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تعلن إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء والماء – كهرماء 

عن دعوتها لطلبة الجامعات و الكليات بالدولة  لالشتراك في 
(مسابقة افضل اعالن)  يعكس أهداف البرنامج الوطني 

للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" 

على أن يتم أخذ ا�تي بعين االعتبار:

دعوة للمشاركة 
في مسابقة افضل اعالن

لـلبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 
الطاقة " ترشيــــد "

 تصميم اعالن مؤثر على أن يعكس اهمية الحفاظ على مواردنا 
الثمينة من الكهرباء و المياه  بهدف كفاءة استخدامهما ونشر 

الوعي البيئي داخل مجتمعنا من أجل حياة أفضل ولتحقيق 
شعار "ترشيد" "لتبقى قطر تنبض بالحياة ”بما ينسجم مع رؤية 

قطر ٢٠٣٠.

موضوع المسابقة: 

فئات المسابقة:

أوال: فئة ا�عالن المرئي:   

•   أال تزيد مدة الفيديو عن ٦٠ ثانية   
•   أن يكون عالي الجودة ويصلح للعرض العام  
MPEG, MOV,MP4 أن يكون الملف بنوع   •  

ثانيا: فئة التصميم ا�عالني:  

• ان يراعى في التصميم تناسق االلوان  و التجانس والتناغم    

    بين عناصر التصميم
JPG, PNG, PDF ان يحفظ التصميم ك •  

• ان يكون عالي الجودة للطباعة ( الحجم MB 1 كحد ادنى)  

شروط ومعايير عامة:

•  أن يكون المشارك طالبا بأحد الجامعات أو الكليات بالدولة     
  علما أن المسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات

•  ان يكون العمل من ابتكار الطالب وابداعه الشخصي   
•  ان يكون مؤثرا و يشجع على اتخاذ قرار يشجع على الترشيد     

          وكفاءة إستهالك الكهرباء أو المياه
•  ان يراعى العمل القيم ا½خالقية القطرية ،و الهوية الوطنية       

          للدولة
• من حق إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء إستخدام    

          ا½عمال المشاركة فيما تراه مناسبا

كيفية االشتراك:

•  لفئة اÁعالن المرئي: يرجى تحميل ملف الفيديو من خالل رابط    
     المسابقة على موقع مؤسسة الدوحة لÂفالم

                                                www.dohafilminstitute.com  
• لفئة  التصميم اÁعالني: يرجى إرسال نسخة عالية الجودة   

                     على البريد اÁلكتروني التالي: 
                                                           consenergy@km.com.qa

سيتم تكريم الفائزين 
في االحتفالية الثالثة 

Áطالق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة  "ترشيد" 
وذلك يوم  ٢٠١٥/٤/٢٢ 

طباعة وإنتاج
إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة / كهرماء ٢٠١٥

آخر موعد لتسليم ا®عمال     
٣١ مارس ٢٠١٥



Department of Conservation and Energy Efficiency 
"Tarsheed" of Qatar General Electricity and water 
Corporation "KAHRAMAA" announces its invitation to 
all university and college students in the State of Qatar 
to participate  in the "Best Advertising Competition" 
that reflects the goals of The National Program for 
Conservation and Energy Efficiency "Tarsheed", taking 
the following into consideration: 

An Invitation to Participate in the 
"Best Advertising Competition" 
by The National Program for 
Conservation and Energy 
Efficiency "Tarsheed"

Subject of the competition: 

Design of an effective print ad or TVC that reflects 
the importance of conservation of our precious 
resources of electricity and water in order to use 
them efficiently and promote environmental 
awareness within our society for a better life and to 
achieve the slogan of "Tarsheed" "Keep Qatar 
Pulsing" in line with Qatar National Vision 2030.  

Winners will be honoured 
in the third celebration of launching 

The National Program for Conservation and Energy Efficiency 
"Tarsheed"  on April 22nd, 2015

 Produced & Printed by 
Conservation and Energy Efficiency Department / KAHRAMMA 2015

Submission Deadline
 March  31st, 2015

Competition Categories:

 First: Visual Advertising TVC Category:

 • Video duration shall not exceed 60 seconds
 • To be of high quality and fit for public display 
 • The file shall be of MOV, MPEG, MP4 format 

 Second: Advertising Design Category: 

 • Consistency of colours, uniformity and harmony of   
               elements shall be considered in the design
 • The design shall be saved as JPG, PNG, PDF
 • To be of high quality print (size 1 MB at least) 

General Conditions and Standards: 

 • The participant shall be a student in one of Qatar’s  
               universities or colleges, noting that the     
     competition is opened to all nationalities
 • The work will co  nsist of student innovation and    
          personal creativity
 • Entries will be influential and encouraging,   
               sending a message that promotes conservation 
               and efficiency  of electricity or water consumption
 • The work must comply with Qatar’s moral values   
   and national identity
 • Department of Conservation and Energy Efficiency   
               has the right to use the participating works as it   
   deems appropriate

How to participate: 

           • For Visual Advertising Category: Upload the video    
             file via the  competition link on the website of   
             Doha Film Institute: www.dohafilminstitute.com
 
           • For Advertising Design Category: Send a high   
             quality copy to the following email:      
              consenergy@km.com.qa
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