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Dear Reader,
We are pleased to bring you Issue No. 84 of Qatar Steel Magazine which highlights a number of achievements 

of Qatar Steel. The Company recently organised the 32nd Annual Conference of Quality Control Circles and 

honoured its long-serving employees who have spent 10, 15, 20, 25 and 30 years of service with Qatar Steel.

Qatar Steel was the official sponsor of the Arab Children Forum. Activities like this reiterates the Company’s 

responsibility towards the society it belongs to and reflects its commitment and support to local social 

development programmes. 

H.E. the Syrian Minister of Energy and a high level delegation of professors and engineers from Qatar University 

paid separate visits to Qatar Steel. This reflects the Company’s importance as a major industrial organisation 

that is fuelling the ongoing construction boom in Qatar and the region with high quality steel products. 
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self development, control & improvement 
within the workshop utilising quality 
control techniques & tools such as:

• Brainstorming sessions

• Cause and effect diagrams

• Pareto charts

• Histograms

• Control charts etc.

The Quality Circle activities are aimed 
at encouraging employees to create 
new ideas in order to improve working 
conditions, safety, individual development 
etc. for the growth of the organisation.

Each QC circle comprises a group of 
ten or less members who voluntarily 
perform quality control activities within 
the workshop to which they belong. 
Every member of the circle offers their 
complete commitment, as a part of the 
company-wide quality control activities, 

Qatar Steel Holds the 32nd Quality Control Circles Conference 
and Honours its Long-Serving Staff

On Tuesday, 28 January 2008 Qatar Steel 
held the 32nd Quality Control Circles 
Conference at The Ritz-Carlton, Doha. 
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani, Director 
and General Manager of Qatar Steel and 
a large number of managers, senior staff 
and employees of the Company attended 
the conference.

Qatar Steel is the only company in the 
Arabian Gulf region to have regularly 
organised Quality Control Circles in the last 
28 years, starting from 1980.

Page 2



The main objectives of the QC Circle activities are:

• Improve safety & hygiene and reduce pollution

• Improve and develop technology

• Improve quality

• Improve operating procedures

• Increase sales

During the conference, Qatar Steel honoured its long-serving staff 
who completed 10, 15, 20, 25 and 30 years of service with Qatar 
Steel. The Company expressed its gratitude to the long-serving 
staff for their dedication and loyalty that has helped the Company 
to attain its present stature and has enabled it to obtain numerous 
quality and performance certifications.
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Qatar Steel Sponsors the Arab Children Forum 
Organised by Barzan Youth Centre

Qatar Steel was the official sponsor of the 
Arab Children Forum, which was organised 
by Barzan Youth Centre from 27 January 
till 3 February 2008 in Doha. Around 150 
boys and girls from various Arab countries 
participated in the forum.

Upholding Qatar Steel’s commitment 
and support to social development 
programmes and activities, Sheikh 
Nasser Bin Hamad Al-Thani, Director 
and General Manager of Qatar Steel 
presented a cheque for QR 600,000 to 
Sheikh Abdulaziz Bin Abdul Rahman Al 
Thani, Chairman of Barzan Youth Centre, 
as a contribution from Qatar Steel to the 
Arab Children Forum. The cheque was 
presented during a press conference that 
was held in connection with the forum.

Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani 
confirmed that Qatar Steel has always 
encouraged social development 
programmes, especially those that are 

which attracted a vast audience from all 
Arab countries. He also congratulated  
Qatar Steel for the pioneering role it is 
playing in the development and progress 
of Qatar and for contributing towards 
Qatar’s emergence as a prominent 

international entity. He emphasized that 
Barzan Youth Centre is committed to 
introducing distinguished public service 
programmes that serve the best interests 
of every member of our society.

aimed at empowering the youth who are 
an important element of every progressive 
society. 

He praised the efforts of Barzan Youth 
Centre in introducing distinguished public 
service activities and programmes (such 
as personalities from the Qatar Contest) 
that attract widespread participation 
every year, from inside and outside the 
country and have gained the attention 
of researchers and intellectuals. The Arab 
Children Forum was held in Qatar for the 
first time.

He added that the forum aimed to 
enhance solidarity and establish brotherly 
relations among the children of the Arab 
world and familiarise them with various 
Arab cultures.

Sheikh Abdulaziz Bin Abdul Rahman 
Al Thani expressed his gratitude and 
appreciation to Qatar Steel for sponsoring 
and supporting the Arab Children Forum, 
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HE Engineer Fouad Issa Al-Jouni
the Syrian Minister of Energy Visits Qatar Steel

A high level delegation of professionals 
and engineers from Qatar University 
recently visited Qatar Steel. The delegation 
was received by Mr. Yousef Al-Emadi, 
Production Division Manager, Mr. Philip 
D’Souza, Manager of the Direct Reduction 
Department and engineers involved in 
various production stages at the Company. 
A film explaining the various production 
stages of Qatar Steel was shown to the 

delegation. The visitors were later taken 
on a field visit around the plant in order to 
have a closer look at the various operation 
stages. The visit was organised with a 
view towards exchanging expertise. The 
delegation expressed its appreciation 
of the quality standards at the Company 
and wished Qatar Steel all success and 
prosperity.

HE Engineer Fouad Issa Al-Jouni, the 
Syrian Minister of Energy led a high 
level delegation that visited Qatar Steel 
recently.

The visitors were received by Mr. Yousef 
Al-Emadi, Production Division Manager 
and Mr. Saed Mohammad Al Roomi, Public 
Relations Manager, who welcomed the 
visiting delegation and provided them 

with a brief account of Qatar Steel. A film 
explaining the various production stages 
of Qatar Steel was also shown to the 
delegation. Mr.Yousef Al-Emadi replied to 
the various enquiries of the visitors. The 
visit was organised with a view towards 
exchanging expertise and exploring 
avenues for mutual investment and for 
the development of the steel industry in 
the region.

A High Level Delegation of Professionals and Engineers 
from Qatar University Visits Qatar Steel
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Commercial Division

working towards increasing our regional 
visibility through TV advertisements. In 
this regard, we have finalised a 15-second 
Television Advertisement/Commercial 
Campaign with Balfour International 
Group, UK, which was screened at the 
International Property Show  that was held 
in Dubai from 17 to 19 February, 2008.

Enterprise-sponsored programmes 
are becoming more widespread in 
the business world as more and more 
enterprises are becoming concerned with 
the social responsibility of their business. 
Qatar Steel’s decision to become the 
Platinum Sponsor of the 4th International 
Trauma and Emergency Medicine 
Conference that was organised by Hamad 
Medical Corporation from 24-27 February, 
2008 was a modest approach in this 
direction. Qatar Steel has also decided to 
be the Silver Category Combo Sponsor 
of the 8th International Show Jumping 
Championship which will organised by 
the Qatar Equestrian Federation in March 
2008.

This year seems to be yet another good 
year with regard to prices and demand 
for our products. Early this year our rebar 
sales shot up, mainly due to the booming 
regional market. Surging global rebar 
prices, mainly as a result of rising raw 
material and freight costs, have impacted 
the rebar prices in the region. Rebar prices 
in the Gulf region have reached record 
high levels. 

The competition in the Gulf region 
is intensifying as new steel mills are 
coming up, present mills are going for 
major capacity expansions and trade 
restriction on imports of rebars in 
most of the countries are being lifted. 
Hence our efforts are mainly focused on 
having an active presence in the export 
markets, while at the same time catering 
to all the needs of the domestic market. 
Subsequently even while experiencing 
strong demand in the domestic market 
and constraints on viable supplies we 
have still been able to maintain regular 
supply to the export markets. Rebar 
sales increased significantly during the 

beginning of 2008 as demand continued 
to remain strong across the Gulf region, 
particularly in Qatar. Rebar sales increased 
by 27% YOY to reach 276,667 MT during 
Jan-Feb 2008. The domestic demand 
maintained a significant upward trend 
increasing by 83% YOY over the same 
period. The rebar price trend has also 
been significantly upwards, following the 
global price increase. Qatar Steel’s current 
average price offers have gone up by 40% 
compared to last year’s price in the same 
period.

We continue to back our commercial 
activities with strong corporate 
communication campaigns. We intend 
to extend the reach of our identity in the 
region by being part of the major events 
in the region. We were the Gold Sponsor of 
the Arabian World Construction Summit 
that was held at Abu Dhabi on the 11th 
and 12th of February, 2008.  Qatar Steel 
will play the role of a coordinator at the 
8th International Iron & Steel Conference 
which will be organised by the Arab Iron & 
Steel Union in March 2008. We are currently 
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Qatar Steel Participates 
in the Environment Day

Qatar Steel Participates in the Qatar International Conference 
for Emergency Medical Services as Platinum Sponsor
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Company was shown and pamphlets on 
the Company were distributed. Visitors to 
the stand were provided with an insight  
into the various activities of  the Company 
and its role in the urban development of 
the State of Qatar and its neighbouring 
countries. 

Qatar Steel was the platinum sponsor of 
the Qatar International Conference for 
Emergency Medical Services, which was 
held under the patronage of HH Sheikh 
Tamim Bin Hamad Al Thani, the Heir 
Apparent, from 24 to 27 February 2008 
at The Ritz-Carlton, Doha. Around 2,000 
specialists and experts in emergency 
and accident medical care from all over 
the world attended the conference. 

The participation of Qatar Steel comes 
within the context of the Company’s 
policy to respond to the needs of the 
society and its keenness to contribute to 
the development and prosperity of the 
society.

Qatar Steel participated in the conference 
with a special stand, where a film depicting 
the various production stages of the 

The Supreme Council for Environment and Natural Reserves felicitated Qatar Steel with 
a special certificate and memento for their participation in the 2007 Environment Day. 
Addressing the guests, Mr. Khalid Ghanem Al-Ali, Secretary General of SCENR, expressed 
his gratitude for making the event a grand success.  He thanked all the organisations, 
including Qatar Steel, for their contributions towards the success of the event. 

Qatar Armed Forces (QAF) conducted 
a training exercise on Chemical and 
Radiation Screening at Qatar Steel from 19 
to 21 February 2008.  The Chief of Chemical 
Defense expressed his appreciation of the 
hospitality of the Qatar Steel management 
and staff and thanked the Qatar Steel 
HSE team for making this event a grand 
success.

Qatar Armed Forces 
Visits Qatar Steel



�ساركت قطر �ستيل كراع بالتيني لفاعليات م�ؤمتر 

الإ�ــســابــات واحلـــ�ادث وطب  الـــدويل لطب  قطر 

ل�سم�  الكرمية  الرعاية  حتت  املنعقد  الــطــ�ارئ 

الأمني  العهد  ويل  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 

بفندق   2008 فرباير   27  -24 من  الفرتة  خالل 

م�سارك   2000 ومب�ساركة  الدوحة  الرتزكارلت�ن 

الــطــ�ارئ  بــطــب  واخلـــــرباء  املتخ�س�سني  مــن 

واحل�ادث من جميع اأنحاء العامل. وتاأتي م�ساركة 

تفاعلها  ال�سركة على  �ستيل يف اطار حر�ص  قطر 

له  ملا  الت�اجد  على  دائما  واحلر�ص  املجتمع  يف 

الأثر يف تنمية وازدهار املجتمع.

ت�اجد  �ستيل  لقطر  كــان  املــ�ؤمتــر  هام�ص  وعلى 

فيلم عن  من خالل جناح خا�ص حيث مت عر�ص 

وت�زيع  املختلفة  النتاج  مراحل  ي��سح  ال�سركة 

ا�ستف�سارات  على  الرد  ومت  ال�سركة  الكتيبات عن 

الزائرين وامل�ساركني بهذا امل�ؤمتر عن اأهمية قطر 

�ستيل ودورها يف التط�ير العمراين يف دولة قطر 

والدول املجاورة ودفع عجلة التنمية. 

قطــر �ستيـل الراعـي البالتينـي لـفـاعلـيــات موؤمتــر قطــر الـدولـــي

لطـب الإ�سابــات واحلــوادث وطـب الطــوارئ

�سفحة 8

منح املجل�ص الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية �سركة قطر �ستيل �سهادة تقدير مل�ساركتها يف فعاليات 

ي�م البيئة لعام 2007، ويف خطابه اأمام حفل التكرمي عربرَّ الأمني العام للمجل�ص الأعلى للبيئة واملحميات 

الطبيعية ال�سيد/خالد غامن العلي عن �سكره وتقديره جلميع امل�ؤ�س�سات مبا فيها قطر �ستيل مل�ساهمتها 

يف اإجناح الفعالية.

امل�سلحة  الــقــ�ات  من�س�بي  مــن  جمــمــ�عــة  زار 

على  التدريب  لتلقي  �ستيل  قطر  �سركة  القطرية 

و�سائل واأ�ساليب احلماية �سد امل�ؤثرات الكيميائية 

اإىل 21 فرباير  والإ�سعاعية خالل الفرتة من 19 

الكيميائي  الدفاع  وحدة  رئي�ص  عرب  وقد   ،2008

لقيته  ملا  تقديره  عن  القطرية  امل�سلحة  بالق�ات 

قطر  وم�ظفي  اإدارة  من  ترحيب  من  املجم�عة 

والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  فريق  �سكر  كما  �ستيل 

بال�سركة على م�ساهمته يف اإجناح مهمتها.

زيارة وفد من القوات 

امل�سلحة لقطر �ستيل

قطـر �ستيل ت�ســـارك 

بيــوم البيئــة



دائـــرة ال�ســـوؤون التجـــاريـــــة

�سفحة 7

معـدل �سعــر حديـد الت�سليح 2007-2008  )يناير - فرباير(

بالريال القطري للطن املرتي

حملــي ت�سديــر 

مبيعــات حديـد الت�سليـح 2007-2008 )يناير - فرباير(

األــف طـن متــري

حملــي ت�سديــر 
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النجاح  من  اآخــر  عامًا  كــان  العام  هــذا  اأن  يبدو 

بالنظر اىل اأ�سعار منتجاتنا وم�ست�ى الطلب عليها، 

مبيعات  ارتفعت  العام  هــذا  من  مبكر  وقــت  ففي 

ويع�د  كبريًا  ارتفاعًا  الت�سليح  اأ�سياخ  من  ال�سركة 

الأ�س�ق  يف  الطلب  ارتفاع  اىل  الأ�سا�ص  يف  ذلــك 

اأ�سعار  ارتفاع  اىل  بــدوره  يعزى  والــذي  الإقليمية 

اأ�سعار  واأرتفاع  العاملية  ال�س�ق  يف  الت�سليح  اأ�سياخ 

امل�اد اخلام وتكاليف ال�سحن لت�سل اأ�سعار اأ�سياخ 

الت�سليح اىل م�ست�يات قيا�سية.

على �س�ء حّدة املناف�سة يف منطقة اخلليج العربي 

ت��سعات  واإدخــال  لل�سلب  جديدة  م�سانع  وظه�ر 

رفع  ذلك  اىل  م�سافًا  القائمة  امل�سانع  يف  كربى 

القي�د التجارية التي كانت مفرو�سة على واردات 

جه�دنا  تركزت  الــدول  معظم  يف  الت�سليح  اأ�سياخ 

على تكثيف وج�دنا يف اأ�س�اق ال�سادرات يف نف�ص 

الحتياجات  كافة  بتلبية  فيه  نق�م  الــذي  ال�قت 

املحلية، وبناء على ذلك وحتى مع ارتفاع الطلب يف 

ال�س�ق املحلي و�سع�بة م�اكبته ا�ستطعنا اأن ن�ؤمن 

ن�سبة من اإنتاجنا من اأ�سياخ الت�سليح للت�سدير اإىل 

اخلارج.

يف  الطلب  تزايد  ا�ستمرار  ب�سبب   2008 عام  ويف 

كافة اأنحاء منطقة اخلليج العربي وب�سفة خا�سة 

الت�سليح  اأ�سياخ  من  مبيعاتنا  ارتفعت  قطر،  يف 

مبعدل 27٪ لت�سل اىل 276.667 طنًا مرتيًا خالل 

الطلب  ا�ستمرار  مع   2008 وفرباير  يناير  �سهري 

املحلي يف الرتفاع مبعدلت كبرية و�سلت اىل ٪83 

وباملثل ارتفعت اأ�سعاراأ�سياخ الت�سليح بن�سبة عالية 

املعدل  وارتفع  عامليًا،  اأ�سعارها  ارتفاع  اأعقاب  يف 

 ٪40 مبعدل  �ستيل  قطر  اأ�سياخ  لأ�سعار  احلــايل 

مقارنة مع اأ�سعار نف�ص الفرتة من العام املا�سي.

مكثفة  بحمالت  التجارية  ن�ساطاتنا  دعمنا  لقد 

الن�ساطات  يف  وامل�ساركة  العامة  العالقات  مــن 

يف  تــقــام  الــتــي  الــكــربى  والفعاليات  الجتماعية 

والظه�ر  التمدد  من  ميكننا  �س�ف  مما  املنطقة 

راعيًا ذهبيًا  �ستيل  برزت قطر  وقد  عرب احلدود، 

يف م�ؤمتر الإن�ساءات العاملي العربي الذي عقد يف 

2008 مما  اأب� ظبي خالل ي�مي 11 و 12 فرباير 

عزز زيادة ت�اجدنا يف املنطقة، كما �س�ف ت�سطلع 

قطر �ستيل بدور املن�سق يف م�ؤمتر احلديد وال�سلب 

الدويل الثامن الذي �س�ف ينظمه الحتاد العربي 

للحديد وال�سلب يف مار�ص 2008، تعمل قطر �ستيل 

خالل  من  اإقليميًا  ت�اجدها  م�ست�ى  لزيادة  حاليًا 

الإعالن عرب التلفزي�ن، وقد قمنا يف هذا ال�سدد 

مع  بالتعاون  ثانية   15 مدته  جتاري  اإعالن  باإنتاج 

بث  مت  وقد  بريطانيا،  يف  العاملية  بلف�ر  جمم�عة 

الــذي عقد  الــدويل  العقارات  الإعــالن يف معر�ص 

من 17 اىل 19 فرباير 2008 يف دبي.

مكا�سب  لتحقيق  الأن�سطة  دعم  برامج  اأ�سبحت 

جتارية اأكرث انت�سارًا يف عامل الأعمال نظرًا لإدراك 

م�س�ؤولياتها  حتمل  لأهمية  ال�سركات  من  املزيد 

مبادرة  وتعترب  اأعمالها،  تط�ير  يف  الجتماعية 

للم�ؤمتر  البالتيني  الــراعــي  لتك�ن  �ستيل  قطر 

يف  الطبية  واخلدمات  لالإ�سابات  الرابع  الــدويل 

حمد  م�ؤ�س�سة  عقدته  ـــذي  وال ــطــ�ارئ  ال حـــالت 

الطبية خالل الفرتة من 24 اىل 27 فرباير 2008 

جهدًا مت�ا�سعًا يف هذه الجتاه، و�سمن م�ساعيها 

لتحقيق املزيد من الظه�ر �س�ف تق�م قطر �ستيل 

بال�سطالع بدور الراعي الف�سي للبط�لة الدولية 

ينظمها  �س�ف  التي  ال�ستعرا�سي  للقفز  الثامنة 

احتاد الفرو�سية القطري يف مار�ص 2008.

�سفحة 6
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الدكت�ر  �سعادة  �ستيل  قطر  �سركة  بــزيــارة  قــام 

الطاقة  وزيـــر  اجلـــ�ين  عي�سى  املــهــنــد�ــص/فــ�ؤاد 

ال�س�ري وال�فد املرافق له .

وكان يف ا�ستقبالهم ال�سيد/ي��سف العمادي مدير 

الرومي  حممد  وال�سيد/�سعيد  الت�سنيع  ــرة  دائ

كلمة  األقى  والــذي  العامة  العالقات  اإدارة  مدير 

وقــدم  والــ�فــداملــرافــق  ــ�زيــر  ال ب�سعادة  ترحيب 

ومت  �ستيل  قطر  �سركة  عن  خمت�سرة  نبذة  لهم 

النتاج  مــراحــل  يبني  ال�سركة  عــن  فيلم  عر�ص 

عن  بالرد  العمادي  ال�سيد/ي��سف  وقام  املختلفة 

ا�ستف�ساراتهم وقد كان الجتماع يف حميط تبادل 

�سناعة  بتط�ر  يتعلق  عما  وال�ستف�سار  اخلــربات 

احلديد يف املنطقة.

التذكارية  الــهــدايــا  قــدمــت  الــزيــارة  نهاية  ويف 

املتبع  اأداء اجل�دة  بنظام  اإعجابهم  ال�فد  واأبدى 

بال�سركة.

�سفحة 5

زيارة �سعــادة الدكتــور املهنـد�س/فــوؤاد عي�سـى اجلـونـي

وزير الطاقــة ال�ســوري لـقطــر �ستيـــل

زيـــارة وفــد من كبــار الأ�ساتــذة واملهند�سني

بجامعـــة قطـــر لـقطـــر �سـتيــل

قام وفد من كبار الأ�ساتذة واملتخ�س�سني بجامعة 

ا�ستقبالهم  يف  وكـــان  �ستيل  قطر  بــزيــارة  قطر 

الت�سنيع  ــرة  دائ مدير  العمادي  ال�سيد/ي��سف 

الختزال  اإدارة  مدير  دي�س�زا  وال�سيد/فييلب 

الإدارات  خمتلف  من  املهند�سني  وبع�ص  املبا�سر 

لل�سركة  فيلم  الزيارة عر�ص  ومت خالل  بال�سركة 

ميدانية  ـــارة  وزي املختلفة  النــتــاج  مــراحــل  يبني 

للم�سنع والتعرف عن قرب على عمليات الت�سغيل 

املختلفة وكان الجتماع يف حميط تبادل اخلربات 

�سناعة  جمــال  يف  ا�ستف�ساراتهم  عن  والإجــابــة 

باأداء اجل�دة  اإعجابهم  ال�فد  اأبدى  وقد  احلديد 

املتبع بال�سركة ومتن�ا دوام النجاح والت�فيق.



دعــــم  الجتمــاعـــية يف  م�س�ؤوليتهــا  منطلـــق  من 

ال�سيخ/ �سعادة  الهادفة، قام  والربامج  الأن�سطـة 

الإدارة  جمل�ص  ع�س�  ثــاين  اآل  حمد  بــن  نا�سر 

واملديــ-ر العـام ل�سـركـــة قطــر للحـــديـــد وال�سلب 

 )600.000( قدره  �سيك  بتقدمي  �ستيل(  )قطر 

ال�سيخ/ �سعادة  اإىل  قطري  ريــال  األــف  �ستمائة 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ثاين رئي�ص جمل�ص 

اإدارة مركز �سباب برزان م�ساهمة من �سركة قطر 

�ستيل يف دعم فعاليات ملتقى اأطفال العرب والذي 

اأقيم خالل الفرتة من 1/27 ولغاية 2008/2/3 

يف الدوحة.

�سعادة  اأكد  عقد  الذي  ال�سحفي  امل�ؤمتر  وخالل 

جمل�ص  ع�س�  ثــاين  اآل  حمد  بــن  ال�سيخ/نا�سر 

الإدارة واملديرالعام باأن �سركة )قطر �ستيل( قد 

الفعاليات  ت�سجيع  على  ط�يلة  فرتة  ومنذ  داأبــت 

وخا�سة  املجتمع،  خدمة  اإىل  الهادفة  والن�سطة 

الفئة من  ملا متثله هذه  وذلك  ال�سباب  يف جمال 

اأهمية حي�ية يف اأي جمتمع.

م�سيدًا يف هذا ال�سدد مبا يق�م به مركز �سباب 

برزان من اأن�سطة وبرامج جماهريية مميزة منها 

)م�سابقة اأعالم من قطر( التي اأ�سبحت حتظى 

باهتمام كبري من قبل الباحثني والدار�سني وت�سهد 

داخل  من  وكبرية  عري�سة  م�ساركة  عــام  كل  يف 

ي�ست�سيف  �س�ف  قليلة  اأيــام  وبعد  قطر.  وخــارج 

على  مرة  لأول  يقام  والذي  العرب  اأطفال  ملتقى 

م�ست�ى الدولة.

ت�طيد  اإىل  يهدف  امللـتقى  اأن  �سعادته  واأ�ساف 

اأوا�سر الت�سامن وت�سييد معانـي الأخ�ة بني اأطفال 

بالثقافات  العربي  الطفل  وتعريف  العربية  الدول 

العربية املختلفة.

بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سعــادة  قـــدم  جهتــه  من 

ل�سركة  والتقدير  ال�سكر  ثــاين  اآل  عبدالرحمن 

)قطر �ستيل( على مبادرتها برعاية ودعم ملتقى 

م�ست�ى  على  مرة  لأول  يقام  الذي  العرب  اأطفال 

العربية  ــدول  ال من  الكبري  العدد  وبهذا  الــدولــة 

وعلى الدور الرائد الذي تق�م به )قطر �ستيل( يف 

امل�ساركة يف التنمية والنه�سة التي ت�سهدها دولتنا 

برزان  �سباب  مركز  حر�ص  اإىل  من�هًا  احلبيبة. 

على تقدمي الربامج اجلماهريية الكبرية املميزة 

والتي تع�د بالنفع على اجلميع يف جمتمعنا.

�سفحة 4

)قطـر �ستيــل( الراعــي الر�سمــي مللتقــى اأطفـــال العــــرب

ينظمه مركـز �سبـاب برزان مب�ساركـة 150 طفـاًل وطفلـة من جميـع الـدول العربيـة



وتتمثل الأهداف الرئي�سية لأعمال حلقة مراقبة 

اجلودة فيما يلي:

العامة  وال�سحة  ال�سالمة  م�ست�يات  حت�سني   -1

وتقليل التل�ث.

2- حت�سني وتط�ير التكن�ل�جيا

3- حت�سني اجل�دة

4- حت�سني اإجراءات العمل

5- زيادة املبيعات

امل�ظفني  قدامى  تكرمي  املــ�ؤمتــر  هام�ص  على  مت 

الذين اأمت�ا 10و15و20و25 �سنة ولأول مرة الذين 

املخل�سة  وجه�دهم  تفانيهم  على  �سنة   30 اأمت�ا 

من  ومكنتها  التقدير  كل  ال�سركة  اأك�سبت  التي 

احل�س�ل على �سهادات اجل�دة وح�سن الأداء.

قطـر �ستيل تقيــم موؤمتــر حلقــــات اجلــــودة الثانـــي والثــالثـــني

وتكـرم قدامـــى املوظفــني

�سفحة 3



اأقامت �سركة قطر للحديد وال�سلب )قطر �ستيل( 

والــثــالثــني حللقات اجلـــ�دة ي�م  الــثــاين  املــ�ؤمتــر 

الرتز  بفندق  م   2008 يناير   28 امل�افق  الثالثاء 

احل�س�ر  مقدمة  يف  كان  وقد  الدوحة   - كارلت�ن 

�سعادة ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل ثاين ع�س� جمل�ص 

الإدارة واملدير العام لقطر �ستيل وعدد كبري من 

املدراء وكبار امل�ظفني والعاملني بال�سركة.

ال�حيدة يف  ال�سركة  بك�نها  تنفرد  �ستيل  ان قطر 

حلقات  م�ؤمتر  تقيم  التي  العربي  اخلليج  منطقة 

الثماين  الــ�ــســنــ�ات  مـــدار  على  اجلـــ�دة  مــراقــبــة 

والع�سرين املا�سية حيث اأقيمت اأول حلقة يف �سنة 

1980م.

وتهدف اأعمال حلقات مراقبة اجل�دة اإىل ت�سجيع 

لتح�سني  جــديــدة  اأفــكــار  ابــتــكــار  على  املــ�ظــفــني 

ظروف واأج�اء العمل وغريها من ع�امل ال�سالمة 

مناء  زيــادة  على  ت�ساعد  التي  الفردي  والتط�ير 

ال�سركة. 

تتك�ن حلقة مراقبة اجل�دة من جمم�عة من ع�سرة 

باأعمال  بالقيام  يتط�ع�ن  ممن  اأقــل  اأو  اأع�ساء 

اإليها،  التي ينتم�ن  ال�ر�سة  مراقبة اجل�دة داخل 

وذلك  اأوتي من جهد،  ما  بكل  كل ع�س�  وي�سارك 

خا�سة  لل�سركة  اجلــ�دة  مراقبة  اأن�سطة  اإطــار  يف 

املراقبة والتط�ير داخل ال�ر�سة وذلك با�ستخدام 

اأ�ساليب واأدوات مراقبة اجل�دة ومنها:

1- امل�ساركة اجلماعية يف حل امل�ساكل

2- الر�س�مات الت��سيحية لالأ�سباب والنتائج

3- ر�س�مات الأعمدة البيانية

4- الر�س�مات البيانية الن�سيجية

5- خمططات املراقبة... اإلخ

قطـر �ستيل تقيــم موؤمتــر حلقــــات اجلــــودة الثانـــي والثــالثـــني

وتكـرم قدامـــى املوظفــني

�سفحة 2



قطـــر

�ســركــة قـطــــر �ســـتـيـل

�ص.ب 50090 ، م�سيعيد ، دولــة قـطـر

هاتف: 4778478 974+ ، فاك�ص: 4771888 974+

qatarsteel@qatarsteel.com.qa :البريـد الإلكتــروني

www.qatarsteel.com.qa :الم�قع على ال�سبكة

عــــزيــــزي الـــقـــارئ

املحــتـــ�يــات

قطـر �ستيل تقيم موؤمتر حلقات اجلودة الثاين والثالثني

3-2 وتكرم قدامى املوظفني 

4 )قطـر �ستيــل( الراعي الر�سمي مللتقى اأطفـال العرب  

 5 زيارة وزير الطاقة ال�سوري لقطر �سـتيـل 

5 زيارة وفد من جامعة قطر لقطر �ستيل 

7-6 دائرة ال�سوؤوؤن التجارية  

8 قطر �ستيل الراعي البالتيني لفاعليات موؤمتر قطر الدويل 

8 قطـر �ستيل ت�سارك بيــوم البيئــة 

8 زيارة وفد من القوات امل�سلحة لقطر �ستيل 

الثاين  ال�سن�ي حللقات اجل�دة  امل�ؤمتر  ال�سركة  اأقامت  �ستيل حيث  بالكثري من اجنازات قطر  العدد )84( احلافل  يديك  بني 

والثالثني وتكرمي قدامى امل�ظفني الذين اأمت�ا 10و15و20و25 �سنة ولأول مرة الذين اأمت�ا 30 �سنة.

وعلى ال�سعيد الداخلي لل�سركة قامت بدور الراعي الر�سمي مللتقى اأطفال العرب وذلك من منطلق م�س�ؤوليتها الجتماعية يف دعم 

الأن�سطة والربامج الهادفة والتي �س�ف تعد اإ�سافة جديدة اإىل قطر �ستيل.

وقام بزيارة ال�سركة �سعادة الدكت�ر املهند�ص/وزير الطاقة ال�س�ري كما زار وفد من كبار الأ�ساتذة واملهند�سني بجامعة قطر هذا 

ال�سرح ال�سناعي الكبري والذي ميد الطفرة الإن�سائية التي ت�سهدها قطر واملنطقة باأعلى ج�دة عالية من احلديد القطري.

دبــي

�ســركــة قـطــــر �ســـتـيـل

�ص.ب 18255، جبـل عـلي ، المنطقة الحــرة، دبــي

الإمـارات العـربيـة المتحـدة

هاتف: 48053111 971+ ، فاك�ص: 48053222 971+

qatarsteel@qatarsteel.ae :البريـد الإلكتــروني

www.qatarsteel.ae :الم�قع على ال�سبكة

ن�ســـرة ت�سدرهــا اإدارة العـــالقـات العـامــة، قطــر �ســتـيـل



مننـــُح للحــديـــد بعـــد�ً �آخـــر



قطـر �ستيل تقيم م�ؤمتر حلقات 

اجل�دة وتكرم قدامى امل�ظفني

قطر �ستيل الراعي الر�سمي 

مللتقى اأطفال العرب

زيارة وزير الطاقة ال�س�ري

2

4

5

الـعـــــدد رقـــــــم 84 - 2008 جمـلـــة تـ�ســدرهـــــا اإدارة العــــالقـــــات الـــعـــامـــــة كـــل �ســـهــرين - )قطـــر �ستيـــــل(


