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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/120

بتعديل بع�ض اأحكام قانون املناق�سات

�سلطان عمان  نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

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

 املـــادة الثانيــــة 

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

املـــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 28 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 26 من اأكتوبــــــــر �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون املناق�سـات

اأول : ي�ستبدل بن�سو�ض املادة )6( ، والفقرة الثانية من املادة )14( ، والفقرة الأوىل من 

املادة )15( ، واملادة )31( من قانون املناق�سات امل�سار اإليه الن�سو�ض الآتية :

املـــادة ) 6 ( 

ل يجوز للعاملني فـي اجلهات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون واأزواجهم واأقاربهم حتى الدرجة 

الثانيــة اأن يتقدموا ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بعطاءات اأو عرو�ض لتلك اجلهات ، كما 

ل يجوز التعاقد معهم ل�سراء اأ�سناف اأو تكليفهم بتنفيذ اأعمال اأو تقدمي خدمات وذلك مع 

عدم الإخالل بقانـون حمايـة املـال العـام وجتنب ت�سارب امل�سالـح ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطاين 

رقم 2011/112 ، وي�ستثنى من ذلـك - فـي حالة ال�سـرورة - �سراء موؤلفاتهم واأعمالهم الفنية 

اأو تكليفهم القيام بها ، وذلك بقرار م�سبب من رئي�ض اجلهة املعنية فيما ل يجاوز خم�سة اآلف 

ريال عماين ومن جمل�ض املناق�سات فيما يزيد على ذلك ، وب�سرط األ ي�ساركوا باأية �سورة من 

ال�سور فـي اإجراءات التكليف  . 

املـــادة ) 14 ( 

 فقرة ثانية  

وفـي جميـع الأحــوال يتعــني على الع�سـو اأن يتنـحى عـن نظــر املناق�ســة اإذا كـــان هـو 

اأو زوجه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية �ساحب العطاء املطروح اأو ميلك ح�سة 

فيــه اأو ع�ســوا فـي جملــ�ض اإدارة ال�سركــة مقدمــة العطــاء اأو موظفـــا فيها اأو وكيال 

اأو كفيال لها .

املـــادة ) 15 ( 

 فقرة اأوىل   

ا�ستثناء من ن�ض املادة ) 8 ( من هذا القانون تتوىل جلنة داخلية فـي اجلهة املعنية 

املناق�سات  اإىل  بالن�سبة  اأو من يفو�سه �سالحية املجل�ض  برئا�سة رئي�ض تلك اجلهة 

التي ل تتجاوز قيمتها مليون ريال عماين .

املـــادة ) 31 ( 

جترى املفا�سلة بني العطاءات لختيار العطاء الأف�سل وفقا للمعايري الفنية واملالية والأ�س�ض 

اأو اأكرث فيجب اأن  املحددة فـي م�ستندات املناق�ســة ، واإذا ارتاأت اجلهة املعنية ا�ستبعاد عطاء 

يكون راأيها م�سببا ، واملجل�ض غري مقيد فـي قرار الإ�سناد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر . 

ثانيا : ت�ساف اإىل قانون املناق�سات امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )6( مكررا ن�سها الآتي : 

املـــادة ) 6 (  مكررا 

باأي م�سـروع مقاولون وا�ست�ساريون تربطهم فيه  املتعلقـة  الأعمـال  اأن ي�سرتك فـي  ل يجوز 

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .


