
 

 للنشر الفوري

 
 لهاقطلوم المشروع المشترك لقامكو تعين السيد/ خالد محمد لرم رئيساً تنفيذياً 

 

ق. )يشار إليها بكلمة "قامكو"، ورمزها في بورصة  ع. م. أعلنت شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش. - 2019نوفمبر  05• الدوحة، قطر 

 مصنع يتولى تشغيل مشروع مشترك ناجح% في شركة قطر لأللومنيوم المحدودة )قطلوم(، وهي 50المالكة لحصة تبلغ (، QAMCقطر: 

 .2019نوفمبر  5اعتباراً من  لقطلوميذياً رئيساً تنفقد تم تعيينه لومنيوم األولي، أعلنت أن السيد/ خالد محمد لرم األ إلنتاجلأللومنيوم في قطر 

 

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة  علىلرم قد حصل خالد جدير بالذكر أن السيد/ 

تزيد على ثالثة وثالثين عاماً في مجاالت  لرم بخبرةخالد . ويتمتع السيد/ 1985بدأ مسيرته المهنية مع قطر للبترول في مايو قد واألمريكية. 

 شتى، بدءاً من التصميم الهندسي األساسي وصوالً إلى المشاريع الجديدة، بما في ذلك تشغيل المرافق المعقدة. 

 

بريتيش بتروليوم لرم عن كثب مع الشركات العالمية الرئيسية، مثل خالد وخالل مسيرته المهنية، وبينما كان يمثل قطر للبترول، عمل السيد/ 

ً قد وتوتال وإكسون موبيل وتشيفرون فيليبس وكونوكو فيليبس. و  2010نوفمبر  فيمنصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطلوم  شغل سابقا

 . 2018حتى ديسمبر الذي استمر فيه المنصب  وهو، 2015الرئيس التنفيذي لها في يوليو  قبل أن يصبح

 

عضوية مجلس إدارة المجلس الخليجي كذلك  يشغل ، فيمامجلس إدارة قامكو منذ أن تأسست الشركةعضوية لرم  خالد السيد/ ويشغل

ً  شغلو. في المعهد الدولي لأللومنيوم اً عضو وكانلأللومنيوم،   .2014مجلس إدارة شركة قطر ستيل عام  عضوية أيضا

 

وحتى  2019 جوهانسن لجهوده المشكورة في خدمة قطلوم منذ ينايرتعرب عن خالص تقديرها للسيد/ توم بيتر ل وإذ تنتهز قامكو هذه الفرصة

 التوفيق والسداد في منصبه الجديد.كل لرم خالد تتمنى للسيد/ و ،تاريخه

 -انتهى-            

 

  



 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

% 50، الدوحة، قطر. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 3212المسجل هو ص.ب  ها. وعنوان2018ديسمبر عام  3تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 

% من رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة 50في شركة الومنيوم قطر )مشروع مشترك لقامكو(، وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي. وتمتلك قامكو 
 %.50ڤي. النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ  بي.

 

  أو زيارة الموقع اإللكتروني للشركة qamco@qp.com.qaللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني 
www.qamco.com.qa 
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