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 2014في عام  ملحوظةإنتاجية زيادة وول تشهد ـقطر ك

ساعة( على مدار -طنان التبريد )طنأشهدت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً بشركة قطر كوول طفرة في معدل إنتاج 

بزيادة  2013عام مقارنة ب 2014عام في  إنتاج طاقة تبريد المناطقحققت قطر كوول نمو مذهل في  حيثاإلثنا عشر شهراً المنقضيين. 

 % للمحطات الثالثة مجتمعين.12

% 6زيادة بمعدل  (ألف طن تبريدي 30بسعة تصل إلى  2006التي تم افتتاحها عام ) المحطة األولى بمنطقة الخليج الغربيفقد شهدت 

ما بالنسبة لمحطة اللؤلؤة %. أ13إلى نسبة  (طن تبريديألف  37بسعة  2009التي بدأ تشغيلها عام ) المحطة الثانيةفي اإلنتاج بينما زادت 

مما يدل على نسبة إشغال  % على مدار االثنا عشر شهراً المنقضيين15قطر والتي تعتبر األكبر من نوعها في العالم فقد شهدت زيادة 

 ؤلؤة قطر في هذا العام.لمرتفعة في مشروع ال

وول "إن الطلب على خدمة تبريد المناطق في ازدياد ــباإلنابة لشركة قطر كالتنفيذي رئيس الوقد علق السيد أحمد شحادة، الرئيس المالي و

نها أتُعرف خدمة تبريد المناطق بانخفاض تكاليفها و حيث باتت في الطلب على مدار السنوات القليلة القادمة زيادةومن المتوقع حدوث 

 ."2030مع الرؤية الوطنية لعام  و تماشيها صديقة للبيئة

قطر كوول على  (IDEAالجمعية الدولية لطاقة المناطق )و في نفس اإلطار و تكريماً لها على جهودها في الحفاظ على البيئة فقد كرمت 

هذه الكمية تتطلب مساحة مقدرة ألف طن من ثاني أكسيد الكربون تقريباً.  125والتي ساهمت في عدم انبعاث  2014إنجازاتها في عام 

 .من ثاني أكسيد الكربون من األشجار ليتم إستهالك هذه الكمية ملعب كرة قدم 400أي ما يعادل تقريباً مساحة مربع  كيلو متر 2.7بـ

طن تبريد وذلك لتلبية الطلب المتزايد لخدمة تبريد  ألف 40تستعد قطر كوول إلفتتاح المحطة الثالثة بمنطقة الخليج الغربي بقدرة تقارب 

ً ارتفاع في الطلب وفي قائمة اإلنتظار لخدماتها عند تشغيل  المناطق لألبراج السكنية والتجارية بهذه المنطقة. وتواجه قطر كوول حاليا

 .2016المحطة والمتوقع في عام 

من الجمعية الدولية لطاقة  ٢۰١٤ة أفضل نظام تبريد المناطق في العالم لعام جائزبما 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»للكهرباء والماء  التابعة للمؤسسة العامة القطرية استخدام المياه والطاقة الكهربائية

تبريد المناطق للعام" كما حصلت ايضاً  مقدم خدماتعلى جائزة "أفضل ايضاَ  قطر كوولومؤخراً حصلت . في قطر المباني الصناعية في

 ُعقد في دبي، اإلمارات.والذي  ٢۰١٤على جائزة عن أفضل "مبادرة للتسويق" خالل حفل توزيع جوائز التحكم المناخي 

 


