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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2008/36

ب�إ�سدار قانون المناق�سات

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 76/48 ب�ساأن توقيع المعامالت المالية الخارجية والداخلية ،

وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 82/39 بحماية المال العام وتجنب ت�سارب الم�سالح ،

وعلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 84/86 باإ�سدار قانون ونظام المناق�سات الحكومية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعمل في �ساأن المناق�سات باأحكام القانون المرافق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سـدر رئـي�س مجلـ�س المناق�سـات الالئحــة التنفيذيـة للقـانون المرافـق واللوائح والقرارات 

الالزمة لتنفيذه ، واإلى اأن ت�سدر اللوائح والقرارات الم�سار اإليها ي�ستمر العمـــل بالنظـــم 

واللوائح والقرارات ال�ساريــــة فيما ل يتعار�س مع اأحكام القانون المرافق .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى المر�سوم ال�سلطاني رقم 84/86 الم�سار اإليــه ، وكل مــا يخالــف القانون المرافق .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا المر�ســوم في الجريدة الر�سميــة ، ويعمـل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�ســــدر في : 16 من ربيع الأول �سنة 1429هـ

المـوافـــق : 24 من مــــــــــــار�س �سنة 2008م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطـان عـمـــان
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قانون المناق�صات

الباب الأول

تعريفات واأحكام عامــة

املـــادة ) 1 ( 

في تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل 

منها ما لم يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك :

المجل�س : 

مجل�ص المناق�سات .

رئي�س المجلـ�س : 

رئي�ص مجل�ص المناق�سات .

الأمانة العامة : 

الجهاز التنفيذي لمجل�ص المناق�سات .

الأمين العام :

الأمين العام لمجل�ص المناق�سات .

العطاء : 

العر�ص المقدم في المناق�سة اأو الممار�سة اأو الم�سابقة .

الجهة المعنية :

 اأية وحدة اأو �سركة حكومية خا�سعة لأحكام هذا القانون . 

الالئحة : 

الالئحة التنفيذية لقانون المناق�سات .

المـــادة ) 2 ( 

والموؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  الجهاز  وحدات  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سري 

الخــا�ص  القانــون  تطبــق  التي  والوحــدات  والدفــاع  الأمــن  وحــدات  با�ستثنــاء  العامة 

با�ستثنائها  يرد  اأخرى  حكومية  جهة  اأي  اأو  ال�سلطاني  البالط  لديوان  المالـــي  بالنظــام 

ن�ص في اأي قانون اآخر .
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المـــادة ) 3 ( 

اأو النقل اأو تقديم الخدمات والدرا�سات  اأو تنفيذ الأعمال  يكـون التعاقد على التوريدات 

ال�ست�سارية والأعمال الفنية و�سراء وا�ستئجار العقارات عن طريق مناق�سات عامة . ومع 

ذلك يجوز التعاقد باأي من الطرق الآتية :

اأ - المناق�سة المحدودة .

ب - الممار�سة .

ج - الإ�سناد المبا�سر .

د - الم�سابقة .

المـــادة ) 4 ( 

لمبادئ  والم�سابقة  والممار�سة  المحدودة  والمناق�سة  العامة  المناق�سة  من  كل  تخ�سع 

العالنية وتكافوؤ الفر�س والم�ساواة وحرية التناف�س .

المـــادة ) 5 ( 

ل يــجوز عند تطبيـــق اأحكام هـذا القانـــون ، اللجــوء اإلى تجـزئـة التوريـدات اأو الأعمال اأو 

الخدمات المت�سابهة .

المـــادة ) 6 ( 

واأقاربهم حتى  واأزواجهم  القانون  هذا  لأحكام  الخا�سعة  الجهات  فـي  للعاملين  يجوز  ل 

لتلك  عرو�س  اأو  بعطاءات  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  يتقدموا  اأن  الثانيــة  الدرجة 

اأو تقديم  اأعمال  اأو تكليفهم بتنفيذ  اأ�سناف  الجهات ، كما ل يجوز التعاقد معهم ل�سراء 

الم�سالـح  ت�سارب  وتجنب  العـام  المـال  حمايـة  بقانـون  الإخالل  عدم  مع  وذلك  خدمات 

ال�سـادر بالمر�سـوم ال�سلطاني رقم 2011/112 ، وي�ستثنى من ذلـك - فـي حالة ال�سـرورة - 

اأو تكليفهم القيام بها ، وذلك بقرار م�سبب من رئي�س  �سراء موؤلفاتهم واأعمالهم الفنية 

الجهة المعنية فيما ل يجاوز خم�سة اآلف ريال عماني ومن مجل�س المناق�سات فيما يزيد 

على ذلك ، وب�سرط األ ي�ساركوا باأية �سورة من ال�سور فـي اإجراءات التكليف .

المـــادة ) 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 .

المـــادة ) 7 ( 

تنظم الالئحة القواعد والإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .
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الباب الثاني

مجل�س المناق�سات

المـــادة ) 8 ( 

يتوىل م�سوؤوليــة جميـــع املناق�سات جملــ�س للمناق�سات ي�ســدر بت�سكيله مر�سوم �سلطاين 

ويخت�س بالآتي :

التي  واملوا�سفات  البيانات  من  يعتمد  ح�سبما  املناق�سات  طرح  اأ�سلوب  حتديد   - اأ 

تقدمها اجلهات املعنية .  

ب - النظـر في التقاريـر التي تعدهـا الأمانـة العامة واتخاذ القرارات ب�ساأنها .

اأنحاء ال�سلطنة وحتديد �سالحياتها بالتن�سيق مع  ج - ت�سكيل جلان املناق�سات في 

اجلهات املعنية .

وت�سجيل  لت�سنيف  العامة  ال�سروط  حتدد  التي  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 في الفقرة )ل( 

اإىل املجل�س من  القانون واإخطارهم مبا يرد  1 ( من هذا  املادة )10 مكررا  من 

اجلهات املعنية من تقارير عن املخالفات اأو التق�سري في تنفيذ الأعمال املوكولة 

اإليهم وتطبيق اجلزاءات التي ين�س عليها القانون .

و - اأية اخت�سا�سات اأخرى ين�س عليها في اأي قانون اآخر .

املـــادة )  9 ( 

للمجــــل�س اأن يقـــــــرر حرمـــان المــورد اأو المقـــاول اأو المكـــتب ال�ست�ســــــــاري مـــن التعامل 

مع الجهات الخا�سعة لأحكام هذا القانون خالل فترة يحددها وفق ما تقت�سيه ظروف 

كل حالة وذلك في الحالت الآتية :

اأ  - اإذا قدم بيانات اأو معلومات ثبت عدم �سحتها .

ب - اإذا ا�ستعمل و�سائل الغ�س للح�سول على العقد .

اأية جهة  بموجب عقد �سابق مع  اأ�سا�سي  اأو التزام  �سرط  اأي  تنفيذ  اإذا ق�سر في  ج - 

خا�سعة لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 10 (  

يتمتع املجل�س بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املالـي والإداري ، وتكون له اأمانة عامة 

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

وفقا للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني التي ت�سري على وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

وي�سدر باعتماد الهيكل التنظيمي للمجل�س واأمانته العامة مر�سوم �سلطاين .

وي�سدر رئي�س املجل�س لوائح �سوؤون املوظفني باملجل�س والأمانة العامة دون التقيد باأحكام 

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية بعد موافقة وزارة املالية .

املادة )10 مكررا (

يحل الأمني العام حمل رئي�س املجل�س في ت�سيري �سوؤون املجل�س الإدارية واملالية عند غيابه 

اأو قيام  مانع لديه .

املادة )10 مكررا 1(

تخت�س الأمانة العامة مبا ياأتي :

   اأ - القيام بجميع الأعمال التنفيذية للخطط وال�سيا�سات التي ي�سعها المجل�س .

ب - الإ�سراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفيذية المنوطة بالمجل�س .

ج - مراجعة الموا�سفات الفنية وال�سروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية 

داخل  من  الفنية  بالخبرات  ذلك  في  ت�ستعين  اأن  ولها  كفايتها  من  والتحقق 

ال�سلطنة اأو خارجها .

د - الإعـــالن عن المناق�ســات وتلقـــي العطـــاءات من المورديــن والمقاوليــن والمكاتــب 

ال�ست�سارية وفتح مظاريفها ودرا�ستها اأو اإحالتها اإلى الجهات المخت�سة للدرا�سة 

والتحليل .

هـ - الإ�ســراف على �سنــدوق المناق�سات وفتحــه في اليــوم المحــدد لتقديـــم العطـــاءات 

وعر�س محتوياته على المجل�س .

و - ا�ستالم نتائج درا�سة وتحليل العطاءات من الجهات المعنية ومراجعتها وتقييمها 

وعر�سها على المجل�س .

ز - التن�سيق بين رئي�س المجل�س واأع�سائه لترتيب الجتماعات واإعداد المو�سوعات 

التي تعــــر�س على المجلـــ�س وت�سمينهـــا في جـــدول الأعمــــال وو�ســــع القــــرارات 

وال�سيا�سات مو�سع التنفيذ .

 ح - متابعة اجتماعات المجل�س و�سياغة القرارات والتعاميم والر�سائل واإعداد محا�سر 

الجتماعات .

ط - اتخاذ اإجراءات التفـاو�س في جميع المناق�سـات التي تطبق عليهــــا اأحكـــام المـــادة 

)33( من هذا القانون .
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 ي - القيام بالأعمـــال التنفيذيــة للجـان الممار�سة التي ي�سكلها المجلــ�س وفقا للمادة 

)51( من هذا القانون ، وكذلك اللجان التي ي�سكلها المجل�س للمو�سوعات ذات 

الطبيعة الخا�سة .

 ك - تقديـــــــــم الم�ســــــــورة الفنيـــــــــة فــــي الم�سائــــــل الإجرائيـــــة والتنفيذيــــــة المتعلقــــــة 

بالمناق�ســــــات للجـــــــان المناق�ســــــات الداخليــــــة فـــي الجهـــــات المعنيـــــة ولجنــــــة 

مناق�سات �ساللة .

 ل - ت�سنيـــف وت�سجيـــل المورديـــن والمقاوليـــن والمكاتـــب ال�ست�ساريـــة وفقـــا لأحكــــام 

الالئحة التنظيمية المن�سو�س عليها بالفقرة )د( من المادة )8( من هذا القانون .

  م - تحديــد ثمـــن ن�ســـخ �سروط وموا�سفـــات جميـــع المناق�ســـات التي تخ�سع لأحكام 

هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية .

  ن - اإعداد الدرا�سات والبحوث والتقارير في الم�سائل المتعلقة بالمناق�سات .

�س - الإ�سـراف على تنفيـــذ الإجـــراءات الماليـة والإدارية وفق القوانين المعمول بها .

   ع - اإعداد الموازنة ال�سنوية وفقا للمن�سورات المالية النافذة .

 ف - تاأهيل وتدريب موظفي المجل�س .

�س - اأية اأعمال تكلف بها من قبل المجل�س .

املـــادة ) 11 (  

تعتــبر اأعمال المجلــ�س �سريـة وعلى جميــع العاملـــين بالأمـــانة العامـــة للمجل�س المحافظة 

على تلك ال�سرية وعدم ن�سر اأية معلومات عن اأعمال المجل�س اإل باإذن رئي�سه .

المـــادة ) 12 (  

ي�سترط ل�سحة انعقاد المجل�س ح�سور اأغلبية اأع�سائه على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

اأو نائبه .

وت�سدر قرارات المجل�س بالأغلبية المطلقة لأع�سائه الحا�سرين ، واإذا ت�ساوت الأ�سوات 

يرجح الجانب الذي منه الرئي�س .

ويحل نائب رئــي�س املجلــ�س حمــل الرئيــ�س في رئا�ســة اجتماعــات املجلــ�س في حالة غيابه 

اأو وجود مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
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المـــادة ) 13 (  

يجوز لع�ضو �لمجل�س في حاالت �ل�ضرورة �لتي يقدرها �لمجل�س ، �أن ينيب عنه من يقوم 

وال   ، �لمجل�س  �إحدى جل�ضات  لح�ضور  يمثلها  �لتي  �لحكومية  �لوحدة  في  قانونا  بعمله 

يجوز �أن تزيد حاالت �الإنابة في �لجل�ضة �لو�حدة على حالتين .

المـــادة ) 14 (  

�إذ� كــان لع�ضــو مــن �أع�ضـــاء �لمجلـــ�س م�ضلحـــة مبا�ضــرة �أو غيـــر مبا�ضــرة فــي �لمناق�ضـــة 

�لمطروحة ، فاإنه يتعين عليه �إخطار رئي�س �لمجل�س بتلك �لم�ضلحة و�لتنحي عن نظر 

�لمناق�ضة .

�أو  �إذ� كـــان هـو  وفـي جميـع �الأحــو�ل يتعــين على �لع�ضـو �أن يتنـحى عـن نظــر �لمناق�ضــة 

زوجه �أو �أحد �أقاربه حتى �لدرجة �لثانية �ضاحب �لعطاء �لمطروح �أو يملك ح�ضة فيــه �أو 

ع�ضــو� فـي مجلــ�س �إد�رة �ل�ضركــة مقدمــة �لعطــاء �أو موظفـــا فيها �أو وكيال �أو كفيال لها .

المـــادة ) 15 (  

��ضتثنــاء من ن�س �لمــادة )8( من هــذ� �لقانــون تتولــى لجنــة د�خليــة في �لجهــة �لمعنيـــــة 

�خت�ضا�ضات �لمجل�س بالن�ضبة �إلى �لمناق�ضات �لتي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين ريال 

عماني .

ويجـــوز لرئيـــ�س �لجهــــة �لمعنيـــة ت�ضكيــل لجــان مناق�ضــات فرعيــة فــي �لمديريات �لعامـة 

�أو �لدو�ئر �أو �لمكاتب �لتابعة لتلك �لجهة في �لمحافظات و�لمناطق برئا�ضة �لمديرين 

�ضالحيـات  �للجـــان  هذه  وتتولى   ، و�لمكاتب  �لدو�ئر  تلك  عن  �لم�ضوؤولين  �أو  �لعامين 

�لمجلـ�س فيما يتعلـق بالمناق�ضـــات و�الأعمـــال و�لخدمات �لتي ال تتجاوز قيمتها خم�ضين 

�لمناق�ضات  قيمة  تتجاوز  لم  �إذ�  نهائيا  �لفرعية  �للجنة  قر�ر  ويكون   ، عماني  ريال  �ألف 

ع�ضرة �آالف ريال عماني ، وترفع تو�ضياتها �إلى رئي�س �لجهة �لمعنية لالعتماد �إذ� تجاوزت 

�لقيمة �الأخيرة . 

ويجب على �لجهات �لمعنية �أن تتقيد باإر�ضال �ضور من تحاليل وقر�ر�ت �إ�ضناد �لمناق�ضات 

�لتي يجوز لها طرحها و�الإعالن عنها وفتح مظاريفها �إلى �لمجل�س .

الباب الثالث

املناق�صــة العامــة

املـــادة ) 16 (  

يق�ضد بالمناق�ضة �لعامة مجموعة �الإجر�ء�ت �لمعلن عنها وفقا لالأحكام �لو�ردة في هذ� 

�لقانون والئحته ، وتكون محلية �أو دولية .
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ويق�ســد بالمناق�ســـة الدوليــة المناق�ســة التـي يجـوز ال�ستــراك فيهــا مــن قبــل ال�سركـــات 

والموؤ�س�سات العالمية غير الم�سجلة في ال�سلطنة .

كما يق�سد بالمناق�سة المحلية المناق�سة التي يقت�سر ال�ستراك فيها على المقيدين في 

ال�سجل التجاري اأو اأي �سجل مهني يقرر المجل�س اإدراج اأ�سمائهم فيه في حالت محددة .

الف�سل الأول  

الإجراءات ال�سابقة على تقديم العطاءات

املـــادة ) 17 (  

تحدد الجهة المعنية التكلفة التقديرية للتوريدات اأو الأعمال اأو الخدمات المطلوبة في 

، وتقدم هذه  الفنية المخت�سة بها  الغر�س بالجهة  ذلك لهذا  ، وت�ستعين في  المناق�سة 

التكلفة اإلى المجل�س لال�ستر�ساد بها عند مقارنة الأ�سعار المقدمة من قبل الم�ساركين 

في المناق�سة .

املـــادة ) 18 (  

يتــم ن�ســـر الإعـــالن عن المناق�ســـة في جريـــدة يوميـة وا�سعــــة النت�ســــــار باللغتين العربية 

والإنجليزيـــة قبـــل مـــدة كافيـة مـن الموعـد المحـدد لتوفيـر التوريـدات اأو تنفيـذ الأعمـال 

اأو تقديم الخدمات الالزمة بحيث ي�سمح باإعادة المناق�سة اإذا لزم الأمر ، ويجوز كذلك 

باللغتين  المعنية  الجهة  اأو  بالمجل�س  اإعالنات  لوحة  وفي  الإلكترونية  بالو�سائل  ن�سره 

العربية والإنجليزية .

ويتم ن�سر الإعالن في الجريدة الر�سمية في حالة المناق�سات التي تجاوز قيمتها ن�سف 

مليون ريال عماني .

ويجوز للمجل�س بقرار م�سبب التجاوز عن مخالفات الن�سر اإذا اقت�ست الم�سلحة العامة 

ذلك .

املـــادة ) 19 (  

تحـدد مدة اأربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناق�ســات ، وذلك من تاريخ 

تق�سير هذه  المعنية  الجهة  بناء على طلب  وللمجل�س   ، المناق�سة  اإعالن عن  اأول  ن�سر 

األ  الالئحة على  األ تقل عن خم�سة ع�سر يوما وفقا للحالت المبينة في  المدة ب�سرط 

ي�سري ذلك على المناق�سات المتعلقة بالتوريدات ال�سنوية اإل في حالة اإعادة طرحها .
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املـــادة ) 20 (  

اإلى تحليل كيميائي  ل تحتاج عيناتها  التي  المناق�سات  العطاءات في  �سريان  تكون مدة 

ت�سعين يوما ، ويجوز اأن تزاد هذه المدة في المناق�سات التي تحتاج عيناتها اإلى تحليل 

في  المدة  تلك  تق�سير  يجوز  كما   ، التحليل  ذلك  يتطلبه  الذي  الوقت  بمقدار  كيميائي 

حالت التوريدات ال�سنوية والأعمال والمقاولت العاجلة .

وفي جميع الأحوال يجب األ تقل المدة عن �ستين يوما تحدد ح�سب طبيعة المناق�سة .

املـــادة ) 21 (  

ل يجوز عند طرح المناق�سات تعديل اأي �سرط اأو مادة في ال�ستراطات العامة التي �سدرت 

وال�سوؤون  المالية  وزارتي  من  عليها  الموافقة  بعد  اإل  ال�سلطنة  في  موحدة  عقود  بها 

القانونية .

املـــادة ) 22 (  

يجوز للمجلــــ�س ، بعد موافقــــة وزارة الماليـة ، زيــــادة الن�سبــــة المئويـــــة للدفعــــة المقدمــــة 

اإلى  يوؤدي  اختيار العر�س الذي  ، وله الحق في  �سروط المناق�سة  والن�س على ذلك في 

تخفي�س الأ�سعار ، على اأن ت�ساف الفائدة ال�سارية اإلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة 

المقدمة عند المفا�سلة بين العطاءات حتى تاريخ ا�ستحقاقها الفعلي .

املـــادة ) 23 (  

يجوز لل�سركات والموؤ�س�سات العالمية غير الم�سجلة في ال�سلطنة ال�ستراك في المناق�سات 

ال�سلطنة خالل ثالثين  الدولية على اأن تقوم بالت�سجيل وفق الأنظمة المعمول بها في 

يوم عمل من تاريخ اإبالغها بقبول عطائها .

الفـ�سـل الثانـي 

 تقديم العطـاءات

املـــادة ) 24 (  

الإعالنات ووثائق  الــــــواردة في  اأن يكـــون العطاء م�ستوفيـــا لل�ســـروط والتعليمــــات  يجب 

المناق�سة .

املـــادة ) 25 (  

يكون العطاء عن توريد الأ�سناف للجهة المعنــية وفقا للعينـات النموذجية اأو الموا�سفات 

تقديمه  ويعتبر   ، عليها  الطالع  العطاء  مقدم  على  يجب  التي  المعتمدة  الر�سومات  اأو 

للعطاء اإقرارا منه بالطالع عليها ويتولى توريد الأ�سناف وفقا لها .
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واإذا لم يكن للجهة المعنية عينات نموذجية جاز اإلزام �ساحب العطاء بتقديم عينات .

�سروط  من  يتبين  لم  ما  العينات  خالفت  واإن  الفنية  الموا�سفات  وفق  التوريد  ويكون 

المناق�سة اأن العينات مق�سودة لذاتها .

املـــادة ) 26 (  

يتم تقديم العرو�س الفنية والمالية في مظروف واحد مـا لم يقرر المجل�س ح�سبما تقت�سيه 

طبيعة كل مناق�سة تقديم العرو�س الفنية والمالية اأو غيرها في مظاريف منف�سلة .

املـــادة ) 27 (  

ن�سرها  كذلك  ويجوز  اإلكترونيا  بن�سرها  مبا�سرة  فتحها  بعد  المظاريف  فتح  نتائج  تعلن 

باأية طريقة اأخرى .

املـــادة ) 28 (  

اإذا تبين للمجل�س اأن اأي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة فاإنه يحق 

تنفيذ  على  وقدرته  المناق�سة  ل�سروط  ا�ستيفائه  العطاء عن مدى  التاأكد من مقدم  له 

العقد .

الفـ�سـل الثالـث 

 البـت في العطـاءات

املـــادة ) 29 (  

يجب البت في المناق�سة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مـــدة �سريان العطاءات ، 

فاإذا تعذر ذلك فعلى الجهة المعنية عن طريق المجل�س اأن تطلب في الوقت المنا�سب من 

مقدمي العطاءات تمديد �سريان عطاءاتهم لمدة منا�سبة .

املـــادة ) 30 (  

 ، اإلى المناق�ســـة على طلـــب تقديـــم ت�سهيـالت ائتمانيــة ) تمويل (  اإذا ا�ستمــلت الدعـــوة 

تكون العطاءات المقترنة بتلك الت�سهيالت محل اعتبار عند البت في اأولوية العطاءات ، 

ويجوز للمجل�س اإلغاء المناق�سة اإذا لم تقترن العطاءات بالت�سهيالت الئتمانية الالزمة 

للتمويل .

املـــادة ) 31 (  

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

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

يكون راأيها م�سببا ، واملجل�س غري مقيد فـي قرار الإ�سناد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر .
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املـــادة ) 32 (  

يقوم المجل�س باإبالغ نتيجة التر�سية اإلى رئي�س الجهة المعنية الذي يقوم بدوره باإخطار 

مقدم العطاء الفائز في المناق�سة وذلك خالل اأ�سبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها ما 

لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة اأطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت 

التاأمين  وثيقة  اأو  التنفيذ  تقديم �سمان ح�سن  الإخطار �سرورة  يت�سمن  اأن  ، على  كاف 

المهنيـة فـي حــالــة ال�سركــات والمكاتــب ال�ست�ساريــة خـالل المــدة المن�سـو�س عليهــا فـــي 

المادة )44( مـــن هـــذا القانون ف�ســـال عن عــدم التــزام الحكومـة بالعطـاء اإل بعد توقيع 

العقد . 

املـــادة ) 33 (  

ل يجوز بعد فتح املظاريف الدخول في مفاو�سة مع اأحد من مقدمي العطاءات في �ساأن 

تعديل عطائه اإل اإذا كان العطاء الأقل مقرتنا بتحفظ اأو حتفظات .

ويجوز التفاو�س 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�س فيجوز التفاو�س 

في  مفاو�سة  جترى  ل  بحيث  بتحفظات  املقرتنة  العطاءات  مقدمي  من  يليه  من  مع 

التعديل مع �ساحب عطاء اإل اإذا رف�س هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه .  

املـــادة ) 34 (  

ل يجرى التفاو�س في الحالت الواردة في المادة ) 33 ( من هذا القانون اإل بقرار من 

المجل�س بعد ا�ستطالع راأي الجهة المعنية ويكون البت في نتيجة التفاو�س للمجل�س . 

املـــادة ) 35 (  

يجـوز للمجلـ�س بعــد التفــاق مـــع الجهـــة المعنيــة فــي حالــة ت�ساوي الأ�سعـار بيـن عطاءيـن 

اأو اأكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها اإذا كان ذلك في �سالح العمل ، ويجوز 

وحالة  تتنا�سب  ل  للتوريد  بعيدة  مددا  ي�سترط  �سعرا  الأقل  العطاء  مقدم  كان  اإذا  ذلك 

العمل في الجهة المعنية .

املـــادة ) 36 (  

والمتو�سطة  ال�سغيرة  لل�سناعات  الوطنية  للمنتجات  العطاءات  فـي  الأف�سليــة  تعطـــى 

حدود  ال�سعر في  اأف�سلية في  الأف�سلية  وت�سمل هذه  والموا�سفات  لل�سروط  الم�ستوفية 

زيادة قدرها ) ٪10 ( . 
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املـــادة ) 37 (  

يعاد طرح المناق�سة اإذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفيا لل�سروط .

ل�سروط  مخالفة  كانت  متى  اأخرى  عطاءات  معه  وردت  لو  حتى  وحيدا  العطاء  ويعتبر 

وموا�سفات المناق�سة .

واإذا اأعيد طـرح المناق�سة ولم يقدم فيها �سوى عطاء واحد ، جاز للمجل�س قبوله اإذا طلبت 

الجهة المعنية ذلك ، ويجوز في حالة اإعادة المناق�سة تق�سير مواعيد تقديم العطاءات 

اإلى الن�سف .

املـــادة ) 38 (  

ا�ستثناء من ن�س المادة )37( من هذا القانون يجوز بقرار من المجل�س بناء على تو�سية 

توافر  اإذا  الوحيد  العطاء  �ساحب  مع  ممار�سة  اإلى  المناق�سة  تحويل  المعنيـة  الجهة 

ال�سرطان الآتيان :

اأن تكون حاجة العمل ل ت�سمح باإعادة طرحها ، اأو ل توجد ثمة فائدة  ترجى من  اأ  - 

اإعادة  طرحها .

ب - اأن يكون العطاء الوحيد م�ستوفيا لل�سروط والموا�سفات ومنا�سبا من حيث ال�سعر .

املـــادة ) 39 (  

1 - تلغى املناق�سات بقرار م�سبب من املجل�س بعد الن�سر عنها وقبل البت فيها اإذا ا�ستغنى 

عنها نهائيا اأو اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، كما يجوز للمجل�س اإلغاء املناق�سات بناء 

على تو�سية اجلهة املعنية في اأي 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�س اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، اأو بناء على تو�سية اجلهات املعنية التي 

يتعني عليها اأن تو�سح للمجل�س الأ�سباب التي ت�ستند اإليها في طلب الإلغاء . 

املـــادة ) 40 (  

اإلغاء المناق�سة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن ن�سخة وثــائق  حالة  في   

المناق�ســة اإلى م�ستريهــا ب�سرط اأن يعيــد ن�سخـة وثائق المناق�سة كاملة اإلى المجل�س .

واإذا تم اإلغاء المناق�سة بعد الميعاد المذكور في الفقرة ال�سابقة ل يجوز رد الثمن اإل لمن 

تقدم بعطاء في المناق�سة .
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املـــادة ) 41 (  

يجب على المجل�س ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب في اأي من الحالت الآتية : 

اإذا اقت�ست ذلك الم�سلحة العامة .  اأ - 

ب - اإذا لم يكن العطاء م�ستوفيا لل�سروط والموا�سفات .

اإذا لم يكن مقدم العطاء م�سجال في ال�سلطنة ، وذلك با�ستثناء العطاءات المقدمة  ج - 

في المناق�سات الدولية من ال�سركات والموؤ�س�سات الدولية .

اإذا لم يكن العطاء م�سحوبا بالتاأمين الموؤقت كامال . د - 

اإذا لم يثبت مقدم العطاء �سالمة موقفه المالي . هـ - 

اإذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة اأو غير موقعة اأو غير مختومة  من مقدمها . و - 

اإذا �سدر حكم نهائي باإفال�س اأو اإع�سار مقدم العطاء ، اأو اتخذت اإجراءات ق�سائية  ز  - 

�سده لهذا ال�سبب .

اإذا انطــــوى العطــاء على مخـــالفــة لأحكــــام المر�ســــوم ال�سلطانــــي رقـــــــم  82/39   ح - 

بحماية المال العام وتجنب ت�سارب الم�سالح .

املـــادة ) 42 (  

يجوز للجهات المعنية اإ�سدار اأوامر تغييرية بالزيادة اأو النق�سان في مدة اأو قيمة اأو نوع 

اأو الخدمات محل العقد وذلك خالل فترة  اأو الأعمال  اأو موا�سفات الأ�سناف  اأو كميات 

�سريان العقد فيما ل يتجاوز مجموع قيمته مائة األف ريال عماني اأو ) 10٪ ( من قيمة 

اأ�سعار  تكون  اأن  �سريطة  اأكبر  اأيهما  عليه  المجل�س  موافقة  تمت  الذي  الأ�سلي  العطاء 

الأوامر التغييرية هي نف�س الأ�سعار التي وافق عليها المجل�س . 

ولح�ســـاب  تكلفـــة الأوامر التغييرية تجمع قيمتها �سواء كانت بالإ�سافة اأو الحذف .  

الرجوع  فيجب   ، ال�سابقة  الفقرة  في  عليه  المن�سو�س  الحد  التغييري  الأمر  تجاوز  اإذا 

للمجل�س لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي :

توفر العتماد الالزم وموافقة المقاول على اللتزام بالأ�سعار الواردة في العقد ،   - 1

اإذا كانت هذه الأ�سعار ل تزال منا�سبة ول تزيد على  اأ�سعار ال�سوق .

اإذا ا�ستـمل الأمر التغيـــيري على اإ�سافة  كمــــيات اأو اأ�سناف اأو اأ�سغال اأو خدمات   - 2

جديدة غير واردة في العقد ولكنها تت�سل بمو�سوعه فاإنه يجوز التفاق المبا�سر 

مع المقاول ب�ساأنها . 
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الفـ�سـل الرابــع 

 ال�سمـانـات

املـــادة ) 43 (  

يجب اأن يقدم مع كل عطاء تاأمين موؤقت ل يقل عن )1٪( من القيمة الكلية للعطاء ، وفي 

حالة �سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة ل�سريان العطاء ، ي�سبح التاأمين 

الموؤقت المقدم منه حقا للمجل�س ، دون حاجة اإلى اإنذاره  اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر . 

المحددة  المدة  انتهاء  فور  المقبولة  العطاءات غير  اأ�سحاب  اإلى  الموؤقت  التاأمين  ويرد 

ل�سريان العطاء اأو قبل ذلك اإذا تم اإر�ساء المناق�سة على اأحد المتقدمين اأو اإلغاوؤها . 

ويرد التاأمين الموؤقت اإلى مقدم العطاء الفائز اإذا قدم �سمان ح�سن التنفيذ .

المـــادة ) 44 (  

لإبالغه  التالي  اليــوم  اأيام عمــل من  اأن يقـدم خالل ع�ســـرة  الفائز  على �ساحــب العطـاء 

بقبول عطائه ، �سمانا لح�سن تنفيذ العقد قدره ) 5٪ ( من القيمة الكلية لما ر�سا عليه 

اأو تقديم وثيقة تاأمين مهنية في حالة ال�سركات والمكاتب ال�ست�سارية ، وبالن�سبة للعقود 

التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون تقديم  هذا ال�سمان خالل ع�سرين يوم عمل . 

ويجوز بموافقة رئي�س الجهة المعنية تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين 

في الفقرة ال�سابقة لمدة اإ�سافية ل تتجاوز ع�سرة اأيام .

املـــادة ) 45 (  

اإذا لم يقم �ساحب العطاء الفائز بتقديم �سمان ح�سن التنفيذ خالل المدة المحددة في 

المادة )44( من هذا القانون ، جاز للمجلـــــ�س بموجـــــب اإخطــــار مكتـــــوب اإلغـــــاء التر�سيـــــة 

وم�سادرة التاأمين الموؤقت ، وذلك دون اإخالل بحق الجهة المعنية في التعوي�س .

المـــادة ) 46 (  

يعفـى �ساحب العطاء المقبول من �سمان ح�سن التنفيذ اإذا قام بتوريد الأ�سناف المتعاقد 

عليها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا خالل المدة المحددة  لتقديم �سمان ح�سن التنفيذ . 
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الباب الرابع

المناق�سة المحدودة

املـــادة ) 47 (  

تتطلب طبيعتــها ق�سر  الحالت التي  يجوز التعاقد عن طريق المناق�سة المحدودة في 

اأو ا�ست�ساريين محددين �سواء في  اأو مقـــاولــــين  المناق�ســــة على مورديــن  ال�ســتراك في 

ال�سلطنة اأو في الخارج ممن تتوافر في �ساأنهم ال�سروط المطلوبة . 

املـــادة ) 48 (  

توجه الدعوة للموردين والمقاولين والمكاتب ال�ست�سارية للتاأهيل الم�سبق للم�ساركة في 

المناق�سة المحدودة وذلك بن�سر اإعالن في اإحدى و�سائل الن�سر داخل ال�سلطنة اأو خارجها .  

ويتم اعتماد تاأهيل الموردين اأو المقاولين اأو المكاتب ال�ست�سارية بقرار من المجل�س .

املـــادة ) 49 (  

تاأهيلهم  اأو المكاتب ال�ست�سارية الذين تم اعتماد  اأو المقاولين  توجه الدعوة للموردين 

للم�ساركة في المناق�سة المحدودة بموجب خطابات ر�سمية اأو و�سائل اإلكترونية .

وتطبق على هذه المناق�سة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناق�سة العامة .

الباب الخام�س

الممار�سـة

املـــادة ) 50 (  

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�س للح�سول على اأف�سل العرو�س 

باأقل الأ�سعار وذلك في حالت خا�سة اأو فـي اأي من الأحوال الآتية : 

الأ�سناف المحتكر �سنعها اأو ا�ستيرادها اأو التي تقت�سي طبيعتها اأو الغر�س من  اأ - 

لدى  اإل  توجد  ل  التي  اأو  اإنتاجها  اأماكن  مــن  �سراوؤها  يتم  اأن  عليها  الح�سول 

�سخ�س بذاته .

ب - الأ�سناف التي ل يمكن تحديدها بموا�سفات دقيقة .

اأو  معينة  فنية  معرفة  تتطلب  التي  وال�ست�سارية  الفنية  الخدمات  اأو  الأعمال  ج - 

تخ�س�س معين . 
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الحيوانات والطيور والدواجن على اختالف اأنواعها .  د - 

التوريدات ومقاولت الأعمال والنقل التي تقت�سي حالة ال�ستعجال الطارئة عدم  هـ - 

اتباع اإجراءات المناق�سة ب�ساأنها .

اأية  لم تقدم عنها  التي  الأعمال والنقل وتقديم الخدمات  التوريدات ومقاولت  و -  

وكانت  مقبولة  غير  باأ�سعار  عطاءات  عنها  قدمت  اأو  المناق�سات  في  عطاءات 

الحاجة اإليها ل ت�سمح باإعادة اإجراءات المناق�سة .

تنفيذ الأعمال اأو تقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات المعنية خارج ال�سلطنة . ز - 

�سراء وا�ستئجار العقارات . ح - 

املـــادة ) 51 (  

عام  اأمني  من  كل  وع�سوية  اأع�سائه  اأحد  برئا�سة  املجل�س  ي�سكلها  جلنة  املمار�سة  تتوىل 

وزارة املالية وممثل اجلهة املعنية وموظف خمت�س تتنا�سب وظيفته وخربته الفنية مع 

قرار  واتخاذ  التفاو�س  نتيجة  في  بالبت  اللجنة  هذه  وتخت�س  ونوعها  املمار�سة  اأهمية 

الإ�سناد .

وا�ستثناء من ن�س الفقرة الأولى تتولى الممار�سة المتعلقة باأعمال وزارة الخارجية التي 

تقام خارج ال�سلطنة لجنة خا�سة ت�سكل على النحو الآتي : 

- وكيل وزارة الخارجية ) رئي�سا للجنة ( .

- ممثل عن وزارة المالية ) نائبا للرئي�س ( .  

- ممثل عن وزارة القت�ساد الوطني )ع�سوا ( .

- رئي�س دائرة الم�ساريع والممتلكات بوزارة الخارجية ) ع�سوا ( .  

- نائب رئي�س دائرة الم�ساريع والممتلكات بوزارة الخارجية )مقررا للجنة ( . 

املـــادة ) 52 (  

للجهات المعنية �سراء ما تحتاجه وتنفيذ م�ساريعها بطريق الممار�سة في الحالت الم�سار 

اإليها في المادة )50( من هذا القانون على األ تزيد القيمة في كل حالة على مائة األف 

على  التوقيع  ب�ساأن   76/48 رقم  ال�سلطاني  بالمر�سوم  الإخالل  عدم  مع  عماني  ريال 

المعامالت المالية الخارجية والداخلية .

وت�سكل لجنة الممار�سة في الجهات المعنية برئا�سة وكيل الوزارة اأو من ينوب عنه قانونا 

وع�سوية موظفين اثنين مخت�سين تتنا�سب وظيفة كل منهما وخبرته الفنية مع اأهمية 

الممار�سة ونوعها .
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املـــادة ) 53 (  

يعفى المورد من التاأمين الموؤقت اإذا قام بتوريد الأ�سناف المراد �سراوؤها وقبلتها الجهة 

المعنية نهائيا فور اإتمام التعاقد .

الباب ال�ساد�س

الإ�سنــاد المبا�ســر

املـــادة ) 54 (  

الح�سول  اأو  اأعمال  لتنفيذ  المبا�سر  بالإ�سناد  التعاقد  خا�سة  حالت  في  للمجل�س  يجوز 

على خدمات فنية اأو ا�ست�سارية اأو توريد اأ�سناف اأو مهمات .

املـــادة ) 55 (  

للجهات المعنية التعاقد بالإ�سناد المبا�سر مع الوحدات والهيئات وال�سركات الحكومــية 

لتنفيــذ اأعمال اأو الح�ســــول على خدمــات فنية اأو ا�ست�ساريـــة اأو توريد اأ�سناف اأو مهمات ، 

كمـــا يجـــوز لهـــا بعـــد موافقـــة رئي�سهـــا التعاقـــد بالإ�سنــاد المبــا�سر مــع المــورد اأو المقـــاول 

تكون  اأن  على   ، عماني  ريـال  اآلف  ع�ســرة  قيمته  تجاوز  ل  فيما  ال�ست�ساري  المكتب  اأو 

الأ�سعار منا�سبة مع بيان الأ�سباب الموجبة لذلك . 

املـــادة ) 56 (  

للجهات المعنية في حالة ال�سرورة وبعد موافقة رئي�سها اأن تتعاقد بالإ�سناد المبا�سر مع 

المورد اأو المقاول اأو المكتب ال�ست�ساري فيما ل تجاوز قيمته خم�سة وع�سرين األف ريال 

عماني ، على اأن تكون الأ�سعار منا�سبة مع بيان الأ�سباب الموجبة لذلك .

الباب ال�سابع

الم�سـابقة

املـــادة ) 57 (  

الم�سابقــة هــي طريقــة خا�ســة للتعاقــد بغـــر�س اإجـــراء درا�ســات اأو ت�ساميــم اأو مخططــات 

اأو مج�سمات اأو غير ذلك من الأعمال الفنية الالزمة لم�سروع معين .

املـــادة ) 58 (  

تحدد الجهة المعنية اأغرا�س الم�سروع ونطاقه وموا�سفاته تف�سيال والجوائز اأو المكافاآت 

والت�ساميم  والدرا�سات  التقارير  ملكية  وم�سير   ، للفائزين  تمنح  التي  التعوي�سات  اأو 

والمخططات الفائزة وغير الفائزة واأية �سروط  اأخرى تراها الجهة المعنية .
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املـــادة ) 59 (  

تتـم الدعــوة للم�ساركة في الم�سابقة اإمـا عـن طريق الإعـالن بالن�سر اأو بالو�سائل الإلكترونية 

الغر�س  اأو  للم�سروع  الالزمة  والمهارات  الخبرة  لذوي  المبا�سرة  الدعوة  طريق  عن  اأو 

المطروح للم�سابقة .

املـــادة ) 60 (  

ي�سكل المجل�س بعد التن�سيق مع الجهة المعنية لجنة تتكون من عدد من المخت�سين في 

مو�سوع الم�سابقة لدرا�سة العرو�س المقدمة ، ويجـوز لهذه اللجنة ا�ستدعاء الم�ساركين 

ومناق�ستهم فيما قدموه .

املـــادة ) 61 (  

تدون اللجنة اإجراءاتها في مح�سر تذكر فيه العرو�س المقدمة والآراء والمعايير التي 

وترتيب  الفائزة  العرو�س  اأ�سحاب  باختيار  وتو�سياتها  بينها  المفا�سلة  في  اعتمدتها 

العـرو�س الأخـرى ، وترفع اللجنة المح�سر مت�سمنا هذه التو�سيات ومرفقا به العرو�س 

اإلى المجل�س لإ�سدار القرار .

املـــادة ) 62 (  

ل تطبق على الم�سابقة اأحكام الف�سل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون .


