Declaration of request for Expression of Interest
For the development and management of Geotourism activities at Ad Duqm Rock Garden in Al Wusta Governorate
In light of the general orientation of the Sultanate to implement the concept of sustainability in all its aspects (environmental economic - social-cultural); The development and management of geotourism activities are considered the first model in the Sultanate
of Oman that deals with nature-related activities in protected areas. The Ad Duqm Rock garden is an area of 3 square kilometers
containing magnificent natural sculptured rocks. It is considered to be one of the top geological sites and natural wonders in the
Sultanate and around the world. Therefore, Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) in cooperation with the Ministry of
Tourism desire to launch nature and GeoPark related activities by offering investment opportunities in the Ad Duqm Rock Garden.
Interested Companies, institutions and/or investors are invited to apply for “Expression of Interest” according to the management
model which will be agreed upon at a later stage.
Conditions for competition application:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Request of “expression of interest” to confirm participation in the development and management (build and operate) of
geotourism at the Ad Duqm Rock Garden.
An action plan for how to develop and manage geotourism at the Ad Duqm Rock Garden. (i.e. what unique visitor
experiences are to be offered).
A copy of valid Commercial Registration.
Organizational structure of the organization including detailed statements of shareholders and partners.
Details of previous experience in delivering and operating high quality, Geotourism projects in protected areas (Geoparks).
A funding strategy to support implementation and operation of the geotourism development.
A plan to support and engage the community in the development of the geotourism at the Ad Duqm Rock Garden. (i.e. job
creation and encouraging local products).
Any other documents supporting the investor in the evaluation process.
The required documentation shall be placed in a sealed envelope or package (two copies) before 2 pm on Monday , 15 st
January 2018 and addressed to:

Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) or Ministry of Tourism (Directorate General for Tourism Development)
The Development of Ad Duqm Rock Garden nature-based tourism project
P.O. Box: 200
P.C: 115
Phone: +968 22088202
Email: Mousa.AlSubeihi@duqm.gov.om; yharrasi@omantourism.gov.om,

General conditions and competition information are available on the Ministry of Tourism’s website:
www.omantourism.gov.om

Note:
-

The Ministry of Tourism will organize a field visit to the Ad Duqm Rock Garden on 21 December 2017 at X: 9 am. For an
appointment contact +968 25217714 .+968 95737762 . +968 24507514
Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) and the Ministry of Tourism are NOT obliged to accept the “expression
of interest” of any applicant.

إعالن لطلب إبداء رغبة
لتطوير وإدارة السياحة الجيولوجية في حديقة الصخور بالدقم بمحافظة الوسطى
في ظل التوجه العام للسلطنة لتطبيق مفهوم االستدامة بكافة أركانها (البيئية -االقتصادية -االجتماعية -الثقافية)؛ يعد
مشروع تطوير وإدارة أنشطة السياحة الجيولوجية أول نموذج في سلطنة ُعمان يختص باألنشطة المتعلقة بالطبيعة في المحميات.
و تعد حديقة الصخور بالدقم و التي تبلغ مساحتها  3كم مربع من المناطق الفريدة من نوعها ذات األهمية الجيولوجية في السلطنة
و في العالم  ,وتتميز بالتشكيالت و المنحوتات الصخرية المذهلة من الصخور الجيرية التي نحتت بفعل المياه و الرياح عبر ماليين
السنين ؛ ومن منطلق رغبة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع وزارة السياحة بتفعيل األنشطة المرتبطة بالطبيعة
من خالل طرح فرص اإلستثمار في حديقة الصخور بالدقم للشركات والمؤسسات والمستثمرين الراغبين في اإلستثمار وتدعوهم
إلى تقديم طلب ”إبداء رغبة” وفق نموذج اإلدارة الذي سيتم اإلتفاق عليه فيما بعد.
شروط التقدم للمنافسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رسالة طلب إبداء الرغبة لتأكيد المشاركة لتطوير وإدارة السياحة الجيولوجية بحديقة الصخور بالدقم.
خطة عمل لكيفية تطوير وإدارة السياحة الجيولوجية بحديقة الصخور بالدقم و تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها
للزوار.
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول
الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما في ذلك بيانات مفصلة عن المساهمين والشركاء
تفاصيل عن الخبرات واإلنجازات السابقة في تقديم و تطوير مشاريع ذات كفاءة عالية في مجال السياحة الجيولوجية.
االستراتيجية المالية لدعم و تنفيذ السياحة الجيولوجية.
خطة لدعم وإشراك المجتمع في تطوير السياحة الجيولوجية في حديقة الصخور بالدقم( .خلق فرص العمل وتشجيع
المنتجات المحلية).
أي وثائق أخرى تدعم المستثمر في عملية التقييم.
تسلم الوثائق في مظاريف مغلقة (من نسختين) قبل الساعة الثانية من ظهر يوم األثنين الموافق  15يناير 2018م،
معنونة إلى:

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أو وزارة السياحة (المديرية العامة للتنمية السياحية)
مشروع تطوير السياحة الجيولوجية بحديقة الصخور بالدقم -محافظة الوسطى
صندوق بريد200 :
رمز بريدي115 :
هاتف22088202 :
بريد الكترونيMousa.AlSubeihi@duqm.gov.om yharrasi@omantourism.gov.om, :
ي مكن الحصول على الشروط العامة والمعلومات المتعلقة بالمنافسة من خالل موقع هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
و وزارة السياحة:
www.omantourism.gov.om
مالحظة:
 ستقوم الوزارة بتنظيم زيارة ميدانية لحديقة الصخور بالدقم بتاريخ 21ديسمبر 2017م في تمام الساعة  9صبا ًحا لتاكيد الحضور
يرجى التواصل على هاتف + 968 24507514 ، +968 95737762 ، +968 25217714
 -الهيئة والوزارة غير ملزمتين بقبول إبداء الرغبة للجهات المتقدمة ،وال يحق لتلك الجهات المطالبة بذلك.

