تتحول إلى االبتكار التقني بمجموعة من حلول "إس إيه بي" لألعمال التجارية
"قطر للمواد األولية" ّ
تسريعا ً لإلنجازات الطموحة في البنية التحتية للدولة مع استمرار االزدهار العمراني
الدوحة ،قطـــر

أعلنت اليوم شركة "قطر للمواد األولية" أنها قد مرّت بعملية تحديث رقمية شاملة لألنظمة التجارية الرئيسية في مسعىً منها لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة .وتأتي هذه الخطوة،
التي من المنتظر أن تلقى ترحيبا ً كبيراً في األوساط التجارية القطرية ،في وقت تمرّ فيه البالد بمرحلة ازدهار عمراني غير مسبوق.
ومن المتوقع أن يبلغ اإلنفاق على تطوير البنى التحتية في البالد  150مليار دوالر حتى العام  ، 2017بينما تستعد الستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام ،2022
وتستمر في تطبيق رؤيتها للنمو االقتصادي حتى العام .2030
وقد استعانت "قطر للمواد األولية" بشركة "إس إيه بي" ،إحدى ُكبرى شركات برمجيات األعمال في العالم ،كي تطوّ ر لها مجموعة من حلول األعمال التجارية الخاصة بالسوق
القطرية ،وذلك لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد على المواد األولية والخدمات اللوجستية رفيعة المستوى .وستعمل تطب يقات األعمال التجارية التي طورتها "إس إيه بي"
للشركة على أتمتة العمليات التشغيلية األساسية ورفع كفاءتها.
وينطوي المشروع على تشغيل نظام عالي التخصيص إلدارة عمليات الموانئ ،يرتبط مباشرة بالحل الخاص بإدارة المواد من "إس إيه بي" .كما سوف تقدّم "إس إيه بي" حلوال ً
لصيانة المصانع ،وتخطيط اإلنتاج ،والمالية والرقابة ،وإدارة رأس المال البشري ،وإدارة الجودة ،ونظم المشاريع ،وإدارة األساطيل ،والمبيعات والتوزيع ،وإدارة الصناديق.
وقد أشار السيد خالد الربان ،رئيس مجلس إدارة "قطر للمواد األولية"  ،إن المشهد القطري آخذ في التغير تغيّرا ً عميقاً ،معتبرا ً الحضور البارز لشركته وسط هذا المشهد مدعا ًة
للفخر ،وأضاف" :لكن يترافق هذا الحضور وهذه المشاركة مع مسؤولية كبيرة ،فطموحاتنا الهائلة والمبتكرة المتعلقة بالبنية التحتية والبناء ال يمكن أن تتحقق إذا لم نكن قادرين
صعُد كلها ،وسوف تكون "إس إيه بي" مهمة لنا في هذا الصَّدد ،ما يجعل أعمالنا أكثر مرونة وشفافية وكفاءة ".
على تحسين عملياتنا على ال ُّ
أنشئت شركة "قطر للمواد األولية" بموجب مرسوم أميري صدر في أغسطس من العام  ،2006ليُعهد إليها مسؤولية تأمين الحاجة االستراتيجية في السوق المحلية من المواد
األولية للبناء لصالح الحكومة القطرية .وتقوم الشركة بتطوير سلسلة التوريد من الحصى والرمل وإدارتها من مصادر في الخارج لتصل إلى البالد ،وذلك يشمل الطلبيات إلى
المحاجر والكسارات ،فضالً عن اإلشراف على النقل البحري ،وتطوير مرافق الموانئ والمرافق المتعلقة بالتخزين وتشغيلها.

من جانبه ،قال جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج ،إن شركة "قطر للمواد األولية" لطالما جاءت في طليعة قطاع اإلنشاءات القطري ،مؤ ّكداً أن
نمواً ملحوظاً ،وأضاف" :نشعر في "إس إيه بي" بالفخر ل لعمل مع شركة قوية لديها ك ّل هذا الطموح ،ضمن سعيها الدؤوب للمساعدة
أهميّتها ومكانتها الريادية ما تزاالن تحققان ّ
في فتح مزيد من آفاق المستقبل المشرق أمام الشعب القطري ،ونحن نرى أنه ال يمكن االستهانة أبدا ً بالحجم الهائل والتعقيد اللذين يتسم بهما جدول األعمال في قطاع البناء
والتشييد في البالد ،وهذا هو ال سبب الذي دفع "قطر للمواد األولية" إلى التفكير في المستقبل ،كعادتها ،لضمان أن تكون النظم التقنية جاهزة لتقديم أفضل النتائج الممكنة".
أما نارن إن ،الرئيس التنفيذي لشركة "كيه إيه إيه آر" ،وهي شريك "إس إيه بي" الذي طبّق نظام تطبيقات األعمال التجارية الجديد في "قطر للمواد األولية" ،فقال" :من خالل
العمل عن كثب مع قطر للمواد األولية واالستماع إلى التحديات التي تواجهها ،كنا قادرين على وضع نظام مُعدّل جزئيا ً ليلبي احتياجاته ا الخاصة" .وعزا نارن نجاح المشروع إلى
المهارات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها فرق العمل في كل من "كيه إيه إيه آر تكنولوجيز" ،و"قطر للمواد األولية" ،و"إس إيه بي".
وبدوره أ ّكد جيروين منتينغ ،الشريك لدى "كيه بي إم جي" ،شركة االستشارات التي قدّمت الدعم إلدارة المشروع وضمان الجودة ،أن قيادة شركة "قطر للمواد األولية" تتمتع
باستراتيجية واضحة ومحددة لدعم رؤية قطر الوطنية للعام  ، 2030وقال" :هذا التطبيق الناجح لتقنيات "إس إيه بي" ليس سوى جزء من تلك االستراتيجية ،ونحن نفخر بما
قدمناه من دعم إداري وعملي لهذا المشروع".
نبذة عن شركة قطر للمواد االولية
يجدر بالذكر بأن شركة قطر للمواد األولية تأسست بموجب مرسوم أميري سامي في أغسطس  ٢٠٠٦بموجب وكالة لتامين حاجة السوق المحلي للمواد االولية للبناء وخدمة
مشاريع البناء عبر ادارة وتوريد المواد االولية والمحافظة على استقرار األسعار .وتدير الشركة أحد أضخم مصانع الرمل المغسول في قطر من أجل تلبية احتياجات القطاع
العمراني من الرمل ،كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد ،مشروع ميناء للوسيل ،ومخزونا ً المواد األولية واللوجستية في ميناء مسيعيد .وتقوم الشركة في اطار
تطوير مخزونها عبر المحاجر في كل من سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة كما تقوم باالشراف على نقل منتجات هذه المحاجر(الرمل ,الحجارة) بحرا ً إلى السوق المحلية
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  238,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت: www.sap.com/mena
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @SAPMENANews
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