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 قطر كوول تعرض خبراتها في محاضرة لجمعية المهندسين القطريين

، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، بإستضافة «قطر كوول»والمعروفة أيضاً بإسم  قامت الشركة القطرية لتبريد المناطق

  فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر. نوفمبر في 25عرض تقديمي تقني وعشاء لـ"جمعية المهندسين القطريين" والذي عقد يوم 

، تهدف 2007جمعية المهندسين القطريين هي جمعية مهنية غير هادفة للربح مؤسسة ومسجلة في وزارة الشئون اإلجتماعية في عام 

ً لتشجيع البحث العلمي والهندسي من خالل المنشورا ت، الندوات، الجمعية للمساهمة في التنمية العمرانية والصناعية في البالد وأيضا

 الزيارات الفنية، المسابقات الفنية وتبادل المعلومات مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الهندسية األخرى

وقد قام السيد/ نهار المطاوعة، نائب الرئيس لقسم التشغيل والخدمات بتقديم عرض بعنوان "تبريد المناطق من الناحية العملية" لجمعية 

علق قائالً "لقد تشرفت قطر كوول بأن دعتها جمعية المهندسين القطريين إلستضافة هذا الحدث الهام ولقد كان  المهندسين القطريين وقد

شرف عظيم ان نستطيع ان نتبادل المعرفة والخبرات لدى هذه المنظمات هنا في قطر، ونحن نفخر بكوننا أكبر مزود لخدمة تبريد المناطق 

مبتكرة ليس فقط لتحسين الخدمات والعمليات الخاصة بنا بل أيضاً إليجاد حلول مستدامة تفيد البيئة، بالمنطقة ونسعى دائماً إليجاد طرق 

 المجتمع وعمالئنا".

تمتلك وتشغل قطر كوول ثالثة محطات تبريد، محطتان بمنطقة الخليج الغربي ومحطة بمنطقة اللؤلؤة قطر حيث تشغل قطر كوول اكبر 

يد المناطق المتكاملة". قامت قطر كوول مؤخراً بتوقيع عقد لبناء محطة تبريد رابعة، وتعتبر المحطة الثالثة محطة تبريد بالعالم "محطة تبر

 بمنطقة الخليج الغربي وذلك لتلبية الطلب المتزايد لخدمة تبريد المناطق.

من خدمة تبريد المناطق حيث تؤثر بشكل وأشار السيد نهار في اثناء العرض إلى أهمية عمليات المحافظة والصيانة بالمباني المستفيدة 

السيد نهار بتقديم احصائيات من قاعدة بيانات عمالء قطر كوول والتي تتخطى  قاممباشر على كفاءة عمل محطة التبريد باإلضافة إلى ذلك 

 المائة برج وفيال ومحالت تجارية.

من الجمعية الدولية لطاقة  ٢۰١٤تبريد المناطق في العالم لعام  جائزة أفضل نظامبما في ذلك  متعددة، جوائز دوليةعلى  قطر كوول حازت

الحملة الوطنية لترشيد ورفع كفاءة ، «ترشيد»جائزة المباني الصناعية المستدامة من قبل . كما حصدت الشركة مؤخراً (IDEAالمناطق )

 الحفاظ على الطاقةالمبذولة في  لجهودا ، على»كهرماء»التابعة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء   استخدام المياه والطاقة الكهربائية

تبريد المناطق للعام في الشرق األوسط"  مزود خدماتعلى جائزة "أفضل ايضاَ  قطر كوولومؤخراً حصلت . في قطر المباني الصناعية في

نوفمبر  ١٩ُعقد في والذي  ٢۰١٤درة للتسويق" خالل حفل توزيع جوائز كاليمت كنترول كما حصلت ايضاً على جائزة عن أفضل "مبا

 في دبي، اإلمارات.

 


