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(تستثىن العمالة)

أرقام هامة

النسبة بني الذكور واإلناث
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0.35
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78%

22%
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

22

كلمة الرئيس التنفيذي

تعترب كيو دي يف يس رشكة مساهمة قطرية خـــــــــــاصة
تتمثل رؤيتها يف تأسيس رشكة إنشـــاءات محلية رابحة
ومزدهرة تحظى بسمعة مرموقة على الصعيد الدويل
وترتكز على تقديم أفضل الخدمــــــــــــــــات ذات القيمة
والجودة املتمزية لعمالئها.

وقد تأسست الرشكة بموجب قوانني دولـــــــة
قطر منذ أبريل لعام  ،2007وذلك من خالل
الرشاكة بني كل من :رشكة الديـــــار القطر يــــة
صاحبة الريادة العامليــــــة يف مجـــــال التنميـــــة
العقارية املستدامـــــــــــة بنسبة  51%ورشكـــــة
فينيس إلنشاء املشار يـــــع العمالقــــــــة بنسبة
 ، 49%واليت تعد إحدى رشكــــات الهندســــــة
املدنية الرائدة يف العامل يف تصميـــــــــــــــم وبنـــــــاء
وتسليم املباين والهياكل الهندسية وتمـــــــارس
نشاطها حالياً يف 40دولة على مستوى العامل.
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نطـاق عملنـــا

أعمــال املقاوالت العامة والبناء  ،وتقديم الخدمــــــات
اإلضافية املتعلقة بالتصاميم واملشاريع الكبرية يف قطر
أو يف الخارج  ،سواء كانت عامة أو خاصة

51%
رشكة الديار القطرية
لإلستثمار العقاري
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أرقام هامة

وقد أثمر التعــــــــــــاون بني هاتني الرشكتيـــــــــن
الرائدتني يف صنـــــــــــــاعة االنشـــــاءات اىل تعزيز
الرشاكة الف ّعالة بينهما إلنشــــــــــــــاء رشكة “كيو
دي يف يس” ،واليت تأسست بهدف اإلرتقــــــــاء
بمستوى الخدمــــات الهندسية واإلنشائيــــــــــة
ً
عالوة
ملشاريـــــــــع التنمية العقارية الضخمــــة ،
على جذب واستقطاب املوارد املحلية والدولية.

49%
رشكة فينيس إلنشاء
املشاريع العمالقــــة

9

10

رسالــــــــة
الرشك ــة

رؤيـــــــة
الرشك ــة

تدير كيو دي يف يس نموذج أعمال مستدام منظم بشكل
جيد مع ثقافة عالية يف األداء ،وتعمل على تصميم وبنـــاء
وتشغيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية يف قطر بطريقة
مثالية ،حيث تسهم يف بعض املشاريع الدولية البـــــــــــارزة.
تسعــى كيو دي يف يس اىل تطوير رشكة إنشاءات محليـــــة
مربحة ذات قيمة  ،تستند اىل الخربة واملكانـــــة الدوليـــــــة،
وتبين عالقــــات طويلة األمــــد مع األطراف املهتمة بهــــــــا ،
وتوفر أعلى مستوى من الرضا لدى عمالئها وموظفيها.

تطمح كيو دي يف يس إىل أن تكــون
دائماً رشيكاً مختاراً وقائداً
ً
مسؤوال
يراعــــــي األهــــــــــــداف االقتصاديــــــة
واالجتماعيــــــة والبرشيـــــة والبيئيـــة
تجاه رؤية قطـــــــــر الوطنية .2030

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

الرسالة

الرؤية

القيم

االسرتاتيجية
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هوية كيو دي يف يس

ونؤمن بان مشاركة تجاربنا وتعزيز
اوجه التآزر مع املجتمـــــــــــع املحلـــــي
وشبكة األعمـــــــال يعد أمراً أساسياً
لتوليد قيمة متمزية طويلة األمـــــــد
لعمالئنـــــــــــــا واالعرتاف بنا كرشكــــــة
متمزية يف قطـــــــــــر.

املبادئ

11
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قيــــــــــم
الرشك ــة

6
.1
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املسؤولية
االجتماعية

من خالل ثقافة "السالمة ً
أوال"  ،نتخذ كل
خطوة ممكنة لضمـــان صحة وسالمة كل
فرد يف مواقع عملنــــــــا وتقليل تأثرينا على
البيئة .إننا ندرك املسؤولية االجتماعيـــــــــــة
لرشكتنا ومقتنعون بأن تطويـــــــــــر الخربات
املحلية من خالل تطبيق سياســــة التقطري
سيخـــدم رشكتنـــا ويســــــــاعد على التنمية
املستدامة يف دولة قطــــــر.

.3

التمزي
ترتكز الرشكة
على ستة ق ّيم
أساسية وهي :

.2

تقدير
املوظف
من خالل ثقافة الرعاية واالهتمام ،قمنــــــــا
بتهيئة الظروف اليت تمكن املوظــــــــــــف من
التعبري عن موهبته وتحقيق إمكاناته .نحن
نقدر موظفينا ونشجع تطورهم ونكافئهم
على أدائهم الجيد .ويف املقابـــــــــــــل ،يكرس
موظفونا جهودهم إلنجاح مشاريعنـــــــــــــا.

املشاريع أولويتنــــــــا  ،ويسعى موظفوناـ إىل
التحسني املستمر واالبتكار من أجل تقديم
األفضل لعمالئنـــا واملستخدمني النهائيني.
حيث نعمل ً
معا على تحسني األداء العام
من خالل نهج عمليات رشكتنـــــــــــــا واإلدارة
املختصة باملخاطر والفرص ،اىل جانب ثقافة
الجودة املشرتكة لدينا يف "األداء الصحيـــــــح
من املرة األوىل".

.5

املساءلة
نشجع الجميع يف مؤسستنا على العمـــل
كفريق واحد والتعاون فيما بينهم وتحمل
مسؤولية أفعالهم .ومن أجل ذلكّ ،
نوفر
ملوظفينا االستقاللية والوسائل الالزمة ألداء
مهامهم ،فنحن مسؤولون عن العمــــــــــــل
كفريق واحـــــــــد وكأفراد ،بنا ًء على مستوى
مسؤوليتنــــــــــــــا.

.4

الزناهة
نفعل "ما هو صواب" ونفعــل "ما نقـــــول
إننا سنفعله" .فاملوظفون هم ثروة رشكتنــا
وتنوعهم يقود نجاحنــا .إذ يجب عليهم أن
يلزتموا أخالقيـــــــــا ،ويترصفون بشفافيــــــــة،
ويحرتمـــــــــــون حقوق اإلنســـــــــان ويهتمون
برفاهية املوظف .إننا نشجع تكافؤ الفرص،
ونتحلـــــــــــــى بالصدق يف جميـــــــع الجوانب
ونعامــــل النـــــاس باحرتام واعزتاز.

.6

الرتكزي على العميل
من خالل االستماع ألصحـــــــــاب املصلحــــة،
نتفهم احتياجـــــــــــات العميل وتوقعــــــــــــــاته
ونتطلع باستمرار إىل تحقيق رضاه أثنــــــــــــاء
تسليـــــــــم املرشوع .حيث ُنشغل معرفتــــــنا
وخربتنا التكنولوجية إلنشاء حلول مصممة
ً
خصيصا لتلبية االحتياجـــات املحددة للغاية
لكل مرشوع.
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اسرتاتيجية
الرشكـ ــة

قيـــم
الرشك ــة

تشكيل فريق عمل من الخرباء ذوي مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عاليـ ـ ـ ـ ــة وقدرات
َ
تمكنهم من تقديم الخدمـ ـ ـ ـ ــات ذات الجودة العالية
تنافسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إلرض ـ ـ ـ ـ ــاء عمالئنا واملساهمة يف تطوير دولة قطر.

يتلخص النه ـ ـ ــج الذي تتبناه الرشكة يف أعمالها على أربع ـ ـ ـ ـ ــة مبادئ
تحكم ترصف ـ ــاتها وتكون بمثابة رابط موح ـ ــد مشرتك يف عملياتهـ ــا،
و هـ ـ ــي:

•السعي الحثيث لتقديـــــــــم نموذج
يقتدى به يف مجال عملنا كمقاول
وصــــــــاحب عمل.
•العمل بشغف على تعزيز اقتصـادنا
املحلي من خالل توسيع أعمــــالنا يف
دولة قطر واملساهمة يف استقطــاب
مدخـــــــالت املوارد املحليـــــــــــة وجذب
املوردين والرشكاء الدوليني املؤهلني.

•البقاء باستمرار يف طليعة التكنولوجيا
لضمــــــــــان بقائنا يف املقدمة.
•دعم التنمية املستدامـــــــــة يف قطــــــر
بشكل كبري فرشكتنــــــــــــــا مسؤولــــــــة
اجتماعيـــــــــــــــاً وملزتمة بالقضايــــــــــــا
االجتماعيـــــــة واملجتمعات املحليــة.
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العمـل
معــــــــــــــــــاً

تحمل
املسؤولية
اإلجتماعية

النجاح
معــــــــــــــــــاً

السعــــــــي
لتقديم قدوة
ُيحتذى بها
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مجل ـ ــس اإلدارة

اللجنـ ـ ــة التنفيذية
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الســيد /وليد الســعدي
رئيــس مجلــس اإلدارة

الســيد /باتر يــك قدري
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

الســيد /روبريتو ســر يجي
الرئيــس التنفيــذي

الشــيخة عذبــة ثامــر ال ثاين
مستشــار الرئيــس التنفيــذي
 /رئيــس تطويــر األعمــال

الســيد /فيليــب تافرنــي
عضو

الســيد /وليــد كلداري
عضو

الســيد /الكســندر امربوســيين
املديــر التنفيــذي للمشــار يع املحليــة

الســيد /عمــر وحيد
مديــر الشــؤون املالية

الســيد /دمحم املري
عضو

الســيد /جــان جــاك فافر يت
عضو

الســيد /نيكــوالس ابيل
مديــر قســم الجــودة والصحة
والســامة والبيئــة

الســيد  /هانــس مييــان
مديــر املــوارد البرش ية

الســيد /اقناســيو اوسور يو
مديــر الشــؤون القانونية

الســيد /ديــرك مانديل
املديــر الفين

الســيد /طــوين طنوس
أمــن رس مجلــس اإلدارة

كيو دي يف يس | التقرير الســـــــنوي | 2020

إدارة كيو دي يف يس
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أصحاب املصلحة األعزاء،
تفخر رشكة كيو دي يف يس منذ نشأتها
يف عـــام  ،2007بإنجازهــــا العديد من
املشاريع بنجــــــاح .إذ يكمن هدفنـــا يف
استكمال جميع املشاريـــــــــع يف الوقت
املحدد مع تجنب أي تنـــــــــــــازالت فيما
يخص الجودة ،مع رضـــــــا العمــــــــــــالء
باعتبـــــاره املبدأ األكرث أهميــــة.
يقال إن نقـــــــــــــــــاط القوة الحقيقيــــــــــــة
للمؤسســــــــــة تقاس بشكل أفضـــــل يف
األوقات الصعبة ،فكان عـــــــــــــام 2020
عاماً صعباً واجهنا فيه جائحة كورونـــــــــا
( .)COVID-19أما بالنسبة لرشكة كيو

دي يف يس  ،فقد تمزي العـــــــام بأ كرث من
مجرد كونه عاماً للوباء ،حيث استمــــرت
عملياتنا بسالسة على الرغم من القيود
اليت واجهناها والتدابري اليت اتخذناهـــــا
لضمان قدرتنا على العمل بأمــــــان.
يف عام  2020وضعت كيو دي يف يس
أهدافاً جديدة بعني اإلعتبــــــــــــــار .نحن
ملزتمون بتطوير رشكة إنشاءات محلية
مربحة ذات قيمــــة وملهمـــــــة تأسست
على أســــــاس الخربة واملكانة الدوليــــــة،
والحفاظ على عالقة طويـلـــــــــــة األمـــــــد
مع األطراف املهتمـــــــة بنا وتوفري أعلـــــى

مستوى من الرضا لعمالئنا وموظفينا.
كان عام ً 2020
عاما آخر من الخسارة،
فكان انخفاض اإليرادات مقارنة بالعام
السابق بسبب اكتمال معظم املشاريع
بينما بدأت املشـــــــــــــــــــــاريع املوكلة حديثاً
للرشكة يف الربع األخري من عام .2020
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كلمــــة رئيس
مجلس اإلدارة

وألن الصحـــــــة والسالمـــــــة والجـــــــــودة
والبيئـــــــــــــة تأتــــــــــــي على رأس جـــــــدول
أعمالنـــــا ،فقـــد حصلنــــا للمــــرة األولــــى
على شهادة  ISO 45001القياسيـــــــــة
الدولية إلدارة الصحــــــة والسالمــــة.

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

رئيس مجلس اإلدارة

السيد /وليد السعدي

وأعلنت الرشكة عن طموحهـــــــــــا البييئ
الجديد  2030وبصدد اتخاذ إجــراءات
ملواجهة التحديات البيئية لتكون قـــــــوة
دافعة يف التحـــــــول البييئ لإلنشـــــاءات
والبنيــــة التحتيـــة والتنقـــل استجابــــة
للحاجة امللحة يف التصدي لتغري املناخ.

ستبذل رشكــــــة كيو دي يف يس
قصارى جهدهــــــــــــا لضمـــــــان
مستقبل أفضل لقطاع البناء.

ونيابة عن مجلس اإلدارة ،نو ّد أن نعرب
عن امتناننــــــا ملوظفينـــــــــا الذين يعملون
بإجتهــــاد إلكمــــــــال متطلبــــــــات العميل
على أفضل وجه وإكمــال املشاريــــــع يف
الوقت املحدد .كمــــــا نو ّد توجيه الشكـــر
لفريق اإلدارة يف الرشكة على تعاونهـــــــم
وتفانيهم يف ارساء قواعد أساسنا املتني.
كما نشكر أصحاب املصلحــــــة لدينا على
دعمهـــــم وثقتهــــم.

19

20

لقد كان عام  2020تحديا كبريا لقطاع
البناء واالقتصاد بشكل عـــــــــــام .حيث
ساهمــــــــت عدة عوامـــــــــــل يف حدوث
تباطؤ يف سوق العمل ،وأهمها جائحة
كورونـــا ( ،)COVID-19والحصـــــــــــــــار
املستمر إىل جانــــــب حرب النفــــط اليت
أدت إىل خفض سعر الربميـــل ،وبالتايل
التكيف التنازلــــي الرضوري لحكومـــــــــة
قطر الذي أثّر علــى مختلف القطاعات.
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الرئيس التنفيذي

السيد /روبريتو سرت يجي

وبالنظر إىل ما سبق ،واصلت رشكــــــــــة
كيو دي يف يس تنفيذ التدابيــــــــــــــــــر اليت
ينطوي عليها خفض التكاليـــــــــف واليت
أثرت يف الغالب على املوظفني بجانـــــب
تعزيــــــز اإلجراءات الرامية إىل استـــــــرداد

املستحقــــــــــات من أصحــــــاب العمل.
وعلى الرغم من ذلك ،كان عــــــــــــــــــــام
 2020عاما حققت فيه الرشكة بعض
اإلنجازات الهامة :فقد تم توقيع عقــــد
مرشوع املرحلة ( )Cمن قاعدة الدوحة
الجوية مع قوات الجيش القطــــري إىل
جانب العقد املوقع مع رشكة ليونـــاردو
لتوفري حظائر الطائرات وبنـــــــــــاء البنية
التحتية للمروحيـــــــات.
وقد رشع مرشوع مرتو الدوحة :الخــط
األحمر الجنويب الستكمــــــــال  20من
أصل  32قسمــــــــــــا تتعلق بفتــــــــــــــرة
الضمـــــــــان يف حني تمكنت رشكــــــــــــة
الريـل القطريــــــــة مع املُشغــــــل"ار كيه
إتش قطــــــــــارات" من توفري خدمــــــة

تم توقيع عقــد مرشوع املرحلــــــة
( )Cمن قاعدة الدوحة الجويــــة
مع قوات الجيش القطــــــري إىل
جانب العقــــــــــد املوقــــــــــــــــــــع مع
رشكـــــــــة ليوناردو لتوفري حظــــائر
الطائــــــــــــــــــرات وبنــــــاء البنيـــــــــــة
التحتية للمروحيــــــات.

الركـاب ،على الرغم من انخفاض السعة
بسبب تدابري التحكـم املتعلقـــة بجائحـــة
كورونــــا ( .)COVID-19وقد استأنـــــف
مرشوع " الطريق املداري الجديــد" ،بعد
التسويـــة مع هيئة االشغال العـــــــــامة ،
األعمـــــال وبدأ العمل به ،وحقق التقدم
املطلوب إلعـادة إرساء املستوى الصحيح
من الـثقة تجــــاه صاحب العمــــــــل .ويف
الوقـــت الذي فتحت فيه شبكة الطرق،
فإن ما تبقى من األعمـــــــــال يتكون من
إكمال  120كم من خط ميـــــاه الرصف
الصحي املعالجة و 46خطاً من األنفـاق
الصغرية ،وشبكة املرافق ،وبناء امللحقات
والعمــل جنبـــــــا إىل جنب مع االختبـــــــار
والتشغيـــل وإغالق الوثائق ذات الصلة.
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كلمـــة الرئيس
التنفيـــــذي

كان عام  2020عاماً لإلنجاز لفريـــــــــــــق
مرشوع لوسيـــــــــل للسكـــــــك الحديدية
الخفيــــــــــــة ،حيث تم تحقيق تكامـــــــــــــل
أنظمة املرحلـــــــــة  2C2بنجــــــــــــــــاح ،وتم
االنتهــــــــــــاء من التشغيــــل التجرييب من
قبل املُشغل "ار كيه إتش قطـــــــــــــــارات"
بدون أي اعرتاض من السلطـــــــــــــــــــــات
املعنية ،وكلهـــا أدت إىل الحصـــــــــول على
شهـــــــــــــــــادة املرحلــــــــــــة  2C2اليت تمثل
غالبيــــــــــــــــــة الشبكة .ومع املرحلة ،2C2
أخذت رشكة الريــــــل القطريـــــــــــــة كذلك
محطة القطيفية لتوفري اتصال مع مرتو
الدوحــــــــة "الخط األحمــــر الجنويب" من
خالل تلك املحطـــــــــــــة صعودا إىل مدينة
لوسيــــل .ومل يتسن تحقيق املرحلة 2C3
واستـــــــالم الشهـــــــادة على الرغـــــــم من
جهود فريق مرشوع لوسيــــل للسكــــــك
الحديدية الخفيفــــــــة ،بسبب عوامــــــــــل
خارجيــــــــــة ،مع تحويـــــل انجـــــــاز الهدف
إىل منتصف عام .2021
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أظهر عـــام  2020أن كيو دي يف يس تتمتع بمرونـة عاليـــــــــة
من خالل التكيف بكفــاءة عالية مع األزمـات ذات الطبيعـــــة
املختلفة .وأظهرت مدى استجابتهــــــــــا وسعــــــــــــة تفكريهـــــــــا
وتفانيها ،حيث عدلت أساليـــــــــب العمل ملراعــــــــــــاة قواعـــــــد
الصحـــــــــــــــــة والسالمـــــــــــة الجديــــدة ،والحفـــــــــــــــاظ علـــى
استمـــــــرار مشاريعهـــــــا.
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ويف هذا الصدد ،أ كدت الرشكـــــة الزتامهــا بالعمـــــــل حرصيــا
مع مزودي القـــــــــــــوى العاملـــــــة واملقاوليــــــــن من الباطــــــــن
والرشكـــــاء الذين يحرتمون قانون العمل القطري ،ويلزتمون
بالتوصل إىل االمتثال الكامل ملعايري مؤسسة قطــــر .وتاكيداً
على هذا الجهـــــد ،حققنــا يف عام  2020تدقيق  100٪من
مساكن العمل الخاصة باملقاولني من الباطـــــــن و 80٪من
حقوق العمــــــال.

كما شهد ختام عام  2020بعض املالحظـــــــــات اإليجابية،
منها رفع الحصـــــــــار عن قطــــــــر ،وارتفاع سعر النفـــــط إىل
مستوى يشبه ما قبل الحرب على النفط ،وبدأت حمالت
التطعيــــم ضد  COVID-19بجهد مسيطر عليه من قبل
ِ
دولة قطر .وكل ما ذكر اعاله قد ال يوفر تخفيفا فوريــــــــا أو
صعوداً
ً
مفاجئا لالقتصـــــــــــاد ولقطاع البناء ولكنه سيوفـــر
االساس يف عام  2021وما بعده حىت يأيت االنتعاش تباعاً.
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بهذا الصدد ،وبصفيت الرئيس التنفيــــــــذي ،أؤكد االلتــــــــــزام
الشخيص بالسعــــــي لتحقيــــــــق نمو رشكــــــة كيو دي يف يس
ضمن املعايري والتوجيهات اليت وضعها مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بمعايري املسؤوليــــــة االجتماعيـــــة للرشكــــات والصحة
والسالمة والبيئة والجودة من أجل خدمة مصالح عمالئنا
وموظفينـــــــــا واملجتمــــــــع يف دولة قطـــــــــــر على أفضل وجه
بشكل عــــــــام.
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يف عـام  ،2020أصدرت كيو دي يف يس الطمـــوح البيئــــي
الجديد لعام  2030للحد من تأثري نشاطهــــا على البيئة.
ويف هذا الصدد ،صدرت خطة عمل يف سبتمرب ،وهو أول
يوم للبيئة يف جميع مشــــاريعها ،وذلك لزيادة الوعـــــــــــــــــي
بهذا املوضـــــــوع.

باإلضافة إىل ذلك ،حقق مرشوع لوسيـــــــــــــــل للسكـــــك
الحديديـــــة الخفيفة متطلبات شهادة  GSASللتصميــم
والبناء بنجـــــــــاح ،محققا تصنيف  STAR 2لإلدارة ومركز
التحكم التشغيلــــــي.

شهد عام  2020نهايــــــــــة برنامج الرشكــــة
الحتباس الكربون ،وعلى مدى السنــــوات
الخمس املاضيــــــــة ،عوضت رشكة كيـــــــــــــو
دي يف يس أ كثـــــــــــر من  44000طن من
انبعاثـــــــات ثاين أ كسيد الكربون الناتجــــــــة
عن أنشطــة البنــــــاء ،من خالل األبحــــــاث
وبالتعـــــــاون مع جامعة قطــــــــــــر ،لتطويـــر
تقنيات تعتمد على الطحالـــــب إلحتجــــــاز
الكربون وإنتاج املنتجـــــات املستدامــــة اليت
تعزز عزل ثانـــي أ كسيـــــــد الكربــــــــــــون على
املدى الطويـــــــــــــــل.
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التنميـــــــــة
املستدامــــــة
31

نظام اإلدارة املتكامل
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املسؤولية االجتماعية للرشكة
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"ترصف بمسؤولية،
وفكر يف االستدامة"

تعمل كيو دي يف بشغف إلرضاء عمالئها وضمان مستقبلها على املدى الطويـــــــل.
تعين التنمية املستدامة بالنسبة لكيو دي يف يس ،تلبية احتياجات األجيال الحالية
دون تعريض قدرة األجيال املستقبلية للخطر .وبعبارة أخرى ،حياة أفضل للجميع،
اآلن وألجيال املستقبل.
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تقدم اسرتاتيجية التنمية املستدامـــــــــــــــــة يف كيو دي يف يس رؤية لدمج األهـــــداف
اآلنية بالطويلة األمد ،والنشاط املحلي بالعاملي ،وتعىن بالقضايــــــــــــا االجتماعيــــــــة
واالقتصادية والبيئية.
لـم يكن عـــــــــــــــــــام  2020تحديـــــــــــا فحسب ،بل كان أيضا عاما مجزيــــــــــــا فيما
يتعلق باالستدامــــــــــة.
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تقدم هي أداة للتقييم الذايت للتنمية املستدامة تعتمد على بيان
رشكة فينيس ً
"معا".
يتم استخدام األداة بهدف تقييم أداء رشكة كيـــو دي يف يس
ً
ً
متعلقا بالجوانب االجتماعية واملجتمعيـــــــــة
موضوعا
يف 16
والبيئية .استخدمت كيو دي يف يس هذه التقنية منذ عـــــام
 ، 2014إلدارة التوجيه الداخلي نحو التحسيـــن املستمـــــــــر
 ،حيث يتم تعزيز بعض املتطلبـــــات للتكييف مع السيـــــــــاق
املحلي مثـــل" :رعاية العمـال والسالمــــــة وحقوق اإلنســان"

النتائــــــج

يتضمن الوصــــــــــــــول إىل املستوى األعلــــى ( ، )4التحقق من
املستويات السابقة والتحقق من املستوى يشمل :الوصـــــــول
إىل جميــــــــــــــــــــــــع املعايري املدرجة يف نفس املستوى .الوصـــــــول
للمستوى األول يعين " اإلمتثال للوائح املحلية"  ،أما املستوى
الثاين فيعين " اإلمتثال للمعايــــــــــــر الدولية"  ،بينما املستـــــوى
الثالث يعين " أن أهداف الرشكة قد تحققت"  ،واملستـــــــــــوى
الرابع يتمثل " بتحقيق أفضل املمارســـــــات الدولية".

من

2.8
2019

إىل

3.2
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تقدم

2020

 0.4 +نقطة تقدم
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86%
يف عام  2020تم االنتهاء من

تم تقسيـــــــــم نهج التنميــــة
املستدامة إىل  3أقســـــــــــــام
وهي :نظام اإلدارة املتكامل
واملسؤوليــــــــــة االجتماعيـــــة
للرشكـــــــــات وآداب املهنــــــة.

من خطة العمل

بعد التقييم الذايت  ،يتم تحديد خطة عمل
وإبالغها لجميع املوظفني ومن ثم تنفيذها
ومراقبتها لتمكيننا من التحسني املستمر
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نظ ــام إدارة.1
متكام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
تعد الجودة والصحة والسالمـــــــة والبيئة ذات أهمية قصوى لرشكتنـــــــــا

نحن يف كيو دي يف يس ملزتمون بإدارة أعمالنــــــــا بطريقة
 باإلضافة إىل إجراءات الجودة.أخالقية ومستدامة وآمنة
.ونسعى باجتهاد اىل التحسني املستمر ألدائنا

Certificat

كما تظهر النتائج التحسني املستمر لنظام إدارة الرشكة حيث
أعدت اإلدارة خطة عمل وأصدرتها على الفور من أجل إغالق
 ويجري رصد التقدم املحرز كل شهـــــر،نتائج تدقيق الحسابات
.خالل اجتمـــــاع اللجنـــــة التنفيذيـــــة

Page 1 / 1

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

تسمح هذه املعاييـــــــــر لـ كيو دي يف يس بمعالجة تحديــــــــــات
 والسعــــــــي من أجل، الجودة والصحة والسالمــــــــــة والبيئة
التحسني املستمر وبناء استجابـــات فعالــــــــة يف اسرتاتيجيات
.اإلدارة الديناميكيــــــة
تقوم رشكة كيو دي يف يس بتنفيذ برنــــــــــامج تدقيـــــــق داخلــــــــي
،وخارجي متعمق يتم وفقاً له تدقيق جميع العمليات التجارية
. بشكل متكــــرر،سواء يف مواقع البناء أو يف مكاتب الرشكة

QDVC
pour les activités suivantes :
for the following activities:

TRAVAUX D'ENTREPRISE GÉNÉRALE ET DE CONSTRUCTION, FOURNITURE DE SERVICES AUXILIAIRES LIÉS
AUX GRANDS PROJETS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION (PUBLICS OU PRIVÉS).
GENERAL CONTRACTING AND CONSTRUCTION WORKS, PROVISION OF ANCILLARY SERVICES RELATED TO
LARGE DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECTS, EITHER PUBLIC OR PRIVATE.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

The Gate Mall, Tower 4, Floor 16, Al Dafna Area, P.O. Box 19389, DOHA, STATE OF QATAR QA
Le détail des activités et sites certifiés par norme est mentionné sur les certificats suivants :
The description of certified activities and locations per standard is mentioned on the following certificates:

•أنظمـــــــة إدارة الجـــــــــــودة
ISO 9001 v2015

Certificat ISO 9001 : 2015 n° 36010
Certificat ISO 14001 : 2015 n° 36147
Certificat ISO 45001 :: 2018 n° 52329
Certificats ISO 9001 et ISO 14001 délivrés sous accréditation n° 4-0001
Certificates ISO 9001 and ISO 14001 issued under accreditation n°4-0001
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)
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، " "نقطة قـــــــــوية44  أثار تدقيق الحسابات،2020 ويف عام
 حالة0  و،" "نقاط لإلهتمام5  و،" "فرصة للتحسني19 و
""عدم مطـــــــابقة

تم اعتماد نظــام اإلدارة املتكامــــل للرشكــــة يف
 من2009 القطاعات الثالثة الرائدة منذ عام
 وهي هيئة اعتمـــاد دوليـــة،”AFNOR ”قبل
 تمت مكافــــأة،2018  يف ديسمبــــر.معروفــة
،جهودنا الحثيثة من خــــالل تجديد الشهـــادة
ً
:وفقا للمعايري التاليــــــــــة

2020-12-31

Jusqu'au
Until

2021-12-06

SignatureFournisseur

Julien NIZRI

Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seuls les certificats électroniques, consultables sur www.afnor.org, font foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificates only,
available at www.afnor.org, attest in real-time that the company is certified. Les accréditations détenues par AFNOR Certification et ses filiales sont disponibles
sur www.cofrac.fr. – Information on the accreditations held by AFNOR Certification and its subsidiaries is available at www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée - AFAQ is a registered trademark. CERTI F 1313.4. 07-2020.

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat

•أنظمـــــة اإلدارة البيئيـــــــــــة
ISO 14001 v2015
• أنظمة إدارة الصحة والسالمة
ISO 45001 v2018
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65%

N° 2009/36149.7
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نقاط ق ّوة

Certificate

شهادة املعايري
:الدوليـــــــــــــــــة

لضمان تسليم مشاريعنــــــــا يف الوقت املحدد وتحقيق رضـــــــا
عمالئنـــــــــــا واملستخدمني النهائيني ،وهذا يعين أننا نركز بشدة
على ضمان ومراقبة الجودة يف جميــع مراحـــــــل مشاريعنــــــــا.
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 1.1الج ـ ـ ــودة
التفكري املرتكز على املخاطر

تستمر رشكة كيو دي يف يس يف بناء بيئة عالية الجـــودة ،حيث
ان “األداء الصحيح من املرة األوىل” يعترب مهارة طبيعيـــــــــة.

نسعى جاهدين لتحسني نظام اإلدارة لدينا بشكل مستمر من خالل الرتكزي على ما يلي:

مراجعـــات اإلدارة
لضمان استمــــــــــــــــرار مالءمة وكفاية وفعاليـــــة نظـــــــــــــــــــــــام
اإلدارة املتكاملــــــــــــــة.
يف عام  ،2020تم إجراء تدقيق إداري لجميـــــع مشاريــــــــــــــع
الرشكة ،لضمان استمرار مالءمة وكفاية وفعالية نظام اإلدارة
املتكاملة ،واستخدمت مخرجــــــــــات االجتماع لتدقيــــــق إدارة

الرشكة اليت تمت يف نوفمرب .وعلى مستوى الرشكة ،تم إغالق
 75٪من اإلجراءات الـ  69املخطط لهــــــــا خالل تدقيق اإلدارة
لعـــــــــــــام ( 2019مقارنة بـ  63٪يف العام السابق) .كمـــــــا قرر
أعضــــــــــــاء اللجنة التنفيذية اتخاذ إجراء  30نشـــــــــــــــــــــــاط يف
عــــــام .2021

والتحسب لها والسيطرة عليها
لضمان تحديد املخاطر
ّ
يف عام  ،2020ولضمان تحديد املخاطر ودراستها والتحكم
فيها ،تم تحسني سجل مخاطر أعمال الرشكات من خالل
تعيني مسؤول عن اإلجراء واملوعد املستهدف لكل مقياس

تحكم ،إىل جانب إنشاء مجموعة من الرسومات ومؤرشات
األداء الرئيسية .ويقدم هذا املسؤول عرضا عن التقدم الذي
يحرزه وأي مدخالت جديدة مطلوبة شهرياً .كما يتم إجراء
تدقيق ربع سنوية ملخاطر أعمال الرشكات ومؤرشات األداء
الرئيسية خالل اجتماع اللجنة التنفيذية.
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أجر َيت يف عام  2020تدقيق لجميع عطاءات عودة الخربة
ِ
مع األشخاص املعنيني لتوسع الشبكات ،وتبادل أفضل
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تبادل الخربة
وتوسع يف مختلف الشبكات
ليكون لدينا ذاكرة جماعية،
ّ
واالتصاالت الداخلية ،وتبادل أفضل املمارسات واالبتكار
والدروس املستفادة.

رضا املستهلك
املمارسات واالبتكار والدروس املستفادة ، ،وأنئش سجل
لتسجيل مالحظاتهم .وكان الهدف إصدار تقرير مرشوع
عودة الخربة وتقديمه إىل اإلدارة العليا يف غضون  6أشهر
بعد شهادة التسليم .وهكذا أصدر مرشوع خط السكك
الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل تقريره النهايئ عن عودة
الخربة الذي تم تقديمه يف أ كتوبر .2019

تعزيز أداء رشكتنا ومشاريعنا يف تلبية رضا العميل العاملي.

نتائج استطالع رضا العمالء:
يف عام  ،2020أجاب جميع عمالئنا على استبيان الرضا السنوي ووصل معدل الدرجة إىل .6.4
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املجاالت الرئيسية لدينا (متوسط الدرجة > )7

أداء الصحـــة
والسالمة والبيئة

الضمـــــــــان

الشخص الذي
يمكن التواصل
معـــــــــــه

التسليـــــــــم
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"انا مرسور باملرونـــــــــــة والطريقة اليت يتم
بهــــــا التعامـــــل مع األحداث غري املتوقعة،
مثل جائحة كورونـــــــا  COVID-19أو أي
متطلبات جديدة أثارها املستخدم النهايئ
واليت تؤثر على املشــــــــــــروع من خــــــــــالل
جمع املعلومـــــــــات الالزمة لتحليلها ثــــــم
اقرتاح الحــل"

"الرتكزي على السالمة ،وإجراءات ضمـــــــان
مراقبـــــــــــة الجودة يف تنفيـــــذ األعمــــــــــــــال
الهيكلية ،والقدرة على تكليف الخرباء عند
االقتضـــــــــــــــــــــــاء ملعالجــــــــــة القضايـــــــــــــــــا
التقنية الحرجة"

ً
استبيانا سنوياً لقياس رضا املوظفني.
باإلضافة إىل ذلك ،تطرح الرشكة
يف عام  ،2020أشار املوظف ـ ـ ـ ـ ــون إىل أن أداء الرشكة جيد  /استثنـ ـ ــايئ
" "78٪من موضوع ـ ــات االستبيان.
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ما يقوله العمالء عنا:

نتائج استبيان رضا املوظفني:

أفضل  3مجــــاالت أداء لدينا

89% 90% 91%
الصحة
والسالمة
والبيئة

تقديم
خدمات عالية
املستوى

أداء القسم
الخاص يب

ماذا يقول موظفنــــا عنا:
الغالبية فخورون باالنتماء إىل الرشكة

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

"مهارات تقنية جيدة جدا وجودة عالية يف
االعمال الداخلية للرشكة مثل (صناديـــــق
املحطات واألنفاق واألعمدة).

94%
من املوظفني
يشعرون أن الرشكة
تهتم برعاية العمال

"حسب رأيي الشخيص ،كان العمــل مع
رشكة كيو دي يف يس  -مرشوع خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل ،-
من أفضل التجارب.
"إنين فخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جدا بالعمل يف رشكة كيو
دي يف يس"

كما يخطط  94٪من املوظفني للبقاء بضع سنوات أخرى يف كيو دي يف يس.
يف عام  ،2020تم تحقيق  71٪من خطة العمل بنا ًء على استبيان املوظفني
الذي تم إجراؤه يف عام .2019

37

38

لتوضيح الطريقة اليت نعمل بها ً
معا من أجل أن نكون أ كرث
ً
تنظيما.
كفاءة وشفافية وأفضل
أجرى كل قسم يف عام  ،2020تدقيق لجميع وثائق الرشكة
البالغ عددها ( )549من أجل الحصول على صورة واضحة
عن مدى مالءمة نظـــــــــــــــام اإلدارة لدينا .وبعد التدقيق ،تم
تحديد حاجة  19وثيقة رئيسية (سري العمـــــــــل ،والسياسة،
والدليل ،والخطة ،واإلجـــــــراءات) اىل التحديث.

لقياس أداء مشاريعنـــــــــا وتحسينه باستمرار
والسعي إىل التمــــــزي.
ُي ِّ
مكن كتيب أدوات التمزي مشــــــــاريع الرشكة
من تحديد برنــــــــامج تحسني مك ّون من 10
الزتامـــــــــات مرتبطة باألهداف وخطة العمل
املقابــــــــــــــــلة.

أجرت جميع املشاريع
ً
تقييما
يف عام ،2020
ووصل متوسط الدرجات
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طريقة سري العمل

أدوات التمزي

4.6 6

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق
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لتوفري مكان عمل آمن وصحي لجميع موظفينا .وهذا يعين
أننا نضع صحة الناس وسالمتهم يف ّ
قمة أولوياتنا يف اي
مكان نعمل فيه ويف جميع األوقات من أجل منع أي إصابة
مهنيّة أو مرض أثناء تأديتهم للعمل.

تعمل كيو دي يف يس باستمرار على بناء ثقـــــافة الصحـــــــــــــــــة
والسالمة ،حيث تكمن اولويتنا يف “التـــــــــــأ كد من عـــــــــــودة
الجميع إىل منازلهم بصحة جيدة وبدون إصابـــــــــــــــــات يف
نهاية اليوم”.

8,460,687

ساعة عمل
تم انجازها يف عام 2020
يتم رصد املؤرش التـــــــــــايل بحيث يمكن اتخـــــــــــــــاذ
التدابري املناسبـــــــــــة:
معدل تكرار الحوادث = 0.35
(إجمايل الحوادث املضيعة للوقت * / )1,000,000
إجمايل ساعات العمل
← (الحوادث املضيعة للوقت) > يوم واحد
معدل الجاذبية = 0.016
(إجمايل أيام العجز املؤقت *  )1,000إجمايل ساعات العمل
← (أيام العجز املؤقت) = أيام ضائعة
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معدل تكرار الحوادث املطلق = 2.60
(إجمالـــــــي الحـــوادث * / )1,000,000
إجمايل ساعات العمل
← الحــــــــــــوادث = أي حدث ينتج عنه رضر للنــــــــــاس مهما
كانت شدتـــــــــه
معدل الجاذبية املطلق=0.08
إجمايل ( ( *1000أيام العجز املؤقت  +أيام العمل املخففة ))
 /إجمايل ساعات العمل
← (أيام العمــــــل املخففـــــــــة) = أيـــــــــــــــام تقييــــد العمـــــل
بسبب اإلصابـــــــــات.

47,670

تم تكريم كيو دي يف يس
بجوائز الصحـة والسالمـة
الدولية عدة مــرات
حيث حصل فريق مرشوع خـــــــــــــــــــط السكـــــك
الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيــــــــــــــــل للسنـــــة
الخامسة على التوايل على الجائزة الذهبيــــــــــــــة
من الجمعية امللكية الربيطانية ملنـــــــــــع الحوادث
 RoSPAفئة االنجازات وذلك يف مجال الصحة
والسالمة املهنية .ويثبت ذلك التحسني املستمر
للمرشوع يف أنظمة إدارة الصحــــــــــة والسالمـــــة
وقيادة املوظفني يف هذا املجال.
تمنـــــــــح جوائـــز  RoSPAللصحـــــــــــة والسالمـــــــة
للمؤسسات فرصة رئيسية لتقييم أداء السالمــة
بشكل سنوي لضمان أداء ثابت بني املواقع .كما
أنها توفر طريقة فعالــــــــة إلظهار االلزتام املستمــــر
برفع معايري الصحة والسالمــــــة.

ساعة من التدريب على السالمة

وهو ما يمثل استثمار  5.6من
التوعية بالسالمة لكل 1,000
ساعة عمل يف مشاريعنا.

7,190

ساعة تم انجازها يف تدريب صحي
حيث تمثل استثمار  0.8ساعة
من الوعي لكل  1000ساعة
عمل يف مشاريعنا.
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معدل الحوادث وشيكة الوقوع = 36.0
(إجمايل الحوادث وشيكة الوقوع * / )1,000,000
إجمايل ساعات العمــــــل

معدل الحوادث الخطرية = 0.59
(إجمـــــــايل الحـــوادث الخطرية * البالغ / )1,000,000
← إجمــايل ساعــــات العمل * يقصد بالحـــــــــوادث الخطـــــــــرة
الحادث الذي وقع أو الحادث وشيك الوقوع الذي يمكن أن
يؤدي إىل العجز الدائم أو الوفاة.

الجائزة الذهبية من الجمعية
امللكية الربيطانية ملنع الحوادث
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 1.2الصحة واألمان

اعتادت كيو دي يف يس منذ عــــــــــــــــام

 2015على تنظيم فعالية “أسبـــــــوع
السالمة الدويل” سنويــــــاً وهي حملة

توعية على مستوى الرشكة ،تستهدف
جميع مستويـــــــات املؤسسة ،لنتوقف

برهة ونذكر أنفسنا بااللزتام بالسالمة.
حيث تساهم جميـــــــــع املشــــــــاريع يف

فعاليــــة اسبــــــــــوع السالمـــــــــــــــــــــــة ISW

وقد نظمــــــــت كيو دي يف يس ،للسنـــــة

واملقاوليــــن من الباطــــــــــن .فهي فرصــــة

السالمـــــــــــــــة  ISWتحت شعـــــــــــــــــار “أنا

من خالل إشـــراك موظفيهــــــا ورشكائهــــا

رائعة لتذكري الفريق بأهمية السالمــــــــة يف
موقع العمل .إذ يتعلق األمر بالعمـــــــل ً
معا

لحماية بعضنا البعض ،والتأ كــــــد من أننـا
جميعاً نعــــود إىل منازلنــا بأمان كـل يـــوم.

السابعـــــــــة على التوايل ،فعالية اسبـــــوع

على دراية باملخاطر الكربى ،أشاركهـــــــا مع
زماليئ ،نحن ً
معــــــا ننقذ األرواح”.
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أسبوع السالمة الدويل 2020
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تمزي عام  2020ببداية جائحة عاملية ملرض فريوس كورونـــــــا

 2019الناجم عن متالزمة االلتهاب التنفيس الحاد الشديد

لفريوس كورونــــــــــا ( )SARS-COV-2على الرغــــــــــــم من أن
ً
مجهوال ،إال أن أول تفش
األصل الدقيــــــــق للفريوس ال يزال

له بدأ يف مدينة ووهان (الصني) يف ديسمرب  .2019أعلنت

منظمة الصحة العامليــــة حالـــــــــــــــة طوارئ صحية عامة ذات
ً
الحقا عن الجائحة
اهتمام دويل يف  30يناير  ،2020وأعلنت

يف  11مارس .2020
كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

َّ
وتمخض عن الوباء اضطراب اجتماعي واقتصادي عاملــــــــــي

كبري ،بما يف ذلك أ كرب ركود عاملي منذ الكساد الكبري .تم تأ كيد
تسجيل الحالة األوىل يف قطر يف  27فرباير  2020وسجلت

وقد نجحت السلطات القطريــــــــــــة يف التعامــل مع جائحـــــة

سمحت خطة استمرار ية
األعمال يف رشكة كيو دي
يف يس باتخــــــــاذ إجراءات
فور ية للحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ
على نشــــــــــــــــــــــاط الرشكة
على أعلى مستـــــــــــــــــــــوى
ممكن لحماية األفــــــــــــراد

كورونا  COVID -19من خالل تنفيذ استجابــــــات متدرجــــــــة

كما تم تشكيل لجنــــــــة توجيهية لـ  COVID-19تجتمع يوميًـــــــــا
وتراقب بنشاط آخر التطورات .واعتما ًدا على املوقف واملخاطــــــــر

الفريوس ،طرحـــت دولة قطـــــــر مجموعة من القيود للحـــــــــد

التدابري للتنفيذ واإلبالغ داخل املنظمة .وبهذا الصدد ،تــم تنظيم

للتكيف مع تطور التلوث املحلي .ومن أجل الحد من انتشـــار

املرتبطة به ،تم اتخاذ القرارات بشأن املستوى املناســــــــــــــــــــب من

من انتشار الفايروس مثل :قيود السفر ،وإغالق مناطـــــــــــــــــق

حملة توعية (منتدى ،محادثات صندوق األدوات ،ملصقـــــــــــات،

التجمعــــــــــــات االجتماعيــــة ،وارتداء قناع الوجه يف األماكــــــــن

وكيف يمكنهم حمايــــــــــة أنفسهم.

معينة ،والحجر الصحي وبروتوكول العزلــة الذاتية ،والحد من

العامــــــة ،وضوابــــط مخاطر مكــــان العمل ،وإغالق األعمــــــال
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التعامل مع جائحة كورونـــــــا COVID-19

الفتـــــــات ،إلخ) والتدريب إلبقاء املوظفني على اطالع باملخاطــــــــر

التجاريــــة .باإلضافــــــة إىل ذلك ،تم تنفيذ حملة قوية لالختبار

املجاين وتتبع املخــــالطني للمصـــــــابني يف املرحلـــــــة املبكرة مـــن
الوباء بفضل تطبيق احرتاز (.)EHTERAZ

واحدة من أقل معدالت الوفيات يف جميع أنحاء العــــــــــــــامل،

والذي قد يعزى بشكل جزيئ اىل نظــــــــــــــام الرعاية الصحية

املناسب يف البالد والنسبة العاليـــــــــــــــــــــــــة من السكــــــــــــــان
الشبـــــــاب واألصحاء.
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 1.3البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لتقليل األثر البييئ ملشاريعنا واملساهمة يف االستدامــــــــة  ،وهذا
ّ
تتمثل يف
يعين امتالكنا لربنامج إدارة بيئية يركـــــــــــــز على جوانب

استهالك الطاقة واملياه ،ومعالجة النفايات.

تعمل كيو دي يف يس باستمرار على بناء ثقافة بيئية يكون فيها
“تقليل البصمة البيئية للمرشوع خالل فرتة انجازه” إنعكاســـاً
للثقافة .ومن أجل الحد من تأثري أنشطتنا على البيئة بقدر ما
هو ممكن عمليًــــــــــــــــــا يف كل خطوة من انشاء مشاريعنــــــــــــا،

فإننا نشجع نهج النمـــــــو األخرض اآلمن الذي يتكون من:

تنفيذ اإلجراءات لضمان تتبع النفايات
منع التلوث عند تنفيذ أنشطتنا

تدريب املوظفني على القيادة البيئية

تعزيز التقنيات النظيفة

تنفيذ التصميم اإليكولوجي وعملية الرشاء الخرضاء اآلمنة
استخدام املواد الخام واملوارد الطبيعية بكفاءة أ كرب

إدارة النفايات عن طريق إعادة التدوير وإعادة االستخدام حيثما أمكن ذلك

وهذا يمثل استثمار  1.5ســــــاعة من
الوعي لكل  1,000ســـــــــاعة عمل يف
مشار يعنا مقارنة بعام  2019بمعدل
 0.42ســــــــاعة.

مرت مكعب

تقليل إنتاج املخلفات عند املصدر وفرزها

سـ ـ ــاعة من التدر يــب البي ـ ــيئ

تم استخدامها من املياه يف عام 2020

مقارنة بـ  743،425مرت مكعب أي ما يمثل

 8.7مرت مكعب لكل ساعة عمل  ،وانخفاض

كبري بنسبة  90٪من إجمايل املياه املستهلكة
مقارنة بعام .2019

45,128
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دمج مواد البناء األكرث استدامة يف مشاريعنا

12,763

استهالك املياه

مرت مكعب

مراقبة الجوانب البيئية وتقليل آثارها

تم توليدها من انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون
يف عام  2020وهو ما يمثل  6.0جرام لكل
ساعة عمل وخفض بنسبة  ٪ 55من إجمايل
البصمة الكربونية مقارنة بعام .2019

 /اجمايل عدد ساعات العمل

73,627

زيادة الوعي

( إجمايل الحوادث البيئية * ) 100,000

طنا

االستثمار يف البحث واالبتكار

معدل الحوادث البيئية= 0.0

50,395
ً

تحسني إنتاج ثاين أ كسيد الكربون يف املركبات املستخدمة

يتم رصد املؤرش التالــــــــــي بحيث يمكن اتخــــــــــــاذ
التدابري املناسبـــــــــــة:

أثر غاز الكربون

إدارة النفايات

تم إنتاجها من النفايات يف عام  ، 2020وهو
ما يمثل  5.3مرت مكعب من النفايات لكل

ساعة عمل  ،وانخفاض بنسبة  68٪من

إجمايل النفايات املتولدة مقارنة بعام .2019

عالوة على ذلك  ،بلغت نسبة إعادة التدوير
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لدينا يف عام  2020إىل .47٪

نظمت رشكة كيو دي يف يس يومها البييئ األول

يف عام  ،2020نجح مرشوع خـــــــــط السكـــــك الحديدية

منه إلقاء نظرة ثاقبة على طموحات املجموعـــة

يف تلبية متطلبات شهادة  GSASللتصميــــــــــم والبنــــــاء،

الخفيفة ملدينة لوسيل ،واإلدارة ومركز التحكم التشغيلي،

يف  22سبتمرب  .2020وكان الهدف الرئيســــــي

وحققت الرشكة تصنيـــــــف نجمتني .STAR 2

البيئية  2030وإطالق جوائز فينيس البيئيـــــة.
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يوم البيئــة العاملــــــــــــــي

اإلنجـــــــــــــــــازات

واختتمت الفعالية بالزتام كل موظف بضمان
اتخـــــــــــــاذ كل إجراء من شأنه املساهمـــــــــــة يف
طموحـــــــات الرشكة املتوقعة.

RESPONSIBLE
WITH LESS

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

ً
موظفا
حرض الفعاليـــات 235
( )50%من جميع املشاريــــــع،
حيث تم تبــادل املمارســــــــــات

واملبــادرات الجيدة.
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مبـــــادرة احتبـــــــــاس الكربون
تشكل املستويـــــــــــــــــــات العالية من

الغازات الدفيئة املنبعثة من النشاط
ً
تهديدا مبارشًا للمجتمـــــــــع
البرشي

العاملي .وأ كرث الغازات الدفيئة شهرة
ّ
يتولد
هو ثاين أ كسيد الكربون الذي

مع بداية عـــــــــام  ،2009استبدلت

الرشكة أسطول مركباتهـــــــــا بطراز أ كرث

يستهلكها أسطول مركباتها (تم وضع

(مثل غرس األشجــــــــــار).

تعزز عزل ثاين أ كسيد الكربون على

ثم بدأت يف تسجيل كمية الوقود اليت

واملولدات الكهربائيـــــــــــــــــــة أو من

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

االحتــــــــــــــــباس الحراري.

الكربون وإنتاج منتجات مستدامة

التجميل ،والتكنولوجيا الحيوية ،أو

من ثاين أ كسيد الكربون لكل كيلومرت)

من هذا الرقم قمنا بحســـاب عدد

بشــــــــــــــــــــكل كبري يف ظــــــــــــــاهرة

وجامعة قطـــر لتطويــــــر التقنيـــــات

املحتملـــــــــــة (مثل الوقود الحيوي،

املستدامـــــــة يف املنطقة والذي يعترب

القائمة على الطحالــــــب اللتقـــــاط

صداقة للبيئة (ينبعث منها أقل كمية

ملصق على الزجاج الخلفي للســــيارة

إنتــــــــــــــــــــاج الخرسانة) ويساهم

وعلى مدى السنوات الخمـــــــــــس

اودعت الرشكة  100ريـــــــال قطــري
ّ
مجمـــــد،
يف حســـــاب مرصيف محلي
ً
مرشوعـــــــــا محليًا لتقليـــل
حىت نجد

بكميات كبرية يف قطاع البناء من
ّ
عدة مصـــــــــــــــــــــــــادر (مثل البزنين
والديزل املستخدم يف املركبــــــــــــات

(" ،)VINCI "GEStimحيــــــــــــــــــــث

وتم إجراء مزيد من الدراسات على

تعترب هذه املنتجات رضورية للحــد

للتعريف باملبــــــادرة).

أطنان ثاين أ كسيد الكربون املنبعثـــة

كل عام ولكل طن من ثاين أ كسيـد

الكربــــــــــــون باستخدام برنـــــــــــــــــــامج

أثر ثــــــــــــاين أ كسيـــــــــــــــد الكربــــــــــــــــــون

املاضيـــــــــة ،تعاونت كيو دي يف يس

يف إطار هذا التعــــاون ،حدد فريق

بني املنتجــــــــــات اليت تم تحديدها

قطر إلنشــــــــاء مرشوع بحيث مشرتك

البحث بجامعة قطـــــــــــــر سالالت

(بتمويل مركبات الشـــــركة الخاصة).

صناعة األدوية) والجدوى التقنية

املدى الطويل من خالل برنامج كيو

تم توقيع اتفاقية يف نوفمرب 2015

بمزيانية قدرها  3ماليني ريـال قطري

واألعالف ،واألغذية ،ومستحرضات

واالقتصادية لإلنتاج على نطــــــــاق

دي يف يس الحتجـــــــــــــــــاز الكربون.

بني رشكة كيو دي يف يس وجـــــــــامعة

عدد من هذه السالالت ملنتجــــاتها

طحالــــــــــــب محلية متعددة ذات

إمكانات عالية الحتجاز الكربـــــون.

واسع يف قطـــــــــــــر واملنطقة .ومن

(البيتومني الحيوي) الذي يمكــــــن

من تأثري البناء على البيئة والتنميـة

جانب اسايس من اسرتاتيجية رشكة
كيو دي يف يس .وإىل جانب تطويـــــــر

التقنيات الجديدة ،يدعم املشــــــــروع
ً
أيضا تطوير املعرفة املحليــــة ونرشها،
واليت يمكن أن تفتح األبواب أمــــــام

ابتكارات أ كرث استدامة يف املستقبل.

استخدامه يف قطاع البناء والطرق
ودعم التنمية املستدامة يف قطر.
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تعمل كيو دي يف يس بشكل مستمر على بنــــــــــــــــاء ثقافة

بالعودة إىل ديارهم يف حالة جيدة والحفـــاظ على صحتهم

“االهتمام باألشخاص” مسألة طبيعية.

برنامج متمزي للمسؤولية االجتماعية املؤسسيـــــــــــة مع إيالء

املسؤولية االجتماعيــــــــــــــــــــة املؤسسيــــــــــــــــــــــــة حيث يعترب

وتقع على عاتق الرشكة توفري أفضــــل الظروف للتوظيف
والعمل اليت تسمح ملوظفينا واملقاولني من الباطن لدينا

واملقاولني من الباطن والرشكاء الذين يحرتمون قانــــــــــون

اهتمام خاص لرفاهية وحقوق العمال املهاجرين الذين تم

تحديدهم على أنهم من األشخاص املعرضني للخطر.

االجتماعية للرشكات (حقوق العمل وسكن العمال) يف

مرحلة ما قبل التأهيل من عملية مناقصة التعاقد من

الباطن للمشاريع القادمة.
و ُيطلب من مقدمي املناقصة ملء استبيان التقييم الذايت

للمسؤولية االجتماعية للرشكات الذي يتم تدقيقه بعد ذلك

حيث يتم بعدها تسجيل الرشكة اليت تم تدقيقها يف هــــــــذا
النظام باستخدام نظام النقاط ويطلب منها تسجيل ما ال

العمل يف مجال املوارد البرشية ملرحلة ما قبل التأهيـــــل.

حقوق العمال املؤهلة مسبقا وتدقيق السكن واإلقامة:
يف عام  ،2019كان حوايل  57متعاقدا من الباطـــــــــن (بما يف

ذلك مزودي القوى العاملــــــــــة) يعملون يف مشاريــــــــع الرشكة،

بينما يف عام  ،2020كان موقعنا يمثل  25مقاوال من الباطن

العمل القطري ويلزتمون بالتوصل إىل االمتثال الكامل ملعايري

مؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

25

عدد املتعاقديـــــــــــن
من الباطن يف املوقع

حقوق العمال املؤهلة مسبقا
وتدقيق السكن واإلقامة:
بدأت الرشكة منذ عام  ،2018بتنفيذ تدقيق املسؤولية

األساسية وتقييم صحة الرشكة يف فرتة زمنية قصرية نسبيا.

ويف عام  ،2020أجريت  8عمليات مؤقتة لتدقيق حقــــوق

وسالمتهم البدنية والعقلية .ولذلك ،نحن ملزتمون بتنفيذ

العناية الواجبة
نحن ملزتمون بالتعاقد حرصيا مع مزودي القوى العاملة

وهذا يسمح لرشكة كيو دي يف يس بالتقـــــــــــــاط املعلومــــــات

يقل عن  5نقاط ليتم اختيارها يف القائمة املخترصة للعطاء.

ويقدم تقرير تدقيق الحسابات رسميا إىل املتعاقد من الباطن،

وبناء على النتائج ،يطلب منه تقديم خطة تحسني موقعـــــــــة

وكاملة .ثم تدرج درجة تدقيق املسؤولية االجتماعية للرشكـــات
يف جدول العطاءات للمقارنة مع شهادة التسليم واليت ُتشكل

جزءا من املعايري العامة الختيار املقاول من الباطن.

تهدف رشكة كيو دي يف يس إىل تغطية  100٪من مقدمــــــــــــي

64%

من الباطن ( 9حقوق عمـــــــــل و 21سكنا للعمـــــــــال) يف عـــــام
 2020مقارنــــة ب  90يف عام .2019

78%

تم تدقيق مقاويل الباطن
مرة واحدة على األقل
لـلتأ كد من حقوق العمل
متوسط درجة 53٪

متوسط درجة 86٪

18%

نقطة لحقوق العمال

73%

متوسط مقاويل الباطن
نتيجة تدقيق املسؤولية
االجتماعية للرشكات

متوسط التقدم بني عمليـــــــــــــــــات
التدقيق األوليــــــة واألخرية:

عمليــــــة تدقيـــــــق
منفــــــــذة
 9حقوق عمل
و  21سكن

فقط .وقد تم تدقيق حسابات املسؤولية االجتماعية للرشكات

تم تدقيق مقاويل الباطن
مرة واحدة على األقل
للتأ كد من سكن العمال

30

13%

نقطة لسكن العمال

700

تدقيــــــــــــــق فوري
للعمــــــــــال يف املوقع
الهوية ،والبطاقات الطبية،
وبطاقات الرصاف اآليل،
وما إىل ذلك

من قبل فريق املشرتيات لالمتثال ملتطلبات الرشكة ويتم لفت

املناقصات املدرجني يف القائمـــــــة املخترصة من خالل عمليـــــــات

وجود أي مخالفات.

قبل التأهيل .ويف عام  ،2020أجر يت  26عملية تدقيـــــــــق

يف عام  ،2020تم تدقيق  78٪من أماكن عمـــــــــل املتعاقدين

مرحلة ما قبل التأهيـــــــل.

 .2019كما تم تدقيق  64٪منهم بخصوص مدى امتثالهـــــــم

( 25عملية تدقيق يف عام  .)2019شملت  74٪من إجمايل

بنسبة  44٪يف عام ( 2019وهي زيــــــادة بنسبة .)20٪

الباطن) يف مواقع الرشكة ( 80٪يف عام .)2019

ابالغ الصحة والسالمة واملسؤولية االجتماعية للرشكـــــــات عن
وقبل تأهيل املقاول من الباطن ملرحلة املناقصة ،يقوم فريق
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الصحة والسالمة واملسؤولية االجتماعية للرشكات بتدقيــــق
نموذج التقييم الذايت والوثائق الداعمة ويتم تسليط الضوء

تدقيق املسؤوليــــــــــــــــــة االجتماعيـــــــة للرشكـــــات يف مرحلــــــــــة ما
ألمــــــــــا كن العمل و  38عملية تدقيق لحقوق العمــــــــال يف

عمليات التدقيق املؤقتة ما قبل التأهيل
لحقوق العمل يف مجال املوارد البرشية:
"مؤقتة" لتدقيق حقوق العمل يف مجــــــال املوارد البرشيـــــــــــــة.

بلغ متوسط درجة التدقيق يف املسؤولية االجتماعية للرشكات

 9عمليات تدقيق واسعة النطاق لحقوق العمال مقارنـــة بـــــــ

عدد العمال الخارجيني (مزودي القوى العاملة واملقاولني من

يستدعي تدقيق حسابات حقوق العمــــــــــــــال زيارة إىل املكتب

للمتعاقدين من الباطن  ، 73٪حيث تمكنا من عدم تسجيل

الرئييس للمتعاقد من الباطن ،واجراء مقابالت مع العمــــــــال

تحسنت درجات تدقيق املسؤولية االجتماعيــة للشــــركات من

التوظيف ،وتنفيذ خطة للتحسيـــــــن.

أي نقاط أقل من الحد األدىن من املتطلبات يف عــــــــام .2020

55

العطاءات ذوي القيمة األصغر من خالل طلب الحصول على

الباطن يف عام  .2020بلغ متوســـــــــط التقدم  13نقطة بني

االجتماعية للرشكــــــات.

(مقارنة ب  22و 6نقـــــاط يف عام .)2019

معلومات رئيسية تتماىش مع املبادئ التوجيهية للمسؤوليــــة

ويف عام  ،2020أجرى فريق املسؤولية االجتماعية للرشكـــــات

مجهويل الهوية ،ودراسة شاملة للوثائق ،وفحص عمليـــــــــــات

تدقيقني لسكن العمل و 18نقطة لتدقيق حقوق العمـــــــــــــل

56

وكان الغرض من التدقيق املؤقت التحقق من امتثال مقدمي

من الباطن مرة واحدة على األقل ،مقارنة بنسبة  75٪يف عام

لحقوق العمل (اليت يضمنها قانون العمل القطري) ،مقارنــــــــة

على أي تناقضات ملحوظة.

أدخلت رشكة كيو دي يف يس يف عام  ،2020قائمــــــــة مرجعية

كيو دي يف يس | التقرير الســـــــنوي | 2020

.2املسؤولية االجتماعية
املؤسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

متوسط درجة تدقيق
املسؤولية االجتماعية
للرشكات ملقاويل الباطن

عدد املقاولني من الباطن
الحاصلني على درجة
مراجعة املسؤولية االجتماعية
للرشكات اليت تقل عن الحد
األدىن للمتطلبات

يف عــــــــــــام  ،2020اتصـــــل مركز موارد

0

برشكـــــــــة كيو دي يف يس إىل جانب 13
العربية املتحدة إلتاحــــة الفرصــــــــــة لهم

تغطية مقاويل الباطن
الخاضعني للتدقيق يف
سكن العمال

تغطية مقاويل الباطن
االخاضعني للتدقيق
بخصوص حقوق العمال

الهدف

100%

80%

75%

2020

78%

64%

73%

0

2019

75%

44%

75%

1

)حقوق العمال والسكن(

لحماية موظفيهـــــــــــا.

بمستوى الوعي والتواصل بني العمال وممارسات الصحة

21

مقاول من الباطن
سجل أ كرث من
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60%

44%

مستوى االستجابة

لالستبيــــــــان لضمـــــــــــان األمن الوظيفي

للرد على استبيـــــــان يحدد الخطــــــــوات

حالة وضعهم يف الحجر الصحـــــــي.

هذه الفرتة ودفع أجورهم بالكامـــــــل يف

املتخذة ملنع انتشار فريوس كورونـــــــا بني

تتضمن توصيـــــات مركز موارد األعمــــــال

الذين قد يصابون بالفريوس  ،ولتقليل

قطاع االنشاءات والسلطـــــــــات املختصة

كما ان الوفاء بالزتامات تقديم املساعدة

املالية للرشكـــات اليت تعاين من األزمــــــــــة
االقتصادية الناجمـــــــــــة عن Covid-19

(بسبب الحجر الصحـــــــــي أو العدوى أو
العمل عن بعـــــــــــد) ال يشكل عجزاً ماليًا.
وتشمل التوصيــــات األخرى تعزيز الوعي

بني العمال وممثليهم ،وضمان وصول

وحقوق اإلنسان التعـــــــاون بني رشكـــــات

العمال دون تكلفة إىل معدات الحمايــة

لتطوير أماكن إقامـــــــــة العمـــــــال واملواقع

فيما يتعلق بمساكن العمـــــــــــال واملرافق

ملتابعة التباعد االجتماعـــــــي.

الشخصية الرضورية وزيادة الشفافيــــــة

الطبية املتاحة بما يف ذلك الفحوصــــات.

والسالمة من حيث النظافة والرتتيبات الخاصــــــة يف مجتمع

بإصابتهم بالعدوى (املرافـــــــــق اليت يتعني توفريها ،والعــــــــالج،
ُ
واألفراد املعنيني) .أرسلت رسائل إىل مقدمي القوى العاملــــة

وضعتها الرشكة ملنع انتشار الفريوس ومنها أسئلـــــة تتعلق

الرشكات األربعة الوحيدة اليت استجابت

رشكة إنشاءات عاملة يف قطر واإلمارات

لتفيش املرض.

بعمــل استبيان للحصول على نظرة ثاقبة حول العمليات

وتضمنت القائمة املرجعية  16سؤاال لفهم العمليات اليت

وكانت رشكة كيو دي يف يس واحدة من

للعمال غري القادرين على العمــــل خالل

املصاعب اليت يتعرض لها العمال نتيجة

العمل؛ خطوات لتقليل املصاعب اليت تواجه العمال ،وضمان

واملمارسات اليت تنفذها سلسلة التوريد لدى الرشكـــــــــــــــة

األعمال وحقوق اإلنســـــان ()BHRRC

القوى العاملة لديها وملساعدة العمــــال

استبيـــان  COVID-19للمتعاقدين
من الباطن ومزودي القوى العاملة:
يف ضوء الوبـــــــــاء العاملـــــي األخري ،قامت كيـــــــو دي يف يس

مركز موارد األعمال
وحقوق اإلنسان ()BHRRC
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نتائج مؤرشات االداء الرئيسية للمسؤولية
االجتماعية للرشكات يف كيو دي يف يس

األجور ،وكذلك التدابري املعمول بها يف حالــــــــــــة العمال املشتبه

النشطني واملقاولني من الباطن الحارضين يف مشاريع خــــط

السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيـــــل و مرشوع تطويــــــــر
قاعدة الدوحة الجوية و مرتو الدوحة :الخط األحمر الجنويب

24 55

املتعاقدون من الباطن يف
وقت إجراء املسح يف أوائل
ع ـ ـ ــام 2020

مقاول من الباطن
اجاب على االستبيان

(املكتب الرئييس – ،3
تطويرقاعدة الدوحة
الجوية –  ،16مرتو
الدوحة :الخط الحمر
الجنويب –  ،10خط
السكك الحديدية
الخفيفة ملدينة
لوسيل – )26

( خط السكك
الحديدة الخفيفة
ملدينة لوسيل – 7
،مرتو الدوحة :الخط
األحمر الجنويب – ، 6
تطوير قاعدة الدوحة
الجوية –  ،10املكتب
الرئييس – ) 1
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03

املـــــــــــــوارد
البرش يـــــــــــة
61

األرقام الرئيسة املتعلقة باملوارد البرشية

65

التقطري

نسعى جاهدين يف كيــــــــو دي يف يس اىل خلق مكان عمــــــــل

مليء بالحماس والشغف يسمح ملوظفينا بالتطوير ومواجهة
التحديــــــات ،على الرغم من إعادة الهيكلة اليت نفذتها اإلدارة

لضمان استمرارنا يف العمل يف ظل الظروف االقتصـــــــــــــادية

إناث

رجال

عدد املوظفات

عدد املوظفني

89%

الصعبة .فنحن ندرك يف أساسيات عملنا أن نجاحنا ُيعزى

إىل منتسبينا املوهوبني .لقد تحدى منتسبونا أنفسهـــــــــم
ً
سبال لخلق ثقافة النجاح واألداء العـــــــايل.
وأوجدوا

املوظفني

328 91

91

703

كيو دي يف يس | التقرير الســـــــنوي | 2020

األرقــــــــــام الرئيسيــــــة
املتعلقة باملوارد البرشية

اإلجمايل

العمالة

375 0
رجال

إناث

100%
78%

11%

22%
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0%

61

إجمايل املوظفني

إجمايل العمالة

املجموع الكلي للموظفني واملوظفات

62

419

375

794

موظفيــــن

عمـــــــــال
2%

4%

12%
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األرقام الرئيسية املتعلقة باملوارد البرشية

41%
26%

9%

162
0%

5%

166

2%
41%
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مرشوع الطريق املداري الجديد – العقد 2

مرشوع مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

مرشوع خط السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل

رشكة حديد ومواد بناء قطر

املقر الرئييس

مرشوع مرتو الدوحة :الخط األحمر الجنويب

مرشوع تطوير قاعدة الدوحة الجوية

مرشوع منتجع جزيرة دهلك -إريرتيا

5%
9%
0%

12

مرشوع منتجع جزيرة دهلك -إريرتيا

مرشوع تطوير قاعدة الدوحة الجوية

328
41

مرشوع مرتو الدوحة :الخط األحمر الجنويب

74

املقر الرئييس

1

رشكة حديد ومواد بناء قطر

26%

209

4%

35

مرشوع خط السكك الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل

مرشوع مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

12%
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94

63

64

تعترب سياســـة التقطيـــــــــــــــــــــر جزءاً من

اسرتاتيجيــــــــــــة رشكة “كيو دي يف يس”

منذ بدايات عام  2013حيث تم دمج

إننا نعمل عن كثب مع وزارة التنميــــــــــة

اإلدارية والعمل والشؤون االجتمـــــــاعية

( )MADSLAونستخدم منصة “كوادر”

شعارنا “بناء قطر من خالل بناء الكوادر

اإللكرتونية لإلعالن عن جميع الوظائـــف

إننا ملزتمون تمامـــــــــــــا بتحقيق أهداف

للمواطنني لشغل مناصب يف رشكتنـــــــا

القطرية” يف أعمالنا اليومية االعتيادية.

رؤية قطر الوطنية  2030عرب املساهمة
يف التنمية البرشية من خالل بناء قوى
ّ
ومتحمسة يف
عاملة قطريـــــــــة مؤهلة

الشاغرة يف الرشكــــــــة ،وإتاحــــــــة الفرصة

األهـــــداف
الرئيسي ـ ـ ـ ـ ــة

"بناء قطــــــــــــــر من خالل
بنــاء الكوادر القطــــــــــرية"

تطوير املسار املهين للموظفني القطريني:
من خالل تعزيز تجاربهــــــم ومشاركتهم العملية يف مشاريـــــــع

الرشكة املمزية ذات األهمية العاليــــــــــــــة والعمــــــــل مع الخرباء
العامليني يف مجال الهندســـــــة.

توظيف املواطنني القطريني
لالنضمـــــــــــــام إىل رشكة “كيو دي يف يس” وتطوير مهاراتهـــــــم
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التقطيــــــــــــر

املهنية وتنميتها من خالل العمل يف إحدى رشكات اإلنشاءات

واملقاوالت األفضل يف مجال عملها يف دولة قطـــــــــر.

تتناسب مع مؤهالتهـــــــــم.

مجـــــــال عملها.

نعتقد أن نجـــــــــــاح التقطري يعتمـــــــد على
نهج منظم شــــــــــامل ّ
وكلي ذي عقليـــــــة

إيجابية .هكذا حافظت الرشكـــــــــــــة على
معدل التقطري السليم خالل السنــــوات

العديدة املاضية وتهدف إىل االستمرار يف
تلبية هذا املعدل وزيادته يف السنـــــــوات

القادمــــــــــة.
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مشار يعنــــــــــــا
69

مرشوع خط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة لوسيل
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مرشوع مرتو الدوحة :الخط األحمر الجنويب
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مرشوع الطريق املداري الجديد – العقد 2

83

مرشوع إنشاء طرق األقسام CP01, C1, C2, C3

85

مرشوع مواقف سيارات تحت األرض بمدينة لوسيل

87

مرشوع حديقة الشرياتون

89

مرشوع محطة الضخ  70وأنابيب الضخ

91

مرشوع منتجع جزيرة دهلك -إريرتيا

يضم املرشوع أربعة خطــــــــــوط تشغيل يبلغ طولها اإلجمايل
 28كم و ً 28
تراما وما يصل إىل  28محطة .وقد تم تزويد

عربات الرتام بقوة ج َر سواء من نظام أسالك علوية
أو من منتصف املســـــــــار.

•تضم املرحلة األوىل ( )2Aأعمال حفر األنفــــاق اليت بدأت
يف مارس  2009واكتملــــــــت يف نوفمرب .2010

•شملت مرحلــــــــة اإلنشاءات الثانيـــة ( ، )2Bاليت بدأت يف
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مرشوع خط السكـك الحديدية
الخفيف ـ ـ ـ ــة بمدين ـ ــة لوسيـ ـ ـ ــل

تم تسليم مرشوع خط السكك
الحديدية الخفيفة ملدينة لوسيل
على مراحـــــــــــــــل ممزية:

مارس من عام  2010وانتهت يف نوفمرب  2013أعمـــال

الخرسانة املسلحة يف النفق.

•يف أ كتوبر  ، 2011بدأت مرحلة اإلنشـــــــــــاءات الثالثــــــــــــــــة

وشملت أعمال الحفر وإنشاء مقصورات من الخرسانـــــــة
املسلحة يف املحطات تحت األرض  ،وتمت إضافة محطـة

تبديل لقطيفــــــــــــــــة يف فربايــــر  2013وتم االنتهـــــــــاء منها
يف مارس .2017

•تعترب املرحلتـــــان  2C2و  2C3هما املرحلتان النهائيتـــــــــــان

من حزم األعمال  ،حيث تضمان كافـــــة األعمـــــــال املتبقية

والرضورية لتسليم املرشوع بشكل كامل .وتم تنفيذ هذه

املرحلة بالتعاون بني اتحاد الرشكات و رشكة " الستـــــــــوم"

 ،وقد تضمنت أعمــــــــال املستودع واألعمــــــــال املعماريــــــة

وامليكانيكية والكهربائية والسباكة وقاطــــــــرات السكـــــــــــك

الحديدية ومصدر امداد الطاقــــــــــــة وأنظمة االتصـــــــــاالت
والتحكم يف القطـــــــارات.

الوقائع واألرقام
	• 2C2االنتهاء من فرتة العمل التجريبية.
كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

	• 2C2البدء بخط سري الرتام.

•جميع املباين داخل مستودع معتمدة لدى الدفاع املدين.

•محطات التقاطعات ملرحلة  2C2معتمدة لدى الدفاع املدين.

	• 2C2قيمة املدفوعات 100%

•محطات التقاطعات ملرحلة  2C3على وشك االنتهاء.

•محطة تبادل لقطيفية ملرحلة  2C3على وشك االنتهاء.

96,832,476
سـ ـ ــاعة عمــل

تم قضائها لتحقيق معــــامل 2020
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األعمــــــال يف األنفاق

 :2C2اكتمــــــال األعمــــــال املدنية واملعمـــــــارية وامليكانيكيـــــــــــــة

والكهربائية والسباكة بما يف ذلك االختبار والتشغيــــل وال يزال

نشــــــــاط إزالة العوائق جاريــــــا.

 :2C3اكتمال األعمال امليكانيكيـــــــــة والكهربائيـــــــــــة واملعماريــــة
والسبــــاكة ملحطة لقطيفيــــــة.

بينما ال تزال األعمال امليكانيكية والكهربائية والسباكة واالختبار

والتشغيــــــــل قيد االنجـــــــــــاز.

أنظمـــــــــــة

 :2C2اكتمال األعمال الخاصة بأنظمة االتصـــــــــــــاالت ()CCS

ونظام التحكم البييئ ( )ECSونظام تهوية األنفاق ( )TVSبما

يف ذلك االختبار والتشغيـــــــــل.

 :2C3يعترب نظام االتصاالت والتحكم ونظام التحكـــم البييئ

قيد االنجاز .بينما اكتملت أعمال نظام تهوية النفق كاملة بما

التقـــــدم املحرز يف املرشوع
النجاح يف استالم شهادة  2C2بتاريخ

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

3/11/2020

النجاح الجزيئ يف استالم شهادة 2C3

ملرشوع القطيفية بتاريخ 31/8/2020

يف ذلك االختبار والتشغيـــــــل.

أعمــــــال التقاطعات

 :2C2اكتمال األعمـــــــال املدنيـــــــة واملعمــــــــــارية وامليكانيكيــة

والكهربائيـــــــــــــــة والسبــــــــــــــاكة .وال يزال نشاط إزالة العوائــق

جاريا .وكذلك اعمال االختبار والتشغيل على وشك االنتهاء.
 :2C3اكتمال األعمـــــــــــال املدنية وكذلك االعمـــــــال املعمارية

وامليكانيكية والكهربائيـــــــة والسباكــــــة على وشك االنتهــــــــــــاء.

مستودع العمليات واملرافق

تم الحصول على شهادة الدفاع املدين إلنجاز املستودع بأ كمله.
ِّ
املشغل االن يف مركز اإلدارة والتحكــــــــم يف التشغيل.
ويعمـــــــــــــل
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يف الثامن من مايو  ، 2019كان الخط األحمـر الجنويب هو
أول خط مرتو يتم فتحه للجمهور ايذاناً باالنتهاء من انجـــاز
 35كم من األنفاق الطويلة و  5محطات تحت األرض و 5
لوحات مفاتيح التحويلـــــــة و  4مخارج للطوارئ و  35ممرًا
ً
متقاطعا ،مع تصميم يدوم ألكرث من  120سنة.
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مرشوع مرتو الدوحـ ـ ـ ـ ــة:
الخـ ــط األحم ــر الجنـ ــويب
بدأت رحلة مرشوع مرتو الدوحــــــــة تحت األرض يف يونيـــــــــو
ً
 ، 2013حيث س ّ
فصال جديداً يف تاريخ قطر .فرشكة
جلــــــت
كيو دي يف يس هي الرشكة الرائـــدة يف مرشوع مشرتك يضم
رشكة الدرويش القطرية للهندسة ورشكة “جي إس” الكورية
الجنوبية للهندسة واملقـــــــاوالت.

أعمال الهندسة املدنية

جميع األعمال املدنية املنجزة يف األنفاق واملحطات ولوحات
مفاتيح التحويلة والعبور ومخارج الطوارئ

األعمال امليكانيكية والكهربائية والسبا كة

جميع االعمال امليكانيكية والكهربائية والسباكة والرتكيب بما

يف ذلك أتمتة املباين ونظـــــــــام التحكم ،وأنظمة النقل األفقية
والعمودية ،واالختبار والتشغيـــــــــل املنجزة يف جميـــــــع األنفاق
واملحطات ولوحات مفاتيح التحويلة ومخــــــــــارج الطوارئ.

األعمال املعمار ية

1.تم إنجاز االعمال االمامية والخلفية يف جميع املحطات
املكتملة ولوحات مفاتيح التحويلة ومخـــــارج الطوارئ.

2.انجاز أعمال اإلصالحــــــات

النواقص والعيوب:

تم انجاز  99%من إجمايل أعمال إغالق العـــــيوب وهدف
إكمال بايق األعمال يف يونيو .2021

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

أعمال رفع وإزالة العوائق
إزالة العوائق مستمرة
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التقـــــدم املحـرز
يف املرشوع

100%

100%

التقدم املحرز يف التشييد

100%

100%

التقدم املحرز يف التصميم

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

التقدم املحرز يف األعمال
امليكانيكية والكهربائية والسباكة

التقدم املحرز يف االعمال املعمارية

99.9%

التقدم املحرز يف تعديل العيوب
وازالة الشوائب

100%
التقـدم العام
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يقع مرشوع الطريق املداري الجديد – العقد الثاين يف شمــــــال وغرب

مدينة الدوحـــــــــة ،ويسهم يف توفري طريق رسيع جديد بطول  47كم
يربط بني طريق سلوى (غرب املنطقة الصناعية) متجهاً نحو شمـــــال

مدينة لوسيل .وعلى طول هذا الطر يق  ،توجد بعض شبكات الربط
للطرق الرسيعة الرئيسية نظراً ملروره عرب طريق دخــان الرسيع بالقرب

 47كم

طريق رسيـــــــــــــــع من
طريق سلــــوى باتجاه
شمال مدينة لوسيـل.
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مرشوع الطريق املداري الجديد
 العقد الثاين ()NOH2من استاد نادي الريان وطريق االحتفاالت وطريق الشمــــال الرسيع.

يتضمن املرشوع  10مســــــــارات ( 5منها يف كل اتجــــاه) للمركبـــــات

الخفيفة مع إنشاء نقاط تجميع ونقاط توزيع إضافيـــة على الطريق.
وتوجد أربعة مسارات مخصصة للشاحنات (مساران يف كل اتجاه)

موازية للطريق املداري من طريــــــــق سلوى اىل التقاطع رقم  5حيث

يتم تخصيص مسافة  320مرتا لبناء نفق باستخدام طريقة الحفر

والردم ( الخندق املغطى ) منفصلة عن الطريق املخصص للمركبات
الخفيفة باتجاه تقاطع التحويل رقم  12يف مدينة دخان.

تشمل محطة تبديل التقاطـــــــــــــــع رقم  4على طول طريق دخــــــان
الرسيع على نفق يسمح بالوصول إىل محطات مرتو الخـــط األخرض

واملستودع املستقبلي لخط القطــــار.

وإىل جانب أعمـــــــــــــال الطرق وأعمــــــــال الهندسة  ،فإنه سيتم توفري

خدمات املرافق املختلفة مثل خدمات الرصف الصحي وشبكة ميـــاه

الرصف الصحي املعالجة ونظام الري وأعمال حماية األنابيب التابعة

لرشكة قطر للبرتول وأعمـــــال حماية وإعادة نقل خدمـــــات القـــــوات

املسلحــــة القطريـــــة وأعمال التجميل وأعمال اإلتصاالت واألعمـــــــال
الكهربائيـــــــة وإنارة الشــوارع.

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق
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ويعمل مرشوع الطريق املداري الجديد -العقد الثاين
على ربط الطرق املحلية والطرق الرسيعة املوجــــــودة
عرب  8تقاطعات بأنواع مختلفة من املباين املدنية اليت
قام بتصميمها وبنائها فريق املرشوع .وتشمــــل هذه
التقاطعات الجسور واملعابر العلوية واملعابر السفليــــة
واالنفاق وسوف يتم دمج ممرات املشاة ومســـارات
الدراجات الهوائية على طول الطريق بأ كمله.
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”

التقـــــدم املحـرز
يف املرشوع

97%

81%

10%

78%

األعمال الكهربائية

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

نظام الرقابة اإلرشافية
والحصول على البيانات

65%

الطريق ،الهيكل ،عالمات واالشارات

58%

السياجات والصبغ

مياه الرصف الصحي املعالجة

مياه األمطار

58%

املعدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

71%

التقدم العام
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حقائــــــــــــق
وأرقــــــــــــــــام
3,859,902.66

3,119,560.77

م 3قطــع (الطر يــق الرس يع)
م 3قطــع (حــوض)

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

8,878,586.57

م 3تعبئــة (طر يــق رس يــع)

1,982,721.84

م 3تــدرج فرعــي

1,840,932.24

730,433.60
687,642.58

532,669.09

260,325.00

طن مادة منظمة لألســمنت

طن قاعدة االســفلت املتماســكة
طن وســط االســفلت املتماســك
طن ســطح االســفلت املتماســك
م حاجــز وقايــة

كيو دي يف يس | التقرير الســـــــنوي | 2020

مرشوع إنشـ ــاء
أقسام CP01,
C1,C2,C3
فازت كيو دي يف يس بتنفيذ مرشوع إنشاء أقســـــــام  ( CP01املكون من

األقسام  )C1,C2,C3يف مدينة لوسيـــل والذي يتألف من إنشاء أعمـــال

الطرق والخدمات املرتبطة بها لثالث مناطق منفصــــلة هي .C1,C2,C3
يبلغ طول الطريق يف منطقة  C1حوايل  1.6كيلو مرت تقريبا ،ويف املنطقة

 C2حوايل  450مرتا  ،و  C3حوايل  550مرتا .كما يتضمن املرشوع أيضا

تصميم وبناء  4محطات فرعية بطاقة تصل إىل  11كيلـــو فولت بالقرب
من منطقة عمل .C1

يعد  C1،C2،C3مرشوعا إلنشاء أقسام الطرق  ،حيث يقع القسمـان C1

و  C2يف منطقة املارينا بمدينة لوسيل ،أقىص جنوب املنطقة املخصصــــــــــة

للمرشوع التطويري  ،بينما يقع قســــــم  C3يف الجزء الجنوبــــــي من مدينة

لوسيل يف منطقة فوكس هيل.

يمتد قسم  C1بمحاذاة منطقــــة املارينـــــــــا ويتألــــف من الطريــــق ، A12
وتقاطعات الطرق وتقسيمات الطرق املتعامدة اليت تمكّن من الوصــــــــول

اىل قطع األرايض املجاورة .أما القسم  C2فيقع يف الطرف الشمايل ملنطقة

املارينا ويتألف من تقاطع واحد.

يف عام  ، 2017تم تسليم املرشوع جزئيا لرشكة لوسيل للتطوير العقــــاري.

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

✓

استكمال املرشوع

2018
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مرشوع مواقف السيـ ـ ــارات
تحت األرض بمدينة لوسيل

يشمل املرشوع مايلي:
•تصميم وبناء أربعة مواقف سيارات تحت األرض يتكون كل موقف من ثالثة طوابق
•سعة كل موقف  560سيارة
كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

تم اختيار مواقع مواقف السيارات بعناية  ،كما تم تزويدها
باملناظـــــــر الطبيعية الجميلــــــة يف األمـــــــاكن اليت ُيتوقع أن
تستقبل أعداداً كبرية من الـــــزوار.

قامت كيو دي يف يس بتشييد وبناء  4مواقف سيارات يف
منطقة املارينا بمدينة لوسيل الجديدة  ،شمال الدوحــــة،

حيث تستوعب  250,000نسمـــــــة وحوايل 400,000
زائر يومياً .وتعترب مواقف السيارات األربعة البنيـة التحتية

السيارات وأماكن اإلنتظار  ،فهي متاحة للمقيمني والــزوار.

•تخصيص ممر مكيَّف للمشاة؛  60مشاية متحركة 48 ،سلماً متحركاً ،و  16مصعداً

250,000

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

نسمة

400,000
زائر

✓

استكمال املرشوع

2019

86

األوىل املكتملة يف هذه املدينة الجديدة .أما عن مواقــــــــف

85

•أربع مساحات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة يف كل طابق

يهدف مرشوع حديقة الشرياتون إىل تصميم وبناء حديقة عامة كبرية أمام
فندق الشرياتون ،وتقع يف قلب الخليج الغريب ومنطقة األعمــــال الجديدة
يف مدينة الدوحة ،وتعترب خياراً جيداً إلستضافـــة الفعاليات مثل :الحفالت
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مرشوع حديق ـ ـ ـ ــة
الشريات ـ ـ ـ ـ ـ ــون
املوسيقية واملهرجانــــــــات.

يشمل املرشوع مايلي:
•حديقة عامة مساحتها  7هكتارات تتمزي بالنوافري املائيـــــــــة واملزارع
النباتية واألشجار واملمرات املصنوعة من حجر الجرانيت .كما تضم
الحديقة وسائل الراحة والرتفيه مثل املناطق املخصصة أللعـــــــــاب
األطفــــــال واملطــــاعم واملقاهي

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

•موقف للسيــــارات تحت األرض يتألف من  4طوابق يتسع لنحـــو
 2600سيارة
•محطة كهرباء رئيسية بطاقــــــــة  66كيلو فولت  /ومحطة كهربــــــاء
بطاقة  11كيلو فولت.

✓

تسليــــــــم املرشوع

2016
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88

َ
ضخ مياه رصف صحـــــي يف منطقة الرشق
كونها أ كرب مرفق

كمرشوع مشرتك على تحالف رشكات يضم ً
كال من رشكة كيو

ّ
ويعد هذا املرشوع التجربة األوىل و الناجحـــــة لكيو دي يف يس

الواحد ،فقد قامت هيئة األشغال العامة (أشغال) يف عــــــام

انرتبوز للمقاوالت ،وهما رشكتان تابعتان ملجموعة فينســــــــي.

يف مجال معالجة املياه داخل دولة قطـــــــــر .وقد اشتمـــل عقد

األوسط بقدرات حالية تبلغ  680,000مرت مكعب يف اليوم

 2009برتسية مرشوع محطة الضـــــــخ  70وأنابيب الضــــخ

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

✓

تسليــــــــم املرشوع

دي يف يس ورشكة فينيس إلنشاء املشاريع العمالقــــــــة ورشكة

يف املشاريــــــــــــع املشرتكة وكذلك باعتباره املهمــــــــة األوىل لهــــــــــــا

املرشوع املتكامل على تصميم وبناء واختبار وبدء تشغيل غرفة
الشاشات ومحطة الضخ والرفع باإلضافة إىل إدارة أنظمـــــــــة

الطاقة والتحكم .وباإلضافة إىل ذلك ،تم وضع أنابيب حديد

قابلة للسحب يبلغ قطرها  1600ملم على مسافة  45كيلو
مرت .وقد استحوذت هيئة األشغال العامة يف دولة قطر رسمياً
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مرشوع محطة الضخ
 70وأنابي ـ ـ ـ ـ ــب الضخ
على مرافق محطة الضخ  70اليت تقع يف شمــــــــــال الدوحة يف
 7سبتمبــــــــــر .2014

2014

89

90

ً
منتجعا فاخرًا  ،وهو أول مرشوع للرشكة خارج دولة قطر.
قامت الرشكة بتصميم وبناء
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مشـ ـ ــروع منتجـ ـ ــع
جزيرة دهلك  -إريرتيا

يشمل املرشوع مايلي:
•فيلتان مع حوض سباحة
• 47جناحا صغريا
•نادي اجتماعي
•سكن للموظفني ومطبخ ومغسلة
•طرق ،وشبكة مرافق ومساحات خرضاء
•مهبط طائرات الهليكوبرت ورصيف قوارب
كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق

•محطة تحلية املياه
•تنظيم وإدارة مجمع العمال

✓

استكمال املرشوع

2011
92

*تم تمديد عقد خدمة إدارة مرافق املرشوع حىت ديسمرب 2021
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البيــانـــــــات
املــاليــــــــــــــــــــة
95

بيان املركز املايل املوحد

97

البيان املوحد لألرباح والخسائر

98

البيان املوحد للتدفق النقدي

بتار يخ  31ديسمرب 2020

األصول

حقــــوق امللكية واملطلوبــــــات
2019

2020
األصول الغري املتداولة

2020

2019

حقوق امللكية
رأس املال املساهم

77,000,000

77,000,000

العقـــــارات واملعــــدات

16,260,249

126,039,734

االحتياطي القانوين

38,500,000

38,500,000

األصـــــول الغري امللموســــة

402,687

804,082

األرباح املحتجزة

) (21,999,414

53,528,422

حق استخـــــدام األصول

6,000,965

22,482,368

إجمــــــــايل الحقوق امللكية

93,500,586

169,028,422

الدفعات املقدمة للموردين ومقاويل الباطن

52,829,339

--

االستقطاعات املحتجزة

--

130, 507,287

املطلوبات غري املتداولة

إجمـــــايل األصول الغري املتداولة

75,493,240

279,833,471

الدفعات املقدمة من العمالء

553,027,736

437,451,176

االستقطاعات مستحقة الدفع

--

88,686,313

الزتامات االيجار

1,862,162

2,614,395

املخزون

4,778,607

9,155,551

مخصصات ضمان العقود

--

23,858,336

الدفعات املقدمة للموردين ومقاويل الباطن

103,358,268

68,732,544

مزايا نهاية الخدمة للموظفني

2,219,279

11,847,871

االستقطاعات املحتجزة

9,218, 409

10,337,463

إجمايل املطلوبات الغري متداولة

557,109,177

600,458,091

عقود األصول

1,127,530,033

1,619,750,982

املستحقات من األطراف املتعلقة

498,669,101

386,489,539

املطلوبات املتداولـــــــة

األصول املتداولة

كيو دي يف يس | ش.م.خ.ق
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النقد والنقد املعادل

350,714,466

410,423,407

الذمم الدائنة واملستحقات

1,234,489,396

1,700,232,698

2,241,501,129

2,616,150,198

التمويل والقروض

--

44,000,000

األصول املصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع

16,916

1,693,340

الزتامات االيجار

502, 814

15,852,547

إجمايل األصول املتداولة

2,241,518,045

2,617,843,538

مستحقات األطراف املتعلقة

164,282,670

188,115,679

إجمايل األصول

2,317,011,285

2,897,677,009

مخصصات ضمان العقود

38,495,319

11,883,843

1,666,401,522

2,127,696,542

--

493,954

1,666,401,522

2,128,190,496

إجمايل املطلوبات

2,223,510,699

2,728,648,587

إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

2,317,011,285

2,897,677,009

مطلوبات مرتبطة مبارشة باملوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع

96

الذمم املدنية واملدفوعات املقدمة

147,232,245

111,260,712

االستقطاعات املستحقة الدفع

228,631,323

167,611,775
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بيــان املركــز املالــي املوحـد

بتار يخ  31ديسمرب 2020

بتار يخ  31ديسمرب 2020

2019

2020
عمليات التعاقد

2019

2020
األنشطة التشغيلية

اإليرادات

395,474,414

التكلفة املبارشة

)(297,024,024

إجمايل االرباح

98,450,390

صايف اإليرادات األخرى

22,668,626

45,166,142

املرصوفات العامة واإلدارية

)(192,919,418

)(151,664,672

مرصوفات التمويل

)(1,722,982

)(6,969,486

الخسارة قبل خصم الرضائب من العمليات املستمرة

)(73,523,384

)(63,373,266

مرصوف رض يبة الدخل

--

--

خسارة السنة من العمليات املتوقفة

)(73,523,384

63,373,266

1,391,854,654
)(1,341,759,904
50,094,750

العمليات املتوقفة
الخسارة بعد خصم الرضائب من العمليات املتوقفة

)(2,004,452

)(2,155,596

الخسارة للسنة

)(75,527,836

)(65,528,862

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

إجمايل الخسارة الشاملة للسنة

)(75,527,836

)(65,528,862

الخسارة قبل خصم الرضائب من العمليات املستمرة

)(73,523,384

)(63,373,266

الخسارة بعد خصم الرضائب من العمليات املتوقفة

)(2,004,452

)(2,155, 596

صايف الخسائر قبل الرضائب

)(75,527,836

)(65,528,862

اإلستهالك

18,706,969

29,800,576

انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات

85,019,086

--

استهالك األصول غري امللموسة

401,395

633,943

حق استهالك األصول الغري ملموسة

16,585,338

16,313,609

خسارة  /ربح بيع العقارات واملعدات

)(458,919

2,865,694

مخصصات خسارة االئتمان املتوقعة

426,467

--

قيد عكيس بدل الخسارة

)(474,378

)(6,645,366

مخصصات ضمان العقود

2,753,140

6,281,132

مخصصات مزايا نهاية الخدمة للموظفني

3,615,541

11,894,178

مرصوفات التمويل

1,722,982

6,969,486

الربح التشغيلي قبل تغيري رأس املال العامل

52,769,785

2,584,390
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البيان املوحد للدخل الشامل

البيان املوحد للتدفق النقدي
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بتار يخ  31ديسمرب 2020

2020

2020

2019

2019

التدفق النقدي يف أنشطة اإلستثمار

تحرك يف رأس املال العامل
الذمم املدنية واملدفوعات املقدمة

)(34,400,520

204,087,270

رشاء العقارات واملعدات

)(17,749,136

)(2,003,086

أرصدة الطرف ذات الصلة

)(136,012,575

)(541,653,499

رشاء األصول غري امللموسة

--

)(130,507

عقود املوجودات

492,220,949

740,061,277

متحصالت من استبعاد املمتلكات واملعدات

24,261,485

3,168,216

املخزون

4,376,944

19,700,796

صايف التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار

6,512,349

1,034,623

الدفعات املقدمة من املوردين ومقاويل الباطن

)(87,455,063

50,195,844

الذمم الدائنة واملستحقات

)(466,133,033

69,440,718

التدفق النقدي يف أنشطة التمويل

الدفعات املقدمة من العمالء

79,576,560

)(167,383,955

دفعات سداد التمويل والقروض

)(44,000,000

)(152,073,977

االستقطاعات املحتجزة

131,626,341

)(13,824,823

سداد أصل دين عقود اإليجار

)(16,068,980

)(20,329,035

االستقطاعات مستحقة الدفع

)(27,666,765

22,475,194

مرصوفات تمويل عقود اإليجار

)(1,722,982

)(1,228,832

8,902,623

385,683,212

صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل

)(61,791,962

)(173,631,844

دفع مزايا نهاية الخدمة للموظفني

)(13,348,353

)(48,810,897

دفع الرضائب

--

)(1,718,969

صايف (تناقص)  /ز يادة النقد والنقد املعادل

)(59,725,343

162,556,125

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

)(4,445,730

335,153,346

النقد والبنود املماثلة للنقد  -يف بداية العام

410,456,725

247,900,600

النقد والبنود املماثلة للنقد  -يف نهاية العام

350,731,382

410,456,725
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البيان املوحد للتدفق النقدي
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