اجلريدة الر�سمية العدد ()1300

مر�ســـوم �سلطانــــي
رقـــم 2019/52
ب�إ�صـدار قانــون ال�شراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة العام ــة للتخ�صي�ص وال�شراكـ ــة الالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
للقانون املرفــق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنــة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانــون ال�شراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص
الف�صـــل الأول
تعريـفات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع ال�شراكة .
م�شــروع ال�شراكـــة :
م�شــروع يكــون الغ ــر�ض منه القيــام ب�أعمـ ــال �أو تقدمي خدمات عامـ ــة لها �أهمية اقت�صادي ــة
�أو اجتماعي ــة تتوافـ ــق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنـ ــة  ،وخطته ـ ــا التنموي ــة � ،أو إ�ج ــراء حت�س ــني
�أو تطوير خلدمة عامة قائمة � ،أو رفع كفاءتها  ،يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون .
م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة :
م�شروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�صرها الفنيــة واملــالي ــة والقانونيـ ــة وغريها ب�شكل
دقيق و�شامـ ــل منذ البداي ــة  ،وميكن تنفـيذه ــا من خالل اللجوء �إلى حلول خمتلفة .
عقــد ال�شراكـــة :
عقد تربمه اجلهة املخت�صة مع �شركة امل�شروع تعهد مبقت�ضاه �إليها خالل مدة حمددة
متويل و�إن�شاء وجتهيز م�شروعات البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة و�إدارتها وت�شغيلها
وا�ستغاللها و�صيانتها  ،وت�أدية خدماتها وامل�ساهمة فـي �أداء وظيفتها  ،وذلك نظري ح�صول
�شركة امل�شروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد � ،أو طبقا للأ�س�س والقواعد التي يحددها .
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�شركــة امل�شــروع :
ال�شرك ــة الت ــي ي�ؤ�س�سه ــا �صاحــب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة وفقــا للقوانني املعمــول
بها فـي ال�سلطنة  ،بغر�ض تنفـيذ هذا امل�شروع .
القطـــاع اخلـــا�ص :
ال�شخ�ص االعتباري �أو التحالف الذي ي�شكل بني اثنني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص االعتبارية ،
ال ــذي ميتلكـ ــه الأفـ ـ ــراد بالكامل �أو تك ــون ن�سبة م�ساهم ــة احلكوم ـ ــة فـي ر�أ�س مال ـ ــه تقـ ــل
عن (� )%40أربعني باملائة .
ال�شريــــك :
القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�س مــع غيـ ــره للفوز ب�أحد م�شروعات ال�شراكـ ــة وفقــا
لأحكام هذا القانون .
الالئحـــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على عقود ال�شراكة  ،وعقود اال�ست�شارات املتعلقة بها امل�شار �إليها
فـي املــادة ( )6من هذا القانون  ،وال ت�سري على هذه العقود �أحكام كل من قانون املناق�صات ،
وقانون التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 3
ال يرتتب على �سريان �أحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من �أحكام فـي قوانني �أخرى
تتعلق ب�إدارة �أو ت�أجري �أو ترخي�ص �أو انتفاع �أو امتياز �أي من املرافق العامة  ،حيث ت�سري
عليها �أحكام القوانني ال�صادرة ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 4
ال يجوز للجهة املخت�صة �أن تربم عقود �شراكة تطبيقا لأحكام هذا القانون �إال �إذا كان
م�شروع ال�شراكة له مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،ويتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة
وخطتها التنموية .
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الف�صـــل الثانـــي
طـــرح وتر�سيــة م�شــروع ال�شراكـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يتم اختيار ال�شريك وفقا ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف ؤ� الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد اخلا�صة بطرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة  ،وعلى
الأخ�ص �إجراءات الإعالن عنه  ،والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها الإعالن  ،ومواعيد
تقدمي طلبات الت�أهيل �أو العطاءات  ،ومعايري و�إجراءات الت�أهيل امل�سبق للمرت�شحني ،
وامل�ستندات والوثائق التي يجب على ال�شريك تقدميها  ،وعنا�صر و�إجراءات الرت�سية ،
و�ضوابط و�أ�س�س املفا�ضلة بني مقدمي العطاءات .
وا�ستثناء من ذلك  ،يجوز  -بعد موافقة جمل�س الوزراء  -التعاقد بالإ�سناد املبا�شر لتنفـيذ
م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 6
للهيئة التعاقد مع �أ�شخا�ص ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة
واخلب ــرة العاملــية فـي جمــال عق ــود ال�شراكـ ــة لتقديـ ــم ا�ست�ش ــارات تتعل ــق بدرا�س ــة وط ــرح
م�شروعات ال�شراكة  ،وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات اختيارهم .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم �إلى الهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة فـي �صورة
درا�سة جدوى مبدئية  ،تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنة وخطتها التنموية  ،ويكون لها
مردود اقت�صادي �أو اجتماعي  ،وللهيئة قبول الفكرة �أو رف�ضها  ،على �أنه فـي حالة الرف�ض
يجب �أن يكون القرار م�سببا .
وفـي حالة قبول فكرة م�شروع ال�شراكة  ،يجب على �صاحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة
للم�شروع .
وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات تقدمي طلب فكرة م�شروع ال�شراكة والبت فـيها وحقوق
والتزامات �صاحب الفكرة .
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املــادة ( ) 8
يجب على الهيئة قبل طرح م�شروع ال�شراكة �أو الإعالن عنه التن�سيق مع اجلهة املخت�صة ،
و�أخذ موافقة وزارة املــالية  ،و�إجراء التقييم الالزم مل�شروع ال�شراكة  ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 9
تعد الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع
ال�شراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،على �أن تت�ضمن على الأخ�ص
ما ي�أتي :
 - 1املعلومات الأ�سا�سية مل�شروع ال�شراكة التي تكون الزمة لإعداد العطاء وتقدميه ،
و�أ�سلوب ال�شراكة .
 - 2املوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة  ،وال�شروط الفنية واملــالية الالزم توفرها
فـي العطاء .
 - 3قيمة الت�أمني امل�ؤقت  ،و�أ�س�س احت�ساب قيمة الت�أمني النهائي .
 - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها  ،واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها
وااللتزام بها .
 - 5الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية الت ــي يت ــم بن ــاء عليهــا تقيي ــم العطــاء والب ــت
فـي ــه  ،على �أن تعـ ـ ــد ه ــذه الأ�س ــ�س وفـ ــق قواعـ ــد مو�ضوعية ت�ضم ــن ع ــدم التمييـ ــز
بني املرت�شحني امل�ؤهلني .
 - 6ال�شـ ــروط الأ�سا�سي ــة لعق ــد ال�شراكــة  ،مــع بيـ ــان ال�شروط الت ــي ال يجــوز التفـاو�ض
ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
يج ــوز �أن يتقــدم بالعط ــاء حتالــف مك ــون من �أكرث من مرت�شح م�ؤهــل  ،ويقــدم العط ــاء
با�سم هذا التحالف  ،ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على وجوب تقدم
املرت�شحني امل�ؤهلني بالعطاءات ب�صورة منفردة .
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وفـي حالــة تقدمي العطاء من حتال ــف  ،يحظــر على �أي مرت�شح م�ؤهل ع�ضــو ف ــي ه ــذا
التحالف �أن يتقدم بعطاء �آخر � ،سواء ب�صورة منفردة �أو بوا�سطة حتالف �آخر � ،أو من خالل
�شرك ــة مي ــلك �أغلبيــة ر�أ�س ماله ــا � ،أو يكــون ل ــه ال�سيطــرة عل ــى �إدارتها على النحــو املبني
فـي الالئحة  ،وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات على خالف ذلك ،
ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة .
املــادة ( ) 11
تتولى الهيئة  -بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -درا�سة العطاءات املقدمة ومطابقتها
لل�شروط واملوا�صفات املعلن عنهما  ،وحتديد امل�ستبعد منها غري املطابق لهذه ال�شروط
واملوا�صفات  ،وتقييم املطابق وفق الأ�س�س الفنية واملــالية والقانونية املبينة فـي كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات  ،وفـي الالئحة .
ويتم �إر�ساء م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الذي يثبت �أف�ضليته بعد �إعمال الأ�س�س
امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 12
يج ــوز للهيئـ ــة �إجراء مفاو�ضات مع �صاحــب العط ــاء الفائز  ،وفقا للقواع ــد والإج ــراءات
التي حتددها الالئحة  ،ويكون للهيئة فـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز
�إج ــراء مفاو�ضــات مع مقدم ــي العط ــاءات الأخرى بح�سب ترتيبه ــم  ،حتــى يتم الو�ص ــول
�إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 13
يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية مبدئية
غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية  ،على �أن يعقب ذلك �إجراء حوار
تناف�سي مع املرت�شحني امل�ؤهلني بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية
واملــالي ــة ال ــواردة فـي ه ــذه العـ ــرو�ض  ،ثم يلي ذلك تقدمي العط ــاءات النهائي ــة التــي يتـ ــم
على �أ�سا�سها التقييم النهائي .
وحتـ ــدد الالئح ــة قواع ــد و�إجـ ــراءات تقدي ــم الع ــرو�ض املبدئيــة  ،والعط ــاءات النهائي ــة ،
وقواعد و�إجراءات احلوار التناف�سي .
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املــادة ( ) 14
تلغى �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة �إذا مت اال�ستغناء نهائيا عن امل�شروع � ،أو �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،ويجوز �إلغا�ؤها بناء على تو�صية اجلهة املخت�صة فـي �أي من احلاالت
الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتن ــت العطاءات كلها �أو �أغلبه ــا بتحفظات جوهرية ال تتواف ــق مــع كرا�سـ ــة
ال�شروط واملوا�صفات � ،أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
�	- 3إذا كانـ ــت قيم ــة العط ــاء الأق ــل تزي ــد دون مب ــرر عل ــى التكلف ــة املقارنـ ــة املعتم ـ ــدة
مــن الهيئ ــة .
 - 4ف�شل املفاو�ضات مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )12من هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد �أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة
املقارنة  ،وذلك فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يجب على �صاحب العطاء الفائز ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ
م�شروع ال�شراكة املعلن عنه  ،ويجوز �أن ميتلكها بالكامل �أ�شخا�ص غري عمانيني  ،وحتدد
الالئحة �شكل ال�شركة  ،وقيمة ر�أ�س مالها  ،وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلاالت
التـ ــي ي�سم ــح لهــا فـيه ــا بتنفـيذ عقـ ــود �شراكة �أخرى بعد احل�ص ــول عل ــى موافق ــة كتابيـ ــة
من الهيئة .
ويجوز للمجل�س املوافقة على قيام اجلهة املخت�صة بامل�ساهمة فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع
بعد احل�صول على موافقة وزارة املــالية  ،على �أن ت�أخذ ال�شركة فـي هذه احلالة �شكل �شركة
م�ساهم ــة � ،أو �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  ،وذلك علــى الوجــه املبــني فـي الالئحــة  ،علـ ــى �أن
يقت�صـ ــر االكتت ــاب فـي �أ�سه ــم اجله ــة املخت�صــة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ،
ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .
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وفـي جميع الأحوال  ،يحظر تداول �أ�سهم �شركة امل�شروع قبل اكتمال �أعمال البناء والتجهيز
�أو التطوي ـ ـ ــر والبـ ــدء فـي ت�شغي ـ ـ ــل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغاللـ ــه � ،إال �إذا تـم احل�صـ ـ ــول
على موافقة كتابية بذلك من الهيئة .
املــادة ( ) 16
يحظ ــر �إج ــراء �أي تعدي ــل على ال�ش ــكل القانون ــي ل�شركــة امل�شروع �أو تخفـي�ض ر�أ�س مالها ،
�أو بيع الأ�سهم �أو رهنها � ،أو تعديل ح�ص�ص ال�شركاء � ،أو االندماج � ،أو التق�سيم � ،أو اال�ستحواذ ،
�أو دخول �شركاء جدد � ،أو نقـ ــل امللكي ــة بالتنازل �أو البيع � ،إال بعـ ــد احل�ص ــول عل ــى موافـق ــة
كتابية من الهيئة .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز رهن �أ�سهم �شركة امل�شروع لغري �أغرا�ض التمويل .
ويقع باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لأحكام هذه املــادة .
الف�صـــل الثالــــث
الأحكــام اخلا�صــة بعقــد ال�شراكــة
املــادة ( ) 17
يحدد عقد ال�شراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن على وجه
اخل�صو�ص ما ي�أتي :
 - 1حتديد �أطراف العقد وبياناتهم التف�صيلية .
 - 2طبيعة ونطاق الأعمال �أو اخلدمات الواجب �أدا�ؤها من قبل �شركة امل�شروع و�شروط
تنفـيذها .
 - 3ملكية �أموال و�أ�صول م�شروع ال�شراكة واحلقوق املرتبطة به  ،والتزامات الأطراف
املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�شروع  ،والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته
عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 4أنواع ومبالغ الت�أم ــني علــى م�شــروع ال�شراك ــة  ،واملخاطـ ــر الناجمـ ــة ع ــن ت�شغيلـ ــه
�أو ا�ستغالله  ،و�ضمانات التنفـيذ ال�صادرة ل�صالح اجلهة املخت�صة  ،والقواعد
والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها .
 - 5االلتزامات املــالية املتبادلة بني �أطراف العقد  ،وطرق التمويل .
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 - 6م�س�ؤوليــة احل�صــول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ذات ال�صل ــة بتنفـيـ ــذ
م�شروع ال�شراكة .
 - 7مقابل �أداء اخلدمة �أو �سعر بيع املنتج  ،و�أ�س�س وقواعد احت�سابهما وتعديلهما .
 - 8تقا�سم املخاطر فـي حاالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني �أو ب�سبب
حادث مفاجئ �أو قوة قاهرة  ،و�أ�س�س حتديد التعوي�ضات بح�سب الأحوال .
 - 9حتديد و�سائل الإ�شراف واملتابعة الفنية واملــالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�شغيل
م�شروع ال�شراكة وا�ستغالله و�صيانته  ،وم�ستوى الأداء .
 - 10حـ ــق اجله ــة املخت�ص ــة فـي تعديـ ــل نط ــاق وحج ــم اخلدم ــات �أو الأعمــال وغي ـ ــرها
من التزامات �شركة امل�شروع  ،وحتديد �أ�س�س وقواعد تقدير التعوي�ض فـي هذه احلالة .
 - 11التزام �شركة امل�شروع ب�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية البيئة .
 - 12اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �شركة امل�شروع .
 - 13م ـ ــدة العق ــد بحي ــث ال تزي ـ ــد ف ـ ــي جميـ ــع الأحـ ــوال ع ـل ــى ( )50خم�س ـ ــني عام ـ ــا ،
وحـ ــاالت الإنهاء املبك ــر ل ــه .
 - 14احل ـ ــاالت التــي يح ــق فـيه ــا للجه ــة املخت�ص ــة �إنه ــاء العق ـ ــد ب�إرادتهـ ــا املنف ـ ــردة ،
والآثــار املرتتبــة علــى ذلك .
 - 15طرق ت�سوية املنازعات .
املــادة ( ) 18
مـع مراعــاة حكــم املــادة ( )19مــن هــذا القان ــون  ،ال يج ــوز �إجراء �أي تعديل على ال�شــروط
الواردة فـي عقد ال�شراكة �إال طبقا للأ�س�س واحلدود املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو مبوافقة
�أطرافه  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -فـي جميع الأحوال  -على التعديل .
املــادة ( ) 19
يكون للجهة املخت�صة  -وبعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق تعديل �أي من ال�شروط
ال ــواردة فـ ــي عق ــد ال�شراك ــة والقواع ــد املتعلق ــة بت�شغ ــيل م�شروع ال�شراكـ ــة �أو ا�ستغاللـ ــه
بـما فـي ذلك �أ�سع ــار بيع املنتج ــات �أو مقابل اخلدمات  ،دون �إخـ ــالل بح ــق �شرك ــة امل�ش ــروع
فـي التعوي�ض طبقا للأ�س�س واحلدود املبينة فـي عقد ال�شراكة .
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املــادة ( ) 20
يكون للجهة املخت�صة  -بعد موافقة كتابية من الهيئة  -حق احللول حمل �شركة امل�شروع
فـي تنفـيذ عقد ال�شراكة � ،أو �أن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها �أخطاء ج�سيمة
ت�ؤثر فـي �سري م�شروع ال�شراكة � ،أو �إذا �أخلت �إخالال جوهريا ب�أحد التزاماتها املن�صو�ص
عليها فـي عقد ال�شراكة � ،أو فـي هذا القانون � ،أو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات ،
�أو اخلدمات التي تقدمها  ،ومل يتم معاجلة اخلط أ� �أو اخللل  ،ومل تتدخل جهة التمويل
لإ�صالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�شراكة من تاريخ �إخطارها بذلك  ،دون الإخالل
بحق اجلهة املخت�صة فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بها .
املــادة ( ) 21
ال يجوز احلجز على املن�ش�آت �أو الأجهزة �أو الأدوات �أو الآالت �أو املعدات �أو غريها مما يك ــون
م�ستخدم ــا فـي ت�شغيل م�ش ــروع ال�شراك ــة �أو ا�ستغالل ــه  ،ويقــع باطال كــل إ�جــراء يتــم علــى
خالف ذلك .
املــادة ( ) 22
ينق�ضي عقد ال�شراكة بانق�ضاء مدته  ،ويجوز �إنها�ؤه قبل انق�ضاء هذه املدة فـي احلاالت
املن�صو�ص عليها فـيه � ،أو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك  ،وبعد موافقة كتابية من الهيئة
 فـي جميع الأحوال  -على �إنهائه .املــادة ( ) 23
فـي حالة انق�ضاء مدة عقد ال�شراكة � ،أو �إنهائه قبل انق�ضاء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ،
ت�ؤول �إلى الدولة دون اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي � ،أو دفع �أي مقابل � ،أو تعوي�ض ملكية جميع
�أ�صول م�شروع ال�شراكة وما يعد من م�ستلزماته  ،وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�صول التي قد يتفق
فـي العقد على �أنها ال ت�ؤول �إلى الدولة � ،أو ت�ؤول �إليها مبقابل �أو تعوي�ض  ،ويقع باطال كل
�إجراء �أو ت�صرف يتم على خالف ذلك .
ويج ــوز �إع ــادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وف ــق �أحكـام هـذا القانون ،
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 24
يخ�ضع عقد ال�شراكة لأحكام القانون العماين  ،ويقع باطال كل اتفاق يق�ضي بغري ذلك ،
ويجوز االتفاق على ت�سوية املنازعات النا�شئة عنه بطريق التحكيم � ،أو غريه من الطرق
الودية لت�سوية املنازعات  ،وذلك طبقا ملا يتم االتفاق عليه فـي عقد ال�شراكة .
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الف�صــل الرابـــع
التزامـــات �شركـــة امل�شـــروع
املــادة ( ) 25
ال يجوز ل�شركة امل�شروع تقا�ضي �أي مقابل مايل نظري بيع املنتجات �أو �أداء اخلدمات حمل
عقد ال�شراكة � ،إال بعد قيام اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار �شهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات
�أو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�صو�ص عليه فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ل�شركة امل�شروع بيع �أو رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة  ،كما ال يجوز لها
�أن تتنازل عن �أي حق �أو التزام يكون نا�شئا عن عقد ال�شراكة �أو �أن حتل غريها فـي تنفـيذه ،
�أو �أن ترتب رهنا و�أي حق عيني لغر�ض �آخر غري التمويل � ،إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية من الهيئة  ،ووفقا للإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة  ،ويقع
باطال كل �إجراء �أو ت�صرف يتم باملخالفة لذلك .
املــادة ( ) 27
تلتزم �شركة امل�شروع بكافة القوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة مبا فـي ذلك
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة  ،و�شروط ال�صحة وال�سالمة  ،ومبتطلبات حماية
البيئة .
كما تلتزم بنقل اخلربة والتكنولوجيا واملعرفة �إلى اجلهة املخت�صة  ،وتدريب وت�أهيل
موظفـي هذه اجلهة على �إدارة وت�شغيل م�شروع ال�شراكة  ،وذلك وفق الأحكام وال�شروط
املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 28
تكفل �شركة امل�شروع امل�ساواة التامة بني املنتفعني باملنتجات �أو اخلدمات التي يتيحها
م�شروع ال�شراكة  ،ومع ذلك يجوز لها �أن تقرر معاملة خا�صة لبع�ض الفئات من املنتفعني
الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،شريطة احل�صول
على موافقة كتابية من الهيئة  ،و�أن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا  ،ومعتمدة
من اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 29
تلتزم �شركة امل�شروع با�ستخدام الأ�صول اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة فـي الغر�ض الذي �أعدت
من �أجله  ،ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها .
وال يجوز له ــا بيع الأ�صــول اخلا�صــة مب�ش ــروع ال�شراك ــة � ،أو الت�ص ــرف فـيها ب�أي طريق ــة
�إال لغـر�ض تنفـيــذ برنام ــج الإحالل والتجديد املن�صو�ص علي ــه ف ــي عق ــد ال�شراك ــة  ،وبعد
احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 30
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقارير دورية عن جميع الأعمال
املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�شراكة ك�أعمال البناء والتجهيز وال�صيانة والت�شغيل واال�ستغالل ،
وعل ــى اجلهة املخت�ص ــة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير  ،وذلك علــى النحــو ال ــذي
حتدده الالئحة .
الف�صــل اخلامـــ�س
الرقابــــة والإ�شــــراف
املــادة ( ) 31
للجهة املخت�صة كل �سلطات الإ�شراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�شراكة ،
واملتابعة ملراحل �إن�شاء م�شروع ال�شراكة وجتهيزه  ،والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات
�أو اخلدمات التي تقدمها �شركة امل�شروع  ،ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة
تنفـيذ امل�شروع  ،وذلك وفقا لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 32
ملوظفـي اجلهة املخت�صة حق دخول موقع م�شروع ال�شراكة و�أي مكان ذي �صلة به فـي �أي
وقت  ،للتفتي�ش والرقابة  ،ولهم على الأخ�ص االطالع على �سري العمل وكفاءته  ،وفح�ص
كل ما يتعلق بالنواحي الفنية واملــالية والإدارية للم�شروع  ،وتقييم الإجراءات املتخذة
لتحقيق �شروط ال�صحة وال�سالمة  ،وعدم وجود �آثار �سلبية على البيئة �أو ت�سبب �أ�ضرارا
للممتلكات العامة �أو اخلا�صة  ،وعلى �شركة امل�شروع �أن تقدم كل ما ميكنهم من �أداء عملهم .
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املــادة ( ) 33
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات
وامل�ستندات وغريها من الأوراق ذات ال�صلة بتنفـيذ م�شروع ال�شراكة  ،وللجهة املخت�صة
حق ا�ستخدام �أي منها فـي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياتها ووظائفها الإ�شرافـية والرقابية
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 34
للجهة املخت�صة �إ�صدار الأوامر والتعليمات كتابة �إلى �شركة امل�شروع لتنفـيذ القوانني
والأنظمة املعمول بها � ،أو التي ترى �أنها �ضرورية والزمة حل�سن �سري العمل وكفاءته ،
�أو بق�صد تفادي وقوع �ضرر �أو �إزالته  ،ويجب على ال�شركة االمتثال التام لهذه الأوامر
والتعليمات  ،وتنفـيذها فور علمها بها .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
الأحكــــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 35
يختـ�ص املجل�س بنظر التظلمات التي يقدمها ال�شري ــك �أو �شرك ــة امل�شــروع ب�شـ ـ�أن �أي ق ــرار
�أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة  ،على �أن يقدم التظلم خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحت ــدد الالئحــة �إجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون ق ــرار املجل�س بالبت
فـي التظلم نهائيا .
املــادة ( ) 36
تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي يحال �إلى جمل�س الوزراء  ،ي�شتمل على جميع البيانات
اخلا�صة باخلطط املعتمدة  ،وبعقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون  ،وامل�شاريع
التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ  ،مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ  ،وذلك على الوجه املبني
فـي الالئحة .
وعلــى اجله ــة املخت�صة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج �إليه من معلومات �أو بيانـ ــات �أو وثائ ــق
�أو م�ستندات تتعلق بعقود ال�شراكة املربمة معها .
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الهيئـة العامـة للتخ�صيـ�ص وال�شراكـة
قــــرار
رقـــــم 2020/3
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ا�ستنادا �إلـى قانــون ال�شراكــة بني القطاعــني العــام واخلــا�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2019/52
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/54ب�إن�شاء الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من �شعبـــــــــــان 1441هـ
املـوافــــق  22 :من ابريـــــــــــــل 2020م
د  .علـي بن م�سعــود بن علي ال�سنيــدي
رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س �إدارة
الهيئــة العام ــة للتخ�صيــ�ص وال�شراك ــة
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الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�صو�ص عليه فـي قانون
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص امل�شار �إليه  ,كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها  ,ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1فكرة م�شروع ال�شراكة :
مقرتح يتقدم به ال�شخ�ص مل�شروع �شراكة يت�ضمن درا�سة جدوى مبدئية  ,تتفق مع
اخلطط الإمنائية لل�سلطنة .
 - 2اال�ست�شــاري :
ال�شخ�ص الطبيعــي �أو االعتب ـ ــاري الذي تتعاق ــد مع ـ ــه الهيئـ ـ ــة لتقدي ـ ــم خدمـ ــات
ا�ست�شاريــة مرتبطة مب�شروع ال�شراكة .
 - 3احلوار التناف�سي :
احلوار الذي جتريه الهيئة مع مقدمي العرو�ض املبدئية مل�شروع ال�شراكة ذو الطبيعة
اخلا�ص ــة امل�ؤهل ــني  ,بغ ــر�ض احل�ص ــول علــى مقرتحاته ـ ــم حول مكونــات م�شروع
ال�شراكة و�شروط طرحه .
 - 4الت�أهيل امل�سبق :
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات ال�شركاء  ,واملتعاقدين الرئي�سيني
معهم  ,فـي تنفـيذ م�شروع ال�شراكة قبل دعوة امل�ؤهلني منهم لتقدمي عطاءاتهم .
 - 5التكلفة املقارنة :
التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفـيذ م�شروع �شراكة عن طريق ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص مقارنة مع التكلفة الإجمالية لتنفـيذه من قبل احلكومة .
 - 6القانـــون :
قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .
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املــادة ( ) 2
يجوز للمجل�س ت�شكيل جلنة �أو �أكرث  -بح�سب الأحوال  -تتولى الإ�شراف على �إدارة وتنفـيذ
مراحل �إجراءات طرح وتر�سية م�شروع ال�شراكة  ,ويحدد قرار ت�شكيل اللجنة اخت�صا�صاتها ,
و�إجراءات  ,و�آلية عملها .
الف�صــل الثانــي
فكــرة م�شــروع ال�شراكــة
املــادة ( ) 3
يجوز لأي �شخ�ص �أن يتقدم للهيئة �أو اجلهة املخت�صة بفكرة م�شروع �شراكة وفقا حلكم املادة ()7
من القانون  ,على �أن يرفق بها درا�سة جدوى مبدئية تت�ضمن  -على وجه اخل�صو�ص  -الآتي :
 - 1الغر�ض من تنفـيذ امل�شروع .
 - 2املردود االقت�صادي  ,واالجتماعي للم�شروع .
 - 3خطة ومدة تنفـيذ امل�شروع .
� - 4أ�صول امل�شروع والإجراءات الالزمة ل�صيانتها واملحافظة عليها .
 - 5مدى توافق امل�شروع مع �أولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
 - 6القواعد وال�شروط التي تكفل �ضمان م�ستوى اخلدمة  ,والإنتاج .
 - 7اجلوانب القانونية  ,واملالية للم�شروع .
املــادة ( ) 4
يجب على الهيئة  ,وبالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  ,القيام مبراجعة فكرة م�شروع ال�شراكة ,
و إ�ع ــداد تقري ــر ب�ش�أنهـ ــا م�شفوعـ ــا بالتو�صي ــة  ,ورفع ــه �إل ــى املجلــ�س للبت بقبول الفكرة ,
�أو رف�ضها بقرار م�سبب .
املــادة ( ) 5
يجوز رف�ض فكرة م�شروع ال�شراكة فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا كانت ال تتنا�سب مع الأولويات واخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
� - 2إذا كانت منفذة م�سبقا � ,أو فـي قيد الدرا�سة من قبل الهيئة .
� - 3إذا كانت القيمة امل�ضافة التي �سيحققها م�شروع ال�شراكة غري جمدية .
� - 4إذا كانت الدرا�سة املبدئية غري مكتملة .
� - 5أي �أ�سباب �أخرى يراها املجل�س .
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املــادة ( ) 6
مينح �صاحب فكرة م�شروع ال�شراكة  -فـي حال قبولها  -مدة يتم التوافق عليها بني الهيئة
و�صاحب الفكرة لتقدمي درا�سة جدوى متكاملة مل�شروع ال�شراكة من النواحي االقت�صادية ,
واالجتماعية  ,والفنية  ,واملالية  ,والقانونية  ,والبيئية  ,على �أن تت�ضمن الدرا�سة  -بح�سب
الأحوال  -الآتي :
 - 1القواعد وال�شروط التي تكفل �ضمان م�ستوى الإنتاج واخلدمات  ,وجودة �أ�صول
م�شروع ال�شراكة .
 - 2اجلوانب الفنية والت�شغيلية مل�شروع ال�شراكة .
 - 3مدى قدرة م�شروع ال�شراكة على ا�سرتداد التكلفة  ,ون�سبة العائد الداخلي املتوقعة له .
 - 4التكلفة الإجمالية وفقا للمادة ( )7من هذه الالئحة .
 - 5م�صدر الإيرادات املتوقعة .
 - 6درا�سة وحتديد املخاطر وتوزيعها بني القطاعني العام واخلا�ص  ,وتقدير حجمها ,
وانعكا�سها املايل وال�صعوبات املتوقعة عند تنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 - 7خيارات تنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 - 8حتديد املنافع االقت�صادية املتوقعة من م�شروع ال�شراكة  ,مبا فـيها توفـري فر�ص
عمل  ,ورفع الإنتاجية وكفاءة اخلدمة .
 - 9مقتـ ــرح احل ــوافز والإعفاءات اجلمركية �أو ال�ضريبية �أو غريها الالزمة لنجاح
م�شروع ال�شراكة  ,وتكلفة تغطيتها من قبل احلكومة  ,والفرتات الزمنية ملنحها .
 - 10مرئيات ال�سوق واحتمالية م�شاركة القطاع اخلا�ص  ,ورغبته فـي تنفـيذ م�شروع
ال�شراكة .
 - 11نوع �شركة امل�شروع املقرتح تنفـيذها .
 - 12حتديد جدول زمني لطرح م�شروع ال�شراكة  ,وتنفـيذه .
 - 13م�صادر متويل م�شروع ال�شراكة .
 - 14ح�ساب التكلفة املقارنة .
� - 15أي جوانب �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 7
حتدد التكلفة الإجمالية ملقرتح م�شروع ال�شراك ــة وفق ــا لدرا�س ــة اجل ــدوى االقت�صاديـ ــة
اخلا�صة به  ,على �أن تت�ضمن العنا�صر الآتية :
 - 1قيمة الأ�صول التي تقدمها اجلهة املخت�صة .
 - 2النفقات املقدرة لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة  ,مبا فـي ذلك النفقات الر�أ�سمالية ,
وت�شمل تكلفة الإن�شاء والت�صميم والبناء والتمويل والتجهيز .
 - 3النفقات ال�سنوية املتوقعة لت�شغيل و�صيانة م�شروع ال�شراكة .
� - 4أي تكاليف �أخرى وفقا لطبيعة م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 8
فـي حالة موافقة املجل�س على قبول فكرة م�شروع ال�شراكة  ,يجوز للهيئة توقيع عقد مع
مقدمها بقبول فكرة م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 9
يكون ل�صاحب فكرة م�شروع ال�شراكة  -فـي حالة قبولها  -احلقوق الآتية :
 - 1ا�سرتداد تكاليف درا�سة اجلدوى وفق ما يحدده املجل�س .
 - 2الت�أهل للم�شاركة فـي مرحلة تقدمي العطاءات .
 - 3حق �إر�ساء م�شروع ال�شراكة عليه مبطابقة ال�سعر املقرتح مع �سعر العطاء الفائز
متى كان �سعر عطائه فـي حدود ( )%10ع�شرة فـي املائة من �سعر العطاء الفائز
�شريطة �أن يكون م�ؤهال فنيا .
 - 4الأف�ضلية فـي التقييم بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة .
 - 5احلق فـي امللكية الفكرية على فكرة م�شروع ال�شراكة وفقا للقوانني املعمول بها
فـي ال�سلطنة .
 - 6احلق فـي �سرية املعلومات الفنية واالقت�صادية واملالية اخلا�صة بفكرة م�شروع
ال�شراكة .
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املــادة ( ) 10
تقوم الهيئة بعد �إبرام عقد قبول فكرة م�شروع ال�شراكة باتخاذ �إجراءات الطرح والرت�سية
وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يكون لكل من الهيئة �أو اجلهة املخت�صة �أو اجلهات احلكومية الأخرى تقدمي مقرتح
مل�شروع �شراكة وفقا لأحكام القانون  ,وهذه الالئحة  ,واملتطلبات التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 12
تع ــد الهيئــة درا�ســة �أولي ــة لتحدي ــد م ــدى قابليــة مقتــرح م�شروع ال�شراكة  -امل�شار �إليه
فـي املادة ( )11من هذه الالئحة  -للتنفـيذ و�إي�ضاح بياناته ومكوناته  ,مبا فـي ذلك الت�أكد
من توافق م�شروع ال�شراكة مع �أولويات اخلطط الإمنائية واملالية للدولة  ,وو�ضع نتائج
الدرا�سة الأولية والتو�صيات ب�ش�أنها  ,ومن ثم رفع تقرير بذلك �إلى املجل�س  ,وعلى املجل�س
البت فـي قبول �أو رف�ض مقرتح م�شروع ال�شراكة  ,على �أن تتولى الهيئة �إخطار مقدم
املقرتح بالقرار �سواء بالرف�ض �أو القبول .
املــادة ( ) 13
تتولى الهيئة  -فـي حالة املوافقة على مقرتح م�شروع ال�شراكة  , -وبالتن�سيق مع اجلهة
املخت�صة � ,أو اجلهة احلكومية � ,إعداد درا�سة جدوى متكاملة وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة .
الف�صـــل الثالــث
�إجــراءات التعاقــد مــع اال�ست�شاريــني
املــادة ( ) 14
يكون التعاقد مع اال�ست�شاري عن طريق مناق�صة عامة �أو حمدودة وفقا لطبيعة م�شروع ال�شراكة .
ويجوز فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة  ,وال حتتمل اتباع �إجراءات املناق�صة
العام ــة �أو املح ــدودة �أن يكـ ــون التعاقـ ــد بطريـ ــق الإ�سنـ ــاد املبا�ش ــر  ,وذلك بعــد احل�صول
على موافقة املجل�س .
وتخ�ضع كل من املناق�صة العامة واملناق�صة املحدودة ملبادئ العالنية وتكاف�ؤ الفر�ص
وامل�ساواة وحرية التناف�س .
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املــادة ( ) 15
تعد الهيئة �سجال تقيد فـيه �أ�سماء وبيانات اال�ست�شاريني الراغبني فـي التعاقد مع الهيئة ,
وتدعو �إلى القيد فـيه مبوجب �إعالن ملن تتوافر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية  ,وح�سن
ال�سمعة  ,واخلربة العاملية فـي جمال عقود ال�شراكة بح�سب تخ�ص�صهم  ,على �أن يت�ضمن
الإعالن ال�شروط الواجب توافرها للقيد .
املــادة ( ) 16
يكون الإعالن عن املناق�صة العامة الختيار اال�ست�شاري  ,من خــالل الن�ش ــر فـ ــي املوق ــع
الإلكرتوين للهيئة  ,و�أي و�سيلة �أخرى حتددها .
وتك ــون الدع ــوة �إل ــى املناق�ص ــة املح ــدودة الختيار اال�ست�شاري  ,لعدد ال يقل عن ( )2اثنني
من اال�ست�شاريني املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15من هذه الالئحة ,
وذلك مبوجب خطابات ر�سمية � ,أو �أي و�سيلة �أخرى حتددها الهيئة  ,على �أن تت�ضمن
الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�ضمينها فـي الإعالن عن املناق�صة العامة .
املــادة ( ) 17
يكون طرح مناق�صة اختيار اال�ست�شاريني على �أ�س�س فنية مف�صلة  ,ومنا�سبة لطبيعة
التعاقد  ,ويجوز �أن تت�ضمن �إجراءات الطرح حتديد مواعيد لتلقي ا�ستف�سارات املتناف�سني ,
والرد عليها من قبل الهيئة  ,على �أن يتاح الرد على اال�ستف�سارات جلميع املتناف�سني ,
وللهيئة �أن تدعو املتناف�سني �إلى عقد لقاءات .
املــادة ( ) 18
تع ـ ــد كرا�س ــة �ش ــروط وموا�صفـ ــات اختيــار اال�ست�شاري ــني باللغـ ــة العربيـة � ,أو الإجنليزيــة ,
�أو بكلتيهمــا  ,ويجــب �أن حتــدد ف ــي كرا�ســة ال�شروط واملوا�صفات اللغة التي يتعني على اال�ست�شاري
تقدمي عر�ضه وكافة مرفقاته بها  ,على �أن تت�ضمن الكرا�سة على وجه اخل�صو�ص البيانات الآتية :
 - 1التعليمات ملقدمي العطاءات .
 - 2القطاع الذي يندرج �ضمنه م�شروع ال�شراكة .
 - 3التزامــات ونطــاق عم ــل اال�ست�شاريني منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة �أعماله
فـي م�شروع ال�شراكة .
 - 4حتديد متطلبات العر�ض الفني واملايل .
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� - 5آلية تقييم العطاءات .
� - 6إجراءات الطرح .
 - 7مواعيد تلقي اال�ستف�سارات والرد عليها .
 - 8مواعيد تلقي العطاءات  ,والبت فـيها .
املــادة ( ) 19
تقدم العطاءات فـي املناق�صات العامة واملحدودة الختيار اال�ست�شاري �إلى الهيئة  ,التي تتولى
رفع تقرير بنتائج �أعمالها �إلى املجل�س للبت فـيها .
املــادة ( ) 20
يتم تلقي العطاءات فـي املكان واملوعد املحددين فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وطبقا
للإجراءات املبينة فـيها  ,ويراعى تقدمي العطاءات فـي مظروفـني مغلقني � ,أحدهما
للعر�ض الفني  ,والآخر للعر�ض املايل .
املــادة ( ) 21
تعترب العطاءات املقدمة من اال�ست�شاريني �سارية وملزمة لأ�صحابها طوال مدة �سريان
العطاءات املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,ويجوز للهيئة  -قبل موعد فتح
مظاريف العطاءات املالية � -أن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �سريان عطاءاتهم
ملدة حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 22
تتولى الهيئة تقييم العرو�ض الفنية  ,وحتديد املقبول فنيا منها  ,و�إذا ر�أت الهيئة ا�ستبعاد
عطاء �أو �أكرث فـيجب �أن يكون قرارها م�سببا .
وفـي جميع الأحوال يتم �إخطار مقدمي العطاءات بنتيجة التقييم الفني  ,وفقا للطريقة
التي تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 23
تتم الرت�سية على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني العطاءات من
جميع النواحي الفنية واملالية  ,ويجب على الهيئة �إخطار �صاحب العطاء الفائز خالل
( )30ثالثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �صدور قرار الرت�سية .
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الف�صــل الرابــع
�إجـراءات طـرح وتقييـم م�شـروع ال�شراكـة
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة ا�ستطالع مدى رغبة القطاع اخلا�ص فـي امل�شاركة فـي تنفـيذ م�شروع ال�شراكة
قبل اتخاذ �إجراءات طرحه  ,من خالل الدعوة لتقدمي طلب �إبداء رغبة فـي تنفـيذ م�شروع
ال�شراكة  ,وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ,و�أي و�سيلة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 25
يجب على الهيئة الت�أكد من قدرات ال�شريك  ,واملتعاقدين الرئي�سيني معه لتنفـيذ الأعمال
املتعلقة مب�شروع ال�شراكة  ,وذلك من خالل �إجراءات الت�أهيل امل�سبق  ,املتمثلة فـي الآتي :
� - 1إعداد امل�ستندات الالزمة للت�أهيل امل�سبق  ,وو�ضع معايريه و�شروطه .
 - 2فح�ص طلبات الت�أهيل امل�سبق  ,والت�أكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
 - 3تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق  ,وحتديد املطابق منها ملعايري الت�أهيل املو�ضوعة ,
وا�ستبعاد غري املطابق .
 - 4الرد على ا�ستف�سارات طالبي الت�أهيل امل�سبق .
وال يجوز �إجراء �أي تغيري على املتعاقدين الرئي�سيني مع ال�شريك � ,إال بعد موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 26
تقوم الهيئة بالإعالن عن الدعوة للت�أهيل امل�سبق فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة � ,أو �أي و�سيلة
�أخ ــرى وفق ــا لأهمي ــة وطبيع ــة م�شــروع ال�شراكة  ,على �أن يت�ضمن الإعالن  -على وجه
اخل�صو�ص  -الآتي :
 - 1بيان اجلهة املخت�صة مب�شروع ال�شراكة .
 - 2موجزا عن م�شروع ال�شراكة  ,و�أهدافه .
 - 3اخلربات املطلوبة للت�أهيل .
 - 4نوع التعاقد  ,ومدته .
 - 5املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات احل�صول على وثائق الت�أهيل  ,ومكان تقدميها ,
والعن ــوان الربي ــدي �أو الإلكرتون ــي بح�س ــب الأحوال  ,على �أال تتجاوز مدة تقدمي
طلبات الت�أهيل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر الإعالن .
 - 6امليعاد النهائي لتقدمي وثائق الت�أهيل  ,حمددا بالتاريخ وال�ساعة .
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املــادة ( ) 27
يجوز للراغبني فـي املناف�سة على تنفـيذ م�شروع ال�شراكة �أن يتقدموا ملرحلة الت�أهيل امل�سبق
فـي �صورة �شريك منفرد � ,أو فـي �صورة حتالف مكون من �أكرث من �شريك .
وفـي حالة تقدمي طلب الت�أهيل من حتالف  ,فـيجب حتديد املمثل القانوين لهذا التحالف
بحيث يتولى متثيلهم فـي �إجراءات الت�أهيل امل�سبق  ,وال يج ــوز لأي ع�ض ــو م ــن �أع�ض ــاء
التحالف �أن يطلب الت�أهيل من خالل حتالف �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة
من الهيئة  ,كما ال يجوز �إجراء تغيري فـي �أع�ضاء التحالف � ,إال بعد موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 28
يتم تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق وفقا ملا ت�ضمنته وثائق الت�أهيل من معايري و�شروط ,
بناء على املعايري الآتية :
 - 1الأعم ــال ال�سابق ــة لل�شريــك طالــب الت�أهيل فـي �إدارة وتنفـيذ وت�شغيل م�شروعات
ال�شراكة .
 - 2خربات ال�شريك املماثلة من حيث احلجم والنوع مل�شروعات ال�شراكة .
 - 3قدرة ال�شريك طالب الت�أهيل على توفـري امل�ستلزمات الفنية والإدارية بهدف �إعداد
الت�صاميم الالزمة مل�شروع ال�شراكة عند طرحه .
 - 4املالءة املالية لل�شريك طالب الت�أهيل وقدرته على تدبري التمويل .
 - 5م�ؤهالت وقدرات املتعاقدين الرئي�سيني معه لتنفـيذ الأعمال املتعلقة مب�شروع ال�شراكة .
� - 6أي معايري �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 29
مع مراعاة ن�ص املادة ( )28من هذه الالئحة  ,يتعني عند تقييم طلبات الت�أهيل امل�سبق
املقدمــة م ــن قب ــل حتالــف  ,النظــر فـي م�ؤهالت وقدرات كل ع�ضو من �أع�ضاء التحالف
وما �إذا كانوا جمتمعني ي�ستوفون معايري ومتطلبات الت�أهيل من عدمه  ,ويتم درا�سة طلب
الت�أهيل بح�سب دور كل ع�ضو من �أع�ضاء التحالف وفقا ملا هو مقرتح �أن يتواله من مهام
من حيث الت�صميم � ,أو البناء � ,أو التجهيز � ,أو الت�شغيل � ,أو التطوير � ,أو ال�صيانة � ,أو الت�أهيل ,
�أو التمويل .
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املــادة ( ) 30
يجوز للهيئة �أن تطلب من ال�شريك طالب الت�أهيل امل�سبق الإي�ضاحات وامل�ستندات الإ�ضافـية
التي تراها الزمة لدرا�سة طلبات الت�أهيل املقدمة من طالبي الت�أهيل  ,على �أن يت�ضمن
طلب الهيئة حتديد موعد نهائي للرد عليه  ,كما يجوز للهيئة ا�ستدعاء ممثل ال�شريك
طالب الت�أهيل �أو التحالف  ،لعر�ض طلبه �أو تقدمي ما تطلبه الهيئة من �إي�ضاحات .
املــادة ( ) 31
ترفع الهيئة تو�صياتها ب�ش�أن ال�شركاء امل�ؤهلني  ,وامل�ستبعدين �إلى املجل�س العتمادها ,
وتخطر طالبي الت�أهيل امل�سبق بقائمة ال�شركاء امل�ؤهلني ب�أي و�سيلة تراها منا�سبة  ,ويجوز
لطالبي الت�أهيل امل�ستبعدين التظلم من قرار املجل�س وفقا للمادة ( )79من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 32
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة بالتن�سيق مع
اجلهة املخت�صة باللغة العربية � ,أو الإجنليزية � ,أو بكلتيهما  ,وحتديد ثمنها  ,على �أن يحدد
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اللغة التي يتعني على مقدمي العطاءات تقدمي العطاءات
وامل�ستندات بها  ,واللغة املعول عليها وذلك فـي حال التعار�ض بينها وبني اللغة الأخرى ,
وذلك فـي حال تعدد اللغات املقدم بها العطاءات .
وفـي جميع الأحوال ترفع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلى املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 33
مع مراعاة حكم املادة ( )9من القانون  ,يجب �أن تت�ضمن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الآتي :
 - 1التعليمات ملقدمي العطاءات .
 - 2بيان اال�شرتاطات املالية � ,أو القانونية � ,أو االقت�صادية � ,أو البيئية .
 - 3متطلبات حتديد اجلدول الزمني لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة مت�ضمنا املدة املقرتحة
للبناء  ,ومدة عقد ال�شراكة .
 - 4البيان ــات املطلوب ــة فـي حتديد هيكلية �شركة امل�شروع  ,وامل�ساهمني فـيها  ,ون�سب
م�ساهمتهم .
 - 5امل�ستندات املطلوبة فـي حتديد اجلوانب الفنية مل�شروع ال�شراكة مبا فـي ذلك درا�سات
التقييم الأويل .
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 - 6م�ضمون التحليل االقت�صادي واملايل وبيان اجلوانب االقت�صادية واملالية مل�شروع
ال�شراكة  ,مبا فـي ذلك معايري التقييم الأويل لل�سوق واحلاجة �إلى الدعم احلكومي .
 - 7حتدي ــد امل ــوارد الب�شرية املطلوب ــة  ,وامل�س�ؤولني الرئي�سيني و�أدوارهم وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات ال�صلة مب�شروع ال�شراكة .
 - 8م�شروع عقد ال�شراكة مت�ضمنا الآتي :
أ�  -ال�شروط والأحكام الأ�سا�سية التي �سيت�ضمنها عقد ال�شراكة .
ب  -حتديد �أ�س�س املفا�ضلة بني العطاءات .
ج  -متطلبات الت�أمني وطرق ح�سابه .
د  -بيان ما �إذا كان م�شروع ال�شراكة مطروحا باعتباره فكرة م�شروع �شراكة .
� - 9أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 34
تتولى الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة توجيه دعوة �إلى ال�شريك امل�ؤهل  ,ل�شراء كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات وت�سديد ثمنها  ,وت�سلم الهيئة ال�شريك امل�ؤهل �إي�صاال معتمدا
وخمتوما بخامتها يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة  ,والتوقيع على اتفاقية �ضمان ال�سرية .
وال تقبل العطاءات �إال من ال�شريك امل�ؤهل الذي قام ب�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ,
و�سدد ثمنها  ,ومت تقدمي عطائه فـي املوعد املحدد .
املــادة ( ) 35
حتدد مدة ( )30ثالثني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات  ,وذلك من تاريخ توجيه الدعوة
�إلى ال�شركاء امل�ؤهلني ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وللهيئة تق�صري هذه املدة بناء
على طلب اجلهة املخت�صة  ,ب�شرط �أال تقل عن ( )15خم�سة ع�شر يوما .
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �أن ت�ضمن كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات موعدا
لتلقي اال�ستف�سارات من ال�شركاء امل�ؤهلني  ,والرد عليها  ,على �أن تتاح هذه اال�ستف�سارات
والرد عليها جلميع ال�شركاء امل�ؤهلني .
ويجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة قبل موعد تقديــم العط ــاءات  ,توجي ــه دع ــوة
�إلى ال�شركاء امل�ؤهلني لعقد لقاءات ملناق�شة ا�ستف�ساراتهم حول م�شروع ال�شراكة .
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املــادة ( ) 37
يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �إجراء تعديالت على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات
قبل انتهاء موعد تقدمي العطاءات � ,شريطة �إتاحة مدة زمنية كافـية لل�شركاء امل�ؤهلني
لأخذ تلك التعديالت فـي االعتبار لتعديل عطاءاتهم .
وت�صدر تلك التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت اجلهة املخت�صة  ,على �أن يتم دعوة
ال�شركاء امل�ؤهلني الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلى ت�سلم ملحق
التعديالت بدون مقابل .
املــادة ( ) 38
يقوم ال�شريك امل�ؤهل ب�إعداد ن�سخة �أ�صلية واحدة لكل م ــن العر�ضـ ــني  :الفن ــي واملال ــي ,
والتوقيع عليهما  ,وختمهما  ,وتقدمي العــدد املح ــدد فـي كرا�س ــة ال�شـ ــروط واملوا�صف ــات
من الن�سخ امل�صورة للعر�ضني  :الفني واملايل .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن مظروف العر�ض الفني الت�أمني امل�ؤقت املحدد بكرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,وكافة امل�ستندات الفنية املطلوبة املو�ضحة للموا�صفات التف�صيلية الالزمة
لتحقيق م�ستوى اخلدمة � ,أو املنتج النهائي مل�شروع ال�شراكة .
ويكون الت�أمني امل�ؤقت على �شكل خطاب �ضمان بنكي خال من �أي قيد � ,أو �شرط  ,وغري
قابل للإلغاء  ,و�صادر من مقدم العطاء ل�صالح اجلهة املخت�صة من �أحد امل�صارف العمانية � ,أو
من فرع مل�صرف �أجنبي م�سجل لدى البنك املركزي العماين  ,على �أال تقل مدة �سريان هذا
اخلطاب عن ( )90ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء � ,أو �أي تعديل له .
املــادة ( ) 40
يجب على مقدم العطاء �أن ي�ضع العر�ضني  :الفني واملايل فـي مظروفـني مغلقني بطريقة
حمكمة  ,و�أن يو�ضع على كل منهما ا�سم مقدم العطاء  ,واجلهة املخت�صة املقدم لها  ,وبيانات
م�شروع ال�شراكة  ,ونوع املظروف والن�سخة املقدمة  ,على �أن ت�سلم العطاءات بالطريقة
التي حتددها الهيئة  ,فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات فـي كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,وعلى الهيئة ترقيم العطاءات املقدمة لها  ,وت�سليم مقدم العطاء �إي�صاال
يفـيد تقدمه بعطائه .
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املــادة ( ) 41
يجوز ملقدم العطاء خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ فتح املظاريف التقدم بطلب ت�صحيح ,
�أي خط�أ مطبعي �أو ح�سابي فـي عطائه .
املــادة ( ) 42
تعترب العطاءات املقدمة من ال�شركاء امل�ؤهلني �سارية وملزمة لأ�صحابها طوال املدة املحددة
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,ويجوز للهيئة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات املالية
�أن تطلب فـي الوقت املنا�سب من مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 43
يحق جلميع مقدمي العطاءات مل�شروع ال�شراكة �أو من ميثلهم قانونا ح�ضور �إجراءات
فتح املظاريف فـي املوعد والتاريخ املحددين  ,ويتم الإعالن عن الأ�سعار ونتائج الفتح �أمام
جميع مقدمي العطاءات  ,وااللتزام بعدم قبول �أو فتح �أي عطاء فـي غري املوعد املحدد لذلك .
املــادة ( ) 44
يجوز للهيئة دمج مرحلة الت�أهيل امل�سبق ومرحلة تقدمي العطاءات فـي احلاالت التي تتطلبها
طبيعة م�شروع ال�شراكة .
ويجب �أن تتوافر فـي ال�شريك �شروط الت�أهيل امل�سبق ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل ,
و�أن يقدم م�ستندات الت�أهيل فـي ظرف م�ستقل عن املظاريف التي حتتوي على العر�ضني
الفني واملايل .
ويتعني فتح مظاريف الت�أهيل  ,و�إعداد قائمة بال�شركاء امل�ؤهلني  ,قبل فتح املظاريف الفنية واملالية .
املــادة ( ) 45
تفتح املظاريف بالتتابع  ,وتبد�أ الهيئة مبراجعة العرو�ض الفنية قبل النظر فـي العرو�ض
املالية  ,ويتم تقييمها وفقا للمعايري والأ�س�س املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 46
ترفع الهيئة تقريرا عن نتائج تقييم العرو�ض الفنية م�شفوعا بتو�صياتها �إلى املجل�س ،
للنظر فـي اعتماده  ,وتقوم الهيئة ب�إخطار مقدمي العطاءات املقبولة عرو�ضهم الفنية ,
والذين مت ا�ستبعادهم  ,ويجوز للم�ستبعدين التظلم لدى جلنة التظلمات فـي الهيئة وفقا
حلكم املادة ( )79من هذه الالئحة  ,وترفع تقريرا بذلك �إلى املجل�س .
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املــادة ( ) 47
يتم فتح املظاريف املالية ملقدمي العطاءات املقبولة عرو�ضهم فنيا  ,ويتم تقييمها وفقا للمعايري
املحددة فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
الف�صـــل اخلامــ�س
�إجــراءات الرت�سيــة والتعاقــد
املــادة ( ) 48
تعد الهيئة تقريرا بنتائج تقييم العرو�ض الفنية واملالية فـي �ضوء ما انتهت �إليه  ,مت�ضمنا
تو�صيتها بتحديد �صاحب العطاء الفائز  ,و�أ�صحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب
من حيث �أف�ضلية العطاءات املقدمة  ,وترفعه �إلى املجل�س .
ويحدد املجل�س �صاحب العطاء الفائز باعتباره مقدم �أف�ضل عطاء وفقا لل�شروط املرجعية
التي طرح على �أ�سا�سها م�شروع ال�شراكة  ,وتقوم الهيئة ب�إخطار �صاحب العطاء الفائز
كتابة  ,و�سائر مقدمي العطاءات التي تليه ترتيبا  ,واجلهة املخت�صة مب�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 49
حتتفظ الهيئة بت�أمني العطاء املقدم من �صاحب العطاء الفائز  ,ومقدم العطاء الذي
يليه ترتيبا  ,ويجوز لها رد قيمة الت�أمني امل�ؤقت لأ�صحاب العطاءات الآخرين ما مل ترى
�إبقاءه ــم حل ــني اعتم ــاد �صاح ــب العط ــاء الفائز � ,أو انق�ضاء مـدة الت�أمـني امل�ؤقــت املقدمـة ,
�أو رف�ضه ـ ــم جتدي ــد ت�أم ــني عطاءاتهـ ــم � ,أو متديده ــا وفق ـ ــا لل�شـ ــروط املن�ص ـ ــو�ص عليهـ ــا
فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
املــادة ( ) 50
توجه الهيئة دعوة �إلى �صاحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ش�أن عطائه وحتفظاته على كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات �أو وثائق التعاقد  ,وحتدد الهيئة فـي دعوتها املدة الزمنية املحددة
للتفاو�ض .
املــادة ( ) 51
يجوز للهيئة اال�ستعانة مبن حتتاج �إليه من اخلرباء واملتخ�ص�صني عند التفاو�ض مع
�صاحب العطاء الفائز  ,ويحظر �أن تتناول هذه املفاو�ضات �أي �شروط تعاقدية اعتربتها
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة مب�شروع ال�شراكة �أنها غري قابلة للتفاو�ض  ,كما
يحظر �إجراء �أي تعديل فـي ال�شروط الفنية واملالية التي مت تقييم العطاء على �أ�سا�سها .
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املــادة ( ) 52
�إذا تعذر الو�صول من خالل املفاو�ضات �إلى اتفاق نهائي مع �صاحب العطاء الفائز  ,تقوم
الهيئة بدعوة مقدم �أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لرتتيبهم �إلى التفاو�ض معهم
بغر�ض االتفاق نهائيا مع �أحدهم على �شروط التعاقد  ,وال يجوز للهيئة �إعادة التفاو�ض
مع مقدم �أي عر�ض �سبق �إنهاء التفاو�ض معه .
ويجوز للهيئة بعد موافقة املجل�س �إلغاء �إجراءات الطرح � ,أو �إعادة طرح م�شروع ال�شراكة
من جديد .
املــادة ( ) 53
فـي حالة ت�ساوي عطاءين بحيث ميثل كل منهما �أف�ضل العرو�ض املقدمة وفقا ل�شروط
املناف�سة  ,يرجح العطاء الذي ت�ضمن عر�ضا ماليا �أف�ضل فـي الأحوال التي يكون فـيها
للعر�ض املايل وزن فـي معادلة تر�سية م�شروع ال�شراكة .
املــادة ( ) 54
يجوز بناء على تو�صية الهيئة وبعد موافقة املجل�س الطلب من �صاحبي العطاءين
املت�ساويني تقدمي عر�ضني ماليني جديدين فـي حدود العر�ض الذي تقدم به كل منهما
مبظاريف جديدة  ,وتخ�ص�ص جل�سة علنية لفتحهما  ,ويدعى �إليها مقدما العر�ضني ,
حيث تتلى قيمة كل منهما ب�صوت م�سموع  ,وذلك دون الإخالل بح ــق الهيئ ــة فـ ــي �إلغاء
�إجراءات الطرح �أو �إعادة طرحها دون �أدنى م�س�ؤولية  ,بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 55
يجوز قبول العطاء الوحيد � ,أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة املقارنة  ,بقرار من املجل�س
بناء على تو�صية الهيئة � ,إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة بعدم �إعادة �إجراءات طرح م�شروع ال�شراكة � ,أو ال تكون
ثمة فائدة من �إعادتها .
� - 2أن يكون العطاء مقبوال فنيا ومطابقا لل�شروط واملوا�صفات .
� - 3إذا كانت قيمة العطاء ال تتجاوز ن�سبة ( )%20ع�شرين فـي املائة من التكلفة املقارنة .
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املــادة ( ) 56
تتم تر�سية م�شروع ال�شراكة على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة بني
العطاءات من جميع النواحي الفنية واملالية وفق املعايري املحددة فـي كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات  ,مع الأخذ فـي االعتبار جميع العنا�صر امل�ؤثرة فـي حتديد القيمة املالية
املقارنة للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�شروع ال�شراكة و�أهميته .
املــادة ( ) 57
يجب �إخطار �صاحب العطاء الفائز كتابيا  ,بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�س .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
ال�ضمانـــات
املــادة ( ) 58
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت وفق ما تطلبه كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ,
وال يلتفت �إلى العطاءات غري امل�صحوبة بالت�أمني امل�ؤقت  ,و�إذا كان الت�أمني حمدد املدة ,
فـيجب �أال تقل مدة �سريانه عن املدة املحددة ل�سريان العطاء .
املــادة ( ) 59
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء � ,أو قبل ذلك �إذا متت الرت�سية على �أحد املتقدمني � ,أو �إلغاء �إجراءات الطرح  ,ويرد
الت�أمني امل�ؤقت �إلى مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ  ,على �أنه فـي حالة
�سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت
املقدم منه حقا للهيئة دون حاجة �إلى �إخطاره .
املــادة ( ) 60
يجب على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم �ضمان ح�سن التنفـيذ بالقيمة واملدة املحددة فـي
كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات  ,وتبد�أ مدة �سريان �ضمان ح�سن التنفـيذ من وقت �إ�صداره ,
�إلى انتهاء عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 61
يحق للجهة املخت�صة م�صادرة �ضمان ح�سن التنفـيذ دون الرجوع �إلى املتعاقد معه فـي حالة
�إخالله بتنفـيذ التزاماته كليا �أو جزئيا ح�سب العقد املربم معه .
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املــادة ( ) 62
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ فـي املدة املحددة �أو رف�ض
�إمتام التعاقد  ,يجوز للهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -مبوجب �إخطار كتابي � -إلغاء الرت�سية
وم�صادرة الت�أمني امل�ؤقت دون الإخالل بحقها فـي املطالبة بالتعوي�ض .
الف�صــل ال�سابـــع
احلـــوار التناف�ســـي
املــادة ( ) 63
يجوز بالن�سبة مل�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة تقدمي عرو�ض فنية ومالية
مبدئية غري ملزمة حتوي العنا�صر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية  ,على �أن يعقب ذلك
�إجراء حوار تناف�سي مع ال�شركاء امل�ؤهلني  ,ثم يلي ذلك تقدمي العطاءات النهائية التي يتم
على �أ�سا�سها التقييم النهائي .
املــادة ( ) 64
يجب على الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة �إجراء حوار تناف�سي مع ال�شركاء امل�ؤهلني
فـي م�شروعات ال�شراكة ذات الطبيعة اخلا�صة الذين تقدموا بعرو�ضهم املبدئية  ,كل على
حدة فـي �إطار من امل�ساواة بينهم  ،بغر�ض احل�صول على �إي�ضاحات ب�ش�أن العنا�صر الفنية
واملالية الواردة فـي هذه العرو�ض  ,ويجب علــى الهيئــة االلت ــزام الت ــام بعــدم �إف�شــاء �سريــة
ما يدور خالل هذا احلوار من مناق�شات �أو ما يبدى من معلومات �أو بيانات .
املــادة ( ) 65
يجب على الهيئة مراجعة موا�صفات م�شروع ال�شراكة ذو الطبيعة اخلا�صة  ,ومعايري
وم�ؤ�شرات الأداء املقرتحة وترتيبات التمويل وال�شروط التعاقدية وغري ذلك من الأمور
التي مت �إجراء حوار تناف�سي ب�ش�أنها  ,بهدف حتديد ما يتفق منها مع امل�صلحة العامة ,
وذلك متهيدا لإدخال التعديالت املنا�سبة على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات النهائية .
املــادة ( ) 66
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات النهائية  ,وذلك لطرحها فـي املرحلة
النهائية بذات الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
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الف�صـــل الثامـــن
�شركــة امل�شــروع
املــادة ( ) 67
يجب على �صاحب العطاء الفائز مب�شروع ال�شراكة ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع  ,وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن تتخذ �شكل �شركة م�ساهمة وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية .
� - 2أن يكون غر�ضها الوحيد تنفـيذ م�شروع ال�شراكة حمل التعاقد وفقا لل�ضوابط
وال�ش ــروط والأحك ــام ال ــواردة فـي القان ــون وه ــذه الالئح ــة وكرا�س ــة ال�شــروط
واملوا�صفات .
� - 3أال يتعار�ض عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي مع �أحكام عقد ال�شراكة املربم معها ,
واالتفاقات امللحقة به .
� - 4أال تقل مدة �شركة امل�شروع عن املدة الالزمة لتنفـيذ عقــد ال�شراكــة  ,وذلك على
النحو املبني فـي كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات .
� - 5أال تخل ن�سب امل�ساهمـني ف ــي �شرك ــة امل�ش ــروع ب�أي م ــن �ش ــروط الت�أهي ــل امل�سب ــق
�أو �شروط عقد ال�شراكة .
املــادة ( ) 68
مع عدم الإخالل بالبنود ( , 2و , 3و , 4و )5من املادة ( )67من هذه الالئحة  ,يجوز
ل�صاحب العطاء الفائز �أن يتخذ �شكل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية فـي ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع
فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1عدم وجود حاجة للتمويل عن طريق االقرتا�ض .
 - 2حمدودية نطاق اخلدمات املقدمة ل�شركة امل�شروع من حيث حجم اخلدمات ,
وطبيعتها ومدة تقدميها .
� - 3أي حاالت �أخرى تقدرها الهيئة .
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املــادة ( ) 69
يتم ح�ساب املقابل الذي حت�صل عليه �شركة امل�شروع مبراعاة املعايري وال�شروط الآتية :
 - 1توافق اخلدمات مع معايري الأداء املتفق عليها فـي عقد ال�شراكة .
 - 2ا�ستخدام اخلدمة �أو البنية الأ�سا�سية التي يوفرها م�شروع ال�شراكة .
 - 3ا�ستكمال املراحل املحددة املتفق عليها فـي التنفـيذ �أو الت�شغيل �أو البنية الأ�سا�سية ,
مع مراعاة االتفاق على اجلدول الزمني املعتمد لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة .
 -4حتقيق عائد داخلي على النحو املن�صو�ص عليه فـي العطاء .
املــادة ( ) 70
تلتزم �شركة امل�شروع مبوافاة اجلهة املخت�صة  ,بالآتي :
 - 1ن�سخة من وثيقة ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع  ,و�أي تعديالت تطر أ� عليها .
 - 2ما يفـيد ت�سجيل �شركة امل�شروع فـي ال�سجل التجاري .
 - 3ن�سخ ــة م ــن م�شروعات العقود املزمع �إبرامها مع املتعاقدين الرئي�سني لتنفـيذ
الأعمال واخلدمات حمل عقد ال�شراكة .
ويجوز للجهة املخت�صة  -بعد التن�سيق مع الهيئة � -أن تطلب من �شركة امل�شروع �إعادة
النظر فـي �أي من بنود م�شروعات العقود املزمع �إبرامها لتنفـيذ م�شروع ال�شراكة والتي
ال تتفق مع �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو تخالف عقد ال�شراكة �أو ال تتفق مع �أهداف
�إبرامه  ,وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطارها كتابيا بذلك .
املــادة ( ) 71
يجوز للجهة املخت�صة االعرتا�ض على �إبرام �أي من م�سودات العقود الرئي�سة لتنفـيذ عقد
ال�شراكة � ,إذا ثبت لها الآتي :
� - 1سبق �إ�شهار �إفال�س �أحد املتعاقدين الرئي�سني � ,أو �سبق خ�ضوعه لإجراءات الت�صفـية .
 - 2احلكم نهائيا على �أحد املتعاقدين الرئي�سني �أو على من ميثله قانونا بالن�سبة
للأ�شخا�ص االعتبارية فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
� - 3شطب �أحد املتعاقدين الرئي�سني من �سجالت املوردين �أو املقاولني باجلهة املخت�صة .
� - 4أي اعتبارات �أخرى تقت�ضيها امل�صلحة العامة .
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املــادة ( ) 72
يجوز ل�شركة امل�شروع رهن الأر�ض املقام عليها م�شروع ال�شراكة  ,واملن�ش�آت  ,والأجهزة ,
والأدوات  ,وغريها مما يكون م�ستخدما فـي ت�شغيل م�شروع ال�شراكة لغر�ض متويل امل�شروع ,
ويجوز الرهن لغري �أغرا�ض التمويل �شريطة احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .
املــادة ( ) 73
يجوز �إعادة طرح م�شروعات ال�شراكة التي �آلت �إلى الدولة وفق �أحكام القانون  ,وبذات
�إجراءات الطرح والتقييم والرت�سية الواردة فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 74
فـي حالة عدم قدرة �شركة امل�شروع على �أداء التزاماتها التعاقدية وفقا لل�شروط املتفق
عليها فـي عقد ال�شراكة  ,يجب التقدم بطلب �إلى الهيئة لو�ضع م�شروع ال�شراكة حتت �إدارة
جهة �أخرى معينة ب�إ�شراف اجلهة املخت�صة  ,بالتن�سيق مع جهة التمويل  ,وعلى �أن يكون
العقد با�سم وحل�ساب �شركة امل�شروع دون الإخالل بالتزام �شركة امل�شروع بتعوي�ض اجلهة
املخت�صة عن الأ�ضرار الناجمة عن �أي �إخالل بعقد ال�شراكة  ,وتتحمل �شركة امل�شروع
البديلة التي تتولى الإدارة تعوي�ض الأ�ضرار الناجتة عن اخلط�أ فـي �إدارته  ,وتنتهي الإدارة
مبجرد زوال �أ�سباب تعرث م�شروع ال�شراكة � ,أو �إذا متت ت�صفـيته .
املــادة ( ) 75
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة  -قبل انتهاء مدة عقد ال�شراكة  -بتقييم م�شروع
ال�شراكة  ,ولها فـي �سبيل ذلك اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا  ,مبا فـي ذلك اجلهات اال�ست�شارية
املحلية �أو الأجنبية .
الف�صـــل التا�ســـع
الرقابــة والإ�شــراف
املــادة ( ) 76
يجب على �شركة امل�شروع �أن تقدم �إلى اجلهة املخت�صة تقريرا كل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل
وفـي �أثناء البناء وفـي الت�شغيل حول التقدم املحرز وحالة جميع الأعمال املتعلقة بتنفـيذ
عقد ال�شراكة  ,وعلى اجلهة املخت�صة �إبالغ الهيئة كل ( )3ثالثة �أ�شهر بالتقرير املتعلق
مب�شروع ال�شراكة .
-21-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1340

املــادة ( ) 77
يجوز للهيئة تقدمي امل�ساعدة والدعم للجهة املخت�صة بناء على طلبها فـي متابعة �إجراءات
الرقابة والإ�شراف  ,ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
 - 1تقدمي مقرتحات تطوير وحت�سني اخلطة التنفـيذية مل�شروع ال�شراكة .
 - 2دعم اجلهة املخت�صة فـي املتابعة امليدانية مل�ستوى اخلدمة  ,و�أداء �شركة امل�شروع .
 - 3الإ�شراف على حل املنازعات بني اجلهة املخت�صة و�شركة امل�شروع وفق الإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي عقد ال�شراكة .
 - 4دعم اجلهة املخت�صة للت�أكد من �سالمة �سري م�شروع ال�شراكة  ,و�أداء �شركة امل�شروع
اللتزاماتها .
املــادة ( ) 78
تلتزم الهيئة ب�إعداد تقرير �سنوي عن عقود ال�شراكة املربمة تطبيقا لأحكام القانون ,
وم�شاري ــع ال�شراكــة التـ ــي خطـ ــط لتنفـيذها ومل تنفذ مع بيان �أ�سباب عدم التنفـيذ ,
ومقرتحاتها فـ ــي هذا ال�ش�أن  ,وعلى �أن ي�شتمـل على جميع البيانات اخلا�صة باخلطط
املعتمدة واملتعلقة مب�شروعات ال�شراكة  ,وتقوم الهيئة برفع هذا التقرير �إلـ ــى املجل ــ�س
العتم ــاده  ,ثم رفعه �إلى جمل�س الوزراء .
الف�صـــل العا�شـــر
التظلمـــات
املــادة ( ) 79
يجوز لل�شريك �أو �شركة امل�شروع التظلم �إلى املجل�س ب�ش�أن �أي قرار �أو �إجراء يرتبط
بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد ال�شراكة  ,على �أن يقدم التظلم خالل (� )٦٠ستني يوما
من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء � ,أو من تاريخ �إخطارهم به  ,ويقدم التظلم
وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة  ,ويجب �أن يت�ضمن التظلم مو�ضوع التظلم  ,و�أ�سانيده ,
والطلبات  ,على �أن يرفق بالتظلم الأوراق وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
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املــادة ( ) 80
يكون نظر املجل�س �إلى التظلمات  ,وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يحدد رئي�س املجل�س مقررا �أو �أكرث من بني �أع�ضاء املجل�س يتولى درا�سة ما يحال
�إليه من تظلمات  ,و�إعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم .
 - 2تعر�ض م�سودة القرار على املجل�س  ,وتتم املداولة ب�ش�أنه فـي جل�سة �سرية بعد
االطالع على �أوراق التظلم  ,ويجب �إثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�ضر يوقع
من رئي�س املجل�س والأع�ضاء احلا�ضرين .
املــادة ( ) 81
يجب على املجل�س �أن ي�صدر قراره بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ,ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
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الهيئـة العامـة للتخ�صيـ�ص وال�شراكـة
قــــرار
رقـــــم 2020/5
بتحديد الر�سوم والأثمان التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة
ا�ستنادا �إلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٢٠١٩/٥1
و�إلى قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , ٢٠١٩ /٥٢
و�إلى املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2019/54ب�إن�شاء الهيئ ــة العام ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراكة ،
و�إ�صدار نظامها ,
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد الر�سوم التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
حتدد �أثمان امل�ستندات التي حت�صلها الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة  ،وفقا للملحق
رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق  17 :من يونيـــــــــو 2020م

د  .علـي بن م�سعــود بن علي ال�سنيــدي
رئي ــ�س جملـ ـ ــ�س �إدارة
الهيئــة العام ــة للتخ�صيــ�ص وال�شراك ــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1346

امللحـــق رقـــم ( ) 1
الر�ســــوم
م

البيـــان

حالة ا�ستحقاق الر�سم

الر�ســـم

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع
(% )0.75
التي تزيد على ( )150.000.000مائة
من قيمة عقد
وخم�سني مليون ريال عماين
ال�شراكة وبحد �أق�صى
�أو م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة
()3.000.000
ال�سنوية التي تزيد على ()5.000.000
ثالثة ماليني ريال عماين
خم�سة ماليني ريال عماين
الر�سم الذي
يلتزم ال�شريك
الفائز ب�سداده
1
مقابل ا�ستكمال
�إجراءات
التعاقد معه

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
ال تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
(% )1.25
مليون ريال عماين وال تزيد على
من قيمة عقد
( )150.000.000مائة وخم�سني مليون
ال�شراكة وبحد �أق�صى
ريال عماين �أو م�صاريف الت�شغيل
()1.500.000
وال�صيانة ال�سنوية التي ال تقل عن
مليون وخم�سمائة �ألف
( )500.000خم�سمائة �ألف ريال عماين
ريال عماين
وال تزيد على ( )5.000.000خم�سة
ماليني ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي تقل
(% )2
عن ( )20.000.000ع�شرين مليون ريال
من قيمة عقد ال�شراكة
عماين �أو م�صاريف الت�شغيل وال�صيانة
وبحد �أق�صى ()400.000
ال�سنوية التي تقل عن ()500.000
�أربعمائة �ألف ريال عماين
خم�سمائة �ألف ريال عماين
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امللحــق رقــم ( ) 2
ثمـــن امل�ستنــدات
�أوال  :ثمن امل�ستندات اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات
ثمن م�ستند
ثمن كرا�سة
ثمن كرا�سة
ت�أهيل
ال�شروط
ال�شروط
امل�ستثمرين
وموا�صفات
املتناف�سني اخلا�صة مب�شروع
م حالة اال�ستحقاق
اختيار
على م�شروع
التخ�صي�ص
اال�ست�شاريني
التخ�صي�ص بالريال العماين
بالريال العماين بالريال العماين
قيمة
اال�ستثمار
()250
املتوقع يزيد على
1
( )150.000.000مئتان وخم�سون
مائة وخم�سني
مليون ريال عماين
قيمة
اال�ستثمار املتوقع
ال يزيد على
2
()150.000.000
مائة وخم�سني
مليون ريال عماين

()150
مائة وخم�سون

()300
ثالثمائة

()150
مائة وخم�سون

()3000
ثالثة �آالف

()1500
�ألف وخم�سمائة
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تابــع  :امللحــق رقــم (  ) 2ثم ــن امل�ستنــدات
ثانيا :ثمن امل�ستندات اخلا�صة مب�شاريع ال�شراكة
م

حالة اال�ستحقاق

التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع
التي تزيد على ()150.000.000
مائة وخم�سني مليون ريال
 1عماين �أو م�صاريف الت�شغيل
وال�صيانة ال�سنوية التي تزيد على
( )5.000.000خم�سة ماليني
ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
ال تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
مليون ريال عماين وال تزيد على
( )150.000.000مائة وخم�سني
 2مليون ريال عماين �أو م�صاريف
الت�شغيل وال�صيانة ال�سنوية التي
ال تقل عن ( )500.000خم�سمائة
�ألف ريال عماين وال تزيد
على ( )5.000.000خم�سة ماليني
ريال عماين
التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع التي
تقل عن ( )20.000.000ع�شرين
 3مليون ريال عماين �أو م�صاريف
الت�شغيل وال�صيانة ال�سنوية التي
تقل عن ( )500.000خم�سمائة �ألف
ريال عماين

ثمن كرا�سة
ثمن كرا�سة
ال�شروط
ال�شروط
واملوا�صفات الختيار واملوا�صفات اخلا�صة
مب�شروع ال�شراكة
اال�ست�شاريني
بالريال العماين بالريال العماين
()250
مئتان وخم�سون

()3000
ثالثة �آالف

()150
مائة وخم�سون

()1500
�ألف وخم�سمائة

()100
مائة

()500
خم�سمائة

