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إعالن عن طرح مزايدات عامة
لمواقع تعدينية لمواد البناء

تعلــن وزارة الطاقــة والمعــادن للشــركات العمانيــة ذات الخبــرة فــي مشــاريع 
قطــاع  المعــادن عــن طرح المزايــدات العامة على المواقع التعدينية الخاصة 

بمــواد البنــاء ضمــن الموقــع العــام بواليــة إبراء، حســب البيانــات التالية:

،،

علمــا بــأن الــوزارة ســتعقد لقــاء تعريفيــا -بحضــور مــن يرغــب مــن المســتثمرين الذيــن 
قامــوا بشــراء الكراســة - حــول إجــراءات المزايــدة وعناصــر التقييــم وكيفيــة تعبئــة 

ــر الســاعة )09:00 صباحــا( ــوم األحــد 6 نوفمب المســتند، وذلــك ي

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة:
.)www.mem.gov.om(

رقم الموقع التعدينيرقم المزايدات

1-GS-0000023-4-GBO-1-2022-1GS-0000023-4
2-GS-0000023-7-GBO-2-2022-2GS-0000023-7

3-GS-0000023-12-GBO-3-2022-3GS-0000023-12

 آخر موعد لشراء
الكراسة

 آخر موعد لتقديم
العطاءات

 تاريخ فتح
المظاريف

قيمة كراسة المزايدة
(ال ترد)

3 نوفمبر
 2022م

4 ديسمبر
 2022م

5 ديسمبر 
2022م

2000 ر.ع )ألفا ريال 
عماني( لكل كراسة
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تبعــد المواقــع التعدينيــة الخاصــة بمــواد البنــاء حوالــي 17 كيلومتــر عــن مركــز 
ــة  ــر الموقــع العــام منطقــة جبلي ــة فــي االتجــاه الشــمالي الشــرقي. ويعتب الوالي
تتكــون بشــكل رئيســي مــن صخــور الجابــرو، وقــد قامــت الــوزارة بإجــراء الدراســات 
األوليــة لهــذا الموقــع العــام، وتمــت تجزئتــه إلــى عــدد مــن المواقــع التعدينيــة، 
منهــا المواقــع التعدينيــة الثالثــة المعروضــة والموضــح بعــض مــن بياناتهــا فــي 

الجــدول أدنــاه:

المساحةالمواقع التعدينية المطروحة

GS-0000023-41.32 km2

GS-0000023-70.89 km2

GS-0000023-120.57 km2

االشتراطات العامة للمشاركة في المزايدة:

أن يكون مقدم العطاء مؤسسة أو شركة عمانية فقط.	 
أن يكــون الســجل التجــاري للمؤسســة أو الشــركة ســاري المفعــول وتقتصــر 	 

أنشــطته علــى عمليــات التعديــن والعمليــات المرتبطــة بــه.
تقتصر المنافســة للشــركات العمانية ذات الخبرة في مختلف مشــاريع التعدين 	 

واألنشــطة المرتبطة بعمليات القطاع.
يحــق لــكل الشــركة التقــدم بالعطــاء فــي المواقع الثالثــة المطروحة للمنافســة. إال أنه 	 

-وفــي جميــع األحــوال- لــن يتــم ترســية أكثــر مــن مزايــدة لشــركة واحــدة )أو شــركات 
مملوكــة لنفــس الشــركاء بنســبة تزيــد علــى %30( فــي الموقــع العــام الواحــد.
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إجراءات المشاركة في المزايدة:

العامــة 	  المؤسســات ممــن تنطبــق عليهــا االشــتراطات  أو  للشــركات  يمكــن 
المذكــورة أعــاله الحصــول علــى مســتند كل مزايــدة عبــر البريــد اإللكترونــي أدنــاه 
مقابــل دفــع مبلــغ 2000 ر.ع )ألفــي ريــال عمانــي( ال تســترد، وذلــك اعتبــارا مــن 
تاريــخ نشــر اإلعــالن ولغايــة الســاعة )01:00 مســاء( مــن يــوم الخميــس الموافــق 

ــر 2022م. 3 نوفمب
ــدوق 	  ــوم بالشــمع األحمــر فــي صن ــق ومخت يوضــع العطــاء فــي مظــروف مغل

https://goo.gl/maps/wb-(  المزايــدات بمبنــى الــوزارة بواليــة بوشــر )الخويــر(.
)zG9NKecXVtc56X8

آخــر موعــد الســتالم العطــاءات فــي تمــام الســاعة )01:00 مســاء( مــن يــوم 	 
الخميــس الموافــق 4 االحــد 2022م.

يكون العطاء ساريًا لمدة )90( يومًا اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.	 
ــي مؤقــت بقيمــة 2000 ر.ع )ألفــي 	  ــن مال ــى تأمي يجــب أن يشــتمل العطــاء عل

ريــال عمانــي( علــى شــكل ضمــان مصرفــي صــادر لصالــح الــوزارة مــن مصــرف 
مرخــص لــه فــي الســلطنة، وغيــر مقتــرن بــأي قيــد أو شــرط، وغيــر قابــل لإللغــاء، 
وواجــب الصــرف عنــد تقديمــه، علــى أن يرفــق التأميــن داخــل مظــروف العطــاء 

ويكــون ســاريًا لــذات المــدة المقــررة لســريان العطــاء. 
يحظــر علــى مقدمــي العطــاءات التقــدم بأكثــر مــن عطــاء فــي المزايــدة الواحــدة، 	 

وفــي حالــة مخالفــة هــذا الحظــر، ســيتم اســتبعاد العطــاءات المخالفــة، ويــؤول 
التأميــن المؤقــت للــوزارة.

ــن 	  ــوم االثني ــا( مــن ي ــام الســاعة )09:00 صباح ــف فــي تم ــح المظاري ســيتم فت
الموافــق 5 ديســمبر 2022م بقاعــة المعــادن في مبنى المديرية العامة للمعادن 
بواليــة بوشــر )غــالء( بحضــور مــن يرغب من مقدمي العطاءات، وستنشــر أســماء 
مقدمــي العطــاءات فــي لوحــة اإلعالنــات بالــوزارة وموقعها اإللكترونــي متضمنا 

البيانــات األساســية لــكل عطــاء.
ســيتم ترســية كل مزايــدة علــى الفائــز خــالل )90( يومــًا مــن التاريــخ المحــدد لفتــح 	 

ــى  ــدة عل ــز بالمزاي ــر-، وســيحصل الفائ ــد اخ ــد موع ــم تحدي ــم يت ــف -مال المظاري
ترخيص للتنقيب في الجزء المعروض من الموقع العام، وذلك وفقا للشــروط 

واألحــكام المقــررة، وبعــد اســتيفائه لمتطلبــات وشــروط إصــدار الترخيــص.

للتسجيل واالستفسار يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:
concessions.dept@mem.gov.om


