
 دولة قطر

 هيئة األشغال العامة

 بميروعلل ولة  ث  اإلعادة عمال التممي    التييي    التيغي  و المياةةألاإلهتمام إشعار عن التعبير عن 

 بال وحةالياحنات و المع ات الثقيلة في المنطقة المناعية مواقف  

 (PROJECT ID:  BA 2019 C 035 G))ميروع رق : 

 : االهتمام عن التعبير طلب

 
تصميم ،بناء ، تمويل ، تشغيل  وصيانة  األعمال التالية:للمشاركة فى  اإلهتماملتعبير عن األطراف لقطر،  دولة - هيئة األشغال العامةتدعو 

 .المع ات الثقيلة في المنطقة المناعية بال وحةالياحنات و مواقف  بمشروع الخاصثم نقل الملكية 

فعععععي تصعععععميم ،بنعععععاء ، تمويعععععل ، تنفيعععععر تيعععععتراتيطية دولعععععة قطعععععر بتشعععععطي  اإليعععععت مار الخعععععاص وتسععععععى هيئعععععة األشعععععغال العامعععععة 

اليففففففاحنات و المعفففففف ات الثقيلففففففة فففففففي المنطقففففففة المففففففناعية مواقففففففف الخععععععاص بمشععععععروعي تشععععععغيل  وصععععععيانة ثععععععم نقععععععل الملكيععععععة 

 بالمرافق الالزمة ويكون موقعه على أطراف المنطقة الصناعية بمدينة الدوحة.  ، مدعوما   بال وحة

المشعععععروع نعععععاء معععععن تيعععععتراتيطية المكومعععععة القطريعععععة إليطعععععاد مواقعععععش نديعععععد  للشعععععاحنا  ك حعععععد الملعععععول للمعععععد معععععن المشعععععاكل 

نطعععععا  المنعععععاطق السعععععكنية التعععععى تسعععععببسا وقعععععوف السعععععيارا  بطريقعععععة ريعععععر قانونيعععععة علعععععى نعععععانبي الطعععععر  السعععععريعة و  عععععمن 

 .للمد من اإلزعاج النانم عن هر  الو عية

بمسعععععع األصعععععول موقفعععععا  كمعععععد أدنعععععى علعععععى أن يكعععععون موقفعععععا  دا معععععا  و أن يكعععععون منفعععععرا   4000المشعععععروع يطعععععع أن يعععععوفر ععععععدد 

المواقعععععععش و المععععععععايير و يكعععععععون مماطعععععععا  ب يعععععععوار معععععععن الشعععععععبا ومنعععععععارا  باإل عععععععاء  الكافيعععععععة و ممققعععععععا  للمتطلبعععععععا  األمنيعععععععة. 

  يتكون مطانية لتتمكن من توفير بدا ل للو   الراهن.

 ما  و مرافق مساند  متضمنة على يبيل الم ال ال المصر:دعلى المست مرالرى ييتقدم للمشروع توفير خ

 يكن للسا قين 

 ايتراحا  للسا قين 

 ورش و مرافق للصيانة 

 مخازن 

 وحدا  تطارية 

  لسو  للمبيعا  اليوميةمنطقة 

  ترفيسيةمناطق 

 مسطد 

 مكاتع صغير  للشرطة 

 ممطة بترول 

  أي مرافق أخرى قد يقترحسا المنتف  وتفيد في زياد  اإليرادا 

 والتعععععىالمسعععععت مر أن ي خعععععر فعععععي ععععععين اإلعتبعععععار أن العا عععععد اإليعععععت ماري معععععن المشعععععروع ععععععن طريعععععق الخعععععدما  و المرافعععععق المسعععععاند   علعععععى

 .ككل المشروع من ناء تعتبر

. معععععن  2022لكعععععر  القعععععدم  الععععععالم كععععع   مسعععععابقة تنطعععععال وقبعععععل  2021فعععععي التشعععععغيل بنسايعععععة ععععععام  بعععععدأيالمرفعععععق معععععن المفتعععععر  أن  هعععععرا

 عاما  قابلة للاياد . 25المتوق  أن تكون فتر  اإلنتفاع للمشروع متضمنة التشغيل و الصيانة 

مععععععن المكومععععععة علععععععى  بالدوحععععععة الصععععععناعية المنطقععععععة فععععععي ال قيلععععععة المعععععععدا  و الشععععععاحنا  مواقععععععشيععععععيتم تعععععع نير األرا ععععععي المخصصععععععة ل

األيععععععا  اإليطععععععار األيععععععمي . يععععععيعفى المنتفعععععع  مععععععن دفعععععع  اإليطععععععار لمععععععد  خمعععععع  يععععععنوا  كععععععرلا يععععععيتم تمديععععععد مرافععععععق البنيععععععة التمتيععععععة 

 كالشوارع و الصرف الصمي ، الماء و الكسرباء من قبل المكومة تلى حدود أيوار المشروع فقط.

المتنافسععععععين الممليععععععين و العععععععالميين مععععععن الشععععععركا  أو اإلتمععععععادا  إلهتمععععععام هععععععو دعععععععو  الغععععععر  مععععععن طلععععععع التعبيععععععر علععععععى ا

المتخصصعععععة القعععععادر  علعععععى تنفيعععععر هعععععرب النوعيعععععة معععععن المشعععععاري  و تبعععععداء اإلهتمعععععام فعععععي المشعععععاركة فعععععي عمليعععععة تقعععععديم العطعععععاءا  

 قبل تقديم طلع المشاركة.

 مستندا  الت هيل المسبق.ييتم تصدار الت هيل  وطلعخطاب تبداء االهتمام  ايتالمعند 



 ةطاق األعمال:
  على يبيل الم ال ال المصر: وذلا يشمل نطا  األعمال على ما يلي 

 التصميم  

 التشييد 

  تمويل المشاري 

 التشغيل و الصيانة 

 ترناع المشاري  للطسا  المسؤولة بعد تنقضاء فتر  اإلنتفاع 

  
 مستن  التأهي  الُمسبق: 

 (1المرحلة )

 www.ashghal.gov.qaموق  أشغال في على الشركا  المستمة زيار  

والري يشمل على ات التأهي  مستن الت هيل الُمسبق( لتنايل  –دا  ييتم زيار  الصفمة الر يسية للمصول على رابط )المناقصا  والماا

كرلا يتم تاويدنا بورقة المعلوما  المطلوبة من األطراف المعنية و يطل الخبرا   وتقرار السرية ومماربة الفساد. الت هيلنموذج تقرار 

تصميم ،بناء ، تمويل ، تشغيل  وصيانة  مرافق مواقش السيارا  أو المشروعا  المماثلة ، يتم تطمي  كل الوثا ق السابقة في  في ذا  الصلة

 3:00+ظهرا بتوقيت ال وحة ) 001:قب  الساعة  9201 أغسطس 18قب  المستندين يتم تعاد  لمتقدم ثم ونود يطل تطاري للكيان ا

 ashghal.gov.qaEOI@وتريال نسخة الكترونية على أيميل ( توقيت جرينتش

 

 :2المرحلة 

 تشمل على ما يلي:  بريد تلكتروني للشركا  المتقدمة من خالل ريالةمستن  التأهي  الُمسبق تريل هيئة أشغال 

(، تاريخ اإلعاد  والتعليما  الالزمة وفقا لما ناء تفصيال في اإلنراءا  المشار 2و  1تنراءا  يتبعسا مقاولي الت هيل الُمسبق )الطاء  -1 .1

 تليسا.

 مونا المشروع. -2
 (2المرحلة ) تق ي  طلب التأهي  الُمسبق

 تريل كل العرو  على العنوان التالي: 

 هيئة األشغال العامة

 خدما  السندييةال مدير تدار 

 الطابق األر ي –( 1برج أشغال )

 22188ص.ب: 

 قطر –الدوحة 

 س  أي استفسارات لعناية:تر

 خ مات الهن سيةالم ير إدارة 

 بري  الكتروةي: 

EOI@ashghal.gov.qa 
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