
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م )الشــركة(، إحــدى شــركات مجموعــة نمــاء، مســؤولة 
الناتــج مــن الكهربــاء والميــاه  عــن توفيــر ســعة جديــدة مــن الطاقــة والميــاه عــن طريــق شــراء وبيــع 
بالســلطنة وذلــك وفقــا لمتطلبــات قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه الصــادر 

ــركة. ــوح للش ــص الممن ــك الترخي ــه  وكذل ــم 2004/78 وتعديالت ــلطاني رق ــوم الس بالمرس

وتماشــيًا مــع رؤيــة الســلطنة لتنويــع مصــادر الوقــود مــن خــالل اســتخدام الطاقــة النظيفــة إلنتــاج الكهربــاء ، 
تخطــط الشــركة لتطويــر أول مشــروع للطاقــة الشمســية بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 500 ميجــاوات ، ومــن المتوقــع 
أن يتــم إنشــاء المحطــة فــي واليــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة )حوالــي 300 كــم غــرب مســقط( ،  وســيتم تطويــر 
ــل  ــراءات التأهي ــدء إج ــن ب ــركة ع ــن الش ــاص. وتعل ــاع الخ ــن القط ــن م ــن مؤهلي ــل مطوري ــن قب ــروع م المش
للشــركات وذلــك باإلعــالن عــن مســتندات الدعــوة للتأهيــل المســبق، وســوف تكــون مســتندات الدعــوة 
للتأهيــل المســبق متاحــة للشــراء مــن مكتــب الشــركة اعتبــاراً  مــن 28 ديســمبر وحتــى تاريــخ 18ينايــر 2018. 
ويقــع مكتــب الشــركة فــي الطابــق الخامــس بالمبنــى الخامــس فــي مســقط جرانــد مــول بمجمــع تــالل الخويــر، 
الخويــر الجنوبيــة، مســقط، كمــا أن مســتندات الدعــوة للتأهيــل المســبق يمكــن إســتالمها مــا بيــن الســاعة 

8.30 صباحــا وحتــى 3 ظهــراً ، وبيانــات المناقصــة كالتالــي:

سعر شراء  إسم المناقصة
المناقصة

رقم 
أخر موعد لتقديم مستند التأهيلالمناقصة

دعوة للتأهيل المسبق لتطوير مشروع 
إلنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة 

الشمسية في والية عبري
1752017/21 ريال عماني

22 فبراير 2018 
قبل الساعة 10 صباحًا )بتوقيت 

مسقط(

.)EPC( مالحظة : هذه المناقصة ال تشمل مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء
يتم دفع قيمة الشراء إما عن طريق:

استخدام بطاقة ائتمان في مكتب الشركة عند أستالم مستندات المناقصه او 
تحويل مصرفي دولي و أرسال أدلة على التحويل الى البريد اإللكتروني

)procurement.officer@Omanpwp.nama.om(
 

 تفاصيل الحساب البنكي للشركة:
Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank, New York
Address:                           4 New York Plaza, Floor 15, New York
ABA No.                          021 000021
Chips No.                         CP0002
SWIFT Code:                   BMUSOMRXXXX
Beneficiary Bank:           Bank Muscat
Beneficiary Bank Account No: 544-7-35232 
Beneficiary Name:          Oman Power and Water Procurement Company SAOC


