
 
 

 

 

 

 طلب إبداء االهتمام

 
السياسية،إ  في القيادة  توجيهات  أن    طار  التمو  المصرية  الحكومةحيث  وزارة  في  ين  ممثله 

 وإمداد لتخزين    التحتية  البنيةلتطوير    ستراتيجيإطالق مشروع  إ، ترغب في    الداخلية  والتجارة

مستودعات    ةالغذائيالمواد   بناء  من خالل  وذلك  المخزون    جديدة  ستراتيجيهإ.  زيادة  بهدف   ،

مليون  تطوير ما يقرب من أشهر من خالل   الى تسعة ثمانيمن استهالك  ليغطي  الغذائي السلعي

قبل القطاع الخاص الذي سوف يكون مسئوال عن عملية   بالمشاركة معمتر مربع    ألف  وثالثمائة

والتشغيل   والتجارة    والصيانةواالدارة  البناء  التموين  المستودعات صالح وزارة   الداخليةلتلك 

، ت التخزينية الذي سوف يتم إبرامهالمساحا  استغاللالنحو الذي سوف ينظمه عقد    علىوذلك  

 .  االنتفاعمدة حق  انتهاءعد أن تؤول األرض وما عليها من مباني ب وعلى

 

وحيث أن ) جهاز تنمية التجارة الداخلية ( هو جهاز الدولة المسئول عن تنفيذ السياسات 

والخدمي طبقا    التجاريفي القطاع    االستثمارات التجارية والخدمية في الدولة وتحفيز وتشغيل  

مثل تلك المشروعات   قامهألويمتلك قطع األراضي المناسبة    2008لسنة    354لقرار إنشائه رقم  

المالك لها وكذا عدد   باعتباره أراضي بمحافظات الفيوم واألقصر    قطع (  2ويتوافر لديه عدد ) 

صاحب الوالية عليها بموجب قرارات    باعتباره  والشرقيةالسويس  ( قطع أراضي بمحافظات  2)

كما وأن الجهاز يسعي للحصول علي قطع أراضي أخري  تخصيص من المحافظة وعقد شراكة   

 .تصلح إلقامة مثل تلك المشروعات اإلستراتيجية 

التجارة  جهاز  فإن  لذا   والمؤسسات يتشرف    الداخليةتنمية  والكيانات  الشركات  بدعوة 

  االهتمام بطلبات إبداء  المتخصصة محلياً ودولياً ممن لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للتقدم  

 . االستراتيجيةتلك المشروعات بتنفيذ 

للمساحات   االيجاريةقيمة  ال  على الطرح بطريق المناقصة المحدودة  عن  عالن  وذلك قبل اال 

  االنتفاع علما بأن سعر الطرح لقيمة حق  والترسية علي صاحب العطاء األقل سعرا  التخزينية  

 .بالنسبة ألراضي المشروع سوف يكون بالقيمة التقديرية 

 

 المؤهالت 

الشركات     على  ودولياً  يجب  محلياً  المتخصصة  والمؤسسات  تقديم والكيانات  المهتمة 

تبين   المؤهالمعلومات  المشروعالمطلوبة    ت توفر  مماثلة  كتيبات   )  لتنفيذ  لمهام  وصف   ،    ،

ويجوز االشتراك   ، وتوفر المهارات المناسبة لفريق العمل(  الخبرات في ظل الظروف المشابهة

 . مع آخرين لتحسين مؤهالتهم 

بتنظيم التعاقدات    2018لسنة    182واألحكام المنظمة للقانون  ختيار وفقا للقواعد  االيتم    

 التي تكون الدولة طرفا فيها .  العامة

 

 

 



 
 

 

 

 

 : االهتمامعروض إبداء كيفية تقديم 

يوم الخميس    حتى  جهاز تنمية التجارة الداخليةترسل عروض إبداء االهتمام على عنوان  

 . 2020 سبتمبر 10الموافق 

صباًحا    9.00يجب تسليم العروض خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس من الساعة  

طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد ـ مدينة    4  التالي:  الجهاز( على عنوان  الرابعة مساءً وحتى  

 .لتطوير وتنمية استثمارات التجارة الداخليةنصر ـ القاهرة . اإلدارة المركزية 

 

 : لالستفسار
المهتمة  يمكن   بجهاز االتصال  الشركات والكيانات والمؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً 

للحصول على مزيد من المعلومات خالل   لالستثمارتنمية التجارة الداخلية ـ اإلدارة المركزية  

 ( .  01094507205تليفون رقم ) ( من خالل  الرابعة مساءً حتى  صباحاً  أيام العمل )من التاسعة  


