
 دولة قطر                 
 هيئة األشغال العامة              

 

 طلب التعبير عن اإلهتمام لبرنامج تطوير المدارس القطرية بين القطاعين العام والخاص المرحلة األولى
 (PROJECT ID:  BA/2019/C/001/G) 

 

 طلب تعبير عن اإلهتمام :

عالي )" ية ووزارة التعليم والتعليم ال مال مدارس القطرية الجهةتخطط وزارة ال يذ برنامج تطوير ال قدة"( لتنف عا عامبين القطاعي المت  ن ال

 العامة )"أشغال"( بصفتها الممثلةالمتعاقدة هيئة األشغال  الجهةعيّنت حيث والخاص )"برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص"(. 

 والتصميم والبناء. التقييممرحلة عن الجهة المتعاقدة في 

  والخاص. لشراكة بين القطاعين العامهذا البرنامج لمدرسة سيتم تنفيذها في إطار  45المتعاقدة  الجهةتماشياً مع الهدف أعاله ، حددت 

في هذا سيييتم تنفيذ كل حزمة كمشييروف منفصييل ه أنكما مدارس.  8-6، كل منها تتكون من  مراحل 6مدرسيية إل   45يتم تقسيييم  حيث

 .البرنامج

شغال" ، نيابةً عن الجهة المتعاقدة ، تدعو األطراف إل  تقديم طلبات التعبير عن االهتمام للمرحلة رقم)  بمدارس  ( الخاص1لذا ، فإن "أ

  -ه:مدارس كما هو موضح بالجدول أدنا 8والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتسليم  لعدد  قطر للتصميم

 

 عدد الطلبة عدد الموظفين
مساحة األرض 

 2م
رقم  نوع المدرسة الموقع

 المدرسة

 01 ثانوية الوكرة 25,141 750 90

 02 اعدادية روضة الحمامة –الخيسة  29,375 750 90

 03 ثانوية صالل محمد ام 19,426 750 90

90 750 27,543 
 04 اعدادية بوفسيلة

 05 ابتدائية الوكير 29,717 750 90

90 750 38,659 
 06 ثانوية روضة الحمامة –الخيسة 

 07 ابتدائية الوكير 33,885 750 90

 08 ثانوية روضة النصر 24,693 750 90

 

القادرة عل  إنجاز المشروف  و المختصةوالعالمية هو دعوة الشركات القطرية  اإلهتمامالتعبير عن الغرض من هذا الطلب الخاص بـ إن

 .اهتمامهم بالمشروف من خالل تقديم كتاب التعبير عن األهتمام  والتعبير عنللمشاركة في المناقصة 

 .نيالف التأهيلسال مستندات إرالعامة بمن خالل كتاب التعبير عن األهتمام من الشركات المهتمة بالمشروف ، ستقوم هيئة األشغال 

 اإلهتمام بحسب التفاصيل التالية: بأنه سيعقد إجتماع تعريفي للمشروع خلل فترة التعبير عن يرجى العلم فضلا 

 2019يناير  28تاريخ اإلجتماع: 

 صباحا  11:30 –صباحا  9:30الوقت: 

 الدوحة -المكان: فندق فور سيزونز 

 

  -ال العمل :ــــــــــمج
 يشمل مجال العمل وعل  سبيل المثال ال الحصر ما يلي : 

  التصميم 

 التنفيذ 



 تمويل المشروف 

  ( التشغيل والصيانة) وكل ما يتعلق بإدارة المرافق 

   وتسليم المشروف للهيئة المتعاقدة 

 طلب تقديم مستندات التأهيل 

 الخطوة األولى 

 

  : التالي الرابطفي  الموقع االلكتروني لهيئة االشغال العامة زيارة  الراغبة بالمشاركة الشركات على 

www.ashghal.gov.qa 

 

أيضا ن االهتمام والتي تتضم وثيقة التعبير عن تحميل المسبق( يتم  لالتأهي -والمزايدات ات الصفحة الرئيسية للرابط )المناقص من 

نموذج إقرار التعبير عن اإلهتمام  ووثيقة مكافحة الفساد والسرية كما يجب إعادة جميع الوثائق مع السجل التجاري الساري المفعول 

في نسخة  بتوقيت جرينتش( 3:00بتوقيت الدوحة المحلي )+ظهرا في موعد ال يتجاوز الساعة الواحدة  2019يناير  31 بتاريخ 

 :لكتروني البريد اال إلكترونية إلى

contracts@ashghal.gov.qa. 

 الخطوة الثانية

 

 عن طريق البريد اإللكتروني والذي يشمل مايلي: المهتمة شركات لل طلب وثيقة التأهيلوم هيئة األشغال العامة بإصدار ستق

 المتبعة لتسليم وثائق التأهيل .مع التواريخ واألوامر المهمة لتسليم مستندات التأهيل واإلجراءات ،  المسبق  طلب أجراء التأهيل -1

 موجز المشروع  -2

 

 تسليم مستندات التأهيل 

 

 :  جميع المستندات يتم تسليمها للعنوان التالي

PUBLIC WORKS AUTHORITY 

MANAGER OF CONTRACTS DEPARTMENT 

ASHGHAL Tower (1) – Ground Floor 

P.O. BOX : 22188,  

Doha, Qatar 

 االستفسارات إلى:يجب توجيه جميع 

  العقودإدارة مدير 

 على البريد االلكتروني : 

contracts@ashghal.gov.qa 

 

mailto:contracts@ashghal.gov.qa

