
  
 رـدولة قط            

         ھیئة األشغال العامة                

                            
  رـــلمنتجي ومصنعي مواد البناء في قط التأھیل المسبقالن ـإع                      

  
   لمرحلة التأھیل المسبق دعوة

في إطار الحرص على دعم صناعة مواد البناء في قطر وتعزیز دور مصنعي مواد البناء القطریین  وتمكینھم وتطویر     
غیر اإلنشائیة" " مواد وعناصر البناءالمصانع والشركات القطریة التي تنتج ال( أشغال )  قدراتھم، تدعو ھیئة األشغال العامة 

التي تستخدم في مشاریع المباني (مثل المواد التي تدخل في تنفیذ الشبكات والتجھیزات الصحیة والكھربائیة، ومواد التشطیبات، 
والمواد والمواد الكیماویة ومواد العزل واألصباغ، والتجھیزات المعدنیة واأللمونیوم، وغیرھا من العناصر والتجھیزات 

شاریع المباني) إلى تقدیم قائمة بمنتجاتھا من ھذه المواد متضمنة المواصفات الفنیة لھا، مع بیان مدى مطابقتھا المستعملة في م
للمواصفات القطریة،  مع تقدیم المعلومات األساسیة  الالزمة عن الشركة المنتجة وسجلھا التجاري وطریقة التواصل معھا 

تمھیداً إلدراج والشھادات التي حصلت علیھا مثل شھادات مطاب قة الجودة والصحة والسالمة وااللتزام بمتطلبات البیئة ،  وذلك 
ھذه المنتجات في قائمة معتمدة للمنتجات الوطنیة التي تستخدمھا ھیئة األشغال العامة في تنفیذ مشاریع المباني، على أن تجتاز 

من اإلجراءات المتبعة لضمان جودة ھذه المواد خالل عملیة ھذه المواد والمنتجات االختبارات الفنیة الالزمة، وأن یتم التحقق 
 اإلنتاج.

 تقدیم طلب التأھیل المسبق

كنسخة الكترونیة بصیغة بوثائقھا ومستنداتھا الخاصة تسجیل منتجاتھا التقدم التي ترغب في  والمصانععلى الشركات     
وذلك حسب  ظھراً  ٣٠:١٢في موعد ال یتجاوز الساعة   الطابق األرضي  –) ١، البرج (إدارة العقود وارسالھا إلى ģ (PDF)الـ

 أدناه  المرفق المواعید المحددة في الجدول الخاص بمواعید تقدیم الوثائق
 

  

  

  

  

   
 

 

 

تقدیم لمتابعة أي باستمرار خالل فترة ال  ) WWW.ashghal.gov.qa (على المتقدمین مراقبة موقع ھیئة األشغال العامة  •
 .محتملةتحدیثات 

 

 
 ھیئة األشغال العامة

 مدیر إدارة العقود

الطابق األرضي –) ١برج أشغال (  

، الدوحة، قطر٢٢١٨٨ صندوق برید رقم:   

  نوع المنتج  تاریخ التقدیم
 انابیب بالستیكیة تستعمل في الصرف الصحي داخل المباني  ٢٠١٤یونیو  ٣-١
 أنابیب بالستیكیة تستخدم في التمدیدات الكھربائیة داخل المباني  ٢٠١٤یونیو ٥-٤
 مواد التشطیبات المعماریة الداخلیة والخارجیة ٢٠١٤یونیو ١٠-٨

 مواد العزل للجدران واألسقف واألساسات ٢٠١٤یونیو ١٢-١١
  المواد الكیماویة المستخدمة لتحسین خواص الخرسانة ٢٠١٤یونیو ١٧-١٥
  الدھانات المختلفة المستخدمة داخل المباني وعلى الواجھات  ٢٠١٤یونیو ١٩-١٨
  المنتجات المعدنیة كالدرابزینات واألبواب الفوالذیة   ٢٠١٤یونیو ٢٤-٢٢
  منتجات األلمنیوم  ٢٠١٤یونیو ٢٦-٢٥
  األبواب الخشبیة العادیة والمضادة للحریق  ٢٠١٤یولیو ١- یونیو٢٩

  خزائن المطابخ والمختبرات والكاونترات من المواد الصناعیة ٢٠١٤یولیو  ٣-٢
  أي منتجات أخرى  ٢٠١٤یولیو ١٠-٦

مدیر إدارة العقود  یتم توجیھ جمیع االستفسارات إلى السید/  
   contracts@ashghal.gov.qa البرید اإللكتروني: على

 

http://www.ashghal.gov.qa/

