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 ة شركة منطقة حر  -ش م م شركة معالجة المعادن النفيسة واالستراتيجية 

Strategic and Precious Metals Processing LLC (FZC) 

 OM1100023262  :رقم التعرف الضريبي  ٨٠٥٦١٣٠: الضريبية البطاقة رقم  ١١٩٩٠٩٥: التجاري السجل  رقم

 الحرة  المنطقة صحار، ، ٣٢٢  البريدي الرمز ٥٨٧ بريد صندوق  عمان،  سلطنة

 +  ٩٦٨ ٢٦٦٤ ١٥١١ :فاكس + ٩٦٨ ٢٦٦٤ ١٥٠٠ هاتف

www.spmp.co.om : اإللكترو�ي  الموقع  info@spmp.co.om : اإللكترو�ي  البريد  

 

 

Sale Announcement 
Established in 2014, Strategic and Precious Metals Processing LLC (FZC) (SPMP) is a joint venture between 
the Government of Oman through Oman Investment Authority, Tri-Star Resources PLC from the UK and 
DNR Industries Ltd, part of Dutco Group in Dubai. SPMP facility is located in the Freezone, Sohar. 

SPMP is of national significance as it follows the government’s vision and strategy of economic 
diversification and increasing the contribution of non-oil sectors. The plant has been developed with the 
latest technologies and is fully compliant with strict global environmental regulations including EU 
guidelines, US Environmental Protection Agency regulations and Oman’s Environment Authority rules. 

We would like to announce a sale of Industrial Gypsum and invite interested buyers to participate in the 
following auction: 

Refence  Subject Last date for document 
collection 

Last date for bid 
submission 

SPMP/SALE/T/001/2023 Sale of Industrial Gypsum April 6th,2023 April 13th, 2023, at 
3.00 pm 

 

• Document can be collected via email to: tender.committee@spmp.co.om 
• All Clarification Requests shall be in writing to: tender.committee@spmp.co.om 
• Offers shall be submitted only as per tender document requirements. 
• Offers shall be submitted via email to: tender.committee@spmp.co.om 

 بيع عالن إ

واالستراتيجية   النفيسة  المعادن  معالجة  عام     SPMPتأسست شركة  ُعمان  بجهاز    ٢٠١٤في سلطنة  ممثلة  ُعمان  حكومة  بين  كة  كشرا

في    Dutcoالتابعة لمجموعة   DNR Industries Ltdمن المملكة المتحدة وشركة  Star Resources PLC -Triاالستثمار العما�ي، وشركة

ذات أهمية وطنية حيث تتبع رؤية واستراتيجية الحكومة في التنويع االقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. تم  الشركة تُعد  .دبي

إرشادات االتحاد األوروبي ولوائح وكالة حماية   تطوير المصنع بأحدث التقنيات ويتم االمتثال للوائح البيئية العالمية الصارمة بما في ذلك

 .البيئة األمريكية وقواعد هيئة البيئة في ُعمان بالكامل

 :التاليةمزايدة للمشاركة في ال من لديهم الرغبة في تقديم العروض  SPMPتدعو

 المرجع  عنوان المزايدة  آخر موعد الستالم مستندات المناقصة آخر موعد لتقديم العروض 

 SPMP/SALE/T/001/2023 بيع جبس صناعي  ٢٠٢٣ أبريل 06 مساءً  ٣٫٠٠الساعة  ،٢٠٢٣أبريل   ١٣

  tender.committee@spmp.co.omيمكن الحصول ع�ى مستندات المناقصة عن طريق البريد اإللكترو�ي إلى •

  tender.committee@spmp.co.omإلى كتابياجميع طلبات التوضيح  ترسليجب أن  •

 المزايدة. يجب تقديم العروض فقط وفًقا لمتطلبات مستندات  •

  tender.committee@spmp.co.omيجب تقديم العروض عبر البريد اإللكترو�ي إلى •
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