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 للنشر الفوري

 
 مشروع قامكو المشترك "قطالوم" يوقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك

 
تعلن اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع. )قامكو( عن توقيع اتفاقية بين المشروع  :2021 مايو 26• قطر  الدوحة،

 "AGP" % وشركة جنرال إلكتريك، لتوفير خمس وحدات تحديث لمسار الغاز المتقدم50المشترك "قطالوم" المملوك بنسبة 

المشترك لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى عاًما وذلك ضمن المعدات المركبة في محطة المشروع  15وخدمات الصيانة لمدة 

 .جانب تقديم مجموعة من حلول األمن السيبراني

 

تعود بعدة منافع للمشروع المشترك، من خالل دعم  "AGP" من المتوقع إن الحل المبتكر لوحدات تحديث مسار الغاز المتقدم

قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة عمل المحطة، وتوافر التوربينات الغازية، وتقليل التكاليف التشغيلية عبر زيادة 

 .يانة المخطط لها؛ باإلضافة إلى تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربونالفاصل الزمني بين دورات الص

 

عاًما امتداداً لخدمات الصيانة التي أجرتها جنرال إلكتريك في الموقع منذ إنشائه في عام  15تعتبر هذه االتفاقية التي تبلغ مدتها 

شروع المشترك لمدة خمس سنوات للتعامل ، كما ستوفر جنرال إلكتريك مجموعة شاملة من حلول األمن السيبراني للم2010

مع المخاطر الخارجية والداخلية، بما في ذلك أمان التطبيقات والشبكات، وحماية البيانات، وإدارة التغيير، ومعالجة الحوادث 

 واالستجابة لها، وخصوصية البيانات، وإدارة الهوية، والمزيد.

 

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

الدوحة،  3212. وعنوانها المسجل هو ص.ب. 2018ديسمبر عام  3تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 

% من 50لأللومنيوم األولي. وتمتلك قامكو % في شركة الومنيوم قطر )مشروع مشترك لقامكو(، وهي منتج ومسوق 50قطر. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 

 %.50رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بي. ڤي. النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ 

 
أو  qamco@qp.com.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

qamco.investorrelations@qp.com.qa  الموقع اإللكتروني زيارةتفضل بأو www.qamco.com.qa 
 

 المسؤوليةبيان إخالء 

" أو قامكو" بكلمةالكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحيانا  إلى شركة قطر لصناعة األلمنيوم  إحدى الشركات ذات ا  مباشر ا  التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم )ش.م.ع.ق.( استثمار ةالشرك تُعد

 .لدواعي المالئمة "الشركة"

 

شركة. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات العلى بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات وأنشطة األعمال التي تديرها قد يحتوي هذا البيان الصحفي 

داث التي تؤثر لى مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو أداء األعمال أو األداء التشغيلي أو األحمستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي ع

 .وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات الشركةعلى 

 

وشدة المنافسة داخل )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: 

ق المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفا  كبيرا  عن تلك القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسوا

 .البيان الصحفيعية في تاريخ هذا الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة في هذا التقرير تهدف إلى استعراض نظرات تطل

 

خدام أو اعتماد ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن است مسؤوليهاتتحمل شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها وال 

قطر لصناعة األلمنيوم ومشروعها المشترك ُملزمان بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة 

 شركة قطر لصناعة األلمنيوم دقة البيانات التاريخية الواردة هنا. ال تضمنوردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما 
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