
وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة ا�شغال 
العامة تعلن عن طلب إبداء ا�هتمام بشأن تطوير المدارس القطرية وفق نظام 

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (الحزمة الثالثة)

تعلن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة 
ية  ا�شـــغال العامة ( أشـــغال) عن طلب إبداء ا�هتمام لتطوير المدارس القطر
وفـــق نظام الشـــراكة بيـــن القطاعين الحكومـــي والخاص (الحزمـــة الثالثة) والتي 
تتكون من 4 مدارس ثانوية و 5 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، ومدرسة 
واحدة للط©ب ذوي ا�حتياجات الخاصة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد في 
 مع حركة النمو في عدد السكان وعدد الط©ب الملتحقين 

ً
قطاع التعليم تزامنا

بالمدارس، مع تحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم. 
ويشـــمل نطـــاق ا�عمـــال بالمشـــروع تصميم وبنـــاء 14 مدرســـة، وأعمال هدم 
فـــي مـــدارس تم اخ©ؤها، وتمويل المشـــروع، والتشـــغيل والصيانة لمدة امتياز 

25 سنة، وتسليم ا�صول للهيئة بنهاية المدة.

يأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار التـــزام دولـــة قطـــر بتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى الخدمات 
العامة، وسعيها في سبيل ذلك إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفر من خ©لها البنية 
التحتية المطلوبة، وتحقيق رؤية قطر 2030، و تمكين القطاع الخاص من القيام 
بـــدور رئيســـي فـــي تحقيق ا�هـــداف والنتائـــج طويلة ا�مد، و� ســـيما من خ©ل 
اســـتخدام الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص كوســـيلة لتطويـــر البنيـــة 

التحتية وتقديم الخدمات.

وفـــي هـــذا الصـــدد، تدعـــو وزارة التجـــارة والصناعـــة ووزارة التعليـــم والتعليـــم 
العالي وهيئة ا�شـــغال العامة ( أشـــغال) الجهات الراغبة إلى تســـليم خطابات 
إبـــداء ا�هتمـــام لتطويـــر المـــدارس القطرية وفق نظام الشـــراكة بيـــن القطاعين 
والتمويـــل،  والبنـــاء،  التصميـــم،  بنظـــام  الثالثـــة)،  (الحزمـــة  والخـــاص  الحكومـــي 

والتشغيل، والصيانة ثم نقل ملكية 14 مدرسة جديدة.

وأوضحـــت أن الغـــرض مـــن طلـــب تقديـــم إبـــداء ا�هتمـــام هـــو دعوة الشـــركات 
وا¼فـــادة  المشـــروع،  تنفيـــذ  علـــى  القـــادرة  وا�تحـــادات  والعالميـــة  يـــة  القطر
برغبتم في تنفيذ المشـــروع. هذا وســـيتم اصدار مستندات طلب التأهيل بعد 
اســـت©م طلبـــات ابـــداء ا�هتمام من الشـــركات الراغبة ، كما ســـيتم عقد اجتماع 
يد  مع الشركات المهتمة بالمشروع أثناء فترة طلب التأهيل، وذلك لتقديم المز

من المعلومات والرد على ا�سئلة الواردة منها. 

مستندات وتسليم إبداء ا�هتمام:
وتنوه وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يمكن للجهات الراغبة تقديم المســـتندات 
وتسليم ابداء ا�هتمام، وذلك من خ©ل موقع هيئة ا�شغال العامة التالي:

www.ashghal.gov.qa 

حيـــث يتـــم اختيار الرابط (المناقصـــات والمزايدات – التأهيل المســـبق) من الصفحة 
الرئيسية لتحميل مستند إبداء ا�هتمام والذي يتضمن:

1) ا�متناع عن الفساد
2) إع�ن السرية

3) ا�قرار بإبداء الرغبة
4) جدول المعلومات المطلوبة من الجهات الراغبة. 

كمـــا يتعيـــن إعـــادة جميع المســـتندات با¼ضافة إلى ســـجل تجـــاري بتاريخ ص©حية 
 
ً
 ، وذلك في موعد أقصاه يوم 2021/3/9 قبل الســـاعة 1 ظرا

ً
قائم إلكترونيا

إلـــى:  ينيتش)  جـــــر بتوقــــــيت   +3:00) المحـــــــــــــــــلي  الـــــــــدوحــــــــــــة  بــــتــــــــــــوقــــــــــــيـــــــت 
EOI@ashghal.gov.qa

يد من ا�ستفسار، يمكن التواصل مع مدير إدارة الخدمات الهندسية بهيئة  ولمز
EOI@ashghal.gov.qa : يد ا¼لكتروني ا�شغال العامة ، على البر

جدير بالذكر أن برنامج تطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص يشـــمل تطوير (47) مدرســـة لمراحل مختلفة مقســـمة على 
أربـــع حـــزم، تـــم توقيـــع الحزمـــة ا�ولـــى منهـــا ، وطـــرح الثانيـــة، وســـيتم ا¼عـــ©ن 

مستقب© عن الحزمة الرابعة.


