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 والرابعة في قطر قطر كوول توقع عقد إنشاء محطتها الثالثة في الخليج الغربي

 

 نشاءعقدا  إل شركات تبريد المناطق في المنطقة،أكبر إحدى ،«قطر كوول»سم اب المعروفة أيضا   ،لتبريد المناطق يةقطرالشركة ال وقعت

 في فندق سانت ريجيس، الدوحة. ٢۰١٤مايو  ٢٢ تاريخ فيُعقد  حفل رسمي  وذلك خالل  ،لخليج الغربيمحطتها الثالثة في منطقة ا

عند اكتمال  .في تاريخ الشركة الهامحدث في قطر كوول احتفاال  بهذا الوحضر حفل التوقيع كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

، مما  تبريد -طن ۰۰۰،٤۰ بطاقة إنتاجية تصل إلى التبريد ألبراج سكنية وتجارية ، ستوفر هذه المحطة خدمات٢۰١٦عام  ائها فيإنش

 التقليدية. التبريدمع أنظمة  مقارنة  % ٤٥-٤۰الطاقة بنسبة سيخفض استخدام 

دد السيد بدر المير، شفي هذا اإلطار، و. الةتتميز الحلول التي تقدمها قطر كوول بكفائتها العالية وخصائصها الصديقة للبيئة وتكلفتها الفع  

"نحن نواصل  حيث قال ،البالدلتلبية متطلبات التبريد المتزايدة في الشركة توسيع نطاق أعمال أهمية على  ،رئيس مجلس إدارة قطر كوول

 المشروع . ويأتي هذا(الثالثة في منطقة الخليج الغربي) من خالل افتتاح محطتنا الرابعة في قطرعملنا وخدماتنا  خطط بكل فخر توسيع

أصبحت فوائد تبريد المناطق تتلقى لقد . التي تسعى إليها دولة قطر طويل األمد بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لتزامناا إنطالقا  من

ليف صيانة تقلل من تكاليف التشغيل وتكا نها الحيث أوالمستخدمين أيضا . العقارية متزايد من قبل الحكومات وشركات التنمية الاالعتراف 

 ".2030أهداف ورؤية قطر الوطنية ، وهو ما يتماشى مع الكربونية االنبعاثاتساعد أيضا  على تقليل ت وحسب، بل المباني

 األخرى تهاابعد بيع قدرة محط تبريد المناطقخدمات التي تشهده  للطلب المتزايد استجابة   لهذه المحطةوقد جاء مشروع إنشاء قطر كوول 

 التي تجذبهمبأسماء مطوري المشاريع القادمة  قائمة العمالءنمو برج في منطقة الخليج الغربي، باإلضافة إلى  ٤٦تخدم  يلتالوبالكامل 

 تبريد المناطق.لالعديدة  الفوائدو المتزايدة قطر كوول خدمات

عمل يفهو  الصديقة للبيئة خصائصهباإلضافة إلى  ،التقليدية ألنظمةبفعالية التكلفة على المدى البعيد مقارنة  باويمتاز نظام تبريد المناطق 

يتم إنشاء حتباس الحراري. ستهالك أقل للطاقة والحد من التلوث الجوي ومكافحة االاعلى خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل 

يمكن استخدام هذه المساحات ، وفي المباني بيعوالوفر مساحات كبيرة قابلة للتأجير يمما أماكن بعيدة عن المباني المخدومة أنظمة التبريد في 

ي وحدة سكنية خفض أيمكن لنظام تبريد المناطق في على سبيل المثال، . أيضا   وسائل الراحة الترفيهية مثل حمامات السباحة والحدائقل

نعدام التلوث احد مما يؤدي إلى افي موقع ويتميز بتمركزه  ، فهوالتقليدية التبريدمة ٪، بالمقارنة مع أنظ٤٥-٤۰ستهالك الطاقة بنسبة ا

الكثير في تسبب ت التيوالعالية مثل الخليج الغربي السكانية استخدام مكيفات الهواء التقليدية في المناطق ذات الكثافة على عكس  الضوضائي

 ككل. مصلحة المجتمع ، مما يصب فين الضوضاءم

تبريد المناطق المتكاملة ، وهي محطة في العالملتبريد المناطق أكبر محطة  قطر كوول أيضا تُشغ لالخليج الغربي،  محطاتباإلضافة إلى 

تكريم  مؤخرا   ومن الجدير بالذكر أنه قد تم. مقيم في الجزيرة ۰۰۰،٤٥ لتخدمتبريد  -طن ۰۰۰،١۳۰وتوفر من خاللهاقطر،  -ؤلؤةللافي 

أطلقتها المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء التي  قة والمياهوطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاالحملة ال"ترشيد"، من قبل  قطر كوول

 قطر.دولة في في المباني الصناعية المبذولة في المحافظة على الطاقة لجهودها وذلك ، )كهرماء(

 


