
 

 

 

        

                                                                                                                                                  

 إعالن لطلب إبداء رغبة

 الوسطىبمحافظة  حديقة الصخور بالدقمفي  جيولوجيةلتطوير وإدارة السياحة ال

الثقافية(؛ يعد  -االجتماعية -االقتصادية -التوجه العام للسلطنة لتطبيق مفهوم االستدامة بكافة أركانها )البيئية ظلفي 
 أول نموذج في سلطنة ُعمان يختص باألنشطة المتعلقة بالطبيعة في المحميات. جيولوجيةمشروع تطوير وإدارة أنشطة السياحة ال

 في السلطنة جيولوجيةذات األهمية الالمناطق الفريدة من نوعها من كم مربع  3و التي تبلغ مساحتها   و تعد حديقة الصخور بالدقم
خور الجيرية التي نحتت بفعل المياه و الرياح عبر ماليين التشكيالت و المنحوتات الصخرية المذهلة من الصوتتميز ب  ,و في العالم

بالتعاون مع وزارة السياحة بتفعيل األنشطة المرتبطة بالطبيعة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم رغبة ؛ ومن منطلق السنين 
للشركات والمؤسسات والمستثمرين الراغبين في اإلستثمار وتدعوهم  ور بالدقمحديقة الصخمن خالل طرح فرص اإلستثمار في 

 وفق نموذج اإلدارة الذي سيتم اإلتفاق عليه فيما بعد.” إبداء رغبة”إلى تقديم طلب 

 شروط التقدم للمنافسة:

 بالدقم.يقة الصخور السياحة الجيولوجية بحدرسالة طلب إبداء الرغبة لتأكيد المشاركة لتطوير وإدارة  .1
السياحة الجيولوجية بحديقة الصخور بالدقم و تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها  خطة عمل لكيفية تطوير وإدارة .2

 ر.للزوا
 نسخة من السجل التجاري ساري المفعول .3
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما في ذلك بيانات مفصلة عن المساهمين والشركاء .4
 كفاءة عالية في مجال السياحة الجيولوجية.ذات في تقديم و تطوير مشاريع سابقة تفاصيل عن الخبرات واإلنجازات ال .5
 االستراتيجية المالية لدعم و تنفيذ السياحة الجيولوجية.  .6
خطة لدعم وإشراك المجتمع في تطوير السياحة الجيولوجية في حديقة الصخور بالدقم. )خلق فرص العمل وتشجيع  .7

 .المنتجات المحلية(

 .أخرى تدعم المستثمر في عملية التقييمأي وثائق  .8
، م2018 يناير 15الموافق ثنين تسلم الوثائق في مظاريف مغلقة )من نسختين( قبل الساعة الثانية من ظهر يوم األ .9

 معنونة إلى:
 

 لمديرية العامة للتنمية السياحية(وزارة السياحة )اأو  هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 

 الوسطىمحافظة  -حديقة الصخور بالدقمب جيولوجيةمشروع تطوير السياحة ال

 200صندوق بريد: 

 115رمز بريدي: 

  22088202هاتف: 

 yharrasi@omantourism.gov.om  Mousa.AlSubeihi@duqm.gov.om,بريد الكتروني: 

 

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  مكن الحصول على الشروط العامة والمعلومات المتعلقة بالمنافسة من خالل  موقع ي
 وزارة السياحة:و 

www.omantourism.gov.om 

 مالحظة:

لتاكيد الحضور صباًحا  9م في تمام الساعة 2017 ديسمبر 21بتاريخيقة الصخور بالدقم لحد ستقوم الوزارة بتنظيم زيارة ميدانية - 
 + 968 24507514،  +968 95737762+  ،  968 25217714يرجى التواصل على هاتف   

 بقبول إبداء الرغبة للجهات المتقدمة، وال يحق لتلك الجهات المطالبة بذلك. تينملزم والوزارة غيرالهيئة  -
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