
اإلعالن عن طلب إبداء االهتمام 
 )EPMO( لخدمات استشارية مهنية إلنشاء مكتب إدارة المشاريع المؤسسية

لهيئة األشغال العامة
طلب إبداء االهتمام:

والمشــاريع،  البرامــج  بتنفيــذ  المتعلقــة  للتحديــات  اســتجابة 
تحتيــة  بنيــة  فــي تطويــر   2030 الوطنيــة  لرؤيــة قطــر  ودعًمــا 
مســتدامة وعاليــة الجــودة -تدعــم االقتصــاد الوطنــي، أقــّرت 
هيئــة األشــغال العامــة )الهيئــة(، مــن خــال رئيســها، إنشــاء 
مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية الــذي يهــدف إلــى تعزيــز 
الجــودة  عالــي  إطــار  توفيــر  خــال  مــن  والفعاليــة،  الكفــاءة 

المنفــذة. والمشــاريع  البرامــج  إلنجــاح  ومســتدام 

ســيتعاون مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية بشــكل وثيــق مــع 
ــة، وســوف يلعــب دوًرا  مكاتــب إدارات المشــاريع التابعــة للهيئ

حيوًيــا فــي التنفيــذ الناجــح للبرامــج والمشــاريع مــن خــال:

المشــاريع  إلدارة  أعمــال  وإطــار  البرامــج  أفضــل  توفيــر   .1
واألدوات والنمــاذج الموحــدة المصممــة خصيًصــا لإليفــاء 

الهيئــة. ومتطلبــات  باحتياجــات 

توفيــر خدمــات متخصصــة، مثــل التخطيــط، وتقديــر التكاليف،   .2
الجــودة، والصحــة  األداء، وضمــان  وإدارة  المخاطــر،  وإدارة 
والســامة، والبيئــة واالســتدامة، والتوريــدات، والميزانيــة، 

وغيرهــا.

نطاق الخدمات:

ال  المثــال  ســبيل  علــى  المشــروع  خدمــات  نطــاق  سيشــمل 
الحصــر:

إجــراء تقييــم للحالــة الراهنــة وتحديــد معاييــر تصميــم مكتــب   •
المؤسســية المشــاريع  إدارة 

تحديــد نمــوذج التشــغيل لمكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية   •
بمــا يشــمل الهيــكل الوظيفــي والمكانــي باإلضافــة إلــى 
التابعــة  المشــاريع  إدارات  مكاتــب  مــع  والترابــط  التداخــل 

المختلفــة. المشــاريع  إدارة  وفــرق  للهيئــة، 

ــات  ــم إطــار أعمــال إلدارة البرامــج والمشــاريع والعملي تصمي  •

وثائق وتقديم طلب إبداء االهتمام:

على الشركات الراغبة زيارة  موقع الهيئة:
www.ashghal.gov.qa

– والمزايــدات  )المناقصــات  للرابــط  الرئيســية  الصفحــة  مــن 
التأهيــل المســبق( يتــم تحميــل مســتند إبــداء االهتمــام الــذي 

يتضمــن:  

1. تصريح مكافحة الفساد  واتفاقية الحفاظ على السرية .

جميع االستفسارات ترسل إلى:
 مدير إدارة الخدمات الهندسية 

برج أشغال )3( – برج النخيل- الطابق األرضي صندوق بريد : 22188 ، الدوحة - قطر
E-mail: EOI@ashghal.gov.qa

للمشــاريع،  الناجــح  التنفيــذ  لدعــم  استشــارية  خدمــات  تقديــم   .3
المشــروع، ومراجعــات  أهليــة  المعوقــات، والتأكــد مــن  وإزالــة 

المشــاريع. اكتمــال 

إدارات  مكاتــب  عبــر  والمشــاريع  البرامــج  تقــدم  مراقبــة  دعــم   .4
المشــاريع التابعــة للهيئــة، وتقديــم التقاريــر المتعلقــة بــاألداء 
وتســهيل  دعــم  بهــدف  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  إلــى 

القــرارات. واتخــاذ  صنــع  عمليــات 

 كمــا ســيوفر مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية نظــام معلومــات 
 Project Management Information System المشــاريع  إدارة 
ومكاتــب   المؤسســية   المشــاريع  إدارة  مكتــب  لتمكيــن   ))PMIS
إدارات المشــاريع التابعــة للهيئــة رقمًيــا مــن خــال أتمتــة العمليــات، 
وتطويــر أدوات ونمــاذج موحــدة وذلــك عبــر تقديــم تقاريــر تنفيذيــة ، 

ولوحــات معلومــات فعالــة ألصحــاب المصلحــة الرئيســيين.

خارجــي  استشــاري  دعــم  علــى  الحصــول  إلــى  الهيئــة  تســعى 
وتفعيلــه  المؤسســية،  المشــاريع  إدارة  مكتــب  وإنشــاء  لتصميــم 
وتنفيــذه خــال عاميــن. ولــذا تتوجــه الهيئــة بدعــوة األطــراف المعنيــة 
إلــى تقديــم »طلــب إبــداء االهتمــام »لمشــروع خدمــات استشــارية 

مهنيــة إلنشــاء مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية للهيئــة”

الموحــدة. والنمــاذج  واألدوات 

تنفيــذ مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية الرقمــي مــن خــال   •
ــذي يعمــل  ــر نظــام معلومــات إدارة المشــاريع ال تصميــم وتطوي
علــى أتمتــة العمليــات واألدوات ويتكامــل مــع األنظمــة العاملــة.

المشــاريع  إدارة  مكتــب  تشــغيل  نمــوذج  وتنفيــذ  تفعيــل   •
اإلداريــة،  والعمليــات  الحوكمــة،  قواعــد  وبنــاء  المؤسســية 

واألدوات.

المؤسســية،  المشــاريع  إدارة  مكتــب  منتســبي  قــدرات  تعزيــز   •
ومكاتــب إدارات المشــاريع التابعــة للهيئــة؛ للتأكــد مــن المشــاركة 

المعرفيــة بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

2. نموذج إقرار إبداء االهتمام.

3. ملخص المشروع.

التجــاري  الســجل  جانــب  إلــى  المســتندات،  جميــع  إعــادة  ويجــب 
ســاري المفعــول، فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس الموافــق  
15/07/2021 قبــل الســاعة 1:00 ظهــرا بالتوقيــت المحلي للدوحة 
ــي : ــد االلكترون ــى البري ــة إل )GMT +3:00(  فــي نســخة إلكتروني

EOI@ashghal.gov.qa

دولة قطر
هيئة األشغال العامة


