-JV project and
received the Taking Over Certificate

Grand opening
of the Red Line
South Metro
Stations on
5th of May
2019,

QDVC has successfully
passed the ISO 9001 v2015,
ISO 14001 v2015, OHSAS
18001 v2007, ILO OSH v2001
surveillance audit by AFNOR.
The external auditor as
highlighted 34 strong points,
0 non-conformity, 6 area of
concerns and recommended
some opportunities for
improvement.

ANNUAL REPORT | 2019
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SHARING EXPERIENCE
QDVC conducts on every projects a return on
experience analysis and present the findings
to the other on-going projects and HeadOffice management in order to benefit from
past experience.
On October 17th, 2019 the RLS-JV
project presented their REX to the QDVC
management team.

Return on Experience (REX) Presentation
on 17th of October 2019

SATISFACTION SURVEYS
During the yearly client satisfaction survey,
Qatar Rail our major client as indicated that
he is very likely to recommend QDVC for
another project or to other clients.
Head-Office Employees have indicated that
QDVC performance is GOOD/ EXCEPTIONAL
in 79% of the survey topics. This is a 23%
increase compared to the previous survey.

In 2019, the operator has started the
Train Trial Run is in the Lusail Light
Railway Transit System (LRT)

ANNUAL REPORT | 2019
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KEY FIGURES ON HUMAN RESOURCES
SKILLS DEVELOPMENT FOR GREATER COMPETITIVENESS

45
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Female

0.00%

0

0.32%

2

0.33%

2

1.26%

8

13.81%

83

12.78%

81

6.32%

38

10.88%

69

0.67%

4

17.51%

111

0.00%

0

0.16%

1

72.55%

436

43.85%

278

4.66%

28

4.26%

27

1.66%

10

8.04%

51

0.00%

0

0.95%

6

LABOR

601

100%
601

STAFF

634

Projects

Count

difficult economic conditions. At the foundation
of our business, we recognize that our success
is due to our talented people. Our people have
challenged themselves and found ways to create
a culture of success and high performance.

Percentage

At QDVC we strive for a motivated and passionate
workplace that allows our employees to develop
and seek the challenges needed to remain
engaged at all levels of the business, despite the
restructuring implemented by the management
to ensure we continued to operate within the

Male

CP01

Male labor

78%
494

Male staff

00%
0

Female labor

22%
140

Female staff

Dahlak Island Resort - Eritrea

TOTAL

1235

Doha Air Base
Doha Metro - Red Line South

89%
1095

Total Male

11%
140

Total Female

Head Office
HMBQ: Hadid & Mawad Benna
Qatar Company
LRT: Light Railway Transit System

TRAINING:
2019 YEARLY INTERNAL & EXTERNAL TRAINING

Lusail Car Parks

24,695
39,458 Hrs.
653,374 QAR
Total Trained

New Orbital Highway 2

Total Manhours

Sheraton Parks Project

Total cost

Nationalities

35
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QATARIZATION
Building Qatar by Building Qataris

The Qatarisation department aims
since early 2013 to develop skilled
and competent Qatari employees
to fill permanent positions within
QDVC. It also ensures they are
identified and appropriately trained
and developed in line with QDVC’
strategic objectives.

ANNUAL REPORT | 2019
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LESS THAN ONE PERCENT: LOW-COST, RESPONSIBLE
RECRUITMENT IN QATAR MODELING QDVC’S
RECRUITMENT DRIVE 2015-2016
CSR Award Winner

Winner of the
“Best Social
Responsibility
Idea for 2019”.

ANNUAL REPORT | 2019

In 2019, QVDC won the CSR award for “Best Social Responsibility Idea for
2019” in Qatar. The CSR award is organized annually by Qatar Chamber
and Dar Al Sharq group to honor organizations and individuals for imbibing
principles of corporate responsibility in their business philosophy and
operations to achieve positive impact on their stakeholders and adopt
innovative sustainable solutions to address pressing social challenges.

In May 2019, the Ministry of Administrative
Development, Labour and Social Affairs (MADLSA)
in cooperation with the Qatar Chamber of Commerce
and Industry, the embassy of the United States of
America and the International Labour Organization
(ILO) organized a conference on joining forces to
ensure workers do not pay recruitment fees and
related costs.

The objective of the award is to encourage companies and national
institutions to adopt best global practices in social responsibility, and to
encourage innovative initiatives that bring them closer to the community
and their workers.

QDVC was invited to speak at the event on low cost,
responsible recruitment in Qatar based on its own
experience in 2015-16. Speaking for QDVC, Mr. Hans
Mielants, HR Director, presented QDVC’s journey to a
fee-free recruitment drive.

The winning submission was the initiative to allow New York University
Stern School of Business to study and publish a research brief on the
impact of a low-cost, fee-free recruitment carried out by QDVC during its
recruitment drive in 2015-2016. The brief which was published in 2019, has
gained recognition locally and internationally.

Also presented were findings from a study
conducted by New York University Stern School of
Business earlier this year.

39

According to the report “QDVC has pursued
worker recruitment in a responsible fashion.
QDVC’s standard represents the most responsible
recruitment practice that currently exist in the
industry”

QDVC | P.Q.S.C

Furthermore it
was Proven that:
•

Fair recruitment can be done, with
positive outcomes for the business.

•

While pursuing responsible recruitment
the incremental cost in construction
would be below 0.3% and total cost well
below 1% of project value.

•

As important as it is to add recruitment
costs to the overall operational costs,
clients and companies need to observe
and audit their recruitment agencies
and interview their employees.

•

If clients demand proof of payment of
recruitment costs, it would create an
equal playing field for companies who
do have responsible practices.
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PRACTICE ON WORKPLACE COOPERATION MEETING /
PROMOTION OF JOINT COMMITTEES

QDVC STAFF WELFARE COMMITTEE

Recommendations
to improve included
creation of social
networking platforms
and websites to share
the best practices.
Officials from the
ADSLA stated that joint
committees are to be
made mandatory for
all companies in the
future (by amending the
existing laws).

Representatives
are nominated
based on
nationalities
and sites. Each
QDVC site has
a dedicated
representative to
raise concerns
relating to Working
Conditions, HR
Concerns, Training
& Development
and Health &
Safety.

In September 2019, QDVC and Building and Wood
Workers’ International (BWI) were invited to the
second working-level Taawon* (community of
practice on workplace cooperation) meeting to share
the implementation of workers’ training program
with BWI. Having previously trained QDVC Workers’
Welfare Committee representatives in 2018, QDVC
and BWI were invited to share their experiences and
lessons learnt.
Representatives from ADLSA, the International
Labour Organization (ILO), and Qatar Foundation
(QF), the Supreme Committee (SC), global workers’
organizations such as ITF, BWI, UNI Global, ITUC
and the private sector attended the session,
keen to promote workplace cooperation in their
establishment took part in meeting similar likeminded organizations. Discussions on promoting
joint committees and establishment of training of
workers were emphasized during the meeting.
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In November 2019, QDVC held its first Staff Welfare Committee meeting.
Similar to the Workers’ Welfare Committee, the Staff Welfare Committee
comprises of nominated staff representatives who will cover concerns
relating to staff welfare and issues regarding health and safety, work
conditions, human resources and training.

In October, QDVC extended its training program to
include workers’ representatives of subcontractors/
manpower providers along with QDVC workers’ welfare
representatives.

The key objective of the committee is to establish a two-way
communication platform between QDVC and staff representatives.
Meetings are held every two months.

41
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CSR AUDITS: FIGURES AND KEY PERFORMANCE
INDICATORS

PRE-QUALIFICATION HR/LABOUR RIGHTS
& ACCOMMODATION AUDITS

QDVC CSR REPORT 2019

Coverage of
Subcontractors*
audited on labour
accommodation

Average CSR score
(Accommodation
+ Labour Rights)
of subcontractors
audited

Coverage of
subcontractors
audited on HR/
Labour rights

75%

Number of
Subcontractors with
CSR audit score
below 25%

QDVC Objectives
2018 & 2019

100%

80%

75%

0%

Report 2018

71%

32%

75%

4

Report 2019

75%

44%

75%

1

75%

of our subcontractors
and manpower providers’
accommodation have been
audited at least once.

44%

of them have been audited
on their employment
practices and compliance
with Labour Rights
guaranteed by the Qatar
Labour Law.
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Average CSR Score of
subcontractors

Number of accomodation
inspections & HR audits

The average progress between
intial & latest audit

06

points for
HR audits

The average CSR score of subcontractors
audited stood at 75% (mainly due to the high
scores obtained in the accommodation audits,
i.e., an average score of 92% in their latest
accommodation audit, while the average score for
HR/labour rights audit was 34%).

In 2018, around 96 subcontractors
and manpower providers were
working on QDVC sites. While in 2019,
our projects counted for less than
60 subcontractors and manpower
providers. Between their initial
accommodation audit and their most
recent inspection, subcontractors
have improved by 22 points. A total of
90 accommodation audits and labour
rights audits were carried out in 2019.

90

43

points for
acommodation

Since 2018, QDVC
has initiated to carry
out HR/labour rights
and accommodation
audits in the
pre-qualification
phase prior to the
tendering stage of
upcoming projects.

HR labour rights audits are time
intensive. They involve anonymous
interviews of workers, thorough
study of documentation, and visit
to the subcontractor’s main office,
examination employment processes
and implementation of an improvement
plan. With 25 extensive HR/labour
rights audits in 2019, the CSR team has
covered 80% of the total population
of outsourced workers (manpower
providers and subcontractors
included) on QDVC sites.
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22

75%

up to

60

Number of
subcontractors on site

Average
accommodation
inspection score

The potential tenderers are asked
to fill in as a self-assessment. They
are reviewed by the procurement
team for compliance with QDVC
requirements. The review is carried
out by the contract department and
any irregularities are brought to the
attention of the concerned department
(HSE & CSR).
The CSR Department reviews the
self-assessment form and supporting
documentation. Based on the review,
any inconsistencies observed will
be highlighted during the HR/labour
rights and accommodation audits by
CSR team prior to qualifying for the
tendering stage.

An audit report is formally submitted
to the subcontractor/manpower
provider. The subcontractor/
manpower provider is required to
submit a signed and completed
improvement plan.
The percentage score of the CSR
inspection and pre-qualification
inspection is included the tender
comparison table and forms part of
the overall qualitative assessment of
the subcontractor/manpower supplier.
In 2019 fifty-one pre-qualification
accommodation audits and ten
Pre-qualification HR/labour
rights audits.
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LUSAIL LIGHT RAILWAY TRANSIT SYSTEM (LRT)
DOHA METRO RED LINE SOUTH (RLS)
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4

main operating lines

28

stations

1

viaduct

1

depot

maintenance, storage and
operations facility plus test track

LUSAIL LIGHT RAILWAY
TRANSIT SYSTEM (LRT)
The LRT has four main operating lines with a total of
28 km, 28 trams and up to 28 stations. The trams are
provided with 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 Lusail LRT has been delivered
in distinct phases:
1. The initial Phase 2A comprised of the
excavation works for the tunnels which
commenced in March 2009 and were completed
in November 2010.
2. The second construction Phase 2B, which
started in March 2010 and completed in
November 2013, consisted of the cut-and-cover
tunnel construction.
3. In October 2011, the third phase was launched
comprising the excavation and construction
of the underground station boxes. To which the
Legtaifiya Interchange station, was added in
February 2013 and completed in March 2017.
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4.

PROJECT PROGRESS

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 railway.
Delivered in a Consortium with ALSTOM, this
comprises the depot and all associated facilities
and equipment, architectural and MEP works,
track work, HV, LV and traction power supplies,
signaling, communication and control systems
and rolling stock.

AT A GLANCE

Phase 2C2 is at the completion stage and Phase
2C3 is planned to be complete by mid-2020.

47

PHASE 2C2 - PROGRESS

PHASE 2C3 - PROGRESS

99.6%

93.6%

Completion of 2C2 planned
by Jan 2020

Completion of 2C3 planned
by June 2020
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PROJECT PROGRESS

92,925,046
manhours were spent
to achieve
2019 milestones

2019 was an intense year for the LRT project team in a period where 2C2
integration was successfully achieved and trial run commenced. The 2C3 works
of the At Grade and Legtaifiya stations were also substantially completed.

UNDERGROUND WORKS

SYSTEMS

2C2: Civil , Architectural and MEP works
complete including T&C.
De-snag activity is ongoing.

2C2: Communication and Control System
(CCS), Environmental Control System
(ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS)
works are complete including T&C.

2C3: Legtaifiya station MEP and
Architectural works substantially
complete.
MEP T&C is in progress.

2C3: T&C of CCS and ECS are in progress.
TVS works complete including T&C.

AT GRADE WORKS

DEPOT

FACTS AND FIGURES
2C2 Experimental Working Period (EWP) completed.
2C2 Tram Trial Run (TTR) commenced.
2C2 payment milestones 100% achieved.
All buildings within the Depot are certified by QCDD.
2C2: Civil ,Architectural & MEP Works
completed. De-snag activity is ongoing.
MEP T&C is substantially completed

QCDD completion certification achieved
for the entire Depot. Administration,
Operation Control Center (AOCC) is
occupied by the Operator.

2C3: Civil Works completed.
Architectural and MEP works
completed
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2C2 At Grade stations are certified by QCDD.
2C3 At Grade stations substantially completed.
2C3 Legtaifiya interchange station substantially completed
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Underground works
below central Doha
From Msheireb
Underground Station
to Hamad International
Airport

35 km
of tunnel

5

Tunnel Boring Machines

5

Underground stations

5

Switchboxes

4

Emergency exits

35

Interconnection tunnels
(cross passages)

PROJECT PROGRESS

DOHA METRO
RED LINE SOUTH (RLS)

AT A GLANCE

100%

100%

100%

100%

Construction
overall

On 8May 2019 , the Red Line South was the first Metro line to be opened to the public announcing the
completion of 35 Km of bored tunnels, 5 underground Stations, 5 Switchboxes, 4 Emergency Exits
and 35 Cross passages with a design life of +120 years.

Mechanical, Electrical &
Plumbing (MEP) overall

The Journey of Doha Metro project, Red Line South Underground was initiated in June 2013, writing
a new chapter in Qatar history. QDVC is the leader of a joint-venture comprising the local Al Darwish
Engineering and the Korean GS Engineering & Contracting.

Design
overall

92%
Snagging
Progress

Architectural
overall

100%

Project overall
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CIVIL WORKS
1. All Civil works completed in Tunnels,
stations, switchboxes, cross passage and
emergency exits;
2. Garden Reinstatement works are on
progress at emergency Exits aim at
completion on End of February

MECHANICAL, ELECTRICAL &
PLUMBING (MEP) WORKS:
1. All MEP Installation works including
Building Automation and Control System›
(BACS) , Vertical Horizontals Transportation
Systems (VHTS) and Testing and
commission (T&C) completed at all Tunnels,
stations, switchboxes and emergency exits;

ARCHITECTURAL WORKS:
1. Front of house (FOH) and Back of House
(BOH) works completed in all the stations
completed at all stations, switchboxes
and emergency exits;
2.

Garden Reinstatement works are on
progress at emergency Exits aim at
completion on End of February

SNAGGING WORKS:
1. 92% completed of Overall snag closing
works with tight scheduled Aim to
completion end of March
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NEW ORBITAL HIGHWAY CONTRACT 2
(NOH2)
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. Along the route, there are some
major highway interfaces as it crosses Dukhan Highway near Al
Rayyan Stadium, Celebration Road and Al Shamal motorway.
The project 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.

NOH2 is connecting local
roads and existing highways
via 8 interchanges with
various types of civil
structures designed and built
by the project team. These
include bridges, viaducts,
underpasses and tunnels and
will integrate pedestrian and
bicycle paths along the entire
route.

47km

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.

motorway from Salwa Road heading
towards north of Lusail city

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.

10

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.

4
8
70
06
30
10
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lanes for light vehicles

dedicated truck lanes

interchanges

PROJECT PROGRESS
AT A GLANCE

99.91%

97.63%

99.46%

98.67%

99.91%

98.69%

99.54%

99.87%

Junction 1

Junction 2

Junction 3

Junction 4

Junction 5

Junction 6

Junction 12

Junction 3a

Structures
Viaducts
Bridges Underpasses
Cut & Cover Tunnels & braidings

95.23%
Overall progress
56

FACTS AND FIGURES
6,653,595 m3 of excavation.
9,357,338 m3 of filling
1,957,217 m3 of subgrade
1,839,530 tons of Cement Bound Material (CBM)
1,937,198 tons of Asphalt
353,863 m3 of structural and precast concrete
932 Current Manpower on Site (Includes Staff, Workers and Subcontractors)
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C1

TRANSFER PACKAGES
CP01 C1, C2, C3
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.

In 2017, the project was partially handed over to the Client namely:
Lusail Real Estate Development Company (LREDC).
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C2
Road of 450 lm

C3
Road of 550 lm

4 (11 kV) Substations

2018

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.

A12 road of 1.6km

Completion date

1.6 km

The length
of road of the
C1 area is of
approx.

60

LUSAIL CAR PARKS
48

50,000 m2

60

travelators

Air conditioned passage for
pedestrians

16

lifts

3 (11kV) Substations

2,240

Parking slots

2016

61

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;
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•

Air conditioned passage
for pedestrians; 60
Travellators, 48 escalators,
16 lifts; Construction (civil
works) of 4 substations;
50,000 m2 landscaping
works on the car parks

•

4 Underground parking of 3
levels each

Completion date

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.
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escalators
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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 consists of:
• 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.

1
7

(66 KV / 11 KV) Primary
sub-station

Hectares
public garden

4

Levels of
underground parking

2,600

Parking slots

The project has been handed
over to the Client in 2016
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PUMPING STATION 70 &
PUMPING MAINS
Capacity

680,000

m3 per day

1

screen chamber

1

lifting pumping station

1

export pumping station

1

control systems

45

km of 1600 mm dia
ductile iron pipes

The project has been
handed over to the
Client in 2014

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.
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It is for QDVC a first and successful
experience of joint-venture project as
well as hydraulic job in Qatar.

systems. In addition, 45 km of 1600
mm diameter ductile iron pipes were
laid as part of the Project.

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

On September 7, 2014, the Public
Works Authority of the State of Qatar
has officially taken over the PS70
facilities located in Northern Doha.
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DAHLAK ISLAND RESORT ERITREA
QDVC designed and built a luxury
resort Dahlak Island Resort a first
project abroad.

2

47

The project consists of:
•
•
•
•

2 villas with swimming pool

•

Roads, network utilities
and landscape

•
•
•

Helipad, jetty

Villas with 		
swimming pool

Bungalows

Roads, network
utilities and landscape

47 bungalows
Club house
Staff housing, kitchen
and laundry

Desalination plant
Labor camp conditioning
and management.

1

Club house

1

Helipad

1

Jetty

Desalination plant

2011

Completion Date
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Facility Management Service
contract has been extended
till December 2021.
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CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2019

ASSETS
2019

2018

126,039,734

159,871,133

804,082

1,307,518

22,329,880

--

Retentions receivable

130,507,287

123,642,000

Total non-current assets

279,680,983

284,820,651

Intangible assets
Right-of-use assets

2018

Share capital

77,000,000

77,000,000

Legal reserve

38,500,000

38,500,000

Retained earnings

53,528,422

119,057,284

169,028,422

234,557,284

473,451,176

640,835,131

88,686,313

57,480,140

--

52,333,323

2,614,395

--

Provisions for contracts warranty

23,858,336

23,143,623

Employees’ end of service benefits

11,847,871

48,288,788

600,458,091

822,081,005

167,611,775

176,342,754

1,700,232,698

1,629,930,803

Loans and borrowings

44,000,000

138,000,000

Lease liabilities

15,852,547

--

188,555,038

647,375,354

11,883,843

6,317,423

--

2,470,926

493,954

1,079,006

Total current liabilities

2,128,629,855

2,601,516,266

Total liabilities

2,729,087,946

3,423,597,271

Total equity and liabilities

2,898,116,368

3,658,154,555

EQUITY

NON - CURRENT ASSETS
Property and equipment

2019

Equity & Liabilities

Total equity

NON-CURRENT LIABILITIES
Advances from customers
Retentions payable

CURRENT ASSETS
9,155,551

28,856,347

152,488

--

Advances to suppliers and subcontractors

68,732,544

118,928,388

Retentions receivable

10,337,463

3,377,927

1,619,750,982

2,359,812,259

Due from related parties

386,928,898

304,095,715

Accounts receivable and prepayments

111,260,712

308,703,512

Cash and cash equivalents

410,423,407

247,867,257

1,693,340

1,692,499

Total current assets

2,618,435,385

3,373,333,904

Total assets

2,898,116,368

3,658,154,555

Inventories
Right-of-use assets

Contract assets

Assets classified as held for sale

Loans and borrowings
Lease liabilities

Total non-current liabilities

CURRENT LIABILITIES
Retentions payable
Accounts payable and accurals

Due to related parties
Provisions for contracts warranty
Income tax liability
Liabilities directly associated with assets classified
as held for sale
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CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS

CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS

For the year ended 31 December 2019

For the year ended 31 December 2019

2019

cash flows from operation activities

2018

Loss/profit before tax

CONTRACTING OPERATIONS
Revenue
Direct cost
Gross proﬁt

1,391,854,654

3,590,362,897

(1,341,759,904)

(3,323,245,178)

50,094,750

267,117,719

General and administrative expenses
Finance cost
(Loss)/profit for the year from continuing operations

45,166,142

123,391,652

(151,664,672)

353,046,180

(6,969,486)

18,469,185

(63,373,266)

18,994,006

16,008,479

29,800,576

68,953,919

633,943

672,878

16,313,609

--

2,865,694

(10,106,655)

Loss on sale of intangible assets

--

38,371

Reversal for slow-moving item

--

(2,517,921)

(6,645,366)

79,032,005

6,281,132

2,306,367

11,894,178

15,091,195

Finance costs

6,969,486

--

Total

2,584,390

169,478,638

204,087,270

29,740,395

(541,653,499)

149,903,228

740,061,277

(455,558,068)

Inventories

19,700,796

(6,160,593)

Advances to suppliers and subcontractors

50,195,844

87,920,146

Accounts payables and accruals

69,440,718

70,613,086

(167,383,955)

(194,330,892)

(13,824,823)

(7,445,679)

22,475,194

76,002,740

(48,810,897)

(15,582,476)

(1,718,969)

(2,160,192)

335,153,346

(97,579,667)

ADJUSTMENTS FOR:
Depreciation
Amortization of intangible assets

Loss/(gain) on sale of property and equipment

(Reversal)/provision for loss allowance
Provision for contracts warranty

Loss for the year from discontinued operation

(Loss)/profit before tax

(2,155,596)

(2,985,527)

(65,528,862)

16,008,479

Provision for employees’ end of service benefits

Income tax charge

--

(2,470,926)

MOVEMENTS IN WORKING CAPITAL:

Income tax reimbursable by foreign partner

--

2,470,926

Accounts receivable and prepayments

(65,528,862)

16,008,479

Net (loss) / profit for the year

Related party balances
Contract assets

Advance from customers
Retentions receivable
Retentions payable
Employees’ end of service benefits paid
Tax paid
Net cash generated from/(used in) operating activities
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2018

(65,528,862)

Amortization of right-of-use assets
Other income, net

2019
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CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2019

2019

2018

(2,003,086)

(3,042,368)

Purchase of intangible assets

(130,507)

(1,217,993)

Proceeds from disposal of property and equipment

3,168,216

55,791,084

1,034,623

51,530,723

(152,073,977)

(283,613,933)

(20,329,035)

--

(1,228,832)

--

(173,631,844)

(283,613,933)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

162,556,125

(329,662,877)

Cash and cash equivalents – at the beginning of the year

247,900,600

577,563,477

Cash and cash equivalents – at the end of the year

410,456,725

247,900,600

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property and equipment

Net cash generated from investing activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Loans and borrowings repayments
Principal element of lease repayments
Finance expense from leases
Net cash used in financing activities
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كيو دي يف يس
ش.م.خ.ق

التقـــــر يـر
السنــــوي

www.qdvc.com

01

ملخـــص عن
الشــركة
08
10
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أرقام هامة
اﻹﻳﺮادات

نبذة عن الرشكة
ﺻﺎﰲ اﻷرﺑﺎح

2019

1,376.5

2018

3,584

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

2019

-65.5

2018

16

ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

2019

363.1

“ كيو دي يف يس” رشكة مساهمة قطرية خاصة تعمل يف مجال

فينيس لإلنشاءات واملشاريع العمالقة واليت تمثل إحدى رشكات
الهندسة املدنية الرائدة عاملياً يف مجال تصميم وبناء وتسليم املباين

و قد تأسست الرشكة بموجب قوانني دولة قطر منذ أبريل ،2007

العامل .وقد أثمر التعاون بني هاتني الرشكتني الرائدتني إىل إنشاء رشكة

اإلنشاءات وتحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدويل.

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

وذلك من خالل رشاكة بني رشكة الديار القطرية لالستثمار العقاري

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

( ومقرها قطر ) بنسبة  51٪ورشكة فينيس لإلنشاءات واملشاريع

)إﺟﻤــﺎﱄ اﻹﻳــﺮادات ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﻏﲑ اﳌﻮﺣﺪة
ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺗﻨﺎﺳــﱯ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ(

العمالقة ( ومقرها فرنسا ) بنسبة .49٪

والهياكل الهندسية  ،وتمارس نشاطها حالياً يف  40دولة على مستوى

“ كيو دي يف يس “  ،واليت تأسست بهدف اإلرتقاء بمستوى الخدمات
ً
عالوة على جذب
الهندسية واإلنشائية ملشاريع التنمية العقارية الضخمة
واستقطاب املوارد املحلية والدولية.

يرجع تمزي الرشكة إىل املساهمة بني رشكة الديار القطرية وهي الرشكة

ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار اﻟﺤﻮادث

0.37

صاحبة الريادة العاملية يف مجال التنمية العقارية املستدامة ورشكة

79,487

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

فين
يس لإلنشاءات وامل

49%

عا
ـا ري
شـــ

مـ

لع

رش
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رشكة

ي

51%
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78%

22%
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ديـ ـ ـ
ـار القطــــــ رية لال

ﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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ا
ـ ـ ار
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1,235

ﻣﻮﻇﻒ

و

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ ﻛﻴﻮ دي ﰲ ﳼ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث

)ﺗﺴﺘﺜﲎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ(

ـال

قة
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كلــمة رئيس
مجلس اإلدارة
يرسّين نيابة عن مجلس إدارة رشكة كيو
دي يف يس ان اقدم التقرير السنــــــــوي
والبيانات املالية للعام .2019

“

الصحة والســـــــالمة
والجودة والبيئة هي
يف صميم اهتمامات
رشكتنـــــــا ونحن نتبع
أنظمة السالمـــــــــــــــة
الصـــــــارمة  ،ونسعى
جـــــــاهدين لتحسني
أدائنــــــا باستمرار.

الســيد وليد الســعدي
رئيــس مجلــس اإلدارة
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لطاملا كانت رشكة كيو دي يف يس منذ
تأسيسهـــــــــــا يف عام  2007مساهما
رئيسيا يف قطاع البناء يف قطر  ،أصبح
من دواعي فخرهــــــا أن تضطلع بدور
رئييس يف تحقيق بعض املشـــــــــــــــاريع
املرموقة للغـــــــــاية ،وخـــاصة املرافــــــق
العامة الكربى.

أساس موحد إلدارة الصحة والسالمة
وتقديم دعم أفضل ملشاريــــــــــــــــــــــــعنا.
وبالنسبة ملوظفينا ،فأنا ممنت لاللزتام
بالسالمة بني جميع املوظفني .وممنت
للوقـــــــت والجهد الذي يبدونه لتنفيذ
مشاريعنــــــا .وممنت أيضا لتفانيهـــــــــم
يف التميــــــــــــــز.
أرجو أن نسعى جميعا لتحقيق هذا
التكاتف والتفاين معا يف عام 2019
ومـــــا بعده.

لقد انخفضت اإليرادات هذا العـــــــام
بسبب تباطؤ سوق البناء .ومع ذلك،
فإن الرشكة تستند على أساس متني
واتخذت اإلجراءات الالزمـــــــــــة لتهيئة
الظروف لتحسني وزيادة الربحية.
نحن يف كيو دي يف يس نؤمن بــــــــــــــــــأن
الرشكـــــــــــــــــــات الناجحة تقر بالزتامها يف
ان تعود بالنفع على جميع أصحـــــــــــاب
املصلحة .فنحن ملزتمون بإدارة أعمالنا
بطريقة أخالقية ومستدامة وآمنة.
وباإلضــــــافة إىل ذلك ،تقدمت الرشكة
بمبادرة جديدة من خالل تطبيق قواعد
وأدوات وبرامج تدريب جديدة  ،إضافة
اىل تشجيع املبادرات واالبتكارات.
ويستند دليل متطلبــــــــــــــــــــــــــات الصحة
والسالمة يف كيو دي يف يس على امتداد
خربتها على مدى السنـــــــــــــــــوات ال 12
املاضية ،مع األخذ يف االعتبــــــــار الدروس
املستقـــاة وأفضل املمارســـــات املنفذة يف
جميع املشاريع .إذ ُت ّ
عد هذه املتطلبات
الجوهرية من القواعـــــــــد األســـــــــــاسية
واملمــــــــــــــــارسات التنظيمية لتوفري خط
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“
املديــر التنفيــذي
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“

الســيد روبريتو ســر يجي

كان عـــــــــــــــام ً 2019
عاما
ً
مكثفا لفريق خط السكك
الحديدية الخفيفـــــة ملدينة
لوسيــــــــــــــــــل ،وتم تحقيق
تكامل املرحلة  2C2بنجاح
وبدأت عمـــــليات التشغيل
التجريبية من قبل رشكة ار.
كيه .اش .قطارات ،مشغل
الرتام الذي عينته سكـــــــك
الحديد القطــــــرية (الريل).
ويف موازاة ذلك ،كــــــــــــانت
أعمــــــال املرحلة الثالثة من
الحزمة الثانية  C2املتعلقة
بمحطيت التقاطعــــــــــــــــــات
ولقطيفية يف طريقــــــــها إىل
ً
وفقا
االكتمـــــال بشكل كبري
لتـــاريخ التسليم املستهدف
يف منتصف .2020

فازت الرشكة بجــــــــــــــــــــــائزة
املسؤولية االجتمـــــــــــــــــاعية
للرشكــــــــــــــــــات ( )CSRعن
أفضل فكرة ،وهي شهادة
على الزتام الرشكـة املستمر
باملسؤوليـــــــــــــة االجتماعية
ورفاهية جميــع العاملني.
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كلمة املدير التنفيذي
ً
ً
ملحــــــوظا على
تباطؤا
شهد قطاع البناء
مدى السنـــوات القليلة املاضية مما أدى
إىل زيادة املنافسة بسبب تقلص السوق.
على الرغــــــــــم من ذلك مل يقلل هذا من
ً
وفقا للمــــــــعايري
الزتامنا بتقديم املشاريع
املطلوبة وتوقعـــــــــــــــــات العمالء .ولغرض
تحقيق الفرص للحصول على مشاريـــــع
جديدة يف عــــــــــــــام  ،2019كان ال بد من
اتخاذ تدابري صعبة من أجل الحفــــــــــــــاظ
على النتائج وتخفيف اآلثـــــــار .واستلزمت
هذه اإلجراءات تخفيض التكاليف ولكنها
كانت مرتبطة يف الغـــــــــالب بتخفيض عدد
ً
دائما الخيـــــار األصعب ألن
املوظفني ،وهو
ً
ُ
الدراية والخبــــــــــــــــــــــــرة تفتقد أيضا يف مثل
هذه الظروف.
وعلى الرغم من أن عـــــــــــــــام  2019كان
ً
عاما صعبًا فيما يخص النتـــــــــــــائج املالية،
ً
ّ
ً
اال أنه كان أيضا عاما حققت فيه الرشكة
إنجـــــازات كبرية.
تم تسليم مرشوع مرتو الخـــــــــــط األحمر
الجنويب  -الدوحة ،وأعلن عن استكمــال
 35كم من األنفاق ،و  5محطــــات تحت
األرض ،و  5محطات تبديل ،و  4مخارج
ً
متقاطعا ،مما مكّن
للطوارئ ،و  35ممرًا
رشكة سكك الحديد القطرية (الريل) من
بدء عملياتها وفتح الخدمة أمام الجمهور.
تم فتح الطريق املداري الجديد للجمهــــور
وبدأت املناقشات مع هيئة األشغــــــــــــــــــال
العامة “أشغـــــــــــــــــــــــــال” لتسوية مختلف
الدعاوى واملطـــــالبات .يتألف املرشوع من
 10ممرات [ 5يف كل اتجاه] للمركبـــــــــات
الخفيفة مع إنشاء نقاط تجميع ونقـــــــاط
توزيع إضافية على الطريق .وتوجد أربعة
مسارات مخصصة للشاحنــات ( مساران
يف كل اتجــــاه ) موازية للطريق املداري من
طريق سلــــــــــــوى إىل التقاطع رقم  5حيث
يتم تخصيص مسافة  320مرتاً لبناء نفق
باستخــــدام طريقة الحفر والردم (الخندق
املغطى) منفصلة عن الطريـــــــــق املخصص
للمركبات الخفيفة باتجاه تقاطع التحويل
رقم  12يف مدينة دخان.

منذ إنشــــــــــــــــــــــاء الرشكة يف عام ،2007
اعتربت كيو دي يف يس الصحة والسالمة
كقيمة أســـــــاسية وأولوية قصوى ،نتيجة
لبناء ثقافة صلبة وتحقيق أداء عــــــــايل يف
هذا االلزتام املبديئ .ويأيت هذا النجـــــــــــــاح
كنتاج لتبـــــــــادل الخربات وتعزيز التحسني
املستمــــر من خالل تطبيق قواعد وأدوات
وبرامج تدريبية جديدة إىل جانب تشجيع
املبادرات واالبتكارات.
لذلك واصلنا الرتكزي يف عام  2019على
تحسني تقـــــارير معدل الحوادث وشيكة
الوقوع  ،مما أدى إىل زيادة بنسبة 17٪
مقارنة بعـــــــــــام  2018األمر الذي سمح
بالتعرف والتحقيق املنهجي واستخالص
املعلومـــــــات عن جميع حوادثنا املحتملة،
األمر الذي أدى إىل تقليل الوقت الضائع
يف اإلصابـــــات بنسبة  17٪وانخفاض يف
أيـــــام اإلعاقة املؤقتة بنسبة  15٪مقارنة
بالعام السابق.
عــــــــــــــــالوة على ذلك ،قمنا يف عام 2019
بخطوة جيدة فيما يتعلق بمنع الحــــــوادث
من خالل تنفيذ أول دليل ملتطلبات الصحة
والســــــــالمة يف كيو دي يف يس مع األخذ يف
االعتبار الدروس املستفـــــــــادة من الحوادث
وأفضـــــل املمارســــــــــــــــــــات املنفذة يف جميع
مشاريعناُ .
وتعد هذه املتطلبات الجوهرية
من القواعد األساسيـــة واملمارســـــــــــــــــــــــــات
التنظيمية ،من أجل توفري خـــــــــــــــط أساس
موحد إلدارة الصحــة والسالمـــــــــة وتقديم
دعم أفضل لجميع مشاريعنا.
حصلت كيو دي يف يس من خالل مرشوع
خط الســـــــكك الحديدية الخفيفة بمدينة
لوسيـــل للسنة الرابعة على التوايل جائزة
الجمعية امللكية املرموقة للوقـــــــــــــــــاية من
الحــوادث ( .)RoSPAوذلك اللزتامنــــــــــــا
بمعـــايري الصحة والسالمة.
مع هذه الرســــــــالة األوىل كمدير تنفيذي،
أود أن أشكر أعضــــاء مجلس إدارة رشكة
كيو دي يف يس على ثقتهم ودعمهــــــم يف
هذه األوقات الصعبة جنبا إىل جنب مع
الفرصة املمنوحة يل لقيادة هذه الرشكة.
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الهيكـــــــــــل اإلداري

الهيكـــــــــــل اإلداري

اللجنــة التنفيذيــة

مجلــس اإلدارة

الســيد /وليد الســعدي

الســيد /باتر يــك قدري

الســيد /روبريتو ســر يجي

الشــيخة عذبــة بنــت ثامــر ال ثاين

رئيــس مجلــس اإلدارة

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

الرئيــس التنفيــذي

مستشــار الرئيــس التنفيــذي

الســيد /وليــد كلداري

الســيد /دمحم املري

الســيد /عمــر وحيد

الســيد /الكســندر امربوســيين

عضو

عضو

مديــر الشــؤون املالية

املديــر التنفيــذي للمشــار يع املحليــة

الســيد  /جــان جــاك فافر يتو

الســيد  /اآلن بونــو

الســيد  /جونــر هيلمايــر

الســيد  /هانــس مييــان

عضو

عضو

املديــر التنفيــذي للمشــار يع الخاصــة ،

مديــر املــوارد البرش ية

كيــو دي يف يس

الســيد /فيليــب تافرنــي

الســيد /طــوين طنوس

الســيد /نيكــوالس تومــاس ابيل

الســيدة  /الزيابيــث نيكــوالس

عضو

أمــن رس مجلــس اإلدارة

مديــر قســم الجــودة والصحة

املستشــار القانــوين

والســامة والبيئــة

التقر يــر الســنوي | 2019
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الســيد /ديــرك مانديل

الســيدة  /شــانتيل يل دو

املديــر الفين

مديــر ضمــان الجودة
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قيم الرشكة

رسالة الرشكة
تسعى “ كيو دي يف يس “ إىل أن تكون رشكة إنشاءات محلية رابحة  ،تحظى بتقدير العمالء ومؤوسسة على املعياير ُ
الدولية.

يتلخص النهج الذي تتبناه الرشكة يف أعمالها على أربعة مبادئ تحكم ترصفاتها وتكون بمثابة رابط موحد مشرتك يف عملياتها ،وهذه املبادئ هي :

نتعهد بتحقيق ما يلي:
•العمل بإستمرار على تشكيل فريق من املتخصصني ذوي
مهارات عالية وتنافسية ومهنية لتقديم خدمات بأعلى جودة
واملساهمة يف تطوير دولة قطر وتوفري الدعم الالزم لعمالئنا.
•السعي الدؤوب إىل الريادة يف مجالنا كمقاول وصاحب عمل؛

•العمل معاً

•النجاح معاً

•العمل بشغف على استدامة اإلقتصاد املحلي من خالل
التوسع يف دولة قطر واجتذاب املوارد املحلية جنباً إىل جنب مع
رشكائنا وموردينا املعروفني دولياً.

•والسعي لتقديم قدوة ُيحتذى بها

علماً بأن كل مبدأ من هذه املبادئ يقوم على الرتكزي املستمر للسالمة.

الزناهة

• تقديم الدعم للمجتمعات املحلية كرشكة مسؤولة تلزتم

نزاهتنا تتجلى يف جميع النواحي

بالقضايا اإلجتماعية.
•العمل بإستمرار على تعزيز ريادتنا يف مجال التكنولوجيا بما
يضمن احتفاظنا دائماً باسبقيتنا يف هذا املجال.

نسعى جاهدين لتقديم نتائج

ونتعامل مع اآلخر ين باحرتام وكرامة

املساءلة

العمــل الجماعــي

أفعالنا ونحاسب اآلخر ين على
أفعالهم.
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ُّ
التمي

تعزز من قدراتنا

نتحمل املسؤولية واملساءلة عن

التقر يــر الســنوي | 2019

•تحمل املسؤولية اإلجتماعية

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

نعمل معاً وندعم بعضنا البعض

لتحقيق اهدافنا
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02
التنـــــــميـــة
املستــدامـــــــــة
17
19
23
28

الصحة
السالمة
البيئة
الجودة
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الصحــــــــة
حملة التربع بالدم يف مرشوع خط السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل واملقر الرئييس للرشكة

LRT Project

11th of September 2019

BLOOD DONATION DRIVE
03.09.2019
Organized by
Hamad Medical Corporation (HMC)

TOTAL REGISTERED
LRT DONORS:

68
A big thanks to those who contributed,
your donations made a big difference in
the lives of many patients.
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To dispatch any information on this page, kindly send an email to:
Joanne Nassif - Communication Coordinator
joanne.nassif@lrt-i.com or lrt.info@qdvc.com
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الســــــامة

الســعي وراء تحقيـــــــــق التميــــــــز يف
مجــال السالمـــــــــــــة

0.4

(املستهـــــدف <)0.6

ال يعين مفهوم السالمـــــــة يف كيو دي يف يس مجرد اإللزتام
بمدأ “ عدم وقوع حوادث ” فحسب  ،بل إن الســــــــــالمة
ُتعد قيمة أساسية نود أن يتشاركهـــــــــا الجميع  ،بداية من
ً
وصوال إىل العمال بما يف ذلك رشكاؤنا واملقـــاول
املدير ين و
من الباطن .وقد تم تنفيذ املبادرة التالية يف عــــــام 2019
 ،وذلك من اجل مواصلة إرســــاء ثقافة يكون فيها تقديم
الســـــــالمة على أي يشء  ،طبيعة راسخة مكتسبة.

15.7

(املستهـــــدف > )10

معــدل تكــرار الحوادث

معــدل الحــوادث وشــيكة الوقوع

إجمــايل الحــوادث املضيعــة للوقــت * البالــغ  / 1,000,000إجمــايل

(إجمــايل الحــوادث وشــيكة الوقــوع * البالــغ / )1,000,000

ســاعات العمل)

إجمــايل ســاعات العمل.

الحــوادث املضيعــة للوقــت > يــوم واحد

3.5

(املستهـــــدف <)6

0.007

(املستهـــــدف <)0.007

معــدل تكــرار الحــوادث املطلق

معــدل الجاذبية

(إجمــايل الحــوادث * البالــغ  / )1,000,000إجمــايل ســاعات العمــل

إجمــايل أيــام العجــز املؤقــت  * 1,000إجمــايل ســاعات العمــل
)أيــام العجــز املؤقــت) = أيــام ضائعة

0.4

الجـــــــوائز

(املستهـــــدف <)1.2

معــدل الحــوادث الخطرية

الجائزة الذهبية من الجمعية امللكية الرب يطانية ملنع الحـــــــــــــــــــــوادث

(إجمــايل الحــوادث الخطــرة* البالــغ  / )1,000,000إجمــايل
ســاعات العمــل * يقصــد بالحــوادث الخطــرة الحــادث الــذي وقع

حصل فر يق مرشوع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل للسنة الرابعة على
التوايل على الجائزة الذهبية من الجمعية امللكية الرب يطانية ملنع الحوادث ( )RoSAPيف
فئة االنجازات وذلك يف مجال الصحة والسالمــــة املهنية .ويثبت ذلك التحسني املستمر
للمرشوع يف أنظمة إدارة الصحة والسالمة وقيادة املوظفني يف هذا املجال.

أو الحــادث وشــيك الوقــوع الــذي يمكــن أن يــؤدي إىل العجــز الدائــم
أو الوفاة.

تمنح جوائز ( )RoSAPللصحة والسالمة للمؤسســـــــــــــــــــات فرصة رئيسية لتقييم أداء
السالمة بشكل سنوي لضمان أداء ثابت بني املواقع .كما أنها توفر طر يقة فعالة إلظهار
االتزام املستمر برفع معايري الصحة والسالمة.

79,487
ســـــــاعة مــن التدر يــب علــى الســامة
وهــو مــا يمثــل استثمـــــــــــــــــــار  4.2مــن
التوعيــة بالسالمـــــــــــــــــة لــكل 1,000
ســاعة عمــل يف مشــــــــــار يعنا.

التقر يــر الســنوي | 2019
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اإلنجــــــــازات الرئيســية

مبـــــــادرة جديــدة
متطلبات الصحة والسالمة يف الرشكة

INTERNATIONAL

SAFETY

تنظــــــــر الرشكــــــــة،
منذ إنشائهــــــــا يف
عــــــام  ،2007اىل
الصحة والسـالمة
كأولـــوية قصوى ،
وقد أدى هـــذا إىل
بناء ثقافــــــــة قوية
وتحقيق أداء عـايل
من حيث الصحـة
والســالمــــــة.
يعد هذا النجاح نتيجة لتبــــــــــادل الخربات وتعز يز التحسني املستمر

من خالل تطبيق قواعد وأدوات وبرامج تدر يبية جديدة ،عالوة على

تشجيع املبادرات واالبتكارات.

THE QDVC
HEALTH & SAFETY
REQUIREMENTS

املستويـــــــــــات يف مؤسستنا  ،وذلك لتذكري أنفسنا بأهمية

االلزتام بالسالمة .حيث تساهم جميع املشار يع يف أسبوع
الســــــــــــــــالمة الدويل من خالل إرشاك موظفيها ورشكائها

السالمة الدويل تحت شعــــــــــــار “قلها فقط :توقف ،ففي

املواقف الخطرة قد يقتلك الصمـــــت!”

JUST
SAY

STOP

”!“In hazardous situations, silence can kill
Jérôme Stubler, Chairman of VINCI Construction

At QDVC, we believe that targeting continuous improvement in health and safety to
reach zero accident on all of our projects is not only a moral obligation for each of us,
but also a way to work better, and more efficiently, together.
Philippe Tavernier
QDVC CEO

EXPERIENCE THE INTERNATIONAL SAFETY WEEK ! FOLLOW US ON :

INTERNATIONAL

SAFETY

WEEK
OCT. 05-11

2019

VINCI Construction
Grands Projets

International Safety Week 2019
VINCI Construction Grands Projets

WIX website

1,716
ً
موظفا
223

ً
عامال

شارك يف أسبوع السالمة الدويل لعام 2019
يجب اتباع هذه املتطلبــــــــــــــــــــات بحدودها الدنيا من موظفي رشكتنا

ورشكائنا واملقاولني من الباطن.

يمثل أسبوع الســــــــــــــالمة الدويل فرصة كبرية لتذكري

فهذه املتطلبات هي إضافة إىل الزتام الرشكة األسايس باالمتثال ملعايري
املساهمني والعمـــــــــــالء ،وكذلك جميع القوانني واللوائح املعمول بها

فر يق العمـــــــل بأهمية السالمة يف املوقع .إنه وسيلة
إلعــــــــــادة تركزي وتجديد الزتامنا بالحد من اإلصابات.

تكمن نجاح هذه املتطلبـــــــــــــــات من خالل التعاون النشط بني جميع

يتعلق األمر بالعمل سوية لحمــــــــــــاية بعضنا البعض
ً
جميعا يف أمـــــــــــــان.
والتأ كد من أننا نعود اىل منازلنا

الدروس املستفادة واملنفذة يف جميع املشــــــــــار يع.
ّ
تولدت هذه املتطلبات الحيو يّة من القواعد األساسية واملمارســــات

االلزتام النشط واملســــاءلة تجاه الصحة والسالمة من جميع املوظفني

املوظفني والرشكاء واملقاولني من البــــــــــــــــــاطن .لذلك ،تطلب الرشكة

وتقديم دعم أفضل ملشار يعنا.

وضمان االمتثال لتلك املتطلبات.

التقر يــر الســنوي | 2019

عـــــــــــــــــام  ،2014وهي حملة مخصصة تستهدف جميع

وللعام الســــــــــــــادس على التوايل ،نظمت الرشكة أسبوع

يعتمد كتيب “متطلبات الصحة والسالمة” يف كيو دي يف يس على

التنظيمية وذلك لتوفري أساس موحد إلدارة الصحة والســــــــــــالمة

2019

يتم إطالق الحملة سنويا يف جميع مشـــــــار يع الرشكة منذ

واملقـــــــاولني من الباطن.

يف الشـــــــركة.

رصيدها من الخربة على مدى السنوات الـ  12املاضية ،مع مراعاة

WEEK
OCT. 05-11

أسبوع السالمـــــــــــــــــــــة الدويل 2019

واملقــــــــــــاولني ،وتضطلع إدارة الرشكة بدور قيادي يف التواصل وتنفيذ
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البيئـــــــــة
تساهم كيو دي يف يس بحــــــــــــــــماية البيئة  ،حيث وضعت الرشكة

اسرتاتيجية ( النمو األخرض ) الصديق للبيئة  ،وذلك لتقليل التلوث
الناتج من أعمالها واليت تتكون من :

ويقدم نظام اإلدارة البيئية متطلبات وتوقعات مماثلة يف جميع أنحاء

الرشكة  ،حيث أنه حاصل على شهــــــــــــادة اآليزو ISO 1400: 2015

كما تطبق الرشكة سياســـــــــــــــــة نشطة لتجنب وتقليل وإدارة ومراقبة

البصمة البيئية لعملياتها .وكجزء من هذه السياسة ،يتم تعيني املؤرش

• تنفيذ التصميم البييئ واملشرت يات الخرضاء،
•استخدام املواد الخــــــــــــام واملوارد الطبيعية بشكل أ كرث كفاءة،
•ضمان منع النفايات وإدارتها عن طر يق إعادة التدوير وإعادة
ً
ممكنا ،
االستخدام حيثما كان ذلك

التــــــــــــايل وتحديده كميًا بحيث يمكن اتخاذ التدابري املناسبة للسيطرة
على عمليات الرشكة بشكل أفضل.

•منع التلوث أثناء القيام بأنشطتنا.

أثر غاز الكربون

تم إنتاج 70,600
عام  2019واليت تمثل 51.3

طن من ثاين أ كسيد الكربون يف

إنتاج ثاين أ كسيد الكربون

غرام من ثاين أ كسيـــــــــد

الكربون لكل ريال قطري .انخفاض كبري يف نسبة انبعـــــــــــاثات
الكربون بنسبة

٪67

مقارنة بعـــــــــام 2018

52%
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ديزل
بزن ين
خرسانة
النقل العام للموظفني
استهالك املعدات
صلب
كهر باء

استهالك املياه

استخدام  1,030,332مرت مكعب يف عام  2019واليت تمثل 12.78

التنميــة املســتدامة
تعين التنمية املستدامة – بالنسبة لرشكة
كيو دي يف يس – تلبية احتياجات األجيال
الحـــــــالية دون تعر يض قدرة األجيــــــــــــال
املستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة
– أي تحقيق حياة أفضل للجميــــــــــــــع –
للجيل الحايل ولألجيــــــــــال القادمة.

مرت مكعب من املاء لكل  100,000ريال قطري

إدارة النفايات
تقدم اسرتاتيجية التنمية املستدامة لرشكة كيو دي يف يس
رؤية للتقدم الذي يجمع بني األهداف اآلنية والطويــــــــــلة

األجل ،والعمل املحلي والعاملي ،وتنظر اىل القضـــــــــــــــــــــايا

 254,777مرت مكعب من النفايات الناتجة يف عام  2019واليت تمثل 9.84
إضافة اىل ذلك ،فإن نسبة إعادة التدوير الخاصة بنا يف عام  2019تصل إىل  %84مقارنة بـــــ  %57مقارنة يف عام 2018

مرت مكعب من املاء لكل  100,000ريال قطري

االجتمـــــاعية واالقتصــــــادية والبيئية على انها عنــــــارص ال

تنفصل ومرتابطة مع بعضهـــــــــا من أجل التقدم البرشي.

يعرض هذا التقر ير معلومات شــــــــــــــــــاملة وشفافة حول
التقدم املُحرز يف عام  2019ألصحــاب املصلحة من حيث
ً
فضال عن املسؤولية
الجودة والصحة والسالمــة والبيئة ،
االجتمـــــاعية للرشكة.

التدر يب على املحافظة على البيئة

يف عام  ،2019قدمت الرشكة أ كرث من 16,259
وهذا يمثل استثمــــــــــار  0.86ساعة من الوعي لكل  1,000ســـــــاعة عمل يف مشاريعنا مقارنة بعــــــــام  2018بمعدل  0.42ساعة.
ساعة من التدريب البييئ.
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الحـــــوادث البيئيـــة

0.21

(الهدف <)0.6

سنـــــــــــــــوات
من التــــــقدم

معــدل الحــوادث البيئيــة =(إجمــايل الحــوادث البيئيــة *  / 100,000مجمــوع ســاعات العمل يف  12شــهرًا املاضية).

اإلنجــــــــازات
الحصــول علــى شــهادة التمــز يف االســتدامة الصــادرة ملرشوع مرتو الدوحــة :الخط األحمر الجنويب

املبـــــــــادرات
 - 1تنظيف الشاطئ
(خط السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل)

 - 2مرشوع البحـــــث عن الحفـــــــــــــــاظ على
الطحلب الكربـــــــوين

احتفاال بيوم البيئة يف قطـــــــــر والذي يقام يف تار يخ  26فرباير من

ً
تهديدا
تشكل املستويات املزتايدة من الغازات الدفيئة يف الغالف الجوي

كل عــــام  ،نظم مرشوع خط السكك الحديديــــــــة الخفيفة ملدينة

كبريًا للجغرافيا العاملية واملجتمع ككل .ومن بني جميع الغازات الدفيئة،

البلدية والبيئــــة.

االحتباس الحراري العاملي .ويف محاولة للحد من اآلثار املناخية اليت تز يد

يشكل ثاين أ كسيد الكربوـــــــــــــــــن الخطر االكرب ،حيث يؤثر بشكل أ كرب يف

لوسيل للمرة الثانية فعالية تنظيف الشـــــــــــاطئ بدعم من وزارة

من مستويات ثاين أ كسيد الكربون يف الغالف الجوي ،فإن كيو دي يف

ً
متطوعا بتنظيف شـــــــــــــاطئ أبو ظلوف من القمــــــــامة
قام 61

يس وجامعة قطر يف طر يقهما لالنتهاء من جهد بحيث مدته  4سنوات
لتحديد وتقليل تأثري البناء على البيئة.

 ،وخالل ساعتني من الوقت ،قام املشاركون بجمع كمية هـــائلة

كيسا آخر)
من النفــــــايات (أي ما يعادل شــــــــاحنة نفــايات وً 50

لقد عمل فر يق أبحـــــــــــــــــــــاث جامعة قطر جاهداً يف البحث عن أفضل

واليت يقوم وكــــــــــــالء من وزارة البلــــــدية والبيئة بالتخلص منها

الطحـــــــــــــــــــــــــــــــالب الدقيقة الستخدامها يف البحث .وتم تحقيق الكثري

بشكل صحيح.

من التقدم يف السنـــــــــــــــوات األربع املاضية ،حيث ركز فر يق البحث على

سالالت الطحـــــــــــــــــالب ذات اإلمكانات األعلى للتطور واإلنتاج اإليجايب.
ومن بني  200ساللة طحالب معروفة يف قطر ،اختار الفر يق أفضل 6

سالالت ثم قام بفلرتة البحث إىل اختيار أفضل ساللتني من الطحالب.
This car is

سلط فر يق البحث بجامعة قطر يف تقر يره الذي استمر  4سنوات الضوء
على سالالت الطحالب األكرث قيمة .فهذه السالالت لها إمكانــــــــــــات نمو

compensated

عالية يف ظل مجموعة واسعة من الظروف املتعلقـــــــة بالحرارة والرطوبة
والضغط البيولوجي.

إن تطويــــــــر وإنتاج تقنيات الطحالب يف قطر يمكن أن يكون ذا تأثري كبري

على املستويني الوطين والدولـــــــــي .حيث تحظى قطر بمزية توفري جميع
مدخالت وظروف العمل املطلوبة ،باإلضافة إىل العديد من املستخدمني
النهائيني محليًا يف الوقت الحارض.
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الجــــــــودة
إدارة الرشكــــــــــة

ومع تمديد إضايف ملدة عام واحد بدون
أي تكلفة ،سيعزز هذا املرشوع التعــاون

بني املؤسسات القطر ية والفرنسية ،كما

يهدف إىل االستفـــــادة املبارشة من رؤية
قطــر  2030ملستقبل مستدام ومرشق

لألجيـــــــال القادمة.

يف ديسمرب  ،2019أصدرت كيو دي يف يس سياستهــــــــــــا

املحدثة إلدارة الرشكة ،توضح من خاللها الرسالة والرؤية
والقيم والتأ كيد على الزتاماتها باعتبارها قائداً
ً
مســــؤوال
ورش يكاً يف االختيار.

ويف عــــــــــــــــــــــــــــــام  ،2019قامت الرشكة بتحديث 104
من العمليـــــــــات واإلجراءات اليت تشكّل  1٪من إجمايل

التوثيق لنظام اإلدارة.

التقر يــر الســنوي | 2019
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ا كتمــــــــــال املرشوع

شهـــــــــــادات اإلدارة

يف عــــــــام  ،2019قامت كيــــــــــو دي يف يس

بتسليم مرشوع مرتو الدوحة :الخط األحمر

الجنويب إىل صاحب العمــــــل وحصلت على
شهـــــــادة االستالم.

كان االفتتــــــــــــــــــاح
الكبري ملحطـــــــــــــات
مرتو الخط األحمر
الجنويب يف  5مايو
.2019

حصلت الرشكة بنجـــاح على شهادات ISO

9001- v2015، ISO 14001- v2015،

 ،OHSAS 18001- v2007ومنظــــــــــــــمة

العمــــــــــل الدولية  OSH- v2001وتدقيق

املراقبـــــــــــة من  .AFNORوقد أبرز مدقــــــق

الحســـــــــــــــــــابات الخارجي  34نقطـة قوية،
واملطـــــــــابقة التامة ،و 6مجاالت من األمــور

اليت تستدعي التحسن

التقر يــر الســنوي | 2019
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مشــــــــــاركة الخربة
تعود الرشكة يف كل املشـــــــــار يع اىل تحليل الخربة ،

وتقدم النتائج اىل املشار يع الجار ية الحالية األخرى
وإدارة املكتــــب الرئييس لإلستفــــــــادة من الخربات
ا لســـــــــا بقة .

استبيانـــــــــات الرضا
َّ
تبي خالل االستبيان السنوي لرضا العمالء ،انه من
املرجح جدا ان تويص رشكة سكك الحديد القطـــــر ية

(الر يل) - ،عميلنا الرئييس ،-بإحـــــــــــالة مرشوع آخر

لرشكتنا أو لعمالء آخر ين.
يف عام  ، 2019تم تشغيل خط سري الرتام

أما بالنسبة الستبيـــــــــــــان رضا املوظفني  ،فقد أشار

بشكل تجر ييب يف مرشوع خط الســـــــــــكك

موظفو مكتبنا الرئييس إىل أن أداء الرشكة كان جيدا

الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيــــــــل.

 /استثنائيا بنسبة  ، 79٪وتشكل هذه ز يادة بنسبة

 23٪مقارنة باالستبيان السابق.
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03
املــــــــــــوارد
البشـر يــــة
35
37
39

األرقام الرئيسة املتعلقة باملوارد البرشية
التقطري
املسؤولية اإلجتماعية للرشكة
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األرقــــــــــام الرئيســية املتعلقــة باملــــــــوارد البرش يــة
الذكور

نسعى جاهدين يف كيو دي يف يس اىل خلق مكان عمل مليء بالحماس والشغف يسمح ملوظفينا بالتطوير ومواجهة التحديات ،على الرغم من

اإلنـاث

إعادة الهيكلة اليت نفذتها اإلدارة لضمان استمرارنا يف العمل يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة .فنحن ندرك يف أساسيات عملنا أن نجاحنا
ً
سبال لخلق ثقافة النجاح واألداء العايل.
ُيعزى إىل منتسبينا املوهوبني .لقد تحدى منتسبونا أنفسهم وأوجدوا
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التـــــــدر يب
التدر يب الداخلي والخارجي السنوي لعام 2019
إجمايل عدد املتدربني

24,695

إجمايل ساعات العمل التدر يبة

39,458

تنـــــــــــــوع القوى
ا لعا مـــــــــــــــلة
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التكلفة االجمالية للتدر يب

45

653,374

ر يال قطري

جنسية
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التقطيــــــــــــــــــر
بناء قطر من خالل بناء الكوادر القطرية

تهدف إدارة التقطـــــــــــــــري منذ أوائل عـــــــــام
 2013إىل تطويـر املوظفني القطــــر يني املهرة
واملختصني لشغل مناصــــــــب دائــــــــــــــمة يف
كيو دي يف يس  .كمـــــــــــــــــا تضمن تدر يبهم
وتطويرهم بشكل مناسب بما يتماىش مع
األهداف االسرتاتيجية لرشكة كيو دي يف يس.
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املســــــــــــــؤولية االجتماعيـــــة للرشكــــــــــة

أقل من واحد يف املائــــــــــــة :حملة التوظيــــــــــف املســــــــؤول منخفض

التكلفة يف قطر على غرار حملــــــــــــة التوظيف للرشكة 2015-2016
يف مايو  ،2019نظمت وزارة التنمية اإلدار ية والعمل والشؤون

جـــائزة املسؤولية االجتمـــــــاعية

االجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وسفـــــــارة
الواليـــــــات املتحدة األمر يكية ومنظمة العمـــل الدولية مؤتمراً

يف عام  ،2019فازت الرشكة بجائزة املسؤولية االجتمــــــــاعية عن “أفضل فكرة للمسؤولية

الفائز بجائـــزة
“أفضل فكرة
للمسؤوليــــــة
االجتماعـــــــية
لعام .”2019

حول توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف

االجتماعية لعام  ”2019يف قطر .يتم تنظيم حفل جائزة املسؤولية االجتماعية للرشكــــــات
سنو ًيا من قبل غرفة قطر ومجموعة دار الرشق لتكر يم املنظمات واألفراد إلدخالهم مبادئ
ِ
مسؤولية الرشكات يف فلسفتهم التجار ية وعملياتهم  ،لتحقيق تأثري إيجايب لدى أصحـــــاب

والتكاليف ذات الصلة.

وقد ِّ
وجهَ ت دعوة لرشكة كيو دي يف يس للتحدث يف هذا املؤتمر

املصلحة واعتماد حلول مستدامة ومبتكرة ملواجهة التحديات االجتماعية امللحة.

إن الهدف من الجائزة هي تشجيع الرشكات واملؤسسات الوطنية على ّ
تبن أفضل املمارســات

عن التكلفة املنخفضة والتوظيف املسؤول يف قطر على أساس
َّ
تحدث السيد هانس
تجربتها الخاصة يف  .2015-2016وقد

ومن عمــــــالهم.

توظيف معفاة من الرسوم” .كمــــا تم تقديم نتائج من دراسة

مييالن ،مدير املوارد البرش ية يف الرشكة عن رحلته يف “حمـــــــلة

العاملية يف املسؤولية االجتمــــــــــــــــــــاعية ،وتشجيع املبادرات املبتكرة اليت تقربهم من املجتمع

أجرتها كلية سترين إلدارة األعمـــــــال بجامعة نيويورك يف وقت

ّ
متمثلة يف مبادرة السماح لكلية سترين إلدارة األعمال بجــــامعة نيويورك
كانت املشاركة الفائزة

سابق من هذا العام.

بدراسة ونرش ملخص بحيث حول تأثري التوظيف منخفض التكلفة وبدون رســـــــــــــــوم الذي

ً
ووفقا للتقر ير ،فقد تابعت الرشكة توظيف العمــــــــال بطر يقة

قامت به الرشكة خالل حملة التوظيف يف  .2015-2016وقد ا كتسب املوجز الذي نرش يف
ً
اعرتافا محليًا ودوليًا.
عام 2019

مسؤولة .حيث يمثل معيار الرشكة أ كرث ممارســــات التوظيف
املسؤولة حاليًا يف الصناعة “.

عـــــــــالوة على ذلك كان
هناك دليل على أنه:
•يمكن أن يتم التوظيف العادل ،مع نتـــــــائج إيجابية
عن العمل.
•مع السعي وراء التوظيف املســـــــــؤول ،فإن التكلفة
اإلضافية يف البناء ستكون أقل من  0.3%والتكلفة
اإلجمـــــــــــــالية أقل بكثري من  1%من قيمة املرشوع.
•بشكل ال يقل أهمية عن إضافة تكــــاليف التوظيف
إىل التكاليف التشغيلية اإلجمــــــالية ،يحتاج العمالء
والرشكـــــــــات إىل مراقبة ومراجعة وكاالت التوظيف
الخاصة بهم وإجراء مقابالت ملوظفيهم.
•إذا طلب العمـــــــــــالء إثبات دفع تكاليف التوظيف،
ً
مجال متســاو ًيا للرشكات ذات
فسوف يخلق ذلك
املمارسات املسؤولة.
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لجنـــــة رفاهيــــــة املوظفـــــــــني

املمــــــــــــــارسة يف اجتماع التعـــــــــــاون يف مكــــــــــــــان العمل /
الرتويج للجــــــــــــــــــــان املشرتكة

تم ترشيـــــــــــح

07

وشملت توصيـــــــــــــات التحسني

إنشاء منصات ومواقع التواصـل

االجتمـــــــاعي لتبــــــــــــادل أفضــل

املمارسات .ورصح مسؤولون من
وزارة التنمية اإلدار ية والعمـــــــــل
والشؤون االجتماعية أن اللجان
املشرتكة ستصبح إلزامية لجميع

ممثليــــــــــــن بنــا ًء على
الجنسيــــات واملواقــع.
فكل موقع من مواقـع
الرشكــــــة لديه ممثــــل
مخصص لطــــــــــــــــــرح
املخـــــــــــــاوف املتعلقـــــة
برفـــــــــــــاهية املوظفني
والقضـــــــــــــــايا املتعلقة
بالصحة والســــــــــالمة
وظروف العمل واملوارد
البرشية والتدريـــــــــب.

الرشكات يف املستقبل (من خالل
تعديل القوانني الحـــــالية).

ً
سوية مع رشكة
يف سبتمرب  ،2019تمت دعوة كيو دي يف يس

عمال البناء واألخشاب العاملية ( )BWIلالجتماع الثاين على
مستوى العمل تحت عنوان “ تعاون ” (مجتمع املمارســــــة

بشأن التعاون يف مكان العمل) ملشاركة تنفيذ برنامج تدر يب
العمال مع رشكة عمال البناء واألخشاب العاملية  .BWIبعد

ً
سابقا ممثلني عن لجنة رعاية العمال يف الرشكة يف
أن دربت
عام .2018

حرض الدورة ممثلون من مكتب وزارة التنمية اإلدار ية والعمل
والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية ،ومؤسســــــــــــة

يف نوفمرب  ،2019عقدت الرشكة أول اجتماع للجنة رفـــــــــــــــــــــــــاهية املوظفني.

قطر ،واللجنة العليــــــــــــــا للمشار يع واإلرث ( )SCومنظمـــــات

على غرار لجنة رفاهية العمال ،تتألف لجنة رفـــــاهية املوظفني من ممثلي عن:

العمال العاملية مثل االتحاد الدويل لعمال النقل  ،ITFورشكة

املوظفني املعينني الذين سيقومون بمعالجة املخاوف املتعلقة برفاهية املوظفني

عمال البناء واألخشاب العاملية  ،BWIواالتحاد العاملي للعمال
 ،UNI Globalواالتحاد الدويل لنقابات العمــــــــــــــــــال ،ITUC

والقطاع الخاص .وكانوا حر يصني على تعز يز التعاون يف مكان
العمل بمؤسساتهم كما شارك يف االجتماع منظمات مماثلة
متشابهة معهم يف املجال .وتم التأ كيد خالل املناقشات على

والقضايا املتعلقة بالصحة والسالمة وظروف العمل واملوارد البرش ية والتدر يب.

وسعت الرشكة برنامجها التدر ييب ليشمل ممثلي العمال
ويف أ كتوبرَّ ،

من املقاولني من الباطن  /مزودي القوى العاملة جنبــا إىل جنب مع

فالهدف الرئييس للجنة هو إنشــــــــــــــاء منصة اتصال ثنائية االتجاه بني الرشكة
وممثلني عن املوظفني .حيث ُتعقد االجتماعـــــات كل شهر ين.

ممثلي رفاهية العمال يف الرشكة.

تشجيع اللجان املشرتكة وتدر يب العمال.
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التأهيــــــــــل املسبق لحقوق اإلنســـــــــــــــــــــــــان  /حقوق العمــــــــال

تدقيقــــــــــــــــــات املسؤوليــــــــــــة االجتمــــــــــاعية للرشكــــــــــــــــــــــــــات:

ومراجعة مكان السكن

األرقـــــــــام ومؤرشات األداء الرئيسية

تقرير املسؤولية االجتمــــــــــاعية للرشكة 2019

تغطية تدقيق املقاولني
من الباطن حول
سكن العمال

تغطية تدقيق املقاولني
من الباطن حول املوارد
البرشية  /حقوق العمل

تدقيق درجة املسؤولية
االجتماعية للرشكات
(السكن  +حقوق العمل)
للمقاولني من الباطن

عدد املقاولني من
الباطن الحاصلني على
درجة مراجعة املسؤولية
االجتماعية للرشكات تقل
عن 25%

اهداف الرشكة
2019 & 2018

100%

80%

75%

0%

تقرير 2018

71%

32%

75%

4

تقرير 2019

75%

44%

75%

1

تم تدقيق

تم تدقيق

44%

75%

منهم يف ممارسات التوظيف

من مسا كن املقاولني من

املكفـــــــــــــولة بموجب قانون

العاملة لدينا مرة واحدة

واالمتثال لحقوق العمـــــــــال

العمل يف قطر.

البــــــاطن وموردي القوى

متوسط درجة املسؤولية اإلجتماعية
لدى املقاولني من الباطن

عدد عمليـــات التفتيش على السكن
ومراجعات املوارد البرشية

متوســــــط التقدم املحــرز
بني التدقيق األول واألخيـــر

06

نقاط
ملراجعات املوارد
البرشية

بلغت درجة املسؤولية االجتماعية للرشكات للمتعاقدين

بدأت الرشكة منذ عـــــــام
 2018يف تنفيذ عمليات
تدقيق حقوق االنســـــان
 /العمـــــــــال واإلقامة يف
مرحلة التأهيــــل املسبق
قبل مرحــــــــــــــلة تقديم
العروض للمشـــــــــــار يع
ا لقــــــــــا د مة .

من الباطن ( 75%ويرجع ذلك أساســـــــــــــا إىل الدرجات

العالية اليت تم الحصول عليها يف عمليـــــــــــــــــــات تدقيق

السكن ،أي بمتوسط درجة  92%يف تدقيق سكنهـــــــــــم
األخرية ،يف حني أن متوسط درجة تدقيق املوارد البرش ية

 /حقوق العمال كان .)34%

على األقل.

22

نقطة
لفحص السكن

88%
متوسط درجة

فحص السكن

يطلب من مقـــــدمي العروض املحتملـــــني ملء

التقييم الذايت .وتتم مراجعتهـــــا من قبل فر يق

املشرت يـــــــــات لالمتثال ملتطلبات الرشكة ،ثم يتم

إجراء املراجعة من قبل قسم العقود ويتم عرض
أي مخالفات على اإلدارة املعنية (املسؤوليــــــــــــــة
االجتماعية للرشكات & قسم الصحة والسالمة
و ا لبيئــــــــــــة ) .

تستعرض إدارة املسؤولية االجتماعيـــــــــــة للرشكة
ً
واستنادا
نموذج التقييم الذايت والوثائق الداعمة.

مواقع الرشكة .بينما يف عام  ،2019تم حساب

الباــــــــطن ،وفحص عمليات التوظيف وتنفيذ

املقاول الباطن  /مورّد القوى العـــــــاملة  ،ويطلب
َّ
موقعة ومكتملة.
منه تقديم خطة تحسني

بني مراجعة السكـــــــــن األويل والتدقيق األخري،

تحسن املقاولون من الباطن بنسبة  22نقطة.
ً
تدقيقا للسكــــــــــــن
وتم إجراء ما مجموعه 90

وتدقيقـــــا لحقوق العمــــــــــــــــــال يف عام .2019
َّ
تتطلب عمليات مراجعة حقوق العمال للموارد

ً
ً
طويال ،وهي تنطوي على مقابالت
وقتا
البرش ية

عمليــــــــات فحص فورية يف املوقع
(بطاقة الهوية  ،البطاقة الطبية ،
وبطاقات أجهزة الرصاف االيل)

يتم تضمني درجة النسبــــــــــة املئويـــــــــــة املتعلق

باملسؤولية اإلجتماعية للرشكـــــــــــــــات والتفتيش
املسبـــــــق يف جدول مقارنة العطاء وتشكل جز ًءا
من التقييم النوعي العام ملقاول الباطن  /مورّد

القوى العاملة .ويف عــــــــام  ،2019خضع واحد
وخمسون سكنــــــــــــــاً للتاهيل املسبق لحسابات

اإلقامة وعرش عمليات تاهيــــــــــل مسبق لحقوق

االنســــــان  /العمال.

اإلنسان  /العمـــــــــــــــــــــال واإلقامة من قبل فر يق

يف عام  ،2018كان هناك حوايل  96مقـــــــــــاول

ومزودي القوى العاملة.

60

عدم تناسق يتم مالحظتها أثناء تدقيقــات حقوق

مجهولة مع العمـــــــــــــــــال ،ودراسة مستفيضة

مشار يعنا ألقل من  60من املقاولني من الباطن

املوقـــــــع إلـــــــى

إىل املراجعة ،يتم تسليط الضوء على أي حــــــــاالت

املسؤولية االجتمــــاعية للرشكة قبل التأهل ملرحلة

من الباطن ومورّد للقوى العــــــــاملة يعملون يف

التقر يــر الســنوي | 2019

75%

90

يصل عدد املقاولني من البـــــاطن يف

للوثائق ،وز يارة املكتب الرئييس للمقــــــاول من

املناقصــــــــة .ويتم تقديم تقر ير التدقيق رسميًا إىل

خطة التحسني.

مع إجراء  25تدقيقا واسعا للـــــموارد البرش ية

 /حقوق العمال يف عام  ،2019قـــــــــام فر يق

املسؤولية االجتماعية للرشكات بتغطية 80%

من إجمايل عدد العمال من خارج الرشكــــــــــــة

(بضمنهم مورّدو القوى العاملة واملقاولني من
الباطن) يف مواقع الرشكة.
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خط السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل
مرتو الدوحة :الخط األحمر الجنويب
مرشوع الطريق املداري الجديد – العقد 2
مرشوع إنشاء مناطق األقسام CP01, C1,C2,C3
مرشوع مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
مرشوع حديقة الشرياتون
مرشوع محطة الضخ  70وأنابيب الضخ
مرشوع منتجع جزيرة دهلك -إريرتيا
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خطوط تشغيل رئيسية

28
محطة

جرس واحد

مستودع واحد

مرفق الصيانة والتخزين والعمليات
باإلضافة إىل مسار االختبار

خط السكـــــــك الحــــديدية
الخفيفة ملدينة لوسيـــــــــــل
يضم املرشوع أربعة خطوط تشغيل يبلغ طولها اإلجمايل  28كم وً 28
تراما

وما يصل إىل  28محطة .وقد تم تزويد عربـــــــات الرتام بقوة ج َر سواء من

نظام أسالك علوية أو من منتصف املسار.

تم تسليم مرشوع خط السكـــــــــــــــــك الحديدية الخفيفة ملدينة

ملحة عن التقــــــدم املحرز يف املرشوع

لوسيــــــــل على مراحــــــــل ممزية:

1.تضم املرحلة األوىل ( )2Aمن أعمال الحفر يف أنفاق خط السكك

4.تعترب املرحلتــــــــــــــــــان  2C2و  2C3هما املرحلتان النهائيتان من

الحديدية الخفيفة واليت بدأت يف مارس من عـام  2009وانتهت

حزم األعمــــــــال ،حيث تضمان كافة األعمال املتبقية والرضور ية

يف نوفمرب من عام .2010

لتسليم املرشوع بشكل كامـــل .وتم تنفيذ هذه املرحلة بالتعاون
ٍ
بني اتحاد الرشكات مع رشكة “ألستوم” ،وقد تضمنت أعمـــــــال

2.شملت مرحلة اإلنشاءات الثانية ( ،)2Bاليت بدأت يف مارس من
عام  2010وانتهت يف نوفمرب  2013أعمال الخرسانة املسلحة
يف النفق.
3.يف أ كتوبر  ،2011بدأت مرحلة اإلنشاءات الثالثة وشملت أعمال
الحفر وإنشاء مقصورات من الخرسانة املسلحة يف املحطــــــــــــــات
تحت األرض .وتمت إضــــــــــافة محطة تبديل لقطيفية يف فرباير

املستودع واألعمال املعمار ية وامليكانيكية والكهربائية والسبــــــاكة
وقاطرات السكك الحديدية وأعمال مسارات السكك الحديدية
ومصدر إمداد الطاقة وأنظمة االتصاالت والتحكم يف القطارات.
وتعد املرحلة  2C2قيد اإلنجاز ومن املقرر أن تكتمل املرحــــــــــلة 2C3

بحلول منتصف عام .2020

 2013وتم االنتهاء منها يف مارس .2017
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التقدم املحرز يف املرحلة 2C2

التقدم املحرز يف املرحلة 2C3

47

99.6%

93.6%

االنتهاء من  2C2املخطط له يف
يناير 2020

االنتهاء من  2C3املخطط له يف
يونيو 2020
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ملحة عن التقدم املحرز يف املرشوع
كان ً 2019
عاما تنافسيا لفر يق عمل املرشوع يف فرتة تم فيها تحقيق تكامل املرحلة  2C2بنجاح وبدأ

تم قضاء

92,925,046

ساعة عمـــــــل
لتحقيــق معـــــــــامل 2019

التشغيل التجر ييب .كما أنجزت أعمال 2C3بشكل كبري يف محطيت التقــــــــــــاطعات ولقطيفية.

األعمـــــال يف األنفاق

أنظمة

 :2C2اكتمال األعمال املدنية واملعمارية وامليكانيكية

 :2C2اكتمال األعمال الخاصة بأنظمة االتصاالت

والكهربائية والسباكة بما يف ذلك االختبار والتشغيل

والتحكــــــــــــم ( )CCSونظام التحكم البييئ ()ECS

ال يزال نشاط إزالة العوائق جاريا.

ونظــــــــــــــــام تهوية األنفـــــــــــــــاق ( )TVSبما يف ذلك
االختبار والتشغيــــل.

 :2C3اكتمال األعمـــــــال امليكانيكية والكــــــــــــهربائية
والســــــــــباكة واملعمارية ملحطة لقطيفية.

 :2C3يعترب نظـــــــــــــــام االتصاالت والتحكم ونظام

بينما ال تزال األعمــــــــــــال امليكانيكية والكهربــــــــــــائية

التحكـــم البييئ قيد االنجاز .بينما اكتملت أعمال نظام

والسبــــــــــــــاكة واالختبار والتشغيل قيد االنـــــــــــجاز.

تهوية النفق كاملة بما يف ذلك االختبار والتشغيل.

أعمــــال التقاطعات

مستودع العمليات واملرافق

 :2C2اكتمال األعمال املدنية واملعمارية وامليكانيكية

تم الحصول على شهــــــــــــــادة الدفاع املدين إلنجاز
ِّ
املشغل االن يف مركز
املستودع بأ كمله .ويعمـــــــــــــل

الوقائــــع واألرقــــام
 2C2االنتهــاء مــن فــرة العمــل التجر يبيــة
 2C2البــدء بخط ســر الرتام.
 2C2حققــت املدفوعــات الرئيســية بنســبة .100٪
جميــع املبــاين داخــل مســتودع معتمــدة لــدى الدفاع املدين
محطــات التقاطعــات ملرحلــة  2C2معتمــدة لــدى الدفــاع املدين

والكهربائية والسبـــاكة .وال يزال نشاط إزالة العوائق
جاريا .وكذلك اعمال االختبـــــــــــــــــــار والتشغيل على

محطــات التقاطعــات ملرحلــة  2C3علــى وشــك االنتهاء.
محطــة تبــادل لقطيفيــة ملرحلــة  2C3علــى وشــك االنتهاء

اإلدارة والتحكم يف التشغيل.

وشك االنتهاء.
 :2C3اكتمال األعمال املدنية وكذلك االعمــــــــــــــال
املعمارية وامليكانيكية والكهربائية والسبـــــــــاكة على
وشك االنتهاء.
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اعـــــــــــــــــــمال تحت االرض وسط
الدوحة من محطة مشريب ملرتو
االنفــــــــــاق اىل مطار حمد الدويل

35

كيلو مرتًا من األنفاق

5

آالت حفر أنفاق

5

محطات أنفاق

5

لوحات مفاتيح التحويلة

4

مخارج طوارئ

35

وصلة أنفاق بينية

التقـــــدم املحرز يف املرشوع

مرتو الدوحة:
الخــــــط األحمر الجنويب

100%

يف الثامن من مايو  ،2019كان الخط األحمر الجنويب هو أول خط مرتو يتم فتحه للجمهور ايذاناً باالنتهاء من انجاز

التقدم املحرز
يف التشييد

 35كم من األنفاق الطويلة و 5محطات تحت األرض و 5لوحات مفاتيح التحويلة و 4مخـــــــارج للطوارئ و 35ممرًا
ً
متقاطعا ،مع تصميم يدوم ألكرث من  120سنة.

100%

ً
ّ
فصال جديداً يف تار يخ قطر .فرشكة كيو
سجلت
بدأت رحلة مرشوع مرتو الدوحة تحت األرض يف يونيو  ،2013حيث

التقدم املحرز
االعمال املعمار ية

دي يف يس هي الرشكة الرائدة يف مرشوع مشرتك يضم رشكة الدرويش القطر ية للهندسة ورشكة “جي إس” الكور ية
الجنوبية للهندسة واملقاوالت.

100%
التقدم املحرز
يف التصميم

92%
التقدم املحرز
يف أعمال رفع
وإزالة العوائق

100%

التقدم املحرز
يف األعمال امليكانيكية
والكهربائية والسبا كة

100%
التقدم العام
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أعمــــــال الهندسة املدنية
1.جميع األعمال املدنية املنجزة يف األنفاق واملحطـــــــــات
ولوحات مفاتيح التحويلة والعبور ومخارج الطوارئ؛
2.أعمال إعادة تأهيل الحدائق مستمرة يف مخـــــــــارج
الطوارئ بهدف االنتهاء منها يف نهاية فرباير.

األعمــــــال امليكانيكية والكهربائية
والسبــــــا كة
1.جميع االعمــــــــــــــال امليكانيكية والكهربائية والسباكــــــــة
والرتكيب بما يف ذلك أتمتة املبــــــــاين ونظام التحكـــــــم،
وأنظمة النقل األفقية والعمودية ،واالختبار والتشغيل
املنجزة يف جميع األنفاق واملحطات ولوحــــــــات مفاتيح
التحويلة ومخارج الطوارئ.

األعمـــــال املعمار ية
1.تم إنجاز االعمال االمامية والخلفية يف جميع املحطات
املكتملة ولوحات مفاتيح التحويلة ومخــــــارج الطوارئ.
2.أعمال إعـــــــــــــادة تأهيل الحدائق مستمرة يف مخــــارج
الطوارئ بهدف االنتهاء منها يف نهــــاية فرباير.

أعمــــال رفع وإزالــــة العوائق
1.تم االنتهاء من  ٪ 92من أعمال رفع وإزالــــــــــــــة العوائق
ضمن جدول محدد بهدف االنتهاء منها يف نهاية مارس.
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الطر يــــق املداري الجديد  -العقد الثاين
()NOH2

يقع مرشوع الطر يق املداري الجديد – العقد الثاين يف شمـــــــــــــال وغرب
مدينة الدوحة ،ويسهم يف توفري طر يق رس يع جديد بطول  47كم يربط
بني طر يق سلوى (غرب املنطقة الصناعية) متجهاً نحو شمــــــــــال مدينة
لوسيل.وعلى طول هذا الطر يق  ،توجد بعض شبكــــــــــات الربط للطرق
الرس يعة الرئيسية نظراً ملروره عربطر يق دخان الرس يع بالقرب من استاد
نادي الر يان وطر يق االحتفاالت وطر يق الشمال الرس يع.

يتضمن املرشوع  10مسارات [ 5منها يف كل اتجاه] للمركبات الخفيفة مع إنشــــــاء

نقاط تجميع ونقاط توز يع إضافية على الطر يق .وتوجد أربعة مســـــارات مخصصة

للشاحنــــــــات ( مساران يف كل اتجاه ) مواز ية للطر يق املداري من طر يق سلوى اىل
التقاطع رقم  5حيث يتم تخصيص مسافة  320مرتا لبناء نفق باستخدام طر يقة

الحفر والردم ( الخندق املغطى ) منفصلة عن الطر يق املخصص للمركبات الخفيفة
ويعمل مرشوع الطر يــــــــق املداري الجديــــد

– العقد الثاين على ربط الطرق املحليــــــــــــة

باتجاه تقاطع التحويل رقم  12يف مدينة دخان.

والطرق الرس يعة املوجودة عرب  8تقاطعــات

بتصميمها وبنائها فر يق املرشوع .وتشمــل

وإىل جانب أعمـــــــــــال الطرق وأعمال الهندسة  ،فإنه سيتم توفري خدمــــــات املرافق

هذه التقاطعات الجسور واملعابر العلـــــوية
واملعابر السفلية واالنفاق وسوف يتم دمج

ممرات املشاة ومسارات الدراجات الهوائية
على طول الطر يق بأ كمله.

التقدم املحرز يف املرشوع  :طريق رسيع من

تشمـــل محطة تبديل التقاطع رقم  4على طول طر يق دخــــــــان الرس يع على نفق

يسمح بالوصول إىل محطات مرتو الخط األخرض واملستودع املستقبلي لخط القطار.

بأنواع مختلفة من املباين املدنية اليت قـــــام

47

كم

طريق سلوى باتجاه شمال مدينة لوسيل

10

املختلفة مثل خدمات الرصف الصحي وشبكة مياه الرصف الصحي املعالجة ونظــام

الري وأعمال حماية األنابيب التابعة لرشكة قطر للبرتول وأعمال حماية وإعادة نقل
خدمات القوات املسلحة القطر ية وأعمال التجميل وأعمال اإلتصــــــــــاالت واألعمال

الكهربائية وإنارة الشوارع.

99.91%
تقاطع 1

مسارات للمركبات الخفيفة

4

مسارات مخصصة للشاحنات

8

تقاطعات

جرساً ومعرباً سفلياً
أنفاق بنظام الحفر والردم
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تقاطع 5

98.67%
تقاطع 6

99.91%
99.54%

99.87%

تقاطع 4

بنـــــاية

97.63%

98.69%

تقاطع 3

معابر علوية

55

99.46%
تقاطع 2

70
6
30
10
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التقـــــدم املحرز يف املرشوع

تقاطع 12

تقاطع 3A

95.23%
التقدم العام

56

حقائـــق وأرقـــــام
6,653,595
9,357,338
1,957,217

م 3مــن اعمــال الحفــر
م 3مــن اعمــال الردم
م 3مــن تربــة الطرق

1,839,530

طــن مــن الحصبــاء املخلوطــة باإلســمنت

1,937,198

طن من االســفلت

353,863
932

م 3مــن الخرســانة الهيكليــة والجاهــزة

العــدد الصــايف للقــوى العاملــة الحاليــة يف املوقــع

(بمــا يف ذلــك املوظفــن والعمــال واملقاولــن مــن الباطن )
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C1

مرشوع إنشاء أقسام CP01
C1 , C2 , C3

الطريق  A12بطول  1.6كم

يبلغ طول

الطر يق يف منطقة

فازت كيو دي يف يس بتنفيذ مرشوع إنشاء أقسام  ( CP01املكون من األقســــــــــــــــــــــام

 C1حوايل

 C1و  C2و  )C3يف مدينة لوسيل والذي يتألف من إنشاء أعمال الطرق والخدمــــات

1.6

املرتبطة بها لثالث مناطق منفصلة هي  C1و  C2و  . C3يبلغ طول الطر يق يف منطقة

 C1حوايل  1.6كم تقر يبا ،ويف املنطقة  C2حوايل  450مرتا  ،و  C3حــــــوايل  550مرتا.
كما يتضمن املرشوع ً
أيضا تصميم وبناء  4محطات فرعية بطـــــــــاقة تصل إىل  11كيلو
فولت بالقرب من منطقة عمل .C1

يعد  CP01- -C1-C2-C3مرشوعا إلنشاء أقسام الطرق  ،حيث يقع القسمــــان C1

و  C2يف منطقة املار ينا بمدينة لوسيل ،أقىص جنوب املنطقة املخصصــــــــــــــة للمرشوع

التطويري  ،بينما يقع قسم  C3يف الجزء الجنويب من مدينة لوسيل يف منطقة فوكس

هيل .يمتد قسم  C1بمحاذاة منطقة املار ينا ويتألف من الطر يق  A12وتقــــــاطعات
َ
تمكن من الوصول إىل قطع األرايض املجاورة.
الطرق وتقسيمات الطرق املتعامدة اليت
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C3

تقاطع بطول  550مرتًا طول ًيا
 4محطات فرعية
( 11كيلو فولت)

تاريخ االنتهـــــاء

يف عام  ،2017تم تسليم املرشوع جزئيًا لرشكة لوسيل للتطوير العقاري

تقاطع بطول  450مرتًا طول ًيا

2018

كم

أما القسم  C2فيقع يف الطرف الشمايل ملنطقة املار ينا ويتألف من تقاطع واحد.

C2

60

مواقف السيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
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ممــر مكيف للمشــاة

16

ً
مصعدا

 3محطــات فرعيــة
(بطاقــة 11كيلــو فولت)

2240
موقف سيارات

تاريخ االنتهـــــاء

قامت رشكة كيو دي يف يس بتشييد وبناء  4مواقف سيارات
يف منطقة املار ينا بمدينة لوسيل الجديدة ،شمـــــــــال الدوحة،
وهي املدينة اليت سوف تستوعب  250,000نسمة وحـــــوايل
 400,000زائر يومياً .وتعترب مواقف السيارات األربعة ،البنية
التحتية األوىل املكتملة يف هذه املدينة الجديدة .تتمزي مواقف
السيـــــــــارات وأمــــــــا كن االنتظار يف مدينة لوسيل بأنها متاحة
للمقيمني والزوار .وقد تم اختيار مواقع مواقف السيــــــــارات
بعناية كما تم تزويدها باملناظر الطبيعية الجميلة يف االمــا كن
اليت يتوقع أن تستقبل أعداداً كبرية من الزوار.

60

ً
متحركا
مشاية

2016

50,000

مرت مربع

48

ً
ً
متحركا
سلما

يشمل املرشوع مايلي:
•	

تصميم وبناء أربعة مواقف سيارات تحت

•	

األرض يتكون كل موقف من ثالثة طوابق
•	

سعة كل موقف  560سيارة

•	

أربع مساحات مخصصة لذوي
االحتياجات الخاصة يف كل طابق

•	

61

تخصيص ممر مكيَّف للمشاة؛  60مشاية
متحركة 48 ،سلماً متحركاً ،و 16مصعداً
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بناء (أعمال الهندسة املدنية) ألربع
محطات فرعية

•	

أعمال تجميل يف مواقف السيارات
بمساحة تقدر بحوايل  50,000مرت مربع.

•	

أربعة مرائب سيارات تحت األرض يتكون
كل موقف من ثالثة طوابق

62

مرشوع حديقة الشرياتون
يهدف مرشوع حديقة الشرياتون إىل تصميم وبناء حديقة عامة كبرية أمام
فندق الشرياتون ،وتقع يف قلب الخليج الغريب ومنطقة األعمــال الجديدة
يف مدينة الدوحة ،ويمكن االستفادة منها يف استضافة الفعــــــــاليات مثل:
الحفالت املوسيقية واملهرجانات.

يشمل املرشوع مايلي:
•	

حديقة عامة مساحتها  7هكتارات تتمزي بالنوافري املائية واملزارع النباتية واألشجــــــــــــار
واملمرات املصنوعة من حجر الجرانيت .كما تضم الحديقة وسائل الراحة والرتفيه مثل
املناطق املخصصة أللعاب األطفال واملطاعم واملقاهي؛

•	

موقف للسيارات تحت األرض يتألف من  4طــــــــــوابق يتسع لنحو  2600ســــــــــــيارة

•	

محطة كهرباء رئيسية بطاقة  66كيلو فولت  /ومحطة كهرباء بطاقة  11كيلو فولت؛

1

محطة فرعية

[ 66كيلوفولت  11 /كيلوفولت]

7

هكتارات من الحدائق

4

مستويات تحت األرض
من مواقف السيارات

2600
موقف سيارة

تم تسليم املرشوع إىل العميل يف عام 2016
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محطة الضخ  70وأنابيب الضخ
680.000

متـــــر مكعب

يف اليوم

غرفة شاشات

محطة ضخ ودفع

محطة ضخ ورفع

إدارة أنظمة الطاقة و التحكم

45

كيلو مرت من أنابيب حديد قابلة

للسحب يبلغ قطرها  1600ملم

تم تسليم املرشوع للعميل
يف 2014

َ
ضخ مياه رصف صحي يف منطقة الرشق األوســــــــط
كونها أ كرب مرفق
بقدرات حالية تبلغ  680,000مرت مكعب يف اليوم الواحـــــــــــــد ،فقد
قامت هيئة األشغال العامة (أشغال) يف عام  2009برتسية مرشوع
محطة الضخ  70وأنابيب الضخ كمرشوع مشرتك على تحـــــــــــــــالف
رشكات يضم ً
كال من رشكة كيو دي يف يس ورشكة فينيس إلنشــــــــــــــاء
املشار يع العمالقة ورشكة انرتبوز للمقاوالت ،وهما رشكتـــــــان تابعتان
ملجموعة فينيس.
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ّ
ويعد هذا املرشوع التجربة األوىل و الناجحة لكيو

ومحطة الضخ والرفع باإلضافة إىل إدارة أنظمة

دي يف يس يف املشــــــار يع املشرتكة وكذلك باعتباره

الطاقة والتحكم .وباإلضافة إىل ذلك ،تم وضع

املهمة األوىل لها يف مجــــــــــال معالجة املياه داخل

أنابيب حديد قابلة للسحب يبلغ قطرها 1600

دولة قطر.

ملم على مسافة  45كيلو مرت .وقد استحوذت
هيئة األشغال العامة يف دولة قطر رسميـــاً على

وقد اشتمل عقد املرشوع املتكامل على تصميم
وبناء واختبار وبدء تشغيل غرفة الشــــــــــــاشات

65
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مرافق محطة الضخ  70اليت تقع يف شمـــــــــــال
الدوحة يف  7سبتمرب .2014

66

منتجـــع جـــز يرة دهلك  -إر يرت يــــا
ً
منتجعا فاخرًا ،منتجع جز يرة
صممت الرشكة وبنت

فيلتان مع حوض سباحة

دهلك ،وهو أول مرشوع للرشكة يف الخارج.

47

يتألف املشــــروع مما يلي:

جناح صغري

• فيلتان مع حوض سباحة

طرق ،وشبكة مرافق

•  47جناح صغري

ومناظر طبيعية

• نادي اجتماعي
• سكن املوظفني ومطبخ ومغسلة

نادي اجتماعي

• طرق ،وشبكة مرافق ومســــــــــاحات خرضاء
• مهبط طـــــــائرات الهليكوبرت ورصيف قوارب

مهبط طائرات الهليكوبرت

• محطة تحلية املياه
• تنظيم وإدارة مجمع العمال

رصيف

محطة تحلية املياه

تاريخ االنتهـــاء

2011

تم تمديد عقد خدمة إدارة مرافق
املرشوع حىت ديسمرب 2021
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البيانـــــــــات
املــــــــــــــالية
71
73
74

بيان املركز املايل املوحد
البيان املوحد لألرباح والخسائر
البيان املوحد للتدفق النقدي
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بيــــــــــان املركــز املــــــــــايل املوحد

بتار يخ  31ديسمرب 2019

األصول

حقــــوق امللكية واملطلوبــــــات
2019

2018

2019

2018

حقوق امللكية

األصول الغري املتداولة

رأس املال املساهم

77,000,000

77,000,000

العقـــــارات واملعــــدات

126,039,734

159,871,133

االحتياطي القانوين

38,500,000

38,500,000

األصـــــول الغري امللموســــة

804,082

1,307,518

األرباح املحتجزة

53,528,422

119,057,284

حق استخـــــدام األصول

22,329,880

--

إجمــــــــايل الحقوق امللكية

169,028,422

234,557,284

االستقطــــــاعات املحتجزة

130,507,287

123,642,000

إجمـــــايل األصول الغري املتداولة

279,680,983

284,820,651

املطلوبات غري املتداولة

األصول املتداولة
املخزون

9,155,551

28,856,347

حق استخدام األصول

152,488

--

الدفعات املقدمة للموردين ومقاويل الباطن

68,732,544

118,928,388

االستقطاعات املحتجزة

10,337,463

3,377,927

عقود األصول

1,619,750,982

2,359,812,259

املستحقات من األطراف املتعلقة

386,928,898

304,095,715

الذمم املدنية واملدفوعات املقدمة

111,260,712

308,703,512

النقد والنقد املعادل

410,423,407

247,867,257

األصول املصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع

1,693,340

1,692,499

إجمايل األصول املتداولة

2,618,435,385

3,373,333,904

إجمايل األصول

2,898,116,368

3,658,154,555
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الدفعات املقدمة من العمالء

473,451,176

640,835,131

االستقطاعات مستحقة الدفع

88,686,313

57,480,140

التمويل والقروض

--

52,333,323

الزتامات االيجار

2,614,395

--

مخصصات ضمان العقود

23,858,336

23,143,623

مزايا نهاية الخدمة للموظفني

11,847,871

48,288,788

إجمايل املطلوبات الغري متداولة

600,458,091

822,081,005

املطلوبات متداولة

71

االستقطاعات املستحقة الدفع

167,611,775

176,342,754

الذمم الدائنة واملستحقات

1,700,232,698

1,629,930,803

التمويل والقروض

44,000,000

138,000,000

الزتامات االيجار

15,852,547

--

مستحقات األطراف املتعلقة

188,555,038

647,375,354

مخصصات ضمان العقود

11,883,843

6,317,423

مطلوبات رضيبة الدخل

--

2,470,926

مطلوبات مرتبطة مبارشة باملوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع

493,954

1,079,006

إجمايل املطلوبات املتداولة

2,128,629,855

2,601,516,266

إجمايل املطلوبات

2,729,087,946

3,423,597,271

إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

2,898,116,368

3,658,154,555
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البيــان املوحــد للتدفق النقدي

البيــان املوحد لألرباح والخســائر

بتار يخ  31ديسمرب 2019

بتار يخ  31ديسمرب 2019

2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2018

صايف األرباح والخسائر قبل الرضائب

عمليات التعاقد
اإليرادات

1,391,854,654

التكلفة املبارشة

)(3,323,245,178) (1,341,759,904

16,008,479

3,590,362,897

إجمايل االرباح

50,094,750

267,117,719

صايف اإليرادات األخرى

45,166,142

123,391,652

املرصوفات العامة واإلدارية

)(151,664,672

353,046,180

مرصوفات التمويل

)(6,969,486

18,469,185

(خسارة)  /ربح السنة من العمليات املستمرة

)(63,373,266

18,994,006

خسارة السنة من العمليات املتوقفة

)(2,155,596

)(2,985,527

صايف (الخسارة)  /األرباح قبل الرضائب

)(65,528,862

16,008,479

رسوم رضيبة الدخل

--

)(2,470,926

رضيبة الدخل واجبة السداد من الرشيك األجنيب

--

2,470,926

صايف (الخسارة) /األرباح للسنة

)(65,528,862

16,008,479
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)(65,528,862

2018

اإلستهالك

29,800,576

68,953,919

استهالك األصول غري امللموسة

633,943

672,878

حق استهالك األصول الغري ملموسة

16,313,609

--

خسارة ( /ربح ) بيع العقارات واملعدات

2,865,694

)(10,106,655

خسارة بيع األصول الغري ملموسة

--

38,371

قيد عكيس مخزون بطيء الدوران

--

)(2,517,921

قيد عكيس مخصصات بدل الخسارة

)(6,645,366

79,032,005

مخصصات ضمان العقود

6,281,132

2,306,367

مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفني

11,894,178

15,091,195

مرصوفات التمويل

6,969,486

--

االجمايل

2,584,390

169,478,638

تحرك يف رأس املـــــال العامل
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الذمم املدنية واملدفوعات املقدمة

204,087,270

29,740,395

أرصدة الطرف ذات الصلة

)(541,653,499

149,903,228

عقود املوجودات

740,061,277

)(455,558,068

املخزون

19,700,796

)(6,160,593

الدفعات املقدمة من املوردين ومقاويل الباطن

50,195,844

87,920,146

الذمم الدائنة واملستحقات

69,440,718

70,613,086

الدفعات املقدمة من العمالء

)(167,383,955

)(194,330,892

االستقطاعات املحتجزة

)(13,824,823

)(7,445,679

االستقطاعات مستحقة الدفع

22,475,194

76,002,740

دفع مزايا نهاية الخدمة للموظفني

)(48,810,897

)(15,582,476

دفع الرضائب

)(1,718,969

)(2,160,192

صايف التدفقات النقدية ( املستخدمة يف )  /الناتجة من األنشطة التشغيلية

335,153,346

)(97,579,667
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البيــان املوحــد للتدفق النقدي
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2018

2019
التدفق النقدي يف أنشطة اإلستثمار
رشاء العقارات واملعدات

)(2,003,086

)(3,042,368

رشاء األصول غري امللموسة

)(130,507

)(1,217,993

متحصالت من استبعاد املمتلكات واملعدات

3,168,216

55,791,084

صايف التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار

1,034,623

51,530,723

التدفق النقدي يف أنشطة التمويل
دفعات سداد التمويل والقروض

)(152,073,977

)(283,613,933

سداد أصل دين عقود اإليجار

)(20,329,035

--

مرصوفات تمويل عقود اإليجار

)(1,228,832

--

صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

)(173,631,844

)(283,613,933

صايف (تناقص)  /ز يادة النقد والنقد املعادل

162,556,125

)(329,662,877

النقد والبنود املماثلة للنقد  -يف بداية العام

247,900,600

577,563,477

النقد والبنود املماثلة للنقد  -يف نهاية العام

410,456,725

247,900,600

مجمع ذي جيت ،الرب ج رقم 4
الطابق  ،16منطقة الدفنة
ص .ب19389 :.
الدوحة  -دولة قطر
The Gate Mall, Tower 4
16th Floor, Al Dafna Area
P.O. Box 19389
Doha - State of Qatar
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