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Qanbar Dywidag Precast Concrete Company Limited (QDC) was 
formed in 1981 as a partnership between one of the leading 
business conglomerates in the Eastern Province, Al Ansari Holding 
Company (Abdul Razzaq Mohammed Qanbar Al Ansari & Sons) and 
one of the largest German general contractors and precast concrete 
manufacturers Dycherhoff & Widmann AG (DYWIDAG).

In January 2002 Al Ansari Holding Co became the sole owner of QDC 
and (DYWIDAG) remains as a Technical Partner.

QDC has built a strong name in more than 30 years for quality, service & 
competitiveness completing many prestigious projects throughout the 
Kingdom of Saudi Arabia for both government & private sector clients.  
This includes Saudi Arabian Oil Co (ARAMCO), Royal Commission of 
Jubail & Yanbu, SABIC, Saudi Electricity Co (SEC) in addition to other 
military & civil governmental authorities & different private projects.

These projects include mega housing projects, office buildings, 
facility buildings, multistory buildings, factories, car parks, industrial 
elements, boundary walls, commercial centers and paving tiles & 
road accessories.

The company endeavors to implement the best industry practices to 
deliver  value added products & meet the quality requirements.  We 
believe this can only be achieved through our dedicated team who aims 
towards the company vision to exceed our customers’ expectations.

المحدودة  الصنع  المسبقة  للخرسانة  دويداغ  قنبر  شركة  تأسست 
في عام 1981م في إطار شراكة بين إحدى المجموعات التجارية الرائدة 
محمد  الرزاق  )عبد  القابضة  األنصاري  شركة  الشرقية  المنطقة  في 
قنبر األنصاري وأوالده(، وإحدى أكبر شركات المقاوالت العامة وتصنيع 
الخرسانة المسبقة الصنع في ألمانيا، شركة ديكرهوف آند ويدمان أيه 

جي )دويداغ(.

وفي يناير 2002م آلت ملكية الشركة بالكامل لشركة األنصاري القابضة 
مع بقاء شراكة دويداغ الفنية.

العالية،  للجودة  عريق  اسم  بناء  من  دويداغ  قنبر  شركة  تمكنت 
والخدمة المتميزة والقوة التنافسية خالل ما يربو على 30 عامًا، وقامت 
العربية  المملكة  في  المستوى  وعالية  ضخمة  مشاريع  عدة  بتشييد 
هذه  وتشمل  والخاصة.  الحكومية  القطاعات  من  لكل  السعودية 
القطاعات على سبيل المثال شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(، 
)سابك(،  األساسية  الصناعات  شركة  وينبع،  للجبيل  الملكية  الهيئة 
الحكومية  القطاعات  إلى  باالضافة  للكهرباء،  السعودية  الشركة 

المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.

المدارس،  المكاتب،  السكنية،  الوحدات  المشاريع  هذه  تضمنت  وقد 
السيارات،  مواقف  المصانع،  المستشفيات،  الطوابق،  متعددة  المباني 
مراكز التسوق وصاالت العرض، عناصر البنى التحتية المتخصصة، جدران 

التسوير، مواد الرصف الخرساني، ومنتجات تنسيق الحدائق والطرقات.

تحرص الشركة على تقديم أفضل ما توصل إليه مجال البناء للوفاء 
اإلقتصادية  القيمة  تحقيق  في  يساهم  بما  المشاريع،  بمتطلبات 
متميزة  كوادر  خالل  من  عالية  جودة  ذات  منتجات  وتقديم  المضافة 

تعمل على تحقيق رؤية الشركة وتفوق تطلعات العمالء.

Introduction مقدمة
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QDC precast concrete cladding panels are available in a 
wide variety of various finishes, offering a choice of external 
surface and adding architectural beauty to buildings. White 
or colored concrete sandblasted finishes and sandwich 
or solid cladding panels give buildings a prefinished 
maintenance free surface.

Advantages:
• Can be designed to suit the project’s requirements & 

budget.

• Variety of finishes.

• Quick and easy to install.

• High standards of quality control.

• Features or logos can easily be produced.

• Can incorporate thermal insulation materials using 
polystyrene or others since the external layer is 
supported off the internal layer using stainless steel 
ties, giving full separation of the two layers and better 
thermal performance.

• Fulfils most architectural design requirements.

التشطيبات  من  أشكال  عدة  دويداغ  قنبر  لشركة  إن 
للكسوات الخرسانية مما يعطي مجاالً واسعًا الختيار األوجه 

الخارجية ويضيف جماالً معماريًا للمباني.

الملون والتشطيب بواسطة السفع  أو  االبيض  إن األسمنت 
الرملي )البحص النافر( لجدران الكسوات الخرسانية المصمتة 
ألي  يحتاج  ال  سابقًا  تشطيبًا  للمباني  تعطي  المعزولة  أو 

صيانة.

المزايا:
يمكن تصميمها لتناسب ميزانية المشروع.  •

عدة أشكال من التشطيبات.  •
سريعة وسهلة التركيب.  •

درجات عالية جدًا من الرقابة والجودة على المنتج.  •
سهولة تنفيذ الشعارات المختلفة.  •

يمكن استخدامها مع عازل حراري باستخدام البولي   •
ستايرين حيث أن الجزء الخارجي معزول تمامًا عن 

الداخلي وذلك باستخدام أربطة من الحديد الغير قابل 
للصدأ )ستينلس ستيل( والتي تؤمن فصاًل تامًا بين 

الجزئين مما يعطي عزالً حراريًا كاماًل.
تفي بمتطلبات التصاميم المعمارية.  •

Cladding Panel 
System

نظام الكسوات 
الخارجية
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QDC wall frame systems are a very economical solution of 
choice, especially for housing projects. QDC has completed 
numerous projects consisting of thousands of villas and 
apartment buildings all over the Kingdom.

Structural Components:
The basic components of construction of single or multi 
story buildings consist of suspended or ground floor slab, 
floor and roof slabs, external and internal load-bearing and 
non-load-bearing walls, roof elements and parapets.

Advantages:
• Maintenance free.

• Early occupancy of the project.

• Fast and economical option for housing complexes, 
schools and hospitals.

• Minimum time required for finishing as elements are  
pre-finished, requiring putty and paint only.

• High lateral stability against seismic loads.

قنبر  شركة  بواسطة  المنتجة  الحاملة  الحوائط  أنظمة  إن 
فقد  اإلسكان.  مشاريع  في  خاصة  اقتصادي  خيار  دويداغ 
الفلل  آالف  من  تتكون  ضخمة  مشاريع  الشركة  أكملت 

والشقق السكنية على نطاق المملكة.

مكونات البناء:
إن المكونات االساسية إلنشاء مباني ذات طابق واحد أو عدة 
طوابق تتألف من بالطات الدور األرضي أو البالطات المعلقة، 
بالطات االدوار واألسقف، الجدران الخارجية والداخلية الحاملة 

والغير حاملة، عناصر السقف والوارش.

المزايا:
• ال تحتاج إلى صيانة.

• سرعة االنتهاء من المشروع واالستفادة منه.
• حل سريع واقتصادي للمجمعات السكنية، المدارس 

والمستشفيات.
• تحتاج إلى وقت قليل جدًا للتشطيب نسبة إلى 

التشطيب المسبق للعناصر التي ال تحتاج إال إلى طبقة 
رقيقة من المعجون ثم الدهان.

• استقرار ضد الزالزل.

Wall Frame System نظام الحوائط الحاملة
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QDC column and beam systems offer a wide range of 
varieties to meet any design requirements.

Advantages:
• Minimized total construction time means early 

occupancy of projects.

• High quality control.

• Cost effective due to reduced number of columns and 
foundations.

• Special architectural designs to meet clients’ 
requirements.

• Maintenance free.

• Flexibility for the interior design.

إن نظام شركة قنبر دويداغ لألعمدة والجسور يعطي مجاالً 
واسعًا لالختيار وذلك لمالئمة متطلبات التصميم.

المزايا:
تقليل الوقت الزمني لإلنشاء مما يعني االستفادة من   •

المبنى مبكرًا.
تحكم عالي بالجودة.  •

تكاليف أقل نتيجًة لخفض أعداد األعمدة والقواعد.  •

تصاميم معمارية خاصة لمالئمة متطلبات العمالء..  •
ال تحتاج إلى صيانة.  •

مرونة للتصاميم الداخلية.  •

Column & Beam 
System

نظام األعمدة 
والجسور
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Precast, prestressed hollow core slabs are one of the most 
advanced types of precast, prestressed concrete units. 
Hundreds of thousands of square metres are manufactured 
each year, mainly for use in building construction including 
housing, office buildings, commercial centers, schools and 
hospitals. Hollow core slabs are also used for bridges and 
other types of construction.

QDC hollow core slabs offer a fast and economical solution 
for suspended floors and roof construction, both for concrete 
structures and steel structures on steel beams.

The slabs can be used as part of a full frame system in 
precast construction or in cast-in-place frame construction.

الصب  سابقة  )الهولوكور(  المجوفة  الخرسانية  البالطات  إن 
الصنع  المسبقة  الخرسانية  المنتجات  من  تعتبر  واإلجهاد 
تنتج سنويًا  المربعة  األمتار  اآلالف من  مئات  إن  تقدمًا.  األكثر 
وتستخدم في إنشاء المباني مثل مشاريع اإلسكان، مباني 
كما  والمستشفيات.  المدارس  التجارية،  المراكز  المكاتب، 

تستخدم في إنشاء الكباري واألنواع األخرى من اإلنشاءات.

دويداغ  قنبر  بواسطة شركة  المنتجة  المجوفة  البالطات  إن 
المعلقة واألسقف، وذلك  لألدوار  اقتصاديا وسريعًا  توفر حاًل 

لكل من الجدران الخرسانية الحاملة والمباني الحديدية.

إن هذه البالطات يمكن استخدامها كجزء من نظام المباني 
على  المنشأة  المباني  في  أو  الصنع  المسبقة  الخرسانية 

الموقع.

Hollow Core 
Slab System

نظام البالطات 
المجوفة
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In 1991 QDC boosted its range of precast products with the 
launch of prestressed double tee slabs. Prestressed TT, with 
spans up to 30 meters are an economical solution for projects 
requiring long spans with considerable superimposed loads, 
including commercial centers, office buildings, recreation 
centers, multi-story car parks, pipe racks, assembly halls, 
stores and other industrial buildings.

Note: The Above Load-Span Table & Diagram are shown 
for D.T. of Depth 800m2 as an example.

إنتاجها  مستويات  دويداغ  قنبر  شركة  عززت   1991 عام  في 
بالطات  أنظمة  بإدخال  الصنع وذلك  المسبقة  الخرسانة  من 
الدبل تي سابقة اإلجهاد. إن بالطات الدبل تي سابقة اإلجهاد 
للمشاريع  االقتصادي  الحل  لهو  مترًا   30 تبلغ مداها  بأطوال 
مشاريع  مثل  مركبة  أحمال  مع  كبيرة  أطواالً  تتطلب  التي 
مواقف  الترفيه،  مراكز  المكاتب،  مباني  التجارية،  المراكز 
سيارات متعددة الطوابق، حامالت األنابيب، قاعات االجتماعات، 

المستودعات، والمباني الصناعية األخرى.

Double Tee 
Slab System

نظام بالطات 
الدبل تي

DT -800 B=2.4m

DL LL Service loads Span (m)

kN/m2 kN/m2 kN/m2 without topping 50mm topping

0.50 0.50 1.0 33.68 30.07

1.00 0.50 1.5 31.89 28.92

1.00 1.00 2.0 30.38 28.09

1.50 1.00 2.5 29.05 27.15

1.50 1.50 3.0 27.64 26.33

2.00 1.50 3.5 26.65 25.62

2.00 2.00 4.0 25.54 24.77

2.50 2.00 4.5 24.76 24.18

2.50 2.50 5.0 23.86 23.46

3.00 2.50 5.5 23.22 22.96

3.00 3.00 6.0 22.48 22.34

3.50 3.00 6.5 21.93 21.90

3.50 3.50 7.0 21.31 21.37

4.00 3.50 7.5 20.84 20.98

4.00 4.00 8.0 20.30 20.51

4.50 4.00 8.5 19.90 20.17

4.50 4.50 9.0 19.43 19.75

5.00 4.50 9.5 19.07 19.44

5.00 5.00 10.0 18.66 19.06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	 	 Superimposed	Service	Load	(KN/m2)	 Width	=	2.40	m

QDC	STANDARD	DT-800	DESIGN	CHART

Sp
an

/	
(m

)

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

with out Topping with 50 mm Topping
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QDC precast boundary wall system offers a wide variety of 
designs and finishes; available to meet various architectural 
requirements.

Ease of production of various designs and finishes, combined 
with repetition of units, make boundary walls specially 
suitable for precasting.

The main Elements of P.C Boundary Wall 
System:
Footings, Columns and Wall Panels

Advantages:
• Short construction period.

• High quality control.

• Cost effective.

• Maintenance free.

إن نظام قنبر دويداغ ألسوار الخرسانة المسبقة الصنع يوفر 
جميع  لتناسب  والتشطيبات  التصميمات  من  أنواع  عدة 

المتطلبات المعمارية.

والتشطيبات  التصاميم  من  المختلفة  األنواع  إنتاج  سهولة 
مع تكرار الوحدات يجعل األسوار مناسبة جدًا ألن تكون من 

الخرسانة المسبقة الصنع.

المكونات الرئيسية لألسوار:
القواعد، األعمدة، والجدران

المزايا:
فترة تصنيع قصيرة.  •
تحكم عالي بالجودة.  •

أسعار منافسة.  •
ال تحتاج إلى صيانة.  •

Boundary Walls األسوار
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QDC paving and interlock tiles are produced in a wide range 
of colors, sizes and textures to suit every application.

They are manufactured to consistently high standards under 
factory controlled conditions.

Advantages:
• Highly durable.

• Uniform walking surface.

• Variety of sizes, colors and textures.

• Complying to all International Standards.

شركة  بواسطة  المنتج  المتشابك  والبالط  األرصفة  بالط  إن 
واأللوان  األحجام  من  مستويات  بعدة  متوفر  دويداغ  قنبر 
بأدق  مصنوع  وهو  االستخدامات،  جميع  لتناسب  واألشكال 

المواصفات وجودة عالية جدًا تحت الرقابة التامة لمصنعنا.

المزايا:
ذو جودة عالية.  •

أسطح مريحة ومنتظمة للمشي.  •
أحجام وألوان وأشكال مختلفة.  •

مطابق للمواصفات العالمية.  •

Paving Tiles بالط األرصفة
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Standard Products المنتجات النمطية
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Manholes غرف التفتيش

BOTTOM VIEWTOP VIEW

ISOMETRIC VIEWISOMETRIC VIEW
SHOWING INTERNAL PART
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Rabigh FactoryJubail Main Office and Factories المكتب الرئيسي والمصانع بالجبيلمصنع رابغ

Factories المصانع



Main	Office	Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box: 515, Al Jubail 31951
Tel: +966 (13) 3401234, Fax: +966 (13) 3411952
Dammam	Tel: +966 (13) 8329701, Fax: +966 (13) 8330993
Riyadh	Tel: +966 (11) 2914131, Fax: +966 (11) 2914131
Jeddah	Tel: +966 (12) 6060881, Fax: +966 (12) 6068665
Email: contact@qdc.com.sa  www.qdc.com.sa

 المكتب الرئيسي ص.ب 515 الجبيل 31951 المملكة العربية السعودية
 تليفون: 3401234 )13( 966+، فاكس: 3411952 )13( 966+

 الدمام تليفون: 8094331 )13( 966+، فاكس: 8098913 )13( 966+
 الرياض  تليفون: 2914131 )11( 966+، فاكس: 2914131 )11( 966+
 جدة  تليفون: 6060881 )12( 966+، فاكس: 6068665 )12( 966+

www.qdc.com.sa  contact@qdc.com.sa :البريد اإللكتروني


