
 دولة قطر

 هيئة األشغال العامة

 لبرنامج الشراكة الخاص بمشروعياإلهتمام إشعار عن التعبير عن 

 العامة بمنطقتي الخليج الغربي و قلب مدينة الدوحهالسيارات مواقف  

 (PROJECT ID:  BA 2019 C 036 G))مشروع رقم: 

 : االهتمام عن التعبير طلب

 
بين القطاعين العام و الخاص برنامج الشراكة الخاص للمشاركة فى  اإلهتماملتعبير عن األطراف لقطر،  دولة -هيئة األشغال العامة تدعو 

 الخليج طقتيبمن العامةالسيارات  مواقف بمشروعي الخاصتصميم ،بناء ، تمويل ، تشغيل  وصيانة ثم نقل الملكية  بنظام حق اإلنتفاع : في

 .الدوحه مدينة قلب و الغربي

تنفيععععععا يجععععععتراتي ية دولععععععة قطععععععر بتشعععععع يش اإلجععععععت مار الخععععععاص فععععععي برنععععععامج المشععععععاركة بععععععين هيئععععععة األشععععععغال العامععععععة وتسعععععععى 

تصعععععميم ،بنعععععاء ، تمويعععععل ، تشعععععغيل  وصعععععيانة ثعععععم نقعععععل الملكيعععععة  بنظعععععام حعععععق اإلنتفعععععاع : فعععععي( PPPالقطعععععاعين الععععععام و الخعععععاص  

ك ععععععإء مععععععن يجععععععتراتي ية  قلععععععب مدينععععععة الدوحععععععهالعامععععععة بمنطقتععععععي الخلععععععيج الغربععععععي و السععععععيارات الخععععععاص بمشععععععروعي مواقععععععف 

ت ميعععععل مدينعععععة الدوحعععععة ععععععن طريعععععق يي عععععاد مواقعععععف رديعععععد  للسعععععيارات علعععععى رعععععانبي الطعععععر  و  عععععار  الطعععععر   ك حعععععد ال لعععععول 

 .لمرافق المواقفلل د من المشاكل التى تسببها وقوف السيارات بطريقة غير قانونية عن طريق الت كم و التنظيم 

 لمنظومة مواقف السيارات.مرتفعة للتشييد والتشغيل و مواصفات يير جتقوم ال كومة بوضش معا

ي فععععععي يطععععععار الهيكععععععل الت ععععععار  المقتععععععر   كععععععوم انععععععب المععععععن الو المسععععععاند  جععععععيتم مكافعععععع   الشععععععري  الخععععععاص بععععععدعم يضععععععافي 

 والد ل الا  جيتم ت صيلة من يجتغالل هاه المرافق.

و قبعععععل ينطعععععال  فعاليعععععات نها يعععععات كععععع   الععععععالم  2021ععععععام متوقعععععش م  يعععععتم تشعععععغيل مرافعععععق مواقعععععف السعععععيارات قبعععععل نهايعععععة 

ن، ولكنهععععععا تخإععععععش للمرارعععععععة ي ا لععععععإم األمععععععر  25كععععععال  ومععععععن المتوقععععععش م  يكععععععو  حععععععق اإلنتفععععععاع لهععععععاه المشععععععاركة  2022 عامععععععا

 طول فتر  االمتياز لتشغيل وصيانة مرافق وقوف السيارات.

 ال كومة على األجا  اإلي ار األجمي.جيتم ت رير األراضي المخصصة لمرافق مواقف السيارات من 

 يتوقش م  يكو  لشركة مواصالت  كرو ( مإود  دمات النقل بالدولة حصة شراكة بالمشروع.

المتنافسععععععين الم ليععععععين و العععععععالميين مععععععن الشععععععركات مو اإلت ععععععادات الغععععععرل مععععععن طلععععععب التعبيععععععر علععععععى اإلهتمععععععام هععععععو دعععععععو  

المشعععععاريش و يبعععععداء اإلهتمعععععام فعععععي المشعععععاركة فعععععي عمليعععععة تقعععععديم العطعععععاءات المتخصصعععععة القعععععادر  علعععععى تنفيعععععا هعععععاه النوعيعععععة معععععن 

 قبل تقديم طلب المشاركة.

 جيتم يصدار مستندات الت هيل المسبق.الت هيل  وطلب طاب يبداء االهتمام  اجتالمعند 

 نطاق األعمال:
  على جبيل الم ال ال ، المواقف السط ية و المواقف المتعدد  الطوابق و ل  : المواقف على رانبي الطريق يشمل نطا  األعمال على ما يلي

 ال صر: 

 التصميم 

 البناء 

 تمويل المشاريش 

 التشغيل و الصيانة 

 يرراع المشاريش لل هات المسؤولة بعد ينقإاء فتر  اإلنتفاع 

  



 مستند التأهيل الُمسبق: 

 (1المرحلة )

 www.ashghal.gov.qaشغال في األموقش هيئة  على الشركات المهتمة زيار  

ى نمو   والا  يشمل علات التأهيل مستندالت هيل الُمسبق( لتنإيل  –زيار  الصف ة الر يسية لل صول على رابط  المناقصات والمإادات  و

 كال  يتم تإويدنا بورقة المعلومات المطلوبة من األطراف المعنية و ج ل الخبرات  ات الصلة ويقرار السرية وم اربة الفساد. الت هيليقرار 

تصميم ،بناء ، تمويل ، تشغيل  وصيانة  مرافق مواقف السيارات مو المشروعات المماثلة ، يتم ت ميش كل الوثا ق السابقة في ورود ج ل  في

 3:00+الدوحة   بتوقيت ظهرا 001:قبل الساعة  2019 أغسطس 18الموافق االحد يوم المستندين يتم يعاد  ت ار  للكيا  المتقدم ثم 

 EOI@ashghal.gov.qa( ويرجال نسخة الكترونية على ميميل توقيت ررينتش

 

 :2المرحلة 

 تشمل على ما يلي:  بريد يلكتروني  الل رجالةللشركات المتقدمة من مستند التأهيل الُمسبق شغال األترجل هيئة 

(، تاريخ اإلعاد  والتعليمات الالزمة وفقا لما راء تفصيال في اإلرراءات المشار 2و  1يرراءات يتبعها مقاولي الت هيل الُمسبق  ال إء  -1 .1

 يليها.

 مورإ المشروع. -2
 (2المرحلة ) تقديم طلب التأهيل الُمسبق

 ترجل كل العرول على العنوا  التالي: 

 هيئة األشغال العامة

 الخدمات الهندجيةمدير يدار  

 الطابق األرضي –( 1بر  مشغال  

 22188ص.ب: 

 قطر –الدوحة 

 سل أي استفسارات لعناية:تر

 خدمات الهندسية مدير إدارة ال

 بريد الكتروني: 

EOI@ashghal.gov.qa 
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