
 

 

 

 

 
 للطاقة متكاملة خليجية شركة أفضل" بجائزة تفوز الشمسية الطاقة لتقنيات قطر شركة

 لندن بورصة في" الشمسية
 

 
قامت مجمة وورلد فاينانس المرموقة، والتي تقوم بتحميل وتغطية   :6112يونيو  11السبت  –قطر –الدوحة

شاممة لمصناعة المالية العالمية والساحة التجارية الدولية واالقتصاد العالمي بمنح شركة قطر لتقنيات الطاقة 
الشمسية، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، جائزة أفضل شركة متكاممة لمطاقة الشمسية 
في دول مجمس التعاون الخميجي، وذلك تقديرًا لدورىا في تطور وتقدم ىذا المجال. وقد تمت دعوة الدكتور 
خالد كميفيخ الياجري، رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية لحضور 

 .ة المتحدةحفل توزيع الجوائز الذي أقيم في سوق لندن لألوراق المالية في المممك
 

وقال الدكتور خالد كميفيخ الياجري "نود أن نشكر مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع وشركة سوالر 
وورلد وبنك قطر لمتنمية وشركة سنتروثيرم وموظفينا لدورىم الفعال والذي ىم سبب نجاحاتنا. وتثبت ىذه 

قيق رؤيتيا لتصبح الرائدة في العالم في مجال الطاقة الجائزة قدرة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في تح
الشمسية المتكاممة من خالل االستراتيجية الشاممة والتي اىتمت بالبدء من مدينة الدوحة ثم التوسع لتصل 
العالم أجمع. وقد تم تطوير تحالف بين شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركة سوالر وورلد وشركة 

تبادل المعرفة فيما بينيم، واالستفادة من نقاط القوة الرئيسية والخبرات وتحسين التكاليف  سنتروثيرم حتى يتم
والكفاءة، ومن ثم الفوز بيذه الجائزة، وذلك بناًء عمى التوجو االستراتيجي لدينا الذي يدفعنا نحو التقدم 

 "والتطور ويشجعنا لنصبح األفضل في المنطقة بيذا المجال
 

بعد استالم الجائزة، قال الدكتور خالد كميفيخ الياجري أن اثنين من أكبر التحديات التي  وأثناء المقابالت
تواجو قطاع الطاقة المتجددة ىي الحاجة باستمرار لخفض التكاليف حتى تصبح أكثر تنافسية من الطاقة 

د من الطاقة األخرى التي تنتجيا الكيرباء، باإلضافة إلى الحاجة لموصول لحمول من أجل تخزين المزي
المتاحة، بطريقة قابمة لمتطوير وبتكمفة أقل. وأكد الدكتور خالد كميفيخ الياجري أن اتحاد أصحاب الشركات 
ىو أحد الحمول لمتنمية، وذلك من أجل التغمب عمى التجزؤ السائد في قطاع الطاقة المتجددة، واالتحاد معًا 

لد كميفيخ الياجري: "إن التحالف الذي يجمعنا جاء من لمعالجة ىذه القضايا الرئيسية. وأضاف الدكتور خا



 

 

أجل معالجة ومواجية ىذه القضايا، ونحن نحث الجميع في ىذه الصناعة عمى التعاون معنا حتى نتمكن من 
 ."إحراز تقدم وتطور سريع

 
في بناء  وعالوة عمى ذلك، أوضح الدكتور خالد كميفيخ الياجري أن نجاح شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية

أول منشأة إلنتاج البولي سيميكون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب االستثمارات 
االستراتيجية التي تقوم بيا الشركة وستمعب دورًا رئيسيًا في تشكيل صناعة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق 

توسيع القيمة إلنتاج أكثر من  طن متري من البولي سيميكون ويمكن 0888االوسط. وسينتج المصنع 
جيجاوات من تكنولوجيات  5.0طن من البولي سيميكون في السنة، والذي بدوره سيسمح بإنتاج  00888

 .الطاقة الشمسية سنويًا في المستقبل
 

احتفمت مجمة وورلد فاينانس بالنجاحات التي حققتيا المشاريع التي غطت مجموعة واسعة من الصناعات، 
. وبدعم من فريق متخصص من الباحثين في كل الميادين والمختصين، 7882السنوية منذ عام في جوائزىم 

عامًا من الخبرة الجماعية في مجال المالية والصحافة االقتصادية، وتحديد الفائزين بين  738مع أكثر من 
 .الم سنوياً كل من المشاركين في األسواق الصغيرة، والشركات الكبرى التي تعمل في جميع أنحاء الع

 
تعتبر ىذه ىي الجائزة الثانية التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، حيث حصدت الشركة، قبل 
بضعة أسابيع، جائزة تأثير ألفضل شركة في المسؤولية االجتماعية لمشركات تيتم في األعمال المتكاممة 

 .لمبادرة جيل الشمس التعميمية
  -انتيى-

 
 :QSTecحول شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية 

:الشمسية الطاقة لتقنيات قطر شركة حول  QSTec 
الشمسية الطاقة لتقنيات قطر شركة  QSTec بالكامل الممموكة سولر قطر شركة بين مشتركة شركة ىي 

شركة وبين المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر لمؤسسة  SolarWorld القطري، التنمية وبنك األلمانية 
.الشمسية الطاقة مجال في العالم مستوى عمى رائدة شركة تصبح أن في رؤيتيا وتتمثل .  

 العالي البوليسيميكون مادة إنتاج مشروع بإنشاء الحالي الوقت في الشمسية الطاقة لتقنيات قطر شركة وتقوم
التصدير قطر تبدأ أن عمى الصناعية، لفان راس مدينة في العام في طن 0888 تبمغ إنتاجية بقدرة الجودة  



 

 

 
  

 من الكيربائية الطاقة توليد ألواح تركيب يتم أن المتوقع فمن ذلك، إلى وباإلضافة. 7800 عام بحمول
الصناعية المدينة في األسطح وعمى األرض عمى الشمس  RLIC  0.0 إلى تصل إنتاجية طاقة بإجمالي 

.الكيربائية الطاقة من ميجاواط  
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