
 
 

 
A Better Way To Cool Your Environment 

www.qatarcool.com 
 

شارك املجتمع شركة "قطر كوول"
ُ
نحو البيئة التزامها ت  

حافظ الشركة القطرية لتبريد املناطق )قطر كوول( على نشاطها في تشجيع املسؤولية االجتماعية للشركات نحو البيئة 
ُ
مؤخرا الشركة شاركت  وقدت

وعي المع شريكها البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" حيث ركزت على زيادة  دول مجلس التعاون الخليجيلالسنوي  ترشيدالفي أسبوع 

  .وفي دولة قطراملنطقة في بترشيد املاء والطاقة 

: "خالل ذلك الحدث، التنفيذي لشركة "قطر كوول"  الرئيس الجيدهعلق السيد/ياسر صالح وقد 
ً
إيماننا باألثر االجتماعي الناتج عن نشر  أنقائال

حققة من خدمة تبريد املناطق التي نقدمها، وبالتالي، فنحن نحاول من خالل هذه املبادرا
ُ
تثقيف ت البيئية الوعي البيئي ينبع من إيماننا باالستفادة امل

وذلك بما يتماش ى مع التزامنا بدعم تحقيق الركيزة البيئية لرؤية –العامة حول مزايا االلتزام بسلوك صديق للبيئة وترشيد استهالك املوارد الطبيعية 

 "2030قطر الوطنية 

عد شركة "قطر كوول" من أكبر الداعمين لملدة أربعة أيام  الحدث العاملي السنوي "ساعة األرض" استمر 
ُ
هذه القضايا الهامة، وأظهرت حيث ت

، بل أن الثالثتبريد المحطات جميع األضواء غير الضرورية الداخلية والخارجية في لحدث ساعة األرض من خالل إغالق  الشركة دعمها كل عام

 64ما يعادل التخلص من وات/ساعة أي  كيلو 116.900الشركة قامت بتقدير الطاقة املوفرة خالل عملية إغالق األضواء لتجدها تبلغ حوالي 

 ألف كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي.

: "نحن فخورون بمشاركتنا  الجيدهالسيد/ياسر صالح وأسهب 
ً
في الحدث العاملي "ساعة األرض" ، ونحن متشوقون لكوننا جزًء للعام السادس قائال

لهم الذي يهدف إلى إظهار 
ُ
حص ى، وُيعد التزامنا نحو هذه األحداث هو إضافة إلى  االمتنان لكوكب األرضمن هذا الحدث العظيم وامل

ُ
وموارده التي ال ت

ن املشاركة مشروعات تكنولوجيا التبريد الصديقة للبيئة التي تعمل على نشر الوعي حول القضايا البيئية التي تؤثر على املجتمع بأكمله، ونحن نرى أ

 . ذو موارد مستدامةعة ملشاركة املجتمع الدولي في التحديات والفرص املتاحة لخلق عالم في حدث "ساعة األرض" هي طريقة رائ

خالل مؤتمر ومعرض املسؤولية  2016بحصولها على جائزة ريادة املسؤولية االجتماعية للشركات لعام " قطر كوول"كما تشرفت شركة 

قام ملدة يومين خالل الفترة التي صدر  ،2017مارس  21و 20االجتماعية للشركات بجامعة قطر املنعقد في 
ُ
 في املعرض امل

ً
وشاركت الشركة أيضا

قطر، وأثبتت الشركة التزامها تجاه البيئة واملجتمع من خالل األنشطة دولة فيها اإلصدار الخامس من تقرير املسؤولية االجتماعية للشركات ب

 .القطري  االجتماعية املتنوعة للشركة إلفادة البيئة واملجتمع والشعب

 "أن نيل مثل هذه الجائزة الراقية  الجيدهالسيد/ياسر صالح كما علق 
ً
ُيعزز جهودنا وتفانينا ونضالنا لتزاماتنا االجتماعية ال كتقديرعلى الجائزة قائال

من خالل إجراءات ونشاطات الشركة االجتماعية، ونحن نفخر بدعم ورعاية جامعة قطر  مستدامة املواردمن أجل تحمل مسؤولية إقامة مؤسسة 

 على أن سعي الشركة كي تصبح مؤسسة قطرية 
ً
هو من أكبر  ذات مسؤولية نحو مجتمعهاو  مستدامة املواردفي إقامة هذا الحدث، ونؤكد دائما

 ف
ً
 حيويا

ً
، وتتعهد شركة "قطر كوول" بالحد من 2030ي تنمية الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية أولوياتنا، ونحن نؤمن أن تبريد املناطق يلعب دورا

كما تؤكد الشركة على أن التوسع في عملياتها يتم بما ال  وارد الطبيعية وتحسين الفرص ودعم النمو االقتصادي،املخاطر البيئية والحفاظ على امل

 ."استدامة املواردى يتعارض مع تحملها للمسؤولية االجتماعية والحفاظ عل

 


