الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
وزارة النفط والطاقة والمعادن

شرف – إخاء – عدل

مشروع دعم مفاوضات المشاريع الغازية وتعزيز القدرات المؤسساتية
إعالن استدراج دولي إلبداء االهتمام رقم /02و ن ط م /م د م غCMD /

 .1إن وزارة النفط والطاقة والمعادن بدعم من الشركة الموريتانية للمحروقات و األمالك
المعدنية قد نجحت في تحفيز الشركات النفطية للقيام باستثمارات أدت في ديسمبر  2015إلى
التعرف على الموارد الغازية في حقل "السلحفاة الكبير" /آحميم،الممتد على مياه موريتانيا
والسنغال .و في الوقت الراهن حيث تم إنجاز هذا االكتشاف الهام في عرض المياه
الموريتانية ،فقد أصبح الفاعلون في مرحلة استكمال الدراسات المطلوبة من أجل اتخاذ
القرار النهائي باالستثمار.
في هذا السياق طلبت وزارة النفط و الطاقة و المعادن تمويال من الرابطة الدولية للتنمية،
وتنوي استخدام جزء من هذا التمويل للقيام بالدفعات المتعلقة بالعقد التالي :عقد مكتب
استشاري متخصص في تحليل تسويق الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعي المسال في العالم
أجمع.
 .2األهداف المرسومة هي:
خدمات االستشاريين ("خدمات") ذات هدف محدد يتمثل في تقديم استشارات مستقلة لحكومة
موريتانيا – بما في ذلك وزارة النفط والطاقة و المعادن و وزارة االقتصاد والمالية و وزارة
البيئة والتنمية المستدامة والشركة الموريتانية للمحروقات و األمالك المعدنية – حول
الصفقات المحتملة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وحقل السلحفاة الكبرى/آحميم .و لبلوغ
أهداف هذه المهمة سيكلف االستشاري بتنفيذ األنشطة التالية:
أ) تقديم استشارات مناسبة حول السوق العالمية للنفط والغاز بما فيها مختلف األسواق
العالمية للغاز الطبيعي المسال؛
ب) تقديم استشارات مناسبة حول استراتيجية تسويق الموارد النفطية والغازية للبلد
وتطوير استراتيجية للتسويق حول األسواق المنزلية والجهوية وفقا لحاجات
الحكومة.
 . 3على االستشاريين المهتمين أن يتقدموا بالمعلومات التي تبين مؤهالتهم لتنفيذ الخدمة المذكورة
(المؤهالت المتعلقة بتنفيذ عقود مماثلة ،والتجربة بشروط مشابهة وتوفر المعلومات الضرورية لدى
العمال والتجهيزات واللوجستيك...إلخ) .ينبغي أن يكون هؤالء االستشاريون ذوو المؤهالت الدولية قد
نفذوا خدمات مماثلة بشروط مشابهة .وسيتم تقييم الترشحات تبعا لشبكة التحليل التالية:

التجربة العامة والخاصة لمكتب استشاري-

المجموع

 100نقطة100/

أ .التجارب العامة في مجال تسويق الموارد النفطية والغازية.
ب .التجارب الخاصة في مجال الدعم الفني من أجل تسويق الغاز الطبيعي المسال
خصوصا في إفريقيا.

 40نقطة100/
 60نقطة100/

 .4علىىى المكتىىب أن يثبىىت أنىىك يمتلىىك تجىىارب عامىىة وخاصىىة مثبتىىة فىىي مجىىال تسىىويق الىىنفط
والغاز .لن يتم اعتبار تجارب االستشارة غير المرفقة بإفادات حسن االستكمال.
 .5يرفىىع إلىىى علىىم االستشىىاريين أن أحكىىام الفقىىرة  3.14مىىن «قاعىىدة إبىىرام الصىىفقات الخاصىىة
بالمقترضين الذين يطلبون تمويال لمشروع استثمار :التوريد واألشغال والخدمات خارجىا عىن
خىىدمات االستشىىاريين» [يوليىىو  ،2016البنىىك الىىدولي و المتعلقىىة بقواعىىد البنىىك الىىدولي فىىي
مجال تنازع المصالح هي المطبقة هنا.
 .6سيتم أختيار و نشر الئحة أفضىل المترشىحين الىذين تتىوفر فىيهم الكفىاءات المطلوبىة لتنفيىذ
الخىىدمات مىىن قبىىل السىىلطة المتعاقىىدة .و سىىيدعى المترشىىحون الىىذين تىىم اختيىىارهم فىىي المرحلىىة
األولىىى بعىىد ذلىىك لتقىىديم عروضىىهم الفنيىىة والماليىىة وسىىيتم اختيىىار مترشىىح واحىىد وفىىق طريقىىة
الجودة/الكلفة.
 .7ينبغىىي أن يشىىمل ملىىف إبىىداء االهتمىىام العناصىىر التالي ىة :رسىىالة ترشىىح ،مىىذكرة تعريفيىىة،
التجارب العامة والخاصة؛ قائمة العمال.
 .8يمكىىن للمناقصىىين الحصىىول علىىى معلومىىات إضىىافية عىىن طريىىق الكتابىىة إلىىى وزارة الىىنفط
والطاقة والمعادن ،مشروع دعم مفاوضىات المشىاريع الغازيىة وتعزيىز القىدرات المؤسسىاتية،
نواكشوط ،موريتانيا هاتف ،26103127 :بريد إلكتروني.padg.mpem@gmail.com :
 .9ينبغي توجيك ملفات إبداء االهتمام في أربع ( )4نسخ إحداها ( )1أصلية مؤشر عليها بىذلك
وثىىىال ( )3نسىىىخ ،موجهىىىة إلىىىى السىىىيد األمىىىين الىىىدائم للجنىىىة صىىىفقات قطىىىاع الىىىنفط والطاقىىىة
والمعىىادن ،شىىارع المختىار ولىىد داداه ،الطىىابق الثىىاني – عمىىارة منىىى ،أو عىىن طريىىق البريىىدين
اإللكترونيين التاليينattoucheikh@gmail.com:و.padg.mpem@gmail.com
التاريخ والوقت النهائيان لتسليم ملفات إبداء االهتمام كمىا يلىي :يىوم  2018/06/26علىى تمىام
السىىاعة  12بالتوقيىىت العىىالمي؛ ومىىع عبىىارة« :ظىىرف ال يفىىتح إال فىىي جلسىىة االفتتىىا » ،وفىىي
الزاوية اليسرى :ملف إبداء اهتمام دولي من أجل مهمة إستشارة متخصصة في تسىويق الغىاز
الطبيعي المسال.
 .10يجب إنجاز هذه الخدمات في ظرف اثني عشر( )12شهرا.
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