ـــه �إال َ
قال في
« �إنّـي ر�أ ْيـتُ �أنّـــُه ال َيــ ْك ُت ُـب �أحـدٌ كتابـا في يـ ْو ِم ِ
�ستح َ�سنُ ،
َغ ِـد ِهَ :لـ ْو ُغـــ َّي َـر هَ ذ� َلكـانَ � ْأحـ�ســنَ  ،ولو ِزيـدَ هَ ذ� َلـكانَ ُي ْ
َ
أجـــمــل  .وهـــَذ�
َو َلـ ْو ُق َّد َم هـَذ� َلكانَ �أ ْف َ�س َل  ،و َلــ ْو ُت ِرك هَ ذ� َلـكـــانَ �
ــــم �لـ ِعـ َبـــر  ،وهــــُ َو د ِل ٌ
ِمـن � َ
ّــقـ�ص َعلى
ـيــــل عـلــى ��سـ ِتـيالءِ �لن ِ
أعـظ ِ

ُج ْم ِلة �ل َب�سر « .
�لعماد �الأ�سفهاين

حقـــوق �لطبــع
حمفوظــة لـوز�رة �ل�سـوؤون �لقانونيـة

ـــه �إال َ
قال في
« �إنّـي ر�أ ْيـتُ �أنّـــُه ال َيــ ْك ُت ُـب �أحـدٌ كتابـا في يـ ْو ِم ِ
�ستح َ�سنُ ،
َغ ِـد ِهَ :لـ ْو ُغـــ َّي َـر هَ ذ� َلكـانَ � ْأحـ�ســنَ  ،ولو ِزيـدَ هَ ذ� َلـكانَ ي
ـــه � ُإال ْ َ
قال في
« �إنّـي ر�أ ْيـتُ �أنّـــُه ال َيــ ْك ُت ُـب �أحـدٌ كتابـا في يـ ْو ِم ِ
َ
أجـــمــل  .وهـــَذ�
َو َلـ ْو ُق َّد َم هـَذ� َلكانَ �أ ْف َ�س َل  ،و َلــ ْو ُت ِرك هَ ذ� َلـكـــانَ �
�ستح َ�سنُ ،
َغ ِـد ِهَ :لـ ْو ُغـــ َّي َـر هَ ذ� َلكـانَ � ْأحـ�ســنَ  ،ولو ِزيـدَ هَ ذ� َلـكانَ ُي ْ
ــــم �لـ ِعـ َبـــر  ،وهــــُ َو د ِل ٌ
ِمـن � َ
ّــقـ�ص َعلى
أعـظ
ـيــــل عـلــى َ��سـ ِتـيالءِ �لن َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َو َلـ ْو ُق َّد َم هـَذ� لكانَ �أ ْف�سل  ،ولــ ْو ت ِرك هَ ذ� لـكـــانَ �أجـــمــل  .وهـــَذ�
ُج ْم ِلة َ�ل َب�سر « .
ــــم �لـ ِعـ َبـــر  ،وهــــُ َو د ِل ٌ
ّــقـ�ص َعلى
ـيــــل عـلــى ��سـ ِتـيالءِ �لن ِ
ِمـن �أعـظ ِ

ُج ْم ِلة �ل َب�سر « .

�لعماد �الأ�سفهاين
�لعماد �الأ�سفهاين

حقـــوق �لطبــع
حمفوظــة لـوز�رة �ل�سـوؤون �لقانونيـة
حقـــوق �لطبــع
حمفوظــة لـوز�رة �ل�سـوؤون �لقانونيـة

كلمات م�ضيئة

" لقـد و�سـعت قـوانين لهذه الدول ــة بموجب م ــرا�سيــم �ســلط ــانية
�سدرت ب�ساأنهـا وت�سـدر من حيـن لآخر  ,وذلك للمحافـظة على م�سالـح
هذا ال�سعـب  ,فعليكم اأن تدر�سوا هذه القوانيـن  ,كل في مجـال اخت�سا�سـه ,
درا�ســة وافيـة  ,واأل تتجــاوزوا في المعـامـالت اأي ن�ص لتلـك القوانين ,
بـل يجـب التقيــد بهــا  ,واتبـاع ما جــاء في ن�سو�سهــا " .
جاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم
من خطاب لجاللته حفظه اللـه
بتاريخ
( 1978/5/15م )

" اإن مراعــاة ال�سرعيـة الدوليـة واللتــزام باملعـاهـدات والقـوانـني , ...
كــل ذلــك م ــن �سـاأن ــه اأن ي ـوؤدي اإىل مزيــد مـ ــن التفـ ــاه ـ ــم الواع ــي ,
والتعاون البناء من اأجل انت�سار الأمن وال�سالم و�سيوع الطماأنينة
والرخاء ."...
جاللة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم
من خطاب لجاللته حفظه اللـه
بتاريخ
( 1997/11/18م )

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقــدمــــــة
الحمد هلل رب العالمين  ،وال�سالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين ،
�سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه الطيبين الطاهرين  ،وبعد ، ...
فتت�سرف وزارة ال�سوؤون القانونية اأن تقدم للم�ستغلين بالقانون والباحثين
والمهتميـن بمو�سوعاته كتابهـا الحـادي والع�سريـن من �سل�سلـة كتـب " المبادئ
القانونية في فتـاوى ال�سوؤون القانونية "  ،موا�سلـة ال�سعـي نحو تقديـم المراجـع
المفيـدة بما ي�سهم في اإثراء المعرفة القانونية لدى الكافة .
ويحتـوي الكـتـاب  ،وفقـا لمـا جـرى عليه العمـل في الإ�ســدارات ال�سابقـة ،
ن�سـو�ص الفتــاوى ال�سادرة عن الوزارة في العـام الميـالدي المن�سـرم 2016م ،
م�سبوقـة بالمبـادئ القانونيـة الم�ستخل�سـة منها  ،مرتبـة ح�ســب ت�سل�سلهــــا
المو�سوعي والزمني .
ولمواكبة الوزارة لع�سر التكنولوجيا والتقنية الحديثة  ،و�سعيا من الوزارة
اإلى تطوير اإ�سداراتها الإلكترونية في مجالي الت�سريع والمبادئ القانونية ،
فقــد عمــدت وبموجب القرار الوزاري رقــم  2017/41اإلــى تخزيـن اإ�سداراتهـا
في وحدة التخزين ( )USBبدل من القر�ص الممغنط ( )CDالأمر الذي تاأمـل
معـه الــوزارة اأن يي�سـر على مقتنية ا�ستخدامـــه  ،وحفظـــه  ،ونقلــه  ،وعظيـــم
ال�ستفـادة منـه .

و�إذ ننـوه بالجهـد �لذي بذلـه كل مـن �لم�ست�سـار �لم�ساعـد �لأول � /أحمـد
�بـن علي بنـي عر�بــة  ،و�لباحـثة �أولى /جميلــة بنــت محمـــد �لبد�عيــة ،
و�لباحـثة �أولى  /جو�هر بنت �سالـح �لرياميـة في �سبيـل �إعد�د هذ� �لكتاب ،
فاإننا نتوجه بال�سكر �لجزيل لكل من �ســـاهم فـي �إخر�جه علـى هــذ� �لوجــه ،
�سائليـن �لمولـى  -عـز وجـل � -أن يحـقق هــذ� �لإ�سد�ر �لفائدة �لمرجــوة منــه .
وفـي �لختـام ندعـو �هلل �أن يديـم علــى وطننـا �لعزيز �لرخـاء و�لرفعـة ،
في ظل �لقيادة �لحكيمة لمولنا ح�سـرة �ساحـب �لجاللـة �ل�سلطـان قابــو�س
�بن �سعيد �لمعظم  -حفظه �هلل ورعاه . -

واهلل ولي التوفيق ،،،

د .عبد�هلل بن محمد بن �سعيد �ل�سعيدي
وزيـــــــــــر �ل�ســـــــوؤون �لقــانــونيـــــــة

اأوال  :الفهــر�س املو�ضوعــي
رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

املو�ضــــــــــوع

( اأ )
ات�ضـاالت  -المق�ضـود بالترخيـ�س  -اأنواعــه .
حـدد قانـون تنظيـم االت�ضاالت ال�ضـادر بالمر�ضـوم
ال�ضلطاني رقم  2002/30المق�ضود بالترخي�س  -يعرف
الترخي�س باأنه االإذن الذي يمنح من خالله ال�ضخ�س
الطبيعـي اأو المعنـوي اإن�ضـاء وت�ضغيـل واإدارة نظـم
ات�ضاالت  -ينق�ضم الترخي�س اإلى عدة فئات  -من بينها
الترخي�س من الفئة االأولى  ،والذي يجب اأن ي�ضدر
بمر�ضــوم �ضلطانـــي  ،ويعتمــد علــى ا�ضتغالل مـورد
من الموارد الطبيعية في ال�ضلطنة  -تطبيق .
ات�ضاالت  -ترخي�س من الفئة االأولى الإن�ضاء وت�ضغيل
نظـام خدمــات ات�ضاالت عامــــة ثابتـــة � -ضروطه
وااللتزامات المترتبة عليه .
منـح الم�ضـرع ال�ضركة العمانية لالت�ضـاالت بموجـب
المر�ضوم ال�ضلطاني رقم  2009/34ترخي�ضا من الفئة
االأولى الإن�ضاء وت�ضغيل نظام خدمات ات�ضاالت عامة
ثابتة لمدة ( )25خم�س وع�ضرين �ضنة � -ضريطة  -اأن
تمنح حقوق الطيف الترددي ل�ضبكات النفاذ عري�س
النطاق لمدة ( )15خم�س ع�ضرة �ضنة  ،وتلتزم بالوفاء
- 9-

1/33

242

1/38

265

املو�ضــــــــــوع

بالتزامات التغطية وتو�ضعة البنية التحتية الرئي�ضية
لل�ضبكة الوطنية خالل المدد الزمنية المقررة  -منح
الترخيـ�س هيئـة تنظيم االت�ضـاالت �ضلطـة تقديريـة
في فر�س غرامة يكون حدها االأدنى مبلغـا  ،وقدره
( )50٫000خم�ضـون األـف ريــال عماني عـن كـل �ضهـر
تاأخير اأو جزء منه  ،وذلك اإذا اأخلت ال�ضركة بتنفيذ
تلك االلتزامــات  ،علــى اأن تكــون الغرامة المفرو�ضة
من قبـل الهيئـة م�ضتحقـة ال�ضداد خالل ال�ضهر التالي
لر�ضد المخالفة  -اأثر التاأخر عن دفع هذه الغرامات
في مواعيدها  -تتحمل ال�ضركة المرخ�س لها غرامة
اإ�ضافية بن�ضبة ( )%10ع�ضرة في المائة من الغرامات
الم�ضتحقة عن كل �ضهر تاأخير  -تطبيق .
اخت�ضا�س  -الجهة المخت�ضة باإبداء الراأي في ال�ضلطنة -
مقت�ضى هذا االخت�ضا�س واأثره .
فو�س النظام االأ�ضا�ضي للدولة القانون في تحديد الجهة
التي تتولـى اإبـداء الـراأي القانونـي للوزارات والجهات
الحكوميـة االأخـرى  -نــاط الم�ضـرع بـوزارة ال�ضـوؤون
القانونية االخت�ضا�س دون غيرها باإبداء الراأي القانونـي
واإ�ضــدار الفتــاوى والتف�ضيـرات الر�ضميــة المعتمــدة
في ال�ضلطنة للمرا�ضيم ال�ضلطانية والقوانيـن والقـرارات
- 10 -
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145

املو�ضــــــــــوع

و�لل��ئح �ل�ز�رية كلما تطلب �لأمر ذلك  ،وبما ي�ؤدي �إلى
تر�سيخ وت�حيد �لمفاهيم �لقان�نية و�للتز�م بها وتطبيق
�أحكامها  -مقت�سى ذلك � -أن �لتف�سير �لقان�ني �لمعتمد
ه� �ل�سادر من �لجهة �لمخت�سة باإبد�ء �لر�أي  ،وهي
وز�رة �ل�س�ؤون �لقان�نية  ،ويعد ملزما لكافة وحد�ت
�لجهاز �لإد�ري للدولة  -م�ؤدى ذلك � -أنه ل يحـق لأي
جهة كانت � ،أن تخالف �لفتاوى �لتي ت�سدرها وز�رة
�ل�س�ؤون �لقان�نية � ،أو �أن تتجاوز �خت�سا�سات �ل�ز�رة ،
و�لم�ستمدة من �أحكام �لمر�س�م �ل�سلطاني رقم ، 94/14
ويتعين عليها طلب �إعادة �لنظر في �لم��س�ع �إذ� كان
لديها �أ�سباب ووقائع جديدة يك�ن من �ساأنها تغيير
�لر�أي �لقان�ني في �لم��س�ع � -أ�سا�س ذلك � -لم�ستقر عليه
�أن ق��عد �لخت�سا�س من �لنظام �لعام  ،و�أن �لم�سرع
حينما ي��سد �إلى �أي جهة �خت�سا�سات محددة  ،فاإن
ذلك يفيد وج�بية مبا�سرة هذ� �لخت�سا�س ممن عينه
�لقان�ن بذ�ته دون غيره  -تطبيق .
�لإعالن � -لإعالن عن �ل�ظيفة  -تكييفه �لقان�ني .
�إن �لإعـالن عن وظيفـة مـا ل يعد م�سدر� من م�سـادر
�لقانـ�ن �لتـي بم�جبها تن�سـاأ �لمر�كــز �لقان�نيــة ،
فالإعالن ل ين�سئ للمتقدمين ل�سغل �ل�ظائف �لمعلن
عنها �لحق في �سغلها � ،إل �إذ� ��ست�ف�� �ل�سروط �لمقررة
- 11 -
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املو�ضــــــــــوع

قانونا ل�ضغلها  ،وتم اتباع االإجراءات المقررة قانونا  -يعد
االإعالن في جوهره اإف�ضاحا من قبل االإدارة عن رغبتها
في تعيين �ضخ�س ما ل�ضغل وظيفة ما وتكون �ضروط
االإعالن م�ضتقاة من القانون  ،اإذ اإن االإعالن المخالف
للقواعد القانونية المقررة يعد باطال  -فاالإعالن عن
الوظيفة والبدء في اإجراءات التعيين لي�س من �ضاأنه
اأن يك�ضب ال�ضخ�س المتر�ضح ل�ضغل الوظيفة المركز
القانوني للموظف  ،فقرار التعيين هو االأداة القانونية
التي ب�ضدورها ين�ضاأ المركز القانوني للموظف وما
يتبع ذلك من حقوق والتزامات بين الموظف وجهة
االإدارة  ،وما قبل �ضدور قرار التعيين من اإجراءات
تمهيدية ل�ضدور القرار ال تك�ضب الموظف حقا في
الوظيفة العامة  -اآية ذلك  -ما ا�ضتقر عليه اإفتاء وزارة
ال�ضوؤون القانونية واأحكام محكمة الق�ضاء االإداري في
اأحقية جهة االإدارة في العدول عن التعيين على الرغم
من �ضابقة االإعالن عن الوظيفة متى اقت�ضت الم�ضلحة
العامة ذلك  ،وذلك من خالل اإلغاء االإعالن عن تلك
الوظيفة  -اأثر ذلك  -اأن جميع االإجراءات ال�ضابقة على
�ضدور قرارات التعيين تعد بمثابة اإجراءات تمهيدية
لي�س من �ضاأنها اإك�ضاب المتقدم ل�ضغل الوظيفة حقا في
�ضغلها طالما لم ي�ضدر قرار بتعيينه بها  -تطبيق .
- 12 -
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الجهـة المخت�ضة باإبداء الــراأي القانونــي  -مقت�ضــى
االخت�ضا�س واأثره .
فو�س النظام االأ�ضا�ضي للدولة القانون في تحديد الجهة
التي تتولى اإبـداء الـراأي القانوني للـوزارات والجهـات
الحكوميـة االأخـرى  ،حيث ناط المر�ضـوم ال�ضلطانـي
رقم  94/14بوزارة ال�ضوؤون القانونية دون غيرها باإبداء
الراأي القانوني واإ�ضدار الفتاوى والتف�ضيرات الر�ضمية
المعتمدة في ال�ضلطنة للمرا�ضيم ال�ضلطانية والقوانين
والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب االأمر ذلك -
الحكمة من ذلك  -تر�ضيخ وتوحيد المفاهيم القانونية
وااللتـزام بها وتطبيق اأحكامهـا  -الم�ضتقر عليـه  -اأن
قواعد االخت�ضـا�س من النظـام العـام  ،واأن الم�ضـرع
حينمـا يو�ضد اإلى اأي جهة اخت�ضا�ضات محددة  ،فاإن
ذلك يفيد وجوبية مبا�ضرة هذا االخت�ضا�س ممن عينه
القانون بذاته دون غيره  ،وفقا للطريق الذي ر�ضمه
القانون  ،واأنه يتعين على �ضائر الوحدات الحكومية
مراعاة ما اأ�ضند لغيرها من اخت�ضا�ضات  -تطبيق .
(ب)
بدل  -بدل ال�ضكن غير المرتبط بالمواطنة  -ماهيته .
ا�ضتقر اإفتـاء وزارة ال�ضوؤون القانونية على اأن تف�ضير
بدل ال�ضكن غير المرتبط بالمواطنة المن�ضو�س عليه
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة
1/23

182

2/17

146

املو�ضــــــــــوع

في المادة ( )1من المر�ضوم ال�ضلطاني رقم 2001/56
ب�ضـاأن معاملـة مواطني دول مجلـ�س التعـاون لـدول
الخليـج العربيـة في مجال الخدمة المدنيـة معاملـة
المواطن العماني هو البدل المقرر ل�ضاغل الوظيفة من
غير العمانيين اأيا كانت جن�ضيته � -ضاوى الم�ضرع بين
مواطنـي دول مجلـ�س التعاون العامليـن في الخدمة
المدنية بالمواطنين العمانيين في جميع المزايا
المحددة با�ضتثناء "بـدل ال�ضكــن" المقرر للعمانيين -
تطبيق .
برنامج ال�ضراكة مـن اأجـل التنميـة  -حـدود االلتـزام
بتطبيق البرنامج .
ت�ضمـــن المر�ضــوم ال�ضلطانـي رقــم  2014/9باإن�ضــاء
الهيئـة العمانيـة لل�ضراكـة من اأجـل التنمية واإ�ضدار
نظامها في المادة الرابعة منه تعدادا للحاالت التي
ت�ضتوجـب علـى وحــدات الجهـاز االإداري للدولــة
(المدنية والع�ضكرية واالأمنية) وال�ضركات التي ت�ضاهم
فيها الحكومة بن�ضبـة تزيـد على ( )%50خم�ضين فـي
المائة االلتزام بت�ضميـن عقودها بندا ين�س على التزام
االأطراف بميزة التعامل ببرنامج ال�ضراكة من اأجـل
التنميــة  -اقت�ضـر التعـداد على عقود تنفيـذ م�ضاريـع
البنيـة االأ�ضا�ضيـة  ،وعقود توريدات االأ�ضلحة والمعدات
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

1/32

237

املو�ضــــــــــوع

الع�ضكرية واالأمنية التي تزيد قيمتها على ()5٫000٫000
خم�ضة ماليين ريـال عمانـي  -اأثـر ذلك  -اأن �ضيانــة
واإ�ضـالح الطائـرات وتزويــد الطائــرات بمحركـات
ومقاعـد ال ينــدرج �ضمـن مفهـوم م�ضاريــع البنيـة
االأ�ضا�ضيـــة  ،وعقـود توريـدات االأ�ضلحـة والمعــدات
الع�ضكرية واالأمنية  -تطبيق .
بعثات  -اأثر اإيفاد الموظف في بعثة درا�ضية على نفقة
الحكومة  -مدى اعتبار االإجازة بدون راتب الممنوحة
للموفد مدة خدمة فعلية .
عرفـت الالئحـة التنفيذيـة لقانـون جامعـة ال�ضلطـان
قابو�س االبتعاث باأنه االإيفاد للدرا�ضة للح�ضول على
موؤهـل علمــي  -كمـا اأجـازت الالئحـة اإيفـاد موظفـي
الجامعة في بعثة اأو منحـة درا�ضيـة داخـل وخـارج
ال�ضلطنــة علـى نفقــة الجامعة ح�ضــب االحتياجــات
والتخ�ض�ضـات التـي تقت�ضيهـا م�ضلحـة العمـل  ،وفـي
�ضــوء االعتـمـادات الماليـة المتـاحــة � -ضريطـة -
قيام الموظف المبعوث بخدمة الجامعة مدة ال تقل
عن (� )1ضنة مقابل كل (� )1ضنة من �ضنوات بعثته ،
واإال كان ملتزما برد جميع النفقات التي �ضرفت عليه
طوال مدة البعثة  -اأ�ضا�س ذلك  -اأن ابتعاث الموظف
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

1/1

69

املو�ضــــــــــوع

للح�صول على موؤهل علمي على نفقة الجهة الموفدة
يعد اإحدى الو�صائل التي توؤدي اإلى رفع كفاءته  ،وفتح
المجال للو�صول اإلى م�صتوى علمي اأف�صل  ،وفق ما
تقت�صيه م�صلحة العمل  ،وبما يعود بالنفع على الأعمال
التي يوؤديها � ،صعيا للإ�صهام في تطوير الأداء في هذه
الجهة التي يعمل بها  ،ول يت�صور تحقق هذا النفع اإل
اإذا قام الموظف بخدمة الجامعة فعليا  -باعتبار  -اأن
اإيفاء المبعوث بالتزامه الأ�صلي بخدمة الجهة الموفدة
ل يتحقق اإل اإذا عمل بخدمتها خدمة فعلية  -موؤدى
ذلك  -ل يكفي مجرد ا�صتمرار �صلته الوظيفية بها  ،واأن
المدة التي يق�صيها الموظف المبعوث في اإجازة بدون
راتب ل تعد خدمة فعلية  ،ول يكون منحها له تنازل
من تلك الجهة عن حقها في ا�صتعماله المدة الملتزم
بها  -تطبيق .
بعثات  -قانون البعثات والإعانات الدرا�صية � -صروط
اإيفاد الموظف في بعثة درا�صية  -مدى جواز اإعفاء
الموظف المبعوث الذي تقرر لجنة البعثات بوزارة
التعليم العالي اإنهاء بعثته من �صداد قيمة ما �صرف له
من مخ�ص�صات وبدلت .
و�صع الم�صرع  -من خلل قانون البعثات والمنح والإعانات
الدرا�صية ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقـم - 2002/83
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

1/29

224

املو�ضــــــــــوع

تعريفا خا�صا لكل من الدرا�صات العليا والمبعوث  -عرف
الدرا�صات العليا باأنها درا�صة للح�صول على درجة علمية
اأعلى من ال�صهادة الجامعية  -وعرف المبعوث باأنه كل
من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة درا�صية داخل
اأو خارج ال�صلطنة  -اأجاز الم�صرع من خلل هذا القانون
لوحدات الجهاز الإداري للدولة اأن توفد موظفيها في
بعثات درا�صية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم
العالي  ،على اأن تتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار
من يتقرر اإيفادهم في بعثات درا�صيـة � -صريطـة توفـر
ال�صروط المقررة قانونا في �صاأن المبعوث والموفد -
حظر القانون على المبعوث ا�صتبدال الجامعة الموفد
اإليها اأو تغيير تخ�ص�صـه  -ا�صتثنـاء من ذلك  -يجوز
ال�صتبدال اأو التغيير بعد موافقة لجنة البعثات بوزارة
التعليم العالي  -موؤدى ذلك  -يلتزم المبعوث باإنهاء
الدرا�صة في المدة المقررة  ،بحيـث اإذا انق�صـت تـلك
المدة دون ح�صوله على ال�صهادة اأو الدرجة العلمية
الموفد من اأجلها  ،كان لهذه اللجنة اأن تقرر اإنهاء
بعثته  -اأثر ذلك  -يلتزم المبعوث ب�صداد قيمة ما �صرف
له من مخ�ص�صات وبدلت  ،وتتولى الوحدة التي يعمل
بها ا�صترداد هذه القيمة  -ا�صتثناء  -يجوز لوزير التعليم
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

املو�ضــــــــــوع

العالي اإعفاء المبعوث من هذا اللتزام بناء على تو�صية
لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي وذلك بعد موافقة
وزارة المالية دون ا�صتراط اأن يكون الموظف المبعوث
قد ح�صل على الدرجة العلمية اأو الموؤهل الذي �صبق اأن
اأوفد اإلى الخارج في بعثة درا�صية من اأجل الح�صول
عليه  -تطبيق .
(ت)
تاأمينات اجتماعية  -اأثر تعيين العمانيين المعاملين
بقانون معا�صـات ومكافـاآت مـا بعـد الخدمة لموظفـي
الحكومة العمانيين بالقطاع الخا�ص .
األزم الم�صرع بموجب قانون التاأمينات الجتماعية
ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  91 /72في حالة تعيين
اأحد العمانيين المعاملين بقانون معا�صات ومكافاآت
ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع
الخا�ص بتحويل ح�صيلة ال�صتراكات التي اقتطعت من
مرتبه وح�صة الحكومة التي اأديت لح�صابه اإلى الجهة
التي اأ�صبح خا�صعا لها  ،ويعامل بقانونها مع وجوب �صم
مدة الخدمتين ما لم يكن قد �صرف للمعين م�صتحقاته
عنهـا  -قا�صـرا ذلك  -علـى المخاطبيـن باأحكـام قانـون
معا�صات ومكافاآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
- 18 -

رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

1/8

94

املو�ضــــــــــوع

العمانييـن  -حـر�ص الم�صـرع علــى توفيــر الحمايـة
التاأمينية للعمانيين العاملين في �صركات اأو موؤ�ص�صات
القطاع الخا�ص باإحدى دول مجل�ص التعاون لدول
الخليج العربية الخا�صعة لنظم التاأمينات الجتماعية في
دول المجل�ص  ،ول يتقا�صون معا�صا تقاعديا من ال�صلطنة
مقـررا �صريـان اأحكـام قانـون التاأمينـات الجتماعيـة
في مواجهتهم  -تطبيق .
ترقية  -مـدة الخبــرة  -وقـت احت�صـاب مـدة الخبـرة
التي يجب ا�صتيفاوؤها للترقية .
حـدد الم�صـرع بموجـب اللئحـة التنظيميـة لل�صـوؤون
الوظيفية ل�صاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
الم�صاعـدة بالموؤ�ص�صـات الطبيـة الحكوميـة (المدنيـة
والع�صكرية) ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16طرقا
ل�صغل الوظائف الطبية والوظائف الطبية الم�صاعدة ،
ومنها الترقية  ،والتي بينت المادة ( )57من اللئحة الم�صار
اإليهـا اأن تكـون اإلى الوظيفة الأعلـى مبا�صـرة  ،متـى
كانت �صاغرة  ،وكان المر�صح م�صتوفيا ل�صروط �صغلها
 الم�صتقر عليه  -اأن الترقية تكون من الوظيفة الأدنىاإلى الوظيفة الأعلى مبا�صرة داخل الجدول اأو المجموعة
الوظيفيـة الواحـدة  ،ول تتــم الترقيــة اإل با�صتيفـاء
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

2/19

153

املو�ضــــــــــوع

الموظف ال�صروط المطلوبة ل�صغلها � ،صواء من حيث
التاأهيل العلمي  ،اأو مدة الخبرة المطلوبة  ،اأو غيرها
من ال�صتراطات المحددة قانونا  -لما كان مناط العتداد
بمدة الخبرة اللزمة ل�صغل الوظيفة طبقا ل�صتراطات
�صغلها اأن تكون قد ق�صيت بعد الح�صول على الموؤهل
العلمي المطلوب ل�صغلها  ،والمعاملة بمقت�صاه  ،وفي
ذات الجدول اأو المجموعة الوظيفية التي تتم فيها
الترقية  ،واإذا تعددت الموؤهلت العلمية المطلوبة
ل�صغل الوظيفة  ،وت�صمن الن�ص ا�صتراط مدة خبرة
معينة  ،فاإن هذه المدة يجب اأن تكون تالية للح�صول
على الموؤهل الأعلى اللزم ل�صغل الوظيفة  ،ومعاملة
ذوي ال�صاأن بمقت�صاه  ،ما لم يوجد ن�ص يق�صي بغير
ذلك  -القـول بخـلف ذلك  -معنـاه اأن يجعل الحا�صـل
على ال�صهادة التخ�ص�صية في مركـز اأف�صل ممن هو
حا�صل على �صهادة الدكتوراه  ،اأو �صهادة الماج�صتير ،
الأمر الذي يتنافى مع اإرادة الم�صرع ومق�صده  ،وتاأباه
قواعد العدالة والم�صاواة  ،ويتنافر مع الذوق القانوني
ال�صليم .
ت�صريع  -الجهة المخت�صة بمراجعته .
حظر النظام الأ�صا�صي للدولة على اأي جهة في الدولة
اإ�صدار اأنظمة اأو لوائح اأو قرارات اأو تعليمات تخالف
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

1/37

259

املو�ضــــــــــوع

اأحكـــام القوانيــن والمرا�صيـــم ال�صلطانيـــة النافــذة
اأو المعاهـدات والتفاقيـات الدولية التي هـي جـزء
من قانـون البلد  ،وفي الوقـت ذاتـه فـو�ص الم�صـرع
بتحديد الجهــة التـي تتولـى اإبـداء الـراأي القانـوني
للوزارات والجهات الحكومية الأخـرى  ،وتقوم ب�صياغة
م�صروعـات القوانيـن واللوائح والقرارات ومراجعتهـا -
نـاط الم�صـرع بـوزارة ال�صـوؤون القانونيـة الخت�صا�ص
بمراجعـة م�صروعـات المرا�صيـم ال�صلطانيـة والقوانيـن
واللوائـح والقـرارات الوزاريـة المقدمـة مـن الـوزارات
وكافة الوحدات الحكومية قبل اإ�صدارها ون�صرها في
الجريدة الر�صمية  ،واأوجب الم�صرع ن�صر هذه القوانين
فـي الجريـدة الر�صميـة  ،واعتبر الم�صـرع الن�صر قرينـة
على علم الكافة بها .
ت�صريع  -نطاق تطبيقه من حيث الزمان .
الم�صتقر عليه هو انعدام الأثر الرجعي للت�صريع وذلك
وفقا لما ن�ص عليه النظام الأ�صا�صي للدولة في المادة
( )75منه  -موؤدى ذلك  -ل ينه�ص الت�صريع منطبقا اإل
على ما يقع من تاريخ العمل به  ،وتنح�صر وليته على
ما يكون حا�صل قبل ذلك العمل  -ي�صتثنى من ذلك  -اإذا
كانت الأو�صاع القانونية في دور التكوين  ،ولم ت�صتكمل
وجودها في ظل الت�صريع القديم الذي كان يحكمها ،
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2/1

70

املو�ضــــــــــوع

في�صري عليها الت�صريع الجديد بما له من اأثر فوري
ومبا�صر  ،اأما اإذا تكاملت هذه الأو�صاع  ،وتوفرت العنا�صر
اللزمة لإن�صائها  ،فاإنها تظل محكومة بالت�صريع الذي
ن�صاأت وتكاملت في ظله  -تطبيق .
تف�صير  -تف�صير الن�صو�ص الت�صريعية .
الأ�صـل في الن�صـو�ص الت�صريعيـة  ،هو اأن تحمـل علـى
مقا�صدها التي توخاها الم�صرع حقا حين �صاغها  ،واأل
تف�صر عباراتها على وجه يحيدها عن معناهـا  ،اأو بمـا
يوؤول اإلى النكول عن حقيقة مراميها  ،اأو ينتزعها من
واقعها الذي تحدد لها  ،مما يدفع بها اإلى الوجهة التي
ابتغاها الم�صرع من وراء تقريرها  ،وما عناه منها  ،بما
يك�صف عن اإرادته الحقيقية التي ل ي�صوغ اللتواء عنها ،
ويفتر�ص في تلك الن�صو�ص  -دائما  -اأن تكون كا�صفة
عنها  ،ومبلورة لها  ،ومتلئمة معها  -تطبيق .
تف�صير  -القواعد الأ�صولية في التف�صير .
القاعدة الأ�صولية في مجال التف�صير تق�صي باأن القت�صار
في مو�صع العد يفيد حتمـا الح�صر  -اأثـر ذلك  -اأن عـدم
القت�صار في مو�صع العد يفيد حتما القيا�ص  -تطبيق .
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3/1

70

2/32

237

املو�ضــــــــــوع

تف�صيـر  -ل يجــوز اللتفــاف حــول عبــارات النــ�ص
متى كانـت جليـة المعنى قاطعـة الدللـة .
المقرر اأنه اإذا كانت عبارات الن�ص جلية المعنى  ،قاطعة
الدللة على ق�صد الم�صرع  ،فل يجوز اللتفاف حولها
بتف�صيرها  ،وحمل عباراتها اإلى معان اأخر ،ل�صتنباط
اأحكام ل تحتملها هذه العبارات  ،اأو تقييد ما اأ�صبغها
الم�صرع عليها من اإطلق  ،بما يوؤول اإلى اللتواء بها عن
�صياقها الذي تحدد لها  ،ويدفعها  -كرها وعدوا  -اإلى
نطق اأحكام لم ترد بها  ،وتقييدها رغم اإطلقها  -تطبيق .
تف�صير  -قواعد تف�صير الن�صو�ص القانونية .
الم�صلم به اأنه يجب تف�صير الن�صو�ص القانونية وفق
ما جاء فيها ما دامت وا�صحة الدللة على معانيها
ومراميها  ،وفي حالة غمو�صها يجب تف�صير المحمل
الت�صريعي بمقت�صى نوايا ال�صارع ومقا�صده بح�صب ما
تمليـه الحكمـة التي هدف اإليهـا من وراء الن�ص  -كما
اأن من الم�صلمات في تاأويل القوانين وتف�صيرها اأن
مدلول الن�ص على مقت�صى مق�صد ال�صارع اإنما يجليه
عند الإبهام  ،ويحدده اأو يخ�ص�صه عند الإطلق �صائر
الن�صو�ص  ،وعبارات القانون الأخرى .
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(ج)
جدول  -جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة  -نطاق �صريانه واأثر �صدوره .
ق�صـى المر�صـوم ال�صلطانـي رقـم  2013/78ب�صريـان
جــدول الدرجـات والرواتــب الموحــد للموظفيـــن
العمانييـن المدنييـن بالدولـــة علــى كافــة الموظفيــن
العمانييــن المدنييـن بالدولـة  ،عــدا �صاغلـي بعــ�ص
الوظائف المحددة على �صبيل الح�صر  ،علوة على نقل
الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الموجودين في
تاريخ �صريانه اإليه وفقا لل�صوابط والقواعد الواردة في
الملحـق رقم ( )2المرفـق بـه  -قرر المر�صـوم ال�صلطانـي
رقـم  2013/78في مادتيـه الخام�صـة وال�صاد�صـة حكمـا
يق�صي با�صتمرار العمل بالنظم الوظيفية المطبقة على
الموظفين المخاطبين باأحكام الجدول الموحد لحين
�صدور قانون الخدمـة المدنية مع ما يتطلبـه ذلك من
اإلغاء كل ما يخالف المر�صوم ال�صلطاني وما اأرفق به من
ملحق اأو يتعار�ص مع اأحكامها  -موؤدى ذلك  -اإلغاء
كافة الن�صو�ص التي كانت تق�صي باخت�صا�صات مجال�ص
اإدارات بع�ص الهيئات من تحديد المخ�ص�صات المالية
للروؤ�صاء التنفيذيين ؛ لتعار�صه مع �صحيح تطبيق جدول
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الرواتب الموحد على النحو الذي تق�صي به المادة
ال�صاد�صة من مر�صوم اإ�صدار الجدول الموحد  -اأ�صا�ص
ذلك  -اأن النقل اإلى جدول الدرجات والرواتب الموحد
قد تم مبا�صرة بحكم المادة الثالثة  ،بحيث ي�صمل كافة
الموظفين ممن تم تقرير رواتبهم ومخ�ص�صاتهم المالية
بموجـب قرارات اإداريـــة  ،عــدا الموظفـيـن الـذيــن
يكـــون الخت�صــا�ص بتعيينهــم وتحديد مخ�ص�صاتهم
المالية ل�صاحب الجللة ال�صلطان المعظم  -حفظه الله
ورعاه  -اأثر ذلك  -تطبيق .
جدول  -جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين بالدولة  -غاية واأثر اإ�صداره .
عمـد الم�صـرع اإلى اإ�صـدار جـدول موحـد للدرجــات
والرواتـب ي�صــري علـى كافـة الموظفـين العمانييـن
المدنيين بالدولة  -غاية ذلك  -توحيد المعاملة المالية
لأ�صحاب المراكز القانونية المتماثلة في وحدات الدولة
المدنية  -ناط الم�صرع برئي�ص مجل�ص الخدمة المدنية
اإ�صدار ا�صتراطات �صغل هذه الدرجات  ،واإلى اأن ت�صدر
هذه ال�صتراطات يتم تطبيق ما ورد في النظم الوظيفية
ال�صارية من ا�صتراطات  ،وبما ل يتعار�ص مع اأحكام
مر�صوم اإ�صـدار جدول الدرجـات والرواتب الموحد -
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اأكد الم�ضرع بموجب مر�ضوم اإ�ضدار جدول الدرجات
والرواتب الموحد على اإلغاء كل ما يخالفه  ،اأو يخالف
الملحقيـن المرفقين به  ،اأو يتعـار�س مـع اأحكامهـا -
تطبيق .
جن�ضيــة  -التاريــخ المعــول عليــه الكت�ضـاب الجن�ضيـة
وما يترتب على ذلك من حقوق .
اإن المعول عليه في منح الجن�ضية العمانية طبقا لقانون
الجن�ضية العمانية ال�ضادر بالمر�ضوم ال�ضلطاني رقم 2014 /38
هو المر�ضوم ال�ضلطاني ال�ضادر بمنح الجن�ضية  -اأثر
ذلك  -يحق لل�ضخ�س الذي اكت�ضب الجن�ضية العمانية
ممار�ضة حقوقه من تاريخ العمل بالمر�ضوم ال�ضلطاني
 تطبيق .جن�ضية  -قانون الجن�ضية العمانية  -مدى اعتبار االبن
المولود الأب عماني بالتجن�س عمانيا ب�ضفة اأ�ضلية .
اعتـد الم�ضــرع العمانـي بحـق الــدم ب�ضفــة اأ�ضا�ضيــة
من ناحية االأب لحمل الجن�ضية العمانية  -موؤدى ذلك -
تثبت الجن�ضية العمانية االأ�ضلية لالبن بمجرد ميالده
الأب عماني  -اأ�ضا�س ذلك  -اأن العبرة في نقل الجن�ضية
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العمانية لالبن بناء على حق الدم من جهة االأب  ،هـو
تمتع هذا االأخير بالجن�ضية العمانية لحظة ميالد ابنه ،
ب�ضرف النظر عن نوع الجن�ضية الثابتة لالأب � ،ضواء
كانت اأ�ضلية اأم مكت�ضبة  -اأثر ذلك  -ال عبرة بالو�ضيلة
التي اأ�ضحى فيها االأب عمانيا  ،فيكفي اأن يكون االأب
عمانيا لتمتع ابنه بالجن�ضية العمانية االأ�ضلية  ،فاالأب
بعد اكت�ضابه الجن�ضية العمانية ال يطلق عليه عماني
بالتجن�س  ،واإنما يطلق عليه عماني  -تطبيق .
(ح)
حكم ق�ضائي  -اأثر امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم
نهائي متعلق بدين اأو مبلغ من المال .
اأجاز الم�ضرع للمحكمة في �ضبيل اإلزام المحكوم عليه
بتنفيذ التزاماته  ،اأن تاأمر  -بناء على طلب المحكوم
له  -بالقب�س على المحكوم عليه  ،وحب�ضه اإذا كان الحكم
نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين اأو بمبلغ من المال وامتنع
المحكوم عليه عن تنفيذه  -ي�ضقط االأمر ال�ضادر بحب�س
المديـن وفقـا للحـاالت المن�ضـو�س عليهـا في المـادة
( )425من قانون االإجراءات المدنية والتجارية ال�ضادر
بالمر�ضوم ال�ضلطاني رقم  - 2002/29تطبيق .
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(ر)
رقابة  -جهاز الرقابة المالية واالإدارية للدولة  -الجهات
الخا�ضعـة لرقابـة الجهـاز  -مـدى خ�ضـوع �ضركـة
االت�ضاالت الممنوحة ترخي�ضا من الفئة االأولى الإن�ضاء
وت�ضغيل نظام خدمات ات�ضاالت عامة ثابتة لرقابة
الجهاز .
نـاط قانـون الرقابـة المالية واالإدارية للدولـة للجهـاز
مهمة الرقابة المالية واالإدارية على االأموال المملوكة
للدولة اأو الخا�ضعة الإدارتها اأو االإ�ضراف عليها وكافة
الت�ضرفات المالية واالإدارية  ،ف�ضال عن متابعة اأداء
الجهات الخا�ضعة لرقابته وفقا للقواعد التي يبينها
القانون والئحته التنفيذية  -اأثر ذلك  -يكون للجهاز ،
في �ضبيل ممار�ضته الخت�ضا�ضاته المعقودة له وفقا
للقانون الم�ضار اإليه  ،اأن يقوم بمراجعة مدى التزام
ال�ضركـات والجهـات المرخ�س لهـا بـاإدارة وت�ضغيـل
المرافق العامة بالعقود اأو االتفاقيات المبرمة معها -
حدد القانون الجهات الخا�ضعة لرقابة الجهاز  ،ومن
بين تلك الجهات ال�ضركات المملوكة للحكومة بالكامل
اأو تلك التي ت�ضاهم فيها بن�ضبة تزيد على ( )%40اأربعين
في المائة مـن راأ�س مال ال�ضركـة  ،والجهـات الخا�ضعـة
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لرقابة الجهاز منفردة اأو مجتمعة  ،وتلك التي منحتها
الحكومة امتياز ا�ضتغالل مرفق عام اأو مورد من موارد
الثروة الطبيعية  -موؤدى ذلك  -خ�ضوع �ضركة االت�ضاالت
الممنوحة ترخي�ضا من الفئة االأولى الإن�ضاء وت�ضغيل
نظام خدمات ات�ضاالت عامة ثابتة بموجب مر�ضوم
�ضلطانـي  ،وتقـدم خدمة عامـة للجمهـور من خـالل
الترخي�س الممنوح لها  ،لرقابة جهاز الرقابة المالية
واالإداريـة للدولـة  -اأ�ضـا�س ذلك  -اأن اإ�ضـدار الترخيـ�س
بمقت�ضى المر�ضوم ال�ضلطاني اعتمد على ا�ضتغالل مورد
من الموارد الطبيعية في ال�ضلطنة  -تطبيق .
( �س )
�ضجـل � -ضجـل االأحوال المدنيـة  -حجيـة مـا يحويـه
مـن معلومـات وبيانـات .
اأحاط الم�ضرع بموجب قانون االأحوال المدنية ال�ضجل
المدني ب�ضمانات تكفل �ضالمة ما دون به من معلومات
وبيانات واأ�ضبغ على هذا ال�ضجل  -بما يحويه من بيانات
ومعلومات  -حجية  ،مفادها �ضحة ما ورد فيه  -اأثر
ذلك  -اأوجب الم�ضرع على الجهات الحكومية وغيرها
االعتماد في جميع المعامالت التي تق�ضي اإثبات عنوان
ال�ضخـ�س بالعـنوان المقيـد فيه  -محل االإقامـة المعتـاد
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للموظف العماني  :محافظة ظفار اأو محافظة م�ضندم
اأو والية م�ضيرة  ،ويكون مقر عمله خارجها اأو الذين
يعملون فيها من غير المقيمـين فيهـا مـرده العنـوان
الدائم الثابت في البطاقة ال�ضخ�ضية باعتبار اأنها المعول
عليها قانونا في ذلك  -تطبيق .
(ع)
عقد  -العقد �ضريعة المتعاقدين  -مدى اأحقية المتعاقد
في التعوي�س عن الزيادة في ح�ضة الم�ضاهمة التي
ت�ضددها ال�ضركات للهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية .
القاعدة الم�ضتقر عليها فقها وق�ضاء ب�ضاأن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي باأن العقد �ضريعة المتعاقدين  -اأثر ذلك -
ال يجـوز نقــ�س العقـد اأو تعديلـه اإال بموافقــة الطرفـين
اأو لالأ�ضباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا لما ا�ضتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ
ح�ضن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مطالبة
ال�ضركة بالتعوي�س نتيجة زيادة ح�ضة م�ضاهمتها لدى
هيئة التاأمينات االجتماعية ال يندرج في عموم الحاالت
التي اتفق عليها الطرفان ح�ضرا لتعديل قيمة العقد -
اأثر ذلك  -يغدو طلب ال�ضركة غير قائم على �ضند �ضحيح
يبرره  -تطبيق .
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عقد  -العقد �ضريعة المتعاقدين  -مدى اأحقية المتعاقد
في المطالبة بالتعوي�س عن ارتفاع معدل الت�ضخم في
االأ�ضعار  -مكان وكيفية وتاريخ احت�ضاب اأ�ضعار الت�ضخم -
الم�ضاريف التي يتوجب ت�ضمينها عند احت�ضاب اأ�ضعار
الت�ضخم .
القاعدة الم�ضتقـر عليهـا فقها وق�ضاء في االلتزامـات
التعاقدية تق�ضي باأن العقد �ضريعة المتعاقديـن  ،فـال
يجوز نق�ضه اأو تعديله اإال بموافقة الطرفين اأو لالأ�ضباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى هذه القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا لما ا�ضتمل عليه  ،وبطريقة تتفق
ومبداأ ح�ضن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية -
التقاء اإرادة طرفي العقد على اأن اأي تاأخر في ممار�ضة
اأي حق بموجب االتفاق المبرم بينهم ال يعتبر بمثابة
تنازل من قبل الطرف عن ذلك الحق  -موؤدى ذلك  -اأن
خلو االتفاقية من اأي ن�س �ضريح يفيد ب�ضقوط حق
ال�ضركة في المطالبة بالتعوي�س في حال عدم التزامها
بالمواعيد المحددة في االتفاقية ال يحول وحق ال�ضركة
في المطالبة بالتعوي�س عن ارتفاع معدالت الت�ضخم
بالن�ضبة للخدمات المقدمة منها  ،وذلك كله دون
االإخالل بحق الحكومة في التعوي�س عن اأي خ�ضائر
مترتبة نتيجة الإخالل ال�ضركة بااللتزام باالإجراءات
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والمواعيد الخا�ضة باالإخطارات المتفق عليها بموجب
االتفاقية  -اأن خلو االتفاقية من ن�س يحدد على وجه
الدقة مكان موؤ�ضر الت�ضخم الذي يتم تطبيقه على
االتفاقية  -موؤدى ذلك  -احت�ضاب اأ�ضعار الت�ضخم وفقا
للموؤ�ضر العام لل�ضلطنة  -واأن الم�ضاريف التي يتوجب
ت�ضمينها عند احت�ضاب اأ�ضعار الت�ضخم تتقرر وفقا
الأحكام االتفاقية  -تطبيق .
عقد  -العقد �ضريعة المتعاقدين  -مقت�ضى ذلك .
الم�ضتقر عليه قانونا في االلتزامات التعاقدية اأن العقد
�ضريعة المتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه اأو تعديله اإال
بموافقة الطرفين  ،اأو لالأ�ضباب التي يقررها القانون ،
تلك القاعدة التي من مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�ضتمل عليه  ،وبطريقة تتفق  ،ومبداأ ح�ضن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -اتفاق طرفي العقد
�ضراحة وبعبارات وا�ضحة  ،ال لب�س فيها وال غمو�س
على الت�ضوية ف�ضال عن عدم فر�س غرامة التاأخير
والتاأكيد على تحميل ال�ضركة المبلغ الخا�س بالتكاليف
التي تكبدتها الوزارة نظير خدمات االإ�ضراف االإ�ضافية
خالل فترات التمديد  ،واأن ال�ضركة ردت كتابة على
هذا المقترح بالموافقة على هذه الت�ضوية  -اأثره -
تطبيق قاعدة العقد �ضريعة المتعاقدين  -تطبيق .
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عقد  -العقد �ضريعة المتعاقدين  -يعد العقد ال�ضريعة
الحاكمة لما يثور من نزاع بين طرفيه .
الم�ضتقر عليه اأن العقد �ضريعة المتعاقدين  ،فال يجوز
نق�ضه  ،وال تعديله اإال بموافقة طرفيه  ،واأن ما ينطوي
عليه العقد من قواعد واأحكام تعد بمثابة ال�ضريعة
الخا�ضة الحاكمة للعالقة بينهما التي تحجب ما عداها
 مقت�ضى ذلك  -اأنه اإذا ما ت�ضمن العقد تنظيما معيناالأ�ضلوب ح�ضم ما ع�ضاه يثور بين طرفيه من منازعات ،
يكون هذا التنظيم دون غيره واجب االإعمال للف�ضل
فيما يثور فعال منها  ،خا�ضة ما ي�ضبغه مثل هذا التنظيم
من اأو�ضاف على القرار الفا�ضل في النزاع ال�ضادر عن
الجهة اأو ال�ضخ�س المنوط به ذلك على نحو ال يتاأتى
معه الأي من الطرفين محاولة االلتفات عن هذا القرار ،
اأو عدم االلتزام به اإال من خالل الطريق المر�ضوم لذلك
للطعن عليه  ،اأو التظلم منه .
عقـد  -منـاط اأحقيـة ال�ضركة في التعويـ�س عن زيـادة
اأجور العمال العمانيين .
القاعـدة الم�ضتقـر عليهـا فقها وق�ضـاء فـي االلتزامـات
التعاقديـة تق�ضـي بـاأن العقــد �ضريعــة المتعاقديـن ،
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فـال يجوز نق�ضه اأو تعديله اإال بموافقة الطرفين  ،اأو
لالأ�ضباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما ا�ضتمل عليه ،
وبطريقة تتفق في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء
اإرادة طرفي العقدين �ضراحة على جواز تعديل كلفته
لتغطية اأي زيادة قد تطراأ على �ضلم االأجور والعالوات
 اأثره  -اأحقية ال�ضركة في �ضرف مقدار تلك الزيادةخالل مدة العمل بالقرار الخا�س بتحديد الحد االأدنى
الأجور العمانيين العاملين في القطاع الخا�س  -اأ�ضا�س
ذلك  -قاعدة العقد �ضريعة المتعاقدين  -تطبيق .
عقد  -وجوب تنفيذ العقد وفقا الأحكامه وبح�ضن نية .
القاعدة الم�ضتقر عليها فقها وق�ضاء  -ب�ضاأن االلتزامات
التعاقدية  -تق�ضي بـاأن العقد �ضريعة المتعاقديـن  ،فال
يجوز نق�ضه اأو تعديله اإال بموافقة الطرفين  ،اأو لالأ�ضباب
التـي يقررهـا القانـون  -مقت�ضى ذلك  -وجـوب تنفيـذ
العقد طبقا لما ا�ضتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ
ح�ضن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .
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(غ)
غرامات  -مدى جواز قيام هيئة تنظيم االت�ضاالت
بت�ضوية الغرامات المترتبة على ال�ضركة  ،وا�ضتبدالها
بتغطية مواقع جديدة بخدمات النفاذ عري�س النطاق .
لم يمنح قانون تنظيم االت�ضاالت  ،والترخي�س من الفئة
االأولــى الإن�ضــاء وت�ضغيـل نظام خدمات ات�ضاالت عامـة
ثابتة  ،هيئة تنظيم االت�ضاالت اأي �ضلطة تقديرية في
ت�ضوية الغرامات الم�ضتحقة على المرخ�س له  -موؤدى
ذلك  -ال يجوز للهيئة ت�ضوية الغرامات المترتبة على
ال�ضركة المرخ�س لها  ،وا�ضتبدالها بتغطية مواقع
جديدة بخدمات النفاذ عري�س النطاق  -اأ�ضا�س ذلك -
مخالفة اأحكام قانون تنظيم االت�ضاالت والترخي�س
الممنوح لل�ضركة  -ال يمكن المحاجة باأن اال�ضتبدال
يعتبر خطة الإ�ضالح ال�ضرر الناتج عن االإخالل بالتزامات
ال�ضركة في تو�ضعة البنية التحتية الرئي�ضية لل�ضبكة
الوطنية  -باعتبار  -اأن خطة االإ�ضالح يجب اأال تخرج
اأو تتجاوز االلتزامات المحددة في الترخي�س الممنوح
لل�ضركة  ،بل يجب اأن تقت�ضر خطة االإ�ضالح بطبيعتها
على ت�ضحيـح اإخـالل ال�ضركـة في تنفيـذ التزاماتهـا
االأ�ضلية  -تطبيق .
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غرامة تاأخيرية  -المواعيد االإجرائية الحت�سابها .
االأ�سل العام في المواعيد االإجرائية اأنه اإذا �سادف اآخر
يوم التخاذ اإجراء معين عطلة ر�سمية  ،فاإن الميعاد
يمتد اإلى اأول يوم عمل بعدها  -اأ�سا�س ذلك  -تعد
العطلة الر�سمية عذرا قهريا يحول دون اتخاذ االإجراء
المطلوب اأو الوفاء بااللتزام المقرر  -اأثر ذلك  -ينتفي
فر�س الغرامة التاأخيرية عند تحقق العذر القهري -
تطبيق .
(ق)
قانـــون  -انعــدام االأثــر الرجعـي للقانــون  -اال�ستثنــاء
مـن ذلك .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على انعدام االأثر
الرجعي للت�سريع  ،فال ينه�س منطبقا اإال على ما يقع من
تاريخ العمل به  ،وتنح�سر واليته على ما يكون حا�سال
قبل ذلك العمل  ،اإال اإذا كانت االأو�ساع القانونية في دور
التكوين  ،ولم ت�ستكمل وجودها في ظل الت�سريع القديم
الذي كان يحكمها  ،في�سري عليها الت�سريع الجديد
بما له من اأثر فوري  ،ومبا�سر  ،اأما اإذا تكاملت هذه
االأو�ساع  ،وتوفرت العنا�سر الالزمة الإن�سائها  ،فاإنها
تظل محكومة بالت�سريع الذي ن�ساأت وتكاملت في ظله
 اأ�سا�س ذلك  -المادة ( )75من النظام االأ�سا�سي للدولةال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  - 96/101تطبيق .
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قانون � -ضريانه من حيث الزمان .
اأكدت المادة ( )75من النظام االأ�ضا�ضي للدولة ال�ضادر
بالمر�ضوم ال�ضلطاني رقم  96/101انعدام االأثر الرجعي
للقانون  -موؤدى ذلك  -ال ينه�س القانون منطبقا اإال على
ما يقع من تاريخ العمل به  ،وتنح�ضر واليته على ما
يكون حا�ضال قبل ذلك العمل  ،اإال اإذا كانت االأو�ضاع
القانونية في دور التكوين  ،ولم ت�ضتكمل وجودها في
ظل القانون القديم الذي كان يحكمها  ،في�ضري عليها
القانون الجديد بما له من اأثر فوري ومبا�ضر  ،اأما اإذا
كانت هذه االأو�ضاع القانونية قد تكاملت  ،وتوفرت
العنا�ضر الالزمة الإن�ضائها  ،فاإنها تظل محكومة بالقانون
الذي ن�ضاأت وتكاملت في ظله  -تطبيق .
قانون  -قانون البعثـات والمنح واالإعانات الدرا�ضية -
المخ�ض�ضات ال�ضهرية للمبعوثين والبدالت المقررة
لهـم  -مـدى ا�ضتحقـاق التعوي�س عن قيمـة ا�ضتخـراج
التاأ�ضيرات الم�ضتعجلة لدخـول بلـد الدرا�ضـة  ،ور�ضوم
اإ�ضدار بطاقة االإقامة .
اأحال الم�ضرع بموجب قانون البعثات والمنح واالإعانات
الدرا�ضيـة ال�ضـادر بالمر�ضـوم ال�ضلطانـي رقـم 2002/83
اإلى الالئحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون تحديــد مقـدار
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المخ�ض�ضات ال�ضهرية للمبعوثين والبدالت المقررة
لهم ح�ضب بلدان درا�ضتهم  ،وتنظيم قواعد واإجراءات
�ضرف هذه المخ�ض�ضات  -ت�ضمنت الالئحة االأحكام
التف�ضيلية لجميع المخ�ض�ضات المالية والم�ضتحقات
والبدالت االأخرى الم�ضتحقة للطلبة المبتعثين التي
تتحملها وزارة التعليم العالي  -من بين تلك الم�ضتحقات
ما ن�ضت عليه المادة ( )20من الالئحة الم�ضار اإليها
قبل تعديلها من تحمل الوزارة قيمة تاأ�ضيرات دخول
بلـد الدرا�ضـة للمبعـوث واأ�ضرتـه الم�ضمـوح ب�ضفرهـا ،
وتكاليف اإقامة المبعوث بفندق منا�ضب عند الو�ضول
اإلى بلد الدرا�ضة الأول مرة مدة ال تجاوز اأ�ضبوعا واحدا -
تم تعديل المادة ( )20من الالئحة الم�ضار اإليها بموجب
القرار الوزاري رقم  - 2015/43اأثر التعديل  -ا�ضتحقاق
المبعوث بدل �ضفر عند بداية بعثته الدرا�ضية  ،ولمرة
واحـدة فح�ضـب  ،دون النـ�س �ضراحـة علـى تحمـل
وزارة التعليم العالي قيمة تاأ�ضيرات دخول بلد الدرا�ضة
للمبعوث واأ�ضرتـه الم�ضموح ب�ضفرها  -ت�ضـمن هـذا
القرار الن�س على اإلغاء كل ما يخالف اأحكامه  ،ف�ضال
عن ن�ضره في الجريدة الر�ضمية  ،والعمل به من اليوم
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التالي لتاريخ الن�ضر  -تنفيذا لذلك  -تم ن�ضر هذا القرار
في عدد الجريدة الر�ضمية رقم ( )1117بتاريـخ  4من
اأكتوبـر 2015م  ،وعمـل بـه اعتبـارا من  5من اأكتوبـر
2015م  -اأثر ذلك  -ال ي�ضري التعديل الذي جرى على
المادة ( )20الم�ضار اإليها على طلبات التعوي�س عن قيمة
ا�ضتخراج التاأ�ضيرات الم�ضتعجلة لدخول بلد الدرا�ضة ،
ور�ضوم اإ�ضدار بطاقة االإقامة التي تم ا�ضتحداثها في بلد
الدرا�ضة المتعلقة بواقعة ن�ضاأت واكتملت عنا�ضرها قبل
العمل بهذا التعديل  -تطبيق .
قرار اإداري  -اأثر �ضحب قرار الترقية .
الم�ضتقر عليه فقها وق�ضاء اأن ال�ضحب يجرد القرار
الم�ضحـوب من قوتـه القانونية االإلزامية  ،ليـ�س فقـط
بالن�ضبــة الآثــاره الم�ضتقبليــة  ،واإنمــا بالن�ضبـة الآثـاره
في الما�ضي والم�ضتقبل معا  -موؤدى ذلك  -ي�ضبح القرار
كـاأن لـم يكـن من تاريـخ �ضدوره  ،ولم يكـن لـه وجـود
قانونـي  -اأثـر ال�ضحب يرجع اإلى وقـت �ضـدور القرار
الم�ضحوب  ،وتعاد االأمور اإلى ما كانت عليه قبل �ضدور
القرار  -تطبيق .
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(م)
مدة خدمة  -مدى جواز �ضم مدة الخدمة لمنت�ضبي
وزارة الدفـاع وقـوات ال�ضلطـان الم�ضلحـة اإلـى مــدة
خدمتهم في القطاع الخا�س .
اأفرد الم�ضرع تنظيما خا�ضا لمنت�ضبي وزارة الدفاع
وقوات ال�ضلطان الم�ضلحة في �ضاأن اأمورهم التقاعدية
 قرر الم�ضرع اعتبار خدمة المنت�ضب الذي ينتقل منوزارة الدفاع اإلى اأي جهة حكومية مت�ضلة  -اأثر ذلك -
ينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية اإلى الجهة القائمة
على تنفيذ نظام المعا�ضات في الجهة المنقول اإليها -
ال ي�ضري هذا الحكم بالن�ضبة للمنت�ضب الذي ينقل اإلى
اإحدى جهات القطاع الخا�س  -اأ�ضا�س ذلك  -لو اأراد
الم�ضرع ذلك لما اأعوزه الن�س  ،ف�ضال عن اأن المادة
( )30من قانون التاأمينات االجتماعية  ،ال تجيز �ضم
مدد الخدمة المح�ضوبة في المعا�س (ال�ضابقة والالحقة)
اإال للمخاطبين باأحكام قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد
الخدمة للموظفين العمانيين  -تطبيق .
م�ضرف "بنك"  -تملك العقار � -ضوابط تملك الم�ضرف
للعقارات وحدود ونطاق هذا التملك .
قرر الم�ضرع  -كاأ�ضل عام  -جواز قيام الم�ضارف المرخ�س
لهـا فــي ال�ضلطنـة بالتعامـل على االأمـالك العقاريـة
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وال�ضخ�ضية  ،في حدود الحاالت التي حددها بموجب
البنـد (ب) مـن المـادة ( )66من القانـون الم�ضرفـي
ال�ضادر بالمر�ضوم ال�ضلطاني رقم  ، 2000/114واألزمها
ب�ضرورة التخل�س من ملكية العقار خالل ( )12اثني ع�ضر
�ضهرا من تاريخ تملكها  ،وذلك كله في حدود القوانين
ال�ضارية ب�ضاأن تملك االأمالك العقارية في ال�ضلطنة  -اأقر
الم�ضرع بموجب المر�ضوم ال�ضلطاني رقم  2012/69قيام
الم�ضارف بمزاولة االأعمال الم�ضرفية االإ�ضالمية بما
يت�ضق مع طبيعتها ونظامها  ،حيث ن�س على �ضريان
اأحكام القانون الم�ضرفي واللوائح واالإر�ضادات ال�ضادرة
تنفيذا له على الم�ضارف المرخ�س لها بمزاولة االأعمال
الم�ضرفيـة االإ�ضالميـة  ،دون اأن يتعـار�س ذلك مـع
طبيعة االأعمال التي تزاولها  ،ودون االإخالل بالقيود
التي ي�ضعها مجل�س المحافظين  -مقت�ضى ذلك  -يحق
للم�ضارف  -التي تزاول االأعمال الم�ضرفية االإ�ضالمية -
في �ضيــاق ممار�ضتهــا لتــلك االأعمــال القيــام بكافــة
المعامالت بما يتوافق مع اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية ،
والتـي مــن بينهــا التمويــل واال�ضتثمــار في �ضيــغ
الم�ضاربة اأو الم�ضاركة اأو المرابحة اأو اأي �ضيغة �ضرعية
اأخـرى  ،ف�ضـال عن حقها فـي التعامـل مـع االأمـوال
العقاريـة والمنقولـة بيعـا و�ضـراء وا�ضتثمـارا وتاأجيـرا
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وا�ضتئجارا  ،دون االلتزام بالقيود المن�ضو�س عليها
في القانون الم�ضرفي والقوانين والمرا�ضيم ال�ضلطانية
ذات ال�ضلـة  ،كمـا قـرر لها الم�ضرع في اإف�ضـاح جهيـر
االإعفاء من الر�ضوم المتعلقة بتملك االأموال العقارية
والمنقولة  -اأ�ضـا�س ذلك  -اأن الم�ضرع بموجب اأحكام
القانون الم�ضرفي قد جعل االأ�ضل في تملك الم�ضارف
لالأموال العقارية مقيدا بالقوانين والمرا�ضيم ال�ضلطانية
ذات ال�ضلة  ،اإال اأنه  -وعلى �ضبيل اال�ضتثناء ولحكمة
اأدركها وم�ضلحة اعتبرها  -منح الم�ضارف التي تزاول
االأعمال الم�ضرفية االإ�ضالمية حكما خا�ضا يحررها من
القيود المن�ضو�س عليها في هذه القوانين والمرا�ضيم
ال�ضلطانية  ،وذلك بما يتوافق مع طبيعة االأعمال التي
تزاولها هذه الم�ضارف  ،ف�ضال على اأن الم�ضرع كانت
اإرادته جلية في المغايرة في االأحكام التي تنظم عمل
الم�ضارف التي تزاول االأعمال الم�ضرفية االإ�ضالمية دون
غيرها من الم�ضارف االأخرى بيد اأن هذا اال�ضتثناء من
االأ�ضل مقيد غير مطلق  ،ويخ�ضع ل�ضوابط منها  ،عدم
معار�ضته مع ال�ضريعة االإ�ضالمية  ،ويكون في �ضياق
ممار�ضة االأعمال الم�ضرفية االإ�ضالمية  ،ودون االإخالل
بالقيود التي ي�ضعها مجل�س المحافظين .
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من�ضور مالي  -اأثر المن�ضور المالي على النظم واللوائح
المعمول بها .
تخت�س وزارة المالية بموجب القانون المالي ال�ضادر
بالمر�ضوم ال�ضلطاني رقم  ، 98/47والمر�ضوم ال�ضلطاني
رقم  96/39بتحديد اخت�ضا�ضات وزارة المالية واعتماد
هيكلهـا التنظيمــي  ،باإ�ضـــدار المن�ضـــورات الماليــة
 موؤدى ذلك  -يجب على الجهات الحكومية اأن تقومبتنفيذ قرارات مجل�س ال�ضوؤون المالية وموارد الطاقة
وتوجيهات وزارة المالية وذلك من خالل تعديل ن�ضو�س
لوائحها الخا�ضة بما يتوافق مع ما اتخذته الجهات
المخت�ضة من قرارات وما ر�ضمته من �ضيا�ضات  -تطبيق .
موظـف  -اأثر الحكم عليه في جريمـة غيـر مخلـة
بال�ضرف واالأمانـة والحكم عليـه في جناية اأو جريمة
مخلة بال�ضرف اأو االأمانة .
ميز الم�ضرع بين حالة الحكم على الموظف بال�ضجن
في جريمة غير مخلـة بال�ضـرف اأو االأمانة  ،والحكم
عليه في جناية اأو جريمة مخلة بال�ضرف اأو االأمانة
 اأثر الممايزة  -يترتب على الحالة االأولى اأن يعتبرالموظف موقوفـا عن عملـه مـدة �ضجنـه  ،ويحرم من
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راتبه االإجمالي عن هذه المدة  ،اأما في الحالة الثانية
فاإن الم�ضرع قرر اأن االأ�ضل فيها انتهاء خدمة الموظف
 وا�ضتثناء من ذلك  -يجوز للوزير الموافقة على اإبقاءالموظف المحكوم عليه في جريمة مخلة بال�ضـرف اأو
االأمانـة متـى راأى اأن ظــروف الواقعــة واأ�ضبـاب الحكـم
ال تتعار�س مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها � -ضريطـة -
اأن يكون الحكم على الموظف الأول مرة  -تطبيق .
موظـف  -اأثـر انقطاعـه عن العمل تنفيذا لحكـم مدنـي
بناء على اأمر القا�ضي .
انقطاع الموظف عن عمله ب�ضبب حب�ضه جبرا تنفيذا
لحكـم مدنـي بنـاء على اأمـر القا�ضي  ،وليـ�س بموجـب
حكم ق�ضائي �ضادر ب�ضجنه  ،يناأى به عن نطاق تطبيق
ن�س المادة ( )102من القانون الخا�س بنظام الموظفين
بديوان البالط ال�ضلطاني ال�ضادر بالمر�ضوم ال�ضلطاني
رقم  - 97 / 97اأثر ذلك  -ال يعتبر الموظف في مثل هذه
الحالة موقوفا عن عمله  ،وال يحرم من راتبه االإجمالي ،
واإنما يتم محا�ضبته فقط عن االأيام التي انقطع فيها عن
العمل بعد انتهاء مدة اإجازته االعتيادية  -تطبيق .
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موظف � -أقدمية  -مناط تحديد �أقدميته في �شغل
�لدرجة �لمنقول �إليها عند �لنظر في ترقيته .
�أوجـب �لم�شـرع نقـل �لموظفين �لعمانييـن �لمدنييـن
بالدولـة �لموجوديــن بالخدمــة في تاريــخ �لعمــل
بالمر�شوم �ل�شلطانــي رقم � )2014/1/1( 2013/78إلــى
�لدرجــات �لمن�شـو�ص عليهـا في جـــدول �لدرجــات
و�لرو�تب �لموحد وفقا لل�شو�بط و�لقو�عد �لمرفقة به -
�أكد �لم�شرع على �حتفاظ �لموظف باأقدميته وترتيبـه
في �لدرجة �لمنقول منها  -لم يف�شح �لم�شرع �شر�حة
عن تحديد تاريخ �أقدمية هوؤالء �لموظفين في �لدرجات
�لماليـة �لجديـدة  ،غيـر �أن �لم�شرع �أف�شح عن مق�شـده
�إلى معادلة �لدرجات �ل�شابقة بالدرجات �لجديدة مع
��شت�شحاب �لموظف للو�شع �ل�شابق في تلك �لدرجة
�لجديـدة  ،وب�شفـة خا�شـة �أقدميته فيها  -قـد تثـور
بع�ص �ل�شعوبات فيما يتعلق بتحديد �الأقدمية بالن�شبة
للدرجات �لمدمجة في درجة و�حدة نظر� الأن �لدرجات
�لمدمجة ت�شتمل على درجتين �إحد�هما تعلو �الأخرى
في جدول �لدرجات و�لرو�تب لموظفي �لموؤ�ش�شة ،
غيـر �أنـه  ،وبموجب �لنقل �لمقـرر بالمـادة �لثالثـة ،
ي�شحى جميع �شاغلـي �لدرجات �لمدمجة في درجـة
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جديدة واحدة  -موؤدى ذلك  -اأنه ال منا�س من البحث
عن قا�ضم م�ضترك يجمع بين �ضاغلي الدرجات المدمجة ،
ويحقــق الم�ضــاواة المطلوبـة بينهــم  ،دون االإ�ضــرار
ببع�ضهـم اأو تمييـز بع�ضهـم دون مقت�ضـى  ،وذلك مـن
خالل االعتماد في تحديد اأقدميتهم في الدرجة الجديدة
المنقولين اإليها على تاريخ �ضغلهم للدرجة الدنيا في
الدرجتين المدمجتين باعتبارها تمثل القا�ضم الم�ضترك
بينهم  ،والتي تحول دون افتئات فئة على حقوق فئة
اأخرى  -اأ�ضا�س ذلك  -حر�ضا على تحقيق الم�ضاواة بين
المخاطبـين باأحكـام المر�ضوم ال�ضلطانـي رقـم 2013/78
وعـدم االإ�ضـرار بم�ضالـح بع�ضهـم من خالل اإهدار جـزء
من مدة خدمتهم ال�ضابقة  -تطبيق .
موظف  -المبالغ المالية التي �ضرفت للموظف دون
وجه حق � -ضروط ا�ضتردادها .
خول الم�ضرع الوزير الم�ضوؤول عن ال�ضوؤون المالية في
التجاوز عن ا�ضترداد ما �ضرف للموظف بغير وجه حق
من راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو تعوي�س نقدي اأو
عالوة وما في حكمها � -ضروط ذلك  -اأن يكون ال�ضرف
قد تم بالمخالفة للقوانين والمرا�ضيم واللوائح ال�ضادرة
تنفيـذا لهـا  ،وذلك من واقـع فتـوى �ضـدرت مـن وزارة
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�ل�شوؤون �لقانونية �أو ر�أي �أبدته وز�رة �لخدمة �لمدنية �أو
جهاز �لرقابة �لمالية و�لإد�رية للدولة  ،و�أن يمتد تطبيق
هذه �لفتوى �أو هذ� �لر�أي لي�شمل حالت متعددة
لموظفين لدى وحد�ت حكومية مختلفة � -أثر ذلك -
ل ي�شح للجهة �لإد�رية طلب �لفتوى �لقانونية �أو �لر�أي
لتقرير وتبرير �لتجاوز عن ��شترد�د ما تم �شرفه دون
وجه حق  ،مع علم وتيقن �لجهة �لحكومية بعدم قانونية
هذ� �ل�شرف قبل �لقيام به  -تطبيق .
موظف � -لمق�شود بالخدمة �لفعلية  -طريقة �حت�شابها .
�إن �ل�شو�بـط �لخا�شـة بال�شمـاح لموظفـي �لحكومـة
�لر�غبين في �لتفرغ لإن�شاء و�إد�رة موؤ�ش�شاتهم �لخا�شة
�لتي �أقرها مجل�س �لوزر�ء تخاطب �لموظف �لعام منذ
�لتحاقه بالعمل �لحكومي  ،حتى تاريخ �نتهاء خدماته
من �لوحدة �لحكومية �لتي يعمل بها  -هذه �ل�شو�بط
قررها �لمجل�س للموظف �لعام �لذي عمل في �لحكومة
لمدة ل تقل عن ( )3ثالث �شنو�ت  ،ول تزيد على ()15
خم�س ع�شرة �شنة  -موؤدى ذلك  -تف�شير �لن�س في
�إطار �ل�شياق �لقانوني �لذي ورد فيه  ،وهو تنظيم �لعالقة
�لوظيفية �لتي تحكم �لموظف بجهة �لإد�رة  ،دون �أن
ي�شتطيل ذلك �إلى �لعالقة �ل�شابقة �لتي قد تكون ن�شاأت
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قبل التحاق الموظف بالوظيفة العامة  -اأثر ذلك  -عدم
احت�ضاب المدة التي ق�ضاها الموظف في القطاع
الخـا�س �ضـمن مدة الخدمة الفعلية  -اأ�ضـا�س ذلك -
اأن الغايـة من �ضم الخدمة ال�ضابقـة هي اإكمـال المـدة
الموجبة ال�ضتحقاق المعا�س التقاعدي  ،والذي ياأتي
في اإطار تنظيم اال�ضتحقاقـات التقاعديـة  ،وال يمتـد
�ضريانه للعالقة الوظيفية التي تحكم الموظف بجهة
االإدارة التي يعمل بها  -تطبيق .
موظف  -ترقية  -المق�ضود بالترقية  -مدى جواز
ربط الترقية الوظيفية بمنح الدرجة المالية عن طريق
التقفيز لعدة درجات .
الترقية تعني تعيين الموظف في درجة مالية اأعلى
مبا�ضرة من درجته � -ضريطة  -ا�ضتيفاء اال�ضتراطات
المحددة قانونا ل�ضغلها  ،ومنها توفر المدد البينية
الالزم ق�ضاوؤها في كل درجة مالية قبل الترقية منها ،
واأقلهــا ثــالث �ضنــوات  -اأثــر ذلك  -متــى تجـاوزت
الترقية ترتيب الدرجات المالية على النحو الوارد
في جـدول الدرجـات والرواتـب الموحـد للموظفين
العمانيين  ،باأن تم تقفيز الموظف لعدة درجات دون
مراعاة هذا الترتيــب  ،فاإنهــا ت�ضقــط في مهــاوي
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االنعدام  -موؤدى ذلك  -ال ي�ضوغ للوحدات المخاطبة
باأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة اأن تتخذ من ربط الترقية
الوظيفية لموظفيها ذريعة للقفز في �ضلم الدرجات
المالية  -باعتبار ذلك  -مخالفة ج�ضيمة الأحكام القانون
والمبادئ الم�ضتقر عليها في مجال الخدمة المدنية
عامة  ،وفي مجال الترقية خا�ضة  -مقت�ضى ذلك -
يجب اأن تقت�ضر الترقية الوظيفية على ربطها بالدرجة
المالية االأعلى مبا�ضرة من الدرجة المالية التي ي�ضغلها
الموظف  -تطبيق .
موظف  -ت�ضكين  -الدرجة المالية الم�ضتحقة للموظف
عند ت�ضكينه .
قرر المر�ضوم ال�ضلطاني رقم  2010/33ب�ضريان بع�س
القوانين على الهيئة العامة لل�ضناعات الحرفية �ضريان
اأحكام القانون الخا�س بالنظام المالي لديوان البالط
ال�ضلطاني وقانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد الخدمة
لموظفي ديوان البالط ال�ضلطاني العمانيين والقانون
الخا�س بنظام الموظفين بديوان البالط ال�ضلطاني على
الهيئة العامة لل�ضناعات الحرفية اعتبارا من 2010/1/1م ،
كما األغى الدرجة الخام�ضة من جدول الدرجات والرواتب
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الملحق بقانون الخدمة المدنيـة  ،والدرجـات الثانيـة
وال�شاد�شة والثانية ع�شرة من جدول الدرجات والرواتب
الملحق بالقانون الخا�ص بنظام الموظفين بديوان البالط
ال�شلطانـي  ،وقـرر نقـل �شاغلـي تلك الدرجات الملغـاة
اإلى الدرجـة التي تعلوهـا مبا�شــرة من تاريــخ العمــل
بالمر�شوميــن ال�شلطانييـن رقمـي  2012/55و2012/56
 مقت�شـى ذلك  -ح�شـر نطـاق المخاطبين باأحكامالمر�شومـين ال�شلطانييـن المذكورين بالموظفين الذين
�شغلوا الدرجات الملغاة دون اأن يمتد اإلى تعديل اأو�شـاع
الموظفين الذيـن لم يت�شرروا من اإلغاء تلك الدرجات -
تطبيق.
موظف  -طبيعة عالقة الموظف بالجهة الإدارية .
ا�شتقر اإفتاء وزارة ال�شوؤون القانونية على اأن العالقة
التي تربط الموظف بالجهة الإدارية التي ي�شغل اإحدى
وظائفها اإما اأن تكون عالقة تنظيمية تحكمها القوانين
واللوائـح ال�شـادرة في هذا ال�شـاأن  ،وعليـه  ،فيجـوز
تعديلها في اأي وقت ح�شبما تقت�شيه الم�شلحة العامة ،
واإما اأن تكون عالقة تعاقدية ين�شئها العقد المبرم بين
هذه الجهة  ،والمتعاقد معه  ،تحكمها ن�شو�شه المتفق
عليهــا  ،مكملـة بالن�شـو�ص القانونيـة المحـــال اإليهـــا
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 اأثـر ذلك  -نزوال على طبيعة العالقة المتباينة بينهمايكون متعينا النظر اإلى كل من العالقتين  ،وفق طبيعتها ،
واإجراء مقت�سياتها وفق الن�سو�ص الحاكمة لها �سواء
اأكانت قانونية اأم تعاقدية  -تطبيق .
موظف  -مناط تحديد درجة �سفر �ساغلي الوظائف
الطبية والطبية الم�ساعدة في حالة خلو الن�ص الوظيفي
الخا�ص من حكم ب�ساأنها .
قرر الم�سـرع �سريــان قانــون الخدمــة المدنيــة علـى
الموظفين المدنيين بالجهاز االإداري للدولة فيما عدا
الموظفيـن الذين تنظـم �سـوؤون توظيفهـم مرا�سيـم اأو
قوانين اأو عقود خا�سة  ،وذلك فيمـا ن�ست عليه هذه
المرا�سيم اأو القوانين اأو العقود من اأحكام  -خلو الالئحة
التنظيمية ل�ساغلي الوظائف الطبية والطبية الم�ساعدة
مـن حكـم خـا�ص في تحديـد درجة �سفـر الموظفـين
العمانيين �ساغلي الوظائف الطبية والطبية الم�ساعدة
الذين تكون محال اإقامتهم المعتادة محافظة ظفار اأو
محافظة م�سندم اأو والية م�سيرة وتكون مقار عملهم
خارج تلك االأماكن  ،اأو بالعك�ص  -اأثر ذلك � -سريان اأحكام
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية  -تطبيق .
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موظف  -نقل  -ت�ضري اأحكام النقل على من تربطهم
بالجهة االإدارية عالقة تنظيمية دون غيرهم .
حـدد الم�ضـرع بموجـب الالئحـة التنظيمية لل�ضـوؤون
الوظيفية ل�ضاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبيـة
الم�ضاعـدة بالموؤ�ض�ضـات الطبيـة الحكوميـة (المدنيــة
والع�ضكريـة) ال�ضـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 2014/16
�ضروط و�ضوابط النقل �ضواء داخل الوحدة اأو خارجها
بين الوحدات االأخرى بالجهاز االإداري للدولة  -تجد
االأحكام المتعلقة بالنقل اإلى خارج الجهة االإدارية حدها
في التطبيق على نقل الموظفين العمانيين فقط الذين
يخرجون دون ريب عن نطاق العالقة التعاقدية مع غير
العمانيين  -اأ�ضا�س ذلك  -اأن العالقة الوظيفية الم�ضار
اإليها اإنما تحكمها القوانين واللوائح  -مقت�ضـى ذلك -
اأنـه واإذ ت�ضمنـت الالئحـة التنظيميــة الم�ضـار اإليها
اأحكامـا خا�ضة بالنقل اإلى خارج الجهة االإدارية  ،فمن
ثم فاإنه يتعين ان�ضراف هذه االأحكام اإلى من تنطبق
ب�ضاأنهم تلك العالقة الوظيفية دون اأن ت�ضتطيل اإلى
غيرهم من اأولئك الذين ال تندرج عالقتهم �ضمن هذه
العالقة  ،اأي من تكون عالقتهم بالجهة االإدارية عالقة
تعاقدية  ،وذلك الختالف طبيعة تلك االأحكام عن طبيعة
- 52 -

رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة
3/22

175

املو�ضــــــــــوع

هذه العالقة وتنافرها معهـا دون ان�ضجام  ،ولتبايـن
�ضعيـد ورودهـا ونهـج ت�ضريعها مما ي�ضتحيل معه
القول با�ضتطالة اأو ا�ضتعارة اأحكام النقل اإلى خارج
الجهة االإدارية المن�ضو�س عليها في الالئحة التنظيمية
ل�ضاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية الم�ضاعدة
الم�ضار اإليها لتطبق ب�ضاأن عالقة من يكون من�ضاأ عالقته
مع الجهة االإدارية العقد اأو لتحكم هذه العالقة ماليا ،
حيث يكون العقد هو المرجع بالن�ضبة لجميع ما يتم
التعاقد عليه  -تطبيق .
موظف  -نقل  -نقل اإلى وظيفة اأخرى بالمخالفة الأحكام
القانون  -اأثره .
نظم المر�ضوم ال�ضلطاني رقم  - 2013/33ب�ضاأن الوظائف
الطبية والوظائف الطبية الم�ضاعدة بالموؤ�ض�ضات الطبية
الحكومية ( المدنية والع�ضكرية) � -ضائـر االأمور المت�ضلـة
باالأ�ضخا�س المخاطبين باأحكامه من �ضاغلي الوظائف
الطبية والوظائف الطبية الم�ضاعدة الحكومية (المدنية
والع�ضكرية) مبينــا ب�ضكـل خـا�س الرواتــب والبــدالت
والعالوات الم�ضتحقة ل�ضاغلي هذه الوظائف بموجب
الملحق رقم ( )1من المر�ضوم ال�ضلطاني رقم - 2013/33
اأ�ضنـد المر�ضـوم ال�ضلطاني الم�ضـار اإليــه لوزيـر ال�ضحـة
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�شلطة اإ�شدار الالئحة المنظمة ل�شائر ال�شوؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية الم�شاعدة
بالموؤ�ش�شات الطبية الحكومية (المدنية والع�شكرية) ،
وذلك بما يتفق مع اأحكام المر�شوم الم�شار اإليه  -نقل
الموظف اإلى وظيفة اأخرى بالمخالفة لأحكام القانون
 اأثره  -ا�شتحقاق الموظف المنقول لما �شرف له منمبالغ اإذا كان قد ا�شطلع باأعباء الوظيفة التي نقل اإليها
 اأ�شا�س ذلك  -اأن الخطاأ كان من قبل جهة الإدارة  ،ولدخل للموظف المنقول فيه � ،شواء بتدلي�س اأو غ�س ،
واأن الم�شتقر عليه اأن الأجر مقابل العمل  -تطبيق .
( هـ )
هيئـة اأو موؤ�ش�شـة عامـة � -شالحيات رئيـ�س مجلـ�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي  -حدودها وما يترتب عليها .
حظر الم�شرع بموجب المر�شوم ال�شلطاني رقم 2015/41
ب�شاأن اإعادة تنظيم الهيئات والموؤ�ش�شات العامة الجمع
بين من�شب رئي�س مجل�س الإدارة  ،والرئي�س اأو الرئي�س
التنفيـذي فـي الهيئات والموؤ�ش�شات العامـة  ،وذلك
اإعمال لمبادئ الإدارة الر�شيدة التي تقت�شي ف�شل
الجهة المعنية بر�شم ال�شيا�شة العامة (مجل�س الإدارة) ،
عن الجهـة التـي تتولى تنفيـذ هـذه ال�شيا�شـة (الإدارة
التنفيذية)  ،وحتـى ل يكـون ال�شخــ�س ذاتــه هـو مــن
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ي�شع ال�شيا�شة العامة  ،ويقوم بتنفيذها ويراقب نف�شه
في الوقت ذاته ؛ اإذ ل يجوز بحال من الأحوال لل�شخ�س
اأن يكون خ�شما وحكما في الوقت نف�شه  ،وهذا ما
ا�شتقر عليه الراأي فقها وق�شاء  -مقت�شى ذلك  -اأن الحظر
يمتد لي�شمل الجمع بين ع�شوية مجل�س الإدارة ،
وع�شوية اللجان التنفيذية التي ت�شكل في الهيئات
والموؤ�ش�شات العامة  ،في ظل توافر العلة ذاتها التي
تقت�شي عدم جواز الجمع بين الجهة التي تتولى ر�شم
ال�شيا�شة العامة  ،والإدارة التي تتولى تنفيذها  -اأ�شا�س
ذلك  -اأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما  -تطبيق .
(و)
وزارة التعليـم العالـي  -حــدود اخت�شا�شهــا ببعثـات
التعليم الجامعي والدرا�شات العليـا � -شلطتهـا بالبت
في م�شروعية قرارات لجنة تقييم ومعادلة الموؤهالت
الدرا�شية والدرجات العلمية .
و�شد الم�شرع الخت�شا�س اإلى وزير التعليم العالي بمنح
الموافقة على طلبات ذوي ال�شاأن الراغبين في الدرا�شة
بمرحلتي التعليم الجامعي والدرا�شات العليـا  ،بنـاء
على تو�شية لجنة البعثات  -ناط بوزارة التعليم العالي
الإ�شراف على موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة
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الموفدين للدرا�ضة خارج ال�ضلطنة  ،وذلك من خالل
اأجهزتها المخت�ضة اأو الملحقيات الثقافية ب�ضفارات
ال�ضلطنة بالخارج اأو القن�ضليات العمانية في الدول التي
ال يوجد بها ملحقيات ثقافية  -عهدت الئحة تقييم
ومعادلة الموؤهالت الدرا�ضية والدرجات العلمية اإلى
لجنـة تقييـم ومعادلة الموؤهـالت الدرا�ضيـة والدرجـات
العلميــة بعـــ�س االخت�ضا�ضـــات  ،منهـــا معادلـــة
الموؤهـالت الدرا�ضية والدرجات العلمية التي تمنحها
موؤ�ض�ضات التعليم العالي العربية واالأجنبية  -حددت
هذه الالئحة �ضراحة االأ�ض�س العامة  ،والخا�ضة التي
يجب على لجنة تقييم ومعادلة الموؤهالت الدرا�ضية
والدرجـات العلميـــة مراعاتهــا  ،والعمــل بمقت�ضاهـا
عنـد تقييـم ومعادلـة الموؤهالت الدرا�ضية التي يح�ضل
عليها الطالب بنظام االنتظام اأو االنت�ضاب  ،والتي من
بينها �ضرورة ا�ضتيفاء عدد ال�ضاعات الدرا�ضية المعتمدة
اأو النقاط المعتمدة  ،اأو المدة المطلوبة للح�ضول على
الموؤهل الدرا�ضي المراد تقييمه ومعادلته  ،وما تقرره
الموؤ�ض�ضة التعليمية المانحة �ضراحة بكون ال�ضهادة
بكالوريو�س اأو ما يعادلها في تخ�ض�س محدد  -تخت�س
وزارة التعليم العالي دون غيرها بالبت في تظلمات
ذوي ال�ضاأن من قرارات لجنة تقييم ومعادلة الموؤهالت
الدرا�ضية والدرجات العلمية  -تطبيق .
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وزارة ال�ضوؤون القانونية  -اخت�ضا�ضها بمراجعة الت�ضريع -
الحكمــة منــه واأثر عـدم تمكينهــا من اخت�ضا�ضهـا
بالمراجعة .
نـاط الم�ضـرع بـوزارة ال�ضـوؤون القانونية االخت�ضـا�س
بمراجعـة م�ضروعـات المرا�ضيـم ال�ضلطانية والقوانين
واللوائـح والقـرارات الوزاريـة المقدمـة مـن الـوزارات
وكافة الوحدات الحكومية  -الحكمة من ذلك  -توخي
�ضالمة هذه الت�ضريعات والقرارات من مظنة مخالفتهـا
الأحكـام النظام االأ�ضا�ضي للدولة  ،اأو تعار�س االأدنى منها
مع من يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية -
ي�ضتوجب ذلك  -خ�ضوع اللوائح والقرارات للمراجعة
من قـبل وزارة ال�ضـوؤون القانونية للتحقـق من ات�ضاقها
وعدم تعار�ضها مـع القوانيـن النافذة فـي ال�ضلطنـة ،
ومـن بـاب اأولـى مـع النظـام االأ�ضا�ضـي للدولــة  -اأثــر
ذلك  -اأن مراجعة الت�ضريعـات من قبل وزارة ال�ضــوؤون
القانونية قبل اإ�ضدارها ون�ضرها في الجريدة الر�ضمية
تعد �ضرورة حتمية يقت�ضيها �ضون اأحكام القانون من
العدوان عليها  ،واإجراء الزما وجوهريا ال فكاك منه
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لحماية مبداأ الم�ضروعية الذي غدا اأ�ضال ثابتا في النظام
القانوني لل�ضلطنة  -مقت�ضى ذلك  -يتعين على الجهات
الحكومية اأن تنه�س اإلى تنفيـذ حكـم القانون تنفيذا
�ضحيحا  ،وذلك بعر�س جميـع م�ضروعات لوائحها
على وزارة ال�ضوؤون القانونية ال�ضتنها�س واليتها في
هذا ال�ضاأن  ،فاإذا لم تلتزم بذلك  ،واأهدرت الغاية من
اخت�ضا�س وزارة ال�ضوؤون القانونية بمراجعة الت�ضريعات
قبل اإ�ضدارها ون�ضرها  ،فاإنها بذلك تكون قد اأ�ضقطت
كل حجية للن�ضو�س القانونية  ،و�ضاغ  -بعدئذ  -للوزارة
رفع يدها عن النظر في اأي طلب للراأي القانوني يت�ضل
بتلك اللوائح التي لم تتم مراجعتها ون�ضرها في الجريدة
الر�ضمية .
وزارة ال�ضـوؤون القانونيـة  -ال�ضلطـة المخت�ضـة بطلـب
الراأي منها .
ا�ضتقر العمل بوزارة ال�ضوؤون القانونية على اأن يكون
طلب الراأي القانوني بكتاب موقع من رئي�س الوحدة
طالبة الراأي  ،انطالقا من �ضفته القانونية في تمثيلها ،
وموجــه اإلى وزيــر ال�ضوؤون القانونيــة  ،وذلك مراعــاة
للتعميم رقم  2012/5الموجه من وزارة ال�ضوؤون القانونية
اإلى كافة وحدات الجهاز االإداري للدولة  -تطبيق .
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وزارة ال�شوؤون القانونيـة  -طلب الراأي القانونـي منها .
ا�شتقر العمل في وزارة ال�شوؤون القانونية على اأن يكون
طلب الراأي القانوني بكتاب موقع من رئي�س الوحدة
طالبة الراأي انطالقا من �شفته القانونية في تمثيلها
وموجـه اإلى وزير ال�شوؤون القانونية  ،وهو ما اأكد عليه
التعميم رقم  2012/5الموجه من وزارة ال�شوؤون القانونية
اإلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة  -تطبيق .
وزارة ال�شــوؤون القانونيـة � -شوابـط ا�شتنهـا�س وليتهـا
في اإبداء الراأي .
ا�شتقر اإفتاء وزارة ال�شوؤون القانونية على اأن اخت�شا�شها
باإبداء الراأي القانوني  ،واإ�شدار الفتاوى والتف�شيرات
الر�شمية المعتمدة في ال�شلطنة للمرا�شيم ال�شلطانية
والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية ل ينعقد اإل اإذا
ارتبط طلب الراأي بوجود ن�س في مر�شوم �شلطاني
اأو قانون اأو لئحة اأو قرار غم على الجهة طالبة الراأي
وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها  ،ومن ثم
يلزم توافر اإ�شكال قانوني �شادف جهة الإدارة الطالبة ،
واقت�شى ا�شتدعاء راأي الوزارة ب�شاأنه  -موؤدى ذلك  -اأن
ولية وزارة ال�شوؤون القانونية  -في اإبداء الراأي  -ل تنعقد
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عند طلب �لر�أي �لقانوني لمجرد �ال�ضتي�ضاح �أو لمح�ض
�لفهم �ل�ضليم لن�ضو�ض قانونية دون �أن يقوم لدى �لجهة
خالف �أو مع�ضلة في تطبيق �لن�ض � ،أو لمجرد �لتثبت
من �ضحـة تقديـر جهة �الإد�رة بمنا�ضبـة ممار�ضتهـا
ل�ضلطتها �لتقديرية حيال بع�ض �لم�ضائل  -تطبيق .
وز�رة �ل�ضـوؤون �لقانونيــة � -ضو�بــط �نعقـــاد واليتهــا
في �إبد�ء �لر�أي �لقانوني .
��ضتقر �إفتاء وز�رة �ل�ضوؤون �لقانونية على �أن �خت�ضا�ضها
باإبد�ء �لر�أي �لقانوني  ،و�إ�ضد�ر �لفتاوى  ،و�لتف�ضيـر�ت
�لر�ضمية �لمعتمدة في �ل�ضلطنة للمر��ضيم �ل�ضلطانية ،
و�لقو�نين  ،و�لقر�ر�ت  ،و�للو�ئح �لوز�رية ال ينعقد �إال
�إذ� �رتبط طلب �لر�أي بوجود ن�ض في مر�ضوم �ضلطاني
�أو قانون �أو الئحة �أو قر�ر غم على �لجهة طالبة �لر�أي
وجه تطبيقه على حالة و�قعية ماثلة لديها  ،و�أن ترتبط
�لحالة بمركز قانوني قائم � ،أو تت�ضل باالآثار �لتي تترتب
على هذ� �لمركز  ،وال يقت�ضر على تف�ضير ن�ضو�ض
مجردة  ،و�أن يتمخ�ض عن ذلك م�ضكلة �أو �ختالف في
�لر�أي حول �لمركز �لقانوني �أو �آثاره يغم على �لجهة
�لمعنية �لو�ضول �إلى ر�أي قاطع في �ضاأن ذلك ؛ ومن ثم
يلزم تو�فر �إ�ضكال قانوني �ضادف جهة �الإد�رة �لطالبة ،
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و�قت�شى ��شتدع�ء ر�أي �ل�ز�رة ب�ش�أنه  -م�ؤدى ذلك � -أن
طلب �لر�أي �لق�ن�ني لمجرد �ال�شتي�ش�ح �أو لمح�ض �لفهم
�ل�شليم لن�ش��ض ق�ن�نية �أو �حتم�لية وق�ع و�قعة معينة ،
دون �أن يق�م لدى �لجهة خالف �أو مع�شلة في تطبيق
�لن�ض � ،أو لمجرد �لتثبت من �شحة تقدير جهة �الإد�رة
بمن��شبة مم�ر�شته� ل�شلطته� �لتقديرية حي�ل بع�ض
�لم�ش�ئل  ،ف�إن والية وز�رة �ل�ش�ؤون �لق�ن�نية في �إبد�ء
�لر�أي ال تنعقد في هذه �لح�لـــة  -تطبيق .
وز�رة �ل�ش�ؤون �لق�ن�نية  -طلب �لر�أي �لق�ن�ني  -يقت�شر
على وحد�ت �لجه�ز �الإد�ري للدولة .
��شتقر �إفت�ء وز�رة �ل�ش�ؤون �لق�ن�نية على �أن �خت�ش��شه�
ب�إبـد�ء �لـر�أي �لق�ن�ني و�إ�شــد�ر �لفتـ�وى و�لتف�شيـر�ت
�لر�شمية �لمعتمدة في �ل�شلطنة للمر��شيم �ل�شلط�نية
و�لق��نيـن و�لقـر�ر�ت و�لل��ئـح �ل�ز�ريـة يقت�شـر علـى
م� تطلبـه وحد�ت �لجهـ�ز �الإد�ري للدولة دون �ش��ه� -
م�ؤدى ذلك  -ينح�شر �خت�ش��ض وز�رة �ل�ش�ؤون �لق�ن�نية
عن �إبد�ء �لر�أي �لق�ن�ني للجه�ت غير �لحك�مية  -تطبيق .
وز�رة �ل�ش�ؤون �لق�ن�نية  -من�ط �إع�دة �لنظر في ر�أي �أبدته .
�لم�شتقر عليه  -وعلى م� جرى به �إفت�ء وز�رة �ل�ش�ؤون
�لق�ن�نية � -أنه ال يج�ز ق�ن�ن� طلب �إع�دة �لنظر في �أي
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فتوى اأو راأي اأبدته الوزارة بالتطبيق الأحكام القوانين
واللوائح النافذة ا�ضتنادا اإلى حجج مغايرة لما قام عليه
راأي الوزارة من اأ�ضباب  ،واأن الجدل حول �ضحة ما انتهت
اإليه وزارة ال�ضوؤون القانونية ال يكون جائزا اأو مقبوال اإال
اإذا ا�ضتند على وقائع مغايرة جدت اأو ا�ضتبانت لم تكن
تحت ب�ضر وزارة ال�ضوؤون القانونية عند اإبداء ذلك الراأي ،
اأو كان من �ضاأنهـا لـو اأنها عر�ضــت عليهــا  ،اأن تغيــر
منه  -تطبيق .
وزارة ال�ضوؤون القانونية  -مناط طلب الراأي .
يتعين لطلب الراأي من وزارة ال�ضوؤون القانونية اأن يكون
هناك ثمة اإ�ضكال قانوني ثار في التطبيق العملي لدى
الجهة طالبة الراأي وفقا لما ا�ضتقر عليه الراأي في وزارة
ال�ضوؤون القانونية .
وزارة ال�ضوؤون القانونيـة  -منـاط واليتها باإبـداء الـراأي
القانوني .
تخت�س وزارة ال�ضوؤون القانونية وفقا الأحكام المر�ضوم
ال�ضلطاني رقم  94/14بتحديد اخت�ضا�ضات وزارة ال�ضوؤون
القانونيــة باإبــداء الـــراأي القانونـي  ،واإ�ضــدار الفتــاوى
والتف�ضيرات الر�ضمية المعتمدة في ال�ضلطنة للمرا�ضيم
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

2/28

222

3

80

املو�ضــــــــــوع

ال�سلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية  ،كلما
تطلب االأمر ذلك  -موؤدى ذلك  -يلزم ال�ستنها�ض واليتها
باإبداء الراأي القانوني اأن تكون هناك حالة واقعية ي�ستغلق
فيها وجه الراأي على الجهة الطالبة ؛ وذلك حتى يت�سنى
لها اإبداء الراأي في �سوء الوقائع والم�ستندات المرفقة
بها  -باعتبار  -اأن الفتوى ال�سادرة من الوزارة يقت�سر
تطبيقها على الحالة الواقعية ال�سادرة ب�ساأنها .
وزارة ال�سوؤون القانونية  -مناط واليتها في اإبداء الراأي
القانوني  -عدم جواز اإبداء الراأي في مو�سوع معرو�ض
على الق�ساء .
الم�ستقر عليه في اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية عدم
مالءمة اإبداء الراأي القانوني في م�ساألة معرو�سة على
الق�ساء  ،اأو �سبق الف�سل فيها باأمر  ،اأو قرار  ،اأو حكم
ق�سائي  -اأ�سا�ض ذلك  -ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية التي
تتوالها المحاكم على اختالف اأنواعها  ،ودرجاتها ،
وعدم جواز تدخل اأي جهة اأخرى في الق�سايا  ،اأو في
�سوؤون العدالة  ،واأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب
عليها القانون  ،كونه يم�ض ا�ستقالل الق�ساء  ،وينال من
�سلطان الق�ساة في ق�سائهم  -تطبيق .
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

31

234

املو�ضــــــــــوع

وزارة ال�سوؤون القانونية  -نطاق اخت�سا�سها في مجال
اإبداء الراأي القانوني .
وزارة ال�سوؤون القانونية وفقا الأحكام المر�سوم ال�سلطاني
رقـم  ، 94/14والملحـق المرفق بـه بتحديـد اخت�سا�ساتها ،
تخت�ض بتقديم كافة اأوجه الدعم القانوني لوحدات الجهاز
االإداري للدولة من خالل اإبداء الراأي القانوني واإ�سدار
الفتاوى والتف�سيرات الملزمة للن�سو�ض القانونية لها
بناء على طلبها في الحاالت التي يغم فيها عليها فهم تلك
الن�سو�ض  -موؤدى ذلك  -ال والية لها في رقابة م�سروعية
ما ت�سدره وحدات الجهاز االإداري للدولة من قرارات
اإدارية  -تطبيق .
وظيفة عامة  -اأداة التعيين في الوظيفة العامة و�سروطه .
يبين من اأحكـام قانون الخدمـة المدنية والئحة �سوؤون
الموظفين بالمجل�ض العماني لالخت�سا�سات الطبية اأن
اأداة �سغل ذوي ال�ساأن للوظيفة العامة تتمثل في قرار
التعيين  ،كما اأن الم�سـرع و�سع قيدا على جهة االإدارة
يتمثل في عدم جواز قيامها بالتعيين اإال في الوظائف
المعلـن عنهـا  ،وبالدرجــات المحـددة لتـلك الوظائــف
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة
3/25

197

2/23

182

املو�ضــــــــــوع

ولو توافر في المر�ضح موؤهل علمي اأو خبرة عملية اأعلى
من المطلوب ل�ضغل درجة وظيفته  -بموجب المر�ضوم
ال�ضلطانــي رقــم  2013/78باإ�ضـدار جـدول الدرجــات
والرواتـب الموحـد للموظفيـن العمانييـن المدنيـين
بالدولة فقد نيط برئي�س مجل�س الخدمة المدنية اإ�ضدار
ا�ضتراطات �ضغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات
والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة
وا�ضعا حكما انتقاليا يق�ضي بتطبيق اال�ضتراطات الواردة
في النظم الوظيفية اإلى حين �ضدور هذه اال�ضتراطات
على اأن ذلك مرهون بعدم تعار�ضها مع اأحكام المر�ضوم
ال�ضلطاني الم�ضار اإليه  ،وعلى اإثر التفوي�س الت�ضريعي
اأ�ضدر رئي�س مجل�س الخدمة المدنية التعميم رقم 2014/1
القا�ضـي بتعييـن الحا�ضليـن على موؤهـل البكالوريـو�س
بالدرجة العا�ضرة .
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة
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تاريخه

�ل�صفحة

2016/6/16م
2016/6/20م
2016/6/26م
2016/6/27م
2016/7/20م
2016/7/31م
2016/8/7م
2016/8/9م
2016/8/24م
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234
237
242
248
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259
265
275

()1
بتاريخ 2016/1/7م
 - 1بعثات � -أثر �إيفاد �ملوظف يف بعثة در��صية على نفقة �حلكومة  -مدى �عتبار
�لإجازة بدون ر�تب �ملمنوحة للموفد مدة خدمة فعلية .
عرفت �لالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�صلطان قابو�س �لبتعاث باأنه �لإيفاد
للدر��صة للح�صول على موؤهل علمي  -كما �أجازت �لالئحة �إيفاد موظفي �جلامعة
يف بعثة �أو منحة در��صية د�خل وخارج �ل�صلطنة على نفقة �جلامعة ح�صب
�لحتياجات و�لتخ�ص�صات �لتي تقت�صيها م�صلحة �لعمل  ،ويف �صـوء �لعتماد�ت
�ملالية �ملتاحة � -صريطة  -قيام �ملوظف �ملبعوث بخدمة �جلامعة مدة ل تقل عن ()1
�صنة مقابل كل (� )1صنة من �صنو�ت بعثته  ،و�إل كان ملتزما برد جميع �لنفقات
�لتي �صرفت عليه طو�ل مدة �لبعثة � -أ�صا�س ذلك � -أن �بتعاث �ملوظف للح�صول
على موؤهل علمي على نفقة �جلهة �ملوفدة يعد �إحدى �لو�صائل �لتي توؤدي �إىل
رفع كفاءته  ،وفتح �ملجال للو�صول �إىل م�صتوى علمي �أف�صل  ،وفق ما تقت�صيه
م�صلحة �لعمل  ،ومبا يعود بالنفع على �لأعمال �لتي يوؤديها � ،صعيا لالإ�صهام يف
تطوير �لأد�ء يف هذه �جلهة �لتي يعمل بها  ،ول يت�صور حتقق هذ� �لنفع �إل �إذ�
قام �ملوظف بخدمة �جلامعة فعليا  -باعتبار � -أن �إيفاء �ملبعوث بالتز�مه �لأ�صلي
بخدمة �جلهة �ملوفدة ل يتحقق �إل �إذ� عمل بخدمتها خدمة فعلية  -موؤدى ذلك -
ل يكفي جمرد ��صتمر�ر �صلتـه �لوظيفية بهـا  ،و�أن �ملدة �لتي يق�صيها �ملوظـف
�ملبعوث يف �إجازة بدون ر�تب ل تعد خدمة فعلية  ،ول يكون منحها له تنازل من
تلك �جلهة عن حقها يف ��صتعماله �ملدة �مللتزم بها  -تطبيق .
- 69 -

 - 2ت�صريع  -نطاق تطبيقه من حيث �لزمان .
�مل�صتقر عليه هو �نعد�م �لأثر �لرجعي للت�صريع وذلك وفقا ملا ن�س عليه �لنظام
�لأ�صا�صي للدولة يف �ملـادة ( )75منه  -موؤدى ذلك  -ل ينه�س �لت�صريع منطبقا
�إل على ما يقع من تاريخ �لعمل به  ،وتنح�صر وليته على ما يكون حا�صال قبل
ذلك �لعمل  -ي�صتثنى من ذلك � -إذ� كانت �لأو�صاع �لقانونية يف دور �لتكوين ،
ومل ت�صتكمل وجودها يف ظل �لت�صريع �لقدمي �لذي كان يحكمها  ،في�صري عليها
�لت�صريع �جلديد مبا له من �أثر فوري ومبا�صر � ،أما �إذ� تكاملت هذه �لأو�صاع ،
وتوفرت �لعنا�صر �لالزمة لإن�صائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالت�صريع �لذي ن�صاأت
وتكاملت يف ظله  -تطبيق .

 - 3تف�صري  -تف�صري �لن�صو�س �لت�صريعية .
�لأ�صل يف �لن�صو�س �لت�صريعية  ،هو �أن حتمل على مقا�صدها �لتي توخاها �مل�صرع
حقا حني �صاغها  ،و�أل تف�صر عبار�تها على وجه يحيدها عن معناها � ،أو مبا
يوؤول �إىل �لنكول عن حقيقة مر�ميها � ،أو ينتزعها من و�قعها �لذي حتدد لها ،
مما يدفع بها �إىل �لوجهة �لتي �بتغاها �مل�صرع من ور�ء تقريرها  ،وما عناه منها ،
مبا يك�صف عن �إر�دته �حلقيقية �لتي ل ي�صوغ �للتو�ء عنها  ،ويفرت�س يف تلك
�لن�صو�س  -د�ئما � -أن تكون كا�صفة عنها  ،ومبلورة لها  ،ومتالئمة معها  -تطبيق .
فبالإ�صارة �إىل �لكتاب رقم � ........:ملوؤرخ يف � ، ..........ملو�فق.......
ب�صاأن طلب �لإفادة بالر�أي �لقانوين حول حتديد �ملدة �لو�جبة على �لفا�صل
�لدكتور ......... /ق�صاوؤها فعليا يف خدمة �جلامعة بعد �لنتهاء من �لبعثات
�لدر��صية �ملوفد �إليها  ،وعما �إذ� كانت �لإجاز�ت بدون ر�تب � ،ملمنوحة له  ،تدخل
يف ح�صاب هذه �ملدة من عدمه .
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وحا�صل �لوقائع  -ح�صبما يبني من كتاب طلب �لر�أي و�لأور�ق �ملرفقة به -
�أنه بتاريخ 1990/5/6م �لتحق �ملعرو�صة حالته بالعمل لدى  ، .......وي�صغل حاليا
وظيفة (تقني �أول خمترب طبي "�أ") بامل�صت�صفى  ، ........وبتاريخ 2015/5/10م
تقدم با�صتقالته من �لعمل � ،إل �أن � .......أرجاأت �لبت فيها �إىل حني رده جميع
ما �أنفق عليه �إبان مدة �لبعثات �لدر��صية �ملوفد �إليها  ،و�لتي بيانها كالآتي :
 �إيفاده �إىل ...........للح�صول على �لدبلوم �لوطني �لعايل مبعهد .....للتعليم �لعايل يف جمال علوم �ملخترب�ت �لطبية ملدة (� )2صنتني  ،وذلك
بتاريخ 1993/9/26م .
 �إيفاده �إىل  ........للح�صول على درجة �لبكالوريو�س بجامعة.........ملدة (� )1صنة  ،وذلك بتاريخ 1998/9/12م .
 �إيفاده �إىل  .......للح�صول على درجة �ملاج�صتري يف جمال �لكيمياء منمعهد جامعة  .....يف � ، .....عتبار� من 2001/1/1م حتى 2003/9/30م .
 �إيفاده �إىل  .......للح�صول على درجة �لدكتور�ه يف جمال �لكيمياء�لطبية من جامعة � ......عتبار� من 2004/1/15م حتى 2008/12/31م .
وتذكـرون �أن �ملعرو�صـة حالتـه قـد منـح �إجـازة در��صيـة  ،و�إجـاز�ت بـدون
ر�تب على �لنحو �لآتي :
 �إجازة در��صية على نفقته �خلا�صة ملو��صلة �حل�صول على درجة �لدكتور�ه�عتبار� من 2009/1/1م حتى 2009/6/30م .
 �إجازة ��صتثنائية بدون ر�تب �عتبار� من 2009/7/1م حتى 2009/12/31م . �إجازة ��صتثنائية بدون ر�تب �عتبار� من 2010/1/1م حتى 2010/6/30م . �إجازة مر�فقة زوجة بدون ر�تب �عتبار� من 2010/9/18م حتى 2014/9/17م .- 71 -

 متديـد لإجــازة مر�فقـة زوجة بدون ر�تــب �عتبــار� مــن 2014/9/18محتى 2015/9/17م .
وتبدون �أن �ملعرو�صة حالته مل يخدم  .......عن �ملدد �لتي مت �بتعاثه فيها
للدر��صة خارج �ل�صلطنة  ،و�مل�صار �إليها �آنفا  ،و�أن هذ� �لبتعاث كان يف ظل �أحكام
�للو�ئح �لتنفيذية �ل�صابقة على �صدور قانون جامعة �ل�صلطان قابو�س �حلايل ،
ولئحته �لتنفيذية .
و�إز�ء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون �لإفادة بالر�أي �لقانوين حول حتديد �ملدة �لتي
يتعني على �ملعرو�صة حالته خدمة  ......مقابل �صنو�ت بعثته  ،وعما �إذ� كانت
�لإجاز�ت بدون ر�تب �ملمنوحة له حتت�صب �صمن هذه �ملدة .
ونفيد باأن ثمة مبد�أ د�صتوريا م�صتقر� �أكدته �ملـادة ( )75من �لنظام �لأ�صا�صي
للدولـة �ل�صـادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم  96/101فحو�ه �نعـد�م �لأثـر �لرجعـي
للت�صريع  ،فال ينه�س منطبقا �إل على ما يقع من تاريخ �لعمل به  ،وتنح�صر
وليته على ما يكون حا�صال قبل ذلك �لعمل � ،إل �إذ� كانت �لأو�صاع �لقانونية يف
دور �لتكوين  ،ومل ت�صتكمل وجودها يف ظل �لت�صريع �لقدمي �لذي كان يحكمها ،
في�صري عليها �لت�صريع �جلديد مبا له من �أثر فوري ومبا�صر � ،أما �إذ� تكاملت هذه
�لأو�صاع  ،وتوفرت �لعنا�صر �لالزمة لإن�صائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالت�صريع
�لذي ن�صاأت وتكاملت يف ظله .
وحيث �إنه  ،وملا كانت �لوقائع حمل طلب �لر�أي قد ن�صاأت وتكونت يف ظل
ت�صريعات قانونية �ألغيت بذ�ت �لأد�ة �لقانونية لإ�صد�رها  ،وقد �كتملت  ،تامة
�لعنا�صر و�لأركان  ،يف ظل �أحكام �لقو�نني و�للو�ئح �ل�صارية يف وقتها  ،فاإن
هذه �لأحكام تكون هي و�جبة �لتطبيق على هذه �لوقائع بح�صب نطاق �صريانها
�لزمني .
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وحيث �إن �ملـادة ( )36من قانون جامعة �ل�صلطان قابو�س �ل�صادر باملر�صوم
�ل�صلطاين رقم � - 86/9مللغى  -تن�س على �أنه  " :تطبق �لقو�نني و�للو�ئح �لعامة
فيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون ولو�ئحه �لتنظيمية و�لتنفيذية " .
وتن�س �ملـادة ( )21من قانون �لبعثات و�لإعانات �لدر��صية �ل�صادر باملر�صوم
�ل�صلطاين رقم � - 85/13مللغى  -على �أنه  " :يلتزم �حلا�صل على �لدر��صات �لعليا
�أن يخدم �حلكومة بعد �لنتهاء من در��صته ملدة ل تقل عن عدد �صنو�ت بعثته
للدر��صات �لعليا  ،و�إل �لتزم برد جميع ما �أنفق عليه خالل مدة �لبعثة. " ......
وتن�س�ملـادة ( )32منقانونجامعة�ل�صلطانقابو�س�ل�صادرباملر�صوم�ل�صلطاين
رقم � - 99/14مللغى  -على �أنه  " :تطبق �لقو�نني و�للو�ئح �لعامة فيما مل يرد ب�صاأنه
ن�س خا�س يف هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية و�لنظام �ملايل للجامعة " .
وتنـ�س �ملـادة ( )2من �لالئحة �لتنفيذيـة لقانون جامعـة �ل�صلطـان قابـو�س
 �مللغــاة  -و�ل�صــادرة بالقــر�ر رقــم  2003/132بتاريـخ 2003/11/22م علـى �أنـه :" يف تطبيق �أحكام هذه �لالئحة يكون للكلمات و�لعبار�ت �لآتية � ،ملعنى �ملو�صح
قرين كل منها  ،ما مل يقت�س �صياق �لن�س غري ذلك (: )....
�ملوظف  :كل من ي�صغل وظيفة د�ئمة �أو موؤقتة باجلامعة . ...
�لبتعاث � :لإيفاد للدر��صة للح�صول على موؤهل علمي . "....
وتن�س �ملـادة ( )199من �لالئحة ذ�تها على �أنه  " :يجوز �إيفاد �ملوظفني يف
بعثات � ،أو منح در��صية د�خل وخارج �ل�صلطنة  ،ح�صب �لحتياجات و�لتخ�ص�صات
�لتي تقت�صيها م�صلحة �لعمل  ،يف �صوء �لعتماد�ت �ملالية �ملتاحة  .ويتم �ختيار
�ملر�صحني للبعثات و�ملنح �لدر��صية وفقا للقو�عد �لتي ي�صدرها �لرئي�س " .
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وتن�ص املـادة ( )206من الالئحـة ذاتها على اأنه  " :يلتزم املبعـوث بالآتــي :
(اأ) ( ....هـ) اأن يلتزم بخدمة اجلامعة مدة ل تقل عن �سنة مقابل كل �سنة من
�سنوات بعثته  ،واإل التزم برد جميع ما اأنفق عليه خالل مدة البعثة الدرا�سية . " ....
وحيث اإن مفاد ما تقدم  ،اأن امل�سرع قرر مبوجب قانون جامعة ال�سلطان قابو�ص
رقم  86/9حكما مقت�ساه �سريان القوانني واللوائح العامة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص
خا�ص يف هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية  ،وجاء قانون البعثات
والإعانات الدرا�سية رقم  - 85/13املطبق وقت �سريان قانون اجلامعة امل�سار اإليه -
بالن�ص على اإلزام املوظف املبعوث اأن يخدم احلكومة بعد انتهاء بعثته مل�ستوى
الدرا�سات العليا مدة تعادل عدد �سنوات البعثة يف الوظيفة  ،وعلى النهج ذاته
اأ�سدر امل�سرع قانون جامعة ال�سلطان قابو�ص رقم  ، 99/14الذي األغى مبوجبه
القانون رقم  86/9امل�سار اإليه  ،واأورد ذات احلكم املتعلق بتطبيق القوانني واللوائح
العامة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص فيه اأو يف لئحته التنفيذية  ،والنظام املايل
للجامعة  ،وملا �سدرت هذه الالئحة التنفيذية اأو�سحت  -بدءا  -املق�سود بكل من
املوظف والبتعاث  ،وحددتهما يف اأن املوظف هو كل من ي�سغل وظيفة دائمة
اأو موؤقتة يف اجلامعة  ،اأما البتعاث هو الإيفاد للدرا�سة للح�سول على موؤهل
علمي  ،ثم اأجازت هذه الالئحة اإيفاد موظفي اجلامعة يف بعثة اأو منحة درا�سية
داخـل وخـارج ال�سلطنة على نفقة اجلامعـة ح�سـب الحتياجـات والتخ�س�سـات
التي تقت�سيها م�سلحة العمل  ،ويف �سوء العتمادات املالية املتاحة  ،وفر�ست -
باملقابل  -التزاما على املوظف املبعوث قوامه خدمة اجلامعة مدة ل تقل عن ()1
�سنة مقابل كل (� )1سنة من �سنوات بعثته  ،واإل كان ملتزما برد جميع النفقات
التي �سرفت له طوال مدة البعثة .
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وترتيبا على ما تقدم  ،وملا كان البني من الأوراق اأن املعرو�سة حالته قد اأوفد
اإىل بعثات درا�سية  ،وفقا لت�سل�سل زمني متقطع على النحو �سالف البيان  ،ومل يعد
اإىل عمله بعد النتهاء منها اإىل اأن تقدم با�ستقالته من اجلامعة دون اأن يخدمها
عن اأي فرتة من الفرتات التي ابتعث فيها  ،فاإنه بذلك ل يكون قد اأوفى بالتزامه
الأ�سلي  ،وهو خدمة  .......وفقا لأحكام القوانني واللوائح ال�سارية يف ظلها
مدد البتعاث  ،ما مل يثبت قيامه بخدمة  ......عن اأي فرتة من هذه الفرتات ،
فيخ�سم من هذه املدة ما يعادل ن�سبة املدة التي خدمها .
وحيث اإن املعرو�سة حالته قد اأوفد للدرا�سة اإىل  ...............للح�سول
على الدبلوم الوطني العايل اعتبارا من 1993/9/26م وملدة (� )2سنتني  ،ثم للح�سول
على درجة البكالوريو�ص اعتبارا من 1998/9/12م وملدة (� )1سنة واحدة  ،ثم درجة
املاج�ستري اعتبارا من 2001/1/1م  ،وملدة (� )2سنتني و( )9ت�سعة اأ�سهر  ،وكانت
هذه الوقائع قد ن�ساأت  ،وتكونت  ،ثم تكاملت يف ظل قانون جامعة ال�سلطان
قابو�ص رقم  ، 86/9وقانون البعثات والإعانات الدرا�سية رقم  85/13الذي ق�سر
اللتزام بخدمة احلكومة على م�ستوى الدرا�سات العليا دون مراحل الدرا�سة
الأخرى  ،فاإن املعرو�سة حالته يكون ملتزما بخدمة ........مدة تعادل عدد
�سنوات بعثته للح�سول على درجة املاج�ستري  ،دون تلك املتعلقة ب�سهادتي الدبلوم
الوطني العايل والبكالوريو�ص باعتبار اأن قانون البعثات والإعانات الدرا�سية امل�سار
اإليه قد خال من اأي التزام مفرو�ص على املوظف املبعوث بخدمة احلكومة فيما
يخ�ص هاتني ال�سهادتني امل�سار اإليهما .
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وحيث اإن املعرو�سة حالته قد اأوفد للدرا�سة اإىل  ..............للح�سول
على درجة الدكتوراه اعتبارا من 2004/1/5م حتى 2008/8/31م  ،وكانت هذه
الواقعة قد ن�ساأت  ،وتكونت  ،ثم تكاملت يف ظل �سريان الالئحة التنفيذية لقانون
جامعة ال�سلطان قابو�ص رقم  99/14امل�سار اإليه  ،وال�سادرة بالقرار رقم 2003/132
بتاريخ 2003/11/22م  ،فاإن املعرو�سة حالته يكون ملتزما بخدمة..............
مدة ل تقل عن �سنة مقابل كل �سنة من �سنوات بعثته للح�سول على الدكتوراه .
وحيث اإنه  ،ومتى كان ما تقدم  ،وملا كان الأ�سل يف الن�سو�ص الت�سريعية ،
هو اأن حتمل على مقا�سدها التي توخاها امل�سرع حقا حني �ساغها  ،واأل تف�سر
عباراتها على وجه يحيدها عن معناها  ،اأو مبا يوؤول اإىل النكول عن حقيقة
مراميها  ،اأو ينتزعها من واقعها الذي حتدد لها  ،مما يدفع بها اإىل الوجهة
التي ابتغاها امل�سرع من وراء تقريرها  ،وما عناه منها  ،مبا يك�سف عن اإرادته
احلقيقية التي ل ي�سوغ اللتواء عنها  ،ويفرت�ص يف تلك الن�سو�ص  -دائما  -اأن
تكون كا�سفة عنها  ،ومبلورة لها  ،ومتالئمة معها .
وحيث اإنه  ،وملا كان ابتعاث املوظف للح�سول على موؤهل علمي على نفقة
اجلهة املوفدة يعترب اإحدى الو�سائل التي توؤدي اإىل رفع كفاءته  ،وفتح املجال
اأمامه للو�سول اإىل م�ستوى علمي اأف�سل  ،وفق ما تقت�سيه م�سلحة العمل  ،مبا
يعود بالنفع على الأعمال التي يوؤديها � ،سعيا لالإ�سهام يف تطوير الأداء يف هذه
اجلهة التي يعمل بها ؛ ومن ثم فاإن ثمة ارتباطا بني اإيفاد املوظف يف بعثة درا�سية
للح�سول على موؤهل علمي على نفقة اجلهة املوفدة  ،وبني قيامه بخدمتها املدة
املن�سو�ص عليها قانونا بعد اإنهاء درا�سته  ،مبا يعود بالنفع عليها  ،ول يت�سور
حتقق هذا النفع اإل اإذا قام املوظف بخدمة اجلامعة فعليا  ،باعتبار اأن اإيفاء
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املبعوث بالتزامه الأ�سلي بخدمة اجلهة املوفدة ل يتحقق اإل اإذا عمل بخدمتها
خدمة فعلية  ،فال يكفي جمرد ا�ستمرار �سلته الوظيفية بها  ،بل يتعني اأن يكون
خالل هذه املدة حتت ت�سرفها لت�ستفيد منه مقابل ما اأنفقت من اأموال يف بعثته ،
وبهذا وحده يتحقق الهدف من البعثة املتمثل يف ال�ستفادة من عمل املبعوث مبا
اكت�سب من علم وخربة طوال مدة بعثته  ،وعليه  ،فاإن املدة التي يق�سيها املوظف
املبعوث يف اإجازة بدون راتب ل تعد خدمة فعلية  ،ول يكون منحها له تنازل من
تلك اجلهة عن حقها يف ا�ستعماله املدة امللتزم بها .
وبالبناء على ما تقدم  ،فاإنه ملا كان البني من الأوراق اأن املعرو�سة حالته
قد اأنهى بعثته  ،ورخ�ص له  -عقب ذلك  -باإجازة ا�ستثنائية بدون راتب ملدتني
جمموعها (� )1سنة  ،وذلك اعتبارا من 2009/7/1م حتى 2010/6/30م  ،كما اأذن
له باإجازة بدون راتب ملرافقة الزوجة ملدد جمموعها ( )5خم�ص �سنوات  ،وذلك
اعتبـارا مــن 2010/9/18م حتى 2015/9/17م  ،فاإن تلك املدد ل تعترب خدمة فعليـة ،
ول حت�سب �سمـن املــدة التي يتعني على املعرو�سة حالته خدمة اجلامعة مقابــل
�سنوات بعثته .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل التزام املعرو�سة حالته بخدمة اجلامعة  -فعليا  -املدة
املن�سو�ص عليها قانونا  ،والتي ل تدخل من �سمنها مدد الإجازات بدون راتب
املمنوحة له  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق/م و2016/33 /5/44/م) بتاريخ 2016/1/7م .
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()2
بتاريخ 2016/1/10م
 - 1وزارة ال�سوؤون القانونية � -سوابط ا�ستنها�ص وليتها يف اإبداء الراأي .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين ،
واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية ل ينعقد اإل اإذا ارتبط طلب الراأي بوجود
ن�ص يف مر�سوم �سلطاين اأو قانون اأو لئحة اأو قرار غم على اجلهة طالبة الراأي
وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها ،ومن ثم يلزم توافر اإ�سكال قانوين
�سادف جهة الإدارة الطالبة  ،واقت�سى ا�ستدعاء راأي الوزارة ب�ساأنه  -موؤدى ذلك -
اأن ولية وزارة ال�سوؤون القانونية  -يف اإبداء الراأي  -ل تنعقد عند طلب الراأي
القانوين ملجرد ال�ستي�ساح اأو ملح�ص الفهم ال�سليم لن�سو�ص قانونية دون اأن يقوم
لدى اجلهة خالف اأو مع�سلة يف تطبيق الن�ص  ،اأو ملجرد التثبت من �سحة تقدير
جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ص امل�سائل  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�سوؤون القانونية  -طلب الراأي القانوين منها .
ا�ستقر العمل يف وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن يكون طلب الراأي القانوين بكتاب
موقع من رئي�ص الوحدة طالبة الراأي انطالقا من �سفته القانونية يف متثيلها
وموجـه اإىل وزير ال�سوؤون القانونية  ،وهو ما اأكد عليه التعميم رقم  2012/5املوجه
من وزارة ال�سوؤون القانونية اإىل كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ، ...... :بتاريخ  ، ........املوافق ، ........
ب�ساأن طلب ال�ستئنا�ص بالن�ص القانوين الذي يجيز تخفي�ص الأعمال يف اأثناء
حتليل املناق�سة .
- 78 -

يرجى التكرم بالإحاطة باأن اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قد ا�ستقر على اأن
اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين  ،واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة
يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية ل ينعقد اإل
اإذا ارتبط طلب الراأي بوجود ن�ص يف مر�سوم �سلطاين اأو قانون اأو لئحة اأو قرار
غم على اجلهة طالبة الراأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها  ،ومن ثم يلزم
توافر اإ�سكال قانوين �سادف جهة الإدارة الطالبة  ،واقت�سى ا�ستدعاء راأي الوزارة
ب�ساأنه  ،ومعنى ذلك اأن طلب الراأي القانوين  -ملجرد ال�ستي�ساح اأو ملح�ص الفهم
ال�سليم لن�سو�ص قانونية دون اأن يقوم لدى اجلهة خالف اأو مع�سلة يف تطبيق الن�ص ،
اأو ملجرد التثبت من �سحة تقدير جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها
التقديرية حيال بع�ص امل�سائل  -فاإن ولية وزارة ال�سوؤون القانونية  -يف اإبداء
الراأي  -ل تنعقد يف هذه احلالة ؛ ومن ثم يتعذر اإبداء الراأي يف املو�سوع امل�سار
اإليه .
كما اأن العمل قد ا�ستقر يف وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن يكون طلب الراأي
القانوين بكتاب موقع من رئي�ص الوحدة طالبة الراأي انطالقا من �سفته القانونية
يف متثيلها وموجها اإىل وزير ال�سوؤون القانونية  ،وهو ما اأكد عليه التعميم رقم
 2012/5املوجه من وزارة ال�سوؤون القانونية اإىل كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة .
وعليه  ،فاإذا كانت وزارة ..................ل تزال ترغب يف ا�ستطالع
الراأي القانوين ب�ساأن املو�سوع امل�سار اإليه  ،فريجى موافاة وزارة ال�سوؤون القانونية
بحالة واقعية وا�سحة ودقيقة  ،مع اإرفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بها  ،على اأن يكون
كتاب طلب الراأي موقعا من معايل وزير  ...........املوقر  ،اإىل معايل الدكتور
وزير ال�سوؤون القانونية املوقر .

فتوى رقم (و �ص ق 2016/48 /1 / 10 /م) بتاريخ 2016/1/10م
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()3
بتاريخ 2016/1/10م
وزارة ال�سوؤون القانونية  -مناط وليتها باإبداء الراأي القانوين .

تخت�ص وزارة ال�سوؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد
اخت�سا�سات وزارة ال�سوؤون القانونية باإبداء الراأي القانوين  ،واإ�سدار الفتاوى
والتف�سيـرات الر�سميـة املعتمـدة فـي ال�سلطـنة للمرا�سيم ال�سلطانيـة والقوانـني
والقـرارات واللوائح الوزاريـة  ،كلمـا تطلـب الأمـر ذلك  -مـوؤدى ذلك  -يلـزم
ل�ستنها�ص وليتها باإبداء الراأي القانوين اأن تكون هناك حالة واقعية ي�ستغلق
فيها وجه الراأي على اجلهة الطالبة  ،وذلك حتى يت�سنى لها اإبداء الراأي يف �سوء
الوقائع وامل�ستندات املرفقة بها  -باعتبار  -اأن الفتوى ال�سادرة من الوزارة يقت�سر
تطبيقها على احلالة الواقعية ال�سادرة ب�ساأنها .
فبالإ�سارة اإىل كتابكم رقم  ..... :املوؤرخ يف  ، ......املوافق ........ب�ساأن
طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى خ�سوع بع�ص الهيئات احلكومية لأحكام
قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/36
نود الإحاطة باأنه  ،وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�سا�سات
وزارة ال�سـوؤون القانونيـة  ،فاإن الوزارة هي املنـوط بهـا اإبـداء الـراأي القانونـي ،
واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية  ،كلما تطلب الأمر ذلك  ،ووفقا ملا ا�ستقر
عليه اإفتاء الوزارة  ،فاإنه يلزم ل�ستنها�ص وليتها باإبداء الراأي القانوين اأن تكون
هناك حالة واقعية ي�ستغلق فيها وجه الراأي على اجلهة الطالبة  ،وذلك حتى يت�سنى
لها اإبداء الراأي يف �سوء الوقائع وامل�ستندات املرفقة بها  ،باعتبار اأن الفتوى
ال�سادرة من الوزارة يقت�سر تطبيقها على احلالة الواقعية ال�سادرة ب�ساأنها .
لذا  ،يرجى موافاتنا بحالة واقعية حمددة بكافة تف�سيالتها  ،وامل�ستندات املتعلقة
يف هذا ال�ساأن  ،لإبداء الراأي القانوين يف تلك احلالة .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/44 /1 /32 /م) بتاريخ 2016/1/10م
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()4
بتاريخ 2016/1/14م
قرار اإداري  -اأثر �سحب قرار الرتقية .
امل�ستقر عليه فقها وق�ساء اأن ال�سحب يجرد القرار امل�سحوب من قوته القانونية
الإلزامية  ،لي�ص فقط بالن�سبة لآثاره امل�ستقبلية  ،واإمنا بالن�سبة لآثاره يف املا�سي
وامل�ستقبل معا  -موؤدى ذلك  -ي�سبح القرار كاأن مل يكن من تاريخ �سدوره  ،ومل
يكن له وجود قانوين  -اأثر ال�سحب يرجع اإىل وقت �سدور القرار امل�سحوب ،
وتعاد الأمور اإىل ما كانت عليه قبل �سدور القرار  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ....... :بتاريخ ، ........املوافق ........
ب�ساأن طلـب الإفـادة بالـراأي القانونـي حـول مــدى ا�ستحقــاق بع�ص موظفــي
وزارة  .......للرتقيات التي األغيت مبوجب القرار الوزاري رقم ..........
بتاريخ  ، ..............لعدم توافر العتماد املايل .
وتخل�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة .......
قامت برتقية بع�ص موظفيها من �ساغلي وظائف الإدارة العليا وامل�ست�سارين
واخلرباء  ،وذلك بعد موافقة كل من جلنة �سوؤون املوظفني  ،ووزارة اخلدمة املدنية ،
وعلى اإثر ذلك اأ�سدرت الوزارة قرارات الرتقية  ،منها ترقية الفا�سل.......... /
اإىل الدرجة (ج �سابقا)  ،والفا�سل  .......... /اإىل(ج �سابقا)  ،وغريهم  ،وذلك
اعتبارا من 2013/4/3م  ،ثم األغت الوزارة قرارات ترقية �ساغلي الوظائف املذكورة
مبوجب القرار الوزاري رقم  ......اعتبارا من تاريخ العمل بتلك القرارات  ،وذلك
لعدم �سدور التعديل املايل  ،وبعد ذلك مت ا�سرتداد املبالغ التي �سرفت لهم من
تاريخ الرتقية  ،وحتى تاريخ الإلغاء .
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وتذكرون اأنه ا�ستنادا اإىل خطاب معايل ال�سيخ وزير اخلدمة املدنية نائب
رئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية املوقر املوجه اإىل اأ�سحاب ال�سمو واملعايل الوزراء
املوقرين واأ�سحاب ال�سعادة املحرتمني رقم  1330/6949 :بتاريخ 1437/1/28هـ ،
املوافق 2015/11/11م الذي ن�ص على وجوب �سحب كافة القرارات التي �سدرت
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة بتعديل اأقدميات املوظفني يف الدرجات املالية
باأثر رجعي بعد العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78واإعفاء امل�ستفيدين من
هذه القرارات من رد ما �سرف لهم من مبالغ  ،طالب املوظفون املذكورون باإعادة
ترقياتهم التي األغيت .
واإزاء ذلك  ،ت�ستطلعون الراأي القانوين يف مدى ا�ستحقاق املعرو�سة حالتهم
للرتقيات التي األغيت .
وردا على ذلك  ،نفيد باأنه من امل�ستقر عليه فقها وق�ساء اأن ال�سحب يجرد
القرار امل�سحوب من قوته القانونية الإلزامية  ،لي�ص فقط بالن�سبة لآثاره امل�ستقبلية ،
واإمنا بالن�سبة لآثاره يف املا�سي وامل�ستقبل معا  ،بحيث ي�سبح القرار كاأن مل يكن
من تاريخ �سدوره  ،اأي اأن اأثر �سحب القرار يتمثل يف زوال القرار امل�سحوب ،
واعتباره كاأن مل ي�سدر قط  ،ومل يكن له وجود قانوين  ،ويرجع اأثر ال�سحب اإىل
وقت �سدور القرار امل�سحوب  ،وتعاد الأمور اإىل ما كانت عليه قبل �سدور القرار
املذكور .
وملا كان القرار الوزاري رقم  .......امل�سار اإليه يعد يف حقيقته قرارا ب�سحب
جميع قرارات الرتقية املن�سو�ص عليها يف املـادة ( )1من القرار املذكور  ،وذلك
من تاريخ �سدورها  ،وعليه  ،فاإنه اعتبارا من هذا التاريخ تكون قرارات الرتقية
قد مت �سحبها  ،ومل يعد لها وجود قانوين ؛ ومن ثم فلي�ص هناك اأي وجه للت�ساوؤل
عن مدى ا�ستحقاق املوظفني للرتقيات التي مت �سحب قراراتها ،لعدم توافر
العتماد املايل .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/ 87 /1/47/م) بتاريخ 2016/1/14م
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()5
بتاريخ 2016/1/31م
موظف  -املق�سود باخلدمة الفعلية  -طريقة احت�سابها .
اإن ال�سوابـط اخلا�سـة بال�سمـاح ملوظفـي احلكومـة الراغبيـن فـي التفـرغ لإن�سـاء
واإدارة موؤ�س�ساتهم اخلا�سة التي اأقرها جمل�ص الوزراء تخاطب املوظف العام منذ
التحاقه بالعمل احلكومي  ،حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة احلكومية التي
يعمل بها  -هذه ال�سوابط قررها املجل�ص للموظف العام الذي عمل يف احلكومة
ملدة ل تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،ول تزيد على ( )15خم�ص ع�سرة �سنة  -موؤدى
ذلك  -تف�سري الن�ص يف اإطار ال�سياق القانوين الذي ورد فيه  ،وهو تنظيم العالقة
الوظيفية التي حتكم املوظف بجهة الإدارة  ،دون اأن ي�ستطيل ذلك اإىل العالقة
ال�سابقة التي قد تكون ن�ساأت قبل التحاق املوظف بالوظيفة العامة  -اأثر ذلك -
عدم احت�ساب املدة التي ق�ساها املوظف يف القطاع اخلا�ص �سمن مدة اخلدمة
الفعلية  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن الغاية من �سم اخلدمة ال�سابقة هي اإكمال املدة املوجبة
ل�ستحقاق املعا�ص التقاعدي  ،والذي ياأتي يف اإطار تنظيم ال�ستحقاقات التقاعدية ،
ول ميتد �سريانه للعالقة الوظيفية التي حتكم املوظف بجهة الإدارة التي يعمل
بها  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ...... :بتاريخ  ، .....املوافق ......ب�ساأن طلب
الإفادة بالراأي القانوين حول مفهوم اخلدمة الفعلية  ،وما اإذا كان يتم احت�سابها
من تاريخ تعيني املوظف بالوحدة احلكومية  ،اأم تدخل فيها املدة امل�سمومة
كخدمة معا�سية .
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وتتلخ�ص وقائــع املو�سـوع  -ح�سبمــا ورد يف كتاب معاليكــم  -يف اأن
الفا�سل ......... /مت تعيينه يف وظيفة " حما�سب" بـ ...........بتاريخ
2014/2/16م  ،ثم قدم ا�ستقالته اعتبارا من تاريخ 2015/8/16م  ،ليتفرغ مل�سروعه
اخلا�ص املمول من �سندوق  ، .............كما قام املذكور ب�سم خدمته ال�سابقة
بالقطاع اخلا�ص اإىل خدمته الالحقة بالـ .........لي�سبح جمموع خدمته ثالث
�سنوات وثمانية اأ�سهر � ،سنتان و�سهران منها ق�ساهما يف القطاع اخلا�ص .
وتذكرون اأن ال�سرط الثاين من ال�سوابط اخلا�سة بال�سماح ملوظفي احلكومة
الراغبني يف التفرغ لإن�ساء واإدارة موؤ�س�ساتهم اخلا�سة التي اأقرها جمل�ص الوزراء
يف جل�سته رقم  2013/30بتاريـخ 2013/11/24م  -ينـ�ص علـى اأنـه  " :اأن يكـون
املوظـف قــد ق�سـى مدة خدمة فعليــة ل تقل عـن ( )3ثـالث �سنـوات  ،ول تزيـد
على ( )15خم�ص ع�سرة �سنة" .
كمــا اأ�سرتــم يف كتابكـم اإلـى التعميـم رقم  2014/9ال�سـادر من وزارة املاليـة
بتاريخ 2014/10/14م .
واإزاء ذلك  ،فاإنكم ت�ستطلعون الراأي القانوين حول مدى جواز احت�ساب املدة
التي ق�ساها املعرو�سة حالته يف القطاع اخلا�ص �سمن مدة اخلدمة الفعلية التي
�سغلها بـ. ..........
وردا على ذلك  ،نفيد باأن ال�سوابط اخلا�سة بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني
يف التفرغ لإن�ساء واإدارة موؤ�س�ساتهم اخلا�سة  -التي قررها جمل�ص الوزراء املوقر
يف جل�سته رقم  2013/30بتاريخ 2013/11/24م  -تن�ص على اأنه " :يكون منح
املوظفني الراغبني يف التفرغ لإن�ساء واإدارة موؤ�س�ساتهم اخلا�سة وفقا لالإجراءات
وال�سروط الآتية :
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 - 1اأن يكون املوظف عماين اجلن�سية  ،واأل يكون معينا بطريق التعاقد .
 - 2اأن يكون املوظف قد ق�سى مدة خدمة فعلية ل تقل عن ( )3ثالث �سنوات
ول تزيد على ( )15خم�ص ع�سرة �سنة .
............................. - 3
............................. - 4
............................. - 5
............................. - 6
............................. - 7
 - 8ل يجوز للمنتهية خدمته وفقا لالأحكام ال�سابقة اأن يتقدم ل�سغل وظيفة يف
اأي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإل بعد م�سي ثالث �سنوات من تاريخ
انتهاء خدمته ،وباتباع الإجراءات القانونية املقررة للتعيني .
. "................................ - 9
والبني من ا�ستقراء ال�سوابط ال�سالفة البيان اأنها تخاطب املوظف العام منذ
التحاقه بالعمل احلكومي ،حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة احلكومية التي
يعمل بها ،الأمر الذي مبقت�ساه اأن هذه ال�سوابط قررها جمل�ص الوزراء املوقر
للموظف العام الذي عمل يف احلكومة ملدة ل تقل عن ( )3ثالث �سنوات ول تزيد
على ( )15خم�ص ع�سرة �سنة  ،مبا موؤداه ولزمه تف�سري الن�ص يف اإطار ال�سياق
القانوين الذي ورد فيه  ،وهو تنظيم العالقة الوظيفية التي حتكم املوظف بجهة
الإدارة  ،دون اأن ي�ستطيل ذلك اإىل العالقة ال�سابقة التي قد تكون ن�ساأت قبل
التحاق املوظف بالوظيفة العامة .
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ول ينال من ذلك القول باأن املعرو�سة حالته قد �سم خدمته يف القطاع
اخلا�ص اإىل خدمته الالحقة بالديوان  ،ذلك لأن الغاية من �سم اخلدمة ال�سابقة
هي اإكمال املدة املوجبة ل�ستحقاق املعا�ص التقاعدي  ،والذي ياأتي يف اإطار تنظيم
ال�ستحقاقات التقاعدية  ،ول ميتد �سريانه للعالقة الوظيفية التي حتكم املوظف
بجهة الإدارة التي يعمل بها .
وبالتطبيق على ما تقدم  ،وملا كان املعرو�سة حالته مل يكمل ( )3ثالث �سنوات
يف وظيفته بـ ، ............فاإنه يكون بذلك قد تخلف يف �ساأنه ال�سرط الوارد
يف البند( )2من ال�سوابط اخلا�سة بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني يف التفرغ
لإن�ساء واإدارة موؤ�س�ساتهم اخلا�سة الذي ي�ستلزم ق�ساء املوظف مدة خدمة فعلية
ل تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
لذلك انتهى الـراأي  ،اإىل عـدم احت�ساب املـدة التي ق�ساهـا املعرو�سة حالته
يف القطاع اخلا�ص �سمن مدة اخلدمة الفعلية التي �سغلها يف . .............

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/194 /1/22/م) بتاريخ 2016/1/31م
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()6
بتاريخ 2016/2 /11م
عقد  -العقد �سريعة املتعاقدين  -مدى اأحقية املتعاقد يف التعوي�ص عن الزيادة
يف ح�سة امل�ساهمة التي ت�سددها ال�سركات للهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء ب�ساأن اللتزامات التعاقدية تق�سي باأن العقد
�سريعة املتعاقدين  -اأثر ذلك  -ل يجوز نق�ص العقد اأو تعديله اإل مبوافقة الطرفني
اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�سى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا
ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية -
مطالبة ال�سركة بالتعوي�ص نتيجة زيادة ح�سة م�ساهمتها لدى هيئة التاأمينات
الجتماعية ل يندرج يف عموم احلالت التي اتفق عليها الطرفان ح�سرا لتعديل
قيمة العقد  -اأثر ذلك  -يغدو طلب ال�سركة غري قائم على �سند �سحيح يربره -
تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم .....:بتاريخ  ، ......املوافق .......ب�ساأن طلب
اإبداء الراأي القانوين بخ�سو�ص تعوي�ص �سركات ال�سيانة العاملة بـ............
عن الزيادة يف ح�سة امل�ساهمة التي ت�سددها ال�سركات للهيئة العامة للتاأمينات
الجتماعية وفقا للبند ( )1من املـادة ( )20من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/61
بتعديل بع�ص اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -اأنه على اإثر �سدور
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/61بتعديل بع�ص اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية ،
تقدمت �سركات ال�سيانة العاملة بـ ، ............وهي :
 - 1ال�سركة . ..............
� - 2سركة . ...............
. ..................... - 3
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بطلب تعوي�ص نظرا لرفع ح�سة امل�ساهمة التي ت�سددها ال�سركات امل�سار
اإليها للهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية من ( )%9.5اإىل ( )%10.5من اأجر املوؤمن
عليه �سهريا لفرع التاأمني �سد ال�سيخوخة والعجز والوفاة  ،اأي بواقع زيادة قدرها
( ، )%1وذلك مبوجب البند ( )1من املـادة ( )20من املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه .
واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول مدى ا�ستحقاق
ال�سركات امل�سار اإليها للتعوي�ص عن الزيادة املذكورة  ،والتي قامت ال�سركات
بت�سديدها للهيئة اعتبارا من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء  -ب�ساأن اللتزامات
التعاقدية  -تق�سي باأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله
اإل مبوافقة الطرفني اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ساها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن
النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية .
وتن�ص املـادة ( )70من وثائق العقد املوحد لإن�ساء املباين والأعمال املدنية
(الطبعة الرابعة � ،سبتمرب 1999م) املربم مع �سركة  ، .........وال�سركة ، ........
واملـادة ( )52مـن وثائـق العقـد املوحد لالأعمال الكهربائيـة وامليكانيكيـة (الطبعة
الأوىل  ،ابريل 1987م) املربم مع ال�سركة  ............على اأن " :جترى تعديالت
يف قيمة العقد على اأ�سا�ص الكلفة ال�سافية يف احلالت التالية  )1( :اإذا ح�سلت
تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية والعالوات اخلا�سة بالعمال واملوظفني
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الذين تتاأثر رواتبهم مبا�سرة باأي ت�سريعات جديدة ت�سن يف �سلطنة عمان بعد
تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،ومما تكون منطبقة على العقد" .
وتن�ص الفقرة (ج) من ( )1يف البند ( )5من العقد املوحد لإن�ساء املباين
والأعمال املدنية والفقرة (ج) من ( )2يف البند ( )4من العقد املوحد لالأعمال
الكهربائية وامليكانيكية على اأن " :يخ�سع هذا العقد ويف�سر مبوجب القوانني
الواجبة التباع يف �سلطنة عمان" .
وين�ص البند رقم ( )1من املـادة ( )20من قانون التاأمينات الجتماعية معدل
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/61امل�سار اإليه على اأن " :احل�سة التي يلتزم �ساحب
العمل ب�سدادها للهيئة بواقع ( )%10.5من اأجر املوؤمن عليه �سهريا" .
وين�ص البنـد رقـم ( )8من املـادة رقـم ( )2من قانـون التاأمينـات الجتماعيـة
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 91/72املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/61
على اأن " :الأجـر  :كل مـا يعطــى للموؤمــن عليـه نقــدا اأو عينا اأو ب�سفة دوريــة
اأو منتظمــة مقابل عمله اأيا كانت طريقة حتديده  ،اأو هو جمموع الأجر الأ�سا�سي
م�سافا اإليه العالوات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة جمل�ص
الإدارة" .
ومفاد الن�سو�ص �سالفة البيان اأن اإرادة الأطراف قد التقت �سراحة على جواز
تعديل كلفة العقود امل�سار اإليها يف حالت حمددة ح�سرا  ،وهي ح�سول تغيريات
يف �سلم الرواتب والأجور والعالوات اخلا�سة بالعمال اأو املوظفني نتيجة �سدور
ت�سريعات جديدة يف ال�سلطنة بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،وملا كان ذلك وكانت
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ال�سركات امل�سـار اإليهــا تطالب بتعوي�سهـا  -من خالل تعديل كلفة العقد  -نتيجة
زيادة ح�سة م�ساهمتها لدى هيئة التاأمينات الجتماعية (من  %9.5اإىل  %10.5من
اأجر العامل)  ،وكان ذلك ل يندرج يف عموم احلالت التي اتفق عليها الطرفان ح�سرا
لتعديل قيمة العقد ؛ ومن ثم يغدو طلب تلك ال�سركات غري قائم على �سند �سحيح
يربره من العقد املربم بينها وبني  ، ........وتكون ..........غري ملزمة قانونا
بتعوي�سها عن ذلك .
لذلك انتهـى الـراأي  ،اإلـى عـدم ا�ستحقاق ال�سركـات امل�سـار اإليهـا املتعاقـدة
مع  .................للتعوي�ص عن الزيادة يف ح�سة امل�ساهمة للهيئة العامة
للتاأمينات الجتماعية والتي قامت ال�سركات بت�سديدها للهيئة اعتبارا من تاريخ
العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/61وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/ /5/44/م) بتاريخ 2016/2/11م
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()7
بتاريخ 2016/2/11م
غرامة تاأخريية  -املواعيد الإجرائية لحت�سابها .
الأ�سل العام يف املواعيد الإجرائية اأنه اإذا �سادف اآخر يوم لتخاذ اإجراء معني
عطلة ر�سمية  ،فاإن امليعاد ميتد اإىل اأول يوم عمل بعدها  -اأ�سا�ص ذلك  -تعد العطلة
الر�سمية عذرا قهريا يحول دون اتخاذ الإجراء املطلوب اأو الوفاء باللتزام املقرر
 اأثر ذلك  -ينتفي فر�ص الغرامة التاأخريية عند حتقق العذرالقهري  -تطبيق .فبالإ�سارة اإىل الكتـاب رقــم  ........ :بتاريخ  ، ........املوافق .........
ب�ساأن طـلب الإفـادة بالـراأي القـانوين حـول مـدى قانونيـة ا�ستيفـاء الغرامـة
التاأخريية من �سركة . ..............
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبمـا يبـني مـن الأوراق  -يف اأن �سركة
 ..........قد �سادف اآخر يوم ل�سدادها ر�سوم بلدية  ..........اإجازة ر�سمية ،
مما ا�سطرهم لتقدمي معامالتهم يف اأول يوم عمل بعد الإجازة املذكورة  ،وترتب
على ذلك قيام بلدية  ............بفر�ص غرامة تاأخري على ال�سركة املذكورة
لتجاوزها املدة القانونية ل�سداد هذه امل�ستحقات  ،وفقا لالأمر املحلي رقم ، 2004/1
وتقدمت ال�سركة بتاريـخ 2015/3/1م بطلب اإعفائها من �سـداد هـذه الغرامـة ،
حيث اإن اآخر اأجل لل�سداد �سادف يوم ال�سبت املوافق 2015/2/28م  ،الأمر الذي
حال بينها وبني مراجعة البلدية ل�سداد الر�سوم امل�ستحقة .
واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الراأي القانوين .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )2من الأمر املحلي رقم  2004/1ب�ساأن الر�سوم
املحلية بولية �سحار على اأنه  " :حت�سل الر�سوم البلدية املو�سحة فيما يلي :
اأول  :الر�سوم البلدية على الأن�سطة املهنية والتجارية .
 - 90 ..... -1فنادق . "..... - 100.....
ثانيا  :ر�سوم خدمات البلدية على نزلء الفنادق واملطاعم العاملية وال�سياحية
ورواد مراكز فنون الت�سلية " .
كما ن�ست املـادة ( )3منه على اأنه  " :كل من يتخلف عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة
تفر�ص عليه غرامة بواقع (  )%10من املبلغ امل�ستحق حت�سب بعد م�سي �سهر من تاريخ
ال�ستحقاق " .
وحيث اإن مفاد هذين الن�سني  ،اأن امل�سرع قد فر�ص  -مبوجب الأمر املحلي
رقم  2004/1امل�سار اإليه  -ر�سوما لبلدية �سحار على الأن�سطة املهنية والتجارية يف
�سحار  ،ومن بينها الر�سوم املفرو�سة على اأن�سطة الفنادق واخلدمات التي تقدمها
لنزلئها وروادها  ،ومنح املخاطبني باأحكامه مهلة (� )1سهر واحد ل�سداد هذه
الر�سوم حت�سب من تاريخ ال�ستحقاق  ،ورتب على خمالفة هذا اللتزام  -بعد هـذا
امليعـــاد  -وجــوب توقيـع غرامـة ماليـة بواقـــع ( )%10ع�ســــرة فـي املائـــة مــن
املبلغ امل�ستحق .
وحيث اإن الأ�سل العام يف املواعيد الإجرائية اأنه اإذا �سادف اآخر يوم لتخاذ
اإجراء معني عطلة ر�سمية  ،فاإن امليعاد ميتد اإىل اأول يوم عمل بعدها باعتبار اأن
ذلك يعد عذرا قهريا يحول دون اتخاذ الإجراء املطلوب اأو الوفاء باللتزام املقرر .
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وبالتطبيق على ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق اأن �سركة ...................
قد تقدمت ب�سداد هذه الر�سوم يف اآخر يوم لل�سداد  ،والذي �سادف يوم ال�سبت
اإجازة نهاية الأ�سبوع املوافق 2015/2/28م ؛ ومن ثم فاإنه كان يتعذر عمال على
ال�سركة  -واحلال كذلك � -سداد الر�سوم خالل الأجل املحدد قانونا ؛ وذلك لأن
التاأخري خارج عن اإرادتها  ،وعليه  ،فقد تقدمت ال�سركة ب�سداد هذه الر�سوم
يف اليوم التايل لهذه الإجازة ؛ ومن ثم فاإن ال�سركة تكون قد اأوفت بالتزامها
خالل امليعاد املحدد قانونا دون تاأخري  ،الأمر الذي ينتفي يف حقها مناط فر�ص
الغرامة املن�سو�ص عليها يف الأمر املحلي رقم  2004/1امل�سار اإليه .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم جواز حت�سيل الغرامة املن�سو�ص عليها يف
الأمر املحلي رقم  2004/1امل�سار اإليه على ال�سركة املعرو�سة حالتها  ،وذلك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/ 270 /1/22/م) بتاريخ 2016/2/11م
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()8
بتاريخ 2016/3 /2م
 - 1تاأمينات اجتماعية  -اأثر تعيني العمانيني املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ص .
األزم امل�سرع مبوجب قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  91 /72يف حالة تعيني اأحد العمانيني املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت
مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي احلكومة العمانيني بالقطـاع اخلـا�ص بتحويـل ح�سيلـة
ال�سرتاكات التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه اإىل
اجلهة التي اأ�سبح خا�سعـا لها ويعامل بقانونها مع وجـوب �سـم مـدة اخلدمتـني
ما مل يكن قد �سرف للمعني م�ستحقاته عنها  -قا�سرا ذلك  -على املخاطبني
باأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني -
حر�ص امل�سرع على توفري احلماية التاأمينية للعمانيني العاملني يف �سركات
اأو موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص باإحدى دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
اخلا�سعة لنظم التاأمينات الجتماعية يف دول املجل�ص ول يتقا�سون معا�سا تقاعديا
من ال�سلطنة مقررا �سريان اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية يف مواجهتهم -
تطبيق .

 - 2مـدة خدمـة  -مدى جواز �سم مدة اخلدمة ملنت�سـبي وزارة الدفـاع وقـوات
ال�سلطان امل�سلحة اإىل مدة خدمتهم يف القطاع اخلا�ص .
اأفرد امل�سرع تنظيما خا�سا ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة يف
�ساأن اأمورهم التقاعدية  -قرر امل�سرع اعتبار خدمة املنت�سـب الـذي ينتقل من
وزارة الدفاع اإلـى اأي جهة حكومية مت�سلة  -اأثر ذلك  -ينقل ما يقابـل حقوقـه
التقاعدية اإىل اجلهة القائمة على تنفيذ نظام املعا�سات يف اجلهة املنقول اإليها  -ل
ي�سري هذا احلكم بالن�سبة للمنت�سب الذي ينقل اإىل اإحدى جهات القطاع اخلا�ص
 اأ�سا�ص ذلك  -لو اأراد امل�سرع ذلك ملا اأعوزه الن�ص  ،ف�سال عن اأن املـادة ()30- 94 -

من قانون التاأمينات الجتماعية  ،ل جتيز �سم مدد اخلدمة املح�سوبة يف املعا�ص
(ال�سابقة والالحقة) اإل للمخاطبني باأحكام قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة
للموظفني العمانيني  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  .... :بتاريخ ، ......
املوافق  .........ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز �سم مدة
خدمة كل من الفا�سل ، ............ /والفا�سل ، .........../التي ق�سياها يف
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة اإىل مدة خدمتهم احلالية بالقطاع اخلا�ص .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف الآتي :
احلالة الأوىل  :اأن الفا�سل .............. /التحق بالعمل بوزارة الدفاع بتاريخ
1994 /10 /8م  ،وبتاريخ 2004 /5 /1م انتهت خدمته يف وزارة الدفاع بال�ستقالة ،
واأنه بعد التحاقه بالعمل باإحدى من�ساآت القطاع اخلا�ص يف دولة .............
وخ�سوعه لأحكام نظام مد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول
اخلليـج العربيـة العاملـني فـي غيـر دولهـم  ،تقـدم اإىل الهيئة العامة للتاأمينـات
الجتماعية بطلب �سم مدة خدمته ال�سابقة بوزارة الدفاع  ،واأنه على اإثر هذا
الطلب قامت الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية مبخاطبة �سندوق تقاعد وزارة
الدفاع وقد اأفاد هذا الأخري مبوجب كتابه  .................باأنه ل مانع لديه
من �سم مدة خدمة املعرو�سة حالته يف وزارة الدفاع اإىل مدة خدمته احلالية
ح�سب القوانني والنظم املتبعة لدى الهيئة .
وتذكرون اأنه بدرا�سة الهيئة ملو�سوع طلب ال�سم امل�سار اإليه  ،تبني خلو
خطاب �سندوق تقاعد  ..............من اللتزام بتحويل ح�سيلة ا�سرتاكات
املعرو�سة حالته ( املوؤمن عليه)  ،عالوة على عدم وجود ن�ص يجيز هذا ال�سم ،
ويف �سوء ذلك رف�ست الهيئة طلب ال�سم .
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احلالة الثانية  :اأن الفا�سل .........../قد تقدم بطلب ل�سم مدة خدمته ال�سابقة
بوزارة الدفاع اإىل مدة خدمته التي ق�ساها بالعمل لدى القطاع اخلا�ص  ،واأنه
بدرا�سة طلب ال�سم مت الرد على املعرو�سة حالته بتعذر �سم مدة خدمته ال�سابقة
لعدم وجود ن�ص قانوين يجيز حتويل ال�سرتاكات من ال�سندوق اإىل الهيئة .
واإزاء ما تقدم  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز �سم مدة
خدمة املعرو�سة حالتاهما التي ق�سياها يف وزارة الدفاع اإىل مدة خدمتهم احلالية
يف القطاع اخلا�ص  ،وحتويل ا�سرتاكاتهما من �سندوق تقاعد وزارة الدفاع اإىل
الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية  ،يف ظل غياب الن�ص القانوين الذي يجيز
هذا ال�سم .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )30من قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  91 /72تن�ص على اأنه " :يف حالة تعيني اأحد الأ�سخا�ص
املعاملني بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
بالقطاع اخلا�ص  ،وخ�سوعه لأحكام هذا القانون اأو العك�ص يلتزم كل من �سندوق
املعا�سـات واملكافـاآت والهيئـة العامـة للتاأمينـات الجتماعيـة بتحويـل ح�سيلـة
ال�سرتاك التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه اأو ح�سيلة
ح�سة العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة �ساحب
العمل وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل
بقانونها  ،وتطبق يف هذه احلالة اأحكام قانون اجلهة املحولة اإليها احل�سيلة مع
�سم املدتني ال�سابقة والالحقة اإذا مل يكن قد �سرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذي
كان يخ�سع له  ،ويبداأ با�ستقطاع ن�سبة ال�سرتاك من تاريخ تعيينه .
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اأما اإذا كان قد مت �سرف م�ستحقاته فاإنه ي�سرتط ل�سم مدة خدمته ال�سابقة اأن
يقدم طلبا بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تعيينه  ،واأن يقوم برد مكافاأة نهاية
اخلدمة التي �سرفت له. "...
وتن�ص املـادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/87باإن�ساء �سندوق تقاعد
وزارة الدفاع على اأنه " :ين�ســاأ وفقا لهذا املر�سوم �سندوق با�سم �سندوق تقاعد
وزارة الدفاع " .
وتن�ص املـادة ( )1من نظام معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002 /3واملعدلة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2005 /32على اأنه  " :يف تطبيق اأحكام هذا النظام تكون
للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص
معنى اآخر :
ج  -املنت�سب  :ال�سباط والرتب الأخرى من العنا�سر النظامية وغري
النظامية ومن يف حكمهم من املدنيني الذين ي�سغلون وظائف دائمة
بوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة .
.........................................
و  -اجلهات احلكوميــة  :الــوزارات ووحـــدات اجلهـاز الإداري بالدولـة
والهيئات واملوؤ�س�سات العامة .
ز  -القطاع اخلا�ص  :ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة غري احلكومية .
. "..........................................
وتن�ص املـادة ( )17من النظام ذاته على اأن  ":املنت�سب الذي ينقل من الوزارة
اإىل اأي جهة حكومية  ،تعتبـر خدمته مت�سلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية
اإىل اجلهة القائمة على تنفيذ نظام املعا�سات يف اجلهة املنقول اإليها " .
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وتن�ص املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006 /5ب�ساأن تطبيق النظام
املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
العاملني يف غري دولهم على اأنه  - 2 ..." :تطبق اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية
على العمانيني العاملني يف �سركات اأو موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص باإحدى دول
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية اخلا�سعة لنظم التاأمينات الجتماعية يف دول
املجل�ص الذين ل يتقا�سون معا�سا تقاعديا من ال�سلطنة " .
وامل�ستفاد من هذه الن�سو�ص  ،اأن امل�سرع اأن�ساأ �سندوقــا لتقاعد منت�سبي
وزارة الدفاع  ،ثم اأعقبه �سدور قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وهو القانون الذي اأر�سى امل�سرع مبوجب
اأحكامه قواعد نظام تقاعدي متكامل ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة  ،تلك القواعد التي تقوم يف جوهرها على التالزم بني التزامات وحقوق
امل�سرتكني يف هذا النظام واملقابلة بينها من جانب وبني حقوق والتزامات
ال�سندوق من جانب اآخر  ،اإذ قرر امل�سرع التزام املنت�سبني ب�سداد ما يقع على
عاتقهم من م�ساهمات مالية لل�سندوق  ،ويف املقابل قرر لهم حقوقا تقاعدية
تتمثل يف املعا�ص واملكافاأة عند انتهاء خدمتهم لأي �سبب من الأ�سباب يلتزم
ال�سندوق ب�سرفها لهم حال توافر مناط ا�ستحقاق كل منهما  ،كما اعترب امل�سرع
خدمة املنت�سب لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة مت�سلة اإذا ما انتقل اإىل اأي
جهة حكومية  ،على اأن ينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية اإىل اجلهة القائمة على
تنفيذ نظام املعا�سات يف اجلهة املنقول اإليها .
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كما األزم امل�سرع  -مبوجب قانون التاأمينات الجتماعية امل�سار اإليه  -الهيئة
العامةللتاأميناتالجتماعيةيفحالةتعينياأحدالعمانينياملعاملنيبقانونمعا�سات
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ص بتحويل
ح�سيلة ال�سرتاكات التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه
اإىل اجلهة التي اأ�سبح خا�سعا لها ويعامل بقانونها مع وجوب �سم مدة اخلدمتني
ما مل يكن قد �سرف للمعني م�ستحقاته عنها  ،قا�سرا ذلك على املخاطبني باأحكـام
قانون معا�سـات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومة العمانييـن  ،كما اأنه ،
وحر�سا من امل�سرع على توفري احلماية التاأمينية للعمانيني العاملني يف �سركات
اأو موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص باإحدى دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
اخلا�سعة لنظم التاأمينات الجتماعية يف دول املجل�ص ول يتقا�سون معا�سا تقاعديا
من ال�سلطنة  ،فقد قرر امل�سرع �سريان اأحكام قانون التاأمينات الجتماعية يف
مواجهتهم .
وبتطبيق ما تقدم على املعرو�سة حالتاهما  ،وملا كان الثابت اأن املعرو�سة
حالته الأول كان قد التحق باخلدمة بوزارة الدفاع خالل الفتـرة من 1994 /10 /8م
وحتــى 2004 /5 /1م  ،ثم التحــق بالعمــل يف اإحدى من�ساآت القطـاع اخلـا�ص
بدولة  ، .........واأ�سحى خماطبا باأحكام نظام مد احلماية التاأمينية ملواطني
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم  ،واأنه تقدم
بطلب ل�سم مدة خدمته ال�سابقة بوزارة الدفاع اإىل خدمته احلالية بالقطاع
اخلا�ص  ،والطلب ذاته تقدم به املعرو�سة حالته الآخر  ،والذي انتهت خدمته
بوزارة الدفاع والتحق للعمل بالقطاع اخلا�ص  ،وحيث اإن الهيئة قد رف�ست طلب
ال�سم املقدم منهما  ،فاإن م�سلكها يكون متفقا و�سحيح حكم القانون  ،باعتبار اأن
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امل�سرع قد اأفرد تنظيما خا�سا ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
يف �ساأن اأمورهم التقاعدية  ،مقررا اعتبار خدمة املنت�سب الذي ينتقل من
وزارة الدفاع اإىل اأي جهة حكومية مت�سلة  ،وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية
اإىل اجلهة القائمة على تنفيذ نظام املعا�سات يف اجلهة املنقول اإليها  ،دون اأن يقرر
هذا الأمر بالن�سبة للمنت�سب الذي ينقل اإىل اإحدى جهات القطاع اخلا�ص  ،ولو
اأراد امل�سرع ذلك ملا اأعوزه الن�ص  ،ف�سال عن اأن املـادة ( )30من قانون التاأمينات
الجتماعيـة امل�سـار اإليهـا  ،ل جتيز �سم مدد اخلدمة املح�سوبة يف املعـا�ص (ال�سابقـة
والالحـقة) اإل للمخاطبـني باأحكـام قانـون معا�سات ومكافــاآت مــا بعـد اخلدمــة
للموظفني العمانيني .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم جواز �سم مدة خدمة املعرو�سة حالتاهما ،
والتي ق�سياها يف وزارة الدفاع اإىل مدة خدمتهما احلالية يف القطاع اخلا�ص ،
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق  /م و2016/ 369 /15/52/م) بتاريخ 2016/3/2م
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()9
بتاريخ 2016/3/16م
 - 1موظف  -اأثر احلكم عليه يف جرمية غري خملة بال�سرف والأمانة واحلكم عليه
يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة .
ميز امل�سرع بني حالة احلكم على املوظف بال�سجن يف جرمية غري خملة بال�سرف
اأو الأمانة  ،واحلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة  -اأثر املمايزة -
يرتتب على احلالة الأوىل اأن يعترب املوظف موقوفا عن عمله مدة �سجنه  ،ويحرم
من راتبه الإجمايل عن هذه املدة  ،اأما يف احلالة الثانية فاإن امل�سرع قرر اأن الأ�سل
فيها انتهاء خدمة املوظف  -وا�ستثناء من ذلك  -يجوز للوزير املوافقة على اإبقاء
املوظف املحكوم عليه يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة متى راأى اأن ظروف
الواقعة واأ�سباب احلكم ل تتعار�ص مع مقت�سيات الوظيفة وطبيعتها � -سريطة -
اأن يكون احلكم على املوظف لأول مرة  -تطبيق .

 - 2حكم ق�سائي  -اأثر امتناع املحكوم عليـه عن تنفيـذ حكـم نهائـي متعلـق بديـن
اأو مبلغ من املال .
اأجـاز امل�سـرع للمحكمـة فـي �سبيـل اإلـزام املحكـوم عليـه بتنفـيذ التزاماتـه  ،اأن
تاأمر  -بناء على طلب املحكوم له  -بالقب�ص على املحكوم عليه  ،وحب�سه اإذا كان
احلكم نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين اأو مببلغ من املال وامتنع املحكوم عليه عن
تنفيذه  -ي�سقط الأمر ال�سادر بحب�ص املدين وفقا للحالت املن�سو�ص عليها يف
املـادة ( )425من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2002/29تطبيق .
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 - 3موظف  -اأثر انقطاعه عن العمل تنفيذا حلكم مدين بناء على اأمر القا�ضي .
انقطاع املوظف عن عمله ب�ضبب حب�ضه جربا تنفيذا حلكم مدين بناء على اأمر
القا�ضي  ،ولي�س مبوجب حكم ق�ضائي �ضادر ب�ضجنه  ،يناأى به عن نطاق تطبيق
ن�س املـادة ( )102من القانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البالط ال�ضلطاين
ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  - 97/97اأثر ذلك  -ال يعترب املوظف يف مثل هذه
احلالة موقوفا عن عمله  ،وال يحرم من راتبه االإجمايل  ،واإمنا يتم حما�ضبته فقط
عن االأيام التي انقطع فيها عن العمل بعد انتهاء مدة اإجازته االعتيادية  -تطبيق .
فباالإ�ضارة اإىل الكتاب رقم  ..... :بتاريخ  ، .......املوافق  ........ب�ضاأن طلب
اإبداء الراأي القانوين حول مدى جواز حرمان املوظف...................... /
من الراتب خالل مدة احلب�س يف حال متتعه باالإجازة االعتيادية اأم يتم حما�ضبته
فقط عن املدة املنقطع فيها عن العمل بعد االإجازة االعتيادية ؟
وتتلخ�س وقائع املو�ضوع  -ح�ضبما يبني من كتاب معاليكم  -اأن املعرو�ضة
حالته قد خرج يف اإجازة اعتيادية خالل الفرتة من 2015/6/19 - 10م  ،وبا�ضر
العمل بتاريخ 2015/6/24م بعد انتهاء اإجازته االعتيادية باأربعة اأيام .
وتذكرون اأنه بعد التحقيق مع املعرو�ضة حالته حول �ضبب االنقطاع عن
العمل  ،اأفاد باأنه مت حب�ضه جربا لتنفيذ حكم مدين للفرتة من 2015/6/11م وحتى
2015/6/23م .
وت�ضريون اإىل اأن املـادة ( )73من القانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان
البالط ال�ضلطاين تن�س على اأنه  " :ال ي�ضتحق املوظف اإجازة �ضنوية عن املدد
االآتية  :ج  -مدة تنفيذ عقوبة ال�ضجن التي توقع على املوظف "  ،واأن املـادة
( )102من القانون ذاته تن�س على اأنه  " :كل موظف ي�ضجن تنفيذا حلكم ق�ضائي
يف جرمية غري خملة بال�ضرف واالأمانة يعترب موقوفا عن عمله مدة �ضجنه ،
ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة " .
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كما ت�شريون اإىل اأن املـادة ( )153من الالئحة التنفيذية للقانون اخلا�ص
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�شلطاين تن�ص على اأنه  " :ال يوقف املوظف عن
العمل اإال يف االأحوال  ،وطبقا لالإجراءات املبينة فيما يلي  - 2 ... :كل من يحب�ص
تنفيذا حلكم ق�شائي  ،يعترب موقوفا عن عمله  ،ويحرم من راتبه وبدالته عن مدة
حب�شه . " ...
واإذ تطلبون االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اعتبار املوظف موقوفا عن
عمله خالل مدة احلب�ص  -يف اأثناء متتعه باالإجازة االعتيادية  -؛ ومن ثم يحرم
من راتبه  ،اأم اأنه يعترب يف اإجازة اعتيادية  ،ومن ثم يتم حما�شبته فقط عن املدة
املنقطع فيها عن العمل بعد االإجازة االعتيادية ؟
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )102من القانون اخلا�ص بنظام املوظفني
بديـوان البالط ال�شلطاين ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم  97/97تن�ص على اأنـه :
" كل موظف ي�شجن تنفيذا حلكم ق�شائي يف جرمية غري خملة بال�شرف اأو االأمانة
يعترب موقوفا عن عمله مدة �شجنه ويحرم من راتبه االإجمايل عن هذه املدة " .
وتن�ص املـادة ( )129مـن القانـون ذاتـه علـى اأنـه  " :تنتهـي خدمــة املوظــف
العماين باأحد االأ�شباب االآتية :
اأ . ......-
ب . ....... ، ..... ، .....-
ط -احلكم نهائيا بعقوبة يف جناية اأو جرمية خملة بال�شرف اأو االأمانة  ،ومع
ذلك اإذا كان احلكم عليه الأول مرة يجوز للوزير املوافقة على اإبقائه اإذا
راأى من ظروف الواقعة واأ�شباب احلكم اأن ذلك ال يتعار�ص مع مقت�شيات
الوظيفة وطبيعتها. " .....
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وتن�ص املـادة ( )418من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2002/29على اأنه  " :مع عدم الإخالل باأي طريقة من طرق التنفيذ
على اأموال املدين املحكوم عليه  ،على املحكمة اأن تاأمر بناء على طلب املحكوم له
بالقبـ�ص علـى املحكـوم عليه وحب�سـه اإذا كان احلكم نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين
اأو مببلـغ من املـال وامتنـع املحكوم عليه عن تنفيذه رغم ثبوت قدرتـه على الوفـاء
اأو خ�سية هربه من البالد . ".......
وتن�ص املـادة ( )425من القانون ذاته على اأنه  " :تاأمر املحكمة ب�سقوط الأمر
ال�سادر بحب�ص املدين يف الأحوال الآتية :
اأ  -اإذا وافق الدائن كتابة على اإ�سقاط الأمر .
ب  -اإذا دفع الدين املحكوم به عليه اأو اإذا انق�سى لأي �سبب من الأ�سباب
التزامه الذي �سدر اأمر احلب�ص لقت�سائه .
ج  -اإذا قدم كفيال مقتدرا اأو �سمانا قبله املحكوم له .
د  -اإذا ثبت ببينة كافية اإع�سار املدين .
ول مينع اإخالء �سبيل املدين بعد ثبوت اإع�ساره من اإ�سدار الأمر بحب�سه بناء على
طلب الدائن اإذا ثبت للمحكمة اأنه اأ�سبح قادرا على الوفاء مبا األزمه به احلكم " .
ومفاد الن�سو�ص ال�سابقة اأن امل�سرع ميز بني حالتني هما حالة احلكم على
املوظف بال�سجن يف جرمية غري خملة بال�سرف اأو الأمانة  ،والثانية احلكم عليه
يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة  ،ويرتتب على احلالة الأوىل اأن
يعترب املوظف موقوفا عن عمله مدة �سجنه  ،ويحرم من راتبه الإجمايل عن هذه
املدة  ،اأما يف احلالة الثانية فاإن امل�سرع قرر اأن الأ�سل فيها انتهاء خدمة املوظف ،
وا�ستثناء من هذا الأ�سل فاإنه يجوز للوزير املوافقة على اإبقاء املوظف املحكوم
عليه يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة متى راأى اأن ظروف الواقعة واأ�سباب
احلـكم ل تتعـار�ص مـع مقت�سيات الوظيفـة وطبيعتهـا  ،وب�سـرط اأن يكـون احلكـم
على املوظف لأول مرة .
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واأن مناط تطبيق املـادة ( )102امل�سار اإليها هو �سدور حكم ق�سائي ب�سجن
املوظف يف جرمية غري خملة بال�سرف والأمانة .
كما اأن امل�سرع اأجاز للمحكمة يف �سبيل اإلزام املحكوم عليه بتنفيذ التزاماته ،
اأن تاأمر  -بناء على طلب املحكوم له  -بالقب�ص على املحكوم عليه  ،وحب�سه اإذا
كان احلكم نهائيا ومتعلقا بالوفاء بدين اأو مببلغ من املال وامتنع املحكوم عليه عن
تنفيـذه  ،وي�سقـط الأمـر ال�سـادر بحبـ�ص املدين وفقا للحالت املن�سو�ص عليها
يف املـادة ( )425امل�سار اإليها .
وملا كان الثابت من كتاب معاليكم اأن املعرو�سة حالته قد خرج يف اإجازة
اعتيادية خالل الفرتة من 2015/6/19 - 10م  ،وبا�سر العمل بتاريخ 2015/6/24م
بعد انتهاء اإجازته العتيادية باأربعة اأيام  ،واأن �سبب النقطاع كان حلب�سه خالل
الفرتة من 2015/6/23 - 11م جربا تنفيذا حلكم مدين بناء على اأمر القا�سي ،
ولي�ص مبوجب حكم ق�سائي �سادر ب�سجنه  ،وعليه ينح�سر نطاق تطبيق املـادة
( )102امل�سار اإليها على احلالة املاثلة  ،ول يعترب املوظف يف هذه احلالة موقوفا عن
عمله  ،ومن ثم يحرم من راتبه الإجمايل  ،واإمنا يتم حما�سبته فقط عن الأيام التي
انقطع فيها عن العمل بعد انتهاء مدة اإجازته العتيادية .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اعتبار املوظف يف اإجازة اعتيادية يف اأثناء احلب�ص
تنفيذا حلكم مدين  ،ويتم حما�سبته فقط عن الأيام التي انقطع فيها عن العمل بعد
انتهاء الإجازة العتيادية .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/378 /1/22/م) بتاريخ 2016/3/16م
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( ) 10
2016/3/30م
جدول  -جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة -
نطاق �سريانه واأثر �سدوره .
ق�سى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�سريان جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفيـن العمانييـن املدنـيني بالدولـة على كافة املوظفيــن العمانيـني املدنييـن
بالدولـة  ،عـدا �ساغلي بع�ص الوظائـف املحددة على �سبيل احل�سـر  ،عـالوة علـى
نقل املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة املوجودين يف تاريخ �سريانه اإليه وفقا
لل�سوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق به  -قرر املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/78يف مادتيـه اخلام�سـة وال�ساد�سـة حكما يق�سي با�ستمرار العمل
بالنظم الوظيفية املطبقة على املوظفني املخاطبني باأحكام اجلدول املوحد حلني
�سدور قانون اخلدمة املدنية مع ما يتطلبه ذلك من اإلغاء كل ما يخالف املر�سوم
ال�سلطاين وما اأرفق به من مالحق اأو يتعار�ص مع اأحكامها  -موؤدى ذلك  -اإلغاء
كافة الن�سو�ص التي كانت تق�سي باخت�سا�سات جمال�ص اإدارات بع�ص الهيئات
من حتديد املخ�س�سات املالية للروؤ�ساء التنفيذيني  ،لتعار�سه مع �سحيح تطبيق
جدول الرواتب املوحد على النحو الذي تق�سي به املـادة ال�ساد�سة من مر�سوم
اإ�سدار اجلدول املوحد  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن النقل اإىل جدول الدرجات والرواتب املوحد
قد مت مبا�سرة بحكم املـادة الثالثة  ،بحيث ي�سمل كافة املوظفني ممن مت تقرير
رواتبهم وخم�س�ساتهم املالية مبوجب قرارات اإدارية  ،عدا املوظفني الذين يكون
الخت�سـا�ص بتعيينهـم وحتديد خم�س�ساتهم املالية ل�ساحـب اجلاللـة ال�سلطـان
املعظم  -حفظه الله ورعاه  -اأثر ذلك  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .....:بتاريخ  ، .......املوافق ...........
ب�ساأن مدى جواز الأخذ مبقرتح جمل�ص اإدارة الهيئة العامة  .......فيما يتعلق
بالراتب واملزايا املقرتحة للمواطن. ..................... /
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وتتلخ�ص وقائع املو�سوع يف اأن جمل�ص اإدارة الهيئة العامة ............
قد قرر املوافقة على تعيني املواطن  ..................... /يف وظيفة الرئي�ص
التنفيذي للهيئة املذكورة  ،وقد اقرتحت الهيئة على وزارة املالية باأن يكون
الراتب الإجمايل ال�سهري له ( ..... ).....ريال عماين  ،اإ�سافة اإىل تخ�سي�ص
�سيارة له مع منحه خم�س�سات اأ�سحاب ال�سعادة وكالء الوزارات  ،بيد اأن وزارة
املالية اأبدت عدم موافقتها على ذلك ب�سند من القول يف اأنه يتعني التقيد بجدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2013/78اإل اأن الهيئة اأبدت عدم اتفاقها مع ما انتهت اإليه وزارة
املالية من نتيجة على �سند من القول باأن مقت�سيات تنفيذ الأوامر ال�سامية ملولنا
ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه  -بتوحيد رواتب موظفي
القطاع املدين للدولة من اأهدافها ومقا�سدها ح�سول املوظفني من ذات الدرجة
وامل�ستوى الوظيفي على رواتب متماثلة  ،وان�سجاما مع ذلك مت حتديد راتب
الرئي�ص التنفيذي مبا يتنا�سب مع الرواتب احلالية للروؤ�ساء التنفيذيني للهيئات
العامة  ،عالوة على اأن نظام ت�سنيف وترتيب الوظائف مل يتطرق اإىل وظيفة
رئي�ص تنفيذي  ،عالوة على ما �سبـق  ،فاإنـه لـم يتـم ت�سكيـن الروؤ�سـاء التنفيذييـن
للهيئات العامة وفقا جلدول الرواتب املوحد .
واإزاء ما هو حا�سل يف تباين يف مرئيات كل من وزارة املالية  ،والهيئة
العامة لـ ، ............فاإن  ..........ي�ستطلع الراأي القانوين يف مدى قانونية
الأخذ مبقرتح جمل�ص اإدارة الهيئة املذكورة فيما يتعلق بالراتب واملزايا املقرتحة
للمواطن ................. /املعني يف وظيفة الرئي�ص التنفيذي .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/36
باإن�ســاء الهيئـة العامة لتنميــة املوؤ�س�سـات ال�سغرية واملتو�سطة تنـ�ص علـى اأنه :
" تن�ساأ هيئة عامة ت�سمى (الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة)
تتبع وزارة التجارة وال�سناعة " .
وتن�ص املـادة الرابعة من املر�سوم ذاته على اأنه  " :ي�سدر رئي�ص جمل�ص اإدارة
الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ اأحكام النظام املرفق  ،بعـد اعتمادها من جمل�ص اإدارة الهيئة  ،واإلـى اأن
ت�سدر ت�سري على الهيئة القوانني والنظم التي تخ�سع لها وحدات اجلهاز الإداري
للدولـة فيمـا لـم يــرد ب�ساأنـه نـ�ص خـا�ص فـي النظــام املرفـق  ،ومبــا ل يتـعار�ص
مع اأحكامه" .
وتن�ص املـادة ( )4من نظام الهيئة على اأنه " :يتوىل اإدارة الهيئة وتنظيم
�سوؤونهــا جملــ�ص اإدارة  ،تكون لــه كافـة ال�سالحيـات الالزمــة ملمار�سـة الهيئــة
اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها  ،وله ب�سفة خا�سة الآتي .....:
 - 3اعتماد م�سروعات اللوائح املاليـة والإداريـة ولئحة �سـوؤون املوظفـني
بالهيئة  ،بعد موافقة وزارة املاليـة  ،واعتمـاد القرارات الالزمة لتنظيم
العمل باملجل�ص" .
وتن�ص املـادة ( )8من النظام ذاته على اأنه  " :يكون للهيئة رئي�ص تنفيذي
ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�ص" .
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وتن�ص املـادة الثانية من جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني
املدنيني بالدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78على اأنه  " :مع عدم
الإخالل باأحكام املـادة ( )45من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 99/90واملـادة ( )55من قانـون حمكمة الق�سـاء الإداري ال�سـادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم  ، 99/91واملـادة ( )8من قانون الدعاء العـام ال�سـادر باملر�سـوم
ال�سلطانــي رقــم  ، 99/92واملـادة الأولــى مــن املر�سـوم ال�سلطانــي رقــم 2013/33
بـ�ساأن الوظائــف الطبيــة والوظائــف الطبيـة امل�ساعــدة باملوؤ�س�ســات احلكومية
(املدنية والع�سكرية)  ،واملـادة ( )21من القانون امل�سريف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2000/114ي�سري اجلدول املن�سو�ص عليه يف املـادة الأوىل من هذا املر�سوم
على كافة املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،وت�سري على غري العمانيني اأحكام
العقود املربمة معهم" .
وتنـ�ص املـادة الثالثة من املر�سوم ذاته على اأنه  " :ينقـل املوظفـون العمانيـون
املدنيون بالدولة املوجودون يف اخلدمة يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم اإىل
الدرجات املالية املن�سو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه ،
وفقا لل�سوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق" .
وتنـ�ص املـادة اخلام�سـة من املر�سوم ذاته على اأنه " :يوقـف العمـل بكافـة
ال�ستثناءات املن�سو�ص عليها يف النظم الوظيفية املطبقة على املوظفني الذين
ي�سري عليهم جدول الرواتب املوحد امل�سار اإليه حلني �سدور قانون اخلدمة املدنية
املوحد" .
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وتن�ص املـادة ال�ساد�سة من املر�سوم ذاته على اأنه  " :يلغى كل ما يخالف هذا
املر�سوم وامللحقني املرفقني به اأو يتعار�ص مع اأحكامها " .
والبني من مطالعة الن�سو�ص ال�سالفة الذكر اأن املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/36
الذي مت مبوجبه اإن�ساء الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة قد ناط
برئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة اإ�سدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام نظام
الهيئة  ،بعد اعتمادها من جمل�ص اإدارة الهيئة  ،مبا يف ذلك م�سروعات اللوائح
املالية والإدارية ولئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة  ،بعد موافقة وزارة املالية  ،واإىل اأن
ت�سدر هذه اللوائح ت�سري على الهيئة القوانني والنظم التي تخ�سع لها وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،كما عقدت املـادة ( )8من نظام الهيئة الخت�سا�ص ملجل�ص
اإدارتها تعيني الرئي�ص التنفيذي .
كما اأن املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78املذكور قد ق�سى ب�سريان اجلدول
املن�سو�ص عليه يف املـادة الأوىل من هذا املر�سوم على كافة املوظفني العمانيني
املدنيني بالدولة  ،عدا �ساغلي بع�ص الوظائف املحددة على �سبيل احل�سر  ،عالوة
على نقل املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة املوجودين يف تاريخ �سريانه اإليه
وفقا لل�سوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق به  ،كما قرر املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2013/78يف مادتيه اخلام�سة وال�ساد�سة حكما يق�سي با�ستمرار
العمل بالنظم الوظيفية املطبقة على املوظفني املخاطبني باأحكام اجلدول املوحد
حلني �سدور قانون اخلدمة املدنية مع ما يتطلبه ذلك من اإلغاء كل ما يخالف
املر�سوم ال�سلطاين وما اأرفق به من مالحق اأو يتعار�ص مع اأحكامها .
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وبالبناء على ما تقدم  ،وملا كانت الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية
واملتو�سطة تعد  -بال ريب  -اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة يف �سوء ما و�سد
لها من اأهداف  ،وما نيط بها من اخت�سا�سات  ،باعتبارها ا�ستجمعت جميع
مقومات وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،مما يرتتب عليه اعتبار موظفيها
موظفني عامني من املخاطبني باأحكام جدول الدرجات والرواتب املوحد  ،مبن
فيهم الرئي�ص التنفيذي للهيئة � ،سواء مت تعيينه قبل �سريان املر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2013/78ومن ثم نقله للجدول املذكور  ،اأو بعده بتعيينه مبا�سرة على اإحدى
درجات جدول الدرجات والرواتب املوحد يف �سوء ما يتمتع به من خربات ،
واآية ذلك اأن عبارات املادتني الثانية والثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
قد وردت ب�سيغة العموم بحيث ت�سمل كافة املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة ،
عدا ما مت حتديده على �سبيل احل�سر من وظائف غري خماطبة باأحكامه  ،وذلك
اأخذا بالقاعدة امل�ستقر عليها يف هذا ال�ساأن من اأن العام يوؤخذ على عمومه
ما مل ت�سرفه قرينة من العموم اإىل اخل�سو�ص  ،واأن القت�سار يف موطن العد
يفيد احل�سر .
ول ينال من ذلك ما �ساقته الهيئة العامة  ............من م�سوغات لإخراج
الرئي�ص التنفيذي من نطاق اخل�سوع لأحكام اجلدول �سالف البيان  ،من اأن حتديد
راتب الرئي�ص التنفيذي مبا يتنا�سب مع الرواتب احلالية للروؤ�ساء التنفيذيني
للهيئات العامة  ،اإذ اإن ذلك مردود عليه باأن مقت�سيات تطبيق املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/78مـوؤداها �سريانـه على كافة املوظفـني العمانييـن املدنييـن بالدولـة ،
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الأمر الـذي يرتتـب عليـه  -بـال ريـب  -اإلغاء كافة الن�سـو�ص التي كانـت تق�سـي
باخت�سا�سات جمال�ص اإدارات بع�ص الهيئات من حتديد املخ�س�سات املالية للروؤ�ساء
التنفيذيني ؛ لتعار�سه مع �سحيح تطبيق جدول الرواتب املوحد على النحو الذي
تق�سي به املـادة ال�ساد�سة من مر�سوم اإ�سدار اجلدول املوحد ؛ اإذ اإن النقل اإىل
جدول الرواتب املوحد قد مت مبا�سرة بحكم املـادة الثالثة  ،بحيث ي�سمل كافة
املوظفني ممن مت تقرير رواتبهم وخم�س�ساتهم املالية مبوجب قرارات اإدارية ،
عـدا املوظفني الذين يكون الخت�سا�ص بتعيينـهم وحتديد خم�س�ساتهـم املاليــة
ل�ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظـه الله ورعـاه  ، -ول يوؤثر على �سالمة
هذا الراأي عدم ورود وظيفة الرئي�ص التنفيذي �سمن الوظائف املقررة يف نظام
ت�سنيـف وترتيـب الوظائـف  ،باعتبـار اأن م�سميات الوظائف الواردة فـي نظـام
ت�سنيف وترتيب الوظائف مل ترد على �سبيل املثال  ،واأنه يتعني على الهيئة اإعداد
جدول الوظائف بها وفقا لتق�سيماتها الإدارية مبا يتوافق مع طبيعة عمل الهيئة
وهيكلها التنظيمي بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم جواز الأخذ مبقرتح جمل�ص اإدارة الهيئة العامة
لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة املت�سل بتحديد الراتب واملزايا املقرتحة
للمواطن ................. /املعني رئي�سا تنفيذيا للهيئة .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/524/1/22/م) بتاريخ 2016/3/ 30م
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عقد  -العقد �سريعة املتعاقدين  -مقت�سى ذلك .
امل�ستقر عليه قانونا يف اللتزامات التعاقدية اأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال
يجوز نق�سه اأو تعديله اإل مبوافقة الطرفني  ،اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك
القاعدة التي من مقت�ساها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة
تتفق  ،ومبداأ ح�سن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية  -اتفاق طريف العقد
�سراحة وبعبارات وا�سحة  ،ل لب�ص فيها ول غمو�ص على الت�سوية ف�سال عن عدم
فـر�ص غرامــة التاأخيـر والتاأكيـد علـى حتميـل ال�سركة املبلغ اخلـا�ص بالتكاليـف
التي تكبدتها الوزارة نظري خدمات الإ�سراف الإ�سافية خـالل فتـرات التمديـد ،
واأن ال�سركة ردت كتابـة علـى هـذا املقرتح باملوافقـة علـى هذه الت�سوية  -اأثره -
تطبيق قاعدة العقد �سريعة املتعاقدين  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإلــى الكتــب املتبادلــة  ،واملنتهية بكتــاب معاليكم رقم ......... :
بتاريخ  ، ......املوافق  ، .......ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى
اأحقية �سركة  ..........يف املطالبة ب�سرف مبلغ  ،وقدره (....... ).......
ريال عماين  ،وذلك عن الأعمال التح�سريية عن فرتة متديد العقد املربم معها
لإن�ساء  ........ال�سحي بولية  ، ..........وعدم خ�سم مبلغ تكاليف الإ�سراف
الهند�سي عن فرتة التمديد من ، ......وحتى . ......
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وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة .........
قد تعاقدت مع �سركة  ........لإن�ساء مركز  .................ال�سحي بولية
 ............ملدة ( )12اثني ع�سر �سهرا  ،وقد �سرعت ال�سركة يف التنفيذ
بتاريخ 2010/1/9م  ،على اأن يتم ا�ستكمال الأعمال يف 2011/1/8م .اإل اأنه نتيجة
لإخفاقها تقدمت بطلب متديد فرتة التنفيذ حتى 2011/11/8م مقابل تنازلها عن
املطالبة مب�ستحقات الأعمال التح�سريية  ،وحتملها تكاليف الإ�سراف الهند�سي
لفرتة التنفيذ  ،حيث وافقت جلنة املناق�سات غري الطبية على طلب ال�سركة .
وقد تقدمت ال�سركة املذكورة بطلب بتاريخ 2010/10/12م لتمديد تنفيذ
الأعمال من 2011/1/19م  ،وحتى تاريخ 2011/8/9م  ،وجاء قرار اللجنة امل�سار اإليها
باملوافقة على التمديد مبوجب كتابها رقم  ..... :املوؤرخ يف ، ......على اأن تقوم
ال�سركة بتحمل تكاليف الإ�سراف خالل هذه املدة خ�سما من م�ستحقاتها  ،كما
هو وارد يف امللحق رقم ( )1من العقد امل�سار اإليه  .كما تقدمت بطلب اآخر بتاريخ
2011/8/10م  ،لتمديـد تنفيـذ الأعمـال من2011/8/20م  ،وحتـى 2011/11/18م ،
وجاء قـرار اللجنة امل�سار اإليها باملوافقة علـى التمديد مع فر�ص غرامـة تاأخيـر
على ال�سركة  ،قدرها ( ..... )....ريال عمانيا  ،وحتميلها تكاليف خدمات
الإ�سراف خالل هذه املدة مببلغ  ،قدره ( ....... )......ريال عمانيا (خ�سما من
م�ستحقاتها)  ،كما هو وارد يف امللحق رقم ( )2من العقد امل�سار اإليه .
وقد مت ا�ستطالع راأي ال�سركة املذكورة يف هذا ال�ساأن  ،والتي اأبدت موافقتها
على متديد مدة تنفيذ الأعمال  ،واعرت�ست على فر�ص غرامة التاأخري عليها ،
وذلك ثابت مبوجب كتابها رقم ....... :املوؤرخ يف 2012/7/25م  .وبعد تبادل
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اخلطابات بني طريف العقد  ،مت التفاق على الت�سوية التي اقرتحتها املديرية
العامة لل�سوؤون املالية بوزارة  ............مبوجب كتابها رقم  ، ...... :املوؤرخ
يف 2015/10/11م  ،واملت�سمنة عدم ا�ستحقاق �سركة  .....ملبلغ (...... ).....
ريال عمانيا عن الأعمال التح�سريية  ،ف�سال عن عدم فر�ص غرامة التاأخري البالغ
قدرهـا ( .... )......ريــال عمانيــا  ،والتاأكيــد على حتميــــل ال�سركـــة مبلـغ
(  ...... ).....ريال عمانيا اخلا�ص بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة نظري خدمات
الإ�سراف الإ�سافية خالل فرتات التمديد .
وتذكرون اأنه على رغم ما تقدم  ،فاإن ال�سركة املذكورة قد تقدمت بطلب
�سرف مبلغ ( ..... ).....ريال عماين  ،وذلك عن الأعمال التح�سريية عن فرتة
التمديد رغم تنازلها عنه م�سبقا  ،وعدم خ�سم مبلغ تكاليف الإ�سراف الهند�سي
عن فرتة التمديد من 2011/1/9م  ،وحتى 2011/11/8م .
واإزاء ما تقدم  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية مطالبة
�سركة  .....ملبلغ ( ..... )......ريال عماين عن الأعمال التح�سريية  ،واإرجاع
مبلغ ( ...... )......ريال عمانيا نظري تكاليف الإ�سراف الهند�سي عن فرتة
التمديد  ،يف ظل تنازل املقاول عنها وقت طلب التمديد ح�سب الثابت بالأوراق .
وردا على ذلك  ،نفيد  ،باأن القاعدة امل�ستقر عليها قانونا يف اللتزامات التعاقدية
تق�سي باأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإل مبوافقة
الطرفني  ،اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ساها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق  ،ومبداأ ح�سن النية يف
تنفيذ اللتزامات التعاقدية .
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متى كان ما تقدم  ،وكان البني من الأوراق اأن طريف العقد امل�سار اإليه قد
اتفقا �سراحة وبعبارات وا�سحة  ،ل لب�ص فيها ول غمو�ص على الت�سوية املقرتحة
من قبل املديرية العامة لل�سوؤون املالية بوزارة  ، ...............مبوجب كتابها
امل�سار اإليه  ،املت�سمنة عدم ا�ستحقاق �سركة  ..........ملبلغ (.......... )...
ريال عماين عن الأعمال التح�سريية  ،ف�سال عن عدم فر�ص غرامة التاأخري
البالغ قدرها ( ......... ).........ريال عمانيا  ،والتاأكيد على حتميل ال�سركة
مبلغ ( ...... )..........ريال عمانيا  ،اخلا�ص بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة
نظري خدمات الإ�سراف الإ�سافيـة خـالل فتـرات التمديـد  ،وقـد ردت ال�سركـة
املذكورة على هـذا املقرتح باملوافقة على هذه الت�سوية مبوجب كتابها املرفق
بالأوراق .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم اأحقية ال�سركة ملبلغ ( ...... ).....ريال عماين
عن الأعمال التح�سريية  ،وعدم اإرجاع مبلغ تكاليف الإ�سراف الهند�سي عن فرتة
التمديد البالغ قدرها (  ....... )........ريال عمانيا .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/529/1/7/م) بتاريخ 2016 /3/ 31م
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 - 1موظف  -مناط حتديد درجة �سفر �ساغلي الوظائف الطبية والطبية امل�ساعدة
يف حالة خلو الن�ص الوظيفي اخلا�ص من حكم ب�ساأنها .
قرر امل�سرع �سريان قانون اخلدمة املدنية على املوظفني املدنيني باجلهاز الإداري
للدولة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �سوؤون توظيفهم مرا�سيم اأو قوانني اأو عقود
خا�سة  ،وذلك فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني اأو العقود من اأحكام  -خلو
الالئحة التنظيمية ل�ساغلي الوظائف الطبية والطبية امل�ساعدة من حكم خا�ص يف
حتديد درجة �سفر املوظفني العمانيني �ساغلي الوظائف الطبية والطبية امل�ساعدة
الذين تكون حمال اإقامتهم املعتادة حمافظة ظفار اأو حمافظـة م�سنـدم اأو وليــة
م�سيـرة وتكـون مقار عملهـم خارج تلك الأماكن  ،اأو بالعك�ص  -اأثر ذلك � -سريان
اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  -تطبيق .

� - 2سجل � -سجل الأحوال املدنية  -حجية ما يحويه من معلومات وبيانات .
اأحاط امل�سرع مبوجب قانون الأحوال املدنية ال�سجل املدين ب�سمانات تكفل �سالمة
ما دون به من معلومات وبيانات واأ�سبغ على هذا ال�سجل  -مبا يحويه من بيانات
ومعلومات  -حجية  ،مفادها �سحة ما ورد فيه  -اأثر ذلك  -اأوجب امل�سرع على
اجلهات احلكومية وغريها العتماد يف جميع املعامالت التي تق�سي اإثبات عنوان
ال�سخ�ص بالعنوان املقيد فيه  -حمل الإقامة املعتاد للموظف العماين  :حمافظة
ظفار اأو حمافظة م�سندم اأو ولية م�سرية  ،ويكون مقر عمله خارجها اأو الذين
يعملون فيها من غري املقيمني فيها مرده العنوان الدائم الثابت يف البطاقة
ال�سخ�سية باعتبار اأنها املعول عليها قانونا يف ذلك  -تطبيق .
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فبالإ�سارة اإىل الكتـاب رقــم  ... :بتاريخ  ، .......املوافق  ............ب�ساأن
طلب الإفادة بالراأي القـانوين حـول مدى �سريان اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتحديد درجة �سفر املوظفني العمانيني �ساغلي الوظائف
الطبية والطبية امل�ساعدة الذين تكون حمال اإقامتهم املعتادة حمافظة ظفار
اأو حمافظـة م�سنـدم اأو وليـة م�سرية ويكون مقار عملهـم خـارج تـلك الأماكـن ،
اأو بالعك�ص عند تطبيق املـادة ( )83من الالئحة التنظيمية ل�ساغلي تلك الوظائف ،
وكيفية تطبيقها  ،ومـدى �سحــة العتــداد بالبيـان الثابت بالبطاقـة ال�سخ�سيــة ،
اأو البيان ال�سادر به اإفادة تخالف ذلك .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن الفا�سل ....../
ي�سغل وظيفة طبيب اخت�سا�سي اأول مب�ست�سفى النه�سة مبحافظة م�سقط  ،تقدم
بتاريخ  ، ........بطلب ل�سرف التعوي�ص النقدي عن تذاكر ال�سفر له ولزوجته
ولأبنائه اخلم�سة من (م�سقط � /ساللة  /م�سقط )  ،وذلك يف �سوء ن�ص املـادة ()83
من الالئحة التنظيمية امل�سار اإليها .
وتذكرون اأنه من مواليد حمافظة ظفار ح�سبما هو مبني يف الأوراق  ،واأنه
قام باإح�سار اإفادة ت�سري اإىل اأنه من اأبناء حمافظة ظفار .
وت�سريون اأنه بتطبيق ن�ص املادتني ( )83 ، 85من الالئحة امل�سار اإليها قد ثارت
بع�ص الإ�سكاليات واللب�ص والغمو�ص فيهما .
واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )1من قانون الأحوال املدنية ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/66تن�ص على اأنه :
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"يق�سد يف تطبيق اأحكام هذا القانون بالكلمات وامل�سطلحات التالية املعنى املبني
قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :
..................
ال�سجل املدين  :ال�سجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال املدنية .
الواقعـــــــــــة  :كل حادثة اأحوال مدنية  ،من ميالد وزواج وطالق وجن�سية
واإقامة  ،ووفاة وما تتفرع عنها .
البطاقــــــــــة  :البطاقة ال�سخ�سية للعمانيني وبطاقة الإقامة لالأجانب " .
وتن�ص املـادة ( )2من ذات القانون على اأنه  " :تن�ساأ اإدارة عامة ب�سرطة عمان
ال�سلطانية ت�سمى " الإدارة العامة لالأحوال املدنية" وتخت�ص مبا ياأتي :
 - 1قيد واقعات الأحوال املدنية للمواطنني يف ال�سجل املدين واإ�سدار البطاقة
ال�سخ�سية وال�سهادات املتعلقة بالواقعة .
. "............... ............. ............. - 2
وتن�ص املـادة ( )4من القانون ذاته على اأنه  " :ين�ساأ نظام لل�سجل املدين تقيد
فيه واقعات الأحوال املدنية للعمانيني داخل ال�سلطنة وخارجها  ،وكذلك الأجانب
املقيمني بها وفقا لأحكام هذا القانون .
ويكون قيد الأ�سخا�ص يف ال�سجل املدين باأ�سمائهم  ،وجن�سياتهم  ،وعناوينهم  ،ويعطى
لكل �سخ�ص مقيد يف ال�سجل رقم ثابت ي�سمى "الرقم املدين" . "..............
وتن�ص املـادة ( )6من القانون ذاته على اأنه  " :يجــب العتــداد يف جميــع
املعامـالت الـتي تقت�سـي اإثبـات عنـوان ال�سخــ�ص بالعنوان املقيـد فـي ال�سجـل
املدين. "...............
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وتن�ص املـادة (  ) 43من القانون ذاته على اأنه  " :تعترب البطاقة دليال على
�سحة البيانات الواردة بها  ،ول يجوز للجهات احلكومية اأو غريها المتناع عن
اعتمادها يف اإثبات �سخ�سية �ساحبها " .
وتن�ص املـادة ( )52من القانون ذاته على اأنه  ":تعترب ال�سجالت مبا حتويه
من البيانات واملعلومات وال�سور الر�سمية امل�ستخرجة منها حجة ب�سحتها ما مل
يثبت عك�سها اأو بطالنها اأو تزويرها بحكم  ،ويجب على اجلهات احلكومية وغريها
العتماد يف م�سائل الأحوال املدنية على البيانات املقيدة يف هذه ال�سجالت" .
وتن�ص املـادة ( )1من قانون اخلدمـة املدنيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـم
 2004/120على اأنه  " :ت�سري اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني باجلهاز
الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �سوؤون توظفهم مرا�سيم اأو قوانني
اأو عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني اأو العقود من اأحكام " .
وتن�ص املـادة ( )2من الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي الوظائف
الطبيـة والوظائـف الطبــية امل�ساعــدة باملوؤ�س�سات الطبيــة احلكوميــة (املدنيــة
والع�سكرية ) ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16على اأنه  " :ت�سري اأحكام هذه
الالئحة على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات
الطبية احلكوميـة (املدنية والع�سكرية)  ،فيمـا عـدا املوظفـني الذيـن تنظـم �سـوؤون
توظفهم عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه العقود من اأحكام .
وفيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة اأو العقود املن�سو�ص عليها
يف الفقرة ال�سابقة  ،ت�سري على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة اأحكام القوانني املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة " .
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وتن�ص املـادة ( )83من الالئحة ذاتها على اأنه  " :ي�ستحق املوظف العماين
الذي يكون حمل اإقامته املعتاد حمافظة ظفار اأو حمافظة م�سندم اأو ولية
م�سرية  ،ويكون مقر عمله خارجها اأو الذين يعملون فيها من غري املقيمني
فيها  ،تذاكر �سفر جوا بالدرجة املقررة لوظيفته وفقا حلكم املـادة ( )85من هذه
الالئحة  ،ت�سرف له ولزوجه اأو زوجاته واأبنائه الذين ل تتجاوز اأعمارهم ()21
اإحدى وع�سرين �سنة  ،يف احلالت الآتية :
. .................................. - 1
 - 2عند القيام بالإجازة العتيادية ذهابا واإيابا ملرة واحدة يف ال�سنة " .
ومفاد ما تقدم � ،سريان قانون اخلدمة املدنية على املوظفني املدنيني باجلهاز
الإداري للدولة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �سوؤون توظيفهم مرا�سيم اأو قوانني
اأو عقود خا�سة  ،وذلك فيما ن�ست عليه هذه املرا�سيم اأو القوانني اأو العقود من
اأحكام .
واأن امل�سرع ناط بالإدارة العامة لالأحوال املدنية ب�سرطة عمان ال�سلطانية
مبوجب قانون الأحوال املدنية الخت�سا�ص بقيد كل واقعة اأحوال مدنية من ميالد
وزواج وطالق وجن�سية واإقامة ووفاة وما تتفرع عنها يف ال�سجل املدين بالإ�سافة
اإىل اإ�سدار البطاقة ال�سخ�سية واإ�سدار ال�سهادات املتعلقة بالواقعة .
ويف �سوء ما اأحيط به ال�سجل املدين من �سمانات تكفل �سالمة ما دون به
من معلومات وبيانات فقد اأ�سبغ امل�سرع على هذا ال�سجل  -مبا يحويه من بيانات
ومعلومات  -حجية  ،مفادها �سحة ما ورد فيه  ،وبناء على تلك احلجية فقد
اأوجب امل�سرع على اجلهات احلكومية وغريها العتماد يف جميع املعامالت التي
تق�سي اإثبات عنوان ال�سخ�ص بالعنوان املقيد فيه  ،واأنه يف �سوء ن�ص املـادة ()83
من الالئحة امل�سار اإليها ي�ستحق املوظف العماين الذي يكون حمل اإقامته املعتاد
حمافظة ظفار اأو حمافظة م�سندم اأو ولية م�سرية  ،ويكون مقر عمله خارجها
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اأو الذين يعملون فيها من غري املقيمني فيها تذاكر �سفر جوا بالدرجة املقررة
لوظيفته  ،كما ت�سرف له ولزوجه اأو زوجاته واأبنائه الذين ل تتجاوز اأعمارهم
( )21اإحدى وع�سرين �سنة .
وبتطبيق ما تقدم  -وكان الثابت من الأوراق  -اأن املذكور ي�سغل وظيفة طبيب
اخت�سا�سي اأول مب�ست�سفى النه�سة مبحافظة م�سقط  ،واأنه بتاريخ 2015/7/25م
تقدم بطلب �سرف التعوي�ص النقدي عن تذاكر ال�سفر من (م�سقط � /ساللة  /م�سقط)
له ولزوجته وخلم�سة من اأبنائه .
وملا كان الثابت يف البطاقة ال�سخ�سية  -وهي املعول عليها عند حتديد العنوان
الدائم وفقا لأحكام قانون الأحوال املدنية  -اأن العنوان الدائم للمذكور هو (اخلو�ص/
ال�سيب) ؛ ومن ثم فال يتوافر يف حالته مناط �سرف تذاكر ال�سفر  ،وهو اأن يكون
حمل اإقامة املوظف املعتادة حمافظة ظفار اأو حمافظة م�سندم اأو ولية م�سرية ،
وعليه  ،فال ي�ستحق املذكور تذاكر �سفر له ولزوجته واأبنائه .
ول ينال مما تقدم  ،وجود اإفادة من مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار ت�سري
اإىل اأن املذكور من اأبناء حمافظة ظفار  ،اإذ اإن ذلك ل ين�سرف لغري اإثبات واقعة
حمل ميالد املعرو�سة حالته دون اأن تثبت باأي حال من الأحوال حمل اإقامته
الدائمة واملثبت يف بطاقته ال�سخ�سية  ،وهي امل�ستند املعول عليه قانونا يف اإثبات
هذا البيان .
وحيث اإن الراأي قد انتهى اإىل عدم اأحقية املعرو�سة حالته لتذاكر ال�سفر ؛
ومن ثم فلم تعد هنالك جدوى من بحث م�ساألة اللب�ص الذي �ساب تطبيق ن�ص
املـادة ( )83واملتعلقة ب�ساأن حتديد درجة ال�سفر .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم اأحقية املذكور للتعوي�ص النقدي يف �سرف
تذاكر ال�سفر له ولزوجته واأبنائه  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/526/1/7/م) بتاريخ 2016/3/ 31م
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( ) 13
2016/4/7م
عقد  -مناط اأحقية ال�سركة يف التعوي�ص عن زيادة اأجور العمال العمانيني .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء يف اللتزامات التعاقدية تق�سي باأن العقد
�سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإل مبوافقة الطرفني  ،اأو لالأ�سباب
التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ساها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا
ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية  -التقاء اإرادة طريف
العقدين �سراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية اأي زيادة قد تطراأ على �سلم
الأجور والعالوات  -اأثره  -اأحقية ال�سركة يف �سرف مقدار تلك الزيادة خالل مدة
العمل بالقرار اخلا�ص بتحديد احلد الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع
اخلا�ص  -اأ�سا�ص ذلك  -قاعدة العقد �سريعة املتعاقدين  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  .... :املوؤرخ يف  ، ....املوافق  ........ب�ساأن
طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية �سركة  ............يف التعوي�ص
عن زيادة اأجور العمال العمانيني املرتتبة على �سدور قرار وزير القوى العاملة رقم
 2011/77ب�ساأن حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص .
وتتخل�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة .............
قد اأبرمت عقودا خا�سة بخدمات التغذية وخدمات الغ�سيل ومكافحة احل�سرات ،
مع �سركة  ..................يف الفرتة من 2008/3/1م اإىل 2011/2/28م  ،وقد
مددت تلك الفرتة مبوجب ملحق تعديل اتفاقية رقم ( )3لفرتة ( )3ثالثة اأ�سهر
اعتبارا من 2011/3/1م  ،وحتى 2011/5/31م .
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وتذكرون اأن ال�سركة امل�سار اإليها قد تقدمت بطلبات لتعوي�سها عن الزيادة
يف اأجور العاملني من العمانيني لديها  ،ا�ستنادا اإىل �سدور قرار وزير القوى
العاملة رقم  2011/77امل�سار اإليه  ،من ( )140مائة واأربعني ريال عمانيا اإىل ()200
مائتي ريال عماين .
واإزاء ذلك  ،ت�ستطلعون الراأي القانوين .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء يف اللتزامات
التعاقدية تق�سي باأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإل
مبوافقة الطرفني  ،اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ساها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق يف تنفيذ
اللتزامات التعاقدية .
وتن�ص املـادة ( )50من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على اأنه " :ي�سع جمل�ص الوزراء احلد الأدنى لالأجور  ،وفقا ملا تقت�سيه الظروف
القت�سادية  ،وله اأن ي�سع حدا اأدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�ساغلني
لوظائف اأو مهن تقت�سي ظروف اأو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
وي�سدر باحلد الأدنى لالأجور قرار من الوزير" .
وحيث اإنه بتاريخ 2011/2/15م وافق جمل�ص الوزراء املوقر على رفع احلد
الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م �سدر
قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ساأن حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني
العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املـادة الأوىل منه على اأنه " :يكون احلد
الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي ريال عماين
�سهريا  ،موزعة على النحو الآتي. "...
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ونـ�ص يف املـادة الثانيـة منه علـى اأنـه " :على اأ�سحاب الأعمال رفـع الأجـر
الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل
مبقدار العالوات امل�ستحقة للموجودين منهم على راأ�ص العمل قبل �سدوره" .
وين�ص يف املـادة اخلام�سة منه على اأن " :ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،
ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�ص 2011م" .
ويت�سح من البند رقم ( )7من تعليمات املتناق�سني للمناق�سة التي تقدمت
لها ال�سركة اخلا�سة باتفاقيات خدمات التغذية وخدمات الغ�سيل ومكافحة
احل�سرات مل�ست�سفى  ..........باأن يت�سمن العطاء ما يفيد تعوي�ص ال�سركة عن
الرتفاع يف تكاليف الأدوات والعمال التي قد حتدث بعد تقدمي العطاء وخالل
فرتة العقد ، .......واأن وزارة  ...........مل تعلق اأو ترف�ص هذا البند  ،كما
اأن البند ذاته ين�ص على اأن هذه املناق�سة تخ�سع ل�سروط العقد النموذجي املوحد
لإن�ساء املباين والأعمال املدنية ب�سلطنة عمان (الطبعة الرابعة) ال�سادرة يف
�سبتمرب 1999م .
وتن�ص املـادة ( )70من العقــد املوحــد لإن�ســـاء املبانـــي والأعمـــال املدنيــة
(الطبعـة الرابعـة) �سبتمرب 1999م على اأنه :
"جترى التعديالت يف اأ�سعار اليد العاملة واملواد :
اإذا ح�سلت تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية والعالوات اخلا�سة بالعمال
واملوظفني الذين تتاأثر رواتبهم مبا�سرة باأي ت�سريعات جديدة ت�سن يف �سلطنة
عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،ومما تكون منطبقة على العقد  ،ويف هذه
احلالة يتوجب على املقاول تزويد املهند�ص بتفا�سيل كافية تتعلق بالتغيريات التي
طراأت على اآخر �سلم للرواتب والعالوات التي دفعت  ،وذلك قبل اأن تدفع اأي من
هذه التغيريات اأو حت�سم منه .
."...... - 2
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وحيث اإنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق اأن ال�سركة امل�سار
اإليها قامت برفع رواتب املوظفني العمانيني العاملني يف ال�سركة امل�سار اإليها -
وذلك تنفيذا لقرار وزير القوى العاملة امل�سار اإليه  -ملا كان ذلك  ،وكانت القاعدة
امل�ستقر عليها اأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،وكانت اإرادة طريف العقدين امل�سار
اإليهما قد التقتا �سراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية اأي زيادة قد تطراأ على
�سلم الأجور والعالوات ؛ ومن ثم فاإنه يحق لل�سركة امل�سار اإليها  -واحلال كذلك � -سرف
مقدار تلك الزيادة خالل مدة العمل بالقرار من 2011/3/1م  ،وحتى 2011/5/31م -
املدة التي بداأ فيها العمل بالقرار امل�سار اإليه  -وبناء عليه  ،فال يوجد ثمة مانع
قانوين من تعديل قيمة العقود امل�سار اإليها مبقدار الزيادة يف اأجور موظفي
ال�سركة امل�سار اإليها الذين تاأثرت رواتبهم نتيجة �سدور قرار وزير القوى العاملة
رقم . 2011/77
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأحقية �سركة  ، .....يف التعوي�ص عن زيادة اأجور
العاملني العمانيني يف القطاع اخلا�ص عن فرتة التمديد  ،وذلك على النحو املبني
بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/575/1/7/م) بتاريخ 2016/4/ 7م
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( ) 14
بتاريخ 2016/4/7م
 - 1وزارة ال�سوؤون القانونية  -مناط اإعادة النظر يف راأي اأبدته .
امل�ستقر عليه  -وعلـى مـا جـرى به اإفـتاء وزارة ال�سـوؤون القانونيـة  -اأنه ل يجوز
قانونـا طلـب اإعـادة النظـر فـي اأي فتــوى اأو راأي اأبدتــه الـــوزارة بالتطبيــق
لأحكـام القوانـني واللوائـح النافذة ا�ستنادا اإىل حجـج مغايـرة ملا قام عليه راأي
الـوزارة من اأ�سبــاب  ،واأن اجلـدل حـول �سحـة مـا انتهـت اإليه وزارة ال�سـوؤون
القانونيــة ل يكـون جائزا اأو مقبول اإل اإذا ا�ستنــد علـى وقائـع مغايـرة جـدت
اأو ا�ستبانـت لـم تكن حتـت ب�سر وزارة ال�سوؤون القانونية عند اإبداء ذلك الـراأي ،
اأو كان من �ساأنها لو اأنها عر�ست عليها  ،اأن تغري منه  -تطبيق .

 - 2عقد  -وجوب تنفيذ العقد وفقا لأحكامه وبح�سن نية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء  -ب�ساأن اللتزامات التعاقدية  -تق�سي باأن العقد
�سريعة املتعاقدين  ،فـال يجوز نق�سـه اأو تعديله اإل مبوافقـة الطرفني  ،اأو لالأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�سى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه ،
وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهيـة بالكتاب رقـم  ... :بتاريخ ، .......
املوافق  .....ب�ساأن طلب اإعادة النظر يف فتوى وزارة ال�ســوؤون القانونيــة حول
مطالبـات  .........لقاء اأتعاب الت�سميم مل�سروع مبنى  ......مبيناء . .......
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وتخل�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة ...........
كانت قد اأ�سندت التفاقية اخلا�سة بالت�سميم والإ�سراف على م�سروع اإن�ساء مبنى
 .....مبيناء  .....اإىل ال�ست�ساري ( )......مبوجب خطاب الإ�سناد ال�سادر من
جلنة املناق�سات الداخلية بتاريخ 2003/1/22م  ،والتي ق�ست باحت�ساب اأتعاب
ال�ست�سـاري لأعمــال الت�سميـم واإعداد امل�ستـندات على اأ�سـا�ص ن�سبـة ()%1.75
من قيمـة العطـاء املقبـول لتنفيــذ اأعمــال امل�ســروع كامــال اأو بن�سبــة ()%1.75
من مبلغ التكلفة التقديرية املقدم من ال�ست�ساري  ،والبالغ قدره (....... ) ......
ريال عماين  ،اأيهما اأقل  ،ومبدة (� )2سهرين لأعمال الت�سميم واإعـداد امل�ستنـدات ،
بالإ�سافـة اإىل خدمات الإ�سراف على اأ�سا�ص ن�سبـة ( )%3.25مـن قيمــة العطـاء
املقبول لتنفيذ اأعمال امل�سروع الفعلية يف حالـة جتزئة امل�سروع اإىل مراحل  ،اأما
يف حالــة عـدم جتزئة امل�سروع اإىل مراحل فتكون الن�سبة على اأ�سا�ص ()%3.25
من قيمة العطاء املقبول لتنفيذ اأعمال امل�سروع  ،اأو بن�سبة ( )%3.25من مبلغ
التكلفة التقديرية املقدم من ال�ست�ساري  ،والبالغ قدره ( .... )...ريال عماين ،
اأيهما اأقل  ،ومبدة اإ�سراف قدرها ( )12اثنا ع�سر �سهرا .
وتذكرون معاليكم اأن الوزارة قد اأ�سندت امل�سروع اإىل اأحد املقاولني بدون
الطابق الأول  ،نظرا لعدم توفر العتماد املايل  ،ويف اأثناء تنفيذ امل�سروع مت
تعزيز موازنة امل�سروع من قبل وزارة  ، ..............ثم مت اإ�سدار ( )5خم�سة
اأوامر تغيريية للمقاول  ،وعليه مت اإ�سدار (� )7سبعة مالحق على التفاقية اخلا�سة
باخلدمات ال�ست�سارية للت�سميم والإ�سراف ل�سالح . ............
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وحيث اإن ال�ست�ساري كان قد تقدم بعدة مطالبات مالية تتعلق باأتعابه لقاء
خدمات الت�سميم والإ�سراف على امل�سروع  ،واأبدت وزارة .................
مبوجب خطابها املوؤرخ يف 2012/5/2م موافقتها وقبولها ملطالبه املتعلقة بخدمات
الإ�سراف  ،واأبدت رف�سها وعدم قبولها ملطالب ال�ست�ساري باأتعابه لقاء خدمات
ت�ساميم الأعمال الأ�سا�سية وخدمات الت�ساميم الإ�سافية خالل الأوامر التغيريية ،
التي تتمثل على النحو الآتي :
اأول  :املطالبة مببلغ ( ....... ).....ريال عمانيا  ،و .........بي�سة الذي
ميثل الفرق بني اأتعابه لقاء الت�ساميم الأ�سا�سية  ،وهو مبلغ ()...
 ....ريال عمانيا  ،و .......بي�سة بواقع ( )%1.75من قيمة العطاء
املقبول  ،وبني مبلغ الأتعاب املحت�سب من قبل وزارة  .......والبالغ
( ..... )......ريال عمانيا بواقع ( )%1.75من مبلغ التكلفة التقديرية
للم�سروع .
ثانيا  :املطالبة مببلغ ( ... )......ريال عمانيا  ....... ،بي�سة الذي هو عبارة
عن اأتعابه لقاء خدمات الت�ساميم الإ�سافية خالل الأوامر التغيريية
بواقع ( )%2.5من اإجمايل قيمة الأوامر التغيريية البالغ جمموعها
( ..... ).......ريال عمانيا .
اإل اأن الوزارة قامت باحت�ساب مبالغ الت�سميم على اأ�سا�ص ( )%1.75من مبلغ
التكلفة التقديرية املقدم من ال�ست�ساري  ،والبالغ قدره ( ..... ).....ريال عماين ،
حيث اإنها اأقل من العطاء املقبول  ،والبالـغ قدره ( ..... )......ريـال عمـاين ،
بالإ�سافـة اإىل قيـام الـوزارة باحت�سـاب مبالـغ الإ�سـراف علـى اأ�سـا�ص ()%3.25
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من قيمة العطاء املقبول  ،والبالغ قدره ( ..... )......ريال عماين لتنفيذ اأعمال
امل�سروع الفعلية  ،وذلك لتجزئة امل�سروع اإىل مراحل .
واإزاء ذلك  ،تطلبون الإفادة بالراأي حول املو�سوع .
نفيد باأنه من امل�ستقر عليه  -وعلى ما جرى به اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية  -اأنه
ل يجوز قانونا طلب اإعادة النظر يف اأي فتوى اأو راأي اأبدته الوزارة بالتطبيق
لأحكـام القوانني واللوائـح النافـذة ا�ستنادا اإىل حجـج مغايـرة ملـا قـام عليـه راأي
الـــوزارة من اأ�سبـاب  ،واأن اجلــدل حـول �سحـة مـا انتهـت اإليه وزارة ال�ســوؤون
القانونيــة ل يكــون جائــزا اأو مقبول اإل اإذا ا�ستند على وقائع مغايــرة جــدت
اأو ا�ستبانـت لـم تكـن حتـت ب�سر وزارة ال�سوؤون القانونيـة عند اإبداء ذلك الـراأي ،
اأو كان من �ساأنها لو اأنها عر�ست عليها  ،اأن تغري منه .
وحيث اإن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء  -ب�ساأن اللتزامات التعاقدية -
تق�سي بـاأن العقـد �سريعــة املتعاقديـن  ،فال يجوز نق�ســه اأو تعديلــه اإل مبوافقــة
الطرفني  ،اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ساها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف
تنفيذ اللتزامات التعاقدية .
وحيث اإن البند ( )2من �سيغة التفاقية املوحدة للخدمات ال�ست�سارية لأعمال
املباين والهند�سة املدنية  -وهو العقد ذاته املربم بني وزارة  ، ......و - .....ين�ص
على اأن  ":تعترب الوثائق املدرجة فيمـا يلـي جـزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقيـة ،
وتف�سر على هذا الأ�سا�ص " .
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وحيث اإن البند ( )4 - 7من �سروط العقد املوحد ين�ص على اأن  " :اأتعاب لقاء
خدمات معدلة يف اأثناء مرحلة الت�سميم حيث ي�ستوجب الأمر تقدمي خدمات
ت�سميم اإ�سافية  ،ب�سبب تغييـرات يف "متطلبات ال�ستعمال" �سمـن نطاق العمـل ،
وتكــون مطلوبـة خطيا من قبل �ساحب العمل بعد الإكمال واملوافقـة اخلطيـة
من قبله على املرحلة (ج) الت�سميم التمهيدي  ،وكما هـو م�سمن يف امللحق (اأ)
"خمطــط العمـل" لهذه ال�سروط املوحدة  ،فاإنــه يحـق للمهنــد�ص ال�ست�ساري
اأن يتلقى من �ساحب العمل كاأتعاب اإ�سافية اإما :
اأ  -ن�سبة مئوية من الأتعاب املقدرة كن�سبة مئوية وفقا ملا هو حمدد يف امللحق
(ب) ل�سيغة التفاقية  ،املـادة ( " 1 - 7اأ ")  ،تتنا�سب مع قيمة التعديالت .
ب  -اأو مبلغا مقطوعا يجري التفاق ب�سدده بني الطرفني يف كل حالة تبعا
لتقدير �ساعات العمل  ،والنفقات الالزمة بالن�سب املحددة يف امللحق (ج)
ل�سيغة التفاقية .
على اأن يتم التفاق على اأ�س�ص هذه الأتعاب الإ�سافية خطيا بني �ساحب العمل ،
واملهند�ص ال�ست�ساري قبل البدء باخلدمات الإ�سافية .
ويغطي اأي من الأتعاب الواردة اأعاله كل ت�سميم جديد بالكامل  ،اأو تعديل
لت�سميـم �سابق اإكماله  ،وكل ا�ستق�ساء اأو تغيري  ،اأو اإعادة عمل اأي موا�سفات
اأو خمططات اأو تقديرات كلفة  ،وكافة الوثائق الأخرى املعدة كليا اأو جزئيا من
قبل املهند�ص ال�ست�ساري" .
وين�ص البند ( )8من امللحق (ب) ل�سيغة التفاقية على اأن تكون  " :اأتعاب
تعديالت خدمات الت�ساميم الإ�سافية بواقع ( )%2.5من الن�سبة املئوية لالأتعاب" .
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وين�ص امللحق (ج) ل�سيغة التفاقية على اأن اأتعاب ال�ست�ساري للخدمات
الإ�سافية  ،هي كالآتي :
* مدير � /سريك  35/ - :يف ال�ساعة .
* مهند�ص معماري رئي�سي  /مهند�ص رئي�سي  /م�ساح كميات رئي�سي :
 20/يف ال�ساعة .* مهنــد�ص معماري موؤهـل  /مهند�ص موؤهل  /م�ساح كميات موؤهل :
 12/يف ال�ساعة .* م�ساعد  10/ - :يف ال�ساعة .
وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن اإرادة الطرفني يف التعاقد امل�سار اإليه قد اتفقتا
على احت�ساب مقابل اخلدمات املعدلة يف اأثناء مرحلة الت�سميم باإحدى الو�سيلتني
الآتيتني :
 - 1بواقع ن�سبة مئوية مقدارها (  )% 2.5من الن�سبة املئوية لالأتعاب .
 - 2اأو يتلقى مبلغا مقطوعا يتم التفاق عليه مع الأخذ يف العتبار الن�سب
امل�سار اإليها يف امللحق (ج) من �سيغة التفاقية .
وملا كان الثابت اأن وزارة  .......قد قامت بالتعاقد مع ال�ست�ساري ().....
للت�سميم والإ�سراف على م�سروع اإن�ساء مبنى  ........مبيناء  ، ........وذلك
مبوجب خطاب الإ�سناد ال�سادر من جلنة املناق�سات الداخلية بتاريخ 2003/1/22م .
وحيث قامت وزارة  ...............بالتن�سيق مع ال�ست�ساري حول كيفية
تخفيـ�ص نطـاق اأعمـال امل�سـروع ليتنا�سب مع مبلغ ميزانية امل�سروع  ،وقام
ال�ست�ساري بتخفي�ص تكلفة امل�سروع مبوجب خطابه بتاريخ 2004/8/18م ،
وطلب فيه احت�ساب اأتعابـه طبقـا لل�سعـر املذكـور يف العقــد املبـرم بيـنه ،
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وبيـن الـوزارة فـي امللحق (ج) ل�سيغة التفاقية املوحدة (م�ستند  )2 - 1بواقع
( ..... )....ريال عمانيا يف ال�ساعة ملدير � /سريك  ،وبواقع ( .... ).....ريال
عمانيا يف ال�ساعة ملهند�ص معماري رئي�سي  /م�ساح كميات رئي�سي  ،وبواقع
( .... ).....ريـال عمانيـا فـي ال�ساعـة ملهند�ص معمـاري موؤهـل  /مهنــد�ص
موؤهـل  /م�ســاح كميــات موؤهـل  ،وبواقــــع ( ...... ).....ريــالت عمانيـة
يف ال�ساعة مل�ساعد  -وهو ما مل يكن حتت ب�سر وزارة ال�سوؤون القانونية من
قبل  -وهو ما مل ترف�سه كذلك وزارة  ..............بح�سب الثابت من الأوراق
الأمر الذي يعد موافقة �سمنية منها على ذلك  ،وهو ما يفيد اتفاق اإرادة الطرفني
على احت�ساب مقابل اأتعاب الت�ساميم الإ�سافية وفقا للبديل املن�سو�ص عليه يف
الفقرة (ب) من البند ( )4 - 7من العقد املربم بينهم  ،اأي بواقع مبلغ مقطوع على
النحو امل�سار اإليه فيه .
ومن ثم  ،يحق  ..........احت�ساب اأتعابه وفقا للعقد املربم بينه  ،وبني وزارة
 ................ح�سب ما مت ذكره يف امللحق (ج) ل�سيغة التفاقية املوحدة
(م�ستند  )2 - 1بواقع ( .... ).....ريال عمانيا يف ال�ساعة ملدير � /سريك  ،وبواقع
( ...... ).....ريال عمانيا يف ال�ساعة ملهند�ص معماري رئي�سي  /م�ساح كميات
رئي�سي  ،وبواقع ( ...... ).........ريال عمانيا يف ال�ساعة ملهند�ص معماري
موؤهل  /مهنـد�ص موؤهــل  /م�ســاح كميـات موؤهل  ،وبواقـع (...... ).......
ريـالت عمانيـة يف ال�ساعة مل�ساعد .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأحقية  .............يف مطالباته لقاء اأتعاب
ال�ست�ساري لت�سميم م�سروع مبنى  .................مبيناء ، ..............
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و /3/6/26/اأ2016/578/م) بتاريخ 2016/4/7م
- 133 -

( ) 15
بتاريخ 2016/4/11م
موظف  -اأقدمية  -مناط حتديد اأقدميته يف �سغل الدرجة املنقول اإليها عند النظر
يف ترقيته .
اأوجـب امل�سرع نقــل املوظفـني العمانييـن املدنيـني بالدولـة املوجوديـن باخلدمـة
يف تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/1/1( 2013/78م) اإىل الدرجات
املن�سو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد وفقا لل�سوابط والقواعد
املرفقة به  -اأكد امل�سرع على احتفاظ املوظف باأقدميته وترتيبه يف الدرجة
املنقول منها  -مل يف�سح امل�سرع �سراحة عن حتديد تاريخ اأقدمية هوؤلء املوظفني
يف الدرجات املالية اجلديدة  ،غيـر اأن امل�سرع اأف�سـح عن مق�سده اإىل معادلـة
الدرجات ال�سابقـة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�سحاب املوظف للو�سـع ال�سابق
يف تلك الدرجة اجلديدة  ،وب�سفة خا�سة اأقدميته فيها  -قد تثور بع�ص ال�سعوبات
فيما يتعلق بتحديد الأقدمية بالن�سبة للدرجات املدجمة يف درجة واحدة ؛ نظرا
لأن الدرجات املدجمة ت�ستمل على درجتني اإحداهما تعلو الأخرى يف جدول
الدرجات والرواتب ملوظفي املوؤ�س�سة  ،غري اأنه  ،ومبوجب النقل املقرر باملـادة
الثالثة  ،ي�سحى جميع �ساغلي الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة  -موؤدى
ذلك  -اأنه ل منا�ص من البحث عن قا�سم م�سرتك يجمع بني �ساغلي الدرجات
املدجمـة  ،ويحقـق امل�سـاواة املطلوبة بينهم  ،دون الإ�سـرار ببع�سهم اأو متييـز
بع�سهم دون مقت�سى  ،وذلك من خالل العتماد يف حتديد اأقدميتهم يف الدرجة
اجلديدة املنقولني اإليها على تاريخ �سغلهم للدرجة الدنيا يف الدرجتني املدجمتني
باعتبارها متثل القا�سم امل�سرتك بينهم  ،والتي حتول دون افتئات فئة على حقوق
فئة اأخرى  -اأ�سا�ص ذلك  -حر�سا على حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني باأحكام
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78وعدم الإ�سرار مب�سالح بع�سهـم من خـالل اإهـدار
جـزء من مدة خدمتهم ال�سابقة  -تطبيق .
- 134 -

فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بكتاب معاليكم رقم ............ :
بتاريخ ، .......املوافق  ........ب�ساأن طلب اإبداء الراأي يف كيفية حتديد
اأقدمية بع�ص موظفي موؤ�س�سة  ........الذين كانوا ي�سغلون الدرجتني الثانية
والثالثة من جدول الدرجات والرواتب ملوظفي املوؤ�س�سة يف تاريخ العمل بجدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،وذلك عند
النظر يف ترقيتهم اإىل الدرجة اخلام�سة .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن موؤ�س�سة
 ..........عندما قامت بنقل موظفي املوؤ�س�سة  -طبقا ل�سوابط وقواعد نقل
املوظفني  -على جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني
بالدولة املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78مت دمج الدرجتني الثانية والثالثة
من جدول الدرجـات والرواتب اخلا�ص مبوظفي املوؤ�س�سة يف درجة واحـدة ،
وهي الدرجة ال�ساد�سة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه  ،ومنها
احلالتان الآتيتان :
 حالة املوظف  ، .......... /حيث كان ي�سغل  -يف تاريخ العمل بجدولالدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه  -وظيفة رئي�ص ق�سم ال�سوؤون
الإدارية واملالية مبكتب املوؤ�س�سة بالدرجة الثانية  ،ومت نقله اإىل الدرجة
ال�ساد�سة .
 حالة املوظفة  ، ............... /حيث كانت ت�سغل  -يف تاريخ العملبجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه  -وظيفة رئي�سة ق�سم
التدقيق الداخلي بالدرجة الثالثة  ،ومت نقلها اإىل الدرجة ال�ساد�سة .
واإزاء مــا تقـدم  ،تطلبــون معاليكــم الإفــادة بالـراأي القانوين فـي املو�سـوع
امل�سار اإليه .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الثالثة من جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
تن�ص على اأنه  ":ينقل املوظفون العمانيون املدنيون بالدولة املوجودون يف اخلدمة
يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم اإىل الدرجات املالية املن�سو�ص عليها يف جدول
الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه وفقا لل�سوابط والقواعد الواردة يف امللحق
رقم ( )2املرفق " .
وين�ص البند "ثالثا " من �سوابط وقواعد نقل املوظفني على جدول الدرجات
والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة الواردة يف امللحق رقم ()2
املرفق بجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه على اأنه  ":يف جميع الأحوال
يحتفظ املوظف باأقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها " .
وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن امل�سرع اأوجب نقل املوظفني العمانيني املدنيني
بالدولـة املوجوديـن باخلدمـة يف تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطانـي امل�سـار اإليـه
(2014/1/1م) اإىل الدرجات املن�سو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد
امل�سار اإليه وفقا لل�سوابط والقواعد الواردة املرفقة  ،كما اأكد امل�سرع على احتفاظ
املوظف باأقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها .
والبني من الأحكام النتقالية الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق بجدول الدرجات
والرواتب املوحد امل�سار اإليه اأن امل�سرع مل يف�سح �سراحة عن حتديد تاريخ اأقدمية
هوؤلء املوظفني يف الدرجات املالية اجلديدة  ،غري اأن امل�سرع اأف�سح عن مق�سده
اإىل معادلة الدرجات ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�سحاب املوظف للو�سع
ال�سابق يف تلك الدرجة اجلديدة  ،وب�سفة خا�سة اأقدميته فيها  ،غري اأنه قد تثور
بع�ص ال�سعوبات فيما يتعلق بتحديد الأقدمية بالن�سبة للدرجات املدجمة يف درجة
واحدة  ،نظرا لأن الدرجات املدجمة ت�ستمل على درجتني اإحداهما تعلو الأخرى
يف جدول الدرجات والرواتب ملوظفي املوؤ�س�سة  ،غري اأنه  ،ومبوجب النقل املقرر
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باملـادة الثالثة  ،ي�سحى جميع �ساغلي الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة ،
لذا  -وحر�سا على حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني باأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/78وعدم الإ�سرار مب�سالح بع�سهم من خالل اإهدار جزء من مدة خدمتهم
ال�سابقة  -فال منا�ص من البحث عن قا�سم م�سرتك يجمع بني �ساغلي الدرجات
املدجمـة  ،ويحقـق امل�سـاواة املطلوبة بينهم  ،دون الإ�سـرار ببع�سهـم اأو متييـز
بع�سهم دون مقت�سى  ،وذلك من خالل العتماد يف حتديد اأقدميتهم يف الدرجة
اجلديدة املنقولني اإليها على تاريخ �سغلهم للدرجة الدنيا يف الدرجتني املدجمتني
باعتبارها متثل القا�سم امل�سرتك بينهم  ،والتي حتول دون افتئات فئة على حقوق
فئة اأخرى .
وملا كان البني من احلالتني املعرو�ستني اأنهما تتعلقان ببع�ص موظفي موؤ�س�سة
 .......الذين كانوا ي�سغلون الدرجتني الثانية والثالثة يف 2014/1/1م  ،وهو تاريخ
العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�سار اإليه  ،ونقلوا اإىل الدرجة ال�ساد�سة
من جدول الدرجات والرواتب املوحد  ،فاإنه يتعني العتداد بتاريخ �سغلهم الدرجة
الثالثة  -والذي يعد هو تاريخ اأقدميتهم يف �سغل الدرجة ال�ساد�سة املنقولني اإليها
وفقا ملا �سلف بيانه  -وهو ما يتعني العتداد به حال النظر يف ترقياتهم للدرجة
اخلام�سة  ،وعليه  ،تكون اأقدمية كل من  ، ......و  ......يف الدرجة ال�ساد�سة
من تاريخ �سغلهما للدرجة الثالثة  ،وذلك عند النظر يف ترقيتهما اإىل الدرجة
اخلام�سة .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل وجوب العتداد باأقدمية املعرو�سة حالتاهما يف
الدرجة ال�ساد�سة من تاريخ �سغلهم للدرجة الثالثة التي كانوا ي�سغلونها قبل النقل
اإىل جدول الدرجـات والرواتب املوحـد  ،عنـد النظـر يف ترقيتهمـا اإلـى الدرجـة
اخلام�سة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/588/7/15/م) بتاريخ 2016 /4/ 11م
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( ) 16
بتاريخ 2016/5/9م
م�سرف "بنك"  -متـلك العقـار � -سوابط متلك امل�سرف للعقـارات وحـدود ونطـاق
هذا التملك .
قرر امل�سرع -كاأ�سل عام  -جواز قيام امل�سارف املرخ�ص لها يف ال�سلطنة بالتعامل
على الأمـالك العقاريـة وال�سخ�سيـة  ،يف حـدود احلالت التي حددهـا مبوجـب
البند (ب) من املـادة ( )66من القانون امل�سريف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 ، 2000/114واألزمها ب�سرورة التخلـ�ص من ملكية العقار خالل ( )12اثنــي ع�سـر
�سهرا مـن تاريخ متلكها  ،وذلك كله يف حدود القوانني ال�سارية ب�ساأن متلك الأمالك
العقارية يف ال�سلطنة  -اأقر امل�سرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/69قيام
امل�سارف مبزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية مبا يت�سق مع طبيعتها ونظامها ،
حيث ن�ص على �سريان اأحكام القانون امل�سريف واللوائح والإر�سادات ال�سادرة
تنفيذا له على امل�سارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  ،دون
اأن يتعار�ص ذلك مع طبيعة الأعمال التي تزاولها  ،ودون الإخالل بالقيود التي
ي�سعها جمل�ص املحافظني  -مقت�سى ذلك  -يحق للم�سارف  -التي تزاول الأعمال
امل�سرفية الإ�سالمية  -يف �سياق ممار�ستها لتلك الأعمال القيام بكافـة املعامـالت
مبا يتوافق مع اأحكـام ال�سريعة الإ�سالمية  ،والتي من بينها التمويل وال�ستثمار
يف �سيغ امل�ساربة اأو امل�ساركة اأو املرابحة اأو اأي �سيغة �سرعية اأخرى  ،ف�سال عن
حقها يف التعامل على الأموال العقارية واملنقولة بيعا و�سراء وا�ستثمارا وتاأجريا
وا�ستئجارا  ،دون اللتزام بالقيود املن�سو�ص عليها يف القانون امل�سريف والقوانني
واملرا�سيـم ال�سلطانية ذات ال�سلة  ،كما قرر لها امل�سـرع يف اإف�ساح جهري الإعفاء
من الر�سوم املتعلقة بتملك الأموال العقارية واملنقولة  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن امل�سرع
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مبوجب اأحكام القانون امل�سريف قد جعـل الأ�سل يف متـلك امل�سـارف لالأمـوال
العقارية مقيدا بالقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�سلة  ،اإل اأنه  -وعلى �سبيل
ال�ستثناء وحلكمة اأدركها وم�سلحة اعتربها  -منح امل�سارف التي تزاول الأعمـال
امل�سرفية الإ�سالمية حكما خا�سا يحررها من القيـود املن�سو�ص عليها يف هـذه
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،وذلك مبا يتوافق مع طبيعة الأعمال التي تزاولها
هذه امل�سارف  ،ف�سال عن اأن امل�سرع كانت اإرادته جلية يف املغايرة يف الأحكام
التي تنظم عمل امل�سـارف التي تزاول الأعمال امل�سرفيـة الإ�سالميـة دون غريهـا
من امل�سارف الأخـرى  -بـيد اأن هـذا ال�ستثنـاء من الأ�سل مقيـد غيـر مطلـق ،
ويخ�سع ل�سوابط منها  ،عدم معار�سته مع ال�سريعة الإ�سالمية  ،ويكون يف �سياق
ممار�سة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  ،ودون الإخالل بالقيود التي ي�سعها جمل�ص
املحافظني .
فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  ...:بتاريخ، .....
املوافق  .............ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز متلك
بنك  ، ......وبنك  .......للعقارات وحدود ونطاق هذا التملك يف �سوء املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2012/69ب�ساأن اإجراء تعديالت على القانون امل�سريف .
وتتلخـ�ص وقائـع احلالـة الأولـى  -ح�سبمـا يبني مـن الأوراق  -فـي اأن بنـك
 ..........قام بتاريخ 2015/1/7م ب�سراء العقار الواقع على قطعة الأر�ص ال�سكنية
التجارية رقم ( )....مربع (  )....يف منطقة  ....يف ولية  ........مب�ساحة
قدرها ( .... )....مرتا مربعا مبوجـب عقد البيـع رقـم ( ، ).....وذلك طبقا
ل�سوابط متلك امل�سارف الإ�سالمية لالأموال العقارية  ،وبتاريخ 2015/8/13م تقدم
بنك  ..........بطلب بيع العقار امل�سرتى اإىل �سركة �( ..........ص.م.ع.م) ،
مما يعد نوعا من اأنواع املتاجرة يف �سراء وبيع العقارات .
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وتتلخ�ص وقائع احلالة الثانية  -ح�سبما يبني من الأوراق  -قيام بنك .........
ب�ســراء قطعــة اأر�ص قدرهــا ( ...... )....متـــرا مربعــا من املرحلــة الأوىل
يف ولية ( .........مبنى قائم)  ،ثم تقدم لأمانة ال�سجل العقاري بطلب ت�سجيل
عقد اإجارة منتهية بالتمليك ل�سالح �سركة �( ..............ص.م.م)  ،وتذكرون
اأن تلك الطلبات تتعار�ص مع �سوابط متلك ال�سركات .
واإذ ت�ستطلعون معاليكم الراأي يف احلالتني  -يف �سوء ما �سبق  -نفيدكم :
بــاأن املـادة ( )66مــن القانـــون امل�سرفـــي ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي
رقم  2000/114تن�ص على اأنه :
" اأ  -يجوز لأي م�سرف مرخ�ص اأن ي�سرتي اأو ميتلك اأو ي�ستاأجر الأمالك
العقارية وال�سخ�سية الالزمة لت�سيري اأعماله امل�سرفية داخل ال�سلطنة
اأو خارجهـا مبا يف ذلك العقـارات التي تقت�سيها احلاجـة لإ�سكـان
موظفي امل�سـرف املرخـ�ص  ،وذلك وفقا لقوانني ال�سلطنـة ال�ساريـة
بخ�سو�ص متلك الأمالك العقارية .
ب  -يجوز للم�سرف املرخ�ص اأن ي�سرتي اأو يتملك اأو ي�ستاأجر اأو ينقل
على وجه اآخر ملكية اأية ممتلكات عقارية و�سخ�سية اآلت اإليه �سدادا
لديون مت التعاقـد ب�ساأنها يف اأثنـاء ال�سري العادي لأعماله امل�سرفيـة ،
اأو التي ا�سرتاها من خالل عمليـات بيـع ق�سائـي اأو نتيجة للتق�سيـر
يف �سـداد الديون اأو غلـق الرهون التي يحتفظ بها �سريطة اأن تنقل
اإىل ا�سمه ملكية جميـع الأمالك العقاريـة التـي ح�سـل عليهــا ذلك
امل�سرف مبوجب هذه املـادة ( )66اأو مبوجب اأية ت�سويـة لديـون
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م�ستحقة له  ،اأو يجوز وفقا ملا تن�ص عليه لوائح البنك املركزي ،
الحتفـاظ بهـا يف ا�سـم �سخ�ص مفو�ص يف ذلك قانونـا من قبـل
امل�سرف املرخ�ص وت�سجل كل تلك الأمالك  ،وفقا ملا تقت�سيه قوانني
ال�سلطنة .
ج  -يجب على البنك املرخ�ص اأن يبيع املمتلكات العقارية وال�سخ�سية
التي ميلكها مبوجب اأحكام املـادة (/66ب) من هذا القانون اأو اأن
يتخل�ص منها باأي �سكل اآخر خالل فرتة اثني ع�سر �سهرا من تاريخ
متلكها ما مل ي�سمح البنك املركزي بتمديد هذه الفرتة .
د . ....................................... -
هـ . "...................................... -
كما تن�ص املـادة ( )121من القانون ذاته  ،وامل�سافة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2012/69باإ�سدار تعديالت على بع�ص اأحكام القانون امل�سريف على اأنه :
" ت�سري اأحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإر�سادات ال�سادرة تنفيذا
لأحكامه على امل�سارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  ،وذلك
مبا ل يتعار�ص مع طبيعة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية" .
وتن�ص املـادة ( )124من القانون ذاته  ،وامل�سافة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2012/69باإ�سدار تعديالت على بع�ص اأحكام القانون امل�سريف على اأنه  " :دون
الإخالل بالقيود التي ي�سعها جمل�ص املحافظني  ،يكون للم�سارف املرخ�ص لها
مبزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية يف �سياق ممار�ستها لتلك الأعمال  ،القيام
بكافة املعامالت  -دون ح�سر  -وذلك مبا ل يتعار�ص مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية
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ولها ب�سفة خا�سة الآتي :
اأ . ...................... -
ب  -التمويل وال�ستثمار يف �سيغة امل�ساربة اأو امل�ساركة اأو املرابحة اأو الإجارة
اأو ال�سلم اأو ال�ست�سناع اأو القرو�ص احل�سنة وغريها من ال�سيغ ال�سرعية .
ج . ...................... -
د  -التعامـل على الأمـوال العقارية واملنقولـة بيعـا و�سـراء وا�ستثمـارا وتاأجيـرا
وا�ستئجارا  ،وذلك ا�ستثنـاء من القيـود املن�سـو�ص عليها يف هذا القانون
والقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�سلة" .
وتن�ص املـادة ( )125من القانون ذاته  ،وامل�سافة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقــم  2012/69باإ�ســدار تعديالت على بع�ص اأحكـام القانـون امل�سرفـي على اأنه :
" تعفى امل�سارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمـال امل�سرفية الإ�سالمية من الر�سوم
التي تفر�ص على املعامالت املتعلقة بتملك الأموال العقارية واملنقولة اأو اإيجارها
اأو ا�ستئجارها التي جتريها لغر�ص مزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية بالتطبيق
لأحكام هذا القانون" .
ومفـاد الن�سـو�ص �سالفـة البيـان  ،اأن امل�سـرع قـرر -كاأ�سـل عـام  -جـواز قيـام
امل�سارف املرخ�ص لها يف ال�سلطنة بالتعامل على الأمـالك العقارية وال�سخ�سية ،
يف حدود احلالت التي حددها مبوجب البند (ب) من املـادة ( ، )66من القانون
امل�سريف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/114واألزمها ب�سرورة التخل�ص
من ملكية العقار خالل اثني ع�سر �سهرا من تاريخ متلكها  ،وذلك كله يف حدود
القوانني ال�سارية ب�ساأن متلك الأمالك العقارية يف ال�سلطنة  ،كما اأقر امل�سرع
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مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/69قيام امل�سارف مبزاولة الأعمال امل�سرفية
الإ�سالمية مبا يت�سق مع طبيعتها ونظامها  ،حيث ن�ص على �سريان اأحكام القانون
امل�سريف واللوائح والإر�سادات ال�سادرة تنفيذا له على امل�سارف املرخ�ص لها
مبزاولة الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  ،دون اأن يتعار�ص ذلك مع طبيعة الأعمال
التي تزاولها  ،ودون الإخالل بالقيود التي ي�سعها جمل�ص املحافظني  ،فاإنه يحق
لهذه امل�سارف  -التي تزاول الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  -يف �سياق ممار�ستها
لتلك الأعمال القيام بكافة املعامالت مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ،
والتي من بينهـا التمويل وال�ستثمـار يف �سيغ امل�ساربة اأو امل�ساركـة اأو املرابحـة
اأو اأي �سيغة �سرعية اأخرى  ،ف�سال عن حقها يف التعامل على الأموال العقارية
واملنقولـة بيعـا و�سـراء وا�ستثمـارا وتاأجيـرا وا�ستئجـارا  ،دون اللتـزام بالقيـود
املن�سو�ص عليها يف القانون امل�سريف والقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية ذات ال�سلة ،
كما قرر لها امل�سرع يف اإف�ساح جهري الإعفاء من الر�سوم املتعلقة بتملك الأموال
العقارية واملنقولة .
وحيث اإن امل�سرع مبوجب اأحكام القانون امل�سريف قد جعل الأ�سل يف متلك
امل�سارف لالأموال العقارية مقيـدا بالقوانني واملرا�سـيم ال�سلطانيـة ذات ال�سلـة  ،اإل
اأنه  -وعلى �سبيل ال�ستثناء وحلكمة اأدركها وم�سلحة اعتربها  -منح امل�سارف التي
تزاول الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية حكما خا�سـا يحررهـا من القيـود املن�سـو�ص
عليهـا يف هذه القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،وذلك مبا يتوافق مع طبيعة
الأعمال التي تزاولهـا هـذه امل�سـارف  ،ف�سال عن اأن امل�سرع كانت اإرادته جلية
يف املغايـرة يف الأحكام التي تنظم عمل امل�سارف التي تزاول الأعمال امل�سرفية
الإ�سالمية دون غريها من امل�سارف الأخرى .
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وبالبناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق اأن بنك ، ...........
وبنك  .........يزاولن الأعمال امل�سرفية الإ�سالمية  ،فاإنهما يخ�سعان لال�ستثناء
الوارد يف اأحكام الباب ال�ساد�ص من القانون امل�سرفـي  ،واملتعلق بالأعمال امل�سرفية
الإ�سالمية  ،والذي مكنهما من التمويل وال�ستثمار يف �سيغة امل�ساربة اأو امل�ساركة
اأو اأي �سيغة �سرعية اأخرى  ،ف�سال عن اأنه اأباح لهـا حق التعامـل على الأمـوال
العقاريـة واملنقولـة بيعـا و�سـراء وا�ستثمـارا وتاأجيـرا وا�ستئجـارا  ،دون اللتـزام
بالقيود املن�سو�ص عليها يف القانون امل�سريف واملرا�سيـم ال�سلطانية ذات ال�سلـة ،
بيد اأن هذا ال�ستثناء من الأ�سل مقيد غري مطلق  ،ويخ�سع ل�سوابط منها  ،عدم
معار�سته مع ال�سريعة الإ�سالمية  ،ويكون يف �سياق ممار�سة الأعمال امل�سرفية
الإ�سالمية  ،ودون الإخالل بالقيود التي ي�سعها جمل�ص املحافظني .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل جواز متلك بنك  ، ............وبنك ............
للعقارات دون التقيد بالقيود املن�سو�ص عليهـا يف القانون امل�سريف واملرا�سيـم
ال�سلطانية ذات ال�سلة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/741/1/8/م) بتاريخ 2016/5/ 9م
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( ) 17
بتاريخ 2016/5/15م
 - 1اخت�ســا�ص  -اجلهـــة املخت�ســة باإبـــداء الـراأي فــي ال�سلطنــة  -مقت�ســـى
هذا الخت�سا�ص واأثره .
فو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين
للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  -نـاط امل�سرع بوزارة ال�سوؤون القانونية
الخت�سا�ص دون غريهـا باإبـداء الـراأي القانوين واإ�سـدار الفتـاوى والتف�سيـرات
الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح
الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك  ،ومبا يوؤدي اإىل تر�سيخ وتوحيد املفاهيم القانونية
واللتـزام بهـا وتطبيـق اأحكامهـا  -مقت�سـى ذلك  -اأن التف�سري القانونـي املعتمـد
هو ال�سـادر من اجلهة املخت�سة باإبـداء الـراأي  ،وهي وزارة ال�سـوؤون القانونيـة ،
ويعد ملزما لكافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -موؤدى ذلك  -اأنه ل يحق لأي
جهة كانت  ،اأن تخالف الفتـاوى التي ت�سدرها وزارة ال�سوؤون القانونية  ،اأو اأن
تتجـاوز اخت�سا�سـات الــوزارة  ،وامل�ستمـدة مــن اأحكــام املر�ســوم ال�سلطانــي
رقــم  ، 94/14ويتعـني عليهـا طلب اإعادة النظر يف املو�سوع اإذا كـان لديهـا
اأ�سبـاب ووقائع جديـدة يكـون من �ساأنها تغييـر الـراأي القانونـي يف املو�سوع
 اأ�سا�ص ذلك  -امل�ستقر عليه اأن قواعد الخت�سا�ص من النظام العام  ،واأن امل�سرعحينما يو�سد اإىل اأي جهة اخت�سا�سات حمددة  ،فاإن ذلك يفيد وجوبية مبا�سرة
هذا الخت�سا�ص ممن عينه القانون بذاته دون غريه  -تطبيق .
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 - 2بدل  -بدل ال�سكن غري املرتبط باملواطنة  -ماهيته .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن تف�سري بدل ال�سكن غري املرتبط
باملواطنة املن�سو�ص عليه يف املـادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/56ب�ساأن
معاملة مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة
املدنية معاملة املواطن العماين هو البدل املقرر ل�ساغل الوظيفة من غري العمانيني
اأيـا كانـت جن�سيته � -سـاوى امل�سرع بني مواطنـي دول جملـ�ص التعـاون العاملـني
يف اخلدمــة املدنيـة باملواطنـني العمانييـن فـي جميـع املزايـا املحـددة با�ستثنـاء
"بدل ال�سكن" املقرر للعمانيني  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ... :بتاريخ  ، ......املوافق ........ب�ساأن طلب
الإفادة بالراأي القانوين حول مدى اإمكانية تطبيق فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية
رقم (و �ص ق /م و2001/1017/1/21/م)  ،والفتوى رقم (و �ص ق/م و2010/508/5/44/م)
على حالت املوظفات اخلليجيات املعينـات بوزارة  ، .............وما يرتتب
على ذلك من اآثار  ،اأهمها �سرف بدل ال�سكن املقرر لغري العمانيني  ،ومعاجلة ما
�سرف لهن من مبالغ يف هذا ال�ساأن بالتن�سيق مع وزارة املالية .
وتتلخــ�ص وقائــع املو�سـوع  -ح�سبمــا يبني من كتـاب معاليكـم  -يف اأن
وزارة  ..............قامت مبنح املوظفات اخلليجيات الواردة اأ�سماوؤهن يف
الك�سف املرفق بالكتاب امل�سار اإليه بدل ال�سكن املقرر للعمانيني ا�ستنادا اإىل التعميم
ال�سادر من وزارة اخلدمـة املدنيـة رقم  2002/6وفـق ن�سـه  " :فقد اأ�سبـح مواطنـو
دول جمل�ص التعـاون يعاملـون معاملة املوظف العماين يف كافـة املزايا الـواردة
يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2001/56والتي من بينها بدل ال�سكـن"  ،واإىل فتوى
وزارة اخلدمة املدنية ذاتها املقيدة رقـم  7110/2937املوافق 2014/4/22م والتـي جـاء
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م�سمونها  ، ........................ " :عليه  ،فاإن املذكورين يتم معاملتهم
معاملة املوظفني العمانيـني فـي تطبيـق جــدول الدرجـــات والرواتــب املوحد
ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقم  ، "2013/78وذلك خالفـا ملـا انتهـت اإليه وزارة
ال�سوؤون القانونيـة من اأن املـادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/56ن�ست
على م�ساواة مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي باملوظف العماين عند تطبيق
قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية يف منح مزايا الراتب الأ�سا�سي  ،وبدل
طبيعة العمل  ،وبدل النقل  ،وبدل اخلدمات (املناطق البعيدة)  ،والعالوات الدورية ،
وبدل ال�سكن غري املرتبط باملواطــنة  ،اأي با�ستثناء بدل ال�سكن املقرر للعمانيني ،
وذلك يف فتواها رقم (و �ص ق/م و2010/508/5/44/م) بتاريخ 2010/3/16م وفتواها
رقم (و �ص ق /م و2001/1017/1/21/م) بتاريخ 2001/7/10م .
وتذكرون اأنه مت ح�سر كافة املبالغ التي ت�سلمتها هذه الفئة بالزيادة كبدل
�سكن خالل ال�سنوات من 2009/1/1م  ،وحتى 2015/12/31م بعد خ�سم �سنوات
التقـادم بنــاء على املـادة ( )47من القانـون املالـي ال�ســادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  ، 98/47واملقدرة فروقاتها بـ ( ...... )......ريال عمانيا .
واإزاء ذلك  ،فاإنكم تطلبون الراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
وردا علـى ذلك  ،نفيـد باأن املـادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولـة ال�سـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  96/101تنـ�ص علـى اأنه  " :يحـدد القانـون اخت�سا�سـات
اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
. "...............
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وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سوؤون
القانونية على اأن تخت�ص الوزارة بـ ...":اإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى
والتف�سيـرات الر�سميـة املعتمـدة فـي ال�سلطنة للمرا�سيـم ال�سلطانيـة والقوانـني
والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ومبا يوؤدي اإىل تر�سيخ وتوحيد
املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها. "...
وين�ص البند الأخري من امللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/142
بتحديد اخت�سا�سات وزارة اخلدمة املدنية واعتماد هيكلها التنظيمي على اأن
تخت�ص الوزارة بـ  ...":تقدمي املعاونة الفنية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة غري
اخلا�سعة لقوانني خا�سة يف كافة جمالت اخلدمة املدنية والتن�سيق مع اجلهات
املخت�سة باإبداء الراأي اإذا تطلب الأمر ذلك" .
وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن النظام الأ�سا�سي للدولة فو�ص القانون يف حتديد
اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
حيث ناط امل�سرع بوزارة ال�سوؤون القانونية الخت�سا�ص دون غريها باإبداء الراأي
القانوين واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك  ،ومبا
يوؤدي اإىل تر�سيخ وتوحيد املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها .
وحيث اإن امل�ستقر عليه اأن قواعد الخت�سا�ص من النظام العام  ،واأن امل�سرع
حينما يو�سد اإىل اأي جهة اخت�سا�سات حمددة  ،فاإن ذلك يفيد وجوبية مبا�سرة
هذا الخت�سا�ص ممن عينه القانون بذاته دون غريه .
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وبنــاء على مــا تقـــدم  ،فاإن ت�سدي وزارة ال�ســـوؤون القانونيــة للم�ساألـــة
املعرو�سة بالـراأي القانونـي مبوجب كتابهـا رقـم (و �ص ق/م و2001/1017/1/21/م)
املـوؤرخ يف  10من يوليـــو 2001م واملوجـــه اإلــى  ، ................وكتابهــا
رقــم (و �ص ق/م و2010/508/5/44/م) املوؤرخ يف  16من مـــار�ص 2010م  ،واملوجــه
اإىل  ...........اإمنا كان يف اإطار الخت�سا�ص املر�سوم لها قانونا دون غريها ،
واأن ما �سدر عنها يف هذا اخل�سو�ص ميثل �سحيح حكم القانون  ،ويعد ملزما
لكافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة باعتباره من قبيل التف�سريات املعتمدة .
وحيث اإن اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قد ا�ستقر على اأن تف�سري بدل ال�سكن
غيــر املرتبــط باملواطنـة املن�سو�ص عليه يف املـادة ( )1من املر�سوم ال�سلطانـي
رقم  2001/56ب�ساأن معاملة مواطني دول جمل�ص التعاون لــدول اخلليــج العربيــة
يف جمال اخلدمة املدنية معاملة املواطن العماين هو البدل املقرر ل�ساغل الوظيفة
من غري العمانيني اأيــا كانت جن�سيتـه  ،اأي اأن املـ�سرع �ساوى بني مواطنـي دول
جمل�ص التعاون العاملني يف اخلدمة املدنية باملواطنني العمانيني يف جميع املزايا
املحددة با�ستثناء "بدل ال�سكن" املقرر للعمانيني .
والبادي اأن ما انتهت اإليه الوزارة مل ي�سادف قبول لدى وزارة  ، .........وما
كان يحق لها  ،ول لأي جهة كانت  ،اأن تخالف الفتاوى التي ت�سدرها وزارة ال�سوؤون
القانونية  ،اأو اأن تتجاوز اخت�سا�سات الوزارة  ،وامل�ستمدة من اأحكام املر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم  94/14امل�سـار اإليـه  ،وكـان يتعيــن عليهـا طلــب اإعــادة النظر
يف املو�سوع  ،اإذا كان لديها اأ�سباب ووقائع جديدة يكون من �ساأنها تغيري الراأي
القانوين يف املو�سوع  ،ول يجوز لها باأي حال من الأحوال اأن تبادر اإىل اإ�سدار
التعميـم رقـم  .......:بتاريخ  - ........اأي بتاريـخ لحـق علـى طلبهـا راأي وزارة
ال�ســوؤون القانونيــة امل�ســار اإليـــه املــوؤرخ يف  10من يوليـــو 2001م  -واملوجــــه
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اإلــى كافــة وحـدات اجلهـــاز الإداري للدولــة تطلـب منهــا معاملـة مواطنـــي
دول جملـ�ص التعـاون معاملــة املوظـف العمانــــي فــي كافــة املزايـــا الــواردة
يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/56املـ�سار اإليـه  ،والتي من بينها بـدل ال�سكـن ،
ثـم تاأكيدهــا بعـد ذلك مبوجب كتابهــا رقــم  7110/2937 :بتــاريخ 2014/4/22م
والذي جـاء م�سمونـه " :عليه فاإن املذكورين يتم معاملتهـم معاملـة املوظفيـن
العمانيني فــي تطبيـق جدول الدرجات والرواتـــب املوحـد ال�ســادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقــم  ، "2013/78وذلك باملخالفـة لأحكـام املـادة ( )1مــن املر�ســوم
ال�سلطانـي رقــم  2001/56امل�ســار اإليــه  ،والتف�سري القانوين املعتمــد وال�ســادر
من اجلهة املخت�سة باإبداء الراأي  ،وهي وزارة ال�سوؤون القانونية  ،ول �سيما اأن
التف�سريات القانونية املعتمدة تخرج عن اخت�سا�ص وزارة اخلدمة املدنية وفق ما
اأبان عنه البند الأخري من اخت�سا�ساتها  ،كما توؤكد الوزارة على وجوب التزام
كافة اجلهات احلكومية  ،ومنها وزارة  ، ............................بقواعد
الخت�سـا�ص  ،واأن تبــادر اإىل اإعمـال اأحكـام النظــام الأ�سا�سي للدولـة واملرا�سيــم
ال�سلطانية والقوانني ال�سادرة يف هذا ال�ساأن  ،واأن تنه�ص اإىل تنفيذ حكم القانون
تنفيذا �سحيحا .
اأما فيما يتعلق مبعاجلة ما �سرف للمعرو�سة حالتهن من مبالغ يف هذا
ال�ساأن  ،فاإن الأمر مرده اإىل قيام وزيرة ...........بالتن�سيق مع الوزير امل�سوؤول
عن ال�سوؤون املالية وفقا ملا هو من�سو�ص عليه يف الالئحة التنفيذية للقانون املايل .
لــذلك انتهــى الراأي  ،اإلــى وجــوب تطبيق فتوى وزارة ال�سوؤون القانونيـة
رقم (و �ص ق /م و2001/1017/1/21/م)  ،والفتوى رقم (و �ص ق/م و2010/508/5/44/م)
على حالت املوظفات اخلليجيات املعينات يف وزارة . .................

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/793/1/5/م) بتاريخ 2016/5/ 15م
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( ) 18
بتاريخ 2016/5/16م
وزارة ال�سوؤون القانونية � -سوابط انعقاد وليتها يف اإبداء الراأي القانوين .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين ،
واإ�سدار الفتــاوى  ،والتف�سيـــرات الر�سميــة املعتمــدة يف ال�سلطنة للمرا�سيـم
ال�سلطانية  ،والقوانني  ،والقرارات  ،واللوائح الوزارية ل ينعقد اإل اإذا ارتبط طلب
الراأي بوجود ن�ص يف مر�سوم �سلطاين اأو قانون اأو لئحة اأو قرار غم على اجلهة
طالبة الراأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها  ،واأن ترتبط احلالة مبركز
قانوين قائم  ،اأو تت�سل بالآثار التي ترتتب على هذا املركز  ،ول يقت�سر على تف�سري
ن�سو�ص جمردة  ،واأن يتمخ�ص عن ذلك م�سكلة اأو اختالف يف الراأي حول املركز
القانوين اأو اآثاره يغم على اجلهة املعنية الو�سول اإىل راأي قاطع يف �ساأن ذلك  ،ومن
ثم يلزم توافر اإ�سكال قانوين �سادف جهة الإدارة الطالبة  ،واقت�سى ا�ستدعاء راأي
الوزارة ب�ساأنه  -موؤدى ذلك  -اأن طلب الراأي القانوين ملجرد ال�ستي�ساح اأو ملح�ص
الفهم ال�سليم لن�سو�ص قانونية اأو احتمالية وقوع واقعة معينة  ،دون اأن يقوم لدى
اجلهة خالف اأو مع�سلة يف تطبيق الن�ص  ،اأو ملجرد التثبت من �سحة تقدير جهة
الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ص امل�سائل  ،فاإن ولية
وزارة ال�سوؤون القانونية يف اإبداء الراأي ل تنعقد يف هذه احلالـــة  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ....... :املوؤرخ يف  ، .........املوافق...........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي حول مدى اأحقية وزارة  ...............بتطبيق
املـادة ( )9من قانون املناق�سات على �سركة ..............التجارية .
يرجى تف�سل معاليكم بالإحاطة باأن اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قـد ا�ستقر
على اأن اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين  ،واإ�سدار الفتاوى  ،والتف�سيـرات الر�سمية
املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية  ،والقوانني  ،والقرارات  ،واللوائح الوزارية
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ل ينعقد اإل اإذا ارتبط طلب الراأي بوجود ن�ص يف مر�سوم �سلطاين اأو قانون اأو
لئحة اأو قرار غم على اجلهة طالبة الراأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة
لديها  ،واأن ترتبط احلالة مبركز قانوين قائم  ،اأو تت�سل بالآثار التي ترتتب على
هذا املركز  ،ول يقت�سر على تف�سري ن�سو�ص جمردة  ،واأن يتمخ�ص عن ذلك
م�سكلة اأو اختالف يف الراأي حول املركز القانوين اأو اآثاره يغم على اجلهة املعنية
الو�سول اإىل راأي قاطع يف �ساأن ذلك ؛ ومن ثم يلزم توافر اإ�سكال قانوين �سادف
جهة الإدارة الطالبة  ،واقت�سى ا�ستدعاء راأي الوزارة ب�ساأنه  ،ومعنى ذلك اأن
طلب الراأي القانوين ملجرد ال�ستي�ساح اأو ملح�ص الفهم ال�سليم لن�سو�ص قانونية
اأو احتمالية وقوع واقعة معينة  ،دون اأن يقوم لدى اجلهة خالف اأو مع�سلة يف
تطبيق الن�ص  ،اأو ملجرد التثبت من �سحة تقدير جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها
ل�سلطتهـا التقديريـة حيـال بعـ�ص امل�سائل  ،فـاإن ولية وزارة ال�سوؤون القانونية
يف اإبداء الراأي ل تنعقد يف هذه احلالـــة .
وحيث اإنـه لـم يتبني للمخت�سـني بوزارة ال�سوؤون القانونيـة مو�سع الغمـو�ص
اأو اللب�ص القائم لدى وزارة ...............يف اإعمال الن�سو�ص القانونية ب�ساأن
مو�سوع طلب الراأي ؛ ومن ثم فاإنه ل يجوز للوزارة اأن حتل حمل اجلهة الإدارية
�ساحبة الخت�سا�ص يف تنفيذ القوانني واللوائح اإزاء احلالة املعرو�سة .
وتبعا لذلك  ،يتعذر على وزارة ال�سوؤون القانونية اإبداء الراأي يف احلالة املعرو�سة ،
على النحـو ال�سالف بيانـه .

فتوى رقم ( )162700017317بتاريخ 2016/5/16م
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( ) 19
بتاريخ 2016/6/2م
 - 1تف�سري  -قواعد تف�سري الن�سو�ص القانونية .
امل�سلم به اأنه يجب تف�سري الن�سو�ص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت وا�سحة
الدللــة على معانيهـا ومراميهــا  ،ويف حالة غمو�سها  ،يجب تف�سيـر املحمــل
الت�سريعي مبقت�سى نوايا ال�سارع ومقا�سده بح�سب ما متليه احلكمة التي هدف
اإليها من وراء الن�ص  -كما اأن من امل�سلمات يف تاأويل القوانني وتف�سريها اأن مدلول
الن�ص على مقت�سى مق�سد ال�سارع اإمنا يجليه عند الإبهام  ،ويحدده اأو يخ�س�سه
عند الإطالق �سائر الن�سو�ص وعبارات القانون الأخرى .

 - 2ترقية  -مدة اخلربة  -وقت احت�ساب مدة اخلربة التي يجب ا�ستيفاوؤها للرتقية .
حدد امل�سرع مبوجـب الالئحـة التنظيميـة لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي الوظائف
الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16طرقا ل�سغل الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة  ،ومنها الرتقية  ،والتي بينت املـادة ( )57من الالئحة امل�سار
اإليها اأن تكون اإىل الوظيفة الأعلى مبا�سرة  ،متى كانت �ساغرة  ،وكان املر�سح
م�ستوفيا ل�سروط �سغلها  -امل�ستقر عليه اأن الرتقية تكون من الوظيفة الأدنى اإىل
الوظيفة الأعلى مبا�سرة داخل اجلدول اأو املجموعة الوظيفية الواحدة  ،ول تتم
الرتقية اإل با�ستيفاء املوظف ال�سروط املطلوبة ل�سغلها � ،سواء من حيث التاأهيل
العلمي  ،اأو مدة اخلربة املطلوبة  ،اأو غريها من ال�سرتاطات املحددة قانونا  -ملا
كان مناط العتداد مبدة اخلربة الالزمة ل�سغل الوظيفة طبقا ل�سرتاطات �سغلها
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اأن تكون قد ق�سيت بعد احل�سول على املوؤهل العلمي املطلوب ل�سغلها  ،واملعاملة
مبقت�ساه  ،ويف ذات اجلدول اأو املجموعـة الوظيفيـة التي تتم فيهـا الرتقية  ،واإذا
تعـددت املوؤهالت العلمية املطلوبة ل�سغل الوظيفة  ،وت�سمن الن�ص ا�سرتاط مدة
خربة معينة  ،فاإن هذه املدة يجب اأن تكون تالية للح�سول على املوؤهل الأعلى
الالزم ل�سغل الوظيفة  ،ومعاملة ذوي ال�ساأن مبقت�ساه  ،ما مل يوجد ن�ص يق�سي
بغري ذلك  -القول بخالف ذلك معناه اأن يجعل احلا�سل على ال�سهادة التخ�س�سية
يف مركز اأف�سل ممن هو حا�سل على �سهادة الدكتوراه  ،اأو �سهادة املاج�ستري ،
الأمر الذي يتنافى مع اإرادة امل�سرع ومق�سده  ،وتاأباه قواعد العدالة وامل�ساواة ،
ويتنافر مع الذوق القانوين ال�سليم .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ..... :بتاريخ  ، .......املوافق ..........ب�ساأن
طـلب الإفـادة بالـراأي القـانوين حـول وقت احت�ساب مدة اخلربة التي يجب
ا�ستيفاوؤها للرتقية  ،وما اإذا كان بعد احل�سول على موؤهل البكالوريو�ص  ،اأم
ال�سهادة التخ�س�سية .
وحا�سل وقـائع املو�سوع  -ح�سبمـا يبـني مـن الأوراق  -اأن الفا�سلة......... /
قد مت تعيينها يف م�ست�سفى  ......يف وظيفة فني خمترب عام 1999م  ،وت�سغل
 حاليا  -وظيفة " م�سرفة ق�سم علم الأمرا�ص "مب�ست�سفى  .......بالدرجة املاليةالثالثة  ،وقد تقدمت بتاريخ  .......بطلب اإىل مدير عام م�ست�سفى ،........
لرتقيتها اإىل الدرجة املالية الثانية  ،ا�ستنادا اإىل توفر �سروط ا�ستحقاقها لتلك
الدرجة لكونها حا�سلة على موؤهل البكالوريو�ص �سنة 1999م  ،ودبلوم عال بتاريخ
2014/2/12م  ،ف�سال عن خربتها العملية يف مرحلة ما بعد البكالوريو�ص  ،والتي
ت�سل مدتها اإىل (� )16ست ع�سرة �سنة  ،اإل اأنها تلقت ردا بعدم ا�ستيفائها ل�سروط
الرتقية  ،لكونها قد ح�سلت على املوؤهل التخ�س�سي �سنة 2014م  ،واأن الالئحة
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امل�سار اإليها التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي الوظائف الطبية امل�ساعدة
باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) ال�سادرة بالقرار الوزاري
رقم  2014/16تتطلب للرتقية اإىل الدرجة املالية الثانية اإكمال مدة ( )15خم�ص ع�سرة
�سنة بعد املوؤهل التخ�س�سي .
وتذكرون اأن املعرو�سة حالتها قد تظلمت اإىل  ..........من رد مدير
عام م�ست�سفى  ...........بعدم ا�ستحقاقها الرتقية اإىل الدرجة املالية الثانية
لعدم ا�ستيفائها �سروط �سغلها املن�سو�ص عليها يف الالئحة التنظيمية لل�سوؤون
الوظيفيـة ل�ساغلـي الوظائـف الطبيــة امل�ساعدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميــة
(املدنية والع�سكرية) ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2014/16باعتبار اأنها تنق�سها
مدة اخلربة املطلوبة بعد ح�سولها على ال�سهادة التخ�س�سية  ،يف حني تتم�سك
املعرو�سة حالتها بتوفر �سرط اخلربة يف حقها باعتبار اأن الالئحة امل�سار اإليها مل
ت�سرتط اأن تكون مدة اخلربة بعد احل�سول على ال�سهادة التخ�س�سية  ،ومن ثم
فاإنه يجب احت�ساب تلك املدة بعد ح�سولها على موؤهل البكالوريو�ص .
واإزاء ذلك  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف املو�سوع .
ونفيــد بـاأن املـادة اخلام�سـة من املر�سوم ال�سلطانــي رقــم  2013/33ب�ساأن
الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة
(املدنية والع�سكرية) تن�ص على اأنه  " :ي�سدر وزير ال�سحـة يف مـدة ل تتجاوز �ستة
اأ�سهر من تاريخ �سدور هذا املر�سوم  ،الالئحة املنظمة لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي
الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة
(املدنية والع�سكرية) بعد التن�سيق مع اجلهـات املعنيـة  ،ودون التقيـد بالقواعد
والنظم الوظيفية املعمول بها يف تلك اجلهات. " ..........
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وتن�ص املـادة الأوىل من مواد اإ�سدار الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية
ل�ساغلـي الوظائـف الطبية والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة
احلكوميـة (املدنية والع�سكرية) رقـم  2014/16علـى اأنـه  ":يعمل باأحكام الالئحة
التنظيميـة لل�سـوؤون الوظيفيـة ل�ساغلـي الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة
امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) املرفقة " .
وتن�ص املـادة ( )2من الالئحة ذاتها على اأنه  ":ت�سري اأحكام هذه الالئحة
على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية
احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �سوؤون توظفهم
عقود خا�سة فيما ن�ست عليه هذه العقود من اأحكام . ".......
وتن�ص املـادة ( )3من الالئحة ذاتها على اأنه " :يكون �سغل الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة عن طريق التعيني اأو الرتقية. "......
وتن�ص املـادة ( )57من الالئحة ذاتها على اأنه  ":تكون الرتقية اإىل الوظيفة
الأعلى مبا�سرة  ،متى كانت �ساغرة  ،وكان املر�سح م�ستوفيا ل�سروط �سغلها
. "..........
كما ين�ص اجلدول رقم ( )4امللحق بالالئحة ذاتها على اأنه ":الدرجة املالية
الثانية  ،الوظيفة اخت�سا�سي اأول (اأ) ( التخ�س�ص ) احلد الأدنى ل�سروط �سغل
الوظيفة ...........:
 بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دكتوراه يف التخ�س�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة
بعد الدكتوراه .
 بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�سرة �سنة خربة بعد
املاج�ستري .
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 بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف رقم ()2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /سهادة تخ�س�سية ل تقل عن ( )9ت�سعة
اأ�سهر  )15( +خم�ص ع�سرة �سنة خربة .
. "..................................
وحيث اإن مفاد ما تقدم  ،اأن امل�سرع قد و�سد اإىل وزير ال�سحة الخت�سا�ص
باإ�سدار الالئحة املنظمة لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ،وذلك دون
التقيد بالقواعـد والنظم الوظيفيـة املعمول بها يف اجلهــات املختلفــة  ،وتنفيــذا
لذلك  ،اأ�سـدر وزيـر ال�سحـة تـلك الالئحـة حمـددا فيها طرقا ل�سغل الوظائـف
الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة  ،ومنها الرتقية  ،والتي بينت املـادة ( )57من
الالئحة امل�سار اإليها اأن تكون اإىل الوظيفة الأعلى مبا�سرة  ،متى كانت �ساغرة ،
وكان املر�سح م�ستوفيا ل�سروط �سغلها  ،وقد حدد اجلدول رقم ( )4امللحق بالالئحة
امل�سار اإليها ا�سرتاطات �سغـل وظيفة اخت�سا�سي اأول (اأ) بالدرجــة املاليـة الثانية
من حيـث املوؤهـالت العلمية  ،واخلربات املقــررة لها  ،فا�سرتط اأن يكون املر�سح
لتلك الوظيفة حا�سال اإما على بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب
الت�سنيف رقم ( )2املرفـق بهذا امللحق  +دكتوراه يف التخ�س�ص  )9( +ت�سع �سنوات
خربة بعد الدكتوراه  ،واإما على بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب)
ح�سب الت�سنيـف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�سرة
�سنة خربة بعد املاج�ستري  ،واإما على بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة
(ب) ح�سب الت�سنيف رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /سهادة تخ�س�سية ل
تقل عن ( )9ت�سعة اأ�سهر  )15( +خم�ص ع�سرة �سنة خربة  ،ومتثل تلك املوؤهالت
واخلربات احلد الأدنى ملتطلبات �سغل تلك الوظيفة .
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وحيث اإنه  ،وملا كان امل�سلم به اأنه يجب تف�سري الن�سو�ص القانونية وفق ما
جاء فيها ما دامت وا�سحة الدللة على معانيها ومراميها  ،ويف حالة غمو�سها
يجب تف�سري املحمل الت�سريعي مبقت�سى نوايا ال�سارع ومقا�سده بح�سب ما متليه
احلكمة التي هدف اإليها من وراء الن�ص  ،كما اأن من امل�سلمات يف تاأويل القوانني
وتف�سريها اأن مدلول الن�ص على مقت�سى مق�سد ال�سارع اإمنا يجليه عند الإبهام ،
ويحدده اأو يخ�س�سه عند الإطالق �سائر الن�سو�ص وعبارات القانون الأخرى .
وحيث اإنه  ،وملا كان امل�ستقر عليه اأن الرتقية تكون من الوظيفة الأدنى اإىل
الوظيفة الأعلى مبا�سرة داخل اجلدول اأو املجموعة الوظيفية الواحدة  ،ول تتم
الرتقية اإل با�ستيفاء املوظف ال�سروط املطلوبة ل�سغلها � ،سواء من حيث التاأهيل
العلمي  ،اأو مدة اخلربة املطلوبة  ،اأو غريها من ال�سرتاطات املحددة قانونا .
وحيث اإنه  ،وملا كان مناط العتداد مبدة اخلربة الالزمة ل�سغل الوظيفة طبقا
ل�سرتاطات �سغلها اأن تكون قد ق�سيت بعد احل�سول على املوؤهل العلمي املطلوب
ل�سغلها  ،واملعاملة مبقت�ساه  ،ويف ذات اجلدول اأو املجموعة الوظيفية التي تتم
فيها الرتقية  ،واإذا تعددت املوؤهالت العلمية املطلوبة ل�سغل الوظيفة  ،وت�سمن
الن�ص ا�سرتاط مدة خربة معينة  ،فاإن هذه املدة يجب اأن تكون تالية للح�سول
على املوؤهل الأعلى الالزم ل�سغل الوظيفة  ،ومعاملة ذوي ال�ساأن مبقت�ساه  ،ما مل
يوجد ن�ص يق�سي بغري ذلك .
وحيـث اإنـه  ،هديـا مبا تقـدم  ،وكانت الالئحة التنظيمية لل�سـوؤون الوظيفـية
ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
امل�سار اإليها قد حددت يف اجلدول رقم ( )4امللحق بها ا�سرتاطات �سغل وظيفة
اخت�سا�سـي اأول (اأ) بالدرجـة املاليـة الثانيـة  ،يف اأن يكــون املر�سـح حا�ســال على
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بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف رقم ( )2املرفق بهذا
امللحق +دكتوراه يف التخ�س�ص  )9( +ت�سع �سنوات خربة بعد الدكتوراه  ،اأو اأن يكون
حا�سال على بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف رقم ()2
املرفق بهذا امللحق  +ماج�ستري  )12( +اثنتا ع�سرة �سنة خربة بعد املاج�ستري  ،اأو اأن
يكون حا�سال على بكالوريو�ص يف التخ�س�سات من الفئة (ب) ح�سب الت�سنيف
رقم ( )2املرفق بهذا امللحق  +دبلوم � /سهادة تخ�س�سية ل تقل عن ( )9ت�سعة اأ�سهر +
( )15خم�ص ع�سرة �سنة خربة .
وحيث اإنه  ،وملا كان الثابت بالأوراق اأن املعرو�سة حالتها قد مت نقلها اإىل الدرجة
املالية الثالثة اعتبارا من 2014/2/6م مبوجب قرار رئي�ص ......................
رقم ( )2014/.....املوؤرخ يف 2014/.../..م  ،واأنها حا�سلة على موؤهل البكالوريو�ص
�سنة 1999م  ،ودبلوم عال يف املختربات الطبية عام 2014م ؛ ومن ثم ينتفي يف
حق املعرو�سة حالتها اأحد ال�سروط املطلوبة للرتقية اإىل الدرجة املالية الثانية ،
وهو �سرورة توفر مدة خربة  ،قوامها ( )15خم�ص ع�سرة �سنة بعد ال�سهادة
التخ�س�سية .
ول ينـال ممـا تقـدم  ،الحتجـاج بـاأن الالئحـة التنظيمية لل�سـوؤون الوظيفيـة
ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
امل�سار اإليها مل ت�سرتط يف اجلدول رقم ( )4امللحق بها اأن تكون مدة اخلربة تالية
للح�سول على ال�سهادة التخ�س�سية  ،مثلما ا�سرتطت ذلك بالن�سبة ل�سهادة
املاج�ستري  ،و�سهادة الدكتوراه ؛ اإذ اإنه ف�سال عما تقدم ذكره  ،فاإن امل�سرع ،
ولئن مل ين�ص �سراحة على اأن تكون مدة اخلربة قد ق�سيت بعد احل�سول على
ال�سهادة التخ�س�سية  ،اإل اأن ذلك ل ي�سكل خروجا منه على الأ�سل العام املقرر
لالعتداد مبدة اخلربة  ،والتي يجب اأن تكون تالية للح�سول على املوؤهل الأعلى
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الالزم ل�سغل الوظيفة  ،ومعاملة ذوي ال�ساأن مبقت�ساه  ،ول اأدل على ذلك من اأن
ال�سرتاطــات املطلوبة ل�ستحقاق الدرجة املالية الثانية  ،والواردة يف اجلدول رقم
( )4امللحق بتلك الالئحة قد حددت  -كقاعدة عامة  -مدة خربة قوامها ()15
خم�ص ع�سرة �سنة بالن�سبة للحا�سل على ال�سهادة التخ�س�سية  ،ثم انتق�ست
تلك املدة اإىل ( )12اثنتي ع�سرة �سنة يف حالة احل�سول على املاج�ستري  ،واإىل
( )9ت�سع �سنوات يف حالة احل�سول على الدكتوراه  ،وا�سرتاط الن�ص باأن
تكون مدة اخلربة قد ق�سيت بعد الدكتوراه اأو املاج�ستري  ،ين�سرف حكمه -
بطبيعة احلال  -اإىل ال�سهادة التخ�س�سية  ،باعتبارها الأ�سا�ص الذي بني عليه
احت�ساب مدة اخلربة بالن�سبة ل�سهادتي املاج�ستري  ،والدكتوراه  ،والقول بغري
ذلك معناه اأن يجعل احلا�سل على ال�سهادة التخ�س�سية يف مركز اأف�سل ممن
هو حا�سل على �سهادة الدكتوراه  ،اأو �سهادة املاج�ستري  ،الأمر الذي يتنافى
مع اإرادة امل�سرع ومق�سده  ،وتاأباه قواعد العدالة وامل�ساواة  ،ويتنافر مع
الذوق القانوين ال�سليم  ،وعليه  ،ت�سحى املحاجة بعدم ا�سرتاط اأن تكون مدة
اخلربة تالية للح�سول على ال�سهادة التخ�س�سية  ،حماجة ل جتد لها حمال يف
جوهر املو�سوع .
لذلك انتهـى الــراأي  ،اإىل اأن وقت احت�سـاب مـدة اخلبــرة الالزمـة للنظر
يف ترقية املعرو�سة حالتها  ،اإمنا يكون تاليا حل�سولها على ال�سهادة التخ�س�سية ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/844/5/44/م) بتاريخ 2016/6/ 2م
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( ) 20
بتاريخ 2016/6/5م
هيئة اأو موؤ�س�سة عامة � -سالحيات رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي -
حدودها وما يرتتب عليها .
حظر امل�سرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/41ب�ساأن اإعادة تنظيم الهيئات
واملوؤ�س�سات العامة اجلمع بني من�سب رئي�ص جمل�ص الإدارة  ،والرئي�ص اأو الرئي�ص
التنفيذي يف الهيئات واملوؤ�س�سات العامة  ،وذلك اإعمال ملبادئ الإدارة الر�سيدة
التـي تقت�سـي ف�سـل اجلهـة املعنية بر�سـم ال�سيا�سـة العامة (جملـ�ص الإدارة)  ،عـن
اجلهة التي تتولـى تنفيـذ هـذه ال�سيا�سـة (الإدارة التنفيذيـة )  ،وحتى ل يكـون
ال�سخ�ص ذاته هو من ي�سع ال�سيا�سة العامة  ،ويقوم بتنفيذها ويراقب نف�سه يف
الوقت ذاته  ،اإذ ل يجوز بحال من الأحوال لل�سخ�ص اأن يكون خ�سما وحكما يف
الوقت نف�سه  ،وهذا ما ا�ستقر عليه الراأي فقها وق�ساء  -مقت�سـى ذلك  -اأن احلظر
ميتد لي�سمل اجلمع بني ع�سوية جمل�ص الإدارة  ،وع�سوية اللجان التنفيذية التي
ت�سكل يف الهيئات واملوؤ�س�سات العامة  ،يف ظل توافر العلة ذاتها التي تقت�سي
عدم جواز اجلمع بني اجلهة التي تتوىل ر�سم ال�سيا�سة العامة  ،والإدارة التي تتوىل
تنفيذها  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ....... :بتاريخ  ، ..........املوافق ..........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول حدود �سالحيات جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة ،
ومدى جـواز رئا�سـة وع�سويـة اأع�ساء جمل�ص الإدارة للجان املتعلقة بالأعمـال
التنفيذية للموؤ�س�سة  ،يف ظل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/32باإ�سدار نظام املوؤ�س�سة
العامة للمناطق ال�سناعية .
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وتتلخــ�ص وقائـع املو�سـوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -فـي اأنــه  ،بتاريـــخ
 22من اأكتوبر 2012م اأ�سدر  ..............رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العامة
للمناطق ال�سناعية قرارا  -بعـد موافقـة جملـ�ص الإدارة  -بت�سكيـل جلنتيـن  ،الأولـى
مب�سمى جلنة تنمية املوارد الب�سرية برئا�سة  /............م�ساعد رئي�ص الهيئة
العامة للكهرباء واملياه للعالقات والإعالم  -ع�سو جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة  ،-وع�سوية
اأحد اأع�ساء جمل�ص الإدارة ( مدير عام ال�سوؤون البيئية بوزارة ، )............
والثانية مب�سمى جلنة التدقيق الداخلي باملوؤ�س�سة برئا�سة ع�سو جمل�ص الإدارة
(مدير عام احل�سر والتفاقيات ال�سريبية بوزارة  ، )...........وع�سوية اثنني
من اأع�ساء جمل�ص الإدارة (مدير عام ال�سناعة بوزارة  ، ............ورئي�ص
جلنة ال�سناعة والرتويج بغرفة جتارة و�سناعة عمان ) .
وبتاريخ 2014/1/2م اأ�سدر  .......رئي�ص جمل�ص الإدارة قرارا  -بعد موافقة
جملـ�ص الإدارة  -بت�سكيـل جلـنة املناق�سـات الداخليـة باملوؤ�س�سـة برئا�سـة ع�سـو
جمل�ص الإدارة (مديـر عــام  ، )................وع�سويـة اثنني مـن اأع�سـاء
جمل�ص الإدارة ( مدير عام تنمية القطاعات الإنتاجية باملجل�ص ، ..........
ومدير عام ال�سوؤون البيئية بوزارة . )................
كما تذكرون اأن جمل�ص الوزراء املوقر اأ�سدر قرارا يف جل�سته رقم 2016/11
املنعقدة بتاريخ  9من رجب 1437هـ  ،املوافق  17من ابريل 2016م باإعادة ت�سكيل
جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العامة  ، ..........الأمر الذي يعني اإعادة ت�سكيل اللجان
ال�سالف ذكرها .
واإذ ت�ستطلعون الـراأي القانونـي  ،حـول حـدود �سالحيات جمل�ص الإدارة ،
ومدى جـواز رئا�سـة وع�سوية اأع�ســاء جمل�ص الإدارة للجان الأعمال املتعلقـة
بالأعمال التنفيذية يف �سوء اإعادة ت�سكيل جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة العامة للمناطق
ال�سناعية .
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نفيد باأن املـادة ( )1من نظام املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ال�سادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2015/32تن�ص على اأنه  " :يكـون للكلمـات والعبـارات
التاليـة  -يف تطبيق اأحكام هذا النظام  -املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ص
�سياق الن�ص معنى اآخر :
املوؤ�س�سة  :املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية .
الوزيـــر  :وزير التجارة وال�سناعة .
املجلـ�ص  :جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة .
الرئي�ص  :رئي�ص املجل�ص .
الرئي�ص التنفيذي  :الرئي�ص التنفيذي للموؤ�س�سة .
. " .......................
وتن�ص املـادة ( )5من النظام ذاته على اأنه  " :ي�سكل املجل�ص من رئي�ص و ()7
�سبعة اأع�ساء  ،ي�سدر بتعيينهم وحتديد مكافاآتهم قرار من جمل�ص الوزراء  ،بناء
على تو�سية الوزير .
وتكون مدة ع�سوية املجل�ص ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة" .
وتن�ص املـادة ( )6من النظام ذاته على اأنه  " :يتوىل املجل�ص اإدارة املوؤ�س�سة
وتنظيــم �سوؤونهــا  ،وتكــون لــه كافــة ال�سالحيــات الالزمــة ملمار�سـة املوؤ�س�سـة
اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها  ،وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :
 - 1ر�سم ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة  ،ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها من جمل�ص
الوزراء .
 - 2اعتماد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة والتق�سيمات الإدارية الفرعية بها ،
وحتديد اخت�سا�ساتها .
- 163 -

 - 3اعتماد اللوائح املالية والإدارية  ،وغريها من اللوائح التي تقت�سيها حاجة
العمل يف املوؤ�س�سة .
 - 4اعتماد اخلطط والربامج اخلا�سـة بتطويـر املناطـق وتنميتهـا  ،وذلك بعـد
التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
 - 5اعتماد م�سروعي امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة .
 - 6املوافقة على اإن�ساء فروع اأو مكاتب للموؤ�س�سة داخل ال�سلطنة وخارجها .
 - 7اإن�ساء مناطق جديدة وتو�سعة القائم منها  ،بعد موافقة جمل�ص الوزراء .
 - 8اعتماد لئحة املناق�سات التي تطبقها املوؤ�س�سة وال�سركات اململوكة لها .
 - 9املوافقـة علــى القـرو�ص والت�سهيـالت الئتمانيـة وفقـا للقواعـد والأنظمـة
املطبقة يف ال�سلطنة .
 - 10اعتماد التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة  ،ورفعه اإىل الوزير" .
كما تن�ص املـادة ( )12من النظام ذاته على اأنه  " :يكون للموؤ�س�سة رئي�ص
تنفيذي  ،ي�سدر بتعيينه قرار من جمل�ص الوزراء" .
وتن�ص املـادة ( )13من النظـام ذاتـه علـى اأنـه  " :ميثـل الرئيـ�ص التنفيـذي
املوؤ�س�سة اأمام الق�ساء  ،ويف �سالتها بالغري" .
وتن�ص املـادة ( )14من النظام ذاته على اأنه  " :يكـون للرئيـ�ص التنفيذي كافة
ال�سالحيات املقررة لرئي�ص الوحدة  ،وفقا للقوانني املعمول بها يف اجلهاز الإداري
للدولة  ،وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :
 - 1تنفيذ ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة والقرارات التي ي�سدرها املجل�ص .
 - 2اإدارة املوؤ�س�سة والإ�سراف على موظفيها .
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 - 3اإعداد م�سروعي امليزانية العامة  ،واحل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة  ،وعر�سهما
على املجل�ص لالعتماد .
 - 4اإعداد م�سروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام  ،وعر�سها
على املجل�ص لعتمادها .
 - 5اقرتاح اإن�ساء فروع ومكاتب للموؤ�س�سة داخل ال�سلطنة وخارجها .
 - 6اإعداد تقارير دورية و�سنوية عن اأداء املوؤ�س�سة ورفعها اإىل املجل�ص .
 - 7اأي �سالحيات اأخرى يفو�سها اإليه املجل�ص  ،اأو تن�ص عليها اللوائح والأنظمة
التي ت�سدر ا�ستنادا اإىل هذا النظام" .
وتن�ص املـادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/41ب�ساأن اإعادة تنظيم
الهيئات واملوؤ�س�سات العامة على اأنه  " :ل يجوز اجلمع بني من�سب رئي�ص جمل�ص
الإدارة  ،والرئي�ص اأو الرئي�ص التنفيذي يف الهيئات واملوؤ�س�سات العامة  ،ويتوىل
جملـ�ص الـوزراء ت�سويـة اأو�سـاع الهيئـات واملوؤ�س�سـات العامـة القائمـة مبـا يتفق
واأحكام هذه املـادة" .
وي�ستفاد من الن�سو�ص املتقدمة اأن امل�سرع اأوكل اإدارة املوؤ�س�سة العامة للمناطق
ال�سناعية وتنظيم �سوؤونها اإىل جمل�ص اإدارة ي�سكل من رئيـ�ص  ،و�سبعة اأع�ساء ،
ي�سدر بتعيينهم وحتديد مكافاآتهم قرار من جمل�ص الوزراء  ،ومنح هذا املجل�ص
كافة ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة املوؤ�س�سة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها ،
والتي من بينها ر�سم ال�سيا�سة العامة  ،واعتماد اللوائح املالية والإدارية  ،واعتماد
م�سروعي امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة  ،ف�سال عن اعتماد لئحة
املناق�سات التي تطبقها املوؤ�س�سة وال�سركات اململوكة لها  ،كما ن�ص امل�سرع على
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اأن يكون للموؤ�س�سة رئي�ص تنفيذي ي�سدر بتعيينه قرار من جمل�ص الوزراء  ،وو�سد
اإليه م�سوؤولية متثيل املوؤ�س�سة اأمام الق�ساء  ،ويف �سالتها بالغري  ،وناط به كافة
ال�سالحيات املقررة لرئي�ص الوحدة وفقا للقوانني املعمول بها يف اجلهاز الإداري
للدولة  ،وعلى راأ�سها اإدارة املوؤ�س�سة  ،والإ�سراف على موظفيها  ،كما اأن امل�سرع
حظر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/41امل�سار اإليه اجلمع بني من�سب
رئي�ص جمل�ص الإدارة  ،والرئي�ص اأو الرئي�ص التنفيذي يف الهيئات واملوؤ�س�سات
العامة  ،وذلك اإعمال ملبادئ الإدارة الر�سيدة التي تقت�سي ف�سل اجلهة املعنية بر�سم
ال�سيا�سة العامة (جمل�ص الإدارة )  ،عن اجلهة التي تتوىل تنفيذ هذه ال�سيا�سة
(الإدارة التنفيذية )  ،وملا كانت الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما  ،وكانت العلة
من حظر اجلمع بني من�سب رئي�ص جمل�ص الإدارة  ،والرئي�ص اأو الرئي�ص التنفيذي
يف الهيئات واملوؤ�س�سات العامة هي الف�سل بني �سلطة ر�سم ال�سيا�سة  ،و�سلطات
الإدارة التنفيذية  ،وذلك حتى ل يكون ال�سخ�ص ذاته هو من ي�سع ال�سيا�سة العامة ،
ويقوم بتنفيذها ويراقب نف�سه يف الوقت ذاته  ،اإذ ل يجوز بحال من الأحوال
لل�سخ�ص اأن يكون خ�سما وحكما يف الوقت نف�سه  ،وهذا ما ا�ستقر عليه الراأي
فقها وق�ساء ؛ ومن ثم فاإن احلظر ميتد لي�سمل اجلمع بني ع�سوية جمل�ص الإدارة ،
وع�سوية اللجان التنفيذية التي ت�سكــل يف الهيئــات واملوؤ�س�ســات العامــة  ،يف
ظل توافر العلة ذاتها التي تقت�سي عدم جواز اجلمع بني اجلهة التي تتوىل ر�سم
ال�سيا�سة العامة  ،والإدارة التي تتوىل تنفيذها .
وحيث اإن الرئي�ص التنفيذي هو  -رئي�ص الوحدة  -الذي يتوىل اإدارة املوؤ�س�سة
والإ�سراف على موظفيها  ،الأمر الذي ي�ستفاد منه اأن ت�سكيل جلنة تنمية املوارد
الب�سرية  ،و جلنة التدقيق الداخلي  ،وجلنة املناق�سات وغريها من اللجان  ،يكون
بقرار من الرئي�ص التنفيذي  ،باعتباره رئي�سا للوحدة .
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وبالبناء على ما تقدم  ،فاإن حدود �سالحيات جمل�ص الإدارة تكون يف اإدارة
املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية  ،وت�سيري �سوؤونها من خالل ر�سم ال�سيا�سة العامة
للموؤ�س�سة ومتابعـة تنفيذهـا  ،واعتماد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة والتق�سيمات
الإدارية والفرعية بها وحتديد اخت�سا�ساتها  ،ف�سال عن اعتماد ما يرفع اإليه
من الرئي�ص التنفيذي من م�سروعات اللوائح املالية والإدارية وامليزانية ال�سنوية
واحل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة  ،واعتماد اخلطط والربامج اخلا�سة بتطوير املناطق
وتنميتهـا  ،واملوافقـة علـى اإن�سـاء فـروع اأو مكاتـب للموؤ�س�سـة داخـل ال�سلطنـة
وخارجها  ،واإن�ساء مناطق جديدة وتو�سعة القائم منها  ،واعتماد لئحة املناق�سات
والتقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة  ،واملوافقة على القرو�ص والت�سهيالت الئتمانية ،
وذلك كله وفقا ملا اأبانت عنه املـادة ( )6من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/32امل�سار
اإليه  ،ووفقا ملفهوم الإدارة الر�سيدة على النحو املبني �سلفا  ،والذي يقت�سي عدم
اجلمع بني ع�سوية جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة  ،وع�سوية اللجان التنفيذية بها  ،فاإنه
ل يجوز لرئي�ص جمل�ص الإدارة  ،اأو اأع�ساء جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة اأن يكونوا اأع�ساء
يف جلنة تنمية املوارد الب�سرية  ،وجلنة التدقيق الداخلي  ،وجلنة املناق�سات  ،واأن
الرئي�ص التنفيذي للموؤ�س�سة بو�سفه رئي�سا للوحدة وفقا للقوانني املعمول بها يف
اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها اإدارة املوؤ�س�سة والإ�سراف على موظفيها  ،فاإن
ت�سكيل تـلك اللجـان يكـون من �سمـيم اخت�سا�ساته  ،باعتبارها من قبيل الأعمال
التنفيذية للموؤ�س�سة .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأن ت�سكيل تلك اللجان يندرج يف عموم اخت�سا�ص
الرئي�ص التنفيذي للموؤ�س�سة  ،وعدم جواز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص الإدارة ،
وع�سوية اللجان التنفيذية للموؤ�س�سة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق  )163700017495/بتاريخ 2016/6/ 5م
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( ) 21
بتاريخ 2016/6/16م
موظف  -ت�سكني  -الدرجة املالية امل�ستحقة للموظف عند ت�سكينه .
قرر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/33ب�سريان بع�ص القوانني علـى الهيئـة العامـة
لل�سناعات احلرفية �سريان اأحكام القانون اخلا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البـالط
ال�سلطاين وقانـون معا�سات ومكافـاآت مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي ديـوان البـالط
ال�سلطاين العمانيني والقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
على الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية اعتبارا من 2010/1/1م  ،كما األغى الدرجة
اخلام�سة من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية  ،والدرجات
الثانية وال�ساد�سة والثانية ع�سرة من جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون
اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين  ،وقرر نقل �ساغلي تلك الدرجات
امللغاة اإىل الدرجة التي تعلوها مبا�سرة من تاريخ العمل باملر�سومني ال�سلطانيني
رقمي  2012/55و  - 2012/56مقت�سـى ذلك  -ح�سـر نطــاق املخاطبـني باأحكــام
املر�سومني ال�سلطانيني املذكوريـن باملوظفيـن الذين �سغلوا الدرجات امللغاة دون
اأن ميتد اإىل تعديل اأو�ساع املوظفني الذين مل يت�سرروا من اإلغاء تلك الدرجات -
تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ..... :بتاريخ ، .....
املوافق  .............ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى ا�ستحقاق
الدكتور  ........... /للدرجة ال�سابعة بدل من الدرجة الثامنة تنفيذا للمر�سوم
ال�سلطاين رقم  2012/56بتعديل جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين لكونه �سغل الدرجة اخلام�سة امللغاة من
جدول الدرجات والرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية .
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وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن الدكتور .......... /
الذي ي�سغل وظيفة مدير مكتب  .............بالهيئة العامة لـ..............
قد متت ترقيته اإىل الدرجة اخلام�سة  -امللغاة  -من جدول الدرجات والرواتب
املرفق بقانون اخلدمة املدنية بتاريخ 2007/3/1م  ،وا�ستمر �ساغال لتلك الدرجة اإىل
اأن �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/33ب�سريان بع�ص القوانني على الهيئة العامة
لـ ، .......من بينها القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
على اأن يعمل به من الأول من يناير 2010م  ،وتنفيذا لهذا املر�سوم �سدر القرار
الوزاري رقم  2010/69بت�سكني موظفي الهيئة وفق القانون اخلا�ص بنظام موظفي
ديوان البالط ال�سلطاين  ،حيث ن�ست املـادة الثانية منه على ت�سكني من ي�سغل
وظيفة مدير دائرة على الدرجة املالية احلادية ع�سرة  ،وتبعا لذلك  ،وملا كان
املعرو�سة حالته ي�سغل وظيفة مدير دائرة فقد مت ت�سكينه على الدرجة احلادية
ع�سـرة ب�سـرف النظــر عن درجتــه املاليـة اخلامـ�سة التي ي�سغلهـا قبل الت�سكيـن ،
فـي حيـن مت ت�سكيــن املوظفـني الذين ي�سغلون الدرجة اخلام�سـة امل�سار اإليها -
من موظفـي الهيئـة الذين ل ي�سغلـون وظيفة مدير دائرة  -على الدرجة الثانية
ع�سـرة من جدول الدرجـات والرواتـب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظـام املوظفيـن
بديوان البالط ال�سلطاين  ،وبعد ذلك متت ترقية املوظف املذكور اإىل الدرجة
العا�سرة اعتبارا من 2012/1/1م  ،وبعد ذلك �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/55
بتعديل امللحق رقم ( )1اخلا�ص بجدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة
املدنية  ،مقررا اإلغاء الدرجة اخلام�سة منه اعتبارا من الأول من يناير 2006م ،
وكذلك �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/56بتعديل جدول الدرجات والرواتب
امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البـالط ال�سلطانـي  ،مقـررا اإلغاء
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الدرجات الثانية وال�ساد�سة والثانية ع�سرة اعتبارا من الأول من يناير 2007م ،
وتنفيذا لهذا املر�سوم ال�سلطاين الأخري اأ�سدرت رئي�سة الهيئة العامة لـ.........
القرار رقم  2013/43باإعادة ترتيب الدرجات وفقا للملحق رقم ( )1منه  ،بحيث
ت�سبح عدد الدرجات ( )18ثماين ع�سرة درجة بدل من ( )21اإحدى وع�سرين
درجة  ،ومن ثم اأ�سبح ترتيب الدرجة العا�سرة  -والتي ي�سغلها املعرو�سة حالته
 هي الدرجة الثامنة  ،اإل اأن املوظف املذكور قد طالب بنقله اإىل الدرجة ال�سابعةبدل من الدرجة الثامنة ا�ستنادا اإىل اأنه �سغل الدرجة اخلام�سة امللغاة من جدول
الدرجات والرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية اعتبارا من 2007/3/1م  ،واأن
القرار رقم  2013/43امل�سار اإليه جاء خاليا من معاجلة الآثار املرتتبة على اإلغاء
الدرجة اخلام�سة امل�سار اإليها  ،وحتى �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/33
ب�سريان القانون اخلا�ص بنظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين على الهيئة العامة
لل�سناعات احلرفية .
واإزاء ذلك  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/33
ب�سريان بع�ص القوانني على الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية تن�ص على اأنه :
" ت�سري على الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية اأحكام القانون اخلا�ص بالنظام
املايل لديوان البالط ال�سلطاين وقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني والقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين " .
وتن�ص املـادة الرابعـة من املر�سـوم ذاتـه علـى اأنـه  " :ينـ�سر هـذا املر�سـوم
يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2010م" .
- 170 -

وتن�ص املـادة الأولـى من املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2012/55بتعديـل امللحـق
رقـم ( )1اخلـا�ص بجدول الدرجات والرواتـب من قانون اخلدمـة املدنية على اأنه :
" تلغى الدرجة اخلام�سـة من جدول الدرجـات والرواتـب امللحق بقانـون اخلدمـة
املدنيـة امل�سـار اإليـه  ،وتعتبـر الدرجـة الرابعـة تاليـة مبا�سـرة للدرجـة ال�ساد�سـة
يف تطبيق اأحكام هذا القانون" .
وتنــ�ص املـادة الثانيـة مـن املر�سـوم ذاتـه علــى اأنــه  " :ين�ســر هـذا املر�سـوم
يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2006م " .
وتن�ص املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/56بتعديل جدول
الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين
على اأنه  " :تلغى الدرجات الثانية وال�ساد�سة والثانية ع�سرة من جدول الدرجات
والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�سار
اإليه  ،وتعترب الدرجة الأوىل هي التالية مبا�سرة للدرجة الثالثة  ،واخلام�سة هي التالية
مبا�سرة لل�سابعة  ،واحلادية ع�سرة هي التالية مبا�سرة للثالثة ع�سرة يف تطبيق
اأحكام هذا القانون" .
وتنــ�ص املـادة الثانيــة مـن املر�سـوم ذاتـه علـى اأنــه  " :ين�سـر هـذا املر�ســوم
يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2007م" .
وي�ستفـاد ممـا تقـدم  ،اأن املر�سـوم ال�سلطاين رقـم  2010/33امل�سار اإليـه قـرر
�سريان اأحكام القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين وقانون معا�سات
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني والقانون
اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين على الهيئة العامة لل�سناعات
احلرفية اعتبارا من 2010/1/1م  ،كما األغى الدرجة اخلام�سة من جدول الدرجات
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والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه  ،والدرجات الثانية وال�ساد�سة
والثانية ع�سرة من جدول الدرجات والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه  ،وقرر نقل �ساغلي تلك الدرجات
امللغاة اإىل الدرجة التي تعلوها مبا�سرة من تاريخ العمل باملر�سومني ال�سلطانيني
رقمي  2012/55و  2012/56امل�سار اإليهما  ،الأمر الذي مقت�ساه ح�سر نطاق
املخاطبني باأحكام املر�سومني ال�سلطانيني املذكورين باملوظفني الذين �سغلوا
الدرجات امللغاة دون اأن ميتد اإىل تعديل اأو�ساع املوظفني الذين مل يت�سرروا من
اإلغاء تلك الدرجات .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق اأن املوظف املعرو�سة حالته
قد متت ترقيته اإىل الدرجة اخلام�سة من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون
اخلدمة املدنية اعتبارا من 2007/3/1م  ،وا�ستمر �ساغال لتلك الدرجة حتى مت ت�سكينه
يف 2010/1/1م على الدرجة احلادية ع�سرة من جدول الدرجات والرواتب امللحق
بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�سار اإليه بناء على
القرار الوزاري رقم  2010/69بت�سكني موظفي الهيئة وفق القانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بديوان البـالط ال�سلطانـي  ،والـذي ت�سـمن يف مادتـه الثانيـة ت�سكيـن
من ي�سغل وظيفة مدير دائرة على الدرجة املالية احلادية ع�سرة .
وحيث اإن الثابـت من اأن الدرجـة الرابعـة من جدول الدرجـات والرواتـب
امللحق بقانون اخلدمة املدنية تعادلها الدرجة احلادية ع�سرة من جدول الدرجات
والرواتب امللحق بالقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ،
وكان املعرو�سة حالتـه قـد تـم نقلــه بتاريــخ 2010/1/1م من الدرجــة اخلام�سـة
امللغاة اإىل الدرجة احلادية ع�سرة امل�سار اإليها مبا�سرة دون اأن ي�سغل الدرجة
الثانية ع�سرة امللغاة املعادلة للدرجة اخلام�سة امللغاة على اعتبار اأنه كان ي�سغل
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وظيفة مدير دائـرة عند نقلـه  ،وعليـه  ،فاإن نقل املعرو�سة حالته اإلـى الدرجـة
احلادية ع�سرة  -بعد اإلغاء الدرجة اخلام�سة  -يتفق و�سحيح حكم القانون  ،ول
يتطلب معاجلة قانونية  ،نظرا لأن الدرجة احلادية ع�سرة هي درجة معادلة للدرجة
الرابعة بعد اإلغاء الدرجة اخلام�سة وفقا جلدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون
نظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين .
وملا كانت الهيئة العامة لـ.............قد قامت باإعادة ترتيب درجات
موظفي الهيئة العامة لـ.......لتكون ( )18ثماين ع�سرة درجة مالية بدل من
( )21اإحدى وع�سرين درجة مالية وفقا للملحق رقم ( )1من القرار رقم 2013/43
بتعديل الدرجات املالية  ،وذلك بعد اإلغاء الدرجات الثانية وال�ساد�سة والثانية
ع�سرة اإعمال للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/56امل�سار اإليه  ،بحيث اأ�سبح ترتيب
الدرجة العا�سرة  -التي ي�سغلها املعرو�سة حالته قبل �سدور هذا املر�سوم  -هو
الدرجة الثامنة  ،وعليه  ،وبعد اأن مت نقل املعرو�سة حالته اإىل الدرجة الثامنة ،
فاإن ذلك النقل يكون متفقا ومقت�سى تطبيق املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/56
باعتبار اأن الأثر املرتتب على هذا املر�سوم يقت�سر على تعديل الأو�ساع الوظيفية
ل�ساغلي الدرجات الثانية وال�ساد�سة والثانية ع�سرة التي مت اإلغاوؤها فقط  ،دون اأن
ميتد اإىل �ساغلي الدرجات الأخرى  ،الأمر الذي يغدو معه طلب املعرو�سة حالته
 وهو نقله اإىل الدرجة ال�سابعة بدل من الثامنة  -مفتقدا اإىل ال�سند القانوين الذييدعمه .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم ا�ستحقاق املوظف  ................. /للدرجة
ال�سابعة بدل من الدرجة الثامنة  ،وذلك على النحو املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ص ق /م و 2016/885/1/54/م) بتاريخ 2016/6/16م
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( ) 22
بتاريخ 2016/6/20م
 -1موظف  -طبيعة عالقة املوظف باجلهة الإدارية .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن العالقة التي تربط املوظف باجلهة
الإدارية التي ي�سغل اإحدى وظائفها اإما اأن تكون عالقة تنظيمية حتكمها القوانني
واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن  ،وعليه  ،فيجوز تعديلها يف اأي وقت ح�سبما
تقت�سيه امل�سلحة العامة  ،واإما اأن تكون عالقة تعاقدية ين�سئها العقد املربم بني
هذه اجلهة  ،واملتعاقد معه  ،حتكمها ن�سو�سه املتفق عليها  ،مكملة بالن�سو�ص
القانونية املحال اإليها  -اأثر ذلك  -نزول على طبيعة العالقة املتباينة بينهما يكون
متعينا النظر اإىل كل من العالقتني  ،وفق طبيعتها  ،واإجراء مقت�سياتها وفق
الن�سو�ص احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية اأم تعاقدية  -تطبيق .

 - 2عقد  -العقد �سريعة املتعاقدين  -يعد العقد ال�سريعة احلاكمة ملا يثور من نزاع
بني طرفيه .
امل�ستقر عليه اأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه  ،ول تعديله اإل مبوافقة
طرفيه  ،واأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد واأحكام تعد مبثابة ال�سريعة اخلا�سة
احلاكمة للعالقة بينهما التي حتجب ما عداها  -مقت�سـى ذلك  -اأنه اإذا ما ت�سمن
العقد تنظيما معينا لأ�سلوب ح�سم ما ع�ساه يثور بني طرفيه من منازعات  ،يكون
هذا التنظيم دون غريه واجب الإعمال للف�سل فيما يثور فعال منها  ،خا�سة ما
ي�سبغه مثل هذا التنظيم من اأو�ساف على القرار الفا�سل يف النزاع ال�سادر عن
اجلهة اأو ال�سخ�ص املنوط به ذلك على نحو ل يتاأتى معه لأي من الطرفني حماولة
اللتفات عن هذا القرار  ،اأو عدم اللتزام به اإل من خالل الطريق املر�سوم لذلك
للطعن عليه  ،اأو التظلم منه .
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 - 3موظف  -نقل  -ت�سري اأحكام النقل على من تربطهم باجلهة الإدارية عالقة
تنظيمية دون غريهم .
حدد امل�سرع مبوجب الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي الوظائف
الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيــة احلكوميـة (املدنية
والع�سكرية) ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم � 2014/16سروط و�سوابط النقل �سواء
داخل الوحدة اأو خارجها بني الوحدات الأخرى باجلهاز الإداري للدولة  -جتد
الأحكام املتعلقة بالنقل اإىل خارج اجلهة الإدارية حدها يف التطبيق على نقل
املوظفني العمانيني فقط الذين يخرجون دون ريب عن نطاق العالقة التعاقدية
مع غري العمانيني  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن العالقة الوظيفية امل�سار اإليها اإمنا حتكمها
القوانني واللوائح  -مقت�سـى ذلك  -اأنه واإذ ت�سمنت الالئحة التنظيمية امل�سار اإليها
اأحكاما خا�سة بالنقل اإىل خارج اجلهة الإدارية ؛ فمن ثم فاإنه يتعني ان�سراف
هذه الأحكام اإىل من تنطبق ب�ساأنهم تلك العالقة الوظيفية دون اأن ت�ستطيل
اإىل غريهم من اأولئك الذين ل تندرج عالقتهم �سمن هذه العالقة  ،اأي من تكون
عالقتهم باجلهة الإدارية عالقة تعاقدية  ،وذلك لختالف طبيعة تلك الأحكام عن
طبيعة هذه العالقة وتنافرها معها دون ان�سجام  ،ولتباين �سعيد ورودها ونهج
ت�سريعها مما ي�ستحيل معه القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام النقل اإىل خارج
اجلهة الإدارية املن�سو�ص عليها يف الالئحة التنظيمية ل�ساغلي الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة امل�سار اإليهــا ؛ لتطبـق ب�سـاأن عالقة من يكون من�ساأ
عالقته مع اجلهة الإدارية العقد اأو لتحكم هذه العالقة ماليا  ،حيث يكون العقد هو
املرجع بالن�سبة جلميع ما يتم التعاقد عليه  -تطبيق .
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فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقــم .... :بتاريخ  ، .......املوافق  ......ب�ساأن
طـلب الإفـادة بالـراأي القـانوين حـول مدى ا�ستحقاق الطبيب ............/
ملكافاأة نهاية اخلدمة وفقا للعقد املربم معه بعد نقله اإىل وزارة . ................
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبمـا يبـني مـن الأوراق  -يف اأن الطبيب /
 ..... ( .........اجلن�سية ) قد عني يف وظيفة طبيب عام بوزارة .............
بتاريخ 2006/12/16م مبوجب عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املتعاقد معهم
من اخلارج اأو املعارين اأو املعينني على فئات اأو درجات اجلدولني امللحقني بقانون
اخلدمة املدنية  ،ثم تقدم الطبيب املذكور بطلب نقل خدماته اإىل وزارة .....
برفقة ( )9ت�سعة اأطباء عمانيني  ،وبعد ذلك وافقت وزارة  ................على
طلب نقلهم بتاريخ 2014/8/13م  ،كما وافقت وزارة ..............على نقلهم
بتاريخ 2014/8/20م  ،وعليه  ،فقد مت اإخالء طرف عدد ( )10ع�سرة اأطباء من وزارة
 - ........ومن بينهم املعرو�سة حالته  ، -ونقلهم اإىل وزارة  ، ........اعتبارا
من 2015/4/1م  ،اإل اأنه  ،وبتاريخ 2015/7/9م اأقامت اإحدى الطبيبات العمانيات
املنقولت الدعوى الق�سائية رقم 15/1519ق اأمام حمكمة الق�ساء الإداري  ،طلبت
فيها �سرف منحة نهاية اخلدمة املقررة لها عند انتهاء خدمتها  ،وقد ق�ست
املحكمة يف الدعوى امل�سار اإليها برف�سها بتاريخ 2016/1/20م  ،وقد جاء باأ�سباب
هذا احلكم اأن نقل املوظف خارج الوحدة ي�ست�سحب مركزه القانوين يف اجلهة
املنقول اإليها  ،واأن النقل لي�ص اأحد اأ�سباب انتهاء اخلدمة  ،واأن انتهاء اخلدمة هو
الأ�سا�ص الوحيد  ،ومناط ا�ستحقاق املوظف ملنحة نهاية اخلدمة .
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وتذكرون اأنه بعد �سدور احلكم الق�سائي امل�سار اإليه  ،تقدم الطبيب املذكور
بطلب �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة عن مدة اخلدمة التي ق�ساها يف وزارة ، ....
حيث اأو�سح اأنه قد مت نقل خدماته اإىل وزارة  ، ....ومل يتم احت�ساب مدة اخلدمة
التي ق�ساها يف وزارة � .....سمن مدة خدمته يف وزارة  ، .....واإزاء ذلك  ،ثار
الت�ساوؤل لدى املخت�سني بوزارة  .....حول مدى ا�ستحقاق املعرو�سة حالته ملكافاأة
نهاية اخلدمة وفقا للعقد املربم معه  ،اأم اأنه ي�ست�سحب مركزه القانوين اإىل اجلهة
املنقول اإليها  ،يف �سوء ما انتهت اإليه حمكمة الق�ساء الإداري يف احلكم امل�سار
اإليه .
واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )2من الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية
ل�ساغلـي الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيــة
احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16تن�ص على
اأنه  ":ت�سري اأحكام هذه الالئحة على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ... ،وفيما مل يرد
ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة اأو العقود املن�سو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،
ت�سري على �ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة اأحكام القوانني
املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة " .
وتن�ص املـادة ( )3من الالئحة ذاتها على اأنه  ":يكون �سغل الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة عن طريق التعيني اأو الرتقية اأو النقل اأو الندب. ".....
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وتن�ص املـادة ( )89من الالئحة ذاتها على اأنـه  ":يجـوز بقـرار من رئيـ�ص
الوحدة  ،نقل املوظف داخل الوحدة  ،اأو اإىل اأي وحدة اأخرى  ،وبعد موافقة
ال�سلطة املخت�سة بالنقل يف تلك الوحدة  ،فاإذا كان النقل بني الوحدات اخلا�سعة
لأحكام هذه الالئحة احتفظ للموظف براتبه الذي كان يتقا�ساه عند النقل ... ،
ويف جميع الأحوال  ،ل يجوز نقل املوظف اإذا ترتب على النقل تفويت دوره
يف الرتقية  ،ما مل يكن النقل بناء على طلبه  ،واأل يرتتب على النقل ترقيته اإىل
وظيفة ودرجة اأعلى اأو منحه وظيفة ودرجة اأعلى" .
وتن�ص املـادة ( )90من الالئحة ذاتها على اأنه ............ ":واإذا كان النقل
اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،تعني على التق�سيم التنظيمي املخت�ص
ب�سوؤون املوظفني اإخالء طرف املوظف من الوحدة يف اليوم التايل لإخطاره
ب�سدور قرار النقل على الأكرث  ،وعليه اإر�سال ملف خدمة املوظف اإىل الوحدة
املنقول اإليها . "......... ،
وين�ص البند ( )5من عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املتعاقد معهم
من اخلارج اأو املعارين اأو املعينني على فئات اأو درجات اجلدولني امللحقني بقانون
اخلدمة املدنية على اأنه  ":يخ�سع الطرف الثاين يف اأثناء �سريان هذا العقد لأحكام
قانون اخلدمة املدنية ولوائحه ومـا تقـرره احلكومـة مـن وقـت لآخـر فـي �سـاأن
املوظفني املدنيني ب�سفة عامة وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�سو�ص
عليها فيها  ،وذلك فيما مل يرد عنه ن�ص خا�ص يف هذا العقد" .
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وين�ص البند ( )10من ذات العقد على اأنه  ":ي�ستحق الطرف الثاين عند انتهاء
خدمته مكافاأة عن كامل مدة خدمته مقدارها راتب اأ�سا�سي عن كل �سنة خدمة
بحد اأق�سى ا�ستحقاق ( )12اثنتي ع�سرة �سنة من اخلدمة حتت�سب على اأ�سا�ص اآخر
راتب اأ�سا�سي تقا�ساه ويخ�سم منها ما يقابل الأيام التي يتم خ�سم راتبها والأيام
التي متنح له كاإجازة بدون راتب  ،ول ي�ستحق املكافاأة اإذا قلت مدة تعاقده عن
�سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو العجز عن العمل" .
ونفيد باأنه قد ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن العالقة التي تربط
املوظف باجلهة الإدارية التي ي�سغل اإحدى وظائفها اإما اأن تكون عالقة تنظيمية
حتكمها القوانني واللوائح ال�سادرة يف هذا ال�ساأن  ،وعليه  ،فيجوز تعديلها يف
اأي وقت ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة العامة  ،واإما اأن تكون عالقة تعاقدية ين�سئها
العقد املربم بني هذه اجلهة  ،واملتعاقد معه  ،حتكمها ن�سو�سه املتفق عليها ،
مكملة بالن�سو�ص القانونية املحال اإليها ؛ ومن ثم  ،فاإنه نزول على طبيعة العالقة
املتباينة بينهما يكون متعينا النظر اإىل كل من العالقتني  ،وفق طبيعتها  ،واإجراء
مقت�سياتها وفق الن�سو�ص احلاكمة لها �سواء اأكانت قانونية اأم تعاقدية .
ومن حيث اإنه من امل�ستقر عليه اأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه ،
ول تعديلـه اإل مبوافقـة طرفيـه  ،واأن مـا ينطوي عليـه العقد من قواعـد واأحكـام
تعد مبثابــة ال�سريعة اخلا�سة احلاكمة للعالقة بينهما التـي حتجـب ما عداها ،
وتبعا لذلك  ،فاإنه اإذا ما ت�سمن العقد تنظيما معينا لأ�سلوب ح�سم ما ع�ساه يثور
بني طرفيه من منازعات  ،يكون هذا التنظيم دون غريه واجب الإعمال للف�سل
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فيما يثور فعال منها  ،خا�سة ما ي�سبغه مثل هذا التنظيم من اأو�ساف على القرار
الفا�سل يف النزاع ال�سادر عن اجلهة اأو ال�سخ�ص املنوط به ذلك على نحو ل يتاأتى
معه لأي من الطرفني حماولة اللتفات عن هذا القرار  ،اأو عدم اللتزام به اإل من
خالل الطريق املر�سوم لذلك للطعن عليه  ،اأو التظلم منه .
ومن حيـث اإن امل�سـرع قـد حـدد يف الالئحـة التنظيمية ل�ساغلـي الوظائـف
الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة امل�سار اإليها �سروط و�سوابط النقل �سواء داخل
الوحدة اأو خارجها بني الوحدات الأخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وملا كانت
الأحكام املتعلقة بالنقل اإىل خارج اجلهة الإدارية جتد حدها يف التطبيق على نقل
املوظفني العمانيني فقط الذين يخرجون دون ريب عن نطاق العالقة التعاقدية
مع غري العمانيني  ،باعتبار اأن العالقة الوظيفية امل�سار اإليها اإمنا حتكمها القوانني
واللوائح  ،واإذ ت�سمنت الالئحة التنظيمية امل�سار اإليها اأحكاما خا�سة بالنقل اإىل
خارج اجلهة الإدارية ؛ فمن ثم فاإنه يتعني ان�سراف هذه الأحكام اإىل من تنطبق
ب�ساأنهم تلك العالقة الوظيفية دون اأن ت�ستطيل اإىل غريهم من اأولئك الذين ل
تندرج عالقتهم �سمن هذه العالقة  ،اأي من تكون عالقتهم باجلهة الإدارية عالقة
تعاقدية ؛ وذلك لختالف طبيعة تلك الأحكام عن طبيعة هذه العالقة وتنافرها
معها دون ان�سجام  ،ولتباين �سعيد ورودها ونهج ت�سريعها مما ي�ستحيل معه
القول با�ستطالة اأو ا�ستعارة اأحكام النقل اإىل خارج اجلهة الإدارية املن�سو�ص عليها
يف الالئحة التنظيمية ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
امل�سار اإليها لتطبق ب�ساأن عالقة من يكون من�ساأ عالقته مع اجلهة الإدارية العقد
اأو لتحكم هذه العالقة ماليا  ،حيث يكون العقد هو املرجع بالن�سبة جلميع ما يتم
التعاقد عليه .
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ومن حيث اإن عالقة املعرو�سة حالته بوزارة  .......ل تعدو اأن تكون عالقة
تعاقدية  ،يحكم كل منها العقد املربم معه  ،وتكون اأحكامه هي الواجبة التطبيق
على هذه العالقة  ،ول تطبق اأحكام الالئحة التنظيمية ل�ساغلي الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة امل�سار اإليها  ،اإل فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف
هذه العقود  ،وبناء عليه  ،فاإن حقوقه تتحدد وفقا ملا ن�ست عليه هذه العقود .
وملا كان ذلك  ،فاإنه  ،واإذ قامت وزارة  .................باملوافقة على نقل
املعرو�سة حالته  -وهو من غري العمانيني  -اإىل وزارة ، ...................
فاإن عالقته بوزارة  ...........تعد منتهية اعتبارا من تاريخ نقله اإىل وزارة
 ، ...............باعتبار اأن املعينني مبقت�سى عقود ل ت�سري يف �ساأنهم اأحكام
النقل اإىل خارج اجلهة الإدارية على النحو امل�سار اإليه  ،الأمر الذي يغدو معه قرار
النقل امل�سار اإليه عدمي الأثر  ،و ل يعدو يف حقيقته اأن يكون مبثابة اإنهاء خلدمته
بوزارة  ، .........كما اأن عالقة املعرو�سة حالته بكل من اجلهتني امل�سار اإليهما
م�ستقلة عن الأخرى  ،ويحكمها العقد املربم بينه وبينها  ،وهو ما اأدى به احلال
اإىل اإبرام عقد اآخر مع املعرو�سة حالته انفتحت به عالقة جديدة يحكمها هذا
العقد  ،وملا كان ذلك  ،فاإنه يتعني �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة له طبقا للبند ()10
من العقد املربم معه بتاريخ  16من دي�سمرب 2006م .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل ا�ستحقاق الطبيب  .............. /مكافاأة نهاية
اخلدمة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( )162700017466بتاريخ 2016/6/20م
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( ) 23
بتاريخ 2016/6/26م
 - 1اجلهة املخت�سة باإبداء الراأي القانوين  -مقت�سى الخت�سا�ص واأثره .
فو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي
القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،حيث ناط املر�سوم ال�سلطاين رقم
 94/14بوزارة ال�سوؤون القانونية دون غريها باإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى
والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنـة للمرا�سيــم ال�سلطانيــة والقوانيــن
والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك  -احلكمة من ذلك  -تر�سيخ
وتوحيد املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها  -امل�ستقر عليه اأن قواعد
الخت�سا�ص من النظام العام  ،واأن امل�سرع حينما يو�سد اإىل اأي جهة اخت�سا�سات
حمددة  ،فاإن ذلك يفيد وجوبية مبا�سرة هذا الخت�سا�ص ممن عينه القانون
بذاته دون غريه  ،وفقا للطريق الذي ر�سمه القانون  ،واأنه يتعني على �سائر
الوحدات احلكومية مراعاة ما اأ�سند لغريها من اخت�سا�سات  -تطبيق .

 - 2وظيفة عامة  -اأداة التعيني يف الوظيفة العامة و�سروطه .
يبني من اأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحة �سوؤون املوظفني باملجل�ص العماين
لالخت�سا�سات الطبية اأن اأداة �سغل ذوي ال�ساأن للوظيفة العامة تتمثل يف قرار
التعيني  ،كما اأن امل�سرع و�سع قيدا على جهة الإدارة يتمثل يف عدم جواز قيامها
بالتعيني اإل يف الوظائف املعلن عنها  ،وبالدرجات املحددة لتلك الوظائف ولو
توافر يف املر�سح موؤهل علمي اأو خربة عملية اأعلى من املطلوب ل�سغل درجة
وظيفته  -مبوجب املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2013/78باإ�سـدار جــدول الدرجــات
والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة فقد نيط برئي�ص جمل�ص
اخلدمة املدنية اإ�سدار ا�سرتاطات �سغل الدرجات الواردة يف جدول الدرجات
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والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،وا�سعا حكما انتقاليا
يق�سي بتطبيق ال�سرتاطات الواردة يف النظم الوظيفـية اإىل حني �ســدور هــذه
ال�سرتاطات على اأن ذلك مرهون بعدم تعار�سهـا مع اأحكام املر�سوم ال�سلطاين
امل�سار اإليه  ،وعلى اإثر التفوي�ص الت�سريعي اأ�سـدر رئيـ�ص جملـ�ص اخلدمـة املدنية
التعميم رقم  2014/1القا�سي بتعيني احلا�سلني على موؤهل البكالوريو�ص بالدرجة
العا�سرة .

 - 3الإعالن  -الإعالن عن الوظيفة  -تكييفه القانوين .
اإن الإعالن عن وظيفة ما ل يعد م�سدرا من م�سادر القانون التي مبوجبها تن�ساأ
املراكز القانونية  ،فالإعالن ل ين�سئ للمتقدمني ل�سغل الوظائف املعلن عنها احلق
يف �سغلها  ،اإل اإذا ا�ستوفوا ال�سروط املقررة قانونا ل�سغلها  ،ومت اتباع الإجراءات
املقررة قانونا  -يعد الإعالن يف جوهره اإف�ساحا من قبل الإدارة عن رغبتها يف
تعيني �سخ�ص ما ل�سغل وظيفة ما وتكون �سروط الإعالن م�ستقاة من القانون ،
اإذ اإن الإعالن املخالف للقواعد القانونية املقررة يعد باطال  -فالإعالن عن الوظيفة
والبدء يف اإجراءات التعيني لي�ص من �ساأنه اأن يك�سب ال�سخ�ص املرت�سح ل�سغل
الوظيفـة املركـز القانونــي للموظــف  ،فقـرار التعييـن هو الأداة القانونية التي
ب�سدورها ين�ساأ املركز القانوين للموظف  ،وما يتبع ذلك من حقوق والتزامات
بني املوظف وجهة الإدارة  ،وما قبل �سدور قرار التعيني من اإجراءات متهيدية
ل�سدور القرار ل تك�سب املوظف حقا يف الوظيفة العامة  -اآية ذلك  -ما ا�ستقر
عليه اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية واأحكام حمكمة الق�ساء الإداري يف اأحقية
جهة الإدارة يف العدول عن التعيني على الرغم من �سابقة الإعالن عن الوظيفة
متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك  ،وذلك من خالل اإلغاء الإعالن عن تلك الوظيفة
 اأثر ذلك  -اأن جميع الإجراءات ال�سابقة على �سدور قرارات التعيني تعد مبثابةاإجراءات متهيدية لي�ص من �ساأنها اإك�ساب املتقدم ل�سغل الوظيفة حقا يف �سغلها
طاملا مل ي�سدر قرار بتعيينه بها  -تطبيق .
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فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ..... :بتاريخ  ، ........املوافق ............
ب�ساأن طلب اإبداء الراأي القانوين حول درجة التعيني امل�ستحقة لبع�ص موظفي
املجل�ص . ..........
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع اأن املجل�ص  ............قام بتاريخ .............
بالإعالن عن وظائف بالدرجة ال�سابعة ( وفقا لالئحة �سوؤون املوظفني باملجل�ص )
املعادلة للدرجة التا�سعة (وفقا جلدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة)  ،وقد مت البدء يف اإجراء الختبارات واملقابالت ل�سغل
تلك الوظائف  ،وقبل ا�ستكمال اإجراءات التعيني �سدر بتاريخ  ...........تعميم
رئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية رقم  2014/1الذي يقرر التعيني يف الدرجات املالية
بناء على املوؤهل الدرا�سي  ،واأن التعيني على الدرجة العا�سرة للحا�سلني على موؤهل
جامعي  ،ثم �سدرت قرارات التعيني على الدرجة العا�سـرة من جدول الدرجات
والرواتب املوحـد للموظفني العمانيني بالدولـة تطبيقا لتعميـم رئيـ�ص جملـ�ص
اخلدمة املدنية ب�سبب التاأخر يف اتخاذ اإجراءات التعيني يف الوظائف التابعة
ملكتب الرئي�ص التنفيذي للمجل�ص  ،وعلى اإثر ذلك تظلم عدد من موظفي املجل�ص
 ....ممن مت تعيينهم على الدرجة العا�سرة وفقا جلدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،يف حني اأنهم كانوا متقدمني لوظائف على
الدرجة ال�سابعة  -وفقا جلدول الدرجات والرواتب امللحق بالئحة �سوؤون املوظفني -
التي تعادل الدرجة التا�سعة وفقا جلدول الدرجات والرواتب املوحد .
وتذكرون باأن املجل�ص خاطب وزارة  ............ب�ساأن احلالت املذكورة
واآلية معاجلتها وقد اأفادت وزارة  ...........باأنه يتم ا�ستكمال اإجراءات التعيني
وفقا ل�سروط الإعالن وبالدرجة املحددة فيه  ،ويتم اإ�سدار قرار التعيني بالدرجة
املعادلة للدرجة املر�سح لها املوظف واملو�سحة بامللحق رقم ( )2من املرفق باملر�سوم
ال�سلطـاين رقم � 2013/78سالف الذكر .
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كما تذكرون باأن املجل�ص خاطب وزارة  ............لطلب التعوي�ص
للحالت املذكورة وتعديل درجاتهم ا�ستنادا خلطاب وزارة  ...............وجاء
رد وزارة  ...............مت�سمنا املوافقة على تعديل اأو�ساع ( )....موظفا
ممن �سدرت قرارات تعيينهم قبل 2014/2/5م على اأن يتم توفري خم�س�ساتهم
املالية من موازنة املجل�ص املعتمدة لعام 2016م .
وت�سريون اإىل اأن حمكمة الق�ساء الإداري اأ�سدرت اأحكاما ق�سائية م�سابهة
للحالت املتظلمة باملجل�ص وق�ست بعدم �سحة قرارات التعيني .
وتذكرون اأن هناك (  ) .......موظفا قد تقدموا بطلب التعيني على الدرجة
التا�سعة وفقا جلدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني بالدولة
باعتبار اأن هوؤلء املوظفني كانوا من �سمن املتقدمني ل�سغل الوظائف املحددة
درجاتها قبل العمل بجدول الدرجات والرواتب امل�سار اإليه .
لذا  ،فاإنكم تطلبون الراأي القانوين ب�ساأن مدى ا�ستحقاق هوؤلء املوظفني املتقدمني
ل�سغل الوظائف املحددة درجاتها  -قبل تاريخ العمل باجلدول املوحد  -للدرجة
التا�سعة  ،والبالغ عددهم ( ..... )....موظفا .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على اأنه  ":يحدد القانون اخت�سا�سات
اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
. " .................
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سوؤون
القانونية على اأن تخت�ص الوزارة بـــ  .......... ":اإبداء الراأي القانوين واإ�سدار
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الفتـاوى والتف�سيـرات الر�سميـة املعتمـدة فـي ال�سلطنــة للمرا�سيــم ال�سلطانيـــة
والقوانيــن والقــرارات واللوائــح الوزاريــة كلمــا تطلــب الأمـر ذلك ومبـا يـوؤدي
اإىل تر�سيخ وتوحيد املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها . " ........
وين�ص البند الأخري من امللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/142
بتحديد اخت�سا�سات وزارة اخلدمـة املدنيـة واعتماد هيكلهـا التنظيمـي علـى اأن
تخت�ص الوزارة بـ  ..... ":تقدمي املعاونة الفنية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة
غيـر اخلا�سعة لقوانيـن خا�سة يف كافــة جمــالت اخلدمــة املدنيـــة والتن�سيــق
مع اجلهات املخت�سة باإبداء الراأي اإذا تطلب الأمر ذلك " .
وتن�ص املـادة ( )14مــن قانــون اخلدمـة املدنيــة ال�سـادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي
رقم  2004/120على اأنه  ":ل يجوز لأي من الوحدات التعيني اإل يف الوظائف املعلن
عنها وبال�سروط والدرجات املحددة لها حتى ولو توافر لدى املتقدم ل�سغل اإحداها
موؤهل علمي اأعلى اأو غري مطلوب ل�سغلها اأو خربة تزيد على اخلربة املطلوبة " .
وتن�ص املـادة ( )16من القانون ذاته على اأنه  ":يكون التعيني بقرار من رئي�ص
الوحـدة اأو مبـا يربمـه مـن عقود التوظيــف املرفقـة بالالئحة  ،ويجـوز لرئيـ�ص
الوحدة التفوي�ص يف ذلك يف حالت ال�سرورة  .ويكون التعيني من تاريخ �سدور
القرار اأو التاريخ املحدد يف العقد ح�سب الأحوال " .
وتن�ص املـادة ( )2من لئحة �سوؤون املوظفني باملجل�ص العماين لالخت�سا�سات
الطبية ال�سادرة بالقرار رقم  2013/31على اأنه  ":ت�سري اأحكام هذه الالئحة على
موظفي املجل�ص  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �سوؤون توظفهم عقود خا�سة
فيما ن�ست عليه هذه العقود من اأحكام .
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وفيما مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة اأو العقود املن�سو�ص عليها
يف الفقرة ال�سابقة  ،ت�سري على موظفي املجل�ص اأحكام قانون اخلدمة املدنية
ولئحته التنفيذية " .
وتن�ص املـادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78باإ�سدار جدول
الدرجات والرواتـب املوحــد للموظفيـن العمانييـن املدنيني بالدولــة علـى اأنـه :
" ي�ســدر رئيــ�ص جملــ�ص اخلدمــة املدنية ا�سرتاطات �سغل الدرجات الــواردة
يف اجلدول املن�سو�ص عليه يف املـادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،واإىل اأن ت�سدر هذه
ال�سرتاطات ي�ستمر تطبيق ال�سرتاطات الواردة يف النظم الوظيفية ال�سارية مبا
ل يتعار�ص مع اأحكام هذا املر�سوم .
ويف جميـع الأحوال  ،ل يجـوز اأن تقـل املـدة املتطلبـة للرتقيـــة للدرجـة الأعلــى
عن ثالث �سنوات " .
وينـ�ص تعميــم رئيـ�ص جملـــ�ص اخلدمة املدنيــة رقم  2014/1ال�سادر بتاريخ
 5مــن فربايــــر 2014م ب�سـاأن حتديـد درجـة التعييـن بنـاء على املوؤهـل الدرا�سـي
على اأن ......................... ":
يكون التعيني للمخاطبني باأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78باإ�سدار جدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة بناء على املوؤهل
الدرا�سي مبراعاة اللتزام بالآتي :
. ........................................... - 1
. ........................................... - 2
 - 3احلا�ســل علــى البكالوريــو�ص اجلامعــي اأو مــا يعادلــه  ،يعيــن بالدرجــة
العا�سرة (. " )10
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وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن النظام الأ�سا�سي للدولة فو�ص القانون يف حتديد
اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
حيث ناط املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بوزارة ال�سوؤون القانونية دون غريها
اإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة
للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك ،
ومبا يوؤدي اإىل تر�سيخ توحيد املفاهيم القانونية واللتزام بها وتطبيق اأحكامها ،
وذلك اإعمال لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  ،و�سريا على ذات الن�سق فقد و�سد
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/142اإىل وزارة اخلدمة املدنية تقدمي املعاونة الفنية
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة غري اخلا�سعة لقوانني خا�سة يف كافة جمالت
اخلدمة املدنية والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة باإبداء الراأي اإذا تطلب الأمر ذلك  ،مما
مقت�ساه قيام وزارة اخلدمة املدنية مبمار�سة هذا الخت�سا�ص على النحو الذي
معربا عن الإرادة ال�سامية ملولنا املعظم  -حفظه
قرره املر�سوم ال�سلطاين باعتباره َرّ
الله ورعاه  -وذلك باأن يقت�سر اخت�سا�ص وزارة اخلدمة املدنية يف تقدمي املعاونة
الفنية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة غري اخلا�سعة لقوانني خا�سة ومبا يتوافق
مع اخت�سا�ص وزارة ال�سوؤون القانونية باإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى
والتف�سريات الر�سمية ح�سبما ق�سى به املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/142بتحديد
اخت�سا�سـات وزارة اخلدمـة املدنيـة  ،والتي تطلبت منهـا التن�سيـق مـع اجلهـات
املخت�سة باإبداء الراأي  ،وهي بال ريب وزارة ال�سوؤون القانونية كلما تطلب الأمر
ذلك  ،وبحيـث يقت�سـر هذا الخت�سا�ص على الوحـدات غيـر اخلا�سعـة لقوانيـن
خا�سة  ،الأمر الذي ينح�سر معه اخت�سا�ص وزارة اخلدمة املدنية على تقدمي املعاونة
الفنية للمجل�ص العماين لالخت�سا�سات الطبية باعتباره خماطبا بنظام خا�ص ،
وهو املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/31باإ�سدار نظام املجل�ص العماين لالخت�سا�سات
الطبية عالوة على اأنه له لئحة م�ستقلة تنظم �سوؤون موظفيه .
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وحيث اإن امل�ستقر عليه اأن قواعد الخت�سا�ص من النظام العام  ،واأن امل�سرع
حينما يو�سد اإىل اأي جهة اخت�سا�سات حمددة  ،فاإن ذلك يفيد وجوبية مبا�سرة
هذا الخت�سا�ص ممن عينه القانون بذاته دون غريه  ،وفقا للطريق الذي ر�سمه
القانون  ،واأنه يتعني على �سائر الوحدات احلكومية مراعاة ما اأ�سند لغريها من
اخت�سا�سات .
كما ا�ستبان من خالل مطالعة اأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحة �سوؤون املوظفني
باملجل�ص العماين لالخت�سا�سات الطبية اأن اأداة �سغل ذوي ال�ساأن للوظيفة العامة
تتمثل يف قرار التعيني  ،كما اأن امل�سرع و�سع قيدا على جهة الإدارة يتمثل يف
عدم جواز قيامها بالتعيني اإل يف الوظائف املعلن عنها  ،وبالدرجات املحددة لتلك
الوظائف ولو توافر يف املر�سح موؤهل علمي اأو خربة عملية اأعلى من املطلوب
ل�سغل درجة وظيفته .
وعطفا على ما تقدم  ،ومبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78باإ�سدار جدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،فقد نيط برئي�ص
جمل�ص اخلدمـة املدنيـة اإ�سدار ا�سرتاطـات �سغـل الدرجـات الـواردة يف جـدول
الدرجـات والرواتـب املوحـد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة وا�سعا حكما
انتقاليـا يقـ�سي بتطبيـق ال�سرتاطـات الواردة يف النظــم الوظيفيـة اإلـى حيـن
�سدور هذه ال�سرتاطات  ،على اأن ذلك مرهون بعدم تعار�سها مع اأحكام املر�سوم
ال�سلطاين امل�سار اإليه  ،وعلى اإثر التفوي�ص الت�سريعي اأ�سدر رئي�ص جمل�ص اخلدمة
املدنية التعميم رقم  2014/1القا�سي بتعيني احلا�سلني على موؤهل البكالوريو�ص
بالدرجة العا�سرة .
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عالوة على ذلك  ،فاإن الإعالن عن وظيفة ما ل يعد م�سدرا من م�سادر
القانون التي مبوجبها تن�ساأ املراكز القانونية  ،فالإعالن ل ين�سئ للمتقدمني ل�سغل
الوظائف املعلن عنها احلق يف �سغلها  ،اإل اإذا ا�ستوفوا ال�سروط املقررة قانونا
ل�سغلها  ،ومت اتباع الإجراءات املقررة قانونا  ،و يعد الإعالن يف جوهره اإف�ساحا
من قبل الإدارة عن رغبتها يف تعيني �سخ�ص ما ل�سغل وظيفة ما وتكون �سروط
الإعالن م�ستقاة من القانون  ،اإذ اإن الإعالن املخالف للقواعد القانونية املقررة يعد
باطـال  .فالإعـالن عـن الوظيفـة والبدء يف اإجـراءات التعيني ليــ�ص مـن �ساأنـه
اأن يك�سب ال�سخ�ص املرت�سح ل�سغـل الوظيفـة املركز القانوين للموظـف  ،فقـرار
التعيني هو الأداة القانونية التي ب�سدورها ين�ساأ املركز القانوين للموظف وما
يتبع ذلك من حقوق والتزامات بني املوظف وجهة الإدارة  ،وما قبل �سدور قرار
التعيني من اإجراءات متهيدية ل�سدور القرار ل تك�سب املوظف حقا يف الوظيفة
العامة  ،واآية ذلك هو ما ا�ستقر عليه اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية واأحكام حمكمة
الق�ساء الإداري يف اأحقية جهة الإدارة يف العدول عن التعيني على الرغم من
�سابقة الإعالن عن الوظيفة متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك  ،وذلك من خالل
اإلغاء الإعالن عن تلك الوظيفة .
كما اأن تطبيق القانون من حيث الزمان يقت�سي تطبيق القواعد القانونية
ال�سارية عند اإبرام جهة الإدارة للت�سرف القانوين الذي مت يف نطاقه .
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�سة  ،وملا كان الثابت من الأوراق باأن
هناك  )...( ...موظفا قد تقدموا بطلب تعيينهم على الدرجة التا�سعة وفقا جلدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني بالدولة باعتبار اأنهم كانوا من
�سمن املتقدمني ل�سغل الوظائف املحدد درجاتها قبل العمل بجدول الدرجات
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والرواتب امل�سار اإليه  ،ويف �سوء اأن التعميم ال�سادر من رئي�ص جمل�ص اخلدمة
املدنية يف  5من فرباير 2014م قد حدد الدرجات التي يعني عليها املوظفون
اخلا�سعون لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78وفقا للموؤهالت الدرا�سية ،
والذي ي�سري باأثر فوري من تاريخ �سدوره على حالت التعيني التي مل ي�سدر
بها قرار من اجلهات املخت�سة  ،ومن ثم فاإن على اجلهات املخاطبة باأحكامه
التقيد بال�سروط الواردة يف التعميم عند رغبتها يف التعيني  ،وفقا ملا اأف�سحت
عنه املـادة ( )14من قانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليه التي و�سعت قيدا على جهة
الإدارة بوجوب التعيني يف الدرجات املالية املقررة ل�سغل الوظائف  ،ول ينال
من ذلك اأن هذه الدرجة تختلف عن الدرجات التي مت الإعالن عنها من قبل
املجل�ص  ................عند الرغبة يف �سغلها  ،باعتبار اأن جميع الإجراءات
ال�سابقة على �سدور قرارات التعيني تعد مبثابة اإجراءات متهيدية لي�ص من �ساأنها
اإك�ساب املتقدم ل�سغل الوظيفة حقا يف �سغلها طاملا مل ي�سدر قرار بتعيينه بها ،
اأما فيما يتعلق باملوظفني الذين �سدرت قرارات تعيينهم وا�ستلموا اأعمالهم قبل
تاريخ العمل باأحكام التعميم رقم  2014/1فاإنهم يكت�سبون احلقوق املقررة مبوجب
القوانني واللوائح التي �سدرت قرارات تعيينهم يف ظلها  ،وذلك تطبيقا لقاعدة
الأثر الفوري واملبا�سر لأحكام القانون .
كما ل يقدح يف ذلك ما اأبدته وزارة  .........من خالل كتابها رقم ....... :
بتاريخ 2015/6/2م باأنـه يتـم ا�ستكمـال اإجـراءات التعيني وفقـا ل�سـروط الإعـالن
وبالدرجة املحددة فيه  ،ويتم اإ�سدار قرار التعيني بالدرجة املعادلة للدرجة املر�سح
لها املوظف واملو�سحة بامللحق رقم ( )2من املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
�سالـف الذكـر ؛ اإذ اإن هـذا الـراأي يتعار�ص مع �سحيـح حكم القانـون  ،ف�سـال عن
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تعار�سه مع فتوى وزارة ال�سوؤون القانونية رقم (و �ص ق/م و�/ص2014/46/6/1/م)
بتاريخ  16من مار�ص 2014م واملوجهة اإىل  .......والذي خل�ص الراأي فيه اإىل
�سريان التعميم رقم  2014/1ب�ساأن حتديد درجة التعيني بناء على املوؤهل الدرا�سي
على املر�سحني ل�سغل الوظائف الذين مل يت�سلموا العمل  ،وبهذا توؤكد وزارة
ال�سوؤون القانونية على وجوب التزام كافة اجلهات احلكومية  ،ومنها وزارة .....
بقواعد الخت�سا�ص  ،واأن تبادر اإىل اإعمال اأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة واملرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني ال�سادرة يف هذا ال�ساأن  ،واأن تنه�ص اإىل تنفيذ حكم القانون
تنفيذا �سحيحا  ،وهو ما �سبق اأن اأكدت عليه وزارة ال�سوؤون القانونية يف فتوى
�سابقة برقم (و �ص ق  /م و 2016/ 793 / 1 / 5 /م) بتاريخ  15من مايو 2016م  ،واملبلغ
ن�سخة منها اإىل وزارة . ...........
كمـا ل يجـوز الركـون فـي تعييـن املعرو�سـة حالتهم على الدرجـة العا�سـرة
ا�ستنادا حلكم �سادر من حمكمة الق�ساء الإداري ؛ اإذ اإن الأحكام الق�سائية حتوز
حجيتها فيما ف�سلت فيه  ،دون اأن متتد اإىل غريها من الوقائع  ،ف�سال عن
اأن ثمة اأحكاما �سـادرة مـن الدائـرة ال�ستئنافيـة تتوافـق مـع مـا خل�سـت اإليه
وزارة ال�سوؤون القانونية  ،ومنها احلكم املرفق والذي �سدر يف مواجهة عدد من
موظفي وزارة ال�سوؤون القانونية  ،والذي قطع فيه باأن راأي وزارة اخلدمة املدنية
�سالف الذكر املوجه اإىل الرئي�ص التنفيذي للمجل�ص � ...........سدر باملخالفة
للقانون  ،ويجب األ يعلو على القواعد التنظيمية واملبادئ العامة للقانون .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم ا�ستحقاق موظفي املجل�ص .................
املعرو�سة حالتهم للدرجة التا�سعة  ،وذلك على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/900/9/7/م) بتاريخ 2016 /6/ 26م
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( ) 24
بتاريخ 2016/6/27م
جن�سية  -التاريخ املعول عليه لكت�ساب اجلن�سية وما يرتتب على ذلك من حقوق .
اإن املعول عليه يف منح اجلن�سية العمانية طبقا لقانون اجلن�سية العمانية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014 /38هو املر�سوم ال�سلطاين ال�سادر مبنح اجلن�سية
 اأثر ذلك  -يحق لل�سخ�ص الذي اكت�سب اجلن�سية العمانية ممار�سة حقوقه منتاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ...... :بتاريخ  ، ..........املوافق ..........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول ما اإذا كانت الفا�سلة  .......... /تعترب
عمانية اجلن�سية قبل التاريخ ال�سابق على تاريخ العمل مبر�سوم منحها اجلن�سية ،
واأثر ذلك على حقوقها املدنية .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأنه ومبوجب املوافقة
ال�ساميـة حل�سـرة �ساحـب اجلاللـة ال�سلطان قابو�ص املعظم  ،املنقولـة اإلـى وزارة
الداخليــة مبوجــب كتـاب وزيـر ديــوان البـالط ال�سلطانــي رقــم 2012/... :م
بتاريخ 2012/.......م ،املوافق  ، ....ح�سلت الفا�سلة  .............. /على
�سرف اجلن�سية العمانية  ،وبتاريخ 2012/.......م �سدر للمعرو�سة حالتها جواز
�سفر وبطاقة �سخ�سية  ،يف حني �سدر املر�سوم ال�سلطاين مبنحها اجلن�سية
العمانية بتاريخ  24من مايو 2015م .
وتذكرون اأن املعرو�سة حالتها كانت تعمل لدى وزارة  .........خالل الفرتة
من 1991 .....م وحتى 2015 .....م  ،واأنها ب�سبب ح�سولها على �سرف اجلن�سية
العمانية تقدمت اإىل معايل  - ..............بطلب �سم مدة خدمتها ال�سابقة .
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واإزاء ذلك  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول ما اإذا كانت املعرو�سة حالتها
تعتبــر عمانيــة يف التاريـخ ال�سابـق على تاريــخ العمــل باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقـم  2015/21ال�سادر مبنحها اجلن�سية  ،واأثر ذلك على حقوقها املدنية .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )7من قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014 /38تن�ص على اأنه  ":ي�سدر مبنح اجلن�سية العمانية ،
اأو التنـازل عنهــا  ،اأو ردهـا  ،اأو �سحبها  ،اأو اإ�سقاطها مر�ســوم �سلطانـي  ،بنـاء
على تو�سية الوزير" .
وتنـ�ص املـادة ( )9من القانون ذاته على اأنه  ":يجوز ملن منح اجلن�سية العمانية ،
اأو ردت اإليـه طبقـا لأحكـام هذا القانون ممار�سـة احلقـوق املدنيـة وفقـا للقوانـني
واللوائح املعمول بها من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية
اأو ردها اإليه" .
وتن�ص املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/21مبنح اجلن�سية على
اأنه  " :متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم يف القائمة املرفقة " .
كما تن�ص املـادة الثانية من املر�سوم ذاته على اأنه " :ين�سر هذا املر�سوم يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �سدوره" .
ومفاد هذه الن�سو�ص اأن املعول عليه يف منح اجلن�سية العمانية هو املر�سوم
ال�سلطاين ال�سادر مبنح اجلن�سية  ،ويحق لل�سخ�ص الذي اكت�سب اجلن�سية العمانية
ممار�سة حقوقه من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين .
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وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان املر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/21مبنح املعرو�سة
حالتها للجن�سية العمانية قد �سدر بتاريخ  24من مايو 2015م  ،ون�ص يف املـادة
الثانية منه على اأن يعمل به من تاريخ �سدوره ؛ ومن ثم فاإن املعرو�سة حالتها
تعترب عمانيـة اجلن�سيـة من تاريـخ �سـدور املر�سوم ال�سلطاين مبنحهـا اجلن�سيـة
العمانية  ،واعتبارا من هذا التاريخ لها احلق يف ممار�سة حقوقها املدنية طبقا
للقوانني واللوائح املعمول بها .
ول ينال من ذلك القول باأن املعرو�سة حالتها ح�سلت على جواز �سفر وبطاقة
�سخ�سية بناء على املوافقة ال�سامية مبنحها اجلن�سية العمانية  ،بح�سبان اأن الإرادة
ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله  -مبنح املعرو�سة حالتها للجن�سية
العمانية جتلت يف �سدور مر�سوم �سلطاين يعمل به من تاريخ �سدوره دون اأن
يرتد اإىل تاريخ املوافقة ال�سامية  ،مما موؤداه اجتاه الإرادة ال�سامية اإىل متكني
املعرو�سة حالتها من ممار�سة حقوقها املدنية من تاريخ �سدور مر�سوم منحها
اجلن�سية  ،واأنه ل �سبيل للعمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2015/21باأثر رجعي يرتد
اإىل تاريخ املوافقة ال�سامية اإل بتعديل هذا املر�سوم  ،وذلك بتعديل تاريخ منح
اجلن�سية ليكون ذاته تاريخ املوافقة ال�سامية .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأن الفا�سلة ................ /تعترب عمانية اجلن�سية
من تاريخ �سدور املر�سوم ال�سلطاين مبنحها اجلن�سية العمانية  ،واعتبارا من هذا
التاريخ لها احلق يف ممار�سة حقوقها املدنية طبقا للقوانني واللوائح املعمول بها .

فتوى رقم (و �ص ق  /م و2016/905/1/6 /م) بتاريخ 2016/6/ 27م
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( ) 25
بتاريخ 2016/7/20م
 - 1قانون � -سريانه من حيث الزمان .
اأكدت املـادة ( )75من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101
انعدام الأثر الرجعي للقانون  -موؤدى ذلك  -ل ينه�ص القانون منطبقا اإل على ما
يقع من تاريخ العمل به  ،وتنح�سر وليته على ما يكون حا�سال قبل ذلك العمل  ،اإل
اإذا كانـــت الأو�ســاع القانونيـة فـي دور التكويـــن  ،ولــم ت�ستكمـــل وجودهــا
يف ظل القانون القديـم الـذي كـان يحكمهـا  ،في�سري عليها القانون اجلديـد مبـا
له من اأثر فوري ومبا�سـر  ،اأمـا اإذا كانت هذه الأو�ساع القانونية قـد تكاملـت ،
وتوفرت العنا�سر الالزمة لإن�سائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالقانون الذي ن�ساأت
وتكاملت يف ظله  -تطبيق .

 - 2وزارة التعليم العايل  -حدود اخت�سا�سها ببعثات التعليم اجلامعي والدرا�سات
العليا � -سلطتها بالبت يف م�سروعية قرارات جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت
الدرا�سية والدرجات العلمية .
و�سد امل�سرع الخت�سا�ص اإىل وزير التعليم العايل مبنح املوافقة على طلبات ذوي
ال�ساأن الراغبني يف الدرا�سة مبرحلتي التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا  ،بناء على
تو�سية جلنة البعثات  -ناط بوزارة التعليم العايل الإ�سراف على موظفي وحدات
اجلهاز الإداري للدولة املوفدين للدرا�سة خارج ال�سلطنة  ،وذلك من خالل اأجهزتها
املخت�سة اأو امللحقيات الثقافية ب�سفارات ال�سلطنة باخلارج اأو القن�سليات العمانية
يف الدول التي ل يوجد بها ملحقيات ثقافية  -عهدت لئحة تقييم ومعادلة املوؤهالت
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الدرا�سية والدرجات العلمية اإىل جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات
العلمية بع�ص الخت�سا�سات  ،منها معادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية
التي متنحها موؤ�س�سات التعليم العايل العربية والأجنبية  -حددت هذه الالئحة
�سراحة الأ�س�ص العامة  ،واخلا�سة التي يجب على جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت
الدرا�سية والدرجات العلمية مراعاتها  ،والعمل مبقت�ساها عند تقييم ومعادلة
املوؤهالت الدرا�سية التي يح�سل عليها الطالب بنظام النتظام اأو النت�ساب  ،والتي
من بينهـا �ســرورة ا�ستيفـاء عدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة اأو النقاط املعتمدة ،
اأو املدة املطلوبة للح�سول علـى املوؤهــل الدرا�سي املراد تقييمه ومعادلتــه  ،ومــا
تقرره املوؤ�س�سة التعليمية املانحة �سراحة بكون ال�سهادة بكالوريو�ص اأو ما يعادلها
يف تخ�س�ص حمدد  -تخت�ص وزارة التعليم العايل دون غريها بالبت يف تظلمات
ذوي ال�ساأن من قرارات جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية
 -تطبيق .

 - 3وزارة ال�سوؤون القانونية  -نطاق اخت�سا�سها يف جمال اإبداء الراأي القانوين .
وزارة ال�سوؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 94/14وامللحق املرفق
به بتحديد اخت�سا�ساتها  ،تخت�ص بتقدمي كافة اأوجه الدعم القانوين لوحدات
اجلهاز الإداري للدولة من خالل اإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى والتف�سريات
امللزمة للن�سو�ص القانونية لها بناء على طلبها يف احلالت التي يغم فيها عليها
فهم تلك الن�سو�ص  -موؤدى ذلك  -ل ولية لها يف رقابة م�سروعية ما ت�سدره
وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات اإدارية  -تطبيق.
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فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .....:املوؤرخ يف  ،......املوافق ..........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى �سحة الإجراءات املتبعة بعدم
معادلة موؤهل البكالوريو�ص للفا�سل  ، ..................... /وما يرتتب على
ذلك من تبعات اإدارية ومالية على املذكور .
وحا�سل الوقائع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الراأي  -اأن املذكور  ،وهو
اأحد موظفي  ، ............قد اأوفد للدرا�سة على نفقته اخلا�سة داخل ال�سلطنة
بكلية  ،........للح�سول على �سهادة البكالوريو�ص يف جمال نظم املعلومات ،
وقد �سدر  -على اإثر ذلك  -القرار الوزاري رقم  2008/137بتاريخ 2008/8/6م  ،مبنحه
اإجازة درا�سية براتب كامل بدءا من تاريخ 2008/10/4م  ،وملدة ( )4اأربع �سنوات
ون�سف .
وبتاريــخ 2009/4/5م  ،تقــدم املعرو�سة حالته بطلــب اإىل جهــة عملـــه
( ، )......مت�سمنا تغيري اإجازته الدرا�سية من داخل ال�سلطنة اإىل خارجها ،
وذلك للدرا�سة يف الأكادميية  ................بجمهورية  ، .............وقد
قامت  - ................بدورها  -مبخاطبة وزارة التعليم العايل ،للح�سول
على موافقتها على هذا الطلب  ،اإل اأنها تلقت ردا منها بتعذر املوافقة  ،ا�ستنادا
اإىل القرار ال�سادر من جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية  ،والدرجات العلمية ،
يف اجتماعها رقم  2009/5بتاريخ 2009/6/23م  ،بوقف التعامل مع هذه الأكادميية .
وعلى اإثر ذلك  ،تقدم املعرو�سة حالته بطلب اآخر ؛ لتغيري اإجازته الدرا�سية
امل�سار اإليها  ،واللتحاق بالدرا�سة مبعهد  .............بجمهورية ..........
املعرتف به يف ال�سلطنة  ،وقد نال هذا الطلب موافقة وزارة التعليم العايل مبوجب
كتابها املوجه اإىل مدير دائرة املوارد الب�سرية بـ ..........رقم ().........
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املوؤرخ يف 2009/11/23م  ،وعليه  ،مت اإ�سدار القرار الوزاري رقم ( ).......بتاريخ
2009/12/9م  ،بتغيري الإجازة الدرا�سية للموظف املعرو�سة حالته اإىل خارج
ال�سلطنة بدءا من تاريخ 2009/9/1م  ،وملدة ( )4اأربع �سنوات  ،ونظرا لالأحداث
والظروف التي مرت بها جمهورية  ، ............فقد تقدم املعرو�سة حالته
بطلب اإىل جهة عمله بتاريخ 2013/8/13م  ،لتمديد اإجازته الدرا�سية ملدة (� )6ستة
اأ�سهر  ،وقد لقي هذا الطلب قبول لديها  ،و�سدر  -تنفيذا لذلك  -القرار الوزاري
رقم ( )......بتاريخ 2014/3/9م  ،بتمديد قرار اإيفاد املعرو�سة حالته يف اإجازة
درا�سية خارج ال�سلطنة حتى 2014/1/31م .
وعقب اإمتام املعرو�سة حالته الدرا�سة املوفد اإليها  ،وتخرجه يف املعهد املذكور ،
وعودته ملبا�سرة عمله بتاريخ 2014/3/2م  ،خاطبت  ....................وزارة
التعليم العايل  ،ملعادلة موؤهل البكالوريو�ص احلا�سل عليه  ،اإل اأن رد وزارة التعليم
العايل قد جاء بالرف�ص  ،ا�ستنادا اإىل قرار جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية
والدرجات العلمية الذي انتهى اإىل عدم معادلة موؤهل املعرو�سة حالته بحجة عدم
انتظامه يف الدرا�سة مبقر املوؤ�س�سة التعليمية  ،وخمالفته لقرار جمل�ص التعليم
العايل رقم  2008/1/10املت�سمن وقف الدرا�سة بنظام النت�ساب والتعليم املفتوح ،
مبا موؤداه عدم اإمكانية ح�سول املعرو�سة حالته على المتيازات ذاتها احلا�ســل
عليها �ساحب املوؤهــل الوطنــي املناظــر لـــه مــن حيــث نـوع الوظيفة  ،اأو الدرجـة
الوظيفية  ،وملـا تـم اإبـالغ املعرو�سة حالته مب�سمون قـرار جلنـة تقييـم ومعادلـة
املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية �سالف البيان  ،قام بتقدمي خطاب �سادر عن
املعهد املذكور موجها اإىل امللحقية الثقافية ب�سفارة �سلطنة عمان بـ .........
يفيد باأن نظام الدرا�سة املتبع يف هذا املعهد هو ال�ساعات املعتمدة  ،ول يوجد به
نظام ال�سنوات الدرا�سية  ،اأو نظام النت�ساب .
- 199 -

واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول مدى �سحة
الإجراءات املتبعة من قبل وزارة التعليم العايل بعدم معادلة موؤهل البكالوريو�ص
احلا�سل عليه املعرو�سة حالته  ،وما يرتتب على ذلك من تبعات اإدارية ومالية
عليه .
ونفيد باأنه يتعني الإ�سارة  -بداية  -اإىل اأن ثمة مبداأ د�ستوريا م�ستقرا اأكدته
املـادة ( )75من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101
فحواه انعدام الأثر الرجعي للقانون  ،فال ينه�ص منطبقا اإل على ما يقع من تاريخ
العمل به  ،وتنح�سر وليته على ما يكون حا�سال قبل ذلك العمل  ،اإل اإذا كانت
الأو�ساع القانونية يف دور التكوين  ،ومل ت�ستكمل وجودها يف ظل القانون القدمي
الذي كان يحكمها  ،في�سري عليها القانون اجلديد مبا له من اأثر فوري ومبا�سر ،
اأما اإذا كانت هذه الأو�ساع القانونية قد تكاملـت  ،وتوفـرت العنا�سـر الالزمـة
لإن�سائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالقانون الذي ن�ساأت وتكاملت يف ظله .
ومتى كان ما تقدم  ،وكانـت الوقائع حمل طلب الراأي قـد اكتملـت  ،تامـة
العنا�سر والأركــان  ،يف ظـل العمـل بالئحة تقييـم ومعادلـة املوؤهـالت الدرا�سيــة
والدرجات العلميـة  -امللغية  -ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري رقم  ، 2003/44فـــاإن
هذه الالئحة تكون هي واجبة التطبيق على هذه الوقائع  ،بحيث ينح�سر عنها
جمال تطبيق لئحة العرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة
املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها  ،ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  2015/21بتاريخ
2015/3/17م .
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وحيث اإن املـادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83باإ�سدار قانون
البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية تن�ص على اأنه  ":يف تطبيق اأحكام هذا القانون
يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق
الن�ص معنى اآخر :
الوزارة  :وزارة التعليم العايل .
الوزيــر  :وزير التعليم العايل .
اللجنــة  :جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل .
.........................
املوفـــد  :من يوفـد يف بعثـة اأو منحـة اأو اإجـازة درا�سـة طبقـا لأحكــام
هذا القانون."......
وتن�ص املـادة ( )8من القانون ذاته على اأنه  " :للوزير بناء على تو�سية اللجنة
وطبقا لل�سروط وال�سوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية  ،املوافقة على طلبات
ذوي اخلربة الذين يرغبون يف الدرا�سة مبرحلتي التعليم اجلامعي والدرا�سات
العليا  ،بعد تقدمي ما يفيد القبول باإحدى اجلامعات املعرتف بها من قبل الوزارة
وموافقة جهة العمل على اللتحاق بالدرا�سة املطلوبة ".
وتن�ص املـادة ( )16من القانـون ذاتـه علـى اأنـه  ":تتولـى الــوزارة الإ�سـراف
على املوفدين وعلى الطلبة العمانيني الدار�سيـن على نفقتهم باخلارج مـن خـالل
اأجهزتهـا املخت�ســة ولهـا بعد التفاق مـع وزارة اخلارجيــة اأن تعهـد بالإ�ســراف
علـى املذكوريـن اإلـى موظفــني خمت�سـني بال�سفــارات اأو القن�سليات العمانيــة
يف البالد التي ل يوجد بها ملحقيات ثقافية".
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وتن�ص املـادة ( )1من لئحة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات
العلمية  -امللغية  -ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  2003/44على اأنه  ":يف تطبيق
اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها :
...
...
اللجنة  :جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية".
وتن�ص املـادة ( )3من الالئحة ذاتها على اأنه  " :تخت�ص اللجنة مبا ياأتي :
اأ  .... -ب  -معادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية التي متنحها موؤ�س�سات
التعليم العايل العربية والأجنبية."....
وتن�ص املـادة ( )10من الالئحة ذاتها على اأنه  " :يتعني اأن يقدم طلب تقييم
ومعادلة املوؤهل الدرا�سي اأو الدرجة العلمية من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة."...
وتن�ص املـادة ( )11من الالئحة ذاتها على اأنه  " :يتم تقييم ومعادلة املوؤهالت
الدرا�سيــة اأو الدرجـــات العلميــة التـي يح�سـل عليهــا الطالــب بنظـام النتظـام
اأو النت�ساب مبراعاة الأ�س�ص التالية :
اأول  :الأ�س�ص العامة :
اأ . ..... -
ج  -ا�ستيفاء عدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة اأو النقاط املعتمدة  ،اأو املدة
املطلوبة للح�سول على املوؤهل الدرا�سي اأو الدرجة العلمية املراد
تقييمها ومعادلتها.
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ثانيا  :الأ�س�ص اخلا�سة :
. ..... - 1
 - 4البكالوريو�ص اأو ما يعادله .
ج  -اأن تقـرر املوؤ�س�سـة التعليمية املانحـة �سراحـة بال�سهـادة اأنهـا
بكالوريو�ص اأو ما يعادله.".....
وحيث اإن مفاد ما تقدم من ن�سو�ص  ،اأن امل�سرع قد و�سد الخت�سا�ص اإىل
وزير التعليم العايل مبنح املوافقة على طلبات ذوي ال�ساأن الراغبني يف الدرا�سة
مبرحلتي التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا  ،بناء على تو�سية جلنة البعثات ،
وناط بوزارة التعليم العايل الإ�سراف على موظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة
املوفدين للدرا�سة خارج ال�سلطنة  ،وذلك من خالل اأجهزتها املخت�سة اأو امللحقيات
الثقافية ب�سفارات ال�سلطنة باخلارج اأو القن�سليات العمانية يف الدول التي ل يوجد
بها ملحقيات ثقافية  ،وجاءت لئحة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات
العلمية امل�سار اإليها باإن�ساء جلنة تقييـم ومعادلـة املوؤهالت الدرا�سيـة والدرجـات
العلمية  ،ومنحت لها بع�ص الخت�سا�سات  ،منها معادلة املوؤهالت الدرا�سية
والدرجات العلمية التي متنحها موؤ�س�سات التعليم العايل العربية والأجنبية  ،كما
حددت هذه الالئحة �سراحة الأ�س�ص العامة  ،واخلا�سة التي يجب على جلنة تقييم
ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية مراعاتها  ،والعمل مبقت�ساها
عنـد تقييـم ومعادلــة املوؤهـالت الدرا�سـية التي يح�سـل عليهــا الطالـب بنظام
النتظـام اأو النت�ساب  ،والتي من بينهـا �سرورة ا�ستيفـاء عـدد ال�ساعات الدرا�سية
املعتمدة اأو النقاط املعتمدة  ،اأو املدة املطلوبة للح�سول على املوؤهل الدرا�سي املراد
تقييمه ومعادلته  ،وما تقرره املوؤ�س�سة التعليمية املانحة �سراحة بكون ال�سهادة
بكالوريو�ص اأو ما يعادله يف تخ�س�ص حمدد .
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وحيث اإنه  ،وملا كان ما تقدم  ،وكانت جلنة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية
والدرجات العلمية امل�سار اإليها قد اتخذت قرارها بعدم معادلة املوؤهل الدرا�سي
الذي ح�سل عليه املعرو�سة حالته بحجة عدم انتظامه يف الدرا�سة مبقر املوؤ�س�سة
التعليمية  ،وخمالفته لقرار جمل�ص التعليم العايل رقم ( )2008/1/10امل�سـار اإليـه ،
املت�سمن وقف الدرا�سة بنظام النت�ساب والتعليم املفتوح .
وحيث اإن وزارة ال�سوؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/14
وامللحق املرفق به بتحديد اخت�سا�ساتها  ،ل ولية لها يف رقابة م�سروعية ما
ت�سدره وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات اإدارية  ،واإمنا تخت�ص بتقدمي
كافة اأوجه الدعم القانوين لتلك الوحدات من خالل اإبداء الراأي القانوين واإ�سدار
الفتاوى والتف�سريات امللزمة للن�سو�ص القانونية لها بناء على طلبها يف احلالت
التي يغم فيها عليها فهم تلك الن�سو�ص .
وحيــث اإن حقيقــة امل�ساألة حمل طلــب الـراأي  ،وفقــا للتكييــف القانونــي
ال�سحيح  ،تنح�سر يف الت�ساوؤل عن مدى م�سروعية قرار جلنة تقييم ومعادلة
املوؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية امل�سار اإليها بعدم معادلة املوؤهل الدرا�سي
الذي ح�سل عليه املعرو�سة حالته  ،ومن ثم فاإن ال�سبيل اإىل اإلغائه اأو تعديله هو
تقدم ذوي ال�ساأن بالتظلم من هذا القرار اإىل وزارة التعليم العايل  ،والتي ينعقد لها
الخت�سا�ص بالبت فيه .
وعليه  ،فاإنه يتعذر على وزارة ال�سوؤون القانونية اإبداء الراأي ب�ساأن امل�ساألة
املعرو�سة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )162700017914بتاريخ 2016/7/20م
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( ) 26
بتاريخ 2016/7/31م
عقد  -العقد �سريعة املتعاقدين  -مدى اأحقية املتعاقد يف املطالبة بالتعوي�ص عن
ارتفاع معدل الت�سخم يف الأ�سعار  -مكان وكيفية وتاريخ احت�ساب اأ�سعار الت�سخم -
امل�ساريف التي يتوجب ت�سمينها عند احت�ساب اأ�سعار الت�سخم .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء يف اللتزامات التعاقدية تق�سي باأن العقد
�سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإل مبوافقة الطرفني اأو لالأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�سى هذه القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل
عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية  -التقاء
اإرادة طريف العقد على اأن اأي تاأخر يف ممار�سة اأي حق مبوجب التفاق املربم
بينهم ل يعترب مبثابة تنازل من قبل الطرف عن ذلك احلق  -موؤدى ذلك  -اأن خلو
التفاقيـة مـن اأي ن�ص �سريح يفيد ب�سقوط حق ال�سركة يف املطالبـة بالتعويـ�ص
يف حـال عـدم التزامهـا باملواعيـد املحـددة يف التفاقيـة ل يحـول وحـق ال�سركـة
يف املطالبة بالتعوي�ص عن ارتفاع معدلت الت�سخم بالن�سبة للخدمات املقدمة
منها  ،وذلك كله دون الإخالل بحق احلكومة يف التعوي�ص عن اأي خ�سائر مرتتبة
نتيجة لإخالل ال�سركة باللتزام بالإجراءات واملواعيد اخلا�سة بالإخطارات املتفق
عليها مبوجب التفاقية  -اأن خلـو التفاقية من ن�ص يحدد على وجه الدقة مكان
موؤ�سر الت�سخم الذي يتم تطبيقـه على التفاقية  -موؤدى ذلك  -احت�سـاب اأ�سعـار
الت�سخم وفقا للموؤ�سر العام لل�سلطنة  -واأن امل�ساريف التي يتوجب ت�سمينها عند
احت�ساب اأ�سعار الت�سخم تتقرر وفقا لأحكام التفاقية  -تطبيق .
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فبالإ�شارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ..... :املوؤرخ يف  ، .....املوافق .........
ب�شاأن طلب اإبداء الراأي القانوين حول مدى اأحقية �شركة  ...........يف املطالبة
بالتعوي�ض عن ارتفاع معدل الت�شخم يف الأ�شعار خالل الفرتة من عام 2007م ،
وحتى 2010م باإجمايل مبلغ  ،وقدره ( ................. )........ريال عمانيا ،
وذلك مبوجب اتفاقية اإدارة م�شروع لتطوير الدقم .
وتتلخ�ض وقائع املو�شوع  -ح�شبما يبني من الأوراق  -يف اأن حكومة �شلطنة
عمان  ،ممثلة بوزارة  ..............وقعت بتاريخ  23من فرباير 2009م اتفاقية
اإدارة م�شروع لتطوير الدقم  ،مع �شركة  ...............للح�شول على خدمات
اإدارة م�شروع لتطوير منطقة الدقم  ،وكانت ال�شركة قد بداأت بتقدمي اخلدمات
حمل التفاقية منذ تاريخ  17من اأغ�شط�ض 2007م  ،اأي بتاريخ �شابق لتاريخ توقيع
التفاقية  ،وتقدمت ال�شركة بتاريخ  2من �شبتمرب 2009م بر�شالة موجهة اإىل
وزارة � ..................شمنتها مقرتحا لتعديل معدل الت�شخم لتطبيقه على
معدلت اأجور العمال ال�شهرية للفرتة من  1اأغ�شط�ض 2008م  ،وحتى  31يوليو
2009م  ،حيث تو�شلت ال�شركة اإىل اأن القيمة الإجمالية للتعوي�ض امل�شتحقة لها
عن تلك الفرتة  ،تبلغ  .....ريال عمانيا و .....بي�شة  ،وذلك بعد احت�شاب ن�شبة
الت�شخـم وفقــا للموؤ�شرات ال�شهرية لأ�شعــار امل�شتهلكــني فــي م�شقــط ال�شـادرة
عن وزارة  ............للفرتة من يوليو 2007م  ،وحتى يوليو 2008م  ،وتطبيقها
على معدلت ("اأجور العمالة") ال�شهرية للفرتة من  1اأغ�شط�ض 2008م  ،وحتى 31
من يوليو 2009م  ،وطلبت يف ختام ر�شالتها موافقة وزارة ..................
على ن�شبة الت�شخم املقرتحة من قبلها  ،متهيدا لقيامها باإر�شال فاتورة دفع
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بالقيمة امل�ستحقة  ،وبتاريخ  1من نوفمرب 2009م قامت ال�سركة باإر�سال فاتورة
دفع بذات القيمة الإجمالية الواردة يف ر�سالتها املوؤرخة يف  2من �سبتمرب 2009م
امل�سار اإليها  ،واأتبعتها بتاريخ  21من يوليو 2010م بفاتورة دفع ثانية � ،سمنتها
مبلغا اإجماليا  ،قيمته  ..................ريال عمانيا كمبلغ م�ستحق نتيجة
تطبيق ن�سبة الت�سخم على تكاليف العمالة للفرتة من  14اأغ�سط�ص 2008م  ،وحتى
 13اأغ�سط�ص 2010م  ،وهي قيمة التعوي�ص حمل طلب اإبداء الراأي .
وتذكرون يف كتابكم امل�سار اإليه اأن وزارة  ...............قامت بدرا�سة
مطالبــة ال�سركـة  ،وانتهـت اإىل عــدم اأحقيـة ال�سركة بهذه املطالبــة  ،ا�ستنــادا
اإىل اأن تقدمي طلب ال�سركة للتعوي�ص يف �سهر اأغ�سط�ص من عام 2009م مل يكن
يف وقته  ،وكان يتوجب عليها تقدمي املطالبة يف �سهر اأغ�سط�ص من عام 2010م ،
واأن ال�سركة ظلت متم�سكة مبطالبتها ا�ستنادا اإىل اأحكام التفاقية املذكورة ،
وتذكرون اأي�سا اأنه بدرا�سة املخت�سني يف  ..................ملطالبة ال�سركة ،
وموقف وزارة  ...............منها  ،يت�سح وجود خالف بني الأطراف ذات
العالقة حول تف�سري بع�ص بنود التفاقية امل�سار اإليها .
وتذكرون اأن نقاط اخلالف تتلخ�ص يف ثالث م�سائل  ،امل�ساألـة الأوىل  :تتعلـق
مبـدى ا�ستحقـاق ال�سركـة للمطالبـة بالتعويـ�ص عن ارتفــاع معـدل الت�سخـم ،
حيـث تـرى ال�سركـة اأن مطالبتها م�ستحقة وقدمـت يف وقتهـا  ،وذلك ا�ستـنادا
اإىل الفقـرة ( )3من البنـد ( )6 ، 1مـن التفاقيـة  ،وقد اأيـد ال�ست�سـاري القانونـي
املعني من قبل وزارة  ............راأي ال�سركة  ،بينما ترى دائرة ال�سوؤون املالية
بوزارة  .................اأنه كان يتوجب على ال�سركة تقدمي مطالبتها يف �سهر
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اأغ�سط�ص ل�سنة 2010م  ،ولي�ص �سهر اأغ�سط�ص ل�سنة 2009م باعتبار اأن ال�سنة الأوىل
ل يتم احت�سابها  ،وتتمثل امل�ساألة الثانية  -من م�سائل اخلالف  -يف مكان وكيفية
وتاريخ احت�ساب اأ�سعار الت�سخم  ،حيث ترى ال�سركة اأن احت�ساب اأ�سعار الت�سخم
يجب اأن يتم وفقا للموؤ�سر العام للت�سخم يف م�سقط  ،باعتبار اأن معظم اخلدمات
مت تنفيذها يف م�سقط  ،بينما ترى دائرة ال�سوؤون املالية بوزارة ..............
اأن اأ�سعار الت�سخم يجب احت�سابها وفقا للموؤ�سر العام للت�سخم يف �سلطنة عمان ،
باعتبـار اأن تنفيـذ اخلدمـات حمـل التفاقية يفتـر�ص اأن يتـم يف منطقة الدقـم ،
بينما يرى ال�ست�ساري القانوين اأن التفاقية مل تتطرق لهذه امل�ساألة  ،ومن ثم فهي
خا�سعة لتقديرات الطرفني  ،والتفاق فيما بينهم  ،وتتمثل امل�ساألة الثالثة  -من
م�سائل اخلالف  -يف امل�ساريف التي يتوجب ت�سمينها عند احت�ساب التعوي�ص
الناتـج عن الت�سخـم  ،حيـث تـرى ال�سركة اأحقيتها فـي التعويــ�ص عــن جميـع
امل�ساريف املرتتبة على تنفيذ اخلدمات  ،بينما ترى دائرة ال�سوؤون املاليـة بـوزارة
 ، ..........وال�ست�ساري القانوين اأن احت�ساب اأ�سعار الت�سخم  ،وفقا لأحكام
التفاقية  ،يكون فقط على اأجور العمال  ،ول ي�سمل امل�ساريف الأخرى .
واإزاء ما تقدم  ،تطلبون الراأي القانوين حول م�سائل اخلالف امل�سار اإليها .
وردا على ذلك  ،نفيد بالآتي :
اأول  :فيما يتعلق مبدى ا�ستحقاق ال�سركة  -من حيث املبداأ  -للمطالبة
بالتعوي�ص عن معدلت الت�سخم للفرتة من  14اأغ�سط�ص 2008م ،
وحتى  13اأغ�سط�ص 2010م :
- 208 -

نفيد بداية باأن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ساء يف اللتزامات التعاقدية
تق�سي باأن العقد �سريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإل مبوافقة
الطرفني اأو لالأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ساها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبداأ ح�سن النية يف
تنفيذ اللتزامات التعاقدية .
وحيث اإن ديباجة اتفاقية اإدارة م�سروع تطوير الدقم ق�ست باأن التفاقية
�سالفة الذكر حررت واأ�سبحت نافذة فيما بني حكومة �سلطنة عمان  ،وال�سركة
بتاريخ  23من فرباير 2009م .
وق�ست املـادة (( )1التعريفات والتف�سريات) من التفاقية امل�سار اإليها باأن يكون
للم�سطلحات الآتية املعاين املبينة قرينها :
"امليزانية" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
"تعديل امليزانية" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
"اإ�سعار تعديل امليزانية" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
"تاريخ البدء" يعني ( 14من اأغ�سط�ص 2007م) .
"املراجعة الأوىل" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
" �سقف معدل الت�سخم" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
"تعديالت العمالة" له املعنى املحدد يف املـادة (. )6.1
"تكلفة العمالة" له املعنى املحدد يف الفقرة الأوىل من ". " Exhibit B - 1
"اأجـــور العمالــــة" يعنــي معـدل �سعـر الأجــر الفــردي لتكلفــة العمالــة
يف "." Exhibit B - 1
" املبالــغ امل�ستحقــة ال�ســداد" لــه املعنـى املحــــدد فـي الفقـــرة الثانيـــة
من "." Exhibit B - 1
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وتن�ص املـادة (( )2.1املدة) على اأنه  ":تبداأ مدة �سريان هذه التفاقية عند
حترير وت�سليم هذه التفاقية من قبل ممثلني مفو�سني لالأطراف  ،وت�ستمر ملدة
(� )36ستة وثالثني �سهرا من تاريخ البدء ("املدة")  ،وذلك ما مل يتم اإنهاوؤها م�سبقا
وفقا لأحكام هذه التفاقية  .ويجوز متديد املدة قبل انتهاء هذه التفاقية لفرتات
اإ�سافية مدتها �سنة واحدة بالتفاق فيما بني الطرفني" .
وتن�ص املـادة (( )2.2اخلدمات ال�سابقة) على اأنه  ":يقر �ساحب العمل باأن
مدير امل�سروع يقوم بتنفيذ اخلدمات وفقا للمادة ( )3.1ب�سكل مقبول  ،وذلك منذ
("تاريخ البدء")  .يتفق الطرفان على اأن اأحكام و�سروط هذه التفاقية �ستطبق
باأثر رجعي من ("تاريخ البدء") .
وتنــ�ص الفقرة الثانية من املـادة ( )6.1من التفاقية امل�سار اإليها على اأنه :
" مرفق طي هذه التفاقية كـ " "Exhibit B - 1امليزانية  ،وذلك لتغطية تكاليف
العمالة ("واملبالغ امل�ستحقة ال�سداد") طوال مدة العقد "امليزانية" .وتفاديا لأي
لب�ص  ،فاإن "امليزانية" ل ت�سمل تعديالت ملعدل الت�سخم  ،وذلك فيما عدا ن�سبة
ت�سخم ت�ساوي (� )%3.5سنويا ("�سقف معدل الت�سخم")  ،وامل�سافة يف معدل �سعر
("اأجور العمالة") ".
با�ستثناء ما تن�ص عليه هذه املـادة �سراحة  ،فلي�ص ملدير امل�سروع احلق يف اأي
تعديل للميزانية اإل يف حال املوافقة امل�سبقة ل�ساحب العمل كتابيا .اإذا راأى مدير
امل�سروع �سرورة لتعديل امليزانية ليعك�ص التغيريات يف الأعداد واملدد اخلا�سة
بالعمالة  ،والتغيريات يف معدلت الت�سخم التي تتجاوز "�سقف معدل الت�سخم"
بالن�سبة لأي �سنة ميالدية  ،فاإن عليه ت�سليم اإ�سعار كتابي اإىل �ساحب العمل يحدد
فيه كل تعديل بطريقة مف�سلة (وامل�سار اإليه فيما بعد "تعديل امليزانية") مرفقا به
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امل�ستندات الداعمة وال�سارحة ب�سورة مر�سية ل�ساحب العمل (وي�سار اإليه فيما
بعد "باإ�سعار تعديل امليزانية")  .ويجب اأن يت�سمن ("اإ�سعار تعديل امليزانية") :
(اأ) اأي تغيري يف اأعداد ومدد العمالة ("تعديالت العمالة") ( ،ب) معدل الت�سخم
يف حال جتاوز "�سقف معدل الت�سخم" ("تعديالت الت�سخم")  .يجب على مدير
امل�سروع تقدمي كل ("اإ�سعار لتعديل امليزانية")  ،اإن وجد  ،يف اأو قبل ( :اأ) بالن�سبة
للفرتة الأوىل  :خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ البدء ( 14من اأغ�سط�ص 2007م)
("املراجعة الأوىل") ( ،ب) بالن�سبة للفرتات التي تليها  ،يتم تقدمي الطلب يف كل
�سنة ميالدية بتاريخ  1من �سبتمرب يف ال�سنة امليالدية التي ت�سبق ال�سنة امليالدية
التــي يتعلــق بها ("اإ�سعــار تعديــل امليزانيـة") .ويحـق ملديـر امل�سـروع اأن يقــدم
("اإ�سعار تعديل امليزانية") مرة واحدة فقط يف كل �سنة .
معدل ("اأجور العمالة") ت�سمل معدلت الت�سخم يف الأ�سعار طوال مدة العقد
دون جتاوز ("�سقف معدل الت�سخم") .عند ("املراجعة الأوىل") وبعد ( )24اأربعة
وع�ســرين �سهـرا من مدة العقـد � ،سيتم تعديـل معـدل ("اأجور العمالة") بالتفـاق
بني �ساحب العمل ومدير امل�سروع  ،بحيث يعكـ�ص اأي زيادة يف معدل الت�سخـم
جتاوز ("�سقف معدل الت�سخم") .
�سيقوم مدير امل�سروع باحت�ساب اأرقام الت�سخم عند ("املراجعة الأوىل") وفيما
بعد يف التاريخ الذي يوافق تاريخ البدء ( 14من اأغ�سط�ص) من كل �سنة  ،و�سيقوم
بت�سليم ح�ساباته اإىل �ساحب العمل  .وبعد اأن يوافق �ساحب العمل على ن�سبة
ت�سخم ال�سنة املا�سية � ،سيتم تطبيق ن�سبة الت�سخم على معدل ("اأجور العمالة")
مع مراعاة خ�سم �سقف معدل الت�سخم  ،على اأن تكون مركبة وفقا ملا يتنا�سب .
ن�سبة الت�سخم الناجتة �سوف ت�ستخدم يف ح�سابات تعديل امليزانية .
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يف حال اأن ن�سبة الت�سخم املحت�سبة ل تزيد عن �سقف معدل الت�سخم  ،فلن يجرى
اأي تعديل � -سواء بالزيادة اأو النق�سان  -على معدلت الأجور .
وتن�ص املـادة ( )16.12على  " :اأن اأي ف�سل اأو تاأخري من اأي من الطرفني
يف ممار�سة اأي حق مبوجب التفاقية ل يعترب تنازل عن ذلك احلق  ،كما اأن اأي
ممار�سة جزئية للحق ل متنع اأي ممار�سات اإ�سافية لذلك احلق  ،اأو لأي حق اآخر
يف التفاقية" .
ومفاد الن�سو�ص �سالفة البيان اأنه  ،ولئن كانت التفاقية امل�سار اإليها قد دخلت
حيز التنفيذ بتاريخ  23من �سبتمرب 2009م  ،اإل اأن اإرادتي الطرفني قد التقتا على
�سريان اأحكامها باأثر رجعي على جميع اخلدمات التي قدمتها ال�سركة  ،وقبلتها
احلكومة اعتبارا من ("تاريخ البدء")  ،والذي وافق تاريخ  14من اأغ�سط�ص 2007م ،
وبذلك تكون جميع الوقائع واحليثيات املتعلقة بامل�سائل حمل طلب اإبداء الراأي
خا�سعة ل�سروط واأحكام التفاقية  .كمـا ي�ستفـاد من النـ�سو�ص املنظمـة مل�سائـل
الت�سخم باأنه يتعني على ال�سركة  ،اإذا ما ارتاأت اأن ("تعديل امليزانية") لأي �سنة
ميالدية �سروري ،ليعكـ�ص املراجعات التي جترى على الت�سخـم الـذي يتجـاوز
("�سقف معدل الت�سخم") املتفق عليه  ،اأن تقدم اإخطارا مكتوبا للحكومة حتدد فيه
التعديل املطلوب  ،م�سفوعا ب�سورة من امليزانية املقرتحة بعد التعديل وامل�ستندات
الداعمة وفقـا لل�سيغـة التي تقبلها احلكومة  .واألزمت الن�سـو�ص ال�سركـة بتقديـم
("اإ�سعار تعديل امليزانية") امل�سار اإليـه مـرة واحـدة فـي ال�سنة  ،وذلك قبـل الثانـي
من �سبتمرب يف ال�سنـة امليالدية ال�سابقة لل�سنة امليالدية التي يتعلق بها اإخطـار
التعديل  ،وعليه  ،يكون من حق ال�سركة تقدمي املطالبة بتعديل امليزانية خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ البدء ( 14من اأغ�سط�ص 2007م)  ،وبعـد هـذه الفتـرة يحـق
لها املطالبة بتعديل املوازنة قبل الثاين من �سبتمرب من الأعوام 2008م و 2009م .
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ملـا كــان مــا تقــدم  ،وكـان الثابــــت اأن ال�سركــة قـــد تقدمــت بتاريــــخ
 2من �سبتمرب 2009م مبقرتح "تعديل الت�سخم" للفرتة من  1من اأغ�سط�ص 2008م
وحتى  31من يوليو 2009م  ،وتقدمت بتاريخ  21من يوليو 2010م مبطالبة اإجمالية
�سمت الفرتة ال�سابقة  ،وحددت فرتة اإجمالية من تاريخ  14من اأغ�سط�ص 2008م ،
وحتى  13مـن اأغ�سطـ�ص 2010م  ،وكان الطرفان قد اتفقا مبوجب اأحكـام املـادة
( )16.2على اأن اأي تاأخر يف ممار�سة اأي حق مبوجب التفاقية ل يعترب مبثابة
تنازل من قبل الطرف عن ذلك احلق  ،وكانت التفاقية قد خلت من اأي ن�ص
�سريح يفيد ب�سقوط حق ال�سركة يف املطالبة بالتعوي�ص يف حال عدم التزامها
باملواعيـد املحـددة يف التفاقية  ،ومـن ثم يحـق لل�سركة  ،من حيـث الأ�ســل ،
املطالبة بالتعويـ�ص عـن ارتفـاع معـدلت الت�سخـم بالن�سبـة للخدمـات املقدمـة
يف الفرتة من  14من اأغ�سط�ص 2008م  ،وحتى  13من اأغ�سط�ص 2010م  ،وذلك
كله دون الإخالل بحق احلكومة يف التعوي�ص عن اأي خ�سائر مرتتبة نتيجة لإخالل
ال�سركة باللتزام بالإجراءات واملواعيد اخلا�سة بالإخطارات املتفق عليها مبوجب
التفاقية .
ثانيا  :فيما يتعلق بامل�ساألة الثانية من م�سائل اخلالف املتمثلة يف مكان وكيفية
وتاريخ احت�ساب اأ�سعار الت�سخم .
نفيد باأن املـادة ( )7.3تنـ�ص علـى اأن " :ال�سركـة ملزمـة باإن�ساء مكتب لها
يف م�سقط لتقدم من خالله اخلدمات حمل التفاقية  ،واأن مكاتب املواقع واملرافق
واخلدمات املوؤقتة يف الدقم �سيتم توفريها لل�سركة من قبل املقاولني" .
وتن�ص الفقرة الرابعة من املـادة ( )6.1من التفاقية على اأنه � " :سيقوم مدير
امل�سروع باحت�ساب اأرقام الت�سخم عند ("املراجعة الأوىل")  ،وفيما بعد يف التاريخ
الذي يوافق تاريخ البدء ( 14من اأغ�سط�ص ) من كل �سنة  ،و�سيقوم بت�سليم ح�ساباته
اإىل �ساحب العمل  .وبعد اأن يوافق �ساحب العمل على ن�سبة ت�سخم ال�سنة املا�سية ،
�سيتم تطبيق ن�سبة الت�سخم على معدل ("اأجور العمالة") مع مراعاة خ�سم �سقف
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معدل الت�سخم  ،على اأن تكون مركبة وفقا ملا يتنا�سب  .ن�سبة الت�سخم الناجتة
�سوف ت�ستخدم يف ح�سابات تعديل ("امليزانية") .
ومفاد الن�سو�ص �سالفة الذكر اأن ال�سركة �ستقوم بح�ساب اأ�سعار الت�سخم يف
كل �سنة يف التاريخ املوافق لتاريخ البدء  ،وبعد التفاق مع احلكومة على ح�سابات
الت�سخم احلا�سل يف ال�سنة ال�سابقة �ستقوم ال�سركة بتطبيق الت�سخم على معدلت
اأ�سعار العمالة على اأن تراعي خ�سم ("�سقف معدل الت�سخم") املتفق عليه  .وبعدها
�سيتـم اأخـذ ن�سبـة الت�سخـم الناجتـة يف العتبـار عنـد اإعـداد احل�سابـات اخلا�سـة
("بتعديل امليزانية")  .كما يتبني من الن�سو�ص �سالفة البيان اأن اآلية احت�ساب اأ�سعار
الت�سخم املن�سو�ص عليها يف الفقرة الرابعة من املـادة ( )6.1امل�سار اإليها مل حتدد
�سراحة املكان الذي يتعني احت�ساب الت�سخم فيه .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة  ،يت�سح اأن ن�سبة الت�سخم املحددة
ل�سنة 2008م هي الن�سبة التي يتم تطبيقها على ح�سابات تعديل امليزانية املحددة
ل�سنة 2009م  ،كما اأن ن�سبة الت�سخم املحددة ل�سنة 2009م هي الن�سبة التي يتم
تطبيقها على امليزانية املحددة ل�سنة 2010م .
كما يت�سح اإىل اأنه  ،ولئن كانت اخلدمات حمل التفاقية متعلقة بتطوير
منطقة الدقم  ،اإل اأن اآلية تنفيذ تلك اخلدمات واملكان الذي يتم تقدميها من خالله
غري مرتبط مبنطقة جغرافية حمددة  ،كما اأن التفاقية وردت خلوا من ن�ص
يحدد على وجه الدقة مكان موؤ�سر الت�سخم الذي يتم تطبيقه على التفاقية  ،مبا
موؤداه احت�ساب اأ�سعار الت�سخم وفقا للموؤ�سر العام لل�سلطنة .
ثالثا  :فيما يتعلق بامل�ساألة الثالثة من م�سائل اخلالف املتمثلة يف امل�ساريف
التي يتوجب ت�سمينها عند احت�ساب اأ�سعار الت�سخم .
نفيد باأن الفقرة الأوىل من املـادة ( )6.1تن�ص على اأنه  " :مرفق طي هذه التفاقية
كـ " "Exhibit B - 1امليزانية  ،وذلك لتغطية تكاليف العمالة  ،واملبالغ امل�ستحقة
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لل�سـداد طـوال مـدة العقد ("امليزانيـة") .وتفاديـا لأي لب�ص  ،فـاإن ("امليزانيـة")
ل ت�سمل تعديالت ملعدل الت�سخم  ،وذلك فيما عدا ن�سبة ت�سخم ت�ساوي ()%3.5
�سنويا ("�سقف معدل الت�سخم") م�سمنة يف معدلت ("اأجور العمالة")" .
وق�ست الفقرة ("( )2التكاليف امل�ستحقة ال�سداد") من امللحق ()Exhibit B - 1
على اأن احلكومة ملزمة بتعوي�ص ال�سركة عن امل�سروفات املعقولة واملوثقة املتعلقة
بال�سفـر والتكاليـف العامـة (با�ستثناء التكاليـف العامــة للمكتـب)  ،وقـد عـرفت
الفقـرة ذاتها تلك امل�سروفـات (با�ستثناء التكاليف العامة للمكتـب) ("بالتكاليـف
امل�ستحقة ال�سداد") .
وي�ستفاد من الن�سو�ص �سالفة البيان اأن امل�ساريف التي تدخل �سمن ح�سابات
معـدلت الت�سـخم هـي تكاليـف العمالـة والتكاليف امل�ستحقـة لل�سـداد (با�ستثناء
التكاليف العامة للمكتب) .
ملا كان ما تقدم  ،وكان الثابت اأن قيمة التعوي�ص التي تطالب بها ال�سركة
ت�سمنت مبلغ تعوي�ص عن ارتفاع الت�سخم يف القيمة الإيجارية للمكتب  ،وكانت
تلك القيمة الإيجارية مبلغا مقطوعا مل يتم اإدراجها �سمن مبلغ امليزانية ؛ ومن ثم
فاإن امل�ساريف املتعلقة بالتكاليف العامة للمكتب ل يجوز ت�سمينها عند احت�ساب
التعوي�ص عن ارتفاع معدلت الت�سخم .
وبنــاء عـــلى ما تقـدم  ،انتهــى الـــراأي اإلـى اأحقيـة ال�سركــة يف املطالبــة
بالتعويــ�ص  -مـــن حيـــث الأ�ســـل  -عـــن ارتفــاع معــدلت الت�سخــم للفتــرة
من  14من اأغ�سط�ص 2008م  ،وحتى  13من اأغ�سط�ص 2010م  ،اإل اأنه يتعني اإعادة
احت�ساب قيمة التعوي�ص التي تطالب بها ال�سركة  ،والبالغة  ........ريال عمانيا ،
وذلك يف �سوء ما خل�ص اإليه الراأي فيما يتعلق بكيفية ومكان احت�ساب الت�سخم
وامل�ساريف التي ينطبق عليها الت�سخم .

فتوى رقم (و �ص ق /م و2016/949 /1 /62 /م) بتاريخ 2016/7/31م
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( ) 27
بتاريخ 2016/8/7م
 - 1جدول  -جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني بالدولة  -غاية
واأثر اإ�سداره .
عمـد امل�سـرع اإلـى اإ�سـدار جدول موحد للدرجـات والرواتـب ي�سـري علـى كافـة
املوظفني العمانيني املدنيني بالدولـة  -غايـة ذلك  -توحيـد املعاملة املالية لأ�سحاب
املراكز القانونية املتماثلة يف وحدات الدولة املدنية  -نـاط امل�سـرع برئي�ص جمل�ص
اخلدمة املدنية اإ�سـدار ا�سرتاطـات �سغل هذه الدرجات  ،واإلـى اأن ت�سـدر هـذه
ال�سرتاطات يتـم تطبيق ما ورد فـي النظـم الوظيفية ال�سارية من ا�سرتاطـات ،
ومبا ل يتعار�ص مع اأحكام مر�سوم اإ�سدار جدول الدرجات والرواتب املوحد  -اأكد
امل�سرع مبوجب مر�سوم اإ�سدار جدول الدرجات والرواتب املوحد على اإلغاء كل
ما يخالفه  ،اأو يخالف امللحقني املرفقني به  ،اأو يتعار�ص مع اأحكامها  -تطبيق .

 - 2موظف  -ترقية  -املق�سود بالرتقية  -مدى جواز ربط الرتقية الوظيفية مبنح
الدرجة املالية عن طريق التقفيز لعدة درجات .
الرتقية تعني تعيني املوظف يف درجة مالية اأعلى مبا�سرة من درجته � -سريطة -
ا�ستيفاء ال�سرتاطات املحددة قانونا ل�سغلها  ،ومنها توفر املدد البينية الالزم ق�ساوؤها
يف كل درجة مالية قبل الرتقية منها  ،واأقلها ( )3ثالث �سنوات  -اأثر ذلك  -متى
جتاوزت الرتقية ترتيب الدرجات املالية على النحو الوارد يف جدول الدرجات
والرواتب املوحد للموظفني العمانيني  ،باأن مت تقفيز املوظف لعدة درجات دون
مراعاة هذا الرتتيب  ،فاإنها ت�سقط يف مهاوي النعدام  -موؤدى ذلك  -ل ي�سوغ
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للوحدات املخاطبة باأحكام جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني
املدنيني بالدولة اأن تتخذ من ربط الرتقية الوظيفية ملوظفيها ذريعة للقفز يف �سلم
الدرجات املالية  -باعتبار ذلك  -خمالفة ج�سيمة لأحكام القانون واملبادئ امل�ستقر
عليها يف جمال اخلدمة املدنية عامة  ،ويف جمال الرتقية خا�سة  -مقت�سى ذلك -
يجب اأن تقت�سـر الرتقية الوظيفيــة على ربطها بالدرجــة املالية الأعلـى مبا�سرة
من الدرجة املالية التي ي�سغلها املوظف  -تطبيق .

 - 3وزارة ال�سوؤون القانونية  -املبادئ امل�ستقرة يف فتاوى ال�سوؤون القانونية ب�ساأن
ترقية املوظف لأكرث من درجة مالية .
ا�ستقـر اإفتـاء وزارة ال�سـوؤون القانونيـة اأن القرار املت�سمن ترقية املوظـف لأكـرث
من درجـة ماليـة يكـون م�سوبـا مبخالفـة ج�سيمــة لأحكـام القانـون  -اأثـر ذلك -
ل تتح�سن هذه املخالفة مب�سي املدة  ،ويتعني �سحب هـذا القـرار  ،واإعادة ترقيـة
املوظف اإىل الدرجة املالية الأعلى مبا�سرة من تاريخ ترقيته ذاته مبوجـب قرار
ترقيته  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن جهة الإدارة قد ك�سفت عن نيتها يف ترقية املوظف ،
ومت بالفعل ترقيته  ،ومل يقــم فــي �ساأنــه اأي مانع قانوين يحول دون ترقيته اإىل
الدرجة املالية الأعلى مبا�سرة يف التاريخ الذي �سدر فيه هذا القرار  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ........ :بتاريخ  ، .......املوافق ......
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى �سحة ا�ستمرار بع�ص الوحدات -
املخاطبة باأحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2013/78باإ�سـدار جــدول الدرجــات
والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  -يف ربط الرتقية الوظيفية
ملوظفيها مبنح الدرجة املالية عن طريق التقفيز لعدة درجات .
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وتخل�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبمـا يبني من كتـاب معاليكـم  -يف اأن قانـون
اخلدمـة املدنيـة ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـم  2004/120ولئحتـه التنفيذيـة
وبعـ�ص الأنظمـة الوظيفـية بالوحـدات املخاطبـة باأحكــام املر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  2013/78امل�سار اإليه  ،قد ت�سمنت اأحكاما مفادها الربط بني ترقية املوظف
اإىل الوظيفة الأعلى  ،وا�ستحقاقه لدرجة مالية معينة  ،الأمر الذي ترتب عليه
ا�ستمرار تلك الوحدات عند ترقية موظفيها وظيفيا يف تقفيزهم عدة درجات
مالية  ،بحجة اأن اأنظمتها قد حددت درجة مالية معينة ملن ي�سغل الوظيفة املرقى
اإليها املوظف  ،واعتبارها اأثرا للرتقيــة الوظيفيــة  ،وذلك بعد العمل باملر�ســوم
ال�سلطانـــي رقم  2013/78امل�سار اإليه .
وتذكـرون معاليكــم بــاأن الفقرة الأخيــرة من املـادة الرابعــة مـن املر�ســوم
ال�سلطاين رقم  2013/78امل�سار اإليه قد اأقرت نظام الرتقيات املالية لكافة الوحدات
الإدارية املدنية التي ت�سري عليها اأحكامه  ،وقد األغت املـادة ال�ساد�سة من املر�سوم
ذاته كل الأحكام الواردة يف النظم الوظيفية للوحدات الآنفة الذكر حال تعار�سها
مع اأحكامه  ،واأن التوجيهات ال�سامية ق�ست يف وقت �سابق بغلق الباب اأمام
طلبات اإعادة تعيني املوظفني  ،اأو تقفيزهم عدة درجات  ،اأو تعديل درجاتهم
املالية التي ي�سغلونها  ،با�ستثناء الرتقيات العتيادية لدرجة مالية واحدة فقط ،
اأو التي تتم وفقا للموؤهل الدرا�سي .
واإزاء ذلك  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
باإ�سدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة
تن�ص على اأنه  " :ي�سدر رئي�ص جمل�ص اخلدمة املدنية ا�سرتاطات �سغل الدرجات
الواردة يف اجلدول املن�سو�ص عليه يف املـادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،واإىل اأن
ت�سدر هذه ال�سرتاطات ي�ستمر تطبيق ال�سرتاطات الواردة يف النظم الوظيفية
ال�سارية مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا املر�سوم .
وفــي جميـع الأحــوال  ،ل يجـوز اأن تقـل املـدة املتطلبـة للرتقيـة للدرجـة الأعلـى
عن ثالث �سنوات" .
وتن�ص املـادة ال�ساد�سة من املر�سوم امل�سار اإليه على اأن  " :يلغـى كل ما يخالف
هذا املر�سوم  ،وامللحقني املرفقني به  ،اأو يتعار�ص مع اأحكامها" .
ويبني مما تقدم اأن امل�سرع  ،وحر�سا منه على توحيد املعاملة املالية لأ�سحاب
املراكز القانونية املتماثلة  ،يف وحدات الدولة املدنية  ،قد عمد اإىل اإ�سدار جدول
موحد للدرجات والرواتب ي�سري على كافة املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة ،
ونــاط برئيـ�ص جمل�ص اخلدمـة املدنيـة اإ�سدار ا�سرتاطات �سغل هذه الدرجات ،
واإىل اأن ت�سدر هذه ال�سرتاطات يتم تطبيق ما ورد يف النظم الوظيفية ال�سارية
مـن ا�سرتاطـات  ،ومبا ل يتعـار�ص مع اأحكـام مر�سوم اإ�سـدار جـدول الدرجـات
والرواتب املوحد  ،كما اأكد امل�سرع مبوجب هذا املر�سوم على اإلغاء كل ما يخالفه ،
اأو يخالف امللحقني املرفقني به  ،اأو يتعار�ص مع اأحكامها .
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وحيث اإن من املقرر اأن الرتقية تعني تعيني املوظف يف درجة مالية اأعلى
مبا�سرة من درجته  ،وذلك مبراعاة ا�ستيفائه ال�سرتاطات املحددة قانونا ل�سغلها ،
ومنها توفر املدد البينية الالزم ق�ساوؤها يف كل درجة مالية قبل الرتقية منها ،
واأقلها ثالث �سنوات  ،وفقا ملا ورد يف املـادة الرابعة امل�سار اإليها  ،وعليـه  ،فاإنـه
متى جتاوزت الرتقيـة ترتيب الدرجـات املاليـة عـلى النحـو الــوارد يف جـدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني امل�سار اإليه  ،باأن مت تقفيز املوظف
لعدة درجات دون مراعاة هذا الرتتيب  ،فاإنها بذلك تكون قد �سقطت يف مهاوي
النعـدام  ،وهــو مـا جــرى عليـه اإفتـاء وزارة ال�ســوؤون القانونية يف فتواهـا رقـم
(و �ص ق /م و2013/1375/1/22/م) بتاريـــخ  6مــــن رم�ســـان 1434هـ  ،املوافـــق
 15من يوليو 2013م ؛ اإذ خل�ست اإىل اأن القرار املت�سمن ترقية املوظف لأكرث من
درجة مالية يكون م�سوبا مبخالفة ج�سيمة لأحكام القانون  ،ول تتح�سن هذه
املخالفة مب�سي املدة  ،ويتعني �سحب هذا القرار  ،واإعادة ترقيته اإىل الدرجة
املالية الأعلـى مبا�سرة مـن تاريـخ ترقيتـه ذاتـه مبوجب قـرار ترقيتــه  ،باعتبـار
اأن جهـة الإدارة قـد ك�سفت عن نيتها يف ترقيته  ،ومت بالفعل ترقيته  ،ومل يقـم
يف �ساأنـه اأي مانـع قانوين يحول دون ترقيته اإىل الدرجة املالية الأعلـى مبا�سـرة
يف التاريخ الذي �سدر فيه هذا القرار .
وترتيبا على ما تقدم  ،فاإنه ل ي�سـوغ للوحـدات املخاطبـة باأحكـام جـدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة اأن تتخذ من ربط
الرتقية الوظيفيــة ملوظفيهـا ذريعـة للقفز يف �سلم الدرجات املاليـة ملـا ينطـوي
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عليه ذلك من خمالفة ج�سيمة لأحكام القانون واملبادئ امل�ستقر عليها يف جمال
اخلدمة املدنية عامة  ،ويف جمال الرتقية خا�سة  ،واإمنا يجب اأن تقت�سر الرتقية
الوظيفيـة علــى ربطهــا بالدرجــة املاليــة الأعلــى مبا�ســرة مـن الدرجـة املاليــة
التي ي�سغلها املوظف .
اأما فيما يتعلق بالتوجيهات ال�سامية القا�سية بغلق الباب اأمام طلبات اإعادة
تعيني املوظفني اأو تقفيزهم عدة درجات اأو تعديل درجاتهم املالية التي ي�سغلونها
با�ستثناء الرتقيات العتيادية لدرجة مالية واحدة فقط اأو التي تتم وفقا للموؤهل
الدرا�سي  ،فاإنه يجب على جميع الوحدات املخاطبة بالتوجيهات ال�سامية اللتزام
بها  ،وعدم اخلروج على مقت�سياتها .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم �سحة ا�ستمرار بع�ص الوحدات  -املخاطبة
باأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78باإ�سدار جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  -يف ربط الرتقية الوظيفية ملوظفيها مبنح
الدرجة املالية عن طريق التقفيز لعدة درجات  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ص ق /م و2016 /957 /5 / 21 /م) بتاريخ 2016/8/7م
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( ) 28
بتاريخ 2016/8/9م
 - 1من�سور مايل  -اأثر املن�سور املايل على النظم واللوائح املعمول بها .
تخت�ص وزارة املالية مبوجب القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
واملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية واعتماد هيكلها
التنظيمي  ،باإ�سدار املن�سورات املالية  -موؤدى ذلك  -يجب على اجلهات احلكومية
اأن تقوم بتنفيذ قرارات جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة و توجيهات وزارة
املالية وذلك من خالل تعديل ن�سو�ص لوائحها اخلا�سة مبا يتوافق مع ما اتخذته
اجلهات املخت�سة من قرارات وما ر�سمته من �سيا�سات  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�سوؤون القانونية  -مناط طلب الراأي .
يتعني لطلب الراأي من وزارة ال�سوؤون القانونية اأن يكون ثمة اإ�سكال قانوين ثار
يف التطبيق العملي لدى اجلهة طالبة الراأي وفقا ملا ا�ستقر عليه الراأي يف وزارة
ال�سوؤون القانونية .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ...... :بتاريخ  ، ........املوافق .........ب�ساأن
طلب الإفـادة بالـراأي القـانوين حول مدى اإلزامية املن�سورات املالية ال�سادرة من
وزارة املالية على  ، ..............والتي تتعار�ص مع النظم واللوائح املعمول بها
يف الهيئة  ،ومنها املن�سور رقم . 2016/11
نفيد  ............باأن املن�سورات املالية تاأتي يف اإطار ممار�سة وزارة املالية
لخت�سا�ساتهــا املقررة مبوجب القانــون املالـــي ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
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رقم  ، 98/47واملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  96/39بتحديـد اخت�سا�سـات وزارة املاليــة
واعتماد هيكلها التنظيمي  ،كما اأنها تاأتي يف اإطار قرار جمل�ص الوزراء املوقر
املتخذ يف جل�سته رقم  2012/21ب�ساأن املوافقة على التو�سيات التي ت�سمنت تكليف
وزارة املاليـة باإ�سدار التعليمـات التنفيذية وال�سوابط الالزمـة ب�سـاأن املقرتحـات
واملرئيات املتعلقة ب�سفر املوظفني العاملني يف اجلهات احلكومية  ،واإىل القرارات
املتخـذة يف اجلل�سـة رقـم  2015/27ب�ساأن املوافقة على تو�سيات جمل�ص ال�سوؤون
املالية ومـوارد الطاقة  ،ومنها الإجراءات الحرتازية الواجـب اتخاذهـا لتقليـ�ص
حجم عجز املوازنة العامة للدولة الناجت عن النخفا�ص احلاد يف �سعر النفط  ،الأمر
الذي يتعني مبوجبه على .............اأن تقوم بتنفيذ قرارات جمل�ص الوزراء
املوقر  ،وجمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة و توجيهات وزارة املالية وذلك من
خالل تعديل ن�سو�ص لوائحها اخلا�سة مبا يتوافق مع ما اتخذته اجلهات املخت�سة
من قرارات وما ر�سمته من �سيا�سات .
ويف �سوء ما �سبق  ،فاإن على  ..............تعديل لوائحها اخلا�سة بحيث
تتوافق مع ما �سبق اتخاذه من قرارات ور�سمه من �سيا�سات  ،الأمر الذي ل يثري
ثمة اإ�سكالية يف التطبيق العملي مما ي�ستوجب اإبداء الراأي القانوين ب�ساأنه .

فتوى رقم ( )162700018707بتاريخ 2016/8/9م
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( ) 29
بتاريخ 2016/8/24م
 - 1بعثات  -قانون البعثات والإعانات الدرا�سية � -سروط اإيفاد املوظف يف بعثة
درا�سية  -مدى جواز اإعفاء املوظف املبعوث الذي تقرر جلنة البعثات بوزارة
التعليم العايل اإنهاء بعثته من �سداد قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت .
و�سع امل�سرع من خالل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2002/83تعريفا خا�سا لكل من الدرا�سات العليا واملبعوث  -عرف
الدرا�سات العليا باأنها درا�سة للح�سول على درجة علمية اأعلى من ال�سهادة اجلامعية -
وعرف املبعوث باأنه كل من توفده احلكومة على نفقتها يف بعثة درا�سية داخل
اأو خارج ال�سلطنة  -اأجاز امل�سرع من خالل هذا القانون لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة اأن توفد موظفيها يف بعثات درا�سية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم
العايل  ،على اأن تتوىل وزارة اخلدمة املدنية اختيار من يتقرر اإيفادهم يف بعثات
درا�سية � -سريطة  -توفر ال�سروط املقررة قانونا يف �ساأن املبعوث واملوفد  -حظر
القانون على املبعوث ا�ستبدال اجلامعة املوفد اإليها اأو تغيري تخ�س�سه  -ا�ستثناء
من ذلك  -يجوز ال�ستبدال اأو التغيري بعد موافقة جلنة البعثات بوزارة التعليم
العايل  -موؤدى ذلك  -يلتزم املبعوث باإنهاء الدرا�سة يف املدة املقررة  ،بحيث اإذا
انق�ست تلك املدة دون ح�سوله على ال�سهادة اأو الدرجة العلمية املوفد من اأجلها ،
كان لهذه اللجنة اأن تقرر اإنهاء بعثته  -اأثر ذلك  -يلتزم املبعوث ب�سداد قيمة ما
�سرف له من خم�س�سات وبدلت  ،وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�سرتداد هذه
القيمة  -ا�ستثناء  -يجوز لوزير التعليم العايل اإعفاء املبعوث من هذا اللتزام بناء
على تو�سية جلنة البعثات بوزارة التعليم العايل وذلك بعد موافقة وزارة املالية دون
ا�سرتاط اأن يكون املوظف املبعوث قد ح�سل على الدرجة العلمية اأو املوؤهل الذي
�سبق اأن اأوفد اإىل اخلارج يف بعثة درا�سية من اأجل احل�سول عليه  -تطبيق .
- 224 -

 - 2تف�سيـر  -ل يجــوز اللتفـاف حـول عبـارات النـ�ص متـى كانـت جليـة املعنـى
قاطعـة الدللـة .
املقرر اأنه اإذا كانت عبارات الن�ص جلية املعنى  ،قاطعة الدللة على ق�سد امل�سرع ،
فال يجوز اللتفاف حولها بتف�سريها  ،وحمل عباراتها اإىل معان اأخر  ،ل�ستنباط
اأحكام ل حتتملها هذه العبارات  ،اأو تقييد ما اأ�سبغها امل�سرع عليها من اإطالق ،
مبا يوؤول اإىل الإلتواء بها عن �سياقها الذي حتدد لها  ،ويدفعها  -كرها وعدوا -
اإىل نطق اأحكام مل ترد بها  ،وتقييدها رغم اإطالقها  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ، ...... :املوؤرخ يف  ، .......املوافق ، .....
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى اعتبار درجة املاج�ستري احلا�سل
عليها الفا�سل ............./يف عام 2014م على نفقته اخلا�سة مبثابة احل�سول
على املوؤهل املقرر للدرا�سة  ،لأغرا�ص تطبيق اأحكام قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83؛ حتى يت�سنى النظر يف طلب
الإعفاء من رد ما �سرف له .
وحا�سل الوقائع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الراأي  -اأن املذكور قـد اأوفـد
اإىل اململكة املتحدة يف بعثة درا�سية �سمن بعثات وزارة اخلدمة املدنية  ،للح�سول
على درجــة املاج�ستري يف جمــال القت�سـاد الزراعـي باململكـة املتحـدة اعتبـارا
من 2008/6/21م  ،وحتى 2010/9/30م  ،وذلك على نفقة وزارة التعليم العايل .
وبتاريــخ 2009/9/15م  ،وافقــت جلنــة البعثــات فــي اجتماعهـــا رقـــم 2009/6
على تغيري تخ�س�ص البعثة من جمال (القت�ساد الزراعي) اإىل جمال (القت�ساد)
بناء على موافقة جهة عمله .
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ونظرا لنق�ساء املدة الكلية املحددة للبعثة دون ح�سول املذكور على الدرجة
العلمية املوفد من اأجلها  ،بالرغم من املوافقة له على اأداء امتحانات �سهري
ابريل ومايو لعام 2011م  -كفر�سة اأخرية  ، -وخ�سم مدة الختبارات من اإجازته
العتيادية  ،فقد قررت جلنة البعثات يف اجتماعها رقم ( )2011/6اإنهاء بعثته ،
وتطبيق حكم املـادة ( )25من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83باأن يتم اإلزام املذكور ب�سداد قيمة ما �سرف له
من خم�س�سات وبدلت  ،وتقوم الوحدة التي يعمل بها با�سرتداد هذه القيمة .
وكـان علـى اإثـر �ســدور قرار اللجنــة امل�سـار اإليـه  ،اأن تقـدم املذكـور بطلــب
اإعفائه من تطبيق ن�ص املـادة ( )25من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
�سالف البيان  ،وذلك لأنه ي�ستقطع منه حاليا ( )%25خم�سة وع�سرون باملائة من
راتبـه الأ�سا�ســي  ،اأي مــا يقـارب ( )185مائـة وخم�سـة وثمانـني ريـال عمانـيا ،
م�ستنــدا يف ذلك اإىل اأن عدم ا�ستطاعته احل�سـول علـى الدرجـة العلميـة املوفـد
من اأجلها كان لظروف �سحية اأملت به خالل عام 2011م  ،اإل اأن طلبه هذا مل يلق قبول
لدى جلنة البعثات  ،اإذ اإنها قررت يف اجتماعها رقم  2013/11بتاريخ 2013/10/7م ،
عدم املوافقة على اإعفاء املذكور من تطبيق ن�ص املـادة ( )25امل�سار اإليها .
ويف غ�سون �سهر دي�سمرب عام 2014م متكن املذكور من احل�سول على درجة
املاج�ستري يف جمال (تخطيط واإدارة م�ساريع)  ،وذلك على نفقته اخلا�سة من
اإحدى اجلامعات بال�سلطنة رغم �سبق ابتعاثه للح�سول على درجة املاج�ستري
يف جمال (القت�ساد) من اإحدى اجلامعات املرموقة خارج ال�سلطنة  ،مما دعاه
اإىل التقدم بطلب اآخر  ،لإعفائه من تطبيق ن�ص املـادة ( )25من قانون البعثات
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واملنح والإعانات الدرا�سية امل�سار اإليه  ،وملا عر�ص املو�سوع على جلنة البعثات يف
اجتماعها رقم  2015/2اأ�سدرت تو�سيتها بتزكية هذا الطلب  ،نظرا لكون املذكور
قد اأنهى متطلبات احل�سول على الدرجة العلمية املوفد من اأجلها .
وتنفيذا لهذه التو�سية  ،بادرت معايل الدكتورة وزيرة التعليم العايل املوقرة
مبخاطبة وزارة املالية مبوجب كتابها املوؤرخ يف 2015/9/10م  ،ل�ستطالع راأيها
ب�ساأن الطلب املقدم من املذكور باإعفائه من رد مبلغ  ،مقداره .............
ريالت عمانية  ... ،بي�سة  ،والذي ميثل قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت
يف اأثناء مدة بعثته الدرا�سية  ،والتي كان حمددا لها الفرتة من 2008/6/21م ،
وحتى 2010/9/30م  ،وذلك اإعمال لن�ص املـادة ( )25من قانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية امل�سار اإليه .
واإزاء ما تقدم  ،فاإن معاليكم ت�ستطلعون الراأي القانوين حول مدى اعتبار
درجة املاج�ستري احلا�سل عليها املذكور يف عام 2014م مبثابة احل�سول على املوؤهل
املقرر للدرا�سة  ،لأغرا�ص تطبيق اأحكام قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
امل�سار اإليه  ،حتى يت�سنى النظر يف طلب الإعفاء من رد ما �سرف له .
ونفيد باأن وزارة ال�سوؤون القانونية متهد اإفتاءها بالإ�سارة اإىل اأن امل�ساألة حمل
طلب الراأي  ،وفقا للتكييف القانوين ال�سليم  ،تنح�سر يف الت�ساوؤل عما اإذا كان
ي�ستــرط ح�ســول املعرو�ســة حالته علـى درجـة املاج�ستيـر  ،حتى ميكن النظـر
يف طلب اإعفائه من رد قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت يف اأثناء مدة
بعثته الدرا�سية التـي انق�سـت دون احل�سـول  -خاللهــا  -على درجــة املاج�ستيــر
التي ابتعث من اأجلها .
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وحيث اإن املـادة ( )1من قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83تن�ص على اأنه " :يف تطبيق اأحكام هذا القانون
يكون للكلمات والعبارات التالية  ،املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق
الن�ص معنى اآخر :
 الدرا�سات العليا  :درا�سة للح�سول على درجة علمية اأعلى من ال�سهادةاجلامعية .
 (. ).... املبعوث  :من توفده احلكومة على نفقتها يف بعثة درا�سية داخل اأو خارجال�سلطنة (. ")....
وتن�ص املـادة ( )4من القانون ذاته على اأنه  ":يجوز لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة اأن توفد موظفيها يف بعثات درا�سية على نفقتها بعد موافقة الوزارة .
وتتوىل وزارة اخلدمة املدنية اختيار من يتقرر اإيفادهم يف بعثات درا�سية
على نفقة الـوزارة من املوظفني اخلا�سعني لأحكـام قانـون اخلدمـة املدنيـة  ،الذيـن
تر�سحهــم الوحـدات احلكوميــة التــي يعملـون بهـا  ،طبقـا ل�سوابــط الأولويــة
التي حتددها الالئحة التنفيذية .
ويف جميع الأحوال  ،يجب اأن تتوافر يف �ساأن املبعوث واملوفد ال�سروط
املقررة بهذا القانون (. ")......
وتن�ص املـادة ( )19من القانون ذاته على اأنه " :على املوفد اأن ينهي درا�سته
يف املدة املقررة (. ").......
وتن�ص املـادة ( )21من القانون ذاته على اأنه " :يجب األ يبا�سر املوفد عمال
يوؤثر �سلبا يف �سري درا�سته  ،اأو ن�ساطا يتعار�ص معها  ،ويحظر عليه ا�ستبدال
اجلامعة املوفد اإليها  ،اأو تغيري التخ�س�ص اإل بعد موافقة اللجنة " .
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وتن�ص �ملـادة ( )24من �لقانون ذ�ته على �أنه  )....( ":وللجنة �أن تقرر �إنهاء
بعثة �أو منحة �ملوفد يف �حلالتني �لآتيتني :
. )....( - 1
� - 2إذ� ر�سـب �سنتني در��سيتيـن متتاليتيـن � ،أو جتـاوز �ملـدة �لكليـة �ملحددة
لالنتهاء من �لدر��سة (. ").......
وتن�ص �ملـادة ( )25من �لقانـون ذ�تـه علـى �أنـه  ":يلتــزم �ملوظـف �ملبعــوث
�لذي تقرر �للجنة �إنهاء بعثته ب�سد�د قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت ،
وتتوىل �لوحدة �لتي يعمل بها ��سرتد�د �لنفقات �مل�سار �إليها .
وللوزير  -بناء على تو�سية �للجنة � -لإعفاء من هذ� �للتز�م بعد مو�فقة
وز�رة �ملالية" .
وحيث �إن مفاد ما تقدم � ،أن �مل�سرع قد و�سع  -من خالل قانون �لبعثات و�ملنح
و�لإعانات �لدر��سية �مل�سار �إليه  -تعريفا خا�سا لكل من �لدر��سات �لعليا و�ملبعوث ،
حيث عـرف �لدر��سـات �لعليــا باأنها در��سة للح�سول على درجـة علميـة �أعلـى
من �ل�سهـادة �جلامعيـة  ،وعـرف �ملبعـوث باأنـه كـل من توفـده �حلكومـة على
نفقتها يف بعثة در��سية د�خل �أو خارج �ل�سلطنة  ،كما �أجاز �مل�سرع مـن خـالل
هذ� �لقانون لوحد�ت �جلهاز �لإد�ري للدولة �أن توفد موظفيها يف بعثات در��سية
على نفقتها بعد مو�فقة وز�رة �لتعليم �لعايل  ،على �أن تتوىل وز�رة �خلدمة �ملدنية
�ختيار من يتقرر �إيفادهم يف بعثات در��سية � ،سريطة توفر �ل�سروط �ملقررة
قانونا يف �ساأن �ملبعوث و�ملوفد  ،وقد حظر هـذ� �لقانـون على �ملبعـوث ��ستبـد�ل
�جلامعة �ملوفد �إليها �أو تغيري تخ�س�سه �إل بعد مو�فقة جلنة �لبعثات بوز�رة �لتعليم
�لعايل  ،كما فر�ص عليـه �أن ينهي در��سته يف �ملـدة �ملقـررة  ،بحيث �إذ� �نق�سـت
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تلك املدة دون ح�سوله على ال�سهادة اأو الدرجة العلمية املوفد من اأجلها  ،كان
لهـذه اللجنة اأن تقرر اإنهـاء بعثتـه  ،ويكون ملتزما  -واحلـال هكذا  -ب�سداد قيمـة
ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت  ،وتتوىل الوحدة التي يعمل بها ا�سرتداد
هذه القيمة  ،على اأنه يجوز لوزير التعليم العايل  -بناء على تو�سية تلك اللجنة -
اإعفاء املبعوث من هذا اللتزام  ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
وحيث اإنه  ،وملا كان من املقرر اأنـه اإذا كانـت عبـارات النـ�ص جليـة املعنـى ،
قاطعة الدللة على ق�سد امل�سرع  ،فال يجوز اللتفاف حولها بتف�سريها  ،وحمل
عباراتها اإىل معـان اأخـر ،ل�ستنباط اأحكـام ل حتتملهـا هذه العبـارات  ،اأو تقييـد
ما اأ�سبغهــا امل�سـرع عليهـا من اإطـالق  ،مبـا يـوؤول اإلـى اللتواء بها عـن �سياقهـا
الذي حتدد لها  ،ويدفعها  -كرها وعدوا  -اإىل نطـق اأحكـام مل ترد بها  ،وتقييدها
رغم اإطالقها .
وحيـث اإنـه  ،وملـا كـان مـا تقـدم  ،وكانـت اإرادة امل�سـرع  -التـي اأف�سـح عنها
يف املـادة ( )25امل�سـار اإليهــا  -وا�سحـة جليـة فـي عباراتهـا  ،قاطعــة �سريحــة
يف دللتها على جواز اإعفاء املوظف املبعوث  -الذي تقرر جلنة البعثات بوزارة
التعليم العايل اإنهاء بعثته  ،لتجاوز املدة الكلية املحـددة لالنتهـاء مـن الدرا�سة -
من �سداد قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت  ،وذلك بقرار ي�سدر من وزير
التعليم العايل بناء على تو�سـية هـذه اللجنـة  ،وبعـد موافقـة وزارة املاليـة  ،دون
اأن يـرد يف عبـارات هذه املـادة اأو يوجـد بهـا ما ي�سرف معناهـا اإلـى ا�ستـراط
اأن يكون املوظف املبعوث قـد ح�سـل على الدرجـة العلميـة اأو املوؤهـل الـذي �سبـق
اأن اأوفد اإىل اخلارج يف بعثة درا�سية من اأجل احل�سول عليه  ،فاإنه يتعني اللتزام
مبـا هـو م�ستفــاد من هذه املـادة على هــذا النحـو من دون اأن ميـلك من يف�سـر
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القانـون  -اأو يطبقـه  -لذلك دفعـا اأو تعطيال  ،و�سـول اإىل حكـم جائـز  ،اأو مانـع
لالإعفاء  ،والذي يتمثل يف احل�سول على الدرجة العلمية  ،اأو املوؤهل  ،وهو احلكم
الذي مل ياأت به الن�ص اإلزاما  ،واإمنا ميكن اعتبار ذلك اأحد عنا�سر التقدير التي
ينبني عليها قرار الإعفاء .
واإذا كان من غري املقبول كاأ�سل عام  -يف �ساأن تف�سري الن�سو�ص  -اللتفاف
حول �سراحة الن�ص اأو تقييده يف حالة اإطالقه  ،فاإن اللتزام مبا ورد فيه يكون
اأجدر بالتباع واأوىل  ،بحيث ل ميكن لوزارة التعليم العايل اإ�سدار قرارها باإعفاء
املعرو�سة حالته من �سداد قيمة ما �سرف له من خم�س�سات وبدلت يف اأثناء
مدة بعثته بدون موافقة وزارة املالية  ،ولوزارة املالية اإعمال �سلطاتها التقديرية
التي منحها اإياها امل�سرع يف هذا ال�ساأن وفقـا ملـا هـو مقـرر قانونـا دون جماوزة
اأو افتئـات  ،بحـيث يكـون لها قبـول هـذا الطلـب اأو رف�سـه ح�سبما يرتاءى لهـا
من اأ�سباب  ،دون التزام منها باإعمال ما انتهت اإليه جلنة البعثات  ،وا�سعة ن�سب
اأعينها كافة الظروف واملالب�سـات  ،ورائدهـا يف ذلك ال�سالـح العـام  ،واملحافظـة
على املال العام .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل جواز النظر يف طلب الإعفاء املقدم من املعرو�سة
حالتــه مـن اللتزام ب�سداد قيمة ما �سرف لـه من خم�س�سات وبـدلت يف اأثنـاء
مدة بعثته  ،ولوزارة املالية اإعمال �سلطاتها التقديرية يف هذا ال�ساأن �سواء بقبول
هذا الطلب اأو رف�سه  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )162700018965بتاريخ 2016/8/24م
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( ) 30
بتاريخ 2016/8/25م
جن�سية  -قانون اجلن�سية العمانية  -مدى اعتبار البن املولود لأب عماين بالتجن�ص
عمانيا ب�سفة اأ�سلية .
اعتد امل�سرع العماين بحق الدم ب�سفة اأ�سا�سية من ناحية الأب حلمل اجلن�سية
العمانية  -موؤدى ذلك  -تثبت اجلن�سية العمانية الأ�سلية لالبن مبجرد ميالده لأب
عماين  -اأ�سا�ص ذلك  -اأن العربة يف نقل اجلن�سية العمانية لالبن بناء على حق الدم
من جهة الأب  ،هو متتع هذا الأخري باجلن�سية العمانية حلظة ميالد ابنه  ،ب�سرف
النظر عن نوع اجلن�سية الثابتة لالأب � ،سواء كانت اأ�سلية اأم مكت�سبة  -اأثر ذلك  -ل
عربة بالو�سيلة التي اأ�سحى فيها الأب عمانيا  ،فيكفي اأن يكون الأب عمانيا لتمتع
ابنه باجلن�سية العمانية الأ�سلية  ،فالأب بعد اكت�سابه اجلن�سية العمانية ل يطلق
عليه عماين بالتجن�ص  ،واإمنا يطلق عليه عماين  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .....:بتاريخ  ، .........املوافق ........
ب�سـاأن طلــب ال�ستي�سـاح حـول نـ�ص الفقــرة ( )1من املـادة ( )19مـن قانــون
اجلن�سيـة العمانيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  ، 2014/38باعتبـار اأن النـ�ص
جاء مطلقا يف حتديد �سفة ال�سخـ�ص العماين  ،حيث ثـار الت�ساوؤل لـدى املعنيـني
بوزارة ..........ب�ساأن اأبناء املتجن�سني املولودين بعد ح�سول اأبيهم على �سرف
اجلن�سيـة العمانيـة  ،فهــل يتـم اعتبـارهــم عمانيني بالأ�سـل  ،كونهـم مولوديــن
لأب عماين اأم اعتبارهم عمانيني بالتجن�ص ؟ لكون الأب عمانيا بالتجن�ص .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )11من قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/38ن�ست على اأنه  ":يعترب عمانيا ب�سفة اأ�سلية :
اأ  -من ولد يف عمان  ،اأو خارجها من اأب عماين. ": .... .
فامل�ستفاد من هذا الن�ص اأن امل�سرع العماين اعتد بحق الدم ب�سفة اأ�سا�سية
من ناحية الأب حلمل اجلن�سية العمانية ؛ اإذ تثبت اجلن�سية العمانية الأ�سلية لالبن
مبجـرد مـيالده لأب عمانـي  ،فالعبـرة يف نقل اجلن�سية العمانيـة لالبـن تاأ�سي�سـا
على حق الدم من جهة الأب  ،هو متتع هذا الأخري باجلن�سية العمانية حلظة ميالد
ابنه  ،ب�سرف النظر عن نوع اجلن�سية الثابتة لالأب � ،سواء اأكانت اأ�سلية اأم مكت�سبة ،
فن�ص البند (اأ) من املـادة (� )11سالفـة البيان جـاء مطلقـا من غري قيـد  ،فمـن ثـم
فال عربة بالو�سيلة التي اأ�سحى فيها الأب عمانيـا  ،فيكفـي اأن يكـون الأب عمانيـا
لتمتـع ابنـه باجلن�سيـة العمانيـة الأ�سلية  ،فالأب بعـد اكت�سابـه اجلن�سيـة العمانية
ل يطلق عليه عماين بالتجن�ص  ،واإمنا يطلق عليه عماين .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأن البن املولود لأب عماين يعترب عمانيا ب�سفة
اأ�سلية مبجرد ميالده  ،ب�سرف النظر عن نوع اجلن�سية الثابتة لالأب .

فتوى رقم ( )162700018938بتاريخ 2016/8/25م
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( ) 31
بتاريخ 2016/8/31م
وزارة ال�سوؤون القانونية  -مناط وليتها يف اإبداء الراأي القانوين  -عدم جواز اإبداء
الراأي يف مو�سوع معرو�ص على الق�ساء .
امل�ستقر عليه يف اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية عدم مالءمة اإبداء الراأي القانوين
يف م�ساألة معرو�سة على الق�ساء  ،اأو �سبق الف�سل فيها باأمر  ،اأو قرار  ،اأو حكم
ق�سائـي  -اأ�سـا�ص ذلك  -ا�ستقـالل ال�سلطـة الق�سائية التـي تتولهـا املحاكـم على
اختالف اأنواعها  ،ودرجاتها  ،وعدم جواز تدخل اأي جهة اأخـرى يف الق�سايـا ،
اأو يف �سوؤون العدالة  ،واأن مثـل هذا التدخل يعد جرمية يعاقب عليها القانـون ،
كونه مي�ص ا�ستقالل الق�ساء  ،وينال من �سلطان الق�ساة يف ق�سائهم  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  .......:املوؤرخ يف  ، ...........املوافق ........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول الأ�سا�ص القانوين الذي ميكن مبوجبه
ح�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة لف�سيلة القا�سي ال�سابق( ...... /جزائري اجلن�سية) .
وحا�سـل وقائـع املو�سـوع  -ح�سبمـا يبـني مـن كتـاب طلـب الـراأي والأوراق
املرفقة به  -اأنه بتاريخ 1995/3/8م �سدر القرار رقم  ............ :بتعيني املذكور
يف وظيفة م�ست�سار قانوين باملحكمة اجلزائية .
وبعـد �ســدور قانـون ال�سلطــة الق�سائيـة باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم ، 99/90
متــت ت�سويـة و�ســع املذكـور بتعيينــه قا�سيـا باملحكمـة العليــا  ،وذلك اعتبــارا
من 2003/3/8م مبوجب عقد وقعه مع وزارة العدل .
وبتاريـخ 2012/6/20م �سـدر القــرار رقــم  2012/281باإنهـاء خدمتــه اعتبــارا
من 2012/9/30م  ،وبناء على ذلك  ،ارتاأى جمل�ص ال�سوؤون الإدارية للق�ساء ت�سوية
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مكافاأة نهايـة اخلدمة للمذكـور على اأ�سـا�س العقـد الأخـري املتمثـل يف ا�ستحقـاق
( )12اثني ع�سر �سهرا  ،دون اأن يتم تعوي�سـه عن املـدة ال�سابقـة من تاريـخ تعيينه
يف 2003/3/8م .
اإل اأنه  -وعن طريق اخلطاأ  -ا�ستمر �سرف راتب املذكور بعد �سدور قرار اإنهاء
خدمته  ،وذلك ابتداء من �سهر اأكتوبر 2012م  ،ولغاية �سهر يناير 2014م  ،وذلك مبا
يعادل مبلغا  ،مقداره ( ............ )........ريال عمانيا  ،وعند مطالبته برد
هذا املبلغ  ،مت�سك املذكور بقرار جمل�س الوزراء املوقر يف جل�سته رقم 2000/10
اخلا�س مبكافاآت نهاية اخلدمة التي متنح للموظفني غري العمانيني  ،الذي ق�سى
باأن يتم ح�ساب املكافاأة بحد اأق�سى ( )12اثنا ع�سر �سهرا  ،على اأن يقت�سر �سريـان
ذلك علـى العقـود التــي تربم اعتبـارا من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي لقرار
املجل�س  ،مبا موؤداه عدم �سريان هذا القرار على حالته .
وتذكــرون ف�سيلتكــم  ،اأن جملــ�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء  ،ورغبـة منـه
يف رد املبلــغ امل�ســروف عن طريق اخلطــاأ  ،قام برفع دعوى اأمام حمكمة
الق�ساء الإداري  ،التي ق�ست  -بدورها  -بعدم اخت�سا�سها ولئيا بنظـر الدعوى ،
وباإحالتها اإىل الدائرة املخت�سة ب�سوؤون الق�ساة باملحكمة العليا  ،وعليه  ،فاإنكم
ت�ستطلعون الراأي القانوين يف امل�ساألة املعرو�سة .
وردا علـى ذلك  ،نفيـد بـاأن املـادة ( )60مـن النظـام الأ�سا�سي للدولـة ال�سـادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  96/101تنـ�س علـى اأن  ":ال�سلطة الق�سائيـة م�ستقلـة ،
وتتولها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها  ،وت�سدر اأحكامها وفق القانون" .
كمـا تن�س املـادة ( )61مـن النظـام الأ�سا�سي للدولـــة امل�سـار اإليه علــى اأنـه :
" ل �سلطان علــى الق�ساة فـي ق�سائهـم لغري القانـون  ،وهـم غيـر قابليـن للعـــزل
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اإل يف احلالت التي يحددها القانـون  ،ول يجـوز لأي جهة التدخـل فـي الق�سايــا
اأو فـي �سـوؤون العدالــة  ،ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل جرميـة يعاقـب عليهـا
القانـون. " ......
ومفاد الن�سو�ص املتقدمة  ،اأن ال�سلطة الق�سائية �سلطة م�ستقلة  ،تتولها املحاكم
على اختالف اأنواعها  ،ودرجاتها  ،ول يجوز لأي جهة اأخرى التدخل يف الق�سايا ،
اأو يف �سـوؤون العدالــة  ،واأن مثل هذا التدخـل يعد جرمية يعاقب عليهـا القانـون ،
كونه مي�ص ا�ستقالل الق�ساء  ،وينال من �سلطان الق�ساة يف ق�سائهم .
وحيث اإنه من امل�ستقر عليه يف اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية عدم مالءمة
اإبداء الراأي القانوين يف م�ساألة معرو�سة على الق�ساء  ،اأو �سبق الف�سل فيها باأمر ،
اأو قرار  ،اأو حكم ق�سائي .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�سة  ،فاإنه ملا كان جمل�ص ال�سوؤون الإدارية
للق�ساء قد قام برفع دعوى اأمام حمكمة الق�ساء الإداري  ،للمطالبة برد املبلغ
امل�سروف للمعرو�سة حالته عن طريق اخلطاأ  ،وقد ق�ست هذه املحكمة بعدم
اخت�سا�سها ولئيا بنظر الدعوى  ،وباإحالتها اإىل الدائرة املخت�سة ب�سوؤون الق�ساة
باملحكمة العليا  ،وملا كان البني من كتاب طلب الراأي اأن املو�سوع املاثـل ل يـزال
متــداول اأمــام الدائرة املخت�سة ب�سوؤون الق�ساة باملحكمة العليا  ،ومل يتم الف�سل
فيــه  ،فــاإن اإبـداء الراأي القانوين يف مثل هذه احلالة يعد تدخـال يف الق�سايـا ،
اأو يف �سوؤون العدالة  ،ومن ثم فاإنه من غري املالئم لوزارة ال�سوؤون القانونية اإبداء
الراأي القانوين يف �ساأنه .
لـذلك انتهـى الــراأي  ،اإلــى عدم مالءمة اإبــداء الـراأي القانونـي يف امل�ساألــة
املعرو�سة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )162700018701بتاريخ 2016/8/31م
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( ) 32
بتاريخ 2016/9/29م
 - 1برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية  -حدود اللتزام بتطبيق الربنامج .
ت�سمن املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/9باإن�ساء الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل
التنمية واإ�سدار نظامها يف املـادة الرابعة منه تعدادا للحالت التي ت�ستوجب
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�سركات التي
ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة تزيد على ( )%50اللتزام بت�سمني عقودهـا بنـدا
ينـ�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامـل بربنامـج ال�سراكة من اأجل التنمية -
اقت�سر التعــداد على عقود تنفيذ م�ساريع البنية الأ�سا�سية  ،وعقـود توريــدات
الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على ( )5000000خم�سة
ماليني ريال عماين  -اأثر ذلك  -اأن �سيانة واإ�سالح الطائرات وتزويد الطائرات
مبحركات ومقاعد ل يندرج �سمن مفهوم م�ساريع البنية الأ�سا�سية  ،وعقود
توريدات الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية والأمنية  -تطبيق .

 - 2تف�سري  -القواعد الأ�سولية يف التف�سري .
القاعدة الأ�سولية يف جمال التف�سري تق�سي باأن القت�سار يف مو�سع العد يفيد
حتمـا احل�سـر  -اأثر ذلك  -اأن عدم القت�سار يف مو�سع العد يفيد حتما القيا�ص -
تطبيق .

 - 3وزارة ال�سوؤون القانونية  -ال�سلطة املخت�سة بطلب الراأي منها .
ا�ستقر العمل بوزارة ال�سوؤون القانونية على اأن يكون طلب الراأي القانوين بكتاب
موقع من رئي�ص الوحدة طالبة الراأي  ،انطالقا من �سفته القانونية يف متثيلها ،
وموجـه اإىل وزيـر ال�سوؤون القانونيـة  ،وذلك مراعـاة للتعميـم رقـم  2012/5املوجـه
من وزارة ال�سوؤون القانونية اإىل كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -تطبيق .
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فبالإ�سـارة اإلـى الكتـب املتبادلـة  ،واملنتهيـة بالكتـاب رقـم ............ :
املوؤرخ يف  ، .......املوافق ............ب�ساأن طلب اإبداء الراأي القانوين فيما
اإذا كانت ال�سركة  .........ملزمة بتطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية اأم
اأنها معفاة من تطبيق الربنامج مبوجب اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بني ال�سلطنة ،
والوليات املتحدة الأمريكية  ،واإىل التن�سيقات التي متت بني املخت�سني بوزارة
ال�سوؤون القانونية  ،واملخت�سني بالهيئة  ، .............والتي مت مبوجبها موافاة
الوزارة ببيان تف�سيلي حول نطاق الأعمال واخلدمات املنفذة مبوجب العقد حمل
طلب اإبداء الراأي .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -اأن �سركة ............
العماين قامت باإبرام عقد مع ال�سركة  ...........؛ وذلك ل�سيانة واإ�سالح
الطائرات وتزويد الطائرات مبحركات ومقاعد  ،وحيث اإن قيمة العقد تزيد
على  ..........ماليني ريال عماين  ،فاإن الهيئة ترى اأنه كان يتوجب على
�سركة  ..........تطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية اإعمال بحكم املـادة
الرابعــة مـن املر�ســوم ال�سلطانـي رقم  2014/9باإن�سـاء الهيئـة العمانيـة لل�سراكــة
من اأجل التنمية واإ�سدار نظامها  ،اإل اأن �سركة ............اأفـادت اأنها معفـاة
من تطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنميـة مبوجب البند ( )4من املـادة ()9٬2
(الأحكـام العامـة) من اتفاقية التجـارة احلـرة املوقعـة بني ال�سلطنـة  ،والوليـات
املتحـدة الأمريكيـة  ،وهو ما اأكدت عليه ال�سفارة  .................بال�سلطنة .
واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين فيما اإذا كانت ال�سركة
 ...............ملزمة بتطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية اأم اأنها معفاة
من تطبيق الربنامـج مبوجـب اتفاقيـة التجارة احلرة املوقعـة بيـن ال�سلطنـة ،
والوليات املتحدة الأمريكية .
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وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/9
اخلا�سـة باإن�سـاء الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية واإ�سدار نظامهـا تنـ�ص
على اأنه " :على وحدات اجلهاز الإداري للدولة (املدنية والع�سكرية والأمنية)
وال�سركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة تزيد على  ، %50اللتزام بت�سمني
عقود تنفيذ م�ساريع البنية الأ�سا�سية  ،وعقود توريدات الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية
والأمنيــة التـي تزيـد قيمتهـا علـى ( )5000000خم�سـة مالييـن ريـال عمانـي ،
والتي تكون طرفا فيها  ،بندا ين�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج
ال�سراكة من اأجل التنمية  ،وذلك مبراعاة ال�سوابط واملعايري امل�سار اإليها فـي البند
( )5من املـادة ( )6من النظام املرفق" .
وين�ص البند ( )4من املـادة (( )9٬2املبادئ العامة) من اتفاقية التجارة احلرة
املوقعة بني ال�سلطنة  ،والوليات املتحدة الأمريكية على اأنه " :ل يجـوز للجهـة
امل�سرتية اأن ت�سعى  ،اأو تاأخـذ يف احل�سبان  ،اأو تفر�ص  ،اأو تطبق املعاو�سة لتاأهيل
واختيار املوردين  ،اأو ال�سلع  ،اأو اخلدمات لتقييم العرو�ص اأو اإ�سناد العقود � ،سواء
كان ذلك قبل اأو يف �سياق عملية �سراء م�سمول" .
وتنــ�ص املـادة (( )9.15التعريفـات) مـن ذات التفاقيــة علـى اأن  " :اجلهــة
امل�سرتية تعني اأي جهة مدرجة يف امللحق . "9
وينـ�ص البنـد ( )2من الق�سـم (اأ)من امللحـق ( )9من ذات التفاقيـة علـى اأنـه :
"ما مل ين�ص يف هذا الق�سم على خالف ذلك  ،ت�سري اأحكام هذا الف�سل على جميع
اجلهات الفرعية التي تتبع اجلهات املدرجة �سمن اجلدول اخلا�ص بكل طرف. "...
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وبتطبيق ما تقدم  ،فاإن الثابت من البند ( )2من القـ�سم (اأ) مـن امللحـق ()9
من اتفاقية التجـارة احلرة املوقعـة بني ال�سلطنـة  ،والوليـات املتحـدة الأمريكيـة
اأن �سركـة الطيـران العمانـي لي�سـت من �سمـن قائمـة اجلهـات امل�سرتية املدرجـة
يف البند ( )2من الق�سم (اأ) من امللحق ( )9من التفاقية امل�سار اإليها  ،وعليه  ،فاإن
حكم البند ( )4من املـادة (( )9٬2املبادئ العامة) من التفاقية امل�سار اإليها  ،ل ي�سري
على عقود �سركة الطريان العماين .
اإل اأنه  ،ولئن كان ما تقـدم  ،اإل اأن اأحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي امل�سـار اإليـه ،
قد اأورد تعــدادا للحـالت الـتي ت�ستوجــب على وحدات اجلهاز الإداري للدولــة
(املدنية والع�سكرية والأمنية) وال�سركات التي ت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة تزيـد
على  %50اللتزام بت�سمني بند ين�ص على التزام الأطراف مبيزة التعامل بربنامج
ال�سراكة من اأجل التنمية  ،وقد اقت�سر التعداد على عقود تنفيذ م�ساريع البنية
الأ�سا�سية  ،وعقـود توريـدات الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية والأمنيـة التـي تزيـد
قيمتهـا على ( )5000000خم�سة ماليني ريال عماين .
وملــا كانـت القاعـدة الأ�سوليـة فـي جمـال التف�سيـر تق�سـي بــاأن القت�ســار
يف مو�سع العد يفيد حتما احل�سـر  ،واأن عـدم القت�سـار يف مو�سع العـد يفيـد
حتمـا القيـا�ص  ،فاإنـه يجب تف�سري ن�ص املـادة الرابعـة من املر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  2014/9باإن�ساء الهيئـة العمانيـة لل�سراكـة من اأجـل التنميـة واإ�سـدار نظامها
امل�سـار اإليـه  ،تف�سريا �سيقا  ،فال يقا�ص عليه  ،اأو يتو�سع يف تف�سريه .
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ونزول على ذلك  ،فاإن التف�سري ال�سيق لعبارة "م�ساريع البنية الأ�سا�سية ،
وعقود توريدات الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية والأمنية" الواردة يف ن�ص املـادة
الرابعة امل�سار اإليها  -وهو التف�سري ال�سحيح  -ل ي�سمل العقد املربم بني ..........
العماين  ،وال�سركة  .............حيث اإن �سيانة واإ�سالح الطائرات وتزويد
الطائرات مبحركات ومقاعد ل يندرج �سمن مفهوم م�ساريع البنية الأ�سا�سية ،
وعقود توريدات الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية والأمنية .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل اأن ال�سركة  ..........غري ملزمة  -فقط فيما يتعلق
بالعقد حمل طلب اإبداء الراأي  -بتطبيق برنامج ال�سراكة من اأجل التنمية  ،وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .
كما نود الإحاطة باأن العمل قد ا�ستقر بوزارة ال�سوؤون القانونية على اأن يكون
طلـب الــراأي القانونـي بكتاب موقـع من رئيـ�ص الوحدة طالبـة الــراأي انطالقـا
من �سفته القانونية يف متثيلها  ،وموجه اإىل وزير ال�سوؤون القانونية  ،وهو ما اأكد
عليـه التعميـم رقـم  2012/5املوجـه من وزارة ال�سوؤون القانونيـة اإىل كافـة وحـدات
اجلهاز الإداري للدولة .

فتوى رقم ( )162700018654بتاريخ 2016/9/29م
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( ) 33
بتاريخ 2016/10/4م
 - 1ات�سالت  -املق�سود بالرتخي�ص  -اأنواعه .
حدد قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/30املق�سود
بالرتخي�ص  -يعرف الرتخي�ص باأنه الإذن الذي مينح من خالله ال�سخ�ص الطبيعي
اأو املعنوي اإن�ساء وت�سغيل واإدارة نظم ات�سالت  -ينق�سم الرتخي�ص اإىل عدة فئات -
من بينها الرتخي�ص من الفئة الأوىل  ،والذي يجب اأن ي�سدر مبر�سوم �سلطاين ،
ويعتمد على ا�ستغالل مورد من املوارد الطبيعية يف ال�سلطنة  -تطبيق .

 - 2رقابة  -جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز -
مدى خ�سوع �سركة الت�سالت املمنوحة ترخي�سا من الفئة الأوىل لإن�ساء
وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة لرقابة اجلهاز .
نـاط قانـون الرقابة املالية والإدارية للدولـة للجهاز مهمة الرقابـة املاليـة والإداريـة
على الأموال اململوكة للدولة اأو اخلا�سعة لإدارتها اأو الإ�سراف عليها وكافة
الت�سرفات املالية والإداريـة  ،ف�سـال عن متابعة اأداء اجلهـات اخلا�سعة لرقابته
وفقا للقواعـد التي يبينها القانـون ولئحتـه التنفيذيـة  -اأثـر ذلك  -يكون للجهاز ،
فـي �سبيـل ممار�سته لخت�سا�ساتـه املعقـودة لــه وفقـا للقانون امل�سار اإليـه  ،اأن
يقـوم مبراجعـة مـدى التزام ال�سركات واجلهـات املرخـ�ص لهـا بـاإدارة وت�سغيـل
املرافـق العامـة بالعقـود اأو التفاقيـات املربمــة معهـا  -حـدد القانــون اجلهات
اخلا�سعـة لرقابـة اجلهـاز  ،ومن بني تـلك اجلهـات ال�سركات اململوكـة للحكومــة
بالكامـل اأو تـلك التــي ت�ساهـم فيهـا بن�سبـة تزيـد علــى ( )%40اأربعيـن باملائـة
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من راأ�ص مال ال�سركـة  ،واجلهات اخلا�سعـة لرقابـة اجلهـاز منفـردة اأو جمتمعـة ،
وتلك التي منحتها احلكومة امتياز ا�ستغالل مرفق عام اأو مورد من مـوارد الثـروة
الطبيعيـة  -مـوؤدى ذلك  -خ�ســوع �سركـة الت�سـالت املمنوحـة ترخي�سا من
الفئـة الأولـى لإن�سـاء وت�سغيل نظـام خدمات ات�سالت عامــة ثابتـة مبوجـب
مر�سـوم �سلطانـي  ،وتقدم خدمة عامـة للجمهور من خالل الرتخي�ص املمـنوح
لهـا  ،لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولـة  -اأ�سـا�ص ذلك  -اأن اإ�سدار
الرتخيـ�ص مبقت�سـى املر�سوم ال�سلطاين اعتمـد على ا�ستغالل مورد من املوارد
الطبيعية يف ال�سلطنة  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .......:املوؤرخ يف  ،.......املوافق .......
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى خ�سوع ال�سركة .............
لالت�سالت ( )...............لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة قد قام بفح�ص بع�ص الأعمال بهيئة تنظيم الت�سالت ،
واأنه يف اأثناء الفح�ص تبني اأن ال�سركة  ..............لالت�سالت ()..........
قد منحت ترخي�سا لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2009/34واأ�سند اإليها مهمة تقدمي خدمة عامة للجمهور
من خالل مرفق الت�سالت .
وقد قام اجلهاز مبخاطبة ال�سركة املعرو�سة حالتها من اأجل توفري بع�ص
البيانـات الالزمـة لب�سـط رقابة اجلهاز على عمل ال�سركـة  ،اإل اأن ال�سركـة اأفـادت
باأنها ل تقع �سمن ال�سركات اخلا�سعـة لرقابـة اجلهـاز  ،حيث اإنهـا لـم متنـح حـق
امتياز ل�ستغالل مرفق عام .
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ويبدي اجلهاز اأن املـادة ( )10من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011/111قد اأوردت جملـة مـن الأمـور التـي يتعيـن
على اجلهاز القيام بها عنـد ممار�سـة اخت�سا�ساته  ،والتي من بينهـا مراجعة مـدى
التزام ال�سركات املرخ�ص لها باإدارة وت�سغيل املرافق العامة بالعقود والتفاقيات
املربمة معها  ،كما اأن القانون ذاته قد حدد اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز وفق
ما ن�ست عليه املـادة ( )20منه .
وتذكرون معاليكم اأنه  ،وبالرجوع اإىل الرتخي�ص املمنوح لل�سركة املعرو�سة
حالتها  ،تبني اأنها منحت ترخي�سا من الفئة الأوىل لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات
عامـة وثابتـة مبوجـب املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  ، 2009/34وعليـه  ،فـاإن ال�سركـة
تدخل يف عداد ال�سركات اخلا�سعة لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
واإزاء تباين وجهات النظر بني جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،وال�سركة
 .........لالت�سالت ( )..........حول مدى خ�سوع ال�سركة املعرو�سة حالتها
لرقابة اجلهاز من عدمه  ،فاإنكم تطلبون الراأي يف املو�سوع .
وردا عـلى ذلك  ،نفيـد باأن املـادة ( )1مـن قانـون تنظيـم الت�سالت ال�سـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/30تن�ص على اأنه  " :يف تطبيق اأحكام هذا القانون
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق
الن�ص غري ذلك :
. .......................................... - 1
 - 17مكررا  : 1الرتخي�ص  :الإذن املمنوح لل�سخ�ص الطبيعي اأو املعنوي بال�سماح
لـه باإن�سـاء وت�سغيـل واإدارة نظـام ات�سـالت اأو �سبكـة ات�سـالت اأو تقديـم
خدمات ات�سالت اأو ا�ستـخدام ترددات راديويـة حمـددة ل�ستخدامـات
معينة  ،وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له .
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 - 17مكررا  : 2الرتخيــ�ص مـن الفـئة الأولــى  :ي�سـدر مبر�سـوم �سلطانـي ،
ويعتمد على ا�ستغالل مورد من املوارد الطبيعية لل�سلطنة " .
وتن�ص املـادة ( )4من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/111على اأنه  " :يتوىل اجلهاز مهمة الرقابة املالية والإدارية
على الأمـوال اململوكـة للدولــة اأو اخلا�سعــة لإدارتهـا اأو الإ�سـراف عليهـا وكافــة
الت�سرفات املالية والإدارية ف�سال عن متابعة اأداء اجلهات اخلا�سعـة لرقابتـه وفقـا
للقواعد املبينة يف هذا القانون والالئحة " .
وتن�ص املـادة ( )10من القانـون ذاتـه على اأنـه  " :للجهـاز يف �سبيـل ممار�ستـه
اخت�سا�ساته ما ياأتي :
. ..................................... - 1
 - 10مراجعـة مـدى التـزام ال�سركات واجلهات املرخـ�ص لهـا بـاإدارة وت�سغيـل
املرافق العامة بالعقود اأو التفاقيات املربمة معها " .
وتن�ص املـادة ( )20من القانون ذاته على اأنه  " :تخ�سع اجلهات التاليـة لرقابة
اجلهاز :
. ............................... - 1
 - 4ال�سركات اململوكة للحكومـة بالكامـل اأو تـلك التي ت�ساهم فيهـا  ،بن�سبـة
تزيد على ( )%40من راأ�ص مالها  ،اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز منفردة
اأو جمتمعة  ،وتلك التي منحتها احلكومـة امتيـاز ا�ستغـالل مرفـق عـام
اأو مـورد من مـوارد الرثوة الطبيعية  ،وال�سركـات واملوؤ�س�سـات التـي يتم
التعاقد معها اأو الرتخي�ص لها باإدارة اأو ت�سغيل اأي من الأموال العامة ،
. " ............................
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وتن�ص املـادة الأوىل من ديباجة الإ�سدار للمر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/34
باإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت (�ص.م.ع.م)
لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابـتة علـى اأنـه  " :اإ�سـدار ترخيـ�ص
من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت (�ص.م.ع.م) لإن�ساء وت�سغيل
نظام خدمات ات�سـالت عامـة ثابتة ملـدة خمـ�ص وع�سريـن �سنـة  ،علـى اأن متنح
حقوق الطيف الرتددي ل�سبكات النفاذ عري�ص النطاق ملدة خم�ص ع�سرة �سنة ،
وذلك بال�سيغة املرافقة للرتخي�ص " .
وامل�ستفاد من هذه الن�سو�ص اأن قانون تنظيم الت�سالت قد حدد ب�سكل وا�سح
وجلي م�سطلح الرتخي�ص باأنه هو الإذن الذي مينح من خالله ال�سخ�ص الطبيعي
اأو املعنوي اإن�ساء وت�سغيل واإدارة نظم ات�سالت  ،على اأن هذا الإذن ينق�سم اإىل عدة
فئـات  ،من بينهـا الرتخي�ص من الفئـة الأوىل  ،والذي يجب اأن ي�سـدر مبر�سـوم
�سلطاين  ،ويعتمد على ا�ستغالل مورد من املوارد الطبيعية يف ال�سلطنة .
وحيث اإن ال�سركة  ..........لالت�سالت قد منحت ترخي�سا من الفئة الأوىل
لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2009/34امل�سار اإليه  ،والذي ن�ست املـادة الأوىل من ديباجة اإ�سداره على منح
ال�سركة املعرو�سة حالتها للرتخي�ص املذكور ملدة ( )25خم�ص وع�سرين �سنة فيما
يتعلق باإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة  ،على اأن متنح ال�سركة
حقوق الطيف الرتددي ل�سبكات النفاذ عري�ص النطاق ملدة ( )15خم�ص ع�سرة �سنة ،
وفق ما هو مبني يف الرتخي�ص .
وملا كان قانون جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة قد ناط للجهاز مهمة
الرقابة املالية والإدارية للدولة اأو اخلا�سعة لإدارتها اأو الإ�سراف عليها وكافة
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الت�سرفات املالية والإدارية  ،ف�سال عن متابعة اأداء اجلهات اخلا�سعة لرقابته وفقا
للقواعد التي يبينها القانون ولئحته التنفيذية  ،وللجهاز  ،يف �سبيل ممار�سته
اخت�سا�ساته املعقودة له وفقا للقانون امل�سار اإليه  ،اأن يقوم مبراجعة مدى التزام
ال�سركــات واجلهــات املرخــ�ص لها بـــاإدارة وت�سغيــل املرافــق العامـة بالعقــود
اأو التفاقيات املربمة معها  ،وحدد القانون اجلهات اخلا�سعة لرقابة اجلهاز  ،ومن
بني تلك اجلهات ال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو تلك التي ت�ساهم فيها
بن�سبة تزيد على ( )%40اأربعني باملائة من راأ�ص مال ال�سركة  ،واجلهات اخلا�سعة
لرقابة اجلهاز منفردة اأو جمتمعة  ،وتلك التي منحتها احلكومة امتياز ا�ستغالل
مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة الطبيعية .
وبتطبيق ما تقدم  ،وكان البني من الأوراق  ،اأن ال�سركة ...................
لالت�سالت ( ).....قد منحت ترخي�سا من الفئة الأوىل لإن�ساء وت�سغيل نظام
خدمات ات�سالت عامة ثابتة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2009/34ووليت
بذلك مهمة تقدمي خدمة عامة للجمهور من خالل الرتخي�ص املمنوح لها  ،وحيث
اإن اإ�سدار الرتخيـ�ص مبر�سـوم �سلطانـي يعتمـد علـى ا�ستغـالل مـورد من املـوارد
الطبيعية يف ال�سلطنة  ،الأمر الذي يتوجب معه خ�سوع ال�سركة حمل طلب
الراأي لرقابة جهاز الرقابة املاليـة والإدارية للدولـة  ،عمــال مبقت�سى ن�ص البنــد
رقم ( )4من املـادة ( )20من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة .
لذلك  ،انتهى الراأي  ،اإىل خ�سوع ال�سركة العمانية ).......( ............
لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة وفقا للقواعد املبينة يف قانون الرقابة
املالية والإدارية للدولة ولئحته التنفيذية .

فتوى رقم ( )162700018654بتاريخ 2016/10/4م
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( ) 34
بتاريخ 2016/10/29م
 - 1قانون  -قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�شية  -املخ�ش�شات ال�شهرية
للمبعوثني والبدلت املقررة لهم  -مدى ا�شتحقاق التعوي�ض عن قيمة ا�شتخراج
التاأ�شريات امل�شتعجلة لدخول بلد الدرا�شة  ،ور�شوم اإ�شدار بطاقة الإقامة .
اأحال امل�شرع مبوجب قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�شية ال�شادر باملر�شوم
ال�شلطاين رقم  2002/83اإىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون حتديد مقدار
املخ�ش�شات ال�شهرية للمبعوثني والبدلت املقررة لهم ح�شب بلدان درا�شتهم ،
وتنظيم قواعد واإجراءات �شرف هذه املخ�ش�شات  -ت�شمنت الالئحة الأحكام
التف�شيلية جلميع املخ�ش�شات املالية وامل�شتحقات والبدلت الأخرى امل�شتحقة
للطلبة املبتعثني التي تتحملها وزارة التعليم العايل  -من بني تلك امل�شتحقات ما ن�شت
عليه املـادة ( )20من الالئحة امل�شار اإليها قبل تعديلها من حتمل الوزارة قيمة
تاأ�شريات دخول بلد الدرا�شة للمبعوث واأ�شرته امل�شموح ب�شفرها  ،وتكاليف
اإقامـة املبعـوث بفندق منا�شب عنـد الو�شـول اإلـى بلـد الدرا�شـة لأول مــرة مــدة
ل جتاوز ( )1اأ�شبوعا واحدا  -مت تعديل املـادة ( )20من الالئحة امل�شار مبوجب القرار
الوزاري رقم  - 2015/43اأثر التعديل  -ا�شتحقاق املبعوث بدل �شفر عند بداية بعثته
الدرا�شية  ،وملرة واحدة فح�شب  ،دون الن�ض �شراحة على حتمل وزارة التعليم
العايل قيمة تاأ�شريات دخول بلد الدرا�شة للمبعوث واأ�شرته امل�شموح ب�شفرها -
ت�شمـن هـذا القرار الن�ض على اإلغاء كل ما يخالف اأحكامه  ،ف�شال عن ن�شـره يف
اجلريدة الر�شمية  ،والعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر  -تنفيذا لذلك  -مت ن�شر
هذا القرار يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم ( )1117بتاريخ  4من اأكتوبر 2015م ،
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وعمل به اعتبارا من  5من اأكتوبر 2015م  -اأثـر ذلك  -ال ي�سـري التعديـل الذي
جرى على املـادة ( )20امل�سار اإليها على طلبات التعوي�ض عن قيمـة ا�ستخــراج
التاأ�سريات امل�ستعجلة لدخول بلد الدرا�سة  ،ور�سوم اإ�سدار بطاقة االإقامة التي مت
ا�ستحداثها يف بلد الدرا�سة املتعلقة بواقعة ن�ساأت واكتملت عنا�سرها قبل العمل
بهذا التعديل  -تطبيق .

 - 2قانون  -انعدام االأثـر الرجعـي للقانون  -اال�ستثنـاء مـن ذلك .
ا�ستقــر اإفتـاء وزارة ال�سـوؤون القانونيـة علــى انعدام االأثــر الرجعـي للت�سريـع ،
فال ينه�ض منطبقا اإال على ما يقع من تاريخ العمل بـه  ،وتنح�سر واليته على مـا
يكون حا�سال قبل ذلك العمل  ،اإال اإذا كانت االأو�ساع القانونية يف دور التكوين ،
ومل ت�ستكمل وجودها يف ظل الت�سريع القدمي الذي كان يحكمها  ،في�سري عليها
الت�سريع اجلديد مبا له من اأثر فوري  ،ومبا�سر  ،اأما اإذا تكاملت هذه االأو�ساع ،
وتوفرت العنا�سر الالزمة الإن�سائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالت�سريع الذي ن�ساأت
وتكاملت يف ظله  -اأ�سا�ض ذلك  -املـادة ( )75من النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 96/101تطبيق .
فباالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  .....:بتاريخ ، ......
املوافق  .........ب�سـاأن طلـــب اإبـــداء الراأي القانوين حــول مــدى ا�ستحقــاق
الطالبة  ............... /التعوي�ض عن قيمة ا�ستخراج التاأ�سريات امل�ستعجلة
لدخول بلد الدرا�سة  ،ور�سوم اإ�سدار بطاقة االإقامة .
وحا�سل الوقائع  -ح�سبما يبني من االأوراق  -اأن املعرو�سة حالتها قد اأوفدت
للدرا�سة اإىل جمهورية بولندا على نفقة وزارة  ...........بتاريخ 2012/10/29م ،
للح�سول علـى موؤهل البكالوريـو�ض يف اإدارة االأعمـال  ،وملدة ( )4اأربـع �سنـوات ،
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واأنهـا قـد تقدمـت بتاريـخ 2015/9/28م بطلـب لتعوي�سهـا عن قيمـة ا�ستخـراج
التاأ�سريات امل�ستعجلة لدخول بلد الدرا�سة  ،ور�سوم اإ�سدار بطاقة الإقامة التي
مت ا�ستحداثها يف بلد الدرا�سة  ،وذلك ا�ستنادا اإىل ما كانت تقرره املـادة ()20
من الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�سادرة بالقرار
الوزاري رقم  - 2003/8قبل تعديلها  -من حتمل وزارة  .........قيمة تاأ�سريات
دخول بلد الدرا�سة للمبعوث واأ�سرته امل�سموح ب�سفرها .
وت�سريون اإىل اأنه عند النظر يف الطلب املقدم من املعرو�سة حالتها  ،ثار
خالف بني املخت�سني يف وزارة التعليم العايل ب�ساأن مدى ا�ستحقاقها للتعوي�ص
عن قيمة ا�ستخراج التاأ�سريات امل�ستعجلة لدخول بلد الدرا�سة  ،ور�سوم اإ�سدار
بطاقة الإقامة امل�سار اإليهما  ،وهي من �سمن الطلبة الذين مل يح�سلوا على بدل
ال�سفر الذي جاء به التعديل الذي جرى على املـادة ( )20امل�سار اإليها  ،وقد متخ�ص
هذا اخلالف عن راأيني على النحو الآتي :
الــراأي الأول  :اجته �سوب القول باأن العربة بوقت حدوث الواقعة فاإن كانت
املطالبـة ناجتـة عن تعوي�سات �سابقـة على تعديل املـادة ()20
امل�سار اإليها فاإن ال�سرف يف هذه احلالة جائز  ،اأما اإن كانت
الواقعة حدثت بعد تعديل املـادة املذكورة فاإن املطالبة غري
جائزة لعدم وجود �سند قانوين لل�سرف والتعوي�ص .
الراأي الثاين  :نحا �سوب القول باأن ابتعاث الطلبة كان وفق �سروط واأنظمة
حمـددة �سلفا يف ذلك الوقـت  ،واأن تعديل املـادة ( )20امل�سار
اإليهـا يجـب األ ي�سـر مبراكـز قانونيــة م�ستقـرة  ،ومبـا هو
حق مكت�سب لهـذه ال�سريحة من الطلبة املبتعثني ،ومـن ثـم
ا�ستحقاق املعرو�سة حالتها للتعوي�ص عن قيمة التاأ�سريات
ور�سوم الإقامة .
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واإزاء ما تقدم  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة ( )15من قانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/83تن�ص على اأنه  " :حتدد الالئحة
التنفيذية للقانون مقدار املخ�س�سات ال�سهرية للمبعوثني والبدلت املقررة لهم
ح�سب بلدان درا�ستهم  ،وتنظم قواعد واإجراءات �سرف هذه املخ�س�سات" .
وتن�ص املـادة ( )20من الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  - 2003/8قبل تعديلها  -على اأنه " :تتحمل
الوزارة تكاليف الفح�ص الطبي على املبعوث بالعيادات اخلا�سة اإن ا�سرتطت بلد
الدرا�سة ذلك  ،كما تتحمل قيمة التاأ�سريات دخول بلد الدرا�سة للمبعوث واأ�سرته
امل�سمـوح ب�سفرهــا على نفقة الوزارة  ،وتكاليف اإقامة املبعوث بفندق منا�سب
عند الو�سول اإىل بلد الدرا�سة لأول مرة مدة ل جتاوز اأ�سبوعا واحدا يتحمل
خاللها تكاليف الإعا�سة والهاتف وغريها من امل�ساريف ال�سخ�سية" .
وتن�ص املـادة ( )20من الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات
الدرا�سية بعد تعديلها مبوجب القرار الوزاري رقم  2015/43بتعديل بع�ص اأحكام
الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية على اأنه  ":مينح
املبعوث عند بداية بعثته الدرا�سية وملرة واحدة فقط بدل �سفر  ،كما مينح بدل
اإعا�سة وبدل الدرا�سة وفقا للملحقني رقمي ( )1و ( )2املرفقني بهذه الالئحة" .
وتن�ص املـادة الثانية من القرار الوزاري رقم  2015/43امل�سار اإليه على اأنه :
"يلغى كل ما يخالف هذا القرار  ،اأو يتعار�ص مع اأحكامه" .
وتن�ص املـادة الثالثة من القـرار الـوزاري رقم  2015/43امل�سـار اإليـه علـى اأنـه :
" ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره" .
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وامل�ستفاد من الن�سو�ص ال�سابقة اأن امل�سرع مبوجب قانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية امل�سار اإليه قد اأحال اإىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون حتديد
مقدار املخ�س�سات ال�سهرية للمبعوثني والبدلت املقررة لهم ح�سب بلدان درا�ستهم ،
وتنظيم قواعد واإجراءات �سرف هذه املخ�س�سات  ،وجاءت هذه الالئحة لتبني
الأحكام التف�سيلية جلميع املخ�س�سات املالية وامل�ستحقات والبدلت الأخـرى
امل�ستحقـة للطلبة املبتعثني التي تتحملهـا وزارة التعليـم العالـي  ،وكـان من بني
تلك امل�ستحقات ما ن�ست عليه املـادة ( )20من الالئحة امل�سار اإليها قبل تعديلها
من حتمل الوزارة قيمة تاأ�سريات دخول بلد الدرا�سة للمبعوث واأ�سرته امل�سمــوح
ب�سفرهــا  ،وتكاليف اإقامة املبعــوث بفنــدق منا�سـب عنـد الو�سـول اإىل بلد
الدرا�سة لأول مرة مدة ل جتاوز اأ�سبوعا واحدا  ،اإل اأنه يف �سوء التعديل الـذي
جـرى علـى املـادة ( )20من الالئحـة امل�سـار اإليهـا مبوجـب القـرار الــوزاري رقـم
� 2015/43سالف البيان بات من املقرر ا�ستحقاق املبعوث بدل �سفر عند بداية بعثته
الدرا�سية  ،وملرة واحدة فح�سب  ،دون الن�ص �سراحة على حتمل وزارة التعليم
العايل قيمة تاأ�سريات دخول بلد الدرا�سة للمبعوث واأ�سرته امل�سموح ب�سفرها ،
وقد ت�سمن هذا القرار الن�ص على اإلغاء كل ما يخالف اأحكامه  ،ف�سال عن ن�سره
يف اجلريدة الر�سمية  ،والعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�سر  ،وتنفيذا لذلك ،
مت ن�سر هذا القرار يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )1117بتاريخ  4من اأكتوبر 2015م ،
وعمل به اعتبارا من  5من اأكتوبر 2015م .
وحيث اإنه  ،وملا كان ما تقدم  ،وكان اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية قد جرى
على اأن ثمة مبداأ م�ستقرا اأكدته املـادة ( )75من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101فحواه انعدام الأثر الرجعي للت�سريع  ،فال ينه�ص
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منطبقا اإل على ما يقع من تاريخ العمل به  ،وتنح�سر وليته على ما يكون حا�سال
قبل ذلك العمل  ،اإل اإذا كانت الأو�ساع القانونية يف دور التكوين  ،ومل ت�ستكمل
وجودها يف ظل الت�سريع القدمي الذي كان يحكمها  ،في�سري عليها الت�سريع
اجلديد مبا له من اأثر فوري  ،ومبا�سر  ،اأما اإذا تكاملت هذه الأو�ساع  ،وتوفرت
العنا�سر الالزمة لإن�سائها  ،فاإنها تظل حمكومة بالت�سريع الذي ن�ساأت وتكاملت
يف ظله .
واإذا ا�ستبان ذلك  ،وملا كان الثابت من الأوراق اأن املعرو�سة حالتها قد تقدمت
بتاريخ 2015/9/28م بطلب تعوي�سها عن قيمة ا�ستخراج التاأ�سريات امل�ستعجلة
لدخول بلد الدرا�سة  ،ور�سوم اإ�سدار بطاقة الإقامة التي مت ا�ستحداثها يف بلد
الدرا�سة  ،وكان هذا الطلب قد تعلق بواقعة ن�ساأت واكتملت عنا�سرها قبل العمل
بالتعديل الذي جرى على املـادة ( )20امل�سار اإليها  ،فاإن املعرو�سة حالتها ل تكون
خماطبة بهذا التعديل  ،بحيث ت�سري عليها ما قررته املـادة ( )20امل�سار اإليها
من اأحكام �سريحة قبل تعديلها  ،ويكون ا�ستحقاقها للتعوي�ص الذي تطالب به
اأمرا مق�سيا .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل ا�ستحقاق الطالبة ........................... /
يف التعوي�ص عن قيمة ا�ستخراج التاأ�سريات امل�ستعجلة لدخول بلد الدرا�سة ،
ور�سـوم اإ�سـدار بطاقـــة الإقامـــة والتـــي تـــم ا�ستحداثهـا فـي بلــد الدرا�ســة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( )162700018846بتاريخ 2016/10/29م
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( ) 35
بتاريخ 2016/10/30م
موظف  -املبالغ املالية التي �سرفت للموظف دون وجه حق � -سروط ا�سرتدادها .
خول امل�سرع الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية يف التجاوز عن ا�سرتداد ما
�سرف للموظف بغري وجه حق من راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو تعوي�ص
نقدي اأو عالوة وما يف حكمها � -سروط ذلك  -اأن يكون ال�سرف قد مت باملخالفة
للقوانني واملرا�سيم واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها  ،وذلك من واقع فتوى �سدرت
من وزارة ال�سوؤون القانونية اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية اأو جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة  ،واأن ميتد تطبيق هذه الفتوى اأو هذا الراأي لي�سمل حالت
متعددة ملوظفني لدى وحدات حكومية خمتلفة  -اأثر ذلك  -ل ي�سح للجهة
الإدارية طلب الفتوى القانونية اأو الراأي لتقرير وتربير التجاوز عن ا�سرتداد ما مت
�سرفه دون وجه حق  ،مع علم وتيقن اجلهة احلكومية بعدم قانونية هذا ال�سرف
قبل القيام به  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  .....:املوؤرخ يف  ، .........املوافق ..........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين يف اإمكانية التجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف
للموظفني من مبالغ مالية خالل ( )3الأ�سهر الثالثة التالية للقرار رقم 2015/249
ب�سحب القرار رقم  2014/256ب�ساأن تعديل اأقدمية ترقية املوظفني لعام 2005م .
وتتلخ�ص وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  -باأنه قد �سدر
القرار الوزاري رقم  2015/249ب�سحـب القـرار رقـم  2014/256ب�ساأن تعديل اأقدمية
ترقية املوظفني لعـام 2005م لتكون اعتبـارا من 2009/12/1م  ،وبتعديـل اأقدميـة
ترقية املوظفني لعام 2009م لتكون اعتبارا من 2013/12/1م  ،على اأن يعمل بقرار
ال�سحـب اعتبـارا من 2015/12/1م  ،وتذكـرون اأنه نظـرا لتاأخـر املخاطبـات بيـن
- 254 -

كـل مـن وز�رة �لبلديـات �لإقليمية ومـو�رد �مليـاه  ،ووز�رة �ملاليـة  ،فقد �أدى ذلك
�إىل �لتاأخر يف بدء �لعمل بالقر�ر رقم  2015/249مما ترتب على ذلك �صرف مبالغ
مالية للموظفني خـالل (� )3لأ�صهر �لثالثة �لتالية لتاريـخ �لعمـل بالقـر�ر  ،وبلــغ
عدد �ملوظفني �مل�صتفيدين من �لقر�ر (� )1047ألفـا و�صبعـة و�أربعني موظفـا  ،وبلـغ
�إجمايل �ملبالغ �ملدفوعة ( ........... ).........ريال عمانيا حتى نهاية �صهر
مار�س لعام 2016م .
وتفيدون باأن �ملـادة ( )352من �لالئحة �لتنفيذية للقانون �ملايل �ل�صادرة
بالقر�ر �لوز�ري رقم  2008/118تن�س على �أنه  -1 ":يجوز �لتجاوز عن ��صرتد�د ما
�صرف �إىل موظفي �لوحد�ت �حلكومية ب�صفة  ،ر�تب �أو �أجر �أو بدل �أو مكافاأة
�أو تعوي�س نقدي �أو عالوة �أو ما يف حكمها � ،إذ� تبني �أن �ل�صرف كان قد مت على
نحو خمالف للقو�نني و�ملر��صيم �ل�صلطانية و�للو�ئح �ل�صادرة تنفيذ� لها  ،وذلك
من و�قع فتوى �صدرت من وز�رة �ل�صوؤون �لقانونية � ،أو ر�أي �أبدته وز�رة �خلدمة
�ملدنية � ،أو جهاز �لرقابة �ملالية للدولة  ،وكان تطبيق �لفتوى �أو �لر�أي ميتد لي�صمل
حـالت متعـددة ملوظفني لدى وحـد�ت حكوميـة خمتلفـة  ، "...مبا يت�صح معه
�أن �أحكام �ملـادة �صالفة �لذكر �أجازت �لتجاوز عن ��صرتد�د ما �صرف ب�صفة  ،ر�تب
�أو �أجر �أو بدل �أو مكافاأة �أو تعوي�س نقدي �أو عالوة �أو ما يف حكمها � ،صريطـة
وجود فتوى �صادرة من �إحدى �جلهات �ملو�صحة يف ن�س �ملـادة �آنفة �لذكر .
و�إز�ء ذلك  ،تطلبون �لإفادة بالر�أي يف �إمكانية �لتجاوز عن ��صرتد�د ما �صرف
للموظفني من مبالغ مالية خالل (� )3لأ�صهر �لثالثة �لتالية للقر�ر رقم 2015/249
ب�صحب �لقر�ر رقم  2014/256ب�صاأن تعديل �أقدمية ترقية �ملوظفني لعام 2005م .
ورد� علـى ذلك  ،نفيـد بـاأن �ملـادة ( )6مـن �لقانـون �ملايل �ل�صـادر باملر�صـوم
�ل�صلطاين رقم  98/47تن�س على �أن ":م�صوؤوليات و�صالحيات �لوزير ب�صفة عامة :
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 - 8التجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف بغري حق من رواتب اأو اأجور اأو بدلت اأو
مكافاآت اأو ما يف حكمها  ،وذلك يف احلالت وبال�سروط التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون" .
وتن�ص املـادة ( )352من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار
الـوزاري رقـم  2008/118علـى اأنـه  -1 ":يجوز التجاوز عـن ا�ستـرداد مـا �سـرف
اإىل موظفي الوحدات احلكومية ب�سفة  ،راتب اأو اأجر اأو بدل اأو مكافاأة اأو تعوي�ص
نقدي اأو عالوة اأو ما يف حكمها  ،اإذا تبني اأن ال�سرف كان قد مت على نحو خمالف
للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها  ،وذلك من واقع فتوى
�سدرت من وزارة ال�سوؤون القانونية  ،اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية  ،اأو جهاز
الرقابة املالية للدولة  ،وكان تطبيق الفتوى اأو الراأي ميتد لي�سمل حالت متعددة
ملوظفني لدى وحدات حكومية خمتلفة. "...... .
وي�ستفاد مما تقدم  ،اأن امل�سرع خول الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية يف
التجاوز عن ا�سرتداد ما �سرف للموظف بغري وجه حق من راتب اأو اأجر اأو بدل
اأو مكافاأة اأو تعوي�ص نقدي اأو عالوة وما يف حكمها �سريطة توافر اأمرين  ،هما :
 - 1اأن يكون ال�سـرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�سيـم واللوائح ال�سادرة
تنفيـذا لهـا  ،وذلك من واقع فتوى �سـدرت من وزارة ال�سـوؤون القانونيـة
اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية اأو جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
 - 2اأن ميتد تطبيق هذه الفتوى اأو هذا الراأي لي�سمل حالت متعددة ملوظفني
لدى وحدات حكومية خمتلفة .
والتطبيق القانوين ال�سليم لن�ص املـادة ( )352من الالئحة التنفيذية للقانون
املايل امل�سار اإليها يقت�سي اأن يكون ال�سرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�سيم
واللوائح ال�سادرة تنفيذا لها دون علم اجلهة احلكومية مبخالفة ال�سرف للقوانني
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واملرا�سيم واللوائح  ،واإمنا مت اإقرار هذه املخالفة عن طريق الفتوى التي �سدرت
من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية اأو الراأي الذي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية اأو جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة ؛ ومن ثم فال ي�سح للجهة الإدارية طلب الفتوى
القانونية اأو الراأي لتقرير وتربير التجاوز عن ا�سرتداد ما مت �سرفه دون وجه حق ،
مع علم وتيقن اجلهة احلكومية بعدم قانونية هذا ال�سرف قبل القيام به .
وعلى هدي ما تقدم  ،ملا كان الثابت من كتاب معاليكم اأنه مت �سرف مبالغ
ماليـة للموظفيــن خـالل ( )3الأ�سهـــر الثالثـــة التاليـة لتاريـخ العمــل بالقــرار
رقم  2015/249امل�سار اإليه  ،وحيث اإن هذا ال�سرف قد تــم باملخالفة للقانون ب�سورة
وا�سحة ول لب�ص فيها  ،مع علم  ................بعدم وجود وجه قانوين يربر
هذا ال�سرف  ،وفقا ملا هو وارد يف كتاب معاليكم  ،ف�سال عن اأنه  -كما يبني من
الأوراق  -اأن ال�سرف كان مقت�سرا على موظفي وزارة  ..............وحدها ،
ومل ميتد تطبيقـه اإلـى حالت ملوظفـني اآخريـن يف وحـدات حكوميــة اأخـرى ،
لـذا ل ي�سدق عليه و�سـف العمـوم يف التطبيـق علـى الوجـه الـذي عنـاه امل�سـرع
يف البند ( )1من املـادة ( )352من الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�سار اإليها ،
ومن ثم فاإن طلب التجاوز عما �سرف ملوظفي وزارة  ...................يكـون
مفتقرا اإىل الأمرين الالزم توافرهما معا لهذا التجاوز  ،الأمر الذي ل يجوز معه
التجاوز عما �سرف يف احلالة املعرو�سة .
لذلك انتهى الراأي  ،اإىل عدم جواز التجاوز عما �سرف من مبالغ مالية
ملوظفي وزارة  ، ...............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )162700019510بتاريخ 2016/10/30م
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( ) 36
بتاريخ 2016/10/31م
وزارة ال�سوؤون القانونيـة  -طلـب الـراأي القانونـي  -يقت�سر على وحدات اجلهاز
الإداري للدولة .
ا�ستقر اإفتاء وزارة ال�سوؤون القانونية على اأن اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين
واإ�سدار الفتاوى والتف�سيـرات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية يقت�سر على ما تطلبه وحدات اجلهاز الإداري
للدولـة دون �سواهــا  -مـوؤدى ذلك  -ينح�سـر اخت�سـا�ص وزارة ال�سـوؤون القانونيـة
عن اإبداء الراأي القانوين للجهات غري احلكومية  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ..... :بتاريخ  ، .........املوافق ، .......
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى ا�ستمرار �سريان اأحكام املر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  2015/3بتقريــر �سفـة املنفعة العامـة مل�سروع تنفيـذ اجلـزء الأول
من مـ�سـار �سكــة احلديـد ( حمافظـة الربميـي  -ولية �سحـار ) بعد انق�سـاء ()2
�سنتيـن من تاريخ �سدوره .
يرجـى التف�ســل بالإحاطـة بــاأن اإفتـاء وزارة ال�سـوؤون القانونيـة قــد ا�ستقـر
على اأن اخت�سا�سها باإبداء الراأي القانوين واإ�سدار الفتاوى والتف�سيـرات الر�سمية
املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية
يقت�سـر علـى مـا تطلبـه وحدات اجلهاز الإداري للدولة دون �سواهـا  ،وملـا كانـت
املجموعة  ...............ل تعد وحدة اإدارية حكومية  ،فاإنه يتعذر على وزارة
ال�سوؤون القانونية اإبداء الراأي يف املو�سوع املعرو�ص .

فتوى رقم (  )162700019809بتاريخ 2016/10/31م
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( ) 37
بتاريخ 2016 /11/28م
 - 1ت�سريع  -اجلهة املخت�سة مبراجعته .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة على اأي جهة يف الدولة اإ�سدار اأنظمة اأو لوائح
اأو قرارات اأو تعليمات تخالف اأحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة اأو
املعاهدات والتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد  ،ويف الوقت ذاته
فو�ص امل�سرع بتحديد اجلهة التي تتوىل اإبداء الراأي القانوين للوزارات واجلهات
احلكوميـة الأخـرى  ،وتقـوم ب�سياغـة م�سروعات القوانيـن واللوائـح والقـرارات
ومراجعتهـا  -نـاط امل�سرع بــوزارة ال�سـوؤون القانونيـة الخت�سـا�ص مبراجعــة
م�سروعـات املرا�سيـم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقــرارات الـوزارية املقدمــة
من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل اإ�سدارها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية ،
واأوجب امل�سرع ن�سر هذه القوانني يف اجلريدة الر�سمية  ،واعترب امل�سرع الن�سر
قرينة على علم الكافة بها .
 - 2وزارة ال�سوؤون القانونية  -اخت�سا�سها مبراجعة الت�سريع  -احلكمة منه واأثر
عدم متكينها من اخت�سا�سها باملراجعة .
ناط امل�سرع بوزارة ال�سوؤون القانونية الخت�سا�ص مبراجعة م�سروعات املرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة
الوحدات احلكوميـة  -احلكمة من ذلك  -توخي �سالمة هذه الت�سريعات والقرارات
من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولـة  ،اأو تعـار�ص الأدنى منهـا
مع من يعلوه مرتبـة يف مـدارج القواعد القانونية  -ي�ستوجـب ذلك  -خ�سـوع
اللوائـح والقـرارات للمراجعـــة مــن قبـل وزارة ال�ســوؤون القانونيـــة للتحقــــق
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من ات�سـاقهـا وعدم تعار�سها مـع القوانـني النافـذة يف ال�سلطنـة  ،ومن بـاب
اأوىل مع النظام الأ�سا�سي للدولة  -اأثر ذلك  -اإن مراجعة الت�سريعات من قبل
وزارة ال�سوؤون القانونية قبل اإ�سدارها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية تعد �سرورة
حتمية يقت�سيها �سون اأحكام القانون من العدوان عليها  ،واإجراء لزما وجوهريا
ل فكاك منه حلماية مبداأ امل�سروعية الذي غدا اأ�سال ثابتا يف النظام القانوين
لل�سلطنة  -مقت�سـى ذلك  -يتعني على اجلهات احلكومية اأن تنه�ص اإىل تنفيذ
حكم القانون تنفيذا �سحيحا  ،وذلك بعر�ص جميع م�سروعات لوائحها على
وزارة ال�سوؤون القانونية ل�ستنها�ص وليتها يف هذا ال�ساأن  ،فاإذا مل تلتزم بذلك ،
واأهدرت الغاية من اخت�سا�ص وزارة ال�سوؤون القانونية مبراجعة الت�سريعات قبل
اإ�سدارها ون�سرها  ،فاإنها بذلك تكون قد اأ�سقطت كل حجية للن�سو�ص القانونية ،
و�ساغ  -بعدئذ  -للوزارة رفع يدها عن النظر يف اأي طلب للراأي القانوين يت�سل
بتلك اللوائح التي مل تتم مراجعتها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ....... :بتاريخ  ، ......املوافق ............
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز تعيني الفا�سل ........./
رئي�ص وحدة التدقيق الداخلي ب�سركة املطاحن  ...........ع�سوا مبجل�ص اإدارة
�سركة املزارع  ، ...........ورئي�سا للجنة التدقيق فيها .
وتخلـ�ص وقائع املو�سـوع  -ح�سبما ورد يف طلـب اإبـداء الـراأي ومرفقاتــه -
يف اأن جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة لدى قيامه بفح�ص بع�ص الأعمال املالية
والإدارية ل�سركة املطاحن ..............وال�سركات التابعة لها خالل الفرتة من
2013م اإىل 2015م تك�سفت لديه مالحظة تتعلق بتعيني الفا�سـل - ............ /
رئي�ص وحدة التدقيق الداخلي ب�سركة املطاحن  -.........ع�سوا مبجل�ص اإدارة
�سركة املزارع  ، .........ورئي�سا للجنة التدقيق فيها منذ �سهر يوليو 2013م ،
وحتى تاريخه  ،وذلك باملخالفة حلكم املـادة ( -9ب) من القرار الإداري رقم 2002/6
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ال�سادر من الهيئة العامة ل�سوق املال ب�ساأن �سوابط ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي ،
والتي تنـ�ص عـلى اأنه  " :يجب اأن تتمتع وحـدة التدقيـق الداخلي بدرجة عالية
من ال�ستقالليـة  ،ويحظـر الإ�سنـاد اإليها اأو قيامهـا بـاأي مهـام اأو وظائف اأخـرى
قد تخ�سع للمراجعة والتقييم من قبلها " .
واإزاء ذلك  ،قام اجلهاز بالكتابة اإىل وزارة املالية يف هذا ال�ساأن مبوجب الكتاب
رقم  ، ... :املوؤرخ يف  ، .......والكتاب رقم  ، ....... :املوؤرخ يف ، .........
وقد اأو�سى فيه باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سويب الو�سع القانوين للمذكور مبا
يتوافق والنظم املعمول بها يف هذا ال�ساأن  ،باعتبار اأن تعيني املذكور يف الوظيفة
امل�سار اإليها �سيوؤثر بال �سك على ا�ستقاللية ومهنية عمله كرئي�ص لوحدة التدقيق
الداخلي يف ال�سركة الأم .
وتذكرون اأن وزارة املالية اأفادت بكتابها رقم ...... :املوؤرخ يف ، ..........
وكذلك بكتابها رقم ..... :املوؤرخ يف  .........باأنه ل يوجد تعار�ص بني رئا�سته
وحدة التدقيق  ،والع�سوية يف جمل�ص اإدارة اإحدى ال�سركات التابعة ب�سفته
ال�سخ�سية  ،نظرا لكون �سركة املزارع  .............هي �سركة م�ستقلة  ،ولها
جمل�ص اإدارة م�ستقل عن �سركة املطاحن  ،..........مرتكنة يف ذلك اإىل الراأي
القانوين الذي قامت با�ستطالعه من اأحد مكاتب ال�ست�سارات القانونية .
ويبـدي اجلهـاز اأن املذكـور باعتبـاره رئي�ص وحدة التدقيـق الداخلـي لل�سركـة
الأم � ،سيكـون بطبيعـة احلال يف مو�سع املقيم  ،واملتابع لل�سركة الذي هـو ع�ســو
يف جمل�ص اإدارتها  ،ورئي�ص للجنة التدقيق بها  ،مما �سيوؤثر على م�سداقية
ومهنيـة التقاريـر التــي �ستعد ب�ساأن تقييم ال�سركة التابعة  ،وتاأثريه املبا�سـر على
ا�ستقاللية وحـدة التدقيــق  ،وانتظـام عملها بال�سركة الأم  ،وبالتايل خمالفته
حلكم املـادة (-9ب) من القرار الإداري رقم  2002/6امل�سار اإليه .
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و�إذ ت�شتطلعون �لر�أي �لقانوين يف �ملو�شوع �مل�شار �إليه .
ورد� على ذلك  ,نفيد باأن �ملـادة ( )69من �لنظام �لأ�شا�شي للدولة �ل�شادر
باملر�شوم �ل�شلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :يحدد �لقانون �خت�شا�شات
�جلهة �لتي تتوىل �إبد�ء �لر�أي �لقانوين للوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية �لأخرى ,
وتقوم ب�شياغة م�شروعات �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت ومر�جعتها  ,كما يبني
كيفية متثيل �لدولة و�شائر �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة �أمام جهات �لق�شاء" .
كما تن�ص �ملـادة ( )74من �لنظام �لأ�شا�شي للدولة �مل�شار �إليه على �أنه  " :تن�شر
�لقو�نيـن فـي �جلريـدة �لر�شميـة خالل �أ�شبوعني من يوم �إ�شد�رها  ,ويعمـل بهـا
من تاريخ ن�شرها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر" .
وتن�ص �ملـادة ( )80من �لنظام ذ�ته على �أنه  " :ل يجوز لأية جهة يف �لدولة
�إ�شد�ر �أنظمة �أو لو�ئح �أو قر�ر�ت �أو تعليمات تخالف �أحكام �لقو�نني و�ملر��شيم
�لنافذة �أو �ملعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية �لتي هي جزء من قانون �لبالد" .
وين�ص �ملر�شوم �ل�شلطاين رقم  94/14بتحديد �خت�شا�شات وز�رة �ل�شوؤون
�لقانونية على �خت�شا�ص �لوز�رة بــ  ............ " :مر�جعة م�شروعات
�ملر��شيم �ل�شلطانية و�لقو�نني و�للو�ئح و�لقـر�ر�ت �لوز�رية �ملقدمة من �لـوز�ر�ت
وكافـة �لوحـد�ت �حلكومية قبل �إ�شد�رها ون�شرها يف �جلريدة �لر�شمية. ".....
وتن�ص �ملـادة ( )3من قانون �جلريدة �لر�شمية �ل�شادر باملر�شوم �ل�شلطاين
رقــم  2011/84على �أنـه " :ين�شـــر يف �جلريــدة �لر�شمية �ملـو�د �لآتية :
� -1لقو�نني � -6 ...لقر�ر�ت �لوز�رية و�لقر�ر�ت �لإد�رية �لأخرى �لتي ت�شدرها
وحد�ت �جلهاز �لإد�ري للدولة �لتي توجب �لقو�نني �أو �ملر��شيم �ل�شلطانية
ن�شرها يف �جلريدة �لر�شمية � ,أو تقت�شي �مل�شلحة �لعامة ن�شرها بح�شب
تقدير �لوزير �أو من يفو�شه " .
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كما تن�ص املـادة ( )5من القانون ذاته على اأنه  " :يعمل بالقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات الطبيعة الت�سريعية واللوائح من تاريخ ن�سرها يف اجلريدة
الر�سمية اأو مالحقها مـا لـم ينـ�ص فيهـا على تاريـخ اآخـر  ،ويعـد الن�سـر قرينـة
على علم الكافة بها ول يقبل دليل خالف ذلك" .
وحيث اإن مفاد ما تقدم  ،اأن النظام الأ�سا�سي للدولة قد حظر على اأي جهة
يف الدولة اإ�سدار اأنظمة اأو لوائح اأو قرارات اأو تعليمات تخالف اأحكام القوانني
واملرا�سيـم ال�سلطانيـة النافـذة اأو املعاهـدات والتفاقيـات الدوليـة التي هـي جـزء
من قانون البالد  ،ويف الوقت ذاته فو�ص امل�سرع بتحديد اجلهة التي تتوىل اإبداء
الراأي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،وتقوم ب�سياغة م�سروعات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها  ،وقد ناط امل�سرع بوزارة ال�سوؤون
القانونية الخت�سا�ص مبراجعة م�سروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح
والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل اإ�سدارها
ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية  ،واأوجب امل�سرع ن�سر هذه القوانني يف اجلريدة
الر�سمية  ،واعترب ن�سرها قرينة على علم الكافة بها .
ول حميد من اأن امل�سرع حينما ناط بوزارة ال�سوؤون القانونية اخت�سا�ص
مراجعـة م�سروعـات املرا�سـيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات املقدمة
من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية  ،فاإنه بذلك يتوخى �سالمة هذه الت�سريعات
مـن مظنـة خمالفتهـا لأحكـام النظـام الأ�سا�سي للدولـة  ،اأو تعـار�ص الأدنى منهـا
مع ما يعلوه يف املرتبة يف مدارج القواعد القانونية  ،مما ي�ستوجب خ�سوع
اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية للتحقق من ات�ساقها ،
وعدم تعار�سهـا مـع القوانيـن النافـذة فـي ال�سلطنـة  ،ومن باب اأوىل مع النظام
الأ�سا�سي للدولة .
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وبالبناء على ما تقدم  ،فاإنه ملا كانت مراجعة الت�سريعات من قبل وزارة
ال�سوؤون القانونية قبل اإ�سدارها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية تعد �سرورة حتمية ،
واإجراء لزما وجوهريا ل فكاك منه حلماية مبداأ امل�سروعية الذي غدا اأ�سال ثابتا
يف النظام القانوين لل�سلطنة  ،مما يتعني معه على اجلهات احلكومية اأن تنه�ص
اإىل تنفيـذ حكـم القانـون تنفيذا �سحيحا  ،فـاإذا لـم تلتـزم بـذلك  ،واأهدرت الغاية
من اخت�سا�ص وزارة ال�سوؤون القانونيـة باملراجعة قبل اإ�سدارهـا ون�سرهـا  ،فاإنهـا
تكون بذلك قد اأ�سقطت كل حجية للن�سو�ص القانونية  ،و�سـاغ  -بعدئـذ  -للـوزارة
رفع يدها عن النظر يف اأي طلب للراأي القانوين يت�سل بتلك اللوائح والقرارات
التي مل تتم مراجعتها  ،ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية .
وبالتطبيق على ما تقدم  ،وملا كان الثابت اأن القرار الإداري رقم  2002/6ال�سادر
من الهيئة العامة ل�سوق املال ب�ساأن �سوابط ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي  -حمل
طلب الراأي  -مل تتم مراجعته من قبل وزارة ال�سوؤون القانونية مبوجب الخت�سا�ص
املعقود لها  ،ف�سال عن عدم ن�سره يف اجلريدة الر�سمية  ،فاإنه يتعذر على وزارة
ال�سوؤون القانونية اإبداء الراأي يف احلالة املعرو�سة  ،على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم ( )16270001995بتاريخ 2016/11/28م
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( ) 38
بتاريخ 2016/12/4م
 - 1ات�سالت  -ترخي�ص من الفئة الأوىل لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت
عامة ثابتة � -سروطه واللتزامات املرتتبة عليه .
منح امل�سرع ال�سركة العمانية لالت�سالت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009 /34
ترخي�سا من الفئة الأوىل لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة ملدة
( )25خم�ص وع�سرين �سنة � -سريطة  -اأن متنح حقوق الطيف الرتددي ل�سبكات
النفاذ عري�ص النطاق ملدة ( )15خم�ص ع�سرة �سنة  ،وتلتزم بالوفاء بالتزامات
التغطية وتو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية خالل املدد الزمنية
املقررة  -منح الرتخي�ص هيئة تنظيم الت�سالت �سلطة تقديرية يف فر�ص غرامة
يكون حدها الأدنى مبلغا  ،وقدره ( )50.000خم�سون األف ريال عماين عن كل
�سهـر تاأخيـر اأو جزء منه  ،وذلك اإذا اأخلـت ال�سركة بتنفيذ تلك اللتزامات ،
على اأن تكون الغرامة املفرو�سة من قبل الهيئة م�ستحقة ال�سداد خالل ال�سهر
التايل لر�سد املخالفة  -اأثر التاأخر عن دفع هذه الغرامات يف مواعيدها  -تتحمل
ال�سركة املرخ�ص لها غرامة اإ�سافية بن�سبة ( )%10ع�سرة يف املائة من الغرامات
امل�ستحقة عن كل �سهر تاأخري  -تطبيق .

 - 2غرامات  -مدى جواز قيام هيئة تنظيم الت�سالت بت�سوية الغرامات املرتتبة
على ال�سركة  ،وا�ستبدالهـا بتغطيـة مواقـع جديـدة بخدمات النفـاذ عريـ�ص
النطاق .
مل مينـح قانـون تنظـيم الت�سـالت  ،والرتخيـ�ص من الفئة الأوىل لإن�ساء وت�سغيل
نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة  ،هيئة تنظيم الت�سالت اأي �سلطة تقديرية
يف ت�سوية الغرامات امل�ستحقة على املرخ�ص لـه  -مـوؤدى ذلك  -ل يجـوز للهيئـة
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ت�سوية الغرامات املرتتبة على ال�سركة املرخ�ص لها  ،وا�ستبدالها بتغطية مواقع
جديدة بخدمات النفاذ عري�ص النطاق  -اأ�سا�ص ذلك  -خمالفة اأحكام قانون
تنظيم الت�سالت والرتخي�ص املمنوح لل�سركة  -ل ميكن املحاجة باأن ال�ستبدال
يعترب خطة لإ�سالح ال�سرر الناجت عن الإخالل بالتزامات ال�سركة يف تو�سعة
البنيـة التحتيـة الرئي�سية لل�سبكة الوطنية  -باعتبار  -اأن خطـة الإ�سـالح يجـب
األ تخرج اأو تتجاوز اللتزامات املحددة يف الرتخي�ص املمنوح لل�سركـة  ،بـل
يجب اأن تقت�سر خطة الإ�سالح بطبيعتها على ت�سحيح اإخالل ال�سركة يف تنفيذ
التزاماتها الأ�سلية  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  ...... :بتاريخ ، ........
املوافق ..............ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز قيام
هيئة تنظيم الت�سالت بت�سوية الغرامات املرتتبة على ال�سركة ................
لالت�سالت ( ، ).........وا�ستبدالها بتغطية مواقع جديدة (املدار�ص) بخدمات
النفاذ عري�ص النطاق .
وتتح�سل وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  -اأنه تبني من خالل
فح�ص بع�ص الأعمال املالية والإدارية بهيئة تنظيم الت�سالت قيام الهيئة بت�سوية
الغرامة الواجب احت�سابها على ال�سركة  ...........لالت�سالت والبالغ قيمتها
 ....ريال عماين  ،ف�سال عن الغرامات الإ�سافية البالغة  .....ريال عماين  ،خالل
الفرتة من يونيو 2011م  ،وحتى اأكتوبر 2013م لإخاللها يف تنفيذ التزاماتها
بتو�سعة البنية الأ�سا�سية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية الواردة �سمن التزاماتها وفق
اجلدول رقم ( )1من امللحق (ب) من الرتخي�ص ال�سادر لها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2009/34ب�ساأن اإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�سركة ..............
لالت�سالت ( )............لإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�سالت عامة ثابتة .
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ولدى خماطبة اجلهاز للهيئة بكتابه رقم  ........ :املوؤرخ يف ............
مبينا فيه عدم �سحة قيام الهيئة بت�سوية الغرامات املرتتبة على ال�سركة العمانية
القطرية لالت�سالت يف تنفيذ التزاماتها بتو�سعة البنية الأ�سا�سية الرئي�سية
لل�سبكة الوطنية  ،وقد انتهى اجلهاز يف تو�سيته اإىل اأهمية احت�ساب وحت�سيل
الغرامة الواجبة على ال�سركة  ،والغرامات الإ�سافية املرتتبة على عدم توريدها
يف املواعيد املحددة .
وردت الهيئة بكتابها رقم  ...... :املوؤرخ يف .............اأنه تبني لها اأن
�سركة ...............اأخلت بالتزامها بتو�سعة البنية الأ�سا�سية لل�سبكة الوطنية
الواردة يف بنود الرتخي�ص امل�سار اإليه  ،وبتاريخ 2012/10/6م اأخطرت الهيئة
�سركة  ...............بجوانب الإخالل  ،وذلك اإعمال لل�سرط ( 35الغرامات)
من الرتخي�ص امل�سار اإليه الذي ين�ص يف فقرته ( )2على اأنه  " :تخطر الهيئة
املرخ�ص له كتابة بجوانب الإخالل  ،ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة مبا ل
يقل عن ( )15خم�سة ع�سر يوما ليقدم خطة عمل لإ�سالح ال�سرر الناجت عن هذا
الإخالل تت�سمن املدة الالزمة لتنفيذها  ،وللهيئة اإقرار اخلطة  ،واإخطار املرخ�ص
له لتنفيذها"  ،وبتاريخ 2012/10/15م ردت �سركة ..........على الهيئة حيث
اأقرت بف�سلها يف حتقيق اللتزام املرتتب عليها يف �ساأن تو�سعة البنية الأ�سا�سية
لل�سبكة الوطنية وفقا ملا هو حمدد يف الرتخي�ص خالل ال�سنة الثانية الذي يحت�سب
من تاريخ 2011/6/9م  ،واأبدت ال�سركة ا�ستعدادها لقبول الغرامة املطبقة نتيجة
خمالفة ذلك البند واملقدرة بـ ...........ريال عماين عن كل �سهر تاأخري ،
كما اقرتحت ال�سركة ا�ستبدال مبلغ الغرامة امل�سار اإليه بتو�سيل خدمة النفاذ
العري�ص اإىل عدد من املدار�ص التي حتددها الهيئة من خالل ربطها ب�سبكة الألياف
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الب�سرية  ،وقد مت عر�ص املو�سوع على جمل�ص اإدارة الهيئة الذي اأبدى موافقته
على هذا املقرتح  ،كما تطرقت الهيئة يف كتابها اإىل قانونيـة ال�ستبـدال  ،واأن
الإجراء الذي قامت به الهيئة باملوافقة على مقرتحات �سركة ................
له ما يربره قانونا  ،حيث اإن �سروط الرتخي�ص منحت الهيئة �سلطة تقديرية
يف فر�ص الغرامة من عدمها  ،كما اعتربت الهيئة طلب �سركة .............
ا�ستبدال الغرامة بتغطية مواقع جديدة مع بقاء اللتزام الأ�سلي بح�سب ما هو
م�سار اإليه يف الرتخي�ص �ساريـا كخطـة لإ�سالح ال�سـرر الناتـج وفقـا للفقـرة ()3
من ال�سرط ( 35الغرامات) من الرتخي�ص املذكور التي ن�ست على اأنه " :اإذا مل
تقـر الهيئـة اخلطـة اأو ف�سل املرخـ�ص لـه يف تنفيذها خالل املدة املحـددة تفر�ص
عليه الغرامة املن�سو�ص عليها يف ال�سرط ( ، ")35-1ف�سال عن اأن الغرامات تعد
من موارد الهيئة املاليـة وتخ�سع ل�سالحيتهـا يف الت�سـرف بهـا وفقـا للقانـون ،
وعليه  ،فقــد خل�ســت الهيئة اإىل اأنه يجــوز لها ا�ستبدال الغرامات املرتتبـة على
�سركة  ................من خالل قبول اخلطة املقدمة من ال�سركة  ،والتي تلتزم
مبوجبها الوفاء باللتزام الأ�سلي وا�ستبدال الغرامات بفر�ص التزامات اإ�سافية
اأخرى  ،كما اأفادت الهيئة باأنها قد قامت بتعديل الأجل الزمني املتعلق بتنفيذ
�سركة ............للتزاماتها الواردة يف اجلدول رقم ( )1من امللحق (ب) امل�سار
اإليه  ،وذلك يف 2013/10/7م  ،وعليه  ،فاإن عدد الأ�سهر املكتملة يف احت�ساب
الغرامة هي (� )27سبعة وع�سرون �سهرا  ،ولي�ص ( )28ثمانية وع�سرين �سهرا ،
ومن ثم فاإن الغرامة املحت�سبة على �سركة  .........ت�ساوي ......ريال عماين ،
وهذا ما اأفـادت بـه الهيئـة �سركـة ...............بحيث يتم الأخذ بهذا الرقـم
يف تغطية املدار�ص  ،اأما فيما يتعلق بفر�ص غرامة اإ�سافية بن�سبة ( )%10ع�سرة
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يف املائـة كتاأخيـر فـي دفـع الغرامـات املحت�سبـة  ،اأفـادت الهيـئة بـاأن ال�سركـة
مل تتاأخـر فـي البـدء يف تنفيذ هـذا البند اجلزائي بعد التفاق على قائمة املـدار�ص
مع اجلهة املعنية (وزارة الرتبية والتعليم) .
ويبدي اجلهاز باأن توفري خدمات النفاذ عري�ص النطاق اإىل املدار�ص هو اأحد
اللتزامات الأ�سلية الواردة يف اجلدول رقم ( )3من امللحق (ب) من الرتخي�ص
امل�سار اإليه حتت م�سمى اللتزامات الإ�سافية للمرخ�ص له نحو مبادرات احلكومة
الإلكرتونية  ،بينما اإخالل ال�سركة امل�سار اإليها جاء نتيجة عدم تنفيذها التزاماتها
عن اجلدول رقم ( )1من امللحق (ب) امل�سار اإليها  ،واخلا�ص باحلد الأدنى للتزامات
تو�سعة البنية الأ�سا�سية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية ؛ ومن ثم ل يعد ا�ستبدال التزام
باآخر خطة لإ�سالح ال�سرر الناجت عنه  ،كما اأن البند ( - 4الغرامات) من امللحق
(ب) املذكور قد ن�ص على اأنه " :مع عدم الإخالل بحكم املـادة ( 51مكررا) من
قانون تنظيم الت�سالت يكون احلد الأدنى من الغرامات يف حالة الف�سل يف الوفاء
بالتزامات التغطية وتو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية وخدمة
النفاذ عري�ص النطاق واللتزامات الإ�سافية املذكورة اأعاله وفقا ملا يلي ، ".....
وبالرجوع اإىل املـادة ( 51مكررا) من قانون تنظيم الت�سالت وال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2002/30جند اأنها قد ن�ست على اأنه " :للهيئة يف حالة ثبـوت
خمالفــة اأحكــام هــذا القانـون واللوائـح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لـه  ،اأن
تتخذ اأحد الإجراءات الآتية اأو كلها بح�سب ما يتنا�سب وحجم املخالفة :
 - 1وقف الرتخي�ص املمنوح للمرخ�ص له ملدة ( )3ثالثة اأ�سهر .
 - 2اإزالة املخالفة على نفقة املخالف .
 - 3خف�ص اخلدمات املرخ�ص بها له مبا يجاوز خدمة واحدة يف كل خمالفة .
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 - 4خف�ص مدة الرتخي�ص املمنوح له ملدة ل تتجاوز ن�سف مدة الرتخي�ص .
 - 5حت�سيل غرامة مالية مبا ل يجاوز مليون ريال عماين يف كل خمالفة .
 - 6التحفظ على املعدات والأجهزة والآلت امل�سبوطة  ،وحتريزها حلني
الف�سل يف النزاع بحكم ق�سائي نهائي .
 - 7اإلغاء الرتخي�ص .
وت�ساعف الغرامة يف حالة التكرار  ،اأو يدفع املخالف �سعفي قيمة ال�سرر
اأيهما اأكرب" .الأمر الذي ي�ستفاد منه باأن الرتخي�ص املمنوح ل�سركة
اأوريدو قد ارتكز على حكم املـادة ( 51مكررا) امل�سار اإليها فيما يتعلق
بالإجـراءات التي يتعني علـى الهيئـة اتخاذها يف حال ف�سل ال�سركـة
يف الوفاء بالتزاماتها ب�ساأن التغطية وتو�سعة البنية الأ�سا�سية الرئي�سية
لل�سبكة الوطنية وخدمة النفاذ عري�ص النطاق  ،ومل يكن من بني تلك
الإجراءات  -املحددة على �سبيل احل�سر  -الت�سوية مع ال�سركة يف حال
ف�سلها يف تنفيذ التزاماتها ؛ ومن ثم فاإن ال�سلطة التقديرية التي منحها
القانون للهيئة تدور يف فلك الإجراءات املحددة على �سبيل احل�سر  ،والتي
لي�ص من بينها ا�ستبدال الغرامة  ،الأمر الذي يرى معه اجلهاز عدم اأحقية
الهيئة يف القيام با�ستبدال الغرامة املقررة على �سركة اأوريدو .
واإزاء هــذا التعــار�ص بيـن راأي اجلهــاز  ،وراأي هيئــة تنظيــم الت�ســالت ،
فاإنكم تطلبون الراأي القانوين يف املو�سوع امل�سار اإليه .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/34
باإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت (�ص.م.ع.م)
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الإن�صـاء وت�صغيـل نظام خدمـات ات�صـاالت عامـة ثابتة ن�صـت علـى اأنـه  " :اإ�صدار
ترخي�ش من الفئة االأوىل لل�صركة العمانية القطرية لالت�صاالت ( �ش.م.ع.م )
الإن�صاء وت�صغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة ملدة خم�ش وع�صرين �صنة ،
علـى اأن متنـح حقـوق الطيـف التـرددي ل�صبكات النفـاذ عريـ�ش النطـاق ملـدة
خم�ش ع�صرة �صنة  ،وذلك بال�صيغة املرافقة للرتخي�ش" .
وينـ�ش البـند( )2من (اأوال  :ال�صروط) مـن (اجلزء الثاين ال�صـروط واملالحق)
من الرتخي�ش املرفـق باملر�صوم ال�صلطانـي امل�صار اإليـه علـى اأنـه  - 2 ":التغطية
وتو�صعة النظام .
 - 1 - 2يلتـزم املرخـ�ش لـه مبتطلبات التغطية وتو�صعـة النظـام واخلدمـة
املن�صو�ش عليها يف امللحق (ب) من هذا الرتخي�ش .
. ................................... - 2 - 2
 - 3 - 2اإذا مل يحقق املرخ�ش له يف اأي �صنة االلتزامات امل�صتهدفة فيما يتعلق
بالتغطية وتو�صعة النظام اعترب ذلك اإخالال ب�صروط الرتخي�ش ،
وللهيئة اأن تفر�ش عليه اأيا من الغرامات املن�صو�ش عليها يف البند
(  ) 4من امللحق ( ب ) " .
وت�صمن البند ( )1من امللحق (ب) من (ثانيا  :املالحق) من (اجلزء الثاين
ال�صروط واملالحق) من الرتخي�ش امل�صار اإليه جدوال يو�صح احلد االأدنى اللتزامات
تو�صعة البنية التحتية الرئي�صية لل�صبكة الوطنية ومدد تنفيذها .
وت�صمن البند ( )3من امللحق (ب) امل�صار اإليه جدوال يو�صح احلد االأدنى لاللتزامات
االإ�صافيـة للمرخـ�ش لـه فـي تو�صعـة خدمـة النفـاذ عريـ�ش النطـاق با�صتخـدام
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اأي تقنيـة ممكنـة  ،وتوفريهـا اإىل امل�صت�صفيـات واملراكز ال�صحية واملـدار�ش وفقـا
لالأعداد واملدد الزمنية املبينة باجلدول .
وين�ش البند ( )4من امللحق ( ب ) امل�صار اإليه على اأنه  ":مع عدم االإخالل بحكم
املـادة (  51مكررا ) من قانون تنظيم االت�صاالت  ،يكون احلد االأدنى من الغرامات
يف حالة الف�صل يف الوفاء بالتزامات التغطية وتو�صعات البنية التحتية الرئي�صية
لل�صبكة الوطنية وخدمة النفاذ عري�ش النطاق وااللتزامات االإ�صافية املذكورة
اأعاله  ،وفقا ملا ياأتي :
 - 1مبلغ ( )50.000خم�صني األف ريال عماين عن كل �صهر تاأخري  ،اأو جزء
منه يف تنفيذ التزامات تو�صعة البنية التحتية الرئي�صية لل�صبكة الوطنية .
. .............................. - 2
. .............................. - 3
. .............................. - 4
. .............................. - 5
وتكون الغرامة م�صتحقة ال�صداد خالل ال�صهر التايل لر�صد املخالفة .
ويف حالة التاأخر عن دفع هذه الغرامات يف مواعيدها  ،يتحمل املرخ�ش
له غرامة اإ�صافية بن�صبة ( )%10مـن الغرامـات امل�صتحقـة عن كل �صهـر تاأخيـر
. "........................
مفاد ما تقدم  ،اأن املر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/34امل�صار اإليه ت�صمن اإ�صدار
ترخي�ش من الفئة االأوىل لل�صركة  .............لالت�صاالت (  )..........الإن�صاء
وت�صغيـل نظـام خدمـات ات�صاالت عامة ثابتة ملـدة ( )25خم�ش وع�صرين �صنة ،
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على اأن متنح حقوق الطيف الرتددي ل�سبكات النفاذ عري�ص النطاق ملدة ()15
خم�ص ع�سرة �سنة  ،واألزمها مبوجب الرتخي�ص ال�سادر لها الوفاء بالتزامات
التغطية وتو�سعة البنية التحتية الرئي�سية لل�سبكة الوطنية خالل املدد الزمنية
الواردة يف اجلدول رقـم ( )1من امللحـق (ب) امل�سـار اإليـه  ،كمـا منح الرتخي�ص
املذكور �سلطة تقديرية لهيئة تنظيم الت�سالت يف فر�ص غرامة يكون حدها
الأدنى مبلغا  ،وقدره ( )50.000خم�سون األف ريال عماين عن كل �سهر تاأخري
اأو جزء منه  ،وذلك اإذا اأخلت ال�سركة امل�سار اإليها بتنفيذ تلك اللتزامات  ،على
اأن تكون الغرامة املفرو�سة من قبل الهيئة م�ستحقة ال�سداد خالل ال�سهر التايل
لر�سد املخالفة  ،ويف حالة التاأخر عن دفع هذه الغرامات يف مواعيدها  ،تتحمل
ال�سركة املذكورة غرامة اإ�سافية بن�سبة ( )%10ع�سرة يف املائة من الغرامات
امل�ستحقة عن كل �سهر تاأخري .
وحيث اإن البني من الأوراق اأن هيئة تنظيم الت�سالت قررت فر�ص غرامات
على �سركة  .........نتيجة اإخاللها يف تنفيذ التزاماتها بتو�سعة البنية الأ�سا�سية
الرئي�سيـة لل�سبكـة الوطنية الواردة �سمن التزاماتها وفق اجلدول رقم ( )1الوارد
يف البنـد ( )1من امللـحق (ب) امل�سار اإليه  ،اإل اأن الهيئة مل حت�سل تلك الغرامات ،
بل قامت بت�سوية الغرامات املرتتبة على �سركة...........وا�ستبدالها بتغطية
مواقع جديدة تتمثل يف توفري خدمات النفاذ عري�ص النطاق اإىل (املدار�ص)
بناء على مقرتح �سركة  ..........التي اأقرت �سراحة بالإخالل يف التزامها
وبقبول الغرامات املرتتبة عليها  ،وملا كان قانون تنظيم الت�سالت  ،والرتخي�ص
امل�سار اإليه مل مينح الهيئة اأي �سلطة تقديرية يف ت�سوية الغرامات امل�ستحقة ،
فاإن ما قامت به الهيئة من ت�سوية الغرامات امل�ستحقة على ال�سركة...........
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لالت�سالت ( ، )........وا�ستبدالها بتغطية مواقع جديدة (املدار�ص) بخدمات
النفاذ عري�ص النطاق يكون  -واحلال كذلك  -قد مت باملخالفة لأحكام قانون تنظيم
الت�سالت والرتخي�ص امل�سار اإليه  ،ومن ثم تغدو مالحظة جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة متفقة و�سحيح حكم القانون  ،وعليه  ،فاإنه ل يجوز للهيئة ت�سوية
الغرامات امل�سار اإليها .
ول ينـال ممـا تقـدم مـا اأفـادت بـه هيئـة تنظيـم الت�سالت مـن اأن مقتـرح
�سركة ..............يف ا�ستبدال الغرامات بتغطية مواقع جديدة يعترب خطة
لإ�سالح ال�سرر الناجت عن الإخالل بالتزاماتها يف تو�سعة البنية التحتية الرئي�سية
لل�سبكة الوطنية  ،حيث اإن خطة الإ�سالح يجب األ تخرج اأو تتجاوز اللتزامات
املحددة يف اجلدول رقم ( )1من امللحق (ب) امل�سار اإليه  ،بل يجب اأن تقت�سر خطة
الإ�سالح بطبيعتها على ت�سحيح اإخالل ال�سركة يف تنفيذ التزاماتها الأ�سلية .
لـذلك انتهـى الـراأي  ،اإىل عـدم جواز قيام هيئة تنظيم الت�سالت بت�سويـة
الغرامات املرتتبة على ال�سركة  .............لالت�سالت (، )..............
وا�ستبدالها بتغطية مواقع جديدة (املدار�ص) بخدمات النفاذ عري�ص النطاق ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )163700019958بتاريخ 2016 /12/4م
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( ) 39
بتاريخ 2016/12/29م
موظف  -نقل  -نقل اإىل وظيفة اأخرى باملخالفة لأحكام القانون  -اأثره .
نظـم املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  - 2013/33ب�ساأن الوظائـف الطبيـة والوظائـف
الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سات الطبيـة احلكوميـة (املدنيـة والع�سكريـة) � -سائـر
الأمـور املت�سلـة بالأ�سخـا�ص املخاطبني باأحكامـه من �ساغلـي الوظائـف الطبيـة
والوظائف الطبيـة امل�ساعـدة احلكوميـة (املدنية والع�سكرية) مبينا ب�سكل خا�ص
الرواتب والبـدلت والعالوات امل�ستحقة ل�ساغلي هـذه الوظائـف مبوجـب امللحـق
رقم ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2013/33اأ�سند املر�سوم ال�سلطاين امل�سار اإليه
لوزير ال�سحة �سلطة اإ�سـدار الالئحـة املنظمة ل�سائـر ال�سـوؤون الوظيفيـة ل�ساغلـي
الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبية امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة
( املدنية والع�سكرية )  ،وذلك مبا يتفق مع اأحكام املر�سوم امل�سار اإليه  -نقل املوظف
اإىل وظيفة اأخرى باملخالفة لأحكام القانون  -اأثره  -ا�ستحقاق املوظف املنقول ملـا
�سرف لـه من مبالغ اإذا كان قد ا�سطلع باأعباء الوظيفـة التي نقل اإليها  -اأ�سـا�ص
ذلك  -اأن اخلطاأ كان من قبل جهة الإدارة  ،ول دخل للموظف املنقول فيه � ،سواء
بتدلي�ص اأو غ�ص  ،واأن امل�ستقر عليه اأن الأجر مقابل العمل  -تطبيق .
فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  ........:بتاريخ  ، .........املوافق .........
ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز ا�ستقطاع املبالغ امل�سروفة
للدكتور  ............. /من منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له .
- 275 -

وتتلخـ�ص وقائـع املو�سـوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -فـي اأن الدكتـور/
 ، ...........الذي ي�سغل وظيفة طبيب اخت�سا�سي (ب) بوزارة ال�سحة اأنهيت
خدماته بتاريخ  ، ........واأنه عند ح�ساب منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له
ا�ستبان اأنه بتاريخ 2012 /7/1م مت نقله اإىل الدرجة اخلام�سة من امللحق رقم ()1
ب�ساأن رواتب وبدلت وعالوات �ساغلي الوظائف الطبية باملوؤ�س�سات الطبية
احلكومية (املدنية والع�سكرية) املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ب�ساأن
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) .
وتذكرون اأن نقل املعرو�سة حالته اإىل الدرجة اخلام�سة جاء خمالفا حلكم
البند ( )1من املـادة ( )192مـن الالئحـة التنظيمية لل�سـوؤون الوظيفيـة ل�ساغلـي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية
والع�سكرية) ال�سادرة بالقرار رقم  ، 2014/16باعتبار اأن البند امل�سار اإليه ن�ص على
نقل �ساغلي وظيفة م�ساعد طبيب اخت�سا�سي  -التي كان ي�سغلها املعرو�سة حالته -
من حملــة املاج�ستيــر ( ، )MScاأو الدبلوم التخ�س�سي الذي ل تقل مدته عن ()9
ت�سعة اأ�سهر بعد بكالوريو�ص الطب واجلراحة  ،اإىل وظيفة طبيب اخت�سا�سي
الواردة يف امللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33اإل اأن املذكور -
وبالرغـم اأنـه كـان ي�سغــل وظيفـــة م�ساعـد طبيـب اخت�سا�سـي  -قــد تـم نقلـه
اإىل وظيفة طبيـب اخت�سا�سـي (ب)  ،يف حني اأنـه كـان يتعني نقلـه اإلـى وظيفـة
طبيب اخت�سا�سي .
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وتذكرون اأن املعرو�سـة حالتـه �سرفـت لـه مبالغ بدون وجه حق نظري
نقله اإىل وظيفـة طبيب اخت�سا�سـي (ب)  ،واأن ال�سرف لـم يكـن نتيجـة غـ�ص
اأو تدليـ�ص اأو تواطوؤ اأو �سعي غيـر م�سـروع من جانبـه  ،واإمنا ل�سـدور توجيهات
بال�سرف له يف تاريخ �سابق على �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013 /33امل�سار اإليه .
ويف �سوء ما تقدم  ،تطلبون الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز ا�ستقطاع
املبالغ امل�سروفة للمعرو�سة حالته من منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له .
وردا على ذلك  ،نفيد باأن املـادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33
ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنيـة والع�سكريـة) تنـ�ص على اأنه  " :يعمـل يف �سـاأن رواتب وبـدلت وعـالوات
�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) بامللحقني رقـمي ( )1و ( )2املرفقني" .
وتن�ص املـادة الثانية من املر�سوم ذاته على اأنه ":ينقل �ساغلو الوظائف الطبية
باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) املوجودون يف اخلدمة يف الأول
من يوليـو 2012م اإىل الدرجـات والوظائـف الـواردة يف امللحق رقـم ( )1املرفـق ،
وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من وزير ال�سحة بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية" .
وتن�ص املـادة الثالثة من املر�سوم ذاته على اأنه  ":ي�ستحق �ساغلو الوظائف
الطبية املذكورون يف املـادة الثانية من هذا املر�سوم الرواتب والبدلت والعالوات
املبينـة قريـن الدرجـات والوظائف التي نقلوا اإليها وفقا للملحق رقم ( )1املرفـق ،
اعتبارا من الأول من يوليو 2012م" .
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كما تن�ص املـادة ( )192من الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفية ل�ساغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنيــة والع�سكريــة) ال�سـادرة بالقـرار الــوزاري رقــم  2014 /16علـــى اأنـــه :
"  - 1ينقل �ساغلو وظيفة م�ساعد طبيب اخت�سا�سي من حملة املاج�ستري
( ، )MScاأو الدبلوم التخ�س�سي الذي ل تقل مدته عن ( )9ت�سعة اأ�سهر
بعد بكالوريو�ص الطب واجلراحة  ،اإىل وظيفة طبيب اخت�سا�سي
الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013 /33
. "................
ومفــاد الن�سـو�ص ال�سابقـة اأن املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  - 2013/33ب�سـاأن
الوظائف الطبيــة والوظائف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبـية احلكوميـة
(املدنية والع�سكرية)  -قد نظم �سائر الأمــور املت�سلــة بالأ�سخــا�ص املخاطــبني
باأحكامه من �ساغلـي الوظائف الطبية والوظائف الطبيــة امل�ساعــدة احلكوميــة
(املدنية والع�سكرية) مبينا ب�سكل خا�ص الرواتب والبدلت والعالوات امل�ستحقة
ل�ساغلي هذه الوظائف مبوجب امللحق رقم ( )1مـن املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/33
م�سنـدا لوزيـر ال�سحـة ال�سلطة اإ�سدار الالئحـة املنظمة ل�سائر ال�سـوؤون الوظيفيـة
ل�ساغلـي الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة باملوؤ�س�سـات الطبيـة
احلكومية ( املدنية والع�سكرية )  ،وذلك مبا يتفق مع اأحكام املر�سوم امل�سار اإليه .
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وبتطبيق ما تقـدم  ،وملـا كـان الثابت من الأوراق اأنه بتاريـخ 2012/7/1م نقـل
املعرو�سة حالته اإىل وظيفة طبيب اخت�سا�سي (ب)  ،يف حني كان يتعني نقله
اإىل وظيفة طبيب اخت�سا�سي باعتبار اأنه كان ي�سغل وظيفة م�ساعد طبيب
اخت�سا�سي ؛ لذلك فاإن قرار نقله اإىل وظيفة طبيب اخت�سا�سي (ب) قد �سدر
خمالفـا لأحكـام القانـون  ،اإل اأنه  ،وملا كان امل�ستخل�ص من الأوراق اأن اخلطاأ كان
من قبل جهة الإدارة  ،ول دخل للمعرو�سة حالته فيه � ،سواء بتدلي�ص اأو غ�ص ،
وكان امل�ستقر عليـه اأن الأجر مقابل العمل  ،فـاإن املعرو�سـة حالته ي�ستحـق مـا
�سُ ِر َف له من مبالغ اإذا كان قد ا�سطلع باأعباء الوظيفة التي نقل اإليها  ،على نحو
ل يجوز معه ا�سرتداد هذه املبالغ من منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة له .
لـــذلك انتهـــى الـــراأي  ،اإلــى عـــدم جــواز ا�ستقطــاع املبالــغ امل�سروفــة
للدكتور .............. /من منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة لـه  ،اإذا كان قد مار�ص
اأعباء وظيفة طبيب اخت�سا�سي (ب)  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (  )162700019660بتاريخ 2016/12/29م
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