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أرقام هامة

اﻹﻳﺮادات

نبذة عن الشركة

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

2018

3,584

2017

3,182.5

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

2018

+16

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

2017

15.3

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت
2018

1,403

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

شركة فينسي لإلنشاءات والمشاريع
العمالقة

)إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ(

ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار اﻟﺤﻮادث

0.42

685 591

%49
%51

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ

شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري

«كيو دي في سي» شركة مساهمة قطرية خاصة تعمل في مجال اإلنشاءات
تحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي.
وقد تأسست الشركة بموجب قوانين دولة قطر منذ أبريل عام  ،2007وذلك من
خالل شراكة بين شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري (ومقرها قطر) بنسبة
 %51وشركة فينسي لإلنشاءات والمشاريع العمالقة (ومقرها فرنسا) بنسبة .%49
يرجع تميز الشركة إلى المساهمة بين الديار القطرية وهي الشركة صاحبة الريادة
العالمية في مجال التنمية العقارية المستدامة وشركة فينسي لإلنشاءات
ً
عالميا
والمشاريع العمالقة والتي تمثل إحدى شركات الهندسة المدنية الرائدة
في مجال تصميم وبناء وتسليم المباني والهياكل الهندسية وتمارس نشاطها
ً
حاليا في  40دولة على مستوى العالم .وقد أثمر التعاون بين هاتين الشركتين
الرائدتين إلى إنشاء شركة «كيو دي في سي» ،التي تأسست بهدف االرتقاء بمستوى
ً
عالوة على
الخدمات الهندسية واإلنشائية لمشاريع التنمية العقارية الضخمة
جذب واستقطاب الموارد المحلية والدولية.

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻮ دي ﻓﻲ ﺳﻲ

2308

ﻣﻮﻇﻒ

ﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

49

2

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث )ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ(

ﺟﻨﺴﻴﺔ

82%

18%
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السيد /وليد السعدي

إننا فخورون في كيو دي في سي بالخطوات التي اتخذناها لتنفيذ برنامج المسؤولية
االجتماعية بالشركة بشكل هادف وجدي.

تتمثل رؤيتنا في "أن نصبح
الشركة الرائدة في السوق
في مجال تنفيذ المشاريع،
وذلك بتحقيق النمو
المستدام من خالل الجودة
التي يتميز بها موظفونا
وعالقاتنا الوطيدة مع
عمالئنا"

نموا في
إن السنة المالية  2018لم تحقق
ً
اإليرادات ،إال أنها أتاحت للشركة الفرصة
لوضع إستراتيجية تعتمد على الطموح
العام المتمثل في إنشاء شركة قوية ُتعنى
بأعمال التشييد والهندسة في قطر.
إن رؤيتنا ،هي "أن نكون الشركة الرائدة في
السوق في إنجاز المشاريع ،وتحقيق نمو
مستدام من خالل جودة موظفينا وقوة
ً
هاما
عالقاتنا مع عمالئنا" ،ستظل
عامال ً
وضروريا في تحقيق النجاح في مختلف
ً
أقسام الشركة.
من بين أحد أهم إنجازات الشركة في عام
 ،2018تنفيذ وتسليم المحطات الكاملة
وصناديق المفاتيح الخاصة بمترو الدوحة:
مشروع الخط األحمر الجنوبي .أما بالنسبة
لمشروع الطريق المداري الجديد – العقد
الثاني ،فقد تم اإلنتهاء من جميع األعمال
الهيكلية التي قام بها فريق المشروع
بالشركة في  8تقاطعات .هذا وقد كان
ً
عمال فيما يتعلق
عام  2018أكثر األعوام
بمشروع خط السكك الحديدية الخفيفة
لمدينة لوسيل ،وقد تم بنجاح إنجاز
المعالم الرئيسية للمشروع ،فتم تسليم
عربات السكك الحديدية األولى في شهر
مارس  ،2018وتم االنتهاء بشكل كبير من
أعمال االختبار والتشغيل للبنية التحتية
ً
فضال عن االنتهاء من األعمال في
بأكملها،
منطقة محطات الصيانة وكذلك محطات
المترو الواقعة تحت األرض.
وتلتزم كيو دي في سي ً
أيضا بأن تكون
شركة جيدة من خالل تحمل المسؤولية
عن جميع أعمالها اإلجتماعية واألخالقية

السيد /وليد السعدي
رئيس مجلس اإلدارة
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والبيئية ،وذلك باإلضافة إلى الطموح الذي
تتسم به أعمال الشركة.
جزءا من المجتمع
إننا نعتبر أنفسنا
ً
الذي نعمل فيه ،ومن ثم فإننا نسعى
جاهدين لنكون من المشاركين اإليجابيين
والنشطين والمساهمين في الحياة
المجتمعية.
إننا فخورون في كيو دي في سي
بالخطوات التي اتخذناها لتنفيذ برنامج
المسؤولية االجتماعية بالشركة بشكل
استنادا إلى
هادف و جدي .فقد قمنا -
ً
قيمنا األساسية  -بوضع ممارسات عادلة
للتوظيف قبل بضع سنوات ،بل إن تلك
الممارسات تمتد لتشمل المقاولين من
الباطن ،وقد أخذ هذا األمر الطابع الرسمي
في العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم بين
كيو دي في سي ومنظمة العمل الدولية
في مكتب المشاريع التابع لمنظمة
العمل الدولية لدولة قطر.
أود القول إن هذا العام كان
وفي الختامّ ،
ً
ً
شاقا ،إال أن مجلس اإلدارة والفريق
عاما
التنفيذي يؤمنان بأن التدابير التي اتخذتها
بوأتها مكانة
الشركة في العام الماضي قد ّ
قوية للمستقبل .إنني أشعر بالتفاؤل بأن
شركتنا ستواصل مساهمتها في سبيل
تحسين األسواق خالل السنوات القادمة.
مما تقدم بدون
أي ّ
وال يمكن تحقيق ٍ
المضنية واإللتزام المميز الذي
الجهود ُ
يبديه موظفو الشركة .ومن ثم ّ
فإنني ُأعرب
عن ُشكري لكل واحد منهم بإسم مجلس
األعضاء التنفيذيين.
السيد /وليد السعدي

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة المدير التنفيذي
السيد /فيليب تافرنيي

ً
نظرا إلستمرار تباطوء سوق البناء المحلي
خالل عام  ، 2018وظفت شركة كيو دي في
سي مواردها لتحقيق تعهداتها وتقديم
مشاريعها بما يستوفي رضا عمالئها .كما
أنها قادرة على استحواذ مشاريع جديدة
وزيادة ايراداتها  ،ويعود ذلك لتكيف الشركة
المستمر مع الوضع اإلقتصادي.
لقد شهد عام  2018تسليم مشروعي
الطريق المداري الجديد – العقد الثاني
ومترو الدوحة :الخط األحمر الجنوبي ،
حيث يعتبران من اهم انجازات الشركة
الرئيسية .وقد كان الخط األحمر الجنوبي
الذي تم تصميمه وانشاؤه من ِق َبل شراكه
قادتها الشركة (أول مرحلة تحت األرض
يتم تسليمها الى شركة الريل القطرية)
كما تم تدشين الطريق المداري الجديد-
العقد الثاني في  7فبراير  2019بحضور
صاحب السمو الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة ال ثاني  ،رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية .
وال يزال من المقرر تسليم مشروع خط
السكك الحديدية بمدينة لوسيل بحلول
نهاية عام  2019بالنسبة لمرحلة 2C2
وبحلول منتصف عام  2020بالنسبة
لمرحلة  ،2C3حيث يُ عد اخر مشروع رئيسي
قيد التنفيذ.
وقد دخل عقد االمتياز لمدة  7سنوات
لتولي شركة كيو دي في بي (مواقف  -قطر)
تحسين المعدات وإدارة موقف السيارات
في مطار حمد الدولي حيز التنفيذ في
 1نوفمبر .2017

السيد /فيليب تافرنيي

ونحن في كيو دي في سي نعتقد أن
استهداف التحسين المستمر في مجالي
الصحة والسالمة للوصول إلى درجة انعدام
التزاما
الحوادث في جميع مشاريعنا ال يُ عد
ً
لكل منا فحسب؛ وإنما ً
أيضا وسيلة
أخالقيا
ً
ٍ
ً
كفاءة.
معا بصورة أفضل وأكثر
للعمل ً

المدير التنفيذي

لذلك فقد واصلنا التركيز في عام  2018على
تحسين اإلبالغ عن األخطاء التي يُ حتمل
أن نواجهها ،مما أدى إلى زيادة بنسبة ٪33
ً
مقارنة بعام  ،2017وقد تقدمنا خطوة إلى
األمام في سبيل الوقاية من الحوادث من
خالل تحديد الحوادث القابلة للوقوع ذات
نحو منهجي.
العواقب الوخيمة على
ٍ
وفي الواقع ،فقد تم التحقيق في ثالثين
ً
حادثا من تلك الحوادث مع اإلدارة العليا وتم
تبادل الدروس المستفادة في جميع إدارات
ً
عالوة على ذلك ،فقد قمنا بزيادة
الشركة.
التدريب على سالمة القوى العاملة بنسبة
 ،٪12مما ساهم في انخفاض الحوادث
ً
مقارنة بالعام السابق.
بنسبة ٪9
هذا وقد حاز التزامنا تجاه الصحة والسالمة
على جوائز الجمعية الملكية لمنع
الحوادث للعام الثالث على التوالي وللمرة
األولى على جائزة السالمة الدولية من
مجلس السالمة البريطاني.
على الرغم من الصعوبات التي تواجه
أن شركة
السوق والتباطؤ في أنشطتنا ،إال ّ
كيو دي في سي قد واصلت تنفيذ مبادرات
المسؤولية االجتماعية للشركة والريادة
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،فقد تم
بالقدوة.
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيو دي
في سي ومنظمة العمل الدولية في مايو
 .2018وتهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ
مشروع تجريبي للتوظيف العادل ،بطريقة
شاملة وشفافة ،وذلك بالتعاون مع الكيانات
المحلية واألجنبية.
بفضل إنجازاتنا التي شهدها عام ،2018
ستكون الشركة في وضع جيد في عام
 2019للفوز ببعض المشاريع الرئيسية
التي من المقرر طرحها للمناقصة خالل
استنادا إلى دعم
السنوات القادمة ،وذلك
ً
مساهميها ،أال وهما الديار القطرية
َ
لإلستثمار العقاري وفينسي لإلنشاءات
والمشاريع العمالقة.
السيد /فيليب تافرنيي

المدير التنفيذي
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الهيكل اإلداري

الهيكل اإلداري

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

السيد /فيليب تافرنيي
الرئيس التنفيذي

السيد /وليد السعدي

السيد /باتريك قدري

المري
السيد /محمد
ّ

السيد /جان جاك فافريتو

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /عادل عبد الرزاق حيدر

السيد /حمد المري

الشيخة عذبة بنت ثامر آل ثاني

السيد /عمر وحيد

نائب الرئيس التنفيذي

مستشار الرئيس التنفيذي

السيد /وليد كلداري
عضو

عضو

عضو

رئيس خدمات الدعم

مدير الشؤون المالية

السيد /آالن بونو
عضو

السيد /ألكسندر امبروسيني

المدير التنفيذي للمشاريع المحلية

السيد /جونتر هيلماير

المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة،
كيو دي في سي

السيد /هانس مييالن
مدير الموارد البشرية

السيد /نيكوالس توماس أبيل
مدير قسم الجودة والصحة
والسالمة والبيئة

السيد /طوني طنوس
أمين سر مجلس االدارة
السيدة /اليزابيث نيكوالس
المستشار القانوني
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ديرك مانديل
المدير الفني
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رسالة الشركة

قيم الشركة

تسعى "كيو دي في سي" إلى أن تكون شركة إنشاءات محلية رابحة ،تحظى بتقدير العمالء ومؤسسة على المعايير الدولية.
نتعهد بتحقيق ما يلي:

يتلخص النهج الذي تتبناه الشركة في أعمالها في أربعة مبادئ تحكم تصرفاتها وتكون بمثابة رابط موحد مشترك في
علما بأن
معا ،وتحمل المسؤولية االجتماعية ،والسعي لتقديم قدوة يُ حتذى بها.
ً
معا ،والنجاح ً
عملياتها ،وهذه المبادئ :العمل ً
كل مبدأ من هذه المبادئ يقوم على التركيز المستمر على السالمة.

العمل باستمرار على تشكيل فريق من المتخصصين
الذين يتمتعون بمهارات عالية وقدرات تنافسية
ّ
تمكنهم من تقديم خدمات عالية الجودة والمساهمة
في تطوير دولة قطر وتوفير الدعم الالزم لعمالئنا.
السعي الدؤوب لتقديم قدوة يُ حتذى بها في مجال
عملنا كمقاول وكصحاب عمل.
بشغف على استدامة االقتصاد المحلي من
العمل
ٍ

خالل التوسع في دولة قطر واجتذاب الموارد المحلية،
دوليا.
جنبا إلى جنب مع شركائنا وموردينا المعروفين
ً
ً
العمل باستمرار على تعزيز ريادتنا في مجال التكنولوجيا
دائما بأسبقيتنا في هذا المجال.
بما يضمن احتفاظنا
ً
تقديم الدعم للمجتمعات المحلية بحذر كشركة
مسؤولة تلتزم بالقضايا االجتماعية.

النزاهة

إننــا صادقــون فــي جميــع األمــور
ونتعامــل مــع النــاس باحتــرام
وكرامــة.

المسائلة

إننا نتحمل المسؤولية
والمساءلة عن أفعالنا ونحاسب
اآلخرين على أفعالهم.

12
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التفوق

إننا نسعى جاهدين لتحقيق نتائج
تعزز من قدراتنا.

العمل الجماعي

إننا نعمل معا ونساند بعضنا
البعض في سبيل تحقيق
أهدافنا.
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مشروع بحثي لفصل ثاني أكسيد الكربون بواسطة الطحالب
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التنميــة المســتدامة

البيئة

التنميةالمستدامة
تعني التنمية المستدامة  -بالنسبة لشركة
كيو دي في سي  -تلبية احتياجات األجيال
الحالية دون تعريض قدرة األجيال المستقبلية
على تلبية احتياجاتها الخاصة – أي تحقيق حياة
أفضل للجميع ،للجيل الحالي ولألجيال القادمة.

وضعت شركة كيو دي في سي منذ عام  2010إجراءات للحد من تأثير الشركة على البيئة ،ولم يكن عام  2018عام التحديات
ً
ومليئا بالنجاح في هذا الصدد.
مثمرا
عاما
فحسب ،بل كان ً
ً
تقدم استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها
كيو دي في سي رؤية للتقدم الذي يجمع بين األهداف
الفورية وطويلة األجل ،والعمل المحلي والعالمي،
وتعتبر القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية عناصر
مترابطة ال تنفصل عن بعضها البعض من عناصر
التقدم البشري.

أثر غاز الكربون
إنتاج ثاني أكسيد الكربون

106195

يعرض هذا التقرير معلومات شاملة وشفافة عن
التقدم المحرز في عام  2018ألصحاب المصلحة من
ً
فضال عن
حيث الجودة والصحة والسالمة والبيئة،
المسؤولية االجتماعية للشركة.

دﻳﺰل
68%
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
21%
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻌﺪات
4%
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 4%
ﺻﻠﺐ
2%
ﺑﻨﺰﻳﻦ
1%

ً
طنا من
أنتجت شركة كيو دي في سي
ثاني أكسيد الكربون وتمكنت من تقليل انبعاثات الكربون

بنسبة %63
وهو ما يمثل  31.8جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل
ريال قطري في عام  2018مقارنة بـ  89.4جرام من ثاني
مقارنة بالعام الماضي.

أكسيد الكربون لكل ريال قطري في عام  ،2017وهو انخفاض

كبير بنسبة

%65

.

استهالك المياه

في عام  ،2018استخدمت كيو دي في سي 194681
 %33مقارنة بالعام الماضي.
وهو ما يمثل  5.83متر مكعب من المياه لكل  100.000ريال قطري في عام  2018مقارنة بـ  8.84متر مكعب من المياه
لكل  100.000ريال قطري في عام  ،2017وهو انخفاض كبير بنسبة .% 34
متر مكعب من المياه وتمكنت من تقليل استهالك المياه بنسبة

إدارة النفايات

في عام  ،2018أنتجت شركة كيو دي في سي 90357
 %18.17مقارنة بالعام الماضي.
وهو ما يمثل  2.70متر مكعب من النفايات لكل  100.000ريال قطري في عام  2018مقارنة بـ  3.36متر مكعب من
النفايات لكل  100.000ريال قطري في عام  ،2017وهو انخفاض كبير بنسبة .%19.64
ً
وعالوة على ذلك ،فقد بلغت نسبة إعادة التدوير في الشركة في عام  2018نسبة  51.742( %57متر مكعب من إجمالي
النفايات الناتجة تمت إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها) مقارنة بنسبة  %53في عام .2017

متر مكعب من النفايات وتمكنت من تقليل إنتاج النفايات بنسبة

التدريب على المحافظة على البيئة

في عام  ،2018قدمت كيو دي في سي أكثر من 20.887
وهو ما يمثل استثمار  0.42ساعة من التوعية لكل  1.000ساعة عمل في مشاريعنا.

ساعة تدريب للمحافظة على البيئة.
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التقدم في ثالثة أعوام :مشروع بحثي لفصل ثاني
أكسيد الكربون بواسطة الطحالب

توافق بداية عام 2019
نهاية العام الثالث
للمبادرة البحثية
الطموحة التي أطلقتها
كيو دي في سي
بالتعاون مع جامعة
قطر.
من بين  200ساللة
طحالب متاحة في قطر،
ثمة ساللتان منهما
أفضل أنواع الطحالب
لفصل ثاني أكسيد
الكربون.

18

تشكل المستويات المتزايدة من
غازات اإلحتباس الحراري المنبعثة
كبيرا على جغرافيا
تهديدا
في الجو
ً
ً
العالم والمجتمع ككل .ومن بين
كل تلك الغازات الدفيئة ،يُ عد غاز ثاني
أكسيد الكربون األعلى من حيث
الخطورة ،إذ يسهم بقوة في ظاهرة
وحرصا على تقليل
اإلحتباس الحراري.
ً
التأثيرات المناخية لمستويات غاز
ثاني أكسيد الكربون المتزايدة في
الجو ،فقد وقعت ٌ
كل من شركة كيو
دي في سي وجامعة قطر اتفاقية
بحثية مدتها  4سنوات لقياس تأثير
أعمال اإلنشاءات على البيئة ثم تقليل
تأثيرها عليها.

تعتبر الطحالب المجهرية طريقة بديلة
لعزل غاز ثاني أكسيد الكربون ،لكونها
ضوئيا باستخدام ثاني أكسيد
تنمو
ً
الكربون .فما برح فريق البحث في
جامعة قطر يعمل بشكل دؤوب على
إيجاد أفضل أنواع الطحالب المجهرية
إلستخدامها في أغراض البحث .هذا وقد
تم إحراز تقدم كبير على مدار السنوات
الثالث الماضية ،إذ يركز فريق البحث على
سالالت الطحالب التي لها أعلى قدرة على
التطور واإلنتاج اإليجابيين .ومن بين 200
ساللة طحالب متاحة في قطر ،اختار فريق
البحث  6منها ثم قام بعمل تصفية
إضافية ليقع اإلختيار على نوعين من هذه
السالالت.
في تقرير السنة الثالثة ،سلط فريق جامعة
قطر الضوء على سالالت الطحالب ذات
القيمة األكبر .وتتمتع هذه السالالت
بمعدل نمو أسرع في ظل مجموعة
واسعة من الظروف المتعلقة بالحرارة
والرطوبة والضغط البيولوجي .ولتقنيات
تطوير وإنتاج الطحالب في دولة قطر تأثير
كبير على المستويين المحلي والدولي.
وتتميز دولة قطر بتوفير كل الموارد
والظروف الالزمة ،باإلضافة إلى وجود
العديد من المستخدمين المحليين.
يعزز هذا المشروع البحثي الممتد ألربع
سنوات سبل التعاون بين المؤسسات
القطرية والفرنسية ،كما يهدف إلى
تحقيق رؤية قطر  2030الوطنية بصورة
مباشرة لتحقيق مستقبل مستدام
ُ
ومشرق لألجيال القادمة.

التقرير السنوي

2018

حصول مشروع الخط األحمر الجنوبي لمترو الدوحة على تصنيف  4نجوم
من المنظومة العالمية لتقييم االستدامة (جي ساس)

حصل مشروع الخط األحمر الجنوبي لمترو الدوحة في عام  2018على تصنيفات
االستدامة لمحطتيه المعتمدتين من المنظومة العالمية لتقييم االستدامة
(جي ساس) ،وهما محطة الدوحة الجديدة (شارع المطار -الطريق الدائري الثاني)،
ومحطة أم غويلينة (شارع المطار -الطريق الدائري الثالث).
وقد اجتاز مشروع الخط األحمر الجنوبي لمترو الدوحة متطلبات المنظومة العالمية
لتقييم االستدامة بنجاح في نظام إدارة التشييد وحصل على التصنيف ( )Class Aو في
ً
نتيجة لجهود االستدامة المستمرة
التصميم و البناء حصل على تصنيف ( )4نجوم
التي يبذلها ،ومن ثم فهو أول مقاول في مشروع مترو الدوحة يحقق هذا اإلنجاز.

حصل مشروع الخط األحمر
الجنوبي لمترو الدوحة
على تصنيفات االستدامة
لمحطتيه المعتمدتين
من المنظومة العالمية
لتقييم االستدامة (جي
ساس).

اجتاز مشروع الخط األحمر
الجنوبي لمترو الدوحة
متطلبات المنظومة
العالمية لتقييم
االستدامة بنجاح في نظام
إدارة التشييد

يتمثل هدف المنظومة العالمية لتقييم
اإلستدامة في خلق بيئة مستدامة ،مع
مراعاة االحتياجات والسياقات المحددة
لدولة قطر والمنطقة .ويتمثل الهدف
من نظام إدارة التشييد الخاص بالمنظومة
العالمية لتقييم االستدامة في تقييم
تأثير االستدامة لمشروع البناء أو البنية
التحتية على مدار مرحلة التشييد من
خالل تقييم وتصنيف تشييد المباني
الجديدة .ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع
خصيصا لتقييم
هذه المعايير والقياسات
ً
التأثير البيئي

التقرير السنوي

2018

المرتبط بتشييد المباني ،ومن ثم فإنها
تتناول بعض الجوانب مثل إدارة التشييد
وإدارة النفايات واستخدام المواد.

اجتاز مشروع الخط األحمر
الجنوبي لمترو الدوحة
متطلبات المنظومة
العالمية لتقييم االستدامة
بنجاح في التصميم والبناء
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السالمة

الســعي وراء تحقيــق التميــز فــي
مجــال الســامة

0.42

ال يعني مفهوم السالمة في كيو دي في سي مجرد االلتزام
بمبدأ"عدم وقوع حوادث" ،بل إن السالمة ُتعد قيمة أساسية
ً
ً
ووصوال إلى
بداية من المديرين
نود أن يتشاركها الجميع،
العمال بما في ذلك شركاؤنا والمقاول من الباطن .وقد تم
تنفيذ المبادرة التالية في عام  ،2018وذلك من أجل مواصلة
إرساء ثقافة يكون فيها تقديم السالمة على أي شيء
طبيعة راسخة مكتسبة.

13.4

(المستهدف <)0.6

(المستهدف > )10

معدل تكرار الحوادث

معدل الحوادث وشيكة الوقوع

(إجمالي الحوادث المضيعة للوقت * البالغ / )1000000

(إجمالي الحوادث وشيكة الوقوع * البالغ / )1000000

إجمالي ساعات العمل.

إجمالي ساعات العمل.

3.71

0.60

(المستهدف <)6

(المستهدف <)1.2

معدل الحوادث الخطيرة

معدل تكرار الحوادث المطلق
(إجمالي الحوادث * البالغ  / )1000000إجمالي ساعات
العمل

(إجمالي الحوادث الخطيرة* البالغ  / )1000000إجمالي
ساعات العمل * يقصد بالحوادث الخطيرة الحادث الذي
وقع أو الحادث وشيك الوقوع الذي يمكن أن يؤدي إلى
العجز الدائم أو الوفاة.

0.008

الجوائز

(المستهدف <)0.007

الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث

حصل فريق مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل للعام الثالث على التوالي
على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث (.)RoSPA
و يثبت ذلك التحسين المستمر الذي يطول أنظمة إدارة الصحة والسالمة في المشروع والتميز
ً
فضال عن تحقيق السالمة.
في مجال السالمة،

معدل شدة اإلصابات
(إجمالي األيام الضائعة * البالغ  / )1000إجمالي ساعات
العمل

591685

جائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني
ً
حصل مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل أيضا على جائزة السالمة الدولية
ً
تقديرا اللتزامه بالحفاظ على سالمة وأمان عماله وأماكن
من مجلس السالمة البريطاني
عملهم.
تقدر جوائز السالمة الدولية في عامها الستين وتكرم المؤسسات من جميع بقاع العالم التي
أثبتت التزامها بمنع وقوع اإلصابات في مكان العمل واإلصابة باألمراض الناجمة عن العمل بما
يحقق رضا الخبير المستقل للنظام.

ساعة من التدريب على السالمة

وهو ما يمثل استثمار  13.82ساعة من التوعية بالسالمة
لكل  1.000ساعة عمل في مشاريعنا (المستهدف >.)10
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مبادرات جديدة

االنجازات الرئيسية

شهرا الماضية على مجموعة من مبادرات السالمة الرئيسية لدعم سالمة ورفاهية موظفيها
ركزت الشركة على مدارالـ 12
ً
وعمالها .وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل
أكثر من

7

ماليين ساعة عمل دون وقت ضائع بسبب اإلصابة.

مشروع مترو الدوحة الخط األحمر الجنوبي

برنامج الحزام األسود

أكثر من

10

ماليين

ساعة عمل دون وقت ضائع بسبب اإلصابة.

خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل

ال خسائر

في األرواح منذ التأسيس ( 10سنوات  76 /مليون ساعة عمل).

انطلق البرنامج في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل في عام  .2017يتألف من التدريب المتعلق بالتقارير
السابقة لبدء التشغيل والمقدم لجميع قادة الفرق بعد حصولهم على تدريب كيو دي في سي المخصص .وفي الواقع،
يخضع كل منهم في كل شهر لسلسلة من تقييمات التقارير السابقة لبدء التشغيل من قبل فريق الصحة والسالمة لتحديد
حاليا ( 7مستويات بعد لون حزام الكاراتيه) .حيث يحصل كل منهم على ملصق خوذة مناسب،
المستوى الذي ينتمون إليه
ً
إلى جانب ذلك يقوم المدربون المعنيون بمساعدتهم و تحسين أدائهم لنيل الحزام األسود و في كل شهر يتم ترشيح البطل
ويمنح مجموعة من الهدايا.

لماذا نعمل بطريقة ّامنة
انطلق البرنامج في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل في عام  ،2017وهو برنامج
يهدف لمشاركة الموظفين في ثقافة السالمة األساسية للسلوك ،وفي تحقيق اإلدراك الذاتي لما
يحقق سالمتهم ورعاية سالمة زمالئهم .ويجب على جميع الموظفين الذين اختاروا التسجيل في
هذا البرنامج تقديم صور فوتوغرافية ألحباءهم .وستقدم شركة كيو دي في سي ملصقات مطبوعة
ُتوضع على خوذة السالمة كتذكير بـ "لماذا نعمل بطريقة ّّامنة".

INTERNATIONAL

SAFETY

WEEK
OCT. 14-18

2018
PRETASK

EXE
PROCCUTION
EDURE

???
PRESTART

STOP

أسبوع السالمة الدولي 2018
نظمت شركة كيو دي في سي للعام الخامس على التوالي
أسبوع السالمة الدولي و قد كان موضوع هذه السنة
"يتعهد موظفو شركة كيو دي في سي وشركاؤهم باتباع
الخطوات الرئيسية األربع لتعزيز السالمة في جميع مواقع
العمل في جميع أنحاء العالم" وعلى نحو ما قلناه بالفعل
في النسخة األخيرة من أسبوع السالمة الدولي ،الطريقة
التي "ننقل بها عصا القيادة" ،فقد أصبح من الضروري نقل
الرسائل األساسية إلى الجهة الفاعلة التالية في سلسلة
بدءا من المدير الفني
التصميم /البناء الطويلة لمشاريعنا ً
ً
وصوال إلى العامل.
و
يمثل أسبوع السالمة الدولي فرصة لتذكير فريق العمل
بأهمية السالمة في الموقع ،وهو وسيلة إلعادة تركيز
معا
وتجديد التزامنا بالحد من اإلصابات .ويتعلق األمر بالتآزر ً
لحماية بعضنا البعض ،والتأكد من أننا نصل إلى منازلنا
بأمان كل يوم.

يعمل كل من والدي ووالدتي بما يحقق السالمة

facebook.com/pageqdvc

التحقيق
يتم التحقيق بشكل منهجي في الحوادث المحتملة والحوادث الكبرى واستخالص المعلومات
في حضور اإلدارة العليا لشركة كيو دي في سي ،وذلك لمعرفة أسبابها الرئيسية واالتفاق على
اتخاذها لتجنب وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى .وفي عام  ،2018قدمت
الواجب
التدابير التصحيحية
QDVC
intranet
عضوا من األعضاء
شركة كيو دي في سي التدريب على التحقيق في الحوادث " "VCGP Leadإلى 16
ً
الرئيسيين المشاركين في التحقيق في الموقع.

انطلق البرنامج في مشروع خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل في عام  ،2017حيث ُدعي موظفو شركة كيو دي
في سي وعائالتهم لزيارة الموقع .شارك األطفال في مسابقة رسم تتعلق بالسالمة في الموقع وحظي الفائزون بجائزة الخوذة
الذهبية.
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التنميــة المســتدامة || الســامة

التنميــة المســتدامة || الســامة

الصحة
برنامج اإلحماء في مكان العمل

يحق لكل موظف لدى شركة كيو دي في سي العمل بأمان
وبصحة جيدة ،وعليه يقع على الشركة االلتزام برفاهية
الموظفين.

الوعي بسرطان الثدي

ُ
الثدي،عقدت جلسة إعالمية في  18أكتوبر بحضور متحدثيين من
تكريما لشهر التوعية بسرطان
ً
مستشفى الملكة حيث قدموا عروضا توضيحية فيما يتعلق بموضوع سرطان الثدي.

"إنه أمر ممتع ويجعل الجميع في حالة جيدة" هذا ما قاله
مسؤول العمال الذي يقود التمارين.

الفحص الطبي

التمارين ؟

اإلطالة والتمارين
القلبية

المتدربون ؟

الموظفون والعمال

الموعد ؟
كل صباح

مدة التمرين ؟

 10دقائق

الهــدف مــن هــذه التماريــن هــو تقليــل اإلصابــات واالضطرابــات العضليــة
الهيكليــة (أي آالم الظهــر).

يخضع جميع الموظفين الذين يعملون لدى شركة كيو دي
(سنويا للعمال ومرة كل سنتين
في سي لفحص طبي مجاني
ً
للموظفين) و ذلك لتعزيز الوعي الصحي لدى العاملين والكشف
المبكر عن االمراض المزمنة لضمان لياقتهم و القيام بواجبهم
على أكمل وجه .وسيتم توفير متابعة منتظمة لألشخاص
المصابين بأمراض مزمنة أو متابعة تكليفهم بالعمل على مهام
تنطوي على مخاطر صحية محتملة ،وإعادة تكليفهم بمهام
أخرى.

تساهم هذه
التمارين الى اعداد
وتهيئة الجسم للعمل،
حيث يشعر المتدرب
بمزيد من اليقظة
واللياقة
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الموارد البشرية
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ﺪ -اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

ﺧﻂ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

ﻣﺘﺮو اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﺴﺎم CP01, C1,C2,C3

ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن

المــوارد البشــرية || المفاتيــح الرئيســية علــى المــوارد البشــرية

المــوارد البشــرية || المفاتيــح الرئيســية علــى المــوارد البشــرية

األرقام الرئيسية المتعلقة بالموارد البشرية
252

تطوير المهارات من أجل تحقيق الحد األقصى من التنافس

285

نسعى جاهدين في كيو دي في سي لتوفير مكان
لموظفينا
عمل مليء بالحماسة والشغف يسمح
2608
بالتطور و مواجهة التحديات ،على الرغم من إعادة
515
4172
الهيكلة التي نفذتها اإلدارة لضمان استمرارنا في
العمل في ظل الظروف االقتصادية الصعبة.

Dec-18

3205

654

1280

Nov-18

3660

1329

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

Oct-18

2771

ﻋﺎﻣﻞ

Sep-18
3527
نجاحنا يقوم على ما نتمتع
صميم عملنا أن
2271ندرك في
Aug-18موظفونا أنفسهم وأوجدوا
6410مواهب .لقد تحدى
به من
ابتكارات من أجل إرساء ثقافة النجاح واألداء القوي.

ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺟﺰﻳﺮة دﻫﻠﻚ إرﻳﺘﺮﻳﺎ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

Jul-18

5308

1
2
9
9
12
70
314
850

ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪاري اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺗﺤﺖ اﻻرض ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

6029

Jun-18

2908

ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﺴﺎم CP01, C1,C2,C3
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

J

4249

May-18

4145

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

M

436

5153

Apr-18

3475

0.08%
0.16%
0.70%
0.70%
0.94%
5.47%
24.53%
66.41%

التدريب الداخلي والخارجي الشهري لعام 2018
544

607
ﺔﺣوﺪﻟا وﺮﺘﻣ

7062

654

3660

1329

2771

 -18أﻛﺘﻮﺑﺮ

3527

 -18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

HEAD OFFICE

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

2052

SPP

DDAB

Jan-18

3884

CP01 C1, C2, C3

285

2 506 456.25
NOH2

LRT

RLS

ً
رﻳﺎﻻ ﻗﻄﺮﻳً ﺎ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

1028

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ

Total Taining Cost

Total Training Manhours

159 774.25
183QAR

506Hrs
2271

ﻣﻮﻇﻒ

ﺳﺎﻋﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ وﻣﻮاد ﺑﻨﺎء ﻗﻄﺮ
ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن

2608

6410

 -18أﻏﺴﻄﺲ

Feb-18

3692

836
 -18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

3330

252

3205

 -18دﻳﺴﻤﺒﺮ

4426

Mar-18

ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺟﺰﻳﺮة دﻫﻠﻚ إرﻳﺘﺮﻳﺎ
 -18ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪاري اﻟﺠﺪﻳﺪ -اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

4249

4145

 -18ﻣﺎﻳﻮ

ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺗﺤﺖ اﻻرض ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

6029

2908

 -18ﻳﻮﻧﻴﻮ

515

4172

5308

ﻣﺸﺮوع اﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺴﺎم CP01, C1, C2, C3

ﻣﺘﺮو اﻟﺪوﺣﺔ :اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺧﻂ اﻟﺴﻜﻚ ﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

 -18أﺑﺮﻳﻞ

544

4426

3330

 -18ﻣﺎرس

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

2 506 456.25
3884

 -18ﻳﻨﺎﻳﺮ

ً
رﻳﺎﻻ ﻗﻄﺮﻳً ﺎ

ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪاري اﻟﺠﺪﻳﺪ -اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺳﺎﻋﺎتاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

159 774.25

2052

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

607

7062

3692

 -18ﻓﺒﺮاﻳﺮ

436

5153

3475

82%
844

836

ﺧﻂ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ
ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن

ﻣﺘﺮو اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﺴﺎم CP01, C1,C2,C3

ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر

18%
184

ﺳﺎﻋﺔ

بيان أسلوب العمل 2018

ﻣﻦ اﻹﻧﺎث

تدريب قبل المهام

133

3205

654

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﺎم

183

285

3660

1329

2771

2271

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻬﺎم

ﻣﺘﺮو اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﺧﻂ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

178990

ﺳﺎﻋﺔ

2608

515

4249

4426

Dec-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Jul-18

2908
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5153

544
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ﺟﻨﺴﻴﺔ

Aug-18

5308

6029

436

3527

6410

4172
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ﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ) 2018ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﺎل (

252

50

1
5
7
8
14
56
62
176
226
473

0.10%
0.49%
0.68%
0.78%
1.36%
5.45%
6.03%
17.12%
21.98%
46.01%

4145

3475

3330

Jun-18

May-18

Apr-18

Mar-18
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المــوارد البشــرية || التقطيــر

المــوارد البشــرية || التقطيــر

التقطير

بناء قطر من خالل بناء الكوادر القطرية

تهدف إدارة التقطير منذ أوائل عام  2013إلى تطوير
الموظفين القطريين المهرة والمختصين لشغل
مناصب دائمة في كيو دي في سي .كما تضمن
تدريبهم وتطويرهم بشكل مناسب بما يتماشى مع
األهداف االستراتيجية لشركة كيو دي في سي.

9

موظفين
قطريين أتموا
بنجاح خطة
التطوير الفردي

خطة التطوير الفردي

تؤمن إدارة الموارد البشرية بأن لكل قطري الحق في الحصول
ً
انطالقا من
على وظيفة مرموقة في شركة كيو دي في سي
تطلعات شخصية واقعية وأداء مقبول واحتياجات وأهداف
الشركة .لذلك تم وضع خطة التطوير الفردي من جانب قسم
التقطير من أجل تحفيزهم على النمو والتطور .ويوفر البرنامج
ً
وفقا
لكل مشارك برنامج تنمية مصمم ليناسب تطوره الشخصي
الحتياجاتها باالضافة إلى منهج تطوير مناسب .وفي عام ،2018
أكمل تسعة موظفين قطريين البرنامج بنجاح وتمت ترقيتهم
في نهاية المطاف.
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المــوارد البشــرية || المســؤولية االجتماعيــة للشــركة

المــوارد البشــرية || المســؤولية االجتماعيــة للشــركة

المسؤولية االجتماعية للشركة

انتخاب لجنة رفاهية العمال لعام
2018

توقيع اتفاقية التوظيف العادل بين شركة كيو دي في سي ومنظمة العمل الدولية
و قد شملت رسائل تذكير دائمة بعدم
دفع رسوم التوظيف للوكاالت أو أفراد
العائالت أو الوكالء المحليين.

أكتوبر 2018

تم تدريب ممثلي لجنة
رفاهية العمال من
شركة كيو دي في سي
والمقاول من الباطن
والمستقطب على
ِ
مبادئ التوظيف العادل
والتشريعات القانونية
ذات الصلة في دولة
قطر.

في  27مايو  ،2018تم توقيع مذكرة
تفاهم بين شركة كيو دي في سي
ومنظمة العمل الدولية فيما يخص
مكتب مشروع منظمة العمل
الدولية لدولة قطر.
إن الهدف من مذكرة التفاهم هو إجراء
تنفيذ تجريبي للتوظيف العادل إلثبات
أن المقاولين من الباطن التابعين
لشركة كيو دي في سي يمكنهم تبني
ممارسات التوظيف العادل بما يتماشى
مع المبادئ العامة لمنظمة العمل
الدولية والمبادئ التوجيهية التشغيلية
للتوظيف العادل.
وفي إطار برنامج وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتماعية و التعاون
الفني لمنظمة العمل الدولية ،يهدف
التدخل التجريبي إلى إنشاء ممر توظيف
عادل بين قطر وبنغالديش في قطاع
البناء.

في أعقاب التوقيع على االتفاقية،
تم إجراء مراجعة خارجية لممارسات
التوظيف لدى المقاول من الباطن
والمستقطب البنغالديشي .وقد حددت
المراجعة عملية التوظيف بأكملها
وحددت الثغرات والمخاطر التي تنطوي
عليها السياسات واإلجراءات القائمة .و
بناء على نتائج التدقيق ،تم وضع برنامج
ً
شامل لبناء القدرات ويجري تنفيذه
لدعم المقاول من الباطن و المستقدم
البنغالديشي من أجل اإلمتثال التام
لنموذج أعمال التوظيف العادل.
سيتم إجراء تقييم مستقل األثر
لتقييم ما إذا كانت عمليات التوظيف
المعتمدة من قبل المقاول من الباطن
والمستقطب البنغالديشي ،بعد االنتهاء
من برنامج بناء القدرات ،تتماشى مع
مبادئ وشروط التوظيف العادلة.

أجرت شركة كيو دي في سي أول انتخابات للجنة رفاهية العمال
عضوا من مشاريع مختلفة ،وقد خدم
في عام  2016وانتخبت 27
ً
ً
وفقا لشروط اللجنة.
هؤالء األعضاء بنجاح فترة مدتها سنتان
في نوفمبر  ،2018بدأت إدارة المسؤولية االجتماعية للشركة في
الحملة االنتخابية النتخابات اللجنة لعام .2019

1550

1283

اعتبارا من عام
اعمال في الموقع
ً

حديث صندوق أدوات الوعي المتعلق

2018

اعتبارا من نوفمبر –
بانتخاب الحضور
ً

31

المنافسة بين المرشحين

ديسمبر 2018

12

%83

اجمالي عدد المقاعد المتاحة في

نسبة المشاركة في حديث صندوق

اللجنة

اعتبارا من نوفمبر -
أدوات الوعي
ً
ديسمبر2018

في وقت سابق من العام ،سافر فريق
المسؤولية االجتماعية بشركة كيو دي
في سي إلى بنغالديش مع المقاول من
الباطن لمراقبة حملة التوظيف التي
يقوم بها المستقطب البنغالديشي
وتقديم مالحظات حولها .هذا وقد تم
تنظيم حملة التوظيف لتعيين 100
مساعد للمقاول من الباطن .كما تم
تقديم رقم خط ساخن لمقدمي الطلبات،
في حال ما تعرضوا للمضايقة لدفع
المال.
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التقرير السنوي
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التقرير السنوي
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أصوات العمال
آلية التظلم في كيو دي في سي
انطلقت آلية التظلم في كيو دي في سي في  ،2016وهي عبارة عن إجراءات
واضحة منفذة لتوجيه التظلمات وحلها وتسجيلها

2016
2017

2016
إطالق آلية التظلم
الخاصة بالموظفين

جهات تلقي
التظلمات
المخصصة لكل
مشروع
(لجميع
الموظفين)

2018
جهة تلقي
التظلمات
المخصصة للمقر
الرئيسي

الهدف الرئيسي
يتمثل الهدف الرئيسي في توفير آلية
للموظفين بهدف توجيه التظلمات
بطريقة سرية.
جهات تلقي التظلمات
المخصصة والمرشحة في جميع
مشاريع شركة
كيو دي في سي بما فيها المقر
الرئيسي.
تشمل آلية التظلمات القوى العاملة
والعمال المتعاقد معهم من الباطن
لدى شركة كيو دي في سي.

باإلضافة إلى آلية التظلمُ ،وضعت ً
أيضا إجراءات اإلبالغ عن المخالفات في كيو دي في سي .وتتعامل آلية
اإلبالغ عن المخالفات مع شكاوى ذات طبيعة حساسة مثل الرشوة واإليذاء البدني وممارسات العمل الغير
الم ّ
بلغون المخاوف من خالل تقارير ،مجهولة الهوية وتتم مشاركتها مع
قانونية /والغير أخالقية ويثير ُ
مسؤول األخالقيات واإلدارة.

صياغة قائمة مرجعية بالمسؤولية االجتماعية للشركة
فيما يتعلق بشركات مزودي العمالة
تتضمن القائمة
المرجعية درجة
المسؤولية

لوحة تحكم آلية التظلم
تم حل أكثر من

وصل مستوى الرضا إلى

من التظلمات في أقل
يوما
من ً 15

(مقارنة بـ %66في عام
)2017

%60
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%88

االجتماعية للشركة
في عام  ،2018تم تلقي  60شكوى من قبل جهة
تلقي التظلمات من المشروع ومجمع عمال كيو
دي في سي.

بالنسبة لجميع
شركات مزودي
العمالة

وكانت معظم التظلمات متعلقة بالموارد البشرية
مثل التحويالت من الموقع ،وتسويات الرواتب واإلجازات
السنوية .و يتم التعامل مع جميع المظالم وفقا آللية
التظلم و بطريقة سرية.

التقرير السنوي

2018

كجزء من إجراءات العناية الواجبة
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
للشركة وعمليات مراجعة حقوق
العمال المنفذة على جميع مشاريع
كيو دي في سي ،تمت صياغة قائمة
مرجعية لشركات مزودي العمالة في
عام .2018
تتضمن القائمة المرجعية درجة
المسؤولية االجتماعية للشركة
(مجموعة من درجات مراجعة الحقوق
العمالية الخاصة بالموارد البشرية ودرجات
التفتيش عن اإلقامة) لجميع شركات
مزودي العمالة.
وال يُ وصى بالمقاولين من الباطن
وشركات مزودي العمالة الحاصلين
على درجات منخفضة فيما يتعلق
بالمسؤولية االجتماعية في عمليات
التفتيش على اإلقامة ومراجعة حقوق
العمال .وال تقبل طلبات تقديم خدمة أو
عمل مرة أخرى من هذه الشركات.

التقرير السنوي

2018

و يتم تسجيل المقاولين من الباطن
وشركات مزودي العمالة ذوي الدرجات الجيدة
في "القائمة البيضاء".
يمكن إدراج المقاولين من الباطن أو شركات
مزودي العمالة في القائمة المعتمدة
من المقاولين من الباطن عندما يثبتوا
امتثالهم لمتطلبات قانون العمل القطري
بشأن رعاية العمال والتوظيف والعقود
واألجور وظروف العمل والصحة والوصول إلى
المعلومات وآليات التظلم".
تكلف المذكرة جميع المقاولين من
الباطن وشركات مزودي العمالة باالمتثال
لقانون العمل في قطر ومؤسسة قطر أو
معايير رفاهية العمال  ،SC2022كل شهرين
مع إدارات المشتريات والتجارة والعقود
والتشييد.
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تدقيق المسؤولية االجتماعية للشركة :أرقام ومؤشرات
األداء الرئيسية

%76
متوسط درجة المسؤولية
االجتماعية لدى المقاولين

400

من الباطن

22

متوسط التقدم المحرز
بين التدقيق األول واألخير

نقطة

(لكل من السكن وتدقيق
الموارد البشرية)

عدد عمليات
التفتيش على
السكن ومراجعات
الموارد البشرية

%88
متوسط درجة فحص
السكن

>>>
في عام 2017

وضعت إدارة المسؤولية االجتماعية
للشركة
 6مؤشرات رئيسية بغرض إجراء العناية
الواجبة على حقوق ورفاهية العمال لدى
المقاولين من الباطن والتي تتم مراجعتها
بشكل دوري من قبل اللجنة التنفيذية
للشركة .وتشمل مؤشرات األداء الرئيسية
تغطية المقاولين من الباطن الخاضعين
للمراجعة بشأن سكن العمال وحقوقهم
ومتوسط درجة المسؤولية االجتماعية
وعدد المقاولين من الباطن الخاضعين
للمراجعة .وتركز مؤشرات األداء الرئيسية
على شركات مزودي العمالة والمقاولين
من الباطن التابعين لكيو دي في سي مع
التركيز بشكل خاص على الشركات التي
لديها عمال يدويون.

>>>
خالل الفترة
الممتدة
من يناير 2018

تم إجراء  373عملية تفتيش لمرافق
العمالة لدى المقاولين من الباطن
التابعين لنا بما في ذلك عمليات التفتيش
األولية و المتابعة (مقارنة بـ  229عملية
تفتيش على السكن في عام .)2017

إلى ديسمبر 2018

تعد هذه العمليات مراجعة
شاملة تتضمن إجراء مقابالت
سرية مع العمال وفحص
المستندات وزيارة مكاتب
المقاولين من الباطن ووضع
خطط التحسين ومتابعتها.
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يصل عدد المقاولين من الباطن
في الموقع

إلى 130

برنامج الدعم النفسي االجتماعي في الشركة
حصل األطباء لدى كيو
دي في سي
على تدريب تنشيطي
في
ديسمبر  2018بشأن
عالج وتشخيص
االضطرابات النفسية

برنامجالزمالء
تم تدريب  15موظف ينتمون إلى إدارات
كيو دي في سي المختلفة [الموارد
البشرية والمسؤولية االجتماعية
للشركة وإدارة الصحة والسالمة
والممرضين و SMLCوإدارة سكن العمال
]Oyster
و تغطي هذه الدورات التدريبية
المواضيع التالية:
 1تقديم دعم نفسي أولي و الكشف
عن إضطرابات ما بعد الصدمة.

عمليات فحص فورية في الموقع
(بطاقة الهوية والبطاقة الطبية
كجزء من برنامج كيو دي في سي للوقاية
من المخاطر النفسية ،تم إنشاء نظام
مجموعات الزمالء تحت مسمى "برنامج
دعم الزمالء األقران" .وقد تمثل الهدف من
البرنامج في توفير نظام فعال لدعم الزمالء
داخل مجمع العمال بما قد يُ فيد في
الكشف المبكر عن أي اضطرابات نفسية
ً
فضال عن تقديم
محتملة بين العمال
الدعم لهم خالل أحداث األزمة.

وبطاقات أجهزة الصراف اآللي)

>>>
في نهاية
ديسمبر
2018

يخضع  %71من مساكن العمال
التابعين للمقاولين من الباطن
وشركات مزودي العمالة للتفتيش
مرة واحدة على األقل .خالل الفترة
بين التفتيش األول على السكن
وعملية التفتيش األخيرة ،قام
المقاولون من الباطن بتحسين
أدائهم بمعدل يبلغ متوسطه 22
نقطة في حين استقر متوسط
درجاتهم األولية عند  %66وبلغت
آخر درجة سجلوها .%88
إن عمليات مراجعة حقوق العمال
التي أجرتها إدارة المسؤولية
االجتماعية للشركة قد شملت
 %62من إجمالي عدد العمال
الخارجيين (شركات مزودي العمالة
والمقاولين من الباطن) في
المواقع التابعة لكيو دي في سي.
ويغطي هذا النوع من المراجعة
شروط التوظيف وحرية التنقل
والعقد وساعات العمل والتأمين
الصحي والوصول إلى آليات التظلم.

تم إطالق برنامج الزمالء األول في يوليو
ً
عامال وأثناء البرنامج ،تم
 2018وحضره 250
تقديم الزمالء وبيان دورهم ومسؤولياتهم
وتم كذلك عرض فيلم الزمالء وتوزيع
خصيصا لهم.
سترات أمان مصممة
ً
باإلضافة إلى ذلك ،ففي أغسطس ،2018
أطلق فريق المسؤولية االجتماعية
للشركة حملة مدتها  3أسابيع في إطار
مشاريع كيو دي في سي تحت عنوان
"تعرف على زميلك" .وقد ضم البرنامج 29
ً
زميال تم تدريبهم من قبل مسؤول دولي

 2ما الذي يمكن توقعه و ما الذي يجب
فعله بعد الصدمة ؟  :مباشرة بعد
الصدمة ،على المدى المتوسط و على
المدى الطويل (من يوم  1إلى  6أشهر
بعد حدوث الصدمة).
سلوك ينبغي تبنيه أو تجنبه
كمستشار داخلي.
3

 4الخطوات التي يجب اتخاذها مع
المرضى  /الموظفين الذين يعانون
من نوبات الهلع أو اضطرابات القلق أو
اإلدمان.
 5دور المستشارين الداخليين في
التطوير المستقبلي لنظام دعم األقران
لدى كيو دي في سي" ،برنامج الزمالء".
 6درجة السرية والمعلومات التي يجب
مشاركتها.

عن الرعاية الصحية للوافدين في ديسمبر
 .2017اما في الوقت الحالي  ،يضم البرنامج
ً
زميال.
19

برنامجالمستشارين
الداخليين

قامت كيو دي في سي بتدريب فريق
داخلي لتقديم اإلسعافات األولية النفسية
والمشورة في حالة وقوع أي حادث.
بلغ متوسط درجة المسؤولية االجتماعية لدى
المقاولين من الباطن الذين خضعوا للمراجعة في
عام  2018نسبة ( %76تقيس تلك الدرجة مدى االمتثال
للتشريعات المحلية مثل قانون العمل القطري
ومتطلبات المعايير اإللزامية للعمال المهاجرين
الصادرة عن مؤسسة قطر ومتطلبات كيو دي في سي
الخاصة بمعايير حقوق العمال وسكنهم).

التقرير السنوي

2018

كل  3أشهر

ُتعقد اجتماعات متابعة مع
المستشار الداخلي

ُ
وتعقد اجتماعات متابعة في
أغسطس وديسمبر 2018
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2018
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خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل
مترو الدوحة :الخط االحمر الجنوبي
مشروع الطريق المداري الجديد – العقد 2
مشروع إنشاء مناطق األقسام CP01، C1، C2، C3
مشروع مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل
مشروع حديقة الشيراتون
مشروع محطة الضخ  70وأنابيب الضخ
مشروع منتجع جزيرة دهلك  -إريتريا

التقرير السنوي

2018
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2018
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3
خطوط تشغيل رئيسية

28
محطة

جسر واحد

مستودع واحد

مرفق الصيانة والتخزين
والعمليات باإلضافة إلى مسار

خط السكك الحديدية الخفيفة
لمدينة لوسيل

االختبار

يضم خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل  4خطوط تشغيل رئيسية
سواء من
جر كهربائية
ً
يبلغ طولها اإلجمالي  28كم .وقد تم تزويد عربات الترام بقوة ّ
نظام أسالك علوية أو من منتصف المسار.

تم إنشاء أنفاق ومباني محطات المترو بخط السكك الحديدية
عدد من المراحل:
الخفيفة لمدينة لوسيل على
ٍ
 1تضم المرحلة األولى ( )2Aأعمال الحفر في أنفاق خط
السكك الحديدية الخفيفة والتي بدأت في مارس من عام
 2009وانتهت في أغسطس من عام .2010
 2ضمت مرحلة اإلنشاءات الثانية ( ،)2Bالتي بدأت في أبريل من
عام  ،2010أعمال الخرسانة المسلحة في النفق.
 3بدأت مرحلة اإلنشاءات الثالثة في أكتوبر  ،2011و التي
شملت أعمال الحفر وإنشاء مقصورات من الخرسانة
المسلحة في المحطات الموجودة تحت األرض .وتمت
كذلك إضافة محطة اللؤلؤة وقد اكتمل العمل بها في
مارس من عام .2013

40

 4تعتبر المرحلتان  2C2و 2C3هما المرحلتان النهائيتان
من ِحزم األعمال ،حيث تضمان كافة األعمال المتبقية
بشكل نهائي وكامل ،بما في
الضرورية لتسليم المشروع
ٍ
ذلك أعمال المستودع واألعمال المعمارية والميكانيكية
والكهربائية وأعمال السباكة وقاطرات السكك الحديدية
وأعمال مسارات السكك الحديدية ومصدر إمداد الطاقة
وأنظمة االتصاالت والتحكم في القطارات .وقد تم تنفيذ
هذه المرحلة بالتعاون بين اتحاد الشركات مع شركة
"ألستوم" .حيث ان المرحلة  2C2قيد االنتهاء حيث بلغ
التقدم الحالي نسبة  %96و من المخطط إصدار شهادة
اإلستالم الخاصة بالمرحلة  2C2في  3يناير  ،2020في حين
أن المرحلة  2C3قيد اإلنشاء حيث يبلغ التقدم الحالي فيها
نسبة  .%61ومن المخطط إصدار شهادة اإلستالم الخاصة
بالمرحلة  2C3في  22يونيو .2020

التقرير السنوي
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لمحة عن التقدم المحرز في المشروع
التقدم المحرز في المرحلة 2C2

التقدم المرحز في المرحلة 2C3

%96

%61

االنتهاء من  2C2المخطط له

االنتهاء من  2C3المخطط له

في  3يناير 2020

في  22يونيو 2020

التقرير السنوي

2018
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التقدم المحرز في المشروع
كان عام  2018العام األكثر تنافسا لفريق
تم قضاء

77,680,803
ساعة عمل
إلنجاز المراحل الرئيسية
لعام 2018

مشروع سكك القطار الخفيفة في فترة تم
فيها تحقيق المراحل الرئيسية للمشروع
بنجاح .وقد تمثلت النقاط الرئيسية في
تسليم دفعة الترام األولى واختبارها على
الشبكة المثبتة ،واالنتهاء من جزء كبير
من أعمال النقل والتشييد للبنية التحتية
بأكملها مع االنتهاء من األعمال في

أنظمة
 :2C2يشرف نظام االتصاالت والتحكم في
جميع المحطات والمباني على االنتهاء مع
التقدم في أعمال النقل والتشييد .اكتملت
أعمال النقل والتشييد وأعمال االختبار
والتشغيل.
 :2C3أعمال األنظمة في جميع المحطات

المستودع ومحطات األنفاق.

جارية.

األعمال في األنفاق

مستودع العمليات ومرافق الصيانة

تم االنتهاء من جزء كبير من نقل وتشييد
األعمال المدنية وأعمال الميكانيكا

الوقائع واألرقام
تم تزويد جميع محطات  2C2بالطاقة الدائمة.

والكهرباء والسباكة لمرحلة .2C2

تم إنجاز قدر كبير من أعمال محطات األنفاق األربعة.

انتهت األعمال المدنية لمحطة اللؤلؤة 2C3

تم االنتهاء من المستودع وهو جاهز ألول معاينة من جانب إدارة الدفاع المدني.

كما أن أعمال الميكانيكا والكهرباء

اكتملت أعمال تهوية األنفاق في جميع التقاطعات.

أعمال التقاطعات
تم اختبار غرفة التحكم الرئيسية في السكة
الحديدية وهي جاهزة للعمل .تم االنتهاء
من األعمال المدنية وأعمال الميكانيكا
والكهرباء والسباكة.

تم االنتهاء من قدر كبير من أنظمة التحكم واالتصال الخاصة بمرحلة 2C2
تم االنتهاء من أربع محطات تقاطعات
تم االنتهاء من اثنين من أنفاق اللؤلؤة 2C3
تم االنتهاء من األعمال المدنية لتقاطعات 2C3
تم االنتهاء من األعمال المدينة لجسري مشاة

تم اإلنتهاء من األعمال المدنية الخاصة
ب .2C2األعمال المعمارية مستمرة وعلى
وشك االكتمال ،أما أعمال النقل والتشييد
مستمرة.
 :2C3انتهاء األعمال المدنية ،أما األعمال
المعمارية وأعمال الميكانيكا والكهرباء
والسباكة جارية.
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اعمال تحت االرض وسط
الدوحة من محطة
مشيرب لمترو االنفاق الى
مطار حمد الدولي

32

مترا
كيلو ً

من األنفاق

مترو الدوحة :الخط االحمر
الجنوبي

5

آالت حفر أنفاق

5

محطات أنفاق

5

لوحات مفاتيح

التحويلة

4

مخارج طوارئ

يتألــف نطــاق عقــد خــط االحمــر الجنوبــي مــن تصيمــم و بنــاء األنفــاق
وســط العاصمــة القطريــة ،الدوحــة .و يشــمل  5محطــات متــرو ،بيــن

32

محطــة متــرو مشــيرب و محطــة متــرو مطــار حمــد الدولــي .ويتضمــن

وصلة أنفاق بينية

المشــروع كذلــك تصميــم و بنــاء  5لوحــات مفاتيــح التحويلــة و 4مخــارج
طــوارئ تحــت األرض.

تعد شركة كيو دي في سي الشريك الرئيسي في تنفيذ المشروع

التقدم المحرز في المشروع

المشترك الذي يضم كال من شركة الدرويش القطرية للهندسة و
شركة "جي اس " الكورية الجنوبية للهندسة و المقاوالت.
يلتزم مشروع مترو الدوحة :الخط االحمر الجنوبي باستخدام
التقنيات العالمية و المبتكرة في مجاالت السالمة والجودة
والتقنيات الفنية والتجارية و أساليب إدارة المشاريع من أجل تسليم
مشروع الخط االحمر الجنوبي للعميل في الوقت المحدد و بالجودة

%96

%100

%100

التقدم المحرز في

التقدم المحرز في األعمال

التقدم المحرز في

التشييد

المدنية

التصميم

%93

%89

%68

التقدم المحرز في

المطلوبة و في حدود الميزانية الموضوعة ،عالوة على إيالء معايير

إجمالي أعمال الميكانيكا
والكهرباء والسباكة

السالمة أولوية قصوى خالل مراحل تنفيذ المشروع المختلفة،

التقدم المحرز في األعمال

التقدم المحرز في أعمال

المعمارية

التصحيح

%92

التقدم العام
(كما في  1يناير )2019
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اعمال الهندسة المدنية

التقدم المحرز في المشروع

1

 1تسليم المحطة
تم تسليم جميع المحطات ولوحات المفاتيح من الخط األحمر.
تم إجراء التهيئة (مقصورة المحطة  +مدخل واحد) لمحطة  AMBفي  15أغسطس 2018
ومحطات  AMCو AMDو AMEفي  13نوفمبر .2018
تم تحقيق النطاق الكامل لمحطة  AMBفي  31ديسمبر .2018
تقريبا وسيتم االنتهاء منها بحلول الربع األول من
األعمال السطحية على وشك االنتهاء
ً
عام .2019
 2الدفاع المدني
حصلت جميع محطات الخط األحمر باستثناء بعض المداخل (التي سيتم تسليمها
في أوائل عام  )2019على موافقات الدفاع المدني .سيتم تسليم أقسام خط األحمر والخط
األخضر /األزرق ،في أوائل عام .2019

حيث أن األعمال المعلقة للمداخل قيد التقدم فيما
يتعلق بالمحطات األخرى.

1

تم االنتهاء من جميع المنشآت العلوية لمحطات

تتجاوز نسبة التقدم المحرز في كل تركيبات أتمتة
المباني والتحكم فيها %98

 AMBو  AMCو  AMDو  AMEوالمنصورة ()KUB
2

التقدم الكلي لنظام النقل العمودي واألفقي يبلغ
 .%99.1وتم االنتهاء من أعمال التركيب في جميع
المحطات وتوشك على االنتهاء في مترو األنفاق ومخارج
الطوارئ.

األعمال المعلقة
تم االنتهاء من جميع األعمال المعلقة لألنفاق
والممرات والدرابزين بالكامل لجميع المحطات.
الممرات المتقاطعة
بنسبة .%100

4

2

األعمال الميكانيكية و الكهربائية والسباكة في األنفاق
مكتملة في الخط األحمر و األخضر

3

انتهت االختبارات والتجريب في محطة  .AMBوتجري
أعمال النقل والبناء لجميع المحطات المتبقية ومترو
اإلنفاق حيث أنها على وشك االنتهاء.

4

تم االنتهاء من اختبارات وتجارب األعمال الميكانيكية و
الكهربائية والسباكة في أنفاق الخط األحمر حيث أنها
جارية لجميع أقسام النفق المتبقية.

مداخل الطوارئ
تم االنتهاء من جميع األعمال اإلنشائية الخرسانية
وأعمال الردم في جميع مخارج الطوارئ في محطات
المقدات ،والغرب ،و .HIA2

2018

تقدما
تحرز األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة
ً
في جميع مداخل الطوارئ EE :المقدات ،و EE WestوEE
 HIA1و.HIA2

المحطات

تم االنتهاء من األعمال لجميع أقسام األنفاق

التقرير السنوي

المحطات ولوحات مفاتيح التحويلة
المحرز في األعمال الميكانيكية والكهربائية
بلغ التقدم ُ
ً
نسبة تتجاوز %90
والسباكة في جميع المحطات
بنهاية عام  .2018وقد تم االنتهاء من أعمال محطة
 AMBبنسبة .%100

3
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الطريق المداري الجديد – العقد الثاني ()NOH2
يعد مشروع الطريق المداري
ً
جزءا من
الجديد  -العقد الثاني
برنامج الطريق السريع التابع
لهيئة األشغال العامة ويتكون
من  4عقود ،حيث ُمنح العقد
الثاني للتحالف الذي يضم
ً
كال من شركة "كيو دي في
سي" بنسبة  %60وشركة بن
عمران للتجارة والمقاوالت،
بنسبة  %40على أن يبدأ تنفيذ
المشروع في مايو .2014

يقع مشروع الطريق المداري الجديد العقد الثاني في شمال وغرب مدينة
الدوحة ويسهم في توفير طريق سريع جديد بطول  47كم يربط بين
طريق سلوى (غرب المنطقة الصناعية) ويتجه نحو شمال مدينة لوسيل.
وعلى طول هذا الطريق  ،توجد بعض شبكات الربط للطرق السريعة
ً
نظرا لمروره عبر طريق دخان السريع بالقرب من استاد نادي الريان
الرئيسية
وطريق االحتفاالت وطريق الشمال السريع.

يتضمن المشروع  10مسارات ( 5منها في كل اتجاه) للمركبات الخفيفة مع إنشاء
نقاط تجميع ونقاط توزيع إضافية على الطريق .وتوجد أربعة مسارات مخصصة
للشاحنات (مساران في كل اتجاه) موازية للطريق المداري من طريق سلوى إلى
ً
مترا لبناء نفق باستخدام طريقة
التقاطع رقم  5حيث يتم تخصيص مسافة 320
المغطى) منفصلة عن الطريق المخصص للمركبات
الحفر والردم (الخندق ُ
الخفيفة باتجاه تقاطع التحويل رقم  12في مدينة دخان.
يحتوي المقطع العرضي النموذجي على طريق إضافي مخصص لمسارين
مروريا.
مسارا
مستقبليين في كل اتجاه ،ولذلك يشتمل العرض الكلي على 18
ً
ً
تشمل محطة تبديل التقاطع رقم  4على طول طريق دخان السريع على نفق
يسمح بالوصول إلى محطات مترو الخط األخضر والمستودع المستقبلي لخط
القطار.
ويعمل مشروع الطريق المداري الجديد  -العقد الثاني على ربط الطرق المحلية
والطرق السريعة الموجودة عبر  8تقاطعات بأنواع مختلفة من المباني المدنية
التي قام بتصميمها وبنائها فريق المشروع .وتشمل هذه التقاطعات الجسور
والمعابر العلوية والمعابر السفلية واألنفاق وسوف يتم دمج ممرات المشاة
ومسارات الدراجات الهوائية على طول الطريق بأكمله.
وإلى جانب أعمال الطرق وأعمال الهندسة ،فإنه سيتم توفير خدمات المرافق
َ
المعالجة
المختلفة مثل خدمات الصرف الصحي وشبكة مياه الصرف الصحي
ونظام الري وأعمال حماية األنابيب التابعة لشركة قطر للبترول وأعمال حماية
وإعادة نقل خدمات القوات المسلحة القطرية وأعمال التجميل وأعمال االتصاالت
واألعمال الكهربائية وإنارة الشوارع.

47كم

التقدم المحرز في المشروع  :طريق سريع
من طريق سلوى باتجاه شمال مدينة لوسيل

التقاطع 1

10

مسارات للمركبات الخفيفة

70

4

مسارات مخصصة للشاحنات

48

%99.02

التقدم المحرز في

8

تقاطعات

بناية

التقرير السنوي

2018

%96.71

التقدم المحرز في
التقاطع 6

%99.52

التقدم المحرز في
التقاطع 3

%98.51

التقدم المحرز في
التقاطع 12

%99.53

 10أنفاق بنظام الحفر والردم

2018

التقاطع 5

التقاطع 2

ً
ً
ً
سفليا و
ومعبرا
جسرا
تشمل  6معابر علوية و 30

التقرير السنوي

%99.81

التقدم المحرز في

%99.85

التقدم المحرز في

التقدم المحرز في
التقاطع 4

%99.68

التقدم المحرز في
التقاطع 13

%93.01
التقدم العام
(كما في  1يناير )2019
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التقدم المحرز في المشروع

الطريق السريع
>>>
2018-12-01

 7x7مسارات للطريق الرئيسي وطرق
الشاحنات
استكمال وفتح لطريق مرور × 7
 7مسارات للطريق الرئيسي وطرق
الشاحنات من المنخفض مع
العقد الثالث إلى المنخفض مع

العقد الرابع.

>>>
2018-12-30

 5X5مسارات للطريق الرئيسي
استكمال وفتح طريق مرور 5X5
مسارات للطريق الرئيسي من
التقاطع  4إلى التقاطع .1

البنايات
>>>
2018-10-09

>>>
2018-10-09

>>>
2018-10-09

>>>
2018-10-09

50

االنتهاء الكامل من التقاطع 2
وتشغيله

حقائق وأرقام

االنتهاء الكامل من التقاطع 3أ
وتشغيله

االنتهاء الكامل من التقاطع 4
وتشغيله مع جميع الحلقات
والساللم

2018

 9,307,023م3

من أعمال الردم.

1,874,120

م 3من تربة الطرق.

1,793,155

طن من الحصباء المخلوطة باإلسمنت.

1,847,657

طن من األسفلت.

 346,120م3

االنتهاء الكامل من التقاطع 12
وتشغيله مع جميع الحلقات
والساللم

التقرير السنوي

 6,533,927م3

من أعمال الحفر.

2,504

التقرير السنوي

2018

من الخرسانة الهيكلية والجاهزة.

عدد الموظفين والعمال العاملين في المشروع.
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مشروع إنشاء أقسام  CP01و C1
و  C2و C3

C1
C2

فازت كيو دي في سي بتنفيذ مشروع إنشاء أقسام ( CP01المكون من األقسام
 )C3-C2-C1في مدينة لوسيل ،والذي يتألف من إنشاء أعمال الطرق والخدمات
المرتبطة بها لثالث مناطق أعمال منفصلة هي  C1و  C2و  ،C3إذ يصل طول
تقريبا وفي المنطقة  C2إلى 450
الطريق في المنطقة  C1إلى  1,6كيلومتر
ً
ً
طوليا .كما يتضمن المشروع أيضا
مترا
مترا
ً
طوليا وفي المنطقة  C3إلى ً 550
ً
ً
تصميم وبناء  4محطات فرعية بطاقة تصل إلى  11كيلو فولت بالقرب من
منطقة العمل .C1

C3

الطريــق  A12بطــول
 1.6كــم
تقاطــع بطــول 450
طوليــا
متــرا
ً
ً
تقاطــع بطــول 550
طوليــا
متــرا
ً
ً

 4محطــات فرعيــة ( 11كيلــو
فو لــت )

مشروعا إلنشاء أقسام الطرق ،حيث يقع القسمان  C1و C2
يعد  CP01و  C1و  C2و C3
ً
في منطقة المارينا بمدينة لوسيل في أقصى جنوب المنطقة المخصصة للمشروع
التطويري ،بينما يقع القسم  C3في الجزء الجنوبي في منطقة فوكس هيلز بمدينة
لوسيل .ويمتد القسم  C1بمحاذاة منطقة المارينا ويتألف من الطريق  A12وتقاطعات
ّ
تمكن من الوصول إلى قطع األراضي
الطرق وتقسيمات الطرق المتعامدة التي
المجاورة .أما القسم  C2فيقع في الطرف الشمالي لمنطقة المارينا ويتألف من تقاطع
واحد.

العميل

ً
جزيئا لشركة لوسيل للتطوير العقاري.
في عام  2017تم تسليم المشروع

شركة لوسيل للتطوير

52

2017
جزئيا
تم التسليم
ً

العقاري

التقرير السنوي

2018
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مواقف سيارات تحت االرض بمدينة لوسيل
48

ً
متحركا
سلما
ً

60

ً
متحركا
ممرا
ً

ممر مكيف للمشاة

16

مصعدا
ً

 3محطات فرعية (بطاقة 11كيلو
فولت)

2240
موقف سيارات

1

مبنى أوريدو

تم تسليم موقف سيارات مارينا 3
وتشغيله
تم تسليم منطقة الحدائق

قامت شركة "كيو دي في سي" بتشييد وبناء  4مواقف سيارات في منطقة
المارينا بمدينة لوسيل الجديدة ،شمال الدوحة ،وهي المدينة التي سوف
ً
يوميا .وتعتبر مواقف السيارات
تستوعب  250.000نسمة وحوالي  400.000زائر
األربعة هي البنية التحتية األولى المكتملة في هذه المدينة الجديدة.
تتميز مواقف السيارات وأماكن االنتظار في مدينة لوسيل بأنها متاحة
حد سواء .وقد تم اختيار مواقع مواقف سيارات مدينة
للمقيمين والزوار على ٍ
لوسيل بعناية كما تم تزويدها بالمناظر الطبيعية الجميلة في األماكن التي
ً
أعدادا كبيرة من الزوار.
من المتوقع أن تستقبل

54
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يشمل المشروع ما يلي:
تصميم وبناء أربعة مواقف
سيارات تحت األرض ،يتكون
كل موقف من ثالثة طوابق.
يستوعب كل موقف 560
سيارة.

مكيف الهواء
تخصيص ممر
ّ
للمشاة 60 :مشاية متحركة ،و
ً
ً
ً
مصعدا.
متحركا ،و 16
سلما
48

أعمال تجميل في مواقف
السيارات تغطي مساحة حوالي
 50ألف متر مربع.

بناء (أعمال الهندسة المدنية)
أربع محطات فرعية.

 4مرائب سيارات يتكون كل
منها من ثالثة مستويات.

تخصيص اربعة مساحات لذوي
االحتياجات الخاصة في كل
طابق.
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مشروع حديقة الشيراتون
يتمثل مشروع حديقة الشيراتون من تصميم وبناء حديقة عامة كبيرة أمام
فندق الشيراتون ،وتقع في قلب الخليج الغربي ومنطقة األعمال الجديدة
في مدينة الدوحة ،ويمكن االستفادة منها في استضافة المناسبات
والفعاليات الخاصة مثل الحفالت الموسيقية والمهرجانات.

يشمل المشروع ما يلي:
إنشاء حديقة عامة مساحتها  7هكتارات تتميز بالمسطحات والنوافير المائية
والمزارع النباتية واألشجار والممرات المصنوعة من الجرانيت وغير ذلك .كما
تضم الحديقة كافة وسائل الراحة والترفيه مثل مناطق أللعاب األطفال والعديد
من المطاعم والمقاهي.
أربعة طوابق لموقف السيارات تحت األرض يتسع لحوالي  2,600سيارة.
إنشاء محطة كهرباء رئيسية بطاقة  66كيلو فولت و محطة كهرباء فرعية
بطاقة  11كيلو فولت.

1

محطة فرعية

[ 66كيلوفولت  11 /كيلوفولت]

7

هكتارات من

الحدائق

مواقف السيارات

تحت االرض ذات 4
مستويات

2600

موقف

سيارة

تم تسليم المشروع إلى
العميل في عام 2016
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محطة الضخ  70وخطوط الضخ
680.000

متر مكعب في

اليوم
غرفة شاشات

محطة ضخ ودفع

محطة ضخ ورفع
إدارة أنظمة الطاقة و التحكم

45

كلم أنابيب حديدية ذات

ثخانة قدرها  1600ملم

تم تسليم المشروع للعميل
في 2014

كونها أكبر مرفق ّ
ضخ مياه صرف صحي في منطقة الشرق األوسط بقدرات
حالية تبلغ  680,000متر مكعب في اليوم الواحد ،فقد قامت هيئة األشغال
العامة في عام  2009بترسية مشروع محطة الضح  70وأنابيب الضخ كمشروع
مشترك على تحالف شركات يضم كل من شركة "كيو دي في سي" و شركة
فينسي إلنشاء المشاريع العمالقة وشركة إنتربوز للمقاوالت ،وهما شركتان
تابعتان لمجموعة فينسي.
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يعتبر هذا المشروع التجربة األولى
والناجحة لكيو دي في سي في
المشاريع المشتركة وكذلك باعتباره
المهمة األولى في مجال معالجة
المياه داخل دولة قطر .وقد اشتمل
عقد المشروع المتكامل على تنفيذ
مهام تصميم وبناء واختبار وبدء
تشغيل غرفة الشاشات ومحطة
الضخ والرفع.
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باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم وضع أنابيب
حديدية قابلة للسحب ذات ثخانة
قدرها  1600ملم على مسافة  45كيلو
متر في العاصمة الدوحة كجزء من
المشروع.
في  7سبتمبر  2014استلمت هيئة
رسميا مرافق محطة
األشغال العامة
ً
الضخ  70التي تقع في شمال الدوحة.
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منتجع جزيرة دهلك – إريتريا
يعتبر هذا المشروع اول مشروع انجزته كيو دي في سي
خارج دولة قطر.

2

فيال بحمام سباحة

47

ً
منزال من طابق

واحد
حيث قامت كيو دي في سي بتصميم وبناء
المرافق التالية:

طرق وشبكة مرافق
ومساحات خضراء

فلتان بحمام سباحة
ً
منزال من طابق واحد
47

1

نادي اجتماعي

نادي اجتماعي

مقر إقامة للعاملين ومطبخ ومغسلة
طرق وشبكة مرافق ومساحات خضراء

1

مهبط طائرات مروحية ورصيف قوارب

مبهط طائرات

مروحية

محطة تحلية للمياه
مجمع العمال
تنظيم وإدارة
َّ

1

رصيف قوارب

محطة تحلية مياه

2011
تاريخ االنتهاء من المشروع
تم تمديد عقد خدمة إدارة مرافق
المشروع حتى يوليو 2019
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البيانات المالية
64
66
67

62

62

بيان المركز المالي الموحد
البيان الموحد لألرباح والخسائر
البيان الموحد للتدفق النقدي

التقرير السنوي

2018

التقرير السنوي

2018

63

بيان المركز المالي الموحد

بيان المركز المالي الموحد

بتاريخ  31ديسمبر 2018
(باأللف ريال قطري)

بتاريخ  31ديسمبر 2018
(باأللف ريال قطري)

الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
2018
إجمالي المبلغ

اإلهالك المتراكم

صافي المبلغ

صافي المبلغ

الموجودات غير المتداولة
العقارات والمعدات والموجودات غير
الملموسة

526,025

االستقطاعات المحتجزة

123,642

123,642

االستثمارات في المشاريع المشتركة

-

0

1,287

الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي
الباطن

-

0

86,854

إجمالي الموجودات غير المتداولة

649,667

284,821

464,204

364,847

364,847

2018

2017

161,179

272,268
103,795

2017

حقوق الملكية
رأس المال المساهم

77,000

77,000

77,000

االحتياطي القانوني

38,500

38,500

38,500

األرباح المحتجزة

119,057

119,057

103,049

إجمالي حقوق الملكية

234,557

234,557

218,549

-

المطلوبات غير المتداولة
الدفعات المقدمة من العمالء

640,835

640,835

835,166

االستقطاعات مستحقة الدفع

57,480

57,480

49,065

التمويل والقروض

52,333

52,333

220,667

المخزون

28,856

28,856

20,178

الدفعات المقدمة للموردين ومقاولي
الباطن

مخصصات ضمان العقود

23,144

23,144

20,614

118,928

118,928

119,995

مزايا نهاية الخدمة للموظفين

48,289

48,289

49,360

االستقطاعات المحتجزة

3,378

3,378

16,918

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

822,081

822,081

1,174,872

عقود الموجودات\ إجمالي المبالغ
المستحقة من العمالء

2,359,812

2,359,812

1,913,408

المطلوبات المتداولة

المستحقات من األطراف المتعلقة

304,096

304,096

172,974

الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة

308,704

308,704

321,552

النقد والنقد المعادل

247,867

247,867

576,513

الموجودات المصنفة كموجودات
محتفظ بها للبيع

1,692

1,692

19,723-

إجمالي الموجودات المتداولة

3,373,333

-

3,373,333

3,161,261

إجمالي الموجودات

4,023,000

364,847

3,658,154

3,625,465

الموجودات المتداولة
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االستقطاعات مستحقة الدفع

176,343

176,343

108,755

الذمم الدائنة والمستحقات

1,629,931

1,629,931

1,549,372

التمويل والقروض

138,000

138,000

253,281

مستحقات األطراف المتعلقة

647,357

647,357

299,019

مخصصات ضمان العقود

6,317

6,317

6,541

مطلوبات ضريبة الدخل

2,471

2,471

2,045

مطلوبات مرتبطة مباشرة
بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها
للبيع

1,079

1,079

13,031

إجمالي المطلوبات المتداولة

2,601,516

2,601,516

2,232,044

إجمالي المطلوبات

3,423,597

3,423,597

3,406,916

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 3,658,154

3,658,154

3,625,465
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البيان الموحد
للتدفق النقدي

البيان الموحد
لألرباح والخسائر
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(باأللف ريال قطري)

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
(باأللف ريال قطري)

2018

2017

3,575,116

3,182,522

15,247

-

-

273,428

)(3,323,245

)(3,245,177

إجمالي األرباح

267,118

210,772

صافي اإليرادات األخرى

123,392

93,650

-

652

)(353,046

)(255,653

)(18,469

)(26,848

خسارة السنة من العمليات المتوقفة

)(2,986

)(7,245

صافي األرباح قبل الضرائب

16,008

15,328

رسوم ضريبة الدخل

)(2,471

)(2,045

2,471

2,045

16,008

15,328

إيرادات العقود
إيرادات الخدمات
إيرادات إضافية من العقود األخرى
التكلفة المباشرة

حصة النتائج في المشاريع المشتركة
لمصروفات العامة واإلدارية
مصروفات التمويل

ضريبة الدخل واجبة السداد من الشريك األجنبي

صافي األرباح للسنة

66

2018

التقرير السنوي

2018

2017

صافي األرباح للسنة

16,008

15,328

اإلهالك و استهالك األصول غير الملموسة

69,627

114,418

خسارة ( /ربح) بيع العقارات والمعدات و األصول غير الملموسة

)(10,068

20,935

حصة النتائج في المشاريع المشتركة

-

)(652

مخصصات بدل الخسارة

79,032

-

مخصصات المواد بطيئة االستهالك

)(2,518

)(2,432

مخصصات ضمان العقود

2,306

11,831

مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفين

15,091

15,544

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

169,478

174,972

التغيرات في رأس المال العامل

)(267,059

248,477

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /الناتجة من األنشطة التشغيلية )(97,581

423,449

شراء العقارات والمعدات و األصول غير الملموسة

)(4,260

)(37,358

متحصالت من استبعاد الممتلكات والمعدات

55,791

13,380

صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) أنشطة
االستثمار

51,531

)(23,978

إيرادات التمويل والقروض

-

309,648

دفعات سداد التمويل والقروض

)(283,614

)(463,049

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)(283,614

)(153,401

صافي (تناقص)  /زيادة النقد والنقد المعادل

)(329,664

246,070

النقد والبنود المماثلة للنقد  -في بداية العام

577,565

331,495

النقد والبنود المماثلة للنقد  -في نهاية العام

247,901

577,565
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