
 

 للنشر الفوري
 عضواً في مجلس ادارة شركة قامكو عینینبوالتعیین السید/ نبیل محمد 

 

  :قطر بورصة في ورمزھا ،"قامكو" بكلمة إلیھا یشار( .ق .ع .م .ش األلمنیوم لصناعة قطر شركة أعلنت  -2020ینایر  06• الدوحة، قطر 
QAMCلأللومنیوم مصنع تشغیل یتولى مشترك مشروع وھي ،المحدودة (قطلوم) لأللومنیوم قطر شركة في %50 تبلغ لحصة )، المالكة 

 2020ینایر  1إعتباراً من  عضواً بمجلس إدارتھا وذلك السید/ نبیل محمد البوعینین عن تعیین أعلنت األولي، األلومنیوم إلنتاج قطر في
 السید / عبد العزیز محمد العبیدلي. لیحل محل

 
الوالیات المتحدة االمریكیة، ویتمتع بخبرة بوالیة تكساس،  على بكالوریس الھندسة المیكانیكیة من جامعة المار السید/ نبیل البوعینینحصل 

ً والنفط والغاز،  بقطاعاتالمناصب القیادیة  العدید من شغل فیھاعاماً  24تزید عن   منصب نائب الرئیس الموانيء واالنشاءات. ویشغل حالیا
 قطر للبترول.ب الصحة والسالمة والبیئة والجودة وإدارة المرافق والرعایة الصحیة)( لشؤون الصحة والسالمة والبیئة وخدمات األعمال

 
ً  البوعنین سابقاً نبیل السید /  كما شغل تھا، وھو منصب نائب رئیس مجلس إدار منصب الرئیس التنفیذي لشركة الدیار القطریة، ویشغل حالیا

ً لعقاریة. مجلس إدارة شركة بروة ابعضو أیضا   س التنفیذي لشركة قطلوم.منصب نائب الرئی كما شغل سابقا
 

حتى خالل فترة عضویتھ بمجلس إدارة الشركة منذ تأسیسھا و خدماتھالعبیدلي، على محمد عبد العزیز  /السید تتقدم بالشكر إلي نتود قامكو أ
  .في منصبھ الجدید والسداد التوفیقالبوعنین  محمد مني للسید / نبیلتیضا تغتنم الشركة الفرصة لتأ، تاریخھ

 -انتھى-            

 

  



 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنیوم

% 50وتمتلك قامكو حصة تبلغ ، الدوحة، قطر. 3212. وعنوانھا المسجل ھو ص.ب 2018دیسمبر عام  3تأسست شركة قطر لصناعة األلمنیوم (قامكو)، وھي شركة مساھمة عامة قطریة، في 
% من رأس المال الُمصدر للشركة، فیما تمتلك شركة ھایدرو ألومنیوم قطر القابضة 50في شركة الومنیوم قطر (مشروع مشترك لقامكو)، وھي منتج ومسوق لأللومنیوم األولي. وتمتلك قامكو 

 %.50بي. ڤي. النسبة األخرى المتبقیة والتي تبلغ 
 

أو زیارة الموقع اإللكتروني للشركة   qamco@qp.com.qaید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل البرید اإللكتروني للحصول على المز
www.qamco.com.qa 

 

 بیانات االتصال

 السید/ عبدالرحمن أحمد الشیبي االسم:

 رئیس مجلس اإلدارة المسمى الوظیفي:

 لصناعة األلمنیوم (ش.م.ع.ق.)شركة قطر  الشركة:

 2277-4013 (974+) رقم الھاتف:

 9750-4013 (974+) رقم الفاكس:
 

 
 


