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 على الطاقة المحافظة جائزةب قطر كوول تكّرمترشيد" "

 

على  شركات تبريد المناطق في المنطقة، أكبر إحدىوالتي تعتبر  «قطر كوول»سم إب المعروفة أيضا   ،شركة قطر لتبريد المناطقحازت 

 «كهرماء»المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهو برنامج وطني قامت بإطالقه  ،«ترشيد»قبل من  مباني الصناعية المستدامةال جائزة

أبريل  ٢٢ تاريخ كتارا الثقافية فيقرية خالل حفل توزيع الجوائز الذي عقد في وذلك ستخدام المياه والطاقة، إكفاءة  رفعمن أجل ترشيد و

٢۰١٤. 

بدر السيد  قال. ولتسلم الجائزة المرموق بالنيابة عن قطر كوول حفل توزيع الجوائز ،الشركةرئيس مجلس إدارة  ،بدر الميرالسيد  وحضر

 حطتنامعلى الطاقة في  مواظبتنا على الحفاظلن كهرماء تلقي هذه الجائزة المرموقة مب جدا   "نحن فخورون ،هذه المناسبة علىتعليقا  

في قطر، ونحن ملتزمون المتزايدة متطلبات التبريد  تلبي للبيئة ةصديقو ةمستدام لول  ح تبريد المناطق خدماتقدم ت قطر. -ؤلؤة للاب ةالموجود

 تقوم حملة ترشيد" وأضاف، ". ٢۰۳۰رؤية قطر الوطنية تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها ببذل كل ما في وسعنا للمساهمة في 

 المستقبلية".قطر أجيال من أجل  البيئة والحفاظ على مصادر الطاقةحماية في  المشترك هذا الهدف لتحقيق بتوحيد جهودنا

 كهرماء من خالل هذه الحملةوتهدف كل عام.  من أبريل ٢٢مع يوم األرض الذي يصادف  تضامنا   ٢۰١٢في عام  ترشيد حملةق طالإتم 

 ة.ثقافة الحفاظ على الموارد الحيوي وتعزيزاستهالك المياه والكهرباء  في ترشيدالإلى 

، ةتكييف الهواء التقليديأنظمة مقارنة مع المنخفضة بال تهاوتكلف لبيئةخصائصها الصديقة للتبريد المناطق خدمات بعتراف ومع تزايد اإل

ثالث محطات  من متناميةعمالئها ال عدةقا تبريد المناطق بشكل كبير في قطر. وتخدم الشركة حاليا  ل قطر كوولخدمات ارتفع الطلب على 

 الخليج الغربي.منطقة قطر و -ؤلؤة الل طقةمن تغطي ةاستراتيجي قعامو تقع في تبريد

من الجمعية الدولية  2012عام لنظام تبريد المناطق في العالم أفضل  ذلك جائزة بما في ،جوائز دولية متعددة مؤخرا  على قطر كوول حازت

التي توفرها خدمة تبريد المناطق  حازتتبريد المناطق في الخليج الغربي، قطر. باإلضافة إلى ذلك، ل هاخدمات وذلك عن ،لطاقة المناطق

 .2013( في عام IDEA)قبل  قطر على جائزة التميز من -في اللؤلؤة قطر كوول 

  


