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عقد مجلس قطر  للماري ا خلرار خد  ردعن ان رعخم ت يرم اقترتم خارادخمي خلماري اأ  ر  ل ري    

رارر خد ختاررادخمي نررا ارر يعي خت ةرريدأ عا ةررتد خلطيقرري ع عخد  ارريرت  يقتقررابتأ امةرري  ي
لمعخ ارري ارر يعي خلمارري ا خلرارر خدأ لايررة عم يقةرري ننيلترري  يررم اقتررتم خاررادخمي خلمارري اأ ع

 خ اميم ة  يت خلاطعت  خلنقي   خلمازختد ايلماي ا خلرا خد.
 

ي خل  ارعم نرا ععن ت خل دعن ن اري مريلتري لم خجنري عاقترتم  نار  خلممي اريت لاقلتر   ارا
دع  خلرلتج خلن ااأ عاية مييعتت خلاعا  إلى  يم ادتلي   رر   اريدنأ لالاتري خياتيجريت 

 خلماي ا خلييلتي نا قط .
 

نا  لماه ختنااييتيأ  يب خلم  دس مةن  خلةم  أ مدت  مجلس قط  للماري ا خلرار خدأ 
 مي   د خلازخم خلمجلس ايلييا تم ع ر ى على   متي مةي  ا م نا جلايت خل قيش خليتعتيأ 

 ااطعت  ي  ي خلماي ا خلرا خد نا قط .
 

عقي  خلةم  : تتناز مجلس قط  للماي ا خلرا خد ادع ه خل خئد نرا  ر خ خلمجري  خلما ريما 
نرا دعلري قطر أ ايتررة  اريى ج ري منامرردن اييرى ارقري خلجمترا. عانررد  ر ه خل ردعن ن ارري 

مي عخلماي ا خلرا خد نا قط أ يتة تلاقا مؤخاتي لم يقةي  ا ز خلايدتيت نا قطيع ختاادخ
رارر خد خلارر يعي تاررري  خلرطررعخت خلارر ع تي اجرريه مارراقا    ررر  خاررادخميت. عرررام قرريئ  : 
تتلازم مجلس قط  للماي ا خلرا خد ااعيتر  رار خت خلارييرتم خلمانريع تم منرهأ مرم  جر  

 معخج ي ايدتيت ختاادخمي نا خلم طقيت.
 

 مياعأ  ئتس قطيع ختاادخمي نا مجلس قط  للماي ا خلرا خدأ  اند يأ قّدم خلد اع   لت س
مييا ن ام تدتي عخنتي يع  جع   خلقاتي عخلانقتدخت خألاياتي للمعاعع.  مي طلب مرم 

أ خلر   BREEAM يريم  خلمةي  تم د خاي خلاغتت خت عخت جيزخت خلاا ايققت م   ط ح

 ايدن م   عقدتم.تند  ع   يم اقتتم خاادخمي خلماي ا نا خلممل ي خلم
 

عقي   مرياع نرا مييار اه: تاعجرد خلندترد مرم  يرم خلاقترتم خلارا تاراردم ي خلنلمريد عرار خد 
خلاامتم خلم امتم اياادخمي خلماي ا على  طيق عخااأ نرا جمترا   يريد خلنريلم. عممري ت ةر  

ت جيزخت. نته  م   ه خل يم ة لت يينزخ  إتجياتي  للاغتت أ  مي اي مت نا ايقتق خل رت  مم خ



عما  ل  تي  خلاؤخ  قيئمي  عمي إ خ  ي ت امر  دخنني للاغتت  لغيلاتي قطيع خلماي ا خلمارادخمي 
  م تأ ع    ا مجدتي نن  نا اياتم خاادخمي خلماي ا خلييلتيبت.

 
مم ج اهأ  يقش خلد اع  نتلتب ايا  أ خلمدت  خلا اتر   ل ايريد خلردعلا ل ارادخميأ ماراقا  

لماي ا نا م طقي خلرلتج خلن ااأ ع تاتي راض مااعتيت ري ا  ع اتد خل  ارعم.  يم اقتتم خ
عقرري : ت اررايت  ارريلتب ع  رردخ  ختاررادخمي جررزدخ  ت تاجررز  مررم خلاةرر تنيت خلارري تي نررا 
خلندتد مم دع  خلم طقيأ ع  ي  مييعلي جيدن لاطاتق  ر خ خلمر  ج نرا اقتري دع  خلرلرتج. لقرد 

ادخمي خ اةي خ  نا خلم طقريأ عييعل ري إجر خد مقي  ري ماراقلي يرع   يقة ي  عاا  يم اقتتم ختا
 دع  ي عإا يم ي نا اقلتص خ انيريت ري ا   اتد خل  اعمت.

 
عتلات خلرا خد إلى  م خلاغط خلمازختد على خلمعخ د خلطاتنتي ت نا  ارتب خلار د مرم  متري 

تيررام  ررر  مزخترري خلرر يم ررري ا   اررتد خل  اررعم خلم انررري إلررى  علررى مارراعتياه نررا خلنرريلمأ ممرري 
 خلجدتدن نا ختعااي  ععاا م  ج ما يم .

 
عنررا مييارر ن يررع  ت يررم اقتررتم ختاررادخمي عخلارطررتط خل ئتارراتأ دعررت  تلررتم إتارراميمأ 

أ خلياررع  إلررى خلمقي  رري اررتم مزخترري AECOMخلاييررري خلمنيع رري نررا خلاتئرري اةرر  ي  ت ررعم 

 لاعجت تي.ععتعب اطاتق خليد خألد ى مم خلمنيتت  عخلمايدئ خ
 

عخراامت خل دعن  عميل ي امييا ن يع  قتمري منريتت  خلقتريس عخلمقي  ري قردم ي خلارتد نتلترب 
 ايا  أ خلمدت  خلا ات   ل اييد خلدعلا ل اادخمي.

 
عامر    ه خل دعن يلقي جدتدنأ نا الالي ع ش خلنم  عخلانيلتيت خلاا ت يم ري مجلرس قطر  

خليرتري لزتيدن خلععا اقايتي ختارادخميأ عاقردتم  مرع   للماي ا خلرا خدأ نا إطي  ج عده 
 إتجياا لم يقةي خلممي ايت عخلاتيايت خلادتقي للاتئي.

 
ُتةي  إلى  م مجلس قط  للماي ا خلرا خد  ع م يمي غت   يدني لل احأ انامد على ج رعد 

خلمجري أ  عايئ يأ عا  س ج عد ي للاععتي ايلع  خلماي ا خلرار خد عقتريدن خألايرية  ر خ 
ايتايني إلى ا عتج خلممي اريت خلمارادخمي نرا خلمجامرا. عمرم رر   مجلرس قطر  للماري ا 

دعلرري مرالارري ارردت  مجرريلس عط ترري للمارري ا  08خلرارر خدأ خ اررمت قطرر  إلررى ةررا ي مررم 

 خلرا خد ايت ميلي خلمجلس خلنيلما للماي ا خلرا خد.
 

  –انتهى  -
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ياد ةت زخ ع

abeds@bljworldwide.com 

0528 1857 819+ 
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 نبذة عن مجلس قطر للمباني الخضراء
تناا  مجلس قط  للماي ا خلرا خدأ م يمي غت   يدني لل اح عانامد على ج عد  عايئ يأ 

خاايع ممي اريت مارادخمي لاارمتم  عتانى خلمجلس إلى اعنت  خلرا خت عاةجتا خلانيعم نا
عاةتتد ماي ا را خد نا قط .  مي ت د  مجلرس قطر  للماري ا خلرار خد  تاري إلرى دعرم 
خلايي خلنيمي عخاادخمي خلاتئيأ عخلن ا  خلاة  أ عخألمم ختقاايد  نا دعلي قط  ألجتي  

 قيدمي. 
 

ؤااي قطر أ عريم عقد  ُعلم  امّتي عم اياتس مجلس قط  للماي ا خلرا خدأ  ناع نا م
امعجب م اعم عقناه ايياي خلامع خلةتري معزخ ا رت  يار أ لماريعدن قطر  نرا  9002

 يلا ري  يرع ايارتس م يلري مري انرد خلر اط عخلغريزأ عانزترز ختقااريد خلقريئم علرى خلمن نريأ 
ألج  مجاما اقدما. عمم ر   مجلس قط  للماي ا خلرا خدأ خ امت قط  إلى ةا ي مم 

ادت  مجيلس عط تي للماي ا خلرا خد ايت ميلي خلمجلس خلنيلما للماي ا دعلي مرالاي  00
 خلرا خد.

 
جرردت  ايلرر     م مجلررس قطرر  للمارري ا خلرارر خد تاررم اررتم  عارريئه ممرلررتم عررم خلي عمرري 
عمطررع تم عقرري تتمأ عماررارم تمأ عمرردت   م خنررقأ عخااةرري تتمأ عمقرريعلتمأ عمارر نتم 

ت م  تيأ عةر  يت رردميت ميلتريأ عةر  يت عمع دتمأ عمؤاايت  اطتي عغيزتيأ عة  ي
 خاايتت / ا  علعجتيأ ع  يدتمتتمأ عمؤاايت إع متي.

عتقعم مجلس قط  للماي ا خلرا خد ادع  نيع  نا ا يتم خلندتد مم ع ش خلنمر أ عا يرتم 
يمرر ت اععترريأ ع رردعخت ان تاترري عاد تاترريأ ععقررد م ارردتيت عجلارريت للاعخارر  مررا  ع  

 ماةيا ي. خلاعج يت خلا  تي خل

 www.qatargbc.orgلمن ني خلمزتدأ زع عخ معقن ي: 
 


