متطور لتعزيز الكفاءة والشفافية واألداء في المجموعة...
انطالق المرحلة األولى من مشروع تقني
ّ
" مجموعة المستثمرين القطريين" تستثمر في حلول تقنية من "ساب "
الدوحة ،قطر 16 ،أكتوبر  – 2012أعلنت "مجموعة المستثمرين القطريين" ،إحدى الشركات المح ّفزة لكبرى المشاريع القطرية ،عن إكمال استعداداتها للمرحلة المقبلة من النمو
عبر الحصول على مجموعة من حلول تقنية المعلومات االتصاالت المتطورة من "ساب " SAP.
وتبسّط المرحلة األولى من هذا المشروع َّ
الطموح ،التي ين ّفذها فريق تقنية المعلومات لدى "مجموعة المستثمرين القطريين" وشريك "ساب" شركة "فوجيتسو لالستشارات"،
الحركة اليومية للبيانات بي ن جميع الكيانات التابعة للمجموعة وتتح ّكم بها ،ما من شأنه ضمان أداء رفيع المستوى في المناطق الحيوية للمجموعة ،مثل اإلدارة المالية ،وسلسلة
التوريد ،والمبيعات ،والتوزيع ،وصيانة المصانع ،ومراقبة الجودة ،وتخطيط اإلنتاج ،وتنفيذ اإلنتاج .
وتستع ّد "مجموعة المستثمر ين القطريين" الستضافة مزيد من التحديثات المبتكرة للمرحلة المقبل ،تشمل أنظمة تتعلق بإدارة الموارد البشرية ،والتواصل الداخلي ومضافرة
الجهود ،وإدارة المستندات ،والتحليالت ،ونمذجة إجراءات العمل ،وإمكانات التنقل ،وبطاقات قياس األداء المتوازن .

وأ ّكد عبدهللا بن ناصر المسند ،رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين" وراعي المشروع المشترك
مع "ساب" ،أن النهج متعدد الجوانب الذي تتبعه المجموعة لإلسهام في بناء مستقبل مشرق لدولة قطر الحديثة "قد
حقق نجاحا هائالا حتى اآلن ،ولكن ال يمكننا أن نكتفي ونقف عند ما حققناه ،وإنما علينا مواصلة السعي للتحسين
والتطوير حيثما كان ذلك ممكنا ا ".
وأضاف المسند" :من خالل التعاون المشترك مع "ساب" سيكون لدينا قدر أكبر من السيطرة ،ووضوح أعلى في
الرؤية ،وقدرة أعظم على تقديم جميع خدماتنا بكفاءة عالية ،وأؤ ّكد أن أحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت إنما
تأتي في صميم تطورنا المتواصل ،ونحن نتطلع إلى الخطوات التالية بأمل كبير وتوقعات مرتفعة ".
من جانبه ،قال تامر أمين ،مدير إدارة تقنية المعلومات لدى "مجموعة المستثمرين القطريين" ،ومدير مشروع
"ساب"  ،إن هذه عملية مستمرة من شأنها تعزيز مكانة "مجموعة المستثمرين القطريين" كشريك تجاري جذاب
يتمتع بمستويات أعلى من الكفاءة والذكاء ،وأضاف" :لن يتوقف المشروع عند تمكين "مجموعة المستثمرين
القطريين" من تعزيز اإلفادة من تدفق البيانات على المستوى اليومي وتبسيطه ومراقبته بطريقة متعمّقة ،ولكن
أيضا ا عبر التأسيس لممارسات أفضل وخلق قيمة مضافة كبيرة لمساهمينا وأصحاب المصلحة ،ويمكننا االرتقاء
بشركتنا إلى مستوى جديد تماما ا من األداء التشغيلي والتميز من خالل االستمرار في تطوير أفضل الممارسات
واالبتكار ".

تشتهر "مجموعة المستثمرين القطريين" على نطاق واسع كشركة رائدة في مجاالت األعمال التجارية وصناعة اإلسمنت ،والخدمات والمنتجات االستثمارية في قطر ،وتتميّز
الشركة بالقيمة المضافة التي تقدّمها للعمالء والمساهمين والموظفين والمجتمع .
وتشمل الكيانات التابعة لـ"مجموعة المستثمرين القطريين" عدداا من الشركات أبرزها "مجموعة المستثمرين القطريين للصناعات" ،وهي شركة استشارات لمشاريع تنموية
متكاملة ،و"مجموعة المستثمرين القطريين للتموين" ،المتخصصة في خدمات التموين وتقديم الطعام ،و"مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية" ،العاملة في مجال
الشحن البحري والحلول والعمليات اللوجستية ،و"مجموعة المستثمرين القطريين للتكنولوجيا" ،المختصة بأعمال الصيانة واإلصالح الميكانيكية والكهربائية ،و"مجموعة
المستثمرين القطريين لخدمات الطيران" ،العاملة بالكشف عن أعطال الطائرات وإصالحها ،و"مجموعة المستثمرين القطريين للمشاريع اإلنمائية ".

ومن المتوقع أن يزداد الطلب كثيرا ا في السنوات المقبلة على خدمات "مجموعة المستثمرين القطريين" ،نظراا لزيادة الميزانية القطرية الخاصة باإلنتاج وحده للعام 2013-2012
إلى  62مليار لاير قطري ،أي بنسبة  25بالمائة عن العام السابق .وتشمل أبرز المشروعات ميناء الدوحة ،ومطار الدوحة الدولي الجديد ،ومرافق الصرف الصحي ،وشبكة
السكك الحديدية ،ومشاريع التنمية الحضرية الخاصة لإلعداد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم . 2022
ومن ناحيته ،أشاد جرجي عبّود ،المدير التنفيذي لمنطقة الخليج لدى "ساب" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بـ"مجموعة المستثمرين القطريين" ،قائالا إنها تجسّد مبادئ االبتكار
والتعاون والشراكة الحقيقية ،وتنبّأ لها بمستقبل مشرق ،مضيفاا" :لطالما كانت إسهامات "مجموعة المستثمرين القطريين" في االقتصاد القطري هائلة ،سيما في هذه األوقات التي
تشهد فيها دولة قطر تنفيذ خطط تنموية ضخمة ذات قدرة على جذب انتباه العالم بأسره ،وسوف تلعب المجموعة دورا ا ملحوظا ا في ت حقيق هذه الرؤى المبهرة ،ونحن نفخر بأن
يكون لـ"ساب" إسهامها في ذلك كله حيثما استطاعت ".

عن الشركة العالميةSAP
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المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  190,000عميل حول
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