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ينايــــر
كهرمــاء تحتفــل بإنجــاز 38 مليــون ســاعة عمــل 
بــدون إصابــات بالمرحلــة العاشــرة لمشــروع توســعة 

ــي ــل الكهربائ ــبكة النق ش
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ــي ترشــيد يوقــع  البرنامــج الوطن
ــر  ــم مــع مكتبــة قط ــرة تفاه مذك
الوطنيــة لنشــر ثقافــة الترشــيد 
حديقــة  مكتبــة  خــال  مــن 

كهرمــاء للتوعيــة
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فبراير
توقيــع متديــد مذكــرة التفاهــم 
تشــوبو  وشــركة  كهرمــاء  بــن 
اليابانيــة،  ويصــادف مرور عشــر 
مذكــرة  توقيــع  علــى  ســنوات 

التفاهــم األصليــة

كهرماء تحتفل باليوم الرياضي للدولة
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جائــزة عامليــة لكهرماء عن مشــروع محطة 
ــام  ــن الع ــن القطاع ــراكة ب ــل ش )د( كأفض
واخلــاص لعــام 2016 عــن منطقــة الشــرق 

ــمال أفريقيــا  األوســط وش

كهرماء تعقد دوري ترشيد 22 بالتعاون مع 
اللجنة العليا للمشاريع واالرث   

كــهــرمـــــاء تـفـــــوز 
بـجـائـــزة إقليميـــة 
فـي مجــال اخلدمات 
الرقمية عبر الهاتف 

كهرماء تنظم 
فعاليــــــــــــة 
يوم المهندس 
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مــارس

كهرماء تحتفل باليوم العربي للمياه

جائــزة  علــى  حتصــل  كهرمــاء 
التميــز حلكومــة قطــر الرقميــة 
ــوم 2017  ــر كـيتـكــ ــي مـؤتـمـــــ فـ

كهرماء تشارك يف 
معرض اجلامعــات 
يف مدرســة الوكرة 
الثانويـــة للبنيــن
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فبراير
كهرماء تحتفل بأسبوع الترشيد الخليجي 
متضمنًا يوم المياه العالمي وساعة األرض

مســابقة  تطلــق  كهرمــاء 
األبنية املرشــدة يف دورتها 
اخلـامســـــة ومـســـابـقـــة 
تصميــم املبانــي ومســابقة 
مبــادرة الطاقــة املتجــددة 
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كهرماء تعقد 
الملتقى األول لإلبداع واالبتكار
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تكرمي الفائزين يف مسابقات مشروع

 »ترشيد 22«
 الذي أطلقته كهرماء بالشراكة مع اللجنة العليا

 للمشاريع واإلرث
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أبريـــل
مــن  عشــرة  الثالثــة  املرحلــة  عقــود  توقــع  كهرمــاء 
الكهربائيــة الطاقــة  نقــل  شــبكة  توســعة  مشــروع 

كهرماء حتتفل باليوم 
العاملي للصحة والسامة يف 

مكان العمل

كهرماء تشارك 
يف معرض 

قطر الثاني 
للمشتريات 
والتعاقدات 

احلكومية



13

كهرماء تحتفل بمرور خمس سنوات على فبراير
إطالق » ترشيد« وتدشن مبنى حديقة 

كهرماء للتوعية



14

كهرماء تطلق احلزمة 
األولى من اخلدمات 

اإللكترونية لشبكتي 
الكهرباء واملاء 

كهرماء تفوز بجائزة إقليمية في مجال المياه 

كهرماء تشارك 
يف املعرض املهني 

السنوي لكلية 
املجتمع
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مايــــو

كهرماء تشارك يف ورشة العمل الدولية »نحو شبكة 
عاملية من متاحف املياه من أجل مستقبل مستدام«

واالتصــاالت  واملواصــات  والصناعــة  الطاقــة  وزارتــي 
وكهرمــاء يوقعــون علــى اتفاقية مبــادرة الســيارة اخلضراء
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كهرماء حتصل على ينايــــر
شهادة التقطير 

السنوية كأفضل 
مؤسسة راعية 
للمبتعثن 2016

كهرماء توقع مذكرة تفاهم مع 
شركة »تاتا للطاقة« الهندية
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تشغيل محيرجة أول 
محطة من محطات ماعب 

كأس العالم التي تنفذها 
كهرماء والتي توفر الطاقة 
الكهربائية الستاد خليفة 

كهرماء حتتفل بعمالها
 تقديرًا جلهودهم
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يونيو

كهرماء تطلق 
مسابقة شهر رمضان 

لنشر ثقافة الترشيد

كهرماء تعقد الملتقى 
الرمضاني األول 

ترشيد رقي وحضارة
بالتعاون مع قطر الخيرية



19

يوليــو

كهرمــاء تنجــز أول محطــة 
الريــل  لشــركة  كهربــاء 
فنطــاس  أبــو  منطقــة  يف 
لتوفير الطاقة الكهربائية 

الدوحــة متــرو  ملشــروع 

ــاء تــشـــــــارك فـــي  كــهـــرمــــــ
حملـــــــة طــــــواف قــطـــــــــر

لوحة متيم املجد ملوظفي 
عــن  للتعبيــر  املؤسســة 

الوطنيــة مشــاعرهم 
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االلكترونــي أغسطس املوقــع  تطلــق  كهرمــاء 
مبــدع« »بصمــة  واالبتــكار  لإلبــداع 

كـهـرمـــــاء تـقـيــــم 
مبادرة اليوم العاملي 
للعمــــل اإلنســـاني
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كهرماء تنظم امللتقى الثاني لإلبداع واالبتكار
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كهرماء توقع عقود 
توريد محوالت 
لشبكة التوزيع 
الكهربائية مع 

شركة فولتامب 
العمانية

نقل أنابيب مشروع اخلزانات االستراتيجية الكبرى 
باستخدام أكبر طائرة شحن يف العالم 

كهرماء 
توقع مذكرة 
التفاهم مع 
بنك قطر 

للتنمية
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سبتمبر

كهرماء تنظم 
ملتقي اشتر املنتج 

الوطني ٣ 
بالتعاون مع

 بنك قطر للتنمية
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كهرماء حتتفل باليوم 
العاملي للحفاظ على 

طبقة االوزون

توقيع اتفاقية تفاهم 
بن كهرماء اخلطوط 

اجلوية القطرية ومطار 
حمد الدولي

ورشة عمل بن كهرماء 
وسفارة دولة السويد 
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كهرماء تنظم املؤمتر  
الدولي لتبريد وتدفئة 

املناطق 

أكتوبر

كهرماء تفتتح مبنى محطة كهرباء 
ومواقف سيارات شارع حمد الكبير 

مؤمتر بناء القدرات 
والكفاءات الهندسية 
وتأهيلها لسوق العمل
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البرنامج الوطني ترشيد يفوز بجائزة 
مجلس قطر للمباني اخلضراء عن 

مجمل أعمال االستدامة

كهرماء تعلن انطاق املرحلة 
الثالثة مشروع ترشيد 22 
بالتعاون مع اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث 

كهرماء توقع اتفاقية مع 
منظمـــة )نيدو(  اليابانيـة بشأن 

إنشـــاء المشروع النموذجي 
للنظــام المتـقـــدم لتحليــة 

ميــاه البحـر باسـتخــدام تصـريف 
الـمـيـــاه السـاخـنـة

فريــق  يكــرم  كهرمــاء  رئيــس 
عمــل نظــم املعلومــات بعــد فــوز 
كهرمــاء بجائــزة SAG العامليــة 
تطبيــق  يف  مؤسســة  كأفضــل 
اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــم 
العاملــي  املؤمتــر  يف   )GIS(

2017 إزري  ملســتخدمي 
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نوفمبر

مشاركة مميزة لكهرماء 
يف مؤمتر التغير املناخي 

COP23 بأملانيا

مشاركة مميزة 
لكهرماء في 

فعاليات أسبوع قطر 
لالستدامة 2017

كهرماء تطلق 
مبادرة وفاء
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ــعار  ــت ش ــط 2017 تح ــدى التخطي ــد منت ــاء تعق كهرم
ــال ــل األعم ــداع لتكام ــداف واإلب ــق األه ــو تحقي نح

حصـول حديـقـة كهرمــاء 
للتــوعيــة على شــهــادة 
المنظومة العالمية لتقييم 
االستدامة »جي ساس« من 
فئة 4 نجوم، عن التصميم 

المنفذ للحديقة 
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جناح مميز لكهرماء في فعاليات ديسمبـر
درب الساعي 
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كهرماء تحتفل باليوم الوطني 
للدولة 2017
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فبراير



مع تحيات
إدارة العالقات

العامة واالتصال


