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ملخص نظام تقييم العطاءات ()MBES
أ .الهدف
الغرض من نظام تقييم العطاءات هو التوضيح لمقدم العطاء قائمة مفصلة لمعايير التقييم والتي يتم على أساسها
مراجعة كافة العطاءات ومقارنتها وتصنيفها .حيث يتم إيضاح كافة الوثائق والمعايير المطلوبة كجزء من
العطاء ليتم االتى:
أوال :قبول العطاء
ثانيا :مراجعته من قبل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة البترول والثروة المعدنية.
ب-أسس التقييم:
يهتم نظام تقييم العطاءات ( )MBESعلى كل من الجوانب الفنية والمالية للعطاء المقدم ،حيث يقوم مقدم
العطاء بتقديم وثائق تثبت أن لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام ببرنامج بحث ناجح على مدار عامين ،كما
يهتم نظام النقاط بمعايير الخبرة الفنية لفريق العمل ،وأيضا خبرته في إدارة امتياز البحث واالستغالل للخام،
وكذلك قدرته على تمويل برنامج البحث.
ج – طريقة التقييم
يتم تحديد أسلوب معايير التقييم الفنية والمالية كاالتى:
النتيجة الفنية

معايير التقييم الفنية
المعايير
 .1خبرة الشركة

خبرة أكثر من  11سنوات في مجال البحث واستغالل الخامات بمناطق
مرخصة (الدرجة القصوى)

 .2الخبرة الفنية لفريق العمل

أكثر من  111عام من الخبرة التراكمية وتكون ذات الصلة في استغالل
والبحث في مجال التعدين من قبل أعضاء فريق العمل بالشركة [الفريق
الفني والمتخصصين في الصحة والسالمة والبيئة] (الدرجة القصوى)

 .3االحتياطي الحالي لخام الذهب

أكثر من  11مليون أوقية من احتياطيات خام الذهب الثابتة الدرجة القصوى)
 يجب على مقدم العطاء تقديم دليل على احتياطيات خام الذهب الثابت تزيدعن  5ماليين أوقية.

 .4اإلنتاج السنوي الحالي لخام
الذهب

أكثر من  511.111من إنتاج الذهب في ( 2112الدرجة القصوى)

حيث يكون القياس المحدد لكل فئة فنية ( 11نقاط لكل منها)
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النتيجة المالية

معايير التقييم المالية
المعايير
 .1االلتزام المالى لفترات البحث

مقدار نفقات البحث التي يلتزم مقدم العطاء ويلتزم بإنفاقها في المنطقة
المرخصة للبحث وذلك للحصول على رخصة بحث أولية لمدة عامين
بالدوالر األمريكي.

 .2نسبة المشاركة المجانية

نسبة المشاركة المجانية مابين  %15الى  %51من صافى الدخل

 .3نسبة االتاوة

نسبة االتاوة بحد ادنى  %5من المبيعات طبقا ألسعار بورصة لندن للمعادن

حيث يكون القياس المحدد لكل فئة فنية ( 21نقاط لكل منها)
**على ان يتم تقييم العروض طبقا ً للنموذج االقتصادى .
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