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�اليوم�مع�العضو�املنتدب�واملدير�العام�لشركة�قطر�ل��ديد�والصلب�(�قطر�س�يل�)�أول�مصنع� لقاؤنا
���� �وقو�ة �رائدة �قطر�س�يل�بم�انة �وتحظى�شركة .� �العر�ي �ا��ليج �منطقة �والصلب��� مت�امل�ل��ديد

املنطقة�العر�ية�منذ�أك���من��40عامًا�.�إنه�امل�ندس�محمد�بن�ناصر�ال�اجري�.�
و�ان��ذا�ا��وار:�

�بداية�نود�أن�نتعّرَف�ع�����صكم�الكر�م؟

�العضو�املنتدب�واملدير�العام�لشركة�قطر�ل��ديد� امل�ندس�محمد�بن�ناصر�مبارك�ال�حباب�ال�اجري�،
والصلب�(�قطر�س�يل�)�ولدت����مدينة�الدوحة�بتار�خ��20نوفم����1966.

حاصل�ع���درجة�الب�الور�وس����ال�ندسة�الكيميائية�من�جامعة�قطر�ودرجة�املاجست�������ندسة�الغاز�
من�جامعة�سالفورد�باململكة�املتحدة.

  شخصية العدد 
MAGAZIN FIGURE
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�املناصب� ��� �وما �؟ �امل�نية �حياتكم كيف�بدأتم
ال���شغلتمو�ا�سابقًا�؟��

بدأت�حيا�ي�امل�نية��شركة�قطر�للب��ول�وتدرجت�
�نائباً� �أصبحت �إلىأن �املناصب �من �العديد ��
�املشار�ع� �تطو�ر �لشؤون �التنفيذي للرئ�س
�ونائباً� �قطر�للب��ول ��� �والصناعية الب��وكيماو�ة
�خ��ة� �قطر�ولدي �صناعات �إدارة �مجلس لرئ�س
�والغاز� �النفط �شؤون ��� �سنة 26� �من اك��

والب��وكيماو�ات.

�ع��� �الذي�تحرصون �ومن��كم �سياستكم ما��
�قطر� �شركة �املسؤول�األول��� �باعتباركم اتباعه

س�يل؟

���� �الشر�ات �وأقدم �أ�م �أحد �عت���قطر�س�يل
دولة�قطر�ول�ا�تار�خ�حافل�بالنجاحات�واإلنجازات�
�منه،� �واالستفادة �ماتحقق �ع�� �البناء �امل�م ومن
لذلك��عت���العنصر�ال�شري�أ�م�محاور�التطور.

كما�أن�سياسة�الفر�ق�الواحد�والعمل�ع����عز�ز�
روح�الفر�ق�الواحد�وكذلك�ال��ك���ع���منح�فرص�
�من� �يلزم �ما ��ل �ع�� �وا��صول �امل�� للتطور

تدر�ب�يأ�ي����أول�سلم�أولو�اتنا.

�دولة�قطر� قطر�س�يل�املنتج�الوحيد�ل��ديد���
�يتم� �وكيف �صعو�ات �أي �الشركة �لدى �ل

التعامل�مع�ا�؟�

من�املمكن�القول�بأن�قطر�س�يل��عت���أول�شركة�
�قطر�حيث�تأسست���� �دولة �والصلب��� ل��ديد
�قطر�أك��� �دولة ��� �فيوجد �اآلن �أما �1974م، عام

من�شركة�إلنتاج�ا��ديد.

�الثقيلة� �الصناعات �شر�ات �فإن ��و�معروف كما
وم��ا�شر�ات�إنتاج�ا��ديد�ال�تخلو�من�التحديات�
�،� �عرض�وطلب �من �السوق ��عوامل �الصلة ذات
ولكن�و��ا��مد�تتمتع�قطر�س�يل��سمعه�ممتازة�
�ع��� ��ساعد �مما �عمالئنا �جميع �لدى �عالية وثقة

تجاوز�جميع�التحديات.

5



دد
الع

ية 
خص

ش

6

�خارج� �شرا�ات �س�يل �قطر �شركة �لدى يوجد
����خطة� �الشرا�ات؟�وما �����ذه دولة�قطر�ما

التوسعه�املستقبليه؟

�الرائدة� تتطلع�شركة�قطر�س�يل�إ����عز�ز�م�ان��ا
�الطلب� �لتلبية �واإلقليمية �ا��لية �األسواق ��
�خالل� �من �وذلك �ال�سليح �حديد �ع�� امل��ايد

الشراكة�مع�ج�ات�مختلفة����املنطقة�مثل�:
�الصلب� �شركة ��� %� 31,03� �ب�سبة �الشراكة •

س�يل�باململكة�العر�ية�السعودية.

�قطر�لتغليف� �شركة ��� %50� �ب�سبة �الشراكة •
املعادن�بدولة�قطر�.

 
�بمملكة� �القابضة �فوالذ %25� �ب�سبة �الشراكة •

البحر�ن.

�دولة� –� �بد�ي �والصلب �ل��ديد �قطر �شركة •
�لقطر� �تا�عة �شركة �و�� �املتحدة �العر�ية اإلمارات

س�يل��(مملوكة�بال�امل�من�قبل�قطر�س�يل).
 

�وج�ة� �من �واملدير�النا�� �القائد �صفات ��� ما
نظركم�؟

�القدرة� �لديه �ت�ون �أن �البد �واملدير�النا�� القائد
���يحة� �رؤ�ة �خالل �من �املستقبل �قراءة ع��
�وا��طط� �اإلس��اتيجيات �ووضع لشركته
�من� �مجموعة �بوضع �ذلك �و��ون املستقبلية،
�مدار� �ع�� �تحقيق�ا �املطلوب �والعوامل األ�داف
�شرح� �ع�� �القدرة �و�تم���بامتالكه ف��ات�محددة،
���دف�تنفيذ�ا� �بأسلوب�سليم �وت�سيط�ا أ�دافه

من�ِقَبل�فر�ق�العمل�بالشركة.

�امل�ندس�محمد� �أن�يوج��ا �الرسالة�ال���يوّد ما
�الوطن� ��� �الصلب �لصّناع �ال�اجري �ناصر بن

العر�ي�؟

�العر�ي� �اإلتحاد �أسرة �إ�� �االنضمام ��سعد�ي أوال
�ا��ميع� �مع �العمل �إ�� �وأتطلع �والصلب ل��ديد
�السامية� �األ�داف �لتحقيق �الواحد �الفر�ق بروح

ال���من�أجل�ا�تم�تأس�س��ذا�اإلتحاد.�

�تطو�ر� �ال��ك���ع�� �أ�مية �ع�� �التاكيد �أود كما
�األمثل� �اإلستخدام �وكذلك �ال�شري العنصر
�التنافسية� �القدرة �يضمن �بما للتكنولوجيا

لشر�اتنا.
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�تطو�ر� �ال��ك���ع�� �أ�مية �ع�� �التاكيد �أود كما
�األمثل� �اإلستخدام �وكذلك �ال�شري العنصر
�التنافسية� �القدرة �يضمن �بما للتكنولوجيا

لشر�اتنا.

�أو� �تار�خية �معينة، ����صية �يتعلق �إ�سان �ل
�أثر�كب������ ��ان�ل�ا �ال�� �ال��صية سياسية،ما

حياتك�؟�

��و�سيدنا� �وأبدَا مما�ال�شك�فيه�أن�قدوتنا�دائمَا
محمد�بن�عبدهللا�،صَ���هللا�عليه�وسلم،�رسولنا�
�منا��� ��ل ��� �به �نقتدي �الذي �وشفيعنا وإمامنا

ا��ياة.

أما�ال��صية�ال����ان�ل�ا�أثر�كب������حيا�ي�ف���
والد�ي�(أطال�هللا����عمر�ا)�ف���الس�ب��عد�هللا�
سبحانه�و�عا�������ل�ما�وصلت�إليه�من��عليم�أو�
�وحرص�ا� �و���يع�ا �دعم�ا �بفضل �مناصب ح��

ودعوا��ا�الدائمة.�
�عن� ��عيدًا ��شغلكم �ال�� �ال�وايات ��� ما

العمل�؟�

أنا�من�عشاق�كرة�القدم�منذ�الصغر�وأعشق�كرة�

القدم�ا��نوب�أمر�كية�و�األخص�الفر�ق�ال��از����
ع���الرغم�من�تراجع�مستواه����السنوات�األخ��ة.
�ال���خالل� �إ�� �ا��روج ��� �الراحة �فأجد �اآلن أما

األجواء�الشتو�ة.

�بكم�قطار�الزمن� �؟�ولوعاد �علمتكم�ا��ياة ماذا
�نفس� ��� �س�س��ون �كنتم ��ل �الوراء إ��

الطر�ق�؟�

�خالل� �الكث���من �ا��ياة �علمت�� �لقد �هللا أحمد
�الكث��من� �لدي �وأصبح �املناصب ��� �وتدر�� عم��
�أن� �وأود �عم�� �سن�ن �طوال � �امل��اكمة ا����ات
�اْعَمُلوا� �َوُقِل )� �الكر�مة �اآلية ��ذه ��� اختصر�ا
�إن� (� ُْؤِمُنوَن

ْ
�َوامل �َْوَرُسوُلُه �َعَمَلُكم ُه �اللَّ َفَسَ�َ�ى

�والقدوة� �واألمانة �واملثابرة �العمل ��� اإلخالص
�له� �و�ان �حيا�ي ��� �األثر�الطيب �له ��ان ا��سنة

املردود�الوف���من��ذه�ا����ات.

ولو�رجع��ي�قطار�الزمان�لكنت�فضلت�ما�أنا�عليه�
�مناصب�ل�و�مصدر� �من �حصلت�عليه �ما اآلن.إن
�و� �كعضو�منتدب �اآلن �أشغله �وما عز�وافتخار���
�حكيمة� �قيادة �ظل ��� �س�يل �لقطر مديرعام

ورشيدة�ألم���البالد�املفدى.
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-�تأسست�شركة�قطر�ل��ديد�والصلب�(قطر�س�يل)����عام�1974م�كأول�مصنع�مت�امل�ل��ديد�والصلب�
���منطقة�ا��ليج�العر�ي،�حيث�باشرت��شاط�ا�التجاري����عام�1978م.

�والصلب�قامت�قطر� �ا��ديد �من �ا��ودة �العالية �منتجا��ا �ع�� �بالطلب�امل��ايد �للوفاء �إطار�سع��ا �و�� -
�اإلنتاجية،�من�خالل�مشار�ع�التوسعة�واس�ثمارا��ا� س�يل��سلسلة�من�املبادرات�الرامية�إ���ز�ادة�قدرا��ا

االس��اتيجية����منطقة�ا��ليج�.

-�قطر�س�يل�تمتلك�مصنع�مت�امل����دولة�قطر�ووحدة�إلعادة�الدرفلة����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�
(�و���شركة�فرعية�تا�عة�تمتلك�ا�قطر�س�يل�ب�سبة��٪100).�

�واملنتجات�شبه� �ا��راري)، �املقولب �ا��ديد �املباشر�/ �االخ��ال �(حديد �ا��ام �املواد :� �قطر�س�يل �ت�تج -
ال��ائية�(بالطات�الصلب)،�واملنتجات�ال��ائية�(حديد�ال�سليح�واللفائف)�.

التاريخ والنمو     
 

���� �املستخدم �ال�سليح ���ديد �الوحيد �املنتج �قطر�س�يل ��عد -
البناء����دولة�قطر.

-�قطر�س�يل�مملوكة�بال�امل�من�قبل�شركة�صناعات�قطر�منذ�
عام�2003.�

  قطر ستيل و االقتصاد القطري
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-�تتمتع�قطر�س�يل�باع��اف�العديد�من�ج�ات�االعتماد�الدولية�وحصول�ا�ع���ش�ادات�����مجاالت�عدة�
م��ا�اداء�ا��ودة�و�ممارسات�اإلدارة�،�وال��ة�والب�ئة�والسالمة.

-�حصلت�قطر�س�يل�ع���اعتماد�نظام�"بطاقة�األداء�املتوازن"�من�مجموعة�باالديوم،�و���ج�ة�اعتماد�
�والصلب� �ل��ديد �قطر�ة �أول�شركة �قطر�س�يل �لتصبح �االس��اتيجية، �بممارسات�تنفيذ �مختصة دولية

تحصل�ع����ذا�االعتماد����منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�أفر�قيا.

-�حظيت�شركة�قطر�س�يل�بم�انة�رائدة�وقو�ة����املنطقة�منذ�أك���من��40عامًا.
�للشركة� �املتم��ة �السمعة �خالل �من �مستمرًا �نموًا �وخدما��ا �منتجا��ا �من �قطر�س�يل �مبيعات ��ش�د -

والعالقات�القو�ة�ال���تر�ط�ا��عمال��ا.
-�تحرص�الشركة�دائمًا�ع����عز�ز�أداء�أعمال�ا�ووالء�عمال��ا.

الشراكة بين قطر ستيل وشركة منتجات

�وأصبحت�شركة� �مايو�2018 1� �من �منتجات�اعتبارًا �شركة �مع �وشراء �بيع �اتفاقية �وقعت�قطر�س�يل -
منتجات�ج�ة�ال�سو�ق�والبيع�والتوز�ع�ا��صر�ة���ميع�منتجات�قطر�س�يل.

المكانة القوية 

االعتمادات والجوائز  




