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 خمسون برجاَ في الخليج الغربي يستخدمون خدمة تبريد المناطق من "قطــر كوول"

 

المناطق في المنطقة، ، إحدى أكبر شركات تبريد «قطر كوول»شركة القطرية لتبريد المناطق، المعروفة أيضاً بإسم الأعلنت 

 عن تشغيلها البرج الخمسين في منطقة الخليج الغربي وذلك استجابةً للطلب المتزايد على حلول التبريد المبتكرة والصديقة للبيئة.

 التي 2030لعام  رؤية قطر الوطنية تماشياً معتقدم قطر كوول نظاماً متكامالً لخدمات تبريد المناطق في منطقة الخليج الغربي 
 فيالتجارية الكبيرة المشاريع السكنية و، وخاصةَ في البالد الطموحةبرامج التنمية  استمرت، حيث التنمية المستدامةتصبو إلى 

 التي توفر تكييف الهواء لهذه المشاريع. تبريد المناطق في خلق الحاجة لخدمات، منطقة الخليج الغربي

العديد  صممت قطر رائدة في شركة استشارية ، وهيMZ and Partners أحد الشركاء في شركة سلطان وقال السيد حسن
منطقة  في الخمسين برجال تشغيل خدمات تبريد المناطق في لبدء قطر كوول نهنئنود أن "، في منطقة الخليج الغربي األبراج من

نرى إدراك الحكومات  سعداء بأن، ونحن من المؤيدين لخدمات تبريد المناطق MZ and Partners لطالما كانت. الخليج الغربي
التكاليف التشغيلية فحسب، بل تساهم أيضاً في رفع هي ال تخفض ف ومطوري العقارات والمستخدمين بميزاتها وفوائدها العديدة.

قيمة هذه العقارات من خالل تحسين المظهر العام والحد من الضوضاء باإلضافة إلى تحسين نوعية الهواء الداخلي. ويعتبر 
توفير المساحة في بناء الطابق ميزة إيجابية أخرى يتميز بها تبريد المناطق حيث تقدر المساحة التي يَشغلها التكييف في المباني 

 " ٪، فضالً عن المساحة التي تَشغلها غرفة المحوالت الكهربائية.75والتي يستطيع تبريد المناطق توفيرها ما معدله 

قدرة محطتيها اإلثنتين بالكامل في منطقة الخليج  باعتابتاً على مدى السنوات الماضية، حيث وشهدت عمليات قطر كوول نمواً ث
الغربي والالتي تخدمان خمسين برجاً. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، تستعد قطر كوول الفتتاح محطتها الثالثة في منطقة الخليج 

تبريد، والتي تم بيع جزءاً  -طن ۰۰۰،٤۰بطاقة إنتاجية تصل إلى  خدمات التبريد ألبراج سكنية وتجاريةالغربي والتي ستوفر 
 كبيراً منها حتى قبل بدء البناء.

وأعرب السيد أحمد شحادة، )الرئيس التنفيذي بالوكالة(، في قطر كوول عن سروره بهذا اإلنجاز، "لقد أصبح مطوري العقارات 

يف التشغيل وتكاليف صيانة المباني وحسب، بل تساعد أيضاً على يفضلون خدمات تبريد المناطق. حيث أنها ال تقلل من تكال

طلب المتزايد سنقوم بافتتاح محطتنا الرابعة ال ولتلبية هذا، وهو ما يتماشى مع األهداف الوطنية للبالد". الكربونية تقليل االنبعاثات

وسع ال زال كبيراً وونريد االستفادة منه على أفضل وجه. إننا نؤمن  إن مجال التفي قطر، وهي الثالثة في منطقة الخليج الغربي. 

 بالدور الهام الذي تؤديه هذه الصناعة ونسعى دائماً لتقديم أعلى مستويات الخدمة لعمالئنا. "

طر كوول جوائز دولية متعددة، وكانت فخورة بشكل خاص لتكريم خدماتها لتبريد المناطق المتواجدة في منطقة حصدت ق 

(، وذلك عن امتالكها أفضل نظام تبريد المناطق في العالم لعام IDEAالخليج الغربي من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق )

الجائزة الدولية "أفضل نظام تبريد للعام" في هذا العام لخدمات تبريد . باإلضافة إلى ذلك، حازت قطر كوول على  2012

 ( أيضاً.IDEAقطر من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق ) -المناطق التي توفرها في جزيرة اللؤلؤة


