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 QIMCلشركة القطرية للصناعات التحويلية  ا توقع عقد تبريد معوول ـقطر ك

وول إتفاقية لتوفير خدمة تبريد المناطق لبرج الشركة القطرية للصناعات التحويلية  ـوقعت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً باسم قطر ك

QIMC في منطقة الخليج الغربي. 

و التي ستعمل على  المناطق في البرج طن تبريد باإلضافة إلى صيانة معدات تبريد ٣٦٥٠خدمات تبريد المناطق بسعة توفير فاقية كما تغطي اإلت

 .مربعألف متر  ١٢٠,٠٠٠مساحته  تبلغ يلكافة أنحاء البرج الجديد والذ تكييف الهواء

لقد اخترنا نظام تبريد المناطق المقدم من قبل قطر قطرية للصناعات التحويلية: " وعلق عبد الرحمن بن عبدهللا األنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة ال

مما يتماشى مع وول لفوائده المتعددة مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية، حيث يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة باإلضافة إلى خفض انبعاثات الكربون ـك

 ."٢٠٣٠لعام  لقطر الرؤية الوطنية لدولة

أنظمة  ةالي  عوول عن سعادته للتعاقد مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية  قائالً:" تكمن فـعرب ياسر صالح الجيده، الرئيس التنفيذي لقطر ككما أ

اسبة إنه من الضروري تبريد المناطق في ما تقدمه من فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل ونحن نفتخر بتقديم هكذا حلول لعمالئنا. وفي هذه المن

كيلو واط من الطاقة  ارملي 1أكثر من  في السنوات الخمس الماضية فعلى سبيل المثال، إن طاقة التبريد الُمنتجة وفرتلفت اإلنتباه لبعض اإلحصائيات: 

مليون  ٦٠٠ألف سيارة من الطريق. وقد أدى ذلك إلى توفير هائل يصل إلى أكثر من  ١٢٠الكهربائية أي ما يعادل التأثير البيئي إلزالة أكثر من 

 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. تهدف هذه األرقام إلى توضيح الفوائد البيئية لتبريد المناطق على الدولة والمجتمع"  

ركزت . التبريد في مجال قطر المتنامية دولة مطالب التأثير البيئي مما يخدمالتكلفة و أكثر كفاءة وفعالية من حيثتبريد المناطق خدمة  ومن المعروف أن

-لتغطية متطلبات التبريد في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة الصديقة للبيئة تبريد المناطق تكنولوجيا استخدام على خالل العشر سنوات السابقةوول ـقطر ك

على مدى  كبيربشكل وول ـو من هنا فقد نمت عمليات قطر ك كال المنطقتين مجتمعتان. فيطن تبريد  ١٩٧,٠٠٠الشركة أكثر من  توفرقطر حيث 

محطة قرب تشغيل بالكامل. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن في منطقة الخليج الغربي لمحطتي التبريد الطاقة التبريدية بيع  تم حيثالماضية  السنوات

ها و المتوقع عند اكتمال طن من التبريد ٤٠,٠٠٠بسعة تصل إلى ألبراج السكنية والتجارية الخدمة لفي منطقة الخليج الغربي والتي ستوفر  جديدة تبريد

 .٢٠١٧أن تبدأ التشغيل في عام 

الرائدة فى مجال الصناعات وأصبحت خالل فترة قصيرة واحدة من الشركات  ١٩٩٠عام  تاسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية نشاطها فى

مشروعا صناعيا , جميعها فى مرحلة اإلنتاج فى قطاعات صناعية مختلفة تشمل  18الصغيرة والمتوسطة فى دولة قطر. وتساهم الشركة حاليا فى 
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