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باإ�سـدار قانــون ال�سراكــة بـني القطاعــني العــام واخلــا�ص

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ص بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون التخ�سي�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/51 ، 
وبعد العر�ص على جمل�ص عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ، املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســدر رئيــ�ص جملـــ�ص اإدارة الهيئـــة العامـــة للتخ�سي�ص وال�سراكــــة الالئحــــة التنفـيذيــــة 
للقانون املرفــق خالل مدة ل تزيد على )1( �سنــة من تاريخ العمل به ، كما ي�سدر القرارات 

الالزمة لتنفـيذ اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

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

�سـدر فـي : 27 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق :  1  مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

قابو�ص بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان



قانــون ال�سراكــة بــني القطاعــني العــام واخلـــا�ص
الف�ســـل الأول

تعريـفات واأحكـــام عامـــة
املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

الهيئــة : 
الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة .

املجلـــ�ص : 
جمل�ص اإدارة الهيئة .

اجلهـــة املخت�ســة : 
الوزارات ، والهيئات العامة ، واملوؤ�س�سات العامة ، وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية العامة 

املعنية مب�سروع ال�سراكة .

م�ســروع ال�سراكـــة : 
م�ســروع يكــون الغـــر�ص منه القيــام باأعمــــال اأو تقدمي خدمات عامــــة لها اأهمية اقت�ساديـــة 
اأو اجتماعيـــة تتوافــــق مع ا�سرتاتيجية ال�سلطنــــة ، وخطتهـــــا التنمويـــة ، اأو اإجـــراء حت�ســـني 

اأو تطوير خلدمة عامة قائمة ، اأو رفع كفاءتها ، يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون .

م�سروعات ال�سراكة ذات الطبيعة اخلا�سة : 
م�سروعات يتعذر على الهيئة حتديد عنا�سرها الفنيــة واملــاليـــة والقانونيــــة وغريها ب�سكل 

دقيق و�سامــــل منذ البدايـــة ، وميكن تنفـيذهـــا من خالل اللجوء اإلى حلول خمتلفة .

عقــد ال�سراكـــة : 
اإليها خالل مدة حمددة  امل�سروع تعهد مبقت�ساه  املخت�سة مع �سركة  عقد تربمه اجلهة 
وت�سغيلها  واإدارتها  العامة  واملرافق  الأ�سا�سية  البنية  م�سروعات  وجتهيز  واإن�ساء  متويل 
وا�ستغاللها و�سيانتها ، وتاأدية خدماتها وامل�ساهمة فـي اأداء وظيفتها ، وذلك نظري ح�سول 
�سركة امل�سروع على املقابل املتفق عليه فـي العقد ، اأو طبقا لالأ�س�ص والقواعد التي يحددها . 



�سركــة امل�ســروع : 

ال�سركـــة التـــي يوؤ�س�سهـــا �ساحــب العطاء الفائز مب�سروع ال�سراكة وفقــا للقوانني املعمــول 
بها فـي ال�سلطنة ، بغر�ص تنفـيذ هذا امل�سروع .

القطـــاع اخلـــا�ص : 

ال�سخ�ص العتباري اأو التحالف الذي ي�سكل بني اثنني اأو اأكرث من الأ�سخا�ص العتبارية ، 
الـــذي ميتلكــــه الأفــــــراد بالكامل اأو تكـــون ن�سبة م�ساهمـــة احلكومـــــة فـي راأ�ص مالـــــه تقــــل 

عن )40%( اأربعني باملائة . 

ال�سريــــك : 

القطاع اخلا�ص الذي يدخل فـي تناف�ص مــع غيــــره للفوز باأحد م�سروعات ال�سراكــــة وفقــا 
لأحكام هذا القانون .

الالئحـــة : 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على عقود ال�سراكة ، وعقود ال�ست�سارات املتعلقة بها امل�سار اإليها 
فـي املــادة )6( من هذا القانون ، ول ت�سري على هذه العقود اأحكام كل من قانون املناق�سات ، 

وقانون التخ�سي�ص .

املــادة ) 3 ( 

ل يرتتب على �سريان اأحكام هذا القانون الإخالل مبا ورد من اأحكام فـي قوانني اأخرى 
تتعلق باإدارة اأو تاأجري اأو ترخي�ص اأو انتفاع اأو امتياز اأي من املرافق العامة ، حيث ت�سري 

عليها اأحكام القوانني ال�سادرة ب�ساأنها . 
املــادة ) 4 ( 

كان  اإذا  اإل  القانون  هذا  لأحكام  تطبيقا  �سراكة  عقود  تربم  اأن  املخت�سة  للجهة  يجوز  ل 
ال�سلطنة  ا�سرتاتيجية  مع  ويتوافق   ، اجتماعي  اأو  اقت�سادي  مردود  له  ال�سراكة  م�سروع 

وخطتها التنموية .



الف�ســـل الثانـــي

طـــرح وتر�سيــة م�ســروع ال�سراكـــة 

املــادة ) 5 ( 

وامل�ساواة  الفر�ص  وتكافوؤ  والعالنية  ال�سفافـية  ملبادئ  وفقا  ال�سريك  اختيار  يتم  اأن  يجب 
وحرية املناف�سة ، وحتدد الالئحة القواعد اخلا�سة بطرح وتر�سية م�سروع ال�سراكة ، وعلى 
ومواعيد   ، الإعالن  يت�سمنها  اأن  يجب  التي  والبيانات   ، عنه  الإعالن  اإجراءات  الأخ�ص 
 ، للمرت�سحني  امل�سبق  التاأهيل  واإجراءات  ومعايري   ، العطاءات  اأو  التاأهيل  طلبات  تقدمي 
 ، الرت�سية  واإجراءات  وعنا�سر   ، تقدميها  ال�سريك  على  التي يجب  والوثائق  وامل�ستندات 

و�سوابط واأ�س�ص املفا�سلة بني مقدمي العطاءات .
وا�ستثناء من ذلك ، يجوز - بعد موافقة جمل�ص الوزراء - التعاقد بالإ�سناد املبا�سر لتنفـيذ 

م�سروع ال�سراكة .

املــادة ) 6 ( 

ال�سمعة  وح�سن  الفنية  الكفاءة  �سروط  فـيهم  تتوفر  ممن  اأ�سخا�ص  مع  التعاقد  للهيئة 
واخلبـــرة العاملــية فـي جمــال عقـــود ال�سراكــــة لتقديــــم ا�ست�ســـارات تتعلـــق بدرا�ســـة وطـــرح 

م�سروعات ال�سراكة ، وحتدد الالئحة قواعد واإجراءات اختيارهم .

املــادة ) 7 ( 

يجوز لأي �سخ�ص اأن يتقدم اإلى الهيئة اأو اجلهة املخت�سة بفكرة م�سروع �سراكة فـي �سورة 
لها  ويكون   ، التنموية  ال�سلطنة وخطتها  ا�سرتاتيجية  مع  تتفق   ، مبدئية  درا�سة جدوى 
مردود اقت�سادي اأو اجتماعي ، وللهيئة قبول الفكرة اأو رف�سها ، على اأنه فـي حالة الرف�ص 

يجب اأن يكون القرار م�سببا .
وفـي حالة قبول فكرة م�سروع ال�سراكة ، يجب على �ساحبها تقدمي درا�سة جدوى متكاملة 

للم�سروع .
وحتدد الالئحة قواعد واإجراءات تقدمي طلب فكرة م�سروع ال�سراكة والبت فـيها وحقوق 

والتزامات �ساحب الفكرة .



املــادة ) 8 ( 

 ، التن�سيق مع اجلهة املخت�سة  اأو الإعالن عنه  ال�سراكة  الهيئة قبل طرح م�سروع  يجب على 
النحو  ، وذلك على  ال�سراكة  مل�سروع  الالزم  التقييم  واإجراء   ، املــالية  واأخذ موافقة وزارة 

الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 9 ( 

تعد الهيئة - بالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة - كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات اخلا�سة مب�سروع 
ال�سراكة وفق القواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة ، على اأن تت�سمن على الأخ�ص 

ما ياأتي : 

املعلومات الأ�سا�سية مل�سروع ال�سراكة التي تكون لزمة لإعداد العطاء وتقدميه ،   - 1
واأ�سلوب ال�سراكة .

املوا�سفات اخلا�سة مب�سروع ال�سراكة ، وال�سروط الفنية واملــالية الالزم توفرها   - 2
فـي العطاء .

قيمة التاأمني املوؤقت ، واأ�س�ص احت�ساب قيمة التاأمني النهائي .  - 3

الوثائق وامل�ستندات الواجب تقدميها ، واملواعيد والإجراءات التي يجب مراعاتها   - 4
واللتزام بها .

الأ�س�ص الفنية واملــالية والقانونية التـــي يتـــم بنـــاء عليهــا تقييـــم العطــاء والبـــت   - 5
فـيـــه ، على اأن تعــــــد هـــذه الأ�ســـ�ص وفــــق قواعــــد مو�سوعية ت�سمـــن عـــدم التمييــــز 

بني املرت�سحني املوؤهلني . 

ال�ســــروط االأ�سا�سيـــة لعقـــد ال�سراكــة ، مــع بيــــان ال�سروط التـــي ال يجــوز التفـاو�ص   - 6
ب�ساأنها .

املــادة ) 10 ( 

يجـــوز اأن يتقــدم بالعطـــاء حتالــف مكـــون من اأكرث من مرت�سح موؤهــل ، ويقــدم العطـــاء 
با�سم هذا التحالف ، ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات على وجوب تقدم 

املرت�سحني املوؤهلني بالعطاءات ب�سورة منفردة .



وفـي حالــة تقدمي العطاء من حتالـــف ، يحظــر على اأي مرت�سح موؤهل ع�ســو فـــي هـــذا 
التحالف اأن يتقدم بعطاء اآخر ، �سواء ب�سورة منفردة اأو بوا�سطة حتالف اآخر ، اأو من خالل 
�سركـــة ميـــلك اأغلبيــة راأ�ص مالهـــا ، اأو يكــون لـــه ال�سيطــرة علـــى اإدارتها على النحــو املبني 
فـي الالئحة ، وذلك ما مل يتم الن�ص فـي كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات على خالف ذلك ، 

ويقع باطال كل عطاء يقدم على خالف حكم هذه الفقرة .

املــادة ) 11 ( 

ومطابقتها  املقدمة  العطاءات  درا�سة   - املخت�سة  اجلهة  مع  بالتن�سيق   - الهيئة  تتولى 
ال�سروط  املطابق لهذه  امل�ستبعد منها غري  ، وحتديد  املعلن عنهما  لل�سروط واملوا�سفات 
كرا�سة  فـي  املبينة  والقانونية  واملــالية  الفنية  الأ�س�ص  وفق  املطابق  وتقييم   ، واملوا�سفات 

ال�سروط واملوا�سفات ، وفـي الالئحة . 
ويتم اإر�ساء م�سروع ال�سراكة على �ساحب العطاء الذي يثبت اأف�سليته بعد اإعمال الأ�س�ص 

امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة .

املــادة ) 12 ( 

يجـــوز للهيئــــة اإجراء مفاو�سات مع �ساحــب العطـــاء الفائز ، وفقا للقواعـــد والإجـــراءات 
التي حتددها الالئحة ، ويكون للهيئة فـي حالة ف�سل املفاو�سات مع �ساحب العطاء الفائز 
اإجـــراء مفاو�ســات مع مقدمـــي العطـــاءات الأخرى بح�سب ترتيبهـــم ، حتــى يتم الو�ســـول 

اإلى اتفاق نهائي مع اأحدهم ، واإل رف�ستهم جميعا .
وفـي جميع الأحوال ، يحظر على الهيئة اأن تعاود اإجراء مفاو�سات مع مقدم عطاء ف�سلت 

املفاو�سات معه طبقا حلكم هذه املــادة . 
املــادة ) 13 ( 

يجوز بالن�سبة مل�سروعات ال�سراكة ذات الطبيعة اخلا�سة تقدمي عرو�ص فنية ومالية مبدئية 
غري ملزمة حتوي العنا�سر الأ�سا�سية للعطاءات النهائية ، على اأن يعقب ذلك اإجراء حوار 
الفنية  العنا�سر  ب�ساأن  اإي�ساحات  بغر�ص احل�سول على  املوؤهلني  املرت�سحني  تناف�سي مع 
واملــاليـــة الـــواردة فـي هـــذه العــــرو�ص ، ثم يلي ذلك تقدمي العطـــاءات النهائيـــة التــي يتــــم 

على اأ�سا�سها التقييم النهائي .
وحتــــدد الالئحـــة قواعـــد واإجــــراءات تقديـــم العـــرو�ص املبدئيــة ، والعطـــاءات النهائيـــة ، 

وقواعد واإجراءات احلوار التناف�سي .



املــادة ) 14 ( 

اإذا اقت�ست  اإذا مت ال�ستغناء نهائيا عن امل�سروع ، اأو  تلغى اإجراءات طرح م�سروع ال�سراكة 
امل�سلحة العامة ذلك ، ويجوز اإلغاوؤها بناء على تو�سية اجلهة املخت�سة فـي اأي من احلالت 

الآتية : 

اإذا تقدم عطاء وحيد ، اأو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة اإل عطاء واحد .  - 1

اإذا اقرتنـــت العطاءات كلها اأو اأغلبهـــا بتحفظات جوهرية ل تتوافـــق مــع كرا�ســــة   - 2
ال�سروط واملوا�سفات ، اأو يتعذر تقييمها فنيا وماليا .

اإذا كانــــت قيمـــة العطـــاء الأقـــل تزيـــد دون مبـــرر علـــى التكلفـــة املقارنــــة املعتمـــــدة   - 3
مــن الهيئـــة .

ف�سل املفاو�سات مع مقدمي العطاءات اإعمال حلكم املــادة )12( من هذا القانون .  - 4
وفـي جميع الأحوال ، ي�سدر بالإلغاء قرار من الهيئة ، ويجب اأن يكون م�سببا ، ول يجوز 

لأي من مقدمي العطاءات املطالبة باأي تعوي�ص عن هذا القرار . 
وا�ستثناء مما تقدم ، يجوز قبول العطاء الوحيد اأو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة 

املقارنة ، وذلك فـي احلالت واحلدود التي تبينها الالئحة . 
املــادة ) 15 ( 

تنفـيذ  الوحيد  غر�سها  يكون  امل�سروع  �سركة  تاأ�سي�ص  الفائز  العطاء  �ساحب  على  يجب 
م�سروع ال�سراكة املعلن عنه ، ويجوز اأن ميتلكها بالكامل اأ�سخا�ص غري عمانيني ، وحتدد 
الالئحة �سكل ال�سركة ، وقيمة راأ�ص مالها ، وكافة الأحكام املتعلقة بها مبا فـي ذلك احلالت 
التــــي ي�سمـــح لهــا فـيهـــا بتنفـيذ عقــــود �سراكة اأخرى بعد احل�ســـول علـــى موافقـــة كتابيــــة 

من الهيئة .
ويجوز للمجل�ص املوافقة على قيام اجلهة املخت�سة بامل�ساهمة فـي تاأ�سي�ص �سركة امل�سروع 
بعد احل�سول على موافقة وزارة املــالية ، على اأن تاأخذ ال�سركة فـي هذه احلالة �سكل �سركة 
م�ساهمـــة ، اأو �سركة حمدودة امل�سوؤولية ، وذلك علــى الوجــه املبــني فـي الالئحــة ، علــــى اأن 
يقت�ســــر الكتتـــاب فـي اأ�سهـــم اجلهـــة املخت�ســة فـي حالة طرحها على الأفراد العمانيني ، 

ما مل يقرر املجل�ص خالف ذلك . 



وفـي جميع الأحوال ، يحظر تداول اأ�سهم �سركة امل�سروع قبل اكتمال اأعمال البناء والتجهيز 
اأو التطويـــــــر والبــــدء فـي ت�سغيـــــــل م�ســـروع ال�سراكـــة اأو ا�ستغاللــــه ، اإل اإذا تـم احل�ســــــول 

على موافقة كتابية بذلك من الهيئة .

املــادة ) 16 ( 

يحظـــر اإجـــراء اأي تعديـــل على ال�ســـكل القانونـــي ل�سركــة امل�سروع اأو تخفـي�ص راأ�ص مالها ، 
اأو بيع الأ�سهم اأو رهنها ، اأو تعديل ح�س�ص ال�سركاء ، اأو الندماج ، اأو التق�سيم ، اأو ال�ستحواذ ، 
اأو دخول �سركاء جدد ، اأو نقــــل امللكيـــة بالتنازل اأو البيع ، اإل بعــــد احل�ســـول علـــى موافـقـــة 

كتابية من الهيئة .
وفـي جميع الأحوال ، ل يجوز رهن اأ�سهم �سركة امل�سروع لغري اأغرا�ص التمويل .

ويقع باطال كل اإجراء اأو ت�سرف يتم باملخالفة لأحكام هذه املــادة .

الف�ســـل الثالــــث

الأحكــام اخلا�ســة بعقــد ال�سراكــة

املــادة ) 17 ( 

يحدد عقد ال�سراكة حقوق الأطراف املتعاقدة والتزاماتها ، ويجب اأن يت�سمن على وجه 
اخل�سو�ص ما ياأتي : 

حتديد اأطراف العقد وبياناتهم التف�سيلية .  - 1

طبيعة ونطاق االأعمال اأو اخلدمات الواجب اأداوؤها من قبل �سركة امل�سروع و�سروط   - 2
تنفـيذها .

ملكية اأموال واأ�سول م�سروع ال�سراكة واحلقوق املرتبطة به ، والتزامات الأطراف   - 3
املتعلقة بت�سليم وت�سلم امل�سروع ، والأحكام املنظمة لقواعد ا�سرتداده ونقل ملكيته 

عند انتهاء العقد لأي �سبب من الأ�سباب . 

اأنواع ومبالغ التاأمـــني علــى م�ســروع ال�سراكـــة ، واملخاطــــر الناجمــــة عـــن ت�سغيلــــه   - 4
والقواعد   ، املخت�سة  اجلهة  ل�سالح  ال�سادرة  التنفـيذ  و�سمانات   ، ا�ستغالله  اأو 

والإجراءات املتعلقة با�سرتدادها .

اللتزامات املــالية املتبادلة بني اأطراف العقد ، وطرق التمويل .  - 5



م�سوؤوليــة احل�ســول على الرتاخي�ص والت�ساريح واملوافقات ذات ال�سلـــة بتنفـيــــذ   - 6
م�سروع ال�سراكة .

مقابل اأداء اخلدمة اأو �سعر بيع املنتج ، واأ�س�ص وقواعد احت�سابهما وتعديلهما .   - 7

تقا�سم املخاطر فـي حالت اختالل توازن العقد ب�سبب تعديل القوانني اأو ب�سبب   - 8
حادث مفاجئ اأو قوة قاهرة ، واأ�س�ص حتديد التعوي�سات بح�سب الأحوال .

حتديد و�سائل الإ�سراف واملتابعة الفنية واملــالية والإدارية التي تكفل ح�سن ت�سغيل   - 9
م�سروع ال�سراكة وا�ستغالله و�سيانته ، وم�ستوى الأداء .

حــــق اجلهـــة املخت�ســـة فـي تعديــــل نطـــاق وحجـــم اخلدمـــات اأو الأعمــال وغيـــــرها   - 10
من التزامات �سركة امل�سروع ، وحتديد اأ�س�ص وقواعد تقدير التعوي�ص فـي هذه احلالة .

التزام �سركة امل�سروع ب�سروط ال�سحة وال�سالمة ، ومبتطلبات حماية البيئة .  - 11

اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على �سركة امل�سروع .  - 12

مـــــدة العقـــد بحيـــث ل تزيـــــد فـــــي جميــــع الأحــــوال عــلـــى )50( خم�ســـــني عامـــــا ،   - 13
وحــــالت الإنهاء املبكـــر لـــه .

احلـــــالت التــي يحـــق فـيهـــا للجهـــة املخت�ســـة اإنهـــاء العقـــــد باإرادتهــــا املنفـــــردة ،   - 14
والآثــار املرتتبــة علــى ذلك .

15 - طرق ت�سوية املنازعات .

املــادة ) 18 ( 

مـع مراعــاة حكــم املــادة )19( مــن هــذا القانـــون ، ال يجـــوز اإجراء اأي تعديل على ال�ســروط 
اأو مبوافقة   ، فـيه  املن�سو�ص عليها  اإل طبقا لالأ�س�ص واحلدود  ال�سراكة  الواردة فـي عقد 

اأطرافه ، وبعد موافقة كتابية من الهيئة - فـي جميع الأحوال - على التعديل .

املــادة ) 19 ( 

ال�سروط  اأي من  تعديل  - حق  الهيئة  كتابية من  وبعد موافقة   - املخت�سة  للجهة  يكون 
الـــواردة فــــي عقـــد ال�سراكـــة والقواعـــد املتعلقـــة بت�سغـــيل م�سروع ال�سراكــــة اأو ا�ستغاللــــه 
بـما فـي ذلك اأ�سعـــار بيع املنتجـــات اأو مقابل اخلدمات ، دون اإخــــالل بحـــق �سركـــة امل�ســـروع 

فـي التعوي�ص طبقا لالأ�س�ص واحلدود املبينة فـي عقد ال�سراكة . 



املــادة ) 20 ( 
يكون للجهة املخت�سة - بعد موافقة كتابية من الهيئة - حق احللول حمل �سركة امل�سروع 
اأخطاء ج�سيمة  اأن حتل غريها فـي ذلك فـي حالة ارتكابها  اأو   ، فـي تنفـيذ عقد ال�سراكة 
توؤثر فـي �سري م�سروع ال�سراكة ، اأو اإذا اأخلت اإخالل جوهريا باأحد التزاماتها املن�سو�ص 
 ، اأو فـي حتقيق م�ستويات جودة املنتجات   ، اأو فـي هذا القانون   ، عليها فـي عقد ال�سراكة 
اأو اخلدمات التي تقدمها ، ومل يتم معاجلة اخلطاأ اأو اخللل ، ومل تتدخل جهة التمويل 
لإ�سالحهما خالل الأجل املحدد فـي عقد ال�سراكة من تاريخ اإخطارها بذلك ، دون الإخالل 

بحق اجلهة املخت�سة فـي اقت�ساء التعوي�ص عن الأ�سرار التي حلقت بها .

املــادة ) 21 ( 

ال يجوز احلجز على املن�ساآت اأو االأجهزة اأو االأدوات اأو االآالت اأو املعدات اأو غريها مما يكـــون 
م�ستخدمـــا فـي ت�سغيل م�ســـروع ال�سراكـــة اأو ا�ستغاللـــه ، ويقــع باطال كــل اإجــراء يتــم علــى 

خالف ذلك .

املــادة ) 22 ( 

ينق�سي عقد ال�سراكة بانق�ساء مدته ، ويجوز اإنهاوؤه قبل انق�ساء هذه املدة فـي احلالت 
املن�سو�ص عليها فـيه ، اأو فـي حالة اتفاق طرفـيه على ذلك ، وبعد موافقة كتابية من الهيئة 

- فـي جميع الأحوال - على اإنهائه .

املــادة ) 23 ( 

فـي حالة انق�ساء مدة عقد ال�سراكة ، اأو اإنهائه قبل انق�ساء مدته لأي �سبب من الأ�سباب ، 
توؤول اإلى الدولة دون اتخاذ اأي اإجراء ق�سائي ، اأو دفع اأي مقابل ، اأو تعوي�ص ملكية جميع 
اأ�سول م�سروع ال�سراكة وما يعد من م�ستلزماته ، وذلك بعد ا�ستبعاد الأ�سول التي قد يتفق 
فـي العقد على اأنها ل توؤول اإلى الدولة ، اأو توؤول اإليها مبقابل اأو تعوي�ص ، ويقع باطال كل 

اإجراء اأو ت�سرف يتم على خالف ذلك .
اإعـــادة طرح م�سروعات ال�سراكة التي اآلت اإلى الدولة وفـــق اأحكـام هـذا القانون ،  ويجـــوز 

وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .

املــادة ) 24 ( 

يخ�سع عقد ال�سراكة لأحكام القانون العماين ، ويقع باطال كل اتفاق يق�سي بغري ذلك ، 
ويجوز التفاق على ت�سوية املنازعات النا�سئة عنه بطريق التحكيم ، اأو غريه من الطرق 

الودية لت�سوية املنازعات ، وذلك طبقا ملا يتم التفاق عليه فـي عقد ال�سراكة . 



الف�ســل الرابـــع

التزامـــات �سركـــة امل�ســـروع

املــادة ) 25 ( 

ل يجوز ل�سركة امل�سروع تقا�سي اأي مقابل مايل نظري بيع املنتجات اأو اأداء اخلدمات حمل 
عقد ال�سراكة ، اإل بعد قيام اجلهة املخت�سة باإ�سدار �سهادة بقبول م�ستوى جودة املنتجات 

اأو اخلدمات وفقا مل�ستوى الأداء املن�سو�ص عليه فـي عقد ال�سراكة . 

املــادة ) 26 ( 

ل يجوز ل�سركة امل�سروع بيع اأو رهن الأر�ص املقام عليها م�سروع ال�سراكة ، كما ل يجوز لها 
اأن تتنازل عن اأي حق اأو التزام يكون نا�سئا عن عقد ال�سراكة اأو اأن حتل غريها فـي تنفـيذه ، 
اأو اأن ترتب رهنا واأي حق عيني لغر�ص اآخر غري التمويل ، اإل بعد احل�سول على موافقة 
كتابية من الهيئة ، ووفقا لالإجراءات وال�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة ، ويقع 

باطال كل اإجراء اأو ت�سرف يتم باملخالفة لذلك .

املــادة ) 27 ( 

ذلك  فـي  مبا  ال�سلطنة  فـي  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  بكافة  امل�سروع  �سركة  تلتزم 
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة ، و�سروط ال�سحة وال�سالمة ، ومبتطلبات حماية 

البيئة .
وتاأهيل  وتدريب   ، املخت�سة  اجلهة  اإلى  واملعرفة  والتكنولوجيا  اخلربة  بنقل  تلتزم  كما 
اإدارة وت�سغيل م�سروع ال�سراكة ، وذلك وفق االأحكام وال�سروط  موظفـي هذه اجلهة على 

املتفق عليها فـي عقد ال�سراكة .

املــادة ) 28 ( 

يتيحها  التي  اخلدمات  اأو  باملنتجات  املنتفعني  بني  التامة  امل�ساواة  امل�سروع  �سركة  تكفل 
م�سروع ال�سراكة ، ومع ذلك يجوز لها اأن تقرر معاملة خا�سة لبع�ص الفئات من املنتفعني 
الذين تت�ساوى مراكزهم القانونية متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، �سريطة احل�سول 
على موافقة كتابية من الهيئة ، واأن يكون ذلك وفق قواعد عامة مقررة م�سبقا ، ومعتمدة 

من اجلهة املخت�سة . 



املــادة ) 29 ( 
تلتزم �سركة امل�سروع با�ستخدام الأ�سول اخلا�سة مب�سروع ال�سراكة فـي الغر�ص الذي اأعدت 

من اأجله ، ويجب عليها اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سيانتها واملحافظة عليها .
ول يجوز لهـــا بيع الأ�ســول اخلا�ســة مب�ســـروع ال�سراكـــة ، اأو الت�ســـرف فـيها باأي طريقـــة 
اإل لغـر�ص تنفـيــذ برنامـــج الإحالل والتجديد املن�سو�ص عليـــه فـــي عقـــد ال�سراكـــة ، وبعد 

احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 30 ( 

اإلى اجلهة املخت�سة تقارير دورية عن جميع الأعمال  اأن تقدم  يجب على �سركة امل�سروع 
املتعلقة بتنفـيذ عقد ال�سراكة كاأعمال البناء والتجهيز وال�سيانة والت�سغيل وال�ستغالل ، 
وعلـــى اجلهة املخت�ســـة موافاة الهيئة بن�سخة من تلك التقارير ، وذلك علــى النحــو الـــذي 

حتدده الالئحة .

الف�ســل اخلامـــ�ص

الرقابــــة والإ�ســــراف

املــادة ) 31 ( 

للجهة املخت�سة كل �سلطات الإ�سراف والرقابة على املرافق واخلدمات حمل عقد ال�سراكة ، 
واملتابعة ملراحل اإن�ساء م�سروع ال�سراكة وجتهيزه ، والتحقق من م�ستويات جودة املنتجات 
اأو اخلدمات التي تقدمها �سركة امل�سروع ، ولها فـي �سبيل ذلك تعيني مندوبني لها ملراقبة 

تنفـيذ امل�سروع ، وذلك وفقا لل�سروط واالأحكام املن�سو�ص عليها فـي عقد ال�سراكة .

املــادة ) 32 ( 

ملوظفـي اجلهة املخت�سة حق دخول موقع م�سروع ال�سراكة واأي مكان ذي �سلة به فـي اأي 
وقت ، للتفتي�ص والرقابة ، ولهم على الأخ�ص الطالع على �سري العمل وكفاءته ، وفح�ص 
املتخذة  الإجراءات  وتقييم   ، للم�سروع  والإدارية  واملــالية  الفنية  بالنواحي  يتعلق  ما  كل 
لتحقيق �سروط ال�سحة وال�سالمة ، وعدم وجود اآثار �سلبية على البيئة اأو ت�سبب اأ�سرارا 
للممتلكات العامة اأو اخلا�سة ، وعلى �سركة امل�سروع اأن تقدم كل ما ميكنهم من اأداء عملهم . 



املــادة ) 33 ( 
يجب على �سركة امل�سروع اأن تقدم اإلى اجلهة املخت�سة كل ما تطلبه من املعلومات والبيانات 
املخت�سة  وللجهة   ، ال�سراكة  بتنفـيذ م�سروع  ال�سلة  ذات  الأوراق  وامل�ستندات وغريها من 
حق ا�ستخدام اأي منها فـي اأغرا�ص تتفق مع �سالحياتها ووظائفها الإ�سرافـية والرقابية 

املن�سو�ص عليها فـي هذا القانون اأو فـي اأي قانون اآخر .

املــادة ) 34 ( 

القوانني  لتنفـيذ  امل�سروع  �سركة  اإلى  كتابة  والتعليمات  الأوامر  اإ�سدار  املخت�سة  للجهة 
 ، العمل وكفاءته  اأنها �سرورية ولزمة حل�سن �سري  التي ترى  اأو   ، املعمول بها  والأنظمة 
الأوامر  التام لهذه  ال�سركة المتثال  ، ويجب على  اإزالته  اأو  اأو بق�سد تفادي وقوع �سرر 

والتعليمات ، وتنفـيذها فور علمها بها .

الف�ســـل ال�ســـاد�ص

الأحكــــام اخلتاميـــة

املــادة ) 35 ( 

يختـ�ص املجل�ص بنظر التظلمات التي يقدمها ال�سريـــك اأو �سركـــة امل�ســروع ب�ســـاأن اأي قـــرار 
اأو اإجراء يرتبط بعمليات طرح اأو اإبرام اأو تنفـيذ عقد ال�سراكة ، على اأن يقدم التظلم خالل 
)60( �ستني يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار اأو الإجراء ، ويبت املجل�ص فـي التظلم 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
وحتـــدد الالئحــة اإجراءات تقدمي التظلم ونظره والبت فـيه ، ويكون قـــرار املجل�ص بالبت 

فـي التظلم نهائيا .

املــادة ) 36 ( 

تلتزم الهيئة باإعداد تقرير �سنوي يحال اإلى جمل�ص الوزراء ، ي�ستمل على جميع البيانات 
اخلا�سة باخلطط املعتمدة ، وبعقود ال�سراكة املربمة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وامل�ساريع 
التي خطط لتنفـيذها ومل تنفذ ، مع بيان اأ�سباب عدم التنفـيذ ، وذلك على الوجه املبني 

فـي الالئحة .
وعلــى اجلهـــة املخت�سة تزويد الهيئة بكل ما حتتاج اإليه من معلومات اأو بيانــــات اأو وثائـــق 

اأو م�ستندات تتعلق بعقود ال�سراكة املربمة معها .


