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Dear Reader
This is Issue No. 85 of Qatar Steel Magazine, which carries a wide range of articles covering various aspects of
development at Qatar Steel. Qatar Steel Dubai received accreditation to the UAE Quality and UAE Reinforcement
Bars Compatibility Certifications. These achievements are considered to be qualitative additions to the prominent
position the Company presently enjoys in the GCC region.
Out of its keenness to support the Government’s efforts to curb the rising rates of inflation, Qatar Steel has
decided to keep the prices of steel unchanged for the three months that comprise the second quarter of 2008.
This strategic initiative aims to maintain the momentum of development and growth currently witnessed by Qatar,
and contribute to the existing efforts to control inflation and encourage construction activities in the Country.
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Qatar Steel Dubai Receives UAE Quality Mark

Qatar Steel Dubai was recently awarded
with the UAE Quality Mark. Sheikh
Nasser Bin Hamad Al-Thani, Chairman
of Qatar Steel Dubai, received the
UAE Quality Mark Certificate from
H.E. Mr. Sultan Al Mansouri, Minister of
Economy of the UAE.
During the ceremony that was held
to commemorate this achievement,
H.E. Mr. Sultan Al Mansouri said that the
UAE Quality Mark System, which was
introduced a year ago, aims to promote
the national economy. The system was
developed to place greater emphasis on
the concept of quality by meeting the
country’s approved specifications. This
will ultimately reinforce the competitive
edge of national products in both local
and international markets.
H.E. the Minister expressed his
appreciation to Qatar Steel Company
FZE, Dubai for receiving the UAE Quality
Mark. The rapidly increasing construction
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activities in the real estate sector
makes this achievement even more
significant. H.E. the Minister expressed
his congratulations to Sheikh Nasser Bin
Hamad Al-Thani, Chairman of Qatar Steel
Dubai and the Company’s employees for
achieving the UAE Quality Mark for the
reinforced steel bars it produces.
H.E. Mr. Sultan Al Mansouri also expressed
his pleasure at having a leading Qatari
company operating in the UAE. H.E. the
Minister said that it stands testimony to
the deep-rooted relationship between
the two countries. H.E. added that
initiatives like this seek to create an
economic and productive partnership
that utilises the opportunities available
in the UAE and will set an example for
industrial integration among the GCC
countries.
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani
expressed his gratitude to H.E. Mr. Sultan
Al Mansouri, Minister of Economy of the

UAE for awarding Qatar Steel Dubai with
the UAE Quality Mark.
In his acceptance speech, Sheikh Nasser
Bin Hamad Al-Thani stated that Qatar Steel
Dubai will pursue its ongoing developmental
efforts not only to maintain its reputation
and image, but also to develop a series of
continuous improvements in all its areas of
operations in order to ensure the continual
development of the Company.
“Your Excellency, the Minister, we do
appreciate your continued attention and
support and would like to confirm that we
will continue to develop the steel industry
in the UAE. We are keen to be recognised
as the most efficient steel producer. Our
efficiency should be measured by our ability
to minimize cost, maintain quality, and
upgrade employee skills, as well as by our
experience and expertise.We look forward
to the future will absolute optimism and
confidence in our ability to fulfill our goals.”
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani said.

Qatar Steel Decides to Maintain Steel Prices
During the Second Quarter of 2008
During a meeting that was held on
April 22nd 2008, it was announced
that Qatar Steel will maintain its
steel prices during the months of
April, May and June 2008 in order
to safeguard the ongoing activities
in the construction industry of
Qatar. The meeting was presided
over by Sheikh Nasser Bin Hamad
Al-Thani, Director and General
Manager and was attended by
Mr. Mohammed Ahmed Al-Saadi,
Marketing Manager, Mr. Saed
Mohammed
Al-Roomi,
Public
Relations Manager and Mr. Ali Jassim
Al-Jaber, Sales Manager.

This
decision
echoes
the
Government’s efforts to curb the
rising inflation rates. Qatar Steel
decided to maintain the steel prices
in Qatar, in spite of the soaring raw
material and steel prices in the GCC
and international markets.
“Our decision to maintain the
prices during the second quarter
of 2008 reflects our commitment
to the national economy. The
current retail price for standard
sizes (16 to 40 mm) ranges from
QR 3,250 to QR 3,300 per metric
ton. This is around QR 1,000 per

metric ton lower than the prices in
other GCC countries. This strategic
move is aimed at safeguarding the
development and growth of the
Qatari economy.” Sheikh Nasser Bin
Hamad Al-Thani announced.
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani
stated that any contractor facing
difficulty in securing steel from
Qatar Steel’s designated traders
should contact Qatar Steel.
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Qatar Steel Becomes the First Company to
Receive the Steel Bar Certification in the UAE
Qatar Steel Company FZE, Dubai,
a subsidiary of Qatar Steel, recently
received the local conformity mark and
certification for steel bars in the United
Arab Emirates.
During the press conference held to
announce this achievement, Qatar Steel
Dubai was granted the license to use
the Dubai Central Laboratory (DCL)
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conformity mark on its products. An
agreement in this regard was signed
between Eng. Hawa Abdulla Bastaki,
Director of DCL and Sheikh Nasser
Bin Hamad Al-Thani, Chairman of Qatar
Steel Dubai.
Sheikh Nasser Bin Hamad Al-Thani,
Chairman of Qatar Steel Dubai said
that the Company’s efforts to obtain the

license to use the DCL mark on its products
reflects the Company’s commitment to
ensure that their products comply with
the approved international standards and
specifications. “This agreement will have
a positive impact on the quality of our
products and will boost the confidence
the consumers have in our products.”
Sheikh Nasser added.

Commercial Division

Commercial Division remained at
the helm of all the activities within
the booming construction industry
in the GCC. With larger investments
being pumped into real estate
and infrastructure projects, rebar
demand has grown significantly in
the 1st quarter of this year. Rebar
sales increased by 25% YOY to reach
429,452 MT during Jan-Mar 2008.
The rebar sales in Qatar in Q1 was
up by 75% compared to last year
as construction has returned to full
swing. The demand is expected to
sustain in the coming quarter as large
number of projects that are under
various stages of completion require
huge quantities of steel. Rebar demand
in the export markets remains strong.
However, our supply falls short due
to high domestic demand.
In the first quarter of 2008, the
prices of imported scrap in Turkey
increased to a record higher level
resulting in an increase in rebar
prices in all markets. Qatar Steel’s
average prices in the export markets
have gone up by 39% compared to
last year’s price during the same
period, and in the domestic market,
prices have gone up by 36%.

Against the backdrop of the dawn of
a new era in Communications, the
role of Marketing & Communications
has expanded.This is quite evident in
the impact of the campaigns we have
embarked upon. As a result, we have
successfully developed a convincing
brand position, promise and strategy
to distinguish Qatar Steel as a
premium brand in the steel industry.
Qatar Steel’s participation in the 8th
Arab Iron & Steel Conference held at
Doha, Qatar as a ‘Co-Sponsor’ was a
significant step in this direction.
Qatar Steel is more than just a brand.
It symbolizes trust, the measure
of perfection and the promise of
consistency. Consequently, we are
exploring better avenues for brand
visibility through sponsorships,
especially by sponsoring major
events in this region. Qatar Steel’s
decision to sponsor the 8th
SteelOrbis Spring 2008 Conference
& 58th IREPAS Meeting in Istanbul,
Turkey as the ‘Lead Sponsor’ further
enhanced our brand distinctiveness
among our target group and regional
steel companies.

Qatar Steel was the major highlight
of Project Qatar 2008, that was
held from 7 to 10 April, 2008. The
Company participated in one of
the biggest events in the region:
5th International Trade & Exhibition
for
Construction
Technology,
Building Materials, Equipment &
Environmental Technology for Qatar.
Qatar Steel’s mission is to strive to
build a distinct corporate image with
the involvement of a high profile
knowledge base. It also strives to
be an active catalyst for industrial
investment. We are working in close
association with Gulf Organization
for Industrial Consulting (GOIC).
This is evident in our decision
to sponsor the ‘Third Investors
Meeting’ that was held in October
2007 and to advertise on the inside
back cover of the prestigious ‘Study
Report on the Steel Rolling Sector
in the GCC’ that was published
in March 2008. This study report
was distributed to all Chambers
of Commerce and Industry in the
GCC, Ministries of Industry and
Trade and in major trade missions in
the GCC.

Qatar Steel at AISU 2008 Conference

Qatar Steel Exhibition Stall
at PROJECT QATAR 2008
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Traffic Safety Campaign at Qatar Steel

In order to commemorate the GCC
Countries’ Traffic Safety Week (9 to
14 March 2008), MIC Safety Forum
(comprising MIC, QP Refinery, QP Gas
Operations, QAFCO, QVC, Qatar Steel,
QAPCO, QChem, QAFAC, and SEEF)
organised an awareness programme on
Traffic Safety in co-ordination with the
Ministry of Interior - Traffic and Patrols
Department. Qatar Steel, like other
major companies at Mesaieed Industrial
City, hosted a traffic safety presentation
on 5th March 2008.

National Health
Authority (NHA)
Visits Qatar Steel
On 30 March 2008, delegates from National
Health Authority (NHA) visited Qatar Steel
as part of their staff training. The team, led
by Dr.Asmaa T.Ahmed, Head of Occupational
Health, also visited the Qatar Steel clinic.
During their plant tour, they were briefed
about the processes and safety activities at
Qatar Steel, by the Head of HSE.
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During the presentation Mr. Chris, HSE
Manager at QAFAC, demonstrated facts,
film clips, educational information and
statistics on the main causes of road
accidents and fatalities in Qatar and
the steps to be taken to combat this
situation.
Gift vouchers were distributed to the
winners of the traffic safety contests.
Around hundred employees from Qatar
Steel and delegates from neighbouring
companies attended the presentation.

Result of the 32nd QC-Circle Conference

The 32nd QC-Circle Conference
was
successfully
conducted
on 28th January 2008 at The
Ritz-Carlton, Doha. More than 300
employees (Management, Senior
Staff and Operations) attended

the Conference. Out of the 21
circles registered in the Technical
Department, 8 circles were
presented at the Conference from
various departments. Excellent
performances
were
exhibited

by all the circles. Anticipated
savings was estimated to be
QR 10 million, apart from
improvement in technologies, safety
etc. Prizes that were awarded are as
follows:

SI. No.

Dept.

Theme

Prize

1

IRON WORKS
MAINTENANCE

EF3, EBT BAY COVER INTO
MODIFIED COOLING JACKET

GM GOLD

2
RM-MAINTENANCE
		

ENSURE MAXIMUM AVAILABILITY OF
BUNDLING MACHINE

GM GOLD

3

JETTY OPERATION
MC

MODIFICATION OF PORTABLE HOPPER
FOR DRI/HBI EXPORT

GM SILVER

4

EF/CC ELECTRICAL
MAINTENANCE

UNINTERRUPTED SERVICE OF
LADLE CAR IN EF3

GM SILVER

5
DR
		

ENHANCE PLANT SAFETY DURING
POWER FAILURE

PM GOLD

6

MACHINING
MAINTENANCE

EF3 ELECTRODE CLAMPING SHOE
MAINTENANCE CONDITIONING

PM GOLD

7

QC CENTRE
TECHNICAL

MODERNIZATION OF QC CENTER – A CHANGE
FROM WET ANALYSIS TO INSTRUMENT ANALYSIS

PM SILVER

ELIMINATION OF EARLY SEPARATION OF
LETS IN CC3

PM SILVER

8
MFG-CC
		

School Visits to Qatar Steel
Qatar Steel’s keenness to familiarize
students with the industrial activities
in the State of Qatar, has led to
several visits by school students
to the Company. These visits were
organised by the Public Relations
Department
in
co-ordination
with various schools. In the past
three months various groups of

preparatory and secondary school
students were taken on guided tours
around the facilities of Qatar Steel in
order to provide them with a firsthand view of the various production
stages at Qatar Steel.They were also
shown documentary films on the
production process.

The supervisors of the visiting
groups expressed their gratitude
to Qatar Steel for organising such
fruitful visits.
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Qatar Steel Celebrates its 30th Anniversary

Qatar Steel recently organised its
30th annual celebrations at Ala’uddin
Entertainment Park. A large number of
employees and their families participated
in the celebrations. The function featured
several entertainment and recreational
activities.
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The Public Relations Manager stated
that the Company continues to organise
the annual get-together because of
the desired effect it is having on the
morale of the Company’s multi-cultural
and multinational employees, and the
opportunities it provides to establish
better communication, understanding and
ties of friendship among the employees.

ح ـفــل قـطــر �ســتيل ال�ســنوي ال ـثــالثـ ــون
نظمت قطر �ستيل حفل ال�شركة
ال�سنوي الثالثني مبملكة عالء الدين
حيث ح�ضره عدد كبري من موظفيها
وعائالتهم لال�ستمتاع والرتفيه
واال�سرتخاء لتجديد ن�شاطهم للفرتة
املقبلة ولقد �شمل اليوم على العديد
من االن�شطه والفاعليات.
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وقد �أ�شار مدير العالقات العامة ب�أن
ال�شركة حتر�ص دائم ًا علي علي اقامة
هذا احلفل ال�سنوي ملا له من �أثر طيب
يف نفو�سهم ولأهمية ذلك من حيث
التوا�صل وتعزيز �أوا�صر ال�صداقة
واملحبة بني املوظفني من خمتلف
اجلن�سيات .

منــنــح للحــديـــد بعـــداً �آخـــــر

نتــائج امل�ؤمتــر ال ـثـاين والـثــالثــني
حللـقـات �ضبـط اجل ــودة
مت بنجاح عقد امل�ؤمتر الثاين والثالثني حللقات
�ضبط اجلــودة بتـاريخ  28ينـاير  2008بفندق
الريتز كارلتون  -الدوحة بح�ضور �أكــرث من
 300موظف من الإدارة وكـبـار املوظفني وكوادر

رقـــم
1
		
�إدارة ال�صيــانة
2

العمليات ،ومن جمموع  21حلقة م�سجلة يف
الإدارة الفنية مت تقدمي  8حلقات يف امل�ؤمتر
من خمتلف الإدارات  ،وحققت جميع احللقات
�أدا ًء ممتاز ًا ،ويقدر التوفري بحوايل  10ماليني

ريال قطري �إىل جانب حت�سني التكنولوجيا
وم�ستوى ال�سالمة �ألخ  ...وفيما يلي اجلوائز
التي مت تقدميها للإدارات تقديرا لها على
�إجنازاتها يف جمال �ضبط اجلودة:

�إدارة
�إدارة ال�صيــانة

التفا�صيل
الفرن الكهربائي رقم  ،)EF3( 3حتويل غطاء احلجرية �إىل
غالف للتربيد عن طريق جهاز احلبك بال�شعاع الإلكرتوين ()EBT
�ضـمـان احلــد الأق�صى من �أهليــة ج ـهـاز احل ــزم

ذهبية امل ــديــر الـعـام
ذهبية املــديــر ال ـعـام

�إدارة منـاولـة املـواد ()MC

تعديل القادو�س املتحرك لعمليات ت�صدير حديد االختزال املبا�شر
واحلديد املقولب احلراري

ف�ضية املــديــر الـ ـعـام
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�إدارة ال�صيــانة

حت�سني �أداء عــربة البوتـ ـقـة للفرن رقم )EF3( 3

ف�ضيـة املـديــر ال ـع ــام
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�إدارة االختزال املبا�شر

تعزيز م�ستوى ال�سالمة �أثناء فرتات انقطاع الكهرباء

ذهبيـة مـديـر االنـتـاج

3
		

�	6إدارة ال�صيــان ــة

َعمرة كاملة لقاعدة ال�ضب الكهربائية بالفرن الكهربائي رقم  )EF3( 3ذهبيـة مـديـر االنـتـاج

حتديث مركز �ضبط اجلودة -التحول من التحليل بطريقة ()WET
الإدارة الفـن ـيــة
7
		�إىل التحليل عن طريق الأجهزة
�	8إدارة الت�صنيع

اجلــائـــزة

منع االنف�صال املبكر لكتل ال�صلب يف جهاز ال�صب امل�ستمر رقم )CC3( 3

ف�ضيـة مـديـر االنت ــاج
ف�ضيـة مـديـر االنـتـاج

زي ــارة مدر�ســية اىل قـطــر �ســتيل
يف اطار حر�ص قطر �ستيل على تعريف الطالب
بالن�شاط ال�صناعي يف دولة قطر قامت بع�ض
املدار�س املختلفة بالرتتيب مع ادارة العالقات
العامة لزيارة قطر �ستيل حيث نظمت رحالت
مدر�سيه لطالب املدار�س االعدادية والثانوية

على مدي الثالثة �شهور املا�ضية ،حيث �شاهد ويف ختام كل زيارة �أثنى امل�شرفون على ح�سن
الطالب عن قرب عملية ت�صنيع حديد الت�سليح اال�ستقبال الذين ا�ستقبلوا به ومتنوا للقائمني
ومراحل انتاجه وقد اعد عر�ض فيلم تف�صيلي على �إدارة ال�شركة التوفيق وال�سداد.
يبني مراحل االنتاج املختلفة و�أخذهم يف جولة
ميدانية اىل م�صانع ال�شركة.

منــنــح للحــديـــد بعـــداً �آخـــــر
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�ســالمــة احلـركــة املــروريــة ب�شـركة قطــر �س ــتيل
بالتزامن مع �أ�سبوع املرور اخلليجي الذي �أقيم خالل
الفرتة من � 9إىل  14مار�س  2008نظم منتدى مدينة
م�سيعيد ال�صناعية لل�سالمة الذي ي�ضم مدينة م�سيعيد
ال�صناعية وم�صفى قطر للبرتول وعمليات الغاز بقطر
للبرتول و�شركة قطر للأ�سمدة الكيماوية و�شركة قطر
للفينيل و�شركة قطر �ستيل و�شركة قطر للبرتوكيماويات
و�شركة قطر للكيماويات و�شركة قطر للإ�ضافات البرتولية
و�شركة �سيف بالإ�ضافة �إىل وزارة الداخلية – �إدارة املرور
والدوريات برناجم ًا توعوي ًا عن ال�سالمة املرورية ،وكبقية
ال�شركات ال�صناعية الكربى يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية
ا�ست�ضافت �شركة قطر �ستيل عر�ضا لفقرات وفعاليات
برنامج ال�سالمة املرورية بتاريخ  5مار�س .2008

قدم ال�سيد  /كري�س مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
خالل العر�ض البيانات واحلقائق ولقطات فيديو وفقرات
تعليمية وتربوية و�إح�صائيات عن الأ�سباب الرئي�سية
للحوادث املرورية الكربى يف قطر و عدد الوفيات الناجتة
عنها وما يجب عمله للحد من تفاقمها.
بالإ�ضافة �إىل هذه املحا�ضرة مت توزيع كوبونات هدايا بني
الفائزين يف م�سابقات ال�سالمة املرورية ،ح�ضر العر�ض
حوايل املائة من موظفي قطر �ستيل بالإ�ضافة �إىل مندوبني
من ال�شركات املجاورة ،وقد نظم احلملة منتدى مدينة
م�سيعيد ال�صناعية لل�سالمة.

الهيئــة الوطنيـة لل�صحة
تنظ ـ ــم زيـ ـ ــارة
ل�شـركة قـطـر �ســتيل
زار وفد من الهيئة الوطنية لل�صحة برئا�سة الدكتورة
�أ�سماء �أحمد رئي�سة ال�صحة املهنية ل�شركة قطر
�ستيل لالطالع على مرافق وعمليات امل�صنع بتاريخ
 30مار�س  2008كجزء من برنامج الهيئة التدريبي
حيث قام رئي�س ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ب�شركة قطر �ستيل ب�شرح عمليات ال�شركة للوفد
الزائر.
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منــنــح للحــديـــد بعـــداً �آخـــــر

دائ ـ ــرة ال�شـ ـ�ؤون التج ــاريـة
ظلت �إدارة ال�شئون التجارية ت�ؤدي دور ًا قيادي ًا يف
�شركة قطر �ستيل مع ت�صاعد الطفرة احلالية يف
قطاع التعمري والبناء يف جميع دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ومع ازدياد حجم اال�ستثمار يف قطاع
العقارات وم�شاريع البنية التحتية ازداد الطلب
كثريا على �أ�سياخ الت�سليح خالل الربع الأول من
هذا العام ،حيث ارتفعت مبيعات ق�ضبان الت�سليح
بن�سبة  %25لت�صل �إىل  452.429طن ًا مرتي ًا خالل
الفرتة من يناير �إىل مار�س  ،2008ارتفعت مبيعات
ق�ضبان الت�سليح خالل الربع الأول من العام مبعدل
 %75باملقارنة مع �أرقام العام املا�ضي ب�سبب عودة
�سوق البناء والتعمري �إىل االنتعا�ش ،ويتوقع �أن
يحافظ الطلب على م�ستواه خالل الربع التايل من
العام يف ظل ازدياد احلاجة �إىل كميات كبرية من
احلديد لعدد كبري من امل�شروعات التي مازالت يف
مراحل خمتلفة للتنفيذ ،ويظل الطلب على ق�ضبان
الت�سليح قويا يف ال�سوق املحلي و�أ�صبحت �صادراتنا
ال تفي باحتياجات الأ�سواق اخلليجية وذلك الرتفاع
الطلب على ق�ضبان الت�سليح.
يف الربع الأول من عام  2008ازدادت �أ�سعار احلديد
اخلردة يف تركيا لت�صل �إىل حد قيا�سي نتيجة
لزيادة �أ�سعار ق�ضبان الت�سليح يف جميع الأ�سواق،
وازداد متو�سط �أ�سعار منتجات قطر �ستيل يف �أ�سواق
ال�صادر بن�سبة  %39مقارنة مع �أ�سعار نف�س الفرتة

من العام املا�ضي بينما ازدادت الأ�سعار يف ال�سوق
املحلية بن�سبة  %36فقط.
مع الفجر اجلديد لعهد االت�صاالت متدد دور
االت�صاالت الت�سويقية و�أ�صبح �أكرث بروز ًا بفعل
ت�أثري حمالت الرتويج عرب و�سائل االعالن ،ونتيجة
لذلك ا�ستطعنا �أن نحقق �سمعة جيدة يف الأ�سواق
ون�ضفي م�صداقية على عرو�ضنا ون�ضع �إ�سرتاتيجية
متميزة لقطر �ستيل بو�صفها �شركة من الطراز
الأول يف جمال �صناعة احلديد وال�صلب ،ومل
تكن م�شاركة قطر �ستيل يف امل�ؤمتر العربي الثامن
للحديد وال�صلب الذي عقد يف الدوحة – قطر
ب�صفة راع م�شارك للم�ؤمتر �إال خطوة متوا�ضعة يف
هذا االجتاه.
قطر �ستيل �أكرث من جمرد ا�سم جتاري� ،إنها �شركة
جت�سد الثقة و ت�ضع تعريفا جديدا للجودة و الإتقان
وتقدم مثاال للم�صداقية واجلدية والثبات ،من هذا
املنطلق حاولنا �أن ن�ستك�شف احتماالت حتقيق املزيد
من خالل امل�شاركة يف الفعاليات الكربى التي تقام
يف املنطقة مثل م�ؤمتر �ستيل �أوربي�س SteelOrbis
الثامن للحديد الذي عقد يف ربيع عام 2008
وم�ؤمتر �آيريبا�س  IREPASالذي عقد يف ا�سطنبول
ب�صفة راع رئي�سي ،وقد �ساعدت هذه الفعاليات على
ت�أكيد متيز ال�شركة بني �شركات �صناعة ال�صلب
الإقليمية.

خطفت قطر �ستيل الأ�ضواء يف م�ؤمتر م�شاريع قطر
 Project Qatar 2008الذي عقد خالل الفرتة
من � 7إىل  10ابريل  2008ومب�شاركتها يف �أحد �أهم
الفعاليات يف املنطقة وهو امل�ؤمتر الدويل اخلام�س
لتجارة وعر�ض تكنولوجيا البناء ومواد البناء
والأجهزة وتكنولوجيا البيئة يف قطر.
تظل مهمة قطر �ستيل لتكوين �صورة م�شرقة لل�شركة
و�إقامة عالقات مع بيوت اخلربة واملعرفة املرموقة
ولعب دور حموري لتنمية اال�ستثمارات ال�صناعية يف
�أوج قوتها ون�شاطها من خالل االلتزام القوي من
جانب جميع قطاعات و�إدارات ال�شركة بهذا املنهج،
وعملنا بتعاون وثيق مع منظمة اخلليج لال�ست�شارات
ال�صناعية منذ رعايتنا الجتماع امل�ستثمرين الثالث
الذي عقد يف �أكتوبر � 2007إىل الإعالن على
الغالف اخللفي للمطبوعة املرموقة التي حتمل
عنوان “درا�سة عن قطاع درفلة احلديد يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي” ال�صادرة يف مار�س
 2008لزيادة رقعة انت�شار قطر �ستيل ،مت توزيع
هذا التقرير على جميع غرف التجارة وال�صناعة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ووزارات ال�صناعة
والتجارة و�أكرب البعثات التجارية لدول جمل�س
التعاون اخلليجي.

قطر �سـتيل يف م�ؤمتر ال�صلب العربي الثامن بقطر

قطر �ستيل يف معر�ض م�شاريع
قـطـر 2008
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قطـر �ســتيل دبـي حت�صــل على اعتـمـاد
ق�ضبـان الت�ســليح يف دول ـ ــة الإم ــارات
ح�صلت قطر �ستيل دبي �إحدى ال�شركات التابعة ذلك خالل توقيع املهند�سة /حواء عبد اهلل
ل�شركة قطر للحديد وال�صلب (قطر �ستيل) على ب�ستكي  ،مدير خمترب دبي املركزي على االتفاقية
عالمة مطابقة واعتماد ق�ضبان حديد الت�سليح مع �سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد �أل ثاين رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة �ستيل دبي التي تتخذ من جبل
حملي ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
علي مقر ًا لها.
وقد مت خالل امل�ؤمتر ال�صحفي منح �شركة قطر
�ستيل دبي ترخي�ص ا�ستخدام عالمة مطابقة ومن ناحيته �صرح �سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد
خمترب دبي املركزي على منتجاتها  ،وقد جاء �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة قطر �ستيل دبي �إن
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احل�صول على عالمة خمترب دبي املركزي يعد
�إثبات ًا اللتزام ال�شركة والت�أكيد من ا�ستمرارية
مطابقة منتجاتها للموا�صفات القيا�سية العاملية
املعتمدة ،و�صرح ب�أنه »�سيكون لهذه الإتفاقية
ت�أثري �إيجابي على منتجاتنا عالية اجلودة،
كما �أن هذه االتفاقية متثل عن�صر الثقة حيث
�سيت�أكد امل�ستهلك من جودة املنتجات التي يقوم
ب�شرائها».
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قط ــر �ســتيل ت ـقــرر تثبيت �أ�ســعار احلــديــد
خــالل الــربــع ال ـثـاين من عام 2008
�أعلنت �شركة قطر�ستيل � -إحدى �أكرب �شركات
احلديد املتكاملة يف منطقة اخلليج العربي
وبح�ضور �سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة واملدير العام وال�سيد/
حممد �أحمد ال�سعدي مدير �إدارة الت�سويق
وال�سيد �/سعيد حممد الرومي مدير �إدارة
العالقات العامة وال�سيد /علي جا�سم اجلابر
مدير �إدارة املبيعات  -عزمها الإبقاء على �أ�سعار
احلديد احلالية خالل �أ�شهر �إبريل ومايو ويونيــو
 2008من �أجل املحافظة على �صناعة الإن�شاءات
يف قطــر.
ودعم ًا جله ــود احلكــومــة الرامي ــة �إىل احلـد
من الت�ضخم الذي ارتفعت معدالته يف الآونة

�سيرتاوح بني  3300- 3250ريال قطري للطن
املرتي .وتعترب هذه اال�سعار  -مقارنة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى � -أقـل بنحـو
 1000ريـال للطن املرتي.

الأخرية قررت قطر�ستيل الإبقاء على �أ�سعار
احلديد يف قطر على ما هي عليه على الرغم من
االرت ـفــاع الكبري الذي ط ــر�أ عـلى �أ�ســعار املــواد
اخلـام واحلديد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
والأ�سواق العاملية.
وتهدف هذه اخلطوة اال�سرتاتيجية اىل
�أعلن �سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل ثاين املحافظة على التنمية والنمو الكبريين اللذين
ع�ضو جمل�س االدارة واملدير العام لقطر�ستيل ت�شهدهما دولة قطر.
يف اجتماع رفيع امل�ستوى عقد يـوم (� 22إبريل) و�أو�ضح �سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل ثاين
�أنه �إظهارا اللتزام قطر �ستيل وحر�صها على �أنه ب�إمكان �أي مقــاول يواجــه يف الوقت الراهن
اقت�صاد البالد ف�أن اال�سعار خالل الربع الثاين �صعوبة يف ت�أمني احتياجاته من احلديد
من العام � 2008ستثبت عند امل�ستويات التالية :القطري من موزعي قطر�ستيل املعتمدين
�سعر التجزئة الأحجام العادية ()40-16مم االت�صال بقطر �ستيل مبا�شرة.
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قطر �ستيل دبـي حت�صل على ع ــالمــة اجل ــودة الإماراتيــة

ح�صلت قطر �ستيل دبي على عالمة اجلودة االمارتية
وقد ت�سلم �سعادة ال�شيخ/نا�صر بن حمد �آل ثاين
رئي�س جمل�س ادارة قطر �ستيل دبي من معايل ال�سيد
� /سلطان املن�صوري وزير االقت�صاد يف دولة االمارات
العربية املتحدة �شهادة عالمة اجلودة االمارتية .
وقال معايل ال�سيد �سلطان املن�صوري وزير االقت�صاد
خالل االحتفال الذي اقيم لهذه املنا�سبة �إن نظام
عالمة اجلودة الإماراتية الذي �أطلق العام املا�ضي
يهدف �إىل دعم االقت�صاد الوطني من خالل االرتقاء
مبفهوم اجلودة ومطابقة املوا�صفات املعتمدة بالدولة
مبا ي�ؤدي �إىل زيادة القدرة التناف�سية للمنتجات
الوطنية على م�ستوى التداول املحلي �أو الت�صدير.
و�أعرب معاليه عن ارتياحه ملنح عالمة اجلودة
الإماراتية لأحد املنتجات املهمة يف دولة الإمارات
الذي تنتجه �شركة قطر �ستيل دبي يف �ضوء ما
ت�شهده الدولة يف هذه املرحلة من طفرة عمرانية
غري م�سبوقة يف قطاع الت�شييد والبناء موجه ًا ال�شكر
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ل�سعادة ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل ثاين رئي�س جمل�س
ادارة قطر �ستيل دبي والعاملني بال�شركة للح�صول
على �شعار عالمة اجلودة الإماراتية على منتجاتها
من حديد الت�سليح .معرب ًا عن �سعادته لوجود �إحدى
ال�شركات القطرية الرائدة على �أر�ض دولة الإمارات
مما يدل على عمق العالقة بني الدولتني ال�شقيقتني
لل�سعي �إىل خلق �شراكة اقت�صادية و�إنتاجية حقيقية
يف �ضوء كافة الت�سهيالت التي توفرها دولة الإمارات
لنمو مثل هذا التكامل ال�صناعي بني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.

جماالت الت�شغيل حلماية التطور املتقدم لل�شركة
ونحن يا معايل الوزير نقدر ب�شكل كبري اهتمامكم
ودعمكم امل�ستمر م�ؤكدين ملعاليكم ا�ستمرارنا يف
تطوير �صناعة احلديد وال�صلب يف دولة االمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة.
اننا نتطلع دائما لكي نكون الأكفاء بني منتجي
احلديد وال�صلب .ويجب ان تقا�س كفاءتنا بقدرتنا
على خف�ض التكاليف واجلودة العالية ومهارات
العاملني ومالديهم من خربات.

اننا ننظر اىل امل�ستقبل بكل تفا�ؤل وثقة لبلوغ
ومن ناحيته �شكر �سعادة ال�شيخ /نا�صر بن حمد �آل �أهدافنا.
ثاين �سعادة معايل ال�سيد �سلطان املن�صوري وزير
االقت�صاد يف دولة االمارات العربية املتحدة على منح نكرر �شكرنا ملعايل ال�سيد �سلطان املن�صوري على
تكرمه مبنح �شركة قطر �ستيل دبي �شهادة عالمة
قطر �ستيل دبي �شهادة عالمة اجلودة االمارتية .
اجلودة االماراتية.
وا�شار �سعادته يف كلمته ان قطر �ستيل دبي �ست�ستمر
يف ال�سعي لي�س فقط للحفاظ على �سمعتها وامنا اي�ضا
للرقي ب�سل�سلة من التح�سينات امل�ستمرة يف جميع
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عــزيــزي الـق ــارئ
بني يديك العدد  85من جملة «قطر �ستيل» واحلافل بالعديد من �أخبار ال�شركة  ،حيث ح�صلت قطر �ستيل دبي على عالمة
اجلودة الإماراتية و�أي�ض ًا اعتماد ق�ضبان الت�سليح يف دولة الإمارات �شهادة مطابقة املوا�صفات والتي تعد �إ�ضافة اىل ال�شركة
على م�ستوى دول جمل�س التعاون.
وحر�ص ًا من قطر �ستيل لدعم جهود احلكومة الرامية اىل احلد من الت�ضخم وارتفاع معدالته يف الأونة الأخرية قررت قطر
�ستيل تثبيت �أ�سعار احلديد ملدة � 6شهور للربع الثاين وللربع الثالث من العام .2008
وتهدف هذه اخلطوة اال�سرتاتيجية اىل املحافظة على التنمية والنمو الكبريين اللذين ت�شهدهما دولة قطر ودعم ًا منها للحد
من الت�ضخم وت�شجيع حركة البناء واالن�شاءات يف الدولة.
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