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Issue No. 82 comes to you with a new look and feel reflecting our new identity and
image. We have tried to make it more aesthetically appealing with a warm invitation to
read the highly informative articles.
This issue brings you heartening news – the commencement of operations of our new
rolling mill, as well as other topics such as the visit of the MIDREX Delegation to our
plants. It will also provide you with a brief update on our expansion projects, which
are successfully progressing according to the schedule and are in close proximity to
completion.
We are also pleased to bring you the latest in information technology employed at
Qatar Steel. Our new IT practices are aimed at streamlining our operations and ensuring
a smooth flow of our business processes and procedures.

QATAR STEEL NEWS

Rolling Mill Commences Operations
Qatar Steel celebrated the
commencement of operation of
its new Bar Mill Unit – one of the
expansion projects of Qatar Steel.
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani,
Director and General Manager, division
and department managers and senior
staff attended the ceremony. Among
the attendees was H. E. Mr. Giuseppe
Buccino Grimaldi, Italian Ambassador to
Qatar, as well as Mr. Giuseppe Ferrario,
Managing Director of SIEMENS VIA
Technology, the Italian company
responsible for the project execution.

Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani
Director & General Manager
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In his welcome speech, Sheikh Nasser
Bin Hamad Al-Thani expressed his
appreciation for the dedicated efforts of
SIEMENS VIA Technology in completing
the project. Sheikh Nasser pointed
out, “Several years ago, Qatar Steel
started implementing its ambitious
plans for expansion in order to meet
the increasing demand. The new Bar Mill
Unit has commenced operations from
today, with a productivity of 700,000
tons per year. This will increase our bars
production to around 1.5 million tons
per year.”
Sheikh Nasser added, “These expansion
projects are a strategic decision made
by the Senior Management. Our new
expansion projects will rely on modern
technology in order to ensure the
production of high quality products that
meet international standards.”

Mr. Giuseppe Ferrario, Managing
Director of SIEMENS VIA Technology,
stated that production at the new
Bar Mill Unit has been commenced
successfully, with a production capacity
of 700,000 tons of bars annually.
He pointed out that state-of-the art
rolling technology has been employed
in the new Bar Mill and that the new
plant is the first of the new advanced
generation of plants in the Gulf region.
The contract for implementing the new
Bar Mill was assigned to SIEMENS VIA
Technology (previously known as VIA
Pomini) in 2005. The implementation
was carried out in co-operation
with the European partner and local
subcontractors.
Qatar Steel is considered to be the
first integrated steel company to be
established in the GCC region. Its plants
are located in Mesaieed Industrial City,
45 km south of Doha, the capital of
Qatar. Today, Qatar Steel is recognised
as one of the major integrated steel
production companies in the region.

The Italian-based SIEMENS VIA
Technology is one of the first-class
engineering groups specialising in the
construction of steel plants around the
world. It also handles a huge number
of requirements and services as well as
technological expertise required by the
metal industry.
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QATAR STEEL NEWS

MIDREX Operations Seminar
QATAR STEEL HOSTS THE MIDREX DELEGATES
More than 45 delegates from Venezuela,
Mexico, Argentina, Trinidad & Tobago,
USA, Canada, Austria, Russia, Malaysia,
India, Egypt, Oman and Saudi Arabia
attended the Midrex seminar. Plant
Managers and Chief Officials from
16 MIDREX Direct Reduction Plants
around the world arrived at Qatar Steel
on 29th August 2007. Some of them
had paid an earlier visit to Qatar Steel
on 9th October 2002. The delegates
were participating in the Midrex Annual
Operations Seminar (August 24-28)
which was held in the Kingdom of
Bahrain for second time; the 1st was
held in 2002.
All the participants expressed their
appreciation of the Qatar Steel
management and personnel. In a
letter written by Mr. Tony Elliot,
Customer Services Manager of Midrex
Technologies, to the Department
Manager, he said “First of all I would
like to thank you and your team
for a superbly organised plant visit
on August 29. I have heard nothing
but compliments from the Seminar
attendees regarding the plant visit
to Qatar Steel’s Module 2”
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The delegates were received at
Gate No. 1 by the PR Officials, who
accompanied them to the Training
Centre Auditorium. The Direct
Reduction Dept. Manager and other
staff welcomed them and introduced
them to Qatar Steel’s operations.

through’ of the DR-2 Module and
were engaged in mutual exchange of
operating techniques and expertise.
Both the DR Modules wore a festive
look; thanks to the housekeeping efforts
of the module supervisors and the staff
of the department.

The Qatar Steel plant tour and visit to
the DR-2 Module were guided by four
teams, comprising Direct Reduction
Engineers and Senior Supervisors, who
were escorted by the Department
Manager. The visitors had a ‘walk

Qatar Steel then hosted a multi-cuisine
lunch for the delegates and presented
them with souvenirs.

Information Technology Department
As Qatar Steel set its eyes on the
future, implementation of the latest
practical technologies was one of
the main tools selected to assist the
organisation in reaching its goals.
In the recent years, Qatar Steel has
revamped its technology infrastructure
and has implemented an integrated
applications infrastructure that has set
the road forward. This close integration
of business and technology is required
to assist Qatar Steel in its growth,
internally and externally, and to give
Qatar Steel the capability and flexibility
to match and lead the market in line
with the emerging economic changes.
Qatar Steel’s business transformation
encompasses several key objectives,
including recognising and managing
the organisation’s key financial drivers,
streamlining business processes,
establishing a central data model,
reducing transaction processing costs
and cycle times, and ultimately providing
Qatar Steel customers with high quality
products and efficient service. These
objectives are ultimately enabled by
the various solutions and technologies
acquired and implemented by the
organisation, which includes:
1. The Enterprise Resource Planning
(ERP) Applications
2. The Corporate Portal (iCENTER)
3. Infrastructure
With every business area
inter-connected, data are captured and
reported immediately as and when
it happens. Information is processed
and is made available immediately,
without any delays, easing administrative
and decision-making processes and
improving communication between
departments, thereby resulting in a
strong impact on the effectiveness and
efficiency of the overall business.

1. Enterprise Resource Planning
(ERP)
The QATAR STEEL ERP (enterprise
resource planning) service consists
of systems spanning several business
functions such as Manufacturing,
Shipping, Maintenance, Human
Resources, Financial and Procurement.
Several HR functions are automated
through the employee self-service
functionality. Access to ERP is provided
on a need basis; however all employees
are provided with access to employee
self-service. The solution is based on
Oracle E-Business Suite, version 11.
The automation of Qatar Steel’s
business processes and the
centralisation of its information
assets has increased the Company’s
effectiveness and efficiency, making it
one of the leading organisations to
execute this type of transformation.
2. Corporate Portal (iCenter)
iCenter is the online information hub
where employees can access different
sources of information such as memos,
reports, and policies & procedures.
iCenter also provides access to different
facilities such as Qatar Steel’s strategy
documents and the online Code of
Ethics. Employees can also utilise the
iCenter to execute their own selfservice transactions, including viewing
pay slips, requesting HR certificates,

applying for leave and business trips and
requesting house maintenance.
iCenter empowers the online
community and enables each individual
of Qatar Steel’s team to voice their
opinion through discussion forums,
feedback and personal messages.
Community members can also access
the recent local and industry news in
the newsrooms and advertise items
they wish to sell or buy.
3. Infrastructure
To support the new information
systems, Qatar Steel installed a Gigabit
network across its facilities. The
network is based on CISCO switching
technologies, fiber optics and CAT 6
copper cables throughout the entire
plant covering an area of about 4
square kilometres with more than 100
locations and more than 1000 points.
The network allows Qatar Steel to
transform its paper-based business
environment into an automated and
efficient unit.
The infrastructure is operated with a
combination of enterprise level UNIX,
LINUX and Windows servers, that host
the services and provide the suitable
availability and capacity to ensure the
smooth continual operations of the
organisation.
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PROJECT DIVISION

Expansion Projects Successfully Commissioned
All three expansion projects have been successfully commissioned and the subsequent performance of the plants as observed
during production were quite satisfactory. Brief details of the three projects are furnished below:

EPC - DRI/HBI Combo
Project
Hot commissioning and plant start-up
for the 1.5 MTPA DRI/HBI combo
plant was successfully accomplished on
30th June 2007. Productions of DRI &

View of the core plant area

HBI are presently in progress. Around
195,000 MT of DRI and 22,500 MT
of HBI have been produced as on
31.10.07.

Final tuning of the plant is in progress.
Performance Guarantee Tests have
been taken up and are in progress.

On-grade product being stacked

EPC - New Bar Mill
(NBM) Project
The new Bar Mill Project was
commissioned on 15th May 2007 with
the successful discharging of the 1st
billet from the Reheating Furnace and
the subsequent rolling of the 1st billet
to a 40 mm diametre bar. Operation of
the Reheating Furnace, Mill and other
systems are now running satisfactorily.
The project commenced operation on
05.06.07 and Commercial Production
was initiated from 12.06.07. Agreed
Performance Guarantee Test (PGT)
parameters were successfully achieved.
Re-bars of 40 mm, 32 mm, 25 mm,
20 mm, 16 mm, 12 mm and 10 mm
diametre are being rolled successfully
based on the requirements.
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New Bar Mill Line

EPC - Steelmelt Shop
Expansion (SMS) Project
The Electric Arc Furnace (EAF2R)
was commissioned on 25th June 2007
and the Ladle Furnace (LF2R) was
successfully commissioned on 27th
June 2007. Caster (CC2R) was also
commissioned on 11th September
2007 with successful casting of the 1st
billet. The performance of the Ladle
Furnace LF3 which was commissioned
during October 2006 is very much
satisfactory.
Successful operation of the above units
continued, including the 100 MVAR
SVC system. Stabilization of the entire
system is in progress; which will be
followed by PGT runs.
View of the Electric Arc Furnace: First heat is being tapped

New expansion

7

Commercial Division
The overall performance of the
Commercial Division was impressive
this year (Jan-Sep 2007) as they
exceeded the desired targets.
Aggressive marketing strategies and the
maintenance of close relationships with
our customers coupled with strong
market fundamentals led to this high
sales performance.
Backed by strong demand in the
domestic and export markets, gross
rebar sales grew 29% YOY during

Jan-Sep this year to reach 1.165 million
MT. The phenomenal growth in the
domestic demand, our primary market,
has been fuelled by government-funded
infrastructure and gas projects and
multi-billion dollar residential projects
like The Pearl-Qatar and Lusail Energy
City. The high domestic demand
coupled with our efforts to maintain
our share in the export markets has
prompted Qatar Steel to import
rebars, mainly from Turkey. Imported
rebar sales which mainly feeds the
domestic demand has risen this year
by 30% YOY during the period Jan-Sep.
Even with higher imports, we were able
to achieve higher sales in the export
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market which has risen by 17% YOY
during the period Jan-Sep. UAE and
Saudi Arabia which are witnessing high
demand for rebars, continues to be the
main markets for exports.
Global rebar prices reached record
levels during the first half of this year
which was reflected in the high rebar
prices in the Gulf markets during the
same period. Prices have since then
stablised and softened by the end of
the third quarter. The average rebar

prices (Jan-Sep) of Qatar Steel this year
were up by 23% compared to rebar
prices during the same period last
year. Compared to the budget Qatar
Steel is expected to achieve high price
levels both in the domestic and export
markets. Average rebar price this year
is expected to be up by 30% from the
budgeted price for the year.
After the launch of Qatar Steel’s
new corporate identity on 10 April
2007, the Marketing Department has
conceptualised a highly exhaustive
plan to manage the brand internally
and enhance its visibility in the market.

All the promotional activities have
been lined up and the department is
expecting to spend QR 5.75 million
by the end of 2007. In its effort to
strengthen the brand internally, the
Department has drawn up a detailed
signage plan. To enhance the Company’s
reputation in the market and among
its end-users, we have focussed on
customer relationship management
through annual gatherings, trader
meetings in every quarter and we are
in the process of designing an exquisite

product stand with the entire range of
rebars to be kept with every trader. The
Department continues to remain visible
through other promotional activities
like, participating in exhibitions, (Project
Qatar, Gulf Bid-Bahrain, Big 5 UAE,
Qatar Career Fair and Saudi Build),
advertising in the front cover of Metal
Bullettin (July 2007 issue) and Golden
Sponsor in the 3rd Investors Meet in
Qatar, organised by GOIC in October
2007.

دائـ ــرة ال�ش ـ ـ ؤ�ون التج ــاريـة
كان أالداء ا إلجمايل لدائرة ال� ؤش�ون التجارية قوي ًا
للغاية خالل العام احلايل (يناير � -سبتمرب )2007
حيث فاق أالهداف املو�ضوعة ،وقد كان ذلك أالداء
املرتفع للمبيعات نتيجة ال�سرتاتيجيات الت�سويق
املكثفة التي مت و�ضعها وتنفيذها باال�ضافة اىل
احلفاظ على ا�ستمرارية العالقة الوثيقة التي تربطنا
بعمالئنا والتي اقرتنت أ
بال�س�س القوية لل�سوق.
ونظر ًا للطلب ال�شديد على ق�ضبان الت�سليح �سواء
يف ال�سوق املحلي أ�و من حيث ت�صديرها اىل أ��سواق
خارجية ،فقد ارتفعت الن�سبة ا إلجمالية ملبيعات
ق�ضبان الت�سليح مبقدار  ٪29لت�صل خالل العام
احلايل (يناير � -سبتمرب) اىل  1،165طن ًا مرتي ًا،

معدل أ��سعار ق�ضبـان الت�سـليح (يناير � -سبتمرب) 2007
ريال قطري/طن مرتي

وكان املحفز أالكرب لهذه الزيادة امل�سبوقة يف
الطلب املحلي ،والذي ميثل ال�سوق الرئي�سي بالن�سبة
لنا .البنية التحتية والغاز ذات التمويل احلكومي
ر�صدت لها باليني الدوالرات
وامل�شاريع ال�سكنية التي ُ
ومنها ل ؤ�ل ؤ�ة قطر ومدينة لو�سيل للطاقة ،وقد أ�دى
ذلك الطلب املحلي املرتفع �إ�ضافة جلهودنا يف
احلفاظ على ح�صة متميزة يف أ��سواق الت�صدير اىل
قيام �شركة قطر �ستيل با�سترياد ق�ضبان الت�سليح
وكانت لرتكيا احل�صة أالكرب يف هذا ال� أش�ن،
وت�ستخدم مبيعات ق�ضبان الت�سليح امل�ستوردة يف
الوفاء باحتياجات الطلب املحلي يف املقام أالول وقد
ارتفعت هذه املبيعات خالل العام احلايل بن�سبة
 ٪30خالل الفرتة من �شهر يناير اىل �شهر �سبتمرب
ومن خالل زيادة حجم الواردات متكنا من حتقيق
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معدل أ�كرب من املبيعات يف �سوق ال�صادرات والذي
زاد بن�سبة  ٪17خالل الفرتة من �شهر يناير اىل
�شهر �سبتمرب ،وتعد أال�سواق ا إلماراتية وال�سعودية
أال�سواق الرئي�سية ل�صادراتنا نظر ًا الزدياد الطلب
على ق�ضبان حديد الت�سليح يف هذين البلدين.
لقد و�صلت أال�سعار العاملية لق�ضبان حديد الت�سليح
مل�ستويات قيا�سية خالل الن�صف أالول من العام
احلايل ،وهو ما انعك�س على ارتفاع أ��سعار ق�ضبان
حديد الت�سليح يف أال�سواق اخلليجية خالل نف�س
الفرتة  ،وقد �شهدت أال�سعار ا�ستقرار ًا منذ ذلك
احلني ثم انخف�ضت بقدر طفيف مع نهاية الربع
الثالث من العام ،وقد ارتفع متو�سط أ��سعار ق�ضبان

مبيعـات ق�ضبـان الت�سـليح (يناير � -سبتمرب) 2007

حديد الت�سليح التي تنتجها �شركة قطر �ستيل بن�سبة
 ٪23خالل العام احلايل (يناير � -سبتمرب) وذلك
مقارنة مبعدل أال�سعار خالل الفرتة من العام
املا�ضي .ومقارنة بامليزانية املو�ضوعة فمن املنتظر أ�ن
حتقق �شركة قطر �ستيل م�ستويات مرتفعة من حيث
أال�سعار يف كل من ال�سوق املحلي و أ��سواق الت�صدير،
ومن املنتظر أ�ن يزداد معدل أ��سعار ق�ضبان حديد
الت�سليح عن ال�سعر املدرج مبيزانية العام احلايل
بن�سبة .٪30
وقد قامت �إدارة الت�سويق بعد �إطالق ال�شعار اجلديد
ل�شركة قطر �ستيل بتاريخ  10ابريل  2007بو�ضع
ت�صور خلطة �شاملة ومكثفة للغاية لرتويج ا�سم
ال�شركة حملي ًا وتعزيز مكانته يف أ
بال�سواق ،وقد مت

بالفعل �إعداد كافة أالن�شطة الرتويجية  ،ومن املنتظر
أ�ن تنفق ا إلدارة  5.75مليون ريال بحلول نهاية عام
 ، 2007ويف �إطار جهودها لتعزيز �إ�سم ال�شركة حملي ًا
قامت ا إلدارة ب�إعداد خطة تف�صيلية ب� أش�ن اللوحات
التي حتمل ا�سم ال�شركة و�شعارها ،وعم ًال على تر�سيخ
مكانة وا�سم ال�شركة أ
بال�سواق ولدى امل�ستخدمني
النهائيني فقد ركزنا على توطيد عالقتنا بعمالئنا
من خالل التجمعات ال�سنوية واالجتماعات التي
ت�ضم اجلهات التجارية والتي تقام مبعدل  4مرات
على مدار العام ،كما نقوم حالي ًا بت�صميم �ستاند بالغ
التميز لعر�ض منتجاتنا من ق�ضبان حديد الت�سليح
لدى جميع التجار ،وت�ستمر جهود ا إلدارة يف التواجد

مبيعـات ق�ضبـان الت�سـليح (يناير � -سبتمرب) 2007
بالطن املـرتي

من خالل أالن�شطة الرتويجية أالخرى مثل امل�شاركة
يف املعار�ض (م�شروع قطر  ،املعر�ض اخلليجي للبناء
والديك ــور الــداخــلي أ
والث ــاث بالبح ــرين ،ومعر�ض
« »Big5بدبي ،ومعر�ض البناء ال�سعودي ،كما �ستكون
قطر �ستيل أ�حد امل�شاركني يف معر�ض التوظيف
للقطريني القادم) ،وكذلك من خالل ا إلعالن على
الغالف اخلارجي لن�شرة املعادن يف عددها ال�صادر
يف �شهر يوليو  ،2007وامل�ساهمة كراع ذهبي يف
ا إلجتماع الثالث للم�ستثمرين الذي �سيعقد يف قطر
وتنظمه منظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية يف
�شهر أ�كتــوبـر .2007

م�شــروع تو�ســعــة وحـــدة ال�صـهـر
ي�شمل م�شروع تو�سعة وحدة ال�صهر على فرن
القو�س الكهربائي وفرن �إعادة ت�سخني و أ�ي�ض ًا
على خط لل�صب امل�ستمر  ،وقد مت ت�شغيل فرن
القو�س الكهربائي بتاريخ  2007/6/27وبعده
فرن �إعادة الت�سخني وكذلك وحدة ال�صب
امل�ستمر بتاريخ  2007/9/11وكانت النتائج
طيبة.
ويجري ا آلن ت�شغيل وحدات حت�سني القدرة
الكهربائية ذات ال�سعة  100ميجا فولت
أ�مبري التي �سوف ت ؤ�دي اىل تقليل اال�ستهالك
الكهربائي لوحدة أالفران الكهربائية.

فــرن القـو�س الك ـهـربائي� :إجن ــاز أ�ول �صبة

الـتـو�س ـ ـعـة اجل ــدي ــدة
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دائـ ـ ــرة املـ�شـ ــاري ــع

بــدء ت�شغيل م�شروعات التو�سـ ـعـة بنجاح
مت بنجاح ت�شغيل م�شروعات التو�سعة الثالثة ،وكان أالداء ا إلنتاجي للم�صانع ح�سب التوقعات املنتظرة واملرجوة وفيما يلي نبـذة موجزة عن
امل�شروعات الثالثة.

م�شـروع حـديـد االخـتـزال املـبـا�شر

مت بنجاح ت�شغيل التو�سعة مل�صنع حديد
االختزال املبا�شر بتاريخ  2007/6/30ذي
تكنولوجيا ا إلنتاج املزدوج لكريات احلديد
أال�سفنجي وكذا احلديد أال�سفنجي املقولب
ب�سعة  1،5مليون طن مرتي يف ال�سنة ،ويجري

م�صنع االخــتزال املبـا�شر اجلــديــد

حالي ًا �إنتاج كل من احلديد املختزل مبا�شرة
واحلديد املقولب ،وحتى تاريخ 2007/10/31
فقد مت �إنتاج حوايل  195.000طن مرتي من
احلديد املختزل مبا�شرة وحوايل  22.500طن
مرتي من احلديد املقولب بجودة عالية.

كما يجرى حالي ًا �إمتام أ�عمال ال�ضبط والتعديل
النهائية للم�صنع ،ومن ناحية أ�خرى فقد مت
أ�ي�ض ًا �إجراء �إختبارات �ضمان أالداء ويتم
العمل بها حالي ًا.

خـطـوط نـقــل الـمنـتـج وتخــزين ــه

م�شروع وحـدة الدرفــلة
مت ت�شغيل امل�شروع بتاريخ  2007/5/15حيث
مت بنجاح �إخراج أ�ول ق�ضيب �صلب من فرن
�إعادة الت�سخني ،كما مت درفلته وحتويله اىل
حديد ت�سليح بقطر  40ملم ،وتلى ذلك ت�شغيل
خط ا إلنتاج الذي يحوي وحدة فرن �إعادة
الت�سخني با إل�ضافة اىل النظم أالخرى ،وكانت
جميعها تعمل ب�شكل طيب.
بد أ� ت�شغيل امل�شروع بتاريخ  2007/6/5وبد أ�
ا إلنتاج التجاري اعتبار ًا من ، 2007/6/12
ومت بنجاح حتقيق معدالت االنتاج املتوقعة
وكذلك �ضمان أالداء املتفق عليه للمعدات.
كما مت بنجاح درفلة حديد الت�سليح ذي أالقطار
التالية  40ملم  32 ،ملم  25 ،ملم  20 ،ملم
 16 ،ملم  12 ،ملم  10 ،ملم  ،وذلك ح�سب
املتطلبات
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خـط الدرفـ ـلـة اجل ــديــد

�إدارة تـك ـنــولــوجـي ــا املع ـلــومــات
نظرا ألن قطر �ستيل تتطلع �إىل امل�ستقبل فقد
جعلت تطبيق أ�حدث التكنولوجيات �إحدى
أ�هم أ�دواتها التنظيمية لتحقيق أ�هدافها،
فقد قامت قطر �ستيل خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية بتجديد بنيتها التحتية التكنولوجية
و أ�ر�ست قواعد ثابتة من التطبيقات املتكاملة
التي مهدت الطريق لالنطالق �إىل أالمام يف
هذا االجتاه  ،وهذا التكامل واالن�سجام الوثيق
بني العمليات والتكنولوجيا أ�مر مطلوب لدفع
منو قطر �ستيل داخليا وخارجيا و�إك�ساب
ال�شركة املقدرة واملرونة ملواكبة ال�سوق وقيادته
والتكيف مع امل�ستجدات االقت�صادية.
تكتنف التحوالت يف �إدارة أ�عمال �شركة قطر
�ستيل العديد من أالهداف الرئي�سية مبا يف
ذلك �إدارة أالهداف املالية الرئي�سية لل�شركة
وتطوير �إدارتها وتن�سيق العمليات التجارية
و�إن�شاء قاعدة معلومات مركزية والتقليل من
تكاليف وزمن �إجناز املعامالت .وكهدف أ��سمى
تزويد عمالء قطر �ستيل مبنتجات وخدمــات
عالية اجلودة  ،مت دعم هذه أالهداف مبختلف
احللول والتكنولوجيات التي تطبقها ال�شركة
والتي ت�شمل ما يلي:
 .1تطبيقات التخطيط للم�صادر ()ERP
 .2النافذة املعلوماتية لل�شركة ()iCenter
 .3البنية التحتية
يتم احل�صول على البيانات و نقلها فورا وبدقة
من خالل التوا�صل املعلوماتي امل�ستمر بني
خمتلف مناطق وتخ�ص�صات العمل ومعاجلة
املعلومات وتوفريها فورا ودون ت أ�خري مما
ي�سهل من عمليات ا إلدارة واتخاذ القرار
ويح�سن من التوا�صل بني ا إلدارات ويكون له
ت أ�ثري �إيجابي قوي على فعالية وكفاءة العمل
ب�صفة عامة.

 -1تطبيقات التخطيط مل�صادر اال�ستثمار

تت�ضمن خدمات تطبيقات التخطيط مل�صادر
اال�ستثمار ب�شركة قطر �ستيل أ�نظمة ت�شمل
العديد من الوظائف مثل الت�صنيع وال�شحن
وال�صيانة واملوارد الب�شرية وال� ؤش�ون املالية
وامل�شرتيات ،وقد مت أ�متتة العديد من مهام
� ؤش�ون املوارد الب�شرية من خالل اخلدمة
الذاتية للموظفني ويتم �إتاحة تطبيقات
التخطيط مل�صادر اال�ستثمار بح�سب احلاجة
�إليها بينما يتم متكني جميع املوظفني من
الو�صول �إىل أ�دوات اخلدمة الذاتيــة على أ��سا�س
برنامـج (.)Oracle E-Business Suite
عززت مكننة العمليات التجارية ل�شركة قطر
�ستيل ومركزية قاعدتها املعلوماتية فعالية
وكفاءة عمليات ال�شركة مما جعلها واحدة من
امل ؤ��س�سات الرائدة يف تنفيذ مثل هذا التحول.
 -2النافذة املعلوماتية لل�شركة ()iCenter

النافذة املعلوماتية لل�شركة عبارة عن قاعدة
معلومات ميكن من خاللها الو�صول �إىل
خمتلف امل�صادر مثل املذكرات والتقارير
وال�سيا�سات وا إلجراءات ،تتيح النافذة أ�ي�ضا
الو�صول من خالل ا إلنرتنت �إىل العديد من
املرافق واخلدمات مثل وثائق �إ�سرتاتيجية
قطر �ستيل واملعايري أالخالقية لل�شركة،
ي�ستطيع املوظفون أ�ن ي�ستفيدوا من التطبيق
أ�ي�ضا يف تنفيذ متطلبات اخلدمة الذاتية التي
ت�شمل مراجعة قائمة الرواتب وطلب ال�شهادات

من املوارد الب�شرية والتقدم بطلبات ا إلجازات
ورحالت العمل وطلب �صيانة ال�سكن  ...أ�لخ.
وميكن لكل موظفي قطر �ستيل التعبري
عن وجهات نظرهم و أ�فكارهم من خالل
منتديات النقا�ش و�إر�سال التعليقات والر�سائل
ال�شخ�صية ،وي�ستطيع أالع�ضاء أ�ي�ضا الو�صول
�إىل �آخر أالخبار عن جمال عمل ال�شركة من
خالل غرف أالخبار كما ي�ستطيعون أ�ن يعلنوا
عن أال�شياء التي يرغبون يف �شرائها أ�و بيعها.

 -3البنيــة التحـتـيـة

قامت قطر �ستيل برتكيب �شبكة معلوماتية عرب
مرافقها لدعم أ�نظمة املعلومات اجلديدة،
تقوم ال�شبكة على أ��سا�س تكنولوجيا CISCO
للتبادل أ
واللياف الب�صرية و أ��سالك 6 CAT
النحا�سية يف جميع أ�نحاء امل�صنع وعلى نطاق
 4كيلومرتات مربعة تقريب ًا يف أ�كرث من 1000
نقطة  ،وقد مكنت ال�شبكة �شركة قطر �ستيل من
التحول من ا�ستخدام الورق إلجناز املعامالت
�إىل ا�ستخدام أ�حدث الو�سائل ا إللكرتونية
عالية الكفاءة أ
والداء.
يتم ت�شغيل البنية التحتية بوا�سطة توليفة
من خوادم ويندوز من م�ستويات  UNIXو
� LINUXإنرتبــراي ــز التي تق ــدم اخل ــدمات
وتوفر امل�ستوى املطلوب من التواجد و�إمكانية
�ضمان ا�ستمرارية و�سال�سة عمليات ال�شركة
ا إللكرتونية.
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أ�خـبــار قـطــر �س ـتـيــل

زيــارة عم ـلـيــات ميـدريـكـ�س
قطــر �ســتيل تنـظـم زي ــارة للم�صنع ملبـعــوثي مـيـدريكــ�س

يف  29أ�غ�سط�س  2007قامت وفود ت�ضم أ�كرث من
 45من املدراء وكبار امل�س ؤ�ولني من أ�كرث من  16من
م�صانع ميدريك�س لالختزال املبا�شر من فنزويال
واملك�سيك أ
والرجنتني وترينيداد وتوباجو و أ�مريكا
وكندا والنم�سا ورو�سيا وماليزيا والهند وم�صر
وعمان وال�سعودية بزيارة ل�شركة قطر �ستيل ،
ُ
وكان لبع�ضهم ذكريات حمببة عن قطر و�شركة
قطر �ستيل من زيارتهم ال�سابقة التي قاموا بها
للم�صنع بتاريخ  9أ�كتوبر � 2002شاركت هذه الوفود
يف الندوة ال�سنوية الثانية لعمليات ميدريك�س التي
عقدت خالل الفرتة من � 24إىل  28أ�غ�سط�س 2007
يف مملكة البحرين  ،وكانت الندوة أالوىل قد عقدت
يف عام .2002
عرب امل�شاركون عن تقديرهم إلدارة وموظفي �شركة
قطر �ستيل ،ومن �ضمن ذلك املقتطف التايل من
خطاب ال�سيد/توين �إليوت مدير خدمات العمالء
ب�شركة ميدريك�س للتكنولوجيا املوجه �إىل مديــر
ا إلدارة:
“ أ�ود أ�وال أ�ن أ�توجه �إليكم مرة اخرى و �إىل فريقكم
ب أ��سمى �آيات ال�شكر والعرفان لنجاحكم الباهر يف
تنظيم الزيارة �إىل امل�صنع بتاريخ  29أ�غ�سط�س،
وي�شاركني يف هذا ال�شعور كل الذين �شاركوا يف
الندوة والذين مل أ��سمع منهم �سوى عبارات ا إل�شادة
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والر�ضا بزيارة امل�صنع ووحدة االختزال املبا�شر
الثانية ،متمنيا لكم دوام التوفيق”.
ا�ستقبل موظفو العالقات العامة الوفود عند
و�صولها �إىل البوابة رقم  1و أ�خذوهم �إىل قاعة
مركز التدريب حيث قام مدير �إدارة االختزال
املبا�شر وبقية املوظفني بتحية الوفود وقدموا لهم
نبذة عن عمليات �شركة قطر �ستيل.
قامت أ�ربع فرق من مهند�سي االختزال املبا�شر
وكبار املراقبني ب�صحبة مدير ا إلدارة يف قيادة
وتوجيه اجلولة العمومية حول �شركة قطر �ستيل
وزيارة وح ــدة االخ ــتزال املبا�شر الثانية ،وقد

أ�تاحت الوحدة الثانية للزوار الوقت الالزم للتجول
حول املرافق و تبادل اخلــربات أ
والفكار حول أ��ساليب
الت�شغيل ،وكان ي�سود كل من وحدتي االختزال
املبا�شر جو احتفايل وترحيبي غامر بف�ضل الرتتيبات
املُحكمة التي ق ــام بها مـراقب ــو الوحدتني وجميع
موظفي ا إلدارة.
وكان حف ــل الغداء الذي ا�شتمل على خمتلف أ��صناف
الطعام فقرة مفرحة بالن�سبة للزوار الذين عادوا
�إىل بالدهم وم�صانعهم بذكريات حلوة من زيارتهم
مل�صنع �شركة قطر �ستيل.

من جانب �آخر �صرح ال�سيد /جوزيف فرياريو
مديرعام �شركة �سيمنز أ�ن االنتاج يف الدرفلة
اجلديدة قد بد أ� بنجاح والطاقة االنتاجية هي
 700.000طن�/سنة من ق�ضبان حديد الت�سليح
وا�شار أ�نه قد ا�ستخدمت يف الدرفلة اجلديدة
التكنولوجيا املتطورة يف درفلة ق�ضبان حديد
الت�سليح ويعترب هذا امل�صنع أ�ول م�صنع من
اجليل اجلديد املتطور يف منطقة اخلليج.
مت توقيع العقد يف �سنة 2005م ل�صالح �شركة
�سيمنز يف.اي.ايه للتكنولوجيا – االيطالية (يف.
اي.ايه بوميني �سابقا) ومت التنفيذ بالتعاون
مع ال�شريك االوروبي واملقاولني املحليني من
الباطن.
تعتربقطر�ستيل أ�ول �شركة متكاملة للحديد
وال�صلب مت �إن�شا ؤ�ها يف منطقة اخلليج العربي
ويقع م�صنعها يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية على
بعد  45كيلومرت ًا �إىل اجلنوب من مدينة الدوحة
عا�صمة دولة قطر .هذا وتعتربقطر�ستيل اليوم
واحدة من ال�شركات الكربى املتكاملة يف �إنتاج
احلديد وال�صلب يف املنطقة.

اما بالن�سبة ل�شركة �سيمنز يف.اي.ايه للتكنولوجيا
والتي تتخذ من ايطاليا مقر ًا لها فتعترب من أ�رقى
املجموعات الهند�سية لبناء م�صانع احلديد
وال�صلب على امل�ستوى العاملي كما تقوم �سيمنز
يف.اي.ايه بتزويد عدد كبري من املتطلبات

واخلدمات املتعلقة بجميع �إجراءات تكنولوجيا
مراحل �صناعة املعادن .
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أ�خ ـب ــار قـطـ ــر �سـ ـتـيــل

بـدء ت�شـغيـل وحــدة الـدرفــلة اجلــديــدة
احتفلت قطر �ستيل ببدء ت�شغيل وحدة الدرفلة
اجلديدة �إحدى مراحل التو�سعة ال�شاملة
يف ال�شــركة ،وق ــد ح�ضر احلفــل �سـ ــعادة
ال�شــيخ /نا�صــر بن حـ ـمــد �آل ثاين – ع�ض ــو
جمل�س ا إلدارة ومدير عام ال�شركة �إ�ضافة
�إىل مدراء الدوائر وا إلدارات وكبار املوظفني.
كما ح�ضر االحتفــال �سـ ــعادة ال�سيد/جوزيف
غ ـ ــرميـالــدي – �س ــفري ايطــالـ ـيـا يف
الـدوحــة وال�سيد /جوزيف في ــراري ــو مـدي ــر
عــام وكبــار م�س ؤ�ويل �شركة �سـيمـنز يف.اي.
ايــه للتكنـولوجيا ال�شركة االيطــاليــة املنفــذة
للم�ش ــروع.

ال�شيخ/نا�صــر بن حـمـد �آل ثــاني

عـ�ضـو جمل�س ا إلدارة واملـدي ــر الـعــام
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ويف كلمته الرتحيبية أ��شاد �سعادة ال�شيخ نا�صر
بن ح ـم ــد �آل ثــاين بال�شــركة املنفذة للم�شروع
و أ�ثنى على جهودها.
وقال �سعادته ان ال�شركة قد بد أ�ت ومنذ فرتة
يف تنفيذ خططها الطموحة للتو�سعة ال�شاملة
ملواجهة الطلب املتزايد على احلديد .ووحدة
الدرفلة اجلديدة التي نحتفل اليوم ببدء
ت�شغيلها وطاقتها  700.00طن �سنوي ًا �سوف
تزيد االنتاج من ق�ضبان الت�سليح �إىل حوايل
 1.5مليون طن �سنوي ًا.
و أ��ضاف �سعادته أ�ن قرار التو�سعة كان قرار ًا
ا�سرتاتيجي ًا اتخذته ا إلدارة العليا معتمدة
على التكنولوجيا احلديثة التي ت�ضمن ت�صنيع
منتج ذي جودة عالية يطابق كافة املوا�صفات
العاملية .

عـزيـزي الـقـارئ

املح ـت ــويــات
• ب ـ ــدء ت�شـ ـغـيل وحـ ـ ــدة
الــدرفـ ــلة اجلـ ـ ــديـ ــدة
• زيـارة عمـلـيات مـيدريـكـ�س
• تكـ ـنـولــوج ـيــا املـعــلوم ــات
• بدء ت�شغيل م�شروعات
التــو�س ـ ـع ــة بنج ـ ــاح
• دائـرة ال�ش ـ ؤ�ون التجـارية

بني يديك العدد الـ  82ونقدمه لك يف �إطاللة وثوب جديد تعك�س �شعارنا وهويتنا اجلديدة ،ولقد
حاولنا �إ�ضافة مل�سة جمالية لهذا العدد لتمثل عن�صر ًا جـاذب ًا لقـراءة ما يحتــويه هـذا العــدد من
مقاالت حافلة باملعلومات القيمة.
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ن�شرة ت�صدرها
�إدارة العـالقـات العـامــة
قطــر �س ـتـيـل
قطـــر
�شــركــة قـطـ ــر �سـ ـتـيـل
�ص.ب  ، 50090م�سيعيد  ،دولــة قـطـر
هاتف , +974 4778478 :فاك�س+974 4771888 :
البريـد ا إللكتــرونيqatarsteel@qatarsteel.com.qa :
الموقع على ال�شبكةwww.qatarsteel.com.qa :
دبــي
�شــركــة قـطـ ــر �سـ ـتـيـل
�ص.ب  ،18255جبـل عـلي  ،المنطقة الحــرة ،دبــي
ا إلمـارات العـربيـة المتحـدة
هاتف , +971 48053111 :فاك�س+971 48053222 :
البريـد ا إللكتــرونيinfo@qatarsteel.ae :
الموقع على ال�شبكةwww.qatarsteel.ae :

ويحفل هذا العدد بالعديد من أالخبار الباعثة على التفا ؤ�ل ،ومنها على �سبيل املثال بدء العمل
بوحدة الدرفلة اجلديدة ،هذا با إل�ضافة اىل العديد من املو�ضوعات أالخرى كزيارة وفد ميدريك�س
وتفقدها ملرافق امل�صنع ،كما يقدم لك هذا العدد موجز ًا ألحدث التطورات مب�شروعات التو�سعة
التي نقوم بها والتي ي�سري العمــل بـهــا بنجاح وفـقـ ًا للربنامج الزمـني املو�ضوع بــل وقاربت على
االنتهــاء.
كما ي�سعدنا أ�ن نقدم لك أ�حدث ما مت التو�صل �إليه يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف قطر �ستيل،
حيث مت توظيف نوعية جديدة من أ�ن�شطة تكنولوجيا املعلومات تهدف اىل حت�سني �سري العمل يف
قطر �ستيل و�سهولة �إجراءاته.

