في إطار دعن اإلبجكار وجقدين أحدح الحمول الجكىولوجيت في دولت قطر
والهىطقت

ضرنج يٖزث خلّى تئػالق أددد يرانز اهتٖبٌبح فٕ
يؤخير ّيـرع نٖخنّى 2102
الدوحت – قطر –  6هارس  – 2102أؿوٌح ضرنج يٖزث ،اهيزّد اهرائد هدوّل ّخديبح خنٌّهّجٖب
اهيـوّيبح فٕ دّهج كػر ،ؿً إػالق أددد يرانز تٖبٌبح يٖزث اهيتخنرث M-Vault 3 ّ M-Vault 2
ّاهوذاً شٖذرٖبً كػبؽ خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح ؿوٓ يشخّْ اهيٌػلج.
ّكد خى اهنضف ؿً إػالق يرانز اهتٖبٌبح اهجدٖدث أذٌبء اهيؤخير اهظدفٕ اهذٔ ؿلد اهّٖى ؿوٓ ُبيص
يـرع ّيؤخير نٖخنّى ّ ،2102اهذٔ ٖـد يٌظج خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح فٕ اهيٌػلج.
ّفٕ ُذا اهظدد ،خلّل اهشٖدث غبدث اهراشٌٕ ،بئتج اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هضرنج يٖزث " :إً إفخخبح ُذٍ اهيرانز
ٖـد أدد أُى إٌجبزاح ضرنج يٖزث ،دٖد إٌٌب ٌلدى يرنزًٖ جدٖدًٖ يً يرانز اهتٖبٌبح ذالذٖج اهيدبّر tier
.3

ّٖلؾ يرنز  M-VAULT 2خبرر يدٌٖج اهدّدج تٌدّ  01نىّ ،شّف ٖخى إػالق اهـيل تَ فٕ اهرتؾ
اهذبهد يً ُذا اهـبى .هلد خى خظيٖى اهيرنز هٖخيبضٓ يؾ يـبٖٖر يرانز اهتٖبٌبح ذالذٖج اهيدبّر،tier 3
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تٌشتج خّافر خظل إهٓ  .%99,99نيب أٌَ يـخيد تضِبدث  LEED platinumييب ٖجـوَ ٖشخفٖد يً ػبكخَ
اهلظّْ هزٖبدث يـدالح اٗداءّٖ .لدى اهيرنز اهـبهيٕ اهيشخّْ دوّل إشخيرارٖج األؿيبل هجيٖؾ يخػوتبح
اهخـبفٕ يً اهنّاردّ ،ذهم يً خالل اهخديبح اهخٕ خلديِب ضرنج يٖزث ؿوٓ أٖدٔ خترائِب اهيخخظًٖ.
أيب يرنز اهتٖبٌبح  M-VAULT 3فٖلؾ ؿوٓ يلرتج يً يرنز تٖبٌبح ضرنج يٖزث األّل فٕ ّادج اهـوّى
ّاهخنٌّهّجٖب فٕ كػرّ ،يً اهيلرر تدء ؿيوٖبخَ اهخضغٖوٖج فٕ خبرٖخ  01أترٖل ّ .2102كد خى خظيٖيَ
خظٖظبً هوخـبيل يؾ اإلدخٖبجبح اهدّشتٖج اهينذفج هخديج كػبؿبح اهتدد اهـويٕ ّاهٌِدشج ّاهظدج
ّاهلػبؽ اهيظرفٕ ّاهظٌبؿبح اهدّائٖج ّاهخنٌّهّجٖبّ .اهيرنز يـخيد تضِبدث  LEED Goldهخظيٖيَ
اهظدٖق هوتٖئج.
ّأغبفح اهشٖدث غبدث اهراشٕ كبئوج" :خرنز يرانز تٖبٌبح ضرنج يٖزث اهجدٖدثّ ،اهخٕ خخشى تبالخظبل اهدائى
ّيشخّٖبح األيً اهـبهٖج  ،ؿوٓ يّاكؾ اهٌشخ االدخٖبػٕ ّاهخـبفٕ يً اهنّارد ّخديبح إشخيرارٖج
األؿيبل ،فٕ ٌفس اهّكح اهذٔ ٌلدى فَٖ اهخديبح اهيدارث إهٓ ؿيالئٌب".
إهٓ ذهم ،كبيح ضرنج يٖزث أٖغبً تئؿبدث إػالق خديبخِب تبهضنل اهذٔ ٖخٌبشة يؾ يخػوتبح اهشّق ؿوٓ
يشخّْ نبفج اهلػبؿبح فٕ كػرّ ،اهخٕ خضيل خديبح يرانز اهتٖبٌبح ّخديبح اهتٌٖج اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب
اهيـوّيبحّ ،خديبح اهخػتٖلبح ّخديبح خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح اهيدارث إغبفج إهٓ اهخديبح اهشدبتٖج.
ّأغبفح اهشٖدث غبدث أٖغبً" :تظفخٌب يزّد ضبيل هخديبح ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح ،فئٌٌب ٌتلٓ
يوخزيًٖ تدؿى اإلتخنبر ّخلدٖى أددد اهدوّل ّاهخلٌٖبح هٖس إهٓ دّهج كػر فلػ ،تل إهٓ اهيٌػلج نوِب.
ّخـنس خديبخٌب اهجدٖدث ُذا االهخزاى ،دٖد أٌٌب ٌِدف إهٓ خديج نبفج اهلػبؿبح ،األير اهذٔ ٖشبؿد
ؿيالئٌب ؿوٓ اهخرنٖز ؿوٓ ظيٖى أؿيبهِى".
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ّأضبرح اهشٖدث غبدث اهراشٕ إهٓ أُيٖج يـرع ّيؤخير نٖخنّى  2102تبهٌشتج إهٓ ضرنج يٖزث دٖد
كبهحٖ" :أخٕ اضخرانٌب فٕ يـرع ّيؤخير نٖخنّى  2102نضرٖم إشخراخٖجٕ ،ألٌٌب ٌرْ أً ُذا اهددد
أظتخ ٖيذل اهفـبهٖج األنذر أُيٖج هيلديٕ اهخديبح اهخنٌّهّجٖجّ ،اهِٖئبح اهخٌؼٖيٖجّ ،ظبٌـٕ اهلرار
ّاهيشخخديًٖ تبهيٌػلج".
هلد خأششح ضرنج يٖزث فٕ اهيلبى األّل يً أجل اهيشبُيج فٕ تٌبء يجخيؾ كبئى ؿوٓ اهـوى ّاهيـرفجّ ،ذهم
خيبضٖبً يؾ اهرؤٖج اهّػٌٖج هدّهج كػر هوـبى ّ ،2101ؿيالً ؿوٓ ذهم ،أظتدح ضرنج يٖزث يزّد خديبح
ّدوّل خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح اهيفغل فٕ كػر.
ضرنج يٖزث ُٕ اهضرٖم اإلشخراخٖجٕ هيؤخير ّيـرع نٖخنّى ّ ،2102اهذٔ ٖلبى تيرنز كػر اهّػٌٕ
هويؤخيراح فٕ اهفخرث يً  1إهٓ  7يبرس .2102

 اٌخِٓ -هعموهاث لمشادة الهحرريو:
خضيل خديبح يرانز اهتٖبٌبح فٕ ضرنج يٖزث خديبح اهيّاكؾ اهتدٖوج ّخديبح إشخغبفج األجِزث اهخلٌٖج
تدٖد ٖينً هوـيالء اإلخخٖبر تًٖ إدارث أجِزخِى تأٌفشِى أّ خلدٖى أجِزخِى هضرنج يٖزث إلدارخِب ؿً

ػرٖق خديج اهخدخل ؿً تـد.

خخٖخ خديبح اهتٌٖج اهخدخٖج اهخٕ خلديِب ضرنج يٖزث هوـيالء اإلؿخيبد ؿوٓ يرانز اهتٖبٌبح تضنل ّٖيٕ.

هلد خى خظيٖى خديبح اهخػتٖلبح فٕ ضرنج يٖزث هخخيبضٓ ّاهتٌٖج اهخدخٖج اهخبظج تٌبّ ،ذهم خدح إضراف
ّيراكتج خترائٌب ؿوٓ يدار اهشبؿج.
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اهخديبح اهشدبتٖج يً ضرنج يٖزث ُٕ خديبح ّدوّل يخّفرث يً خالل ضتنج خبظج أّ ؿبيج .خخٖخ
اهخديبح اهشدبتٖج هـيالء ضرنج يٖزث شِّهج اهّظّل ألددد اهخلٌٖبح دًّ أٔ ٌفلبح إغبفٖج.

شركت هيزة:
خـرَف ضرنج يٖزث تأٌِب يضرّؽ يضخرم يؾ يؤششج كػر ،خِدف اهضرنج اهٓ خلدٖى اهدوّل فٕ يجبل

خنٌّهّجٖب اهيـوّيبح ّخلدٖى اهخديبح اهيدارث  ،دٖد خلدى يجيّؿَ ّاشـج يً اهخديبح يً خالل إٌضبء

ّإدارث اهتٌٖج اهخدخٖج هخنٌّهّجٖب اهيـوّيبح ّخلدٖى هدوّل اهخلٌٖج ّ اهخديبح االشخضبرٖج هوـيالء  ،تِدف

خـزٖز يشٖرث اهخٌيٖج هيجخيؾ االؿيبل اهشرٖؾ اهخػّر فٕ دّهج كػر يً خالل خلدٖى خديبح ّدوّل ؿبهيٖج

اهيشخّْ.

هودظّل ؿوٓ اهيزٖد يً اهيـوّيبحٖ ،رجٓ زٖبرث اهيّكؾ www.meeza.net
زيىت أبو عيشى
يدٖرث اهخشّٖق
ُبخف+974 4405 1122 :

فبنس+974 4405 2000 :

ترٖد إهنخرٌّٕzeina.abuissa@meeza.net :

ط.ة 5825 :.اهدّدج ،كػر
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