كوول تيك قطر تحصل على شهادة ISO 9001:2015
كوول تيك قطر ،شركة تابعة لشركة قطر كوول ،هي شركة ناشئة متخصصة في مجال معالجة المياه وتقدم "حلول فنية" تخدم في المقام
األول وبصفة أساسية قطاع التبريد والتكييف في المنطقة .حازت مؤخرا ً على شهادة هيئة المقاييس والمعايير الدولية (األيزو) فيما يتعلق
بنظام إدارة الجودة ( )ISO 9001:2015من معهد المقاييس والمعايير البريطاني (بي اس اي) في دولة قطر.
تقدم كوول تيك قطر تقنيات ميكانيكية وكيماوية متطورة في مجال معالجة أنواع عدة من المياه بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي.
ترتكن الشركة على التشغيل اآللي في مجال المواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة وفي مجال مراقبة كفاءة وأداء محطات التبريد
وخدمة ما بعد البيع وتدريب فرق التشغيل.
يستند هذا اإلرتكاز على العديد من مبادئ ومعايير إدارة الجودة بما في ذلك التركيز بصفة أساسية على خدمة العمالء وحث اإلدارة العليا
وتبني منهج عملي للتحسين المستمر والتنمية المستدامة .إن شرف الحصول على شهادة األيزو ( )ISO 9001:2015يقدم الدعم
والمساندة لكوول تيك قطر لضمان حصول عمالئها الكرام على أفضل خدمة ممكنة بصفة مستدامة والتي في المقابل توفر العديد من
مزايا األعمال للشركة.
وبدوره علق السيد /ياسر الجيده ،الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) ،على هذه المناسبة قائالً " :نيل شهادة
األيزو ( )ISO 9001:2015هو مرحلة مفصلية هامة .لنا الشرف والتقدير بالجهود التي بذلها المدراء والعاملين في شركتنا التابعة
كوول تيك قطر .لقد سعينا جاهدين وراء تحقيق األهداف من أجل تحسين عمليات الشركة الداخلية وذلك لتقديم األفضل في جميع تعامالتنا
مع مختلف الجهات .وتأتي هذه الشهادة بمثابة التأكيد على التزامنا للتقيد بأعلى معايير الجودة في كل ما نضطلع به من أعمال".
من الجدير بالذكر أيضا أن شهادة األيزو ( )ISO 9001:2015هي عملية مستمرة تتطلب االلتزام لإلبقاء على هذه الشهادة .لقد وضعت
المنظمة العالمية الرائدة (األيزو) مقاييس صارمة ومعايير للتدقيق والمراجعة المستمرة لضمان تقيد جميع الشركات الحائزة على مثل هذه
الشهادات بأسمى معايير الجودة .وبهذا ،يتوجب على كل شركة حائزة على شهادة (األيزو) مراجعة هذه الشهادة بصفة سنوية من خالل
التدقيق الداخلي لنظام "أيزو".
و من جانبه ،قال السيد /عمر رشيد المدير العام – المعهد البريطاني للمعايير للشرق األوسط وأفريقيا -قطر "نلتزم في بي أس آي
بمساعدة الشركات على تطبيق أفضل المعايير العالمية .إن حصول كوول تيك قطر على شهادة اآليزو  9001:2015إلدارة نظام الجودة
هو أكبر دليل على تبني هذه الشركة ألفضل المعايير العالمية في جميع عملياتها بما يسمح لها بخدمة عمالئها بأفضل صورة ممكنة .في
هذه المناسبة نود أن نهنئ العاملين في كوول تيك قطر على هذا االنجاز المهم ونجدد اعتزازنا بكوننا شركاء لكم في مسيرة التميز".
تأسست كوول تيك قطر في شهر مارس من عام  2009ومنذ ذلك الحين عمدت الشركة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة بما في ذلك
مشروع "سي بي  "7لصالح مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومحطات تبريد "قطر كوول" والعديد من المشاريع في نطاق
مطار الدوحة الدولي الجديد بما في ذلك الصالة األميرية وبرج مراقبة الحركة الجوية ومشروع كتارا وفندق سانت ريجيس ومشروع
الريل وأكاديمية الفروسية.
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