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قــــرار
رقـــــم 2020/4
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص
ا�ستنادا �إلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/51
و�إلى املر�سـ ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2019/54ب�إن�شــاء الهيئــة العامــة للتخ�صيــ�ص وال�شراكــة ،
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 التخ�صي�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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الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�صو�ص عليه فـي قانون
التخ�صي ــ�ص امل�ش ــار �إليــه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�شركات احلكومية :
�أي �شركة يتم ت�أ�سي�سها وفقا لقانون ال�شركات التجارية  ،واململوكة بالكامل للحكومة ،
�أو تلك التي ت�ساهم فـيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
�أو �أكرث .
 - 2امل�ساهمات احلكومية :
احل�ص�ص �أو الأ�سهم التي متتلكها احلكومة فـي ال�شركات بن�سبة تقل عن ()%50
خم�سني باملائة .
 - 3اال�ست�شــاري :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تتعاقد معه الهيئة لتقدمي خدمات ا�ست�شارية
مرتبطة مب�شروع التخ�صي�ص �أو م�شاريع التحويل �إلى �شركات .
 - 4الت�أهيـــل :
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات امل�ستثمرين الراغبني فـي املناف�سة
على �أحد م�شروعات التخ�صي�ص  ،قبل ال�سماح لهم بتقدمي عطاءاتهم .
 - 5القيمة العادلة :
القيمة ال�سوقية لل�شركات وامل�ساهمات احلكومية املعرو�ضة للبيع فـي �سوق تناف�سي .
 - 6امل�ستثمر مقدم العطاء :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري اخلا�ص الذي يتقدم ل�شراء ح�ص�ص احلكومة
املعرو�ضة فـي م�شروع التخ�صي�ص .
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� - 7صاحب العطاء الفائز :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري اخلا�ص الذي ح�صل عر�ضه املقدم مل�شروع التخ�صي�ص
على �أف�ضل تقييم وفقا ملعايري التقييم املعتمدة .
 - 8عقد التخ�صي�ص :
اتفاق يتم �إبرامه بني املجل�س  ،و�صاحب العطاء الفائز  ،يحدد فـيه الإجراءات
وااللتزامات وال�شروط املتعلقة ب�إمتام م�شروع التخ�صي�ص .
 - 9القانــون :
قانون التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 2
مع مراعاة ن�ص املادة ( )٤من القانون  ،ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�شروع العام ،
وال�شرك ــات احلكوميـ ــة  ،وامل�ساهم ــات احلكومي ــة التي يقرر جمل�س الوزراء نقل ملكيتها ،
�أو �إدارتها كليا �أو جزئيا  -بح�سب الأحوال  -ل�شخ�ص خا�ص  ،كما ت�سري على امل�شروع العام
الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة للحكومة بالكامل .
املــادة ( ) 3
تلتزم جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا
بالتعاون مع الهيئة فـي �سبيل ممار�ستها الخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها فـي القانون ،
وهذه الالئحة  ،وتوفـري ما تطلبه من املعلومات والبيانات والدرا�سات  ،والتعاون مع
اخلرباء وامل�ست�شارين الذين تكلفهم الهيئة ب�إجناز الأعمال املطلوبة  ،وااللتزام بالقواعد
والإجراءات املتعلقة ب�إعداد برنامج التخ�صي�ص وفق الإر�شادات ال�صادرة من الهيئة .
املــادة ( ) 4
تتولى الهيئة التن�سيق مع اجلهات املخت�صة قبل �إعداد برنامج التخ�صي�ص ملوافاتها
مبقرتحاتها حوله  ،خالل الأجل الذي حتدده الهيئة .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز لتلك اجلهات تقدمي مقرتحاتها بعد اعتماد برنامج التخ�صي�ص
من جمل�س الوزراء �إال بعد مرور عام من تاريخ اعتماده  ،وفـي هذه احلالة تقوم الهيئة ب�إجراء
التقييم املبدئي لها  ،ورفعها �إلى املجل�س  ،الذي يتولى رفعها �إلى جمل�س الوزراء العتمادها .
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املــادة ( ) 5
يجوز للمجل�س ت�شكيل جلنة �أو �أكرث بح�سب الأحوال تتولى الإ�شراف على �إدارة وتنفـيذ
مراحل �إجراءات طرح وتر�سية م�شروع التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 6
تتولى الهيئة  -فـي �سبيل �إعداد برنامج التخ�صي�ص  ، -القيام بالإجراءات الآتية  ،وذلك
بح�سب طبيعة م�شروع التخ�صي�ص :
 - 1ح�ص ــر وت�صني ــف ال�شرك ــات احلكوميــة  ،وامل�ساهمات احلكومية بح�سب القطاعات
وطبيعة الأن�شطة االقت�صادية املختلفة .
 - 2تقييم مبدئي للأو�ضاع االقت�صادية واملالية والقانونية  ،وحتديد القطاعات ذات
الأولوية للتخ�صي�ص .
 - 3حتدي ــد معايي ــر اختي ــار م�شاري ــع التخ�صيــ�ص امل�ستهدفة مبا يتوافق مع �أهداف
و�أولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
� - 4إجراء التقييم املبدئي للأو�ضاع الت�شغيلية والفنية والتنظيمية املتعلقة مب�شاريع
التخ�صي�ص امل�ستهدفة  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أو�ضاع ال�سوق .
 - 5تقييم نتائج �أداء م�شاريع التخ�صي�ص ال�سابقة  ،و�آثارها ومدى حتقيقها للأهداف
املو�ضوعة لها .
املــادة ( ) 7
تقوم الهيئة فـي �ضوء الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذه الالئحة ب�إعداد
برنامج التخ�صي�ص ورفعه �إلى املجل�س  ,متهيدا العتماده من جمل�س الوزراء  ،على �أن يت�ضمن
الربنامج على وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1الأهداف واملنافع االقت�صادية املراد حتقيقها من برنامج التخ�صي�ص  ،ومبا ين�سجم
مع �أهداف وغايات اخلطط  ،والتوجهات االقت�صادية  ،وال�سيا�سات املالية العامة .
� - 2أولويات التخ�صي�ص �ضمن القطاعات املختلفة .
 - 3م�شاريع التخ�صي�ص املقرتحة .
 - 4بيان ن�سبة التخ�صي�ص و�أ�سلوب التنفـيذ .
 - 5بيان �أهم اجلوانب القانونية واملالية التنظيمية التي تتعلق مب�شاريع التخ�صي�ص
والتحديات واملخاطر التي قد تواجه تنفـيذ برنامج التخ�صي�ص  ،وطرق معاجلتها .
 - 6الإطار الزمني لتنفـيذ برنامج التخ�صي�ص .
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الف�صــل الثاين
�إجـراءات التعاقـد مـع اال�ست�شاريـني
املــادة ( ) 8
يكون التعاقد مع اال�ست�شاري عن طريق مناق�صة عامة �أو حمدودة وفقا لطبيعة امل�شروع .
ويجوز فـي احلاالت التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة  ،وال حتتمل اتباع �إجراءات املناق�صة
العامــة �أو املح ــدودة �أن يك ــون التعاق ــد بطري ــق الإ�سن ــاد املبا�ش ــر  ،وذلك بعـ ــد احل ــ�صول
على موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 9
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 التخ�صي�ص بح�سب تخ�ص�صهم  ،على �أن يت�ضمن
الإعالن ال�شروط الواجب توافرها للقيد .
املــادة ( ) 10
يكون الإعالن عن املناق�صة العامة الختيار اال�ست�شاري  ،من خالل الن�شر فـي املوقع الإلكرتوين
للهيئة  ،و�أي و�سيلة �أخرى .
وتكون الدعوة �إلى املناق�صة املحدودة الختي ــار اال�ست�ش ــاري لع ــدد ال يق ــل ع ــن ( )2اثنني
من اال�ست�شاريني املقيدين فـي ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )9من 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 ( ) 11
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 الهيئـ ــة  ،علـ ــى �أن يــتاح الرد على اال�ستف�سارات جلميع املتناف�سني ،
وللهيئة �أن تدعو املتناف�سني لعقد لقاءات .
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املــادة ( ) 12
تعد الهيئة كرا�سة �شروط وموا�صفات اختيار اال�ست�شاريني باللغة العربية � ،أو الإجنليزية ،
�أو بكلتيهمـ ــا  ،ويجـ ــب �أن حتـ ــدد فـ ــي كرا�سـ ــة ال�شـ ــروط واملوا�صف ــات اللغ ــة التـ ــي يتعـ ــني
علــى 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 التخ�صي�ص .
 - 3التزام ــات ونط ــاق عم ــل اال�ست�شــاري منذ بدء التعاقد  ،وحتى انتهاء مدة �أعماله
فـي م�شروع التخ�صي�ص .
 - 4حتديد امل�ستندات والنماذج املالية الواجب مل�ؤها مبعرفة اال�ست�شاريني املتناف�سني
كجزء من عرو�ضهم املالية .
� - 5آلية تقييم العطاءات .
� - 6إجراءات الطرح .
 - 7مواعيد تلقي اال�ستف�سارات  ،والرد عليها .
 - 8مواعيد تلقي العطاءات  ،والبت فـيها .
املــادة ( ) 13
تقـ ــدم العطـ ــاءات فـ ــي املناق�صـ ــات العامـ ــة واملحـ ــدودة الختي ــار اال�ست�شاري �إلى الهيئة ،
التي تتولى رفع تقرير بنتائج �أعمالها �إلى املجل�س للبت فـيها .
املــادة ( ) 14
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 ( ) 15
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  -قــبل موع ــد فتــح
مظاريف العطاءات املالية � -أن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �سريان عطاءاتهم
ملدة حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 16
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 ()30
ثالثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �صدور قرار الرت�سية .
املــادة ( ) 17
يكون تقييم امل�شروع العام من قبل اال�ست�شاريني  ،وفقا للأ�س�س واملعايري والإجراءات الآتية :
 - 1حتديد �أ�صول امل�شروع العام على �أن يتم ت�صنيف الأ�صول وتبويبها ح�سب املعايري
املحا�سبية املتعارف عليها .
 - 2حتديد خ�صوم امل�شروع العام  ،والعمل على تقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أن ما ميكن
ت�سويته قبل عملية التخ�صي�ص  ،وت�صنيفها ح�سب املعايري املحا�سبية املتعارف عليها .
� - 3إعداد قائمة بااللتزامات التعاقدية والقانونية  ،و�أثرها على تخ�صي�ص امل�شروع ،
والتو�صيات بهذا ال�ش�أن .
� - 4إعداد تقرير مايل  ،وحتليل �أداء امل�شروع العام خالل مدة يتم االتفاق عليها عند
التعاقد مع اال�ست�شاري  ،وذلك وفقا لطبيعة كل م�شروع .
� - 5إعـ ــداد تقري ــر فن ــي عن �أ�صول امل�شروع العام ومعدالت ا�ستهالكه  ،والتو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أن تطويرها مع الأخذ فـي االعتبار العمر االفرتا�ضي لهذه الأ�صول .
 - 6تقييم و�ضع امل�شروع العام فـي ال�سوق املحلي � ،أو فـي الأ�سواق التي يتعامل معها مع
حتليل الو�ضع التناف�سي له وتطوره .
 - 7حتديد فئات امل�ستفـيدين ملخرجات امل�شروع العام  ،وتطورها .
 - 8تقدمي تقرير بجميع املزايا والإعفاءات والدعم التي يتمتع بها امل�شروع العام ،
و�أثرها على �أداء امل�شروع مع بيان ما يرتتب على وقفها � -إن وجدت . -
 - 9بيان ب�أمالك الدولة العقارية التي ينتفع بها امل�شروع العام  ،مع تقدير قيمة حق
االنتفاع � -إن وجدت . -
 - 10تقييـ ــم �شامـ ــل للم�ش ــروع الع ــام عل ــى �أ�سا�س فني ومايل باتباع �أف�ضل املمار�سات
واملعايري املتعارف عليها عامليا فـي التقييم .
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� - 11إعداد امليزانية التقديرية للم�شروع العام وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها .
� - 12أي �أ�س�س �أو معايري �أو �إجراءات حتددها الهيئة .
وتتولى الهيئة التن�سيق مع وزارة املالية ب�ش�أن نتائج التقييم  ،قبل اعتمادها من املجل�س .
املــادة ( ) 18
يكون تقييم ال�شركات احلكومية  ،وامل�ساهمات احلكوميــة م ــن قب ــل اال�ست�شاريي ــن  ،وذلك
من خالل تقدير القيمة العادلة وفقا للأ�س�س واملعايري والإجراءات املتعارف عليها دوليا ،
مع الأخذ بعني االعتبار الآتي :
 - 1تقدمي و�صف كامل عن ال�شركة مت�ضمنا الآتي :
أ� � -أغرا�ض ال�شركة  ،و�أهدافها  ،واخلدمات التي تقدمها .
ب  -االلتزامات التعاقدية  ،والقانونية لل�شركة .
ج � -أ�صـ ــول ال�شرك ــة  ،وتبويبه ــا  ،وت�صنيفها ح�سب املعايري املحا�سبية املتعارف
عليها  ،والتو�صيات ب�ش�أن تطويرها � ،أو الت�صرف فـيها .
د  -التزامات ال�شركة  ،وخ�صومها املرتتبة عليها .
 - 2تقديـ ــم تقريـ ــر بجميـ ــع �أنواع الدعـ ــم  ،واملمي ــزات  ،والإعفـ ــاءات التـ ــي تتمتـ ــع بها
ال�شركة  ،و�أثرها على �أداء امل�شروع  ،مع بيان ما يرتتب على وقفها .
 - 3بيان ب�أمالك الدولة التي تنتفع بها ال�شركة  ،مع تقدير قيمة االنتفاع � ،إن وجدت .
 - 4تقييم و�ضع ال�شركة فـي ال�سوق املحلي � ،أو فـي الأ�سواق التي تتعامل معها  ،مع
حتليل الو�ضع التناف�سي وم�صادر املناف�سة � ،إن وجدت .
� - 5أي �أ�س�س �أو معايري �أو �إجراءات حتددها الهيئة .
وتتولى الهيئة التن�سيق مع وزارة املالية ب�ش�أن نتائج التقييم  ،قبل اعتمادها من املجل�س .
املــادة ( ) 19
ترفع الهيئة نتائج تقييم الدرا�سات التي �أجراها اال�ست�شاريون امل�شار �إليها فـي املادتني ()17
و( )18من هذه الالئحة �إلى املجل�س  ,وذلك العتماد القيمة العادلة  ،والتي �ستعتمدها
الهيئة كم�ؤ�شر مرجعي عند تقييم العرو�ض املالية املقدمة فـي م�شاريع التخ�صي�ص .
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الف�صـــل الثالـــث
م�شاريــع التحويــل ل�شركــات
املــادة ( ) 20
يجوز للمجل�س  ،بناء على طلب اجلهة املخت�صة � ،أو من تلقاء نف�سه  ،وبعد التن�سيق مع
وزارة املالية  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،حتويل م�شروع عام �أو جزء منه �إلى �شركة م�ساهمة
عمانيــة تكــون مملوك ــة بالكامل للحكومة  ,بغر�ض رفع م�ستوى كفاءة �إدارة  ،وت�شغيل
امل�شـ ــروع العـ ــام � ،أو متهيــدا لتخ�صي�صه � ،شريطة �إعداد درا�سة حول مربرات التحويل ،
على �أن تت�ضمن على وجه اخل�صو�ص العنا�صر الآتية :
 - 1الدرا�سات االقت�صادية والقانونية والتنظيمية للم�شروع العام املراد حتويله �إلى �شركة .
 - 2الدرا�سات املالية واال�ستثمارية املتعلقة بتقييم امل�شروع العام  ،وتقدير التكاليف
واملنافع .
 - 3اخليارات املمكنة لتحويل امل�شروع العام �إلى �شركة  ،وو�ضع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنه .
 - 4إ�عـ ــداد ال�ضواب ــط التنظيمي ــة ل�سي ــر عمـ ــل ال�شرك ــة ف ــي �سبيل تقدمي اخلدمة ،
�أو تطويرها .
 - 5و�ضع املقرتحات الالزمة لت�سوية  ،ومعاجلة �أو�ضاع املوظفـني فـي امل�شروع العام .
 - 6حتديد �إجراءات متابعة  ،وتقييم �أداء ال�شركة بعد حتويلها .
 - 7و�ض ــع الإطـ ــار  ،والربنام ــج الزمن ــي الالزم لتنفـيذ عملية التحويل  ،واملوافقات
الالزمة .
 - 8متطلبات جاهزية ال�شركة لبدء عملية التخ�صي�ص .
املــادة ( ) 21
ترفع الهيئة �أو اجلهة املخت�صة  -بح�سب الأحوال  -الدرا�سة امل�شار �إليها فـي املادة ( )20من
هذه الالئحة وتو�صيتها فـي هذا ال�ش�أن �إلى املجل�س بعد التن�سيق مع وزارة املالية  ،وي�صدر
املجل�س قراره بالرف�ض �أو املوافقة  ،وتتولى الهيئة �إخطار اجلهة املخت�صة بقرار املجل�س .
ويتولى املجل�س فـي حالة املوافقة رفع مقرتح حتويل امل�شروع العام �إلى �شركة �إلى جمل�س
الوزراء لالعتماد .
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املــادة ( ) 22
يكون ت�أ�سي�س �شركة امل�شروع وفقا لقانون ال�شركات التجارية  ،على �أن تكون مملوكة بالكامل
للحكومة ممثلة فـي وزارة املالية � ،أو �أي جهة �أخرى يحددها جمل�س الوزراء  ،ويتم تعيني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة من ذوي الكفاءة واخلربة وفقا للآلية التي يحددها جمل�س الوزراء .
ويقدم جمل�س �إدارة ال�شركة �إلى املجل�س تقارير ن�صف �سنوية ت�شتمل على بيان تف�صيلي
مبا قام به من �أعمال وما اتخذه من �إجراءات فـي �سبيل تهيئة ال�شركة للتخ�صي�ص  ،على �أن
يلتزم مبا ي�صدره املجل�س فـي هذا ال�ش�أن من قرارات تكون الزمة لإمتام عملية التخ�صي�ص .
الف�صــل الرابــع
�إجـراءات طـرح م�شـروع التخ�صيـ�ص
املــادة ( ) 23
ال ت�سري �أحكام هذا الف�صل  ،والف�صل اخلام�س من هذه الالئحة على م�شروع التخ�صي�ص
الذي ينفذ عن طريق االكتتاب العام �أو اخلا�ص وت�سري عليه الأحكام املنظمة له وفقا
للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 24
يجوز للهيئة ا�ستطالع مدى رغبة القطاع اخلا�ص فـي م�شروع التخ�صي�ص قبل اتخاذ
�إجراءات طرحه  ،من خالل الدعوة لتقدمي طلب �إبداء رغبة فـي م�شروع التخ�صي�ص ،
وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة  ،و�أي و�سيلة �أخرى تراها الهيئة منا�سبة .
املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة ت�أهيل امل�ستثمرين املتناف�سني على م�شروع التخ�صي�ص قبل طرحه  ،على �أن تراعي
على وجه اخل�صو�ص الإجراءات الآتية :
� - 1إعداد م�ستند الت�أهيل  ،وو�ضع معايريه  ،وامل�ستندات الالزمة  ،وثمنه .
 - 2الرد على ا�ستف�سارات طالبي الت�أهيل  ،مع �إتاحة هذا الرد لكافة طالبي الت�أهيل .
 - 3فح�ص طلبات الت�أهيل  ،والت�أكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
 - 4درا�سـ ــة طلبـ ــات الت�أهي ــل بع ــد ا�ستيفائه ــا  ،وحتديد املطابق منها ملعايري الت�أهيل
املو�ضوعة  ،وا�ستبعاد غري املطابق .
� - 5أي �إجراءات �أخرى يحددها املجل�س .
وترفع الهيئة تو�صياتها �إلى املجل�س لالعتماد .
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املــادة ( ) 26
تقوم الهيئة بالإعالن عن الدعوة للت�أهيل مل�شروع التخ�صي�ص فـي املوق ــع الإلكرتونـ ــي ،
و�أي و�سيلة �أخرى وفقا لطبيعة امل�شروع  ،على �أن يت�ضمن الإعالن على وجه اخل�صو�ص الآتي :
 - 1موجزا عن م�شروع التخ�صي�ص .
 - 2اخلربات املطلوبة للت�أهيل .
 - 3املالءة املالية .
 - 4املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات احل�صول على وثائق الت�أهيل  ،ومكان تقدميها ،
والعنوان الربيدي �أو الإلكرتوين بح�سب الأحوال  ،على �أال تتجاوز مدة تقدمي
طلبات الت�أهيل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر الإعالن .
 - 5امليعاد النهائي لتقدمي وثائق الت�أهيل  ،حمددا بالتاريخ وال�ساعة .
املــادة ( ) 27
يجب على الراغبني فـي املناف�سة على تنفـيذ م�شروع التخ�صي�ص �أن يتقدموا ملرحلة
الت�أهيل فـي �صورة م�ستثمر منفرد � ،أو فـي �صورة حتالف مكون من �أكرث من م�ستثمر .
وفـي حالة تقدمي طلب الت�أهيل من حتالف  ،فـيجب حتديد املمثل القانوين لهذا التحالف ،
يتولى متثيلهم فـي �إجراءات الت�أهيل .
املــادة ( ) 28
يتعني عند تقييم طلبات الت�أهيل املقدمة من التحالف النظر فـي م�ؤهالت وقدرات كل
ع�ضو من �أع�ضاء التحالف  ،وما �إذا كانوا جمتمعني ي�ستوفون معايري ومتطلبات الت�أهيل
من عدمه  ،وال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء التحالف �أن يطلب الت�أهيل من خالل حتالف
�آخر � ،أو �إجراء �أي تغيري فـي التحالف � ،إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 29
يجوز للهيئة �أن تطلب من امل�ستثمر طالب الت�أهيل الإي�ضاحات  ،وامل�ستندات التي تراها
الزمة لدرا�سة طلب الت�أهيل املقدم منه  ،على �أن يت�ضمن طلب الهيئة حتديد موعد نهائي
للرد عليــه  ،كم ــا يج ــوز للهيئ ــة ا�ستدع ــاء ممث ــل للم�ستثم ــر طال ــب الت�أهيــل لعر�ض طلبه ،
�أو تقدمي ما تطلبه الهيئة من �إي�ضاحات .
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املــادة ( ) 30
يت ــم تقييـ ــم طلبـ ــات الت�أهي ــل وفق ــا ملا ت�ضمنتـ ــه ال�شـ ــروط ال ــواردة فـي وثائــق الت�أهيل ،
وبناء على املعايري الآتية :
 - 1املالءة املالية للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 2ال�سجالت ال�سابقة للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 3امل�شاريع التي مت تنفـيذها م�سبقا للم�ستثمر طالب الت�أهيل .
 - 4خربات البناء والت�شغيل وال�صيانة لدى امل�ستثمر طالب الت�أهيل .
� - 5أي معايري �أخرى حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 31
تخطر الهيئة امل�ستثمرين طالبي الت�أهيل بقائمة امل�ؤهلني ب�أي و�سيلة تراها منا�سبة ،
وللم�ستبعدين منهم التظلم من قرار الهيئة وفقا للمادة ( )53من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 32
تقوم الهيئة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط اخلا�صة مب�شـ ــروع التخ�صي ــ�ص باللغـ ــة العربيـ ــة ،
�أو الإجنليزية � ،أو بكلتيهما  ،على �أن يحدد فـي الكرا�سة اللغة التي يتعني على مقدمي
العطاءات تقدمي العطاءات واملرا�سالت بها  ،وفـي حال تعدد هذه اللغات  ،يجب �أن حتدد
الكرا�سة اللغة املعول عليها فـي حال التعار�ض بينها  ،وبني اللغة الأخرى .
وفـي جميع الأحوال ترفع كرا�سة ال�شروط �إلى املجل�س العتمادها .
املــادة ( ) 33
يجب �أن تت�ضمن كرا�سة ال�شروط اخلا�صة مب�شروع التخ�صي�ص  ،الآتي :
 - 1بيانا تف�صيليا ب�أ�صول م�شروع التخ�صي�ص  ،وخ�صومه  ،والتزاماته .
 - 2املعلومات الأ�سا�سية عن م�شروع التخ�صي�ص  ،و�أهدافه  ،و�شروط التعاقد .
 - 3ال�شروط الفنية  ،واملالية الالزم توافرها فـي العطاء .
 - 4الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها  ،واملواعيد  ،والإجراءات التي يجب مراعاتها ،
وااللتزام بها .
 - 5امليعاد النهائي بالتاريخ وال�ساعة لتقدمي العرو�ض .
� - 6أي بيانات �أخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ( ) 34
تتولى الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة توجيه الدعوة �إلى امل�ستثمرين امل�ؤهلني ،
ل�شراء كرا�سة ال�شروط  ،وت�سلم الهيئة مقدم العطاء �إي�صاال معتمدا وخمتوما بخامتها
يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة .
املــادة ( ) 35
حتدد مدة ( )30ثالثني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات  ،وذلك من تاريخ الدعوة ل�شراء
كرا�سة ال�شروط  ،وال تقبل العطاءات �إال من الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط  ،و�أداء
ثمنها  ،وتقدميها فـي املوعد املحدد .
املــادة ( ) 36
يجوز للهيئة �أن ت�ضمن �إجراءات الطرح موعدا لتلقي اال�ستف�سارات من امل�ستثمرين مقدمي
العطاءات  ،والرد عليها � ،شريطة �أن يتاح ذلك جلميع امل�ستثمرين مقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 37
يجوز للهيئة �إجراء تعديالت على كرا�سة ال�شروط قبل انتهاء موعد تقدمي العطاءات ،
�شريطة �إتاحة مدة زمنية كافـية للم�ستثمرين مقدمي العطاءات لأخــذ تلك التعدي ــالت
فـي االعتبار عند تعديل �أو �إعداد عطاءاتهم .
وت�صدر تلك التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت الهيئة  ،على �أن يتم دعوة مقدمي
العطاءات الذين قاموا ب�شراء كرا�سة ال�شروط لت�سلم ملحق التعديالت  ،وذلك بدون مقابل .
املــادة ( ) 38
يقوم امل�ستثمر امل�ؤهل ب�إعداد ن�سخة �أ�صلية واحدة من العر�ض  ،والتوقيع عليه  ،وختمه ،
وتقدمي العدد الذي حتدده كرا�سة ال�شروط من الن�سخ امل�صورة للعر�ض .
املــادة ( ) 39
يجب �أن يت�ضمن مظروف العر�ض الت�أمني امل�ؤقت وكافة امل�ستندات واملتطلبات املن�صو�ص
عليها فـي كرا�سة ال�شروط  ،و�سعر �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع فـي م�شروع التخ�صي�ص
املحددة بكرا�سة ال�شروط .
ويكون الت�أمني امل�ؤقت فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد �أو �شرط  ،وغري قابل للإلغاء ،
�صادر من امل�ستثمر ل�صالح الهيئة 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 ()90
ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء �أو �أي تعديل له .
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املــادة ( ) 40
يجب �إغالق مظروف العر�ض بطريقة حمكمة  ،و�أن يو�ضع على كل منهما ا�سم امل�ستثمر
مقدم العطاء وبيانات م�شروع التخ�صي�ص  ،وكونه ن�سخة �أ�صلية �أم م�صورة  ،على �أن ت�سلم
العطاءات بالطريقة التي حتددها الهيئة  ،فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات
فـي كرا�سة ال�شروط  ،فـي مظروف  ،وعلى الهيئة ترقيم العطاءات املقدمة لها  ،وت�سليم
امل�ستثمر مقدم العطاء �إي�صاال يفـيد تقدمه بعطائه .
املــادة ( ) 41
يجوز للم�ستثمر مقدم 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 �سارية وملزمه لأ�صحابها طوال املدة املحددة فـي كرا�سة ال�شروط .
ويج ــوز للهيئ ــة قبـ ــل تاري ــخ فتــح مظاريف العطاءات املالية �أن تطلب فـي الوقت املنا�سب
من امل�ستثمرين مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 43
يج ــوز للهيئ ــة �أن تطل ــب كتاب ــة من امل�ستثمري ــن مقدمــي العطاءات تو�ضيح عطاءاتهم ،
�أو تقدي ــم معلوم ــات �إ�ضافـي ــة فـيمــا يتعلق بها  ،ويجب عليهم تزويد الهيئة باملعلومات ،
�أو التو�ضيحات الإ�ضافـية التي تطلبها الهيئة كتابة  ،وعلى نفقتهم اخلا�صة  ،وذلك خالل
مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام عمل من تاريخ الطلب .
ويجوز للهيئة املوافقة على متديد املدة وفق ما تراه منا�سبا .
الف�صــل اخلامــ�س
�إجــراءات الرت�سيــة والتعاقــد
املــادة ( ) 44
تعد الهيئة تقريرا بتقييم العطاءات  ،مت�ضمنا تو�صيتها بتحديد امل�ستثمر �صاحب العطاء
الفائز  ،و�أ�صحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب من حيث �أف�ضلية العطاءات املقدمة .
على �أن تتولى الهيئة �إخطار �صاحب العطاء الفائز  ,متهيدا للتفاو�ض معه � ،إذا اقت�ضت
احلاجة �إلى ذلك .
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املــادة ( ) 45
يجوز بناء على تو�صية الهيئة  ،وبعد موافقة املجل�س فـي حالة ت�ساوي عطاءين بحيث
ميثل كل منهما �أف�ضل العرو�ض املقدمة  ،الطلب من مقدمي العطاءين املت�ساويني تقدمي
عر�ض جديد فـي حدود العر�ض الذي تقدم به كل منهما  ،وذلك دون الإخالل بحق الهيئة
فـي �إلغاء �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص �أو �إعادة طرحه من جديد  ،دون �أدنى م�س�ؤولية ،
بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 46
يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من املجل�س بناء على تو�صية الهيئة �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة عدم �إعادة �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص � ،أو ال تكون
ثمة فائدة من �إعادتها .
� - 2أن يكون العطاء الوحيد مقبوال  ،ومطابقا لل�شروط .
� - 3أن يتما�شى العر�ض مع التقييم املايل املحدد مل�شروع التخ�صي�ص من قبل الهيئة .
املــادة ( ) 47
تتم تر�سية م�شروع التخ�صي�ص على �صاحب العطاء الأف�ضل بعد توحيد �أ�س�س املقارنة
بني العطاءات من جميع النواحي الفنية واملالية  ،مع الأخذ فـي االعتبار جميع العنا�صر
امل�ؤثرة فـي حتديد القيمة املالية للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�شروع التخ�صي�ص ،
و�أهميته .
املــادة ( ) 48
يجب �إخطار �صاحب العطاء الفائز كتابيا  ،بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�س .
املــادة ( ) 49
فـي حالة ان�سحاب �صاحب العطاء الفائز � ،أو تخلفه عن التوقيع على عقد التخ�صي�ص
ي�صادر الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه  ،وترفع الهيئة تقريرا بذلك �إلى املجل�س  ،مع التو�صية
برت�سية امل�شروع على امل�ستثمر �صاحب العطاء الذي يليه فـي الرتتيب � ،أو �إعادة طرح
م�شروع التخ�صي�ص .
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الف�صــل ال�ســاد�س
عقـــد التخ�صيـــ�ص
املــادة ( ) 50
يتم �إبرام عقد التخ�صي�ص بني رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة  ،و�صاحب العطاء الفائز بعد
اعتماد قرار تر�سيته من املجل�س  ،ويلتزم �صاحب العطاء الفائز بعدم التنازل عن العقد
�إال بعد احل�صول على موافقة املجل�س  ،ويجب �أن يت�ضمن عقد التخ�صي�ص  -على وجه
اخل�صو�ص  -ال�شروط والبيانات الآتية :
 - 1حتديد �أطراف العقد  ،وبياناتهم التف�صيلية .
 - 2نوع �شركة امل�شروع  ،و�شكلها القانوين .
� - 3إجراءات الت�صرف فـي الأ�سهم اململوكة .
 - 4الإجراءات الالزمة لإمتام الإغالق املايل مل�شروع التخ�صي�ص مبا فـي ذلك �إجراءات
فتح احل�سابات امل�صرفـية وت�سديد ح�صيلة التخ�صي�ص  ،ونقل امللكية .
 - 5االتفاقيات الواجب �إبرامها بني الطرفـني � ،سواء املتعلقة بتنظيم عالقة امل�ساهمني ،
�أو بالعاملني فـي �شركة ال�شركة � ،أو بتنظيم عالقة ال�شركة مع الغري .
 - 6خطط عمل �شركة ال�شركة .
� - 7أي بيانات �أو �شروط �أخرى حتددها الهيئة .
وال يجوز ل�صاحب العطاء الفائز التنازل عن العقد �إال بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
تخ�صيــ�ص امل�شــروع العــام
املــادة ( ) 51
فـي تنفـيذ حكم املادة ( )10من القانون  ،يجب على �صاحب العطاء الفائز بتخ�صي�ص
امل�شروع العام ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية ت�ؤول �إليها جميع الأ�صول املادية واملعنوية
واخل�صوم اخلا�صة بهذا امل�شروع  ،كما حتل حمله فـي تنفـيذ �أغرا�ضه  ،وفـيما له من حقوق
وما عليه من التزامات  ،ويكون حتديد ر�أ�س مال ال�شركة فـي عقد التخ�صي�ص  ،ومبراعاة
قانون ال�شركات التجارية .
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املــادة ( ) 52
تق�سم �أ�سهم ال�شركة امل�شار �إليها فـي املادة ( )51من هذه الالئحة  ،وحتدد قيمتها  ،و�إجراءات
طرحها لالكتتاب وفقا لل�شروط املتفق عليها فـي عقد التخ�صي�ص  ،ومبا ال يتعار�ض مع
قانون ال�شركات التجارية  ،وبرنامج التخ�صي�ص .
الف�صـــل الثامــن
التظلمــات
املــادة ( ) 53
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم للمجل�س من �أي قرار �أو �إجراء يرتبط بعمليات طرح م�شروع
التخ�صي�ص �أو �إبرام عقد التخ�صي�ص  ،وذلك خالل (� )60ستني يوما من تاريخ العلم
اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،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 .
املــادة ( ) 54
يكون نظر التظلمات الواردة �إلى املجل�س على النحو الآتي :
 - 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 ( ) 55
يجب على املجل�س �أن ي�صدر قراره بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه  ،ويعترب مرور هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم .
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