
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1340(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                           وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســادر فـــي 2020/4/26 باإ�ســــدار لئحـــة حمايـــة  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2020/87 

اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�سباه 

النخيل وف�سائلها واأجزائها اخل�سرية .

                                                   الهيئـة العامـة للتخ�سيـ�ص وال�سراكـة

�سادر فـــي 2020/4/22 باإ�سدار الالئحة التنفـيذية  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/3 

لقانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .

�سادر فـــي 2020/4/22 باإ�سـدار الالئحـة التنفـيذيـة  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/4 

لقانـون التخ�سيـ�ص .

                                ديـوان البالط ال�سلطانـي

ا�ستــــــــدراك .

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 9 رم�ســــــــــــــان 1441هـ                                                  املـوافـــــــق 3 مايــــــــــــــــــــو 2020م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1340(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/87

باإ�شدار الئحة حماية اأ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة 

واأ�شباه النخيل وف�شائلها واأجزائها اخل�شرية

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ، 

واإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ، 

واإىل قانون البذور والتقاوي وال�ستالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/42 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2017/195 ب�ساأن حماية اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة 

واأ�سباه النخيل وف�سائلها ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�سباه النخيل وف�سائلها  يعمل فـي �ساأن حماية 

واأجزائها اخل�سرية ، بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2017/195 امل�سار اليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

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

�شـدر فـي :  2 / 9 /1441هـ

املـوافــــق :  26/ 4 /2020م
                                                                                 د . حمد بن �شعيد بن �شليمان العوفـي

                                                                                    وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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الئحة حماية اأ�شجار نخيل التمور والنارجيل والزينة 

واأ�شباه النخيل وف�شائلها واأجزائها اخل�شرية

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

      1 - الــــــــــــــــــوزارة : وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

      2 - الوزيـــــــــــــــــــــر : وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .

       3 - اجلهة املخت�شة : مديريات واإدارات الزراعة والرثوة احليوانية فـي املحافظات .

        4 - البـــــــــــــــادرات : الأع�ساء اخل�سرية التي تتكون داخل الأو�ساط الغذائية املغلقة .

املــادة ) 2 ( 

  ، يحظر ا�سترياد اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�سباه النخيل وف�سائلها التقليدية 

وجميع اأجزائها اخل�سرية ، وي�ستثنى من هذا احلظر الآتي :

1 - ال�ستيــراد لأغرا�ض بحثيــة بعــد موافقـــة الوزيــر ، بنــاء على تو�سيـــة من املديريــة 

العامة للبحوث الزراعية واحليوانية ، ووفقا لإجراءات و�سوابط احلجر الزراعي .

2 - ا�سترياد بادرات اأ�سجار نخيــل التمــور والنارجيــل والزينـة واأ�سباه النخيـــل املنتجــة 

( وداخل الأو�ساط   Organogenesis ( ن�سيجيا بتقنية ت�سكل الأع�ساء اخل�سرية

الغذائية املغلقة ) In Vitro ( ، على اأن يكون ا�ستريادها وفقا لل�سروط وال�سوابط 

الواردة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

3 - ا�ستيــراد ف�سائـــل اأ�سجـــار نخيــل التمــور املنتجــة ن�سيجيــا فـي اأو�ســاط منو �سناعيـــة 

معاجلـــة كيميائيـــا اأو حراريـــا ، والتي ل حتتـــوي على الرمـــل اأو الرتبة الطبيعيـــة اأو 

املواد الع�سوية ، ومنتجة فـي اإحدى دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ، 

على اأن يكون ا�ستريادهـــا وفقـــا لل�سروط وال�سوابط الواردة فـي امللحق رقـــم )2( 

املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 3 (

يحظر ت�سدير اأ�سناف اأ�سجار نخيل التمور وف�سائلها الواردة فـي امللحق رقم )3( املرفق 

بهذه الالئحة .
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املــادة ) 4 (

يجوز  ل   ، اإليهما  امل�سار  التنفـيذية  ولئحته  الزراعي  احلجر  بقانون  الإخالل  عدم  مع 

الواردة  اإل وفقا لل�سروط وال�سوابط  التمـــور والنارجيـل  اأ�سجـــار نخيل  ت�سديــر ف�سائـــل 

فـي امللحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

وجميع  وف�سائلها  النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  نقل  يحظر 

اأجزائها اخل�سرية من املناطق املعلن عنها كمناطق حجر زراعية اإىل خارج هذه املناطق ، 

وي�ستثنى من هذا احلظر اإذا كان النقل يتم داخل منطقة احلجر الزراعية ذاتها ، ووفقا 

لل�سروط الآتية :

1 - األ يتم النقل من املزارع امل�سابة بح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء فـي دائرة ن�سف 

قطرها )10( ع�سرة كيلو مرتات اإىل بقية مزارع منطقة احلجر .

2 - األ يزيد طول الف�سيلة الكلي على )2( مرتين .

3 - اأن يتم معاملة الف�سائل باملبيدات املو�سى بها عن طريق التغطي�ض ، وحتت اإ�سراف 

يتحمل  اأن  على   ، الولية  فـي  الزراعية  التنمية  مركـز  اأو  دائـــرة  من  املخت�سيـــن 

الناقل ، اأو �ساحب ال�سحنة تكاليف هذه الإجراءات .

املــادة ) 6 (

التمـور والنارجيل والزينة واأ�سبـاه النخيل وف�سائلها  اأ�سجـار نخيل  بيـــع  اأو  ل يجــوز نقل 

من املناطق غري املعلن عنها كمناطق حجر زراعية اإىل املناطق ذاتها اإل بعد احل�سول على 

ت�سريح بذلك من دائرة اأو مركز التنمية الزراعية فـي الولية .

املــادة ) 7 (

الأ�سواق  فـي  النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  نقل  اأو  بيع  يحظر 

وامل�ساتل التي تقع �سمن مناطق احلجر الزراعية املعلن عنها ، وي�ستثنى من هذا احلظر 

ف�سائل اأ�سجار نخيل التمور وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يتم البيع اأو النقل اإىل منطقة احلجر ذاتها املعلن عنها فقط .

2 - األ يزيد طول الف�سيلة الكلي على )2( مرتين .
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3 - اأن يتم معاملة الف�سائل باملبيدات املو�سى بها عن طريق التغطي�ض ، وحتت اإ�سراف 

املخت�سني من دائرة اأو مركز التنمية الزراعية فـي الولية ، على اأن يتحمل الناقل ، 

اأو �ساحب ال�سحنة تكاليف هذه الإجراءات .

املــادة ) 8 (

يجب على كل �ساحب حيازة زراعية اأو مزرعة اأو جهة لديها اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل 

ومكافحة   ، الوزارة  بها  تو�سي  التي  الزراعية  بالعمليات  القيام  النخيل  واأ�سباه  والزينة 

الآفـــات ال�ســـارة بها ، والتعـــاون مع موظفــــي الــوزارة فـي تنفـيــذ برامــج الوقايـة املعتمدة 

من قبل الوزارة .

املــادة ) 9 ( 

النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  با�سترياد  يقوم  من  على  يجب 

وف�سائلها دون احل�سول على ت�سريح بذلك اإعادة ت�سديرها خالل )72( اثنتني و�سبعني 

�ساعة من تاريخ اإخطاره بذلك ، فاإذا انق�ست هذه املدة دون اأن يقوم باإعادة ت�سديرها توىل 

ق�سم احلجر الزراعي املخت�ض اإعدام ال�سحنة على نفقة امل�ستورد .

املــادة ) 10 (

وف�سائلها  النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  نقل  �سبط  حالة  فـي 

ال�سحنة  اإعدام  املخت�سة  تتوىل اجلهة  بذلك  ت�سريح  على  دون احل�سول  ال�سلطنة  داخل 

على نفقة املخالف .

املــادة ) 11 (

النخيل وف�سائلها  واأ�سباه  التمور والنارجيل والزينة  اأ�سجـــار نخيـل  بيع  فـي حالــة �سبط 

فـي الأ�سواق وامل�ساتل اأو اأي مكان يتم فـيه البيع دون احل�سول على ت�سريح بذلك ، تتوىل 

اجلهة املخت�سة اإعدامها على نفقة املخالف .

املــادة ) 12 (

تفر�ض على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة غرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال 

تكرار  حالة  فـي  الغرامة  وت�ساعف   ، عماين  ريال  األفـي   )2000( على  تزيد  ول   ، عماين 

املخالفة .
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امللحــق رقـــم ) 1 (

�شروط و�شوابط ا�شترياد بادرات اأ�شجار نخيل التمور 

والنارجيل والزينة واأ�شباه النخيل املنتجة ن�شيجيا بتقنية ت�شكل 

) In Vitro ( وداخل االأو�شاط الغذائية املغلقة ، ) Organogenesis ( االأع�شاء اخل�شرية

والتقاوي  البذور  وقانون   ، الزراعـــــي  احلجر  قانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع   : اأوال 

التمـــور  نخيـــل  اأ�سجـــار  بـادرات  ل�ستيـــراد  ي�ستـــرط   ، اإليهمــا  امل�ســـار  وال�ستـــالت 

الأع�ساء  ت�سكل  بتقنية  ن�سيجيا  املنتجة  النخيل  واأ�سباه  والزينة  والنارجيل 

، وداخـــــــــــل الأو�ســـــــاط الغذائيـــــــــة املغلقـــــــــــة   )  Organogenesis اخل�سريـــــــــة ) 

) In Vitro ( الآتي :

اأو موؤ�س�ســـة مرخ�ســـا لهـــا بتــداول ال�ستـــــالت فـي  اأن يكـــون امل�ستــــورد �سركــــة   - 1

ال�سلطنة .

2 - اأن تكـــون البـــادرات فـــــي مرحلـــة نباتـــــــات كاملــــة داخـــل الأو�ســـاط الغذائيـــــة 

اخل�سريـــــــة  الأع�ســــــاء  ت�سكــــل  بتقنيــــــــة  ومنتجــــــة   ،  )  In Vitro  ( املغلقــــــــة 

وجاهزة   ، والنارجيل  التمور  نخيل  لأ�سجار  بالن�سبة   )  Organogenesis  (

للنقل ، والأقلمة فـي البيوت املربدة حتت ظروف حرارة ، ورطوبة متحكم بها ، 

وميكـــن لل�سركـــات املتخ�س�سة فـي الإكثار الن�سيجــي ا�ستيـــراد براعم خ�سرية ، 

واإكثارها ن�سيجيا حتت الظروف املحكمة .

قبل  ومعتمـــدة من  �سركــات موثوقــــة  اأو  البـــــادرات من خمتبـــرات  تكــــون  اأن   -  3

اجلهات الر�سمية ) احلكومية ( فـي بلد املن�ساأ للقيام باإنتاج بادرات اأ�سجار نخيل 

ببطاقة  وم�سحوبـــة   ، اجلـــودة  �سبـــط  ل�سرتاطـــات  وفقا  الن�سيجيـــة  التمـــور 

التعريف ، و�سهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�سمن مطابقة البادرات ملوا�سفات 

النخلة الأم ، وخلوها من الطفرات ، اأو التحوير الوراثي .

تثبت  نباتية معتمدة  ب�سهــادة �سحة  الن�سيجيـة م�سحوبــة  البادرات  تكون  اأن   -  4

خلوها من الآفات ، والأمرا�ض الزراعية .

5 - اأن تكون البادرة من اأ�سناف اأ�سجار نخيل التمور ذات جدوى اقت�سادية ، ومرغوبة 

من قبل املزارعني ، ومتاأقلمة مع ظروف البيئة املحلية ، وغري ح�سا�سة لأمرا�ض 

معينة فـي املوطن الأم .

6 - احل�ســـــــول على ت�سريــــــح ا�ستيـــراد من املديريـــة العامـــــة للتنميـــــة الزراعيــــــة 

فـي الوزارة .

الف�سائل  على  التعريـف  ببطاقـــة  الحتفـــاظ  البادرات  من  امل�ستفـيد  على  يجب   : ثانيا 

الناجتــــة مـن البـــادرات الن�سيجية فـي موقـــع زراعتهـــا النهائــي حتــى ت�ســـــل اإىل 

مرحلة الإثمار ، ملتابعتها وفح�سها متى ما دعت احلاجة لذلك . 
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امللحق رقم )2(

�شروط و�شوابط ا�شترياد ف�شائل اأ�شجار نخيل التمور املنتجة ن�شيجيا

فـي اأو�شاط منو �شناعية معاجلة كيميائيا اأو حراريا

اأوال : مع عدم الإخالل باأحكام قانون احلجر الزراعي ، وقانون البذور والتقاوي وال�ستالت 

امل�سار اإليهما ، ي�سرتط ل�سترياد ف�سائل اأ�سجار نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا فـي 

اأو�ساط منو �سناعية معاجلة كيميائيا اأو حراريا ، ول حتتوي على الرمل اأو الرتبة 

الطبيعية اأو املواد الع�سوية واملنتجة فـي دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ، 

الآتي :

1 - اأن يكون امل�ستورد مرخ�سا له بتداول ال�ستالت فـي ال�سلطنة ، وي�ستثنى من ذلك 

املوؤ�س�سات احلكومية ، وال�سركات الزراعية التي ترغب فـي زراعة ف�سائل اأ�سجار 

النخيل فـي مواقع بهدف الإنتاج ، واملزارعون احلا�سلون على بطاقة احليازة 

الزراعية .

2 - اأن تكـــون الف�سائـــل الن�سيجيــــة امل�ستـــوردة فـي مرحلـــة نباتات كاملــة ، وفـي عمــر 

ل يتجـاوز )1( عاما واحدا ، وحتتوي على عدد )4( اأربع اإىل )5( خم�ض اأوراق ، واأل 

يزيد قطر قاعدتها على )6 �سم( �ستة �سنتيمرتات ، وجاهزة للزراعة ، ومزروعة 

، ول حتتوي  �سناعية معاجلة  اأو�ساط منو  بها  )توربيدو(  اأ�س�ض طويلة  فـي 

على الرمل اأو الرتبة الطبيعية اأو املواد الع�سوية .

 ) Organogenesis ( 3 - اأن تكون الف�سائل منتجة بتقنية ت�سكل الأع�ساء اخل�سرية

بالن�سبة لأ�سجار نخيل التمور ، وجاهزة للزراعة فـي الأر�ض امل�ستدمية .

4 - اأن تكون الف�سائل من خمتربات اأو �سركات اأو موؤ�س�سات موثوقة ومعتمدة من قبل 

اجلهات الر�سمية )احلكومية( فـي بلد املن�ساأ وفقا ل�سرتاطات �سبط اجلودة ، 

وتوافق عليها املديرية العامة للتنمية الزراعية فـي الوزارة ، وم�سحوبة ببطاقة 

التعريف ، و�سهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�سمن مطابقة البادرات ملوا�سفات 

النخلة الأم ، وخلوها من الطفرات ، اأو التحوير الوراثي .
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5 - اأن تكـــون الف�سائــل الن�سيجيــة منتجـة من املختبـرات املعتمدة فـي اإحدى دول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ، ول يجوز ا�سترياد الف�سائل من ال�سركات 

اأو املوؤ�س�سات التي ت�ستورد الف�سائل من غري هذه الدول ، وتقوم باإعادة ت�سديرها .

6 - اأن تكون الف�سائل الن�سيجية م�سحوبة ب�سهادة �سحة نباتية معتمدة تثبت اأنها 

خالية من الآفات ، والأمرا�ض .

 ، اقت�سادية  ذات جدوى  ا�ستريادها  املراد  التمور  نخيل  اأ�سجار  اأ�سناف  تكون  اأن   -  7

ومرغوبــــة من قبـــل املزارعيـــن ، ومتاأقلمــــــة مع ظروف البيئــــة املحليـــــة ، وغــيـــر 

ح�سا�سة لأمرا�ض معينة فـي املوطن الأم .

8 - اأن يتم حجر الف�سائل ملدة ل تقل عن )45( خم�سة واأربعني يوما ، ول تزيد على 

اأماكن مهياأة يتم التفاق عليها مع الوزارة ملنع انت�سار  )90( ت�سعني يوما فـي 

الآفات املحتملة طيلة فرتة احلجر ، على اأن يتم متابعة تلك الف�سائل �سهريا 

من قبل خمت�سي وقاية النبات فـي الوزارة .

9 - اأن يتحمل امل�ستـــورد جميــع تكاليـــف احلجـــر ، واملتابعـــة ، دون حتمــل الـــوزارة اأي 

تبعات ترتتب من جراء ذلك .

  10 - احل�سول على ت�سريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية بالوزارة  .

ثانيا : يجب على امل�ستفـيد من الف�سائل الحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائل الناجتة 

من الف�سائل الن�سيجية فـي موقع زراعتها النهائي حتى ت�سل اإىل مرحلة الإثمار ، 

ملتابعتها وفح�سها متى ما دعت احلاجة لذلك .
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امللحق رقم )3(

اأ�شناف اأ�شجار نخيل التمور وف�شائلها املحظور ت�شديرها

ال�شنفمال�شنفم

رملي28الربين1

قاروت29اخل�سبه2

ق�ض اإزكي - الأبي�ض30اخل�ساب3

ق�ض ب�سمن31الزبد4

ق�ض بطا�ض32ال�سالين5

ق�ض بهالين33الفر�ض6

ق�ض جربين34القدمي7

ق�ض �سمد35اللزاد8

ق�ض �سويح36املب�سلي9

ق�ض �سيما37املدلوكي10

ق�ض عبيدة38املزناج11

ق�ض غنوي39املنحي12

ق�ض قر40النغال13

ق�ض قنطرة41اأبو معان14

ق�ض لزق42اأ�سابع العرو�ض15

ق�ض منزف43بونارجنه16

ق�ض ورد44بوهبي�سه17

لولو45بوخمو�ض18

نبتة الوافـي46ثميد19

ن�سو اخلرما47جما20

ن�سو الوخرة48جوهرة وادي حمرم21

ه�سا�ض49حنظل22

هاليل احل�سا50خال�ض الظاهرة23

هاليل بو�سر51خال�ض عمان24

هاليل عمان52خمري25

هاليل مكران53خنيزي حالوي26

54خنيزي عربي27
فحول ) اجلناديد - العقيبة - بهالين 

- خوري - غريف - �سابقي - عندام (
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امللحق رقم )4(

�شروط و�شوابط ت�شدير ف�شائل اأ�شجار نخيل التمور والنارجيل

1 - اأن يكـــون مقــــدم طلـــب الت�سديــــر مالكــــــا للحيــازة الزراعيـــة ، اأو من �سمن ال�سركـــات 

اأو املوؤ�س�سات الزراعية املرخ�ض لها بذلك .

2 - اأن يقدم طلب ت�سريح الت�سدير اإىل دائرة اأو مركز التنمية الزراعية فـي الولية التابع 

لها ، على النموذج املعد لهذا الغر�ض .

واجلهة   ، ت�سديرها  فـي  يرغب  التي  والأ�سناف  الف�سائل  عدد  الطلب  فـي  يحدد  اأن   -  3

امل�سدر اإليها .

4 - اأن يرفق مع الطلب �سورة من البطاقة ال�سخ�سية ، وبطاقة احليازة الزراعية ، اأو �سند 

امللكية ، اأو �سكـا �سرعيا اأو عقد انتفاع للحيازة الزراعية .

5 - اأن يرفـــق مع الطلـــب ت�سريـــح ا�ستيـــراد م�سبــق يوؤكـــد موافقـــة الدولـــة امل�سدر اإليهـا  على 

ا�سترياد ف�سائل النخيل والنارجيل ، ومو�سحا فيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .

6 - اأن تكون الأ�سناف املراد ت�سديرها ف�سائل ل يزيد طولها الكلي على )2( مرتين .

 )3( رقم  امللحق  فـي  والواردة   ، ت�سديرها  املحظور  الأ�سناف  من  الف�سائــل  تكــون  األ   -7

املرفق بهذه الالئحة .
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الهيئـة العامـة للتخ�شيـ�ص وال�شراكـة

قــــرار

رقـــــم 2020/3 

باإ�شدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

ا�ستنادا اإلـى قانــون ال�سراكــة بني القطاعــني العــام واخلــا�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2019/52 , 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/54 باإن�ساء الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة واإ�سدار نظامها , 

واإلى موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص , املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 28 من �شعبـــــــــــان 1441هـ

املـوافــــق : 22 من ابريـــــــــــــل 2020م                      

د . علـي بن م�شعــود بن علي ال�شنيــدي

                                                                                رئيـــ�ص جملــــــ�ص اإدارة 

الهيئــة العامـــة للتخ�سيــ�ص وال�سراكـــة
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الالئحة التنفـيذية لقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

الف�شـــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�سو�ص عليه فـي قانون 
الآتية  والعبارات  للكلمات  , كما يكون  اإليه  امل�سار  العام واخلا�ص  القطاعني  ال�سراكة بني 

املعنى املبني قرين كل منها , ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - فكرة م�شروع ال�شراكة : 
مقرتح يتقدم به ال�سخ�ص مل�سروع �سراكة يت�سمن درا�سة جدوى مبدئية , تتفق مع 

اخلطط الإمنائية لل�سلطنة . 

2 - ال�شت�شــاري : 
خدمــــات  لتقديـــــم  الهيئــــــة  معـــــه  تتعاقـــد  الذي  العتبـــــاري  اأو  الطبيعــي  ال�سخ�ص 

ا�ست�ساريــة مرتبطة مب�سروع ال�سراكة .

3 - احلوار التناف�شي : 
احلوار الذي جتريه الهيئة مع مقدمي العرو�ص املبدئية مل�سروع ال�سراكة ذو الطبيعة 
م�سروع  مكونــات  حول  مقرتحاتهـــــم  علــى  احل�ســـول  بغـــر�ص   , املوؤهلـــني  اخلا�ســـة 

ال�شراكة و�شروط طرحه .

4 - التاأهيل امل�شبق : 
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات ال�سركاء , واملتعاقدين الرئي�سيني 

معهم , فـي تنفـيذ م�سروع ال�سراكة قبل دعوة املوؤهلني منهم لتقدمي عطاءاتهم .

5 - التكلفة املقارنة : 
التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفـيذ م�سروع �سراكة عن طريق ال�سراكة مع القطاع 

اخلا�ص مقارنة مع التكلفة الإجمالية لتنفـيذه من قبل احلكومة . 

6 - القانـــون : 
قانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص .
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املــادة ) 2 (
يجوز للمجل�ص ت�سكيل جلنة اأو اأكرث - بح�سب الأحوال - تتولى الإ�سراف على اإدارة وتنفـيذ 
مراحل اإجراءات طرح وتر�سية م�سروع ال�سراكة , ويحدد قرار ت�سكيل اللجنة اخت�سا�ساتها , 

واإجراءات , واآلية عملها .
الف�شــل الثانــي 

فكــرة م�شــروع ال�شراكــة

املــادة ) 3 (

يجوز لأي �سخ�ص اأن يتقدم للهيئة اأو اجلهة املخت�سة بفكرة م�سروع �سراكة وفقا حلكم املادة )7( 
من القانون , على اأن يرفق بها درا�سة جدوى مبدئية تت�سمن - على وجه اخل�سو�ص - الآتي :

1 - الغر�ص من تنفـيذ امل�سروع .
2 - املردود القت�سادي , والجتماعي للم�سروع .

3 - خطة ومدة تنفـيذ امل�سروع .
4 - اأ�سول امل�سروع والإجراءات الالزمة ل�سيانتها واملحافظة عليها .

5 - مدى توافق امل�سروع مع اأولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .
6 - القواعد وال�شروط التي تكفل �شمان م�شتوى اخلدمة , والإنتاج .

7 - اجلوانب القانونية , واملالية للم�سروع .

املــادة ) 4 (

 , ال�سراكة  فكرة م�سروع  القيام مبراجعة   , املخت�سة  وبالتن�سيق مع اجلهة   , الهيئة  يجب على 
واإعـــداد تقريـــر ب�ساأنهــــا م�سفوعــــا بالتو�سيـــة , ورفعـــه اإلـــى املجلــ�ص للبت بقبول الفكرة , 

اأو رف�سها بقرار م�سبب .
املــادة ) 5 (

يجوز رف�ص فكرة م�سروع ال�سراكة فـي اإحدى احلالت الآتية : 
1 - اإذا كانت ل تتنا�سب مع الأولويات واخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .

2 - اإذا كانت منفذة م�سبقا , اأو فـي قيد الدرا�سة من قبل الهيئة .
3 - اإذا كانت القيمة امل�سافة التي �سيحققها م�سروع ال�سراكة غري جمدية .

4 - اإذا كانت الدرا�سة املبدئية غري مكتملة .
5 - اأي اأ�سباب اأخرى يراها املجل�ص .
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املــادة ) 6 (

مينح �ساحب فكرة م�سروع ال�سراكة - فـي حال قبولها - مدة يتم التوافق عليها بني الهيئة 
و�ساحب الفكرة لتقدمي درا�سة جدوى متكاملة مل�سروع ال�سراكة من النواحي القت�سادية , 
والجتماعية , والفنية , واملالية , والقانونية , والبيئية , على اأن تت�سمن الدرا�سة - بح�سب 

الأحوال - الآتي :
1 - القواعد وال�شروط التي تكفل �شمان م�شتوى الإنتاج واخلدمات , وجودة اأ�شول 

م�سروع ال�سراكة . 

2 - اجلوانب الفنية والت�سغيلية مل�سروع ال�سراكة .

3 - مدى قدرة م�سروع ال�سراكة على ا�سرتداد التكلفة , ون�سبة العائد الداخلي املتوقعة له .

4 - التكلفة الإجمالية وفقا للمادة )7( من هذه الالئحة .

5 - م�سدر الإيرادات املتوقعة .

6 - درا�سة وحتديد املخاطر وتوزيعها بني القطاعني العام واخلا�ص , وتقدير حجمها , 
وانعكا�سها املايل وال�سعوبات املتوقعة عند تنفـيذ م�سروع ال�سراكة .

7 - خيارات تنفـيذ م�سروع ال�سراكة .

8 - حتديد املنافع القت�سادية املتوقعة من م�سروع ال�سراكة , مبا فـيها توفـري فر�ص 
عمل , ورفع الإنتاجية وكفاءة اخلدمة .

اأو ال�سريبية اأو غريها الالزمة لنجاح  9 - مقتــــرح احلـــوافز والإعفاءات اجلمركية 
م�سروع ال�سراكة , وتكلفة تغطيتها من قبل احلكومة , والفرتات الزمنية ملنحها .

10 - مرئيات ال�سوق واحتمالية م�ساركة القطاع اخلا�ص , ورغبته فـي تنفـيذ م�سروع 
ال�سراكة .

11 - نوع �سركة امل�سروع املقرتح تنفـيذها .

12 - حتديد جدول زمني لطرح م�سروع ال�سراكة , وتنفـيذه .

13 - م�سادر متويل م�سروع ال�سراكة .

14 - ح�ساب التكلفة املقارنة .

15 - اأي جوانب اأخرى حتددها الهيئة .
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املــادة ) 7 (

ال�سراكـــة وفقـــا لدرا�ســـة اجلـــدوى االقت�ساديــــة  التكلفة االإجمالية ملقرتح م�سروع  حتدد 
اخلا�سة به , على اأن تت�سمن العنا�سر االآتية : 

1 - قيمة االأ�سول التي تقدمها اجلهة املخت�سة .

 , الراأ�سمالية  النفقات  ذلك  فـي  مبا   , ال�سراكة  م�سروع  لتنفـيذ  املقدرة  النفقات   -  2
وت�سمل تكلفة االإن�ساء والت�سميم والبناء والتمويل والتجهيز . 

3 -  النفقات ال�سنوية املتوقعة لت�سغيل و�سيانة م�سروع ال�سراكة .

4 - اأي تكاليف اأخرى وفقا لطبيعة م�سروع ال�سراكة .

املــادة ) 8 (

فـي حالة موافقة املجل�س على قبول فكرة م�سروع ال�سراكة , يجوز للهيئة توقيع عقد مع 
مقدمها بقبول فكرة م�سروع ال�سراكة .

املــادة ) 9 (

يكون ل�ساحب فكرة م�سروع ال�سراكة - فـي حالة قبولها - احلقوق االآتية :
1 - ا�سرتداد تكاليف درا�سة اجلدوى وفق ما يحدده املجل�س .

2 - التاأهل للم�ساركة فـي مرحلة تقدمي العطاءات . 

3 - حق اإر�ساء م�سروع ال�سراكة عليه مبطابقة ال�سعر املقرتح مع �سعر العطاء الفائز 
متى كان �سعر عطائه فـي حدود )10%( ع�سرة فـي املائة من �سعر العطاء الفائز 

�سريطة اأن يكون موؤهال فنيا .

4 - االأف�سلية فـي التقييم بن�سبة )5%( خم�سة فـي املائة .

5 - احلق فـي امللكية الفكرية على فكرة م�سروع ال�سراكة وفقا للقوانني املعمول بها 
فـي ال�سلطنة .

م�سروع  بفكرة  اخلا�سة  واملالية  واالقت�سادية  الفنية  املعلومات  �سرية  فـي  احلق   -  6
ال�سراكة .
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املــادة ) 10 (

تقوم الهيئة بعد اإبرام عقد قبول فكرة م�سروع ال�سراكة باتخاذ اإجراءات الطرح والرت�سية 
وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 11 (

مقرتح  تقدمي  االأخرى  احلكومية  اجلهات  اأو  املخت�سة  اجلهة  اأو  الهيئة  من  لكل  يكون 
مل�سروع �سراكة وفقا الأحكام القانون , وهذه الالئحة , واملتطلبات التي حتددها الهيئة . 

املــادة ) 12 (

اإليه  اأوليـــة لتحديـــد مـــدى قابليــة مقتــرح م�سروع ال�سراكة - امل�سار  تعـــد الهيئــة درا�ســة 
فـي املادة )11( من هذه الالئحة - للتنفـيذ واإي�ساح بياناته ومكوناته , مبا فـي ذلك التاأكد 
من توافق م�سروع ال�سراكة مع اأولويات اخلطط االإمنائية واملالية للدولة , وو�سع نتائج 
الدرا�سة االأولية والتو�سيات ب�ساأنها , ومن ثم رفع تقرير بذلك اإلى املجل�س , وعلى املجل�س 
مقدم  اإخطار  الهيئة  تتولى  اأن  على   , ال�سراكة  م�سروع  مقرتح  رف�س  اأو  قبول  فـي  البت 

املقرتح بالقرار �سواء بالرف�س اأو القبول .
املــادة ) 13 (

تتولى الهيئة - فـي حالة املوافقة على مقرتح م�سروع ال�سراكة - , وبالتن�سيق مع اجلهة 
املخت�سة , اأو اجلهة احلكومية , اإعداد درا�سة جدوى متكاملة وفقا للمادة )6( من هذه الالئحة . 

الف�صـــل الثالــث

اإجــراءات التعاقــد مــع اال�صت�صاريــني

املــادة ) 14 (

يكون التعاقد مع اال�ست�ساري عن طريق مناق�سة عامة اأو حمدودة وفقا لطبيعة م�سروع ال�سراكة .
ويجوز فـي احلاالت التي تقت�سيها امل�سلحة العامة , وال حتتمل اتباع اإجراءات املناق�سة 
اأن يكــــون التعاقــــد بطريــــق االإ�سنــــاد املبا�ســـر , وذلك بعــد احل�سول  اأو املحـــدودة  العامـــة 

على موافقة املجل�س .
الفر�س  وتكافوؤ  العالنية  ملبادئ  املحدودة  واملناق�سة  العامة  املناق�سة  من  كل  وتخ�سع 

وامل�ساواة وحرية التناف�س .
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املــادة ) 15 (

 , الهيئة  مع  التعاقد  فـي  الراغبني  اال�ست�ساريني  وبيانات  اأ�سماء  فـيه  تقيد  �سجال  الهيئة  تعد 
, وح�سن  الفنية  الكفاءة  �سروط  فـيهم  تتوافر  ملن  اإعالن  فـيه مبوجب  القيد  اإلى  وتدعو 
ال�سمعة , واخلربة العاملية فـي جمال عقود ال�سراكة بح�سب تخ�س�سهم , على اأن يت�سمن 

الإعالن ال�سروط الواجب توافرها للقيد .

املــادة ) 16 (

املوقـــع  فــــي  الن�ســـر  , من خــالل  اال�ست�ساري  العامة الختيار  املناق�سة  االإعالن عن  يكون 
االإلكرتوين للهيئة , واأي و�سيلة اأخرى حتددها .

وتكـــون الدعـــوة اإلـــى املناق�ســـة املحـــدودة الختيار اال�ست�ساري , لعدد ال يقل عن )2( اثنني 
 , الالئحة  هذه  )15( من  املادة  فـي  عليه  املن�سو�س  ال�سجل  فـي  املقيدين  اال�ست�ساريني  من 
تت�سمن  اأن  على   , الهيئة  حتددها  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأو   , ر�سمية  خطابات  مبوجب  وذلك 

الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�سمينها فـي االإعالن عن املناق�سة العامة .   

املــادة ) 17 (

لطبيعة  ومنا�سبة   , مف�سلة  فنية  اأ�س�س  على  اال�ست�ساريني  اختيار  مناق�سة  طرح  يكون 
 , املتناف�سني  ا�ستف�سارات  لتلقي  الطرح حتديد مواعيد  اإجراءات  اأن تت�سمن  , ويجوز  التعاقد 
 , املتناف�سني  جلميع  اال�ستف�سارات  على  الرد  يتاح  اأن  على   , الهيئة  قبل  من  عليها  والرد 

وللهيئة اأن تدعو املتناف�سني اإلى عقد لقاءات .

املــادة ) 18 (

تعـــــد كرا�ســـة �ســـروط وموا�سفــــات اختيــار ال�ست�ساريـــني باللغــــة العربيـة , اأو الإجنليزيــة ,
اأو بكلتيهمــا , ويجــب اأن حتــدد فـــي كرا�ســة ال�سروط واملوا�سفات اللغة التي يتعني على ال�ست�ساري 
تقدمي عر�سه وكافة مرفقاته بها , على اأن تت�سمن الكرا�سة على وجه اخل�سو�س البيانات االآتية :

1 - التعليمات ملقدمي العطاءات .
2 - القطاع الذي يندرج �سمنه م�سروع ال�سراكة .

3 - التزامــات ونطــاق عمـــل اال�ست�ساريني منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة اأعماله 
فـي م�سروع ال�سراكة .

4 - حتديد متطلبات العر�س الفني واملايل .
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5 - اآلية تقييم العطاءات .

6 - اإجراءات الطرح .

7 - مواعيد تلقي ال�ستف�سارات والرد عليها .

8 - مواعيد تلقي العطاءات , والبت فـيها .

املــادة ) 19 (

تقدم العطاءات فـي املناق�سات العامة واملحدودة لختيار ال�ست�ساري اإلى الهيئة , التي تتولى 
رفع تقرير بنتائج اأعمالها اإلى املجل�ص للبت فـيها .

املــادة ) 20 (

يتم تلقي العطاءات فـي املكان واملوعد املحددين فـي كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات , وطبقا 
اأحدهما   , مغلقني  مظروفـني  فـي  العطاءات  تقدمي  ويراعى   , فـيها  املبينة  لالإجراءات 

للعر�ص الفني , والآخر للعر�ص املايل .

املــادة ) 21 (

�سريان  لأ�سحابها طوال مدة  وملزمة  �سارية  ال�ست�ساريني  املقدمة من  العطاءات  تعترب 
فتح  موعد  قبل   - للهيئة  ويجوز   , واملوا�شفات  ال�شروط  كرا�شة  فـي  املحددة  العطاءات 
مظاريف العطاءات املالية - اأن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �سريان عطاءاتهم 

ملدة حتددها الهيئة . 
املــادة ) 22 (

تتولى الهيئة تقييم العرو�ص الفنية , وحتديد املقبول فنيا منها , واإذا راأت الهيئة ا�ستبعاد 
عطاء اأو اأكرث فـيجب اأن يكون قرارها م�سببا .

وفـي جميع الأحوال يتم اإخطار مقدمي العطاءات بنتيجة التقييم الفني , وفقا للطريقة 
التي تراها الهيئة منا�سبة .

املــادة ) 23 (

العطاءات من  املقارنة بني  اأ�س�ص  بعد توحيد  الأف�سل  العطاء  الرت�سية على �ساحب  تتم 
الفائز خالل  العطاء  اإخطار �ساحب  الهيئة  , ويجب على  واملالية  الفنية  النواحي  جميع 

)30( ثالثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �سدور قرار الرت�سية . 
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الف�شــل الرابــع

اإجـراءات طـرح وتقييـم م�شـروع ال�شراكـة 

املــادة ) 24 (

يجوز للهيئة ا�ستطالع مدى رغبة القطاع اخلا�ص فـي امل�ساركة فـي تنفـيذ م�سروع ال�سراكة 
قبل اتخاذ اإجراءات طرحه , من خالل الدعوة لتقدمي طلب اإبداء رغبة فـي تنفـيذ م�سروع 
ال�سراكة , وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة , واأي و�سيلة اأخرى تراها الهيئة منا�سبة . 

املــادة ) 25 (

يجب على الهيئة التاأكد من قدرات ال�سريك , واملتعاقدين الرئي�سيني معه لتنفـيذ الأعمال 
املتعلقة مب�سروع ال�سراكة , وذلك من خالل اإجراءات التاأهيل امل�سبق , املتمثلة فـي الآتي :

1 - اإعداد امل�ستندات الالزمة للتاأهيل امل�سبق , وو�سع معايريه و�سروطه .
2 - فح�ص طلبات التاأهيل امل�سبق , والتاأكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .

3 - تقييم طلبات التاأهيل امل�سبق , وحتديد املطابق منها ملعايري التاأهيل املو�سوعة , 
وا�ستبعاد غري املطابق .

4 - الرد على ا�ستف�سارات طالبي التاأهيل امل�سبق .
ول يجوز اإجراء اأي تغيري على املتعاقدين الرئي�سيني مع ال�سريك , اإل بعد موافقة الهيئة .

املــادة ) 26 (

تقوم الهيئة بالإعالن عن الدعوة للتاأهيل امل�سبق فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة , اأو اأي و�سيلة 
اأن يت�سمن الإعالن - على وجه  اأخـــرى وفقـــا لأهميـــة وطبيعـــة م�ســروع ال�سراكة , على 

اخل�سو�ص - الآتي : 
1 - بيان اجلهة املخت�سة مب�سروع ال�سراكة .
2 - موجزا عن م�سروع ال�سراكة , واأهدافه .

3 - اخلربات املطلوبة للتاأهيل .
4 - نوع التعاقد , ومدته .

5 - املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات احل�سول على وثائق التاأهيل , ومكان تقدميها , 
والعنـــوان الربيـــدي اأو الإلكرتونـــي بح�ســـب الأحوال , على األ تتجاوز مدة تقدمي 

طلبات التاأهيل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر الإعالن .
6 - امليعاد النهائي لتقدمي وثائق التاأهيل , حمددا بالتاريخ وال�ساعة .
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املــادة ) 27 (

يجوز للراغبني فـي املن�ف�سة على تنفـيذ م�سروع ال�سراكة اأن يتقدموا ملرحلة الت�أهيل امل�سبق 
فـي �سورة �سريك منفرد , اأو فـي �سورة حت�لف مكون من اأكرث من �سريك .

وفـي ح�لة تقدمي طلب الت�أهيل من حت�لف , فـيجب حتديد املمثل الق�نوين لهذا التح�لف 
اأع�ســـ�ء  , ول يجـــوز لأي ع�ســـو مـــن  الت�أهيل امل�سبق  اإجراءات  بحيث يتولى متثيلهم فـي 
التح�لف اأن يطلب الت�أهيل من خالل حت�لف اآخر اإل بعد احل�سول على موافقة م�سبقة 

من الهيئة , كم� ل يجوز اإجراء تغيري فـي اأع�س�ء التح�لف , اإل بعد موافقة الهيئة .

املــادة ) 28 (

 , التاأهيل من معايري و�شروط  التاأهيل امل�شبق وفقا ملا ت�شمنته وثائق  يتم تقييم طلبات 
بن�ء على املع�يري الآتية :

1 - الأعمـــ�ل ال�س�بقـــة لل�سريــك ط�لــب الت�أهيل فـي اإدارة وتنفـيذ وت�سغيل م�سروع�ت 
ال�سراكة .

2 - خربات ال�شريك املماثلة من حيث احلجم والنوع مل�شروعات ال�شراكة . 

3 - قدرة ال�سريك ط�لب الت�أهيل على توفـري امل�ستلزم�ت الفنية والإدارية بهدف اإعداد 
الت�شاميم الالزمة مل�شروع ال�شراكة عند طرحه .

4 - املالءة املالية لل�شريك طالب التاأهيل وقدرته على تدبري التمويل .

5 - موؤهالت وقدرات املتعاقدين الرئي�شيني معه لتنفـيذ الأعمال املتعلقة مب�شروع ال�شراكة .

6 - اأي مع�يري اأخرى حتدده� الهيئة .

املــادة ) 29 (

التاأهيل امل�شبق  , يتعني عند تقييم طلبات  امل�دة )28( من هذه الالئحة  مع مراع�ة ن�ص 
املقدمــة مـــن قبـــل حتالــف , النظــر فـي موؤهالت وقدرات كل ع�شو من اأع�شاء التحالف 
وما اإذا كانوا جمتمعني ي�شتوفون معايري ومتطلبات التاأهيل من عدمه , ويتم درا�شة طلب 
التاأهيل بح�شب دور كل ع�شو من اأع�شاء التحالف وفقا ملا هو مقرتح اأن يتوله من مهام 
من حيث الت�سميم , اأو البن�ء , اأو التجهيز , اأو الت�سغيل , اأو التطوير , اأو ال�سي�نة , اأو الت�أهيل , 

اأو التمويل .
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املــادة ) 30 (

يجوز للهيئة اأن تطلب من ال�سريك طالب التاأهيل امل�سبق الإي�ساحات وامل�ستندات الإ�سافـية 
اأن يت�سمن  , على  التاأهيل  التاأهيل املقدمة من طالبي  التي تراها لزمة لدرا�سة طلبات 
طلب الهيئة حتديد موعد نهائي للرد عليه , كما يجوز للهيئة ا�ستدعاء ممثل ال�سريك 

طالب التاأهيل اأو التحالف , لعر�ص طلبه اأو تقدمي ما تطلبه الهيئة من اإي�ساحات .

املــادة ) 31 (

 , لعتمادها  املجل�ص  اإلى  وامل�ستبعدين   , املوؤهلني  ال�سركاء  ب�ساأن  تو�سياتها  الهيئة  ترفع 
وتخطر طالبي التاأهيل امل�سبق بقائمة ال�سركاء املوؤهلني باأي و�سيلة تراها منا�سبة , ويجوز 
لطالبي التاأهيل امل�ستبعدين التظلم من قرار املجل�ص وفقا للمادة )79( من هذه الالئحة .

املــادة ) 32 (

تقوم الهيئة باإعداد كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات اخلا�شة مب�شروع ال�شراكة بالتن�شيق مع 
اجلهة املخت�سة باللغة العربية , اأو الإجنليزية , اأو بكلتيهما , وحتديد ثمنها , على اأن يحدد 
فـي كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات اللغة التي يتعني على مقدمي العطاءات تقدمي العطاءات 
وامل�ستندات بها , واللغة املعول عليها وذلك فـي حال التعار�ص بينها وبني اللغة الأخرى , 

وذلك فـي حال تعدد اللغات املقدم بها العطاءات .
وفـي جميع الأحوال ترفع كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات اإلى املجل�س لعتمادها .

املــادة ) 33 (

مع مراعاة حكم املادة )9( من القانون , يجب اأن تت�شمن كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات الآتي :
1 - التعليمات ملقدمي العطاءات .

2 - بيان ال�سرتاطات املالية , اأو القانونية , اأو القت�سادية , اأو البيئية .
3 - متطلبات حتديد اجلدول الزمني لتنفـيذ م�سروع ال�سراكة مت�سمنا املدة املقرتحة 

للبناء , ومدة عقد ال�سراكة .
4 - البيانـــات املطلوبـــة فـي حتديد هيكلية �سركة امل�سروع , وامل�ساهمني فـيها , ون�سب 

م�ساهمتهم . 
5 - امل�ستندات املطلوبة فـي حتديد اجلوانب الفنية مل�سروع ال�سراكة مبا فـي ذلك درا�سات 

التقييم الأويل .
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6 - م�سمون التحليل االقت�سادي واملايل وبيان اجلوانب االقت�سادية واملالية مل�سروع 
ال�سراكة , مبا فـي ذلك معايري التقييم االأويل لل�سوق واحلاجة اإلى الدعم احلكومي .
7 - حتديـــد املـــوارد الب�سرية املطلوبـــة , وامل�سوؤولني الرئي�سيني واأدوارهم واملوؤ�س�سات 

االأخرى ذات ال�سلة مب�سروع ال�سراكة .
8 - م�سروع عقد ال�سراكة مت�سمنا االآتي : 

 اأ - ال�شروط والأحكام الأ�شا�شية التي �شيت�شمنها عقد ال�شراكة .
ب - حتديد اأ�س�س املفا�سلة بني العطاءات . 

ج - متطلبات التاأمني وطرق ح�سابه .
د - بيان ما اإذا كان م�سروع ال�سراكة مطروحا باعتباره فكرة م�سروع �سراكة .

9 - اأي بيانات اأخرى حتددها الهيئة .
املــادة ) 34 (

تتولى الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة توجيه دعوة اإلى ال�سريك املوؤهل , ل�سراء كرا�سة 
معتمدا  اإي�شال  امل�ؤهل  ال�شريك  الهيئة  وت�شلم   , ثمنها  وت�شديد  وامل�ا�شفات  ال�شروط 

وخمتوما بخامتها يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة , والتوقيع على اتفاقية �سمان ال�سرية . 
ول تقبل العطاءات اإل من ال�شريك امل�ؤهل الذي قام ب�شراء كرا�شة ال�شروط وامل�ا�شفات , 

و�سدد ثمنها , ومت تقدمي عطائه فـي املوعد املحدد .

املــادة ) 35 (

حتدد مدة )30( ثالثني يوما على االأقل لتقدمي العطاءات , وذلك من تاريخ توجيه الدعوة 
اإلى ال�شركاء امل�ؤهلني ل�شراء كرا�شة ال�شروط وامل�ا�شفات , وللهيئة تق�شري هذه املدة بناء 

على طلب اجلهة املخت�شة , ب�شرط األ تقل عن )15( خم�سة ع�سر يوما .

املــادة ) 36 (

يج�ز للهيئة بالتن�شيق مع اجلهة املخت�شة اأن ت�شمن كرا�شة ال�شروط وامل�ا�شفات م�عدا 
لتلقي ال�شتف�شارات من ال�شركاء امل�ؤهلني , والرد عليها , على اأن تتاح هذه ال�شتف�شارات 

والرد عليها جلميع ال�سركاء املوؤهلني .
ويج�ز للهيئة بالتن�شيق مع اجلهة املخت�شة قبل م�عد تقديــم العطـــاءات , ت�جيـــه دعـــ�ة 

اإلى ال�سركاء املوؤهلني لعقد لقاءات ملناق�سة ا�ستف�ساراتهم حول م�سروع ال�سراكة .
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املــادة ) 37 (

يجوز للهيئة بالتن�شيق مع اجلهة املخت�شة اإجراء تعديالت على كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات 
املوؤهلني  اإتاحة مدة زمنية كافـية لل�سركاء  , �سريطة  انتهاء موعد تقدمي العطاءات  قبل 

لأخذ تلك التعديالت فـي العتبار لتعديل عطاءاتهم .
دعوة  يتم  اأن  , على  املخت�سة  التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت اجلهة  تلك  وت�سدر 
ملحق  ت�شلم  اإلى  واملوا�شفات  ال�شروط  كرا�شة  ب�شراء  قاموا  الذين  املوؤهلني  ال�شركاء 

التعديالت بدون مقابل .
املــادة ) 38 (

يقوم ال�سريك املوؤهل باإعداد ن�سخة اأ�سلية واحدة لكل مـــن العر�ســــني : الفنـــي واملالـــي , 
والتوقيع عليهما , وختمهما , وتقدمي العــدد املحـــدد فـي كرا�شـــة ال�شــــروط واملوا�شفـــات 

من الن�سخ امل�سورة للعر�سني : الفني واملايل .

املــادة ) 39 (

ال�شروط  بكرا�شة  املحدد  املوؤقت  التاأمني  الفني  العر�س  مظروف  يت�شمن  اأن  يجب 
واملوا�سفات , وكافة امل�ستندات الفنية املطلوبة املو�سحة للموا�سفات التف�سيلية الالزمة 

لتحقيق م�ستوى اخلدمة , اأو املنتج النهائي مل�سروع ال�سراكة .
اأو �شرط , وغري  ويكون التاأمني املوؤقت على �شكل خطاب �شمان بنكي خال من اأي قيد , 
قابل لالإلغاء , و�سادر من مقدم العطاء ل�سالح اجلهة املخت�سة من اأحد امل�سارف العمانية , اأو 
من فرع مل�سرف اأجنبي م�سجل لدى البنك املركزي العماين , على األ تقل مدة �سريان هذا 
اخلطاب عن )90( ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء , اأو اأي تعديل له . 

املــادة ) 40 (

يجب على مقدم العطاء اأن ي�سع العر�سني : الفني واملايل فـي مظروفـني مغلقني بطريقة 
حمكمة , واأن يو�سع على كل منهما ا�سم مقدم العطاء , واجلهة املخت�سة املقدم لها , وبيانات 
بالطريقة  العطاءات  ت�سلم  اأن  , على  املقدمة  والن�سخة  املظروف  ونوع   , ال�سراكة  م�سروع 
التي حتددها الهيئة , فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات فـي كرا�شة ال�شروط 
اإي�سال  العطاء  وت�سليم مقدم   , لها  املقدمة  العطاءات  ترقيم  الهيئة  وعلى   , واملوا�سفات 

يفـيد تقدمه بعطائه .
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املــادة ) 41 (

يجوز ملقدم العطاء خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ فتح املظاريف التقدم بطلب ت�سحيح , 
اأي خطاأ مطبعي اأو ح�سابي فـي عطائه .

املــادة ) 42 (

تعترب العطاءات املقدمة من ال�سركاء املوؤهلني �سارية وملزمة لأ�سحابها طوال املدة املحددة 
فـي كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات , ويجوز للهيئة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات املالية 
اأن تطلب فـي الوقت املنا�سب من مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .

املــادة ) 43 (

اإجراءات  ح�سور  قانونا  ميثلهم  من  اأو  ال�سراكة  مل�سروع  العطاءات  مقدمي  جلميع  يحق 
فتح املظاريف فـي املوعد والتاريخ املحددين , ويتم الإعالن عن الأ�سعار ونتائج الفتح اأمام 
جميع مقدمي العطاءات , واللتزام بعدم قبول اأو فتح اأي عطاء فـي غري املوعد املحدد لذلك .

املــادة ) 44 (

يجوز للهيئة دمج مرحلة التاأهيل امل�سبق ومرحلة تقدمي العطاءات فـي احلالت التي تتطلبها 
طبيعة م�سروع ال�سراكة . 

ويجب اأن تتوافر فـي ال�صريك �صروط التاأهيل امل�صبق ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل , 
واأن يقدم م�ستندات التاأهيل فـي ظرف م�ستقل عن املظاريف التي حتتوي على العر�سني 

الفني واملايل .
ويتعني فتح مظاريف التاأهيل , واإعداد قائمة بال�سركاء املوؤهلني , قبل فتح املظاريف الفنية واملالية .

املــادة ) 45 (

تفتح املظاريف بالتتابع , وتبداأ الهيئة مبراجعة العرو�ض الفنية قبل النظر فـي العرو�ض 
املالية , ويتم تقييمها وفقا للمعايري والأ�ص�ص املحددة فـي كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات .

املــادة ) 46 (

 , اإلى املجل�ض  ترفع الهيئة تقريرا عن نتائج تقييم العرو�ض الفنية م�سفوعا بتو�سياتها 
للنظر فـي اعتماده , وتقوم الهيئة باإخطار مقدمي العطاءات املقبولة عرو�سهم الفنية , 
والذين مت ا�ستبعادهم , ويجوز للم�ستبعدين التظلم لدى جلنة التظلمات فـي الهيئة وفقا 

حلكم املادة )79( من هذه الالئحة , وترفع تقريرا بذلك اإلى املجل�ض .
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املــادة ) 47 (

يتم فتح املظاريف املالية ملقدمي العطاءات املقبولة عرو�سهم فنيا , ويتم تقييمها وفقا للمعايري 
املحددة فـي كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات . 

الف�صـــل اخلامــ�س 

اإجــراءات الرت�صيــة والتعاقــد

املــادة ) 48 (

تعد الهيئة تقريرا بنتائج تقييم العرو�ض الفنية واملالية فـي �سوء ما انتهت اإليه , مت�سمنا 
تو�سيتها بتحديد �ساحب العطاء الفائز , واأ�سحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب 

من حيث اأف�سلية العطاءات املقدمة , وترفعه اإلى املجل�ض .
ويحدد املجل�ص �صاحب العطاء الفائز باعتباره مقدم اأف�صل عطاء وفقا لل�صروط املرجعية 
الفائز  العطاء  �ساحب  باإخطار  الهيئة  وتقوم   , ال�سراكة  م�سروع  اأ�سا�سها  على  طرح  التي 

كتابة , و�سائر مقدمي العطاءات التي تليه ترتيبا , واجلهة املخت�سة مب�سروع ال�سراكة .

املــادة ) 49 (

الذي  العطاء  ومقدم   , الفائز  العطاء  �ساحب  من  املقدم  العطاء  بتاأمني  الهيئة  حتتفظ 
يليه ترتيبا , ويجوز لها رد قيمة التاأمني املوؤقت لأ�سحاب العطاءات الآخرين ما مل ترى 
اإبقاءهـــم حلـــني اعتمـــاد �ساحـــب العطـــاء الفائز , اأو انق�ساء مـدة التاأمـني املوؤقــت املقدمـة , 
اأو رف�صهـــــم جتديـــد تاأمـــني عطاءاتهــــم , اأو متديدهـــا وفقـــــا لل�صــــروط املن�صـــــو�ص عليهــــا 

فـي كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات . 
املــادة ) 50 (

توجه الهيئة دعوة اإلى �ساحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ساأن عطائه وحتفظاته على كرا�سة 
اأو وثائق التعاقد , وحتدد الهيئة فـي دعوتها املدة الزمنية املحددة  ال�صروط واملوا�صفات 

للتفاو�ض .
املــادة ) 51 (

مع  التفاو�ض  عند  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  اإليه  حتتاج  مبن  ال�ستعانة  للهيئة  يجوز 
اأي �صروط تعاقدية اعتربتها  اأن تتناول هذه املفاو�صات  �صاحب العطاء الفائز , ويحظر 
كما   , للتفاو�ص  قابلة  غري  اأنها  ال�صراكة  مب�صروع  اخلا�صة  واملوا�صفات  ال�صروط  كرا�صة 

يحظر اإجراء اأي تعديل فـي ال�صروط الفنية واملالية التي مت تقييم العطاء على اأ�سا�سها .
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املــادة ) 52 (

اإذا تعذر الو�سول من خالل املفاو�سات اإلى اتفاق نهائي مع �ساحب العطاء الفائز , تقوم 
معهم  التفاو�ض  اإلى  لرتتيبهم  وفقا  الأخرى  العطاءات  مقدمي  اأو  مقدم  بدعوة  الهيئة 
بغر�ص التفاق نهائيا مع اأحدهم على �صروط التعاقد , ول يجوز للهيئة اإعادة التفاو�ص 

مع مقدم اأي عر�ض �سبق اإنهاء التفاو�ض معه . 
ويجوز للهيئة بعد موافقة املجل�ص اإلغاء اإجراءات الطرح , اأو اإعادة طرح م�صروع ال�صراكة 

من جديد .
املــادة ) 53 (

فـي حالة ت�صاوي عطاءين بحيث ميثل كل منهما اأف�صل العرو�ص املقدمة وفقا ل�صروط 
فـيها  يكون  التي  الأحوال  فـي  اأف�سل  ماليا  ت�سمن عر�سا  الذي  العطاء  , يرجح  املناف�سة 

للعر�ض املايل وزن فـي معادلة تر�سية م�سروع ال�سراكة .

املــادة ) 54 (

العطاءين  �ساحبي  من  الطلب  املجل�ض  موافقة  وبعد  الهيئة  تو�سية  على  بناء  يجوز 
املت�ساويني تقدمي عر�سني ماليني جديدين فـي حدود العر�ض الذي تقدم به كل منهما 
 , العر�سني  اإليها مقدما  ويدعى   , لفتحهما  علنية  , وتخ�س�ض جل�سة  مبظاريف جديدة 
حيث تتلى قيمة كل منهما ب�صوت م�صموع , وذلك دون الإخالل بحـــق الهيئـــة فــــي اإلغاء 

اإجراءات الطرح اأو اإعادة طرحها دون اأدنى م�سوؤولية , بعد موافقة املجل�ض .

املــادة ) 55 (

يجوز قبول العطاء الوحيد , اأو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة املقارنة , بقرار من املجل�ض 
بناء على تو�صية الهيئة , اإذا توافرت ال�صروط الآتية :

1 - اأن تقت�سي امل�سلحة العامة بعدم اإعادة اإجراءات طرح م�سروع ال�سراكة , اأو ل تكون 
ثمة فائدة من اإعادتها .

2 - اأن يكون العطاء مقبول فنيا ومطابقا لل�صروط واملوا�صفات .

3 - اإذا كانت قيمة العطاء ل تتجاوز ن�سبة )20%( ع�سرين فـي املائة من التكلفة املقارنة . 
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املــادة ) 56 (

اأ�س�ض املقارنة بني  تتم تر�سية م�سروع ال�سراكة على �ساحب العطاء الأف�سل بعد توحيد 
ال�صروط  كرا�صة  فـي  املحددة  املعايري  وفق  واملالية  الفنية  النواحي  جميع  من  العطاءات 
املالية  القيمة  حتديد  فـي  املوؤثرة  العنا�سر  جميع  العتبار  فـي  الأخذ  مع   , واملوا�سفات 

املقارنة للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�سروع ال�سراكة واأهميته .

املــادة ) 57 (

يجب اإخطار �ساحب العطاء الفائز كتابيا , بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�ض .

الف�صـــل ال�صـــاد�س

ال�صمانـــات

املــادة ) 58 (

 , واملوا�صفات  ال�صروط  كرا�صة  يقدم مع كل عطاء تاأمني موؤقت وفق ما تطلبه  اأن  يجب 
ول يلتفت اإلى العطاءات غري امل�سحوبة بالتاأمني املوؤقت , واإذا كان التاأمني حمدد املدة , 

فـيجب األ تقل مدة �سريانه عن املدة املحددة ل�سريان العطاء .

املــادة ) 59 (

يرد التاأمني املوؤقت اإلى اأ�سحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان 
العطاء , اأو قبل ذلك اإذا متت الرت�صية على اأحد املتقدمني , اأو اإلغاء اإجراءات الطرح , ويرد 
التاأمني املوؤقت اإلى مقدم العطاء الفائز اإذا قدم �سمان ح�سن التنفـيذ , على اأنه فـي حالة 
�سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ي�سبح التاأمني املوؤقت 

املقدم منه حقا للهيئة دون حاجة اإلى اإخطاره .

املــادة ) 60 (

يجب على �ساحب العطاء الفائز اأن يقدم �سمان ح�سن التنفـيذ بالقيمة واملدة املحددة فـي 
كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات , وتبداأ مدة �صريان �صمان ح�صن التنفـيذ من وقت اإ�صداره , 

اإلى انتهاء عقد ال�سراكة .
املــادة ) 61 (

يحق للجهة املخت�سة م�سادرة �سمان ح�سن التنفـيذ دون الرجوع اإلى املتعاقد معه فـي حالة 
اإخالله بتنفـيذ التزاماته كليا اأو جزئيا ح�سب العقد املربم معه .
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املــادة ) 62 (

اإذا مل يقم �ساحب العطاء الفائز بتقدمي �سمان ح�سن التنفـيذ فـي املدة املحددة اأو رف�ض 
اإمتام التعاقد , يجوز للهيئة بالتن�صيق مع اجلهة املخت�صة - مبوجب اإخطار كتابي - اإلغاء الرت�صية 

وم�سادرة التاأمني املوؤقت دون الإخالل بحقها فـي املطالبة بالتعوي�ض .

الف�صــل ال�صابـــع

احلـــوار التناف�صـــي

املــادة ) 63 (

ومالية  فنية  عرو�ض  تقدمي  اخلا�سة  الطبيعة  ذات  ال�سراكة  مل�سروعات  بالن�سبة  يجوز 
ذلك  يعقب  اأن  على   , النهائية  للعطاءات  الأ�سا�سية  العنا�سر  ملزمة حتوي  غري  مبدئية 
اإجراء حوار تناف�سي مع ال�سركاء املوؤهلني , ثم يلي ذلك تقدمي العطاءات النهائية التي يتم 

على اأ�سا�سها التقييم النهائي . 
املــادة ) 64 (

يجب على الهيئة بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة اإجراء حوار تناف�سي مع ال�سركاء املوؤهلني 
فـي م�سروعات ال�سراكة ذات الطبيعة اخلا�سة الذين تقدموا بعرو�سهم املبدئية , كل على 
حدة فـي اإطار من امل�صاواة بينهم , بغر�ص احل�صول على اإي�صاحات ب�صاأن العنا�صر الفنية 
واملالية الواردة فـي هذه العرو�ض , ويجب علــى الهيئــة اللتـــزام التـــام بعــدم اإف�ســاء �سريــة 

ما يدور خالل هذا احلوار من مناق�سات اأو ما يبدى من معلومات اأو بيانات .

املــادة ) 65 (

ومعايري   , اخلا�سة  الطبيعة  ذو  ال�سراكة  م�سروع  موا�سفات  مراجعة  الهيئة  على  يجب 
وموؤ�صرات الأداء املقرتحة وترتيبات التمويل وال�صروط التعاقدية وغري ذلك من الأمور 
التي مت اإجراء حوار تناف�سي ب�ساأنها , بهدف حتديد ما يتفق منها مع امل�سلحة العامة , 

وذلك متهيدا لإدخال التعديالت املنا�صبة على كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات النهائية . 

املــادة ) 66 (

املرحلة  فـي  لطرحها  وذلك   , النهائية  واملوا�صفات  ال�صروط  كرا�صة  باإعداد  الهيئة  تقوم 
النهائية بذات الإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة .
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الف�صـــل الثامـــن

�صركــة امل�صــروع

املــادة ) 67 (

يجب على �صاحب العطاء الفائز مب�صروع ال�صراكة تاأ�صي�ص �صركة امل�صروع , وفقا لل�صروط 
الآتية :

1 - اأن تتخذ �صكل �صركة م�صاهمة وفقا لأحكام قانون ال�صركات التجارية .

2 - اأن يكون غر�سها الوحيد تنفـيذ م�سروع ال�سراكة حمل التعاقد وفقا لل�سوابط 
ال�صــروط  وكرا�صـــة  الالئحـــة  وهـــذه  القانـــون  فـي  الـــواردة  والأحكـــام  وال�صـــروط 

واملوا�سفات .

3 - األ يتعار�ض عقد تاأ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي مع اأحكام عقد ال�سراكة املربم معها , 
والتفاقات امللحقة به .

4 - األ تقل مدة �صركة امل�صروع عن املدة الالزمة لتنفـيذ عقــد ال�صراكــة , وذلك على 
النحو املبني فـي كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات .

5 - األ تخل ن�صب امل�صاهمـني فـــي �صركـــة امل�صـــروع باأي مـــن �صـــروط التاأهيـــل امل�صبـــق 
اأو �صروط عقد ال�صراكة .

املــادة ) 68 (

يجوز   , الالئحة  هذه  من   )67( املادة  من  و5(   , و4   , و3   ,  2( بالبنود  الإخالل  عدم  مع 
ل�صاحب العطاء الفائز اأن يتخذ �صكل �صركة حمدودة امل�صوؤولية فـي تاأ�صي�ص �صركة امل�صروع 

فـي اأي من احلالت الآتية :
1 - عدم وجود حاجة للتمويل عن طريق القرتا�ض .

 , اخلدمات  حجم  حيث  من  امل�سروع  ل�سركة  املقدمة  اخلدمات  نطاق  حمدودية   -  2
وطبيعتها ومدة تقدميها .

3 - اأي حالت اأخرى تقدرها الهيئة .
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املــادة ) 69 (

يتم ح�صاب املقابل الذي حت�صل عليه �صركة امل�صروع مبراعاة املعايري وال�صروط الآتية : 
1 - توافق اخلدمات مع معايري الأداء املتفق عليها فـي عقد ال�سراكة . 

2 - ا�ستخدام اخلدمة اأو البنية الأ�سا�سية التي يوفرها م�سروع ال�سراكة .

3 - ا�صتكمال املراحل املحددة املتفق عليها فـي التنفـيذ اأو الت�صغيل اأو البنية الأ�صا�صية , 
مع مراعاة التفاق على اجلدول الزمني املعتمد لتنفـيذ م�سروع ال�سراكة .

4- حتقيق عائد داخلي على النحو املن�سو�ض عليه فـي العطاء . 

املــادة ) 70 (

تلتزم �صركة امل�صروع مبوافاة اجلهة املخت�صة , بالآتي :
1 - ن�صخة من وثيقة تاأ�صي�ص �صركة امل�صروع , واأي تعديالت تطراأ عليها .

2 - ما يفـيد ت�صجيل �صركة امل�صروع فـي ال�صجل التجاري .

لتنفـيذ  الرئي�سني  املتعاقدين  اإبرامها مع  املزمع  العقود  مـــن م�سروعات  ن�سخـــة   - 3
الأعمال واخلدمات حمل عقد ال�سراكة .

اإعادة  امل�صروع  �صركة  اأن تطلب من   - الهيئة  التن�صيق مع  بعد   - املخت�صة  للجهة  ويجوز 
ال�سراكة والتي  اإبرامها لتنفـيذ م�سروع  املزمع  العقود  اأي من بنود م�سروعات  النظر فـي 
ل تتفق مع اأحكام القانون اأو هذه الالئحة اأو تخالف عقد ال�سراكة اأو ل تتفق مع اأهداف 

اإبرامه , وذلك خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطارها كتابيا بذلك .

املــادة ) 71 (

يجوز للجهة املخت�سة العرتا�ض على اإبرام اأي من م�سودات العقود الرئي�سة لتنفـيذ عقد 
ال�سراكة , اإذا ثبت لها الآتي : 

1 - �صبق اإ�صهار اإفال�ص اأحد املتعاقدين الرئي�صني , اأو �صبق خ�صوعه لإجراءات الت�صفـية .

بالن�سبة  اأو على من ميثله قانونا  الرئي�سني  املتعاقدين  اأحد  2 - احلكم نهائيا على 
لالأ�صخا�ص العتبارية فـي جرمية خملة بال�صرف اأو الأمانة .

3 - �صطب اأحد املتعاقدين الرئي�صني من �صجالت املوردين اأو املقاولني باجلهة املخت�صة .

4 - اأي اعتبارات اأخرى تقت�سيها امل�سلحة العامة .
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املــادة ) 72 (

 , والأجهزة   , واملن�س�آت   , ال�سراكة  املق�م عليه� م�سروع  الأر�ض  امل�سروع رهن  ل�سركة  يجوز 
والأدوات , وغريه� مم� يكون م�ستخدم� فـي ت�سغيل م�سروع ال�سراكة لغر�ض متويل امل�سروع , 

ويجوز الرهن لغري اأغرا�ض التمويل �سريطة احل�سول على موافقة كت�بية من الهيئة .

املــادة ) 73 (

وبذات   , الق�نون  اأحك�م  وفق  الدولة  اإلى  اآلت  التي  ال�سراكة  م�سروع�ت  اإع�دة طرح  يجوز 
اإجراءات الطرح والتقييم والرت�سية الواردة فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 74 (

املتفق  لل�شروط  وفقا  التعاقدية  التزاماتها  اأداء  على  امل�شروع  �شركة  قدرة  فـي حالة عدم 
عليه� فـي عقد ال�سراكة , يجب التقدم بطلب اإلى الهيئة لو�سع م�سروع ال�سراكة حتت اإدارة 
جهة اأخرى معينة ب�إ�سراف اجلهة املخت�سة , ب�لتن�سيق مع جهة التمويل , وعلى اأن يكون 
العقد ب��سم وحل�س�ب �سركة امل�سروع دون الإخالل ب�لتزام �سركة امل�سروع بتعوي�ض اجلهة 
امل�سروع  �سركة  وتتحمل   , ال�سراكة  بعقد  اإخالل  اأي  عن  الن�جمة  الأ�سرار  عن  املخت�سة 
البديلة التي تتولى الإدارة تعوي�ض الأ�سرار الن�جتة عن اخلط�أ فـي اإدارته , وتنتهي الإدارة 

مبجرد زوال اأ�سب�ب تعرث م�سروع ال�سراكة , اأو اإذا متت ت�سفـيته .

املــادة ) 75 (

تقوم الهيئة بالتن�شيق مع اجلهة املخت�شة - قبل انتهاء مدة عقد ال�شراكة - بتقييم م�شروع 
ال�سراكة , وله� فـي �سبيل ذلك ال�ستع�نة مبن تراه من��سب� , مب� فـي ذلك اجله�ت ال�ست�س�رية 

املحلية اأو الأجنبية .
الف�ســـل التا�ســـع

الرقابــة والإ�ســراف

املــادة ) 76 (

اأ�شهر قبل  اإلى اجلهة املخت�سة تقريرا كل )3( ثالثة  اأن تقدم  امل�سروع  يجب على �سركة 
وفـي اأثناء البناء وفـي الت�شغيل حول التقدم املحرز وحالة جميع الأعمال املتعلقة بتنفـيذ 
اأ�شهر بالتقرير املتعلق  اإبالغ الهيئة كل )3( ثالثة  عقد ال�سراكة , وعلى اجلهة املخت�سة 

مب�سروع ال�سراكة .
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املــادة ) 77 (

يجوز للهيئة تقدمي امل�ساعدة والدعم للجهة املخت�سة بناء على طلبها فـي متابعة اإجراءات 
الرقابة والإ�سراف , ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :

1 - تقدمي مقرتحات تطوير وحت�سني اخلطة التنفـيذية مل�سروع ال�سراكة .

2 - دعم اجلهة املخت�سة فـي املتابعة امليدانية مل�ستوى اخلدمة , واأداء �سركة امل�سروع .

3 - الإ�سراف على حل املنازعات بني اجلهة املخت�سة و�سركة امل�سروع وفق الإجراءات 
املن�سو�ص عليها فـي عقد ال�سراكة .

4 - دعم اجلهة املخت�سة للتاأكد من �سالمة �سري م�سروع ال�سراكة , واأداء �سركة امل�سروع 
للتزاماتها .

املــادة ) 78 (

 , القانون  لأحكام  تطبيقا  املربمة  ال�سراكة  عقود  عن  �سنوي  تقرير  باإعداد  الهيئة  تلتزم 
 , التنفـيذ  عدم  اأ�سباب  بيان  مع  تنفذ  ومل  لتنفـيذها  خطــــط  التــــي  ال�سراكــة  وم�ساريـــع 
باخلطط  اخلا�سة  البيانات  جميع  على  ي�ستمـل  اأن  وعلى   , ال�ساأن  هذا  فــــي  ومقرتحاتها 
املجلـــ�ص  اإلــــى  التقرير  هذا  برفع  الهيئة  وتقوم   , ال�سراكة  مب�سروعات  واملتعلقة  املعتمدة 

لعتمـــاده , ثم رفعه اإلى جمل�ص الوزراء . 
الف�شـــل العا�شـــر

التظلمـــات

املــادة ) 79 (

يرتبط  اإجراء  اأو  قرار  اأي  ب�ساأن  املجل�ص  اإلى  التظلم  امل�سروع  �سركة  اأو  لل�سريك  يجوز 
بعمليات طرح اأو اإبرام اأو تنفـيذ عقد ال�سراكة , على اأن يقدم التظلم خالل )٦0( �ستني يوما 
اأو من تاريخ اإخطارهم به , ويقدم التظلم   , اأو الإجراء  من تاريخ العلم اليقيني بالقرار 
وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة , ويجب اأن يت�سمن التظلم مو�سوع التظلم , واأ�سانيده , 

والطلبات , على اأن يرفق بالتظلم الأوراق وامل�ستندات املوؤيدة له .

-35-



اجلريدة الر�سمية العدد )1340(

املــادة ) 80 (

يكون نظر املجل�ص اإلى التظلمات , وفقا لالإجراءات الآتية : 

1 - يحدد رئي�ص املجل�ص مقررا اأو اأكرث من بني اأع�ساء املجل�ص يتولى درا�سة ما يحال 

اإليه من تظلمات , واإعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم . 

بعد  �سرية  فـي جل�سة  ب�ساأنه  املداولة  وتتم   , املجل�ص  القرار على  تعر�ص م�سودة   -  2

الطالع على اأوراق التظلم , ويجب اإثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�سر يوقع 

من رئي�ص املجل�ص والأع�ساء احلا�سرين .

املــادة ) 81 (

يجب على املجل�ص اأن ي�سدر قراره بالبت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه , ويعترب م�سي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ص للتظلم .
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قــــرار

رقـــــم 2020/4 

باإ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص

ا�ستنادا اإلى قانون التخ�سي�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/51 ، 

واإلى املر�ســــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2019/54 باإن�ســاء الهيئــة العامــة للتخ�سيــ�ص وال�سراكــة ، 

واإ�سدار نظامها ، 

واإلى موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التخ�سي�ص ، املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 28 من �صعبـــــــــــان 1441هـ

املـوافــــق : 22 من ابريـــــــــــــل 2020م                                           

د . علـي بن م�صعــود بن علي ال�صنيــدي

                                                                               رئيـــ�ص جملــــــ�ص اإدارة 

الهيئــة العامـــة للتخ�سيــ�ص وال�سراكـــة  
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الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون التخ�صيـ�ص

الف�صــل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه الالئحة املعنى ذاته املن�سو�ص عليه فـي قانون 
التخ�سيـــ�ص امل�ســـار اإليــه ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - ال�صركات احلكومية : 
اأي �سركة يتم تاأ�سي�سها وفقا لقانون ال�سركات التجارية ، واململوكة بالكامل للحكومة ، 
اأو تلك التي ت�ساهم فـيها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بن�سبة )50%( خم�سني باملائة 

اأو اأكرث . 

2 - امل�صاهمات احلكومية : 
 )%50( تقل عن  بن�سبة  ال�سركات  فـي  التي متتلكها احلكومة  الأ�سهم  اأو  احل�س�ص 

خم�سني باملائة .

3 - ال�صت�صــاري :
ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي تتعاقد معه الهيئة لتقدمي خدمات ا�ست�سارية 

مرتبطة مب�سروع التخ�سي�ص اأو م�ساريع التحويل اإلى �سركات . 

4 - التاأهيـــل : 
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات امل�ستثمرين الراغبني فـي املناف�سة 

على اأحد م�سروعات التخ�سي�ص ، قبل ال�سماح لهم بتقدمي عطاءاتهم .

5 - القيمة العادلة : 
القيمة ال�سوقية لل�سركات وامل�ساهمات احلكومية املعرو�سة للبيع فـي �سوق تناف�سي . 

6 - امل�صتثمر مقدم العطاء : 
احلكومة  ح�س�ص  ل�سراء  يتقدم  الذي  اخلا�ص  العتباري  اأو  الطبيعي  ال�سخ�ص 

املعرو�سة فـي م�سروع التخ�سي�ص .
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7 - �صاحب العطاء الفائز : 

ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري اخلا�ص الذي ح�سل عر�سه املقدم مل�سروع التخ�سي�ص 
على اأف�سل تقييم وفقا ملعايري التقييم املعتمدة .

8 - عقد التخ�صي�ص : 

الإجراءات  فـيه  يحدد   ، الفائز  العطاء  و�ساحب   ، املجل�ص  بني  اإبرامه  يتم  اتفاق 
وااللتزامات وال�صروط املتعلقة باإمتام م�صروع التخ�صي�ص .

9 - القانــون : 

قانون التخ�سي�ص .

املــادة ) 2 (

 ، اأحكام هذه الالئحة على امل�سروع العام  ، ت�سري  املادة )4( من القانون  مع مراعاة ن�ص 
وال�سركـــات احلكوميــــة ، وامل�ساهمـــات احلكوميـــة التي يقرر جمل�ص الوزراء نقل ملكيتها ، 
اأو اإدارتها كليا اأو جزئيا - بح�سب الأحوال - ل�سخ�ص خا�ص ، كما ت�سري على امل�سروع العام 
الذي يقرر جمل�ص الوزراء حتويله اإلى �سركة م�ساهمة تكون مملوكة للحكومة بالكامل . 

املــادة ) 3 (

تلتزم جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، وال�سركات اململوكة للحكومة كليا اأو جزئيا 
 ، القانون  فـي  عليها  املن�سو�ص  لخت�سا�ساتها  ممار�ستها  �سبيل  فـي  الهيئة  مع  بالتعاون 
مع  والتعاون   ، والدرا�سات  والبيانات  املعلومات  من  تطلبه  ما  وتوفـري   ، الالئحة  وهذه 
اخلرباء وامل�ست�سارين الذين تكلفهم الهيئة باإجناز الأعمال املطلوبة ، واللتزام بالقواعد 

والإجراءات املتعلقة باإعداد برنامج التخ�سي�ص وفق الإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

املــادة ) 4 (

ملوافاتها  التخ�سي�ص  برنامج  اإعداد  قبل  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق  الهيئة  تتولى 
مبقرتحاتها حوله ، خالل الأجل الذي حتدده الهيئة .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز لتلك اجلهات تقدمي مقرتحاتها بعد اعتماد برنامج التخ�سي�ص 
من جمل�ص الوزراء اإل بعد مرور عام من تاريخ اعتماده ، وفـي هذه احلالة تقوم الهيئة باإجراء 
التقييم املبدئي لها ، ورفعها اإلى املجل�ص ، الذي يتولى رفعها اإلى جمل�ص الوزراء لعتمادها .
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املــادة ) 5 (

اإدارة وتنفـيذ  اأو اأكرث بح�سب الأحوال تتولى الإ�سراف على  يجوز للمجل�س ت�سكيل جلنة 
مراحل اإجراءات طرح وتر�سية م�سروع التخ�سي�س . 

املــادة ) 6 (

تتولى الهيئة - فـي �سبيل اإعداد برنامج التخ�سي�س - ، القيام بالإجراءات الآتية ، وذلك 
بح�سب طبيعة م�سروع التخ�سي�س :

1 - ح�ســـر وت�سنيـــف ال�سركـــات احلكوميــة ، وامل�ساهمات احلكومية بح�سب القطاعات 
وطبيعة الأن�سطة القت�سادية املختلفة .

2 - تقييم مبدئي للأو�ساع القت�سادية واملالية والقانونية ، وحتديد القطاعات ذات 
الأولوية للتخ�سي�س . 

3 - حتديـــد معاييـــر اختيـــار م�ساريـــع التخ�سيــ�س امل�ستهدفة مبا يتوافق مع اأهداف 
واأولويات اخلطط الإمنائية واملالية لل�سلطنة .

4 - اإجراء التقييم املبدئي للأو�ساع الت�سغيلية والفنية والتنظيمية املتعلقة مب�ساريع 
التخ�سي�س امل�ستهدفة ، مع الأخذ بعني العتبار اأو�ساع ال�سوق .

5 - تقييم نتائج اأداء م�ساريع التخ�سي�س ال�سابقة ، واآثارها ومدى حتقيقها للأهداف 
املو�سوعة لها .

املــادة ) 7 (

تقوم الهيئة فـي �سوء الإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )6( من هذه اللئحة باإعداد 
برنامج التخ�سي�س ورفعه اإلى املجل�س ، متهيدا لعتماده من جمل�س الوزراء ، على اأن يت�سمن 

الربنامج على وجه اخل�سو�س الآتي : 
1 - الأهداف واملنافع القت�سادية املراد حتقيقها من برنامج التخ�سي�س ، ومبا ين�سجم 
مع اأهداف وغايات اخلطط ، والتوجهات القت�سادية ، وال�سيا�سات املالية العامة .

2 - اأولويات التخ�سي�س �سمن القطاعات املختلفة .
3 - م�ساريع التخ�سي�س املقرتحة . 

4 - بيان ن�سبة التخ�سي�س واأ�سلوب التنفـيذ .
5 - بيان اأهم اجلوانب القانونية واملالية التنظيمية التي تتعلق مب�ساريع التخ�سي�س 
والتحديات واملخاطر التي قد تواجه تنفـيذ برنامج التخ�سي�س ، وطرق معاجلتها .

6 - الإطار الزمني لتنفـيذ برنامج التخ�سي�س . 
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الف�صــل الثاين

اإجـراءات التعاقـد مـع ال�صت�صاريـني

املــادة ) 8 (

يكون التعاقد مع ال�ست�ساري عن طريق مناق�سة عامة اأو حمدودة وفقا لطبيعة امل�سروع .
ويجوز فـي احلالت التي تقت�سيها امل�سلحة العامة ، ول حتتمل اتباع اإجراءات املناق�سة 
اأن يكـــون التعاقـــد بطريـــق الإ�سنـــاد املبا�ســـر ، وذلك بعــــد احلـــ�سول  اأو املحـــدودة  العامــة 

على موافقة املجل�ص .
املــادة ) 9 (

 ، الهيئة  التعاقد مع  فـي  الراغبني  ال�ست�ساريني  وبيانات  اأ�سماء  فـيه  تقيد  �سجال  الهيئة  تعد 
، وح�صن  الفنية  الكفاءة  �صروط  فـيهم  تتوافر  ملن  اإعالن  فـيه مبوجب  القيد  اإلى  وتدعو 
ال�سمعة ، واخلربة العاملية فـي جمال عقود التخ�سي�ص بح�سب تخ�س�سهم ، على اأن يت�سمن 

االإعالن ال�صروط الواجب توافرها للقيد .

املــادة ) 10 (

يكون الإعالن عن املناق�سة العامة لختيار ال�ست�ساري ، من خالل الن�سر فـي املوقع الإلكرتوين 
للهيئة ، واأي و�سيلة اأخرى .

وتكون الدعوة اإلى املناق�سة املحدودة لختيـــار ال�ست�ســـاري لعـــدد ل يقـــل عـــن )2( اثنني 
 ، الالئحة  هذه  من   )9( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ص  ال�سجل  فـي  املقيدين  ال�ست�ساريني  من 
تت�سمن  اأن  على   ، الهيئة  حتددها  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأو   ، ر�سمية  خطابات  مبوجب  وذلك 

الدعوة جميع البيانات التي يتعني ت�سمينها فـي الإعالن عن املناق�سة العامة .   

املــادة ) 11 (

لطبيعة  ومنا�سبة   ، مف�سلة  فنية  اأ�س�ص  على  ال�ست�ساريني  اختيار  مناق�سة  طرح  يكون 
 ، املتناف�سني  ا�ستف�سارات  لتلقي  الطرح حتديد مواعيد  اإجراءات  اأن تت�سمن  ، ويجوز  التعاقد 
والرد عليها من قبل الهيئــــة ، علــــى اأن يــتاح الرد على ال�ستف�سارات جلميع املتناف�سني ، 

وللهيئة اأن تدعو املتناف�سني لعقد لقاءات . 
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املــادة ) 12 (

تعد الهيئة كرا�شة �شروط وموا�شفات اختيار ال�شت�شاريني باللغة العربية ، اأو الإجنليزية ، 
اأو بكلتيهمــــا ، ويجــــب اأن حتــــدد فــــي كرا�شــــة ال�شــــروط واملوا�شفـــات اللغـــة التــــي يتعــــني 
علــى ال�شت�شاري تقدمي عر�شه ، وكافة مرفقاته بها ، على اأن تت�شمن الكرا�شة ، على وجه 

اخل�شو�ص البيانات الآتية :
1 - التعليمات ملقدمي العطاءات .

2 - القطاع الذي يندرج �شمنه م�شروع التخ�شي�ص .
3 - التزامـــات ونطـــاق عمـــل ال�شت�شــاري منذ بدء التعاقد ، وحتى انتهاء مدة اأعماله 

فـي م�شروع التخ�شي�ص .
4 - حتديد امل�شتندات والنماذج املالية الواجب ملوؤها مبعرفة ال�شت�شاريني املتناف�شني 

كجزء من عرو�شهم املالية .
5 - اآلية تقييم العطاءات .

6 - اإجراءات الطرح .
7 - مواعيد تلقي ال�شتف�شارات ، والرد عليها .

8 - مواعيد تلقي العطاءات ، والبت فـيها .

املــادة ) 13 (

 ، الهيئة  اإلى  ال�شت�شاري  واملحــــدودة لختيـــار  العامــــة  املناق�شــــات  فــــي  العطــــاءات  تقــــدم 
التي تتولى رفع تقرير بنتائج اأعمالها اإلى املجل�ص للبت فـيها .

املــادة ) 14 (

يتم تلقي العطاءات فـي املكان واملوعد املحددين فـي كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات ، وطبقا 
اأحدهما   ، مغلقني  مظروفـني  فـي  العطاءات  تقدمي  ويراعى   ، فـيها  املبينة  للإجراءات 

للعر�ص الفني ، والآخر للعر�ص املايل .

املــادة ) 15 (

�شريان  لأ�شحابها طوال مدة  وملزمة  �شارية  ال�شت�شاريني  املقدمة من  العطاءات  تعترب 
فتــح  موعـــد  قــبل   - للهيئة  ويجوز   ، واملوا�شفات  ال�شروط  كرا�شة  فـي  املحددة  العطاءات 
مظاريف العطاءات املالية - اأن تطلب من مقدمي العطاءات متديد مدة �شريان عطاءاتهم 

ملدة حتددها الهيئة . 
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املــادة ) 16 (

العطاءات من جميع  املقارنة بني  اأ�ش�ص  الأف�شل بعد توحيد  العطاء  الرت�شية على �شاحب  تتم 
 )30( خلل  الفائز  العطاء  �شاحب  اإخطار  الهيئة  على  ويجب   ، واملالية  الفنية  النواحي 

ثلثني يوم عمل على الأكرث من تاريخ �شدور قرار الرت�شية .

املــادة ) 17 (

يكون تقييم امل�شروع العام من قبل ال�شت�شاريني ، وفقا للأ�ش�ص واملعايري والإجراءات الآتية :
1 - حتديد اأ�شول امل�شروع العام على اأن يتم ت�شنيف الأ�شول وتبويبها ح�شب املعايري 

املحا�شبية املتعارف عليها .

2 - حتديد خ�شوم امل�شروع العام ، والعمل على تقدمي التو�شيات املنا�شبة ب�شاأن ما ميكن 
ت�شويته قبل عملية التخ�شي�ص ، وت�شنيفها ح�شب املعايري املحا�شبية املتعارف عليها .

3 - اإعداد قائمة باللتزامات التعاقدية والقانونية ، واأثرها على تخ�شي�ص امل�شروع ، 
والتو�شيات بهذا ال�شاأن .

4 - اإعداد تقرير مايل ، وحتليل اأداء امل�شروع العام خلل مدة يتم التفاق عليها عند 
التعاقد مع ال�شت�شاري ، وذلك وفقا لطبيعة كل م�شروع .

، والتو�شيات  اأ�شول امل�شروع العام ومعدلت ا�شتهلكه  اإعــــداد تقريـــر فنـــي عن   - 5
املنا�شبة ب�شاأن تطويرها مع الأخذ فـي العتبار العمر الفرتا�شي لهذه الأ�شول .

6 - تقييم و�شع امل�شروع العام فـي ال�شوق املحلي ، اأو فـي الأ�شواق التي يتعامل معها مع 
حتليل الو�شع التناف�شي له وتطوره .

7 - حتديد فئات امل�شتفـيدين ملخرجات امل�شروع العام ، وتطورها .

 ، العام  امل�شروع  8 - تقدمي تقرير بجميع املزايا والإعفاءات والدعم التي يتمتع بها 
واأثرها على اأداء امل�شروع مع بيان ما يرتتب على وقفها - اإن وجدت - .

9 - بيان باأملك الدولة العقارية التي ينتفع بها امل�شروع العام ، مع تقدير قيمة حق 
النتفاع - اإن وجدت - .

10 - تقييــــم �شامــــل للم�شـــروع العـــام علـــى اأ�شا�ص فني ومايل باتباع اأف�شل املمار�شات 
واملعايري املتعارف عليها عامليا فـي التقييم .
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11 - اإعداد امليزانية التقديرية للم�شروع العام وفقا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها .

12 -  اأي اأ�ش�ص اأو معايري اأو اإجراءات حتددها الهيئة .

وتتولى الهيئة التن�شيق مع وزارة املالية ب�شاأن نتائج التقييم ، قبل اعتمادها من املجل�ص . 

املــادة ) 18 (

يكون تقييم ال�شركات احلكومية ، وامل�شاهمات احلكوميــة مـــن قبـــل ال�شت�شارييـــن ، وذلك 
من خلل تقدير القيمة العادلة وفقا للأ�ش�ص واملعايري والإجراءات املتعارف عليها دوليا ، 

مع الأخذ بعني العتبار الآتي :
 1 - تقدمي و�شف كامل عن ال�شركة مت�شمنا الآتي :

 اأ - اأغرا�ص ال�شركة ، واأهدافها ، واخلدمات التي تقدمها .

ب - اللتزامات التعاقدية ، والقانونية لل�شركة .

ج - اأ�شــــول ال�شركـــة ، وتبويبهـــا ، وت�شنيفها ح�شب املعايري املحا�شبية املتعارف 
عليها ، والتو�شيات ب�شاأن تطويرها ، اأو الت�شرف فـيها .

د - التزامات ال�شركة ، وخ�شومها املرتتبة عليها .

2 - تقديــــم تقريــــر بجميــــع اأنواع الدعــــم ، واملميـــزات ، والإعفــــاءات التــــي تتمتــــع بها 
ال�شركة ، واأثرها على اأداء امل�شروع ، مع بيان ما يرتتب على وقفها .

3 - بيان باأملك الدولة التي تنتفع بها ال�شركة ، مع تقدير قيمة النتفاع ، اإن وجدت .

4 - تقييم و�شع ال�شركة فـي ال�شوق املحلي ، اأو فـي الأ�شواق التي تتعامل معها ، مع 
حتليل الو�شع التناف�شي وم�شادر املناف�شة ، اإن وجدت .

5 - اأي اأ�ش�ص اأو معايري اأو اإجراءات حتددها الهيئة .

وتتولى الهيئة التن�شيق مع وزارة املالية ب�شاأن نتائج التقييم ، قبل اعتمادها من املجل�ص . 

املــادة ) 19 (

ترفع الهيئة نتائج تقييم الدرا�شات التي اأجراها ال�شت�شاريون امل�شار اإليها فـي املادتني )17( 
، والتي �شتعتمدها  العادلة  ، وذلك لعتماد القيمة  اإلى املجل�ص  و)18( من هذه اللئحة 

الهيئة كموؤ�شر مرجعي عند تقييم العرو�ص املالية املقدمة فـي م�شاريع التخ�شي�ص .
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الف�صـــل الثالـــث

م�صاريــع التحويــل ل�صركــات 

املــادة ) 20 (

يجوز للمجل�ص ، بناء على طلب اجلهة املخت�شة ، اأو من تلقاء نف�شه ، وبعد التن�شيق مع 
وزارة املالية ، وموافقة جمل�ص الوزراء ، حتويل م�شروع عام اأو جزء منه اإلى �شركة م�شاهمة 
وت�شغيل   ، اإدارة  كفاءة  م�شتوى  رفع  بغر�ص   ، للحكومة  بالكامل  مملوكـــة  تكــون  عمانيــة 
اإعداد درا�شة حول مربرات التحويل ،  ، �شريطة  اأو متهيــدا لتخ�شي�شه   ، امل�شــــروع العــــام 

على اأن تت�شمن على وجه اخل�شو�ص العنا�شر الآتية :
1 - الدرا�شات القت�شادية والقانونية والتنظيمية للم�شروع العام املراد حتويله اإلى �شركة .

2 - الدرا�شات املالية وال�شتثمارية املتعلقة بتقييم امل�شروع العام ، وتقدير التكاليف 
واملنافع .

3 - اخليارات املمكنة لتحويل امل�شروع العام اإلى �شركة ، وو�شع التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنه .

4 - اإعــــداد ال�شوابـــط التنظيميـــة ل�شيـــر عمــــل ال�شركـــة فـــي �شبيل تقدمي اخلدمة ، 
اأو تطويرها .

5 - و�شع املقرتحات اللزمة لت�شوية ، ومعاجلة اأو�شاع املوظفـني فـي امل�شروع العام .

6 - حتديد اإجراءات متابعة ، وتقييم اأداء ال�شركة بعد حتويلها .

7 - و�شـــع الإطــــار ، والربنامـــج الزمنـــي اللزم لتنفـيذ عملية التحويل ، واملوافقات 
اللزمة . 

8 - متطلبات جاهزية ال�شركة لبدء عملية التخ�شي�ص .

املــادة ) 21 (

ترفع الهيئة اأو اجلهة املخت�شة - بح�شب الأحوال - الدرا�شة امل�شار اإليها فـي املادة )20( من 
هذه اللئحة وتو�شيتها فـي هذا ال�شاأن اإلى املجل�ص بعد التن�شيق مع وزارة املالية ، وي�شدر 
املجل�ص قراره بالرف�ص اأو املوافقة ، وتتولى الهيئة اإخطار اجلهة املخت�شة بقرار املجل�ص . 
ويتولى املجل�ص فـي حالة املوافقة رفع مقرتح حتويل امل�شروع العام اإلى �شركة اإلى جمل�ص 

الوزراء للعتماد .
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املــادة ) 22 (

يكون تاأ�سي�س �سركة امل�سروع وفقا لقانون ال�سركات التجارية ، على اأن تكون مملوكة بالكامل 
للحكومة ممثلة فـي وزارة املالية ، اأو اأي جهة اأخرى يحددها جمل�س الوزراء ، ويتم تعيني 
اأع�ساء جمل�س الإدارة من ذوي الكفاءة واخلربة وفقا للآلية التي يحددها جمل�س الوزراء .

ويقدم جمل�س اإدارة ال�سركة اإلى املجل�س تقارير ن�سف �سنوية ت�ستمل على بيان تف�سيلي 
مبا قام به من اأعمال وما اتخذه من اإجراءات فـي �سبيل تهيئة ال�سركة للتخ�سي�س ، على اأن 
يلتزم مبا ي�سدره املجل�س فـي هذا ال�ساأن من قرارات تكون لزمة لإمتام عملية التخ�سي�س .

الف�صــل الرابــع

اإجـراءات طـرح م�صـروع التخ�صيـ�ص

املــادة ) 23 (

ل ت�سري اأحكام هذا الف�سل ، والف�سل اخلام�س من هذه اللئحة على م�سروع التخ�سي�س 
وفقا  له  املنظمة  الأحكام  عليه  وت�سري  اخلا�س  اأو  العام  الكتتاب  طريق  عن  ينفذ  الذي 

للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

املــادة ) 24 (

اتخاذ  قبل  التخ�سي�س  م�سروع  فـي  اخلا�س  القطاع  رغبة  مدى  ا�ستطلع  للهيئة  يجوز 
 ، اإبداء رغبة فـي م�سروع التخ�سي�س  اإجراءات طرحه ، من خلل الدعوة لتقدمي طلب 

وذلك فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة ، واأي و�سيلة اأخرى تراها الهيئة منا�سبة . 

املــادة ) 25 (

يجوز للهيئة تاأهيل امل�ستثمرين املتناف�سني على م�سروع التخ�سي�س قبل طرحه ، على اأن تراعي 
على وجه اخل�سو�س الإجراءات الآتية :

1 - اإعداد م�ستند التاأهيل ، وو�سع معايريه ، وامل�ستندات اللزمة ، وثمنه .
2 - الرد على ا�ستف�سارات طالبي التاأهيل ، مع اإتاحة هذا الرد لكافة طالبي التاأهيل .

3 - فح�س طلبات التاأهيل ، والتاأكد من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
4 - درا�ســــة طلبــــات التاأهيـــل بعـــد ا�ستيفائهـــا ، وحتديد املطابق منها ملعايري التاأهيل 

املو�سوعة ، وا�ستبعاد غري املطابق .
5 - اأي اإجراءات اأخرى يحددها املجل�س .

وترفع الهيئة تو�سياتها اإلى املجل�س للعتماد .
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املــادة ) 26 (

تقوم الهيئة ب�لإعالن عن الدعوة للت�أهيل مل�سروع التخ�سي�ص فـي املوقـــع الإلكرتونــــي ، 
واأي و�سيلة اأخرى وفق� لطبيعة امل�سروع ، على اأن يت�سمن الإعالن على وجه اخل�سو�ص الآتي : 

1 - موجزا عن م�سروع التخ�سي�ص .

2 - اخلربات املطلوبة للت�أهيل .

3 - املالءة امل�لية .

4 - املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلب�ت احل�سول على وث�ئق الت�أهيل ، ومك�ن تقدميه� ، 
اأو الإلكرتوين بح�سب الأحوال ، على األ تتج�وز مدة تقدمي  والعنوان الربيدي 

طلب�ت الت�أهيل )15( خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ ن�سر الإعالن .

5 - امليع�د النه�ئي لتقدمي وث�ئق الت�أهيل ، حمددا ب�لت�ريخ وال�س�عة .

املــادة ) 27 (

ملرحلة  يتقدموا  اأن  التخ�سي�ص  م�سروع  تنفـيذ  على  املن�ف�سة  فـي  الراغبني  على  يجب 
الت�أهيل فـي �سورة م�ستثمر منفرد ، اأو فـي �سورة حت�لف مكون من اأكرث من م�ستثمر .

وفـي ح�لة تقدمي طلب الت�أهيل من حت�لف ، فـيجب حتديد املمثل الق�نوين لهذا التح�لف ، 
يتولى متثيلهم فـي اإجراءات الت�أهيل .

املــادة ) 28 (

النظر فـي موؤهالت وقدرات كل  التح�لف  املقدمة من  الت�أهيل  يتعني عند تقييم طلب�ت 
ع�سو من اأع�س�ء التح�لف ، وم� اإذا ك�نوا جمتمعني ي�ستوفون مع�يري ومتطلب�ت الت�أهيل 
من عدمه ، ول يجوز لأي ع�سو من اأع�س�ء التح�لف اأن يطلب الت�أهيل من خالل حت�لف 
اآخر ، اأو اإجراء اأي تغيري فـي التح�لف ، اإل بعد احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة . 

املــادة ) 29 (

اأن تطلب من امل�ستثمر ط�لب الت�أهيل الإي�س�ح�ت ، وامل�ستندات التي تراه�  يجوز للهيئة 
لزمة لدرا�سة طلب الت�أهيل املقدم منه ، على اأن يت�سمن طلب الهيئة حتديد موعد نه�ئي 
للرد عليــه ، كمـــ� يجـــوز للهيئـــة ا�ستدعـــ�ء ممثـــل للم�ستثمـــر ط�لـــب الت�أهيــل لعر�ص طلبه ، 

اأو تقدمي م� تطلبه الهيئة من اإي�س�ح�ت .
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املــادة ) 30 (

يتـــم تقييــــم طلبــــ�ت الت�أهيـــل وفقـــ� مل� ت�شمنتــــه ال�شــــروط الـــواردة فـي وث�ئــق الت�أهيل ، 
وبن�ء على املع�يري الآتية :

1 - املالءة امل�لية للم�ستثمر ط�لب الت�أهيل .
2 - ال�سجالت ال�س�بقة للم�ستثمر ط�لب الت�أهيل .

3 - امل�س�ريع التي مت تنفـيذه� م�سبق� للم�ستثمر ط�لب الت�أهيل .
4 - خربات البن�ء والت�سغيل وال�سي�نة لدى امل�ستثمر ط�لب الت�أهيل .

5 - اأي مع�يري اأخرى حتدده� الهيئة .
املــادة ) 31 (

 ، من��سبة  تراه�  و�سيلة  ب�أي  املوؤهلني  بق�ئمة  الت�أهيل  ط�لبي  امل�ستثمرين  الهيئة  تخطر 
وللم�ستبعدين منهم التظلم من قرار الهيئة وفق� للم�دة )53( من هذه الالئحة .

املــادة ) 32 (

 ، العربيــــة  ب�للغــــة  التخ�شيـــ�ص  مب�شــــروع  اخل��شة  ال�شروط  كرا�شة  ب�إعداد  الهيئة  تقوم 
التي يتعني على مقدمي  اللغة  الكرا�سة  اأن يحدد فـي  ، على  اأو بكلتيهم�   ، اأو الإجنليزية 
العط�ءات تقدمي العط�ءات واملرا�سالت به� ، وفـي ح�ل تعدد هذه اللغ�ت ، يجب اأن حتدد 

الكرا�سة اللغة املعول عليه� فـي ح�ل التع�ر�ص بينه� ، وبني اللغة الأخرى .
وفـي جميع االأحوال ترفع كرا�شة ال�شروط اإلى املجل�ص العتم�ده� .

املــادة ) 33 (

يجب اأن تت�شمن كرا�شة ال�شروط اخل��شة مب�شروع التخ�شي�ص ، االآتي :
1 - بي�ن� تف�سيلي� ب�أ�سول م�سروع التخ�سي�ص ، وخ�سومه ، والتزام�ته .

2 - املعلوم�ت االأ�ش��شية عن م�شروع التخ�شي�ص ، واأهدافه ، و�شروط التع�قد .
3 -  ال�شروط الفنية ، وامل�لية الالزم توافره� فـي العط�ء .

4 - الوث�ئق وامل�ستندات الواجب تقدميه� ، واملواعيد ، والإجراءات التي يجب مراع�ته� ، 
واللتزام به� .

5 - امليع�د النه�ئي ب�لت�ريخ وال�س�عة لتقدمي العرو�ص .
6 - اأي بي�ن�ت اأخرى حتدده� الهيئة .
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املــادة ) 34 (

 ، املوؤهلني  امل�ستثمرين  اإلى  الدعوة  توجيه  املخت�سة  اجلهة  مع  بالتن�سيق  الهيئة  تتولى 
اإي�صاال معتمدا وخمتوما بخامتها  ل�صراء كرا�صة ال�صروط ، وت�صلم الهيئة مقدم العطاء 

يفـيد �سداده ثمن الكرا�سة .
املــادة ) 35 (

حتدد مدة )30( ثالثني يوما على الأقل لتقدمي العطاءات ، وذلك من تاريخ الدعوة ل�سراء 
كرا�صة ال�صروط ، وال تقبل العطاءات اإال من الذين قاموا ب�صراء كرا�صة ال�صروط ، واأداء 

ثمنها ، وتقدميها فـي املوعد املحدد .
املــادة ) 36 (

يجوز للهيئة اأن ت�سمن اإجراءات الطرح موعدا لتلقي ال�ستف�سارات من امل�ستثمرين مقدمي 
العطاءات ، والرد عليها ، �سريطة اأن يتاح ذلك جلميع امل�ستثمرين مقدمي العطاءات .

املــادة ) 37 (

يجوز للهيئة اإجراء تعديالت على كرا�صة ال�صروط قبل انتهاء موعد تقدمي العطاءات ، 
�سريطة اإتاحة مدة زمنية كافـية للم�ستثمرين مقدمي العطاءات لأخــذ تلك التعديـــالت 

فـي العتبار عند تعديل اأو اإعداد عطاءاتهم .
وت�سدر تلك التعديالت مبوجب ملحق خمتوم بخامت الهيئة ، على اأن يتم دعوة مقدمي 
العطاءات الذين قاموا ب�صراء كرا�صة ال�صروط لت�صلم ملحق التعديالت ، وذلك بدون مقابل .

املــادة ) 38 (

يقوم امل�ستثمر املوؤهل باإعداد ن�سخة اأ�سلية واحدة من العر�ص ، والتوقيع عليه ، وختمه ، 
وتقدمي العدد الذي حتدده كرا�صة ال�صروط من الن�صخ امل�صورة للعر�ص .

املــادة ) 39 (

يجب اأن يت�سمن مظروف العر�ص التاأمني املوؤقت وكافة امل�ستندات واملتطلبات املن�سو�ص 
عليها فـي كرا�صة ال�صروط ، و�صعر �صراء احل�ص�ص املعرو�صة للبيع فـي م�صروع التخ�صي�ص 

املحددة بكرا�صة ال�صروط . 
ويكون التاأمني املوؤقت فـي �صورة �صمان بنكي خال من اأي قيد اأو �صرط ، وغري قابل لالإلغاء ، 
�سادر من امل�ستثمر ل�سالح الهيئة من اأحد امل�سارف العمانية ، اأو من فرع مل�سرف اأجنبي 
�سريان هذا اخلطاب عن )90(  تقل مدة  األ  ، على  العماين  املركزي  البنك  لدى  م�سجل 

ت�سعني يوما على الأقل بعد املدة املحددة ل�سريان العطاء اأو اأي تعديل له .
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املــادة ) 40 (

يجب اإغالق مظروف العر�ض بطريقة حمكمة ، واأن يو�سع على كل منهما ا�سم امل�ستثمر 
مقدم العطاء وبيانات م�سروع التخ�سي�ض ، وكونه ن�سخة اأ�سلية اأم م�سورة ، على اأن ت�سلم 
العطاءات بالطريقة التي حتددها الهيئة ، فـي املكان وفـي املوعد املحددين لتلقي العطاءات 
فـي كرا�سة ال�سروط ، فـي مظروف ، وعلى الهيئة ترقيم العطاءات املقدمة لها ، وت�سليم 

امل�ستثمر مقدم العطاء اإي�ساال يفـيد تقدمه بعطائه .

املــادة ) 41 (

يجوز للم�ستثمر مقدم العطاء خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ فتح املظاريف التقدم بطلب 
ت�سحيح اأي خطاأ مطبعي ، اأو ح�سابي فـي عطائه .

املــادة ) 42 (

تعترب العطاءات املقدمة �سارية وملزمه لأ�سحابها طوال املدة املحددة فـي كرا�سة ال�سروط .
ويجـــوز للهيئـــة قبــــل تاريـــخ فتــح مظاريف العطاءات املالية اأن تطلب فـي الوقت املنا�سب 

من امل�ستثمرين مقدمي العطاءات متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .

املــادة ) 43 (

يجـــوز للهيئـــة اأن تطلـــب كتابـــة من امل�ستثمريـــن مقدمــي العطاءات تو�سيح عطاءاتهم ، 
اأو تقديـــم معلومـــات اإ�سافـيـــة فـيمــا يتعلق بها ، ويجب عليهم تزويد الهيئة باملعلومات ، 
اأو التو�سيحات االإ�سافـية التي تطلبها الهيئة كتابة ، وعلى نفقتهم اخلا�سة ، وذلك خالل 

مدة ال تتجاوز )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ الطلب .
 ويجوز للهيئة املوافقة على متديد املدة وفق ما تراه منا�سبا .

الف�صــل اخلامــ�س

اإجــراءات الرت�صيــة والتعاقــد

املــادة ) 44 (

تعد الهيئة تقريرا بتقييم العطاءات ، مت�سمنا تو�سيتها بتحديد امل�ستثمر �ساحب العطاء 
الفائز ، واأ�سحاب العطاءات الذين يلونه فـي الرتتيب من حيث اأف�سلية العطاءات املقدمة .

على اأن تتولى الهيئة اإخطار �ساحب العطاء الفائز ،  متهيدا للتفاو�ض معه ، اإذا اقت�ست 
احلاجة اإلى ذلك .
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املــادة ) 45 (

ت�ساوي عطاءين بحيث  فـي حالة  املجل�ض  وبعد موافقة   ، الهيئة  تو�سية  بناء على  يجوز 
ميثل كل منهما اأف�سل 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 اإلغاء اإجراءات طرح م�سروع التخ�سي�ض اأو اإعادة طرحه من جديد ، دون اأدنى م�سوؤولية ، 

بعد موافقة املجل�ض . 
املــادة ) 46 (

يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من املجل�ض بناء على تو�سية الهيئة اإذا توافرت ال�سروط الآتية :
1 - اأن تقت�سي امل�سلحة العامة عدم اإعادة اإجراءات طرح م�سروع التخ�سي�ض ، اأو ل تكون 

ثمة فائدة من اإعادتها .

2 - اأن يكون العطاء الوحيد مقبول ، ومطابقا لل�سروط .

3 - اأن يتما�سى العر�ض مع التقييم املايل املحدد مل�سروع التخ�سي�ض من قبل الهيئة .

املــادة ) 47 (

املقارنة  اأ�س�ض  توحيد  بعد  االأف�سل  العطاء  �ساحب  على  التخ�سي�ض  م�سروع  تر�سية  تتم 
بني العطاءات من جميع النواحي الفنية واملالية ، مع االأخذ فـي االعتبار جميع العنا�سر 
املوؤثرة فـي حتديد القيمة املالية للعطاءات بح�سب ظروف وطبيعة م�سروع التخ�سي�ض ، 

واأهميته .
املــادة ) 48 (

يجب اإخطار �ساحب العطاء الفائز كتابيا ، بعد اعتماد قرار الرت�سية من املجل�ض .

املــادة ) 49 (

التخ�سي�ض  التوقيع على عقد  اأو تخلفه عن   ، الفائز  العطاء  ان�سحاب �ساحب  فـي حالة 
ي�سادر التاأمني املوؤقت املقدم منه ، وترفع الهيئة تقريرا بذلك اإلى املجل�ض ، مع التو�سية 
طرح  اإعادة  اأو   ، الرتتيب  فـي  يليه  الذي  العطاء  �ساحب  امل�ستثمر  على  امل�سروع  برت�سية 

م�سروع التخ�سي�ض .
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الف�صــل ال�صــاد�ص

عقـــد التخ�صيـــ�ص

املــادة ) 50 (

اإدارة الهيئة ، و�ساحب العطاء الفائز بعد  اإبرام عقد التخ�سي�ص بني رئي�ص جمل�ص  يتم 
اعتماد قرار تر�سيته من املجل�ص ، ويلتزم �ساحب العطاء الفائز بعدم التنازل عن العقد 
اأن يت�سمن عقد التخ�سي�ص - على وجه  اإل بعد احل�سول على موافقة املجل�ص ، ويجب 

اخل�صو�ص - ال�صروط والبيانات االآتية :
1 - حتديد اأطراف العقد ، وبياناتهم التف�سيلية .

2 - نوع �سركة امل�سروع ، و�سكلها القانوين .

3 - اإجراءات الت�سرف فـي الأ�سهم اململوكة .

4 - الإجراءات الالزمة لإمتام الإغالق املايل مل�سروع التخ�سي�ص مبا فـي ذلك اإجراءات 
فتح احل�سابات امل�سرفـية وت�سديد ح�سيلة التخ�سي�ص ، ونقل امللكية .

5 -  التفاقيات الواجب اإبرامها بني الطرفـني ، �سواء املتعلقة بتنظيم عالقة امل�ساهمني ، 
اأو بالعاملني فـي �سركة ال�سركة ، اأو بتنظيم عالقة ال�سركة مع الغري .

6 - خطط عمل �سركة ال�سركة .

7 - اأي بيانات اأو �صروط اأخرى حتددها الهيئة .

ول يجوز ل�ساحب العطاء الفائز التنازل عن العقد اإل بعد موافقة املجل�ص .

الف�صــل ال�صابــع

تخ�صيــ�ص امل�صــروع العــام

املــادة ) 51 (

بتخ�سي�ص  الفائز  العطاء  �ساحب  على  يجب   ، القانون  من   )10( املادة  حكم  تنفـيذ  فـي 
امل�سروع العام تاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة عمانية توؤول اإليها جميع الأ�سول املادية واملعنوية 
واخل�سوم اخلا�سة بهذا امل�سروع ، كما حتل حمله فـي تنفـيذ اأغرا�سه ، وفـيما له من حقوق 
وما عليه من التزامات ، ويكون حتديد راأ�ص مال ال�سركة فـي عقد التخ�سي�ص ، ومبراعاة 

قانون ال�سركات التجارية .
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املــادة ) 52 (

تق�سم اأ�سهم ال�سركة امل�سار اإليها فـي املادة )51( من هذه الالئحة ، وحتدد قيمتها ، واإجراءات 

طرحها لالكتتاب وفقا لل�صروط املتفق عليها فـي عقد التخ�صي�ص ، ومبا ال يتعار�ص مع 

قانون ال�سركات التجارية ، وبرنامج التخ�سي�ص . 

الف�صـــل الثامــن

التظلمــات

املــادة ) 53 (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم للمجل�ص من اأي قرار اأو اإجراء يرتبط بعمليات طرح م�سروع 

العلم  تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خالل  وذلك   ، التخ�سي�ص  عقد  اإبرام  اأو  التخ�سي�ص 

اأو الإجراء ، ويقدم التظلم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة ، ويجب اأن  اليقيني بالقرار 

اأن يرفق بالتظلم الأوراق  ، والطلبات ، على  ، واأ�سانيده  يت�سمن التظلم مو�سوع التظلم 

وامل�ستندات املوؤيدة له .

املــادة ) 54 (

يكون نظر التظلمات الواردة اإلى املجل�ص على النحو الآتي :

1 - يحدد رئي�ص املجل�ص مقررا اأو اأكرث من بني اأع�ساء املجل�ص يتولى درا�سة ما يحال 

اإليه من تظلمات ، واإعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم . 

بعد  �سرية  فـي جل�سة  ب�ساأنه  املداولة  وتتم   ، املجل�ص  القرار على  تعر�ص م�سودة   -  2

الطالع على اأوراق التظلم ، ويجب اإثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�سر يوقع 

من رئي�ص املجل�ص ، والأع�ساء احلا�سرين .

املــادة ) 55 (

يجب على املجل�ص اأن ي�سدر قراره بالبت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه ، ويعترب مرور هذه املدة دون رد مبثابة رف�ص للتظلم .
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ديـوان البالط ال�سلطانـي

ا�ستــدراك

ينوه ديوان البالط ال�شلطاين اإلى اأنه قد وقع خطاأ مـــادي عنـــد ن�شـــر القـــرار الديوانــي 

رقم 2020/7 با�شتبدال ع�شو املجل�س البلدي ملحافظة م�شقط ، املن�شور  فـي العدد )1333( 

من اجلريدة الر�شمية ، ال�شادر  بتاريخ 20 من رجب 1441هـ ، املوافق 15 من مار�س 2020م ، 

اإذ ورد ن�س املادة الأولى من القرار الديواين امل�شار اإليه كالآتي :

البلـــدي  املجلــــ�س  ع�شــــو  اليحمـــدي  حمـــود  بن  هـــالل  بــن  مـــالك  الفا�شـــــل  "ي�شتبـــــدل 

ملحافظة م�شقط ، ليكون الفا�شل خمي�س بن �شعيد بن خمي�س ال�شنيدي بديال عنه"

وال�سحيــــح هــــو :

البلــــدي  املجلــــ�س  ع�شــــو  اليحمـــدي  حمـــود  بن  هـــالل  بن  مـــالك  الفا�شــــل  "ي�شتبـــــدل 

ملحافظة م�شقط ، ليكون ال�شيخ خمي�س بن �شعيد بن خمي�س ال�شنيدي بديال عنه"

لـذا لـزم التنويـه .    

ديوان البالط ال�سلطاين
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