
اجلريدة الر�سمية العدد )1346(

الهيئـة العامـة للتخ�شيـ�ص وال�شراكـة

قــــرار

رقـــــم 2020/5 

بتحديد الر�شوم والأثمان التي حت�شلها الهيئة العامة للتخ�شي�ص وال�شراكة

ا�ستنادا اإلى قانون التخ�سي�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠1٩/٥1 , 
واإلى قانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٥٢/ ٢٠1٩ , 
واإلى املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم ٢٠1٩/٥4 باإن�ساء الهيئـــة العامـــة للتخ�سيـــ�ص وال�سراكة , 

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

واإلى موافقة وزارة املالية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

حتدد الر�سوم التي حت�سلها الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة , وفقا للملحق رقم )1( املرفق .

املــادة الثانيــــة

حتدد اأثمان امل�ستندات التي حت�سلها الهيئة العامة للتخ�سي�ص وال�سراكة , وفقا للملحق 
رقم )٢( املرفق .

املــادة الثالثــــة

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

�شـدر فـي : 25 من �شـــــــــوال 1441هـ
املـوافــــق : 17 من يونيـــــــــو 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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امللحـــق رقـــم ) 1 (

الر�ســــوم

الر�ســـمحالة ا�ستحقاق الر�سمالبيـــانم

1

الر�سم الذي 

يلتزم ال�سريك 

الفائز ب�سداده 

مقابل ا�ستكمال 

اإجراءات 

التعاقد معه

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع
 التي تزيد على )150.000.000( مائة 

وخم�سني مليون ريال عماين
 اأو م�ساريف الت�سغيل وال�سيانة 

ال�سنوية التي تزيد على )5.000.000( 
خم�سة ماليني ريال عماين

% )0.75(
 من قيمة عقد 

ال�سراكة وبحد اأق�سى 
 )3.000.000(

ثالثة ماليني ريال عماين

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع التي 
ال تقل عن )20.000.000( ع�سرين 
مليون ريال عماين وال تزيد على 

)150.000.000( مائة وخم�سني مليون 
ريال عماين اأو م�ساريف الت�سغيل 
وال�سيانة ال�سنوية التي ال تقل عن 

)500.000( خم�سمائة األف ريال عماين 
وال تزيد على )5.000.000( خم�سة 

ماليني ريال عماين

 % )1.25(
من قيمة عقد 

ال�سراكة وبحد اأق�سى 
 )1.500.000(

مليون وخم�سمائة األف 
ريال عماين

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع التي تقل 
عن )20.000.000( ع�سرين مليون ريال 
عماين اأو م�ساريف الت�سغيل وال�سيانة 

ال�سنوية التي تقل عن )500.000( 
خم�سمائة األف ريال عماين

 % )2(
من قيمة عقد ال�سراكة 

وبحد اأق�سى )400.000( 
اأربعمائة األف ريال عماين
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امللحــق رقــم ) 2 (

ثمـــن امل�شتنــدات

اأول : ثمن امل�شتندات اخلا�شة مب�شاريع التخ�شي�ص وم�شاريع التحويل اإلى �شركات

حالة ال�شتحقاقم

ثمن كرا�شة 
ال�شروط 

وموا�شفات 
اختيار 

ال�شت�شاريني 
بالريال العماين

ثمن م�شتند 
تاأهيل 

امل�شتثمرين 
املتناف�شني 

على م�شروع 
التخ�شي�ص 

بالريال العماين

ثمن كرا�شة 
ال�شروط 

اخلا�شة مب�شروع 
التخ�شي�ص 

بالريال العماين

1

قيمة
 اال�ستثمار 

املتوقع يزيد على 
 )1٥٠.٠٠٠.٠٠٠(
مائة وخم�سني 

مليون ريال عماين

)٢٥٠(
مئتان وخم�سون 

)3٠٠(
ثالثمائة  

)3٠٠٠(
ثالثة اآالف

٢

قيمة
 اال�ستثمار املتوقع 

ال يزيد على  
 )1٥٠.٠٠٠.٠٠٠(
مائة وخم�سني 

مليون ريال عماين

)1٥٠(
مائة وخم�سون

)1٥٠(
مائة وخم�سون

)1٥٠٠(
األف وخم�سمائة 
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ثانيا: ثمن امل�شتندات اخلا�شة مب�شاريع ال�شراكة

حالة ال�شتحقاقم

ثمن كرا�شة 
ال�شروط 

واملوا�شفات لختيار 
ال�شت�شاريني

 بالريال العماين

ثمن كرا�شة 
ال�شروط 

واملوا�شفات اخلا�شة 
مب�شروع ال�شراكة 
بالريال العماين

1

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع 
التي تزيد على )1٥٠.٠٠٠.٠٠٠( 

مائة وخم�سني مليون ريال 
عماين اأو م�ساريف الت�سغيل 

وال�سيانة ال�سنوية التي تزيد على 
)٥.٠٠٠.٠٠٠( خم�سة ماليني

 ريال عماين

)٢٥٠(
مئتان وخم�سون

)3٠٠٠(
ثالثة اآالف

٢

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع التي 
ال تقل عن )٢٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرين 
مليون ريال عماين وال تزيد على 
)1٥٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة وخم�سني 
مليون ريال عماين اأو م�ساريف 
الت�سغيل وال�سيانة ال�سنوية التي

 ال تقل عن )٥٠٠.٠٠٠( خم�سمائة 
األف ريال عماين وال تزيد 

على )٥.٠٠٠.٠٠٠( خم�سة ماليني
 ريال عماين

)1٥٠(
مائة وخم�سون

)1٥٠٠(
األف وخم�سمائة

3

التكلفة الراأ�سمالية للم�سروع التي 
تقل عن )٢٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرين 
مليون ريال عماين اأو م�ساريف 

الت�سغيل وال�سيانة ال�سنوية التي 
تقل عن )٥٠٠.٠٠٠( خم�سمائة األف 

ريال عماين

)1٠٠(
مائة

)٥٠٠(
خم�سمائة

تابــع : امللحــق رقــم ) ٢ ( ثمـــن امل�ستنــدات


