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The private sector is at the heart of realising the economic pillar 
of the Qatar National Vision 2030. We are committed to both 
the Vision and the diversification of Qatar’s economy, and are 
therefore offering opportunities for local companies as we develop 
a state-of-the-art integrated railway service that is reliable, 
sustainable, and safe.

Simply because of the sheer size of our projects – the Doha Metro 
alone is one of the largest urban rail transit system currently under 
construction – myriad opportunities will arise for the private sector.

These business opportunities exist within the three main components 
of the Qatar Rail Development Programme that includes the Doha 
Metro, Lusail Light Rail Transit network, and the Long Distance 
Passenger and Freight Rail. The following pages describe these 
opportunities in more detail. 

More information is available in the Procurement section of our 
website (www.qr.com.qa). For further details and all related inquiries, 
kindly email qrlocalparticipation@qr.com.qa.
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Architectural Interior 
and Exterior Material

Manufacture and Supply of 
Materials for Entrance Shelters

Description:
The following materials are required for 
98 entrance shelters:

• Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC)
• Shelter Fritted Glass
• Ceramic Tiles

Potential:
Local companies can liaise with regional and 
international manufacturers and suppliers 
for production, supply, and installation of 
materials.
 
Volume:
GFRC Area 98,000 m² 
Shelter fritted glass Area 44,100 m² 
Ceramic Tiles Area 49,000 m² 
Terrazzo Area 29,400 m² 

Manufacture and Supply 
of Wall Finishes

Description:
The following materials are required for 
wall finishes:               

• Mineral Acrylic
• Natural Stone
• PVD Stainless Steel
• Cement Board

Potential:
Local distribution companies can JV 
with international manufacturers and 
suppliers for production, supply, and 
installation of materials.

Volume:
Wall cladding area 182,500 m²  
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Manufacture and Supply 
of Ceiling Materials

Description:
The following materials are required for 
concourse ceilings:                              

• Mineral Acrylic
• Acoustic Plaster
• Glazed Ceramic Tiles

Potential:
Local distribution companies can JV 
with international manufacturers and 
suppliers for production, supply and 
installation of materials.

Volume:
Ceiling surfaces 320,500 m²  

Manufacture and Supply 
of Interior and Exterior Furniture

Description:
The following interior and exterior 
furniture required for stations:               
             
• Mineral Acrylic or Thin Concrete
   Seating Islands/Benches
   Kiosks/Vitrines
• Trash Bins
• Bollards
• Canopies

Potential:
Local distribution companies can JV 
with international manufacturers and 
suppliers for production, supply and 
installation of materials. 

Volume:
Seating islands 3,300 Units 
Seating benches 700 Units 
Vitrines/Kiosk 1,500 Units 
Trash Bins 2,000  Units 
Bollards 8,000  Units 
Canopies 1,000  Units
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Mechanical, Electrical and 
Plumbing (MEP) Opportunities

Manufacturing and Supply of Chillers, 
Air Handling Units, and Fan Coil Units 

Description:
Manufacturing and supply of chillers, air 
handling units, and fan coil units

Potential:
• Local company can JV with
   international manufacturers
• Long term equipment maintenance
• Manufacturing of filters, base frames,
   and duct work
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require > 225 chillers
Require >  700 AHUs
Require > 3,700 fan coil Units
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Main and Sub Distribution
Boards (MDB & SDB)

Description:
Assembly and testing of Main and Sub 
Distribution Boards under license from 
OEM (Original Equipment Manufacturer)

Potential:
• Local company can JV 
   with international manufacturers
• Assembly and testing
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require > 6,000 Units

Fans

Description:
Ventilation and smoke extraction fans

Potential:
• Local company can JV 
   with international manufacturers
• Long term equipment maintenance
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require > 2,400 fans

Manufacturing, Supply, and Assembly 
of Fire Pumps 

Description:
Manufacturing, supply, and assembly of 
fire pumps including jockey pump

Potential:
• Local company can JV with international
   manufacturers on technical know-how
• Long term equipment maintenance
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require > 45 fire pumps

Manufacturing and Supply of Sewage, 
Dewatering, Irrigation and Chilled 
Water Pumps

Description:
Manufacturing and supply of sewage, 
dewatering, irrigation, and chilled water 
pumps

Potential:
• Local company can JV with international
   manufacturers on technical know-how
• Long term equipment maintenance
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require > 1,300 pumps
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Manufacturing of Low Voltage Cables 

Description:
Manufacturing of low voltage cables

Potential:
• Strengthen existing local market 
• Manufacturing opportunity
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require 1,300 km of low voltage cables 
in 70-300 mm2 and 600 km of low 
voltage cables in < 70 mm2

Fire Alarm Panels 

Description:
Manufacturing and supply of fire alarm 
panel frames

Potential:
• Local company can JV 
   with international manufacturers
• Manufacturing of enclosures
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require 36 Units

Manufacturing and Supply of 
Cable Trays & Troughs

Description:
Manufacturing and supply of cable trays 
& troughs

Potential:
• Local company can JV 
   with international manufacturers
• Manufacturing of trays, troughs, 
   and cable tray supports
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require 585 km cable trays and troughs

Manufacturing and Supply 
of Duct Work

Description:
Manufacturing and supply of duct work

Potential:
• Local company can JV with international
   manufacturers for GI sheets
• Profiling of GI ducts
• Can be extended to non-rail projects

Volume:
Regular duct work: 2,100 t
Smoke exhaust ducts: 1,100 t
Duct insulations: 544,500 m2
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Rail Systems
Opportunities Supply of Switchgears

Description:
The switchgears have the function of 
line switching, load current switching on 
power stop for maintenance and safety 
blocking failure of a short circuit, ground 
fault etc., in voltage systems of 33 kV 
and 750 VDC.

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 900 units 33 kV and
450 units 750 VDC

Supply of Transformers

Description:
The transformer has the function of 
changing the received voltage to the 
voltage suitable for the use.  

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 350 units

System components are currently under design 
and more details will be revealed later
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Supply of Rectifiers

Description:
The rectifier has the function to convert 
the AC voltage from the rectifier 
transformer to DC voltage. 

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 100 units

Supply of Uninterruptable 
Power Supply (UPS)

Description:
The UPS supply the loads directly.  

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 120 units

Supply of Battery and Charger 

Description:
The battery and charger has the function 
to supply power to the secondary side 
power supply for a fixed time if the 
primary side power supply is lost. 

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 180 units

Supply of Blue Light Stations (BLS)

Description:
The BLS is a switch for maintenance 
staff and firefighters to block the feeding 
circuit in an emergency. It is installed at 
the entrance to the track.

Potential:
Local company can procure from 
international companies and assemble.

Volume:
Require 100 units
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Electrical Equipment Installation 
and Cabling Works 

Description:
Installation works for various electrical 
equipment such as switchgear, 
transformer etc.

Potential:
Local company can install, 
assemble, and maintain.

Volume:
Required for installation of switch gears 
and rectifiers, transformers etc.

Manufacturing of 33 kV and 750
VDC Traction cables

Description:
Manufacturing of medium voltage and
DC traction cables.

Potential:
Strengthen existing local market
Manufacturing opportunity
Can be extended to non-rail projects

Volume:
Require 340 km 33kV voltage approx.
500 mm² (in trefoil configuration) and
60 km 750 VDC traction voltage cables
approx. 300 mm²
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Facility Management 
Opportunities 

Facility Management 

Description:
The facilities management contractors 
will be responsible for the experience 
and safety of customers within and 
around their respective stations. 

Potential:
• Day-to-day management of retail, 
   food and beverage outlets
• Management, cleaning, inspection 
   and maintenance of metro stations
• Cleaning, inspection and maintenance
   of station civil structures and
   equipment and waste management 
   and pest control

Volume:
Facility management is required for 37 
metro stations and 34 tram stations 
in Lusail.
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The information and data in this leaflet is for informational purposes only. 
Qatar Railways Company does not make any representation or warranty 
concerning the accuracy of the information and data. Qatar Railways Company 
will not be liable for any loss or damage arising from reliance on this source.

إن المعلومات والبيانات المذكورة في هذا الُكتيب هي لالستخدام اإلعالمي فقط. وشركة 
سكك الحديد القطرية ”الّريل” ال تقدم أي تمثيل أو أية ضمانات من أي نوع كان، ضمنًا أو 

تصريحًا بشأن دقة المعلومات والبيانات الواردة فيه، وغير مسؤولة عن أية خسارة أو ضرر قد 
ينشأ جّراء االعتماد على هذا المصدر.

For more information, please contact 
qrlocalparticipation@qr.com.qa

لمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على البريد 
qrlocalparticipation@qr.com.qa اإللكتروني
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فرص تجارية إلدارة 
وصيانة المرافق 

والمنشآت
 إدارة المرافق والمنشآت

المواصفات
مقاولو إدارة المرافق مسؤولون عن سالمة 
العمالء داخل وحول المحطات الخاصة بهم 

وتشغيل المحطات.

اإلمكانيات
• إدارة يومية لألسواق والمطاعم

• إدارة وتنظيف وتفتيش وصيانة محطات  
المترو   

• تنظيف وتفتيش وصيانة المباني المدنية      
والمعدات وإدارة النفايات ومكافحة اآلفات.       

حجم العمل
إدارة المرافق مطلوبة لـ 37 محطة مترو و34 

محطة ترام في لوسيل.
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أعمال تركيب المعدات الكهربائية وأعمال 
الكابالت

المواصفات
أعمال التركيب للمعدات الكهربائية المختلفة 

كالمفاتيح والمحوالت ... ألخ.

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية تركيب وتجميع 

وصيانة المعدات.

حجم العمل
مطلوب تركيب المفاتيح، المحوالت، 

المعدالت الكهربائية ... ألخ.

تصنيع كابالت جّر
 VDC 750 في و kv 33

 المواصفات
تصنيع كابالت جّر متوسطة الجهد و دي سي.

اإلمكانيات
• تعزيزاألسواق المحلية المتوفرة

• فرص التصنيع 
• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير     

  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 340 كم ذات جهد kv 33 وبحجم تقريبي 
500 مم2 (بترتيب ثالثي) و60 كم ذات جهد 750 

VDC كابالت جّر وبحجم تقريبي 300 مم2.
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توريد معدالت كهربائية
 

المواصفات
وظيفة المعدل تحويل إشارة التيار المتردد 

إلى إشارة تيار مستمر.

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع.

حجم العمل
مطلوب 120 وحدة.

توريد مزودات طاقة مستمرة
 

المواصفات
وظيفة مزودات الطاقة ضمان توصيل التيار 

لألحمال الحرجة.

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع.

حجم العمل
مطلوب 120 وحدة.

توريد بطاريات وشواحن
 

المواصفات
وظيفة البطارية والشاحن ضمان توصيل التيار 

لألحمال الحرجة.

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع.

حجم العمل
مطلوب 180 وحدة.

توريد محطات ضوء أزرق
 

المواصفات
تستخدم لفصل التيار الكهربائي عن السكك 

الحديدية في حالة الطوارئ.  

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع.

حجم العمل
مطلوب 100 وحدة.
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توريد المفاتيح
 

المواصفات
وظيفة المفاتيح فصل وتعشيق، تحويل حمولة 

الكهرباء لوقف التيار وذلك لغرض الصيانة وضمان 
الوقاية من الماس الكهربائي ومنعًا لحدوث 
ُعطل أرضي...ألخ، في أنظمة الُجهد kv 33 و 

VDC 750

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع

حجم العمل
kv 33 مطلوب ٩00 وحدة ذات جهد 

 VDC 750 مطلوب 450 وحدة ذات جهد

توريد محوالت كهربائية
 

المواصفات
وظيفة المحول تغيير قيمة الجهد الكهربائي 

في نظام نقل الطاقة الكهربائية ليكون 
مالئمًا لالستهالك

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية الشراء من شركات 

عالمية ومن ثم التجميع

حجم العمل
مطلوب 350 وحدة

 الفرص التجاريةالمرتبطة
بأنظمة السكك الحديدية

يجري العمل حاليًا على تصميم مكونات األنظمة 
وسوف يتم اإلعالن عن التفاصيل في وقٍت الحق
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تصنيع كابالت ذات جهد منخفض

المواصفات
تصنيع كابالت ذات جهد منخفض

اإلمكانيات
• تعزيز األسواق المحلية المتوفرة

• فرص التصنيع 
• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير    

مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 1،300 كم كابالت منخفضة الجهد ذات 

حجم بين 70 – 300 مم2 و 600 كم كابالت 
منخفضة الجهد ذات حجم أقل من 70 مم2

تصنيع وتوريد قنوات وحوامل كابالت
 

المواصفات
تصنيع وتوريد قنوات وحوامل كابالت. 

اإلمكانيات
 • بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود

ائتالف مع  شركات عالمية مصنعة   
 • تصنيع قنوات وحوامل ودعامات

كابالت   
• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  

  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 585 كم قنوات وحوامل كابالت

لوحات إنذار الحريق
 

المواصفات
تصنيع وتوريد لوحات إنذار الحريق

 اإلمكانيات
• بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود ائتالف

   مع شركات عالمية مصنعة
• تصنيع حاويات انذار الحريق

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  
  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 36 وحدة

 تصنيع وتوريد وتركيب القنوات المعدنية
 

المواصفات
 تصنيع وتوريد وتركيب القنوات المعدنية

اإلمكانيات
• بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود ائتالف 
مع شركات عالمية مصنعة للصفائح المعدنية 

جي آي
• تشكيل قنوات جي آي

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير    
  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
قناة العمل العادية 2,100 طن

قنوات عادم الدخان 1,100 طن
مواد عازلة للقناة 544،500 م2
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تصنيع وتوريد وتركيب مضخات الحريق
 

المواصفات
تصنيع وتوريد وتركيب مضخات الحريق بما 

فيها المضخة الرئيسية.

اإلمكانيات
• بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود ائتالف 

  مع شركات عالمية مصنعة 
• عقود صيانة معدات طويلة المدى 

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  
  مشروع السكك الحديدية

  
حجم العمل

مطلوب 45 مضخة حريق

تصنيع وتوريد لوحات التوزيع الرئيسية 
والفرعية

 
المواصفات

تركيب واختبار لوحات التوزيع األساسية 
والفرعية بموجب ترخيص من الشركة 

المصنعة للمعدات األصلية. 

اإلمكانيات
• بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود ائتالف 

  مع شركات عالمية مصنعة 
• عقود صيانة معدات طويلة المدى 

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  
  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 6,000 وحدة

تصنيع وتوريد مضخات مياه الصرف الصحي 
والري ومضخات تصريف مياه األمطار

 
المواصفات

تصنيع وتوريد مضخات الصرف الصحي والري 
ومضخات تصريف مياه االمطار ومضخات المياه 

الباردة.

اإلمكانيات
• ابرام عقود ائتالف مع شركات عالمية مصنعة 

• عقود صيانة معدات طويلة المدى 
• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير 

  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 1,300 مضخة

تصنيع وتوريد مراوح
 

المواصفات
مراوح تهوية وشفط الدخان  

 اإلمكانيات
• بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود ائتالف 

    مع شركات عالمية مصنعة
• عقود صيانة معدات طويلة المدى 

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  
  مشروع  السكك الحديدية

حجم العمل
مطلوب 2,400 مروحة
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األعمال الميكانيكية 
تصنيع وتوريد المواد الالزمة أجهزة التبريد، والكهربائية

والتهوية

المواصفات
تصنيع وتوريد أجهزة التبريد، والتهوية.

اإلمكانيات
 • بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود

  ائتالف مع شركات عالمية مصنعة
• عقود صيانة معدات طويلة المدى 

 • تصنيع مرشحات وقاعدة إطارات
  وأعمال القنوات

• اتساع المجال ليشمل مشاريع أخرى غير  
  مشروع السكك الحديدية

حجم العمل
• مطلوب 225 وحدة تبريد 

• مطلوب 700 وحدة مناولة الهواء 
• مطلوب 3,700 وحدة مراوح
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تصنيع وتوريد المواد الالزمة لمواد السقف

المواصفات
المواد التالية مطلوبة لتركيب السقف :

• أكريليك معدني
• جص (بالستر) 

• سيراميك مصقول

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود 

ائتالف مع المصنعين والموردين اإلقليمين 
والعالميين إلنتاج، توريد وتركيب المواد.

حجم العمل
مسطح السقف 320,500 م2

تصنيع وتوريد المواد الالزمة لألثاث 
الداخلي والخارجي

المواصفات
المواد التالية مطلوبة لألثاث الداخلي 

والخارجي لمحطات القطار:
• كراسي على شكل جزيرة من األكريليك

• صناديق نفاية 
• أعمدة

• ستائر

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود 

ائتالف مع المصنعين والموردين اإلقليمين 
والعالميين إلنتاج، توريد وتركيب المواد.

حجم العمل
• كراسي 3000،300 وحدة

• مقاعد 700 وحدة  
• واجهات زجاجية/أكشاك 1500 وحدة

• صناديق نفاية 2000 وحدة 
• أعمدة 8000 وحدة

• ستائر 1000 وحدة
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أعمال التصميم 
المعماري الداخلي 

والخارجي

تصنيع وتوريد المواد 
الالزمة لتشطيبات المداخل

المواصفات
المواد التالية مطلوبة لـ ٩8 مدخل:
• خرسانة مسلحة باأللياف الزجاجية

• مظلة زجاجية
• بالط سيراميك

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية التنسيق مع 

المصنعين والموردين اإلقليمين والعالميين 
إلنتاج وتوريد وتركيب المواد.

حجم العمل
• خرسانة مسلحة باأللياف الزجاجية 

  مساحة ٩8,000 م2
• زجاج المظلة مساحة 44،100 م2 
• بالط سيراميك مساحة 4٩,000م2 

• مساحة ترازو 2٩،400 م2 

تصنيع وتوريد المواد الالزمة لتشطيبات 
الجدران

المواصفات
المواد التالية مطلوبة لـتشطيبات الجدران :

 • أكريليك معدني
• حجر طبيعي

 • بي في دي فوالذ مقاوم للصدأ
  (ستانليس ستيل)

• لوح اسمنتي

اإلمكانيات
بإمكان الشركات المحلية ابرام عقود 

ائتالف مع المصنعين والموردين اإلقليمين 
والعالميين إلنتاج، توريد وتركيب المواد.

حجم العمل
مساحة كسوة الجدار 182,500 م2 

4 3



ُيعتبر القطاع المحلي مركزًا لتحقيق الركيزة االقتصادية لرؤية قطر 
الوطنية 2030. وانطالقًا من التزامنا نحو الرؤية والتنوع االقتصادي 

لدولة قطر، فإننا نسعى لتوفير فرص تجارية للشركات المحلية ألن 
رؤيتنا تأتي ضمن إطار انشاء وتطوير خدمات سكك حديدية متكاملة 

ومبتكرة، موثوقة مستدامة وآمنة.

2

ويمكننا القول بسبب الحجم الكبير لمشاريعنا - يعتبر مشروع مترو الدوحة واحدًا من 
أهم وأحدث مشاريع المترو حاليًا- أن الشركة ستقوم بعرض عدد كبير من الفرص 

التجارية المتاحة للقطاع المحلي.

تأتي هذه الفرص التجارية ضمن ثالثة عناصر رئيسية من برنامج تطوير السكك 
الحديدية القطرية، والذي يشمل مترو الدوحة، شبكة السكك الحديدية لوسيل للنقل 
الخفيف، الريل للشحن وركاب المسافات الطويلة. تفاصيل أكثر عن هذه الفرص في 

الصفحات التالية.

المزيد من المعلومات تجدونها في قسم المشتريات 
www.qr.com.qa على موقعنا

لتفاصيل أكثر واستفسارات ذات الصلة ُيرجى 
 qrlocalparticipation@qr.com.qa مراسلتنا عبرالبريد االلكتروني

1
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 الُفرص التجارية المتاحة في
 شركة سكك الحديد القطرية

”الّريل” لألسواق المحلية

7 مايو 2015
تم تطويرُه بواسطة إدارة تطوير األعمال في شركة سكك الحديد القطرية ”الّريل”

PANTONE 525 C

PANTONE 289 C

الراعي: 


