
شركة حمد بن خالد قصة مقاول

الريادة في تطبيق 
ممارسات رعاية العمال

فــي مايــو 2014، قامــت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بتعييــن شــركة 

ــوب.  ــتاد الجن ــي اس ــائية ف ــال اإلنش ــذ األعم ــاوالت لتنفي ــد للمق ــن خال ــد ب حم

ــر  خــال أشــهر مــن ممارســة مهامهــا، أظهــرت الشــركة التزامــًا راســخًا بمعايي

ــم. ــان رفاهيته ــي ضم ــل ف ــوط طوي ــع ش ــن قط ــت م ــال وتمكن ــة العم  رعاي

ــال  ــة العم ــر رعاي ــاوالت لمعايي ــد للمق ــن خال ــد ب ــركة حم ــال ش ــن امتث ــج ع نت

ــن  مــن اســتادات  ــاء فــي اســتادين آخري تعيينهــا كمقــاول رئيســي ألعمــال البن

البطولــة، وهمــا اســتاد لوســيل فــي 2016 واســتاد راس أبــو عبــود فــي 2018. 

يقــول الســيد رمــزي دحــدح، الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي شــركة حمــد بــن 

خالــد للمقــاوالت: “إن القــوة العاملــة التــي تتمتــع بالســعادة والرضــى هــي بــا 

شــك قــوة عاملــة منتجــة. انطاقــًا مــن تقديرنــا لجهــود العمــال الفعالــة فــي 

ــا نعمــل علــى ضمــان  ــا  لمســؤوليتنا نحوهــم، فإنن تنفيــذ مشــاريعنا، وإدراًك من

توفيــر كفــة أوجــه الرعايــة لهــم فــي جميــع األوقــات”.

كنــت شــركة حمــد بــن خالــد للمقــاوالت أول مقــاول رئيســي يوافــق علــى خطــة 

ســداد رســوم التوظيــف الخاصــة باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، حيــث أعــادت 

ــذا  ــاد به ــد اقت ــل. وق ــن 3000 عام ــر م ــري ألكث ــال قط ــون ري ــي ٥,4 ملي حوال

ــرى  ــدة أخ ــراف متعاق ــاواًل وأط ــن 190 مق ــر م ــن أكث ــك الحي ــذ ذل ــوذج من النم

ــا. ــة العلي تعمــل فــي مختلــف مشــاريع اللجن

فــي الواقــع، قامــت حمــد بــن خالــد للمقــاوالت بتســديد قيمــة رســوم التوظيــف 

لجميــع عمالهــا، حتــى أولئــك الذيــن التحقــوا بالعمــل قبــل دخــول معاييــر رعايــة 

ــدل  ــال بالع ــع العم ــة جمي ــا لمعامل ــعى منه ــي مس ــذ، ف ــز التنفي ــال حي العم

ولضمــان اســتفادة لك منهــم مــن معاييــر رعايــة العمــال ذاتهــا. 

ــا  ــة تحظره ــر أخاقي ــة غي ــال ممارس ــف العم ــى توظي ــوم عل ــرض رس ــر ف “ُيعتب

ــد  ــدح. “لق ــًا لدح ــري”، وفق ــون القط ــا القان ــال، ويمنعه ــة العم ــر رعاي معايي

ــذه  ــاء ه ــي إلغ ــا ف ــم جهودن ــى دع ــاريع واإلرث عل ــا للمش ــة العلي ــت اللجن عمل

ــوم  ــة رس ــبء مديوني ــن ع ــال م ــر العم ــان تحري ــعى لضم ــي مس ــة، ف الممارس

ــم”. ــي أوطانه ــرهم ف ــة أس ــن إعال ــم م ــف، وتمكينه التوظي

ــل  ــن قب ــدة م ــات المعتم ــع الجه ــاوالت م ــد للمق ــن خال ــد ب ــركة حم ــل ش تتعام

وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة فقــط. كمــا تقــوم بإرســال 

ــات  ــراء المقاب ــة إج ــام بمهم ــرية للقي ــوارد البش ــم الم ــن قس ــا م موظفيه

الشــخصية مــع المرشــحين فــي بلدانهــم األم لضمــان عــدم تأثــر العمــال 

ــة. ــر أخاقي ــة أو غي ــر قانوني ــف غي ــات توظي بممارس

ــركت  ــل الش ــن أوائ ــا م ــًا بأنه ــاوالت أيض ــد للمق ــن خال ــد ب ــركة حم ــهد لش ُيش

ــح  ــا يمن ــا، م ــكن عماله ــع س ــي مواق ــام ف ــم الطع ــات تقدي ــرت خدم ــي وف الت

العمــال فرصــة االســتمتاع بالنكهــات األصيلــة للوجبــات الغذائيــة التــي اعتــادوا 

ــم. ــي دياره ــا ف عليه

يتابــع الســيد رمــزي دحــدح فــي هــذا الشــأن بالقــول: “ينحــدر عمالنــا مــن بــاد 

ــا  ــذا م ــاس، وه ــع الن ــام يجم ــوالت. إن الطع ــن المأك ــزة م ــواع ممي ــتهر بأن تش

نهــدف إلــى تحقيقــه لك يــوم داخــل وخــارج موقــع العمــل، فموظفونــا يعملــون 

ــن  ــم م ــدى عودته ــذ ل ــي واللذي ــذاء الصح ــم الغ ــؤوليتنا منحه ــن مس ــد وم بج

العمــل.”.

ــد  ــن خال ــد ب ــت حم ــاريع واإلرث، أصبح ــا للمش ــة العلي ــع اللجن ــيرتها م ــال مس خ

للمقــاوالت الشــركة الرائــدة فــي تطبيــق معاييــر رعايــة العمــال فــي مــا يتعلــق 

باكفــة جوانــب رفاهيــة العمــال، وهــو التــزام يتجــاوز عــام 2022.

ُتعتبر شركة حمد بن خالد أول شركة مقاوالت
تّم تعيينها من قبل اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث للمساهمة في تنفيذ مشاريع أكس 
العالم FIFA قطر 2022™. وبتبّنيها المبكر

لمعايير رعاية العمال، مّهدت الشركة الطريق
أمام الشركت األخرى لالتحاق بنهجها.

“إن التطبيق الصارم لمعايير رعاية العمال سُيمّكن 
دولة قطر من الوصول إلى مستويات أعلى في 

تحقيق رفاهية القوى العاملة، حيث تقع مسؤولية 
رعاية العمال على عاتق المقاولين بشلك أساسي. 

لقد أصبحت معايير رعاية العمال من ضمن قيم 
الشركة وأخالقياتها وال تراجع عنها، كما نحتاج إلى 

العمل بجدية أكبر واالرتقاء بها إلى آفاق أعلى.”
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