
 

ً 8000من املرحلة األولى بقطر لتقنيات الطاقة الشمسية تبدأ إنتاجها 
 
طن متري سنويا  

بمنطقة  ببدء اإلنتاج من مصنعها الواقعالشمسية أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الدوحة، قطر: -2017مارس  26

 من  طن متري  8000 ذات السعة اإلنتاجية الصناعية راس لفان
ً
 كمرحلة اولية عالية الجودة البوليسيليكون مادة سنويا

 بعد االنتهاء من مرحلة البناء والتشييد.

وسط في منطقة الشرق ال  البوليسيليكون تعد شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية من كبرى الشركات املنتجة ملادة و 

 50في مدينة راس لفان الصناعية إلنتاج ما يعادل  البوليسيليكون وشمال أفريقيا. وتطمح الشركة إلى توسعة مصنع إنتاج 

ما يمثل خطوة هامة على مستوى منطقة الشرق الوسط وهو  ،عالية الجودة البوليسيليكون مادة من  سنوي  ألف طن متري 

 وشمال أفريقيا في انتاج الطاقة الشمسية.  

ة رة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقبهذه املناسبة، علق الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس اإلداو 

 الشمسية، 
ً
من أهم االنجازات التي نجحت شركة قطر لتقنيات الطاقة  البوليسيليكون يعتبر انتاجنا الولي من مادة : "قائل

".  عالطاقة الشمسية على مستوى املنطقة  احتياجات الشمسية بالوصول إليها، إذ أنها مهدت الطريق النطلق تصنيع
ً
 موما

وأضاف: "لقد استطعنا الوصول إلى هذا االنجاز الكبير بفضل تضافر جهود التعاون مع شركائنا، وبفضل الجهود املتميزة 

شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية. ونحن نشهد اآلن االنتقال من مرحلة البناء والتشييد إلى مرحلة  والدؤوبة لفريق عمل

 ."
ً
 ملا حققناه فيها من إنجازات لقطر واملنطقة عموما

ً
 اإلنتاج وتمثل هذه املرحلة لحظة فارقة نعتز بها جميعا

رة بيئة منها املفاعلت املتقدمة، وأنظمة التبريد املوفالوسائل التكنولوجية الصديقة للويحتوي املصنع مجموعة فريدة من 

 في دامهااستخ إلعادة واملياه الزائدة الغازات تدوير  تعيد التيللطاقة  واملوفرة املتقدمة النفايات معالجةللطاقة، ومرافق 

ميجا واط من الطاقة الشمسية  1.1للطاقة الشمسية تنتج  مزرعةمصنع راس لفان على يحتوي كما . مغلقة حلقة نظام

للشركة  والتي ستزود كل املنشآت اإلدارية باإلضافة لأللواح الشمسية التي تغطي منطقة املواقف واملباني الخاصة باملصنع

 .بمستلزماتها من الطاقة، وهي واحدة من مشاريع الطاقة املستدامة العديدة املستخدمة في هذا املصنع

  الهاجري  الدكتور خالد وأضاف
ً
 في الحفاظ على  الشمسية الطاقة لتقنيات قطر  شركة: "تقدم قائل

ً
 هاما

ً
وشركائها دورا

اقة وستقوم شركة قطر لتقنيات الط". البوليسيليكون البيئة من خلل اعتمادها على وسائل تكنولوجية متقدة في مصنع 

ا ملادة ومن خلل انتاجهمن خلل مرحلة اإلنتاج واسعة النطاق باملصنع.  الشمسية بالتركيز على تحقيق التكامل املستمر 

من وحدات الطاقة الشمسية في العالم،  %90البوليسيليكون عالية الجودة التي تعتبر املكون الساس ي املستخدم في أكثر من 

بتحقيق رؤيتها بأن تصبح من كبرى الشركات العاملية الرائدة في حلول الطاقة  الشمسية تسعى شركة قطر لتقنيات الطاقة

 الشمسية. 



 
" 

ً
ي في مجموعة من الشركات فأن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقوم باالستثمار وأكمل دكتور خالد الهاجري قائل

في  من كبرى الشركات د"، و"سينتروثيرم"قطاعات الطاقة الشمسية، حيث تستثمر الشركة في كل من شركة "سوالر وورل

على مستوى العالم، وهذه االستثمارات سيكون لها مساهمة واضحة وكبيرة على قطاع و في أملانيا مجال الطاقة الشمسية

ل ستقوم الشركة بالتركيز على تحقيق التكامل املستمر من خلو  .والعالم الطاقة الشمسية املتنامي ومستقبلها في املنطقة

 لة اإلنتاج واسعة النطاق باملصنع".حمر 
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