
1.رسالة طلب إبداء الرغبة لتأكيد املشاركة إلدارة وتشغيل حارة البالد.
2.خطة عمل لكيفية تطوير وإدارة املوقع.

3.نسخة من السجل التجاري ساري املفعول.
4.الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما ذلك بيانات مفصلة عن املساهمني والرشكاء.

5.تفاصيل عن الخربات واإلنجازات السابقة ذات الصلة بمجال العمل املقرتح.
6.أية وثائق أخرى تدعم املستثمر يف عملية التقييم.

رشوط التقدم للمنافسة:

يجب عىل الرشكات املتنافسة عند تقديم الطلب ارفاق تصوراتها متضمنة بشكل 
مخترصعىل املحاور التالية:

•دراسة املوقع من الناحية السياحية و االقتصادية وإعداد وتحديد النشاطات املالئمة وفق 
مخطط شامل للموقع.

•تحديد االحتياجات واإلستخدامات والتوظيف املناسب ملكونات الحارة وعنارص الجذب 
الرئيسية.

•إعادة وتنويع االستخدام للمباين/املساحات/الغرف ذات األهمية التاريخية املتميزة.
•توثيق وعرض البعد التاريخي ملكانة الحارة بوالية منح بشكل عام وحارة البالد بشكل 

خاص.
•تسليط الضوء عىل الرثوة املعمارية لحارة البالد والتأثريات اليت ساهمت يف تشكيلها.

•تسويق حارة البالد تجاريا للسياحة الثقافية والرتاثية.
•تحديد الجوالت اإلرشادية يف الحارة.

•إجراء ورش عمل ودورات قصرية لنقل املعرفة والخربة لألجيال الشابة.
•تنظيم الندوات والفعاليات الفنية والثقافية لجذب مساهمات الباحثني واألكاديميني.

•إدخال أنشطة إلحياء الحارة.
•إرشاك املجتمع املحيل يف الفعاليات الثقافية واالجتماعية املختلفة.
•تسليط الضوء عىل القيمة السياحية والجدوى االقتصادية للحارة

•إقرتاح طرق لضمان استمرارية املرشوع من خالل االقرتاحات االسرتاتيجية.

نطاق العمل املقرتح:

1. متحف البيت العماين التقليدي
سيعكس هذا املتحف الحياة العمانية التقليدية اليومية وكيفية استخدام املساحات. 

سوف يستكشفها الزائر من خالل تقنيات جسدية وبرصية مختلفة.
2.سوق الحرف العماين التقليدي سيكون هذا السوق مفتوًحا لجميع الحرفيني 

من الرجال والنساء من املجتمع ملواصلة ممارسة حرفهم مع فرصة بيعها للزائرين 
والسائحني. سينظم السوق أيًضا دورات وورش عمل لألجيال الشابة لضمان تطور 

الحرف واالستمرارية فيها.
3.تصورات للفعاليات التقليدية إقامة األنشطة التقليدية واأللعاب الشعبية اليت 

ستضيف عىل إحياء الحارة 
4.تصورات واقرتاحات اضافية باألمكان للرشكات املتنافسة تقديم اقرتاحات اضافية 

وتصواتها بما بخص الفعاليات والنشاطات بالحارة.

مقرتح توظيف وإعادة 
إستخدام املباين:

•تتقدم  الرشكات املتنافسة بعروضها املالية )قيمة اجارية( مقابل تشغيل الحارة.
•سيتم ترميم وصيانة املنشآت املستغلة من قبل املشغل  العرض املايل 

تسلم الوثائق يف مظاريف مغلقة )من نسختني( قبل الساعة الثانية من ظهر يوم االثنني 
املوافق 18/ 4 /2022 يف مقر الرشكة يف مدينة العرفان – مركز عمان للمؤتمرات واملعارض 

ومعنونه إىل:
الرشكة العمانية للتنمية السياحية )عمران(

مرشوع تطويرالخدمات وإدارة وتشغيل حارة البالد – والية منح
ص.ب 991 - رمز بريدى 130 العذيبة 

سلطنة عمان 
هاتف رقم: 24391111

موعد التقدم للمنافسة:

إعالن

تقع” حارة البالد ” يف وسط والية منح وتتميز بطابعها املعماري الذي يمثل نموذجا للقرى والحارات العمانية األثرية القديمة. 
ومن منطلق إيجاد منصة جديدة لتنويع املنتج السياحي بشقيه الرتايث والثقايف ترغب الرشكة العمانية للتنمية السياحية 
)عمران( يف طرح فرصة فريدة للرشكات واملؤسسات واملستثمرين الراغبني يف االستثمار وتدعوهم اىل تقديم طلب »إبداء 

الرغبة«  » Expression of Interest« وفق نموذج التطوير واإلدارة الذي سيتم اإلتفاق عليه فيما بعد.

omran.om

الرشكة العمانية للتنمية السياحية )مجموعة ُعمران(
هاتف: 24391111 )968(   

info@omran.om
@omrangroupom 

طلب إبداء الرغبة 
إلدارة وتشغيل حارة البالد بوالية منجإلدارة وتشغيل حارة البالد بوالية منج


