قطر كوول تساهم في رعاية الملتقى الهندسي الخليجي
ساهمت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضا بإسم »قطر كوول« ،إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة برعاية الملتقى الهندسي
الخليجي الثامن عشر و المقام في الدوحة من  1مارس لغاية  3مارس في فندق السانت ريجيس .يحتوي هذا الملتقى ،و التي أشرفت على تنظيمه جمعية
المهندسين القطريين و هيئة األشغال العامة ،على ورق عمل هندسية تطرح مواضيع متعلقة بالبنى التحتية ،مبادرات تتعلق بالمحافظة على البيئة  ،التبريد
و مواضع هندسية أخرى.
وقد علق السيد ياسر صالح الجيده ،الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول في هذه المناسبة " :كان فخر لشركتنا أن تقوم جمعية المهدسين القطريين
باالتصال بنا لنساهم بنجاح هذا العرس الخليجي الهندسي.نحن نؤمن بأن هذه المؤتمرات تعود دائما بالفائدة على المهندسين من خالل تبادل الخبرات مع
زمالئهم في مجاالت أخرى و بلدان شقية مجاورة .مما يؤكد التزامنا بلعب دور في تحقيق التنمية البشرية كركيزة من ركائز رؤية قطر "2030
شهدت عمليات قطر كوول نموا ثابتا على مدى السنوات الماضية ،حيث باعت قدرة محطتيها اإلثنتين بالكامل في منطقة الخليج الغربي والالتي تخدمان
حاليا خمسين برجا .ولتلبية هذا الطلب المتزايد ،تستعد قطر كوول الفتتاح محطتها الثالثة في منطقة الخليج الغربي والتي ستوفر خدمات التبريد ألبراج
سكنية وتجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى  ۰۰۰،٤۰طن -تبريد ،والتي تم بيع جزءا كبيرا منها حتى قبل بدء البناء.
باإلضافة إلى ذلك تمتلك قطر كوول وتشغل محطة تبريد المناطق المتكاملة في جزيرة اللؤلؤة قطر التي ُد ّ
شنت في عام  .٢۰١۰وتعد هذه المحطة أكبر
محطة تبريد المناطق في العالم وتوفر من خاللها  ١۳۰،۰۰۰طن -تبريد إلى  ٤٥،۰۰۰مقيم في الجزيرة عند اكتمالها.
و تعد قطر كوول إحدى الشركات المهمة في مجال البنية التحتية في قطر من خالل وجود أنابيب التبريد الممتدة في المناطق التي تخدمها و أيضا من
خالل توفيرها للطاقة الكهربائية و ما يتعلق بها من انتاج و بنى تحتية حيث توفر خدمة تبريد المناطق ما يعادل  %50-%40من هذه الطاقة للمباني
التي تستخدم هذه الخدمة.
وحازت قطر كوول مؤخرا على جوائز دولية متعددة ،بما في ذلك جائزة أفضل نظام تبريد المناطق في العالم لعام 2014و  2012من الجمعية الدولية
لطاقة المناطق ،وذلك عن خدماتها لتبريد المناطق في الخليج الغربي -قطر و اللؤلؤة-قطر .و حازت على جائزة أفضل مزود لخدمات التبريد في الشرق
األوسط لعامين متتاليين  2013و  2014من كاليميت كنترول الشرق األوسط.
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