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اجلريدة الر�سمية العدد )930(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/19

بتعديل بع�ض اأحكام قانون املناق�سات

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ، 
وعلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/36 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 
جترى التعديالت املرفقة على قانون املناق�سات امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 23  من ربيع الأول �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 27  من فربايــــــــر �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون املناق�سات

اأول : 1 -  ت�ساف فقرة جديدة اإىل التعريفات الواردة باملادة )1( من قانون املناق�سات 
امل�سار اإليه ترد بعد تعريف )الأمانة العامة( ن�سها الآتى :

                     الأمني العام : الأمني العام ملجل�ض املناق�سات .
             2  -  ت�ساف مادتان جديدتان اإىل قانون املناق�سات امل�سار اإليه ن�ساهما الآتى :

املادة )10 مكررا ( : 
الإدارية  املجل�ض  �سوؤون  ت�سيري  فى  املجل�ض  رئي�ض  حمل  العام  الأمني  يحل 

واملالية عند غيابه اأو قيام  مانع لديه .

املادة )10 مكررا 1( : 
تخت�ض الأمانة العامة مبا ياأتى :

   اأ - القيام بجميع الأعمال التنفيذية للخطط وال�سيا�سات التى ي�سعها املجل�ض .
ب - الإ�سراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفيذية املنوطة باملجل�ض .

التى تقدمها اجلهات  والتعليمات  وال�سروط  الفنية  املوا�سفات  - مراجعة  ج 
املعنية والتحقق من كفايتها ولها اأن ت�ستعني فى ذلك باخلربات الفنية 

من داخل ال�سلطنة اأو خارجها .
واملقاوليــن  املورديــن  من  العطـــاءات  وتلقـــى  املناق�ســات  عن  الإعـــالن   - د 
اإىل اجلهات  اإحالتها  اأو  ودرا�ستها  وفتح مظاريفها  ال�ست�سارية  واملكاتــب 

املخت�سة للدرا�سة والتحليل .
لتقديـــم  املحــدد  اليــوم  فى  وفتحــه  املناق�سات  �سنــدوق  على  الإ�ســراف   - هـ 

العطـــاءات وعر�ض حمتوياته على املجل�ض .
ومراجعتها  املعنية  اجلهات  من  العطاءات  وحتليل  درا�سة  نتائج  ا�ستالم   - و 

وتقييمها وعر�سها على املجل�ض .
واإعداد  الجتماعات  لرتتيب  واأع�سائه  املجل�ض  رئي�ض  بني  التن�سيق   - ز 
الأعمال  جدول  فى  وت�سمينها  املجل�ض  على  تعر�ض  التى  املو�سوعات 

وو�سع القرارات وال�سيا�سات مو�سع التنفيذ .
ح - متابعة اجتماعات املجل�ض و�سياغة القرارات والتعاميم والر�سائل واإعداد 

حما�سر الجتماعات .
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اأحكام  اإجراءات التفـاو�ض فى جميع املناق�سـات التى تطبق عليها  ط - اتخاذ 

املادة )33( من هذا القانون .
املجلــ�ض وفقا  ي�سكلها  التى  املمار�سة  التنفيذيــة للجـان  بالأعمـــال  القيام   -  ى 
املجل�ض  ي�سكلها  التى  اللجان  وكذلك   ، القانون  هذا  من   )51( للمادة 

للمو�سوعات ذات الطبيعة اخلا�سة .
 ك - تقديـــــم امل�ســــورة الفنيـــــة فــــى امل�سائــــل الإجرائيـــــة والتنفيذيــــــة املتعلقــــــة 
وجلنـــة  املعنيــة  اجلهــات  فـــى  الداخليـــة  املناق�ســـات  للجــــان  باملناق�ســات 

مناق�سات �ساللة .
املوردين واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية وفقا لأحكام   ل - ت�سنيف وت�سجيل 
الالئحة التنظيمية املن�سو�ض عليها بالفقرة )د( من املادة )8( من هذا 

القانون .
  م - حتديــد ثمـــن ن�ســـخ �سروط وموا�سفـــات جميـــع املناق�ســـات التى تخ�سع 

لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة املالية .
  ن - اإعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير فى امل�سائل املتعلقة باملناق�سات .

�ض - الإ�سـراف على تنفيـــذ الإجـــراءات املاليـة والإدارية وفق القوانني املعمول 
بها .

   ع - اإعداد املوازنة ال�سنوية وفقا للمن�سورات املالية النافذة .
 ف - تاأهيل وتدريب موظفى املجل�ض .

�ض - اأية اأعمال تكلف بها من قبل املجل�ض .

ثانيا : ي�ستبـدل بن�سـو�ض املــــواد )2( ، و )8( ، و)10( ، والفقـرة الثالثـة مـن املــادة )12( ، 
و )33( ، و )39( ، والفقرة الأوىل من املادة )50( ، والفقرة الأوىل من املادة )51( 

من قانون املناق�سات امل�سار اإليــه الن�سو�ض الآتية :

املـــادة ) 2 ( 
ت�سرى اأحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة 
وال�سركات ذات ال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة با�ستثناء وحدات 
البالط  لديوان  املاىل  بالنظام  اخلا�ض  القانون  تطبق  التى  والوحدات  والدفاع  الأمن 

ال�سلطانى اأو اأية جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ض فى اأى قانون اآخر .
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املـــادة ) 8 ( 
يتوىل م�سوؤوليــة جميـــع املناق�سات جملــ�ض للمناق�سات ي�ســدر بت�سكيله مر�سوم �سلطانى 

ويخت�ض بالآتى :
التى  واملوا�سفات  البيانات  من  يعتمد  ح�سبما  املناق�سات  طرح  اأ�سلوب  حتديد   - اأ 

تقدمها اجلهات املعنية .  
ب - النظـر فى التقاريـر التى تعدهـا الأمانـة العامة واتخاذ القرارات ب�ساأنها .

اأنحاء ال�سلطنة وحتديد �سالحياتها بالتن�سيق مع  ج - ت�سكيل جلان املناق�سات فى 
اجلهات املعنية .

وت�سجيل  لت�سنيف  العامة  ال�سروط  حتدد  التى  التنظيمية  الالئحة  اعتماد   - د 
املوردين واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية وحتديــد ر�ســوم الت�سجيل بعـد موافقـة 

وزارة املاليـة .
هـ - اإعادة تقييم املوردين واملقاولني واملكاتب ال�ست�سارية امل�سار اإليهم فى الفقرة )ل( 
اإىل املجل�ض من  القانون واإخطارهم مبا يرد  املادة )10 مكررا 1 ( من هذا  من 
اجلهات املعنية من تقارير عن املخالفات اأو التق�سري فى تنفيذ الأعمال املوكولة 

اإليهم وتطبيق اجلزاءات التى ين�ض عليها القانون .
و - اأية اخت�سا�سات اأخرى ين�ض عليها فى اأى قانون اآخر .

املـــادة ) 10 ( 
يتمتع املجل�ض بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املالـى والإدارى ، وتكون له اأمانة عامة 

ي�سرف عليها رئي�ض املجل�ض . 
وتكون لرئي�ض املجل�ض كافة ال�سالحيات املالية والإدارية املقررة لرئي�ض الوحدة الإدارية 

وفقا للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني التى ت�سرى على وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .
وي�سدر باعتماد الهيكل التنظيمى للمجل�ض واأمانته العامة مر�سوم �سلطانى .

وي�سدر رئي�ض املجل�ض لوائح �سوؤون املوظفني باملجل�ض والأمانة العامة دون التقيد باأحكام 
قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية بعد موافقة وزارة املالية .

املـــادة ) 12 ( 
)فقرة ثالثة( ويحل نائب رئــي�ض املجلــ�ض حمــل الرئيــ�ض فى رئا�ســة اجتماعــات املجلــ�ض 

فى حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
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املـــادة ) 33 ( 
ل يجوز بعد فتح املظاريف الدخول فى مفاو�سة مع اأحد من مقدمى العطاءات فى �ساأن 

تعديل عطائه اإل اإذا كان العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ اأو حتفظات .
ويجوز التفاو�ض مع مقدم اأقل عطاء مقرتن بتحفظات لينزل عن كل حتفظاته اأو بع�سها 
مبا يجعل عطاءه متفقا مع �سروط املناق�سة بقدر الإمكان . فاإذا رف�ض فيجوز التفاو�ض 
فى  مفاو�سة  جترى  ل  بحيث  بتحفظات  املقرتنة  العطاءات  مقدمى  من  يليه  من  مع 
التعديل مع �ساحب عطاء اإل اإذا رف�ض هذا التعديل جميع مقدمى العطاءات الأقل منه .

املـــادة ) 39 ( 
1 - تلغى املناق�سات بقرار م�سبب من املجل�ض بعد الن�سر عنها وقبل البت فيها اإذا ا�ستغنى 
عنها نهائيا اأو اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، كما يجوز للمجل�ض اإلغاء املناق�سات بناء 

على تو�سية اجلهة املعنية فى اأى من احلالت الآتية :
 اأ - اإذا تقدم عطاء وحيد اأو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة اإل عطاء واحد .

ب- اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية .
ج - اإذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .

2- يجوز اإلغاء املناق�سات بعد �سدور قرار الإ�سناد وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب 
من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، اأو بناء على تو�سية اجلهات املعنية التى 

يتعني عليها اأن تو�سح للمجل�ض الأ�سباب التى ت�ستند اإليها فى طلب الإلغاء .

املـــادة ) 50 ( 
)فقرة اأوىل( يجوز �سراء الأ�سناف اأو تنفيذ الأعمال اأو النقل اأو تقدمي اخلدمات والدرا�سات 
ال�ست�سارية والأعمال الفنية عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�ض للح�سول على اأف�سل 

العرو�ض باأقل الأ�سعار وذلك فى حالت خا�سة اأو فـى اأى من الأحوال الآتية :

املـــادة ) 51 ( 
اأع�سائه وع�سوية كل  اأحد  برئا�سة  املجل�ض  ي�سكلها  املمار�سة جلنة  تتوىل   : اأوىل(  )فقرة 
من اأمني عام وزارة املالية وممثل اجلهة املعنية وموظف خمت�ض تتنا�سب وظيفته وخربته 
الفنية مع اأهمية املمار�سة ونوعها وتخت�ض هذه اللجنة بالبت فى نتيجة التفاو�ض واتخاذ 

قرار الإ�سناد .


