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  )ق ٠م ٠ش( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 
QATAR NATIONAL CEMENT CO.  

  
  صحفي  بيان   

  
  

ن  ن ع منت أن تعل ناعة اإلس ة لص ر الوطني ركة قط ر إدارة ش ينيس  تدش
وارد  يط الم اب لتخط ام س ق نظ ع )SAP ERP(تطبي ركة م دت الش ث تعاق ، حي

ة المناعي شركة اير ١٥ في التجاري وفير خدماتم، ٢٠١٢ين ام واإلشراف  لت النظ
إعداد النظام وتوريد األجھزة  عملياتعلى تطبيقه، وقد تمت خالل الفترة الماضية، 

ةلوتجھيز البنية التحتية  ،والمعدات المطلوبة م  ،لتشغيل في مواقع العمل المختلف ث
ت ك نظم د ذل ة  بع ام لورش تدريبي ع اإلدارات واألقس ن جمي ركة م وظفي الش م

  ٠على النظام وتجربة تشغيلهللتعرف 
  

ام  د وقد تمت مراحل إعداد النظ هووتوري  التجريبي تشغيلهو تركيب أجھزت
ين الشركة والشركتين  خالل ھذه الفترة، بنجاح منقطع النظير، حيث ظل التعاون ب

ى تحقيق  )المناعي التجارية و أل آند تي( المنفذتين ا أفضى إل د، مم ى نحو جي عل
  ٠جميع األھداف المرجوة دون أية تأخير

  
د د تعاق ز توفي ھذا اإلطار ق ة لمؤسسة قطر  ةالشركة مع شركة مي التابع

ة المجتمع العلومولتربية ل وفير خدمات وتنمي ز الحفظ ، لت اتمرك الرئيسي  معلوم
ركة  ةللش زة بالمؤسس ز مي دى مرك ل  ،ل وفير ك اتوت اندة  متطلب ة والمس الحماي

ة في  التقنية ، وذلك أسوة بكبرى الھيئات والمؤسسات الحكومية والشركات العامل
  ٠دولة قطر
  

يد عادة الس رف س س اإلدارة / ويش يس مجل ي، رئ ي النعيم ن بط الم ب س
ام  اب، في تم والعضو المنتدب، حفل تدشين تطبيق النظام في مصانع الشركة بأم ب

باح الي رة ص اعة العاش قالس اء المواف اير٠٩ وم األربع وم  م،٢٠١٣ين وسوف يق
ة عادته بعملي دء  س ين ب امتدش غيل النظ ي تش ادةحضور ، ف ة / الس ي مجموع ممثل

ك آند تي لوشركة أ)   المورد(  المناعي ة(  إنفوتي ي ) الشركة الحليف ذلك ممثل وك
روع  اري للمش مية،  ٠)BDO( االستش ورة رس ام بص غيل النظ دأ تش وف يب وس

م، في جميع إدارات الشركة ٢٠١٣يناير٠٩الموافق  األربعاءيوم  نفس مناعتباراً 
  ٠وأقسامھا في كل مواقع العمل بأم باب ومكينس والدوحة

  
  
  

١/٢  
  
  



ب  يءويج واد عق يط الم ام تخط ق نظ د تطبي يم اإلداري الجدي ول التنظ دخ
ع للشركة حيز التنفيذ في  ومطل د ٢٠١٢يوني م، حيث يشمل التنظيم اإلداري الجدي

راءات  ات وإج وائح سياس ة وال ؤون المالي وارد لش تريات والم ات والمش المناقص
رية  ة البش ؤون اإلداري ات ووالش ة المعلوم ؤون وتقني دقيق ش تثمار والت االس

ا يمكن من  قالداخلي، مم ر تحقي ة كب ة نوعي ، المتنوعةالشركة  أنشطةفي  ىنقل
ة  عاتمواكب ات  التوس دة لمتطلب اً  الجدي ة، وفق رة المقبل الل الفت دث وأألخ  فضلح

  ٠الممارسات العملية على مستوى العالم
  

ع  ارية م ال االستش د األعم ت عق د أن أبرم ركة بع أن الش ذكر ب در بال ويج
ي  ة ف وفمبر  ٢١شركة باسمبرا البلجيكي م ٢٠١٢ن م، إلنشاء مصنع اإلسمنت رق

قد باشرت الشركة  ،لف طن كلنكر في اليومأ ٧ر٥ف أو آال ٥بطاقة تصميمية ) ٥(
وم يعداد المسوحات والدراسات الجإاالستشارية أعمالھا في الموقع ب لوجيا، كما تق

ة، الشركة حالياً بإعداد مستندات إنشاء المصنع ، لطرح المشروع في مناقصة عام
ام الحالي  قبلوالتي نأمل أن تطرح بواسطة االستشاري  ع األول من الع ة الرب نھاي

  ٠إن شاء هللا
  
  

د  وارد، تؤك يط الم ام تخط ق نظ ين تطبي ن تدش ن ع ركة إذ تعل وإدارة الش
ا  ةعزمھ ى تحقيق نھضة حقيقي ي  عل ة ف نعكس نشطةأكاف ا سوف ي  الشركة، مم
 ً ا ادي إيجاب ركة االقتص ز الش ز مرك ا، وتعزي ركة لعمالئھ دمات الش ة خ ي ترقي  ،ف
ً تحقيق    ٠لتقدم الشركة وازدھارھا ا

  
  

  التوفيق والسداد ،، وبا
  
  
  
  
  
  
  
  
٢/٢  
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