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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/51
ب�إ�صــدار قانـــون التخ�صيـــ�ص
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون التخ�صي�ص ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/77
وعلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون التخ�صي�ص  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر رئي�س جملـ�س �إدارة الهيئــة العام ــة للتخ�صي ــ�ص وال�شراك ــة الالئح ــة التنفـيذي ــة
للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد على (� )1سنة من تاريخ العمل به  ،كما ي�صدر القرارات
الالزمة لتنفـيذ �أحكامه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،
مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلغ ــى قان ــون التخ�صيــ�ص ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رق ــم  ، 2004/77كمـ ــا يلغ ــى كـ ــل
ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن �شــــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  1 :مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانــون التخ�صيــ�ص
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنـى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــة :
الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
اجلهـــة املخت�صــة :
الوزارات  ،والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
املعنية مب�شروع التخ�صي�ص .
برنامــج التخ�صيــ�ص :
اخلطة التي تعدها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون  ،والتي تو�ضح ال�سيا�سات والأغرا�ض
اخلا�صة مب�شاريع التخ�صي�ص وطرق تنفـيذها واملدد الزمنية املتعلقة بها .
امل�شــروع العـــام :
املرافق واملن�ش�آت احلكومية .
م�شــروع التخ�صيـــ�ص :
امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا  ،التي يقرر جمل�س الوزراء نقل
ملكيتها �أو �إدارتها  -بح�سب الأحوال  -ل�شخ�ص خا�ص .
م�شاريــع التحويــل �إلــى �شركــات :
امل�شروع العام الذي يقرر جمل�س الوزراء حتويله �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل
للحكومة .
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�شركــة امل�شـــروع :
ال�شركتان املن�صو�ص عليهما فـي املادتني ( 10و  )11من هذا القانون .
الالئحـــــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذا القانون على م�شاريع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات وعقود
اال�ست�شارات التي تربم ب�ش�أنهما  ،وال ت�سري عليها �أحكام قانون املناق�صات .
املــادة ( ) 3
تتمتع البيانات واملعلومات ذات ال�صلة مب�شروع �أو بربنامج التخ�صي�ص  ،ومب�شاريع التحويل
�إلى �شركات بال�سرية التامة  ،ويحظر على كل من يطلع عليهما بحكم وظيفته الإف�صاح
عنهما �أو �إف�شا�ؤهما .
املــادة ( ) 4
ال يتم تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات اململوكة للحكومة كليا �أو جزئيا �إال بالكيفـية
وفـي احلدود املبينة فـي هذا القانون  ،ويجب �أن يكون تخ�صي�ص امل�شروع العام �أو ال�شركات
جزءا من برنامج التخ�صي�ص .
وبالن�سبة مل�شروعات التخ�صي�ص غري الواردة �ضمن برنامج التخ�صي�ص  ،يجب قبل طرحها
والإعــالن عنه ــا �إحالته ــا �إلى جمل ــ�س الوزراء  ،العتمادها بعد �إجراء التقييم املبدئــي لهــا
من الهيئة .
الف�صـــل الثانـــي
�إجــراءات الطـــرح والرت�سيـــة
املــادة ( ) 5
يجب �أن يخ�ضع م�شروع التخ�صي�ص ملبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة  ،وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بالطرح والرت�سية  ،وتقدمي
العطاءات وفتح املظاريف  ،والوثائق والبيانات التي يجب �أن يت�ضمنها كل مظروف ،
وال�ضمانات املــالية  ،واملدد القانونية للرد على �أ�صحاب العطاءات  ،وغري ذلك .
وتتول ــى الهيئ ــة الإع ــالن والإعداد للمناف�سة على م�شروع التخ�صي�ص علــى الوجـه املبني
فـي الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يكون تقييم م�شروع التخ�صي�ص وم�شاريع التحويل �إلى �شركات بوا�سطة ا�ست�شاريني م�ستقلني
ممن تتوفر فـيهم �شروط الكفاءة الفنية وح�سن ال�سمعة واخلربة العاملية تختارهم الهيئة
من خالل �إجراءات يراعى فـيها مبادئ ال�شفافـية والعالنية وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة
وحرية املناف�سة .
وحتدد الالئحة �أ�س�س ومعايري التقييم والإجراءات التي يلتزم اال�ست�شاريون باتباعها ،
ويعتمد التقييم من الهيئة .
املــادة ( ) 7
يكون للهيئة �أن تدعو �إلى عقد اجتماعات مع �صاحب العطاء الفائز للتفاو�ض معه ب�ش�أن
بع�ض الأمور اخلا�صة باال�شرتاطات الفنية واملــالية  ،وال يجوز �أن يتناول التفاو�ض �أي
�أمور اعتربتها دعوة تقدمي العطاءات �أنها غري قابلة للتفاو�ض � ،أو مل يبد �صاحب العطاء
الفائز �أي حتفظات عليها فـي العطاء املقدم منه  ،كما ال يجوز �إجراء �أي تعديل فـي ال�شروط
الفنية واملــالية التي مت تقييم العطاء على �أ�سا�سها .
وفـي حالة ف�شل املفاو�ضات مع �صاحب العطاء الفائز  ،يحق للهيئة التفاو�ض مع مقدمي
العطاءات الأخرى بح�سب ترتيبهم بالأ�س�س ذاتها امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة حتى يتم
الو�صول �إلى اتفاق نهائي مع �أحدهم  ،و�إال رف�ضتهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال  ،يحظر على الهيئة �أن تعاود �إجراء مفاو�ضات مع مقدم عطاء ف�شلت
املفاو�ضات معه طبقا حلكم هذه املــادة .
املــادة ( ) 8
يجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط واملوا�صفات التي حتددها الهيئة لكل
م�شروع تخ�صي�ص  ،ويتم �إر�ساء م�شروع التخ�صي�ص على �صاحب العطاء الأجدى اقت�صاديا ،
وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 9
تلغى �إجراءات طرح م�شروع التخ�صي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
�	- 1إذا تقدم عطاء وحيد �أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�	- 2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أغلبها بتحفظات جوهرية ال تتوافق مع ال�شروط
واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروع �أو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .
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 - 3ف�شل التفاو�ض مع مقدمي العطاءات �إعماال حلكم املــادة ( )7من هذا القانون .
�	- 4إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإلغاء قرار من الهيئة  ،ويجب �أن يكون م�سببا  ،وال يجوز
لأي من مقدمي العطاءات املطالبة ب�أي تعوي�ض عن هذا القرار .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز قبول العطاء الوحيد فـي احلاالت واحلدود التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 10
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  ،كمـا حتل
حمل ــه فـي تنفـيــذ �أغرا�ضــه  ،وفـيما له من حقوق وما عليــه مـن التزامـات  ،ويتـم حتديـد
ر�أ�س مال ال�شركة وتق�سيمه �إلى �أ�سهم وطرحها لالكتتاب على الوجه املبني فـي الالئحة .
املــادة ( ) 11
يجوز للمجل�س بناء على طلب اجلهة املخت�صة �أو من تلقاء نف�سه بالتن�سيق مع اجلهة
املخت�ص ــة  ،وبعد التن�سي ــق مع وزارة املــالي ــة  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،حتويل م�شروع عام
�أو جزء منه �إلى �شركة م�ساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة بغر�ض رفع م�ستوى كفاءة
�إدارة وت�شغيل امل�شروع العام � ،أو متهيدا لتخ�صي�صه  ،وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
وحتل هذه ال�شركة حمل امل�شروع العام فـيما له من حقوق وما عليه من التزامات .
ويتولى املجل�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س هذه ال�شركة  ،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 .
املــادة ( ) 12
يجوز �أن ت�صل ن�سبة امل�ساهمة الأجنبية فـي ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )10من هذا
القانون �إلى ( )%100مائة باملائة من ر�أ�س مالها  ،وال يقيد امل�ؤ�س�س الواحد بن�سبة معينة
من امل�ساهمة فـي هذه ال�شركة .
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املــادة ( ) 13
ت�ؤول ح�صيلة بيع الأ�سهم �أو الأ�صول اخلا�صة ب�شركة امل�شروع �إلى اجلهة التي يحددها
جمل�س الوزراء  ،وذلك بعد خ�صم جميع امل�صروفات والتكاليف التي �أنفقت فـي �سبيل �إمتام
عملية التخ�صي�ص  ،مبا فـي ذلك �أتعاب اال�ست�شاريني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )6من هذا
القانون .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على ح�صيلة بيع م�ساهمات احلكومة فـي ال�شركات اململوكة
لها كليا �أو جزئيا .
املــادة ( ) 14
يحدد عقد التخ�صي�ص حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها  ،ويجب �أن يت�ضمن البيانات
وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 15
يخت ــ�ص املجل ــ�س بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو ال�ش ـ ـ�أن بخ�صو�ص �أي ق ــرار �أو �إج ــراء
يرتبط بعمليات طرح �أو �إبرام �أو تنفـيذ عقد التخ�صي�ص  ،على �أن يقدم التظلم خالل ()60
�ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار �أو الإجراء  ،ويبت املجل�س فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحتدد الالئحة �إجراءات تقدي ــم التظلم ونظره والبت فـيه  ،ويكون قرار املجل ــ�س بالبــت
فـي التظلم نهائيا .
الف�صـــل الثالـــث
ت�سويـــة �أو�ضـــاع املوظفـني
املــادة ( ) 16
تطبق الأ�س�س وال�ضوابط الواردة فـي هذا الف�صل على املوظفـني العمانيني الذين يخ�ضعون
لقوانـ ــني و�أنظم ــة الدولـ ــة  ،وت�أث ــروا من تخ�صي�ص امل�ش ــروع العـ ــام �أو م�شاريــع التحوي ــل
�إلى �شركات .
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املــادة ( ) 17
تقوم اجلهة املخت�صة بتوفـري البيانات اخلا�صة بعدد املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ()16
من هذا القانون  ،وبيان م�س�ؤولياتهم  ،وخرباتهم  ،وعدد �سنوات خدمتهم  ،والأجور واملزايا
املــالية املمنوحة لهم .
املــادة ( ) 18
يجب على ال�شركة امل�شار �إليها فـي املــادة ( )11من هذا القانون بعد اطالعها على البيانات
املتوفرة عن املوظفـني �أن حتدد املوظفـني الذين �سيتم ا�ستيعابهم فـيها  ،وعددهم ،
والوظائف التي �سي�شغلونها .
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على كل من يتقدم مل�شروع تخ�صي�ص امل�شروع العام  ،على �أن
يلتزم بتحديد املوظفـني  ،وعددهم  ،والوظائف التي �سي�شغلونها فـي العطاء املقدم منه .
املــادة ( ) 19
تلتزم �شركة امل�شروع بنقل املوظفـني امل�شار �إليهم فـي املــادة ( )18من هذا القانون �إليها
و�إبرام عقد عمل مع كل منهم يو�ضح فـيه اخت�صا�صـات و�صالحيات الوظيفة ومزايا
وحقوق �شاغلها  ،ويجب �أال تقل الأجور واملزايا املــالية الأخرى التي �ستمنح لهم عما كانوا
يح�صلون عليه قبل نقلهم �إليها .
كما تلتزم تلك ال�شركة بعدم اال�ستغناء عن املوظفـني املنقولني �إليها ملدة ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ نقلهم  ،ب�شرط التزام ه�ؤالء املوظفـني بنظم و�ضوابط العمل .
املــادة ( ) 20
يلتزم املوظفون العمانيون املنقولون �إلى �شركة امل�شروع ب�سداد اال�شرتاكات ل�صندوق
التقاعد الذي �سيخ�ضعون له بعد نقلهم  ،كما تلتزم ال�شركة ب�سداد م�ساهماتها فـي هذا
ال�صندوق  ،وذلك وفقا للقواعد املقررة قانونا .
املــادة ( ) 21
تتم ت�سوية �أو�ضاع املوظفـني الذين ال يتم ا�ستيعابهم فـي �شركة امل�شروع  ،وفقا للقواعد
التي يقررها جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ش�أن .

