
نُلهم من اجل مدن مستدامة  

تكرم مسابقة ترشيد ل�بنية المرشدة في دورتها السادسة المباني التي تطبق وتعزز أفضل الممارسات في ترشيد الكهرباء 
والماء والموارد الطبيعية ا�خرى. 

يمكنك التقدم بطلب للمشاركة في مسابقة ترشيد إن كان المبنى الذي ستنافس به يندرج ضمن القطاعات الستة التالية: 

المكاتـــب  التعليميـــــــــة،  المبانـــي 
الحكوميـــة، المســـاجد، وأيـــة مباني 

حكومية أخرى

مراكز التسوق، المكاتب التجارية 

المبانـــــــي  فئة 
الفيالت، الشققالحكــــومية :

المباني  فئـــة  
السكنية :

الصناعيـــة  الشـــــــــــــركات 
الشــــــــــــــركات  الكبـــرى، 

الصناعية  الصغيرة

المباني  فئـــة 
الصناعية :

االســـتادات،  المالعــــــب، 
الرياضيـــة،  المجمعــــــــات 

المرافق الرياضية
المبانـــي  فئـــة 

الرياضية :

المبانـــي  فئـــة 
السكنية:

الفنادق وغيرها من ا�ماكن السياحية 
والمبانـــي  المتاحـــف  مثـــل  ا�خـــرى 

التراثية

المباني  فئـــة 
السياحية: 

١- نشر الوعي حول مفهوم البناء المرشد بين جميع شرائح المجتمع
٢- نشر الوعي العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في البناء

٣- حشد المجتمع وحثه على تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة والترشيد في استخدام الطاقة
٤- تحفيز المشتركين لتبني ممارسات الترشيد في سوق البناء والتشييد المحلية

• نظام التدفئة والتكييف   •اºضاءة   • التركيبات الصحية   • تنسيق المناظر الطبيعية 
• معايير التشغيل والصيانة    • إدارة الطاقة بالمباني وأتمتة المباني   • تدابير االستدامة 

• االستهالك المحدد للطاقة والمياه    • تركيب العوازل

المبانـــي  تقييـــم  يجـــري 
اســـتناًدا إلى معايير محددة 
وضعهـــا فريق مـــن الخبراء، 

على النحو التالي :

ا�هــــــداف

المعايير الفنية 

التقدم بطلب المشاركة



تُقدم الطلبات كافة عبر صفحة " ترشيد " على الموقع اºلكتروني للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" 
( http://www.km.com.qa/Tarsheed )، حيث تجدون شروط المسابقة وأحكامها. 

وحدها المباني القائمة والتي تباشر أعمالها مؤهلة لالشتراك في المسابقة. 

يجب أن يذكر في الطلب رقم البطاقة الشخصية القطرية ورقم الجوال والخط ا�رضي لمقدم الطلب الذي سيمثل أي 
مؤسسة / مبنى.

بالنسبة للطلبات المقدمة من المباني السكنية، يجب أن يكون المبنى مملوًكا أو مؤجًرا من قبل مقدم الطلب بناء 
على سجالت كهرماء.

إذا كان مقدم طلب المشاركة طرف ثالث أو استشاري نيابة عن أي مؤسسة، فيجب عليه تقديم خطاب تفويض رسمي 
من الشركة /  المؤسسة ا�م على أن يتضمن هذا الخطاب بيانات االتصال وأن يتم تحميله مع الطلب.

يتحمل مقدم الطلب مسؤولية الحصول على أي تصريح في وقت معقول للدخول العام إلى الموقع، والتصاريح 
ا�مينة، وتصاريح التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل الفيديو  والتنقل في أرجاء المبنى.

كشرط من شروط المشاركة في المسابقة، يجب على مقدم الطلب أن يذكر  في الطلب إجمالي المساحة المبنية 
من المبنى ورقم الكهرباء.

١.  المباني التي تضم أجهزة تكييف تقليدية على شكل نافذة
٢.  المباني التي تضم حدائق يتم ريها بأنظمة الري بالغمر

٣.  المباني التي شاركت في المسابقة وتم تقييمها وفازت في السنوات السابقة

تتولى لجنة من الخبراء تقيم المباني المرشحة على مراحل مختلفة. ويجب حصول كافة المباني في جميع الفئات - ما عدا 
المباني السكنية - على الحد ا�دنى ل�هلية الذي تقرره كهرماء للنظر في إشراك المبنى في الجائزة.

تتلقى المباني الفائزة - كل ضمن فئته - جائزة وشهادة تقدير تفيد بأنه نموذج يحتذى به في مجال ترشيد المباني ثم يتم 
تكريمه في االحتفال السنوي السادس لبرنامج " ترشيد " في ٢٢ أبريل ٢٠١٨.

اشترك اÒن حتى ٥ أبريل ٢٠١٨
www.km.qa/tarsheed

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال على رقم الجوال : ٧٧٥٩٩٦٤١

المباني المستبعدة من المنافسة في المسابقة:

الشروط العامة:


