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ـــه �إال َ
قال في
« �إنّـى ر�أ ْيـتُ �أنّـــُه ال َيــ ْك ُت ُـب �أحـدٌ كتابـ ًا في يـ ْو ِم ِ
�ستح َ�سن ،
َغ ِـد ِهَ :لـ ْو ُغـــ ّي َـر هَ ذا َلكـانَ � ْأحـ�ســن  ،ولو زيـدَ هَ ذا َلـكانَ ُي ْ
َو َلـ ْو ُق ّد َم هـَذا َلكانَ �أ ْف َ�ضل  ،و َلــ ْو ُت ِرك هَ ذا َلـكـــانَ �أجـــمــل  .وهـــَذا
ــــم الـ ِعـ َبـــر  ،وهــــُ َو د ِل ٌ
ِمـن � َ
ّــقـ�ص َعلى
ـيــــل عـلــى ا�سـ ِتـيالءِ الن ِ
أعـظ ِ

ُج ْم ِلة ال َب�شر « .

العماد الأ�صفهانى

حقـــوق الطبــع حمفوظــة
لـوزارة ال�شـ�ؤون القــانونية

كلمات م�ضيئة

" لقـد و�ضـعت قـوانين لهذه الدول ــة بموجب م ــرا�سيــم �ســلط ــانية
�صدرت ب�ش�أنهـا وت�صـدر من حيـن لآخر وذلك للمحافـظة على م�صالـح
هذا ال�شعـب  ،فعليكم �أن تدر�سوا هذه القوانيـن كل في مجـال اخت�صا�صـه
درا�ســة وافيـة  ،و�أال تتجــاوزوا في المعـامـالت �أى ن�ص لتلـك القوانين .
بـل يجـب التقيــد بهــا واتبـاع ما جــاء في ن�صو�صهــا " .

جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم
من خطاب جلاللته حفظه اللـه
بتاريخ
( 1978/5/15م )
" �إن مراعــاة ال�شرعيـة الدوليـة وااللتــزام باملعـاهـدات والقـوانـني ...
كـ ــل ذلــك م ــن �شـ�أن ـ ــه �أن يـ ـ ـ�ؤدى �إىل مزي ـ ــد مـ ــن التفـ ــاه ـ ــم الواع ــى
والتعاون البناء من �أجل انت�صار الأمن وال�سالم و�شيوع الطم�أنينة
والرخاء ".....

جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم
من خطاب جلاللته حفظه اللـه
بتاريخ
( 1997/11/18م )

ب�سم الله الرحمن الرحيم

مقــدمــــــة
الحمد هلل رب العالمين  ،وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين ،
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه الطيبين الطاهرين  ،وبعد ،...
فتت�شرف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن تقدم للم�شتغلين بالقانون والباحثين
والمهتمين بمو�ضوعاته كتابها ال�سابع ع�شر من �سل�سلة كتب " المبادئ القانونية
في فتاوى ال�ش�ؤون القانونية " موا�صلة ال�سعي نحو تقديم المراجع المتخ�ص�صة
بما ي�سهم في �إثراء المعرفة القانونية لدى الكافة .
ويحتوي الكـتاب  ،وفقـا لما جـرى عليه العمـل في الإ�صـدارات ال�سابقة ،
ن�صـــو�ص الفتــاوى ال�صادرة عن الوزارة في العـام الميـالدي المن�صـرم 2012م
م�سبوقـة بالمبـادئ القانونيـة الم�ستخل�صـة منها  ،مرتبـة ح�ســب ت�سل�سلهــــا
الزمني والمو�ضوعي .
و�إذ ننــوه بالجهد الذي بذلــه كــل مـن الم�ست�شـار م�ساعـد �أول � /صالح بن
علي المحـروقـي  ،والم�ست�شـــار م�ساعـــد �أول � /أحمــد بن علي بنـــي عرابــه ،
والبـــاحـث �أول � /سلطان بن �سالـم الخليلي في �سبيل �إعداد هذا الكتـاب  ،ف�إننا
نتوجه بال�شكر الجزيل لكل من �أ�سهم في �إخراجه على هذا الوجه � ،سائلين
المولى  -عز وجل � -أن يحقق هذا الإ�صدار الفائدة المرجوة منه .
وفـي الختـام ندعـو اهلل �أن يديـم علــى وطننـا العزيز الرخـاء والرفعـة ،
في ظل القيادة الحكيمة لموالنا ح�ضـرة �صاحـب الجاللـة ال�سلطـان قابــو�س
ابن �سعيد المعظم  -حفظه اهلل ورعاه . -

واهلل ولي التوفيق ،،،
د .عبداهلل بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـــــــــــر ال�شـــــــ�ؤون القــانــونيـــــــة

�أوال  :الفهر�س املو�ضوعي

املو�ضوع

( �أ )
اتفاقيات ومعاهدات دولية  -املخت�ص بالتوقيع عليها
وفقا لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  -مدى ا�ستلزام
تفوي�ض ال�سفراء للتوقيع على االتفاقيات ومذكرات
التفاهم مع الدول املعتمدين لديها .

يخت�ص جاللة ال�سلطان المعظم  ،حفظه الله  ،بح�سب
الأ�صل بموجب �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ،بالتوقيع
على االتفاقيات الدولية  ،ويجوز له التفوي�ض في هذا
االخت�صا�ص  -كما يقوم ب�إ�صدار مرا�سيم الت�صديق
على تلك االتفاقيـات  -تعتبر وزارة الخارجيـة الجهـة
القوامة والم�س�ؤولة عن �إدارة ورعاية العالقات الخارجية
لل�سلطنة والقناة الحكومية الر�سمية لالت�صاالت الخارجية
والمرجع الأ�سا�سي لها في الم�سائل ذات ال�صلة بالعالقات
الدوليــة  -تختـ�ص وزارة الخارجيـة بموجـب قانـون
تنظيمهـا بجميـع ال�شـ�ؤون الخارجية لل�سلطنـة بوجـه
عام ف�ضال عن بع�ض االخت�صا�صات المحددة بموجب
المـادة ( )4منـه  -مـن بيـن تلك االخت�صا�صـات اتخـاذ
�إجراءات ا�ست�صدار المرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض في
التوقيع �أو االن�ضمام �أو الت�صديق على االتفاقيات الدولية
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
بعد موافقة مجل�س الـوزراء ،وحفظ هذه االتفاقيـات
و�إ�صـدار وثائـق االن�ضمـام والت�صديـق عليهـا  -تمـار�س
وزارة الخارجية اخت�صا�صاتها المحددة قانونا من خالل
�أجهزتها المحددة في هيكلها التنظيمي ،وبعثاتها في
الخــــارج التــي ير�أ�سهــــا �سفيـــر ي�صــــدر بتعيينــه
مر�سوم �سلطاني باعتباره ممثال لل�سلطنة لدى الدولة
المعتمد لديها  -ال يمكن القول ب�أن ال�سفراء المعتمدين
فـي الخـارج مفو�ضـون بموجـب مرا�سيــم تعيينهــم
فـــي التوقيع على االتفاقيات الدولية لتنافي ذلك مع
�أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  -كلمة " مفو�ضا " التي
ترد في مرا�ســيم تعييــن ال�سفــراء  -ينبغي تف�سيرها
في نطاقهــا القانونــي  ،وهو �صالحية ممار�سة ال�سفراء
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية في �إطار االخت�صا�صات المحددة
قانونا لوزارة الخارجية باعتبارهــم ممثليــن لل�سلطنــة
لدى الدولــة المعتمدين لديها  -تطبيق .

�أحوال مدنية  -قانون الأحوال املدنية  -املق�صود بواقعة
الأحوال املدنية  -ال�سجل املدين  -حجية البيانات
واملعلومات الواردة به  -عدم جواز تعديل البيانات
واملعلومات الواردة بال�سجل �إال بناء على امل�ستندات
امل�ؤيدة لهذا التعديل .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
ناط الم�شرع بموجب قانون الأحوال المدنية ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  99/66بالإدارة العامة للأحوال
المدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية االخت�صا�ص بقيد واقعات
الأحوال المدنية للمواطنين و�إ�صدار البطاقة ال�شخ�صية
وال�شهادات المتعلقة بالواقعة وقيد واقعات الميالد
والوفـاة للأجانـب المقيميـن وواقعـات الـزواج والطالق
الخا�صـة بهـم �إذا كــان �أحــد طرفيها عمانيـا و�إ�صــدار
بطاقــة الإقامـة لهـم وال�شهـادات المتعلقـة بالواقعات -
المق�صود بالواقعة  -كل حادثة �أحوال مدنية من ميالد
وزواج وطـالق وجن�سيـة و�إقامـة ووفـاة ومــا تتفــرع
عنها  -حظر الم�شرع على �أمين ال�سجل قيد �أي واقعة
في ال�سجل المدني �إال بناء على الم�ستندات الم�ؤيــدة
لطلـــب القيـــد �أو �إجراء �أي محو �أو ك�شــط �أو تح�شيـر
�أو ح�شو �أو �إ�ضافة في ال�سجالت �أو الم�ستندات �أو قبول
�شهادة �أو ا�ستمارة �أو م�ستند به تغيير �إال بعد الت�صديق
عليه من قبل الجهة ال�صادر منها �أو �أ�صحاب ال�ش�أن
بح�سب الأحوال  -كما حظر �إجراء �أي ت�صحيح �أو تغيير
في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في ال�سجل
المدني �إال بناء على قرار ي�صدر من لجنة ت�شكل بقرار
من المفت�ش العام لل�شرطة والجمارك  -عدم جواز تعديل
تلك البيانات والمعلومات من قبل اللجنة �إال بناء على
الم�ستندات الم�ؤيدة لهذا التعديل التي عادة ما تكون
- 11 -
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املو�ضوع
مرفقة بطلب التعديل وتقدم من ذوي ال�ش�أن  -ال�سجل
المدني � -أ�سبغ الم�شرع على ال�سجل المدني بما يحويه
من بيانات ومعلومات حجية مفادها �صحة ما ورد به،
وكذلك على ال�صورة الر�سمية الم�ستخرجة منه  ،وذلك
�إلى �أن يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها بموجب
حكم ق�ضائي  -مقت�ضى تلك الحجية � -أوجب الم�شرع
على الجهات الحكومية وغيرها االعتماد على بيانات
ال�سجل المدني في م�سائل الأحوال المدنية  -تطبيق .

اخت�صا�ص � -إ�صدار الت�صاريح والنظم البيئية  -مدى
تداخـــل وازدواجيـــــة اخت�صا�صــات هيئــة المنطقــة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم واخت�صا�صات وزارة البيئة
وال�ش�ؤون المناخية .

االخت�صا�ص ب�إ�صدار الت�صاريح البيئية واتخاذ الإجراءات
الالزمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر
مياه ال�شرب من التلوث و�إعداد نظم الرقابة ال�صحية
والبيئية  -ت�ضمن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2001/114حكما يق�ضي
بتخويل وزارة البيئة وال�ش�ؤون المناخية هذا االخت�صا�ص
في كافة �أنحاء ال�سلطنة  -ناط المر�سوم ال�سلطانـي رقم
 2011/119ب�إن�شاء هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
بالدقـم و�إ�صـدار نظامهـا ذات االخت�صـا�ص للهيئـة فـي
حدود المنطقة المذكورة وفقا للموقع والحدود المبينة
- 12 -
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املو�ضوع
بالر�سـم التخطيـطي المرفـق بالمر�سـوم ال�سلطانـي رقم
 2011/ 119الم�شار �إليه  -عالقة النوعين من الن�صو�ص
ببع�ضهما هي عالقة خا�ص بعام  -تطبيق .

اخت�صا�ص  -نظام الهيئة العامة لحماية الم�ستهلك
ال�صـادر بالمر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  - 2011/53الجهـة
المخت�صـة ب�إعــداد م�شــروع قانون مكافحــة الغــ�ش
ومحاربة االحتكار .

منح الم�شرع بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم 2011/26
ب�إن�شـاء الهيئــة العامــة لحمايـــة الم�ستهــلك الهيئــة
ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل المالي والإداري ون�ص
هذا المر�سوم على �أيلولة االخت�صا�صات والموجودات
المتعلقة بدائرة حماية الم�ستهلك التي كانت تابعة
لـوزارة التجـارة وال�صناعـة �إلـى الهيئـة  -تهدف الهيئـة
�إلى تحقيق جملة من الأهداف �أوردها نظامها ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  - 2011/53من بين تلك الأهداف
حماية الم�ستهلك من تقلبات الأ�سعار ومراقبة ال�سلع
والخدمات في الأ�سواق والحد من ارتفاعها ف�ضال عن
مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد ومحاربة االحتكار -
و�سد الم�شرع للهيئة جملة من االخت�صا�صات من �أبرزها
ت�شجيع المناف�سة ومحاربة الغ�ش التجاري واالحتكار
الم�ضـر باالقت�صـاد الوطنـي واقتـراح النظـم والقواعـد
المنا�سبة لتنظيم الأ�سواق  -كما �أعطى الم�شرع لمجل�س
- 13 -
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املو�ضوع
�إدارة الهيئة كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ
الإجراءات الالزمة لتمكينها من �أداء المهام المنوطة بها
كاقتراح القوانين المتعلقة بحماية الم�ستهلك  -م�ؤدى
ذلك � -أن الهيـئة العامة لحمايـة الم�ستهلك هي الجهة
القوامة دون �سواها بكل ما يتعلق بحماية الم�ستهلك
ال�سيمــا مكافحـة الغـ�ش التجـاري والتقليــد ومحاربـة
االحتكار  -تطبيق .

�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي  -حتديد الدرجة
املالية التي ي�ستحقها ال�سفراء يف �ضوء خلو قانون
تنظيم وزارة اخلارجية من جدول رواتب وبدالت .
معادلة الوظائف التي تخ�ضع لنظم وظيفية خا�صة
بوظائف �أو درجات اخلدمة املدنية تكون واجبة الإعمال
يف كل حالة يخ�ضع فيها لقانون اخلدمة املدنية من كان
يخ�ضع لنظام وظيفي خا�ص يختلف يف نظام الوظائف
والدرجات والرواتب عن هذا القانون لتحديد مركزه
القانوين ،ومن ثم معاملته قانونا وفق �صحيح �أحكام
قانون اخلدمة املدنية مبا يتفق وهذا املركز  -م�ؤدى ذلك -
�أن املعول عليه يف حتديد الدرجة املالية التي ي�ستحقها
ال�سفـراء فـي �ضـوء خلـو قانـون تنظيـم وزارة اخلارجيـة
من جدول رواتب وبدالت هو حدود املراكز القانونية
- 14 -
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املو�ضوع
التي ا�ست�صحبها من كان موجودا منهم يف اخلدمة يف
تاريخ العمل بقانون تنظيم وزارة اخلارجية وفقا للقواعد
املعمول بها �آنذاك  -ال�سبيل القانوين الوحيد لإعادة تقييم
وظائف ال�سفراء بالدرجة (�أ) هو �صدور قانون يق�ضي
بذلك  -تطبيق .

�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي  -عدم خ�ضوعهم
لنظام ت�صنيف الوظائف  -املعيار املعول عليه يف حتديد
الدرجة التي ي�ستحقها من تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية
قوانني �أو لوائح خا�صة .
ال ينطبق نظـام ت�صنيف الوظائـف ال�صـادر بالقرار رقم
 2010/10ا�ستنادا �إىل قانون اخلدمة املدنية على �أع�ضاء
ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي � -أ�سا�س ذلك  -وجود
قانون خا�ص ينظم �ش�ؤونهم الوظيفية  -تعترب وظائف
ال�سلكني جمموعة نوعية واحدة باملفهوم الوارد يف
قانـون اخلدمـة املدنيـة  ،ومـن ثـم فال جمال للحديـث عن
ت�صنيف هذه الوظائف وت�سكني �أع�ضاء ال�سلكني عليها
 املعيار املعول عليه يف حتديد الدرجة التي ي�ستحقهامن تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو لوائح خا�صة وفقا
لأحكام قانون اخلدمة املدنية بعد �صريورتهم خماطبني
ب�أحكامـه هـو الراتـب الأ�سا�سي والبـدالت املقـررة لهـم
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1

63

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
 م�ؤداه  -ا�ستحقاق املوظفني الدرجات املالية الواردةيف جدول الرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية ،والتي
يعادل مربوطها وبدالتها ما كان ي�ستحقه ه�ؤالء من
رواتب وبدالت وفقا للقواعد التي كانوا خا�ضعني لها -
تطبيق .

القاعدة القانونية  -مفهومها ومقت�ضاها .

3/42

296

القاعدة القانونية هي تكليف ب�أمر �أو �سلوك معني ،و�أنها
ترتــب حقوقــا والتزامــات على املخاطبــني ب�أحكامها
 مقت�ضى ذلك � -أن يكون هناك حتديد وا�ضح للعمل بهاحتى يكون املخاطبون ب�أحكامها على بينة من �أمرهم
يف احرتام ما �أتت به من �أمر �أو نهي ،وعلى دراية مبا
رتبته من حقوق والتزامات .

امل�ستحقـات الوظيفيـة وامل�ستحقـات التقاعدية  -الفرق
بينهما .

ثمــة فــارقٌ بني امل�ستحقــات الوظيفــية وامل�ستحقـات
التقاعديـة طبيعـة و�سببـا  -فمـن حيث الطبيعة  -تعد
منحة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة ()151
من قانون اخلدمة املدنية م�ستحقا وظيفيا يف حني تعد
منحة التقاعد املن�صو�ص عليها باملادة ( )36من قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطانــي العمانيـــني م�ستحقـــا تقاعديـــا  -ومــن
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2/43

300

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
حيـث ال�سبب  -تعد الأوىل تقديرا ت�شريعيا يف حني
تعد الثانية ت�أمينا معي�شيا  -اجلهة امللتزمة ب�صرف كل
منهما  -جهة العمل هي امللتزمة ب�صرف الأوىل ،ويلتزم
�صندوق التقاعد ب�سداد الثانية .

�أموال عامة � -أرا�ض  -طبيعة ملكيتها و�آلية الت�صرف
فيها� -آلية زوال تخ�صي�صها للمنفعة العامة .

49

325

الأ�صل يف الأموال هو جواز الت�صرف فيها �إال ما ا�ستثني
بنـ�ص خــا�ص كالأمـوال اململوكـة للدولـة ملكيـة عامـة
والأرا�ضي املوقوفة التي تعد يف حكم ملك الله  -مقت�ضى
ذلك  -الأ�صل يف ملكية الدولة للأرا�ضي �أنها ملكية
خا�صة يجوز الت�صرف فيها بكافة �أنواع الت�صرفات -
يجوز تخ�صي�ص الأرا�ضي اململوكة للدولة للمنفعة العامة
 �آلية ذلك � -صدور قانون �أو مر�سوم �سلطاين �أو قرار منالوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب الوزير
املخت�ص �أو بالفعل � -أثر ذلك  -تزول املنفعة العامة بذات
الأدوات الت�شريعية امل�شار �إليها  -تطبيق .

�أموال عامة  -الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة  -عدم
جواز احلجز عليها �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع
الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها �صفة املنفعة العامة .

الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة هي ما يكون خم�ص�صا
منها للمنفعة العامة  -يكون التخ�صي�ص للمنفعة العامة
�أو زوال �صفة املنفعة العامة مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم
- 17 -

7

89

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
�سلطاين �أو قرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية بناء
على اقرتاح الوزير املخت�ص � ،أو بالفعل  -غاير امل�شرع
مبوجب �أحكام القانون املايل يف املعاملة القانونية بني
تلك الأموال وبني الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�صة
مـن حيـث الت�صرفـات القانونيـة التـي ميكـن �أن تكـون
هذه الأموال حمال لها  -عدم جواز احلجز على الأموال
اململوكة للدولة ملكية عامة �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع
من الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها �صفة املنفعة العامة -
ا�ستثناء من ذلك �أجاز امل�شرع الرتخي�ص باالنتفاع بهذه
الأموال انتفاعا خا�صا مبقابل  -تعد الت�صرفات التي
تقع علـى الأمـوال اململوكـة للدولـة ملكية عامـة �سـواء
كانـت هذه الت�صرفات بيعا �أو منحا و�إقرارا للغري مبلكية
تلك الأموال منعدمة ،ومن ثم فال �أثر لها من الناحية
القانونية مهما طال الزمن  -تطبيق .

(ب)
بنك الإ�سكان العماين � -أهدافه وطبيعة �أمواله واحلماية
القانونية املقررة لها  -تعترب �أموال البنك �أمواال عامة يف
تطبيق قانون اجلزاء العماين  -تتمتع الديون واملبالغ
امل�ستحقة للبنك بحقوق االمتياز .
ناط امل�شرع ببنك الإ�سكان العماين دعم حركة الإ�سكان
والتعمري بال�سلطنة وتقدمي القرو�ض للمواطنني لتمكينهم
من �إقامة م�ساكن خا�صة بهم �أو �شرائها �أو ا�ستكمالها
�أو التو�سع فيها �أو �صيانتها  -تعترب �أموال البنك �أمواال
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1/4

74

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
عامة يف تطبيق �أحكام قانون اجلزاء العماين وغريه من
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  -كما تعترب الديون واملبالغ
امل�ستحقة للبنـك حقوقـا ممتـازة ت�ستوفــى من جميــع
الأموال اململوكة للمدينني بها وكفالئهم من منقوالت
وعقارات حتت �أية يد كانت  ،وبالأولوية على ما عداها
من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة �أو م�ضمونة برهن ،
�أيا كان تاريخ قيده  ،با�ستثناء امل�صروفات الق�ضائية -
تطبيق .

(ت)
تفوي�ض  -قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2010/17تفوي�ض
الوزير يف بع�ض اخت�صا�صاته  -الفئات التي يجوز
التفوي�ض �إليها .

�أجـاز امل�شـرع مبوجـب قانـون التفويـ�ض واحللـول يف
االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/17
للوزير التفوي�ض يف االخت�صا�ص والتفوي�ض يف التوقيع -
ق�صر قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات الفئات
التي يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني ووكالء
الـوزارات ومديـري العمـوم ومـن فـي حكمهـم  -م�ؤدى
ذلك  -التزام اجلهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا
القانون بالتقيد ب�أحكامه و�ضوابطه عند �إ�صدار قرارات
التفوي�ض � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض
�إليهم ورودا على �سبيل احل�صر ،وال يجوز التو�سع يف
هذه الفئات -تطبيق .
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317

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

تقاعد  -قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة  -عدم
التزام املنت�سب ب�سداد �أي ا�شرتاكات عن مدة خدمته
ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق .

�أر�سى امل�شرع مبوجب �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة املعمول به اعتبارا من 2002/1/1م قواعد نظام
تقاعدي متكامل ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة  -قرر امل�شرع التزام املنت�سب ب�سداد ما يقع
على عاتقه من م�ساهمات مالية بواقع  %7من راتبه عن
كل �شهر طوال مدة خدمته يف وزارة الدفاع كما قرر
ح�ساب كامل مدة اخلدمة التي �أم�ضاها املنت�سب يف
وظيفة دائمة بوزارة الدفاع �أو قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف املعا�ش واملكاف�أة عند �إحالته �إىل التقاعد  -مل يفرق
يف ذلك بني املدة ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق واملدة
الالحقة عليها  -ت�ضم املدة املذكورة �إذا نقل املنت�سب �إىل
�أي من اجلهات احلكومية �إىل مدة خدمته اجلديدة مع
نقل ما يقابل حقوقه التقاعدية �إىل اجلهة القائمة على
تطبيق نظام املعا�شات فيها  ،ودون �إلزام املنت�سب ب�سداد
�أية ا�شرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ �إن�شاء
ال�صندوق � -أ�سا�س ذلك  -اعتبارات العدالة وامل�ساواة بني
من �أنهيت خدمته ،واكتمل مركزه القانوين التقاعدي
مــن املنت�سبني و�صار م�ستحقـا للمعـا�ش واملكافــ�أة قبــل
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161

املو�ضوع
تاريخ �إن�شاء ال�صندوق ومل يكن ملتزما قانونا ب�سداد �أية
ا�شتـراكات طــوال مـدة خدمته يف وقت كانت تتولـى
فيـه الدولـة �إدارة املرفـق امل�سـ�ؤول عـن �صـرف احلقوق
التقاعدية بالطريق املبا�شر ،وذلك ب�صرف تلك احلقوق
مل�ستحقيها من اخلزانة العامة للدولة تنفيذا اللتزامها
الد�ستوري يف هذا اخل�صو�ص ،وبني من �أدركه العمل
بنظام التقاعد اجلديد بعد �إن�شاء �صندوق تقاعد وزارة
الدفاع من ه�ؤالء املنت�سبني من جانب �آخر  -مل ي�ضمن
امل�شرع الأحكام القانونية �أي ن�صو�ص تق�ضي ب�سريان
�أحكامها ب�أثر رجعي ال�سيما ما يتعلق بالتزام املنت�سبني
ب�أداء اال�شرتاكات يف هذا النظام  -مقت�ضى ذلك -
عـدم التـزام املنت�سـب ب�سـداد �أي ا�شتـراكات عـن مدة
خدمته ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق ،وبقاء التزام
الدولة بالقيمة الر�أ�سمالية التي تقابل حقوقه التقاعدية
عن تلك املدة قائمـا فـي ظـل العمـل بالنظـام التقاعـدي
اجلديد  -تطبيق .

( �ض )
�ضرائب جمركية  -هيئة عامة  -الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون  -مدى جواز �إعفائها من ال�ضرائب اجلمركية
يف �إطار �أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية واالتفاقية االقت�صادية لدول
املجل�س .

حدد امل�شرع يف قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية على �سبيل احل�صر حاالت
الإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية وعددها يف الإعفاءات
الدبلوما�سية والع�سكرية و الأمتعة ال�شخ�صية والأدوات
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رقم رقم
املبد أ� ال�صفحة

28

205

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
املنزليـة وم�ستلزمـات اجلمعيـات اخلرييـة والب�ضائـع
املعادة  -ق�صر امل�شرع اال�ستثناء من اخل�ضوع لأحكام
هذا القانون على ما ورد الن�ص عليه فيه ويف االتفاقية
االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية  ،ويف �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س
 م�ؤدى ذلك � -أن العالقة بني ن�ص املادة (  10مكررا ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ون�صو�ص
قانون اجلمارك املوحد فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية ،
هي عالقة ن�ص عام بن�صو�ص خا�صة  ,ولي�ست عالقة
نا�سخ مبن�سوخ � -أثر ذلك  -حكم املادة (  10مكررا )1
من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يعد حكما
عاما فيما ق�ضى به من �إعفاء الهيئة املذكورة من كافة
ال�ضرائب �أيا كان نوعها و�أيا كان �صعيد ورودها كما تعد
�أحكام الإعفاءات اجلمركية املن�صو�ص عليها يف قانون
اجلمـارك لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
ن�صو�صا خا�صة فيما ت�ضمنته من �إعفاءات جمركية -
�أ�سا�س ذلك � -أن احلكم اخلا�ص مقدم يف التطبيق على
احلكم العام  -تطبيق .

(ع)
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقديـة تق�ضـي بـ�أن العقـد �شريعـة املتعاقديـن � -أثـر
ذلك  -ال يجـوز نقـ�ض العقد �أو تعديلـه �إال مبوافقـة
الطرفـني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى
تلك القاعدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفــق ومبــد أ� ح�ســن النيـــة يف تنفيـــذ
االلتزامـــات التعاقدية  -تطبيق .
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98

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

عقد ـ العقد �شريعة املتعاقدين ـ وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية.

القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقديــة تق�ضـي بـ�أن العقـد �شريعـة املتعاقديـن -
�أثر ذلك  -ال يجـوز نقـ�ض العقـد �أو تعديلـه �إال مبوافقـة
الطرفيـن �أو للأ�سباب التي يقررهـا القانـون  -مقت�ضـى
تلك القاعـدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  -تطبيق .

1/26

عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية .

39

عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية
يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

2/12

القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال
يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو
للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة -
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق
ومبد أ� ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية � -أثر
ذلك  -الوزارة تكون غري ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقد
 -تطبيق .

القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك
 ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو- 23 -
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280

116

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة -
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق
ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -الأثر
املرتتب على وجود �أو خلو العقد من ن�ص يق�ضي باحلق
يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات
ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية
يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

1/22

القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك -
ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو
للأ�سباب التي يقررهـا القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة
 وجـوب تنفيـذ العقـد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقةتتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية
يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

القاعدة امل�ستقر عليها فقهــا وق�ضاء ب�شـ�أن االلتزامـات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين� -أثر ذلك -
ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو
للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة
 وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقةتتفق ومبد أ� ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية
 �أثره  -وجوب االلتزام مبا ن�ص عليه العقد من تعهداتو�ضمانات  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن النية
يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى جواز تعديل �أ�سعار
العقد .

القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك
 ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أوللأ�سباب التي يقررها القانون  -تالقي �إرادة الطرفني
على تنفيذ الأعمال املتعاقد عليها وفقا للأ�سعار الـواردة
بالعقـد  ،والنـ�ص �صراحة على جواز تعديل هذه الأ�سعار
لتغطية �أي زيادة قد تطر أ� على �سلم الأجور والعالوات
وفقا لقرار وزاري بالإ�ضافة �إىل منح اجلهة املتعاقد معها
احلق يف متديد فرتة االتفاقية بنف�س الأ�سعار التي مت
االتفاق عليها � -أثر ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا
ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .

(غ)
غرفة جتارة و�صناعة عمان  -طبيعتها القانونية  -مدى
جواز �إخ�ضاع موظفيها لقانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بدال من قانون
الت�أمينات االجتماعية .

تعتبـر غرفــة جتـارة و�صناعــة عمـان مبوجـب قانونهـا
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/22م�ؤ�س�سة ذات
نفع عام ت�سهم يف تنظيم مرفق عام وهو مرفق التجارة
وال�صناعة وما يرتبط به من م�صالح وتنميتها والدفاع
عنهــا ومتثيلهــا يف �شتــى املجــاالت  -تتمـتع الغرفـــة
- 25 -
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168

147

املو�ضوع
ب�شخ�صية معنوية وبالقدر الالزم من اال�ستقالل  -تخت�ص
بجملة من االخت�صا�صات مبا ميكنها من القيام باملهام
امل�سـندة لهـا � -أتاح القانون للغرفـة االت�صـال بوحـدات
اجلهاز الإداري للدولة من �أجل احل�صول على البيانات
واملعلومات الالزمة ملبا�شرة مهامها  -امل�ستقر عليه فقها
�أن امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام هي من �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص ،و�إن عوملت �أموالها معاملة الأموال العامة من
حيث احلماية القانونية املقررة لها يف �ضوء �أهمية الدور
واالخت�صا�صات املنوطة بها  -تختلف امل�ؤ�س�سات ذات
النفع العام عن امل�ؤ�س�سات العامة حيث تعترب الأخرية
وفقا حلكم املادة ( )2من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -م�ؤدى ذلك  -عدم
خ�ضوع العاملني بالغرفة لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم � - 86 / 26أ�سا�س ذلك � -أنها لي�ست من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -تطبيق .

(ق)
قانون  -املق�صود به  -قانون التف�سريات والن�صو�ص
العامة رقم  3ل�سنة . 1973

ي�شمل م�صطلح القانون بالإ�ضافة �إىل القوانني ال�صادرة
عن ال�سلطة الت�شريعية اللوائح والقرارات ذات ال�صبغة
الت�شريعيـة ال�صـادرة بنــاء على تفويــ�ض ت�شريعــي -
تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

قانون  -قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2008/36مبد�أ ت�ضارب امل�صالح  -نطاقه .

ح�صر امل�شرع نطاق املخاطبني ب�أحكام قانون املناق�صات
يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة -
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق
القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين
والوحدات احلكومية الأخرى امل�ستثناة مبوجب ن�ص يف
قانون �آخر  -حظر امل�شرع على العاملني بتلك اجلهات
و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانيـة �أن يتقدموا لها
ب�صــورة مبا�شــرة �أو غيــر مبا�شــرة بعطــاءات �أو
عرو�ض  ،كما حظر على تلك اجلهات ك�أ�صل عام التعاقد
مع املذكورين ل�شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ
�أعمال �أو تقدمي خدمات لها  -ا�ستثناء  -يجوز التعاقد
يف حــاالت ال�ضرورة ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية
�أو تكليفهم بالقيام بها � -أثر ذلك � -أن احلظر املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )6من قانون املناق�صات امل�شار �إليه قد
ورد عاما  ،دون �أن يق�صر نطاق تطبيقه على الأ�شخا�ص
الذين لهم عالقة ب�إجراءات املناق�صة  ،كما �أن عبارات
النــ�ص امل�شار �إليه �صريحة وقاطعــة يف احلـــظر علــى
الأ�شخا�ص املذكورين فيه �أن يتقدموا ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للجهات اخلا�ضعة
لأحكام القانون امل�شار �إليه  -تطبيق .
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املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  - 2011/112مفهـوم
ت�ضارب امل�صالح واحلكمة منه .

حظر امل�شرع مبوجب قانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2011/112
ويف �سبيل حتقيق �أكرب قدر من احلماية للمال العام على
امل�س�ؤول احلكومي �أو �أحد �أبنائه الق�صر امتالك �أي ح�صة
يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو �أي عمل يهدف �إىل الربح
ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل العقود
التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته �أو مل�صلحة
�أحد �أبنائه الق�صر  -احلكمة من ذلك  -حتقيق �أكرب قدر من
احلماية للمال العام ،و�إبعاد امل�س�ؤول احلكومي عن حتقيق
م�صلحة �شخ�صية له �أو لأحد �أبنائه الق�صر عن طريق ما
يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم عمله احلكومي وعلى
ح�ساب امل�صلحة العامة  -علة ذلك � -شبهة ا�ستغالل
النفوذ وت�ضارب امل�صالح حتى و�إن مل ميار�س امل�س�ؤول
احلكومي املعاملة الر�سمية بنف�سه �أو ي�شرف عليها �إذ �إن
وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من االطالع على
�أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة
حماباة �أو غري ذلك مما يتنافى مع طبيعة املال العام
وحرمته  -تطبيق .

قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2011/112نطاق �سريانه .

و�ضع امل�شرع مبوجب قانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضــارب امل�صالــــح ال�صــــادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
رقم  2011/112مرحلة انتقالية متكن املخاطبني ب�أحكام
القانون من ترتيب �أو�ضاعهم مبا يتفق مع �صحيح
حكمه وبالقدر الالزم لعدم زعزعة تلك احلقوق النا�شئة
قبل تطبيقه  -ا�ستثناء من اكت�سب احل�صة يف ال�شركة �أو
امل�ؤ�س�سة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون  -م�ؤدى ذلك-
اال�ستمرار يف العقد املربم بني الوحدة الإدارية التي
يعمل بها امل�س�ؤول احلكومي وبني ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو
العمل الذي ميتلك ح�صة فيه �إىل نهاية مدته املحددة
�شريطة �أن يكون تاريخ �إبرام العقد وامتالك احل�صة
�سابقا على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه  -تطبيق .

قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح -
نطاق احلظر .

حظـر امل�شـرع فـي قانـون حمايـة املـال العـام وجتنـب
ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/112
على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أبنائه الق�صر �أن يكون لأي
منهم ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف
�إىل الربح ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة  ،ما مل
يكن اكت�ساب تلك احل�صة �سابقا على العمل ب�أحكام هذا
القانون  -تعريف امل�س�ؤول احلكومي  -و�سع امل�شرع نطاق
تعريـف امل�سـ�ؤول احلكومـي بحيـث �شمـل العامليـن يف
وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو دون مقابل ،
و�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف ال�شركات ،
والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك
التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها -
�أ�سا�س ذلك  -رغبة امل�شرع يف حماية املال العام  -تطبيق.
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املو�ضوع

قانون  -نطاق �سريانه من حيث الزمان .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
3/29

211

امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه
الزمني  ,فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت
حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به �إعماال
للأثر الفوري واملبا�شر له حتى تاريخ �إلغائه  -تطبيق .

قانـون  -نطــاق �سريانــه من حيـث الزمـان  -تزاحـم
الت�شريعات ومناط الف�صل عند تعار�ضها .

2/37

قانون  -نطاقه الزمني .

2/42

امل�ستقر عليه �أن القانون اجلديد مبا له من �أثر مبا�شر
تبد�أ واليته من يوم نفاذه لي�س فقط على ما �سوف
ين� أش� من �أو�ضاع قانونية يف ظله ولكن كذلك على الآثار
امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذه بالن�سبة
لو�ضع قانوين تكون قبل هذا التاريخ ،و�أنه �إذا تزاحمت
الت�شريعات وقام بينها التعار�ض ف�إن املناط يف الف�صل
عند التعار�ض هو �أن الأعلى ي�سود الأدنى  -تطبيق .
امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه
الزمني ،فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت
حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به حتى
تاريـخ �إلغائـه  ،وال ي�سـري ب�أثـر رجعـي علـى الوقائـع
واملراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر
الرجعي  -القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتبت من
وقت نفاذها ولو كانت نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة
عليها فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون اجلديد بحكم
�أثره املبا�شر  -تطبيق.
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املو�ضوع

قرار �إداري  -تعريفه  -ال ي�شرتط �صدوره يف �شكل معني .

2/10

قرار �إداري  -نطاق �سريانه  -مبد أ� عدم رجعية القرارات
الإدارية .

5

القرار الإداري وفقا ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون
القانونية هو �إف�صاح جهة الإدارة عن �إرادتها امللزمة مبا
لها من �سلطة مبقت�ضى القانون متى كان ذلك جائزا
وممكنا ،وكان الباعث عليه ابتغاء امل�صلحة العامة  -ال
ي�شرتط �صدور القرار الإداري يف �شكل معني  -من ذلك
قرارات تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب
وظيفته الأ�صلية  -تطبيق .

امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية تعترب نافذة من تاريخ
�صدورها وت�سري يف مواجهة الأفراد من تاريخ ن�شرها
فـي اجلريـدة الر�سميـة  -ال ت�سـري تلك القـرارات ب�أثـر
رجعي �سواء كانت قرارات فردية �أو قرارات تنظيمية
 �أ�سا�س ذلك  -مبد أ� عدم رجعيـة القرارات الإداريـة م�ؤدى ذلك � -أن القرار الإداري يعمل به يف جمالتطبيقه الزمني فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي
متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به
حتى تاريخ �إلغائه ،وال ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع
واملراكز القانونية ال�سابقة عليه  -تطبيق .

قرار �إداري  -نطاق �سريانه من حيث الزمان .

الأ�صل يف القرارات الإدارية هو �سريانها ب�أثر فوري  ،فال
ت�سري �إال على ما يقع من تاريخ �صدورها  ،وال يرتتب
عليها �أثر فيما وقع قبلها -تطبيق .
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2/30

102

81

220

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

(م)
جمل�س ال�شورى  -علة حظر اجلمع بني ع�ضوية جمل�س
ال�شورى وتويل الوظائف العامة .

حظــر امل�شــرع اجلمــع بني ع�ضويــة جملـ�س ال�شــورى
وتولـي الوظائف العامــة  -احلكمـة مـن ذلك  -حتقيـق
اال�ستقالليـة لع�ضو جمل�س ال�شورى عند ممار�سته لدوره
الت�شريعي والرقابي الذي ر�سمه النظام الأ�سا�سي للدولة
مبا ي�ضمن جدية هذه الرقابة وين�أى بها عن ال�شبهات
حتقيقا للم�صلحة العامة  ،وجتنبا للت�ضارب بني امل�صلحة
العامة وامل�صالح اخلا�صة  -مبراعاة � -أن ال�شركات اململوك
ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة متثل ا�ستثمارات حكومية
تقوم بها الدولة  ،وميار�س جمل�س ال�شورى دوره الرقابي
على املخت�صني بتوجيه هذه اال�ستثمارات  -تطبيق .

جملـ�س ال�شـورى  -مــدى جـواز اجلمـع بني العمـل يف
ال�شركات اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة وع�ضوية
جمل�س ال�شورى .

حـظر امل�شـرع فــي املـادة ( )58مكـررا  18من النظـام
الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101
معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99على ع�ضو جمل�س
ال�شورى اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وتويل الوظائف
العامة  -مقت�ضى ذلك  -يتعني حتديد نطاق هذا احلظر
يف �ضوء مق�صد امل�شرع منه  ،وما عهد به �إىل جمل�س
و�سد �إليه من دور رقابي
ال�شورى من دور ت�شريعي وما ّ
 �أثر ذلك � -ضـرورة التو�سـع فـي نطاق هـذا احلظـر،بحيث ال يعتد عند �إعماله فقط بالتف�سري ال�ضيق ملفهوم
الوظيفة العامة الوارد يف قانون اخلدمة املدنية  ،و�إمنا
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2/35

1/35

256

256

املو�ضوع
ميتد لي�شمل �شغل الوظائف يف ال�شركات اململوكة
للحكومة بالكامل  -تطبيق .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

مذكرات التفاهم  -الفرق بينها وبني االتفاقيات والعقود .

2/22

176

م�ستحقات تقاعدية  -اجلهة التي تلتزم ب�صرفها قانونا .

25

191

ال تت�ضمن مذكرات التفاهم عادة �أي التزامات قانونية،
وتهدف فقط �إىل و�ضع �أ�س�س تعاون وتفاهم بني �أطرافها
بغية الو�صول �إىل �أهداف م�شرتكة  -تقوم االتفاقيات �أو
العقود على مبد أ� الإلزام بحيث يلتزم �أطرافها بتنفيذ
ما اتفقوا عليه مع ت�ضمنها بع�ض الإجراءات التي ميكن
لأي طرف اتخاذها يف حالة عدم وفاء الطرف الآخر
بالتزاماته .

مل ي�ضمن امل�شرع يف قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمـة ملوظفـي احلكومة العمانيـني ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقم  86/26حكمـا يق�ضـي بتحمـل �أي جهـة
خماطبـة ب�أحكامــه التزامــا بتحمـل التكلفـة الإ�ضافيــة
من �صرف امل�ستحقات التقاعدية حلاالت التقاعد املبكر
واجلماعــي للموظفـني بتلـك اجلهـة  ،وال فـي املر�سـوم
ال�سلطاين رقم  2005/36يف �ش�أن بع�ض الأحكام اخلا�صة
بال�شركة العمانية لالت�صاالت � -أثر ذلك  -ال�شركة تكون
غري ملزمة بتحمل تلك التكلفة  -م�ؤدى ذلك  -يف حالة
تعرث ال�صندوق عن الوفاء بالتزاماته املالية ف�إن التزام
الدولة يبقى قائما يف الوفاء بتلك االلتزامات � -أ�سا�س
ذلك  -ن�ص املادة ( )13من قانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه ،والتي
جعلـت مــن بني مــوارد ال�صندوق ما تخ�ص�صــه الدولة
يف ميزانيتهـا لل�صندوق مـن مبالـغ لتمكنـه من حتقيـق
�أهدافه  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

مناق�صة  -تغيري ا�سم ال�شركة � -أثر تغيري ا�سم ال�شركة
على قرار جمل�س املناق�صات ب�إ�سناد املناق�صة .

قرر امل�شرع ب�أن يكون ا�سم ال�شركات التجارية وفق
الأحكام القانونية اخلا�صة بها  ،و�أنه يجب على كل �شركة
جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان �أن يتم
ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري املخت�ص باملنطقة التابع
لها هذا املركز وفقا لأحكام قانون ال�سجل التجاري ،
و�أنه يجب ت�سجيل �أي تعديل للبيانات التي �أوجب قانون
ال�سجل التجاري ت�سجيلها  -حظر امل�شرع على ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعنوي امللزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري
�أن يتذرع جتاه الأ�شخا�ص الثالثني بالوقائع التي مل يعمد
�إىل ت�سجيلها �أو قيدها والتي يفر�ض القانون ت�سجيلها
وقيدها � -أثر ذلك  -تعديل ا�سم ال�شركة وفقا لأحكام
القانون يجيز تعديل قرار جمل�س املناق�صات  -تطبيق .

مناق�صـات  -قانــون املناق�صــات ال�صــادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم  - 2008/36مبد�أ ت�ضارب امل�صالح  -احلكمة
منه .

قرر امل�شرع مبد أ� جتنب ت�ضارب امل�صالح لتحقيق �أكرب
قدر من احلماية للمال العام من خالل جتنب ت�ضارب
امل�صالـح بني مقاولـي وا�ست�شاريـي امل�شاريـع اخلا�ضعـة
لقانــون املناق�صـات حتقيقـا ملبـادئ ال�شفافيـة والعالنيـة
وتكافــ ؤ� الفــر�ص وامل�ســاواة وحرية التنافــ�س ال�شريف
وحتقيق الك�سب امل�شروع  -الهدف من ذلك � -ضمان �سري
املرافق العامة بانتظام واطراد ،ودرءا ل�شبهة ا�ستغالل
ال�صالحيـات واملحابـاة وت�ضارب امل�صالـح ممـا يتنافـى
ومقت�ضيات قواعد و�أ�صول مهنة اال�ست�شارات الهند�سية
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186

230

املو�ضوع
عمومــا وا�ستقــالل �أطراف امل�شـروع وحياد املهند�سني
واال�ست�شارييـن فـي تقديـم خدماتهـم اال�ست�شـارية جتـاه
املقاولني و�صاحب العمل بنزاهة وعدل  -تطبيق .

مناق�صات  -قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2008/36مبد�أ ت�ضارب امل�صالح  -نطاقه .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

2/32

230

حظر امل�شرع مبوجب قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/36على املقاولني واال�ست�شاريني
اال�شرتاك يف �أي م�شروع تربطهم فيه م�صلحة مبا�شرة
من خــالل العالقــة املبا�شــرة بني املقــاول واملهنــد�س
اال�ست�شـاري �أو غيـره من اال�ست�شـاريني واملتمثلـة يف
وجــود ر�ؤو�س �أمـوال م�شتــركة بينهمـــا �أيــــا كـــان
قدرهــا � ،أو م�صلحة غري مبا�شرة بني املقاول �أو �أي من
اال�ست�شاريني �سواء كان مهند�سا ا�ست�شاريا �أو مديرا
للم�شروع �أو ا�ست�شاريا معينا من قبل �صاحب العمل
�أو ا�ست�شاريـا مـن الباطـن  -معينـا من قبل املهنـد�س
اال�ست�شاري �أو من قبل املقاول وفقا للإطار التعاقدي
املعتاد للم�شروعات على اختالفها  -واملتمثلة يف وجود
ر�ؤو�س �أموال م�شرتكة فيما بينها بطريقة غري مبا�شرة
مـن خـالل �شركــات �أو كيانات خمتلفـة � -أ�سـا�س ذلك -
ت�ضارب يف امل�صالح بني املقاول ومدير امل�شروع لوجود
ر�ؤو�س �أموال م�شرتكة بينهما  -تطبيق .

موانئ  -قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 81/98اجلهة املخت�صة
ب�إ�صدار القواعد والنظم اخلا�صة بتنظيمها .

ن�ص امل�شرع مبوجب قانون تنظيم املالحة البحرية
يف املياه الإقليمـية ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم
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202

املو�ضوع
 81/98يف �إف�صاح جهري على اخت�صا�ص وزير النقل
واالت�صاالت بالت�صديق على القواعد والنظم اخلا�صة
باملوانئ التي تن�ش�أ يف ال�سلطنة  ،وو�سد �إىل وزارة النقل
واالت�صاالت �سلطة �إ�صدار اللوائح والقرارات والنظم
املتعلقة باخت�صا�صاتها املحددة قانونا  -ورود الن�صو�ص
خلوا من �أي ا�ستثناء من وجوب تقدمي القواعد والنظم
اخلا�صة ب�أي ميناء �إىل وزارة النقل واالت�صاالت للت�صديق
عليها و�إ�صدارها من قبل الوزير � -أثر ذلك  -اخت�صا�ص
وزير النقل واالت�صاالت ب�إ�صدار تلك القواعد والنظم -
�أ�سا�س ذلك � -أن العام يجرى على عمومه ما مل يرد ما
يخ�ص�صه  ،و�أنه ال ا�ستثناء بدون ن�ص  -تطبيق .

موظف � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها
امل�ستحقة له .

تتقـادم الرواتـب والأجـور ومـا فـي حكمهـا امل�ستحقــة
للموظفني قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات
وامل�ؤ�س�سـات العامـة ومـا فـي حكمهـا بانق�ضـاء خمـ�س
�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها وذلك مبوجب
�أحكام القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 - 98/47يبد أ� �سريان التقادم من الوقت الذي ي�صبح فيه
الدين م�ستحق الأداء وتبد أ� مدة �سقوط احلق يف املطالبة
بالدين من تاريخ وجوب �أدائه � -سريان �أحكام التقادم
علـى املكافـ�أة امل�ستحقـة للموظـف نظيـر تكليفـه القيـام
ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل وظيفته الأ�صلية -
تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

3/10

102

املو�ضوع

موظف  -احلماية املقررة للراتب وامل�ستحقات الوظيفية .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
45

308

منـح امل�شـرع مبقت�ضـى �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقم
 94/115حماية خا�صة على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات
املوظفني  -نطاق احلماية  -الراتب وامل�ستحقات قبل �صرفها
للموظف  -يجوز للجهة الإدارية ا�ستيفاء م�ستحقاتها
عـن طريـق احلجـز علـى راتـب املوظـف �أو بدالتــه �أو
ا�ستحقاقاتــه � ،شريطـــة �أن يكـون احلجـز فـي حـدود
ربـع الراتـب �أو البـدل �أو اال�ستحقـاق  -وفاء لديـن نفقة
م�ستحقــة علـى املوظــف �أو لديـن ثابـت للحكومــة ،
و�أن تكون تلك املبالغ يف حوزة اجلهـة التــي يتبعهــا
املوظــف قبل �أن يقب�ضها املوظف �أو حتول �إليه بناء
على طلبه �إىل ح�سابه يف �أحد البنوك  -تطبيق .

موظف  -القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � - 97/97إنهاء
خدمة  -احلكم عليه يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة � -سجنه تنفيذا للحكم  -وقفه عن العمل بقوة
القانون  -ا�ستثناء .
و�ضع امل�شرع �أ�صال عاما مبوجب حكم املادة (/129ط)
مـن القانـون اخلـا�ص بنظـام املوظفيـن بديـوان البـالط
ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/97يق�ضي
بانتهاء خدمة املوظف املحكوم عليه يف جناية �أو جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة  -ا�ستثناء من هذا الأ�صل �أجاز
امل�شرع للوزير املوافقة على �إبقاء املوظف يف اخلدمة �إذا
كان احلكـم عليـه لأول مـرة ور�أى مـن ظــروف الواقعــة
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111

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة
وطبيعتها � -أوجب امل�شرع وقف املوظف الذي ي�سجن
تنفيـذا حلكـم ق�ضائـي نهائـي فـي جرميـة غيـر خملـة
بال�شرف �أو الأمانة عن عمله بقوة القانون مع حرمانه
من راتبه الإجمايل طيلة مدة وقفه  -يعترب املوظف
املحكــوم علـيه يف جنايـة �أو جرمية خملـة بال�شرف
�أو الأمانة موقوفا عن العمل بقوة القانون وفقا حلكم
املادة ( )102من ذات القانون  ،وذلك ما مل تقرر ال�سلطة
املخت�صـة الإبقـاء علـى املوظـف يف اخلدمـة مبوجـب
الرخ�صة املخولة لها يف �ضوء توافر �شروط ا�ستعمالها
 �سابقة �صدور حكم ب�إدانة املوظف يف �ش�أن ما ن�سب�إليه  -نق�ض هذا احلكم من قبل املحكمة العليا و�إعادة
حماكمة املوظف �أمام هيئة �أخرى � -أثر ذلك  -تطبيق .

موظف  -انتهاء خدمة  -انتخابه لع�ضوية جمل�س
ال�شورى  -مناط ا�ستحقاقه معا�شا ا�ستثنائيا .

حظر امل�شرع على املوظفني العموميني املنتخبني لع�ضوية
جمل�س ال�شورى اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والوظيفة
العامة � -أثر انتخاب املوظف لع�ضوية جمل�س ال�شورى -
انتهاء خدمته من تاريخ �إعالن النتائج  -يحتفظ ع�ضو
جمل�س ال�شورى بوظيفته دومنا احل�صول على راتــب ،
وذلك عند الطعن على �صحة ع�ضويته  -احلكم ببطالن
ع�ضويته يلغي قرار فوزه  ،ويعود �إىل وظيفته  ،وي�ستحق
راتبه من تاريخ عودته للعمل  -احلكم ب�صحة ع�ضويته -
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1/42

295

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
م�ؤداه  -انتهاء خدمته من تاريخ �إعالن النتائج وي�ستحق
معا�شا ا�ستثنائيا � -شريطة  -ق�ضاء فرتة ال تقل عن ع�شر
�سنوات ميالدية يف اخلدمة  -تطبيق.

موظف  -انتهاء خدمة  -موظفي جهاز الرقابة املالية
للدولة  -مـدى جـواز اجلمع بني منحـة نهايـة اخلدمـة
ومنحة التقاعد .

1/43

300

موظف  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك  -ترقية -مدى
التزام اجلهة الإدارية برتقيته بناء على طلبه .

3/53

345

نظمـت الئحـة تنظيـم �شـ�ؤون �أع�ضـاء وموظفـي جهـاز
الرقابة املالية للدولة ومعاملتهم املالية �سائر ال�ش�ؤون
الوظيفية اخلا�صة مبوظفي اجلهاز � -أحالت الالئحة فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فيها �إىل قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية  -خلو ن�صو�ص الالئحة من حكم خا�ص
مبنحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة ملوظفي اجلهاز مبنا�سبة
انتهاء خدمتهم � -أثره  -يكون املذكورون من املخاطبني
بحكم املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية  -كفل قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطاين العمانيني حتديد احلقوق التقاعدية املقررة
للمخاطبني ب�أحكامه ،ومنها منحة التقاعد التي ن�صت
عليها املادة ( )36منه  -تطبيق .

�إن التعيني يف الوظيفة والرتقية �إليها �سلطة تقديرية
لل�سلطـة املخت�صـة جتريـه متـى توافـرت �شـروط �شغلها
تعيينا �أو ترقية  ،و�أن تكون �شاغرة باجلهة  ،و�أن تقوم
اجلهة بالإعالن عن حاجتها ل�شغلها وعدم تخطي �أي من
موظفيها  -مقت�ضى ذلك � -شغل الوظيفة رهني بحاجة
اجلهـة ولو وجـد من بـني موظفيهـا من هو م�ستوف
ل�شروط �شغلها  -تطبيق .
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املو�ضوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

موظف  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه  -الئحة �ش�ؤون
املوظفني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادرة بالقرار
الإداري رقم  - 2010/2عالوة ت�شجيعية  -مناط منحها .

1/30

موظف  -الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  -نقل -
مدى جواز النقل بني وحدات اجلهاز الإداري للدولة
يف حالة �سكوت امل�شرع عن تنظيم ذلك  -كيفية حتديد
الدرجة املالية للموظف املنقول .

48

�أجـاز امل�شـرع لرئيـ�س الهيـئة العامـة للكهربـاء وامليـاه
�إ�صدار قرار مبنح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة
العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته وفقا لل�شروط
التي حددتها املادة ( )81من الالئحة امل�شار �إليها -
�شروط املنح � -أن يكون املنح يف �أثناء وجود املوظف يف
اخلدمة على ر�أ�س عمله � -أ�سا�س ذلك � -أن منح العالوة
الت�شجيعية ال يتم �إال عندما يكون املوظف قد بذل جهدا
خا�صا �أو حقق اقت�صادا يف النفقات �أو رفعا مل�ستوى الأداء
بح�سبانها ا�ستحقاقا وظيفيا  -ولي�س معا�شيا  -ي�ستحقه
املوظف يف �أثناء وجوده يف اخلدمة على ر�أ�س عمله
متى توافر مناط ا�ستحقاقها وفقا لل�شروط وال�ضوابط
املقررة قانونا  -تطبيق .

الأ�صل هو جواز نقل املوظف بني وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وحظر النقل يف هذا النوع هو اال�ستثناء  ،ومن
ثم يجب حمل �إرادة امل�شرع يف حالة ال�سكوت عن تنظيم
هذا النوع من النقل على الأ�صل املذكور � -شروط �صحة
النقل � -أن يكون �إىل وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة
املنقول منها ومن ذات درجتها � -أثر النقل  -ا�ست�صحاب
املوظف املنقول ذات مركزه القانوين ال�سابق نف�سه يف
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220

320

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها  ،ومن عنا�صر
هذا املركز مدة الأقدمية يف الدرجة  -تطبيق .

موظف  -جتن�س مواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليـج العربيـة باجلن�سـية العمانيـة  -النظـام املوحـد
ملد احلماية الت�أمينية � -ضـم مـدة اخلدمـة ال�سابقـة على
التجن�س � -شروطه .

33

238

�أجاز امل�شرع مبوجب قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني للمتجن�س �ضم مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة
 �شروط ذلك  -وجوب �أن يقدم املوظف املتجن�س طلبابذلك خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين مبنحه
اجلن�سية العمانية  ،و�أن يدفـع  %6من راتبـه الأ�سا�سـي
ال�شهري مقابل كل �شهر للمدة املطلوب �ضمها  ،و�أن
يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد
�صرفت له عن مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س � -أثر
ذلك  -ال يجوز لل�صندوق اال�ستعا�ضة عن التزام املتجن�س
بدفع  %6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر
للمـدة املطلـوب �ضمها ب�أي التـزام مالـي �آخـر � -أ�سـا�س
ذلك  -عدم وجود �سند قانوين لأي بديل مايل  -تطبيق .

موظـف  -حتويل راتبـه وبدالتـه وا�ستحقاقاته املاليـة
و�ضوابط احلجز عليها �أو التنازل عنها  -بنك الإ�سكان
العماين  -االتفاق املربم بني املوظف والبنك هو ال�شريعة
احلاكمة للعالقة بينهما .
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2/4

74

املو�ضوع
�أ�سبـغ امل�شـرع حمايـة خا�صـة علـى رواتـب وبــدالت
وا�ستحقاقات املوظفني  ،فحظر احلجز �أو التنازل عنها
�إال للوفاء بنفقة �شرعية �أو بدين ثابت للحكومة  -يكون
احلجز يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق -
عند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة  -هذه احلماية
تكـون علـى كامــل الراتب وامل�ستحـقات قبـل �صرفهـا
للموظف  -م�ؤدى ذلك � -أن يكون احلجز �أو التنازل قد
وقع على تلك املبالغ وهي يف حوزة اجلهة التي يتبعها
املوظف وحتت يدها وقبل �أن يقب�ضها املوظف � -إذا
�صرفت للموظف انح�سرت احلماية عنها ومل يعد لها
�صفـة الراتـب بـل ت�صبـح مبجـرد �صرفهـا مـن �أمـوال
املوظف اخلا�صة التي ال تتناولها احلماية ويكون لدائنيه
التنفيـذ عليهـا مهمـا كانـت �أ�سبـاب ديونهـم و�أيـا كـان
الدائن  -االتفاق الذي يعقد بني املوظف وبنك الإ�سكان
العماين هو اتفاق يتعلق بطرفيه و�إليهما تن�صرف �أحكامه
وما يرتبه من حقوق والتزامات  -تعهد املوظف بتحويل
م�ستحقاته �إىل ح�سابه اجلاري بالبنك وعدم طلب وقف
حتويـل تلك امل�ستحقــات �إال مبوافقــة البنـك  -مـ�ؤدى
ذلك  -تطبيق .

موظف  -ترقية  -مدى جواز الطعن يف قرار الرتقية
�أمام حمكمة الق�ضاء الإداري قبل تعديل قانونها .

حـدد امل�شـرع علـى �سبيـل احل�صـر فـي املـادة ( )6مـن
قانون حمكمة الق�ضـاء الإداري قبل تعديلهـا باملر�سـوم
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

36

263

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
ال�سلطانــي رقـم  2009/3اخت�صـا�ص حمكمــة الق�ضــاء
الإداري بحيث يقت�صر اخت�صا�صها على الف�صل يف
اخل�صومات الإدارية املن�صو�ص عليها �صراحة  ،ومل
يندرج �ضمن هذه االخت�صا�صات الطعن على قرارات
الرتقيـة النهائيـة  -مـ�ؤدى ذلك � -أن هـذه القـرارات
حم�صنـة مـن ال�سحـب والإلغـاء � -أ�سـا�س ذلك � -أن
التعديل ي�سري ب�أثر مبا�شر  -تطبيق .

موظف  -تعيني  -التعيني يف غري �أدنى الوظائف -
مدى جواز احت�ساب مدة خدمة املوظف مبوجب
عقد م�ؤقت �ضمن مدة خربته الكلية الالزمة للتعيني
يف غري �أدنى الوظائف .

�أجـاز امل�شـرع التعييـن فـي غيـر �أدنـى الوظائـف مـن
داخل الوحدة وفق �ضوابط حمددة منها ح�ساب مدة
اخلربةالعمليـة الكليـة الالزمــة للتعيـني يف هــذه
الوظائـف التي تتفق مع طبيعة الوظيفة املراد التعيني
فيها  ،و�أن تكون تالية للح�صول على امل�ؤهل املتطلب
ل�شغل الوظيفة  -ال يوجد م�سوغ قانوين يحول دون
احت�سـاب املـدة التي ق�ضاهـا املوظـف مبوجـب عقـد
م�ؤقت كمدة خربة عملية يف جمال الوظيفة � -أ�سا�س
ذلك � -أنها متفقة مع طبيعة الوظيفة  ،وتالية للح�صول
على امل�ؤهل الالزم ل�شغلها  ،و�أن اخلربة التي اكت�سبها
املوظف يف عمل �سابق ينعك�س �أثرها على وظيفته
اجلديدة باعتبار �أن اخلربة تنتج من ممار�سة املوظف
ملهام الوظيفة حتى لو كان ي�شغلها بعقد م�ؤقت -
تطبيق .
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52

341

املو�ضوع

موظـف  -تقــادم  -تقــادم الرواتــب والأجـــور ومـــا
يف حكمها امل�ستحقة � -سريان التقادم .

حدد امل�شرع مبوجب القانون املايل ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  98/47مدة تقادم الرواتب والأجور
وما فـي حكمهـا امل�ستحقـة للموظفـني قبـل وحـدات
اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ
ا�ستحقاقها � -سريان التقادم  -يبد�أ من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  -يقف التقادم  -كلما وجد
مانع يتعذر معه على الدائن املطالبة بحقه كما ينقطع
ويبد أ� تقادم جديد باملطالبة املعتربة قانونا  -تطبيق .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
2/38

موظف  -تقادم  -تقادم الرواتب والأجور وما يف
حكمها امل�ستحقة � -سريان التقادم .

2/40

موظف  -تقـادم الرواتـب والأجور ومــا يف حكمهـا
امل�ستحقة له .

2/3

حدد امل�شرع مبوجب القانون املايل ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  98/47مدة تقادم الرواتب والأجور وما
يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات اجلهاز الإداري
للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها -
�سريان التقادم  -يبد أ� من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين
م�ستحق الأداء  -يقف التقادم  -كلما وجد مانع يتعذر
معه على الدائن املطالبة بحقه كما ينقطع ويبد�أ تقادم
جديد باملطالبة املعتربة قانونا  -تطبيق .
تتقـادم الرواتـب والأجـور ومـا فـي حكمهـا امل�ستحقـة
للموظفني قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامـة ومـا فـي حكمهـا بانق�ضـاء خمـ�س
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275

286

69

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
�سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك مبوجب
�أحكـام القانـون املالـي ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم
 - 98/47يبد أ� �سريان التقادم من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  ،وتبد أ� مدة �سقوط احلق يف
املطالبة بالدين من تاريخ وجوب �أدائه � -سريان �أحكام
التقادم على املكاف�أة امل�ستحقة للموظف نظري تكليفه
القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل وظيفته
الأ�صلية  -تطبيق .

موظف  -تكليف  -الأ�صل حظر اجلمع بني وظيفتني
باجلهاز الإداري للدولة  -ا�ستثناء  -جواز تكليف
املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته
الأ�صلية  -ا�ستحقاق املوظف املكلف للمكاف�أة املن�صو�ص
عليها قانونا .

و�ضع امل�شرع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة
العامة يق�ضي بعدم جواز اجلمع بني وظيفتني باجلهاز
الإداري للدولة  -هذا احلظر يجد حده الطبيعي يف
وجوب �أن يكون ثمة وظيفتان باملعنى الذي حدده
القانـون مـن �أن الوظيفـة هـي جمموعـة الواجبـات
وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي ت�سند �أو تفو�ض من اجلهة
املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية
وتكون مدرجة بجدول الوظائف التي تن�ش�أ يف حدود
الهيكل التنظيمي للوزارة  -ا�ستثناء من الأ�صل العام -
�أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة
عامة اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل
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1/10

101

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
حدده البند (هـ) من املادة ( )85من الالئحة التنفيذية
ال�صـادرة باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم ( 84/52امللغــاة) ،
والبند ( )5من املادة ( )92من الالئحة التنفيذية ال�سارية
ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9وذلك بالن�سبة للأعمال التي
تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام  -م�ؤدى ذلك� -أحقية
املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته
الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا
متى توافرت �شروطها  -تطبيق .

موظـف  -تكليـف � -شـروط التكليـف ب�أعـباء وظيفــة
�أخــرى  -مــدى �أحقيتـه فـي �صـرف املكافـ�أة ال�شهريـة
امل�ستحقة له مقابل تكليفه .

و�ضـع امل�شـرع مبوجـب �أحكـام املـادة ( )63مـن قانـون
اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 80/8أ�صال
عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة يحظر مبوجبه
على املوظف اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري
للدولة  -ا�ستثناء � -أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيام
ب�أعباء وظيفة �أخـرى �إلـى جانب وظيفته الأ�صليـة -
�شـروط التكليف � -أن يكون ذلك مل�صلحة اقت�ضته وب�صفة
م�ؤقتة ولقاء مقابل  ،و�أن تتوافر �شروط معينة بينتها
املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 84 /52م�ؤدى ذلك -
�أن توافر ال�شروط الالزمة للتكليف يرتب حقا قانونيا
للموظف املكلف يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية املقررة
�شريطة مطالبـة جهـة الإدارة ب�صـرف املكافـ�أة خــالل
خمـ�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقه  -تطبيق.
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1/38

275

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

موظـف  -تكليـف  -مـدى �أحقيتــه يف �صـرف املكافـ�أة
ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل تكليفه .

1/40

286

�أجاز امل�شرع مبوجب قانون اخلدمة املدنية تكليف املوظف
بالقيام ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية
 �شروط ذلك � -أن يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أنيكون ب�صفة م�ؤقتة لقاء مقابل  -مع مراعاة  -الأعمال
التـي تت�سـم بطابـع اال�ستـمرار واالنتظـام حيـث مينـح
املوظف عنها مكاف�أة �شهرية مقطوعة تلتزم بها اجلهة
الإدارية املكلف لها املوظف  ،وذلك مبا ال يجاوز ()%50
من الراتب الأ�سا�سي  -مقت�ضى ذلك � -أحقية املوظف
املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية
يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى
توافرت �شروطها  -تطبيق .

موظف � -ضم مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�س -
كيفية ح�ساب ن�سبة اال�شرتاكات املقررة .

�أجاز امل�شرع مبوجب قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني للمتجن�س ك�أ�صل
عام �ضم مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة
خدمته الالحقة � -شروط ذلك � -أن يدفع ( )%6من راتبه
الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة املطلوب
�ضمها  -حت�سب هذه الن�سبة  -على �أ�سا�س راتب ال�شهر
الذي ح�صـل فيـه علـى اجلن�سيـة العمانيـة � -أثـر ذلك -
وجوب حتديد الراتب الأ�سا�سي الذي يتقا�ضاه املوظف
يف تاريـخ ن�شـر املر�سـوم ال�سلطانـي مبنحه اجلن�سية -
مقت�ضى ذلك  -وجود املوظف باخلدمة يف تاريخ ن�شر
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50

329

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
املر�سوم ال�سلطاين � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�صل يف تف�سري
ن�صو�ص اال�ستثناء يقت�صر على ما ورد بها من �أحكام
دون �إعمال قواعد القيا�س �أو البحث عن احلكمة من
الت�شريع  -تطبيق.

موظـف � -ضـم مـدة خدمـة � -شروطـه  -مـدى التـزام
�صنـدوق تقاعــد موظـفي اخلدمـة املدنية ب�ضـم مـدة
خدمة املوظف خالل فرتة خ�ضـوعه لقانون الت�أمينات
االجتماعية .

ق�ضى امل�شرع مبوجب حكم املادة ( )30من قانون الت�أمينات
االجتماعيـة فـي حالـة تعييـن �أحـد العامليـن بالقطـاع
اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ب�ضم
مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمينات االجتماعية �إىل مدة
خدمته اجلديدة يف اجلهة املعني فيها بقوة القانون ما
مل يكن قد �صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها  -يظل
�ضم تلك املدة رهنا بالتزام �صاحب ال�ش�أن برد املكاف�أة
التي �صرفت له من الهيئة لل�صندوق املعني  -على هيئة
الت�أمينات االجتماعية يف تلك احلالة حتويل ح�صيلة
اال�شرتاكـات �شاملـة ح�صـة العامـل وح�صـة رب العمل
وح�صة اخلزانة العامة �إىل �صندوق تقاعد اجلهة املعني
فيها  -ي�ؤكد ذلك  -يق�ضي ن�ص املادة ( )17من قانون
معا�شـات ومكافـ�آت مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي ديـوان
البالط ال�سلطاين العمانيني بوجوب تطبيق حكمها على
املوظـف فـي حالـة نقلـه بني ديـوان البــالط ال�سلطانـي
و�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وكذلك �أي�ضا على
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34

247

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
العاملني يف القطاع اخلا�ص يف حالة تعيينهم بديوان
البالط ال�سلطاين بغر�ض جتميع و�ضم مدد اخلدمة التي
حت�سب يف املعا�ش  ،واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب
امل�ستحقـات التقاعديـة بح�سبانهـا الغايـة املتوخـاة مـن
حكم هذه املادة � -إذا ما �أعيد موظف كان يعمل ب�إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة للخدمة ومل يكن قد بلغ �سن
ال�ستني ومل يكن م�ستحقا ملعا�ش  -يجوز له طلب �ضم مدة
خدمته ال�سابقة التي ق�ضاها يف �إحدى هذه الوحدات -
�شريطة � -أن يتقدم بطلب �إىل �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد مرفقا
به كافة امل�ستندات امل�ؤيدة له  ،و�أال يكون قد �صدر قرار
بحرمانه من املكافـ�أة ،و�أن يـرد لل�صنـدوق املكافـ�أة التي
�صرفت له عن تلك املدة  -التطبيق اخلاطئ للقانون من
قبل �صندوق التقاعد � -أثر ذلك  -عدم �سريان ميعاد
تقدمي طلب ال�ضم من املوظف � -أ�سا�س ذلك  -اعتبارها
جزءا من مدة خدمته بقوة القانون  -تطبيق .

موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  80/8والئحته التنفيذية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 84/52تكليف  -حظر اجلمع بني وظيفتني باجلهاز
الإداري للدولة  -ا�ستثناء  -جواز تكليف املوظف ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  -ا�ستحقاق
املوظف املكلف للمكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا .
و�ضـع امل�شـرع مبوجـب �أحكــام قانــون اخلدمة املدنيـة
ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم � 80/8أ�صال عاما يف
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1/3

69

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
جمـال تنظيـم الوظيفـة العامـة يحظـر مبوجبـه علـى
املوظـف اجلمـع بني وظيفتـني باجلهـاز الإداري للدولـة
 ا�ستثناء من ذلك � -أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيامب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن
يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته وب�صفه م�ؤقتة ولقاء
مقابـل ،و�أن تتوافـر �شـروط معينة بينتها املـادة ()85
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  - 84/52مـ�ؤدى ذلك� -أحقيـة
املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته
الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا
متى توافرت �شروطها  -تطبيق .

موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقـم � -2004/120إعـارة  -مدى جـواز تعديـل الدرجـات
الوظيفية بالن�سبة للعمانيني املعارين للعمل بوظائف
عليا �إىل درجات �أعلى تتنا�سب مع تلك الوظائف العليا
عند عودتهم جلهة عملهم الأ�صلية .
�أجاز امل�شرع وفقا لقانون اخلدمة املدنية �إعارة املوظف
املعني بغري طريق التعاقد �إىل �إحدى الوحدات احلكومية
�أو �إىل ال�شركات التي تبلغ م�ساهمة احلكومة فيها ن�سبة
( )%25مـن ر�أ�سمالهـا �شريطـة موافقتـه على ذلك كتابـة
 ون�ص على جواز �إعارة املوظف �إىل احلكومات والهيئاتواملنظمـات العربيـة والأجنبيـة  ،علـى �أال جتـاوز مـدة
الإعارة(� )4أربع �سنوات  -يجوز لرئي�س الوحدة يف
احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة ومن
مدة الإعارة مبا ال يجاوز (� )4أربع �سنوات �أخرى  -تعترب
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292

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
مدة الإعارة مدة خدمة فعلية ي�ستحق عنها املوظف
العالوات الدورية والرتقية �إىل الدرجة الأعلى  -ي�شغل
املوظف عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية
�أو �أي وظيفة معادلة لها  -خلت ن�صو�ص قانون اخلدمة
املدنية من تنظيم ملنح درجات �أعلى للموظف املعار عند
عودته من الإعارة تتنا�سب مع الدرجة الوظيفية التي
كان ي�شغلها يف اجلهة املعار �إليها وكيفية �إجراء تلك
املعادلة � -أثر ذلك  -تطبيق .

موظـف  -قانـون اخلدمـة املدنيـة ال�صـادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم  - 2004/120نقل  -حتديد �أقدمية املوظف
املنقول .

�أجـاز امل�شـرع مبوجـب قانـون اخلدمـة املدنيـة ال�صـادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2004/120نقـل املوظـف من
وحدة �إىل �أخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك من
جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة  ،ومن وظيفة �إىل �أخرى
من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي
حتددها الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار
�إليه  -امل�ستقر عليه �أن املوظف املنقول �إىل جهة �أخرى
ي�ست�صحب مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها �إىل
اجلهة املنقول �إليها  ،مبا يف ذلك �أقدميته يف الوظيفة
التي كان ي�شغلها قبل النقل  ،و�أنه ال يرتتب على نقل
املوظف م�سا�س بهذه الأقدمية  ،و�إال خرج النقل عن
املعنى الذي حدده القانون � -أثر ذلك  -تطبيق .
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23

182

املو�ضوع

موظف  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك  -ترقية  -مدى
التزام اجلهة الإدارية برتقيته بناء على طلبه .

�إن التعيني يف الوظيفة والرتقية �إليها �سلطة تقديرية
لل�سلطة املخت�صة  ،جتريه متى توافرت �شروط �شغلها
تعيينا �أو ترقية و�أن تكون �شاغرة باجلهة و�أن تقوم اجلهة
بالإعـالن عـن حاجتهـا ل�شغلهـا وعـدم تخطـي �أي من
موظفيها  -مقت�ضى ذلك � -شغل الوظيفة رهني بحاجة
اجلهـة ولـو وجـد مـن بني موظفيها من هو م�ستـوف
ل�شروط �شغلها  -تطبيق .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
3/53

موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2004/120نقل � -شروط النقل .

1/53

مياه  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه  -الئحة توزيع
وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب  -عدم �إمكانية
ا�ستخدام مياه ال�شبكة احلكومية من قبل �شركة ما
لأغرا�ض جتارية .

18

ا�ستلـزم امل�شرع مبوجـب �أحكـام قانون اخلدمـة املدنيـة
والئحته التنفيذية ا�ستيفاء �شروط النقل من وحدة �إىل
�أخـرى  ،ومن بينهـا �أن يكـون النقـل بقـرار من رئيـ�س
الوحدة ووجود وظيفة �شاغرة بذات املجموعة النوعية
معادلـة للوظيفة التـي ي�شغلهـا املوظـف وتعـذر �شغلهـا
بطريق التعيني �أو الرتقية  ،بح�سب ما �إذا كانت يف
�أدنى الوظائـف �أو يف غيـر �أدناهـا  ،و�أن يتوافـر لـدى
املوظف املنقول �شروط �شغلها ،و�أال يرتتب على النقل
ترقيــة �إىل وظيفــة �أعلى للوظيفــة املعادلة لوظيفتــه
�أو منحه درجة مالية �أعلى  -تطبيق .
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344

155

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
الهيئة العامة للكهرباء واملياه هي اجلهة املعنية دون غريها
بتوفري مياه ال�شرب يف ال�سلطنة وتزويدها للم�شرتكني
بكافة �شرائحهم وفئاتهم وخمتلف ا�ستعماالتهم �سواء
من خالل حمطات و�شبكات مياه ال�شرب التي تن�شئها
وت�شغلها وت�صونها يف جميع �أنحاء ال�سلطنة � ،أو من
خالل �شرائها ملياه التحلية من �شركة كهرباء املناطق
الريفية  ،وال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه وفقا
ملا تربمه من عقود يف هذا ال�ش�أن مقابل تعرفة التزويد
باجلملـة  -طبقـا لالئحـة توزيـع وتعريفـة الكهربـاء
واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
 86/7تـم املمايـزة يف حتديـد تعرفة ا�ستهـالك امليـاه
بالن�سبة للتو�صيــالت ذات العـــداد بني اال�ستهـــالك
احلكومــــي والأهلـي والتجـاري  -مــ�ؤدى ذلك  -عـدم
جــواز ال�سمـاح لل�شركـة با�ستخـدام مياه ال�شـرب التـي
تنتجها الهيئة من خالل حمطات و�شبكات املياه التابعة
لها �أو مياه ال�شرب التي تقوم ب�شرائها � -أ�سا�س ذلك -
�أن اال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم  86/7امل�شار �إليه
ينح�صر يف اال�ستهالك العادي ولي�س التجاري  -تطبيق .

( هـ )
هيئات  -هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -قانون
املناق�صات  -عدم خ�ضوع الهيئة لهذا القانون  -مدى
�إمكانية ا�ستمرار جمل�س املناق�صات يف �إعطاء الأوامر
املتعلقة مب�شاريع الهيئة .

ا�ستثنى امل�شرع مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011/119هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
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66

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
وال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل وت�ؤ�س�س يف
املنطقـة لغـر�ض تنفيـذ �أو �إدارة م�شروعـات اخلدمـات
واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية من
قانون املناق�صات  -نـاط امل�شـرع مبجلـ�س �إدارة الهيئـة
االخت�صـا�ص ب�إقـرار لوائـح املناق�صات التـي تطبقهـا
الهيئة وال�شركات امل�شار �إليها وبرئي�س جمل�س الإدارة
االخت�صا�ص ب�إ�صدار تلك اللوائح  -ا�ستمرار تطبيق
القوانني والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام
املر�ســوم ال�سلطاين رقـــم  ، 2011/119ومنهــا قانـون
املناق�صـات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36
م�ؤدى ذلك  -اخت�صا�ص جمل�س املناق�صات يف �إعطاءالأوامر املتعلقة مب�شاريع الهيئة  ،وذلك �إىل �أن ت�صدر
لوائح املناق�صات اخلا�صة بالهيئة  -تطبيق .

هيئة  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك � -أثر قرار نقل
موظف �إليها ال يندرج يف عداد املوظفني الذين ق�ضى
املر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار نظامها بنقلهم �إليها .

قـرر امل�شـرع مبوجـب نظـام الهيئـة العامــة حلمايـــة
امل�ستهـلك ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011/53نقـل
جميع موظفــي دائــرة حمايــة امل�ستهــلك و�أق�سامها
باملحافظات بوزارة التجارة وال�صناعة �إىل الهيئة بذات
درجاتهم و�أو�ضاعهم الوظيفية  -م�ؤدى ذلك  -يعد قرار
نقل ه�ؤالء املوظفني قرارا تنفيذيا للمر�سوم ال�سلطاين
املذكور  -ت�ضمن هذا القرار نقل موظفي الوزارة من غري
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2/53

344

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
موظفي دائرة حماية امل�ستهلك و�أق�سامها  -حكمه  -يعد
قرارا من�شئا ملركز قانوين ذاتي بالن�سبة لكل منهم متفق
و�صحيح القانون طاملا خلت الأوراق مما يفيد تخلف �أي
من ال�شروط املن�صو�ص عليها قانونا � -أثره  -ي�ضحى
املوظف املنقول من موظفي الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
بذات و�ضعه الوظيفي ودرجته املالية ال�سابقة التي كان
ي�شغلها يف تاريخ نقله  -تطبيق .

هيئــة تنظيــم االت�صـاالت  -اجلهــة املخت�صــة بتحديــد
مقـدارالر�سم ال�سنـوي الــذي يح�صـل مـن املرخـ�ص لـه
بتقدمي خدمات االت�صاالت واحلد الأق�صى لهذا الر�سم
الذي اليجوز جتاوزه وحاالت تعديله .

ناط امل�شرع ب�أع�ضاء هيئة تنظيم االت�صاالت (املجل�س)
�سلطة حتديـد مبلـغ الر�سـم ال�سنـوي الذي يح�صـل من
املرخـ�ص لــه بتقديـم خدمـات االت�صـاالت الـذي يزيـد
�إجمايل �إيراداته ال�سنوية على مليون ريال عماين بدءا
من التاريـخ الفعلـي ل�سريـان الرتخيـ�ص  ،بحيـث يتـم
حت�صيل ن�سبة مئوية من الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص
لهم ال جتاوز ح�صيلتها القدر الالزم ملواجهة تكاليف
وم�صروفات الهيئة وفق �آخر ميزانية تقديرية معتمدة
لهـا  ،حيث تقـوم الهيئـة بو�ضـع ميزانيتهـا التقديريـة
لل�سنة القادمة وحتدد املرخ�ص لهم الذين ي�ستحق عليهم
الر�سـم ومقـدار الر�سـم الواجـب على كل منهـم  -خول
�أع�ضاء الهيئة (املجل�س) مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم
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1/37

266

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
 2008/134حتديـد مقـدار هـذا الر�سـم بن�سبة مئويـة ال
تزيد على  %1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لكل من
املرخ�ص لهم ب�صرف النظر عما �إذا كان �إجمايل �إيراداته
ال�سنوية يزيد على مليون ريال عماين من عدمـه  ،و�إذا
ما حـدث عجز يف ميزانية الهيئة ب�سبب عدم كفاية
�إيرادات الر�سوم لتغطية تكاليف ونفقات الهيئة تقوم
الدولـة بتغطـية هذا العجـز من اخلزانـة العامـة للدولـة
 �أجاز امل�شرع للهيئة تعديل الرتخي�ص يف �أي حالةمن احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )24من القانون
امل�شار �إليه  -تطبيق .

هيئة عامة  -الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية -
اللوائح الإدارية واملالية و�ش�ؤون املوظفني  -مدى �إلزامية
عر�ض تلك اللوائح على وزارة ال�ش�ؤون القانونية للمراجعة
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية .

فو�ض النظام الأ�سا�سي للدولة القانون يف حتديد اجلهة
التـي تقــوم ب�صياغـة م�شروعـــات القوانيــن واللوائـــح
والقـرارات ومراجعتهـا  -نـ�ص املر�سوم ال�سلطانـي رقـم
 94/14على اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية مبراجعة
م�شروعــات املرا�سيــم ال�سلطانيــة والقوانــني واللوائــح
والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات
احلكوميـة قبـل �إ�صدارهـا ون�شرها يف اجلريدة الر�سميـة
 مقت�ضى ذلك  -االخت�صا�ص ي�شمل كافة القرارات ذاتال�صبغــة الت�شريعيـة  -علــة ذلك  -حت�صيــن قـــرارات
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2/51

334

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها الهيئات العامة
من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة �أو
تعار�ضها مع القوانني واللوائح ال�سارية �أو التعار�ض مع
�أحكام االتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد
 �أثــر ذلك  -خ�ضــوع كافـة لوائـح الهيئات للمراجعــةيف وزارة ال�ش�ؤون القانونية والن�شر يف اجلريدة الر�سمية
بح�سبانها وحدة من وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة -
الن�شــر يف اجلريــدة الر�سمية يعد الو�سيلة الوحيدة
التي ر�سمها القانـون لن�شـر اللوائـح والقرينـة على العلـم
بها وعدم جواز التذرع بعدم العلم بها �أو الإتيان بدليل
يخالفها  -تطبيق .

(و)
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صاتها  -ال والية للوزارة
يف رقابة م�شروعية ما ت�صدره وحدات اجلهاز الإداري
للدولة من قرارات �إدارية .

تختـ�ص وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة وفقـا لأحكـام املر�سـوم
ال�سلطانــي رقـــم  94/14وامللحــق املرفــق بــه بتحديـــد
اخت�صا�صاتها بتقدمي كافة �أوجه الدعم القانوين لتلك
الوحــدات من خــالل �إبداء الر�أي القانونـي و�إ�صــدار
الفتاوى والتف�سريات امللزمة للن�صو�ص القانونية لها
بناء على طلبها يف احلاالت التي يغم فيها عليها فهم
تلك الن�صـو�ص  -ال واليـة للـوزارة يف رقابـة م�شروعيـة
ما ت�صدره وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات
�إدارية  -تطبيق .
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2/14

129

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -ال�سلطة املخت�صة بطلب الر�أي
منها .

2/26

ا�ستقر العمل بوزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن يكون
طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير
ال�ش�ؤون القانونية من رئي�س الوحدة طالبة الر�أي القانوين
انطالقا من �صفته القانونية يف متثيلها  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -تخت�ص دون غريها ب�إبداء
الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية
املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني
والقرارات واللوائح الوزارية .

تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية دون غريها مبوجب
املر�سوم ال�سلطانـي رقـم  94/14بتحديـد اخت�صا�صاتهـا
ب�إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات
الر�سمية املعتمــدة يف ال�سلطنـة للمرا�سيـم ال�سلطانيـة
والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب
الأمر ذلك  ،ومبـا يـ�ؤدي �إىل تر�سيـخ وتوحيـد املفاهيم
القانونية وااللتزام بها وتطبيـق �أحكامها  -يعــد ر�أي
وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة ملزمـا لكافة وحـدات اجلهـاز
الإداري للدولـة باعتباره من قبيـل التف�سيـرات املعتمدة
 تخت�ص وزارة اخلدمة املدنية مبوجب املر�سومال�سلطانــي رقــم  2008/142بتحديــد اخت�صا�صاتهــا
واعتمـاد هيكلـها التنظيمي بتقدمي املعاونة الفنية
لوحـدات اجلهـاز الإداري للدولـة غري اخلا�ضعة لقوانني
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1/15

197

136

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع
خا�صة يف كافة جماالت اخلدمة املدنية والتن�سيق مع
اجلهـات املخت�صـة ب�إبـداء الـر�أي �إذا تطلـب الأمـر ذلك
 -مقت�ضى ذلك  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر يف الفتوى
ال�صادرة منها .

1/12

116

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه من غري
اجلائز قانونا طلب �إعادة النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي
�أبدتـه ال�شـ�ؤون القانونيـة بالتطبيـق لأحكـام القوانيـن
واللوائح النافذة  ،ا�ستنادا فقط �إىل حجج قانونية مغايرة
ملا قام عليه ر�أي ال�ش�ؤون القانونية من �أ�سباب  ،و�أن
اجلدل حول �صحة ما انتهت �إليه ال�ش�ؤون القانونية ال
يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إىل وقائع مغايرة ،
جدت �أو ا�ستبانت مل تكن حتت ب�صر ال�ش�ؤون القانونية
عند �إبداء الر�أي  ،وكان من �ش�أنها لو �أنها عر�ضت عليها
�أن تغري منه  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط طلب �إعادة النظر فيما
انتهت �إليه من ر�أي .

امل�ستقـر عليـه �أن طلـب �إعـادة النظـر فيمـا انتهت �إليه
وزارة ال�ش�ؤون القانونية ال يكون جائزا �أو مقبوال �إال �إذا
كان م�ستندا �إىل وقائع مغايرة جدت �أو ا�ستبانت ومل
تكن قد عر�ضت على وزارة ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء
ر�أيها  ،ويكون من �ش�أنها لو عر�ضت عليها �أن تغري من
الر�أي الذي انتهت �إليه .
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21

173

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضوع

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها ب�إبداء الر�أي
و�إ�صدار الفتاوى القانونية .

8

96

امل�ستقر عليه يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن واليتها ب�إبداء
الر�أي و�إ�صدار الفتاوى القانونية ال ت�ستنه�ض �إال مبنا�سبة
حالة واقعية حمددة �أحدثت �إ�شكاال يف التطبيق العملي
للن�صـو�ص القانونيـة  ،وغم فيهـا وجـه الر�أي وا�ستظهار
�صحيح حكم القانون  -انح�سار اخت�صا�ص الوزارة عن
�إبداء الر�أي القانوين يف حالة عدم حتقق ذلك  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها يف �إبداء الر�أي
القانوين .

امل�ستقـر عليـه يف �إفتـاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة عـدم
جواز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق للوزارة �إبدا�ؤه �إال �إذا
كان ثمة وقائع ا�ستجدت �أو ا�ستبانت لها فيما بعد ومل
تكن حتت نظرها وقت �إبداء ر�أيها  -ي�شرتط لإعادة
النظر �أن يكون من �ش�أن الوقائع اجلديدة تغيري وجه
الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة  -تطبيق .
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6

87

ثانيا  :الفهر�س الرقمي والزمني

رقم املبد�أ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

تاريخه ال�صفحة رقم املبد�أ

2012/1/11
2012/1/14
2012/1/17
2012/1/18
2012/1/23
2012/1/23
2012/1/28
2012/1/29
2012/2/12
2012/2/21
2012/3/12
2012/3/13
2012/3/17
2012/3/21
2012/3/24
2012/3/31
2012/4/8
2012/4/8
2012/4/8
2012/4/17
2012/4/21
2012/4/21
2012/5/1
2012/5/12
2012/5/16
2012/5/16
2012/5/29

63
66
69
74
81
87
89
96
98
101
111
116
122
128
136
142
147
155
161
168
173
176
182
186
191
197
202
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

تاريخه ال�صفحة

2012/6/2
2012/6/2
2012/6/6
2012/6/13
2012/6/25
2012/6/27
2012/7/3
2012/7/4
2012/7/7
2012/7/18
2012/8/14
2012/8/29
2012/8/29
2012/8/29
2012/9/2
2012/9/12
2012/9/23
2012/9/24
2012/10/10
2012/10/16
2012/11/5
2012/11/7
2012/12/11
2012/12/12
2012/12/12
2012/12/12

205
210
220
224

230

238
247
256
263
266
275
280
286
292
295
300
304
308
313
317
320
325
329
334
341
344

()1
بتاريخ 2012/1/11م
�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي  -عدم خ�ضوعهم لنظام ت�صنيف
الوظائف  -املعيار املعول عليه يف حتديد الدرجة التي ي�ستحقها من تنظم
�ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو لوائح خا�صة .
ال ينطبـق نظام ت�صنيف الوظائـف ال�صـادر بالقـرار رقـم  2010/10ا�ستنـادا
�إىل قانون اخلدمة املدنية على �أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي -
�أ�سا�س ذلك  -وجود قانون خا�ص ينظم �ش�ؤونهم الوظيفية  -تعترب وظائف
ال�سلكني جمموعة نوعية واحدة باملفهوم الوارد يف قانون اخلدمة املدنية ،
ومن ثم فال جمال للحديث عن ت�صنيف هذه الوظائف وت�سكني �أع�ضاء
ال�سلكني عليها  -املعيار املعول عليه يف حتديد الدرجة التي ي�ستحقها من
تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو لوائح خا�صة وفقا لأحكام قانون اخلدمة
املدنية بعد �صريورتهم خماطبني ب�أحكامه هو الراتب الأ�سا�سي والبدالت
املقررة لهم  -م�ؤداه  -ا�ستحقاق املوظفني الدرجات املالية الواردة يف جدول
الرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية  ،والتي يعادل مربوطها وبدالتها ما
كان ي�ستحقه ه�ؤالء من رواتب وبدالت وفقا للقواعد التي كانوا خا�ضعني
لها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم........امل�ؤرخ ...........املوافق......
املرفق به ن�سخة من كتاب وزارة ...........رقم ...........امل�ؤرخ........
بالر�أي يف �ش�أن ا�ستحقاق ال�شيخ ............ /الدرجة (�أ) من جدول الدرجات
والرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120
يف ظل عدم وجود جدول درجات مرفق بقانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر
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باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم  ، 2008/32وذلك ت�أ�سي�سـا على م�ؤهلـه ومـدة اخلبـرة
العملية املتوفرة لديه وواجبات وم�س�ؤوليات وظائف ال�سفراء وما يقت�ضيه ذلك
من وجوب اعتماد الدرجة (�أ) لل�سفراء يف جميع الأحوال  ،وذلك وفقا للقواعد
التي ت�ضمنها ت�صنيف وترتيب الوظائف باخلدمة املدنية .
نفيد ب�أن املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/32ب�إ�صدار قانون تنظيم
وزارة اخلارجية ق�ضت ب�إلغـاء  -قانـون ال�سلكـني الدبلوما�سـي والقن�صلـي ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/40وباالطالع على �أحكام قانون تنظيم وزارة اخلارجية
امل�شار �إليه ال�سيما املادتني ( 6و  )12منه يبني �أن قيام وزارة اخلدمة املدنية بتبني
معيار امل�ؤهل واخلربة وواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة ك�أ�سا�س لتحديـد الدرجة
(�أ) كتقييم لوظائف ال�سفراء ومن ثم للمعرو�ضة حالته  -والذي يكون عادة لدى
ت�سكني املوظفني على وظائف تتنا�سب وم�ؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية  -ال
يتفق و�صحيح حكم القانون؛ باعتبار �أن نظام الت�صنيف ومن ثم الت�سكني ال ينطبق
على �أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي حيث ينظم �ش�ؤونهم الوظيفية قانون
خا�ص  ،ف�ضال عن �أن وظائف ال�سلكني تعترب جمموعة نوعية واحدة باملفهوم
الوارد يف قانون اخلدمة املدنية  ،ومن ثم فال جمال للحديث عن ت�صنيف هذه
الوظائف وت�سكني �أع�ضاء ال�سلكني عليها .
كما �أن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية قد ا�ستقر  -ب�ش�أن من تنظم �ش�ؤونهم
الوظيفية قوانني �أو لوائح خا�صة  -على �أن املعيار املعول عليه يف حتديد الدرجة
التي ي�ستحقها ه�ؤالء وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية بعد �صريورتهم خماطبني
ب�أحكامه هو الراتب الأ�سا�سي والبدالت املقررة لهم  ،ومن ثم ي�ستحق املذكورون
الدرجات املالية الواردة يف جدول الرواتب املرفق بقانون اخلدمة املدنية  ،والتي
يعادل مربوطها وبدالتها ما كان ي�ستحقه ه�ؤالء من رواتب وبدالت وفقا للقواعد
التي كانوا خا�ضعني لها .
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ومن ناحية �أخرى  ،ف�إن ما ت�ضمنته العبارة التي وردت يف نهاية كتاب
 .............امل�شار �إليه من �أنه يجب يف جميع الأحوال �أن تكون الدرجة (�أ)
من الدرجات املالية املعتمدة مل�سمى �سفري بالنظر �إىل واجبات وم�س�ؤوليات هذه
الوظيفـــة والأعباء امللقاة على عاتق �شاغلها � ،أمر ال �سبيل لتحقيقه من الناحية
القانونية �إال من خالل تعديل قانون تنظيم وزارة اخلارجية امل�شار �إليه ب�إ�ضافة جدول
درجات ورواتب لوظائف �أع�ضاء ال�سلكني بالتقييم املنا�سب لتلك الوظائف .
.................................................................
......................................................................
......................................................................
لـذلك تـرى وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة �أن ال�سبيـل القانونـي لتعديـل الدرجـة
املالية املحددة لوظائف ال�سفراء هو ا�ست�صدار قانون بتعديل قانون تنظيم وزارة
اخلارجية امل�شار �إليه ب�إحلاق جدول درجات ورواتب �أع�ضاء ال�سلكني به على نحو
يتم فيه �إعادة تقييم تلك الوظائف مبا يعادل الدرجة (�أ) .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2012/ 72 /1/3/م) بتاريخ2012/1/11م.
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()2
بتاريخ 2012/1/14م
هيئات  -هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -قانون املناق�صات  -عدم
خ�ضوع الهيئة لهذا القانون  -مدى �إمكانية ا�ستمرار جمل�س املناق�صات يف
�إعطاء الأوامر املتعلقة مب�شاريع الهيئة .
ا�ستثنـى امل�شـرع مبوجـب �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011/119هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل
وت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق
العامـة وغريهـا من امل�شروعـات الأ�سا�سيـة من قانـون املناق�صـات – ناط
امل�شرع مبجلـ�س �إدارة الهيئـة االخت�صـا�ص ب�إقـرار لوائـح املناق�صـات التـي
تطبقهـا الهيئة وال�شركات امل�شار �إليها وبرئي�س جمل�س الإدارة االخت�صا�ص
ب�إ�صدار تلك اللوائح  -ا�ستمرار تطبيق القوانني والنظم املعمول بها فيما ال
يتعار�ض مع �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ومنها قانون املناق�صات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2008/36م�ؤدى ذلك  -اخت�صا�ص جمل�س
املناق�صات يف �إعطاء الأوامر املتعلقة مب�شاريع الهيئة وذلك �إىل �أن ت�صدر
لوائح املناق�صات اخلا�صة بالهيئة  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ......بتاريخ  ........املوافق  ........ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي حول �إمكانية ا�ستمرار جمل�س املناق�صات يف �إعطاء الأوامر
للم�شاريع التي مت العمل فيها قبل �إن�شاء الهيئة  ،ومت �إ�سنادها من خالل جمل�س
املناق�صات .
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نفيد ب�أن املادة التا�سعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها تن�ص على �أنه " ت�ستثنى من
اخل�ضوع لقانون املناق�صات هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وال�شركات
التـي متلكهـا احلكومـة بالكامـل  ،وت�ؤ�سـ�س يف املنطقـة لغـر�ض تنفيذ �أو �إدارة
م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها " .
كما تن�ص املادة الثالثة ع�شرة من ذات املر�سوم على �أنه " ي�صدر رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ هذا املر�سوم والنظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تطبق على الهيئة القوانني
والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق " .
وتن�ص املادة ( )5من نظام الهيئة املرفق باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه على
�أن تكون  " :للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة وب�صفة
خا�صة الآتي :
………………………......
�	- 9إقرار لوائح املناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات التي ت�ؤ�س�سها
وال�شركات امل�شار �إليها يف املادة التا�سعة من مر�سوم الإ�صدار للتعاقــد
علــى التوريــد �أو املقاولــة �أو �شـراء �أو ا�ستئجــار العقــارات الالزمـة
لتنفيـــذ م�شـروعـــات اخلدمـــات واملرافـــق العامــة وغريهـــا مــــن
امل�شروعات الأ�سا�سية يف املنطقة  ،وذلك باال�ستثناء من �أحكام قانون
املناق�صات…………………. " .........
وحيث �إن مفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع  ،و�إنْ كان قد قرر ا�ستثناء الهيئة
وال�شركـات التي متلكهــا احلكومة بالكامل وت�ؤ�س�س يف املنطقــة لغر�ض تنفيـذ
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�أو �إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية
من قانون املناق�صات  ،و�أ�سند االخت�صا�ص ب�إقرار لوائح املناق�صات التي تطبقها
الهيئة وال�شركات امل�شار �إليها ملجل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم  ،وناط برئي�س جمل�س �إدارة الهيئة االخت�صا�ص ب�إ�صدار تلك اللوائح � -إال
�أنه قد و�ضع حكما انتقاليا مبوجب ن�ص املادة الثالثة ع�شرة من املر�سوم امل�شار �إليه
يق�ضي با�ستمرار تطبيق القوانني والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام
املر�سوم املنوه به  ،ومنها بال �شك قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2008/36وذلك �إىل �أن ت�صدر لوائح املناق�صات اخلا�صة بالهيئة تنفيذا لهذا
املر�سوم .
وبناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت �أن لوائح املناق�صات اخلا�صة بالهيئة
وال�شركات امل�شار �إليها يف املادة التا�سعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119
امل�شار �إليه مل ت�صدر حتى الآن  ،ف�إنه  -ويف �ضوء ما �سلف  -يجب تطبيق �أحكام
قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/36فيما ال يعار�ض �أحكام
املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2011/119على كافة تعاقدات الهيئة التي تزمع �إبرامهــا
�أو تلك التي ال تزال قيد التنفيذ  ،وذلك عمال بن�ص املادة الثالثة ع�شرة منه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل اخت�صا�ص جمل�س املناق�صات يف �إعطاء الأوامر
املتعلقة مب�شاريع الهيئة التي التزال قيد التنفيذ حلني العمل بلوائح املناق�صات
اخلا�صة بالهيئة حال �صدورها .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/87/16/45/م) بتاريخ 2012/1/14م
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()3
بتاريخ 2012/1/17م
 - 1موظـف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم 80/8
والئحته التنفيذية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 84/52تكليف  -حظر
اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة  -ا�ستثناء  -جواز تكليف
املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  -ا�ستحقاق
املوظف املكلف للمكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا .
و�ضع امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم � 80/8أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة يحظر مبوجبه على
املوظـف اجلمـع بني وظيفتـني باجلهـاز الإداري للدولـة  -ا�ستثنـاء من ذلك
�أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته
الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته وب�صفة م�ؤقتة ولقاء مقابل
و�أن تتوافر �شروط معينة بينتها املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 84/52م�ؤدى ذلك � -أحقية
املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول
على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى توافرت �شروطها  -تطبيق .

 - 2موظف  -تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة له .
تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها بانق�ضاء
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خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك مبوجب �أحكام القانون
املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 98/47يبد�أ �سريان التقادم من الوقت
الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء  ،وتبد�أ مدة �سقوط احلق يف املطالبة
بالدين من تاريخ وجوب �أدائه � -سريان �أحكام التقادم على املكاف�أة امل�ستحقة
للموظـف نظيـر تكليفـه القيـام ب�أعبـاء وظيفـة �أخرى بالإ�ضافـة �إىل وظيفتـه
الأ�صلية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ...........امل�ؤرخ .........املوافق ..........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين عن مدى �أحقية الفا�ضل............... /
يف طلبه �صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل تكليفه بالقيام ب�أعمال مدير
دائرة ..........مبكتب  .........مبحافظة  ...........بالإ�ضافة �إىل عمله
الأ�صلي خالل الفرتة من.........حتى........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
قد �أ�صدرت القرارين رقمي  99/15بتاريخ .........و  2004/29بتاريخ........
بتكليف الفا�ضل ......... /نائب رئي�س مكتب  ...........بالإ�ضافة �إىل عمله
الأ�صلي خالل الفرتة من  ........وحتى ...............
وتذكرون �أن املوظف املذكور تقدم بتاريخ...............بطلب ل�صرف
املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة عن فرتة تكليفه امل�شار �إليها �إعماال لن�ص املادة ( )85من
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم .84/52
وعليه تطلبون الر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  80/8والـذي ي�سـري  ،والئحتـه التنفيذيـة على احلالة املعرو�ضـة ،
كانت تن�ص على �أنه " يحظر على املوظفني :
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أ�  -اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة � ،إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفة �أخرى
تختلف طبيعتها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية  ،وذلك طبقا للقواعد التي
حتددها الالئحة. "..............
وتن�ص املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه " يف تطبيق �أحكام املادة ()63
من القانون ي�شرتط لتكليف املوظف للقيام ب�أعباء وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة توافر ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة .
� - 2أن تختلف طبيعة �أعباء الوظيفة املكلف بها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية .
ج .................... -
د ...................... -
هـ � -أن يتم حتديد املكاف�أة التي يتقا�ضاها املوظف وفقا ملا يلي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة �شهرية
مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يجاوز ()%50
من راتبه الأ�سا�سي.
.".............. - 2
وتن�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه "  ....تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني
قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها
بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها ".
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وتن�ص املادة ( )45من ذات القانون على " �سريان التقادم وانقطاعه :
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد �أرقام ( )44و( )47و ( )48من هذا القانون ال
يبد أ� �سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء.
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه.
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد أ� تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة
التقادم الأوىل".
ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع قد �أجاز تكليف املوظف بالقيام ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  ،على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة
اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتـة لقـاء مقابـل حددتـه الفقـرة (هـ )1/مـن املـادة
( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها بالن�سبة للأعمال التي
تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف يف هذه احلالة مكاف�أة
�شهرية مقطوعة تلتزم بها اجلهة الإدارية املكلف لها املوظف  ،وذلك مبا ال يجاوز
 %50من الراتب الأ�سا�سي  ,مما يعني �أحقية املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى
توافرت �شروطها .
وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أن املادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه
قد حددت مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها  ،و�أن
�سريان التقادم وفقا لن�ص املادة ( )45من ذات القانون يبد أ� من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  ،على �أن تبد أ� مدة �سقوط احلق يف املطالبة بالدين من
تاريخ وجوب �أدائه .
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وملا كان الثابت من الأوراق �أن وزارة � ......أ�صدرت قرارين بتكليف
املوظف املذكور بالقيام ب�أعمال مدير دائرة  .............مبكتب ...........
مبحافظة  ......خالل الفرتة من  .........وحتى ...............بالإ�ضافة
�إىل وظيفته الأ�صلية  ، ....................................ومل يطالب
املوظف املذكور ب�صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل هذا التكليف �إال
بتاريخ ...............وبعد انق�ضاء ما يزيد على �سبع �سنوات من تاريخ انتهاء
التكليف  ،ومن ثم يكون حقه يف املطالبة ب�صرف املكاف�أة امل�شار �إليها قد �سقط
بالتقادم مبرور ما يزيد على خم�س �سنوات من تاريخ اال�ستحقاق .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �سقوط حق املوظف ............يف املطالبة ب�صرف
املكاف�أة ال�شهرية املن�صو�ص عليها قانونا بالتقادم على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و 2012/104 / 1 / 15 /م) بتاريخ 2012/1/17م
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()4
بتاريخ 2012/1/18
 - 1بنك الإ�سكان العماين � -أهدافه وطبيعة �أمواله واحلماية القانونية املقررة
لها  -تعترب �أموال البنك �أمواال عامة يف تطبيق قانون اجلزاء العماين -
تتمتع الديون واملبالغ امل�ستحقة للبنك بحقوق االمتياز .
ناط امل�شرع ببنك الإ�سكان العماين دعم حركة الإ�سكان والتعمري بال�سلطنة
وتقدمي القرو�ض للمواطنني لتمكينهم من �إقامة م�ساكن خا�صة بهم �أو �شرائها
�أو ا�ستكمالها �أو التو�ســع فيها �أو �صيانتها  -تعتبـر �أمـوال البنـك �أمـواال عامة
فـي تطبيق �أحكــام قانـون اجلزاء العمانــي وغريه مــن القوانيــن واملرا�سيـم
ال�سلطانية  -كما تعترب الديون واملبالغ امل�ستحقة للبنك حقوقا ممتازة
ت�ستوفى من جميع الأموال اململوكة للمدينني بها وكفالئهم من منقوالت
وعقارات حتت �أية يد كانت وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو
كانت ممتازة �أو م�ضمونة برهن � ،أيا كان تاريخ قيده  ،با�ستثناء امل�صروفات
الق�ضائية  -تطبيق .

 - 2موظف  -حتويل راتبه وبدالته وا�ستحقاقاته املالية و�ضوابط احلجز عليها
�أو التنازل عنها  -بنك الإ�سكان العماين  -االتفاق املربم بني املوظف والبنك
هو ال�شريعة احلاكمة للعالقة بينهما .
�أ�سبغ امل�شرع حماية خا�صة على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات املوظفني ،
فحـظر احلجز �أو التنــازل عنهـا �إال للوفـاء بنفقـة �شرعيـة �أو بديـن ثابـت
للحكومة  -يكون احلجز يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق  -عند
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التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة  -هذه احلماية تكون على كامل الراتب
وامل�ستحقات قبل �صرفها للموظف  -م�ؤدى ذلك � -أن يكون احلجز �أو التنازل
قد وقع على تلك املبالغ وهي يف حوزة اجلهة التي يتبعها املوظف وحتت يدها
وقبل �أن يقب�ضها املوظف � -إذا �صرفت للموظف انح�سرت احلماية عنها ومل
يعد لها �صفة الراتب بل ت�صبح مبجرد �صرفها من �أموال املوظف اخلا�صة
التي ال تتناولها احلماية ويكون لدائنيه التنفيذ عليها مهما كانت �أ�سباب
ديونهم و�أيا كان الدائن  -االتفاق الذي يعقد بني املوظف وبنك الإ�سكان
العماين هو اتفاق يتعلق بطرفيه و�إليهما تن�صرف �أحكامه وما يرتبه من
حقوق والتزامات  -تعهد املوظف بتحويل م�ستحقاته �إىل ح�سابه اجلاري
بالبنك وعدم طلب وقف حتويل تلك امل�ستحقات �إال مبوافقة البنك  -م�ؤدى
ذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقم  .....:بتاريخ
 .........املوافق  ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
جواز حتويل باقي راتب الفا�ضل � ......... /إىل بنك  .........بعد ا�ستقطاع
قيمة الق�سط امل�ستحق عليه �شهريا لبنك . .................
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
يعمل بوظيفة  ، ...........و�أنه قد ح�صل على قر�ض من بنك ...............
بقيمة ( ، ......... )............على �أن يقوم ب�سداد هذا القر�ض على �أق�ساط
�شهرية مبقدار( ...... ).....رياال عمانيا لكل ق�سط .
وتذكرون �أن املعرو�ضة حالته تقدم بتاريخ  ............بطلب �إىل........
لتحويل املتبقي من راتبه بعد ا�ستقطاع قيمة ق�سط القر�ض امل�ستحق عليه لبنك
الإ�سكان العماين �إىل  - .........نتيجة ملا يعانيه من ا�ستقطاعات يف حال رغبته
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يف �إجراء حتويالت من بنك � ..............إىل �أي بنك �آخر  ،ولعدم وجود
فرع لبنك  ...............يف كافة املحافظات بال�سلطنة � -إال �أن جهة الإدارة
ردت عليه بالرف�ض ما مل يقدم ما يفيد براءة ذمته من بنك . .............
ويف �ضوء ما تقدم ف�إن معاليكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من نظام بنك الإ�سكان العماين ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/36تن�ص على �أن  " :بنك الإ�سكان العماين �شركة
م�ساهمة عمانية مقفلة (�ش.م.ع.م )  ،تتحدد �أغرا�ضه الأ�سا�سية يف دعم حركة
الإ�سكان والتعمري مبا ي�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية ب�سلطنة عمان ،
ويكون له على الأخ�ص :
أ�  -تقدمي القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية للأفراد يف �سلطنة عمان لإقامة
امل�ساكن اخلا�صة � ،أو �شرائها �أو ا�ستكمالها � ،أو التو�سع فيها � ،أو �صيانتها ،
�أو �شراء الأرا�ضي بغر�ض بناء امل�ساكن اخلا�صة عليها  ،وذلك على النحو
الذي يحدده النظام الأ�سا�سي للبنك .
."............................................................
وتن�ص املادة ( )12من ذات النظام على �أن :
" أ�  -تعترب �أموال البنك �أمواال عامة يف تطبيق �أحكام قانون اجلزاء العماين ،
وغريه من القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
ب  -تعترب الديون واملبالغ امل�ستحقة للبنك حقوقا ممتازة ت�ستوفى من جميع
الأموال اململوكة للمدينني بها وكفالئهم من منقوالت وعقارات حتت �أية
يد كانت  ،وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة
�أو م�ضمونة برهن � -أيا كان تاريخ قيده  -عدا امل�صروفات الق�ضائية.
ج ." ...................................... -
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كما تن�ص املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم 94/115بتحديد حاالت
التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفني على �أنه  " :ال يجوز التنازل �أو احلجز
على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات موظفي اجلهاز الإداري للدولة وغريهم ممن
تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية �أو قواعد خا�صة � ،إال للوفاء
بنفقة �شرعية �أو بدين ثابت للحكومة  ،وذلك يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو
اال�ستحقاق  ،وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة " .
وحيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع ناط ببنك الإ�سكان
العمانـي دعـم حركـة الإ�سكـان والتعميـر بال�سلطنـة وتقديـم القـرو�ض للمواطنيـن
لتمكينهم من �إقامة م�ساكن خا�صة بهم �أو �شرائها �أو ا�ستكمالها �أو التو�سع فيها
�أو �صيانتها  ،واعترب �أموال البنك �أمواال عامة يف تطبيق �أحكام قانون اجلزاء
العماين وغريه من القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،كما اعترب الديون واملبالغ
امل�ستحقة له حقوقا ممتازة ت�ستوفى من جميع الأموال اململوكة للمدينني بها
وكفالئهم من منقوالت وعقارات حتت �أية يد كانت وبالأولوية على ما عداها من
الديون الأخرى ولو كانت ممتازة �أو م�ضمونة برهن � -أيا كان تاريخ قيده  -عدا
امل�صروفات الق�ضائية .
كما �أن امل�شرع قد �أ�سبغ حماية خا�صة على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات
املوظفني  ،فحظر احلجز والتنازل عنها �إال للوفاء بنفقة �شرعية �أو بدين ثابت
للحكومة  ،وذلك يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق  ،وعند التزاحم
تكون الأولوية لدين النفقة � ،إال �أن هذه احلماية �إمنا تكون على كامل الراتب
وامل�ستحقات قبل �صرفها للموظف  ،مبعنى �أن يكون احلجز �أو التنازل قد وقع
على تلك املبالغ  ،وهي يف حوزة اجلهة التي يتبعها املوظف  ،وحتت يدها  ،وقبل
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�أن يقب�ضها املوظف  ،ف�إذا �صرفت للموظف انح�سرت احلماية عنها  ،ومل يعد لها
�صفة الراتب  ،بل ت�صبح  -مبجرد �صرفها  -من �أموال املوظف اخلا�صة التي ال
تتناولها احلماية  ،ومن ثم يكون لدائنيه التنفيذ عليها مهما كانت �أ�سباب ديونهم ،
و�أيا كان الدائن .
وحيث �إن االتفاق الذي يعقد بني املوظف والبنك ويتعهد مبقت�ضاه املوظف
بتحويل م�ستحقاته �إىل ح�سابه اجلاري بالبنك هو اتفاق يتعلق بطرفيه و�إليهما
تن�صرف �أحكامه وما يرتبه من حقوق والتزامات؛ لذلك كان من اجلائز �أن
يت�ضمن هذا االتفاق تعهدا من املوظف بعدم طلب وقف حتويل تلك امل�ستحقات
�إال مبوافقة البنك  ،وم�ؤدى ذلك �أن اجلهة التي يعمل بها املوظف تكون مبن�أى
عن هذا االتفاق وال �ش�أن لها به باعتبارها لي�ست طرفا فيه وال يجوز �إلزامها تبعا
لذلك ب�أي حكم من �أحكامه  ،غري �أنه �إذا طلب املوظف من جهة عمله حتويل
م�ستحقاته على ح�سابه اجلاري يف البنك وتعهد بعدم �إلغاء هذا التحويل �إال
مبوافقة البنك ف�إنه يلتزم يف هذه احلالة بطلبه وتعهده بحيث ال يكون له طلب
�إلغاء �أيهما �إال مبوافقة البنك  ،ويكون للجهة التي يعمل بها االمتناع عن �إجابته
�إىل طلبه يف هذا ال�ش�أن ما مل يقدم موافقة البنك على ذلك  ،كما يكون للبنك �أن
يخطر جهة عمل املوظف ب�صورة من االتفاق املعقود بني البنك واملوظف  ،و�أن
يطلب من تلك اجلهة �أخذ التعهد الالزم على املوظف بعدم طلب �إيقاف �أو �إلغاء
حتويل م�ستحقاته �إىل ح�سابه اجلاري يف البنك �إال مبوافقته  ،و�أن يطلب من
املوظف موافاته ب�شهادة من جهة عمله تفيد ب�أنه قدم هذا التعهد  ،ويكون لهذه
اجلهـة عندئــذ عدم اال�ستجابة �إىل �أي طلب يتقدم به املوظف لإيقــاف التحويــل
�أو �إلغائه �إال �إذا قدم املوظف ما يفيد موافقة البنك على ذلك  ،وباعتبار �أنه و�إن
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كانت جهة العمل لي�ست طرفا يف االتفاق  ،غري �أنه ملا كان �أحد طرفيه يتبعها
ف�إنه يهمها �أن ي�سلك يف ت�صرفاته م�سلكا يتفق وكرامة الوظيفة التي ت�أبى �إال �أن
ينفذ املوظف اتفاقاته والتزاماته وتعهداته بح�سن نية  ،وال ي�أتي ما من �ش�أنه �أن
يخل بحقوق الطرف الآخر يف االتفاق .
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �أن طلب املوظف حتويل م�ستحقاته �إىل البنك
وتعهده بعدم وقف هذا التحويل �أو �إلغائه �إال مبوافقة البنك لي�س من �ش�أنه الإخالل
�أو م�صادرة �أي حق يف جواز احلجز على تلك امل�ستحقات قبل حتويلها �إىل احل�ساب
اجلاري يف البنك وفاء لدين نفقة �أو لدين ثابت للحكومة ويف حدود الربع بحيث
يقت�صر التحويل �إىل البنك على ما تبقى من تلك امل�ستحقات بعد تنفيذ احلجز .
وحيث �إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته
ح�صل على قر�ض من بنك  ........مقداره ( .... )......ريال عماين  ،وتقدم
بتاريخ  ...........بطلب �إىل  - ........جهة عمله  -لتحويل كامل راتبه
وم�ستحقاته على ح�ساب التوفري رقم ( ).......ببنك  ، ..........مع اال�ستمرار
يف هذا التحويل ب�صورة �شهرية ومنتظمة ما مل يرد من بنك ..................
ما يفيد خالف ذلك  ،وتعهد يف الطلب امل�شار �إليه ب�أنه لن يقوم بتغيري ح�سابه
على �أي بنك �آخر �إال ب�شهادة ر�سمية من بنك  ، ...............وتقدم بتاريخ
 ...........بطلب �إىل  ...........لتحويل باقي راتبه بعد ا�ستقطاع قيمة
القر�ض امل�ستحق عليه لبنك � ............إىل بنك  ، ..........ف�أفاده ب�أنه
يتعذر حتويل الراتب �إىل بنك �آخر دون �إح�ضار ما يفيد براءة الذمة من بنك
� ، ................أو ما يفيد موافقة البنك على حتويل باقي الراتب .
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وحيث �إنه متى كان ما تقدم ف�إنه �إذا ما وافق بنك .............على حتويل
املتبقي من راتب املعرو�ضة حالته � -إىل بنك  - ........بعد ا�ستقطاع قيمة القر�ض
امل�ستحق عليه  ،فال يجوز لوزارة  .......االمتناع عن حتويل املتبقي من راتبه
�إىل بنك  .........بحجة �أن قيمة ق�سط القر�ض يجاوز ربع راتبه  ،بح�سبان �أن
الثابت من الأوراق �أنه يتم حتويل راتب املعرو�ضة حالته كامال على ح�ساب توفري
با�سمه لدى بنك  ...............ولي�س �إىل بنك  ............مبا�شرة  ،ومن
ثم ف�إن حتويل الراتب كامال �أو قيمة ق�سط القر�ض ال يعد تنازال عما يجاوز ربع
الراتب طاملا �أنه يتم على ح�ساب املوظف � ،إذ مبجرد هذا التحويل يفقد الراتب
احلماية املقررة له قانونا من حظر التنازل �أو احلجز على �أكرث من ربع الراتب ،
الأمر الذي يغدو معه امتناع وزارة ال�صحة عن حتويل باقي راتب املعرو�ضة حالته
�إىل بنك � .........إذا ما ح�صل على موافقة بنك  ...............على ذلك غري
قائم على �سبب يربره من الواقع �أو القانون .
لــذلك انتهــى الــر�أي �إلــى عــدم جــواز حتويـــل املتبقـــي من راتـــب
الفا�ضل ................/بعد ا�ستقطاع قيمة القر�ض امل�ستحق لبنك
� ..............إىل بنك  ، .........ما مل يقدم موافقة بنك ، ............
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/116/1/7/م) بتاريخ 2012/1/18م
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()5
بتاريخ 2012/1/23م
قرار �إداري  -نطاق �سريانه  -مبد�أ عدم رجعية القرارات الإدارية .
امل�ستقر عليه �أن القرارات الإدارية تعترب نافذة من تاريخ �صدورها  ،وت�سري
يف مواجهة الأفراد من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية  -وال ت�سري تلك
القرارات ب�أثر رجعي �سواء كانت قرارات فردية �أو قرارات تنظيمية � -أ�سا�س
ذلك  -مبد�أ عدم رجعية القرارات الإدارية  -م�ؤدى ذلك � -أن القرار الإداري
يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي
متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال
ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية ال�سابقة عليه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم .......بتاريخ  .........املوافق .........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية موظفي  ...........يف
التعوي�ض عن �ساعات العمل الزائدة والفارق عن �أيام الإجازات االعتيادية خالل
الفرتة من �سريان العمل بالالئحة الإدارية مل�ؤ�س�سة ....................وحتى
تعديل بع�ض �أحكامها .
وتخل�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمــا يبني مــن الأوراق  -فــي �أن جملــ�س
�إدارة ..........مبوجب الالئحة الإدارية مل�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر
والإعالن ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9قد حدد �ساعات العمل بامل�ؤ�س�سة بواقع
ثمان و�أربعني �ساعة  ،و الإجازة
(� )40أربعني �ساعة يف الأ�سبوع وبحد �أق�صى (ٍ )48
االعتيادية بواقع (� )40أربعني يوما ل�شاغلي الدرجات ( أ�  ،ب  ،ج  ،د) و (� )36ستة
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وثالثني يوما ل�شاغلي الدرجات الأوىل حتى ال�ساد�سة  ،و(� )24أربعة وع�شرين
يوما ل�شاغلي الدرجات ال�سابعة حتى الثانية ع�شرة  ،وذلك باملخالفة ملا كان
معموال به يف امل�ؤ�س�سة يف ظل تطبيقها لأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية وحتى �صدور الالئحة الإدارية للم�ؤ�س�سة التي نظمت ال�ش�ؤون الوظيفية
ملوظفي امل�ؤ�س�سة .
وتذكرون �أن موظفي امل�ؤ�س�سة امل�شار �إليها تقدموا بطلب معاملتهم وفقا
لأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية فيما يتعلق ب�ساعات العمل و�أيام
الإجازة االعتيادية ح�سبما كان معموال به قبل �صدور الالئحة الإدارية امل�شار �إليها.
و�أنه مت ت�شكيـل جلنـة ب�أوامـر �ساميـة مـن جـاللة ال�سلطـان قابـو�س بن �سعيـد
املعظم  -حفظه الله ورعاه  -لدرا�سة تلك الطلبات  ،وانتهت �إىل تعديل الالئحة
الإدارية للم�ؤ�س�سـة املذكـورة  ،وبنـاء عليه �أ�صـدر جملـ�س �إدارة امل�ؤ�س�سـة قـرارا
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الإدارية امل�شار �إليها  ،مت�ضمنا تعديل �ساعات العمل
خم�سا وثالثني �ساعة يف الأ�سبوع وبحد �أق�صى (� )40أربعني �ساعة ،
لتكون (ً )35
والإجازة االعتيادية لتكون ( )48ثمانية و�أربعني يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات
من (�أ) حتى اخلام�سة  ،و( )38ثمانية وثالثني يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من
ال�ساد�سة حتى العا�شرة  ،و( )28ثمانية وع�شرين يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات
احلادية ع�شرة فما دون .
وتذكرون �أنه يف �ضوء التعديالت امل�شار �إليها  ،تقدم عدد من موظفي امل�ؤ�س�سة
بطلب تعوي�ضهم عن �ساعات العمل الزائدة والفارق عن �أيام الإجازة االعتيادية
خالل الفرتة من �سريان العمل بالالئحة الإدارية امل�شار �إليها وحتى تعديلها ،
و�أنه بدرا�سة امل�ؤ�س�سة لتلك الطلبات انتهت �إىل �أن ال�ساعات التي مت العمل خاللها
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من قبل موظفي امل�ؤ�س�سة مبوجب الالئحة الإدارية للم�ؤ�س�سة قبل تعديلها هي
�ساعات عمل ر�سمية  ،وال ميكن اعتبارها �ساعات �إ�ضافية  ،و�أنه بعر�ض املو�ضوع
على جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ارت�أى عر�ضه على وزارة ال�ش�ؤون القانونية للإفادة
بالر�أي القانوين ب�ش�أنه .
و�إذ تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )59من الالئحة الإدارية مل�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة
والن�شر والإعالن ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9ن�صت قبل تعديلها على �أنه  " :حتدد
�ساعات العمل على �أ�سا�س (� )40أربعني �ساعة يف الأ�سبوع  ،وللمجل�س �أن يرفع
عدد �ساعات العمل �إىل ما ال يجاوز ( )48ثمان و�أربعني �ساعة يف الأ�سبوع كما
يجوز له تعديل �أوقات الدوام الر�سمي ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل .
ويحدد املجل�س بداية ونهاية الدوام الر�سمي يف كل يوم  ،وعدد �أيام العمل
يف الأ�سبوع".
و تن�ص املادة ( )61من ذات الالئحة قبل تعديلها على �أنه  " :ي�ستحق املوظف
�إجازة اعتيادية �سنويا براتب �إجمايل على النحو الآتي :
أ�  40 -يوما ل�شاغلي الدرجات �أ  ،ب  ،ج  ،د .
ب  36 -يوما ل�شاغلي الدرجات الأوىل حتى ال�ساد�سة .
ج  24 -يوما ل�شاغلي الدرجات ال�سابعة حتى الثانية ع�شرة".
كمـا تنـ�ص املـادة ( )59مـن ذات الالئحـة واملعدلـة مبوجـب القــرار رقــم
 2011/25على �أنه  " :حتدد �ساعات العمل على �أ�سا�س ( )35خم�س وثالثني �ساعة
يف الأ�سبوع  ،وللمجل�س �أن يرفع عدد �ساعات العمل �إىل ما ال يجاوز (� )40أربعني
�ساعة يف الأ�سبوع  ،كما يجوز له تعديل �أوقات الدوام الر�سمي ح�سبما تقت�ضيه
م�صلحة العمل" .
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وتن�ص املادة ( )61من ذات الالئحة واملعدلة مبوجب القرار رقم  2011/25على
�أنه  " :ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية �سنويا براتب �إجمايل على النحو الآتي :
( )48ثمانية و�أربعني يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من (�أ) حتى اخلام�سة .
( )38ثمانية وثالثني يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من ال�ساد�سة حتى
العا�شرة .
( )28ثمانية وع�شرين يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات احلادية ع�شرة فما
دون " .
وحيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن �ساعات العمل بامل�ؤ�س�سة قد
ثمان و�أربعني
حددت بواقع (� )40أربعني �ساعة يف الأ�سبوع وبحد �أق�صى (ٍ )48
�ساعة �إال �أنه وفقا للتعديالت التي طر�أت على الالئحة الإدارية مت خف�ضها لتكون
( )35خم�ســا وثالثني �ساعـــة يف الأ�سبــوع وبحـــد �أق�صى (� )40أربعــني �ساعـــة
يف الأ�سبوع .
كما �أن الإجازة االعتيادية املمنوحة ملوظفي امل�ؤ�س�سة قد حددت بواقع ()40
�أربعني يوما ل�شاغلي الدرجات ( أ�  ،ب  ،ج  ،د) و (� )36ستة وثالثني يوما ل�شاغلي
الدرجات الأوىل حتى ال�ساد�سة  ،و(� )24أربعة وع�شرين يوما ل�شاغلي الدرجات
ال�سابعـة حتـى الثانيـة ع�شـرة  ،وتـم تعديلهـا لتكـون ( )48ثمانيـة و�أربعـني يومـا
ل�شاغلي وظائف الدرجات من (�أ) حتى اخلام�سة  ،و( )38ثمانية وثالثني يوما
ل�شاغلي وظائف الدرجات من ال�ساد�سة حتى العا�شرة  ،و( )28ثمانية وع�شرين
يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات احلادية ع�شر فما دون .
وحيـث �إن امل�ستقـر عليــه �أن القــرارات الإداريـــة تعتبـر نافــذة مـــن
تاريــخ �صدورها  ،وت�سري يف مواجهة الأفراد من تاريخ ن�شرها  ،فال ت�سري
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ب�أثر رجعي �سواء كانت قرارات فردية �أو قرارات تنظيمية  ،ا�ستنادا �إىل مبد أ�
عدم رجعية القرارات الإدارية .
وال ميكن تطبيق القرار الإداري على الأعمال والوقائع القانونية التي متت
قبل نفاذه  ،فالقرار الإداري يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع
واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه � ،أي يف الفرتة من تاريخ العمل به
حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية ال�سابقة
عليه  ،وذلك ا�ستنادا �إىل �ضرورة احرتام احلقوق املكت�سبة وا�ستقرار املعامالت .
وملا كان القرار رقم  2011/25بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الإدارية مل�ؤ�س�سة
عمان لل�صحافة والن�شر والإعالن قد ن�ص يف املادة ( )3منه على �أن " :ين�شر هذا
القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره"  ،وقد مت
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2011/10/8م  ،ف�إن م�ؤدى ذلك حتديد املجال
الزمني  ،للقواعد والأحكام التي ت�ضمنها � ،إذ من املقرر �أن القاعدة القانونية هي
تكليـف ب�أمـر �أو �سلـوك معـني  ،و�أنهـا ترتـب حقوقـا والتزامـات علـى املخاطبني
ب�أحكامها  ،وهو ما يقت�ضي �أن يكون هناك حتديد وا�ضح للعمل بها حتى يكون
املخاطبون ب�أحكامها على بينة من �أمرهم يف احرتام ما �أتت به من �أمر �أو نهي ،
ويكونوا على دراية مبا رتبته من حقوق والتزامات .
وبتطبيق ما تقدم  -وكان الثابت من الأوراق � -أن الالئحة الإدارية للم�ؤ�س�سة
املذكورة ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9حددت �ساعات العمل بواقع (� )40أربعني
ثمـان و�أربعـني �ساعـة والإجـازة االعتياديـة امل�ستحقــة
�ساعـة وبحـد �أق�صـى (ٍ )48
ملوظفـي امل�ؤ�سـ�سة بواقـع (� )40أربعـني يومـا ل�شاغلي الدرجـات ( أ�  ،ب  ،ج  ،د)
و (� )36ستة وثالثني يوما ل�شاغلي الدرجات الأوىل حتى ال�ساد�سة  ،و(� )24أربعة
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وع�شرين يوما ل�شاغلي الدرجات ال�سابعة حتى الثانية ع�شرة  ،ومن ثم ف�إنها
ت�سري على موظفي امل�ؤ�س�سة اعتبارا من 2010/7/4م اليوم التايل لتاريخ ن�شر
القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،وحتى تعديل الالئحة مبوجب القرار رقم 2011/25
والذي ت�ضمن تعديل �ساعات العمل لتكون ( )35خم�سا وثالثني �ساعة يف الأ�سبوع
وبحد �أق�صى (� )40أربعني �ساعة  ،والإجازة االعتيادية لتكون ( )48ثمانية و�أربعني
يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات من (�أ) حتى اخلام�سة  ،و( )38ثمانية وثالثني يوما
ل�شاغلي وظائف الدرجات من ال�ساد�سة حتى العا�شرة  ،و( )28ثمانية وع�شرين
يوما ل�شاغلي وظائف الدرجات احلادية ع�شرة فما دون  ،ومن ثم ف�إن هذا القرار
ي�سري على موظفي امل�ؤ�س�سة ب�أثر فوري ومبا�شر اعتبارا من تاريــخ 2011/10/9م
وهو اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية � ،أما الفرتة ال�سابقة على هذا
التاريخ ( وهي املدة من 2010/7/4م وحتى 2011/10/8م) فت�سري ب�ش�أنهـــا �أحكــام
القــرار رقم  ، 2010/9والقـــول بغيــر ذلك يعنــي تطبيق القرار رقم  2011/25على
موظفي امل�ؤ�س�سة ب�أثر رجعي باملخالفة ل�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية موظفي  ...............يف التعوي�ض
عن �ساعات العمل الزائدة والفارق عن �أيام الإجازات االعتيادية خالل الفرتة من
�سريان العمل بالالئحة الإدارية وحتى تعديل بع�ض �أحكامها  ،وذلك على النحو
الوارد بالأ�سباب.

فتوى رقم (و �ش ق /م و 2012/139/ 7 / 15 /م) بتاريخ 2012/1/23م
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()6
بتاريخ 2012/1/23م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها يف �إبداء الر�أي القانوين.
امل�ستقر عليه يف �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية عدم جواز �إعادة النظر يف
ر�أي �سبق للوزارة �إبدا�ؤه �إال �إذا كان ثمة وقائع ا�ستجدت �أو ا�ستبانت لها فيما
بعد  ،ومل تكن حتت نظرها وقت �إبداء ر�أيها  -ي�شرتط لإعادة النظر �أن يكون
من �ش�أن الوقائع اجلديدة تغيري وجه الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة -
تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .......بتاريخ  ........املوافق ........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية بع�ض موظفي  .........يف زيادة
رواتبهم بواقع ( )%10عمال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/58القا�ضي بزيادة رواتب
موظفي اخلدمة املدنية من �شاغلي الدرجة الرابعة من احللقة الثانية ف�أقــل ،
وذلك �أ�ســوة بزمالئهم العاملني  ........الذين �صرفت لهم تلك الزيادة اعتبــارا
من. ...........
وردا على ذلك نفيد ب�أنه �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن �أبدت الر�أي القانوين
يف امل�س�ألة املعرو�ضة مبوجب فتواهـا رقم (و �ش ق/م و2000/1237/1/20/م ال�صادرة
بتاريخ 2000/8/28م )  ،ومن ثم ف�إنها تكون قد ا�ستنفدت واليتها يف هذا ال�ش�أن
نــزوال على ما ا�ستقـر عليه �إفتا�ؤها من عدم جواز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق لها
�إبدا�ؤه �إال �إذا كان ثمة وقائع ا�ستجدت �أو ا�ستبانت لها فيما بعد  ،ومل تكن حتت
نظرها عند �إبداء الر�أي  ،و�أن يكون من �ش�أن تلك الوقائع فيما لو عر�ضت عليها
تغييـر وجه الر�أي يف امل�س�ألة املعرو�ضة .
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وحيث �إن الثابت من كتاب معاليكم امل�شار �إليه �أنه  ،و�إن كانت ثمة وقائع
جديدة ذات �صلة باملو�ضوع املعرو�ض مل تكن حتت نظر الوزارة وقت �إ�صدار
فتواها امل�شار �إليها تتمثل يف �صرف الزيادة امل�شار �إليها نفاذا للمر�سوم ال�سلطاين
رقم  97/58للعاملني ..........اعتبارا من � ، ...........إال �أن تلك الوقائع لي�س
من �ش�أنها تغييـر وجه الر�أي القانوين الذي انتهت �إليه وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف
املو�ضوع بفتواها امل�شار �إليها من �أن املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/58القا�ضي بزيادة
رواتب موظفي اخلدمة املدنية من �شاغلي الدرجة الرابعة من احللقة الثانية ف�أقــل
ال ي�سري على موظفي  ، ............و�إمنا من مقت�ضى تلك الوقائع فقط النظـر
يف بحث م�س�ألة ا�ستـرداد ما �صرف للمذكورين باملخالفة لفتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية امل�شار �إليها باعتبارها مبالغ �صرفت لهم دون وجه حق .
لــذلك انتهى الر�أي �إىل تعذر �إعادة النظر فـي امل�س�ألة املعرو�ضة .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2012/140/7/15/م) بتاريخ 2012/1/23م
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()7
بتاريخ 2012/1/28م
�أموال عامة  -الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة  -عدم جواز احلجز عليها
�أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها �صفة املنفعة
العامة .
الأمـوال اململوكـة للدولـة ملكية عامة هي مـا يكـون خم�ص�صا منهـا للمنفعة
العامة  -يكون التخ�صي�ص للمنفعة العامة �أو زوال �صفة املنفعة العامة مبقت�ضى
قانون �أو مر�سوم �سلطاين �أو قرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية بناء
على اقرتاح الوزير املخت�ص � ،أو بالفعل  -غاير امل�شرع مبوجب �أحكام القانون
املايل يف املعاملة القانونية بني تلك الأموال وبني الأموال اململوكة للدولة ملكية
خا�صة من حيث الت�صرفات القانونية التي ميكن �أن تكون هذه الأموال حمال
لها  -عدم جواز احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو الت�صرف
فيها ب�أي نوع من الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها �صفة املنفعة العامة  -ا�ستثناء
مـن ذلك �أجـاز امل�شـرع الرتخيـ�ص باالنتفـاع بهـذه الأمـوال انتفاعـا خا�صـا
مبقابل  -تعد الت�صرفات التي تقع على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة
�سواء كانت هذه الت�صرفات بيعا �أو منحا و�إقرارا للغري مبلكية تلك الأموال
منعدمة ومن ثم فال �أثر لها من الناحية القانونية مهما طال الزمن  -تطبيق .
بالإ�شـارة �إلـى الكتـاب رقـم........املـ�ؤرخ........املوافــق ........ب�شـ�أن
طلب الإفادة بالر�أي حول قانونية �سندات التملك ملختلف اال�ستعماالت ال�صادرة
بعـد املر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2006/85للمن�ش�آت والأرا�ضـي الواقعـة �ضمـن حدود
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الر�سم التخطيطي املرافق للمر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه لغري احلاالت امل�ستحقة
التعوي�ض غري املدرجة يف قوائم احل�صر والتثمني املعد من قبل  .............عام
2007م  ،واملرفوعة لوزارة....................و�إىل جلنة ..................
بوزارة ، ....والتي على �ضوئها يتم تعوي�ض كافة احلاالت املت�أثرة �ضمن منطقة
امل�شروع وكذلك احلاالت بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/119
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق ومما �أفاد به املخت�صون
بهيئة ............يف االجتماع الذي عقد يف هذا اخل�صو�ص بوزارة ال�ش�ؤون
القانونية  -يف �أنـه بتاريخ 2006 /7/25م �صـدر املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2006/85
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ...........وبتاريخ 2011/ 10/ 26م �صدر
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/ 119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها وحتديد موقع وحدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بوالية الدقم
وفقا للمخطط املرفق به وهو ذات موقع م�شروع تطوير مدينة الدقم باملنطقة
الو�سطى املحدد يف املذكرة والر�سم التخطيطي املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2006/ 85امل�شار �إليه  ،وحتديد �أهداف الهيئة بالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع
املذكور و�إدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها  ،و�إزاء قيام الهيئة مبمار�سة
اخت�صا�صاتها املن�صـو�ص عليهــا يف نظامهــا مـن خـالل مراجعتهــا ملـف
الأرا�ضــي باملنطقـــة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم تبني لها قيام بع�ض اجلهات
احلكومية يف تاريخ الحق على العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006 /85امل�شار
�إليه ب�إجراء ت�صرفات قانونية علـى بعـ�ض قطـع الأرا�ضـي الواقـعة �ضمن خمطط
املنطقة ال�ستخدامـات جتاريـة �أو زراعية �أو �صناعية و�إ�صدار املخططات امل�ساحية
لبع�ض تلك القطع كاملخطط امل�ساحي ال�صادر بتاريخ  .........لقطعة الأر�ض
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رقم ( ).......الواقعة باملربع ( ).......لقرية ........بوالية  .....والبالغة
م�ساحتها  ........املخ�ص�صة لال�ستعمال الزراعي  ،واملخطط امل�ساحي ال�صادر
بتاريخ  .......لقطعة الأر�ض رقم ( ).......الواقعة باملربع  ......بقرية .....
بوالية  ......البالغة م�ساحتها .......املخ�ص�صة لال�ستعمال الزراعي  ،واملخطط
امل�ساحي ال�صادر بتاريخ  .....لقطعة الأر�ض رقم ( )......الواقعة باملربع
( ).....من مدينة ......ال�صناعية بوالية  .....والبالغة م�ساحتها ...........
املخ�ص�صة لال�ستعمال ال�صناعي  ،و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين.
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  98/47تن�ص على �أنه " :يق�صد  -يف تطبيق �أحكام هذا القانون  -بالعبارات
والكلمات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
.............................................................. - 1
 - 9الأموال العامة  :الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو خا�صة الثابتة منها
واملنقولة .
ويق�صـد بالأمــوال اململوكـة ملكية عامـة مـا يكـون خم�ص�صا منهـا للمنفعـة
العامة  ،ويكون التخ�صي�ص للمنفعة العامة �أو زوال �صفة املنفعة العامة مبقت�ضى
قانون �أو مر�سوم �سلطاين �أو قرار من الوزير  -بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص -
�أو بالفعل " .
وتن�ص املادة ( )18من ذات القانون  ،بعنوان " عدم جواز الت�صرف يف الأموال
اململوكة للدولة ملكية عامة  ،على �أن  " :الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ال
يجوز احلجز عليها �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها
�صفة املنفعة العامة  ،و�إمنا يجوز للوزير �أو من يفو�ضه الرتخي�ص يف االنتفاع بها
انتفاعا خا�صا وفقا للمقابل والقواعد وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار منه ".
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وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85بتقرير �صفة املنفعة
العامة مل�شروع تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى على �أن  " :يعترب م�شروع
تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى املحدد يف املذكرة والر�سم التخطيطي
الإجمايل املرافقني من م�شروعات املنفعة العامة ".
وتن�ص املادة الثانية من ذات املر�سوم على �أنه  " :للجهات املخت�صة اال�ستيالء
بطريق التنفيذ املبا�شر على املن�ش�آت والأرا�ضي الالزمة للم�شروع طبقا لأحكام
قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه ".
وتن�ص املادة الثالثة من ذات املر�سوم على �أن  " :ين�شر هذا املر�سوم يف
اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ".
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها على �أن " :تن�ش�أ هيئة ت�سمى " هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم " تتبع جمل�س الوزراء ".
وتن�ص املادة الرابعة من ذات املر�سوم على �أن  " :يكون موقع وحدود املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بوالية الدقم وفقا للمخطط املرفق" .
وتن�ص املادة ( )1من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا
النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئة  :هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
............................................................ - 2
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وتن�ص املادة ( )2من ذات النظام على �أن  " :تهدف الهيئة �إىل الإ�شراف على
تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم و�إدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها مبراعاة
نظام املنطقة وذلك للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة " .
وتن�ص املادة ( )3من ذات النظام على �أنه  ":يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق
�أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
.............................................................. - 1
 - 9تقريـر حـق االنتفاع علـى الأرا�ضـي اململوكـة للدولـة  -الكائنـة باملنطقـة
 الالزمة للم�شروعات ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فيه �أو �إقامة املباينل�سكنى العاملني فيها  ،وذلك وفقا للقوانني املعمول بها ومبراعاة حكم
البند ( )11من املادة ( )5من هذا النظام .
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة هي
مــا يكــون خم�ص�صــا منهــا للمنفعة العامــة  ،ويكـــون التخ�صيـــ�ص للمنفعــة
العامــة �أو زوال �صفة املنفعة العامة مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم �سلطاين �أو قرار من
الوزير  -بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص � -أو بالفعل  ،ويف �ضوء هذا التعريف
للأموال اململوكة للدولة ملكية عامة غاير امل�شرع يف املعاملة القانونية بني تلك
الأموال وبني الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�صة من حيث الت�صرفات القانونية
التي ميكن �أن تكون هذه الأموال حمال لها  ،حيث ق�ضت �أحكام القانون املايل
بعدم جواز احلجز على الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو الت�صرف فيها ب�أي
نوع من الت�صرفات �إال �إذا زالت عنها �صفة املنفعة العامة ومل ي�ستثن امل�شرع من
تلك الت�صرفات �سوى الرتخي�ص باالنتفاع بهذه الأموال انتفاعا خا�صا مبقابل .
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وبناء على ما تقدم  ،وملا كان الثابت �أنه بتاريخ 2006 / 7/ 25م �صدر املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2006 /85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير مدينة الدقم
باملنطقة الو�سطى مبينا حدود امل�شروع املذكور يف املذكرة والر�سم التخطيطي
الإجمايل املرفقني به  ،خموال اجلهات املخت�صة �سلطة اال�ستيالء بطريق التنفيذ
املبا�شر على املن�ش�آت والأرا�ضي الالزمة للم�شروع وفقا لأحكام قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة  ،ومن ثم ف�إنه مبوجب �أحكام هذا املر�سوم تكون جميع الأرا�ضي
امل�شار �إليها الواقعة داخل حدود امل�شروع مبا فيها الأرا�ضي املنزوع ملكيتها
للمنفعة العامة مملوكة للدولة ملكية عامة فال يجوز قانونا بالتايل احلجز عليها
�أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من الت�صرفات �سوى الرتخي�ص باالنتفاع بها على
نحو ما تقدم  ،و ملا كان البني من الأوراق �أن حدود م�شروع تطوير مدينة الدقم
باملنطقة الو�سطى (حمافظة الو�سطى حاليا) هي ذات حدود املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقـم التـي نـاط امل�شرع �إدارتهـا وتنميتهـا وتطويرهـا والإ�شـراف
على تنفيـذ امل�شـروع املذكور بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�أ�سند
�إليها االخت�صا�ص بتقرير حق االنتفاع على الأرا�ضي اململوكة للدولة  -الكائنة
بها -الالزمة للم�شروعات ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فيه �أو �إقامة املباين ل�سكنى
العاملني فيها  ،ومن ثم تكون جميع الت�صرفات التي �أجريت على الأرا�ضي
الكائنة داخل حدود م�شروع تطوير مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى (حمافظة
الو�سطى حاليا)  -حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم حاليا  -اعتبارا من
2006 / 8/1م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85امل�شار �إليه � ،سواء
كانت تلك الت�صرفات بيعا �أو منحا و�إقرارا للغري مبلكية تلك الأرا�ضي  -فيما عدا
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الت�صرفات اخلا�صة بتقرير حقوق انتفاع على تلك الأرا�ضي والتي تكون قد �صدرت
وفقا للقانون من اجلهات املخت�صة  -تعد منعدمة ومن ثم فال �أثر لها من الناحية
القانونية مهما طال الزمن بح�سبانها م�شوبة مبخالفة ج�سيمة للقانون حيث �إن
حملها �أرا�ض مملوكة للدولة ملكية عامة ال يجوز الت�صرف فيها �أو احلجز عليها �أو
ك�سبها بالتقادم �أو �إجراء �أي نوع من الت�صرفات الأخرى عليها  ،ومن هذا القبيل
الت�صرفات التي �أجريت على قطع الأرا�ضي حمل طلب الر�أي .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم قانونية جميع الت�صرفات التي �أجريت على املن�ش�آت
والأرا�ضي الكائنة باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -حدود م�شروع تطوير
مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى �سابقا  -ومن ثم عدم االعتداد ب�سندات التملك
اخلا�صة بها ال�صادرة اعتبارا من  2006 /8/1م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2006/85امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/162/16/45/م) بتاريخ 2012/1/28م
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()8
بتاريخ 2012/1/29م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها ب�إبداء الر�أي و�إ�صدار الفتاوى القانونية .
امل�ستقر عليه يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن واليتها ب�إبداء الر�أي و�إ�صدار
الفتاوى القانونية ال ت�ستنه�ض �إال مبنا�سبة حالة واقعية حمددة �أحدثت
�إ�شكاال يف التطبيق العملي للن�صو�ص القانونية وغم فيها وجه الر�أي وا�ستظهار
�صحيح حكم القانون  -انح�سار اخت�صا�ص الوزارة عن �إبداء الر�أي القانوين يف
حالة عدم حتقق ذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم  .......:امل�ؤرخ ........املوافق .....ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي حول تطبيق ن�ص املادة ( )44من قانون الوثائق واملحفوظات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/60من قبل اجلهات املعنية من عدمه.
نود الإحاطة ب�أنه من امل�سلم به �أن القانون بعد نفاذه ي�صبح واجب التطبيق
من قبـل جميـع املخاطبـني ب�أحكامـه بـال ا�ستثنـاء  ،وحيـث �إن قانون الوثائق
واملحفوظات امل�شار �إليه هو من القوانني النافذة بال�سلطنة ف�إن جميع مواده
واجبة التطبيق  ،ومنها املادة ( )44التي �أوجبت على الوزير امل�شرف على هيئة
الوثائق واملحفوظات الوطنية �إ�صدار الئحة ل�ش�ؤون موظفي الوثائق واملحفوظات
العاملني يف اجلهات اخلا�ضعة للقانون بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ومنها
وزارة  ، ...........وحيث �إنه مت �إعداد م�شروع الالئحة امل�شار �إليها بعد التن�سيق
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مع وزارة � ، ...........إال �أن وزارة  ..........مل توافق على قيمة بدل طبيعة
العمل الوارد بالالئحة املذكورة لأنه �سيرتتب عليها تكاليف مالية كبرية  ،وطلبت
تعديل ن�ص املادة ( )44من القانون امل�شار �إليه  ،وترون �سعادتكم �ضرورة �إ�صدار
الالئحة امل�شار �إليها مبا ت�ضمنته من بدل طبيعة العمل �إعماال لن�ص املادة ( )44من
قانون الوثائق واملحفوظات امل�شار �إليه دون حاجة �إىل تعديله .
وبناء على ما تقدم ف�إن وزارة ال�ش�ؤون القانونية ال ترى ثمة حالة واقعية غم
فيها وجه الر�أي �أو خالف قانوين حول تف�سري ن�ص املادة ( )44من القانون امل�شار
�إليه ي�ستدعي ا�ستنها�ض واليتها ب�إبداء الر�أي القانوين ب�ش�أنه طبقا الخت�صا�صاتها
املحددة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14وما ا�ستقر عليه العمل بها  ،فاخلالف الوارد
بكتاب �سعادتكم امل�شار �إليه ال يعدو �أن يكون خالفا يف ال�شق املايل ترتب عليه
طلب وزارة  ...........تعديل ن�ص املادة ( )44من قانون الوثائق واملحفوظات
امل�شار �إليه  ،ومن ثم ينح�سر اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية عن �إبداء الر�أي
يف �ش�أنه .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2012/167/7/4/16/م) بتاريخ 2012/1/29م .
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()9
بتاريخ 2012/2/12م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية.
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية .......بتاريخ ......املوافق........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول طلب �شركة .......املتعاقدة مع
 .........تعوي�ضا ماليا نتيجة زيادة �أ�سعار املواد  ،ورفع �أجور العاملني العمانيني
بناء على توجيهات �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه
الله ورعاه . -
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن................
تعاقدت مع �شركة  .............للقيام ب�أعمال الت�شجري والري بالن�سبة
 ........................وقد تلقت  ...........خطابا من ال�شركة ب�ضرورة
تعوي�ضها عن زيادة �أجور العاملني بعد �أن تقرر بناء على توجيهات �سامية برفع
احلد الأدنى للأجور للعمال العمانيني يف القطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إىل تعوي�ضها
عن الزيادة يف �أ�سعار املواد .
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وقد قامت  ...........مبخاطبة وزارة  .........للنظر يف تعوي�ض ال�شركة
املذكورة عن اخل�سائر التي تكبدتها نتيجة لزيادة �أجور العاملني والزيادة يف
�أ�سعار املواد  ،وردا على ذلك �أفادت وزارة  .........بكتابها رقم..............
بتاريخ ...........ب�ضرورة عر�ض املو�ضوع على وزارة ال�ش�ؤون القانونية ملعرفة
الر�أي القانوين يف �ش�أن مدى ا�ستحقاق ال�شركة للتعوي�ض ا�ستنادا �إىل االتفاقية
املوقعة بينهما .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع :
نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية
تق�ضـي بـ�أن العقـد �شريعة املتعاقدين  ،فـال يجـوز نق�ضـه �أو تعديلـه �إال مبوافقـة
الطرفـني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تــلك القاعــدة التــي مــن مقت�ضاهــا
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف
تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن  ........تعاقدت يف عام 2007م مع �شركة ...............
على القيام ب�أعمال الت�شجري والري بالن�سبة  ، ...............ون�ص العقد على
اعتبار العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية جزءا ال يتجز أ� من العقد �إال �أن
الطرفني اتفقا يف امللحق (�أ) من العقد على ا�ستبعاد البند ( )70من العقد املوحد
وعدم �سريانه على العقد املربم بينهما .
وملا كانت املادة ( )70من وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية
تن�ص على الأتي :
" - 70التغيريات يف �أ�سعار اليد العاملة واملواد :
جترى تعديالت يف قيمة العقد على �أ�سا�س الكلفة ال�صافية يف احلاالت التالية :
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� - 1إذا ح�صلت تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية والعالوات اخلا�صة
بالعمال واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أي ت�شريعات جديدة
ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء ومما تكون منطبقة
على العقد............
� - 2إذا ح�صلت تغيريات يف �أ�سعار املواد كنتيجة مبا�شرة لأية ت�شريعات جديدة
ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء. ".............
ف�إن مفاد ذلك اتفاق طريف العقد �صراحة وتالقي �إرادتيهما على التزام
ال�شركة املتعاقدة بتنفيذ الأعمال املتعاقد عليها وفقا للأ�سعار الواردة يف العقد
دون اعتداد مبا قد يطر�أ بعد ذلك من تغيريات يف �أ�سعار املواد  ،وذلك بعد حذف
املـادة ( )70امل�شار �إليهــا � ،أو رفع لأجــور ورواتــب العمــال واملوظفــني كنتيجــة
مبا�شرة  ،لأي ت�شريعات جديدة ت�سن يف ال�سلطنة  ،ومن ثم يكون طلب ال�شركة
تعوي�ضها عن زيادة �أ�سعار العقد املربم معها نتيجة ارتفاع �أ�سعار املواد ورفع
احلد الأدنى لأجور العمال غري قائم على �سند �صحيح من العقد  ،والذي اتفق فيه
الطرفان على عدم االعتداد مبثل هذه الزيادات عند حتديد قيمته .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية �شركة  ......................يف طلب
تعوي�ضها عن العقد املربم مع  .....................نتيجة الرتفاع �أ�سعار املواد
وزيادة �أجور القوى العاملة الوطنية  ،وذلك على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و�ش ق/م و 2012/272/5/44/م) بتاريخ 2012/2/12م
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()10
بتاريخ 2012/2/21م
 - 1موظف  -تكليف  -الأ�صل حظر اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري
للدولة  -ا�ستثناء  -جواز تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب
وظيفته الأ�صلية  -ا�ستحقاق املوظف املكلف للمكاف�أة املن�صو�ص عليها
قانونا .
و�ضع امل�شرع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة يق�ضي بعدم جواز
اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة  -هذا احلظر يجد حده الطبيعي
يف وجوب �أن يكون ثمة وظيفتان باملعنى الذي حدده القانون من �أن الوظيفة
هي جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي ت�سند �أو تفو�ض من
اجلهة املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية وتكون مدرجة
بجدول الوظائف التي تن�ش�أ يف حدود الهيكل التنظيمي للوزارة  -ا�ستثناء
من الأ�صل العام �أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أن
يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل حدده البند (هـ) من املادة ( )85من الالئحة
التنفيذية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( 84/52امللغاة)  ،والبند ( )5من
املادة ( )92من الالئحة التنفيذية ال�سارية ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9وذلك
بالن�سبة للأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام  -م�ؤدى ذلك � -أحقية
املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول
على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى توافرت �شروطها  -تطبيق .
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 - 2قرار �إداري  -تعريفه  -ال ي�شرتط �صدوره يف �شكل معني.
القرار الإداري وفقا ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية هو �إف�صاح
جهة الإدارة عن �إرادتها امللزمة مبا لها من �سلطة مبقت�ضى القانون متى كان
ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء امل�صلحة العامة  -ال ي�شرتط
�صدور القرار الإداري يف �شكل معني  -من ذلك قرارات تكليف املوظف
ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  -تطبيق .

 - 3موظف � -أحكام تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة له .
تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها بانق�ضاء
خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك مبوجب �أحكام القانون
املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 98/47يبد�أ �سريان التقادم من الوقت
الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء  ،وتبد�أ مدة �سقوط احلق يف املطالبة
بالدين من تاريخ وجوب �أدائه � -سريان �أحكام التقادم على املكاف�أة امل�ستحقة
للموظف نظري تكليفه القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل وظيفته
الأ�صلية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........بتاريخ  .........املوافق .........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي يف مدى �أحقية بع�ض موظفي وزارة  .......يف �صرف
املكاف�أة ال�شهرية املقررة نظري تكليفهم ب�أعباء وظائف مكتب وزير ........
بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظائفهم الأ�صلية  ،وفقا حلكم املادة ( )85من الالئحة التنفيذية
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( 84/52امللغاة) واملادتني ( 91و )92من الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم . 2010/9
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع حمل طلب الر�أي يف �أن موظفي دوائر، ......
و ، ......و  - ......الواردة �أ�سما�ؤهم بالأوراق  -قد تقدموا �إىل معايل .......
بطلب م�ؤرخ  .........ت�ضمن �أنه مت تكليفهم ب�أعباء وظائف مكتب .........
بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظائفهم الأ�صلية  ،وذلك منذ �إن�شاء وزارة  .......باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  95/69وحتى تاريخ �إلغائها يف ، ......ويطلبون �صرف املكاف�أة
ال�شهرية عن تلك الأعباء مبا ال يجاوز ( )%50من الراتب الأ�سا�سي لكل منهم وفقا
للمادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية (امللغاة) ومن بعدها
�أحكام الالئحة التنفيذية اجلديدة ال�صادرة بالقرار رقم  ، 2010/9علما ب�أنه قد �سبق
لهم املطالبة ب�صرف تلك املكاف�أة منذ تاريخ قيامهم ب�أعباء وظائف مكتب.......
كما �سبق لهم �أن تقدموا بتاريخ  ........بذات الطلب �إىل معاىل وزير........
ل�صرف املكاف�أة ال�شهرية .
كما تعر�ضون حالة  ........املكلف بالقيام بعمل مدير دائرة.........
بالوزارة  ،حيث �صدر القرار الوزاري رقم  .........املعمول به بتاريخ .......
مت�ضمنا تكليفه بعمل مدير دائرة  ............باملديرية العامة..............
بوزارة ، .......وبتاريخ ..........تقدم املوظف املذكور بطلب ل�صرف املكاف�أة
ال�شهرية اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم  ، 2009/16وبتاريخ.......
وافق معايل الوزير على تعيني  .......يف وظيفة مدير دائرة  .......بالوزارة .
وت�شريون �إىل �أن تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم  2010/4قد ت�ضمن �أن
التكليف ال يكون �إال لوظائف م�شغولة �أ�صال  ،ويتعذر على �شاغلها ممار�سة مهامها
وواجباتها  ،مثـال ذلك حالة الإيفـاد �إىل بعثة درا�سية �أو مهمـة ر�سميـة �أو غريها ،
و�أن ي�صدر قرار من رئي�س الوحدة بالتكليف مت�ضمنا مدته والأ�سباب الداعية
له ون�سبة املكاف�أة مبا ال يجاوز ( )%50من الراتب الأ�سا�سي  ،وتطبيقا لذلك ف�إنه
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و�إن كان الهيكل الوظيفي لوزارة ...........املعتمد باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 96/40معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  99/4قد اكتفى ب�إن�شاء مكتب الوزير ودائرة
للمتابعة والتن�سيق و�أخرى للتدقيق الداخلي تابعة للوزير  ،و�أُن�شئت دائرة
الوثائق بالقرار الوزاري رقم  ، 2008/271كما أُ�ن�شئت مبقت�ضى القرار الوزاري
رقم  2000/4وتعديالته دائرتان �أحدهما للتن�سيق واملتابعة  ،والأخرى للمجال�س
واللجان تابعتان ملعايل  ..........لوزارة  ، ...........ف�إنه مل يتم �شغل تلك
الوظائف املخ�ص�صة مبكتب وزير � ..........أو دائرة املتابعة والتن�سيق بطريق
التعيني خالل فرتة وجود تلك الوزارة با�ستثناء وظيفة مدير دائرة ............
خالل الفرتة من � ...........إىل ، ..........الأمر الذي تطلب بال�ضرورة
قيام موظفي مكتب الوزير  .........العاملني بدائرتي ........مببا�شرة املهام
واالخت�صا�صات املحددة للوظائف مبكتب وزير ، ........وذلك منذ تاريخ
�إن�شاء وزارة  ........يف 1995/12/19م وحتى تاريخ �إلغائها يف 2011/3/7م ،
و�أن معايل وزير  ..........مل ي�صدر �أي قرار بتكليف �أي من املوظفني املعرو�ضة
حاالتهم للعمل بوزارة  ..........فيما عدا رئي�س مكتب الوزير ال�صادر ب�ش�أنه
القرارين رقمي ، ...............و�أن املعرو�ضة حاالتهم قد طالبوا منذ قيامهم
ب�أعباء وظائف مكتب وزير .......ب�صرف املكاف�أة ال�شهرية املقطوعة �إعماال
للمادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سابق .
وتطلبون الر�أي يف مدى �أحقية كل من موظفي دوائر......بوزارة .......
للمكاف�أة ال�شهرية نظري قيامهم ب�أعباء الوظائف امل�شار �إليها عالوة على �أعباء
وظيفتهم الأ�صلية .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية (امللغي) ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8تن�ص على �أنه  " :فيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا
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القانون يكون للكلمات واال�صطالحات الواردة به املعاين التالية  ،ما مل يقت�ض
ال�سياق خالف ذلك :
الوظيفة  :ويق�صد بها جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي
ت�سند �أو تفو�ض من اجلهة املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية".
وتن�ص املادة ( )63من ذات القانون على �أنه " :يحظر على املوظفني :
�أ  -اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفة �أخرى تختلف
طبيعتها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية  ،وذلك طبقا للقواعد التي حتددها الالئحة ".
وتنـ�ص املــادة ( )85مــن الالئحــة التنفيذيـة لقانـون اخلدمة املدنية (امللغاة)
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه  ":يف تطبيق �أحكام املادة()63
من القانون ي�شرتط لتكليف املوظف للقيام ب�أعمال وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة توافر ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة .
ب � -أن تختلف طبيعة �أعباء الوظيفة املكلف بها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية .
ج � -أن يكون التكليف بناء على اتفاق بني اجلهة الأ�صلية التابع لها املوظف ،
واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه بها يف حالة اختالف اجلهتني .
د � -أال يرتتب على تكليف املوظف الإ�ضرار بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة
الأ�صلية و�أال يتعار�ض معها .
هـ � -أن يتم حتديد املكاف�أة التي يتقا�ضاها املوظف وفقا ملا ي�أتي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة
�شهرية مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال
يتجاوز ( )% 50من راتبه الأ�سا�سي .
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 - 2الأعمال التي لي�ست لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات
والقدرات ال�شخ�صية متنح عنها مكاف�أة مقطوعة مقابل كل عمل
طبقا للقواعد املقررة يف اجلهة املكلف بها املوظف  ،وي�صدر قرار
التكليـف من رئي�س الوحدة التي يكلــف املوظـف العمـل لهـا بعـد
موافقة جهة العمل الأ�صلية" .
وتنــ�ص املــادة ( )104من قانون اخلدمـة املدنية ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2004/120على �أنه "يحظر على املوظف الآتي :
�أ  -اجلمع بني وظيفته و�أية وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة مبقابل  ،وذلك
وفقا للقواعد وال�شروط التي حتددها الالئحة " .
وتنـ�ص املــادة ( )91مـن الالئحــة التنفيذية لقانون اخلدمـة املدنيـة ال�صـادرة
بالقرار رقم  2010/9على �أن " :يكون تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى مبوجب
قرار من رئي�س الوحدة  ،على �أن يكون التكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى لدى وحدة
�أخرى بناء على طلب رئي�س هذه الوحدة " .
ويكون التكليف داخل �أو خارج الوحدة يف احلاالت الآتية :
 - 1القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل �أعباء الوظيفة الأ�صلية بذات
الوحدة التي يعمل بها املوظف يف �أوقات العمل الر�سمية .
 - 2القيــام ب�أعبــاء وظيفة �أخرى بذات الوحدة التـي يعــمل بهــا املوظــف
يف غري �أوقات العمل الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية .
 - 3القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى لدى وحدة �أخرى يف �أوقات العمل الر�سمية
بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية .
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كما تن�ص املادة ( )92من ذات الالئحة على �أنه " ال يجـــوز التكليـف ب�أعباء
وظيفــة �أخرى �إال �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
� - 2أن يكون التكليف لدى �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إذا كان للقيام
ب�أعباء وظيفة خارج الوحدة .
� - 3أن يكـون التكليـف ب�صفـة م�ؤقتة وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�صلحة
العامة .
� - 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية .
� - 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية ال تزيد على ( )%50من راتبه الأ�سا�سي ،
على �أن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
وتنـ�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أن " :تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة والهيئــات وامل�ؤ�س�سات العامــة وما يف حكمها
بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها".
وتن�ص املادة ( )45من ذات القانون على �أنه � " :سريان التقادم وانقطاعه :
 - 1مع عـدم الإخــالل ب�أحكـام املواد �أرقام ( )48 ، 47 ، 44من هــذا القانــون
ال يبد أ� �سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء .
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه .
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد�أ تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة
التقادم الأوىل".
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كما تن�ص املادة ( )46من ذات القانون على �أن  ":يرتتب على التقادم  -وفقا
لأحكام هذا القانون  -انق�ضاء احلقوق املالية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة
وكذلك الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز الإداري
للدولة. "....
ومفاد ما �سبق من ن�صو�ص �أن امل�شرع و�ضع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم
الوظيفـة العامــة يق�ضي بعــدم جواز اجلمع بني وظيفتــني باجلهــاز الإداري
للدولة  ،ثم �أورد ا�ستثناء على ذلك الأ�صل �أجاز مبقت�ضاه تكليف املوظف بالقيام
ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة
اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل حدده البند (هـ) من املادة ()85
من الالئحة التنفيذية امللغاة  ،و البند ( )5من املادة ( )92من الالئحة التنفيذية
ال�سارية  ،وذلك بالن�سبة للأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث
مينح املوظف يف هذه احلالة مكاف�أة �شهرية مقطوعة حتددها وتلتزم بدفعها
اجلهة املكلف لها املوظف وذلك مبا ال يجاوز ( )%50من الراتب الأ�سا�سي .
وملا كــان حظر اجلمع بيــن وظيفتني  -وفقا ملا �سلـف  -يجد حــده الطبيعــي
يف وجوب �أن يكون ثمة وظيفتان باملعنى الذي حدده القانون من �أن الوظيفة
هي جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي ت�سند �أو تفو�ض من اجلهة
املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية  ،و�أن تكون  -بهذا املعنى
اال�صطالحي  -مدرجة بجدول الوظائف التي تن� أش� يف حدود الهيكل التنظيمي
للوزارة  ،ويف �ضوء توافر تلك التق�سيمات بوزارة  ............ح�سبما �أف�صحت
عنه الأوراق  ،ف�إن ذلك ي�ستتبع بحكم اللزوم وجود وظائف بتلك الدوائر يجوز
التكليف ب�أعبائها وفقا لأحكام القانون .
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وبتطبيق ما �سلف على الوقائع املعرو�ضة يف �ضوء ال�ضوابط التي حددها
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية للتكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى  ،و�إزاء
وجود وظائف بالهيكل الوظيفي املعتمد لوزارة  .........و�أن لهذه الوظائف
اخت�صا�صات ومهام حمددة فيما يتعلق بدوائر  ......بوزارة ، .........ومل يتم
التعيني عليها  ،الأمر الذي تطلب بال�ضرورة قيام موظفي مكتب  .......مببا�شرة
املهام واالخت�صا�صات املحددة لهذه الوظائف ف�إن ذلك يعد تكليفا بالقيام ب�أعباء
تلك الوظائف عالوة على وظائفهم الأ�صلية  ،وال يحتج يف ذلك بعدم �صدور قرار
بتكليف �أي من املوظفني املعرو�ضة حاالتهم للعمل بوزارة.........؛ لأن ذلك
مردود عليه ب�أن القرار الإداري وفقا ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية
هو �إف�صاح جهة الإدارة عن �إرادتها امللزمة مبا لها من �سلطة مبقت�ضى القانون
متى كان ذلك جائزا وممكنا  ،وكان الباعث عليه ابتغاء امل�صلحة العامة  ،ومن ثم
فال ي�شرتط �صدور القرار الإداري يف �شكل معني  ،ومما ي�ؤكد ذلك ما �سعت �إليه
وزارة  ........من ا�ستظهار ر�أي وزارة  .......ب�ش�أن معاجلة �أو�ضاعهم مما يعد
�إقرارا بتكليفهم ب�أعباء وظيفة �أخرى  ،ومن ثم ف�إنهم ي�ستحقون مكاف�أة �شهرية ال
تزيد على ( )%50من راتبهم الأ�سا�سي  ،تتحمله اجلهة املكلف ب�شغل وظائفها  ،وال
ينال من ذلك تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم  2010/4الذي ت�ضمن �أن التكليف ال
يكـون �إال لوظائــف م�شغولــة �أ�صــال  ،ويتعـذر علـى �شاغلهـا ممار�ســة مهامهـــا
وواجباتها  ،و�أن التكليف يكون ب�صورة م�ؤقتة؛ لأن ما ورد بالتعميم ال يعدو �إال �أن
يكون توجيها للجهات الإدارية ال يرتتب على خمالفته حرمان املوظف املكلف
ب�أعباء وظيفة �أخرى من م�ستحقاته املقررة قانونا .
وفيما يت�صل بتكليف  ......بوزارة  ........بوظيفة مدير دائرة.........
بالوزارة  ،ف�إنه ي�ستحق املكاف�أة ال�شهرية �سالفة الذكر عن املدة من تاريخ تكليفه
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�إىل تاريخ تعيينه بالوظيفة التي كلف بها والتي انتفى على �أ�سا�سها اجلمع بني
وظيفتني .
وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أن املادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه
قد حددت مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها  ،و�أن
�سريان التقادم وفقا لن�ص املادة ( )45من ذات القانون يبد أ� من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء .ومقت�ضى ذلك ينق�ضي احلق يف املكاف�أة ال�شهرية بالن�سبة
للموظفني الذين تقدموا بالطلب امل�ؤرخ  ..............عن املدة ال�سابقة على
 ...........ما مل يثبت تقدمهم بطلبات يف تاريخ �سابق  ،وبالن�سبة للموظفني
الذين تقدموا بالطلب بتاريخ ……… .....ينق�ضي احلق يف املكاف�أة ال�شهرية
عن املدة ال�سابقة على خم�س �سنوات من تاريخ تقدمي الطلب ما مل يثبت تقدميهم
الطلبات يف تاريخ �سابق على …………………. ...........
لذلك انتهى الر�أي �إىل :
�	- 1أحقية موظفي وزارة  .....املعرو�ضة حاالتهم يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية
املقررة نظري تكليفهم ب�أعباء وظائف مكتب وزير  .......بالإ�ضافة �إىل
�أعباء وظائفهم الأ�صلية مع مراعاة �أحكام التقادم اخلم�سي .
�	- 2أحقية  ......وزارة  ...........املكلف بالقيام بعمل مدير دائرة......
بالوزارة يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية املقررة نظري تكليفه  ،وذلك عن
فرتة التكليف التي انتهت بتعيينه يف الوظيفة املكلف بها  ،وذلك على
النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/317 / 1 / 20 /م) بتاريخ 2012/2/21م .
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()11
بتاريخ 2012/3/12م
موظف  -القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر
باملر�ســوم ال�سلطانـــي رقم � - 97/97إنهـاء خدمة  -احلكــم عليــه يف جنايـــة
�أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة � -سجنه تنفيذا للحكم  -وقفه عن العمل
بقوة القانون  -ا�ستثناء .
و�ضـع امل�شـرع �أ�صال عاما مبوجـب حكـم املـادة (/129ط) من القانـون
اخلــا�ص بنظـام املوظفيــن بديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم  97/97يق�ضي بانتهاء خدمة املوظف املحكوم عليه يف جنايـة
�أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  -ا�ستثناء من هذا الأ�صل �أجاز امل�شرع
للوزير املوافقة على �إبقاء املوظف يف اخلدمة �إذا كان احلكم عليه لأول مرة
ور�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات
الوظيفة وطبيعتها � -أوجب امل�شرع وقف املوظف الذي ي�سجن تنفيذا حلكم
ق�ضائي نهائي يف جرمية غري خملة بال�شرف �أو الأمانة عن عمله بقوة القانون
مع حرمانه من راتبـه الإجمالــي طيلـة مـدة وقفـه  -يعترب املوظف املحكوم
عليه يف جنايـة �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة موقوفا عن العمل بقوة
القانون وفقا حلكم املادة ( )102من ذات القانون  ،وذلك ما مل تقرر ال�سلطة
املخت�صـة الإبقاء علــى املوظف فــي اخلدمــة مبوجـب الرخ�صــة املخولة
لهـا يف �ضوء توافر �شروط ا�ستعمالها � -سابقة �صدور حكم ب�إدانة املوظف
يف �ش�أن ما ن�سب �إليه  -نق�ض هـذا احلكـم من قبـل املحكمـة العليـا و�إعـادة
حماكمـة املوظـف �أمـام هيئــة �أخرى � -أثر ذلك  -تطبيق .
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بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ..........امل�ؤرخ.......يف �ش�أن طلب
الإفادة بالر�أي القانوين عن مدى �أحقية الفا�ضل ............ /الذي ي�شغل
وظيفة مدير..............مبحافظة  .........بالهيئة يف العودة �إىل عمله
بالهيئة من عدمه يف �ضوء �صدور حكم ق�ضائي من حمكمة ا�ستئناف …...
ب�إدانته للمرة الثانية يف جرم �شائن خمل بال�شرف والأمانة من �ش�أنه عدم
ا�ستحقاق مرتكبه اال�ستمرار يف �شغل الوظائف العامة ال�سيما �إذا كان يف موقع
امل�س�ؤولية .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
مت التحقيق معه من قبل االدعاء العام يف الق�ضية رقم ......................
مركز �شرطة ...........فيما ن�سب �إليه من �أنه ب�صفته موظفا عاما ا�ستوىل
على مبالغ مالية �سلمت �إليه ب�سبب وظيفته لت�سليمها  ..................قيمة
منتجات حرفية �سبق �أن �سلموها لدائرة .........مبحافظة  ، ........وذلك
ب�أن اختل�س تلك الأموال لنف�سه و�أدخلها يف ح�سابه اخلا�ص  ،وت�صرف فيها
ت�صرف املالك ب�إقرا�ضها لأحد معارفه ثم قام بتزوير توقيعات  ........على
�إي�صاالت تفيد ت�سلمهم تلك املبالغ على خالف احلقيقة  ،وقد متت �إحالة املذكور
بتلك التهم �إىل حمكمة اجلنايات بـ .......حيث قيدت الأوراق لديها بالق�ضية
رقم ( ، )..........وبجل�ستها املنعقدة بتاريخ  .............ق�ضت املحكمة
ب�إدانته و�سجنه ثالث �سنوات وتغرميه مبل ًغا مقداره ( )28950ثمانية وع�شرون
�أل ًفا وت�سعمائة وخم�سون رياال عمانيا و�ألزمته بامل�صروفات  ،وعلى �أثر هذا احلكم
مت وقفه عن العمل بالهيئة مع وقف �صرف راتبه كامال  ،و�إذ مل يرت�ض املذكور هذا
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احلكم فقد طعن عليه �أمام املحكمة العليا بالطعن رقم ( ، )........حيث ق�ضت
فيه املحكمة بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ..........بنق�ض احلكم املطعون فيه ،
و�إعادة الدعوى �إىل املحكمة املخت�صة لتف�صل فيها من جديد بهيئة مغايرة ،
ونفاذا لهذا احلكم �أعيدت الق�ضية �إىل حمكمة جنايات  ......حيث قيدت �أمامها
برقم( ).........وبجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ............حكمت املحكمة ب�إدانة
املعرو�ضة حالته مبا �أ�سند �إليه  ،وق�ضت ب�سجنه ثالث �سنوات تخف�ض �إىل �سنة
واحدة  ،مع وقف تنفيذها  ،وبتغرميه مبلغا وقدره ( )28893ثمانية وع�شرون
�ألفا وثمامنائة وثالثة وت�سعون رياال عمانيا ينفذ من الغرامة املالية ن�صفها وهو
(� )14446٫5أربعة ع�شر �ألفا و�أربعمائة و�ستة و�أربعون رياال عمانيا وخم�سمائة
بي�سة  ،ويوقف الباقي و�ألزمته بامل�صاريف اجلنائية .
وعليه ت�ستطلعون معاليكم الر�أي يف �ش�أن مدى �أحقية املذكور العودة �إىل
العمل بالهيئة من عدمه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/ 33
ب�سريان بع�ض القوانني على الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية تن�ص على �أن :
" ت�سري على الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية �أحكام القانون اخلا�ص
بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين وقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني والقانون اخلا�ص بنظام
املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين" .
وتن�ص املادة ( )129من القانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/97على �أن ":تنتهي خدمة املوظف
العماين ب�أحد الأ�سباب الآتية :
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�أ ....... -
ب ......... ، ........ ، ......... -
طـ  -احلكم نهائيا بعقوبة يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ومع
ذلك �إذا كان احلكم عليه لأول مرة يجوز للوزير املوافقة على �إبقائه �إذا
ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات
الوظيفة وطبيعتها . " ...........
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع مبوجب حكم املادة (/129ط) من القانون اخلا�ص
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين امل�شار �إليه و�ضع �أ�صال عاما مفاده انتهاء
خدمة املوظف املحكوم عليه نهائيا يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
وا�ستثناء من هذا الأ�صل �أجاز امل�شرع للوزير املوافقة على �إبقاء املوظف يف
اخلدمة �إذا كان احلكم عليه لأول مرة متى ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم
�أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها .
وبناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته قد �صدر
حكم ق�ضائي نهائي ب�إدانته يف جرمية اختال�س وتزوير بالتوقيع يف �أوراق
ر�سمية ومعاقبته بال�سجن ثالث �سنوات تخف�ض �إىل �سنة واحدة مع وقف
تنفيذها وبتغرميه مبلغا مقداره ( )28893ثمانية وع�شرون �ألفا وثمامنائة وثالثة
وت�سعون رياال عمانيا ينفذ من الغرامة املالية ن�صفها  ،وهو مبلغ (� )14446٫5أربعة
ع�شـر �ألفـا و�أربعمائة و�ستـة و�أربعون ريـاال عمانيا وخم�سمائة بي�سة ويوقـف
الباقي  ،وهذه اجلرمية من اجلرائم ال�شائنة وفقا حلكم املادة ( )33من قانون اجلزاء
العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7؛ لذلك فهي تعد من اجلرائم املخلة
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بال�شرف والأمانة بح�سب ما ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،ومن
ثم ف�إن املعرو�ضة حالته يعد من املخاطبني بحكم املادة (/129ط) من القانون
اخلا�ص بنظام موظفي ديوان البالط ال�سلطاين  ،وعليه بالتايل تكون خدمته
منتهية  -بح�سب الأ�صل  -اعتبارا من  ، ..........تاريخ �صدور حكم حمكمة
جنايات ..........يف الق�ضية رقم ( )............القا�ضي ب�إدانته  ،وذلك ما
مل تقرر ال�سلطة املخت�صة بالهيئة  -مبا لها من �سلطة تقديرية مقررة قانونا -
الإبقاء عليه يف اخلدمة بح�سبانه حمكوما عليه للمرة الأوىل يف جرمية خملة
بال�شرف والأمانة �إذا قدرت من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض
مع مقت�ضيات الوظيفة التي ي�شغلها وطبيعتها  ،وال ينال من اعتبار تلك هي املرة
الأوىل التي يحكم فيها ب�إدانة املعرو�ضة حالته؛ �سابقة �صدور حكم ب�إدانته يف �ش�أن
ما ن�سب �إليه  ،حيث �إن هذا احلكم قد مت نق�ضه من قبل املحكمة العليا  ،و�أعيدت
الأوراق �إىل املحكمة املخت�صة لإعادة حماكمته �أمام هيئة �أخرى  ،ومن ثم �صدر
احلكم الأخري القا�ضي بالإدانة يف �إطار �إعادة حماكمة للمذكور نفاذا حلكم املحكمة
العليا امل�شار �إليه على النحو ال�سابق تف�صيله .
لذلك انتهى الر�أي �إىل اعتبار خدمة الفا�ضل ........../منتهية  -بح�سب
الأ�صل  -اعتبارا من  ...........تاريخ �صدور حكم حمكمة جنايات .........
يف الق�ضية رقم ( ، )........وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الالزمة ،
وذلك ما مل تقرر ال�سلطة املخت�صة بالهيئة خالف ذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/478/1/54/م) بتاريخ 2012/3/12م
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()12
بتاريخ 2012/3/13م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر يف الفتوى ال�صادرة منها .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه من غري اجلائز قانونا طلب �إعادة
النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي �أبدته ال�ش�ؤون القانونية بالتطبيق لأحكام القوانني
واللوائح النافذة  ،ا�ستنادا فقط �إىل حجج قانونية مغايرة ملا قام عليه ر�أي
ال�ش�ؤون القانونية من �أ�سباب  ،و�أن اجلدل حول �صحة ما انتهت �إليه ال�ش�ؤون
القانونية ال يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إىل وقائع مغايرة  ،جدت
�أو ا�ستبانت مل تكن حتت ب�صر ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء الر�أي  ،وكان من
�ش�أنها لو �أنها عر�ضت عليها �أن تغري منه  -تطبيق .

 - 2عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية  -الأثر املرتتب على وجود �أو خلو العقد من ن�ص يق�ضي
باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم
الرواتب والأجور  -تطبيق .
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بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ....... :بتاريخ  .......املوافق .......
ب�شـ�أن طلـب �إعـادة النظـر فيمـا انتهـت �إليـه وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة بفتواهـا
رقم (و �ش ق/م و2011/1965/1/5/م) بتاريخ  26من ذي احلجة 1433هـ املوافق 22
من نوفمرب 2011م بعدم �أحقية �شركة  ........يف زيادة قيمة العقد املربم مع
وزارة  ..........بن�سبة زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،
ومدى �أحقية باقي ال�شركات يف هذه الزيادة .
وتخل�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ...............
كانت قد طلبت بكتابها رقم ........بتاريخ ..........املوافق.........الإفادة
بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية �شركات النظافة املتعاقدة معها يف التعوي�ض
عن زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية املرتتبة على �صدور قرار جمل�س الوزراء
املوقـــر بتاريــخ 2011/2/15م  ،ف�أفادتهـــا وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة بفتـــواها
رقم (و�ش ق/م و2011/1965/1/5/م) بتاريخ  26من ذي احلجة 1433هـ املوافق 22
من نوفمرب 2011م بعدم �أحقية �شركة  ..........يف زيادة قيمة العقد املربم
مع وزارة .......بن�سبة زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .
وتذكرون �أن �شركة  ........كانت قد �أرفقت بكل من عطائها يف
املناق�صتني رقمي  .............ر�سالة ا�شرتطت فيها �أن يتم تعوي�ضها عن
االرتفاع يف تكاليف الأدوات والعمال �إلخ ...نتيجة للقوانني واللوائح اجلديدة من
قبل الوزارات �أو �أي تعليمات �صادرة من قبل وزارة ، ......و�أن وزارة.........
مل تعلق �أو ترف�ض هذا ال�شرط  ،و�أن الر�سالتني امل�شار �إليهما مل تكونا حتت ب�صر
وزارة ال�ش�ؤون القانونية وقت �إ�صدار الفتوى امل�شار �إليها .
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وت�ضيفون �أن باقي �شركات النظافة املتعاقدة مع وزارة  ...........تقدمت
بطلبات لتعوي�ضها عن زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية املرتتبة على �صدور
قرار جمل�س الوزراء املوقر امل�شار �إليه  ،و�أنها مل ت�ضمن عطاءاتها ما يفيد
�أحقيتها يف التعوي�ض عن االرتفاع يف تكاليف الأدوات والعمال �إلخ ...نتيجة
للقوانني واللوائح اجلديدة من قبل الوزارات �أو �أي تعليمات �صادرة من قبل وزارة
 ، ................و�أنها قد وقعت على ذات منوذج العقد الذي وقعت عليه
�شركة . ..........................
و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم �إعادة النظر يف فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية
امل�شار �إليها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية قد َّ
اطرد على �أنه من
غري اجلائز قانونا طلب �إعادة النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي �أبدته ال�ش�ؤون القانونية
بالتطبيق لأحكام القوانني واللوائح النافذة  ،ا�ستنادا فقط �إىل حجج قانونية
مغايرة ملا قام عليه ر�أي ال�ش�ؤون القانونية من �أ�سباب  ،و�أن اجلدل حول �صحة
ما انتهت �إليه ال�ش�ؤون القانونية ال يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إىل وقائع
مغايرة  ،جدت �أو ا�ستبانت مل تكن حتت ب�صر ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء الر�أي ،
وكان من �ش�أنها لو �أنها عر�ضت عليها �أن تغري منه .
وحيث �إن وزارة  .............قد �أرفقت بكتاب طلب �إعادة النظر يف فتوى
الوزارة رقم و �ش ق/م و2011/1965/1/5 /م بتاريخ  26من ذي احلجة 1433هـ املوافق
 22من نوفمرب 2011م  ،الر�سالتني املقدمتني من �شركة.....................
يف املناق�صتني رقمي  ، ......................وذكرت �أنها مل تعلق �أو ترف�ض
مطالبة ال�شركة يف هاتني الر�سالتني  ،فمن ثم ف�إنه يتعني �إعادة النظر يف فتوى
الوزارة امل�شار �إليها يف �ضوء هاتني الر�سالتني .
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وحيث �إن البند (ثامنا) يف كل من العقدين املربمني بني ...........
و�شركة ..........يف املناق�صتني رقمي  ، ...............ين�ص على �أن :
" يلتزم الطرف الثاين بتعيني العمال العمانيني براتب �شهري ال يقل عن احلد
الأدنى لرواتب العمانيني الذي حتدده وزارة القوى العاملة  ،كما �أنه �سيكون
م�س�ؤوال وحده �أمام هذه الوزارة يف حالة خمالفة قوانينها.".................
وين�ص البند (اخلام�س ع�شر) من ذات العقد على �أن  " :يكون الطرف الثاين
م�س�ؤوال وحده عن �سداد �أجور وم�ستحقات العمال الأخرى وا�شرتاكات الت�أمني
طبقا لقانون العمل والت�أمينات االجتماعية . "...............
وين�ص البند (ال�سابع والع�شرون) من ذات العقد على �أن  " :يخ�ضع هذا
العقد لكافة النظم والقوانني واللوائح املعمول بها يف ال�سلطنة وكذا ل�شروط وثائق
العقد املوحد خلدمات نظافة املباين احلكومية ب�سلطنة عمان ال�صادر من وزارة
املالية والذي يقر الطرف الثاين ب�أنه على علم تام ب�شروطه " .
وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صادية وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني لوظائف
�أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا التحديد  ،وي�صدر باحلد الأدنى
للأجور قرار من الوزير ".
وتن�ص املادة ( )1من منوذج العقد املوحد خلدمات نظافة املباين احلكومية
على �أن  ":يعترب التمهيد ال�سابق وم�ستندات املناق�صة  /املمار�سة � /أمر الإ�سناد
املبا�شر رقم  ........ / .....و�شروط العطاء والعر�ض املقدم من الطرف الثاين
ور�سالة قبول العطاء وامللحق املرافق لهذا العقد جزءا ال يتجز�أ من هذا العقد ".
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وحيث �إنه بتاريخ 2011/2/19م �صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 2011/77
ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص
يف املادة الأوىل منه على �أن :
" يكون احلد الأدنى لأجر القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي
ريال عماين �شهريا موزعة على النحو الآتي  ، "............ون�ص يف املادة
الثانية منه �أن " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية
وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل مبقدار العالوات امل�ستحقة
للموجودين منهم على ر�أ�س العمل قبل �صدوره"  ،ون�ص يف املادة اخلام�سة منه
على �أن  " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول
من مار�س 2011م ".
وحيث �إن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية
تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف
تنفيذ االلتزامات التعاقدية.
وحيث �إنه وبتطبيق ما تقدم وملا كان الثابت من االطالع على �صور العقود
املربمة بني وزارة  .............و�شركات النظافة التي �أر�سيت عليها املناق�صات
�أرقام � ، .......................أنها قد جاءت خلوا من �أي ن�ص يخول �أ ًّيا
من هذه ال�شركات احلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات
ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور  ،كما خال �أي�ضا منوذج العقد املوحد خلدمات
نظافة املباين احلكومية من الن�ص على هذا احلق  ،ف�ضال عن �أن هذه ال�شركات مل
ترفق بعطاءاتها �أي �شروط تخولها احلق يف التعوي�ض عن تلك الزيادة � ،إال �أنه
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باالطالع على �صورة العقدين املوقعني مع �شركة  .......................تبني
�أنها �أرفقت بعطائها يف كل من املناق�صتني رقمي  ..............ر�سالة تفيد
�أحقيتها يف التعوي�ض عن االرتفاع يف تكاليف الأدوات والعمال �إلخ  ...نتيجة
للقوانني واللوائح اجلديدة من قبل الوزارات �أو �أي تعليمات �صادرة من قبل وزارة
 ، ............فمن ثم ف�إن هذا ال�شرط يعد جزءا ال يتجز أ� من هذين العقدين ،
ملا كان ذلك كان وزير  ...........قد �أ�صدر القرار رقم  2011/77مت�ضمنا زيادة
�أجور القوى العاملة الوطنية اعتبارا من 2011/3/1م  ،وكان امل�ستقر عليه �أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،فمن ثم ف�إن �شركة  ............................ت�ستحق
التعوي�ض عن زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية املرتتبة على �صدور قرار وزير
...........امل�شار �إليه � ،أما باقي ال�شركات ف�إنها ال ت�ستحق هذه الزيادة  ،وتغدو
طلباتها غري قائمة على �سند من الواقع �أو القانون  ،ومن ثم ف�إن وزارة..........
واحلال كذلك  ،تكون غري ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقود املربمة بينها وبني
هذه ال�شركات .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية �شركة ............يف التعوي�ض عن زيادة
�أجور العمال العمانيني املرتتبة على �صدور قرار وزير القوى العاملة رقم ، 2011/77
وعدم �أحقية باقي ال�شركات يف هذه الزيادة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و  )2012/482 / 1 / 5 /بتاريخ 2012/3/13م
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()13
بتاريخ 2012/3/17م
اتفاقيات ومعاهدات دولية  -املخت�ص بالتوقيع عليها وفقا لأحكام النظام
الأ�سا�سي للدولة  -مدى ا�ستلزام تفوي�ض ال�سفراء للتوقيع على االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع الدول املعتمدين لديها .
يختــ�ص جاللـة ال�سلطـان املعظـم  ،حفظــه الله  ،بح�سـب الأ�صــل مبوجــب
�أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة بالتوقيع على االتفاقيات الدولية  ،ويجوز له
التفوي�ض يف هذا االخت�صا�ص  -كما يقوم ب�إ�صدار مرا�سيم الت�صديق على
تلك االتفاقيات  -تعترب وزارة اخلارجية اجلهة القوامة وامل�س�ؤولة عن �إدارة
ورعاية العالقات اخلارجية لل�سلطنة  ،والقناة احلكومية الر�سمية لالت�صاالت
اخلارجية  ،واملرجع الأ�سا�سي لها يف امل�سائل ذات ال�صلة بالعالقات الدوليــة -
تخت�ص وزارة اخلارجية مبوجب قانون تنظيمها بجميع ال�ش�ؤون اخلارجية
لل�سلطنة بوجه عام ف�ضال عن بع�ض االخت�صا�صات املحددة مبوجب املادة
( )4منه  -من بني تلك االخت�صا�صات اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم
ال�سلطانية بالتفوي�ض يف التوقيع �أو االن�ضمام �أو الت�صديق على االتفاقيات
الدولية بعد موافقة جمل�س الـوزراء وحفظ هذه االتفاقيـــــــــات و�إ�صدار
وثائق االن�ضمام والت�صديق عليها  -متار�س وزارة اخلارجية اخت�صا�صاتها
املحددة قانونا من خالل �أجهزتها املحددة يف هيكلها التنظيمي  ،وبعثاتها
يف اخلـــــارج والتي ير�أ�سها �سفري ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين باعتباره
ممثال لل�سلطنة لدى الدولة املعتمد لديها  -ال ميكن القول ب�أن ال�سفراء املعتمدين
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يف اخلارج مفو�ضون مبوجب مرا�سيم تعيينهم يف التوقيع على االتفاقيات
الدولية لتنايف ذلك مع �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  -كلمة " مفو�ضا " التي
ترد يف مرا�سيم تعيني ال�سفراء  -ينبغي تف�سريها يف نطاقها القانوين وهو
�صالحية ممار�سة ال�سفراء لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف �إطار االخت�صا�صات املحددة
قانونا لوزارة اخلارجية باعتبارهم ممثلني لل�سلطنة لدى الدولة املعتمدين
لديها  -تطبيق .
بالإ�شـارة �إىل كتاب معاليكم رقم ......:امل�ؤرخ  ........املوافق..........
ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى ا�ستلزام تفوي�ض �أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء
للتوقيع على االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول املعتمدين لديها .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع يف �أن جمل�س الوزراء املوقر وافق يف جل�سته
رقم  ......املنعقدة بتاريخ ........املوافق  ..........على تفوي�ض بع�ض
�أ�صحاب ال�سعادة �سفراء ال�سلطنة املعتمدين لدى بع�ض الدول بالتوقيع  -نيابة
عن حكومة ال�سلطنة  -على بع�ض االتفاقيات املتعلقة بتجنب االزدواج ال�ضريبي
ومنع التهرب ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل على �أن يتم الت�شرف الحقا
برفع الأمر �إىل املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله
ورعاه  -باعتماد التوقيع � ،إال �أن معايل � ...............................أفاد
ب�أن �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية لل�سلطنة املعتمدين يف اخلارج
هم مفو�ضون مبوجب مرا�سيم تعيينهم ك�سفراء معتمدين لدى الدول ال�شقيقة
وال�صديقة  ،ومن ثم ال يتطلب تفوي�ضهم من جديد للتوقيع على االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع الدول املعتمدين لديها  ،و�إمنا يتم تكليفهم بذلك من قبل
جمل�س الوزراء املوقر .
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و�إذ ت�ستطلعون ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية حول املو�ضوع .
نفيد ب�أن املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/101تن�ص على �أن  " :يقوم ال�سلطان باملهام التالية :
 ............................................................... توقيـع املعاهــدات واالتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون �أو التفويــ�ضيف توقيعها و�إ�صدار مرا�سيم الت�صديق عليها." . ............. .
وتن�ص املادة ( )1من قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2008/32على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى الوارد قرين كل منها :
�أ .............................................................. -
ب  -الوزارة  :وزارة اخلارجية .
..............................................................
هـ  -ال�سفري  :املكلف برئا�سة �إحدى البعثات �أو الإ�شراف على �أحد الأجهزة
يف الديوان العام بالوزارة ." ................................. .
وتن�ص املادة ( )3من هذا القانون على �أن  " :تتوىل الوزارة م�س�ؤولية �إدارة
ورعاية العالقات وال�ش�ؤون اخلارجية  ،وتعترب القناة احلكومية الر�سمية لالت�صاالت
اخلارجية واملرجع الأ�سا�سي للحكومة يف امل�سائل ذات ال�صلة بالعالقات الدوليــة " .
وتن�ص املادة ( )4منه على �أن  " :تخت�ص الوزارة بجميع ال�ش�ؤون اخلارجية
لل�سلطنة بوجه عام  ،وتتوىل على وجه خا�ص ما ي�أتي :
�أ  -رعاية امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والعلمية لل�سلطنة مع
دول العامل .
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ب  -بناء وتعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني ال�سلطنة ودول و�شعوب
العالــــــم .
ج � -إقامة عالقات دبلوما�سية مع دول العامل و�إن�شاء البعثات الدبلوما�سية مبا
يخدم م�صالح ال�سلطنة .
د  -رعاية �ش�ؤون املواطنني العمانيني يف اخلارج ...... .
م  -اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانيـة بالتفويـ�ض يف التوقيـع
�أو االن�ضمام �أو الت�صديق على االتفاقيات الدولية بعد موافقة جمل�س
الوزراء  ،وحفظ هذه االتفاقيـــــــــات .
ن � -إ�صــدار وثائــق التفويــ�ض للوفــود العمانيــة امل�شاركــة يف امل�ؤمتـرات
الدولية  ،ووثائق االن�ضمام والت�صديق على االتفاقيات الدولية . "........ .
وتن�ص املادة ( )5من ذات القانون على �أن  " :متار�س الوزارة اخت�صا�صاتها
من خالل بعثاتها يف اخلارج و�أجهزتها املحددة يف هيكلها التنظيمي " .
وتن�ص املادة ( )9منه على �أن  " :يعني ال�سفراء املعتمدون لدى الدول
واملندوبون لدى املنظمات الإقليمية والدولية ومن يف حكمهم مبر�سوم �سلطاين ،
وينقلون �إىل الديوان العام بالوزارة مبر�سوم �سلطاين  ،ويعني وينقل باقي �أع�ضاء
ال�سلكني بقرار من الوزير امل�س�ؤول " .
وتن�ص املادة ( )12منه على �أن  " :تكون مهام وواجبات �أع�ضاء ال�سلكني
كالآتـــــــي :
أ�  -متثيل ال�سلطنة لدى الدول املعتمدة لديها .
ب  -حمايـة م�صالــح ال�سلطنــة وم�صالح رعاياهــا لــدى الــدول املعتمــدين
لديها. " ..................
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وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله -
مبوجب �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  -هو املخت�ص بح�سب الأ�صل بالتوقيع على
املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ويجوز له التفوي�ض يف هذا االخت�صا�ص  ،كما
�أنه يقوم ب�إ�صدار مرا�سيم الت�صديق على تلك االتفاقيات  ،ومبوجب قانون تنظيم
وزارة اخلارجية ف�إنها تعترب اجلهة القوامة وامل�س�ؤولة عن �إدارة ورعاية العالقات
اخلارجية  ،والقناة احلكومية الر�سمية لالت�صاالت اخلارجية واملرجع الأ�سا�سي لها
يف امل�سائل ذات ال�صلة بالعالقات الدولية  ،وتخت�ص بجميع ال�ش�ؤون اخلارجية
بوجــه عــام  ،ف�ضـال عن بعـ�ض االخت�صا�صات املحددة مبوجب املادة ( )4من
القانون  ،والتي من بينها ما يخ�ص االتفاقيات الدولية  ،فتخت�ص باتخاذ �إجراءات
ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض يف التوقيع �أو االن�ضمام �أو الت�صديق
على االتفاقيات الدولية بعد موافقة جمل�س الـوزراء  ،وحفظ هذه االتفاقيات ،
و�إ�صدار وثائق االن�ضمام والت�صديق على االتفاقيات الدولية .
ومتار�س وزارة اخلارجية اخت�صا�صاتها املحددة قانونا من خالل �أجهزتها
املحددة يف هيكلها التنظيمي  ،وبعثاتها يف اخلـارج  ،والتي ير�أ�سها �سفري ي�صدر
بتعيينه مر�سوم �سلطاين باعتباره ممثال لل�سلطنة لدى الدولة املعتمد لديها .
ومن حيث �إن املخت�ص بالتوقيع على املعاهدات واالتفاقيات بح�سب الأ�صل
وفقا لأحكام النظام الأ�سا�سي هو جاللة ال�سلطان  -حفظه الله � -أو من يفو�ضه ،
ف�إنه ال ميكن القول ب�أن ال�سفراء املعتمدين يف اخلارج مفو�ضون مبوجب مرا�سيم
تعيينهم يف التوقيع على االتفاقيات الدولية لتنايف ذلك مع �أحكام النظام الأ�سا�سي
للدولة  ،وينبغي �أن تف�سر كلمة " مفو�ضا " التي ترد يف مرا�سيم تعيني ال�سفراء
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يف نطاقها القانوين وهو �صالحية ممار�سة ال�سفراء لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف �إطار
االخت�صا�صات املحددة قانونا لوزارة اخلارجية باعتبارهم ممثلني لل�سلطنة لدى
الدولة املعتمدين لديها  ،بيد �أنه �إذا ما انتهى جمل�س الوزراء املوقر �إىل قيام
�أ�صحاب ال�سعادة �سفراء ال�سلطنة املعتمدين لدى بع�ض الدول بتوقيع بع�ض
اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي على �أن يتم اعتماد
هذا التوقيع من جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله  -ف�إذ ذلك يتفق و�صحيح حكم
القانون بح�سبان �أن الإجازة الالحقة كالإذن ال�سابق .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أنه يتعني �صدور تفوي�ض لأ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء
للتوقيع على االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف كل حالة على حدة  ,وال تغني
مرا�سيم تعيينهم عن هذا التفوي�ض .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/486 / 1 / 38 /م) بتاريخ 2012/3/17م
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()14
بتاريخ 2012/3/21م
� - 1أحوال مدنية  -قانون الأحوال املدنية  -املق�صود بواقعة الأحوال املدنية -
ال�سجل املدين  -حجية البيانات واملعلومات الواردة به  -عدم جواز تعديل
البيانات واملعلومات الواردة بال�سجل �إال بناء على امل�ستندات امل�ؤيدة لهذا
التعديل .
نــاط امل�شـــرع مبوجب قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  99/66بالإدارة العامة للأحوال املدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية االخت�صا�ص
بقيــد واقعــات الأحــوال املدنيــة للمواطنيـن و�إ�صـدار البطاقــة ال�شخ�صيـة
وال�شهادات املتعلقة بالواقعة وقيد واقعات امليالد والوفاة للأجانب املقيمني
وواقعات الزواج والطالق اخلا�صة بهم �إذا كان �أحد طرفيها عمان ًّيا  ،و�إ�صدار
بطاقة الإقامة لهم وال�شهادات املتعلقة بالواقعات  -املق�صود بالواقعة  -كل
حادثة �أحوال مدنية من ميالد وزواج وطالق وجن�سية و�إقامة ووفاة وما
تتفرع عنها  -حظر امل�شرع على �أمني ال�سجل قيد �أي واقعة يف ال�سجل
املدين �إال بناء على امل�ستندات امل�ؤيدة لطلب القيد �أو �إجراء �أي حمو �أو ك�شط
�أو حت�شري �أو ح�شو �أو �إ�ضافة يف ال�سجالت �أو امل�ستندات �أو قبول �شهادة �أو
ا�ستمارة �أو م�ستند به تغيري �إال بعد الت�صديق عليه من قبل اجلهة ال�صادر
منها �أو �أ�صحاب ال�ش�أن بح�سب الأحوال  -كما حظر �إجراء �أي ت�صحيح �أو
تغيري يف قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�سجل املدين �إال بناء على
قرار ي�صدر من جلنة ت�شكل بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  -عدم
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جواز تعديل تلك البيانات واملعلومات من قبل اللجنة �إال بناء على امل�ستندات
امل�ؤيدة لهذا التعديل التي عادة ما تكون مرفقة بطلب التعديل وتقدم من
ذوي ال�ش�أن  -ال�سجل املدين � -أ�سبغ امل�شرع على ال�سجل املدين مبا يحويه
من بيانات ومعلومات حجية مفادها �صحة ما ورد به  ،وكذلك على ال�صورة
الر�سمية امل�ستخرجة منه  ،وذلك �إىل �أن يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها
مبوجب حكم ق�ضائي  -مقت�ضى تلك احلجية � -أوجب امل�شرع على اجلهات
احلكومية وغريها االعتماد على بيانات ال�سجل املدين يف م�سائل الأحوال
املدنية  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صاتها  -ال والية للوزارة يف رقابة
م�شروعية ما ت�صدره وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات �إدارية .
تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 94/14
وامللحق املرفق به بتحديد اخت�صا�صاتها بتقدمي كافة �أوجه الدعم القانوين
لتلك الوحدات من خالل �إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات
امللزمة للن�صو�ص القانونية لها بناء على طلبها يف احلاالت التي يغم فيها
عليها فهم تلك الن�صو�ص  -ال والية للوزارة يف رقابة م�شروعية ما ت�صدره
وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات �إدارية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ......:امل�ؤرخ .....املوافق ........ب�ش�أن
طلب �إبداء الر�أي القانوين فيما �إذا كان قرار جمل�س الوزراء املوقر باالعتداد
بال�سن الوارد يف م�ستند امليالد الذي قدمه املوظف عند تعيينه دون االعتداد
بغريه من امل�ستندات التي تقدم بعد ذلك  -يحول دون �إمكانية �إعادة تقدير �سن
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املوظف يف القطاعني العام واخلا�ص بهدف تعديل وت�صحيح بيانات ال�سجل
املدين �أم �أن قرار املجل�س مق�صور على عدم جواز االعتداد بتقدير �سن املوظف
�أمام جهة عمله .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سب الثابت من الأوراق املرفقة  -يف �أن عددا
من املواطنني ممن يعملون يف القطاعني العام واخلا�ص تقدموا �إىل ..........
 .......................بطلبات ت�صحيح تاريخ ميالدهم لإعادة تقدير �سنهم
يف حاالت تتطلب تعديل وت�صحيح بيانات ال�سجل املدين اخلا�صة بهم لأ�سباب
معينة كعدم وجود �شهادة ميالد �أو كعدم تقدير �سن املوظف �أ�صال �أو وجود
تناق�ض وا�ضح بني تاريخ ميالد املواطن و�أحد والديه �أو �إخوانه  ،وعمال بن�ص
املادة ( )40من قانون الأحوال املدنية تبا�شر اللجنة املخت�صة درا�سة تلك الطلبات
واتخاذ الإجراءات الالزمة حيالها � ،إال �أنه عند �إر�سال الطلب �إىل وزارة ال�صحة
لتقدير �سن �صاحب الطلب من الناحية الطبية يرف�ض املخت�صون بتلك الوزارة
القيام بذلك ا�ستنادا �إىل قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه .
و�إزاء ما تقدم ت�ستطلعون معاليكم الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/66تن�ص على �أن " :يق�صد يف تطبيق �أحكام هذا القانون
بالكلمات وامل�صطلحات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص معنى �آخر ....... :
ال�سجل املدين  :ال�سجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال املدنية .
..................
الواقعـة  :كل حادثــة �أحــوال مدنيـة  ،من ميـــالد وزواج وطــالق وجن�سيــة
و�إقامة ووفاة  ،وما تتفرع عنها .
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وتن�ص املادة ( )2من ذات القانون على �أن  " :تن�ش�أ �إدارة عامة ب�شرطة عمان
ال�سلطانية ت�سمى (الإدارة العامة للأحوال املدنية) وتخت�ص مبا ي�أتي :
 - 1قيد واقعات الأحوال املدنية للمواطنني يف ال�سجل املدين و�إ�صدار البطاقة
ال�شخ�صية وال�شهادات املتعلقة بالواقعة .
."............... ............................................. - 2
وتن�ص املادة ( )4من ذات القانون على �أن  " :ين� أش� 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�شخا�ص يف ال�سجل املدين ب�أ�سمائهم  ،وجن�سياتهم  ،وعناوينهم ،
و ُي َ
عطى لكل �شخ�ص مقيد يف ال�سجل رقم ثابت ي�سمى (الرقم املدين) .
وتبني الالئحة م�شتمالت اال�سم  ،والعنوان  ،ومكونات الرقم املدين".
وتن�ص املادة ( )12من ذات القانون على �أنه  " :ال يجوز لأمني ال�سجل �أن يقيد
يف ال�سجل املدين �أي واقعة �إال بناء على امل�ستندات امل�ؤيدة لطلب القيد.
ويحــظر على �أمني ال�سجل �إجراء �أي حمــو �أو ك�شط �أو حت�شيــر �أو ح�شــو
�أو �إ�ضافة يف ال�سجالت وامل�ستندات �أو قبول �أي �شهادة �أو ا�ستمارة �أو م�ستند به
تغيري �إال بعد الت�صديق عليه من قبل اجلهة ال�صادر منها �أو �أ�صحاب ال�ش�أن ح�سب
الأحوال ".
وتنــ�ص املادة ( )40من ذات القانون على �أنه  " :ال يجوز �إجراء �أي ت�صحــيح
�أو تغيري يف قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�سجل املدين �إال بناء على
قرار ي�صدر من جلنة ت�شكل بقرار من املفت�ش العام وحتدد الالئحة الإجراءات
اخلا�صة بتقدمي هذه الطلبات والف�صل فيها".
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وتن�ص املادة ( )43من ذات القانون على �أنه  " :تعترب البطاقة دليال على
�صحة البيانات الواردة بها وال يجوز للجهات احلكومية �أو غريها االمتناع عن
اعتمادها يف �إثبات �شخ�صية �صاحبها ".
وتن�ص املادة ( )52من ذات القانون على �أنه " :تعترب ال�سجالت مبا حتويه
من البيانات واملعلومات وال�صور الر�سمية امل�ستخرجة منها حجة ب�صحتها ما مل
يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها بحكم  ،ويجب على اجلهات احلكومية وغريها
االعتماد يف م�سائل الأحوال املدنية على البيانات املقيدة يف هذه ال�سجالت " .
كما تن�ص املادة ( )17من الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية ال�صادرة
بالقرار رقم  2007/40على �أن  " :يكون ت�صحيح �أو تغيري قيود واقعات الأحوال
املدنية املقيدة يف ال�سجل املدين وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يتقـدم �صاحــب ال�ش�أن �أو من ميثله �أو املكلــف قانونــا بطلــب ت�صحيــح
�أو تغيري القيد �إىل �أمني ال�سجل املخت�ص .
 - 2يقوم �أمني ال�سجل بدرا�سة الطلب و�إحالته �إىل اللجنة املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )40من القانون خالل �سبعة �أيام من تاريخ تقدميه م�شفوعا
بتو�صيته .
 - 3ت�صدر اللجنة قرارها يف الطلب خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إحالته
�إليها  ،وتقوم ب�إخطار �أمني ال�سجل بهذا القرار كتابيا فور �صدوره .
 - 4يقوم �أمني ال�سجل ب�إخطار مقدم الطلب كتابيا بقرار اللجنة خالل خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ �صدوره .
 - 5ل�صاحب ال�ش�أن التظلم كتابيا من قرار اللجنة �إىل املفت�ش العام خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار  ،ويكون قرار املفت�ش العام
ال�صادر يف التظلم نهائيا" .
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وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع ناط بالإدارة العامة للأحوال املدنية
ب�شرطة عمان ال�سلطانية االخت�صا�ص بقيد واقعات الأحوال املدنية للمواطنني ،
�أي كل حادثة �أحوال مدنية من ميالد وزواج وطالق وجن�سية و�إقامة ووفاة وما
تتفرع عنها يف ال�سجل املدين بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار البطاقة ال�شخ�صية و�إ�صدار
ال�شهادات املتعلقة بالواقعة  ،وقيد واقعات امليالد والوفاة للأجانب املقيمني
وواقعات الزواج والطالق اخلا�صة بهم �إذا كان �أحد طرفيها عمانيا  ،و�إ�صدار
بطاقة الإقامة لهم وال�شهادات املتعلقة بالواقعات  ،يف ذات الوقت حظر امل�شرع
على �أمني ال�سجل قيد �أي واقعة يف ال�سجل املدين �إال بناء على امل�ستندات امل�ؤيدة
لطلب القيد �أو �إجراء �أي حمو �أو ك�شط �أو حت�شري �أو ح�شو �أو �إ�ضافة يف ال�سجالت
�أو امل�ستندات �أو قبول �شهادة �أو ا�ستمارة �أو م�ستند به تغيري �إال بعد الت�صديق عليه
من قبل اجلهة ال�صادر منها �أو �أ�صحاب ال�ش�أن بح�سب الأحوال  ،كما حظر �إجراء
�أي ت�صحيح �أو تغيري يف قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�سجل املدين �إال
بناء على قرار ي�صدر من جلنة ت�شكل بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
ويف �ضوء ما �أحيط به ال�سجل املدين من �ضمانات تكفل �سالمة ما دون به
من معلومات وبيانات فقد �أ�سبغ امل�شرع على هذا ال�سجل مبا يحويه من بيانات
ومعلومات حجية مفادها �صحة ما ورد به  ،وكذلك على ال�صورة الر�سمية
امل�ستخرجة منه  ،وذلك �إىل �أن يثبت عك�سها �أو بطالنها �أو تزويرها مبوجب
حكم ق�ضائي  ،وبناء على تلك احلجية فقد �أوجب امل�شرع على اجلهات احلكومية
وغريها االعتماد على بيانات ال�سجل املدين يف م�سائل الأحوال املدنية .
وحيــث �إنــه بناء على ما تقدم وملا كان قيد الواقعات باملعنى �سالف الذكـر
يف ال�سجل املدين ال يتم ابتداء �إال بناء على طلب ذوي ال�ش�أن م�ؤيدا بامل�ستندات
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الالزمة الأمر الذي من مقت�ضاه والزمه  -يف �ضوء احلجية التي �أ�سبغها امل�شرع
على هذا ال�سجل مبا يحويه من بيانات ومعلومات وال�صور امل�ستخرجة منه  -عدم
جواز تعديل تلك البيانات واملعلومات من قبل اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )40من قانون الأحوال املدنية �إال بناء على امل�ستندات امل�ؤيدة لهذا التعديل التي
عادة ما تكون مرفقة بطلب التعديل وتقدم من ذوي ال�ش�أن  ،وهو الأمر امل�ستفاد
�أي�ضا من حكم املادة ( )17من الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية حيث ناطت
تلك املادة ب�أمني ال�سجل املدين االخت�صا�ص بتلقي طلبات التعديل ودرا�ستهــا ثــم
�إحالتها للجنة املذكــورة م�شفوعة بتو�صياته للبت فيهــا قــبوال �أو رف�ضــا � ،إذ
مما ال �شك فيه حتى تكون هناك درا�سة لطلب التعديل و�إ�صدار تو�صية بناء عليها
وجود امل�ستندات امل�ؤيدة لطلب التعديل حتت ب�صر �أمني ال�سجل والتي يقع على
عاتق مقدم الطلب عبء تقدميها بح�سبانها ادعاء بعدم �صحة ما ورد بال�سجل
من البيانات واملعلومات التي �أ�سبغ عليها امل�شرع حجية تفيد �صحتها �إىل �أن
يثبت العك�س .
وحيث �إن وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 94/14
وامللحق املرفق به بتحديد اخت�صا�صاتها ال والية لها يف رقابة م�شروعية ما
ت�صدره وحدات اجلهاز الإداري للدولة من قرارات �إدارية  ،و�إمنا تخت�ص بتقدمي
كافة �أوجه الدعم القانوين لتلك الوحدات من خالل �إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار
الفتاوى والتف�سريات امللزمة للن�صو�ص القانونية لها بناء على طلبها يف احلاالت
التي يغم فيها عليها فهم تلك الن�صو�ص .
وحيث �إن حقيقة الت�سا�ؤل املطروح وفقا للتكييف القانوين ال�سليم هو مدى
م�شروعية القرارات ال�صادرة من وزارة  .......برف�ض �إعادة تقدير �سن املعرو�ضة
حاالتهم ا�ستنادا �إىل قرار جمل�س الوزراء ال�صادر يف جل�سته رقم  2010/6املنعقدة
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بتاريخ 2010/2/9م يف �ش�أن االعتداد بال�سن املدون يف م�ستند امليالد الذي قدمه
املوظف �أوال �إىل جهة عمله دون االعتداد بال�سن الوارد ببطاقته ال�شخ�صية ،
ومن ثم ف�إن ال�سبيل �إىل �إلغائها �أو تعديلها هو تقدم ذوي ال�ش�أن بالتظلم من هذه
القرارات �إىل وزارة  ، ............والتي ينعقد لها االخت�صا�ص بالبت فيها ،
ولوزارة  ............يف �سبيل درء امل�س�ؤولية القانونية عنها اللجوء �إىل وزارة
ال�ش�ؤون القانونية لطلب الفتوى للوقوف على التف�سري القانوين ال�سليم لقرار
جمل�س الوزراء امل�شار �إليه �إذا ما ارت�أت مقت�ضى لذلك  ،ومن ثم ف�إن ا�ستنها�ض
والية وزارة ال�ش�ؤون القانونية لإبداء ر�أي قانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة يبقى رهنا
بطلب من وزارة  ........ذات ال�صلــة باملو�ضــوع دون اللجنة املن�صو�ص عليهــا
يف املـــادة ( )40من قانون الأحوال املدنية .
لذلك و�إىل �أن تتلقى وزارة ال�ش�ؤون القانونية طلبا من وزارة  ......ب�إبداء
الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة ف�إنه يتعذر على وزارة ال�ش�ؤون القانونية
الت�صدي لها دون �سند من القانون على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/357/ 1 /23 /م) بتاريخ 2012/3/21م
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()15
بتاريخ 2012/3/24م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -تخت�ص دون غريها ب�إبداء الر�أي القانوين
و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية .
تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية دون غريها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صاتها ب�إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى
والتف�سريات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني
والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك  ،ومبا ي�ؤدي �إىل تر�سيخ
وتوحيد املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق �أحكامها  -يعد ر�أي وزارة
ال�ش�ؤون القانونية ملزما لكافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة باعتباره من
قبيل التف�سريات املعتمدة  -تخت�ص وزارة اخلدمة املدنية مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/142بتحديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
بتقدمي املعاونة الفنية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة غري اخلا�ضعة لقوانني
خا�صة يف كافة جماالت اخلدمة املدنية والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ب�إبداء
الر�أي �إذا تطلب الأمر ذلك  -مقت�ضى ذلك  -تطبيق .

�	- 2أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي  -حتديد الدرجة املالية التي
ي�ستحقها ال�سفراء يف �ضوء خلو قانون تنظيم وزارة اخلارجية من جدول
رواتب وبدالت .
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معادلة الوظائف التي تخ�ضع لنظم وظيفية خا�صة بوظائف �أو درجات اخلدمة
املدنية تكون واجبة الإعمال يف كل حالة يخ�ضع فيها لقانون اخلدمة املدنية
من كان يخ�ضع لنظام وظيفي خا�ص يختلف يف نظام الوظائف والدرجات
والرواتب عن هذا القانون لتحديد مركزه القانوين  ،ومن ثم معاملته قانونا
وفـق �صحيـح �أحكـام قانون اخلدمــة املدنيـة مبا يتفـق وهذا املركز  -م�ؤدى
ذلك � -أن املعول عليه يف حتديد الدرجة املالية التي ي�ستحقها ال�سفراء يف
�ضوء خلو قانون تنظيم وزارة اخلارجية من جدول رواتب وبدالت هو حدود
املراكز القانونية التي ا�ست�صحبها من كان موجودا منهم يف اخلدمة يف تاريخ
العمل بقانون تنظيم وزارة اخلارجية وفقا للقواعد املعمول بها �آنذاك  -ال�سبيل
القانوين الوحيد لإعادة تقييم وظائف ال�سفراء بالدرجة (�أ) هو �صدور قانون
يق�ضي بذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ...... :امل�ؤرخ  ........املوافق ......ب�ش�أن
املحاجة فيما انتهت �إليه فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية رقم (و �ش ق/م و72/1/3/
بتاريخ 2012/1/11م) .
بداية جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلالة املعرو�ضة هي حم�ض م�س�ألة قانونية تدور
حول الت�سا�ؤل عن كيفية تطبيق جدول الدرجات والرواتب املرفق بقانون اخلدمة
املدنية على �أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي يف �ضوء �إلغاء قانون ال�سلكني
الدبلوما�سي والقن�صلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/40مبوجب قانون
تنظيم وزارة اخلارجية رقم  ، 2008/32وعدم ا�شتمال القانون الأخري على جدول
رواتب للمذكورين يف �ضوء ن�ص املادة ( )55من هذا القانون التي تق�ضي فقرتها
الثانية ب�سريان �أحكام قانون اخلدمة املدنية على �أع�ضاء ال�سلكني فيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص يف هذا القانون .
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وحيــث �إنه وفقــا للبنــد ال�ســاد�س من امللحق املرفــق باملر�سوم ال�سلطانــي
رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،ف�إن وزارة ال�ش�ؤون
القانونية تخت�ص دون غريها ب�إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات
الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح
الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك  ،ومبا ي�ؤدي �إىل تر�سيخ وتوحيد املفاهيم القانونية
وااللتزام بها وتطبيق �أحكامها .
ووفقا للبنــد الأخيــر من امللحــق رقـم ( )1املرفــق باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم
 2008/142بتحديد اخت�صا�صات وزارة اخلدمة املدنية واعتماد هيكلها التنظيمي
ف�إن وزارة اخلدمة املدنية تخت�ص بتقدمي املعاونة الفنية لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة غري اخلا�ضعة لقوانني خا�صة يف كافة جماالت اخلدمة املدنية والتن�سيق
مع اجلهات املخت�صة ب�إبداء الر�أي �إذا تطلب الأمر ذلك .
بناء على ما تقدم ف�إن ت�صدي وزارة ال�ش�ؤون القانونية للم�س�ألة املعرو�ضة
بالر�أي القانوين مبوجب كتابها رقم.......امل�ؤرخ�............إمنا كان يف �إطار
االخت�صا�ص املر�سوم لها قانونا دون غريها  ،و�أن ما �صدر عنها يف هذا اخل�صو�ص
ميثل �صحيح حكم القانون  ،ويعد ملزما لكافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة
باعتباره من قبيل التف�سريات املعتمدة .
ولئن كان ما تقدم ف�إن ما ت�ضمنه كتاب معاليكم رقم ..........:امل�شار �إليه
من �أن مبنى ر�أي وزارة  ..........يقوم على عدم وجود قواعد خا�صة حتدد
جدول الدرجات والرواتب الواجب التطبيق على وظائف �أع�ضاء ال�سلكني ،
وكيفية حتديد الدرجة عند �شغل �إحدى هذه الوظائف بطريق التعيني املبتد�أ ،
و�أن الأخذ مبعيار ا�ستحقاق �أع�ضاء ال�سلكني الدرجة املالية الواردة يف جدول
الرواتب والبدالت املرفق بقانون اخلدمة املدنية التي يعادل مربوطها وبدالتها
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ما ي�ستحقه �أع�ضاء وظائف ال�سلكني وفقا للقواعد التي كانوا يخ�ضعون لها يعترب
ا�ستدعاء وتطبيقا لقواعد ملغاة دون ن�ص يقرره  ،وال ي�صلح �إال عند نقل �شاغلي
هذه الوظائف �إىل الدرجات املعادلة وفقا حلكم انتقايل  ،مردود عليه بالآتي :
� - 1أن م�ؤدى تطبيق ما انتهى �إليه ر�أي وزارة  ..........هو املغايرة بني
ال�سفراء املوجودين يف اخلدمة وقت العمل بقانون تنظيم وزارة اخلارجية
امل�شار �إليه  ،وبني من يعينون يف هذه الوظيفة تعيينا مبتد�أ يف تاريخ
الحق على تاريخ العمل بالقانون املذكور من حيث الدرجة التي ي�ستحقها
كل منهم  ،حيث �إن الفئة الأوىل كانت وظائفهم مقيمة بالدرجة (ب) والتي
�ستبقى مقيمة كذلك  ،حيث ال ي�سوغ امل�سا�س مبراكزهم القانونية التي
ا�ست�صحبوها دون �سند من القانون  ،يف حني ترى وزارة اخلدمة املدنية
�إعادة تقييم الدرجة امل�ستحقة ملن يعني ابتداء بعد هذا التاريخ بالدرجة
(�أ) الأمر الذي ينطوي على �إخالل بقواعد و�أ�س�س تنظيم الوظيفة العامة
التي ت�ستوجب تقييم الوظائف ذات الواجبات وامل�س�ؤوليات الواحدة بذات
الدرجة املالية .
 - 2لي�س �صحيحا القول ب�أن معادلة الوظائف التي تخ�ضع لنظم وظيفية خا�صة
بوظائـــف �أو درجـــات اخلدمــــة املدنيـــة يجــب �أن تتم مبوجــب حكـــم
انتقايل  ،ومبنا�سبة نقل �شاغليها �إىل وظائف معادلة � ،إذ �إن تلك املعادلة
تكون دائمة واجبة الإعمال يف كل حالة يخ�ضع فيها لقانون اخلدمة املدنية
من كان يخ�ضع لنظام وظيفي خا�ص يختلف يف نظام الوظائف والدرجات
والرواتب عن هذا القانون لتحديد مركزه القانوين  ،ومن ثم معاملته قانونا
وفق �صحيح �أحكام قانون اخلدمة املدنية مبا يتفق وهذا املركز  ،كما هو
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ال�ش�أن يف احلالة املعرو�ضة  ،وال تعدو �أن تكون حالة النقل من وظائف
تخ�ضع لنظم وظيفية خا�صة �إىل وظائف تخ�ضع لقانون اخلدمة املدنية
هي الأكرث �شيوعا يف التطبيق العملي  ،ويف �ضوء ذلك وملا كانت الدرجة
املالية وغريها من امل�ستحقات املالية ل�شاغل الوظيفة تعد الرتجمة املالية
لواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة  ،ومن ثم ف�إن تلك امل�ستحقات ت�صلح دائما
معيارا عــادال لإجراء املعادلـــة بني الوظائف التي ي�ستحق �شاغلوها ذات
امل�ستحقات  ،وهو ما ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،وما جرى
عليه الق�ضاء الإداري يف بع�ض النظم املقارنة .
� - 3أن القول بغري ما انتهى �إليه ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية من �ش�أنه الآتي :
	�إهدار الطبيعة اخلا�صة لوظائف �أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صليو�إخ�ضاعها و�شاغليها لنظام ت�صنيف وترتيب الوظائف الذي ال تنطبق
�أحكامـه �أ�سا�سـا علـى الوحــدات التـي تخ�ضـع لنظـم وظيفيـة خا�صـة ،
وما ي�ستتبعه ذلك من لزوم �إعادة ت�سكني �شاغليها على الوظائف التي
ي�ستحقونها .
 حتديد الدرجة املالية امل�ستحقة لأع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صليوفقا لنظام ت�صنيف وترتيب الوظائف  ،ومن ثم ا�ستحقاقهم الدرجة (د)
�إذ �إن مدة اخلربة العملية الالزمة ل�شغل الدرجة (�أ) وفقا لهذا النظام ()30
ثالثني �سنة وهي جمموع املدد البينية الواجب ق�ضا�ؤها يف الوظائف
ال�سابقة على وظائف الدرجة (�أ)  ،يف حني �أن املدد الالزمة ل�شغل وظائف
ال�سفراء وفقا للنظام الوظيفي املعاملني به ( )20ع�شرين �سنة وهي تعادل
املدة الالزمة ل�شغل الدرجة (د) من درجات اخلدمة املدنية .
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 املغايرة يف املعاملة بني �أع�ضاء ال�سلكني من حيث الدرجات املالية التيي�ستحقونها حيث �سي�ست�صحب من كان موجودا يف اخلدمة قبل العمل
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/32مركزه القانوين الذي كان ي�شغله يف
هذا التاريخ  ،ومن ثم ي�ستحق الدرجة (ب) يف حني حتدد الدرجة املالية
ملن يلتحق باخلدمة بعد هذا التاريخ وفقا لنظام الت�صنيف والرتتيب  ،ومن
ثم ي�ستحق الدرجة (د) .
 ترقية ال�سفراء �إىل وظيفة من الدرجة (�أ) دون �سند من القانون .بناء على ما تقدم كان ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لقواعد العدالة
والقانون الطبيعي اللذين هما من م�صادر القانون الفرعية وجوب الت�سوية بني
ال�سفراء يف املركز القانوين الذي ي�شغله كل منهم � ،سواء من كان منهم موجودا
يف اخلدمة قبل العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/32ومن التحق منهم باخلدمة
بعد هذا التاريخ  ،و�أن يكون املعول عليه يف هذا اخل�صو�ص هو حدود املراكز
القانونية التي ا�ست�صحبها من كان موجودا منهم يف اخلدمة يف تاريخ العمل
بقانون تنظيم وزارة اخلارجية وفقا للقواعد املعمول بها �آنذاك  ،وذلك �إىل حني
�صدور قانون يق�ضي ب�إعادة تقييم وظائف ال�سفراء بالدرجة (�أ) باعتباره ال�سبيل
القانوين الوحيد لتحقيق ذلك .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/548/ 1 / 3 /م) بتاريخ 2012/3/24م
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()16
بتاريخ 2012/3/31م
اخت�صا�ص  -نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2011/53اجلهة املخت�صة ب�إعداد م�شروع قانون مكافحة الغ�ش وحماربة
االحتكار .
منح امل�شرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك الهيئة ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،
ون�ص هذا املر�سوم على �أيلولة االخت�صا�صات واملوجودات املتعلقة بدائرة
حماية امل�ستهلك التي كانت تابعة لوزارة التجارة وال�صناعة �إىل الهيئة -
تهدف الهيئة �إىل حتقيق جملة من الأهداف �أوردها نظامها ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2011/53من بني تلك الأهداف حماية امل�ستهلك من تقلبات
الأ�سعار ومراقبة ال�سلع واخلدمات يف الأ�سواق واحلد من ارتفاعها ف�ضال
عن مكافحـة الغـ�ش التجـاري والتقليـد وحماربـة االحتكـار  -و�سـد امل�شـرع
للهيئة جملة من االخت�صا�صات من �أبرزها ت�شجيع املناف�سة وحماربة الغ�ش
التجاري واالحتكار امل�ضر باالقت�صاد الوطني واقرتاح النظم والقواعد املنا�سبة
لتنظيم الأ�سواق  -كما �أعطى امل�شرع ملجل�س �إدارة الهيئة كافة ال�صالحيات
و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينها من �أداء املهام املنوطة
بها كاقرتاح القوانني املتعلقة بحماية امل�ستهلك  -م�ؤدى ذلك � -أن الهيئة
العامة حلماية امل�ستهلك هي اجلهة القوامة دون �سواها بكل ما يتعلق بحماية
امل�ستهلك ال�سيما مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماربة االحتكار  -تطبيق .
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بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بكتاب �سعادتكم رقم ...........:
بتاريخ............املوافق … ......ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول
حتديد اجلهة املخت�صة ب�إعداد م�شروع قانون مكافحة الغ�ش وحماربة االحتكار.
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد �إىل الهيئة
خطاب �سعادة املهند�س وكيل وزارة  ........رقم  ........... :بتاريخ........
املوافق ........ب�ش�أن رغبة وزارة  ..........يف ت�شكيل جلنة برئا�سة مدير
عام ...........وع�ضوية اجلهات ذات العالقة بهدف �إعداد و�صياغة قانون
املناف�سة .
وتذكرون �أن املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك ناط بالهيئة مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماربة االحتكار
بحيث يكون لها يف �سبيل حتقيق ذلك العمل على ا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق
وت�شجيع املناف�سة وحماربة الغ�ش التجاري واالحتكار امل�ضر باالقت�صاد الوطني
واقرتاح النظم والقواعد املنا�سبة لتنظيم الأ�سواق وتعديل القوانني املتعلقة بحماية
امل�ستهلك  ،وعلى �ضوء ذلك �أعدت الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك م�شروع قانون
املناف�سة وحماربة االحتكار متهيدا لعر�ضه على جمل�س �إدارتها والذي ي�ضم يف
ع�ضويته مدير عام ............ممثال عن وزارة  ، ........وعلى �صعيد دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مت �إيفاد مدير عام ..................
مبعية ممثل عن وزارة ال�ش�ؤون القانونية ملناق�شة م�شروع قانون املناف�سة املوحد
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
و�إنه رغبة من الهيئة يف حتديد اجلهة املخت�صة ب�إعداد م�شروع قانون
مكافحة الغ�ش وحماربة االحتكار ومنعا لتداخل االخت�صا�صات بني الهيئة ووزارة
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 ،.................ارت�أت الهيئة عر�ض املو�ضوع على وزارة ال�ش�ؤون القانونية
للإفادة بالر�أي القانوين ب�ش�أنه .
و�إذ تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك تن�ص على �أن  " :تن� أش� هيئة عامة ت�سمى الهيئة العامة حلماية
امل�ستهلك تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري".
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة
العامة حلماية امل�ستهلك على �أن  " :ت�ؤول �إىل الهيئة من وزارة التجارة وال�صناعة
االخت�صا�صات واملوجودات املتعلقة بدائرة حماية امل�ستهلك والأق�سام باملحافظات
واملناطق  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية جميع املوظفني العاملني بها".
كمـا تـن�ص املـادة ( )3من نظـام الهيئـة العامـة حلمايــة امل�ستهلك علـى �أن :
" تهدف الهيئة �إىل حتقيق الآتي :
 - 1العمل على حماية امل�ستهلك من تقلبات الأ�سعار .
 - 2مراقبة �أ�سعار ال�سلع واخلدمات يف الأ�سواق واحلد من ارتفاعها .
.................................................................
 - 6مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماربة االحتكار .
."..........................................
وتن�ص املادة ( )4من ذات النظام على �أن  " :تبا�شر الهيئة يف �سبيل حتقيق
�أهدافها االخت�صا�صات الآتية :
 - 1العمـل علـى ا�ستقـرار الأ�سعـار يف الأ�سـواق واتخـاذ الإجـراءات املنا�سبـة
لتحقيق ذلك .
.................................................................
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 - 5العمل على ت�شجيع املناف�سة وحماربة الغ�ش التجاري واالحتكار امل�ضر
باالقت�صاد الوطني .
..................................................................
 - 9اقرتاح النظم والقواعد املنا�سبة لتنظيم الأ�سواق .
."...............................................................
وتن�ص املادة ( )6من ذات النظام على �أن  " :يكون للمجل�س كافة ال�صالحيات
و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق
�أهدافها وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
..................................................................
 - 2اقرتاح تعديل القوانني املتعلقة بحماية امل�ستهلك .
.".......................................
وحيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك منح الهيئة ال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري  ،وتهدف الهيئة �إىل حتقيق جملة من الأهداف �أوردها
نظامها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53والتي من بينها حماية امل�ستهلك
من تقلبات الأ�سعار  ،ومراقبة ال�سلع واخلدمات يف الأ�سواق واحلد من ارتفاعها ،
هذا بالإ�ضافة �إىل مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماربة االحتكار .
وو�سد امل�شرع للهيئة جملة من االخت�صا�صات يتمثل �أبرزها يف ت�شجيع
املناف�سة وحماربة الغ�ش التجاري واالحتكار امل�ضر باالقت�صاد الوطني واقرتاح
النظم والقواعد املنا�سبة لتنظيم الأ�سواق .كما �أعطى امل�شرع ملجل�س �إدارة الهيئة
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كافة ال�صالحيات و�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينها من �أداء
املهام املنوطة بها كاقرتاح القوانني املتعلقة بحماية امل�ستهلك .
وحيث �إن دائرة حماية امل�ستهلك كانت �إحدى الدوائر التابعة لوزارة التجارة
وال�صناعة �إىل حني �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة
حلماية امل�ستهلك  ،والذي ن�ص على �أيلولة االخت�صا�صات واملوجودات املتعلقة
بدائرة حماية امل�ستهــلك �إىل الهيئـة  -ومـ�ؤدى ذلك � -أن الهيئـة العامـة حلمايـة
امل�ستهلك �أ�صبحت هي اجلهة القوامة دون �سواها بكل ما يتعلق بحماية امل�ستهلك
ال�سيما مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد وحماربة االحتكار .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك هي اجلهة املخت�صة
ب�إعداد م�شروع قانون مكافحة الغ�ش وحماربة االحتكار  ،وذلك على النحو الوارد
بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و 2012/592/ 1 / 59 /م) بتاريخ 2012/3/31م
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()17
بتاريخ 2012/4/8م
غرفة جتارة و�صناعة عمان  -طبيعتها القانونية  -مدى جواز �إخ�ضاع موظفيها
لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بدال من
قانون الت�أمينات االجتماعية .
تعترب غرفة جتارة و�صناعة عمان مبوجب قانونها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/22م�ؤ�س�سة ذات نفع عام ت�سهم يف تنظيم مرفق عام وهو مرفق
التجارة وال�صناعة وما يرتبط به من م�صالح وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها
فـي �شتـى املجـاالت  -تتمتـع الغرفـة ب�شخ�صيـة معنويـة وبالقـدر الالزم مـن
اال�ستقالل  -تخت�ص بجملة من االخت�صا�صات مبا ميكنها من القيام باملهام
امل�سندة لها � -أتاح القانون للغرفة االت�صال بوحدات اجلهاز الإداري للدولة
من �أجل احل�صول على البيانات واملعلومات الالزمة ملبا�شرة مهامها  -امل�ستقر
عليه فقها �أن امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص  ،و�إن
عوملت �أموالها معاملة الأموال العامة من حيث احلماية القانونية املقررة لها
يف �ضوء �أهمية الدور واالخت�صا�صات املنوطة بها  -تختلف امل�ؤ�س�سات ذات
النفع العام عن امل�ؤ�س�سات العامة حيث تعترب الأخرية وفقا حلكم املادة ( )2من
نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -م�ؤدى
ذلك  -عدم خ�ضوع العاملني بالغرفة لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم - 86/26
�أ�سا�س ذلك � -أنها لي�ست من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -تطبيق .
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بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ......... :امل�ؤرخ..........املوافق.......
ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى جواز �إخ�ضاع موظفي غرفة جتارة و�صناعة
عمان لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بدال
من قانون الت�أمينات االجتماعية .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد �إىل
 ...................كتاب معايل  ..................املوقر رقم...........
امل�ؤرخ  .....مت�ضمنا طلب غرفة جتارة و�صناعة عمان �إخ�ضاع موظفيها لقانون
معا�شـات ومكافـ�آت مـا بعد اخلدمة ملوظفـي احلكومـة العمانيني بدال من قانون
الت�أمينات االجتماعية  ،و�أنه يف �ضوء الن�صو�ص الواردة بقانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم86/26
ونظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  91/116وقانون
غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/22والتي ذكرمت
بع�ضا منها يف كتابكم امل�شار �إليه  ،فقد ثار الت�سا�ؤل حول مدى جواز �إخ�ضاع
موظفـي الغرفـة لقانـون معا�شـات ومكافـ�آت مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي احلكومـة
العمانيني بدال من قانون الت�أمينات االجتماعية يف �ضوء ما �أبديتموه ب�ش�أن
الطبيعـة القانونيـة للغرفـة فـي �ضـوء �أحكام قانونها وعـدم �سريـان نظـام الهيئـات
وامل�ؤ�س�سات العامـة �سالــف الإ�شـارة عليهـا  ،ال�سيمـا يف ظـل عـدم ورود عبارة
" م�ؤ�س�سة عامة " يف قانون الغرفة وعدم ا�ستناده لقانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ونظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
امل�شار �إليه  ،وعدم ت�ضمنه م�ساهمة الدولة بتخ�صي�ص بند يف امليزانية العامة
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للدولة كمورد من موارد الغرفة  ،ف�ضال عن ا�ستمرار تطبيق قانون الت�أمينات
االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  91/72والذي الي�سري على وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،وتطلبون معاليكم الر�أي يف هذا ال�ش�أن توطئة لإجراء
مايلزم من درا�سة وتكاليف مالية لإخ�ضاع موظفي الغرفة لقانون املعا�شات امل�شار
�إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أن :
" ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز
الإداري للدولة وي�شغلون وظائف دائمة  ،وال ت�سري ب�ش�أنهم قوانني �أو مرا�سيم
خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد اخلدمة ".
وتن�ص املادة ( )1من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  75/26واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  76/13على �أن  " :يق�صد
باجلهاز الإداري للدولة جمل�س الوزراء  ،والوزارات وما يتبعها من �أجهزة �إدارية
وفنية  ،واملجال�س املتخ�ص�صة وما يتبعها من �أجهزة �إدارية وفنية  ،و�أية وحدات
تنفيذية �أخرى ".
وتن�ص املادة ( )2من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/116على �أن  " :تن� أش� الهيئات والهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات
العامة مبر�سوم �سلطاين  ،وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
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املايل والإداري يف حدود هذا النظام واملر�سوم ال�صادر ب�إن�شائها  ،وتعترب من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وتخ�ضع لإ�شراف اجلهة التي يحددها مر�سوم
�إن�شائها ".
وتن�ص املادة ( )2من قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2007/22على �أن  " :أ�  -الغرفة م�ؤ�س�سة ذات نفع عام تهدف �إىل
تنظيم امل�صالح التجارية وال�صناعية وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها يف خمتلف
املجاالت .
ب  -تتمتع الغرفة بال�شخ�صية االعتبارية".........
وتن�ص املادة ( )4من ذات القانون على �أن  " :تتوىل الغرفة ما يلي :
�أ  -جمع القوانني والأنظمة والأعراف والعادات واملعلومات والإح�صاءات
املتعلقة بالأن�شطة التجارية وال�صناعية ومتحي�صها وت�صنيفها وتبويبها
وتقدميها وما ت�ستخل�صه من نتائج و�آراء للحكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة.....ب  -1 -ت�سجيــل الأع�ضـــاء العامليــن يف القطــاع اخلـا�ص
بالأن�شطــة التجاريـــة وال�صناعيـــة وت�صنيفهــم وتوزيعهـم �إىل فئـــات.
2ـ 3 ....ـ. " .... ، ....
كما تن�ص املادة ( )5من ذات القانون على �أن  " :يجوز للغرفة ممار�سة الآتي :
�أ  -االت�صال مبا�شرة بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وما يف حكمها للح�صول
على ما حتتاج �إليه من بيانات ومعلومات تتعلق ب�أعمال الغرفة وتقع
�ضمن اخت�صا�صاتها .ب  ........ -ج  ...... -د ................-
هـ . "......... -
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وتن�ص املادة ( )13من ذات القانون على �أن � ":أ  - 1 -تتكون موارد الغرفة من
ر�سوم الت�سجيل واال�شرتاك ال�سنوي وال�شهادات وامل�ستندات التي ت�صدرها الغرفة
�أو ت�صادق عليها ومن ر�سوم الت�صديق على التوقيعات والعرائ�ض والت�أ�شري على
الدفاتر التجارية وغري ذلك من الر�سوم التي ت�ستوفيها الغرفة مبوجب ن�صو�ص
و�أحكام الأنظمة املتعلقة بها - 2 ......تعني الر�سوم امل�شار �إليها يف البند()1
ويحدد مقدارها على �أ�س�س ثابتة ين�ص عليها يف الالئحة التنفيذية �أو ت�صدر بها
قرارات من املجل�س. "..... - 5..... - 4.....- 3.
وامل�ستفاد مما تقدم �أنه وفقا حلكم املادة ( )2من قانون غرفة جتارة و�صناعة
عمان تعترب الغرفة م�ؤ�س�سة ذات نفع عام  ،ت�سهم يف تنظيم مرفق عام وهو مرفق
التجارة وال�صناعة وما يرتبط به من م�صالح وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها
يف �شتى املجاالت  ،و�أن امل�شرع قد منحها ال�شخ�صية املعنوية والقدر الالزم من
اال�ستقالل  ،و�أوكل �إليها جملة من االخت�صا�صات ما متكنها من القيام باملهام
امل�سندة لها  ،ومن ذلك جمع القوانني والأنظمة والعادات واملعلومات والإح�صاءات
املتعلقة بالأن�شطة التجارية وال�صناعية ومنح ال�شهادات ذات ال�صلة بهذه الأن�شطة
وامل�صادقــة عليهــا وفحـ�ص ال�سلع والتدقيق يف اخلدمات املتنازع عليها وتقدمي
املعلومات الأ�سا�سية لل�سلع املتداولة وحتديد العرف التجاري وال�صناعي ومتثيل
املن�ش�آت التجارية وال�صناعية  ،كما �أتاح القانون للغرفة االت�صال بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة من �أجل احل�صول على البيانات واملعلومات الالزمة ملبا�شرة مهامها.
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وحيث �إن امل�ستقر عليه فقها �أن امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام من �أ�شخا�ص
القانون اخلا�ص  ،و�إن عوملت �أموالها معاملة الأموال العامة من حيث احلماية
القانونية املقررة لها يف �ضوء �أهمية الدور واالخت�صا�صات املنوطة بها  ،وتختلف
امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام عن امل�ؤ�س�سات العامة حيث تعترب الأخرية وفقا حلكم
املــادة ( )2من نظــام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامــة من وحدات اجلهـاز الإداري
للدولة  ،وملا كان قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان قد ن�ص �صراحة على �أن الغرفة
تعد م�ؤ�س�سة ذات نفع عام  ،ومن ثم ف�إن امل�شرع بذلك يكون قد قطع �أي خالف
ميكن �أن يثور حول الطبيعة القانونية لها ومدى اعتبارها من �أ�شخا�ص القانون
العام �أو من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص  ،وذلك بالت�أكيد على �أنها م�ؤ�س�سة ذات نفع
عام  ،ومن ثم فهي من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص  ،ومن ثم فلي�ست من وحدات
اجلهاز الإداري للدولة باملعنى امل�شار �إليه .
ومما ي�ؤكد �أن الغرفة من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص ولي�ست من وحدات اجلهاز
الإداري للدولة �أن املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/22ب�إ�صدار قانون غرفة جتارة
و�صناعة عمان مل ي�شر يف ديباجته �إىل قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة  ،وال
�إىل قانون الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وال �إىل القانون املايل  ،كما �أن املادة ()5
من قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان �أجازت للغرفة االت�صال مبا�شرة بوحدات
اجلهاز الإداري للدولة وما يف حكمها للح�صول على ما حتتاج �إليه من بيانات
ومعلومات تتعلق ب�أعمال الغرفة وتقع �ضمن اخت�صا�صاتها  ،ولو كانت �إرادة
امل�شرع قد اجتهت �إىل اعتبار الغرفة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ملا كان هذا
الن�ص بح�سبان �أن وحدات اجلهاز الإداري للدولة تقوم باالت�صال ببع�ضها مبا�شرة
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للح�صول على ما حتتاجه من بيانات ومعلومات دون حاجة �إىل ن�ص �صريح يقرر
ذلك .
وال ينال مما تقدم �أن رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة وبع�ض الأع�ضاء يعينون
مبر�سوم �سلطاين � ،أو �أن غرفة جتارة و�صناعة عمان يف �ضوء االخت�صا�صات
املعقودة لها تقوم على مرفق عام هو رعاية م�صالح منت�سبي الغرفة � ،أو �أنها تقوم
بتح�صيل ر�سوم نظري ما تقدمه من خدمات �ش�أنها يف ذلك �ش�أن وحدات اجلهاز
الإداري للدولة � ،إذ �إن ذلك مردود عليه بالآتي :
ففيما يتعلق بتعيني رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة وبع�ض �أع�ضائها مبر�سوم
�سلطاين فذلك ال يعدو �أن يكون من قبيل �إ�شراف ورقابة الدولة على اجلهات ذات
النفع العام .
 و�أما فيما يتعلق ب�أن الغرفة تقوم على مرفق عام �ش�أنها �ش�أن وحدات اجلهازالإداري للدولة فلي�س ثمة �أثر للمرفق العام على طبيعة ال�شخ�ص االعتباري �أو اجلهاز
القائم على �ش�ؤونه  ،فقد يكون هذا ال�شخ�ص �أو اجلهاز من �أ�شخا�ص القانون العام
كالهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات العامة �أو وحدة من وحدات اجلهاز الإداري الأخرى
كالوزارات  ،كما قد يكون من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص كال�شركات القائمة على
مرفق االت�صاالت ومرفق الكهرباء وال�شركات املمنوحة امتياز �إدارة �أحد املوانئ
�أو املطارات ولي�س ثمة �شك يف كونها من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص رغم �أنها قائمة
على مرفق عام.
ر�سوما " وفقا
و�أخريا فيما يتعلق مبا حت�صله الغرفة من مبالغ ت�سمى "
ً
لقانونها نظري ما تقدمه من خدمات وما ت�صدره من �شهادات وم�ستندات �أو
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امل�صادقة عليها  ،فال يعدو �أن يكون مقابال لتلك اخلدمات  ،ولي�س ر�سوما باملعنى
اال�صطالحي لهذه الكلمة املن�صو�ص عليه يف القانون املايل � ،آية ذلك �أن امل�شرع
يف كثري من القوانني ا�ستعمل كلمة " الر�سوم " ومل يق�صد فيها �سوى املعنى
اللغوي �أي املقابل دون املعنى اال�صطالحي املن�صو�ص عليه يف القانون املايل � ،أي
املقابل املايل الذي تتقا�ضاه وحدات اجلهاز الإداري للدولة نظري ما تقدمه من
خدمات ويعد موردا من موارد اخلزانة العامة للدولة  ،من ذلك على �سبيل املثال
ما ورد الن�ص عليه يف املادة ( )58مكررا من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/115
لذلك انتهى الر�أي �إىل اعتبار غرفة جتارة و�صناعة عمان من �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص  ،ومن ثم ال يخ�ضع العاملون بها لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 86 / 26

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/710/ 1 / 21 /م) بتاريخ 2012/4/8م
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()18
بتاريخ 2012/4/8م
مياه  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه  -الئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه
ال�صاحلة لل�شرب  -عدم �إمكانية ا�ستخدام مياه ال�شبكة احلكومية من قبل
�شركة ما لأغرا�ض جتارية .
الهيئة العامة للكهرباء واملياه هي اجلهة املعنية دون غريها بتوفري مياه
ال�شــرب فـي ال�سلطنــة وتزويدهـا للم�شرتكيـن بكافـة �شرائحـهم وفئاتهـم
وخمتلف ا�ستعماالتهم �سواء من خالل حمطات و�شبكات مياه ال�شرب التي
تن�شئها وت�شغلها وت�صونها يف جميع �أنحاء ال�سلطنة � ،أو من خالل �شرائها
ملياه التحلية من �شركة كهرباء املناطق الريفية  ،وال�شركة العمانية ل�شراء
الطاقة واملياه وفقا ملا تربمه من عقود يف هذا ال�ش�أن مقابل تعرفة التزويد
باجلملة  -طبقا لالئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  86/7مت املمايزة يف حتديد تعرفة ا�ستهالك املياه
بالن�سبـة للتو�صيـالت ذات العـداد بني اال�ستهالك احلكومي والأهلي والتجـاري
 م�ؤدى ذلك  -عدم جواز ال�سمـاح لل�شركـة با�ستخـدام ميـاه ال�شـرب التيتنتجها الهيئة من خالل حمطات و�شبكات املياه التابعة لها �أو مياه ال�شرب
التي تقوم ب�شرائها � -أ�سا�س ذلك � -أن اال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم
 86/7امل�شار �إليه ينح�صر يف اال�ستهالك العادي ولي�س التجاري  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .......:امل�ؤرخ...........املوافق............
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين عما �إذا كان ا�ستهالك املياه وفقا لأحكام
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الئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم  86/7ميكن �أن ي�شمل ن�شاط �شركة ...........مالكة م�صنع .............
اخلا�ص بتنقية وتعبئة املياه  ،ومدى �إمكانية املوافقة على طلب ال�شركة با�ستخدام
مياه ال�شبكة احلكومية مل�صنعها .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع ح�سبما يبني من الأوراق املرفقة يف �أن �شركة
 ........قد تقدمت �إىل  .................بطلب احل�صول على موافقتها
با�ستخدام مياه ال�شبكة احلكومية مل�صنعها " م�صنع  " ..............اخلا�ص
بتنقية وتعبئة املياه كبديل عن امل�صدر احلايل الذي يقوم امل�صنع با�ستغالله نظرا
ل�شح املياه به وعدم تغطيته الحتياجات امل�صنع حتى يتمكن امل�صنع من توفري
مياه ال�شرب لزبائنه .
وتذكرون �أن من بني �أهداف الهيئة وفقا لنظامها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2009/58توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط وتفعيل
وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير قطاعي املياه غري املرتبط والكهرباء
واملياه املرتبطة به  ،كما �أنها خمت�صة ب�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات
مياه ال�شرب وتقوم بتزويد امل�شرتكني مبياه ال�شرب وفقا لالئحة توزيع وتعرفة
الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  86/7وهي ت�ؤدي
بذلك خدمة عامة �إال �أنه ونظرا الرتباط ن�شاط ال�شركة بتنقية املياه ولعدم قيام
الهيئة �سابقا بالرتخي�ص لهذا النوع من الطلبات ف�إنكم تطلبون الر�أي يف امل�س�ألة
املعرو�ضة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58تن�ص على �أن  " :تهدف الهيئة �إىل
حتقيق الأغرا�ض الآتية :
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 - 1توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط وفق املوا�صفات
القيا�سية العمانية  ،ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين .
............................................ - 2
 - 3تفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير قطاعي املياه غري املرتبط
والكهرباء واملياه املرتبطة به والنهو�ض بهما واال�ستفادة من التقنيات
احلديثة يف هذين املجالني .
 - 4ت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف قطاعي املياه غري املرتبط والكهرباء
واملياه املرتبطة به ".
وتن�ص املادة ( )4من ذات النظام على �أن  " :للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها
ممار�سة كافة ال�صالحيات وخا�صة الآتي :
�	- 1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه
غري املرتبط يف جميع �أنحاء ال�سلطنة والعمل على رفع كفاءتها  ،وذلك
دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف
ال�سلطنة .
�	- 2إ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .
 - 3و�ضع �ضوابط وا�شرتاطات ومعايري ممار�سة الأن�شطة املختلفة يف قطاع
املياه غري املرتبط و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة لذلك  ،وذلك دون الإخالل
بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�سلطنة .
.................................... - 4
.................................... - 5
� - 6إبرام العقود الالزمة ل�شراء مياه ال�شرب و�إدارة قطاع املياه غري املرتبط .
� - 7شراء مياه التحلية من �شركة كهرباء املناطق الريفية وال�شركة العمانية
ل�شراء الطاقة واملياه مقابل تعرفة التزويد باجلملة  ،وفقا لأحكام القانون ".
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وين�ص البند (ز) من امللحق رقم ( )2بالتكاليف والر�سوم اخلا�صة باملياه  ،املرفق
بالئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم  86/7املعدل بقرار وزير الكهرباء واملياه � -آنذاك  -رقم  - 2000/11املعمول بهــا
حاليـا يف حتديــد تعريفة التزويـد باملــاء والكهربــاء يف ال�سلطنــة  -علـى �أن :
" تعرفة ا�ستهالك املياه :
 - 1يف التو�صيالت ذات العداد :
ال�شرائح ( ح�سب كمية
جهة اال�ستهالك
اجلالونات امل�ستهلكة �شهريا )

ال�سعر بالبي�سة

احلكومي

5000 - 1
 - 5001فما فوق

2
2.5

الأهلي

5000 - 1
 - 5001فما فوق

2
2٫5

التجاري

 - 1فما فوق

3

ومن حيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع قد ر�سم للهيئة
العامة للكهرباء واملياه �أهدافا حمددة  ،منها القيام بتوفري مياه ال�شرب من
خالل قطاع املياه غري املرتبط  ،وتفعيل وتعزيز �سيا�سة احلكومة ب�ش�أن تطوير
قطاع املياه غري املرتبط  ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف هذا املجال ،
وخولها يف �سبيل متكينها من حتقيق تلك الأهداف �سلطات ومكنات وا�سعة من
بينها �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه غري
املرتبط  ،و�شراء مياه التحلية من �شركة  ............وال�شركة ..............
مقابل تعريفة التزويد باجلملة  ،و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة ملمار�سة الأن�شطة
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املختلفة يف قطاع املياه غري املرتبط وفقا لل�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري التي
ت�ضعها لذلك  ،ف�ضال عن �إبرام العقود الالزمة ل�شراء مياه ال�شرب و�إ�صدار اللوائح
املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .
ويبني جليا من الأهداف املر�سومة للهيئة العامة للكهرباء واملياه واالخت�صا�صات
املعهودة �إليها لتحقيق تلك الأهداف �أنها اجلهة املعنية دون غريها بتوفري مياه
ال�شرب يف ال�سلطنة وتزويدها للم�شرتكني بكافة �شرائحهم وفئاتهم وخمتلف
ا�ستعماالتهـم �سـواء مـن خـالل حمطـات و�شبكـات ميـاه ال�شـرب التـي تن�شئهـا
وت�شغلها وت�صونها يف جميع �أنحاء ال�سلطنة �أو من خالل �شرائها ملياه التحلية من
�شركة  ..............وال�شركة ............وفقا ملا تربمه من عقود يف هذا
ال�ش�أن مقابل تعرفة التزويد باجلملة .
كما يبني من القرار الوزاري رقم  86/7امل�شار �إليه �أنه قد مايز يف حتديد
تعريفة ا�ستهالك املياه بالن�سبة للتو�صيالت ذات العداد بني اال�ستهالك احلكومي
والأهلي والتجاري  ،الأمر الذي ي�ستفاد منه �أن هذه التعرفة حم�سوبة على �أ�سا�س
اال�ستهالك العادي ولي�س التجاري .
ومن حيث �إنه بتطبيق ما تقدم على الواقعة املعرو�ضة  ،وملا كان الثابت من
الأوراق �أن �شركة  ، ............ت�سعى �إىل حتقيق الربح من خالل ممار�ستها
لن�شـاط بيع ميـاه ال�شـرب املنقـاة امل�ستخرجـة من بئـر وفقـا للت�صريـح اخلـا�ص
بذلك  ،و�أنها قد طلبت املوافقة على ا�ستخدام مياه ال�شبكة احلكومية مل�صنعها
" م�صنع  " ...........اخلا�ص بتنقية وتعبئة املياه  ،وملا كانت الهيئة العامة
للكهرباء واملياه هي اجلهة املخت�صة يف ال�سلطنة بتوفري مياه ال�شرب يف كافة
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�أنحاء ال�سلطنة مقابل تعريفة اال�ستهالك املحددة بالقرار الوزاري رقم  86/7امل�شار
�إليه  ،ومن ثم ف�إنه ال يجوز ال�سماح لهذه ال�شركة با�ستخدام مياه ال�شرب التي
تنتجها الهيئة من خالل حمطات و�شبكات املياه التابعة لها �أو مياه ال�شرب التي
تقوم ب�شرائها  ،بح�سبان �أن اال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم  86/7امل�شار �إليه
ينح�صر يف اال�ستهالك العادي  ،ولي�س التجاري .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز املوافقة على طلب �شركة  ...........على
ا�ستخدام مياه ال�شبكة احلكومية مل�صنعها " م�صنع  "..........اخلا�ص بتنقية
وتعبئة املياه يف اال�ستهالك التجاري  ،و�أن اال�ستهالك الوارد بالقرار الوزاري رقم
 86/7امل�شار �إليه ينح�صر يف اال�ستهالك العادي ولي�س التجاري  ،وذلك على النحو
املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2012/642/ 1 / 58 /م) بتاريخ 2012/4/8م
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()19
بتاريخ 2012/4/8م
تقاعد  -قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة  -عدم التزام املنت�سب ب�سداد �أي ا�شرتاكات عن
مدة خدمته ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق .
�أر�سى امل�شرع مبوجب �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة املعمول به اعتبارا من
2002/1/1م قواعـد نظـام تقاعـدي متكامـل ملنت�سبـي وزارة الدفـاع وقــوات
ال�سلطان امل�سلحة  -قرر امل�شرع التزام املنت�سب ب�سداد ما يقع على عاتقه من
م�ساهمات مالية بواقع ( )%7من راتبه عن كل �شهر طوال مدة خدمته يف
وزارة الدفاع  ،كما قرر ح�ساب كامل مدة اخلدمة التي �أم�ضاها املنت�سب يف
وظيفة دائمة بوزارة الدفاع �أو قوات ال�سلطان امل�سلحة يف املعا�ش واملكاف�أة
عند �إحالته للتقاعد  -مل يفرق يف ذلك بني املدة ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق
واملدة الالحقة عليها  -ت�ضم املدة املذكورة �إذا نقل املنت�سب �إىل �أي من اجلهات
احلكومية �إىل مدة خدمته اجلديدة مع نقل ما يقابل حقوقه التقاعدية �إىل
اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات فيها  ،ودون �إلزام املنت�سب ب�سداد
�أية ا�شرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ �إن�شاء ال�صندوق � -أ�سا�س
ذلك  -اعتبارات العدالة وامل�ساواة بني من �أنهيت خدمته واكتمل مركزه
القانوين التقاعدي من املنت�سبني  ،و�صار م�ستحقا للمعا�ش واملكاف�أة قبل تاريخ
�إن�شاء ال�صندوق  ،ومل يكن ملتزما قانونا ب�سداد �أية ا�شرتاكات طوال مدة
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خدمته يف وقت كانت تتوىل فيه الدولة �إدارة املرفق امل�س�ؤول عن �صرف
احلقوق التقاعدية بالطريق املبا�شر  ،وذلك ب�صرف تلك احلقوق مل�ستحقيها من
اخلزانة العامة للدولة تنفيذا اللتزامها الد�ستوري يف هذا اخل�صو�ص  ،وبني
من �أدركه العمل بنظام التقاعد اجلديد بعد �إن�شاء �صندوق تقاعد وزارة الدفاع
من ه�ؤالء املنت�سبني من جانب �آخر  -مل ي َُ�ض ِّمن امل�شرع الأحكام القانونية
�أي ن�صو�ص تق�ضي ب�سريان �أحكامها ب�أثر رجعي ال�سيما ما يتعلق بالتزام
املنت�سبني ب�أداء اال�شرتاكات يف هذا النظام  -مقت�ضى ذلك  -عدم التزام
املنت�سب ب�سداد �أي ا�شرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق ،
وبقاء التزام الدولة بالقيمة الر�أ�سمالية التي تقابل حقوقه التقاعدية عن تلك
املدة قائما يف ظل العمل بالنظام التقاعدي اجلديد  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم.......بتاريخ........املوافق .......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالـر�أي حـول مدى �أحقية �صندوق تقاعـد ....................
يف مطالبـة �صنــدوق تقاعــد وزارة  ............بنقــل امل�ستحقـات التقاعديــة
لــ.............عن كامل مدة خدمته فـي قوات ال�سلطان امل�سلحة .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
كان قد التحق باخلدمة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفتـرة من .........
وحتى ، .........ثم مت تعيينه  .............بتاريخ  .......مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، ......وتبــدون �أن �صندوق تقاعد  ..............يف معر�ض
رده على طلب �صندوق تقاعد ...........بنقل امل�ستحقات التقاعدية للمذكور
عن كامل مدة خدمته يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ا�ستنادا لقانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�صادر
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باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2002/3أفــاد باملوافقــة على نقل ما يقابل احلقوق
التقاعدية للمعرو�ضة حالته عن الفتـرة من  ............وحتى ...........
فقط  ،وبتعذر نقل ما يقابل تلك احلقوق بالن�سبة للفتـرة من ..........
وحتى  ، ............على اعتبار �أن هذه الفتـرة كانت �سابقة على بدء نظام
اال�ستقطاعات ب�صندوق تقاعد وزارة الدفاع  ،و�إزاء هـذا اخلــالف تطلبون الر�أي
فـي املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  93/87ب�إن�شاء
�صندوق تقاعد وزارة الدفاع تن�ص على �أن " :ين�شــ أ� وفقا لهذا املر�سوم �صندوق
با�سم �صندوق تقاعد وزارة الدفاع ".
وتن�ص املادة ( )7من هذا املر�سوم على �أن " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره " .وقد �صدر هـذا املر�سوم بتاريخ
1993/12/29م .
وتن�ص املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/3ب�إ�صدار قانون معا�شات
ومكافـ�آت مـا بعـد اخلدمـة ملنت�سبـي وزارة الدفــاع وقـوات ال�سلطـان امل�سلحــة
على �أن " :يعمل بنظام معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة املرافق" .
كما تن�ص املادة ( )4من ذات املر�سوم على �أن " :ين�شر هذا املر�سوم يف
اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �صدوره " .وقد �صدر هـذا املر�سوم بتاريخ
2002/1/1م .
وتن�ص املادة ( )5من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/3على �أنه :
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" على كافة امل�ستفيدين من هذا النظام امل�ساهمة بن�سبة ( )%7من الراتب عن
كل �شهر من املدة التي يق�ضونها يف خدمة الوزارة حتى �إحالتهم �إىل التقاعد ،
وت�ساهم الدولة بن�سبة ( )%20من الراتب الأ�سا�سي " .
كما تن�ص املادة ( )15من هذا القانون على �أن " :مدة اخلدمة املح�سوبة يف
املعا�ش واملكــافــ�أة هي املدة التي �أم�ضاها املنت�ســب فـي وظيفــة دائمــة بالوزارة
�أو بقوات ال�سلطان امل�سلحـة . "...
وتن�ص املــادة ( )17من ذات القانون على �أن " :املنت�سب الذي ينقل من
الوزارة �إىل �أي جهة حكومية  ،تعتبـر خدمته مت�صلة  ،وينقل ما يقابل حقوقه
التقاعدية �إىل اجلهة القائمة على تنفيذ نظام املعا�شات يف اجلهة املنقول �إليها".
كما تن�ص املادة ( )39من هذا القانون على �أنه  " :تتكون موارد ال�صندوق من
الأموال الآتية :
أ�  -م�ساهمة املنت�سب .
ب  -م�ساهمة الدولـــة .
ج  -املبالغ التي تخ�ص�صها احلكومة يف املوزانة العامة لهذا الغر�ض .
د � -أية مبالغ �أخرى قد تكون متاحة مبوافقة الوزير .
هـ -ح�صيلة ا�ستثمار ال�صندوق ".
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص � ،أن امل�شرع �أن� أش� �صندوقــا لتقاعد منت�سبي
وزارة الدفاع بتاريخ 1993/12/29م  ،ثم �أعقبه �صدور قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة املعمول به اعتبارا
من 2002/1/1م  ،وهو القانون الذي �أر�سى امل�شرع مبوجب �أحكامه قواعد نظام
تقاعدي متكامل ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،فقرر التزام
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املنت�سب ب�سداد ما يقع على عاتقه من م�ساهمات مالية بواقع ( )%7من راتبه عن
كل �شهر طوال مدة خدمته يف وزارة الدفاع  ،كما قرر امل�شرع ح�ساب كامل مدة
اخلدمة التي �أم�ضاها املنت�سب يف وظيفة دائمة بوزارة الدفاع �أو قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف املعا�ش واملكاف�أة عند �إحالته للتقاعد  ،دون تفرقة يف ذلك بني املدة
ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق واملدة الالحقة على ذلك  ،على �أن ت�ضم هذه املدة
�إذا نقل املنت�سب �إىل �أي من اجلهات احلكومية �إىل مدة خدمته اجلديدة مع نقل
ما يقابل حقوقه التقاعدية �إىل اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات فيها ،
ودون �إلزام املنت�سب ب�سداد �أية ا�شرتاكات عن مدة خدمته ال�سابقة على تاريخ
�إن�شاء ال�صندوق  ،وذلك نزوال على اعتبارات العدالة وامل�ساواة بني من �أنهيت
خدمته واكتمل مركزه القانوين التقاعدي من املنت�سبني و�صار م�ستحقا للمعا�ش
واملكاف�أة قبل تاريخ �إن�شاء ال�صندوق ومل يكن ملتزما قانونا ب�سداد �أية ا�شرتاكات
طوال مدة خدمته يف وقت كانت تتوىل فيه الدولة �إدارة املرفق امل�س�ؤول عن
�صرف احلقوق التقاعدية بالطريق املبا�شر  ،وذلك ب�صرف تلك احلقوق مل�ستحقيها
من اخلزانة العامة للدولة تنفيذا اللتزامها الد�ستوري يف هذا اخل�صو�ص  ،وبني
من �أدركه العمل بنظام التقاعد اجلديد بعد �إن�شاء �صندوق تقاعد وزارة الدفاع من
ه�ؤالء املنت�سبني من جانب �آخر  ،حيث مل ُي َ�ض ِّمن امل�شرع الأحكام القانونية التي
تعد �إطارا لهذا النظام �أي ن�صو�ص تق�ضي ب�سريان �أحكامها ب�أثر رجعي  ،ال�سيما
ما يتعلق بالتزام املنت�سبني ب�أداء اال�شرتاكات يف هذا النظام  ،الأمر الذي ال
منا�ص معه من القول بعدم التزام املنت�سب ب�سداد �أية ا�شرتاكات عن مدة خدمته
ال�سابقة على �إن�شاء ال�صندوق وبقاء التزام الدولة بالقيمة الر�أ�سمالية التي تقابل
حقوقه التقاعدية عن تلك املدة قائما يف ظل العمل بالنظام التقاعدي اجلديد ،
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وذلك ا�ست�صحابا اللتزامها يف هذا ال�ش�أن  ،والذي كان قائما قبل تاريخ �إن�شاء
ال�صندوق وهو الأمر الذي اجتهت �إليه �إرادة امل�شرع و�أف�صحت عنه عبارة ن�ص
املادة ( )39من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة امل�شار �إليه  ،والتي جعلت من بني موارد ال�صندوق ما
تخ�ص�صه الدولة يف ميزانيتها لل�صندوق من مبالغ لتمكنه من حتقيق �أهدافه .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن املعرو�ضة حالته كان قد التحق باخلدمة يف
قوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفتـرة من  ......وحتى  ، ........ثم مت تعيينه
بـ ......................بتاريخ  ، .........والتي يخ�ضع العاملون فيها
لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2002/2وحيث �إن �صندوق تقاعد وزارة
الدفـــاع قام بنقل ما يقابل احلقوق التقاعدية للمعرو�ضة حالته عن الفتـرة من
 ........وحتى  ، ..........دون نقل �أية م�ستحقات تقاعدية عن املدة ال�سابقة
التي تبد�أ من .........وحتى  ، .........ومن ثم ف�إنه �إعماال لن�صو�ص قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
ال�سالفة البيان يكون من حق �صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية املطالبة بنقل
امل�ستحقات التقاعدية للمعرو�ضة حالته عن كامل مدة خدمته يف وزارة الدفاع
منذ التحاقه بها يف  .........وحتى تاريخ تعيينه .........يف ، ............
الأمر الذي يلزم معه قيام �صندوق تقاعد وزارة الدفاع بنقل ما يقابل احلقوق
التقاعدية عن مدة خدمة املعرو�ضة حالته ال�سابقة على تاريخ 1994/1/1م �إىل
�صندوق تقاعد .................التزامـا ب�صريح ن�ص املادة ( )17امل�شار �إليها ،
ودون تعليق على موافقة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع لأن ذلك مقرر بن�ص �آمر ال
يـدع جمــاال لالختيــار .
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وال يقدح فيما تقدم القول ب�أن نظام امل�ساهمات املاليـة ب�صندوق تقاعد
وزارة الدفاع بد أ� تطبيقه اعتبارا من يناير 1994م  ،وعليه مل ت�ستقطع من رواتب
املعرو�ضة حالته �أي ا�شتـراكات قبل تاريخ �سريان هذا النظام  ،مما ال وجه معه
ملطالبة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع ب�إحالة م�ساهمات ال وجود لها  ،بح�سبان �أن
قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة امل�شار �إليه قد ن�ص �صراحة على ح�ساب كامل املدة التي �أم�ضاها املنت�سب
يف وظيفة دائمة بوزارة الدفاع �أو بقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�ضم هذه املدة
�إىل مدة خدمته اجلديدة يف حالة نقله �إىل �أي من اجلهات احلكومية مع نقل ما
يقابل حقوقه التقاعدية �إىل اجلهة القائمة على تطبيق نظام املعا�شات فيها  ،ال
�سيما �أن منت�سبي وزارة الدفاع ي�ستحقون مكاف�أة نهاية اخلدمة ومعا�شا تقاعديا
عن كامل مدة خدمتهم بالوزارة عند �إحالتهم للتقاعد  ،وذلك بالرغم من عدم
دفعهم �أي م�ساهمات مالية عن املـــدد ال�سابقة على تاريخ 1994/1/1م  ،ومن
ثم فال وجه للمغايرة يف احلكم بالن�سبة لغيـرهم ممن عينوا �أو نقلـوا �إىل �أي من
اجلهات احلكومية الأخرى .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية �صندوق تقاعد �شرطة عمان ال�سلطانية يف
مطالبة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع بنقل امل�ستحقات التقاعدية لـ..............
عن كامل مدة خدمته التي ق�ضاها فـي قوات ال�سلطان امل�سلحة .

فتوى رقم ( :و �ش ق  /م و 2012/646/ 1 / 23 /م) بتاريخ 2012/4/8م
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()20
بتاريخ 2012/4/17م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى
جواز تعديل �أ�سعار العقد .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -تالقي �إرادة الطرفني على تنفيذ
الأعمال املتعاقد عليها وفقا للأ�سعار الواردة بالعقد والن�ص �صراحة على جواز
تعديل هذه الأ�سعار لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على �سلم الأجور والعالوات
وفقا لقرار وزاري بالإ�ضافة �إىل منح اجلهة املتعاقد معها احلق يف متديد فرتة
االتفاقية بنف�س الأ�سعار التي تـم االتفاق عليها � -أثر ذلك  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا ملا ا�شتمـل عليـه وبطريقـة تتفـق ومبـد�أ ح�سـن النيـة فـي تنفيـذ
االلتزامـات التعاقدية  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم .......بتاريخ  ...........املوافق ..............
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز تعديل �أ�سعار العقد املربم مع
ال�شركة .............وذلك ب�إ�صدار الأمر التغيريي رقم ( )2لتغطية زيادة رواتب
املوظفني العمانيني العاملني بعقد الت�شغيل وال�صيانة امل�شار �إليه يف �ضوء ما جاء
بخطاب وزارة  ........رقم............
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وتتلخـ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبما يبني مـن الأوراق  -فـي �أن الهيئـة
العامة ..............قامت بتاريخ  ............ب�إ�صدار الأمر التغيريي
رقم ( )2التفاقية �صيانة وت�شغيل حمطات حتلية املياه باملجموعتني (�أ) و (هـ)
املربمة مع ال�شركة ..........بتاريخ  .............مببلغ �إجمايل وقدره
 ، ...........وذلك نظري متديد العقد ملدة ثمانية �أ�شهر للفرتة من ...........
وحتى ........ورفع رواتب املوظفني العمانيني العاملني بعقد الت�شغيل وال�صيانة
امل�شار �إليه
ابتداء من  1من �أبريل 2011م ولغاية  30من �أبريل 2012م .
ً
وبعد خماطبة وزارة  .........للموافقة على �إ�صدار الأمر التغيريي امل�شار
�إليه جاء الرد مبوجب كتابها رقم  .......بتاريخ ............املوافق.........
على �ضرورة خماطبة وزارة ال�ش�ؤون القانونية حول جواز تعديل �أ�سعار العقد
خالل فرتة �سريانه حيث �إن تكلفة الأمر التغيريي ت�ضمنت مبلغ .............
ريال عماين لتغطية زيادة رواتب املوظفني العمانيني العاملني باملحطات  ،ويف
�ضوء �أن �أ�سعار العقد ثابتة حتى نهايته .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي :
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن الأمر التغيريي امل�شار �إليه ين�ص يف التمهيد على �أن الهيئة........
طلبت من املقاول تنفيذ �أعمال �إ�ضافية وفقا للملحق (�أ) من هذا الأمر التغيريي ،
والتي قبل املقاول القيام بها مبوجب �شروط وبنود االتفاقية الأ�صل املوقعة بينهما
بتاريخ . .......................
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وين�ص البند ( )2من ذات الأمر التغيريي على �أن هذا الأمر يهدف �إىل :
�أ  -متديد فرتة �سريان االتفاقية .
ب  -تعديـل كلفـة االتفاقيـة نظـرا للقرار الوزاري بتعديل رواتـب العمانيني
العاملـني بالقطــاع اخلـا�ص بالإ�ضافـة �إلـى زيـادة قيمـة االتفاقيـة لفرتة
التمديد امل�شار �إليها .
ووفقا للبند ( )2من امللحق (�أ) للأمر التغيريي امل�شار �إليه ف�إن كلفة الأمر
التغيريي هو ......................مق�سمة على النحو التايل :
�أ  ................................... -مقابل متديد فرتة االتفاقية .
ب  .................................. -مقابل التكلفة الإ�ضافية الناجتة
عن تعديل رواتب املوظفني العمانيني .
وتن�ص املادة ( )2 ، 34من االتفاقية الأ�صل على �أنه با�ستثناء ما هو من�صو�ص
عليه يف املادة ( ، )2 ، 49ال ينبغي �إدخال �أي تعديل على كلفة االتفاقية نتيجة
حدوث زيادة �أو نق�صان على تكاليف العمال �أو املواد �أو �أي ظروف �أخرى التي من
�ش�أنها الت�أثري على تكلفة تنفيذ االتفاقية من قبل املقاول .
وتن�ص املادة ( )2 ، 49من ذات االتفاقية على جواز تطبيق �أي تعديالت يف
كلفة االتفاقية على �أ�سا�س �صايف التكلفة  ،وذلك يف احلاالت الآتية :
�أ  -التغريات يف الأجور املحددة �أخريا والبدالت املدفوعة للموظفني الذين
ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة عمان بعد بدء
العمل باالتفاقية حيث ينبغي على املقاول تزويد �صاحب العمل بدليل
مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت
املدفوعة  ،وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات من قبل
املقاول (.............ب).............
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وتن�ص املادة ( )2 ، 38من ذات االتفاقية على �أن تخ�ضع هذه االتفاقية
وتف�سر وفقا للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان .
وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صادية وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني لوظائف
�أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
وي�صدر باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير ".
وحيث �إنه بتاريخ 2011/2/15م �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر برفع احلد
الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن  " :يكون
احلد الأدنى لأجر القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي ريال عماين
�شهريا موزعة على النحو الآتي  ، ".......ون�ص يف املادة الثانية منه على �أنه
على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية وفقا للمادة
الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل مبقدار العالوات امل�ستحقة للموجودين
منهـم على ر�أ�س العمــل قبل �صدوره"  ،ون�ص يف املـادة اخلام�سة منه على �أن :
" ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�س
2011م" .
كما تن�ص املادة ( )2 ، 54من ذات االتفاقية على �أن ل�صاحب العمل احلق يف
�شهرا بنف�س �أ�سعار وبنود
متديد فرتة االتفاقية لفرتة ق�صوى ( )12اثني ع�شر ً
و�شروط االتفاقية  ،ويف حالة التمديد يجب على �صاحب العمل �إخطار املقاول
يوما من �إكمال االتفاقية .
قبل (� )60ستني ً
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ووفقا للمادة ( )42من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
" : 2008/36يجوز للجهات املعنية �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة �أو النق�صان يف
مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات
حمل العقد وذلك خالل فرتة �سريان العقد � ............شريطة �أن تكون �أ�سعار
الأوامر التغيريية هي نف�س الأ�سعار التي وافق عليها املجل�س".
وعلى هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من االطالع على �صورة االتفاقية
املربمة بني الهيئة العامة  .............وال�شركة  .............ف�إن �إرادتيهما
قد التقت على تنفيذ الأعمال املتعاقد عليها وفقا للأ�سعار الواردة باالتفاقية �إال �أنه مت
االتفاق �صراحة على جواز تعديل هذه الأ�سعار لتغطية �أي زيادة قد تطر أ� على �سلم
الأجور والعالوات وفقا لقرار وزاري بالإ�ضافة �إىل منح الهيئة ...............
احلق يف متديد فرتة االتفاقية بنف�س الأ�سعار التي مت االتفاق عليها .
وملا كان ذلك وكانت القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء �أن العقد �شريعة
املتعاقدين  ،فمن ثم ف�إن زيادة رواتب املوظفني العمانيني يف حمطات حتلية
املياه امل�شار �إليها جاء متفقا مع �صحيح وحكم القانون بالإ�ضافة �إىل �أحقية الهيئة
 ..........يف متديد فرتة االتفاقية بنف�س الأ�سعار الواردة يف االتفاقية الأ�صل .
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز زيادة رواتب املوظفني العاملني باتفاقية
الت�شغيل وال�صيانة امل�شار �إليها  ،و�إىل �أحقية الهيئة يف متديد فرتة االتفاقية
�شريطة االلتزام بنف�س الأ�سعار التي مت االتفاق عليها يف االتفاقية الأ�صل  ،وذلك
ح�سبما ورد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/3/58/ب2012/698/2/م) بتاريخ2012/4/17م
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()21
بتاريخ 2012/4/21م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط طلب �إعادة النظر فيما انتهت �إليه من ر�أي .
امل�ستقر عليه �أن طلب �إعادة النظر فيما انتهت �إليه وزارة ال�ش�ؤون القانونية ال
يكون جائزا �أو مقبوال �إال �إذا كان م�ستندا �إىل وقائع مغايرة جدت �أو ا�ستبانت ،
ومل تكن قد عر�ضت على وزارة ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء ر�أيها  ،ويكون من
�ش�أنها لو عر�ضت عليها �أن تغري من الر�أي الذي انتهت �إليه .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ..........امل�ؤرخ .........املوافق........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي يف مدى �أحقية الهيئة ..........يف طلبها ا�سرتجاع
جميع الر�سوم امل�سددة من قبلها �إىل هيئة  .......نظري تخ�صي�ص الرتددات
وترخي�ص الأجهزة الإذاعية (الراديوية) اخلا�صة بها  ،ومدى جواز اال�ستمرار يف
دفع هذه الر�سوم .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه �سبق لهيئة
� ........أن طلبت مبوجب الكتاب رقم  ........امل�ؤرخ .........املوافق......
الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية الهيئة ...... ..يف طلبها ا�سرتجاع
الر�سوم امل�سددة من قبلها �إىل هيئة  ..........نظري تخ�صي�ص الرتددات
وترخي�ص الأجهزة الإذاعية (الراديوية) اخلا�صة بها  ،و�أفادت وزارة ال�ش�ؤون
القانونية بفتواها رقم (و�ش ق/م و2012/416/13/26/م) املوافق  6من مار�س 2012م
بعدم �أحقية الهيئة .........يف طلبها .
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و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الر�أي يف مدى ا�ستمرار دفع هذه الر�سوم  ،و�إرجاع
بع�ض منها  ،والتي مت ت�سديدها بعد �صدور مر�سوم �إن�شاء الهيئة.............
وردا علــى ذلك نفـيد بــ�أن وزارة ال�شــ�ؤون القانونيـــة قــد انتهــت بكتابهــا
رقم (و �ش ق/م و2012/416/13/26/م) املوافق  6من مار�س 2012م ب�أن ما ق�ضــت
بـه املـادة ( 10مكررا  )1مــن نظــام الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيــون من
�إعفاء الهيئة من ال�ضرائب والر�سوم التي تفر�ضها الدولة ووحدات اجلهاز الإداري
بها  ،عدا تلك التي ورد بتقريرها ن�ص �صريح يق�ضي بخ�ضوع وحدات اجلهاز
الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وكافة الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
لها و�ضرورة ا�ستئداء الر�سوم منها على النحو املحدد يف املادة ( 5مكررا )1
من قانون تنظيم االت�صاالت �سالفة الذكر  ،وذلك ا�ستنادا �إىل القاعدة الأ�صولية
املعمول بها يف هذا ال�ش�أن والتي تق�ضي ب�أن اخلا�ص يقيد العام مبا م�ؤداه التزام
الهيئة العامة  .............ب�سداد الر�سوم املن�صو�ص يف املادة ( 5مكررا  )1من
قانون تنظيم االت�صاالت �آنف الذكر مقابل انتفاعها باخلدمات التي تقدمها هيئة
تنظيم االت�صاالت  ،ومن ثم عدم �أحقيتها يف ا�سرتداد الر�سوم امل�سددة من قبلها
نظري تخ�صي�ص الرتددات وترخي�ص الأجهزة الراديوية .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن طلب �إعادة النظر فيما انتهت �إليه وزارة ال�ش�ؤون
القانونية ال يكون جائزا �أو مقبوال �إال �إذا كان م�ستندا �إىل وقائع مغايرة جدت
�أو ا�ستبانت ومل تكن قد عر�ضت على وزارة ال�ش�ؤون القانونية عند �إبداء ر�أيها ،
ويكون من �ش�أنها لو عر�ضت عليها �أن تغري من الر�أي الذي انتهت �إليه .
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وملا كان الثابت من كتاب معاليكم امل�شار �إليه �أنه لي�س ثمة وقائع جديدة
توجب عدول الوزارة عن �إفتائها ال�سابق الذي انتهت فيه �إىل عدم �أحقية الهيئة
العامة  ........................يف مطالبة هيئة تنظيم االت�صاالت ب�إرجاع
جميع الر�سوم امل�سددة من قبلها نظري تخ�صي�ص الرتددات وترخي�ص الأجهزة
الراديوية اخلا�صة بها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن وزارة ال�ش�ؤون القانونية ال تزال عند ر�أيها الذي انتهت
�إليه بكتابها رقم (و �ش ق/م و2012/416/13/26/م) املوافق  6من مار�س 2012م .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2012/ 729 /11/15/م) بتاريخ 2012/4/21م
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()22
بتاريخ 2012/4/21م
 - 1عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية .

 - 2مذكرات التفاهم  -الفرق بينها وبني االتفاقيات والعقود .
ال تت�ضمن مذكرات التفاهم عادة �أي التزامات قانونية  ،وتهدف فقط �إىل
و�ضع �أ�س�س تعاون وتفاهم بني �أطرافها بغية الو�صول �إىل �أهداف م�شرتكة -
تقوم االتفاقيات �أو العقود على مبد�أ الإلزام بحيث يلتزم �أطرافها بتنفيذ ما
اتفقوا عليه مع ت�ضمنها بع�ض الإجراءات التي ميكن لأي طرف اتخاذها يف
حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .......بتاريخ  ..........املوافق ........ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية وزارة  .........يف �سحب قطعة الأر�ض
املخ�ص�صة لتطوير م�شروع �سياحي ترفيهي بوالية  ......وعدم االلتزام مبذكرة
التفاهم املوقعة مع �شركة ........ب�ش�أن تطوير هذا امل�شروع وكذلك حول منوذج
اخلطاب املقرتح املزمع �إر�ساله �إىل ال�شركة .
- 176 -

وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .........
قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ  ..............مع �شركة ..............
لت�سجيل التفاهم املبدئي واملتبادل حول كيفية تطوير امل�شروع ال�سياحي الذي
�سيعرف مب�سمى  ، .......ولو�ضع الإطار الذي من خالله �ستجرى املفاو�ضات
لتنفيذ ذلك التفاهم  ،وكان هناك العديد من املرا�سالت املتبادلة بني الوزارة
وال�شركة امل�ستثمرة منذ ذلك التاريخ تتعلق بامل�شروع وا�ستكمال املتطلبات الالزمة
لتوقيع اتفاقية التطوير املطلوبة .
وتذكرون �أن الوزارة ارت�أت قبل امل�ضي قدما يف ا�ستكمال �إجراءات توقيع
اتفاقية التطوير �أن تت�أكد من املقدرة املالية لل�شركة امل�ستثمرة ل�ضمان تنفيذ
امل�شروع ح�سبما متت املوافقة عليه  ،لذلك فقد مت تكليف �أحد املكاتب القانونية
 .........مبراجعة مذكرة التفاهم امل�شار �إليها واملرا�سالت املتبادلة وتقدمي الر�أي
القانوين يف حال قيام الوزارة ب�إلغاء املوافقة على تخ�صي�ص قطعة الأر�ض  ،وقد
خل�ص الر�أي القانوين املقدم من مكتب � ..........إىل �أنه لي�س هناك �أي التزام
على الوزارة جتاه ال�شركة واقرتح ل�سد كافة الذرائع �أن تقوم الوزارة ب�إ�صدار
خطاب يت�ضمن متطلبات حمددة يجب على ال�شركة امل�ستثمرة تقدميها قبل
توقيع اتفاقية التطوير .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع :
نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية
تق�ضي ب�أن  " :العقد �شريعة املتعاقدين "  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف
تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
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وحيث �إن وزارة  ..........و�شركة  ..............وقعتا على مذكرة
التفاهم �سالفة الذكر بتاريخ  .............بهدف و�ضع الإطار الذي من خالله
�سيتم الدخول من قبل الطرفني يف االتفاقيات الالزمة فيما يتعلق بت�أ�سي�س �شركة
م�ساهمة عمانية مقفلة بغر�ض متلك وتطوير و�إدارة امل�شروع .
وقد ن�صت املذكرة �صراحة يف الفقرة (د) من التمهيد على " :رغبة الطرفني
يف التو�صل �إىل تفاهم متبادل �أوال  ،وذلك قبل القبول ب�أي بنود �إلزامية � ،أو
اتفاقية امل�ساهمني � ،أو اتفاقية تطوير � ،أو �أي اتفاقية �أخرى  ،متهيدا لتحديد
الآلية التي ينبغي اتباعها يف تطوير امل�شروع املزمع تنفيذه والإطار الذي �سيتم
من خالله �إجراء املفاو�ضات لتنفيذ هذا التفاهم" .
وين�ص البند ( )1 ٫ 1من املذكرة على �أنه " :يجب على الطرفني خالل ()7
�سبعة �أيام من تاريخ املذكرة البدء يف مناق�شات ومفاو�ضات للدرا�سة والنظر
يف �إمكانية �إقامة امل�شروع وحتديد �شكله وبنوده التطويرية وكذلك حتديد هيكل
ال�شركة واالتفاق على طبيعة �شروط و�أحكام اتفاقية امل�ساهمني املراد توقيعها بني
الطرفني لتنفيذ امل�شروع"  ،وحدد البند ( )1 ٫ 2فرتة ح�صرية للمذكرة مدتها
(� )4أربعة �أ�شهر تبد أ� من تاريخ املذكرة وميكن متديدها باتفاق الطرفني كتابة .
وين�ص البند ( )2 ٫ 3من ذات املذكرة على �أنه " :يدخل الطرفان �إىل هذا
التفاهم بح�سن نية حتدوهما الر�ؤية يف �أن يتم التو�صل �إىل البنود العامة الإلزامية
واتفاقية التطوير ومن ثم تطوير امل�شروع  ،ويوافق الطرفان على �أن يعمال ب�سرعة
حثيثة  ،واالعرتاف ب�أن عامل الوقت له �أهمية يف تنفيذ التزاماتهما الواردة
بهذه املذكرة  ،وذلك بعدم الت�سبب يف ت�أخري تقدم وتنفيذ الأعمال امل�ؤملة من
هذا التفاهم" .
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وين�ص البند ( )3 ٫ 1على �أن"هذه املذكرة ال ت�شكل التزاما قابال للتنفيذ �سواء
كان ذلك حتت ظل قوانني ال�سلطنة �أو �أي نظام قانوين �آخر وذلك فيما عدا �شرط
ال�سرية كما هو حمدد يف البند ال�ساد�س  .كما �أن الغاية من هذه املذكرة هو فقط
حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها يف الفقرة (د) من التمهيد" .
وين�ص البند ( )3 ٫ 2على" �أن يقوم الطرفان بتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية فقط
وفقا ملبد�أ "بذل �أف�ضل اجلهود"  .وال يحق لأي من الطرفني مطالبة الطرف الآخر ،
�سواء كانت قانونية �أو م�صنفة بناء على ادعاء ب�إخالل �أو عدم التزام ب�أحكام هذه
املذكرة" .
وين�ص البند ( )8من ذات املذكرة على �أنه  " :يتحمل كل طرف بنف�سه جميع
التكاليف وامل�صروفات التي تن�ش�أ عن التنفيذ وااللتزام بهذه املذكرة  ،ولن يكون
�أي من الطرفني م�س�ؤوال �أو ملزما بتحمل �أي من هذه التكاليف �أو امل�صروفات �أو
االلتزامات �إال وفقا ملا يتم حتديده من خالل اتفاقية مكتوبة منف�صلة يتم التو�صل
�إليها قبل ظهور هذه التكاليف" .
كما ين�ص البند ( )9 ٫ 2من ذات املذكرة على �أن " :التفاهم �سوف ينتهي
تلقائيا  ،ويعترب يف حكم امللغي بعد ثالثني يوما من حدوث �أي من الظروف �أو
احلاالت الآتية � ،أيها يحدث �أوال :
.......................................................9 ٫ 2 ٫ 1
...................................................... 9 ٫ 2 ٫ 2
...................................................... 9 ٫ 2 ٫ 3
 " 9 ٫ 2 ٫ 4عدم التو�صل �إىل اتفاقية بانتهاء الفرتة احل�صرية املحددة ب�أربعة
�أ�شهر من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم هذه وفقا للبند (� )1 ٫ 2أو �أي متديد
لها " .
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وين�ص البند ( )9 ٫ 3على �أنه " :يجوز لأي من الطرفني �إنهاء املذكرة مبوجب
�إخطار م�سبق للطرف الآخر مدته ( )30ثالثون يوما يف �أي وقت ودون احلاجة
لإبداء �أي �أ�سباب لذلك" .
ويف �ضوء مذكرة التفاهم هذه  ،قام الطرفان وممثلوهما  -ح�سبما يتبني من
امل�ستندات املرفقة  -فعال مبفاو�ضات ومرا�سالت �شابها بع�ض الت�أخري بني احلني
والآخر تو�صال من خاللها �إىل التفاهم حول معظم املوا�ضيع املتعلقة بامل�شروع
من �ضمنها بنود اتفاقية التطوير  ،وعلى الرغم من �أن وزارة � ..........أكدت
يف �أكرث من منا�سبة اهتمامها بامل�شروع ورغبتها يف امل�ضي قدما فيه وقامت
بر�صد قطعة الأر�ض املخ�ص�صة لها لإقامة امل�شروع املزمع االتفاق عليه مع �شركة
� ، ..............إال �أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد ن�شوء التزام قانوين على
وزارة  ..............يوجب عليها املوافقة �أو اعتماد البدء يف تنفيذ امل�شروع ،
كما �أن امل�ستندات قد خلت مما يفيد قيام الطرفني بتمديد الفرتة احل�صرية
املنتهية فعال اعتبارا من . ................
وحيث �إنه من امل�ستقر عليه �أن ا�ستخدام مذكرات التفاهم ك�إطار تعاقدي بني
طرفني �إمنا يكون عو�ضا عن االتفاقيات �أو العقود  ،فالأوىل ال تت�ضمن عادة �أي
التزامات قانونية وتهدف فقط �إىل و�ضع �أ�س�س تعاون وتفاهم بني �أطرافها بغية
الو�صول �إىل �أهداف م�شرتكة مقارنة مع الأخرية التي تقوم على مبد�أ الإلزام
بحيث يلتزم �أطرافها بتنفيذ ما اتفقوا عليه مع ت�ضمنها بع�ض الإجراءات التي
ميكن لأي طرف اتخاذها يف حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته  .وملا
كان ذلك  ،وكان الثابت �أن مذكرة التفاهم املربمة بني وزارة  .........و�شركة
...........ال تت�ضمن �أي التزام قانوين واجب التنفيذ بن�ص البند (� )3 ٫ 1سواء
يف ظل القوانني املعمول بها يف ال�سلطنة �أو �أي قوانني �أخرى جتاه وزارة ......
�أو ال�شركة امل�ستثمرة  ،و�إمنا �شكلت بالتقاء �إرادة الطرفني ومبوجب التمهيد
والبنـد ( )1 ٫ 1تفاهمـا يقوم الطرفان من خالله بالدخول يف مفاو�ضـات هدفهـا
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الو�صول �إىل بنود �أو اتفاقية تطوير ملزمة متهيدا للبدء يف تنفيذ امل�شروع  ،وهو
ما مل يثبـت حتققـه على نحـو ما �سلف بيانه  .عالوة على ذلك  ،ف�إنه وفقا لأحكـام
املذكـرة ذاتهـا تعتبـر املذكـرة منتهيـة �أو ً
ملغاة النق�ضـاء ( )30ثالثيـن يومـا دون
تو�صل الطرفني �إىل اتفاق ملزم خالل الفرتة احل�صرية املحددة يف البند ()2 ، 1
والتي انتهت فعال يف  ، ..............وف�ضال عن ذلك ويف كل الأحوال ف�إنه
يحق لوزارة  .........وفقا للبند (� )1 ، 1إنهاء املذكرة مبوجب �إخطار م�سبق
مدته ( )30ثالثون يوما يف �أي وقت ودون احلاجة �إىل �إبداء �أي �أ�سباب  ،ودون
�أن يرتتب على هذا الإنهاء �أي التزامات قانونية على عاتق الوزارة مبوجب �أحكام
هذه املذكرة .
�إال �أنه قد يكون من املنا�سب لوزارة � ...............إعماال ملبد أ� ح�سن النية
يف حال رغبتها �إنهاء مذكرة التفاهم وفقا للبند ( )9 ، 3قيامها ب�إ�صدار خطاب
يحدد املتطلبات  ،والتي يجب على ال�شركة امل�ستثمرة تقدميها قبل توقيع
االتفاقية وفقا مل�سودة اخلطاب املرفق بكتابكم امل�شار �إليه مما �سيكون له بالغ الأثر
يف حتقيق هذا املبتغى .
و�أما بخ�صو�ص الت�سا�ؤل عن �أحقية وزارة  .......يف �سحب قطعة الأر�ض
املخ�ص�صة لتطوير امل�شروع ف�إنه ويف �ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الوزارة فعال
بتخ�صي�ص قطعة الأر�ض امل�شار �إليها ل�صالح ال�شركة املذكورة و�صدور قرار منها
بذلك  ،ف�إن الأمر ال يعدو  -وكما �سلف بيانه � -أن يكون جمرد ر�صد من جانب
وزارة .....لقطعة �أر�ض لإقامة امل�شروع املزمع �إن�شا�ؤه عليها بعد متام االتفاق مع
ال�شركة امل�شار �إليها  ،والذي ثبت من الأوراق عدم التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أنه ومن
ثم ف�إنه ال ترثيب على الوزارة من قيامها ب�صرف النظر عن ر�صد قطعة الأر�ض
امل�شار �إليها  ،و�إعادة توجيهها ور�صدها ال�ستعمال �آخر .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/728/1/55/م) بتاريخ 2012/4/21م
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()23
بتاريخ 2012/5/1م
موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم - 2004/120
نقل  -حتديد �أقدمية املوظف املنقول .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120نقل املوظف من وحدة �إىل �أخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك
من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة  ،ومن وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة
وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية امل�شار �إليه  -امل�ستقر عليه �أن املوظف املنقول �إىل جهة �أخرى
ي�ست�صحب مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها ،
مبا يف ذلك �أقدميته يف الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النقل  ،و�أنه ال يرتتب
على نقل املوظف م�سا�س بهذه الأقدمية  ،و�إال خرج النقل عن املعنى الذي
حدده القانون � -أثر ذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بكتاب معاليكم رقم  ......امل�ؤرخ
 .......املوافق ........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول حتديد تاريخ
�أقدمية بع�ض موظفي  .......املنقولني من جهات غري خا�ضعة لقانون اخلدمة
املدنية توطئة لرتقيتهم .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت نقل خدمات
املوظفـــني التالـــني من جهـــــات غيــر خا�ضعـــة لقانـــون اخلدمــــة املدنيــــة
�إىل وزارة :...................
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 - 1الفا�ضل  ، ............ /اجلهة املنقول منها  ، ............تاريخ �شغل
�آخر درجة قبل النقل  ، .........تاريخ النقل  ،..........حيث متت
معادلة درجته بالدرجة  .....عند النقل مبوجب كتاب وزارة .........
رقم  .....................بتاريخ . ................
 - 2الفا�ضل  ، ........ /اجلهة املنقول منها  ، ...............تاريــخ
�شغل �آخر درجة قبل النقل  ، ........تاريخ النقل  ،.......حيث
متت معادلة درجته بالدرجة  .......عنـد النقـل مبوجـب كتاب وزارة
 .........رقم ................بتاريخ . ...............
 - 3الفا�ضل  ، ............ /اجلهة املنقول منها  ، .............تاريخ
�شغل �آخر درجة قبل النقل  ، .........تاريخ النقل  ، ........حيـث
متـت معادلـة درجتـه بالدرجـة  ........عنـد النقـل مبوجــب كتاب
وزارة  .........رقم  .................بتاريخ . ..............
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي حول حتديد تاريخ �أقدمية ه�ؤالء املوظفني ،
هل يكون من تاريخ �شغل �آخر درجة يف اجلهة املنقولني منها �أم من تاريخ نقلهـم
�إىل وزارة  ، .........وذلك توطئة لتحديد تاريخ ا�ستحقاقهم للرتقية .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الثانية من مر�سوم �إ�صدار قانون اخلدمة املدنية
رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :ي�صدر جمل�س اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية
لهذا القانون  ،كما ي�صدر نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف بعد املوافقة عليها من
جملـ�س الـوزراء  ،و�إىل �أن ت�صـدر الالئحـة التنفيذيـة ي�ستمـر العمــل بالالئحــة
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52فيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق " .
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وتن�ص املادة ( )46من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120على �أنه  " :يجوز نقل املوظف من وحدة �إىل �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة  ،وكذلك من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة  ،ومن وظيفة �إىل �أخرى من
ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها الالئحة �إذا كان النقل
ال يفوت عليه دوره يف الرتقية � ،أو كان بناء على طلبه" .
ويحتفظ للموظف املنقول �إىل وحدة �أخرى براتبه �إذا كان �أكرب  ،وذلك
دون الإخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية املقررة لدرجة الوظيفة املنقول �إليها يف
موعدها " .
وتن�ص املادة ( )47من ذات القانون على �أنه  " :تنظم الالئحة القواعد اخلا�صة
برتتيب �أقدمية املوظف املنقول " .
وتن�ص املادة ( )72من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 84/52واملعدلة بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم
 89/22على �أنه  " :عند نقل �أحد موظفي اجلهاز الإداري للدولة اخلا�ضعني لقوانني
�أو مرا�سيم خا�صة منظمة لهم �إىل �إحدى الوحدات التي تطبق قانون اخلدمة
املدنية  ،ف�إنه حتدد له الدرجة �أو الفئة كما يلي :
�أ ......................... -
ب � -إذا كـان النقـل من وحـدة يختلـف نظام الدرجـات والرواتـب فيهـا عـن
نظام الدرجات والرواتب امللحق بالقانون امل�شار �إليه  ،حتدد للموظف
املنقول الدرجة �أو الفئة املعادلة مل�ؤهالته وخرباته �إذا كانت يف جمال
الوظيفة املنقول �إليها � ،أو تلك التي يدخل يف ربطها وبدالتها ما كان
يتقا�ضاه من راتب �أ�سا�سي وبدالت قبل النقل �أيهما �أكرب . " ..........
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ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع �أجاز نقل املوظف من وحدة �إىل �أخرى
باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة  ،ومن وظيفة
�إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه .
وحيث �إنه من امل�ستقر عليه �أن املوظف املنقول �إىل جهة �أخرى ي�ست�صحب
مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها  ،مبا يف ذلك
�أقدميته يف الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل النقل  ،و�أنه ال يرتتب على نقل
املوظف م�سا�س بهذه الأقدمية  ،و�إال خرج النقل عن املعنى الذي حدده القانون .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة
حاالتهم قد مت نقلهم من جهات غري خا�ضعة لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه
�إىل وزارة ........على درجات معادلة لوظائفهم التي كانوا ي�شغلونها يف هذه
اجلهات قبل النقل  ،وذلك طبقا لن�ص املادة ( /72ب) من الالئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52بح�سبان �أنها الواجبة
التطبيق �إبان �صدور قرار النقل  ،ملا كان ذلك وكان امل�ستقر عليه �أن املوظف
ي�ست�صحب مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها  ،فمن ثم ف�إن تاريخ حتديد
�أقدمية ه�ؤالء املوظفني يف درجاتهم احلالية توطئة لرتقيتهم يكون من تاريخ
�شغلهم لآخر درجة يف اجلهة املنقولني منها  ،ولي�س من تاريخ نقلهم �إىل وزارة
.............
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن املعول عليه يف حتديد تاريخ �أقدمية املعرو�ضة
حاالتهم لتحديد تاريخ ا�ستحقاقهم للرتقية هو تاريخ �شغل �آخر درجة يف اجلهة
املنقولني منها  ،ولي�س من تاريخ نقلهم �إىل وزارة  ، ........وذلك على النحو
الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/828/1 /26/م) بتاريخ 2012/5/1م
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()24
بتاريخ 2012/5/12م
مناق�صة  -تغيري ا�سم ال�شركة � -أثر تغيري ا�سم ال�شركة على قرار جمل�س
املناق�صات ب�إ�سناد املناق�صة .
قرر امل�شرع ب�أن يكون ا�سم ال�شركات التجارية وفق الأحكام القانونية اخلا�صة
بها  ،و�أنه يجب على كل �شركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف
عمان �أن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا
املركز وفقا لأحكام قانون ال�سجل التجاري  ،و�أنه يجب ت�سجيل �أي تعديل
للبيانات التي �أوجب قانون ال�سجل التجاري ت�سجيلها  -حظر امل�شرع على
ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي امللزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري �أن يتذرع
جتاه الأ�شخا�ص الثالثني بالوقائع التي مل يعمد �إىل ت�سجيلها �أو قيدها والتي
يفر�ض القانون ت�سجيلها وقيدها � -أثر ذلك  -تعديل ا�سم ال�شركة وفقا لأحكام
القانون يجيز تعديل قرار جمل�س املناق�صات  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .......بتاريخ  ......املوافق  .......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز تعديل قرار جمل�س املناق�صات
ب�إ�سناد املناق�صة رقم � .......إىل �شركة  .........باال�شرتاك مع �شركة ........
ال�صادر بجل�سته رقم  ...........بتاريخ  ............لي�صبح الإ�سناد �إىل �شركة
...........باال�شرتاك مع �شركة . ............
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن جمل�س املناق�صات
�أ�سند املناق�صة رقم  .......ب�ش�أن م�شروع ازدواجية طريق  - ..........بجل�ستـه
رقــم  ............بتاريــخ � - .............إىل كــل مـن �شركـة ...........
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باال�شرتاك مع �شركة  .........مببلغ مقداره ........ومبدة تنفيذ مقدارها
(� )36ستة وثالثون �شهرا  ،بتاريخ  ، .........قامت وزارة  ..........مبوجب
كتابها رقم  .........ب�إخطار �شركة  ..........و�شركة  .........بالبدء يف
تنفيذ �أعمال املناق�صة رقم ...............
وتذكرون �أن ال�شركاء يف �شركة  .........قد اتفقوا على تعديل ا�سم
ال�شركة لي�صبح  ، .............و�صدر قرار ه�ؤالء ال�شركاء بتعديل البند رقم ()1
من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ  ..........باال�سم اجلديد  ،على �أن تظل كافة
بنود عقد الت�أ�سي�س الأخرى كما هي دون تغيري  ،ومت الت�أ�شري بهذا التعديل لدى
�أمانة ال�سجل التجاري بتاريخ  ، ...........وقامت ال�شركة املذكورة ب�إخطار
وزارة  .......بهذا التغيري بالكتاب رقم ........امل�ؤرخ  ، ........كما قامت
ب�إخطار جمل�س املناق�صات بهذا التغيري بالكتاب رقم ........امل�ؤرخ ، .........
ومل تبد وزارة �...........أي اعرتا�ض على تغيري ا�سم ال�شركة  ،وطلبت من
جمل�س املناق�صات بكتابها رقم ........امل�ؤرخ .....تعديل قرار الإ�سناد بنموذج
قبول املناق�صة حتى يت�سنى لل�شركة احل�صول على املوافقات املطلوبة من جميع
اجلهات ذات ال�صلة .
وت�ضيفون �أنه برغم ت�أكيد وزارة  .........ملجل�س املناق�صات �أن التغيري
الذي طر�أ على ا�سم �شركة  .......ال ي�ؤثر على ال�شكل القانوين لها �أو على الإدارة
العليا مبوجب خطابها رقم ........امل�ؤرخ  ..........ردا على ا�ستف�سار جمل�س
املناق�صات بكتابه رقم  ..........بتاريخ � ، ..........إال �أن جمل�س املناق�صات
�أفاد ب�أنه ال يجوز تغيري قرار الإ�سناد ال�صادر بنموذج قبول املناق�صة امل�شار �إليها
على �أ�سا�س �أن الإ�سناد مت ل�شركة  ..........باال�شرتاك مع �شركة ........ولي�س
باال�شرتاك مع �شركة  ، ..........و�أن ثمة �آثا ًرا قانونية ترتتب على ا�ستبعاد
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�أحد ال�شركاء عند تقدمي العرو�ض  ،و�أن تغيري ا�سم ال�شركة يعد خروجا عن
اتفاقية ال�شراكة املربمة بني �شركة ........و�شركة .............

و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )46من قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  90/55تن�ص على �أنه  " :يكون ا�سم ال�شركات التجارية وفق الأحكام
القانونية اخلا�صة بها . " ..................
وتن�ص املادة ( )9من قانون ال�سجل التجاري رقم  74/3على �أن " كل �شركة
جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان يجب �أن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل
التجاري املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز  .وعلى مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها �أن يطلبوا الت�سجيل خالل �شهر من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة  .وعلى
طالبي الت�سجيل �أن يقدموا �إىل �أمانة ال�سجل التجاري ن�سخة من نظام ال�شركة �أو
عقد ت�أ�سي�سها موقعة ح�سب الأ�صول من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركاء مع
ت�صريح  ،على ن�سختني موقعتني من طالبي الت�سجيل  .ي�شتمل على ما يلي :
 - 1ا�سم ال�شركة ونوعها .
7........... 6 .......... 5 .......... 4........... 3........... 2
. " ....... 8...........
وتن�ص املادة ( )10من ذات القانون على �أنه  " :يجب كذلك �أن ي�سجل يف
ال�سجل التجاري وخالل �شهر واحد من تاريخ ح�صوله :
 - 1كل تعديل �أو تبديل يتعلق ب�أي من الأمور امل�سجلة �أ�سا�سا .
" ........................ 4........... 3 ............. 2
وتن�ص املادة ( )11من ذات القانون على �أنه  " :على كل تاجر �أو �شركة
مركزها الرئي�سي يف اخلارج ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة يف عمان �أن ي�سجل
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فرعه �أو وكالته يف �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع �أو الوكالة .
...............................................................
�إن الت�سجيل املن�صو�ص عليه يف هذه املادة يجب �أن يتم بالن�سبة �إىل التجار
بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادتني 7و 8وبالن�سبة �إىل ال�شركات بالطريقة
املن�صو�ص عليها يف املادتني 9و 10من هذا القانون . "...........
وتن�ص املادة ( )20من ذات القانون على �أنه  " :ال يجوز لل�شخ�ص الطبيعي �أو
املعنوي امللزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري �أن يتذرع جتاه الأ�شخا�ص الثالثني
بالوقائع التي مل يعمد �إىل ت�سجيلها �أو قيدها  ،والتي يفر�ض هذا القانون ت�سجيلها
وقيدها" .
ومن حيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أنه يتعني �أن يكون ا�سم
ال�شركات التجارية وفق الأحكام القانونية اخلا�صة بها  ،و�أنه يجب على كل �شركة
جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان �أن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري
املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز وفقا لأحكام قانون ال�سجل التجاري امل�شار
�إليه  ،و�أنه يجب ت�سجيل �أي تعديل للبيانات التي �أوجب قانون ال�سجل التجاري
ت�سجيلها  ،كما حظر هذا القانون على ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي امللزم
بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري �أن يتذرع جتاه الأ�شخا�ص الثالثني بالوقائع التي
مل يعمد �إىل ت�سجيلها �أو قيدها  ،والتي يفر�ض القانون ت�سجيلها وقيدها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن جمل�س املناق�صات
قد �أ�سند بتاريخ  ........املناق�صة رقم � .........إىل �شركة  .......باال�شرتاك
مع �شركة  ......مببلغ مقداره  ..........ومبدة تنفيذ مقدارها (� )36ستة
وثالثـون �شهـرا  ،و�أن �شركـة  ...........كانت قد قامـت بتاريخ - ..........
�أي قبل قرار �إ�سناد املناق�صة امل�شار �إليها  -بتعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة مبوافقة
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جميع ال�شركاء  ،ون�ص البند ( )1من عقد تعديل عقد الت�أ�سي�س على �أن  " :تعدل
املادة ( )1من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة واخلا�صة با�سم ال�شركة ليقر أ� على النحو الآتي :
 ، " .......ون�ص البند ( )2من ذات العقد على �أن  " :تظل كافة بنود عقد
الت�أ�سي�س الأخرى دون تغيري "  ،ملا كان ذلك وكان الثابت �أن �شركة ..........
قامت بتاريخ  .........بت�سجيل هذا التعديل يف ال�سجل التجاري  ،ومن ثم ف�إن
تعديل ا�سم هذه ال�شركة �إىل  ، ........يكون قد مت وفقا لأحكام القانون  ،و�إذ
خلت الأوراق من �أي دليل يفيد �أن �شركة  .........قد ان�سحبت من ال�شراكة
املربمة مع �شركة  ،........فمن ثم ال يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قرار
جمل�س املناق�صات امل�ؤرخ  .........بجل�سته رقم  ............ب�إ�سناد املناق�صة
رقم  .........ب�ش�أن م�شروع ازدواجية طريق  ، ......وذلك ب�أن يكون قرار
الإ�سناد �إىل �شركة  .......باال�شرتاك مع �شركة  .......بدال من �شركة . ......
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تعديل قرار جمل�س املناق�صات امل�ؤرخ ..........
بجل�سته رقم..........ب�إ�سناد املناق�صة رقم .........ب�ش�أن م�شروع ازدواجية
طريق  ، .........وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/898/1/26/م) بتاريخ 2012/5/12م
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()25
بتاريخ 2012/5/16م
م�ستحقات تقاعدية  -اجلهة التي تلتزم ب�صرفها قانونا .
مل ي َُ�ض ِّمن امل�شرع يف قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26حكما يق�ضي بتحمل �أي جهة
خماطبة ب�أحكامه التزاما بتحمل التكلفة الإ�ضافية من �صرف امل�ستحقات
التقاعدية حلاالت التقاعد املبكر واجلماعي للموظفني بتلك اجلهة  ،وال يف
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/36يف �ش�أن بع�ض الأحكام اخلا�صة بال�شركة
العمانية لالت�صاالت � -أثر ذلك  -ال�شركة تكون غري ملزمة بتحمل تلك التكلفة
 م�ؤدى ذلك  -يف حالة تعرث ال�صندوق عن الوفاء بالتزاماته املالية ف�إن التزامالدولة يبقى قائما يف الوفاء بتلك االلتزامات � -أ�سا�س ذلك  -ن�ص املادة ()13
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار
�إليه  ،والتي جعلت من بني موارد ال�صندوق ما تخ�ص�صه الدولة يف ميزانيتها
لل�صندوق من مبالغ لتمكنه من حتقيق �أهدافه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ..... :امل�ؤرخ ........املوافق .........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى التزام ال�شركة  ......بتحمل التكلفة
الإ�ضافية من �صرف امل�ستحقات التقاعدية حلاالت التقاعد املبكر التي متت ب�شكل
جماعي ومفاجئ .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد �إىل �صندوق
 .........حاالت انتهاء خدمة باال�ستقالة لعدد ( )184من موظفي ال�شركة
 ..........اخلا�ضعني لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
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العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/26وقد تبني �أن ا�ستقالتهم متت
ب�شكل جماعي بناء على قيام ال�شركة بتنفيذ برنامج للتقاعد املبكر ي�ستهدف
تقاعد موظفيها ممن �أكملوا املدة القانونية الالزمة ال�ستحقاق املعا�ش وفقا حلكم
املادة (/22د) من القانون امل�شار �إليه  ،وذلك بت�شجيعهم على اال�ستقالة مقابل منحة
مالية من ال�شركة بواقع راتب �شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة .
وتذكرون معاليكم �أنه مبخاطبة ال�شركة حول ما �سبق االتفاق عليه من �ضرورة
التن�سيق مع ال�صندوق قبل تنفيذ �أي برنامج يتعلق بتقاعد موظفيها ب�شكل
جماعي �أفادت ب�أن �إنهاء اخلدمة االختياري بال�شركة  ،واحلوافز التي ح�صل عليها
العاملون الذين اختاروا الربنامج مبح�ض �إرادتهم  ،بناء على املزايا التقاعدية
التي يح�صلون عليها  ،قد مت تطبيقه وفقا لأحكام القوانني ال�سارية ذات ال�صلة ،
و�أن العالقـة بني ال�صنـدوق والعاملـون اخلا�ضعني له يف ال�شركة يحكمها قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني واملادة اخلام�سة من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/36بتعديل بع�ض الأحكام اخلا�صة بال�شركة العمانية
لالت�صاالت .
وت�شريون معاليكم �إىل �أنه �سبق لل�شركة تنفيذ برنامج مماثل للتقاعد املبكر
يف عام 2009م تقاعد على �أثره عدد ( )133مائة وثالثة وثالثون موظفا مبزايا
مالية بلغت ثالثة رواتب كاملة عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ل�شاغلي الوظائف
القيادية وراتبا واحدً ا كام ًال عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة حتى تاريخ بلوغ
�سن ال�ستني ل�شاغلي الوظائف الأخرى  ،وقد مت التن�سيق واالتفاق مع املخت�صني
بال�شركة على �إجراء درا�سة اكتوارية لتحديد �أثر ذلك الربنامج على املركز املايل
لل�صندوق  ،وقد �أظهرت الدرا�سة تكلفة اكتوارية �إ�ضافية بلغت  .........رياال
عمانيا � ،إال �أن ال�شركة مل تقم بت�سديد تلك التكلفة �إىل ال�صندوق الذي حتمل
�صرف معا�شات تقاعدية لهم بلغت  ...............رياال عمانيا �سنويا .
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وتذكرون معاليكم �أن �شروط ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )22من القانون امل�شار �إليه بنيت على �أ�س�س اكتوارية وفقا للمعدل الطبيعي
امل�ألوف واملتوقع حلاالت انتهاء اخلدمة الذي ال يكون ب�شكل جماعي  ،وال ي�شمل
برنامج التقاعد املبكر التي ينتج عنه �إنهاء خدمة عدد كبري من املوظفني مرة
واحدة بت�أثري املزايا املالية التي متنح من جهة العمل  ،وهذا النوع من التقاعد
ي�صعب توقعه م�سبقا يف التحليالت التي يتم على �أ�سا�سها تقدير املركز املايل
لل�صندوق عند �إجراء الدرا�سات االكتوارية  ،و�أكد التقرير الذي �أعده اخلبري
االكتوراي لل�صندوق يف هذا ال�ش�أن �أن تنفيذ برامج للتقاعد املبكر ي�ضع ال�صندوق
يف و�ضع تكتنفه املخاطر  ،ومن الأ�سلم حتديد تكلفتها االكتوارية ومناق�شة هذه
التكلفة مع اجلهة املعنية قبل تنفيذ الربنامج  ،ومن ثم حتديد طرق متويلها .
ويرى ال�صندوق �أن حتمله للتكلفة االكتوارية الإ�ضافية للم�ستحقات التقاعدية
ملوظفي ال�شركة نتيجة تنفيذ برنامج التقاعد املبكر دون حتديد هذه التكلفة
وحتمل ال�شركة لها هو عبء مايل �إ�ضايف غري حم�سوب  ،ويعر�ض ال�صندوق
ملخاطر ارتفاع قيمة العجز املايل واختالل التوازن بني موارده والتزاماته  ،مما
ي�ؤثر �سلبا على مركزه املايل  .وت�ست�شهدون معاليكم ب�أنه مت مراعاة ذلك يف
حاالت انتهاء اخلدمة ب�شكل جماعي كما هو احلال يف قانون التخ�صي�ص ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2004/77إذ ق�ضت املادة ( )27منه بتحمل وزارة املالية
املعا�شات امل�ستحقة للموظفني الذين تنتهي خدماتهم ب�سبب التخ�صي�ص ،
واال�شرتاكات املقررة لل�صندوق حتى بلوغهم �سن التقاعد .
و�إذ ت�ستطلعون ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف املو�ضوع .
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نفيد ب�أن املادة ( )13من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أنه " :تتكون
�أموال ال�صندوق من املوارد الآتية :
�أ  -اال�شرتاكات .
ب  -ح�صيلة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق .
ج � -أية مبالغ تقررها الدولة يف املوازنة العامة لهذا الغر�ض " .
كما تن�ص املادة ( )22من القانون ذاته معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()94/77
على �أنه " :ي�ستحق املوظف معا�شا �إذا انتهت خدمته ب�أحد الأ�سباب وال�شروط
الآتية ( ............... :د) اال�ستقالة �شريطة �أال تقل مدة اخلدمة عن خم�س
ع�شرة �سنة .
ومع ذلك �إذا كان املوظف امل�ستقيل قد بلغ �سن اخلم�سني فيجب �أال تقل
مدة اخلدمة عن ع�شر �سنوات  ،وت�ضم لتلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق خم�س
�سنوات �أخرى �أو املدة الباقية لبلوغه �سن التقاعد �أيهما �أقل  ،ويف هذه احلالة
ال جتوز �إعادة تعيني املوظف بوحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة . "............................................
وتن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/36يف �ش�أن بع�ض
الأحكام اخلا�صة بال�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش  .م  .ع  .م) على �أنه  " :ت�سري
�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار
�إليه على العاملني املنقولني واملعينني بال�شركة حتى 2003/6/30م .
وي�ستمر �سريان تلك الأحكام على العاملني امل�شار �إليهم يف حالة تعيينهم بعد
هذا التاريخ يف �إحدى ال�شركات التابعة التي تن�شئها ال�شركة العمانية لالت�صاالت .
وتطبق على العاملني املعينني بعد هذا التاريخ �أحكام قانون الت�أمينات
االجتماعية امل�شار �إليه " .
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ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع قرر مبوجب �أحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ا�ستحقاق املوظف معا�شا �إذا
انتهـت خدمتـه ب�أحـد الأ�سبـاب وال�شـروط الواردة يف املادة ( )22منه  ،ومن بني
تلك الأ�سباب اال�ستقالة �شريطة �أال تقل مدة خدمة املوظف عن خم�س ع�شرة �سنة ،
وعن ع�شر �سنوات �إذا كان املوظف امل�ستقيل قد بلغ �سن اخلم�سني على �أن ت�ضم
لتلك املدة يف ح�ساب اال�ستحقاق خم�س �سنوات �أخرى �أو املدة الباقية لبلوغه �سن
التقاعد �أيهما �أقل  ،ويف هذه احلالة ال جتوز �إعادة تعيينه بوحدات اجلهاز الإداري
للدولة مبا فيها الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وحدد امل�شرع موارد ال�صندوق
وجعل من بينها املبالغ التي تقررها الدولة يف املوازنة العامة لهذا الغر�ض .
ومن جانب �آخر �أخ�ضع امل�شرع مبوجب املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2005/36العاملني املنقولني واملعينني بال�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش  .م .
ع  .م) حتى 2003/6/30م لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/26و�إن مت تعيينهم بعد هذا
التاريخ يف �إحدى ال�شركات التابعة التي تن�شئها ال�شركة املذكورة � ،أما العاملون
املعينون بعد هذا التاريخ فيخ�ضعون لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية ،
ومقت�ضى ذلك والزمه ا�ستحقاق العاملني بال�شركة وال�شركات التابعة لها املعينني
حتى 2003/6/30م اخلا�ضعني لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني معا�شا تقاعديا �إذا انتهت خدمة �أي منهم ب�أحد الأ�سباب
وال�شروط الواردة يف املادة ( ، )22ومن بينها اال�ستقالة متى توافرت ب�ش�أنهم
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك املادة .
وحيث مل ُي َ�ض ِّمن امل�شرع يف قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني امل�شار �إليه حكما يق�ضي بتحمل �أي جهة خماطبة ب�أحكامه
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التزامــا بتحمـل التكلفــة الإ�ضافيـة مـن �صـرف امل�ستحقـات التقاعديــة حلــاالت
التقاعد املبكر واجلماعي للموظفني بتلك اجلهة  ،كما �أن مثل هذا الن�ص مل يرد
يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/36يف �ش�أن بع�ض الأحكام اخلا�صة بال�شركة
 ، ..........ف�إن ال�شركة تكون غري ملزمة بتحمل تلك التكلفة  ،على �أنه يف
حالة تعرث ال�صندوق عن الوفاء بالتزاماته املالية ف�إن التزام الدولة يبقى قائما يف
الوفاء بتلك االلتزامات انطالقا من ن�ص املادة ( )13من قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه والتي جعلت من بني موارد
ال�صندوق ما تخ�ص�صه الدولة يف ميزانيتها لل�صندوق من مبالغ لتمكنه من حتقيق
�أهدافه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم التزام ال�شركة  .......بتحمل التكلفة الإ�ضافية
من �صرف امل�ستحقات التقاعدية حلاالت التقاعد املبكر التي متت ب�شكل جماعي
ح�سبما ورد يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/924 /1/21/م) بتاريخ 2012/5/16م
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()26
بتاريخ 2012/5/16م
 - 1عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -ال�سلطة املخت�صة بطلب الر�أي منها .
ا�ستقر العمل بوزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن يكون طلب الر�أي القانوين
بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية من رئي�س الوحدة طالبة
الر�أي القانوين انطالقا من �صفته القانونية يف متثيلها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ......... :بتاريخ  .........املوافق ...........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول جواز تعديل �أ�سعار عقد ..................
املربم مع �شركة  ..........خالل فرتة �سريانه .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الهيئة ......
قد �أبرمت بتاريخ  ...........عقد  ................مبحافظة ...........
وحمافظة  ........املجموعة  .....وحمطات التحلية  ...........املجموعة
 ......مع �شركة  ، ............وذلك بناء على املناق�صة رقم  ، ..........و�إزاء
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�صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 2011/77م بزيادة رواتب القوى العاملة الوطنية
يف القطاع اخلا�ص اعتبارا من الأول من مار�س 2011م  ،فقد قامت الهيئة بتاريخ
 ...........ب�إ�صدار الأمر التغيريي رقم ( )2مببلغ �إجمايل مقداره.........ريال
عماين  ،وذلك نظري رفع رواتب و�إ�ضافة بع�ض العالوات (غالء املعي�شة  ،عالوة
خطر  ،عالوة فنية)  -ابتداء من  1من �أبريل 2011م وحتى  30من �أبريل 2012م -
للموظفني العمانيني العاملني يف تلك ال�شركة لتنفيذ االتفاقية امل�شار �إليها .
وتذكرون �أن الهيئة قد طلبت بتاريخ ........املوافق ........من وزارة
 ، ...........امل�صادقة على الأمر التغيريي امل�شار �إليه � ،إال �أن وزارة .........
ردت بكتابها رقم  ............. :امل�ؤرخ  ..........املوافق � ، ............أنه
يف �ضوء �أن �أ�سعار العقد ثابتة حتى نهايته ف�إنها ترى �ضرورة خماطبة وزارة
ال�ش�ؤون القانونية حول جواز تعديل �أ�سعار العقد خالل فرتة �سريانه .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي .
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن املادة ( )34/2من عقد ت�شغيل و�صيانة حمطات التحلية مبحافظة
 .....وحمافظة  ......املجموعة (ج) وحمطات التحلية بـ............
 ..........املجموعة (د) املربمة بتاريخ  ................بني الهيئة العامة
...........و�شركة  ...............تن�ص على �أنه " :با�ستثناء ما هو من�صو�ص
عليه يف املادة ( ، )49/2ال ينبغي �إدخال �أي تعديل على كلفة العقد نتيجة حدوث
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زيادة �أو نق�صان على تكاليف العمال �أو املواد �أو �أي ظروف �أخرى التي من �ش�أنها
الت�أثري على تكلفة تنفيذ العقد من قبل املقاول" .
وتن�ص املادة ( )38/2من ذات العقد على �أنه  " :يخ�ضع هذا العقد ويف�سر
وفقا للقوانني املعمول بها يف �سلطنة عمان " .
وتن�ص املادة ( )49/2من ذات العقد على �أنه  " :يجوز تطبيق �أي تعديالت يف
كلفة العقد على �أ�سا�س �صايف التكلفة  ،وذلك يف احلاالت الآتية :
أ�  -التغيريات يف الأجور املحددة �أخريا والبدالت املدفوعة للموظفني
الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة عمان بعد
بدء العمل بالعقد حيث ينبغي على املقاول تزويد �صاحب العمل بدليل
مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور املحددة والبدالت
املدفوعة  ،وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات من قبل
املقاول . ............
ب . " ............................... -
وحيث �إن امل�ستفاد مما تقدم �أن املادة ( )34/2من هذا العقد و�إن حظرت
�إدخال �أي تعديل على كلفة العقد نتيجة حدوث زيادة �أو نق�صان على تكاليف
العمال �أو املواد �أو �أي ظروف �أخرى التي من �ش�أنها الت�أثري على تكلفة تنفيذ
العقد من قبل املقاول  ،وهو ما يعني �أن طريف هذا العقد قد اتفقا �صراحة على
ثبات �أ�سعارها � ،إال �أن املادة ( )49/2من ذات العقد �أجازت تعديل قيمتها يف عدة
حاالت من بينها تلك التغيريات التي حتدث يف الأجور املحددة �أخريا والبدالت
املدفوعة للموظفني الذين ت�أثرت رواتبهم مبا�شرة نتيجة �صدور قانون ب�سلطنة
عمان بعد بدء العمل بالعقد  ،و�أوجبت على املقاول ال�ستحقاق هذه الزيادة تزويد
�صاحب العمل بدليل مف�صل ومقنع عن �أي تعديل جرى م�ؤخرا على الأجور
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املحددة والبدالت املدفوعة وذلك قبل القيام بدفع �أو خ�صم مثل هذه التغيريات
من قبل املقاول  ،الأمر الذي ي�ستفاد منه �أن �إرادة الطرفني قد التقت �صراحة
على �أحقية املقاول (�شركة  ) ...........................يف مقدار الزيادة يف
�أجور العمال نتيجة ل�صدور قانون يف �سلطنة عمان  ،وذلك ا�ستثناء مما التقت
عليه �إرادة الطرفني على ثبات �أ�سعار العقد .
وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صادية  ،وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني
لوظائف �أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
وي�صدر باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير" .
وحيث �إنه بتاريخ 2011/2/15م �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر برفع احلد
الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�صدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور القوى
العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أنه :
"يكون احلد الأدنى لأجر القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص ( )200مائتي
ريال عماين �شهريا موزعة على النحو الآتي  ، " .......ون�ص يف املادة الثانية
منه على �أنه " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر الأ�سا�سي للقوى العاملة الوطنية
وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل مبقدار العالوات امل�ستحقة
للموجودين منهم على ر�أ�س العمل قبل �صدوره"  ،ون�ص يف املادة اخلام�سة منه
على �أن " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول
من مار�س 2011م" .
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وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة العامة
�..............أ�صدرت الأمر التغيريي رقم ( )2مببلغ �إجمايل مقداره ........
ريـاال عمانيـا نظيـر رفـع رواتـب و�إ�ضافـة بعـ�ض العالوات (غالء املعي�شة  ،عالوة
خطر  -للموظفني العمانيني العاملني يف ال�شركة امل�شار �إليها  -وذلك �إزاء �صدور
قرار وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  ،ملا كان ذلك وكانت القاعدة امل�ستقر عليها
�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،وكانت �إرادة طريف العقد امل�شار �إليه قد التقت
�صراحة على جواز تعديل كلفتها لتغطية �أي زيادة قد تطر أ� على �سلم الأجور
والعالوات  ،فمن ثم ف�إنه يحق لل�شركة امل�شار �إليها واحلال كذلك �صرف مقدار
تلك الزيادة  ،وبالتايل فال يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قيمة العقد امل�شار
�إليه مبقدار الزيادة يف �أجور موظفي �شركة ....................الذين ت�أثرت
رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 2011/77م  ،الأمر الذي يغدو
معه  -واحلال كذلك  -الأمر التغيريي رقم ( )2ال�صادر مبقدار هذه الزيادة متفقا
ون�صو�ص العقد  ،بح�سبان �أنه ال يعدو �أن يكون تنفيذا ملا التقت عليه �إرادة طريف
هذا العقد .
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تعديل قيمة العقد املربمة بني الهيئة العامة
 ..........و�شركة  ، .............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .
وختاما  ،نود الإحاطة ب�أن العمل قد ا�ستقر بوزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن
يكون طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية من
رئي�س الوحدة طالبة الر�أي القانوين انطالقا من �صفته القانونية يف متثيلها ،
الأمر الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .

فتوى رقم (و �ش ق /م و/3/58/ب2012/928/2/م) بتاريخ 2012/5/16م
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()27
بتاريخ 2012/5/29م
موانئ  -قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  - 81/98اجلهـة املخت�صـة ب�إ�صـدارالقواعـد والنظـم اخلا�صـة
بتنظيمها .
ن�ص امل�شرع مبوجب قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  81/98يف �إف�صاح جهري على اخت�صا�ص وزير النقل
واالت�صاالت بالت�صديق على القواعد والنظم اخلا�صة باملوانئ التي تن�ش�أ يف
ال�سلطنة  ،وو�سد �إىل وزارة النقل واالت�صاالت �سلطة �إ�صدار اللوائح والقرارات
والنظم املتعلقة باخت�صا�صاتها املحددة قانونا  -ورود الن�صو�ص خلوا من �أي
ا�ستثناء من وجوب تقدمي القواعد والنظم اخلا�صة ب�أي ميناء �إىل وزارة النقل
واالت�صاالت للت�صديق عليها و�إ�صدارها من قبل الوزير � -أثر ذلك  -اخت�صا�ص
وزير النقل واالت�صاالت ب�إ�صدار تلك القواعد والنظم � -أ�سا�س ذلك � -أن العام
يجرى على عمومه ما مل يرد ما يخ�ص�صه  ،و�أنه ال ا�ستثناء بدون ن�ص  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ........بتاريخ  ............املوافق .........
ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى اخت�صا�ص وزارة  ............ب�إ�صدار
قرار وزاري باعتماد قواعد ونظم ميناء ...........
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن �شركة ........
تقدمت لوزارة ...........بطلب اعتماد قواعد و�أنظمة ميناء  ......ا�ستنادا
�إىل املادة ( )6من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 81/98
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وتذكرون �أن طبيعة العمل مبيناء ........تختلف اختالفا جوهريا عن
طبيعة العمل باملوانئ التي ت�شرف عليها وزارة  ، ..........و�إزاء ذلك تطلبون
الر�أي يف اخت�صا�ص الوزارة باعتماد تلك القواعد والأنظمة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )6من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه
الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  81/98تن�ص على �أن  " :تتقدم �إدارة
كل ميناء بقواعد ونظم تو�ضح ما يتعني على ال�سفن واملتعاملني مع امليناء اتباعه
حل�سن �سري العمل بامليناء على �أن يتم الت�صديق على هذه القواعد والنظم بقرار من
وزير املوا�صالت " .
كما ين�ص امللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19بتحديد
اخت�صا�صات وزارة النقل واالت�صاالت واعتماد هيكلها التنظيمي على �أن وزارة
النقل واالت�صاالت تخت�ص بالآتي :
" - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للنقل واالت�صاالت يف ال�سلطنة و�سبل توجيهها
مبا يتفق والأهداف االقت�صادية واالجتماعية للدولة .
� - 2إعداد الدرا�سات واملخططات والربامج اخلا�صة ب�أعمال الطرق واملوانئ
واملطارات والأر�صاد واملالحة والربيد  ،وحتديد االحتياجات امل�ستقبلية
من تلك الأعمال بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالدولة  ،والإ�شراف على
تنفيذها و�صيانتها .
 - 3اقرتاح م�شروعات القوانني املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة  ،والعمل
على ح�سن تطبيقها  ،و�إ�صدار اللوائح والقرارات والنظم املتعلقة بتلك
االخت�صا�صات " ....
وحيث �إن مفاد ن�ص املادة ( )6من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه
الإقليمية امل�شار �إليه � ،أن امل�شرع �أوجب على �إدارة كل ميناء �أن تتقدم �إىل
وزارة النقل واالت�صاالت بقواعد ونظم تو�ضح ما يتعني على ال�سفن واملتعاملني
مع امليناء اتباعه حل�سن �سري العمل بامليناء  ،وو�سد �إىل وزير النقل واالت�صاالت
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�سلطة الت�صديق على هذه القواعد والنظم  ،و�أن امل�شرع قد �أ�سند �إىل وزارة النقل
واالت�صاالت مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/19امل�شار �إليه االخت�صا�ص
باقرتاح ال�سيا�سة العامة للنقل واالت�صاالت يف ال�سلطنة و�سبل توجيهها مبا
يتفق والأهداف االقت�صادية واالجتماعية للدولة  ،و�إعداد الدرا�سات واملخططات
والربامج اخلا�صة ب�أعمال الطرق واملوانئ واملطارات والأر�صاد واملالحة والربيد ،
وحتديد االحتياجات امل�ستقبلية من تلك الأعمال بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة
بالدولة  ،والإ�شراف على تنفيذها و�صيانتها  ،واقرتاح م�شروعات القوانني
املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة  ،والعمل على ح�سن تطبيقها  ،و�إ�صدار اللوائح
والقرارات والنظم املتعلقة بتلك االخت�صا�صات .
وحيث �إن امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن العام يجرى على عمومه ما مل يرد ما
يخ�ص�صه  ،و�أنه ال ا�ستثناء بدون ن�ص .
وحيث �إنه متى كان ما تقدم  ،وكان امل�شرع قد ن�ص يف �إف�صاح جهري على
اخت�صا�ص وزير النقل واالت�صاالت بالت�صديق على القواعد والنظم اخلا�صة باملوانئ
التي تن� أش� يف ال�سلطنة  ،وو�سد �إىل وزارة النقل واالت�صاالت �سلطة �إ�صدار اللوائح
والقرارات والنظم املتعلقة باخت�صا�صاتها املحددة قانونا  ،و�إذ وردت الن�صو�ص
�سالفـة الذكـر خلـوا من ا�ستثنـاء مينـاء ........من وجوب تقدمي القواعد والنظم
اخلا�صة به �إىل وزارة النقل واالت�صاالت للت�صديق عليها و�إ�صدارها من قبل الوزير ،
فمن ثم فال ريب يف اخت�صا�ص وزير النقل واالت�صاالت ب�إ�صدار تلك القواعد
والنظم  ،بح�سبان �أن امل�شرع لو �أراد ا�ستثناء ميناء  .....من هذا االخت�صا�ص ملا
�أعوزه الن�ص على ذلك .
لذلك انتهى الر�أي �إىل اخت�صا�ص وزير النقل واالت�صاالت ب�إ�صدار قواعد ونظم
ميناء  .........مبوجب قرار وزاري  ،وذلك للأ�سباب املنوه بها .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1050/1/26/م) بتاريخ 2012/5/29م
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()28
بتاريخ 2012/6/2م
�ضرائب جمركية  -هيئة عامة  -الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  -مدى
جواز �إعفا�ؤها من ال�ضرائب اجلمركية يف �إطار �أحكام قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واالتفاقية االقت�صادية لدول املجل�س .
حدد امل�شرع يف قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية على �سبيل احل�صر حاالت الإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية وعددها
يف الإعفاءات الدبلوما�سية والع�سكرية والأمتعة ال�شخ�صية والأدوات املنزلية
وم�ستلزمات اجلمعيات اخلريية والب�ضائع املعادة  -ق�صر امل�شرع اال�ستثناء
من اخل�ضوع لأحكام هذا القانون على ما ورد الن�ص عليه فيه ويف االتفاقية
االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويف �أي
اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س  -م�ؤدى ذلك � -أن العالقة بني ن�ص
املادة (  10مكررا  ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ون�صو�ص
قانون اجلمارك املوحد فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية  ،هي عالقة ن�ص عام
بن�صـو�ص خا�صـة  ،ولي�ست عالقة نا�سـخ مبن�سـوخ � -أثـر ذلك  -حكــم املـادة
(  10مكررا  )1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يعد حكما عاما فيما
ق�ضى به من �إعفاء الهيئة املذكورة من كافة ال�ضرائب �أيا كان نوعها  ،و�أيا
كان �صعيد ورودها  ،كما تعد �أحكام الإعفاءات اجلمركية املن�صو�ص عليها
يف قانون اجلمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ن�صو�صا خا�صة
فيما ت�ضمنته من �إعفاءات جمركية � -أ�سا�س ذلك � -أن احلكم اخلا�ص مقدم
يف التطبيق على احلكم العام  -تطبيق .
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بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ........امل�ؤرخ  .......املوافق ........يف
�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول ما �إذا كان الن�ص الذي ت�ستند �إليه الهيئة العامة
 ..............يعد �سندا قانونيا لإعفائها من ال�ضرائب اجلمركية يف �إطار
�أحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واالتفاقية
االقت�صادية لدول املجل�س .
وتتلخ�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد لـ..............
من الهيئة العامة  ............كتاب تطالب فيه ب�إعفاء وارداتها من الأجهزة
واملعدات الإلكرتونية من ال�ضريبة اجلمركية  ،م�ستندة يف ذلك �إىل حكم املادة (10
مكررا  ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2010/8معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/100والذي يق�ضي ب�إعفاء الهيئة
من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وعليه ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة (  ) 1من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67
بتطبيق قانون اجلمــارك املوحـد لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة
تن�ص علـى �أنـه :
" يطبق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار
�إليه . " ..................
وتن�ص املادة (  ) 9من نظام " قانون " اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لـدول اخلليـج العربيـة علـى �أنـه  " :تخ�ضع الب�ضائع التي تدخـل الدولة لل�ضرائب
" الر�سوم " اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة  ،وللر�سوم املقررة �إال ما
ا�ستثني مبوجب �أحكام هذا النظام " القانون " �أو مبوجب االتفاقية االقت�صادية
املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أو �أي اتفاقية دولية �أخرى يف
�إطار املجل�س" .
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وتنــ�ص املـــادة (  ) 98من ذات القانــــون على �أنه  " :تعـفى من ال�ضرائـب
" الر�سوم اجلمركية مبوجب هذا النظام " القانون " الب�ضاعة املتفق على �إعفائها
يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�س " .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/108ب�إن�شاء الهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون و�إ�صدار نظامها معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/100على
�أنه  " :تن� أش� هيئة عامة ت�سمى " الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون " تكون لها
ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ويكون لها �أهلية �إدارة
�أموالها والت�صرف فيها  ،وتتبع جمل�س الوزراء  ،ويعمل يف �ش�أنها ب�أحكام هذا
املر�سوم والنظام املرفق " .
وتن�ص املادة (  10مكررا  ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على
�أنه  " :تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم " .
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع مبوجب ن�ص املادة (  10مكررا  ) 1من نظام
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قد �أعفى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون -
بو�صفها �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وفقا لأحكام قانون تنظيم وحدات
اجلهاز الإداري للدولة ونظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  -من جميع ال�ضرائب
والر�سوم  ،يف ذات الوقت الذي �أر�سى فيه مبوجب �أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حكما عاما يق�ضي بخ�ضوع
كافة الب�ضائع التي تدخل الدولة لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية
املوحـدة وللر�سـوم املقـررة  -دون تفرقـة يف هـذا اخل�صـو�ص بيـن الأ�شخـا�ص
االعتبارية العامة ووحدات اجلهاز الإداري للدولة من جانب و�أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص من جانب �آخر  -وق�صر اال�ستثناء من هذا احلكم على ما ورد الن�ص عليه
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يف هذا القانون ويف االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية و�أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س  .وي�ستفاد من تقرير
هذا اال�ستثناء بتلك الكيفية �أن �سببه هو االحتاد اجلمركي القائم بني دول املجل�س
وما ي�ستلزمه من وحدة يف نقطة الدخول والتح�صيل امل�شرتك لل�ضريبة " الر�سوم "
اجلمركية جتاه العامل اخلارجي .
بناء على ما تقدم  ،وملا كان امل�شرع يف قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية قد حدد على �سبيل احل�صر حاالت الإعفاء من
ال�ضريبة اجلمركية  ،وعددها يف الإعفاءات الدبلوما�سية والع�سكرية والأمتعة
ال�شخ�صية والأدوات املنزلية وم�ستلزمات اجلمعيات اخلريية والب�ضائع املعادة ،
مع الت�أكيد على �أن اال�ستثناء من اخل�ضوع لأحكام هذا القانون مق�صور على ما
ورد الن�ص عليه فيه ويف االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ويف �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س  ،ف�إنه ال منا�ص من
القول ب�أن العالقة بني ن�ص املادة (  10مكررا  ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون ون�صو�ص قانون اجلمارك املوحد فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية ،
هي عالقة ن�ص عام بن�صو�ص خا�صة  -ولي�ست عالقة نا�سخ مبن�سوخ  ،ووفقا لهذا
التكييف ف�إن حكم املادة (  10مكررا  ) 1من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،
يعد حكما عاما فيما ق�ضى به من �إعفاء الهيئة املذكورة من كافة ال�ضرائب
�أيا كان نوعها  ،و�أيا كان �صعيد ورودها كما تعد �أحكام الإعفاءات اجلمركية
املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ن�صو�صا خا�صة فيما ت�ضمنته من �إعفاءات جمركية  ،وملا كانت القاعدة هي �أن
احلكم اخلا�ص مقدم يف التطبيق على احلكم العام  ،الأمر الذي م�ؤداه والزمه القول
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ب�أن عموم الإعفاء املقرر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من ال�ضرائب يجد حده
ومداه  -فيما يتعلق بالإعفاءات اجلمركية  -يف الإعفاءات التي ت�ضمنها قانون
اجلمارك املوحد واالتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية و�أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س من دون غريها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �إعفاء واردات الهيئة العامة ...............
من الأجهزة واملعدات الإلكرتونية من ال�ضريبة اجلمركية �إال يف احلدود املن�صو�ص
عليها يف قانون اجلمارك املوحد  ،واالتفاقية االقت�صادية املوحدة  ،لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية و�أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س من دون
غريها .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1075/1/23/م) بتاريخ 2012/6/2م
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()29
بتاريخ 2012/6/2م
 - 1قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2011/112نطاق �سريانه .
و�ضع امل�شرع مبوجب قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112مرحلة انتقالية متكن املخاطبني ب�أحكام
القانون من ترتيب �أو�ضاعهم مبا يتفق مع �صحيح حكمه وبالقدر الالزم لعدم
زعزعة تلك احلقوق النا�شئة قبل تطبيقه  -ا�ستثناء من اكت�سب احل�صة يف
ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون  -م�ؤدى ذلك  -اال�ستمرار
يف العقد املربم بني الوحدة الإدارية التي يعمل بها امل�س�ؤول احلكومي وبني
ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو العمل الذي ميتلك ح�صة فيه �إىل نهاية مدته املحددة
�شريطة �أن يكون تاريخ �إبرام العقد وامتالك احل�صة �سابق على تاريخ العمل
بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه  -تطبيق .

 - 2قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2011/112مفهوم ت�ضارب امل�صالح واحلكمة منه .
حظر امل�شرع مبوجب قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/112ويف �سبيل حتقيق �أكرب قدر من احلماية
للمال العام على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أحد �أبنائه الق�صر امتالك �أي ح�صة يف
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله
بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته
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�أو مل�صلحة �أحد �أبنائه الق�صر  -احلكمة من ذلك  -حتقيق �أكرب قدر من احلماية
للمال العام و�إبعاد امل�س�ؤول احلكومي عن حتقيق م�صلحة �شخ�صية له �أو لأحد
�أبنائه الق�صر عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم عمله احلكومي
وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة  -علة ذلك � -شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب
امل�صالح حتى و�إن مل ميار�س امل�س�ؤول احلكومي املعاملة الر�سمية بنف�سه �أو
ي�شرف عليها �إذ �إن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من االطالع على
�أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك
مما يتنافى مع طبيعة املال العام وحرمته  -تطبيق .

 - 3قانون  -نطاق �سريانه من حيث الزمان .
امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع
واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به
�إعماال للأثر الفوري واملبا�شر له حتى تاريخ �إلغائه  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقم ...........امل�ؤرخ
........املوافق  ......ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى حتقق ت�ضارب
امل�صالح وفقا لقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/112يف �ش�أن احلاالت الواقعية املعرو�ضة لبع�ض موظفي
..........
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  -يف الآتي :
احلالة الأوىل  :قام  .......بدعوة عدد من ال�شركات املقيدة يف �سجل
املقاولني واملوردين به للتناق�ص على توريد م�ستلزمات اخليل للـ ،...........
وبتاريخ  ...........مت �إر�ساء املناق�صة بالتجزئة على ال�شركات الأربع املقدمة
- 211 -

للعرو�ض  ،ومنها م�ؤ�س�سة ........للتجارة واملقاوالت ( تاجر فرد ) واململوكة
لأحد موظفي  ......ويعمل بوظيفة  ، .........و�أنه مت �أخذ موافقة الأمني العام
 .......على التعاقد معها عمال باللوائح املنظمة لذلك .
و�إزاء ما تقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى جواز �إ�سناد
املناق�صة للم�ؤ�س�سة املذكورة لكون مالكها موظ ًفا يف  .........ومدى جواز
التعاقد مع امل�ؤ�س�سة املذكورة يف حال قيام مالكها بالتنازل عنها لأحد �أقربائه .
احلالة الثانية  :قام  ..........يف الربع الأخري من عام 2011م بدعوة
عدد من ال�شركات للتناق�ص لت�أمني املركبات التابعة له  ،وبتاريخ .............
مت �إ�سناد املناق�صة ل�شركة �(...........شركة م�ساهمة عمانية عامة) ملدة ثالث
�سنوات اعتبا ًرا من  ........حتى  ، ...........وحيث �إن من بني �أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة �أحد موظفي  ............و�أنه اكت�سب احل�صة يف ال�شركة
قبل �صدور قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2011/112
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين يف مدى جواز اال�ستمرار يف
التعاقد مع ال�شركة امل�شار �إليها لكون �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارتها موظ ًفا يف
 ، ...............ومدى جواز �إر�ساء مناق�صات جديدة لهذه ال�شركة  ،ومـدى
جـواز التعاقـد مع هذه ال�شركة يف حال �أقدم امل�ساهم �أو ع�ضـو جملـ�س الإدارة
على التقاعد  ،ومقدار احل�صة يف ال�شركة التي تفر�ض حظر التعامل لوجود
�شبهة ت�ضارب امل�صالح .
احلالة الثالثة  :قام  ...............بدعوة عدد من ال�شركات للتناق�ص يف
�ش�أن تك�سري حجارة يف �إحدى املزارع  ، .......ومت �إر�ساء املناق�صة على م�ؤ�س�سة
 [..........................تاجر فرد ]  ،وحيث �إن مالك هذه امل�ؤ�س�سة هو �أب
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ملوظف يعمل يف  ، ............و�أنه مت ت�سجيل ال�شركة قبل �صدور قانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/112
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين يف مدى جواز التعاقد مع
امل�ؤ�س�سة امل�شار �إليها كون �أن مالكها قريب لأحد موظفي . .................
احلالة الرابعة  :قام  ................بالتعاقد مع �أحد موظفيه ال�ستئجار
منزله ملدة معينة قابلة للتجديد  ،و�أن العقد ال يزال �ساريا حتى تاريخه  ،وحيث
�إن مالك املنزل امل�ؤجر هو �أحد موظفي . .....................
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين يف مدى جواز اال�ستمرار يف
هذا العقد بعد �صدور قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه ،
ومـدى جـواز التعاقد مع املالـك �إذا قام بت�سجيل املنـزل با�سم �أحـد �أبنائـه الق�صـر
�أو البالغني .
وردا على ذلك نفيد ب�أن امل�ستقر عليه يف �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن
الر�أي القانوين يقت�صر على وقائع حتققت غم فيها وجه الر�أي على الوحدة
احلكومية دون �أن ميتد ذلك على وقائع مفرت�ضة �أو يتوقع حدوثها يف امل�ستقبل ،
وعليه يقت�صر الر�أي على احلاالت املحققة وقوعا .
كما �أن امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم
الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل
به �إعماال للأثر الفوري واملبا�شر له حتى تاريخ �إلغائه .
وحيث �إن املادة ( )2من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
 ، 2008/36واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19تن�ص على �أنه " :ت�سري
�أحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
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العامة وال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام
املايل لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أية جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص
يف �أي قانون �آخر" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على �أنه " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر ........... :
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعترب يف حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل � ،أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها" .
وتن�ص املادة ( )11من ذات القانون على �أنه " :ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة .
وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�صة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون" .
وي�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع  ،ويف �سبيل حتقيق �أكرب
قدر من احلماية للمال العام  -حظر على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أحد �أبنائه الق�صر
امتالك �أي ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل
بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها
مل�صلحته �أو مل�صلحة �أحد �أبنائه الق�صر  ،وذلك بهدف �إبعاد امل�س�ؤول احلكومي
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عن حتقيق م�صلحة �شخ�صية له �أو لأحد �أبنائه الق�صر عن طريق ما يجريه
من معامالت تتعلق ب�صميم عمله احلكومي  ،وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة �إذ
�ستتوافر يف �ش�أنه يف هذه احلالة �شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح حتى
و�إن مل ميار�س املعاملة الر�سمية بنف�سه �أو ي�شرف عليها �إذ �إن وجوده يف الوحدة
الإدارية قد ميكنه من االطالع على �أمور تف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل
معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك مما يتنافى مع طبيعة املال العام وحرمته .
و�إدراكا من امل�شرع لأهمية حماية املال العام فقد عرف امل�س�ؤول احلكومي
ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع �شاغلي املنا�صب احلكومية بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة بطريقة دائمة �أو م�ؤقتة ،
بل �إن امل�شرع مل يقت�صر على املوظف الذي يعمل بوحدات اجلهاز الإداري للدولة
و�إمنا �أدرج يف ذلك حكما من مل ينطبق عليهم ذلك ك�أع�ضاء جمل�س عمان ،
وممثلي احلكومة يف ال�شركات والعاملني بال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة
وال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها .
�إال �أنه  ،و�إن كان ما تقدم ف�إن امل�شرع ويف �سبيل ا�ستقرار الأو�ضاع واملراكز
القانونية القائمة وعدم زعزعتها و�إعماال للأثر الفوري واملبا�شر للقانون وعدم
رجعيته و�ضع مرحلة انتقالية متكن املخاطبني ب�أحكام القانون من ترتيب
�أو�ضاعهم مبا يتفق مع �صحيح حكمه وبالقدر الالزم لعدم زعزعة تلك احلقوق
النا�شئة قبل تطبيقه  ،فقد قرر ا�ستثناء من الأ�صل العام املقرر مبوجب حكم املادة
( )11امل�شار �إليها من اكت�سب احل�صة يف ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة قبل العمل ب�أحكام
هذا القانون  ،مبا م�ؤداه اال�ستمرار يف العقد املربم بني الوحدة الإدارية التي
يعمل بها امل�س�ؤول احلكومي وبني ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو العمل الذي ميتلك ح�صة
فيه �إىل نهاية مدته املحددة �شريطة �أن يكون تاريخ �إبرام العقد وامتالك احل�صة
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�ساب ًقا على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار
�إليه  ،كما �أن امل�شرع قد ا�ستثنى الوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام
املايل لديوان البالط ال�سلطاين  -ومنها �ش�ؤون البالط ال�سلطاين  -من تطبيق
قانون املناق�صات بدءا من تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/19بتعديل
قانون املناق�صات �أي من تاريخ 2011/3/2م .
ومن حيث �إن املادة الثالثة من مر�سوم �إ�صدار قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112تن�ص على
�أنه  " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره"  ،وحيث �إن هذا القانون قد ن�شر يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم
( )949ال�صادر بتاريخ 2011/10/29م ف�إنه يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره
�أي 2011/10/30م .
وبتطبيق �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على احلاالت املعرو�ضة وملا كان الثابت من الأوراق
بالن�سبة للحالة الأوىل �أن  .........قام ب�إر�ساء مناق�صة على م�ؤ�س�سة ...........
[ تاجر فرد ] لتوريد م�ستلزمات لـ................بـ ، ...........وحيث
�إن هذه امل�ؤ�س�سة مملوكة لأحد امل�س�ؤولني احلكوميني بـ، ...................
وحيث �إن ذلك ال ريب يت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة بح�سبان توافر �شبهة
ا�ستغالل النفوذ  ،ومن ثم ت�ضارب امل�صلحة ال�شخ�صية مع امل�صلحة العامة  ،وملا
كان تاريخ �إ�سناد املناق�صة هو  ............وهو تاريخ الحق على تاريخ العمل
بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح (2011/10/30م)  ،وعليه ف�إن
هذا الإ�سناد خمالف ل�صحيح حكم القانون .
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وملا كان من امل�ستقر عليه �أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  ،و�أن احلرمان
ال يكون �إال بن�ص يقرره ف�إن احلظر الوارد باملادة ( )11ي�شمل امل�س�ؤول احلكومي
و�أبناءه الق�صر دون �أن ميتد �إىل الأقرباء .
ومن ناحية ثانية  ،وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثانية �أن
 ................قام بتاريخ  ..........ب�إ�سناد مناق�صة ت�أمني املركبات التابعة
له ل�شركة �(..............شركة م�ساهمة عمانية عامة) ملدة ثالث �سنوات
اعتبارا من  ............حتى  ، .........وكان من بني �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة �أحد امل�س�ؤولني احلكوميني بـ ، ............وعليه ف�إنه يتوافر يف �ش�أن
هذه احلالة �شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح نظرا الت�صال ذلك بجهة عمله
بطريقة مبا�شرة  ،وملا كان تاريخ �إ�سناد املناق�صة هو ..............وهو تاريخ
الحق على تاريخ العمل بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار
�إليه 2011/10/30م ف�إنه ال يجوز اال�ستمرار يف التعاقد مع ال�شركة املذكورة ملخالفة
ذلك �صحيح حكم القانون .
وملا كان الثابت من الأوراق بالن�سبة للحالة الثالثة �أن ................قام
ب�إر�ساء مناق�صة تك�سري احلجارة يف �إحدى املزارع  ...........على م�ؤ�س�سة
 ............للتجارة (تاجر فرد)  ،وملا كان مالك هذه امل�ؤ�س�سة �أبا ملوظف -
م�س�ؤول حكومي  -يعمل بـ  ، ...................وكـان حظـر التعامـل يقت�صر
على امل�س�ؤول احلكومي و�أبنائه الق�صر وال ميتد �إىل غريهم من الأقرباء وفقا
ل�صريــح النـــ�ص  ،كمـــا �أن العالقــة املبا�شـرة بني امل�س�ؤول احلكومــي وال�شركـة
�أو امل�ؤ�س�سة تكون منقطعة  ،وال توجد �شبهة ا�ستغالل نفوذ �أو ت�ضارب تقت�ضي
حظر التعامل  ،وعليه ف�إن التعاقد يف هذه احلالة ال يندرج �ضمن احلظر املن�صو�ص
عليه يف املادة ( ، )11ومن ثم ف�إنه يكون متفقا مع �صحيح حكم القانون .
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�أما بالن�سبة للحالة الرابعة وحيث �إن املادة ( )4من قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  82/39تن�ص على �أنه :
"يحظر على �أية جهة حكومية �أن تتعاقد �أو تتعامل مع �أي م�شروع جتاري يكون
مملوكا مل�س�ؤول حكومي �أو له م�صلحة فيه مع علمها بذلك دون احل�صول على
ترخي�ص م�سبق منا �إذا كان امل�س�ؤول احلكومي وزيرا  ،ومن رئي�س الوحدة لغريه
من امل�س�ؤولني احلكوميني" .
كما �أن املادة ( )6من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 - 2008/36قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2011/120تن�ص على �أنه :
"ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض لتلك اجلهات  ،كما ال يجوز التعاقد
معهم ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم
الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  82/39وتف�سريه . "..... ،
وتن�ص املادة ( )1/12من الئحة امل�شرتيات واملناق�صات واملزايدات � -إحدى
اللوائح التنفيذية للقانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين  -على �أنه :
"ال يجوز �شراء �أ�صناف من موظفي الديوان �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال  ،وذلك
مع عدم الإخالل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  82/39وتعديالته وتف�سريه يف حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،ومع ذلك يجوز قبول العطاءات املقدمة من
�أحدهم  ،ويف حالة كون العر�ض املقدم هو �أف�ضل العرو�ض من الناحية الفنية
وال�سعرية يتم عر�ض تو�صية جلنة املناق�صات املخت�صة على الوزير للح�صول على
موافقته على التعاقد" .
وملا كان الثابت من الأوراق �أن  ...............قام بالتعاقد مع �أحد موظفيه
ال�ستئجار منزله ملدة معينـة قابلة للتجديد  ،ولـما كان العقد قد �أبرم يف ظل قانون
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حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/39
وقانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/36ف�إن هذا التعاقد قد
�أبرم بناء على قرار �إ�سناد �صدر باملخالفة ل�صحيح حكم القانون  ،وال ينال من ذلك
ما ورد بالئحة امل�شرتيات واملناق�صات واملزايدات امل�شار �إليها من تخويل الوزير
ا�ستثناء باملوافقة على التعاقد يف حال كون العر�ض املقدم هو �أف�ضل العرو�ض من
الناحية الفنية وال�سعرية بناء على تو�صية جلنة املناق�صات املخت�صة بح�سبان �أن
�إعمال هذا اال�ستثناء منوط بعدم خمالفته ل�صريح ن�ص قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،و�إذ ا�ستبان هذا التعار�ض بني الن�صني ف�إن �إعمال حكم
القانون مقدم على ذلك الن�ص الالئحي .
لذلك انتهى الر�أي �إىل :
 - 1عدم �صحة قرار الإ�سناد يف احلالة الأوىل .
 - 2عدم �صحة قرار الإ�سناد يف احلالة الثانية .
 - 3عدم وجود ت�ضارب م�صالح بالن�سبة للعقد املربم بني �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين وم�ؤ�س�سة  ................للتجارة (تاجر فرد)  ،يف احلالة
الثالثة  ،دون الإخالل مبا ع�ساه يكون مقررا يف قوانني و�أنظمة �أخرى .
 - 4عدم �صحة قرار الإ�سناد يف احلالة الرابعة .
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1078/11/22/م) بتاريخ 2012/6/2م
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()30
بتاريخ 2012/6/6م
 - 1موظف  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه  -الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة
العامة للكهرباء واملياه ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  - 2010/2عالوة
ت�شجيعية  -مناط منحها .
�أجاز امل�شرع لرئي�س الهيئة العامة للكهرباء واملياه �إ�صدار قرار مبنح املوظف
عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته وفقا
لل�شروط التي حددتها املادة ( )81من الالئحة امل�شار �إليها � -شروط املنح � -أن
يكون املنح يف �أثناء وجود املوظف يف اخلدمة على ر�أ�س عمله � -أ�سا�س ذلك -
�أن منح العالوة الت�شجيعية ال يتم �إال عندما يكون املوظف قد بذل جهدا خا�صا
�أو حقق اقت�صادا يف النفقات �أو رفعا مل�ستوى الأداء بح�سبانها ا�ستحقاقا
وظيفيا  -ولي�س معا�شيا  -ي�ستحقه املوظف يف �أثناء وجوده يف اخلدمة على
ر�أ�س عمله متى توافر مناط ا�ستحقاقها وفقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة
قانونا  -تطبيق .

 - 2قرار �إداري  -نطاق �سريانه من حيث الزمان .
الأ�صل يف القرارات الإدارية هو �سريانها ب�أثر فوري  ،فال ت�سري �إال على ما
يقع من تاريخ �صدورها  ،وال يرتتب عليها �أثر فيما وقع قبلها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ....... :بتاريخ  ..........املوافق ........ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى جواز �أن ي�صدر رئي�س الهيئة .........
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قرارا مبنح �أحد موظفي الهيئة ال�سابقني املرحوم  ......عالوتني ت�شجيعيتني
ب�أثر رجعي �إىل ما قبل انتهاء خدمته .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع ح�سبما يبني من الأوراق يف �أن املرحوم ..........
كان �أحد موظفي الهيئة ال�سابقني  ،وانتهت خدمته اعتبارا من ............
بالقرار الإداري رقم  ............نظرا لوفاته  ،وقد تقدم الوكيل ال�شرعي لورثة
املرحوم املذكور بطلب تعديل الراتب التقاعدي للورثة  ،علما ب�أن املذكور مت
ت�سكينه بداية على الدرجة العا�شرة من جدول الدرجات والرواتب املرفق بالئحة
�ش�ؤون املوظفني بالهيئة  ،ثم مت ت�سكينه على الدرجة احلادية ع�شرة وفقا جلدول
معادلة الدرجات ال�صادر بالقرار رقم  2011/3مبوجب القرار الإداري رقم.........
ال�صادر يف . .................
وحيث �إن الهيئة امل�شار �إليها ترغب  -كما تذكرون  -يف م�ساعدة �أ�سرة
املرحوم املذكور يف حدود النظم املعمول بها  ،وتعديل املعا�ش التقاعدي له ،
ف�إنكـم تطلبون الإفادة بالر�أي القانونـي يف مدى جواز �أن ت�صدر الهيئة قرارا
مبنح املوظف عالوتني ت�شجيعيتني ب�أثر رجعي �إىل ما قبل انتهاء خدمته تقديرا
للجهود التي بذلها يف العمل .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )2من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة
للكهرباء واملياه ال�صادرة بالقرار الإداري رقم  2010/2تن�ص على �أنه  " :ت�سري
�أحكام هذه الالئحة على موظفي الهيئة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون
توظفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام  .وفيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،
ت�سري على موظفي الهيئة �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية " .
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وتن�ص املادة ( )81من ذات الالئحة على �أنه " :يجوز بقرار من رئي�س الهيئة
منح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة وظيفته
وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يزيد عددها على عالوتني يف ال�سنة املالية الواحدة .
 - 2توافر االعتماد املايل ملنحها .
� - 3أن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفي الأخري املقدم عن املوظف مبرتبة
جيد جدا على الأقل .
� - 4أن يكــون املوظـف قـد بـذل جهدا خا�صـا �أو حقق اقت�صـادا يف النفقـات
�أو رفعا مل�ستوى الأداء .
وال مينع منح هذه العالوة من ا�ستحقاق العالوة الدورية يف موعدها " .
وتن�ص املادة ( )283من ذات الالئحة على �أنه  " :تنتهي خدمة املوظف لأحد
الأ�سباب الآتية :
 - 9 .......الوفاة " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع �أجاز لرئي�س الهيئة � ..........إ�صدار
قرار مبنح املوظف عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة
وظيفته وفقا لل�شروط التي حددتها املادة ( )81من الالئحة امل�شار �إليها  ،والتي
ي�ستفاد منها �أن هذا املنح ال يكون �إال يف �أثناء وجود املوظف يف اخلدمة على
ر�أ�س عمله  ،و�آية ذلك �أن منح العالوة الت�شجيعية ال يتم �إال عندما يكون املوظف قد
بذل جهدا خا�صا �أو حقق اقت�صادا يف النفقات �أو رفعا مل�ستوى الأداء .
وحيث �إن الأ�صل يف القرارات الإدارية هو �سريانها ب�أثر فوري  ،فال ت�سري
�إال على ما يقع من تاريخ �صدورها  ،وال يرتتب عليها �أثر فيما وقع قبلها .
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وملا كان الثابت من الأوراق �أن الفا�ضل  .............كان من العاملني
بالهيئة العامة  ، ..........ومت �إنهاء خدماته بالدرجة املالية  ........نظرا
لوفاته اعتبارا من  .........بالقرار رقم  ، .........ف�إنه بذلك تكون رابطته
الوظيفية بجهة عمله قد انتهت اعتبارا من  ،..........مما يتعذر معه القول
با�ستحقاقه عالوة ت�شجيعية �أو �أكرث ب�أثر رجعي بح�سبانها ا�ستحقاقا وظيفيا -
ولي�س معا�شيا  -ي�ستحقه املوظف يف �أثناء وجوده يف اخلدمة على ر�أ�س عمله
متى توافر مناط ا�ستحقاقها وفقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة قانونا  ،والقول
بغري ذلك يعني منح العالوة امل�شار �إليها ملوظف غري موجود �أ�صال يف اخلدمة
وب�أثر رجعي  ،وهو ما ال ي�ستقيم قانونا .
لذا انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �صدور قرار مبنح املوظف املعرو�ضة حالته
عالوتني ت�شجيعيتني ب�أثر رجعي �إىل ما قبل انتهاء خدمته للأ�سباب املنوه بها
�آنفا .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1121/1/58/م) بتاريخ 2012/6/6م
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()31
بتاريخ 2012/6/13م
 - 1قانون  -قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2008/36مبد�أ
ت�ضارب امل�صالح  -نطاقه .
ح�صر امل�شرع نطاق املخاطبني ب�أحكام قانون املناق�صات يف وحدات اجلهاز
الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات اململوك ر�أ�سمالها
بالكامل للحكومة  -با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق
القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين والوحدات احلكومية
الأخرى امل�ستثناة مبوجب ن�ص يف قانون �آخر  -حظر امل�شرع على العاملني
بتلك اجلهات و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا لها ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض  ،كما حظر على تلك اجلهات
ك�أ�صل عام التعاقد مع املذكورين ل�شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ
�أعمال �أو تقدمي خدمات لها  -ا�ستثناء  -يجوز التعاقد يف حاالت ال�ضرورة
ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو تكليفهم بالقيام بها � -أثر ذلك � -أن احلظر
املن�صـو�ص عليـه يف املادة ( )6من قانون املناق�صات امل�شار �إليه قد ورد عامـا ،
دون �أن يق�صر نطاق تطبيقه على الأ�شخا�ص الذين لهم عالقة ب�إجراءات
املناق�صة  ،كما �أن عبارات الن�ص امل�شار �إليه �صريحة وقاطعة يف احلظر
على الأ�شخا�ص املذكورين فيه �أن يتقدموا ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بعطاءات �أو عرو�ض للجهات اخلا�ضعة لأحكام القانون امل�شار �إليه  -تطبيق .
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 - 2قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  -نطاق احلظر .
حظر امل�شرع يف قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011 /112على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أبنائه الق�صر �أن
يكون لأي منهم ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل الربح ،
ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة  ،ما مل يكن اكت�ساب تلك احل�صة �سابقا
على العمل ب�أحكام هذا القانون  -تعريف امل�س�ؤول احلكومي  -و�سع امل�شرع
نطاق تعريف امل�س�ؤول احلكومي بحيث �شمل العاملني يف وحدات اجلهاز
الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل  ،و�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلي
احلكومة يف ال�شركات  ،والعاملني بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو
تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها � -أ�سا�س ذلك -
رغبة امل�شرع يف حماية املال العام  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم ..... :امل�ؤرخ  .......املوافق  ......يف
�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز تر�سية املناق�صة رقم ........
اخلا�صة بالألعاب النارية لفرتة مهرجان .....على �شركة .........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن بلدية .......
تتعر�ض لبع�ض املعوقات الفنية عند حتليل وتر�سية مناق�صات مهرجان ........
لعام 2012م تتمثل يف �أن بع�ض ال�شركات التي تتقدم بعطاءاتها لتنفيذ �أعمال
ل�صالح البلدية مملوكة لأقارب موظفني يعملون يف مكتب � .......أو يف
�إحدى البلديات التابعة له مما يعيق �إ�سنادها �إليهم  ،ومن هذا القبيل �أن جلنة
املناق�صات  .......قامت بطرح املناق�صة رقم  ........اخلا�صة بالألعاب النارية
لفرتة مهرجان  ......وقد تقدمت بعطاءاتها يف هذه املناق�صة عدد ( )5خم�س
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�شركات  ،وبعد �إجراء التحليل الفني واملايل لتلك العطاءات من قبل الفريق
املخت�ص انتهى الر�أي �إىل �أن العطاء املقدم من �شركة ...........هو �أف�ضل
العطاءات بح�سب املعايري والأ�س�س املتبعة و�أقلها �سعرا حيث تبلـغ قيمتـه مبلـغ
(  ................ )......رياال عمانيا  -وهي تقل عن قيمة العطاء املقدم من
ال�شركة �صاحبة الرتتيب الآتي مبا يقارب ثالثة الأ�ضعاف  -غيـر �أنه تبني �أن ملالك
تلك ال�شركة �أخـوة يعملـون يف البلديـة وليـ�س لهـم عالقـة ب�إجراءات الرت�سية �أو
الإ�سناد  ،كما �أنهم لي�سوا �أع�ضاء يف �أي من اللجان امل�شكلة لإجراء التحليل الفني
�أو املايل للعطاءات املقدمة يف تلك املناق�صة .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )2من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقم  2008/36معدلـة باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2011/19تن�ص على �أنه :
" ت�سري �أحكام هذا القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة وال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة
بالكامل للحكومة با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون
اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أية جهة حكومية �أخرى يرد
با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر" .
وتن�ص املادة ( )6من ذات القانون معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120
على �أنه " :ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون و�أزواجهم
و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بعطاءات �أو عرو�ض لتلك اجلهات  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو
تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/112
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وي�ستثنــى من ذلـك  -يف حالـة ال�ضـرورة � -شـراء م�ؤلفاتهـم و�أعمالهـم الفنيـة
�أو تكليفهم للقيام بها  ،وذلك بقرار م�سبب من رئي�س اجلهة املعنية فيما ال يجاوز
خم�سة �آالف ريال عماين ومن جمل�س املناق�صات فيما يزيد على ذلك  ،وب�شرط
�أال ي�شاركوا ب�أية �صورة من ال�صور يف �إجراءات التكليف" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011 /112على �أنه " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
.............................................................
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعتبـر يف حكـم امل�سـ�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها . ".............................
وتن�ص املادة ( )11من ذات القانون على �أنه  " :ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة .
وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�صة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون" .
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع بعد �أن ح�صر نطاق املخاطبني
ب�أحكام قانون املناق�صات يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة وال�شركات اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة  -با�ستثناء وحدات الأمن
والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط
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ال�سلطاين والوحدات احلكومية الأخرى امل�ستثناة مبوجب ن�ص يف قانون �آخر -
حظر على العاملني بتلك اجلهات و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن
يتقدموا لها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض  ،كما حظر
على تلك اجلهات ك�أ�صل عام التعاقد مع املذكورين ل�شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم
بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات لها  ،ومل ي�ستثن من هذا الأ�صل �سوى التعاقد يف
حاالت ال�ضرورة ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو تكليفهم بالقيام بها .
كما �أن امل�شرع ورغبة منه يف حماية املال العام فقد و�سع يف املادة ( )1من
قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليه من نطاق تعريف
امل�س�ؤول احلكومي بحيث �شمل العاملني يف اجلهات امل�شار �إليها وبع�ض الفئات
الأخرى  ،كما حظر يف املادة ( )11من هذا القانون على امل�س�ؤول احلكومي �أو
�أبنائه الق�صر �أن يكون لأي منهم ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف
�إىل الربح ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة  ،ما مل يكن اكت�ساب تلك احل�صة
�سابقا على العمل ب�أحكام هذا القانون .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن بلدية ..........
قامت بطرح املناق�صة رقم  ..........اخلا�صة بالألعاب النارية لفرتة مهرجان
2012...........م  ،وتقدمت ( )5خم�س �شركات بعطاءاتها يف هذه املناق�صة ،
و�أنـه تبيـن بعد �إجـراء التحليـل الفنـي واملالـي لهـذه العطـاءات �أن العطاء املقدم
من �شركة  ............هو �أف�ضل العطاءات بح�سب املعايري والأ�س�س املتبعة
و�أقلها �سعرا � ،إال �أنه تبني �أن لأحد ال�شركاء يف هذه ال�شركة �أخوة يعملون يف
بلدية  ، .........ملا كان ذلك وكان ال�شريك امل�شار �إليه  -ح�سبما يبني من كتاب
طلب الر�أي  -قري ًبا لأحد موظفي بلدية ...........من الدرجة الثانية  ،فمن ثم
ف�إنه و�إن كان واحلال كذلك ينح�سر عنه تطبيق ن�ص املادة ( )11من قانون حماية
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املـال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليـه بح�سبانـه ليـ�س م�سـ�ؤوال حكوميـا
�أو �أحد �أبنائه الق�صر � ،إال �أنه يندرج �ضمن املخاطبني ب�أحكام املادة ( )6من قانون
املناق�صات امل�شار �إليه لكونه قري ًبا لأحد موظفي بلدية  ..........من الدرجة
الثانية  ،ومن ثم فال يجوز تر�سية املناق�صة امل�شار �إليها عليه  ،وذلك لتوافر مناط
احلظر املن�صو�ص عليه يف هذه املادة .
وال ينال من ذلك القول ب�أن �أقارب �صاحب العطاء امل�شار �إليه بالبلدية لي�س
لهم �أي عالقة ب�إجراءات املناق�صة  ،بح�سبان �أن احلظر املن�صو�ص عليه يف املادة
( )6من قانون املناق�صات امل�شار �إليه قد ورد عاما  ،دون �أن يق�صر نطاق تطبيقه
على الأ�شخا�ص الذين لهم عالقة ب�إجراءات املناق�صة  ،كما �أن عبارات الن�ص امل�شار
�إليه �صريحة وقاطعة يف احلظر على الأ�شخا�ص املذكورين فيه �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للجهات اخلا�ضعة لأحكام القانون
امل�شار �إليه  ،و�إذا كان تقدمي العر�ض امل�شار �إليه يف احلالة املعرو�ضة قد مت من خالل
�شركة ف�إنه ال يعدو �أن يكون تقدميا للعر�ض بطريق غري مبا�شر  ،فمن ثم ف�إنه
يندرج �ضمن نطاق احلظر املن�صو�ص عليه يف هذا الن�ص .
وجدير بالذكر �أن العمل قد ا�ستقر يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن
يكون طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية من
رئي�س الوحدة طالبة الر�أي القانوين انطالقا من �صفته القانونية يف متثيلها ،
وذلك مراعاة للتعميم رقم ( )2012/5ال�صادر من وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل كافة
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،الأمر الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �إ�سناد املناق�صة رقم ...................
�إىل �شركة  ، ..........على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1161/1/19/م) بتاريخ 2012/6/13م
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كان مهند�سا ا�ست�شاريا �أو مديرا للم�شروع �أو ا�ست�شاريا معينا من قبل �صاحب
العمل �أو ا�ست�شاريا من الباطن  -معينا من قبل املهند�س اال�ست�شاري �أو من
قبل املقاول وفقا للإطار التعاقدي املعتاد للم�شروعات على اختالفها  -واملتمثلة
يف وجود ر�ؤو�س �أموال م�شرتكة فيما بينها بطريقة غري مبا�شرة من خالل
�شركات �أو كيانات خمتلفة � -أ�سا�س ذلك  -ت�ضارب يف امل�صالح بني املقاول
ومدير امل�شروع لوجود ر�ؤو�س �أموال م�شرتكة بينهما  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ........بتاريخ ........املوافق .........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول ما �إذا كانت �صفقة ا�ستحواذ �شركة .............
املالكة ل�شركة  .........على ح�صة من �شركة � ............ست�ؤدي �إىل ت�ضارب
يف امل�صالح بني �شركة  ........مدير م�شروعي  ، ..............وبني �شركة
� ..........أحد مقاويل الأعمال املدنية بهذين امل�شروعني  ،ومدى �أحقية وزارة
 ........يف حجب م�شروع العقد الرئي�سي رقم ( )1اخلا�ص بالأعمال املدنية عن
مدير م�شروعي  ، ..............املذكور ا�ستنادا �إىل املادة ( )6مكررا من قانون
املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/36املعدل باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 2011/120
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  -يف �أنه
قد مت تعيني �شركة  ..........مبوجب االتفاقية املربمة بينها وبني وزارة
 .........بتاريخ  ..........للقيام مبهام "مدير امل�شروع" لتنفيذ م�شروعي
 ، ...............حيث تنفذ �شركة  ...............بالتحالف مع �شركة
 .........مبوجب العقد الرئي�سي رقم ( )1بقيمة وقدرها ( )...........ريال
عماين الأعمال املدنية  ........املذكورين  ،حيث يتمثل دور مدير امل�شروع يف
مراجعة �أعمال املهند�س اال�ست�شاري وتقدمي التو�صيات للوزارة وهو من الأدوار
املهمة للتحكم يف الوقت والتكلفة املالية .
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وتذكرون �أنه بتاريخ  .........تلقت وزارة � .............إخطارا من مدير
م�شروعي � - ............شركة  - ..............يفيد ب�أن ال�شركة الأم املالكة
لها قد �أبرمت عقد �شراء بتاريخ  .............مع �شركة ....................
مت من خالله اال�ستحواذ على ح�صة قدرها ( )%38من �شركة ...............
وح�صة قدرها ( )%49من �شركة .................التابعة لها  ،كما �أكد مدير
امل�شروعني املذكورين يف خطابه املذكور �أن �إعالن �صفقة ال�شراء يف طور ا�ستكمال
الإجراءات القانونية واملالية املتبعة يف مثل هذه احلاالت  ،م�ؤكدا ب�أنه لن ت�شكل
هذه ال�صفقة �أي ت�ضارب يف امل�صالح بني مدير م�شروعي .................
�شركة ...........و�شركة .........
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن اجلدول (د) �أو الـ ( )APPENDIX Eمن اتفاقية
اخلدمات اال�ست�شارية لإدارة م�شروعي  - ...........................املربمة
بني وزارة  ............و�شركة  ............بتاريخ  ..........وامل�صادق
عليها من قبل وزارة  .............بتاريخ  .........املعدلة بامللحق رقم ()1
امل�صادق عليه بتاريخ  - ............حـدد نطـاق �أعمـال مديـر م�شروعـي
� ...................شركـة  ................وفقا للآتي :
 " - 1الإدارة التحكمية للم�شروع .
� - 2إدارة الت�صاميم وااللتزامات .
� - 3إدارة الإن�شاءات .
 - 4الدعم التنفيذي للم�شروع .
 - 5تن�سيق الربنامج لالنتقال ملباين املطار اجلديدة .
 - 6اخلدمات خالل فرتة ال�ضمان والعيوب " .
- 232 -

كما ين�ص البند ( )3/2من اجلدول امل�شار �إليه على �أن  " :يقوم مدير امل�شروع
مبتابعة ومراقبة املهند�س اال�ست�شاري يف �أدائه املتعلق ب�إدارة عقود املقاوالت ،
ومراجعة امل�ستندات التي تعد من قبل املهند�س اال�ست�شاري و�إبداء املالحظات يف
�ش�أنها  ،و�أن الهدف الرئي�سي من خدمات �إدارة العقود هو قيام املقاولني بالوفاء
بالتزاماتهم املحددة يف عقود املقاوالت املربمة مبا يف ذلك من الأحكام اخلا�صة
باجلودة والتكلفة املالية واجلدول الزمني . ".....
وين�ص البند ( )3/3من ذات اجلدول على �أنه " :يقوم مدير امل�شروع مبتابعة
ومراقبة املهند�س اال�ست�شاري يف توثيق التغيريات على نحو يت�ضمن �إخطارات
التغيريات العقدية وردود املقاولني عليها والدرا�سات البديلة واملقارنة بني العرو�ض
�إىل جانب القرار املقرتح �إىل �صاحب العمل والقرار النهائي ب�ش�أن التغيريات ،
على �أن يقوم مدير امل�شروع مبراجعة امل�ستندات التي يعدها املهند�س اال�ست�شاري
ل�صاحب العمل يف هذا ال�ش�أن و�إبداء املالحظات عليها . " ......
كما تن�ص املادة ( )3/4من اتفاقية اخلدمات اال�ست�شارية لإدارة م�شروعي
 ...................امل�شار �إليها على �أنه " :يلتزم مدير امل�شروع اال�ست�شاري
باتباع جميع القوانني والقرارات والنظم واللوائح املعنية بتنفيذ التزاماته املقررة
 ،و�أنه يقر ب�أنه قد قام و�سيقوم بالتحري الالزم و�أنه قد اتخذ و�سيتخذ الدرا�سات
الواجبة متى ما ا�ستدعى الأمر لتمكينه من الوفاء بالتزاماته املقررة مبوجب هذه
املادة ( ، )3/4ومل يعتمد على �أي ت�صريحات �أدىل بها �صاحب العمل يف هذا
ال�ش�أن " .
وتن�ص املادة ( )14/1من ذات االتفاقية على �أنه  " :تطبق قوانني �سلطنة عمان
جلميع �أغرا�ض حتديد حقوق والتزامات وواجبات الطرفني " .
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كما تن�ص الفقرة (ج) من البند ( )1من املادة ( )5من العقد املوحد للمباين
والأعمال املدنية اخلا�ص بالأعمال املدنية مل�شروعي  .....امل�شار �إليهما وامل�سمى
بالعقد الرئي�سي رقم (� )1أو الـ ( - )MC1املربم بني وزارة ...........و�شركة
...........بالتحالف مع  ............والذي متت امل�صادقة عليه من قبل
وزارة  .............بتاريخ  - ............على �أنه  " :يخ�ضع هذا العقد
ويف�سر مبوجب القوانني الواجبة االتباع يف �سلطنة عمان " .
وتن�ص املادة ( )6مكررا من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2008/36املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/120على �أنه  " :ال يجوز �أن ي�شرتك
يف الأعمال املتعلقة ب�أي م�شروع مقاولون وا�ست�شاريون تربطهم فيه م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة " .
كما تن�ص املادة ( )9من الالئحة التنفيذية لقانون املناق�صات ال�صادرة بقرار
جمل�س املناق�صات رقم  2010/29على �أنه  " :ال يجوز اجلمع يف �أي م�شروع ما بني
مقاول وا�ست�شاري تربطهما فيه م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة " .
وامل�ستفاد مما تقدم � ،أن طبيعة الأدوار امل�شار �إليها يف اجلدول (د) ال�سالف
بيانه تتمثل يف توفري خدمات ا�ست�شارية تن�صب جمملها يف تقدمي امل�شورة
والدعم الالزم لوزارة  ...........من خالل امل�شاركة يف �صناعة القرارات
وبلورة االحتياجات والتطلعات ل�صاحب العمل بالتن�سيق مع جميع الأطراف
ذوي ال�صلة بامل�شروع ل�ضمان �سري امل�شاريع املختلفة بامل�شروعني وفقا لأحكام
العقود املربمة واخلطط الزمنية واملوازنات املو�ضوعة متهيدا للو�صول �إىل مرحلة
الت�شغيل الكلي  .......امل�شار �إليهما � ،إىل جانب مراجعة كل ما يتم تقدميه من
املهند�س اال�ست�شاري �شركة � .............إىل �صاحب العمل ورفعه �إىل وزارة
..............م�شفوعا باملالحظات والتو�صيات  ،مبا يف ذلك �إبداء الر�أي يف
كل ما يتم تقدميه من املقاولني للمهند�س اال�ست�شاري املذكور خالل مراحل تنفيذ
امل�شروعات من مطالبات الدفع والتمديد والتغيريات وغريها .
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وحظر امل�شرع على املقاولني واال�ست�شاريني على حد �سواء اال�شرتاك يف �أي
م�شروع تربطهم فيه م�صلحة مبا�شرة من خالل العالقة املبا�شرة بني املهند�س
اال�ست�شاري وغريه من اال�ست�شاريني وبني املقاول املتمثلة يف وجود ر�ؤو�س �أموال
م�شرتكة بينهما �أيا كان قدرها � ،أو م�صلحة غري مبا�شرة بني املقاول �أو �أي من
اال�ست�شاريني �سواء كان مهند�سا ا�ست�شاريا �أو مديرا للم�شروع �أو ا�ست�شاريا
معينا من قبل �صاحب العمل �أو ا�ست�شاريا من الباطن  -معينا من قبل املهند�س
اال�ست�شاري �أو من قبل املقاول وفقا للإطار التعاقدي املعتاد للم�شروعات على
اختالفها  -واملتمثلة يف وجود ر�ؤو�س �أموال م�شرتكة فيما بينها بطريقة غري
مبا�شرة من خالل �شركات �أو كيانات خمتلفة  ،وذلك يف �سبيل حتقيق �أكرب قدر
من احلماية للمال العام من خالل جتنب ت�ضارب امل�صالح بني مقاويل وا�ست�شاريي
امل�شاريع اخلا�ضعة لقانون املناق�صات حتقيقا ملبادئ ال�شفافية والعالنية وتكاف ؤ�
الفر�ص وامل�ساواة وحرية التناف�س ال�شريف وحتقيق الك�سب امل�شروع  ،وذلك
ل�ضمان �سري املرافق العامة بانتظام واطراد  ،ودرءا ل�شبهة ا�ستغالل ال�صالحيات
واملحاباة وت�ضارب امل�صالح مما يتنافى ومقت�ضيات قواعد و�أ�صول مهنة
اال�ست�شارات الهند�سية عموما  ،وا�ستقالل �أطراف امل�شروع وحياد املهند�سني
واال�ست�شاريني يف تقدمي خدماتهم اال�ست�شارية جتاه املقاولني و�صاحب العمل
بنزاهة وعدل على وجه اخل�صو�ص .
وملا كان ذلك  ،وكان الثابت �أن اتفاقية اخلدمات اال�ست�شارية لإدارة م�شروعي
 ...................املربمة بني وزارة  .............و�شركة .............
تخ�ضع للقوانني النافذة يف �سلطنة عمان ومن بينها قانون املناق�صات والئحته
التنفيذية  ،وحيث �إن جمل�س املناق�صات قد �أ�سند مقاولة م�شروع الأعمال املدنية
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مل�شروعي  .........املذكورين وامل�سمى بالعقد الرئي�سي رقم (� )1أو الـ ()MC1
�إىل �شركة ...........بالتحالف مع  ..........مبوجب منوذج قبول املناق�صة
رقم .. .........بتاريخ  ، .........وقد متت امل�صادقة على عقد املقاولة بني
ال�شركتني ووزارة  ..........من قبل وزارة ..........بتاريخ  ،........وحيث
�إن مدير م�شروعي  .................كان يتمثل دوره يف مراجعة ومتابعة
وتقييم كل ما يقدمه املهند�س اال�ست�شاري �شركة (  ) ..............حيال جميع
مقاويل العقود الرئي�سية اخلا�صة بامل�شروعات املنفذة  ........امل�شار �إليهمـا
ورفعهـا �إىل وزارة  ..................م�شفوعـة باملالحظـات والتو�صيات  ،مبا
يف ذلـك مقاولـي �أعمـال العقـد الرئي�سـي رقـم ( )1وهمـا �شركتــا .............
و ..........ونظرا �إىل �أن �شركة  ............املالكة ل�شركة ............
متتلك ح�صة قدرها ( )%49من �شركة  ...........مبوجب ال�صفقة املالية املربمة
بتاريخ  11مار�س 2012م بني �شركة  .........و�شركة  ، ..........ف�إنه مما ال
�شك فيه �أن ذلك ي�شكل ت�ضاربا يف امل�صالح بني املقاول �شركة ..............
ومدير م�شروعي � ............شركة ..............لوجود ر�ؤو�س �أموال
م�شرتكة بينهما  ،الأمر الذي ميكن الت�صور معه ا�ستغالل ال�صالحيات وعدم حياد
وا�ستقالل دور مدير م�شروعي � .................شركة  ................يف
�إبداء املالحظات ورفع التو�صيات التي �ست�صدر منه واملتعلقة ب�أي مطالبات مالية
�أو تلك املتعلقة بالتمديد وغريها اخلا�صة باملقاول املذكور  ،الأمر الذي ي�ستتبع
معه القول بوجوب قيام  ................بحجب العقد الرئي�سي رقم ( )1من
نطاق م�س�ؤولية مدير م�شروعي  ، ..................مع �أهمية مراعاة قيام
وزارة  ...........بحذف ما يقابل ذلك من مبالغ مالية من اتفاقية اخلدمـات
اال�ست�شـارية لإدارة م�شروعـي  ...................املربمة  ،وكذا توفري البديل
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املنا�سب ليحل حمل مدير امل�شروعني املذكورين بالن�سبة مل�شروع العقد الرئي�سي
رقم ( )1دون �أن ي�ؤثر ذلك على اخلطط الزمنية املو�ضوعة للم�شروعني ال�سالف
ذكرهما وفقا لتقدير وزارة . ......................
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن ال�صفقة املالية املربمة بتاريخ  .......بني �شركة
 ............املالكة ل�شركة  ...............وبني �شركة ..............والتي
ا�ستحوذت من خاللها �شركة  ..........على ح�صة قدرها ( )%38من �شركة
 ..........وح�صة قدرها ( )%49من �شركة  .................ت�شكل ت�ضاربا
يف امل�صالح بني �شركتي  ...................التابعة ل�شركة ..............
و�شركة  ،..............و�إىل وجوب حجب العقد الرئي�سي رقم ( )1من نطاق
م�س�ؤولية مدير م�شروعي  ...........................وخدماته على التف�صيل
ال�سابق بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1228/1/26/م) بتاريخ 2012/6/25م
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()33
بتاريخ 2012/6/27
موظف  -جتن�س مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باجلن�سية
العمانية  -النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية � -ضم مدة اخلدمة ال�سابقة على
التجن�س � -شروطه .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني للمتجن�س �ضم مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة
خدمته الالحقة � -شروط ذلك  -وجوب �أن يقدم املوظف املتجن�س طلبا بذلك
خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية  ،و�أن
يدفع  %6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر للمدة املطلوب �ضمها ،
و�أن يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد �صرفت له عن مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س � -أثر ذلك  -ال يجوز لل�صندوق اال�ستعا�ضة عن
التزام املتجن�س بدفع  %6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر للمدة
املطلوب �ضمها ب�أي التزام مايل �آخر � -أ�سا�س ذلك  -عدم وجود �سند قانوين
لأي بديل مايل  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب �صندوق تقاعد .............
رقم  ....... :بتاريخ  .........املوافق  ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي
القانوين حول :
 - 1مدى جواز �ضم مدة خدمة الدكتورة  ، ....................... /من
 - ..........تاريخ تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية  -حتى
 ............تاريخ اليوم ال�سابق على ح�صولها على اجلن�سية العمانية .
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 - 2مدى التزام املذكورة ب�سداد ح�صة املوظف بن�سبة  %6من الراتب اخلا�ضع
لال�شرتاكات يف تاريخ ح�صولها على اجلن�سية عن هذه املدة و�إعادة
مكافـ�أة نهايـة اخلدمـة التـي �صرفـت لـها من امل�ؤ�سـ�سة العامـة للتقاعـد
� ، .....................أو قيام املذكورة ب�سداد مبلغ يعادل قيمة
اال�شرتاكات التي مت �سدادها �إىل هذه امل�ؤ�س�سة وفقا لنظام مد احلماية
الت�أمينية بالإ�ضافة �إىل الفرق بني هذا املبلغ واملبلغ امل�ستحق مقابل
اال�شرتاكات املقررة (ح�صة املوظف وح�صة احلكومة)  ،وفقا لقانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/26عن الفرتة امل�شار �إليها يف حالة املوافقة
على �ضم مدة اخلدمة امل�شار �إليها �إىل مدة اخلدمة الالحقة على التجن�س
يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة .
وتخلـ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبـني من الأوراق  -يف �أنـه تـم تعييـن
الدكتورة  ................. /بوظيفة مدر�س بكلية  ......مبوجب عقد
ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني بتاريخ  .........باعتبارها كانت حتمل
اجلن�سية  ........يف هذا التاريخ  ،وا�ستمر جتديد العقد معها حتى �إعادة
تعيينها  -مبنا�سبة ح�صولها على اجلن�سية العمانية  -بذات الوظيفة والدرجة
بالقرار رقم  ........ال�صادر بتاريخ  ........اعتبارا من  ......تاريخ ح�صولها
على اجلن�سية العمانية .
وتذكرون �أن املعرو�ضة حالتها كانت تخ�ضع قبل ح�صولها على اجلن�سية
العمانيـة للنظـــام املوحــد ملـد احلمايــة الت�أمينيــة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  ، 2006/5منذ تاريخ العمل به يف 2006/1/1م وحتى 2010 / 3/19م  ،حيث
كانت تقوم جهة عملها ( ) ...........تنفيذا لهذا النظام با�ستقطاع اال�شرتاكات
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املقررة ل�سداد ح�صة املوظف واحلكومة وحتويلها �إىل امل�ؤ�س�سة ................
بـ  ، .........و�أنهـا قـــد خ�ضعـت منـــذ ح�صولهـــا علـى اجلن�سيـة العمانيـة
يف .........لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 86/26و�أنها تقدمت بتاريخ  ..........بطلب
�ضم مدة خدمتها بـ .........من  .......حتى � ...........إىل مدة خدمتها
الالحقة على جتن�سها باجلن�سية العمانية  ،و�أن  ........قامت بتحويل املكاف�أة
امل�ستحقة لها عن الفرتة من  ...........حتى  .........وفقا لأحكام العقد
املربم معها � ،أما الفرتة من  ..........حتى  .............فلم يتم منحها عنها
مكاف�أة نهاية اخلدمة  ،وذلك ا�ستنادا لن�ص املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم .
وت�ضيفون معاليكم �أنه وفقا لن�ص املادة ( )21من قانون مكاف�آت ومعا�شات ما
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ف�إنه يجوز للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب
املعا�ش �أو املكاف�أة وفقا لل�شروط التي حددها هذا الن�ص  ،ومن بينها �أن يدفع
املوظف ( )%6من راتبه الأ�سا�سي مقابل كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها ،
وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه على اجلن�سية ،
و�أن يـرد �إىل ال�صنـدوق مكافـ�أة نهايـة اخلدمـة التي تكـون قد �صرفـت له عن
مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،و�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة
عمل املوظف بتحويلها �إىل ال�صندوق  ،و�أنه بناء على �إفادة امل�ؤ�س�سة ...........
يف ....................ب�أن املعرو�ضة حالتها ال ت�ستحق عن مدة خدمتها وفقا
لنظام التقاعد يف � ........................إال مكاف�أة نهاية خدمة لإ�سقاط
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اجلن�سية  ............عنها بعد ح�صولها على اجلن�سية العمانية  ،و�أنه مت حتويل
هذه املكاف�أة حل�سابها لدى البنك . ....................
و�إزاء ماتقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين يف هذا ال�ش�أن .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أنه :
"ت�سـري �أحكـام هذا القانـون على جميـع املوظفيـن العمانييـن العاملني باجلهاز
الإداري للدولة وي�شغلون وظائف دائمة  ،وال ت�سري ب�ش�أنهم قوانني �أو مرا�سيم
خا�صة باملعا�شات �أو مكاف�آت ما بعد اخلدمة" .
وتن�ص املادة ( )20من ذات القانون على �أنه " :مدة اخلدمة التي حت�سب
يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش بالن�سبة للمتجن�س هي املدة التي تبد�أ من تاريخ
اكت�سابه للجن�سية .
�أما املدة ال�سابقة فيمنح عنها مكاف�أة نهاية اخلدمة طبقا لن�ص عقد اخلدمة
املربم معه  ،وحت�سب تلك املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وقت التجن�س" .
وتن�ص املادة ( )21من ذات القانون  -املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم -2005/8
على �أنه  " :ا�ستثناء من حكم املادة ال�سابقة يجوز للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب
املعا�ش �أو املكاف�أة بال�شروط التالية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك �إىل ال�صندوق خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم
ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية .
ب � -أال تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يدفع ( )%6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة
املطلوب �ضمها وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي
ح�صل فيه على اجلن�سية .
- 241 -

د � -أن يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد �صرفت له عن
مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،وذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها
يف البند (�أ) من هذه املادة  ،ف�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة
عمله بتحويلها �إىل ال�صندوق . " .........
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام
املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
العاملني يف غري دولهم على �أنه  " :يطبق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
(التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية ) ملواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف �أي دولة ع�ضو يف املجل�س  -املرافق -
مبراعاة الآتي . " ...............
وتن�ص املادة الثانية من ذات املر�سوم على �أنه " :على الوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة واجلهات احلكومية املدنية الأخرى و�شركات وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص التي تطبق على العاملني بها �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد اخلدمة �أو �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية امل�شار �إليهما �أو �أي قانون تقاعد
مدين �آخر ت�سجيل العاملني لديها من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية و�سداد اال�شرتاكات املقررة وفقا للنظام املوحد امل�شار �إليه" .
وتن�ص املادة الرابعة من ذات املر�سوم على �أنه  " :يوقف العمل بنظام مكاف�أة
نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية �أو قانون
العمل �أو �أي قانون �آخر  ،وذلك بالن�سبة للعاملني بال�سلطنة ممن يحملون جن�سية
�إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اعتبارا من تاريخ خ�ضوعهم لأحكام
النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية امل�شار �إليه  ،وذلك دون امل�سا�س ب�أحقيتهم يف
املكاف�أة املقررة عن مدة خدمتهم ال�سابقة على �سريان �أحكام هذا النظام" .
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وتن�ص املادة ( )2من النظام امل�شار �إليه على �أنه  " :تطبيقا لأحكام هذا النظام ،
ت�ســري قوانيــن /نظــم التقاعـد املدين /الت�أمينات االجتماعية ال�سارية يف دول
املجل�س على مواطنيها العاملني يف دول املجل�س الأخرى" .
وتن�ص املادة ( )3من ذات النظام على �أنه " :يعهد �إىل �أجهزة التقاعد املدين/
الت�أمينات االجتماعية يف دول املجل�س تطبيق هذا النظام " .
وتن�ص املادة ( )18من ذات النظام على �أنه  " :ت�سوى م�ستحقات املوظف/
العامل �أو امل�ستحقني عنه طبقا للأحكام ال�سارية بهذا ال�ش�أن يف قانون  /نظام
التقاعد املدين /الت�أمينات االجتماعية يف الدولة موطن املوظف  /العامل " .
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع قد �أخ�ضع العاملني بال�سلطنة ممن يحملون جن�سية
�إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بت�سوية م�ستحقاتهم
التقاعديـة للنظــام املوحــد ملـد احلمايـة الت�أمينيـة (التقاعد املدين /الت�أمينات
االجتماعية) ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف
غري دولهم يف �أي دولة ع�ضو يف املجل�س  ،بحيث ت�سري على املوظف  /العامل
كافة الأحكام الواردة يف قانون  /نظام التقاعد املدين  /الت�أمينات االجتماعية يف
الدولة موطن املوظف  /العامل مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة بت�سوية م�ستحقات
املوظف  ،وذلــك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا النظام ومبا ال يتعار�ض
مع �أحكامه  ،على �أن يوقف العمل بنظام مكاف�أة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها
يف قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية �أو قانون العمل �أو �أي قانون �آخر ،
وذلك بالن�سبة للعاملني امل�شار �إليهم اعتبارا من تاريخ خ�ضوعهم لأحكام النظام
املوحد ملد احلماية الت�أمينية امل�شار �إليه  ،وذلك دون امل�سا�س ب�أحقيتهم يف املكاف�أة
املقررة عن مدة خدمتهم ال�سابقة على �سريان �أحكام هذا النظام .
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و�أجاز امل�شرع للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل
مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش �أو املكاف�أة  ،ب�شرط �أن يقدم
طلبا بذلك �إىل ال�صندوق خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين مبنحه
اجلن�سية العمانية  ،و�أال تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة  ،و�أن
يدفع ( )%6من راتبـه الأ�سا�سـي ال�شهـري مقابـل كـل �شهـر مـن املدة املطلوب
�ضمها  ،وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه على
اجلن�سية العمانيــة  ،و�أن يـرد �إىل ال�صنـدوق مكافـ�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد
�صرفت له عن مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،وذلك خالل �سنة من تاريخ
ن�شر املر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،ف�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة عمله
بتحويلها �إىل ال�صندوق .
وحيث �إن اال�ستثناء الوارد يف ن�ص املادة ( )21من قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعـد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه قد ورد عاما ومل يرد ما
يخ�ص�صه  ،وملا كان امل�ستقر عليه �أن العام يجرى على عمومه ما مل يرد ما
يخ�ص�صه  ،فمن ثم ف�إنه يجوز �ضم مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�س بغ�ض النظر
عن النظام الت�أميني الذي كان يخ�ضع له املتجن�س .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالتها
قد عينـت بـ ..............مبوجـب عقد ا�ستخـدام املوظفيـن غري العمانيني
اعتبارا من  .................باعتبارها كانت حتمل اجلن�سية  .....يف هذا التاريخ
 ،وبتاريـخ  ............خ�ضعـت للنظـام املوحـد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف �أي دولة
ع�ضو يف املجل�س امل�شار �إليه  ،وقامت اجلامعة بتحويل ح�صتها وح�صة املعرو�ضة
حالتها يف اال�شرتاكات �إىل امل�ؤ�س�سة  .............يف  ، ...........وبتاريخ
2011/1/5م �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/6مبنحها اجلن�سية العمانية اعتبارا
من  ، ..........ومت ن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية رقم ( )927ال�صادرة
- 244 -

يف 2011/1 /15م  ،وبتاريخ � ...........أ�صدر رئي�س ..................القرار
رقم  ............ب�إعادة تعيينها بذات الوظيفة والدرجة التي كانت ت�شغلها
قبل  .........تاريخ منحها اجلن�سية العمانية  ،وقامت  ......مبنحها مكاف�أة
نهاية اخلدمة عن الفرتة من  .........حتى  ، .........كما قامت امل�ؤ�س�سة
.........يف  ...........مبنحها مكاف�أة نهاية خدمة عن الفرتة من ........
 تاريخ العمل بنظام مد احلماية الت�أمينية امل�شار �إليه  -وحتى  .........اليومال�سابق على منحها اجلن�سية العمانية  ،ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق �أن
املعرو�ضة حالتها قد تقدمت بتاريخ  ...........بطلب �ضم مدة خدمتها يف
الفرتة من  .........وحتى � ..........إىل مدة خدمتها الالحقة على منحها
اجلن�سية العمانية � ،إال �أن اجلهة طالبة الر�أي ق�صرت طلب �إبداء الر�أي حول مدى
�أحقية املعرو�ضة حالتها يف �ضم مدة خدمتها خالل الفرتة من.............
حتى  ...........فقط  ،ومن ثم يقت�صر نطاق �إبداء الر�أي على هذه املدة فقط ،
ملا كان ذلك وكان الطلب امل�شار �إليه قد قدم خالل امليعاد املن�صو�ص عليه يف املادة
( )21من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار
�إليه  ،كما �أن املدة املطلوب �ضمها تزيد على �سنة  ،ومن ثم ف�إنه يحق للمعرو�ضة
حالتها واحلال كذلك �ضم هذه املدة �إىل مدة خدمتها الالحقة على اكت�سابها
اجلن�سية العمانية  ،على �أن تلتزم بدفع ( )% 6من راتبها الأ�سا�سي ال�شهري مقابل
كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها  -حت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر
الذي ح�صلت فيه على اجلن�سية  -و�أن تقوم برد مكاف�أة نهاية اخلدمة التى منحت
لها من امل�ؤ�س�سة  .......يف � .........إىل �صندوق تقاعد ..................
�أما عن مدى جواز قيام املعرو�ضة حالتها ب�سداد مبلغ يعادل قيمة اال�شرتاكات
التي مت �سدادها �إىل امل�ؤ�س�سة  .........يف  ..........وفقا لنظام مد احلماية
الت�أمينية بالإ�ضافة �إىل الفرق بني هذا املبلغ واملبلغ امل�ستحق مقابل اال�شرتاكات
املقررة (ح�صة املوظف وح�صة احلكومة)  -وفقا لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
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اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه  -يف حالة املوافقة على �ضم مدة
اخلدمة امل�شار �إليها �إىل مدة اخلدمة الالحقة على التجن�س  ،يف ا�ستحقاق وح�ساب
املعا�ش �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة  ،بدال من التزامها ب�سداد ( )%6من راتبها الأ�سا�سي
ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي
ح�صلت فيه على اجلن�سية  ،وملا كان امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن الن�صو�ص املالية
تف�سـر تف�سريا �ضيقــا  ،وال يتو�ســع يف تف�سريهــا  ،و�أنه ال اجتهـاد مع �صراحـة
الن�ص  ،ملا كان ذلك وكان ن�ص املادة ( )21من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�شار �إليه قد ورد �صريحا ال غمو�ض فيه يف
حتديد االلتزامات املالية التي يجب على املتجن�س دفعها ل�ضم مدة خدمته ال�سابقة
�إىل مدة خدمته الالحقة على التجن�س  ،كما �أن ن�ص هذه املادة يف هذا ال�شق يعد
ن�صا ماليا بح�سبانه ميثل موردا من �أموال �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ،
فمـن ثم ف�إنـه و�إذ ورد هذا النـ�ص خلـوا مما يخول ال�صندوق �صالحية اال�ستعا�ضة
عن هذه االلتزامات ب�أي التزامات �أخرى  ،ف�إن قبول ال�صندوق لأي بديل مايل
�آخر غري هذا االلتزام يفتقد �إىل ال�سند القانوين � ،إذ �إنه لو �أراد امل�شرع تخويل
ال�صندوق هذه ال�صالحية ملا �أعوزه الن�ص على ذلك .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية املعرو�ضة حالتها يف �ضم مدة خدمتها يف
الفرتة من  ...........حتى � ..........إىل مدة خدمتها الالحقة على التجن�س
باجلن�سيـة العمانيــة  ،والتزامهـا ب�سـداد ح�صـة املوظـف بن�سبـة  %6من الراتـب
اخلا�ضع لال�شرتاكات يف تاريخ ح�صولها على اجلن�سية العمانية عن هذه املدة ،
ورد املكاف�أة التي منحت لها من امل�ؤ�س�سة  ..........يف � ......إىل �صندوق
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1239/1/21/م) بتاريخ 2012/6/27م
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()34
بتاريخ 2012/7/3م
موظف � -ضم مدة خدمة � -شروطه  -مدى التزام �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية ب�ضم مدة خدمة املوظف خالل فرتة خ�ضوعه لقانون الت�أمينات
االجتماعية .
ق�ضى امل�شرع مبوجب حكم املادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية يف
حالة تعيني �أحد العاملني بالقطاع اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة ب�ضم مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمينات االجتماعية �إىل مدة خدمته
اجلديدة يف اجلهة املعني فيها بقوة القانون ما مل يكن قد �صرف م�ستحقاته
التقاعدية عنها  -يظل �ضم تلك املدة رهنا بالتزام �صاحب ال�ش�أن برد املكاف�أة
التي �صرفت له من الهيئة لل�صندوق املعني  -على هيئة الت�أمينات االجتماعية
يف تلك احلالة حتويل ح�صيلة اال�شرتاكات �شاملة ح�صة العامل وح�صة رب
العمل وح�صة اخلزانة العامة �إىل �صندوق تقاعد اجلهة املعني فيها  -ي�ؤكد ذلك
 يق�ضي ن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفيديوان البالط ال�سلطاين العمانيني بوجوب تطبيق حكمها على املوظف يف
حالة نقله بني ديوان البالط ال�سلطاين و�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة
وكذلك �أي�ضا على العاملني يف القطاع اخلا�ص يف حالة تعيينهم بديوان
البالط ال�سلطاين بغر�ض جتميع و�ضم مدد اخلدمة التي حت�سب يف املعا�ش
واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب امل�ستحقات التقاعدية بح�سبانها الغاية
املتوخاة من حكم هذه املادة � -إذا ما �أعيد موظف كان يعمل ب�إحدى وحدات
اجلهاز الإداري للدولة للخدمة ومل يكن قد بلغ �سن ال�ستني ومل يكن م�ستحقا
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ملعا�ش  -يجوز له طلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ضاها يف �إحدى هذه
الوحدات � -شريطة � -أن يتقدم بطلب �إىل �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة
املدنية خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد مرفقا به كافة امل�ستندات امل�ؤيدة
له  ،و�أال يكون قد �صدر قرار بحرمانه من املكاف�أة  ،و�أن يرد �إىل ال�صندوق
املكاف�أة التي �صرفت له عن تلك املدة  -التطبيق اخلاطئ للقانون من قبل
�صندوق التقاعد � -أثر ذلك  -عدم �سريان ميعاد تقدمي طلب ال�ضم من املوظف
 �أ�سا�س ذلك  -اعتبارها جزءًا من مدة خدمته بقوة القانون  -تطبيق .بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .........:بتاريخ  .............املوافق
 ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى التزام �صندوق ............
ب�ضم مدة خدمة املواطن ........يف �شركة ........خالل الفرتة من .......
وحتى  ........والتي خ�ضع خاللها لقانون الت�أمينات االجتماعية ومل يتم �ضمها
يف �أثناء خ�ضوعه لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�سلطاين العمانيني .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
كان من العاملني ب�شركة ...........خالل الفرتة من  ..............وحتى
انتهاء خدمته باال�ستقالة بتاريخ  ، ..........حيث كان خاللها يخ�ضع لقانون
الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 91/72ومل ت�صرف له
عنها �أي منافع ت�أمينية  ،ثم التحق بـ  ............الفرتة من ............
وحتى انتهاء خدمته باال�ستقالة بتاريخ  ...........حيث كان خاللها يخ�ضع
لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 96/86و�أنه بتاريخ .............
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تقدم �إىل �صندوق تقاعد  ..........................بطلب ل�ضم مدة خدمته
ال�سابقة بـ  ............وردا على طلبه قام ال�صندوق ب�صرف ا�شرتاكاته املحولة
من الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �سند من عدم جواز �ضم مدة خدمته
ال�سابقة بـ � ...............إىل مدة خدمته بـ ..............وفقا حلكم املادة
( )15من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي  ، ............كما
قام ال�صندوق ب�صرف مكاف�أة له عن مدة خدمته  ..............مبنا�سبة انتهاء
خدمته به .
وتذكرون �أنه بتاريخ  ........مت تعيني املذكور يف ال�شركة � - .......إحدى
م�ؤ�س�سات القطاع العام يف دولة  ، - ..............ومن ثم �صار بذلك من
املخاطبني ب�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26عمال بنظام مد احلماية الت�أمينية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2006/5وبناء عليه تقدم املذكور ل�صندوق
 ........................بتاريخ  ...........بطلب ل�ضم مدة خدمته ال�سابقة
يف �شركة  ............خالل الفرتة من  .......حتى � ...........إىل مدة
خدمته احلالية بـ  ،........ومن ثم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين حول
مدى التزام ال�صندوق بذلك .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )18من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أنه :
" �إذا �أعيد للخدمة موظف مل ي�ستحق معا�شا ومل يكن قد بلغ �سن التقاعد  ،وكان
يعمل ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي تطبق �أحكام هذا القانون �أو �أي
نظم معا�شات �أخرى يجوز له �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة التي ق�ضاها يف
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�إحدى هذه الوحدات �إىل خدمته اجلديدة بال�شروط التالية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك �إىل ديوان �ش�ؤون املوظفني خالل �سنة من تاريخ
تعيينه اجلديد �أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالن�سبة للموجودين
باخلدمة .
ب � -أن يرفق بالطلب جميع امل�ستندات الدالة على خدمته ال�سابقة معتمدة
من رئي�س الوحدة التي كان يعمل بها .
ج � -أال تقل املدة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
د � -أال يكون انتهاء اخلدمة املطلوب �ضمها قد مت بقرار يق�ضي باحلرمان من
املكاف�أة �أو املعا�ش .
ويجب رد مكاف�أة نهاية اخلدمة التي �صرفت عن املدة املراد �ضمها �إذا كانت
قد �صرفت . " ..............................
وتن�ص املادة ( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  91/72على �أنه ":يف حالة تعيني �أحد اال�شخا�ص املعاملني بقانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ص وخ�ضوعه
لأحكام هذا القانون �أو العك�س يلتزم كل من �صندوق املعا�شات واملكاف�آت والهيئة
العامة للت�أمينات االجتماعية بتحويل ح�صيلة اال�شرتاك التي اقتطعت من مرتبه
وح�صة احلكومة التي �أديت حل�سابه �أو ح�صيلة العامل يف ا�شرتاكات ت�أمني
ال�شيخوخة والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل وح�صة اخلزانة العامة التي
�أديت حل�ساب امل�ؤمن عليه �إىل اجلهة التي يعامل بقانونها  ،وتطبق يف هذه احلالة
قانون اجلهة املحولة �إليها احل�صيلة مع �ضم املدتني ال�سابقة والالحقة �إذا مل يكن
قد �صرف م�ستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخ�ضع له  ،ويبد أ� با�ستقطاع ن�سبة
اال�شرتاك من تاريخ تعيينه .
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�أما �إذا كان قد مت �صرف م�ستحقاته ف�إنه ي�شرتط ل�ضم مدة خدمته ال�سابقة �أن
يقدم طلبا بذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تعيينه  ،و�أن يقوم برد مكاف�أة نهاية
اخلدمة التي �صرفت له . " ......................
وتن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان
البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/86على �أنه � " :إذا
نقل �إىل الديوان �أحد املوظفني من �أية وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة �أو القطاع اخلا�ص اخلا�ضعني لقانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني �أو قانون الت�أمينات االجتماعية �أو �أية نظم معا�شات
�أخرى  ،تعترب خدمته مت�صلة �شريطة �أن يرد �إىل ال�صندوق �أية مكاف�أة تكون
قد �صرفت له  ،ويف حالة عدم �صرفه مكاف�أة تلتزم اجلهة القائمة على تطبيق
نظام املعا�شات �أو الت�أمينات الذي كان يخ�ضع له املوظف املنقول ب�أن حتيل �إىل
ال�صندوق اال�شرتاكات التي �سبق حت�صيلها من املوظف بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة
الدولـة �أو ح�صـة �صاحـب العمـل و�أيـة مبالـغ �أخـرى مرتبطـة بهذه اال�شرتاكـات
�أو امل�ساهمات" .
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أنه يف حالة تعيني �أحد العاملني بالقطاع
اخلا�ص يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ق�ضى امل�شرع مبوجب حكم املادة
( )30من قانون الت�أمينات االجتماعية ب�ضم مدة ا�شرتاكه يف نظام الت�أمينات
االجتماعية �إىل مدة خدمته اجلديدة يف اجلهة املعني فيها بقوة القانون ما مل
يكن قد �صرف م�ستحقاته التقاعدية عنها حيث يظل �ضم تلك املدة رهنا بالتزام
�صاحب ال�ش�أن برد املكاف�أة التي �صرفت له من الهيئة لل�صندوق املعني  ،كما
�أوجب امل�شرع على الهيئة يف تلك احلالة حتويل ح�صيلة ا�شرتاكات املذكور �شاملة
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ح�صة العامل وح�صة رب العمل وح�صة اخلزانة العامة �إىل �صندوق تقاعد اجلهة
املعني فيها  ،وهو الأمر الذي �أكده ن�ص املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني الذي يق�ضي بوجوب
تطبيق حكمها على املوظف يف حالة نقله بني ديوان البالط ال�سلطاين و�إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك �أي�ضا على العاملني يف القطاع اخلا�ص
يف حالة تعيينهم بديوان البالط ال�سلطاين بغر�ض جتميع و�ضم مدد اخلدمة التي
حت�سب يف املعا�ش  ،واعتبارها مدة واحدة عند ح�ساب امل�ستحقات التقاعدية
بح�سبانها الغاية املتوخاة من حكم هذه املادة  ،وهو ما ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة
ال�ش�ؤون القانونية (يراجع يف ذلك فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية رقم و �ش ق/م
و 98/165/1/4/بتاريخ 1998/2/15م )  ،كما ق�ضت املادة ( )18من قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ب�أنه يف حالة �إذا ما �أعيد
موظف كان يعمل ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة للخدمة ومل يكن قد بلغ
�سن ال�ستني ومل يكن م�ستحقا ملعا�ش ب�أنه يجوز له طلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة
التي ق�ضاها يف �إحدى هذه الوحدات �شريطة �أن يتقدم بطلب �إىل �صندوق
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية خالل �سنة من تاريخ تعيينه اجلديد مرفقا به كافة
امل�ستنـدات امل�ؤيـدة لـه  ،و�أال يكون قد �صدر قرار بحرمانـه من املكافـ�أة  ،و�أن يرد
�إىل ال�صندوق املكاف�أة التي �صرفت له عن تلك املدة .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن
املعرو�ضة حالته له ا�شرتاك يف نظام الت�أمينات االجتماعية املدة من .......
�إىل - ......مدة عمله ب�شركة  - ..........ومل ت�صرف له عنها �أي م�ستحقات
تقاعدية  ،و�إزاء التحاقه بخدمة ..............بتاريخ .....................
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قامت الهيئة العامة .................بتنفيذ التزامها القانوين بتحويل ح�صيلة
ا�شرتاكاته عن تلك املدة �إىل �صندوق تقاعد � ....................شاملة ح�صته
وح�صة رب العمل وح�صة اخلزانة العامة  ،دون �صرف �أي م�ستحقات تقاعدية
للمذكور  ،ومن ثم تكون مدة خدمته يف �شركة  .............قد �ضمت �إىل
مدة خدمته  .........التي انتهت بتاريخ  ............و�صارتا معا مدة واحدة
ك�أنها ق�ضيت يف  ...............و�صار القانون الواجب التطبيق عليها هو قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي  ،.............ومن ثم كان يجب على
�صندوق تقاعد  ................مبنا�سبة انتهاء خدمة املذكور من ...........
ت�سوية م�ستحقاته التقاعدية عن كامل هذه املدة وفقا لأحكام هذا القانون � ،إال
�أنه ورغم عدم تطبيقه �صحيح حكم القانون على حالة املذكور على نحو ما ذكر
 ،ف�إن ذلك ال يقدح يف كون مدة العمل يف  .......قد �ضمت ملدة العمل يف
..............بقوة القانون  ،الأمر الذي ي�ستوجب ترتيب كافة الآثار القانونية
مبا يف ذلك حق �صندوق ...................يف ا�سرتداد قيمة اال�شرتاكات التي
�صرفت للمعرو�ضة حالته باملخالفة للقانون ثم ت�سوية م�ستحقاته التقاعدية على
�أ�سا�س املدتني معا  ،و�إذ التحق املذكور بخدمة ال�شركة ......................
اعتبارا من  ...............و�صريورته بذلك من املخاطبني ب�أحكام قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  86/26ف�إن طلبه �ضم مدة خدمته ال�سابقة � -شاملة مدة خدمته
يف  .............ومدة خدمته يف  - ............وفقا حلكم املادة ( )18من
هذا القانون على النحو �سالف البيان يكون قائما على �سند من القانون  ،ويجب
على �صندوق تقاعد � ..............إجابته لطلبه بعد قيامه برد قيمة املكاف�أة
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التقاعدية التي �صرفت �إليه دون الإخالل بحق هذا ال�صندوق يف الرجوع على
�صندوق تقاعد  ..................بالقيمة الر�أ�سمالية عن مدة ا�شرتاك املذكور
يف نظام الت�أمينات االجتماعية .
ال يغري مما تقدم �أن املعرو�ضة حالته تقدم �إىل �صندوق تقاعد .............
بطلب �ضم مدة خدمته يف �شركة  ...................فقط دون مدة خدمته
يف  ..............بتاريخ � ، ...........أو �أنه تقدم بالطلب بعد التحاقه بخدمة
ال�شركة  .............مبا يزيد على �سنة  ،حيث �إن حقه يف طلب �ضم تلك املدة
جزءا من مدة خدمته يف ............بقوة القانون  -يبقى قائما ،
 باعتبارها ًوذلك لعدم �سريان امليعاد املذكور يف حقه نتيجة خط�أ �صندوق ..............
يف ت�سوية م�ستحقاته التقاعدية عن كامل هذه املدة وفقا لأحكام قانون معا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي  .....................بح�سبانها مدة واحدة ،
وقيامه برد ا�شرتاكاته �إليه عن مدة العمل يف �شركة ...........و�صرف مكاف�أة
تقاعدية عن مدة خدمته بـ ............وحدها  ،وذلك �أن املعرو�ضة حالته مل
يكن يجديه نفعا �أن يتقدم �إىل �صندوق تقاعد  .....................بهذا الطلب
حماجة
خالل ال�سنة الأوىل من تاريخ التحاقه بخدمة ال�شركة �...........إذ �إن
َّ
هذا ال�صندوق بعدم جواز �ضم تلك املدة تقوم على �أنها مل ت�ضم �إىل مدة خدمته
بـ ....................تلك املحاجة التي ما فتئت قائمة يف ظل الغمو�ض الذي
�أحدثه التطبيق اخلاطئ للقانون من قبل �صندوق تقاعد . ...................
وفيما يتعلق بالإ�شارة الواردة بكتاب طلب الر�أي �إىل فتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية رقم (و �ش ق/م و2011/761/9/45/م) بتاريخ 2011/4/19م  ،فجدير بالذكر
�أن تلك الفتوى قد قامت على حكم املادة ( )17من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
- 254 -

اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني وحدها دون غريها  ،و�أن املعول
عليه يف تف�سري ن�ص املادة ( )18من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي  ...................هو ما ا�ستقر عليه �إفتاء هذه الوزارة على النحو
الوارد بفتواها رقم و �ش ق/م و 98/165/1/4/بتاريخ 1998/2/15م .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية املعرو�ضة حالته يف �ضم مدة خدمته ال�سابقة
�شاملة مدة خدمته ب�شركة  ...............و � ................إىل مدة
خدمته احلالية بال�شركة � .........شريطة قيامه برد املكاف�أة التي �صرفت له
من �صندوق تقاعد � ..............إىل �صندوق تقاعد  .................ودون
الإخالل بحق هذا ال�صندوق يف الرجوع على �صندوق تقاعد .................
بالقيمة الر�أ�سمالية عن مدة ا�شرتاك املذكور يف نظام الت�أمينات االجتماعية على
النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1282/1/21 /م) بتاريخ 2012/7/3م
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()35
بتاريخ 2012/7/4م
 - 1جمل�س ال�شورى  -مدى جواز اجلمع بني العمل يف ال�شركات اململوك
ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة وع�ضوية جمل�س ال�شورى .
حظر امل�شرع يف املادة ( )58مكررا  18من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99على
ع�ضو جمل�س ال�شورى اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وتويل الوظائف العامة -
مقت�ضــى ذلك  -يتعيــن حتديـد نطــاق هذا احلظـر يف �ضـوء مق�صـد امل�شرع
و�سد �إليه من
منه  ،وما عهد به �إىل جمل�س ال�شورى من دور ت�شريعي وما ّ
دور رقابي � -أثر ذلك � -ضرورة التو�سع يف نطاق هذا احلظر  ،بحيث ال يعتد
عند �إعماله فقط بالتف�سري ال�ضيق ملفهوم الوظيفة العامة الوارد يف قانون
اخلدمة املدنية  ،و�إمنا ميتد لي�شمل �شغل الوظائف يف ال�شركات اململوكة
للحكومة بالكامل  -تطبيق .

 - 2جمل�س ال�شورى  -علة حظر اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وتويل
الوظائف العامة .
حظـر امل�شرع اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وتويل الوظائف العامة
 احلكمة من ذلك  -حتقيق اال�ستقاللية لع�ضو جمل�س ال�شورى عند ممار�ستهلدوره الت�شريعي والرقابي الذي ر�سمه النظام الأ�سا�سي للدولة مبا ي�ضمن
جدية هذه الرقابة وين�أى بها عن ال�شبهات حتقيقا للم�صلحة العامة  ،وجتنبا
للت�ضارب بني امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة  -مبراعاة � -أن ال�شركات
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اململوكة ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة متثل ا�ستثمارات حكومية تقوم بها
الدولة  ،وميار�س جمل�س ال�شورى دوره الرقابي على املخت�صني بتوجيه هذه
اال�ستثمارات  -تطبيق .
بالإ�شـارة �إلــى كتاب معاليكم رقم ........املـ�ؤرخ  .........املوافق .......
ب�شـ�أن طلـب الإفـادة بالـر�أي القانونـي حـول مـدى جـواز اجلمـع بني العمـل يف
ال�شركات اململوك ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة وع�ضوية جمل�س ال�شورى .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن �شركة ..........
وهي �شركة مملوك ر�أ�سمالها للحكومة بن�سبة  %100خاطبت وزارة ...........
مبا يفيد �أن �سعادة ............. /الذي فاز يف انتخابات جمل�س ال�شورى عن
والية ..........من العاملني بها حيث يعمل بوظيفة  ...........بال�شركة ،
و�أنه يف �ضوء غمو�ض الن�صو�ص القانونية املتعلقة مبدى جواز جمع املوظف بني
العمل يف ال�شركات احلكومية وع�ضوية جمل�س ال�شورى ارت�أت ال�شركة خماطبة
وزارة ..............باعتبارها امل�ساهم الوحيد بها لطلب فتوى من وزارة
ال�ش�ؤون القانونية حول مدى �سريان حظر اجلمع بني ع�ضوية جمل�س عمان
والوظيفة العامة على العاملني بها .
وتذكرون �أنه ال يوجد تعريف جامع مانع للوظائف العامة  ،حيث �إن ثمة
ً
اختالفا ب�ش�أن تعريف املوظف العام بني كل من قانون اخلدمة املدنية وقانون
اجلزاء العماين وقانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية وقانون
حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )58مكررا ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/99
تن�ص على �أنه  " :ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وتويل الوظائف
العامة  ،ف�إذا مت انتخاب �أحد املوظفني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتربت
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خدمته منتهية من تاريخ �إعالن النتائج  ،ويف حالة الطعن يف �صحة ع�ضويته
يظل حمتفظا بوظيفته دون �صرف راتبه �إىل حني �صدور حكم نهائي يف الطعن ،
فـ�إذا �صدر احلكم ببطالن ع�ضويتـه و�إلغـاء قـرار فوزه عاد �إىل وظيفتــه و�صـرف
له راتبه من تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمتـه منتهيـة
من تاريخ �إعالن النتائج  ،ومينح معا�شا ا�ستثنائيا يحدده القانون �شريطة �أن تكون له
يف هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة يف املعا�ش ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية " .
وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )40منه على �أنه  " :حتال م�شروعات خطط التنمية
وامليزانية ال�سنوية للدولة من جمل�س الوزراء �إىل جمل�س ال�شورى ملناق�شتها و�إبداء
تو�صياته ب�ش�أنها . "........
كما تن�ص املادة ( )58مكررا ( )42من النظام الأ�سا�سي على �أنه  " :على جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة �إر�سال ن�سخة من التقرير ال�سنوي �إىل كل من
جملـ�س ال�شورى وجملـ�س الدولـة "  ،وتنـ�ص املـادة ( )58مكــررا ( )43على �أنـه :
" يجوز بناء على طلب موقع من خم�سة ع�شر ع�ضوا على الأقل من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ا�ستجواب �أي من وزراء اخلدمات يف الأمور املتعلقة بتجاوز �صالحياتهم
باملخالفة للقانون ومناق�شة ذلك من قبل املجل�س  ، ...وتن�ص املادة ( )58مكررا
( )44على �أنه " :على وزراء اخلدمات موافاة جمل�س ال�شورى بتقرير �سنوي عن
مراحل تنفيذ امل�شاريع اخلا�صة بوزاراتهم وللمجل�س دعوة �أي منهم لتقدمي بيان
عن بع�ض الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات وزارته ومناق�شته فيها" .
ومن ناحية �أخرى تن�ص املادة ( )154من قانون اجلزاء العماين ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  74/7معدال باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/72على �أنه :
" يعد موظفا باملعنى املق�صود يف هذا القانون كل �شخ�ص عينه جاللة ال�سلطان �أو
احلكومة لقاء راتب يتقا�ضاه من خزانة الدولة  ،وكل �شخ�ص ندب �أو انتخب لأداء
خدمة عامة ببدل �أو بغري بدل .
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ويعترب يف حكم املوظف كل من يعمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات
اخلا�صة ذات النفع العام �أو يف �إحدى ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �إذا كانت
وحدات اجلهاز الإداري للدولة ت�ساهم يف ر�أ�س مالها �أو مواردها املالية ب�أية �صفة
كانت " .
وتن�ص املادة ( )1من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  75/26املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  76/13على �أنه  " :يق�صد
باجلهاز الإداري للدولة جمل�س الوزراء والوزارات وما يتبعها من �أجهزة �إدارية
وفنية  ،واملجال�س املتخ�ص�صة وما يتبعها من �أجهزة �إدارية وفنية  ،و�أية وحدات
تنفيذية �أخرى " .
وتن�ص املادة ( )2من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/116على �أنه " :تن�ش�أ الهيئات والهيئات العامة وامل�ؤ�س�سات
العامة مبر�سوم �سلطاين  ،وتكون لها ال�شخ�صية االعتبارية  ،وتتمتع باال�ستقالل
املايل والإداري يف حدود هذا النظام واملر�سوم ال�صادر ب�إن�شائها  ،وتعترب من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وتخ�ضع لإ�شراف اجلهة التي يحددها مر�سوم
�إن�شائها " .
وتن�ص املادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات
التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
....
املوظف  :ال�شخ�ص الذي ي�شغل وظيفة عامة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة " .
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام  ،وجتنب ت�ضارب امل�صالح
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا
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القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها مامل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
......
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعتبـر يف حكـم امل�سـ�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها " .
كما تن�ص املادة ( )10من ذات القانون على �أنه  " :يحظر على امل�س�ؤول
احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله  ،ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي عمل �آخر يف
القطاع اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من
جمل�س الوزراء �إذا كان امل�س�ؤول احلكومي وزيرا �أو من هو يف مرتبته � ،أو وكيل
وزارة �أو من هو يف مرتبته  ،ومن رئي�س الوحدة بالن�سبة لغريهم من امل�س�ؤولني
احلكوميني .
ويلتزم كل م�س�ؤول حكومي ح�صل على الرتخي�ص بتقدمي �إف�صاح �سنوي
�إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغر�ض ،
يت�ضمن جميع التعامالت مع الوحدات احلكومية واملن�ش�آت التي متلك احلكومة
�أكرث من ( )%40من ر�أ�سمالها " .
وتن�ص املادة ( )1من قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/118على �أنه " :يف تطبيق �أحكام هذا
القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها مامل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
املوظف  :كل من ي�شغل وظيفة عامة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،
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ويعتبـر يف حكـم املوظـف العـام �أع�ضـاء جملـ�س عمـان  ،والعاملون بالأ�شخا�ص
االعتبارية اخلا�صة التي تديرها �أو ت�شرف عليها �إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وال�شركات التي ت�ساهم فيها الدولة بن�سبة تزيد على . " %40
وتن�ص املادة ( )8من ذات القانون على �أنه  " :يحظر على املوظف �إف�شاء �أي
وثيقة م�صنفة �أو معلومة ح�صل عليها �أو اطلع عليها بحكم وظيفته  ،ما مل يح�صل
على �إذن بذلك من ال�سلطة املخت�صة  ،وي�سري احلظر على من انتهت خدمته لأي
�سبب كان" .
وحيث �إنه يبني من ا�ستقراء الن�صو�ص املتقدمة �أنه مبوجب التعديالت
الأخيـرة على النظام الأ�سا�سي نظم امل�شرع الد�ستوري اخت�صا�صــات جمل�س
ال�شورى بح�سبانه جزءا من ال�سلطة الت�شريعية ي�شرتك يف مناق�شة م�شروعات
القوانني التي تعدها احلكومة وحتال �إليه  ،واقرتاح م�شروعات القوانني  ،وعهد
�إليه بدور رقابي متثل يف �إبداء مرئياته على م�شروعات االتفاقيات االقت�صادية
واالجتماعية التي تعتزم احلكومة �إبرامها �أو االن�ضمام �إليها  ،وا�ستجواب �أي من
وزراء اخلدمات يف الأمور املتعلقة بتجاوز �صالحياتهم باملخالفة للقانون  ،و�ألزم
امل�شرع وزراء اخلدمات مبوافاة جمل�س ال�شورى بتقرير �سنوي عن مراحل تنفيذ
امل�شاريع اخلا�صة بوزاراتهم  ،و�أجاز للمجل�س دعوة �أي منهم لتقدمي بيان عن بع�ض
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات وزارته  ،كما �ألزم من ناحية �أخرى جهاز الرقابة
املالية والإدارية ب�إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي ليكون املجل�س على بينة مبا
ت�ضمنه هذا التقرير  ،ومن ثم ف�إن امل�شرع وقد حظر يف املادة (  )58مكررا ()18
من النظام الأ�سا�سي على ع�ضو جمل�س ال�شورى اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وتويل
الوظائف العامة  -ف�إنه يتعني حتديد نطاق هذا احلظر يف �ضوء مق�صد امل�شرع
منه  ،وما عهد به �إىل جمل�س ال�شورى من دور ت�شريعي  ،وما و�سد �إليه من دور
رقابي على الوجه ال�سالف بيانه .
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وحيث �إن مق�صد امل�شرع ومبتغاه من حظر اجلمع بني ع�ضوية جمل�س
ال�شورى وتويل الوظائف العامة هو حتقيق اال�ستقاللية لع�ضو جمل�س ال�شورى
عند ممار�سته لدوره الت�شريعي والرقابي الذي ر�سمه النظام الأ�سا�سي مبا ي�ضمن
جدية هذه الرقابة وين�أى بها عن ال�شبهات حتقيقا للم�صلحة العامة  ،وجتنبا
للت�ضارب بني امل�صلحة العامة وامل�صالح اخلا�صة مبا مقت�ضاه والزمه �ضرورة
التو�سع يف نطاق هذا احلظر  ،بحيث ال يعتد عند �إعماله فقط بالتف�سري ال�ضيق
ملفهوم الوظيفة العامة الوارد يف قانون اخلدمة املدنية  ،و�إمنا ميتد لي�شمل �شغل
الوظائف يف ال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل  ،وهذا ما يتفق والنهج الذي
�سار عليه امل�شرع يف قانون اجلزاء العماين وقانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح وقانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية مبراعاة
�أن ال�شركات اململوكة ر�أ�سمالها بالكامل للحكومة متثل ا�ستثمارات حكومية تقوم
بها الدولة وميار�س جمل�س ال�شورى دوره الرقابي على املخت�صني بتوجيه هذه
اال�ستثمارات .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة ف�إنه ملا كان الثابت من الأوراق �أن
�سعادة  ....... /ع�ضو جمل�س ال�شورى ممثل والية  .........يعمل بوظيفة
 . .......ب�شركة  .......اململوكة بالكامل للحكومة ف�إن وظيفته بال�شركة تعد
من قبيل الوظائف العامة يف جمال تطبيق احلظر املن�صو�ص عليه يف املادة 58
مكررا ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة  ،ومن ثم ال يجوز له اجلمع بني �شغل
وظيفته وع�ضوية جمل�س ال�شورى .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أنه ال يجوز ل�سعادة  ..........اجلمع بني ع�ضوية
جمل�س ال�شورى وعمله ب�شركة  ............اململوكة ر�أ�س مالها بالكامل
للحكومة على النحو ال�سابق بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1283/1/20/م) بتاريخ 2012/7/4م
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()36
بتاريخ 2012/7/7م
موظف  -ترقية  -مدى جواز الطعن يف قرار الرتقية �أمام حمكمة الق�ضاء
الإداري قبل تعديل قانونها .
حدد امل�شرع على �سبيل احل�صر يف املادة ( )6من قانون حمكمة الق�ضاء
الإداري قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/3اخت�صا�ص حمكمة
الق�ضاء الإداري بحيث يقت�صر اخت�صا�صها على الف�صل يف اخل�صومات
الإدارية املن�صو�ص عليها �صراحة  ،ومل يندرج �ضمن هذه االخت�صا�صات
الطعن على قرارات الرتقية النهائية  -م�ؤدى ذلك � -إن هذه القرارات حم�صنة
من ال�سحب والإلغاء � -أ�سا�س ذلك � -أن التعديل ي�سري ب�أثر مبا�شر  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ......... :بتاريخ  ..........املوافق
........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية املوظف/
 .........ومن هم يف مثل حالته للرتقية  ،وما قد يرتتب على ذلك من فروقات
مالية .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما تذكرون بكتابكم �آنف الذكر  -يف �أن
وزارة  ............قامت برتقية عدد من املوظفني يف عام  ....من �أقدمية
عام  ، ........اقت�صرت هذه الرتقيات على الوظائف  ، ...............نظرا
لأهميتها وطبيعتها اخلا�صة  ،ونظرا حلدوث ا�ستقاالت متكررة يف تلك الفرتة
نتيجة لوجود فر�ص عمل مغرية لدى جهات �أخرى خارج الوزارة  ،ولـم ت�شمـل
الرتقيـات امل�شـار �إليهـا من هم يف الوظائف الإدارية واملالية  ،وذلك لعدم توافر
االعتمادات املالية للرتقية � ،إال �أن الفا�ضل .......... /والذي ي�شغل وظيفة
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........بوزارة  ...............تقدم بتظلم لعدم ترقيته يف عام .........
كونه من �أقدمية عام � ......أ�سوة مبن مت ترقيتهم يف عام  .......من ، .......
حيث متت ترقيته عام  .........هو وباقي املوظفني من الإداريني واملاليني ممن
هم يف ذات �أقدميته .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )6من املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/91ب�إن�شاء
حمكمـة الق�ضـاء الإداري و�إ�صـدار نظامهــا قبل تعديلهـا باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  ، 2009/3والتـي ي�سـري حكمهـا على احلالـة املعرو�ضة كانت تن�ص على �أنه :
" تخت�ص حمكمة الق�ضاء الإداري  -دون غريها  -بالف�صل يف اخل�صومـات
الإداريـة الآتية :
 - 1الدعاوى اخلا�صة بالرواتب واملعا�شات واملكاف�آت وما يف حكمها امل�ستحقة
للموظفني العموميني �أو لورثتهم .
 - 2الدعاوى التي يقدمها املوظفون العموميون مبراجعة القرارات الإدارية
النهائية ال�صادرة ب�إحالتهم �إىل التقاعد �أو بف�صلهم بغري الطريق الت�أديبي .
 - 3الدعاوى التي يقدمها املوظفون العموميون مبراجعة اجلزاءات الت�أديبية
املوقعة عليهم .
 - 4الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ش�أن مبراجعة القرارات الإدارية النهائية .
......................................................... - 5
 - 6دعاوى التعوي�ض عن القرارات املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة ،
�سواء ُرفعت ب�صفة �أ�صلية �أو تبعية .
 - 7الدعاوى املتعلقة بالعقود الإدارية .
 - 8امل�سائل الأخرى التي تن�ص القوانني على اخت�صا�ص املحكمة بها " .
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وحيث �إنه يبني من ا�ستقراء الن�ص املتقدم �أن امل�شرع قد حدد على �سبيل
احل�صر يف املادة ( )6من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري قبل تعديلها باملر�سوم
ال�سلطانـي رقم  2009/3اخت�صـا�ص حمكمـة الق�ضـاء الإداري بحيـث يقت�صـر
اخت�صا�صها على الف�صل يف اخل�صومات الإدارية املن�صو�ص عليها �صراحة  ،ومل
يندرج �ضمن هذه االخت�صا�صات الطعن على قرارات الرتقية النهائية  ،ومن ثم
ف�إن مثل هذه القرارات الأخرية مل تكن قابلة للطعن عليها بالإلغاء  ،ومن ثم كانت
حم�صنة من ال�سحب والإلغاء .
وحيث �إنه ملا كان الثابت بكتابكم امل�شار �إليه �أن وزارة  ............قد قامت
عام  ........برتقية بع�ض املوظفني من �أقدمية عام  ،........ومل ت�شمل
الرتقيات الفا�ضل .............. /رغم �أنه من ذات الأقدمية  ،ومن ثم ف�إن قرار
الرتقية �صار ح�صينا من ال�سحب والإلغاء  ،ويكون التظلم من القرار امل�شار �إليه
غري مقبول �شكال  ،وال يغري من ذلك �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/3بتعديل
بع�ض �أحكام قانون حمكمة الق�ضاء الإداري على نحو يجعل اخت�صا�صها �شامال
الدعاوى التي يقدمها املوظفون العموميون مبراجعة القرارات الإدارية النهائية
املتعلقة ب�سائر �ش�ؤونهم الوظيفية  ،بح�سبان �أن هذا التعديل ي�سري ب�أثر مبا�شر
اعتبارا من 2009/2/2م اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم قبول التظلم املقدم من املوظف املذكور طعنا على
عدم ترقيته عام � ..........شكال  ،وذلك على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1298/1/15/م) بتاريخ 2012/7/7م
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()37
بتاريخ 2012/7/18م
 - 1هيئة تنظيم االت�صاالت  -اجلهة املخت�صة بتحديد مقدارالر�سم ال�سنوي
الذي يح�صل من املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت واحلد الأق�صى
لهذا الر�سم الذي اليجوز جتاوزه وحاالت تعديله .
ناط امل�شرع ب�أع�ضاء هيئة تنظيم االت�صاالت (املجل�س) �سلطة حتديد مبلغ
الر�سم ال�سنوي الذي يح�صل من املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت الذي
يزيد �إجمايل �إيراداته ال�سنوية على مليون ريال عماين بدءا من التاريخ الفعلي
ل�سريان الرتخي�ص  ،بحيث يتم حت�صيل ن�سبة مئوية من الإيرادات ال�سنوية
للمرخ�ص لهم ال جتاوز ح�صيلتها القدر الالزم ملواجهة تكاليف وم�صروفات
الهيئة وفق �آخر ميزانية تقديرية معتمدة لها  ،حيث تقوم الهيئة بو�ضع
ميزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وحتدد املرخ�ص لهم الذين ي�ستحق عليهم
الر�سم ومقدار الر�سم الواجب على كل منهم  -خول �أع�ضاء الهيئة (املجل�س)
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134حتديد مقدار هذا الر�سم بن�سبة
مئوية ال تزيد على  %1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لكل من املرخ�ص لهم
ب�صرف النظر عما �إذا كان �إجمايل �إيراداته ال�سنوية يزيد على مليون ريال
عماين من عدمه  ،و�إذا ما حدث عجز يف ميزانية الهيئة ب�سبب عدم كفاية
�إيرادات الر�سوم لتغطية تكاليف ونفقات الهيئة تقوم الدولة بتغطية هذا
العجز من اخلزانة العامة للدولة � -أجاز امل�شرع للهيئة تعديل الرتخي�ص يف
�أي حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )24من القانون امل�شار �إليه -
تطبيق .
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 - 2قانون  -نطاق �سريانه من حيث الزمان  -تزاحم الت�شريعات ومناط
الف�صل عند تعار�ضها .
امل�ستقر عليه �أن القانون اجلديد مبا له من �أثر مبا�شر تبد�أ واليته من يوم نفاذه
لي�س فقط على ما �سوف ين�ش أ� من �أو�ضاع قانونية يف ظله  ،ولكن كذلك على
الآثار امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذه بالن�سبة لو�ضع قانوين
ت ّكون قبل هذا التاريخ  ،و�أنه �إذا تزاحمت الت�شريعات وقام بينها التعار�ض
ف�إن املناط يف الف�صل عند التعار�ض هو �أن الأعلى ي�سود الأدنى  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ....... :امل�ؤرخ  .........املوافق .........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول قيمة الر�سم ال�سنوي الواجب حت�صيله
من املرخ�ص لهم من الفئة الثانية مبوجب القرارات الوزارية �أرقام  143و144
و 2008/145و ، 2009/4هل يكون ح�سبما ورد بالقرار الوزاري رقم  2007/17ب�إ�صدار
القواعد وال�شروط اخلا�صة بالرتخي�ص من الفئة الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت
العامة الإ�ضافية � ،أم يكون وفقا لقرار رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت رقم 2008/150
ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه قد �صدرت بتاريخ
 ..........تراخي�ص من الفئة الثانية التالية لعدد من املرخ�ص لهم بتقدمي خدمة
�إعادة بيع خدمات االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية وفقا للقواعد وال�شروط
التي ن�ص عليها القرار الوزاري رقم  : 2007/17الرتخي�ص الأول ل�شركة .........
بالقرار الوزاري رقم  ، 2008/143والثاين ل�شركة  .........بالقرار الوزاري رقم
 ، 2008/144والثالث ل�شركة ..............بالقرار الوزاري رقم ، 2008/145
والرابع ل�شركة ........بالقرار الوزاري رقم  2009/4امل�ؤرخ 2009/1/7م .
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وبتاريخ 2008/11/23م �صدر قرار رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت رقم 2008/150
ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت  ،وق�ضى ب�أن يكون الر�سم
ال�سنوي للرتخي�ص من الفئة الثانية بن�سبة ال تتجاوز  %1من الإيرادات الإجمالية
ال�سنوية للمرخ�ص له  ،و�أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2009/1/1م  ،وبتاريخ
2008/12/3م �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134بتعديل بع�ض �أحكام قانون
تنظيم االت�صاالت  ،وت�ضمن تعديال للمادة (  - 11بند �/6أ) منه حيث ق�ضت ب�أن
يتوىل �أع�ضاء الهيئة حتديد مبلغ الر�سم ال�سنوي الذي يفر�ض على املرخ�ص لهم
بتقدمي خدمات االت�صاالت بن�سبة ال تزيد على  %1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية
للمرخ�ص له  ،ويف حالة وجود عجز يف امليزانية يتم متويله من اخلزانة العامة .
وتذكرون �أن الهيئة مل تقم مبطالبة املرخ�ص لهم امل�شار �إليهم ب�سداد ر�سوم
الرتخي�ص ال�سنوي  ،لأن �إجمايل �إيراداتهم مل جتاوز مليون ريال عماين وفقا
للقرار الوزاري رقم  ، 2007/17و�أنه قد ثار خالف يف الر�أي حول القرار الواجب
التطبيق ب�ش�أن احت�ساب الر�سم ال�سنوي امل�ستحق على املرخ�ص لهم  ،هل يكون
ذلك ح�سبما ورد بالقرار الوزاري رقم  2007/17يف �ش�أن القواعد وال�شروط اخلا�صة
بالرتخي�ص من الفئة الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية وامل�ستند
�إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2002/30قبل
تعديله باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2008/134أم يكون وفقا لقرار رئي�س هيئة تنظيم
االت�صاالت رقم  2008/150ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت ،
والـذي �صـدر �أي�ضـا قبـل �صدور هذا املر�سوم �إال �أنه ت�ضمن �أحكاما مغايرة للقرار
الوزاري رقم . 2007/17
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )11من قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر
- 268 -

باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/30قبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/134
تن�ص على �أنه " :يتوىل �أع�ضاء الهيئة �إدارة �ش�ؤونها وتنظيم �أعمالها  ،ويكون لهم
ب�صفة �أ�سا�سية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ،
وت�صريف �أمورها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 6...........حتديد ما ي�أتي :
أ�  -مبلغ الر�سم ال�سنوي الذي يفر�ض على ال�صادر لهم تراخي�ص ات�صاالت
يف احلالة التي يزيد فيها �إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له على
مليون ريال عماين  ،وذلك بن�سبة مئوية من هذا الإجمايل ال جتاوز
ح�صيلتها القدر الالزم ملواجهة تكاليف وم�صروفات مبا�شرة الهيئة
الخت�صا�صاتها وفقا لآخر ميزانية تقديرية معتمدة . "..
وتن�ص املادة الأوىل من مواد �إ�صدار املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134بتعديل
بع�ض �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه على �أن " جترى التعديالت املرفقة
على �أحكام قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه" .
وتن�ص املادة الثانية من ذات املر�سوم على �أنه  " :يلغى كل ما يخالف هذا
املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه" .
وتن�ص املادة الثالثة من ذات املر�سوم على �أنه  " :ين�شر هذا املر�سوم يف
اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره" .
وقد ن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2008/12/15م عدد رقم
(. )877
وتن�ص املادة ( )11من قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2002/30بعد تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134على �أنه  " :يتوىل
�أع�ضاء الهيئة �إدارة �ش�ؤونها وتنظيم �أعمالها  ،ويكون لهم ب�صفة �أ�سا�سية اتخاذ
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الإجراءات الالزمة لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها وت�صريف �أمورها ،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
.......... - 5 ......... - 4 ....... - 3 ........ - 2...... - 1
 - 6حتديد ما ي�أتي :
أ�  -مبلغ الر�سم ال�سنوي الذي يفر�ض على املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات
االت�صاالت بن�سبة ال تزيد على  %1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية
للمرخ�ص له  .ويف حالة وجود عجز يف امليزانية يتم متويله من اخلزانة
العامة . ".....
وتن�ص املادة ( )24من ذات القانون املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/64
على �أنه  " :يجوز تعديل الرتخي�ص من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق الطرفني ،
وللهيئة تعديل هذا الرتخي�ص يف �أي وقت ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة ذلك  .ويف غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ما ي�أتي :
 - 1انق�ضاء املدة املحددة يف الرتخي�ص الذي ال يجوز تعديله قبل انق�ضائها .
 - 2مرور ثالث �سنوات بني كل تعديل وما يليه .
� - 3إخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �سنة من �إجرائه  ،والت�شاور معه خالل
تلك ال�سنة . " ....
وتن�ص املادة ( )4من القرار الوزاري رقم  2007/17ب�إ�صدار القواعد وال�شروط
اخلا�صة بالرتخي�ص من الفئة الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية
على �أنه  " :الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص :
........... - 1
 - 2يدفع املرخ�ص له للهيئة الر�سوم الآتية :
�أ ....... -
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ب  -ح�صة املرخ�ص له من الر�سم ال�سنوي يف احلالة التي يزيد فيها �إجمايل
�إيراداته ال�سنوية على مليون ريال عماين بدءا من التاريخ الفعلي ل�سريان
الرتخي�ص  ،بحيث ال جتاوز القدر الالزم لتكاليف الت�شغيل والنفقات
املتوقعة لكل �سنة مالية للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة
خم�صوما منها ما تفر�ضه الهيئة على مرخ�صني �آخرين وفقا للمادة
(� - 6 - 11أ) من القانون  ،على �أن يتم �إبالغ املرخ�ص له بهذه احل�صة قبل
نهاية �أكتوبر من كل �سنة  ،وتدفع يف �أول يناير من ال�سنة التالية  ،ويف
حالة الت�أخر عن الدفع يف هذا امليعاد يتحمل املرخ�ص له ن�سبة مبقدار
الفائدة ال�سنوية على قرو�ض البنوك التجارية التي يتم ن�شرها من وقت
لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم ت�أخري .
ج . "........ -
وتن�ص املادة ( )6من ذات القرار على �أنه  " :ال يجوز تعديل الرتخي�ص �إال
وفقا للمادة ( )24من القانون  ،مع مراعاة �أنه �إذا كان التعديل وفقا ملقت�ضيات
امل�صلحة العامة فيتعني �إخطار املرخ�ص له كتابة بهذا التعديل قبل ( )90يوما من
تاريخ �سريانه" .
وتن�ص املادة الأوىل من قرار رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت رقم 2008/150
ب�ش�أن �إ�صدار ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت  -ال�صادر بتاريخ
2008/11/23م  -على �أنه " :تعدل ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت
لت�صبح على النحو املو�ضح باجلدول املرافق" .
وتن�ص املادة الثانية من ذات القرار على �أنه  " :على املعنيني تنفيذ هذا القرار
كل يف جمال اخت�صا�صه" .
وتن�ص املادة الثالثة من هذا القرار على �أنه  " :يلغى كل ما يخالف �أحكام
هذا القرار" .
- 271 -

وتن�ص املادة الرابعة من ذات القرار على �أنه  " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من 2009/1/1م" .
وي�ستفـاد من الن�صـو�ص ال�سابقـة �أن امل�شـرع نـاط ب�أع�ضاء هيئة تنظيم
االت�صاالت (املجل�س) �سلطة حتديد مبلغ الر�سم ال�سنوي الذي يح�صل من املرخ�ص
له بتقدمي خدمات االت�صاالت الذي يزيد �إجمايل �إيراداته ال�سنوية على مليون
ريال عماين بدءا من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص  ،بحيث يتم حت�صيل
ن�سبة مئوية من الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص لهم ال جتاوز ح�صيلتها القدر الالزم
ملواجهة تكاليف وم�صروفات الهيئة وفق �آخر ميزانية تقديرية معتمدة لها ،
حيث تقوم الهيئة بو�ضع ميزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وحتدد املرخ�ص
لهم الذين ي�ستحق عليهم الر�سم  ،ومقدار الر�سم الواجب على كل منهم  ،وخول
�أع�ضاء الهيئة (املجل�س ) مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134حتديد مقدار
هذا الر�سم بن�سبة مئوية ال تزيد على  %1من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لكل من
املرخ�ص لهم ب�صرف النظر عما �إذا كان �إجمايل �إيراداته ال�سنوية يزيد على
مليون ريال عماين من عدمه  ،و�إذا ما حدث عجز يف ميزانية الهيئة ب�سبب عدم
كفاية �إيرادات الر�سوم لتغطية تكاليف ونفقات الهيئة تقوم الدولة بتغطية هذا
العجز من اخلزانة العامة للدولة  ،و�أجاز امل�شرع للهيئة تعديل الرتخي�ص يف �أي
حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة ( )24من القانون امل�شار �إليه .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن القانون اجلديد مبا له من �أثر مبا�شر تبد�أ واليته
من يوم نفاذه لي�س فقط على ما �سوف ين�ش�أ من �أو�ضاع قانونية يف ظله  ،ولكن
كذلك على الآثار امل�ستقبلية التي ترتتب ابتداء من تاريخ نفاذه بالن�سبة لو�ضع
قانوين ت َّكون قبل هذا التاريخ  ،و�أنه �إذا تزاحمت الت�شريعات وقام بينها التعار�ض
ف�إن املناط يف الف�صل عند التعار�ض هو �أن الأعلى ي�سود الأدنى .
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وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن الرتاخي�ص
ال�صادرة بالقرارات الوزارية �أرقام 143و144و 2008/145قد �صدرت وفقا للقواعد
وال�شــروط التـي نــ�ص عليهـا القـــرار الــوزاري رقــم  2007/17وقبــل تعديــل
املادة (� - 6 - 11أ ) من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2008/134التي ناطت ب�أع�ضاء الهيئة (املجل�س) حتديد مبلغ الر�سم
ال�سنوي الذي يفر�ض على ال�صادر لهم تراخي�ص ات�صاالت من الفئة الثانية يف
احلالة التي يزيد فيها �إجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له على مليون ريال
عماين  ،وذلك بن�سبة مئوية من هذا الإجمايل ال جتاوز ح�صيلتها القدر الالزم
ملواجهة تكاليف وم�صروفات مبا�شرة الهيئة الخت�صا�صاتها وفقا لآخر ميزانية
تقديرية معتمدة  ،كمـا �صـدر القـرار الـوزاري رقـم  2009/4بتاريـخ 2009/1/7م
بالرتخيـ�ص ل�شركـة  ....................لتقدمي خدمة �إعادة بيع خدمات
االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية وفقا للقواعد وال�شروط التي ن�ص عليها القرار
الوزاري رقم  ، 2007/17ملا كان ذلك  ،وكان رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت قد �أ�صدر
بتاريخ 2008/11/23م القرار رقم  ، 2008/150ون�ص يف البند ثانيا من اجلدول
املرفق به على �أن الر�سم ال�سنوي للرتخي�ص من الفئة الثانية يكون ن�سبة ال تتجاوز
 %1من الإيرادات الإجمالية ال�سنوية للمرخ�ص له � -أي بغ�ض النظر عما �إذا كانت
هذه الإيرادات تتجاوز مليون ريال عماين من عدمه  -وكانت املـادة (� - 6 - 11أ)
من قانـون تنظيـم االت�صـاالت امل�شـار �إليــه  ،والتي �صدر هذا القرار يف ظلها
وقبل تعديلها باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/134مل تخول الهيئة حتديد مبلغ
الر�سم ال�سنوي الذي يحق للهيئة حت�صيله من املرخ�ص لهم من الفئة الثانية �إال �إذا
جاوز �إجمايل �إيرادت املرخ�ص له ال�سنوية مليون ريال عماين  ،فمن ثم ف�إن هذا
القرار يكون واحلال كذلك قد �صدر خمالفا لأحكام املادة امل�شار �إليها قبل تعديلها
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ، 2008/134إال �أنه و�إذ �صدر هذا املر�سوم يف تاريخ الحق
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ل�صدور القرار رقم  ، 2008/150ون�ص على �أن الر�سم ال�سنوي الذي يحق للهيئة
حت�صيله من املرخ�ص لهم من الفئة الثانية يكون ن�سبة ال تتجاوز  %1من الإيرادت
الإجمالية للمرخ�ص له  ،وهو احلكم نف�سه الذي ت�ضمنه القرار امل�شار �إليه  ،فمن ثم
ف�إن هذا املر�سوم يكون قد �صوب العيب الذي حلق بهذا القرار  ،ويغدو هو الواجب
التطبيق دون القرار الوزاري  2007/17وذلك فيما يتعلق ب�صالحيات �أع�ضاء الهيئة
( املجل�س) يف حتديد مبلغ الر�سم ال�سنوي الذي يحق للهيئة حت�صيله من املرخ�ص
لهم من الفئة الثانية  ،على �أن يعمل بالقرار رقم  2008/150ابتداء من 2008/12/16م -
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/ 134ولي�س من التاريخ الذي حدده
هذا القرار للعمل به .
وحيث �إن الثابت من الأوراق �أن هيئة .........مل تقم بتح�صيل ر�سم �سنوي
من املعرو�ضة حاالتهم املذكورين بكتاب طلب الر�أي حتى تاريخه  ،على �سند
من �أن �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لأي منهم مل تتجاوز مليون ريال عماين وفقا
لأحكام القرار الوزاري رقم  ، 2007/17ف�إن م�سلكها يكون واحلال كذلك خمالفا
لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/134بح�سبان �أن ذلك يعد تطبيقا لهذا
القرار بعد �أن مت �إلغا�ؤه مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/134والقاعدة �أنه
�إذا تزاحمت الت�شريعات وقام بينها التعار�ض ف�إن املناط فى الف�صل عند التعار�ض
هو �أن الأعلى ي�سود الأدنى  ،الأمر الذي يتعني معه على هيئة تنظيم االت�صاالت
حت�صيل ر�سم �سنوي من املعرو�ضة حاالتهم وفقا لأحكام القرار رقم 2008/150
ابتداء من 2008/12/16م وحتى تاريخه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن حت�صيل الر�سم ال�سنوي من املعرو�ضة حاالتهم
يكون وفقا لأحكام قرار رئي�س هيئة تنظيم االت�صاالت رقم  2008/150ابتداء من
2008/12/16م وحتى تاريخه  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1368/13/26/م) بتاريخ 2012/7/18م
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()38
بتاريخ 2012/8/14م
 - 1موظف  -تكليف � -شروط التكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى  -مدى �أحقيته
يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل تكليفه .
و�ضع امل�شرع مبوجب �أحكام املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 80/8أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة
يحظر مبوجبه على املوظف اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة
 ا�ستثناء � -أجاز امل�شرع تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىلجانب وظيفته الأ�صلية � -شروط التكليف � -أن يكون ذلك مل�صلحة اقت�ضته
وب�صفه م�ؤقتة ولقاء مقابل  ،و�أن تتوافر �شروط معينة بينتها املادة ()85
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 - 84/52م�ؤدى ذلك � -أن توافر ال�شروط الالزمة للتكليف يرتب حقا قانونيا
للموظف املكلف يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية املقررة �شريطة مطالبة جهة
الإدارة ب�صرف املكاف�أة خالل خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقه  -تطبيق .
 - 2موظف  -تقادم  -تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة -

�سريان التقادم .

حدد امل�شرع مبوجب القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
مـدة تقــادم الرواتـب والأجـور ومـا يف حكمهـا امل�ستحقـة للموظفيـن قبـل
وحدات اجلهـاز الإداري للدولـة بانق�ضـاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها
 �سريان التقادم  -يبـد�أ من الوقـت الذي ي�صبـح فيه الديـن م�ستحـق الأداء- 275 -

 يقـف التقـادم  -كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن املطالبة بحقه كماينقطع ويبد أ� تقادم جديد باملطالبة املعتربة قانونا  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم  ....... :امل�ؤرخ ......
املوافق  .......ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز �صرف
مكاف�أة ل�سعادة  ................. /عن قيامه برئا�سة .................
بالإ�ضافة �إىل عمله الأ�صلي خالل الفرتة من  ..........حتى  ..........ومدى
انق�ضاء حقه يف �صرف املكاف�أة عن هذه املدة بالتقادم .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن معايل وزير
........كلف �شفويا �سعادة ................ /للقيام برئا�سة ............
خالل الفرتة من  .............حتى � ..............إىل جانب عمله الأ�صلي
كرئي�س � ......آنذاك .
وتذكرون �أن �سعادته تقدم بتاريخ 2009/12/26م وبتاريخ 2010/1/20م
بطلب ل�صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له عن فرتة تكليفه امل�شار �إليها �إعماال
لن�ص املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 84/52
و�أنه بناء على ذلك �صدر قرار جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة .................
بتاريخ ..............مبنح �سعادته مكاف�أة �شهرية مقطوعة بن�سبة  %50من
راتبه الأ�سا�سي  ،وذلـــك عـن الفتـــرة مـن � ...........إلـى ............
تقــدر بـ (  ).......فقط نظري قيامه برئا�سة � ............إىل جانب عمله
الأ�صلي كرئي�س � ......آنذاك  ،و�سقوط حقه يف �صرف املكاف�أة عن باقي املدة
بالتقادم اخلم�سي .
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كما تذكرون �أنه بتاريخ  ............تقدم �سعادته بطلب ل�صرف املكاف�أة
امل�ستحقة له عن كامل املدة التي قام فيها برئا�سة . .................
وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  80/8وامللغى الذي ي�سري والئحته التنفيذية على احلالة املعرو�ضة ،
تن�ص على �أنه " يحظر على املوظفني :
�أ  -اجلمـع بني وظيفتيـن باجلهـاز الإداري للدولـة �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفة �أخرى
تختلف طبيعتها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية  ،وذلك طبقا للقواعد التي
حتددها الالئحة .
" ................
وتن�ص املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام املادة ()63
من القانون ي�شرتط لتكليف املوظف للقيام ب�أعباء وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة توافر ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة .
ب � -أن تختلف طبيعة �أعباء الوظيفة املكلف بها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية .
ج .................... -
د ...................... -
هـ � -أن يتم حتديد املكاف�أة التي يتقا�ضاها املوظف وفقا ملا يلي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة �شهرية
مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يجاوز %50
من راتبه الأ�سا�سي .
. ".............. - 2
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وتن�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه  .... " :تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني
قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها
بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها " .
وتن�ص املادة ( )45من ذات القانون على � " :سريان التقادم وانقطاعه" :
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد �أرقام ( )44و( )47و ( )48من هذا القانون ال
يبد�أ �سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء .
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه .
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد�أ تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة
التقادم الأوىل .
ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع قد �أجاز تكليف املوظف بالقيام ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  ،على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة
اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة لقاء مقابل حددته الفقرة (هـ )1/من املادة
( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها بالن�سبة للأعمال
التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف يف هذه احلالة مكاف�أة
�شهرية مقطوعة تلتزم بها اجلهة الإدارية املكلف لها املوظف  ،وذلك مبا ال يجاوز
 %50من الراتب الأ�سا�سي  .مما يعني �أحقية املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى
توافرت �شروطها .
وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أن املادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه
قد حددت مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها  .و�أن
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�سريان التقادم وفقا لن�ص املادة ( )45من ذات القانون يبد أ� من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  ،على �أن تبد أ� مدة �سقوط احلق يف املطالبة بالدين من
تاريخ وجوب �أدائه .
وملـا كـان الثابـت من الأوراق �أن معالـي وزيـر  ..........كلـف �شفويـا
�سعادة ......... /للقيام برئا�سة ........................خالل الفرتة من
 ........حتى � .........إىل جانب عمله الأ�صلي كرئي�س � ........آنذاك ،
ومل يطالب �سعادته ب�صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل هذا التكليف �إال
بتاريخ  ...........وبتاريخ  ، ...........ومن ثم ف�إنه يتعني التقيد عند �صرف
املكاف�أة امل�ستحقة ل�سعادته ب�أحكام التقادم اخلم�سي املن�صو�ص عليها يف القانون
املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98/47امل�شار �إليه  ،فال ي�صرف له من املكاف�أة
�إال عن فتـرة خمـ�س �سنـوات �سابقة على تقدمه بطلب ال�صرف يف ، ...........
ومن ثم ف�إنه وقد �صدر قرار جمل�س �إدارة  .....................بتاريخ .........
مبنح �سعادته مكاف�أة �شهرية مقطوعة بن�سبة  %50من راتبه الأ�سا�سي وذلك عن
الفرتة من � .........إىل  ........تقدر بـ (  ) ........مبراعاة �أحكام التقادم
اخلم�سي  ،فيكون هذا القرار متفقا و�صحيح حكم القانون  ،وذلك ل�سقوط حقه
يف املطالبة ب�صرف املكاف�أة امل�شار �إليها عن باقي املدة التي قام فيها برئا�سة
 ...........بالتقادم مبرور ما يزيد على خم�س �سنوات من تاريخ اال�ستحقاق .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �سقوط حق �سعادة  ................... /يف املطالبة
ب�صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له عن املدة من .........حتى ..........
بالتقادم اخلم�سي على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1483/7/15/م) بتاريخ 2012/8/14م
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()39
بتاريخ 2012/8/29م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية � -أثر ذلك  -الوزارة تكون غري ملزمة ب�أكرث مما ورد يف
العقد  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم  ..............بتاريخ
 .........املوافق  ......ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي حول مدى ا�ستحقاق اال�ست�شاري
 .......يف املطالبة بـمبلغ ( ).............رياال عمانيا لقاء �أتعاب االتفاقية
اخلا�صة بخدمات الت�صميم والإ�شراف على م�شروع .......
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .......
�أ�سندت االتفاقية اخلا�صة بالت�صميم والإ�شراف على م�شروع ....................
�إىل اال�ست�شاري .....مبوجب خطاب الإ�سناد ال�صادر من جلنة املناق�صات
الداخلية بتاريخ  ، ........والتي ن�صت على احت�ساب �أتعاب اال�ست�شاري لأعمال
الت�صميم و�إعداد امل�ستندات على �أ�سا�س ن�سبة ( )%1 ٫ 75من قيمة العطاء املقبول
لتنفيذ �أعمال امل�شروع كامال �أو بن�سبة ( )%1 ٫ 75من مبلغ التكلفة التقديرية املقدم
من اال�ست�شاري والبالغ قدره (  ).........رياال عمانيا �أيهما �أقل  ،ومبدة �شهرين
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لأعمال الت�صميم و�إعداد امل�ستندات  .وكما ن�صت ر�سالة الإ�سناد على احت�ساب
خدمات الإ�شراف على �أ�سا�س ن�سبة ( )%3 ٫ 25من قيمة العطاء املقبول لتنفيذ
�أعمال امل�شروع الفعلية يف حالة جتزئة امل�شروع �إىل مراحل � ،أما يف حالة عدم
جتزئة امل�شروع �إىل مراحل فتكون الن�سبة على �أ�سا�س ( )%3 ٫ 25من قيمة العطاء
املقبول لتنفيذ �أعمال امل�شروع �أو بن�سبة ( )%3 ٫ 25من مبلغ التكلفة التقديرية
املقدم من اال�ست�شاري  ،والبالغ قدره (  )..........رياال عمانيا �أيهما �أقل  ،ومبدة
�إ�شراف قدرها اثنا ع�شر �شهرا .
وتذكرون �أن الوزارة �أ�سندت امل�شروع �إىل �أحد املقاولني بدون الطابق الأول ،
نظــرا لعدم توفر االعتماد املايل  ،ويف �أثناء تنفيذ امل�شـروع تـم تعزيـز موازنـة
امل�شروع من قبل وزارة  .......ومت �إ�صدار ( )5خم�سة �أوامر تغيريية للمقاول ،
وعليـه مت �إ�صـدار (� )7سبعـة مالحـق على االتفاقية اخلا�صة باخلدمات اال�ست�شارية
للت�صميم والإ�شراف ل�صالح املكتب .........
وتذكرون �أي�ضا �أن اال�ست�شاري تقدم بعدة مطالبات مالية تتعلق ب�أتعابه لقاء
خدمات الت�صميم والإ�شراف على امل�شروع حيث �أبدت وزارة ........مبوجب
خطابها امل�ؤرخ  ..........موافقتها وقبولها ملطالبه املتعلقة بخدمات الإ�شراف ،
و�أبدت رف�ضها وعدم قبولها ملطالبه املتعلقة ب�أتعابه لقاء خدمات ت�صاميم الأعمال
الأ�سا�سية وخدمات الت�صاميم الإ�ضافية خالل الأوامر التغيريية  ،والتي تتمثل يف
الآتي :
�أوال  :املطالبة مببلغ ( ).........رياال عمانيا ميثل الفرق بني �أتعابه لقاء
الت�صاميم الأ�سا�سية مبلغ ( ).............رياال عمانيا بواقع ( )%1٫75من قيمة
العطــاء املقبــول وبني مبلغ الأتعـاب املحت�سب من قبــل وزارة ...............
والبالــغ ( )....رياال عمانيا بواقع ( )%1٫75من مبلغ التكلفة التقديرية للم�شروع .
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ثانيا  :املطالبة مببلغ ( ).......رياال عمانيا عبارة عن �أتعابه لقاء خدمات
الت�صاميم الإ�ضافية خالل الأوامر التغيريية بواقع ( )%2 ٫ 5من �إجمايل قيمة
الأوامر التغيريية البالغ جمموعها ( )...........رياال عمانيا .
وقد قامت الوزارة باحت�ساب مبالغ الت�صميم على �أ�سا�س ( )%1 ٫ 75من مبلغ
التكلفة التقديرية املقدم من اال�ست�شاري والبالغ قدره ( ).........رياال عمانيا
حيث �إنها �أقل من العطاء املقبول والبالغ قدره (  ).........رياال عمانيا  .وقامت
الوزارة باحت�ساب مبالغ الإ�شراف على �أ�سا�س ( )%3 ٫ 25من قيمة العطاء املقبول
والبالغ قدره (  ) ...........رياال عمانيا لتنفيذ �أعمال امل�شروع الفعلية  ،وذلك
لتجزئة امل�شروع �إىل مراحل .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي عن مدى ا�ستحقاق اال�ست�شاري للمبالغ
املذكورة �أعاله .
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن البند ( )2من �صيغة االتفاقية من االتفاقية املوحدة للخدمات
اال�ست�شاريـة لأعمـال املبانـي والهند�سة املدنيـة ينـ�ص علـى �أنـه " :تعترب الوثائق
املدرجة فيما ي�أتي جزءا ال يتجز أ� من هذه االتفاقية وتف�سر على هذا الأ�سا�س :
�أ ............... -
.................
ح  -خطاب الوزارة رقم ( )..................تاريخ . "..............
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وين�ص خطاب الوزارة امل�شار �إليه على �أن تكون �أتعاب اال�ست�شاري لقاء
�أعمال الت�صاميم الأ�سا�سية للم�شروع على �أ�سا�س ن�سبة ( )%1 ٫ 75من قيمة العطاء
املقبول لتنفيذ امل�شروع �أو على �أ�سا�س ن�سبة ( )%1 ٫ 75من مبلغ التكلفة التقديرية
للم�شروع �أيهما �أقل .
كما ين�ص البند ( )6من امللحق (ب) ل�صيغة االتفاقية على �أنه  " :الأتعاب لقاء
خدمات الت�صميم ( )%1 ٫ 75من مبلغ امليزانية �أو قيمة العطاء املقبول �أيهما �أقل
لتنفيذ امل�شروع كامال" .
وحيث �إن البند  4 - 7من ال�شروط املوحدة ين�ص على �أنه � " :أتعاب لقاء
خدمات معدلة يف �أثناء مرحلة الت�صميم حيث ي�ستوجب الأمر تقدمي خدمات
ت�صميم �إ�ضافية  ،ب�سبب تغيريات يف "متطلبات اال�ستعمال" �ضمن نطاق العمل ،
وتكـون مطلوبـة خطيـا من قبـل �صاحـب العمل بعـد الإكمـال واملوافقـة اخلطيـة
من قبله على املرحلة (ج) الت�صميم التمهيدي  ،وكما هو م�ضمن يف امللحق (�أ)
"خمطط العمل" لهذه ال�شروط املوحدة  ،ف�إنه يحق للمهند�س اال�ست�شاري �أن
يتلقى من �صاحب العمل ك�أتعاب �إ�ضافية �إما :
أ�  -ن�سبة مئوية من الأتعاب املقدرة كن�سبة مئوية وفقا ملا هو حمدد يف امللحق
(ب) ل�صيغة االتفاقية  ،املادة �( 1 - 7أ)  ،تتنا�سب مع قيمة التعديالت ،
�أو ،
ب  -مبلغــا مقطوعـا يجري االتفـاق ب�صدده بني الطرفني يف كل حالة تبعـا
لتقدير �ساعات العمل والنفقات الالزمة بالن�سب املحددة يف امللحق (ج)
ل�صيغة االتفاقية .
على �أن يتم االتفاق على �أ�س�س هذه الأتعاب الإ�ضافية خطيا بني �صاحب
العمل واملهند�س اال�ست�شاري قبل البدء باخلدمات الإ�ضافية .
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ويغطي �أي من الأتعاب الواردة �أعاله كل ت�صميم جديد بالكامل � ،أو تعديل
لت�صميـم �سابـق �إكمالـه  ،وكـل ا�ستق�صـاء �أو تغيري� ،أو �إعادة عمل �أي موا�صفات
�أو خمططات �أو تقديرات كلفة وكافة الوثائق الأخرى املعدة كليا �أو جزئيا من
قبل املهند�س اال�ست�شاري" .
وين�ص البند ( )8من امللحق (ب) ل�صيغة االتفاقية على �أن تكون � " :أتعاب
تعديالت خدمات الت�صاميم الإ�ضافية بواقع ( )%2 ٫ 5من الن�سبة املئوية للأتعاب" .
وحيـث �إن امل�ستفـاد من هذه الن�صــو�ص �أن خطـاب الإ�سنــاد املوجــه �إلـــى
 .....................بتاريخ 2003/1/22م يعترب جزءا ال يتجز أ� من االتفاقية ،
والتـي ن�صت على احت�ساب �أتعاب اال�ست�شاري لأعمال الت�صميم و�إعداد امل�ستندات
على �أ�سا�س ن�سبة ( )%1 ٫ 75من قيمة العطاء املقبول لتنفيذ �أعمال امل�شروع كامال
�أو بن�سبة ( )%1 ٫ 75من مبلغ التكلفة التقديرية املقدم من اال�ست�شاري والبالغ
قدره (  )........رياال عمانيا �أيهما �أقل  ،وذلك جاء مطابقا ملا ن�ص عليه البند
( )6من امللحق (ب) ل�صيغة االتفاقية من االتفاقية املوحدة للخدمات اال�ست�شارية
لأعمال املباين والهند�سة املدنية � ،أما بالإ�شارة خلدمات الت�صاميم الإ�ضافية وفق
الأوامر التغيريية ف�إن خطاب الإ�سناد امل�شار �إليه �أعاله مل يحدد �أ�س�س احت�ساب
�أتعاب اال�ست�شاري لقاء خدمات الت�صاميم الإ�ضافية  ،و�إمنا ورد يف البند ( )8من
امللحق (ب) ل�صيغة االتفاقية الذي ين�ص على �أن تكون �" :أتعاب تعديالت خدمات
الت�صاميم الإ�ضافية بواقع ( )%2٫5من الن�سبة املئوية للأتعاب" .
وحيث �إنه وبتطبيق ما تقدم وكان الثابت من االطالع على العقد املربم بني
وزارة  ..........و �........أن مبلغ التكلفة التقديرية املقدم من اال�ست�شاري
والبالـغ قدره ( ) ............ريال عماين �أقل من قيمة العطاء املقبول  ،وذلك
مطابقـا لل�شـروط املتفـق عليها بينهما  ،ب�أن يتم احت�سـاب �أتعـاب اال�ست�شـاري
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على �أ�سا�س ( )%1 ٫ 75من ( ).........رياال عمانيا والبالغ قدره ()............
رياال عمانيا  .ومن ثم ف�إن مطالبة اال�ست�شاري باحت�ساب �أتعابه لقاء الت�صاميم
الأ�سا�سية على �أ�سا�س ن�سبة( )%1 ٫ 75من قيمة العطاء املقبول  -املبلغ الأعلى ، -
تكون غري قائمة على �سند قانوين �سليم  ،بل خمالفة ل�صريح ن�صو�ص االتفاقية
املوحدة للخدمات اال�ست�شارية الأمر الذي يتوجب معه رف�ضها .
و�أما عن خدمات الت�صاميم الإ�ضافية ف�إن مطالبة اال�ست�شاري باحت�ساب
�أتعابـه لقـاء خدمـات الت�صاميم الإ�ضافية املقدمة تنفيذا للأوامر التغيريية بواقع
( )%2 ٫ 5من �إجمايل قيمة الأوامر التغيريية البالغ جمموعها ( )..........ريا ًال ،
تعد هي الأخرى غري قائمة على �سند قانوين �سليم ملخالفتها ال�صريحة للن�صـو�ص
املذكـورة �أعـاله والتي �أوجبـت احت�سـاب الن�سبـة املتفـق عليها والبالغة ()%2 ٫ 5
من الن�سبة املئوية املقررة للأتعاب لقاء الت�صاميم الأ�سا�سية  ،ولي�س من قيمة
الأوامر التغيريية كما يدعي اال�ست�شاري  .ومن ثم ف�إن وزارة  .........تكون غري
ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقد املربم بينها وبني  ..........فيما يتعلق بهذا
اخل�صو�ص .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية اال�ست�شاري يف املطالبة بالفارق يف مبلغ
خدمات الت�صاميم الأ�صلية وا�ستحقاق اال�ست�شاري لن�سبة  %2.5من مبلغ �أعمال
الت�صاميم الأ�سا�سية ولي�س من �إجمايل التكلفة الفعلية للم�شروع خم�صوما منه
قيمة العطاء املقبول وقيمة �أعمال الديكور املت�ضمنة يف الأمرين التغيرييني رقمي
( )3و ( )4على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و�/3/6/26/أ2012/1516/م) بتاريخ 2012/8/29م
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()40
بتاريخ 2012/8/29م
 - 1موظف  -تكليف  -مدى �أحقيته يف �صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له
مقابل تكليفه .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون اخلدمة املدنية تكليف املوظف بالقيام ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية � -شروط ذلك � -أن يكون ذلك
مل�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة لقاء مقابل  -مع مراعاة -
الأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف عنها
مكاف�أة �شهرية مقطوعة تلتزم بها اجلهة الإدارية املكلف لها املوظف  ،وذلك
مبا ال يجاوز  %50من الراتب الأ�سا�سي  -مقت�ضى ذلك � -أحقية املوظف املكلف
ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة
املن�صو�ص عليها قانونا متى توافرت �شروطها  -تطبيق .
 - 2موظف  -تقادم  -تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة -

�سريان التقادم .

حدد امل�شرع مبوجب القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات
اجلهـاز الإداري للدولــة بانق�ضـاء خمــ�س �سنـوات من تاريــخ ا�ستحقاقهـا
 �سريان التقادم  -يبد�أ من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء يقف التقادم  -كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن املطالبة بحقه كماينقطع ويبد أ� تقادم جديد باملطالبة املعتربة قانونا  -تطبيق .
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بالإ�شــارة �إلــى الكتـب املتبادلــة واملنتهيـة بالكتـاب رقـم  ..........املـ�ؤرخ
........املوافق  .......ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين عن مدى �أحقية
الفا�ضل ........يف طلبه �صرف املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة له مقابل تكليفه
ب�أعمال مدير دائرة  .......بوزارة ...........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ........
قد �أ�صدرت �ستة قرارات بتكليف املوظف املذكور بالقيام ب�أعمال مدير دائرة
 .........بالإ�ضافة �إىل عمله الأ�صلي على النحو الآتي :
 - 1قرار وزاري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
 - 2قرار �إداري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
 - 3قرار وزاري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
 - 4قرار �إداري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
 - 5قرار �إداري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
 - 6قرار �إداري رقم  .........بتاريخ .......خالل الفرتة من .........
حتى . ...................
وتذكرون �أن املوظف املذكور تقدم بتاريخ  ...............بطلب ل�صرف
املكاف�أة ال�شهرية امل�ستحقة عن فرتات تكليفه امل�شار �إليها �إعماال لن�ص املادة ()92
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم . 2010/9
وعليه تطلبون الر�أي القانوين .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية ( امللغى ) ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8تن�ص على �أنه  " :يحظر على املوظفني :
�أ  -اجلمـع بني وظيفتيـن باجلهاز الإداري للدولـة �إال اذا اقت�ضـت امل�صلحـة
العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفة �أخرى تختلف
طبيعتها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية  ،وذلك طبقا للقواعد التي حتددها الالئحة
. ".................
وتن�ص املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ( امللغاة )
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام املادة ()63
من القانون ي�شرتط لتكليف املوظف للقيام ب�أعباء وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة توافر ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة .
ب � -أن تختلف طبيعة �أعباء الوظيفة املكلف بها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية .
ج .................... -
د ...................... -
هـ � -أن يتم حتديد املكاف�أة التي يتقا�ضاها املوظف وفقا ملا يلي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة �شهرية
مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهة املكلف لها املوظف مبا ال يجاوز  %50من
راتبه الأ�سا�سي .
. ".............. - 2
وتن�ص املادة ( )104من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120على �أنه " :يحظر على املوظف الآتي :
أ�  -اجلمع بني وظيفته و�أية وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة مبقابل  ،وذلك
وفقا للقواعد وال�شروط التي حتددها الالئحة " .
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وتن�ص املادة ( )92من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2010/9على �أنه  " :ال يجوز التكليف ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إال �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
� - 1أن تقت�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني .
� - 2أن يكون التكليف لدى �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إذا كان للقيام
ب�أعباء وظيفة خارج الوحدة .
� - 3أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة  ،وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�صلحة
العامة .
� - 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية .
� - 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية ال تزيد على ( )%50من راتبه الأ�سا�سي ،
على �أن تتحمل الوحدة املكلف لديها هذه املكاف�أة .
وتن�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه  .... " :تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني
قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها
بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها " .
وتن�ص املادة ( )45من ذات القانون على " �سريان التقادم وانقطاعه " :
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد �أرقام ( )44و( )47و ( )48من هذا القانون
ال يبـد�أ �سريـان التقـادم �إال من الوقـت الذي ي�صبـح فيه الديـن م�ستحـق
الأداء .
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه .
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد أ� تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة
التقادم الأوىل .
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ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع قد �أجاز تكليف املوظف بالقيام ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية  ،على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة
اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة لقاء مقابل حددته الفقرة (هـ )1/من املادة ()85
من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية (امللغاة) والبند ( )5من املادة ()92
من الالئحة التنفيذية من قانون اخلدمة املدنية احلايل  ،وذلك بالن�سبة للأعمال
التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف يف هذه احلالة مكاف�أة
�شهرية مقطوعة تلتزم بها اجلهة الإدارية املكلف لها املوظف  ،وذلك مبا ال يجاوز
 %50من الراتب الأ�سا�سي  ،مما يعني �أحقية املوظف املكلف ب�أعباء وظيفة �أخرى
�إىل جانب وظيفته الأ�صلية يف احل�صول على املكاف�أة املن�صو�ص عليها قانونا متى
توافرت �شروطها .
وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أن املادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه
قد حددت مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها ،
و�أن �سريان التقادم وفقا لن�ص املادة ( )45من ذات القانون يبد أ� من الوقت الذي
ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء ويقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على
الدائن املطالبة بحقه كما ينقطع ويبد أ� تقادم جديد باملطالبة املعتربة قانونا .
وملا كان الثابت من الأوراق �أن وزارة � .............أ�صدرت �ستة قرارات
بتكليف املوظف املذكور بالقيام ب�أعمال مدير ............بالإ�ضافة �إىل وظيفته
الأ�صلية  ،ولـم يطالـب املوظـف املذكــور ب�صـرف املكافـ�أة ال�شهريـة امل�ستحقـة لـه
مقابـل هذا التكليف �إال بتاريخ  ،...........وبعد انق�ضاء ما يزيد على خم�س
�سنوات من تاريخ انتهاء التكليف بالن�سبة للقرارات �أرقام ......................
وقد خلت الأوراق مما يفيد �أن ثمة موانع قد حالت بني املذكور وبني املطالبة
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بحقه قبـل م�ضـي خمـ�س �سنوات على ا�ستحقاقه � ،أو �أنـــه قام باملطالبـة به قبل
هذا التاريخ  ،ومن ثم يكون حقه يف املطالبة ب�صرف املكاف�أة امل�شار �إليها قد �سقط
بالتقادم مبرور ما يزيد على خم�س �سنوات من تاريـخ اال�ستحقاق � ،أما بالن�سبة
للقرارين رقمي  ........بتاريـخ  ........و  ........بتاريــخ  .........فـ�إن
للموظف املذكــور �أحقيــة يف �صرف املكاف�أة املقررة قانونا لعدم مرور خم�س
�سنوات من تاريخ اال�ستحقاق .
لذلك انتهى الر�أي �إىل :
� - 1سقــــوط حـــق املعرو�ضة حالتــه بالتقــادم فـي املطالبــة ب�صـرف املكاف�أة
ال�شهريــة امل�ستحقـــة لــه عـــن مــدة تكليفــه مبوجـب القـرارات �أرقـام
. .............................
� - 2أحقيــة املوظـف املذكـور يف �صـرف مكافــ�أة �شهريـة عن مـدة تكليفـه
ب�أعمال مدير دائرة  ............بالإ�ضافة �إىل عمله الأ�صلي مبوجب
القرارين رقمي  ........و  .........مبا ال يجاوز  %50من الراتب
الأ�سا�سي بح�سب تقدير ال�سلطة املخت�صة مبا لها من �سلطة تقديرية يف
هذا اخل�صو�ص دون �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة  ،ولها اال�سرت�شاد يف هذا
اخل�صو�ص باحلاالت املماثلة �سواء يف الوزارة �أو يف وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2012/1524/1/51/م ) بتاريخ 2012/8/29م
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()41
بتاريخ 2012/8/29م
موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120
 �إعارة  -مدى جواز تعديل الدرجات الوظيفية بالن�سبة للعمانيني املعارينللعمل بوظائف عليا �إىل درجات �أعلى تتنا�سب مع تلك الوظائف العليا عند
عودتهم جلهة عملهم الأ�صلية .
�أجاز امل�شرع وفقا لقانون اخلدمة املدنية �إعارة املوظف املعني بغري طريق
التعاقد �إىل �إحدى الوحدات احلكومية �أو �إىل ال�شركات التي تبلغ م�ساهمة
احلكومة فيها ن�سبة ( )%25من ر�أ�سمالها �شريطة موافقته على ذلك كتابة -
ون�ص على جواز �إعارة املوظف �إىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية
والأجنبية  ،على �أال جتاوز مدة الإعارة(� )4أربع �سنوات  -يجوز لرئي�س الوحدة
يف احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة ومن مدة الإعارة مبا ال
يجاوز (� )4أربع �سنوات �أخرى  -تعترب مدة الإعارة مدة خدمة فعلية ي�ستحق
عنها املوظف العالوات الدورية والرتقية �إىل الدرجة الأعلى  -ي�شغل املوظف
عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أي وظيفة معادلة لها  -خلت
ن�صو�ص قانون اخلدمة املدنية من تنظيم ملنح درجات �أعلى للموظف املعار
عند عودته من الإعارة تتنا�سب مع الدرجة الوظيفية التي كان ي�شغلها يف
اجلهة املعار �إليها وكيفية �إجراء تلك املعادلة � -أثر ذلك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ......... :بتاريخ  .......املوافق  ......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى جواز تعديل الدرجات الوظيفية بالن�سبة
للعمانيني املعارين للعمل بوظائف عليا �........إىل درجات �أعلى تتنا�سب مع
تلك الوظائف العليا عند عودتهم جلهة عملهم الأ�صلية .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الفا�ضل /
 ، ........الذي ي�شغل وظيفة ........بالدرجة املالية الأوىل بوزارة ..........
قد �أعري �إىل  .........وفقا للقرار الوزاري رقم  ........اعتبارا من .........
�إىل  ، .........ومت تعيينه مبن�صب ...........مبوجب قرار املجل�س الوزاري
يف دورته  .......بتاريخ  ،........وذلك ملدة ثالث �سنوات اعتبارا من ، ........
ولـم يتم تعديـل درجتـه الوظيفية �إىل درجة �أعلى لتتنا�سب مع الدرجة الوظيفيـة
اخلا�صة بـ .............
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )49من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :يجوز �إعارة املوظف املعني بغري طريق
التعاقد بعد موافقته كتابة �إىل الوحدات احلكومية �أو ال�شركات التي ت�ساهم فيها
احلكومة بن�سبة ال تقل عن ( )%25من ر�أ�سمالها  ،وكذلك �إىل احلكومات والهيئات
واملنظمات العربية والأجنبية  ،وتكون الإعارة ملدة ال جتاوز �أربع �سنوات .
ويجوز لرئي�س الوحدة يف احلاالت التي يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة
ومن احلد الأق�صى ملدة الإعارة مبا ال يجاوز �أربع �سنوات �أخرى " .
وتن�ص املادة ( )50من ذات القانون على �أنه  " :حت�سب مدة الإعارة �ضمن
مدة اخلدمة الفعلية وا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية" .
كما ن�صت املادة ( )52منه على �أنه  " :يجوز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة
املعار بطريق التعيني �أو الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإعارة عن �سنة  ،و�أال تكون
معاملة املعار ماليا وفق الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة  ،على �أن ي�شغل املوظف
عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أية وظيفة �أخرى معادلة لها �إذا مل
تكن خالية" .
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ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع �أجاز �إعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد �إىل
�إحدى الوحدات احلكومية �أو �إىل ال�شركات التي تبلغ م�ساهمة احلكومة فيها
ن�سبة ( )%25من ر�أ�سمالها �شريطة موافقته على ذلك كتابة  ،كما ن�ص على جواز
�إعارة املوظف �إىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية  ،على �أال
جتاوز مدة الإعارة (� )4أربع �سنوات  ،ويجوز لرئي�س الوحدة يف احلاالت التي
يقدرها اال�ستثناء من ن�سبة امل�ساهمة ومن مدة الإعارة مبا ال يجاوز (� )4أربع
�سنوات �أخرى  ،وتعتبـر مـدة الإعـارة مـدة خدمة فعلية ي�ستحق عنها املوظف
العالوات الدوريـة والرتقية �إىل الدرجة الأعلى  ،وي�شغل املوظف عند عودته
وظيفته الأ�صلية �إذا كانت خالية �أو �أي وظيفة معادلة لها .
وحيث خلت ن�صو�ص قانون اخلدمة املدنية من تنظيم ملنح درجات �أعلى
للموظف املعار عند عودته من الإعارة تتنا�سب مع الدرجة الوظيفية التي كان
ي�شغلها يف اجلهة املعار �إليها وكيفية �إجراء تلك املعادلة  ،ف�إنه ال يجوز قانونا
تعديل الدرجة الوظيفية للمعرو�ضة حالته عند عودته بحيث تتنا�سب مع الدرجة
الوظيفية ملن�صب . ..............................................
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز تعديل الدرجة الوظيفية للمعرو�ضة حالته
عند عودته بحيث تتنا�سب مع الدرجة الوظيفية ملن�صب، ...................
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و�ش ق /م و2012/1527/1/16/م) بتاريخ 2012/8/29م
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()42
بتاريخ 2012/9/2م
 - 1موظف  -انتهاء خدمة  -انتخابه لع�ضوية جمل�س ال�شورى  -مناط
ا�ستحقاقه معا�شا ا�ستثنائيا .
حظر امل�شرع على املوظفني العموميني املنتخبني لع�ضوية جمل�س ال�شورى
اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والوظيفة العامة � -أثر انتخاب املوظف لع�ضوية
جمل�س ال�شورى  -انتهاء خدمته من تاريخ �إعالن النتائج  -يحتفظ ع�ضو
جمل�س ال�شورى بوظيفته دومنا احل�صول على راتب  ،وذلك عند الطعن على
�صحة ع�ضويته  -احلكم ببطالن ع�ضويته يلغى قرار فوزه ويعود �إىل وظيفته
وي�ستحق راتبه من تاريخ عودته للعمل  -احلكم ب�صحة ع�ضويته  -م�ؤداه -
انتهاء خدمته من تاريخ �إعالن النتائج وي�ستحق معا�شا ا�ستثنائيا � -شريطة -
ق�ضاء فرتة ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية يف اخلدمة  -تطبيق .

 - 2قانون  -نطاقه الزمني .
امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع
واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل
به حتى تاريخ �إلغائه وال ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية
ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي  -القوانني اجلديدة حتكم
الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة
عليها فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون اجلديد بحكم �أثره املبا�شر  -تطبيق.
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 - 3القاعدة القانونية  -مفهومها ومقت�ضاها .
القاعـدة القانونيـة هـي تكليـف ب�أمـر �أو �سلـوك معيـن و�أنهـا ترتـب حقوقـا
والتزامات على املخاطبني ب�أحكامها  -مقت�ضى ذلك � -أن يكون هناك حتديد
وا�ضح للعمل بها حتى يكون املخاطبون ب�أحكامها على بينة من �أمرهم يف
احرتام ما �أتت به من �أمر �أو نهي وعلى دراية مبا رتبته من حقوق والتزامات
 تطبيق .بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقم  .... :امل�ؤرخ ......
املوافق .....ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز ا�ستثناء بع�ض �أ�صحاب
ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى الذين كانوا موظفني عموميني مبنحهم معا�شات
ا�ستثنائيـة وفقا للمادة ( )58مكررا ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/99وذلك
اعتبارا من 2011/10/16م .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه ورد �إىل وزارة
 .............طلب من �سعادة  ............م�ؤرخ  ...........ب�ش�أن منح
املوظفني العموميني املنتخبني لع�ضوية  .............واملنتهية خدمتهم من
تاريخ �إعالن النتائج يف 2011/10/16م معا�شا ا�ستثنائيا وفقا حلكم املادة ( )58مكررا
( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101املعدل
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99ومن ه�ؤالء �أ�صحاب ال�سعادة ...............
وتذكرون معاليكم �أن وزارة ...........ترى �أن املادة املذكورة ال ت�سري على
املوظفني العموميني الذين انتهت خدمتهم من تاريخ انتخابهم لع�ضوية جمل�س
ال�شورى و�إعالن النتائج يف 2011/10/16م على اعتبار �أن انتهاء اخلدمة مت قبل
2011/10/27م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99بتعديل بع�ض �أحكام
النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وحيث �إن الفرتة الزمنية الفا�صلة بني �إعالن نتائج
االنتخاب و�سريان املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99ال تتجاوز ع�شرة �أيام  ،ف�إن
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الوزارة تقرتح رفع الأمر للمقام ال�سامي ال�ستثناء املوظفني العموميني املنتخبني
لع�ضوية جمل�س ال�شورى مبنحهم املعا�ش اال�ستثنائي وفقا حلكم املادة ( )58مكررا
( )18امل�شار �إليها اعتبارا من تاريخ �إعالن النتائج يف 2011/10/16م .
و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )58مكررا ( )18من النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/99
تن�ص على �أنه  " :ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وتوليّ الوظائف
العامة  ،ف�إذا مت انتخاب �أحد املوظفني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتربت
خدمته منتهية من تاريخ �إعالن النتائج  ،ويف حال الطعن يف �صحة ع�ضويته
يظل حمتفظا بوظيفته دون �صرف راتبه �إىل حني �صدور حكم نهائي يف الطعن ،
ف�إذا �صدر احلكم ببطالن ع�ضويته و�إلغاء قرار فوزه عاد �إىل وظيفته  ،و�صرف له
راتبه من تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من
تاريخ �إعالن النتائج  ،ومينح معا�شا ا�ستثنائيا يحدده القانون �شريطة �أن تكون له
يف هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة يف املعا�ش ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية " .
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99بتعديل بع�ض �أحكام
النظام الأ�سا�سي للدولة على �أنه  " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،
ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره " .
وتن�ص املادة ( )26من نظام جمل�سي الدولة وال�شورى ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  97/86يف �ش�أن جمل�س عمان املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2007/2على �أنه " :ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وع�ضوية جمل�س
الدولة  ،كما ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والوظائف العامة .
و�إذا مت انتخاب �أحد املوظفني العموميني اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج  ،ويف حالة الطعن يف فوزه ت�ستمر ع�ضويته يف جمل�س ال�شورى
�إىل �أن يتم الف�صل يف الطعن مع احتفاظه بوظيفته دون �صرف راتبه  ،ف�إذا �صدر
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القرار ب�إلغاء فوزه عاد �إىل وظيفته  ،و�صرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل ،
�أما �إذا �صدر القرار برف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �إعالن النتائج ،
وت�ســري يف �ش�أنــه �أحكــام قانــون معا�شـات ومكافـ�آت ما بعـد اخلدمـة الـذي
يخ�ضع له " .
ومفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع حظر على املوظفني العموميني املنتخبني
لع�ضوية جمل�س ال�شورى اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والوظيفة العامة  ،فقرر
انتهاء خدمة املوظف العام املنتخب لع�ضوية املجل�س من تاريخ �إعالن النتائج ،
�إال �أن ع�ضو جمل�س ال�شورى يحتفظ بوظيفته دومنا احل�صول على راتب  ،وذلك
عند الطعن على �صحة ع�ضويته  ،ف�إذا ما حكم ببطالن ع�ضويته يلغى قرار فوزه
ويعود �إىل وظيفته وي�ستحق راتبه من تاريخ عودته للعمل � ،أما �إذا �صدر احلكم
ب�صحة ع�ضويته عندها تنتهي خدمته من تاريخ �إعالن النتائج  ،وي�ستحق معا�شا
ا�ستثنائيا �إذا ما ق�ضى فرتة ال تقل عن ع�شر �سنوات ميالدية يف اخلدمة .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم
الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل
به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية
ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي  ،كما �أن القوانني اجلديدة حتكم
الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها  ،ولو كانت نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة
عليها فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون اجلديد بحكم �أثره املبا�شر .
وملا كانت املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99بتعديل بع�ض
�أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة تن�ص على �أنه  " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره " ف�إن م�ؤدى ذلك حتديد
املجال الزمني للقواعد والأحكام التي ت�ضمنها � ،إذ من املقرر �أن القاعدة القانونية
هي تكليف ب�أمر �أو �سلوك معني و�أنها ترتب حقوقا والتزامات على املخاطبني
ب�أحكامها  ،وهو ما يقت�ضي �أن يكون هناك حتديد وا�ضح للعمل بها حتى يكون
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املخاطبون ب�أحكامها على بينة من �أمرهم يف احرتام ما �أتت به من �أمر �أو نهي
وعلى دراية مبا رتبته من حقوق والتزامات  ،وحيث �إن هذا املر�سوم قد ن�شر يف
امللحق اخلا�ص بعدد اجلريدة الر�سمية رقم( )948ال�صادر بتاريخ 2011/10/26م ف�إنه
يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره �أي يف 2011/10/27م .
و�إذ ا�ستبـان ذلك  ،وكـان الثابـت �أن نتائـج ع�ضويـة جملـ�س ال�شـورى �أعلنت
بتاريـخ 2011/10/16م  ،ف�إن املوظفيـن العموميني املنتخبيـن لع�ضويـة جملـ�س
ال�شورى ي�سري ب�ش�أنهم املعا�ش امل�ستحق طبقا لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت
ما بعد اخلدمة الذي يخ�ضع له املوظف ا�ستنادا �إىل حكم املادة ( )26من نظام
جمل�سي الدولة وال�شورى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/86يف �ش�أن جمل�س
عمان � ،أما بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99بتعديل بع�ض �أحكام
النظام الأ�سا�سي للدولة  ،ف�إنه ي�سري ب�أثر فوري ومبا�شر على املوظفني العموميني
املنتخبني لع�ضوية جمل�س ال�شورى اعتبارا من تاريخ 2011/10/27م  ،و�إذ ت�ضمن
هذا املر�سوم تنظيما جديدا للمعا�ش امل�ستحق وق�ضى يف مادته الثانية ب�إلغاء كل
ما يخالف �أحكامه ف�إن �أ�صحاب ال�سعادة املعرو�ضة حالتهم ي�ستحقون معا�شا
ا�ستثنائيا اعتبارا من 2011/10/27م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/99
امل�شار �إليه  ،وال ي�سري ذلك على املدة من 2011/10/16م حتى 2011/10/27م
باعتبارها داخلة يف النطاق الزمني للمر�سوم ال�سلطاين رقم . 97/86
لذلك انتهى الر�أي �إىل ا�ستحقاق �أ�صحاب ال�سعادة املعرو�ضة حاالتهم للمعا�ش
اال�ستثنائي �إذا مل تقل مدة خدمتهم عن ع�شر �سنوات ميالدية يف اخلدمة اعتبارا
من 2011/10/27م تاريخ العمل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99امل�شار �إليه ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1542/1/22/م) بتاريخ 2012/9/2م
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()43
بتاريخ 2012/9/12م
 - 1موظف  -انتهاء خدمة  -موظفي جهاز الرقابة املالية للدولة  -مدى جواز
اجلمع بني منحة نهاية اخلدمة ومنحة التقاعد .
نظمت الئحة تنظيم �ش�ؤون �أع�ضاء وموظفي جهاز الرقابة املالية للدولة
ومعاملتهم املالية �سائر ال�ش�ؤون الوظيفية اخلا�صة مبوظفي اجلهاز � -أحالت
الالئحة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فيها �إىل قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية  -خلو ن�صو�ص الالئحة من حكم خا�ص مبنحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة
ملوظفي اجلهاز مبنا�سبة انتهاء خدمتهم � -أثره  -يكون املذكورون من املخاطبني
بحكم املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية  -كفل قانون معا�شات ومكاف�آت
مـا بعـد اخلدمـة ملوظفي ديـوان البـالط ال�سلطانـي العمانييـن حتديـد احلقوق
التقاعدية املقررة للمخاطبني ب�أحكامه  ،ومنها منحة التقاعد التي ن�صت
عليها املادة ( )36منه  -تطبيق .

2ـ امل�ستحقات الوظيفية وامل�ستحقات التقاعدية  -الفرق بينهما .
ثمة فارق بني امل�ستحقات الوظيفية وامل�ستحقات التقاعدية طبيعة و�سببا -
فمن حيث الطبيعة  -تعد منحة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )151من قانون اخلدمة املدنية م�ستحقا وظيفيا يف حني تعد منحة التقاعد
املن�صو�ص عليها باملادة ( )36من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني م�ستحقا تقاعديا  -ومن حيث
ال�سبب  -تعد الأوىل تقديرا ت�شريعيا يف حني تعد الثانية ت�أمينا معي�شيا -
اجلهة امللتزمة ب�صرف كل منهما  -جهة العمل هي امللتزمة ب�صرف الأوىل ،
ويلتزم �صندوق التقاعد ب�سداد الثانية .
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بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ...... :امل�ؤرخ  ......املوافق .........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية املتقاعد  ......يف اجلمع بني منحة
نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120ومنحة التقاعد املن�صو�ص عليها يف املادة ()36
من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 96/86
وتخل�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت �إنهاء خدمة املوظف /
......................لبلوغه �سن التقاعد اعتبارا من � ...........إبان تطبيق
�أحكام الئحة �ش�ؤون �أع�ضاء وموظفي جهاز الرقابة املالية للدولة ومعاملتهم املالية
ال�صادرة بالقرار رقم  ، 2002/25و�أن املعرو�ضة حالته تقدم بطلب ل�صرف منحة
نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2004/120و�إزاء خلو الالئحة امل�شار �إليها من ن�ص ينظم
ا�ستحقاق �أع�ضاء وموظفي اجلهاز ملنحة نهاية اخلدمة  ،ولكون الالئحة تن�ص يف
املادة ( )5منها على �أن ت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة
�أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،ف�إنه وبالرجوع �إىل �أحكام املادة
( )151من قانون اخلدمة املدنية ف�إن املوظف املعني بغري طريق التعاقد ي�ستحق عند
انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته  ،منوهني
�إىل �أنه ي�سري على �أع�ضاء وموظفي اجلهاز �أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما
بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/86والذي يق�ضي باملادة ( )36منه على ا�ستحقاق اخلا�ضعني لأحكامه منحة
التقاعد  .وعليه تطلبون معاليكم الر�أي حول مدى �أحقية املعرو�ضة حالته يف
اجلمع بني منحة نهاية اخلدمة ومنحة التقاعد على نحو ما تقدم .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )36من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/86تن�ص على �أنه " :ي�ستحق �صاحب املعا�ش منحة التقاعد على �أ�سا�س
الراتب ال�شهري الأخري بواقع ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته
املعا�شية" .
وتن�ص املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2004/120على �أنه " :ي�ستحق املوظف املعني بغري طريق التعاقد عند انتهاء
خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات خدمته بحد �أق�صى
. " .......
وتن�ص املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/111ب�إ�صدار قانون
الرقابة املالية والإدارية للدولة على �أنه " :ت�سري على �أع�ضاء وموظفي اجلهاز
�أحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين
العمانيني امل�شار �إليه" .
وتن�ص املادة ( )5من الئحة تنظيم �ش�ؤون �أع�ضاء وموظفي جهاز الرقابة
املالية للدولة ومعاملتهم املالية ال�صادرة بالقرار رقم  2002/25على �أن "ت�سري
فيما مل يرد به ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية امل�شار �إليهما" .
وي�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أن الئحة تنظيم �ش�ؤون �أع�ضاء وموظفي جهاز
الرقابة املالية للدولة ومعاملتهم املالية امل�شار �إليها نظمت �سائر ال�ش�ؤون الوظيفية
اخلا�صـة مبوظفـي اجلهـاز  ،و�أحالـت فيمـا لـم يـرد ب�ش�أنـه ن�ص خـا�ص �إلـى قانـون
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ا�ستنادا �إىل حكم املادة ( )5من الالئحة  ،و�إعماال
حلكم هذا الن�ص و�إزاء خلو ن�صو�ص الالئحة من حكم خا�ص مبنحة نهاية اخلدمة
- 302 -

امل�ستحقة ملوظفي اجلهاز مبنا�سبة انتهاء خدمتهم يكون املذكورون من املخاطبني
بحكم املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية  ،كما �أنهم يخ�ضعون لأحكام قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني ،
والذي كفل حتديد احلقوق التقاعدية املقررة للمخاطبني ب�أحكامه  ،ومنها منحة
التقاعد التي ن�صت عليها املادة ( )36منه .
وحيث �إن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية قد ا�ستقر على �أن ثمة فارقا بني
امل�ستحقات الوظيفية وامل�ستحقات التقاعدية طبيعة و�سببا  ،فمن حيث الطبيعة
تعد منحة نهاية اخلدمة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )151من قانون اخلدمة املدنية
م�ستحقا وظيفيا يف حني تعد منحة التقاعد املن�صو�ص عليها باملادة ( )36من
قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني
م�ستحقا تقاعديا  ،ومن حيث ال�سبب تعد الأوىل تقديرا ت�شريعيا يف حني تعد
الثانية ت�أمينا معي�شيا  ،ف�ضال عن اختالف اجلهة امللتزمة ب�صرف كل منهما ففي
حني �أن جهة العمل هي امللتزمة ب�صرف الأوىل  ،ف�إن �صندوق تقاعد موظفي
الديوان هو امللتزم ب�سداد الثانية  ،لذلك فلي�س ثمة ما يحول دون اجلمع بينهما
حـال توافـر منـاط ا�ستحقـاق كل منهمـا ( .فتـوى وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة رقـم
(و �ش ق /م و2010/1037/1/20/م) بتاريخ 2010/6/7م) .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أحقية املعرو�ضة حالته يف �صرف منحة نهاية اخلدمة ،
بالإ�ضافــة �إىل منحـة التقاعد املقررتني مبوجب قانوين اخلدمة املدنية ومعا�شات
ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني طاملا توافر
مناط ا�ستحقاق كل منهما  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/1613/7/22/م) بتاريخ 2012/9/12م
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()44
بتاريخ 2012/9/23م
اخت�صا�ص � -إ�صدار الت�صاريح والنظم البيئية  -مدى تداخل وازدواجية
اخت�صا�صات هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم واخت�صا�صات وزارة
البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
االخت�صا�ص ب�إ�صدار الت�صاريح البيئية واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية
البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث و�إعداد
نظم الرقابة ال�صحية والبيئية  -ت�ضمن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/114حكما يق�ضي بتخويل وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية هذا االخت�صا�ص يف كافة �أنحاء ال�سلطنة  -ناط املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ذات االخت�صا�ص للهيئة يف حدود املنطقة املذكورة وفقا
للموقع واحلدود املبينة بالر�سم التخطيطي املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011/ 119امل�شار �إليه  -عالقة النوعني من الن�صو�ص ببع�ضهما هي عالقة
خا�ص بعام  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .............. :بتاريخ .............
املوافق ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول تداخل وازدواجية
اخت�صا�صات هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املن�صو�ص عليها يف
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها واخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية املن�صو�ص عليها يف
املر�سومني ال�سلطانيني رقمي  2001/114ب�إ�صدار قانون حماية البيئة ومكافحة
التلوث و 2001/115ب�إ�صدار قانون حماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث  ،وذلك
فيما يتعلق ب�إ�صدار الت�صاريح والنظم البيئية .
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و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع نفيد بالآتي :
تن�ص املادة ( )9من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2001/114على �أنه  " :ال يجوز البدء يف �إقامة �أي م�صدر �أو منطقة
عمل قبل احل�صول على ت�صريح بيئي ي�ؤكد �سالمته من الناحية البيئية  ،وذلك بناء
على طلب يتقدم به املالك �إىل الوزارة  ،وي�صدر الوزير قرارا بتحديد �إجراءات
و�شروط وقواعد احل�صول على الت�صريح البيئي ومدته وجتديده" .
وتنـ�ص املـادة ( )4من املر�سوم ال�سلطانـي رقم  2001/ 114امل�شار �إليه على �أنه :
" ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره " .
وتنـ�ص املـادة الأولـى مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2011/ 119ب�إن�شـاء هيئـة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها على �أنه  " :تن�ش�أ هيئة ت�سمى
" هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم " تتبع جمل�س الوزراء" .
كما تن�ص املادة الرابعة من ذات املر�سوم على �أنه " :يكون موقع وحدود
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بوالية الدقم وفقا للمخطط املرفق " .
وتن�ص املادة الرابعة ع�شرة منه على �أن " :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم
والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما " .
وتن�ص املادة اخلام�سة ع�شرة منه على �أن  " :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره " .
وتن�ص املادة ( )2من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119على �أنه  " :تهدف الهيئة �إىل الإ�شراف على
تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم و�إدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها مبراعاة
نظام املنطقة للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة" .
وتن�ص املادة ( )3من ذات النظام على �أن  " :يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق
�أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
� - 11 .... - 1إ�صدار الت�صاريح البيئية  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية
البيئة ومكافحة التلوث  ،وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث  ،وذلك
وفقا للقوانني املعمول بها .
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� - 12إعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية . " ...
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع قد منح وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية مبوجب
قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114
اخت�صا�صا عاما مبنح الت�صاريح البيئية وحتديد �إجراءات و�شروط وقواعد
احل�صول عليها ومدتها وجتديدها  ،وذلك قبل البدء يف �إقامة �أي م�صدر �أو
منطقة عمل  ،كما �أن�ش أ� مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/ 119هيئة لإدارة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املحددة املوقع واملعامل واحلدود وفقا للمخطط
املرفق بهذا املر�سوم  ،ت�سمى هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وناط بتلك
الهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها االخت�صا�ص ب�إ�صدار الت�صاريح البيئية واتخاذ
الإجراءات الالزمة حلماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب
من التلوث و�إعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية باملنطقة  ،وذلك وفقا للقوانني
املعمول بها يف هذا ال�ش�أن .
وحيث �إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كان املر�سومان ال�سلطانيان امل�شار �إليهما
قد تواردا بالتنظيم على ذات املو�ضوع  ،وهو �إ�صدار الت�صاريح البيئية واتخاذ
الإجراءات الالزمة حلماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب
من التلوث و�إعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية  ،وكان �أحدهما الحقا يف
�صدوره على الآخر �إذ �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/114يف 28من �شعبان
�سنة 1422هـ املوافق  14من نوفمرب �سنة  2001م  ،ون�شر يف اجلريدة الر�سمية
يف العدد ( )707بتاريخ  ، 2001/11/17وعمل به من تاريخ ن�شره  ،يف حني �صدر
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه يف  28من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املوافق  26من �أكتوبر �سنة 2011م  ،وعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره حيث
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية يف العدد ( )949بتاريخ  ، 2011/10/29وقد ت�ضمن
الأول حكما يق�ضي بتخويل وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية هذه االخت�صا�صات
يف كافة �أنحاء ال�سلطنة يف حني ناط الثاين ذات االخت�صا�صات بهيئة املنطقة
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االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يف حدود املنطقة املذكورة وفقا للموقع واحلدود املبينة
بالر�سم التخطيطي املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/ 119امل�شار �إليه  ،فمن
ثم تكون عالقة النوعني من الن�صو�ص ببع�ضهما هي عالقة خا�ص بعام  ،فيعمل
بالن�ص الوارد يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119يف نطاق املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم املو�ضحة احلدود واملعامل وفقا للمخطط املرفق يف املر�سوم امل�شار
�إليه باعتباره ن�صا خا�صا مع بقاء اخت�صا�ص وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية يف
ذات ال�ش�أن قائما يف كافة �أنحاء ال�سلطنة عدا تلك املنطقة .
ومن نافلة القول يف هذا ال�ش�أن �أنه ملا كانت ن�صو�ص نظام هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119قد �أف�صحت
يف �إعالن جهري عن �أن الهيئة متار�س اخت�صا�صها ب�إ�صدار الت�صاريح البيئية و�إعداد
نظم الرقابة البيئية وفقا للقوانني املعمول بها يف ال�سلطنة يف نطاق املنطقة  ،وهي
ذات القوانني النافذة واملطبقة من قبل وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ف�إنه لي�س
ثمة ما يحول قانونا دون التن�سيق بني وزارتكم املوقرة وهيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم يف ممار�ستهما الخت�صا�صاتهما ب�إ�صدار الت�صاريح البيئية وغريها
من االخت�صا�صات امل�شار �إليها .
لـذا انتهـى الـر�أي �إلـى عـدم وجـود تداخـل بني اخت�صا�صـات هيئـة املنطقـة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم واخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ب�إ�صدار
الت�صاريح والنظم البيئية باعتبار �أن الن�صو�ص التي ناطت بالهيئة املذكورة هذا
االخت�صا�ص تعد ن�صو�صا خا�صة  ،ومن ثم تقدم يف التطبيق على الن�صو�ص العامة
التي ناطت بوزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية ذات االخت�صا�ص  ،وذلك على النحو
املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1681/16/45/م) بتاريخ 2012/9/23م
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()45
بتاريخ 2012/9/24م
موظف  -احلماية املقررة للراتب وامل�ستحقات الوظيفية .
منح امل�شرع مبقت�ضى �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/115حماية خا�صة على
رواتب وبدالت وا�ستحقاقات املوظفني  -نطاق احلماية  -الراتب وامل�ستحقات
قبل �صرفها للموظف  -يجوز للجهة الإدارية ا�ستيفاء م�ستحقاتها عن طريق
احلجز على راتب املوظف �أو بدالته �أو ا�ستحقاقاته � ،شريطة �أن يكون احلجز
يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق  -وفاء لدين نفقة م�ستحقة على
املوظف �أو لدين ثابت للحكومة  ،و�أن تكون تلك املبالغ يف حوزة اجلهة التي
يتبعها املوظف قبل �أن يقب�ضها املوظف �أو حتول �إليه بناء على طلبه �إىل
ح�سابه يف �أحد البنوك  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتاب الهيئة ........رقم .........:
بتاريخ  .........املوافق ........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
جواز تق�سيط املبلغ امل�ستحق على الفا�ضل .................... /والذي �صرف
له دون وجه حق .
وتخلـ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيـن من الأوراق  -فـي �أن املعرو�ضـة
حالته يعمل بوظيفة  .......بالهيئة العامة  ، ........و�أنه كان مرافقا لوالدته
للعالج خارج ال�سلطنة خالل الفرتة من  .......وحتى  .........حيث بلغت
املدة ( )......يوما ح�سب �إفادات مرافقة مري�ض  ،وبعد قيام الهيئة العامة
 ...........ب�إعمال ن�ص املادة ( )84من قانون اخلدمة املدنية واحت�ساب �إجازة
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مرافقة مري�ض مقدارها ( )....يوما  ،واخل�صم من ر�صيد �إجازته االعتيادية
بواقع ( )....يوما تبقى للمذكور ( )...يوما �إجازة بدون راتب �صرف عنها مبلغ
مقداره ( )...................دون وجه حق .
وتذكرون �أن املعرو�ضة حالته تقدم بطلب يلتم�س فيه تق�سيط املبلغ امل�ستحق
عليــه ليتمكــن مــن �ســداد امل�ستحقـات البنكيـة  ،ومقدارهـا ()............
رياال عمانيا �شهريا .
ويف �ضوء ما تقدم ف�إن معاليكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/115بتحديد
حاالت التنازل واحلجز على ا�ستحقاقات املوظفني تن�ص على �أنه  " :ال يجوز
التنازل �أو احلجز على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات موظفي اجلهاز الإداري للدولة
وغريهم ممن تنظم �ش�ؤونهم الوظيفية قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية �أو قواعد خا�صة ،
�إال للوفـاء بنفقـة �شرعيـة �أو بديـن ثابت للحكومة  ،وذلك يف حدود ربع الراتب
�أو البدل �أو اال�ستحقاق وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة " .
وتنــ�ص املـادة ( )84من قانـون اخلدمة املدنيـة ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطانـي
رقم  2004/120على �أنه :
"يجوز منح املوظف �إجازة خا�صة براتب كامل ملدة خم�سة ع�شر يوما
ملرافقة مري�ض للعالج خارج ال�سلطنة  ،كما يجوز منحها ملرافقة مري�ض للعالج
داخل ال�سلطنة �إذا قررت اجلهة الطبية املخت�صة �ضرورة ذلك  ،ف�إذا جاوز العالج
املدة املذكورة كان لرئي�س الوحدة مد الإجازة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما �أخرى .
و�إذا زادت املدة على ذلك  ،ح�سبت املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان
للموظف ر�صيد منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب " .
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وحيث �إن مفاد ما تقدم وفقا ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية
�أن امل�شرع قد �أ�سبغ حماية خا�صة على رواتب وبدالت وا�ستحقاقات املوظفني
باعتبار �أنها متثل الدخل الرئي�سي لهم وحمور حياتهم االقت�صادية  ،وتتمثل هذه
احلماية فى �صورتني :
الأولـى  :هـي عــدم جــواز احلجـز �أو التنـازل عـن تلك الرواتـب والبـدالت
واال�ستحقاقات �إال فى حالتني فقط هما �أن يكون احلجز �أو التنازل وفاء لدين نفقة
م�ستحقة على املوظف � ،أو لدين ثابت للحكومة .
الثانية � :أن يكون احلجز �أو التنازل فـي احلالتني امل�شار �إليهما �أو �إحداهما يف
حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق .
وينبني على ذلك ما ي�أتي :
� - 1أنه ال يجوز احلجز �أو التنازل عن الراتب �إال يف حالة الوفاء بدين النفقة
�أو الوفاء بدين احلكومة الثابت  ،ومن ثم فال يجوز احلجز �أو التنازل وفاء
لأية ديون �أخرى يكون املوظف مدينا بها  ،ولدائنيه اتخاذ الإجراءات
القانونية للح�صول على ديونهم بالتنفيذ على ما قد يكون له من �أموال
خا�صة .
� - 2أنه فى حالة احلجز �أو التنازل للوفاء بالنفقة ال�شرعية �أو لدين احلكومة
الثابت  ،ف�إن ذلك يكون يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق ،
وهذا احلد الأق�صى ملا يجوز احلجز عليه �أو التنازل عنه يجب مراعاته
�سواء وقع حجز واحد �أو تعددت احلجوز �أو التنازالت ( ففي جميع
احلاالت ال ت�صح تلك احلجوز �أو التنازالت �إال يف حدود الربع ) .
 - 3يف حالة �إذا ما وقع حجز �أو تنازل لدين النفقة  ،وحجز �أو تنازل �آخر
لدين م�ستحق للحكومة  ،كانت الأولوية لدين النفقة بحيث ال ينفذ
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احلجز �أو التنازل لدين احلكومة �إال على ما تبقى من ربع الراتب �أو البدل
�أو اال�ستحقاق  ،ف�إذا ا�ستغرق دين النفقة هذه الن�سبة كان للحكومة
�أن تتخذ الإجراءات القانونية للح�صول على م�ستحقاتها قبل املوظف
بالتنفيذ على ما قد يكون لديه من �أموال خا�صة .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلماية التي ي�سبغها القانون على راتب املوظف
وم�ستحقاته �إمنا تكون على كامل الراتب وامل�ستحقات قبل �صرفها للموظف ،
مبعنى �أن يكون احلجز �أو التنازل قد وقع على تلك املبالغ وهي يف حوزة اجلهة
التي يتبعها املوظف وحتت يدها وقبل �أن يقب�ضها املوظف  ،ف�إذا �صرفت �إليه
انح�سرت احلماية عنها ومل يعد له �صفة الراتب  ،بل ت�صبح  -مبجرد �صرفها -
من �أمـوال املوظـف التي ال تتناولهـا احلمايـة  ،ومن ثم يكون له التنازل عنها ،
ولدائنيه احلجز عليه مهما كانت �أ�سباب ديونهم  ،و�أيا كان الدائن وقيمة دينه .
وملا كان �صرف راتب املوظف وم�ستحقاته �إليه يكون فعليا ب�أن ت�سلم �إىل
املوظف ويقب�ضها بنف�سه � ،أو �أن يكون ال�صرف حكما بتحويل هذا الراتب وتلك
امل�ستحقات  -بناء على طلبه � -إىل ح�سابه يف �أحد البنوك  -ففي احلالتني ال يكون
لتلك املبالغ �صفة الراتب وامل�ستحقات مما ي�ستتبع رفع احلماية القانونية عنها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة
حالته رافق والدته للعالج خارج ال�سلطنة خالل الفرتة من  ......وحتى ........
وبواقع ( ).....يوما ح�سب �إفادات مرافقة مري�ض املقدمة منه وبعد قيام الهيئة
العامة  ................ب�إعمال ن�ص املادة ( )84من قانون اخلدمة املدنية
واحت�ساب �إجازة مرافقة مري�ض مقدارها ( )......يوما واخل�صم من ر�صيد
�إجازته االعتيادية بواقع ( ).....يوما تبقى للمذكور ( ).....يوما يتم احت�سابها
�إجازة بدون راتب ب�صريح ن�ص املادة ( )84من قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه ،
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غري �أن اجلهة الإدارية  -وعلى �سبيل اخلط أ�  -ا�ستمرت يف �صرف راتب املوظف
املذكور خالل هذه الفرتة  ،وبناء عليه ف�إن ما �صرف له عن هذه الفرتة يكون قد
�صرف بدون وجه حق  ،ويتعني عليه رده �إىل اجلهة الإدارية بح�سبانه دينا ثابتا
م�ستحقا لها يف ذمته .
وملا كان من امل�ستقر عليه �أنه يحق للجهة الإدارية ا�ستيفاء م�ستحقاتها عن
طريق احلجز على راتب املوظف �أو بدالته �أو ا�ستحقاقاته � ،شريطة �أن يكون
احلجز يف حدود ربع الراتب �أو البدل �أو اال�ستحقاق  ،وحيث �إن قيمة الدين
امل�ستحق للهيئة يف ذمة املعرو�ضة حالته ( )......رياال عمانيا تزيد على ربع
راتبه ال�شهري  ،ومن ثم ف�إنه ال منا�ص من التقرير بتق�سيط املبلغ امل�ستحق على
الفا�ضل  ............ /مبا ال يزيد على ربع راتبه  ،ودون املحاجة يف ذلك بوجود
حجز على راتب املعرو�ضة حالته مبا يجاوز ربع راتبه ل�صالح بنك � ...........إذ
�إن الثابت من الأوراق �أن راتبه يتم حتويله �شهريا �إىل ح�ساب التوفري اخلا�ص به
رقم ...........لدى بنك  .........فرع  ، .......وهو على هذا النحو يكون
قد �صرف له حكما وفقد �صفته كراتب  ،ومن ثم تنح�سر عنه احلماية التي قررها
امل�شرع على نحو ما �سلف بيانه .
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تق�سيط املبلغ امل�ستحق على الفا�ضل .......... /
واملقدر مببلغ وقدره (  )......رياال عمانيا وذلك مبا ال يزيد على ربع راتبه  ،وذلك
على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1694/1/15/م) بتاريخ 2012/9/24م
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()46
بتاريخ 2012/10/10م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن
العقد �شريعة املتعاقدين � -أثر ذلك  -ال يجوز نق�ض العقد �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب
تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ
االلتزامات التعاقدية � -أثره  -وجوب االلتزام مبا ن�ص عليه العقد من تعهدات
و�ضمانات  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم ................:
بتاريخ  ..........املوافق  .........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي فيما �إذا كانت
احلكومة ملزمة بتحويل اخلطوط الكهربائية القائمة من موقع ...............
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .......
وقعت اتفاقية تطوير مع  ............بتاريخ  .............لإقامة م�شروع
...........على قطعة الأر�ض ال�سياحية رقم (  ) .........باملربع .........
الكائنة بوالية . ..........
وتذكرون �أن ال�شركة املطورة �أفادت وزارة ...........بوجود تداخل
بني خطوط الكهرباء وحدود قطعة الأر�ض املخ�ص�صة للم�شروع  ،حيث قامت
ال�شركة بالتن�سيق مع �شركة ...........لنقل تلك اخلطوط من املوقع و�إفادة
وزارة  .........ب�أن �إجمايل تكلفة نقلها يبلغ ( )......ريال عماين .
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وبعد خماطبة وزارة  ................لتوفري املخ�ص�صات املالية لنقل
تلك اخلطوط جاء الرد مبوجب كتابها رقم  ........بتاريخ .........املوافق
 ..........على �أنه قد يكون من املنا�سب اال�ستئنا�س بر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية
فيما �إذا كانت احلكومة ممثلة يف وزارة  .......ملزمة بنقل تلك اخلطوط  ،وذلك
ا�ستنادا �إىل الن�صو�ص ذات ال�صلة من اتفاقية التطوير امل�شار �إليها .
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي :
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد أ� ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن الفقرة الرابعة من اجلدول رقم ( )22من اتفاقية التطوير املربمة
مع �شركة  ...............واملتعلق بتعهدات و�ضمانات احلكومة اخلا�صة بقطعة
الأر�ض حمل التطوير تن�ص على �أنه " :لي�س ثمة �أي مطالبات �أو نزاعات �أو �أوامر
�أو �إ�شعارات معلقة قد ت�ؤثر على قطعة الأر�ض  ،كما �أنه لي�س هناك �أي ظرف
يخول �أي طرف ثالث من ممار�سة �أي حق �أو �سلطة دخول قطعة الأر�ض �أو �أخذ
حيازتها (�أو �أي جزء منها) � ،أو ي�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو يقيد ا�ستمرارية
احليازة عليها �أو التمتع بها �أو ا�ستخدامها" .
وتن�ص الفقرة الثالثة من املادة ( )14من اتفاقية التطوير ب�أن "احلكومة
تقر وتعرتف ب�أن ال�شركة املطورة قد �أبرمت اتفاقية التطوير هذه باعتمادها
على التعهدات وال�ضمانات املقدمة من قبل احلكومة واخلا�صة بقطعة الأر�ض ...
واملدرجة يف اجلدول رقم (. " ... )22
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كما تن�ص الفقرة الرابعة من ذات املادة ب�أنه " :على احلكومة الدفاع عن
وتعوي�ض �شركة امل�شروع عن �أي خ�سارة �أو تكاليف �أو غرامة � ...أو فوائد �أو
عقوبة تكبدتها �أو مت فر�ضها عليها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�سبب فجوة
يف التعهدات وال�ضمانات املقدمة من قبل احلكومة والواردة يف اتفاقية التطوير
هذه مبا يف ذلك التعهدات وال�ضمانات الواردة يف اجلدول رقم (. " ... )22
ف�إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن التعهدات وال�ضمانات املقدمة من قبل احلكومة
يف اتفاقية التطوير امل�شار �إليها ت�شمل �ضمان بعدم وجود �أي موانع �أو عوائق
مهما كان من�ش�ؤها �أو طبيعتها يحول دون حق ال�شركة املطورة يف حيازة قطعة
الأر�ض اخلا�صة بامل�شروع وا�ستخدامها بغر�ض تطويرها على النحو املتفق عليه يف
االتفاقية  .ويف حال �إخالل احلكومة ب�أي من التعهدات �أو ال�ضمانات املقدمة ف�إنه
يجب عليها تعوي�ض ال�شركة املطورة عن كل ما قد يرتتب عن ذلك من تكاليف
يتم تكبدها بهدف تبديل حالة قطعة �أر�ض امل�شروع عما كانت عليه لتكون على
احلالة التي كان من املفرو�ض ح�سب االتفاق �أن تكون عليها .
وحيـث �إن الثابـت مـن الأوراق  ،وح�سبمـا �أفـادت بـه اجلهـة طالبـة الـر�أي
�أن ال�شركة املطورة فوجئت بعد بدء العمل مبوجب اتفاقية التطوير بوجود
تداخـل بني خطـوط الكهربـاء القائمـة علـى �أر�ض امل�شـروع والعائـدة ملكيتهـا
ل�شركة ....................وقطعة الأر�ض حمل التطوير  ،و�أن تلك العوائق
عبارة عن خطوط هوائية من �ش�أنها الت�أثري على عملية التطوير حيث �إنها حتتاج
�إىل �صيانة دورية  ،وما ت�ستلزمه تلك ال�صيانة من �ضرورة الدخول �إىل �أر�ض
امل�شروع و�إجراء الإ�صالحات الالزمة  ،وقد قامت ال�شركة املطورة بالتن�سيق مع
�شركة  ..................لنقل خطوط الكهرباء املتداخلة �إىل خارج قطعة
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الأر�ض اخلا�صــة بامل�شــروع  ،والتـــي تـــم تقدير تكلفتهـــا الإجماليـــة مببلـــغ
( )..........ريال عماين .
وحيث �إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كانت �إرادة طريف العقد ممثلة يف الفقرة
الرابعة من املادة ( )14من اتفاقية التطوير امل�شار �إليها قد اجتهت �صراحة �إىل
التزام احلكومة بتعوي�ض ال�شركة املطورة للم�شروع عن �أي تكاليف تنتج ب�سبب
�إخالل احلكومة ب�أي من التعهدات وال�ضمانات املقدمة من قبلها  ،ومن ثم يكون
قائما على �سند �صحيح من العقد  ،وتلتزم احلكومة بتحمل تكاليف
طلب ال�شركة ً
حتويل خطوط الكهرباء املتداخلة مع قطعة الأر�ض مو�ضوع الفتوى .
لذلك انتهى الر�أي �إىل التزام احلكومة ممثلة يف وزارة  ............بتحويل
اخلطوط الكهربائية القائمة يف موقع  ..........على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و�ش ق/م و2012/1793/1/55/م) بتاريخ 2012/10/10م
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()47
بتاريخ 2012/10/16م
تفوي�ض  -قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2010/17تفوي�ض الوزير يف بع�ض اخت�صا�صاته  -الفئات
التي يجوز التفوي�ض �إليها .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/17للوزير التفوي�ض يف االخت�صا�ص والتفوي�ض
يف التوقيع  -ق�صر قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات الفئات التي
يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني ووكالء الوزارات ومديري العموم
ومن يف حكمهم  -م�ؤدى ذلك  -التزام اجلهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا
القانون بالتقيد ب�أحكامه و�ضوابطه عند �إ�صدار قرارات التفوي�ض � -أ�سا�س
ذلك � -أن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض �إليهم وردوا على �سبيل احل�صر  ،وال
يجوز التو�سع يف هذه الفئات  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ........:بتاريخ  ..........املوافق ...........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين ب�ش�أن مدى جواز تفوي�ضكم ملديري الدوائر
باملحافظات للقيام ببع�ض الأعمال الإدارية واملالية .
وتذكرون معاليكم يف طلبكم ب�أن وزارة  .....................قد �سبق لها
�أن ا�ست�صدرت القرار الوزاري رقم  ...........بالتفوي�ض يف بع�ض االخت�صا�صات
�إىل عدد من مديري الدوائر  ،ومنها دائرة  ..........مبحافظة ............
التي لها ميزانية م�ستقلة  ،وتبدون معاليكم ب�أن وزارة ...........ترغب يف
تفوي�ض مديري الدوائر التي لها ميزانيات م�ستقلة  ،والتي تبعد عن ديوان عام
الوزارة  ،وي�أتي ذلك من قبيل تب�سيط الإجراءات .
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و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف هذا ال�ش�أن نفيد :
ب�أن قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2010/17ين�ص يف عجز "املادة الثانية من مر�سوم �إ�صداره على �أنه .... " :
 ،كما يلغى كل ما يخالف القانون املرافق �أو يتعار�ض مع �أحكامه " .
كما تن�ص املادة ( )1من ذات القانون على �أنه " :ت�سري �أحكام هذا القانون
على الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �إال ما ا�ستثني منها بن�ص خا�ص" .
وتن�ص املادة ( )2من ذات القانون على �أنه " :ال يجوز التفوي�ض �إال وفقا
لأحكام هذا القانون" .
وتن�ص املادة ( )3من ذات القانون على �أنه " :للوزراء ومن يف حكمهم
ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بع�ض االخت�صا�صات
املخولة لهم مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية �إىل الأمناء العامني ووكالء
الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم .
وال يجوز التفوي�ض يف االخت�صا�صات ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو الت�شريعية
�أو التي تن�ص القوانني على �أنها من �سلطات الأ�صيل وحده" .
وتن�ص املادة ( )4من ذات القانون على �أنه  " :للوزراء ومن يف حكمهم
ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بالتوقيع الأمناء العامني
ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم .
وال يجــوز التفويـــ�ض بالتوقيــع على القـــرارات ذات الطبيعـــة ال�سيا�سيــة
�أو الت�شريعية" .
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ومفاد ما �سبق من ن�صو�ص �أن امل�شرع مبوجب �أحكام قانون التفوي�ض
واحللول يف االخت�صا�صات و�ضع تنظيما عاما لقرارات التفوي�ض التي ي�صدرها
الوزراء ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق االخت�صا�صات املخولة له
مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،كما حدد هذا القانون ال�ضوابط التي حتكم
ال�سلطة املمنوحة لكل من �شاغلي الوظائف امل�شار �إليها يف التفوي�ض  ،بنوعية
التفوي�ض يف االخت�صا�ص والتفوي�ض يف التوقيع  ،ومن ثم فعلى اجلهات التي
ت�سري عليها �أحكام هذا القانون التقيد عند �إ�صدار القرارات املت�صلة بالتفوي�ض
بال�ضوابط والأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،وب�صرف النظر عن
القانون الذي يتم التفوي�ض يف االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فيه � ،أي �سواء كان
القانون مت�صال بال�ش�ؤون الوظيفية �أو املالية �أو الإدارية للوحدة اخلا�ضعة لأحكام
قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات .
وملا كان قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات قد ق�صر الفئات التي
يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن
يف حكمهم  ،ف�إنه ال يجوز التو�سع يف هذا الفئات وتفوي�ض مديري الدوائر ،
وذلك لأن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض �إليهم قد وردوا على �سبيل احل�صر  ،وال
حجة يف تفوي�ض مديري الدوائر باملحافظات ا�ستنادا �إىل ما �ساقته وزارة
 ..............من �أن لهذه الدوائر ميزانية م�ستقلة  ،ورغبة الوزارة يف تب�سيط
الإجراءات  ،باعتبار �أن هذه الدوائر ال تتمتع باال�ستقالل الإداري واملايل  ،و�إمنا
هي تابعة لوزارة  ، .........................ف�ضال عن �أنه ال يجوز تفوي�ض
مديري الدوائر باملخالفة لأحكام القانون بحجة تب�سيط الإجراءات .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز قيام وزارة  ..........بالتفوي�ض ملديري
الدوائر مبحافظة ...........

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1846/1/43/م) بتاريخ 2012/10/16م
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()48
بتاريخ 2012/11/5م
موظف  -الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  -نقل  -مدى جواز النقل بني
وحدات اجلهاز الإداري للدولة يف حالة �سكوت امل�شرع عن تنظيم ذلك  -كيفية
حتديد الدرجة املالية للموظف املنقول .
الأ�صل هو جواز نقل املوظف بني وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وحظر
النقل يف هذا النوع هو اال�ستثناء  ،ومن ثم يجب حمل �إرادة امل�شرع يف
حالة ال�سكوت عن تنظيم هذا النوع من النقل على الأ�صل املذكور � -شروط
�صحة النقل � -أن يكون �إىل وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة املنقول منها ومن
ذات درجتها � -أثر النقل  -ا�ست�صحاب املوظف املنقول ذات مركزه القانوين
ال�سابق يف اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها  ،ومن عنا�صر هذا
املركز مدة الأقدمية يف الدرجة  -تطبيق .
بالإ�شــارة �إىل الكتـــب املتبادلـــة املنتهيـــة بالكتــــاب رقــــم ......... :
امل�ؤرخ  ..........املوافق  .........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول الدرجة
املالية امل�ستحقة للموظفة........... /عند ا�ستكمال جميع �إجراءات نقلها من
� .................إىل الهيئة  ، ................ومدى جواز ترقيتها �إىل
الدرجة الأعلى بعد �إكمالها للمدة البينية للدرجة التي نقلت �إليها والدرجة الأعلى .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الدكتورة
............تعمل يف ..........اعتبارا من  .......وت�شغل حاليا وظيفة
 .............بـ ........على الدرجة املالية ( ).....من اجلدول رقم ( )3املرفق
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باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/102واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/139
بتحديد جداول رواتب موظفي  ،.............................وحيث �إن
الهيئة  .................ترغب يف نقل خدمات املذكورة من � .......إىل
الهيئة  ،فقد ثار الت�سا�ؤل يف �ش�أن حتديد الدرجة املالية امل�ستحقة للمذكورة عند
نقلها  ،فهل حتدد الدرجة املالية امل�ستحقة لها وفقا للنظام املو�ضوعي يف تنظيم
الوظيفة العامة وعليه يتم احت�ساب الدرجة املالية امل�ستحقة لها بناء على راتبها
الأ�سا�سي وبدالت ال�سكن واملاء والكهرباء؟ �أم يتم حتديد الدرجة املالية امل�ستحقة
لها على �أ�سا�س م�ؤهالتها العلمية وخربتها العملية؟
وتذكرون �أن املعرو�ضة حالتها ح�صلت على املاج�ستري يف �شهر �سبتمرب عام
2000م وعلى الدكتوراه يف �شهر يوليو 2008م  ،و�أن �آخر ترقية ح�صلت عليها يف
 ..........كانت بتاريخ 2008/7/21م .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي يف �ش�أن حتديد الدرجة املالية
امل�ستحقة للمعرو�ضة حالتها عند نقلها �إىل الهيئة  ، ...................ومـدى
جواز ترقيتهـا �إىل الدرجـة الأعلى يف الهيئـة بعد �إكمالهـا املدة البينية للدرجة
التي نقلت �إليها والدرجة الأعلى .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )5من نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54تن�ص على �أنه  " :تنظم اللوائح والقرارات
التي ت�صدر تنفيذا لهذا النظام �سائر �ش�ؤون الهيئة  ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
�أ ........................ -
ب  -حتديد الوظائف الفنية و�سائر ال�ش�ؤون الوظيفية والإدارية واملالية بالهيئة" .
وتن�ص املادة ( )1مـن الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العمانية لالعتمـاد
الأكادميي ال�صادرة بالقرار رقم  2011/26على �أنه " :يف تطبيق �أحكام هذه
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الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر  - 8 ... :املوظف  :كل من ي�شغل وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة
بالهيئة" .
كما تن�ص املادة ( )2من ذات الالئحة على �أنه  " :ت�سري �أحكام هذه الالئحة
على موظفي الهيئة فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظيفهم عقود خا�صة
فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام .
وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها
يف الفقرة ال�سابقة  ،ت�سري على موظفي الهيئة �أحكام قانون اخلدمة املدنية
والئحته التنفيذية" .
وتن�ص املادة ( )14من ذات الالئحة على �أنه " :يكون �شغل الوظائف الدائمة
عن طريق الرتقية �أو النقل �أو الندب �أو الإعارة مبراعاة توافر ال�شروط الواردة يف
بطاقات و�صفها على النحو الوارد بجدول الوظائف" .
وتن�ص املادة ( )58من ذات الالئحة على �أنه  " :يجوز نقل املوظف من وظيفة
�إىل �أخرى من ذات طبيعة ودرجة وظيفته داخل الهيئة  ،كما يجوز نقله �إىل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة . " ......
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع و�ضع تنظيما خا�صا لنقل موظفي
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي � ،أجاز مبوجبه نقل �أي منهم من وظيفة �إىل
�أخرى داخل الهيئة  ،كما �أجاز نقلهم �إىل �أي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة �إال �أنه �سكت عن تنظيم حالة النقل �إىل وظائف الهيئة من خارجها .
وحيث �إنه و�إن كان امل�شرع مل يت�صد بالتنظيم حلالة النقل �إىل الهيئة من
خارجها � ،إال �أن ذلك ال ي�سوغ قانونا حمله على اعتباره حظرا من امل�شرع ل�شغل
وظائف الهيئة بطريق النقل من خارجها  ،وذلك يف �ضوء حكم املادة ( )14من
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الئحة �ش�ؤون موظفي الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي التي وردت عبارتها
عامة بحيث ت�شمل النقل من داخل �أو خارج الهيئة  ،ف�ضال عن �أنه ملا كانت العلة
من حظر النقل بني وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص وما يرتتب عليها من ا�ست�صحاب املوظف مركزه القانوين ال�سابق يف
اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها  ،وما ع�ساه قد ينتج عن ذلك من
حتميل اخلزانة العامة �أعباء �إ�ضافية  ،هي علة منتفية يف حالة النقل بني وحدات
اجلهاز الإداري للدولة بح�سبان اخلزانة العامة تتحمل تلك الأعباء �سواء يف اجلهة
املنقول منها �أو اجلهة املنقول �إليها  ،لذلك ف�إن ما جرت عليه جل الت�شريعات
الوظيفية هو �إجازة هذا النوع من النقل  ،ومل حتظره �سوى النادر منها لأ�سباب
حمددة ومعلومة  ،الأمر الذي ميكن معه القول ب�أن نقل املوظف بني وحدات
اجلهاز الإداري للدولة يعد �أ�صال وظيفيا  ،ويعد احلظر يف هذا اخل�صو�ص هو
اال�ستثناء  ،ومن ثم يجب حمل �إرادة امل�شرع يف حالة ال�سكوت عن تنظيم هذا
النوع من النقل على الأ�صل املذكور  ،باعتبار �أن اال�ستثناء ال يجوز القيا�س عليه �أو
التو�سع يف تف�سريه .
وحيث �إن امل�شرع ا�شرتط ل�صحة النقل �أن يكون �إىل وظيفة من ذات طبيعة
الوظيفة املنقول منها ومن ذات درجتها  ،الأمر الذي ي�ستخل�ص منه �أن امل�شرع قد
و�ضع قاعدة للمعادلة بني الوظيفتني وهي الدرجة املالية لكل منهما  ،وباالطالع
على جدول الدرجات املالية والرواتب والعالوات الدورية الوارد بامللحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة يبني �أن الدرجة ال تعدو �أن تكون هي عينها املربوط املايل
املن�صو�ص عليه يف هذا اجلدول واملخ�ص�ص للوظيفة بح�سب م�ستواها يف التدرج
الوظيفي .
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وحيث �إنه بتطبيق ما تقدم على املعرو�ضة حالتها  ،وملا كان الثابت من
الأوراق �أن املذكورة تعمل يف  ......................بوظيفة ............
بالدرجة املالية ( ).....من اجلدول رقم ( )3من جداول رواتب موظفي اجلامعة
واملحدد مربوطها املايل مببلغ ( ).....ريال عماين  ،وهو ما يعادل املربوط املايل
املحدد للدرجة املالية (ج) من جدول الدرجات املالية والرواتب املرفق بالئحة
�ش�ؤون موظفي الهيئة ومقداره ( ).....رياال عمانيا  ،ومن ثم تعد الدرجة املالية
( )......هي الدرجة التي يجوز نقل املذكورة عليها .
وحيث �إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كان من �آثار النقل ا�ست�صحاب املوظف
املنقول ذات مركزه القانوين ال�سابق يف اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول
�إليها  ،ومن عنا�صر هذا املركز مدة الأقدمية يف الدرجة  ،ومن ثم ف�إنه ال مانع
قانونا من ترقية املذكورة �إىل الوظيفة الأعلى بعد نقلها متى ا�ستوفت �شروط
�شغل تلك الوظيفة  ،ومنها املدة البينية يف الوظيفة املرقى منها � ،إذا ر�أت الهيئة
�إعمال �سلطتها التقديرية يف هذا اخل�صو�ص  ،وذلك بعد التحقق من ا�ستيفائها
كافة �شروط الرتقية .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن الدرجة املالية التي ت�ستحقها املعرو�ضة حالتها ،
حال نقلها �إىل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  ،هي الدرجة املالية ( )....من
جدول الدرجات املالية والرواتب املرفق بالئحة �ش�ؤون موظفي الهيئة  ،و�أنه ال
مانع قانونا من ترقيتها �إىل الدرجة الأعلى بعد نقلها متى ا�ستوفت �شروط �شغل
تلك الوظيفة  ،ومنها املدة البينية يف الوظيفة املرقى منها  ،على النحو املبني يف
الأ�سباب .

فتوى (رقم و �ش ق /م و2012/1894/7/49/م) بتاريخ 2012/11/5م
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()49
بتاريخ 2012/11/7م
�أموال عامة � -أرا�ض  -طبيعة ملكيتها و�آلية الت�صرف فيها � -آلية زوال
تخ�صي�صها للمنفعة العامة .
الأ�صـل يف الأمــوال هـو جـواز الت�صـرف فيهـا �إال مـا ا�ستثنـى بنـ�ص خـا�ص
كالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة والأرا�ضي املوقوفة والتي تعد يف حكم
ملك الله  -مقت�ضى ذلك  -الأ�صل يف ملكية الدولة للأرا�ضي �أنها ملكية خا�صة
يجوز الت�صرف فيها بكافة �أنواع الت�صرفات  -يجوز تخ�صي�ص الأرا�ضي
اململوكة للدولة للمنفعة العامة � -آلية ذلك � -صدور قانون �أو مر�سوم �سلطاين
�أو قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص
�أو بالفعل � -أثر ذلك  -تزول املنفعة العامة بذات الأدوات الت�شريعية امل�شار
�إليها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم ...............:امل�ؤرخ ...............
املوافق  ، ..........يف �ش�أن طلب اال�ستف�سار عن فحوى فتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية رقم و �ش ق /م و2012/162/16/45/م ال�صادرة بتاريخ 2012/1/28م ،
واملبلغة �إىل معايل  ، .........................والتي انتهت فيها الوزارة �إىل عدم
قانونية جميع الت�صرفات التي �أجريت على الأر�ض الكائنة داخل حدود املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اعتبارا من 2006/8/1م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2006/85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطويروالية الدقم  ،ومن ثم
عدم االعتداد ب�سندات التملك اخلا�صة بها .
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وتذكرون �أن اللجنة ( .............امللغاة) قامت بتخ�صي�ص مواقع داخل
املخطط ال�شامل ملدينة الدقم لغر�ض تعوي�ض من ت�أثرت �أمالكهم بامل�شروع ،
و�إحالة هذه املواقع �إىل وزارة  ............التي قامت بدورها ب�إعداد خمططات
تف�صيلية �ضمن املخطط ال�شامل لكافة اال�ستعماالت وتوزيعها على املواطنني
املعنيني  ،وبناء عليه �أ�صدرت لهم تلك الوزارة �سندات ملكية .
وعليه تت�ساءلون عن مدى قانونية تلك ال�سندات  ،ومدى �إمكان التوفيق بني
حكم املادة ( )17من القانون املايل التي تن�ص على �أن  " :الأموال اململوكة للدولة
ملكية عامة ال يجوز متليكها �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم ، " ........
ون�ص املادة ( )16مكررا  )16( ،مكررا ( )1من قانون الأرا�ضي التي جتيز لوزارة
الإ�سكان متليك �أي مواطن الأرا�ضي التي يثـبت �صحـة ادعائـه مبلكيته لها بعد
تقدميه ما ي�ؤيد ادعاءه �أمام جلان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة .
وردا على ذلك ومنعا للتكرار  ،نحيل �سعادتكم �إىل فتوى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية امل�شار �إليها التي �أ�سهبت يف �شرح مفهوم الأموال اململوكة للدولة ملكية
عامة  ،والإطار القانوين احلاكم لتلك الأموال � ،إال �أنه يف �إطار التعاون بني وزارة
ال�ش�ؤون القانونية واالدعاء العام يف �سبيل حماية املال العام وحتقيق ال�صالح العام
ن�ضيف الآتي :
�إن املادة ( )17من القانون املايل املنوه بها يف كتابكم امل�شار �إليه � ،إمنا حتظر
متلك كافة �أنواع الأرا�ضي اململوكة للدولة بالتقادم �سواء كانت ملكية الدولة لها
ملكية عامة �أو ملكية خا�صة  ،ومن ثم فال عالقة حلكمها مبو�ضوع الفتوى  ،ونود
الت�أكيد على �أن املادة ( )18من ذات القانون ق�ضت مبا ال يدع جماال لل�شك ب�أن
يكون الت�صرف يف الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة بتقرير حق انتفاع عليها
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دون غريه من الت�صرفات  ،كما بينت املادة ( )19من ذات القانون حكم الأموال
اململوكة للدولة ملكية خا�صة ب�أن �إجازات الت�صرف فيها مبقابل  ،ومن ثم يجري
عليها ما يجري على الأموال اململوكة لأ�شخا�ص القانون اخلا�ص من �أحكام يف
هذا اخل�صو�ص  ،وملا كان الأ�صل يف الأموال هو جواز الت�صرف فيها �إال ما ا�ستثنى
بن�ص خا�ص كالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة  ،والأرا�ضي املوقوفة والتي تعد
يف حكم ملك الله  ،ومن ثم تكون العالقة بني ن�ص املادة ( )19من القانون املايل
واملواد امل�شار �إليها من قانون الأرا�ضي هي عالقة ن�ص خا�ص بن�صو�ص عامة ،
حيث �إن الأ�صل يف ملكية الدولة للأرا�ضي �أنها ملكية خا�صة يجوز الت�صرف فيها
بكافة �أنواع الت�صرفات  ،وتظل كذلك �إىل �أن تخ�ص�ص للمنفعة العامة بقانون
�أو مبر�سوم �سلطاين �أو بقرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على
طلب الوزير املخت�ص �أو بالفعل  ،ومن ثم يجري عليها بتلك ال�صفة الأخرية
حكم املادة ( )19من القانون املايل من حيث عدم جواز الت�صرف فيها �إال بتقرير
حقوق انتفاع عليها  ،وتبقى كذلك �إىل �أن تزول عنها �صفة املنفعة العامة ب�إحدى
الو�سائل امل�شار �إليها يف البند ( )9من املادة ( )1من ذات القانون � ،أما فيما يتعلق
بالت�صرفات التي �أجرتها وزارة  .....................على �أرا�ضي املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ف�إنها تعد ت�صرفات منعدمة على النحو ويف احلدود
التي انتهت �إليها فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية حمل اال�ستف�سار  ،وال ينال من
ذلك قيام اللجنة  ...........................ب�إعداد املخطط ال�شامل للمنطقة
وتخ�صي�ص مناطق به للتعوي�ضات وموافاة وزارة .............به  -ح�سبما ورد
بكتابكم � ، -إذ �إن ما قامت به اللجنة املذكورة يف هذا اخل�صو�ص ال يعدو �أن يكون
عملية فنية هند�سية تتمثل يف تخطيط املنطقة وبيان الأغرا�ض املخ�ص�ص لها كل
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خمطط � ،أما الت�صرف يف تلك املخططات فتلك م�س�ألة قانونية يحكمها القانون
املايل  ،مبعنى �أنه كان يتعني على وزارة  .........املوقرة قبل الت�صرف يف تلك
املخططات �إزالة �صفة املنفعة العامة عنها �أوال  ،وذلك باتباع �أحد الطرق املن�صو�ص
عليها يف البند ( )9من املادة ( )1من القانون املايل  ،والتي يعد �أي�سرها احل�صول
على موافقة بذلك من معايل الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب
وزير الإ�سكان � ،أما و�أنها مل تفعل وقامت بالت�صرف يف تلك املخططات دون
�إزالة �صفة املنفعة العامة عنها ف�إنها تكون قد ت�صرفت يف �أرا�ض مملوكة للدولة
ملكية عامة باملخالفة لأحكام القانون املايل  ،الأمر الذي كان من �ش�أنه انعدام
تلك الت�صرفات قانونا لعدم �صالحية املحل للت�صرف فيه بكافة �أنواع الت�صرفات
القانونية فيما عدا تقرير حقوق انتفاع عليه  ،وهو ما انتهت �إليه فتوى وزارة
ال�ش�ؤون القانونية امل�شار �إليها .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/1918/10/23/م) بتاريخ 2012/11/7م
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()50
بتاريخ 2012/12/11م
موظف � -ضم مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�س  -كيفية ح�ساب ن�سبة
اال�شرتاكات املقررة .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني للمتجن�س ك�أ�صل عام �ضم مدة خدمته ال�سابقة على
التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة � -شروط ذلك � -أن يدفع ( )%6من راتبه
الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها  -حت�سب هذه
الن�سبة  -على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه على اجلن�سية العمانية -
�أثر ذلك  -وجوب حتديد الراتب الأ�سا�سي الذي يتقا�ضاه املوظف يف تاريخ
ن�شر املر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية  -مقت�ضى ذلك  -وجود املوظف
باخلدمة يف تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�صل يف
تف�سري ن�صو�ص اال�ستثناء يقت�صر على ما ورد بها من �أحكام دون �إعمال
قواعد القيا�س �أو البحث عن احلكمة من الت�شريع  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .......:بتاريخ ........املوافق .........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى جواز �ضم مدة خدمة املوظفة ........... /
ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة خدمتها بعد التحاقها بالعمل بوزارة ، .........
وحتديد الراتب الذي يتم على �أ�سا�سه ح�ساب ن�سبة اال�شرتاكات التي يتوجب على
املذكورة دفعها مقابل كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها .
ويخلـــ�ص املـو�ضـــوع  -ح�سبمــــا يبيـــن مـــن الأوراق  -فـــي �أن وزارة
 ...................كانت قد تعاقدت مع املعرو�ضة حالتها بتاريخ ...........
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للعمل يف وظيفة  .......و�أنهيت خدمتها بتاريخ  ، ..........و�أنه مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/6مت منحها اجلن�سية العمانية اعتبارا من ، ........
ومت ن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2011/1/15م  ،وتذكـرون �أنه
على �إثــر تعيينها مرة �أخرى بوزارة  ............مبوجب قرار التعيني رقم
 .......بتاريخ  ...........تقدمت �إىل �صندوق تقاعد ................
بتاريخ  .............بطلب �ضم مدة خدمتها بـ  ..........من  ......وحتى
 ...........ال�سابقة على ح�صولها على اجلن�سية العمانية �إىل مدة خدمتها
احلالية بذات الوزارة .
وتبدون �أن املادة ( )21من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26ت�شرتط ل�ضم مدة اخلدمة
ال�سابقة على التجن�س �أن يقدم املتجن�س طلبا بذلك خالل �سنة من تاريخ ن�شر
املر�سوم ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية  ،و�أن يدفع ح�صته من اال�شرتاكات
املقررة حت�سب على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه على اجلن�سية  ،و�أن
املعرو�ضة حالتها مل تكن موظفة عند ح�صولها على اجلن�سية العمانية  ،وكانت
لها مدة خدمة �سابقة على التجن�س يف وزارة  ، ..........والتحقت بالعمل
بذات الوزارة بعد ح�صولها على اجلن�سية العمانية  ،وتقدمت بطلب �ضم تلك
املدة بعد انتهاء امليعاد املحدد ب�سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين مبنحها
اجلن�سية العمانية  ،وخالل مدة �سنة من تاريخ تعيينها اجلديد  ،لذلك تطلبون
الر�أي حول مدى جواز �ضم مدة خدمة املعرو�ضة حالتها ال�سابقة على التجن�س
�إىل مدة خدمتها بعد التحاقها بالعمل بوزارة  ، ...........والراتب الذي يتم
على �أ�سا�سه ح�ساب ن�سبة اال�شرتاكات التي يتوجب على املذكورة دفعها مقابل
كل �شهر من املدة املطلوب �ضمها .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )20من قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  86/26تن�ص على �أن :
"مدة اخلدمة التي حت�سب يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش بالن�سبة للمتجن�س هي
املدة التي تبد أ� من تاريخ اكت�سابه للجن�سية .
�أما املدة ال�سابقة فيمنح عنها مكاف�أة نهاية اخلدمة طبقا لن�ص عقد اخلدمة
املبـرم معه  ،وحت�سب تلك املكاف�أة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وقت التجن�س " .
وتن�ص املادة ( )21من ذات القانون  -املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم -2005/8
على �أنه  " :ا�ستثناء من حكم املادة ال�سابقة يجوز للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة
خدمته ال�سابقة على التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب
املعا�ش �أو املكاف�أة بال�شروط التالية :
�أ � -أن يقدم طلبا بذلك �إىل ال�صندوق خالل �سنة من تاريخ ن�شر املر�سوم
ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية .
ب � -أال تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن �سنة كاملة .
ج � -أن يدفع ( )%6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة
املطلوب �ضمها  ،وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي
ح�صل فيه على اجلن�سية .
د � -أن يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون قد �صرفت له عن
مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،وذلك خالل املدة املن�صو�ص عليها
يف البند (�أ) من هذه املادة  ،ف�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة
عمله بتحويلها �إىل ال�صندوق . ".............................
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع قـرر �أ�صال عاما مفاده �أن املدة
التي حت�سب يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش للمتجن�س هي املدة الالحقة لتاريخ
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اكت�سابه اجلن�سية العمانية على �أن مينح مكاف�أة نهاية اخلدمة عن املدة ال�سابقة
على التجن�س  ،و�أجــاز ا�ستثنـاء للمتجن�س �أن يطلب �ضم مدة خدمته ال�سابقة
على التجن�س �إىل مدة خدمته الالحقة يف ا�ستحقاق وح�ساب املعا�ش �أو املكاف�أة ،
ب�شـرط �أن يقـدم طلبـا بذلـك �إىل ال�صنـدوق خـالل �سنة من تاريـخ ن�شر املر�سوم
ال�سلطاين مبنحه اجلن�سية العمانية  ،و�أال تقل مدة اخلدمة املطلوب �ضمها عن
�سنة كاملة  ،و�أن يدفع ( )%6من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري مقابل كل �شهر من املدة
املطلوب �ضمها  ،وحت�سب هذه الن�سبة على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه
على اجلن�سية العمانية  ،و�أن يرد �إىل ال�صندوق مكاف�أة نهاية اخلدمة التي تكون
قد �صرفت له عن مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س  ،وذلك خالل �سنة من تاريخ
ن�شر املر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،ف�إذا مل تكن قد �صرفت له التزمت جهة عمله
بتحويلها �إىل ال�صندوق .
ومن حيث �إنه يبني من ن�ص البندين (ج) و (د) امل�شار �إليهما �أن ح�ساب ن�سبة
اال�شرتاكات املقررة يتم على �أ�سا�س راتب ال�شهر الذي ح�صل فيه املوظف على
اجلن�سية  ،و�أن تلتزم جهة عمله بتحويل مكاف�أة نهاية اخلدمة �إىل ال�صندوق �إذا مل
تكن قد �صرفت له  ،ف�إن مقت�ضى ذلك �أن امل�شرع ي�ستلزم وجود املوظف باخلدمة
يف تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين الذي منحه اجلن�سية العمانية  ،والقول بغري
ذلك من �ش�أنه التو�سع يف تف�سري الن�ص الذي جاء على وجه اال�ستثناء من القاعدة
التي ال تبيح للمتجن�س ح�ساب مدة خدمته ال�سابقة على التجن�س �ضمن مدة
اخلدمة يف ح�ساب املعا�ش  ،والأ�صل �أن تف�سري ن�صو�ص اال�ستثناء يقت�صر على ما
ورد بها من �أحكام دون �إعمال قواعد القيا�س �أو البحث عن احلكمة من الت�شريع .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن املعرو�ضة حالتها كانت قد عينت بوزارة
 ......................بتاريخ  ............مبوجب عقد عمل باعتبارها
- 332 -

مل تكن حتمل اجلن�سية العمانية (�آنذاك)  ،و�أنهيت خدمتها بتاريخ، .........
ثم مت تعيينها مرة �أخرى بـ ..............مبوجب قرار التعيني رقم ........
بتاريخ  .........باعتبارها حا�صلة على اجلن�سية العمانية اعتبارا من ..........
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/6املن�شور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ
2011/1/15م  ،وتقدمت بتاريخ � .........إىل �صندوق تقاعد ................
بطلب �ضم مدة خدمتها بوزارة  ................من  ............وحتى
 .............ال�سابقة على ح�صولها على اجلن�سية العمانية �إىل مدة خدمتها
احلالية بذات الوزارة  ،وملـا كان ذلك  ،وكان الثابت �أنها مل تكن على ر�أ�س عملها
يف 2011/1/15م تاريخ ن�شر املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر مبنحها اجلن�سية العمانية
يف اجلريدة الر�سمية  ،ومن ثم ت�ضحى غري خماطبة ب�أحكام املادة ( )21من قانون
معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني �سالف الذكر .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم جواز �ضم مدة اخلدمة ال�سابقة على التجن�س
للموظفة املعرو�ضة حالتها �إىل مدة خدمتها الالحقة  ،وذلك على النحو الوارد
بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/2113/1/21/م) بتاريخ 2012/12/ 11م

- 333 -

()51
بتاريخ 2012/12/12م
 - 1قانون  -املق�صود به  -قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة رقم  3ل�سنة
. 1973
ي�شمـل م�صطلـح القانــون بالإ�ضافـة �إلـى القوانيـن ال�صـادرة عـن ال�سلطـة
الت�شريعيــة اللوائــح والقـرارات ذات ال�صبغـــة الت�شريعيـة ال�صـادرة بنـاء
على تفوي�ض ت�شريعي  -تطبيق .

 - 2هيئة عامة  -الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية  -اللوائح الإدارية واملالية
و�ش�ؤون املوظفني  -مدى �إلزامية عر�ض تلك اللوائح على وزارة ال�ش�ؤون
القانونية للمراجعة ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية .
فو�ض النظام الأ�سا�سي للدولة القانون يف حتديد اجلهة التي تقوم ب�صياغة
م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها  -ن�ص املر�سوم ال�سلطاين
رقم  94/14على اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية مبراجعة م�شروعات
املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات
وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية -
مقت�ضى ذلك  -االخت�صا�ص ي�شمل كافة القرارات ذات ال�صبغة الت�شريعية -
علة ذلك  -حت�صني قرارات وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبا فيها الهيئات
العامة من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة �أو تعار�ضها مع
القوانني واللوائح ال�سارية �أو التعار�ض مع �أحكام االتفاقيات الدولية التي هي
جزء من قانون البالد � -أثر ذلك  -خ�ضوع كافة لوائح الهيئات للمراجعة
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يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية والن�شر يف اجلريدة الر�سمية بح�سبانها وحدة
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -الن�شر يف اجلريدة الر�سمية يعد الو�سيلة
الوحيدة التي ر�سمها القانون لن�شر اللوائح والقرينة على العلم بها  ،وعدم
جواز التذرع بعدم العلم بها �أو الإتيان بدليل يخالفها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..........:بتاريخ ...........املوافق ..........
ب�ش�أن الإفادة بالر�أي عن ماهية القواعد والنظم احلكومية التي ال تتقيد بها الهيئة
العامة  ، ...............وهل ت�شمل اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية مبراجعة
م�شروعات اللوائح والقرارات ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية .
وتتلخ�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم امل�شار �إليه واملكاتبات
التي متت بني  .............والهيئة العامة � - .................إىل �أنه لدى
قيام املخت�صني  ................بفح�ص بع�ض الأعمال املالية والإدارية بالهيئة
العامة  ..............تبني �أن الهيئة قامت ب�إ�صدار الئحة اخلدمة (مبثابة الئحة
تنظم �أو�ضاع و�ش�ؤون موظفي الهيئة) ف�ضال عن �أنظمة �إدارية ومالية دون �أن تتم
مراجعتها من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية ودون ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية .
وتبدون �أن الهيئة العامة � .................أفادت  -يف معر�ض ردها على
طلب  .............مبوافاته بن�سخة من الأنظمة اخلا�صة ب�ش�ؤون املوظفني
بالهيئة لعدم ن�شرها � -أن قناعة الإدارة التنفيذية للهيئة ب�أن اقتناء املوظف لن�سخ
من الالئحة يعد ممار�سة غري عملية من وجهة نظر الإدارة التنفيذية للهيئة  ،ويف
�ضوء ذلك قام اجلهاز بالرد على الهيئة ب�ضرورة اتخاذ �إجراءات ت�صحيح الو�ضع
القانوين لأنظمة الهيئة مبا يتفق والقوانني النافذة بال�سلطنة � ،إال �أن الهيئة العامة
� ...........أفادت ب�أن امل�شرع قد منح الهيئة اال�ستقالل الإداري واملايل على النحو
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الوارد بقانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/72
وانتهت يف �ضوء ذلك �إىل �أحقيتها يف �إ�صدار اللوائح اخلا�صة ب�ش�ؤون املوظفني
دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية  ،و�أنها قامت ب�إ�صدار تلك الأنظمة ا�ستنادا
لهذا الن�ص امل�ؤيد بفتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
و�إزاء ما دار بني  ...............والهيئـة العامــة .............من خالف
ف�إنكم ت�ستطلعون ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية عن ماهية القواعد والنظم احلكومية
التي ال تتقيد بها الهيئة  ،وهل من بينها عدم مراجعة الالئحة من قبل وزارة
ال�ش�ؤون القانونية  ،ومدى تعار�ض مثل هذا الن�ص مع النظام الأ�سا�سي للدولة
الذي ناط بالقانون حتديد اجلهة التي تقوم ب�صياغة القوانني واللوائح والقرارات
ومراجعتها والتي حددها املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بوزارة ال�ش�ؤون القانونية .
وردا على ذلك نفيـد ب�أن املادة ( )69من النظـام الأ�سا�سـي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :يحدد القانون اخت�صا�صات
اجلهة التي تـتوىل �إبداء الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكـومية الأخـرى ،
وتقوم ب�صياغة م�شروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعتهــا . " ...
وتن�ص املادة ( )74من هذا النظام على �أنه " :تـن�شر القوانـني يف اجلريـدة
الر�سـمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،ويعمل بها من تـاريخ ن�شرها ما مل
ين�ص فيها على تاريخ �آخر" .
كما تن�ص املادة ( )80من ذات النظام على �أنه " :ال يجـوز لأية جهـة يف
الدولـة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قـرارات �أو تعليمات تخالف �أحكـام القـوانني
واملرا�سيم النافذة �أو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون
البالد" .
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وتن�ص املادة ( )3من قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة رقم  3ل�سنة 1973
على �أنه  " :يف هذا القانون ويف �أي قانون �آخر  ،تكون للكلمات والتعبريات
التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر � ،أو ما مل ين�ص
على معنى �أو تف�سري مغاير يف ذلك القانون الآخر :
........
قانون  :تعني �أي ت�شريع �أو نظام �أو �أي مر�سوم �سلطاين و�أي قرار �سلطاين
ذي طبيعة ت�شريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر الت�شريعية ال�صادرة مبوجب
�أي قانون" .
وتن�ص املادة ( )5من قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  91/72على �أنه :
" أ�  -تن�ش أ� هيئة عامة ت�سمى (الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية) وتكون
لها �شخ�صية اعتبارية وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري وتتبع الوزير
. " ...
كما تن�ص املادة ( )7من ذات القانون على �أن  " :يتوىل املجل�س �إدارة
�ش�ؤون الهيئة والإ�شراف على �أعمالها  ،وتناط به لهذا الغر�ض جميع
ال�صالحيات واملهام الالزمة مبا يف ذلك ... :
� - 3إ�صدار القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية والفنية
للهيئة و�ش�ؤون املوظفني دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية " .
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على �أن من بني اخت�صا�صاتها "مراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات
احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية" .
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وتن�ص املادة ( )3من قانون اجلريدة الر�سمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011 /84على �أنه " :ين�شر يف اجلريدة الر�سمية املواد الآتية :
.......
 - 5اللوائح . "..
كما تن�ص املادة ( )5من ذات القانون على �أنه " :يعمل بالقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات الطبيعة الت�شريعية واللوائح من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية �أو مالحقها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،ويعد الن�شر قرينة على
علم الكافة بها  ،وال يقبل دليل على خالف ذلك" .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سالفة الذكر �أن النظام الأ�سا�سي للدولة قد قرر
�أ�صال عاما مفاده وجوب ن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من
تاريخ �صدورها على �أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها ما مل ين�ص على تاريخ �آخر ،
وميتد هذا الأ�صل لي�شمل �إىل جانب القوانني التي ت�صدر من ال�سلطة الت�شريعية
ومبوجب مرا�سيم �سلطانية  ،اللوائح والقرارات ذات ال�صبغة الت�شريعية  ،وهو
ما �أف�صحت عنه املادة ( )3من قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة  ،والتي
قطعت ب�أن م�صطلح القوانني ميتد يف تف�سريه لي�شمل اللوائح ال�صادرة بناء على
تفوي�ض ت�شريعي  ،وي�ؤكد ذلك ما �أوجبه قانون اجلريدة الر�سمية من ن�شر اللوائح
التي ت�صدرها وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وقرر القانون نتيجة لذلك قرينة
العلم اليقيني بتلك الأحكام مبجرد ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،وال يجوز الإتيان
بدليل على خالفها .
�أمـا فيمــا يت�صـل باخت�صـا�ص وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة مبراجعـة اللوائــح
والقرارات ال�صادرة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،جند �أن النظام الأ�سا�سي
للدولة قد فو�ض القانون مبوجب �أحكام املادة ( )69منه على حتديد اجلهة التي
- 338 -

تقوم ب�صياغة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجـعتها  ،ومن بني
اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون القانونية املحددة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم
 94/14مراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات
الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها
يف اجلريدة الر�سمية  ،وقد توخى النظام الأ�سا�سي للدولة يف تقريره لهذا الأ�صل
العام الذي ي�شمل كافة القرارات التي ت�صطبغ بال�صبغة الت�شريعية املقدمة من
�سائر وحدات اجلهاز الإداري للدولة حت�صني هذه القرارات من مظنة خمالفتها
لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة �أو تعار�ضها مع القوانني واللوائح ال�سارية مما
ي�ستوجب خ�ضوعها للمراجعة من قبل جهة  -وهي بطبيعة احلال وزارة ال�ش�ؤون
القانونية  -تتوىل الت�أكد من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع القوانني ال�سارية
يف ال�سلطنة ف�ضال عن عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي للدولة .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وبتطبيق ما �سلف على الواقعة املعرو�ضة  ،ف�إن الهيئة
العامة  ..................تعد وفقا للتكييف القانوين ال�سليم وحدة من وحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري ،
ومن ثم ف�إن ا�ستقالل الهيئة ال ينفي عنها كونها وحدة من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وال يغري من طبيعة القرارات الإدارية التي ت�صدرها من اعتبارها قرارات
�إدارية على النحو امل�ستقر عليه يف تعريف القرارات الإدارية  ،ومن ثم تغدو
اللوائح والقرارات التي ت�صدرها خا�ضعة للرقابة امل�سبقة من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على النحو ال�سالف بيانه  ،كما �أنه من الواجب ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية  ،وال حجة ملا �أبدته الهيئة العامة  .................من �أن الن�شر يعد
ممار�سة غري عملية  ،باعتبار �أن الن�شر يعد الو�سيلة التي ر�سمها القانون لن�شر
اللوائح  ،وهو القرينة على العلم بها  ،والتي ال يجوز التذرع بعدم العلم بها على
النحو املبني �سالفا .
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كما �أنه ال حجة ملا �أبدته الهيئة من �أن عدم قيامها بطلب مراجعة الئحة
�ش�ؤون موظفيها ف�ضال عن لوائحها املالية والإدارية يرجع لعدم خ�ضوعها للقواعد
والنظم احلكومية على النحو املبني يف البند ( )3من املادة ( )7من قانون الت�أمينات
االجتماعية  ،بح�سبان �أن هذا الن�ص و�ضع للخروج على بع�ض القواعد العامة
لتتمكن الهيئة من حتقيق �أهدافها ومهامها على الوجه الأكمل مبا يحقق امل�صلحة
العامـة  ،كمـا مينـح الهيئة املرونــة الكافيـة يف �إ�صــدار قواعــد منظمـة لل�شـ�ؤون
الوظيفية والإدارية واملالية بها دون التقيد ب�أحكام القانون املايل وقانون اخلدمة
املدنية وغريه من القوانني ال�سارية على وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،على �أن
ذلك ال ميتد لي�شمل القواعد املقررة ملراجعة تلك القرارات من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونية ف�ضال عن ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية باعتباره عاما مقررا مبوجب
�أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة  ،يتوخى امل�شرع من خالله حتقيق امل�صلحة العامة
يف عدم �إ�صدار وحدات اجلهاز الإداري للدولة لوائح وقرارات من �ش�أنها خمالفة
�أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة �أو التعار�ض مع �أحكـام القـوانني واملرا�سيم النافذة
�أو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البالد .
لذلك انتهـى الـر�أي �إىل التـزام الهيئـة العامة  ....................بعـر�ض
الئحة �ش�ؤون موظفيها ف�ضال عن لوائحها الإدارية واملالية على وزارة ال�ش�ؤون
القانونية ملراجعتها توطئة لن�شرها يف اجلريدة الر�سمية حتقيقا للعلم اليقيني بها .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/2124/7/22 /م) بتاريخ 2012/12/12م
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()52
بتاريخ 2012/12/12م
موظف  -تعيني  -التعيني يف غري �أدنى الوظائف  -مدى جواز احت�ساب
مدة خدمة املوظف مبوجب عقد م�ؤقت �ضمن مدة خربته الكلية الالزمة
للتعيني يف غري �أدنى الوظائف .
�أجاز امل�شرع التعيني يف غري �أدنى الوظائف من داخل الوحدة وفق �ضوابط
حمددة منها ح�ساب مدة اخلربة العملية الكلية الالزمة للتعيني يف هذه
الوظائف التي تتفق مع طبيعة الوظيفة املراد التعيني فيها  ،و�أن تكون تالية
للح�صول على امل�ؤهل املتطلب ل�شغل الوظيفة  -ال يوجد م�سوغ قانوين يحول
دون احت�ساب املدة التي ق�ضاها املوظف مبوجب عقد م�ؤقت كمدة خربة
عملية يف جمال الوظيفة � -أ�سا�س ذلك � -أنها متفقة مع طبيعة الوظيفة ،
وتالية للح�صول على امل�ؤهل الالزم ل�شغلها  ،و�أن اخلربة التي اكت�سبها املوظف
يف عمل �سابق ينعك�س �أثرها على وظيفته اجلديدة باعتبار �أن اخلربة تنتج
من ممار�سة املوظف ملهام الوظيفة حتى لو كان ي�شغلها بعقد م�ؤقت  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ........:امل�ؤرخ  ..........املوافق ........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز احت�ساب مدة اخلدمة التي
ق�ضتها املوظفة  ............بوزارة  .........مبوجب عقد م�ؤقت قبل تعيينها
يف وظيفتها احلالية �ضمن مدة اخلربة الكلية الالزمة ل�شغل وظيفة �أخرى يف غري
�أدنى الوظائف �إذا ما رغبت وزارة  .............تعيينها فيها .
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالتها
كانت تعمل بوزارة ...........مبوجب عقد م�ؤقت خالل الفرتة من ........
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�إىل  ، ............وبتاريخ  ..........مت تعيينها يف وظيفة  .........باملديرية
العامة  ...........بوزارة  ..........بالدرجة  ، ......وطلبت املذكورة تعديل
و�ضعها الوظيفي  ،واحت�ساب مدة خدمتها بالعقد امل�ؤقت �ضمن مدة خربتها
العملية بالوظيفة .
و�إزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالر�أي حول مدى جواز احت�ساب مدة خدمة
املعرو�ضة حالتها التي ق�ضتها مبوجب العقد قبل تعيينها فيها �ضمن مدة اخلربة
الكلية الالزمة ل�شغل وظيفة �أخرى يف غري �أدنى الوظائف �إذا ما رغبت وزارة
........تعيينها فيها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )11من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/106تن�ص على �أنه :
"يكـون التعيني ابتداء يف �أدنى الوظائف بكل جمموعة نوعية  ،وباتباع قواعد
و�إجراءات التوظيف التي يقررها املجل�س .
ويجوز التعيني يف غري �أدنى الوظائف �سواء من داخل الوحدة �أو خارجها
وفقا ملا يحدده املجل�س من �ضوابط" .
وتن�ص املادة الأوىل من قرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2011/2بتحديد
�ضوابط التعيني يف غري �أدنى الوظائف على �أنه " :يكون التعيني يف غري �أدنى
الوظائف من داخل الوحدة �أو من خارجها  ،وفقا لل�ضوابط الآتية ........ :
� - 5أن يتوافر لدى املر�شح للتعيني يف الوظيفة املطلوب �شغلها الت�أهيل العلمي
واحلد الأدنى ملدة اخلربة العملية الكلية التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .
� - 6أال تقل مدة اخلربة العملية للمر�شح للتعيني عن جمموع املدد البينية
الالزم ق�ضا�ؤها يف وظائف الدرجات الأدنى من الوظائف املطلوب التعيني عليها
بدءا من درجة بداية التعيني يف هذه الوظائف .
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� - 7أن تكون املدة الكلية للخربة العملية تالية للم�ؤهل املطلوب ل�شغل الوظيفة
. " ...
وي�ستفاد مما تقدم �أن امل�شرع �أجاز التعيني يف غري �أدنى الوظائف من
داخل الوحدة  ،وناط مبجل�س اخلدمة املدنية و�ضع ال�ضوابط الالزمة لذلك  ،وقد
توىل جمل�س اخلدمة املدنية و�ضع هذه ال�ضوابط على النحو املبني يف القرار رقم
 ، 2011/2وا�شرتط يف ح�ساب مدة اخلربة العملية الكلية الالزمة للتعيني يف هذه
الوظائف �أن تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة املراد التعيني فيها  ،و�أن تكون تالية
للح�صول على امل�ؤهل املتطلب ل�شغل الوظيفة  ،هذا ف�ضال عن ال�ضوابط الأخرى
املن�صو�ص عليها يف ذلك القرار .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كانت املعرو�ضة حالتها قد عملت بوزارة ............
مبوجب عقد م�ؤقت يف ذات جمال وظيفتها التي مت تعيينها فيها الحقا  ،وحيث
�إن املدة التي ق�ضتها مبوجب العقد امل�ؤقت متفقة مع طبيعة الوظيفة  ،وتالية
حل�صولها على امل�ؤهل الالزم ل�شغل الوظيفة ف�إنه يجوز احت�سابها كمدة خربة
عملية يف جمال الوظيفة  ،وال يوجد م�سوغ قانوين يحول دون ذلك  ،نظرا لكون
اخلربة التي اكت�سبها املوظف يف عمل �سابق ينعك�س �أثرها على وظيفته اجلديدة
باعتبار �أن اخلربة تنتج من ممار�سة املوظف ملهام الوظيفة حتى لو كان ي�شغلها
بعقد م�ؤقت .
لذلك انتهى الر�أي �إىل وجوب احت�ساب مدة خدمة املعرو�ضة حالتها التي
ق�ضتها مبوجب العقد امل�ؤقت �ضمن مدة خربتها الكلية الالزمة ل�شغل وظيفة
�أخرى يف غري �أدنى الوظائف عند تعيينها متى مت ذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع
املقررة مبوجب القرار رقم  2011/2امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2012/2134/1/7/م) بتاريخ 2012/12/12م
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()53
بتاريخ 2012/12/12م
 - 1موظف  -قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم - 2004/120
نقل � -شروط النقل .
ا�ستلزم امل�شرع مبوجب �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية ا�ستيفاء
�شروط النقل من وحدة �إىل �أخرى  ،ومن بينها �أن يكون النقل بقرار من
رئي�س الوحدة ووجود وظيفة �شاغرة بذات املجموعة النوعية معادلة
للوظيفة التي ي�شغلها املوظف  ،وتعذر �شغلها بطريق التعيني �أو الرتقية ،
بح�سب ما �إذا كانت يف �أدنى الوظائف �أو يف غري �أدناها  ،و�أن يتوافر لدى
املوظف املنقول �شروط �شغلها  ،و�أال يرتتب على النقل ترقية �إىل وظيفة
�أعلى للوظيفة املعادلة لوظيفته �أو منحه درجة مالية �أعلى  -تطبيق .

 - 2هيئة  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك � -أثر قرار نقل موظف �إليها ال
يندرج يف عداد املوظفني الذين ق�ضى املر�سوم ال�سلطاين ب�إ�صدار نظامها
بنقلهم �إليها .
قرر امل�شرع مبوجب نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/53نقل جميع موظفي دائرة حماية امل�ستهلك و�أق�سامها
باملحافظات بوزارة التجارة وال�صناعة �إىل الهيئة بذات درجاتهم و�أو�ضاعهم
الوظيفية  -م�ؤدى ذلك  -يعد قرار نقل ه�ؤالء املوظفني قرارا تنفيذيا للمر�سوم
ال�سلطاين املذكور  -ت�ضمن هذا القرار نقل موظفي الوزارة من غري موظفي
دائرة حماية امل�ستهلك و�أق�سامها  -حكمه  -يعد قرارا من�شئا ملركز قانوين
ذاتي بالن�سبة لكل منهم متفق و�صحيح القانون طاملا خلت الأوراق مما يفيد
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تخلف �أي من ال�شروط املن�صو�ص عليها قانونا � -أثره  -ي�ضحى املوظف
املنقول من موظفي الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك بذات و�ضعه الوظيفي
ودرجته املالية ال�سابقة التي كان ي�شغلها يف تاريخ نقله  -تطبيق .

 - 3موظف  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك  -ترقية  -مدى التزام اجلهة
الإدارية برتقيته بناء على طلبه .
�إن التعيني يف الوظيفة والرتقية �إليها �سلطة تقديرية لل�سلطة املخت�صة جتريه
متى توافرت �شروط �شغلها تعيينا �أو ترقية  ،و�أن تكون �شاغرة باجلهة  ،و�أن
تقوم اجلهة بالإعالن عن حاجتها ل�شغلها وعدم تخطي �أي من موظفيها -
مقت�ضى ذلك � -شغل الوظيفة رهني بحاجة اجلهة ولو وجد من بني موظفيها
من هو م�ستوف ل�شروط �شغلها  -تطبيق .
بالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم  ............ :امل�ؤرخ ...................
املوافق  .........ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول مدى �صحة قرار وزير
...........رقم  .............فيما ت�ضمنه من نقل امل�ست�شار ...............
من وزارة � ............إىل الهيئة �...........ضمن موظفي دائرة ...........
تنفيذا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام الهيئة العامة حلماية
امل�ستهلك  ،وما يرتتب على ذلك من �آثار  ،وعن مدى �أحقية املذكور يف �شغل
الدرجة املالية "  " .......وفقا جلدول الدرجات املرفق بالئحة �ش�ؤون املوظفني
بالهيئة ال�صادرة بالقرار رقم . 2011 /404
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -وفق الثابت من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة حالته
كان ي�شغل وظيفة .............مبكتب وكيل وزارة  ...............بالدرجة
(  ، ) .............و�إعماال لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام
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الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك �أ�صدر وزير  ............القرار رقم ...........
بتاريخ 2011 /5/ 4م باعتماد الك�شف اخلا�ص ب�أ�سماء املوظفني املنقولني من دائرة
........بوزارة � .........إىل  .......بذات �أو�ضاعهم الوظيفية اعتبارا من
2011/4/6م تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،وقد ت�ضمن هذا الك�شف
ا�سم املذكور من بني املنقولني �إىل ........
وتذكرون �أن املعرو�ضة حالته تقدم �إليكم بتاريخ  ...........بطلب تعديل
درجته املالية من � ............إىل  ،........وبدرا�سة هذا الطلب من قبل
املخت�صني بالهيئة �أفادوا بعدم �إمكانية اال�ستجابة لطلبه لكونه غري م�ستوف �شروط
�شغل الدرجتني املذكورتني وفقا لأحكام الئحة �ش�ؤون املوظفني بـ  ..........من
حيث امل�ؤهل و�سنوات اخلربة املطلوبة ل�شغلها بالإ�ضافة �إىل عدم وجود وظيفة
�شاغرة بـ  ....من هذا امل�ستوى  ،هذا ف�ضال عن �أن املذكور من غري املخاطبني
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53امل�شار �إليه وما كان ينبغي �أن ي�شمله قرار النقل
لتبعيته ملكتب وكيل  .........ولي�س �ضمن موظفي دائرة ..............التي
تتبع وزير  .......مبا�شرة بح�سب الهيكل التنظيمي لـ ......................
وعليه ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف هذا اخل�صو�ص .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26
ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك تن�ص على �أنه  " :تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى
" الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك "  ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011 / 53ب�إ�صدار نظام الهيئة
العامة حلماية امل�ستهلك على �أنه " :ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة اللوائح
والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك القرارات
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واللوائح يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا النظام  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه" .
كما تن�ص املادة الثالثة منه على �أنه  " :ت�ؤول �إىل الهيئة من وزارة التجارة
وال�صناعة االخت�صا�صات واملوجودات املتعلقة بدائرة حماية امل�ستهلك والأق�سام
باملحافظات واملناطق  ،كما ينقل �إليها بذات درجاتهم املالية جميع املوظفني
العاملني بها" .
وحيث �إن املادة ( )1من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :ت�سري �أحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني
باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم مرا�سيم
�أو قوانني �أو عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه املرا�سيم �أو القوانني �أو العقود من
�أحكام .
وتنظم الالئحة �أنواع و�أحكام العقود التي تربم مع املوظفني الذين ت�سري يف
�ش�أنهم �أحكام هذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )46من ذات القانون على �أنه  " :يجوز نقل املوظف من وحدة
�إىل �أخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة ،
ومن وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي
حتددها الالئحة �إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره يف الرتقية � ،أو كان بناء على
طلبه .
ويحتفظ للموظف املنقول �إىل وحدة �أخرى براتبه �إذا كان �أكرب  ،وذلك
دون الإخالل با�ستحقاقه العالوة الدورية املقررة لدرجة الوظيفة املنقول �إليها يف
موعدها " .
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وتن�ص املادة ( )81من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2010/9على �أنه " :ي�شرتط لنقل املوظف من
وظيفته �إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته ما ي�أتي :
� - 1أن توجد وظيفة �شاغرة باملجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية املراد
النقل �إىل �إحدى وظائفها .
� - 2أن تكون الوظيفة املراد النقل �إليها معادلة للوظيفة التي ي�شغلها .
� - 3أن يتعذر �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها بطريق التعيني �إن كانت �أدنى
وظائف املجموعة النوعية �أو الفئة الوظيفية � ،أو بطريق الرتقية �إن مل
تكن �أدناها .
� - 4أن تتوافر لدى املوظف �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها .
� - 5أال يرتتب على النقل ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة املعادلة
للوظيفة التي ي�شغلها �أو منحه درجة مالية �أعلى " .
وحيث �إن املادة ( )8من الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
ال�صادرة بالقرار رقم  2011 /404تن�ص على �أنه  " :يكون �شغل الوظائف الدائمة
عن طريق التعيني �أو الرتقية �أو النقل �أو الندب  ،وذلك مبراعاة توافر ال�شروط
الواردة يف بطاقات و�صفها على النحو الوارد بجدول الوظائف" .
وتن�ص املـــادة (  ) 16من ذات الالئحة على �أنه  " :يكون التعيني ابتداء فى
�أدنى الوظائف بكل جمموعة نوعية  ،ويجوز التعيني فى غري �أدنى الوظائف �إذا
مل يكـن �شغلهـا بطريـق الرتقية ممكنـا  ،وذلك وفقا للقواعد التي ي�صـدر بها قرار
من الرئي�س " .
وتن�ص املـادة (  ) 17منها على �أنه  " :ي�شرتط فيمن يعني يف �إحدى الوظائف
الدائمة بالهيئة ما ي�أتي :
- 348 -

............................ - 1
� - 5أن يكـــون م�ستـــوفيــا �شروط �شغـــل الوظيفــــة املحــددة ببطاقـــة
و�صفهــا  ،ويجـــــوز للرئي�س � -إذا دعت ال�ضرورة  -اال�ستثناء من
�شرط احلد الأدنى ملدة اخلربة  ،العملية متى كانت هناك ندرة يف تلك
اخلربة �أو �إذا توافرت لدى املر�شح ل�شغل الوظيفة خربة علمية نادرة " .
وتن�ص املادة ( )18من ذات الالئحة على �أنه " :يعلن عن الوظائف ال�شاغرة
املعتمدة يف موازنة الهيئة واملطلوب �شغلها يف �إحدى ال�صحف اليومية على
الأقل" .
ويجـب �أن يت�ضمـن الإعـالن البيانـات املتعلقـة بالوظيفـة و�شـروط �شغلهـا
وامل�ستندات الواجب �إرفاقها بطلب التعيني وميعاد ومكان االمتحان واملقابلة
ال�شخ�صية  ،كما يجب �أن يبني يف الإعالن مكان ومدة تلقي طلبات التعيني على
�أال تقل عن خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شره .
ويجوز �أن يكون الإعالن داخليا �إذا كان املطلوب �شغل الوظيفة من داخل
الهيئة .
كما يجوز التعيني يف الوظائف ال�شاغرة دون �إعالن متى كان �شغلها يتطلب
خربة علمية �أو عملية نادرة � ،أو كان مطلوبا �شغلها ب�صفة عاجلة �أو بطريق
التعاقد " .
وتن�ص املـادة ( )46من ذات الالئحة على �أنه " :مع وجوب ا�ستيفاء املوظف
ا�شرتاطات �شغل الوظيفة الأعلى  ،تكون الرتقية من الوظيفة التي ت�سبقها مبا�شرة
يف الدرجة واملجموعة النوعية التي تنتمي �إليها  ،وي�شرتط للرتقية م�ضي ثالث
�سنوات على الأقل يف الوظيفة املرقى منها .
وي�صدر قرار الرتقية من الرئي�س  ،وتعترب الرتقية نافذة من تاريخ اعتماد
الرئي�س ملح�ضر اللجنة ما مل يحدد املح�ضر تاريخا �آخر لذلك " .
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وتن�ص املـادة ( )194من ذات الالئحة على �أنه " :ي�ستحق املوظفون املوجودون
يف اخلدمة فى تاريخ العمل بهذه الالئحة بداية الراتب املقرر للدرجات املالية
للوظائف التي ي�شغلونها يف هذا التاريخ وفقا جلدول الرواتب املبني يف امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة �أو رواتبهم التي يتقا�ضونها يف هذا التاريخ �أيهما
�أكرب " .
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين
رقم � 2011/26أن�ش أ� الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك  ،ومنحها ال�شخ�صية االعتبارية ،
واال�ستقــالل املالــي والإداري  ،كما قــرر مبوجــب �أحكــام املر�ســوم ال�سلطانـي
رقـــم  2011/53ب�إ�صـدار نظامهـــا �أيلولـــة االخت�صا�صـــات واملوجـودات املتعلقـة
بـ  ...............والأق�سام باملحافظات واملناطق ونقل جميع املوظفني العاملني
بها من وزارة � ...............إليها  ،وحر�صا على عدم امل�سا�س باملراكز القانونية
املكت�سبة له�ؤالء املوظفني قرر امل�شرع �أن يكون نقلهم بذات درجاتهم املالية  ،كما
خول امل�شرع مبوجب �أحكام ذات املر�سوم رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة �سلطة
�إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام نظام الهيئة  ،و�إىل �أن ت�صدر تلك
اللوائح والقرارات ت�سري على الهيئة وموظفيها القوانني املطبقة على وحدات
اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد به ن�ص يف نظام الهيئة  ،ومبا ال يتعار�ض مع
�أحكامه .
وملا كانت الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة قد �صدرت بتاريخ 2011/8/22م ،
وعمل بها اعتبارا من 2011/9/6م يف حني �أن قرار وزير  ..........رقم ..........
الذي ت�ضمن نقل املعرو�ضة حالته �صدر بتاريخ  ، ........ومن ثم ت�سري على هذا
القرار �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،تلك الأحكام التي ت�ستوجب
�أن يكون النقل من وحدة �إىل �أخرى بقرار من رئي�س الوحدة مبراعاة ا�ستيفاء
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ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )81من الالئحة املذكورة املتمثلة يف وجود
وظيفة �شاغرة بذات املجموعة النوعية معادلة للوظيفة التي ي�شغلها املوظف
وتعذر �شغلها بطريق التعيني �أو الرتقية  ،بح�سب ما �إذا كانت يف �أدنى الوظائف
�أو يف غري �أدناها  ،و�أن يتوافر لدى املوظف املنقول �شروط �شغلها و�أال يرتتب
على النقل ترقية �إىل وظيفة �أعلى للوظيفة املعادلة لوظيفته �أو منحه درجة مالية
�أعلى .
وحيث �إنه بناء على ما تقدم  -وملا كان الثابت من الأوراق � -أن نقل املعرو�ضة
حالته مبوجب قرار وزير ...........رقم  ، ..........قد مت مبنا�سبة تنفيذ
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53ب�إ�صدار نظام "الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك"
الذي ق�ضت مادته الثالثة بنقل جميع موظفي دائرة ....................
بـ � ............إىل الهيئة بذات درجاتهم و�أو�ضاعهم الوظيفية  ،يف الوقت
الذي مل يكن فيه املذكور من بني موظفي تلك الدائرة � ،إذ كان ي�شغل �آنذاك
وظيفة م�ست�شار وكيل وزارة ،...........................................
وكان امل�ستفاد من �صراحة عبارة الك�شف املرفق بقرار وزير  ............رقم
 ، ............التي �أف�صحت يف �إعالن جهري  ،اليدع جماال لل�شك � ،أن ال�سلطة
املخت�صة بـ  .............كانت على بينة من �أن املذكور من غري موظفي دائرة
 ، ...........ورغم ذلك فقد اجتهت �إرادتها �إىل نقله �إىل الهيئة ، ..........
ومن ثم ف�إن قرار وزير  .........رقم ........ال�صادر بتاريخ ...............
فيما يتعلق بنقل موظفي دائرة  .............بوزارة � .............إىل الهيئة
 ...............يعد قرارا تنفيذيا للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/53امل�شار �إليه ،
ويعد بالن�سبة ملن عداهم ممن �شملهم من موظفي تلك الوزارة  ،قرارا من�شئا ملركز
قانوين ذاتي بالن�سبة لكل منهم .
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وحيث �إن القرار رقم ( ) امل�شار �إليه قد �صدر من وزير  .........دون اعرتا�ض
من الهيئة  ، ...............وقد خلت الأوراق مما يفيد تخلف �أي من ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )81من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  ،ف�إنه
يكون قد �صدر من ال�سلطة املخت�صة قانونا متفقا و�صحيح حكم القانون  ،وي�ضحى
بذلك املعرو�ضة حالته من موظفي الهيئة  ...............بذات و�ضعه الوظيفي
ودرجته املالية ال�سابقة التي كان ي�شغلها يف تاريخ نقله من وزارة ........وهو
م�ست�شار بالدرجة ( . ) ..........
�أما فيما يتعلق مبدى �أحقية املعرو�ضة حالته يف الدرجة ...............
من عدمه ف�إنه يف �ضوء خلو الئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة من �أحكام خا�صة
بت�سكني موظفي الهيئة على وظائف جديدة اكتفاء بالن�ص يف املادة ()194
منها على تقرير حكم يق�ضي با�ستحقاق املوظفني املوجودين باخلدمة يف تاريخ
العمل بها  -ومنهم املعرو�ضة حالته  -بالرواتب املبينة قرين درجاتهم وفقا جلدول
الرواتب املبني يف امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة �أو رواتبهم التي يتقا�ضونها يف
هذا التاريخ �أيهما �أكرب  ،ف�إنه مل يعد �أمام املعرو�ضة حالته لبلوغ الدرجة (�أ) �سوى
طريق التعيني املبتد�أ فيها �أو الرتقية �إليها .
وحيث �إن املادة ( )16من الالئحة امل�شار �إليها قد و�ضعت �أ�صال عاما يق�ضي
ب�أن يكون التعيني ابتداء يف �أدنى الوظائف  ،و�أجازت ا�ستثناء من ذلك التعيني
يف غري �أدناها ب�شرط �أال يكون �شغلها بطريق الرتقية ممكنا  ،وا�ستيفاء ال�شروط
واتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )17من ذات الالئحة  ،ومبراعاة
القواعد التي ي�صدر بها قرار من رئي�س الهيئة يف هذا اخل�صو�ص .
وحيث �إن املادة ( )46من ذات الالئحة تق�ضي ب�أن تكون الرتقية �إىل الوظيفة
الأعلى من الوظيفة التي ت�سبقها مبا�شرة ملن ا�ستوفى �شروط �شغلها من بني
موظفي الهيئة .
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وحيث �إنه بناء على ما تقدم  ،وملا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد �أن ثمة
وظيفة �شاغرة بالهيئة حمددا لها الدرجة (  ، ) ............ومن �أن الهيئة قد
قامت بالإعالن عن حاجتها ل�شغلها  ،ومن �أنها قامت بالتعيني فيها �أو بالرتقية
�إليها متخطية املعرو�ضة حالته يف ذلك الأمر الذي تكون مطالبته ا�ستحقاقه
الدرجة (  ) .............غري قائمة على �سند من القانون .
علما ب�أنه لي�س ثمة واجب قانوين على الهيئة لتلبية طلب املعرو�ضة حالته
يف هذا اخل�صو�ص  ،حيث �إن التعيني يف وظائف الهيئة والرتقية �إليها �سلطة
تقديرية لل�سلطة املخت�صة بالهيئة  ،ومن ثم تبقى دائما عملية �شغلها رهني حاجة
الهيئة  ،ولو وجد من بني موظفيها من هو م�ستوف ل�شروط �شغلها .
لذلك انتهى الر�أي �إىل الآتي :
�أوال � :أن الفا�ضل  .............يعد من موظفي الهيئة العامة حلماية
امل�ستهلك .
ثانيا  :عدم �أحقية املعرو�ضة حالته يف املطالبة ب�شغل �إحدى وظائف الدرجة
" أ�" .
وذلك على النحو املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2012/2135/1/59/م) بتاريخ 2012/12/12م
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