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

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

المباني التعليميــــــة، 
المكاتب الحكومية، المساجد، 

وأية مباني حكومية أخرى

مراكز التسوق، المكاتب التجارية

المبانـــــــي  فئـــة 
الفيالت، الشققالحكــــومية : المبانـــي  فئـــة  

السكنية :

الصناعيـــة  الشـــــــــــــركات 
الشــــــــــــــركات  الكبـــرى، 

الصناعية  الصغيرة

المبانـــي  فئـــة 
الصناعية :

االســـتادات،  المالعــــــب، 
الرياضيـــة،  المجمعــــــــات 

المرافق الرياضية
المبانـــي  فئـــة 

الرياضية :

المبانـــي  فئـــة 
التجارية:

ا�ماكن  مـــن  وغيرها  الفنـــادق 
السياحية ا�خرى مثل المتاحف 

والمباني التراثية

فئة المباني من 
قطاع الضيافة: 

1- نشر الوعي حول مفهوم البناء المرشد بين جميع شرائح المجتمع

2- نشر الوعي العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والماء في البناء

3- حشد المجتمع وحثه على تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة والترشيد في استخدام الطاقة

4- تحفيز المشتركين لتبني ممارسات الترشيد في سوق البناء والتشييد المحلية

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

• االستهالك المحدد للطاقة والمياه  •  تركيب العوازل

يجري تقييم المباني استناًدا إلى معايير محددة وضعها 
فريق من الخبراء، على النحو التالي :

ا�هــــــداف

المعايير الفنية 

التقدم بطلب المشاركة

ا�هــــــداف

المعايير الفنية 

التقدم بطلب المشاركة

TARSHEED CONSERVING
BUILDING COMPETITION  

Green from the ground upأبنية مستدامة من الجذور

مسابقة ترشيد 
ل�بنية المرشدة 



Now in its 7th year of competition, Tarsheed Conserving Building Competition 
recognizes the buildings that incorporate, support and promote best practices in 
conservation of energy, water and other natural resources 

You can apply to the competition if your building falls 

under one of the following six sectors: 

HVAC SYSTEM • LIGHTING • PLUMBING FIXTURES • LANDSCAPE  
• OPERATION AND MAINTENANCE PRACTICES • BUILDING ENERGY 
MANAGEMENT, BUILDING AUTOMATION • SUSTAINABILITY MEASURES  
• SPECIFIC ENERGY/WATER CONSUMPTION • BUILDING ENVELOPE

Buildings shall be evaluated based on specific criteria 
developed by a team of experts, as follows:

Government, 
Sub Categories:

Residential, 
Sub Categories: 

Commercial, 
Sub Categories: 

Hospitality
Sub Categories: 

Industrial, 
Sub Categories: 

Sports, 
Sub Categories: 

Educational Buildings, 
Offices, Masjids, any other 
Government Building

Shopping Malls, 
Commercial Offices

Hotels, Other places of 
Tourism like Museum, 
Heritage Buildings etc.

Large Industrial Firms, 
Small Industrial Firms

Stadiums, Sports 
Complexes, Sports 
Facilities

Villas, Flats

1. Buildings with conventional window air conditioners

2. Buildings having landscapes with flood irrigation systems

3. Applicants evaluated and awarded in earlier years

Buildings shall be evaluated in several phases by a panel of experts, etc. The minimum 
qualifying grade decided by KAHRAMAA is required for considering the building for an award 
in all categories except residential.
Winning buildings from each sector, shall receive an award and a certificate for being a role 
model in the field of Building Conservation and shall be honored during the 7th Tarsheed 
Annual Celebration 2019.

Apply now until 20th March 2019
km.qa/tarsheed
For more information, call: 44845625/44843956

The QID, mobile number and landline number of the individual applicant who will be 

representing any firm/building is essential in the application.

For residential applications, the building shall be owned or leased by the applicant as per 

KAHRAMAA records.

If any third party or consultant is applying on behalf of any installation, he shall provide 

a formal authorization letter from the parent company/firm with contact information 

and the same shall be uploaded along with the application.

KAHRAMAA will conduct site inspections and will be required to take photos/videos of 

the facility for any energy saving measures as needed.

The applicant shall be responsible for obtaining any permissions in a reasonable time for 

general entry into the premises, security passes, permission for photography or 

videography and transport within the facility.

Built up area of the building and KAHRAMAA electricity number as per the application  

requirement shall be provided by the applicant.

All applications shall be submitted through TARSHEED’s page on KAHRAMAA’s website 
(www.km.qa/tarsheed), where the competition Terms and Conditions are available.
Only existing and operational buildings are eligible to participate in the competition 

1. Create awareness about the building conservation concept in all sectors of society

2. Create public awareness on the benefits of building conservation practices (energy, water)

3. Mobilize People And Encourage Them To Embrace Energy Conservation Strategies

4. Motivate consumers to adopt building conservation practices in the local construction market

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

وحدها المباني القائمة والتي تباشر أعمالها مؤهلة لالشتراك في المسابقة. 

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

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

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

الطلب.

الموقع،  إلى  العام  للدخول  معقول  وقت  في  تصريح  أي  على  الحصول  مسؤولية  الطلب  مقدم  يتحمل 
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.

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 االحتفالية السنوية السابعة لبرنامج " ترشيد " 2019.

اشترك اÊن حتى 20 أبريل 2019
km.qa/tarsheed

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على : 44845625/44843956 

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

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

Objectives

General conditions:

Buildings excluded from the competition:

Technical criteria

Application

المباني المستبعدة من المنافسة في المسابقة:

الشروط العامة:

Objectives

General conditions:

Buildings excluded from the competition:

Technical criteria

Application

المباني المستبعدة من المنافسة في المسابقة:

الشروط العامة:


