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كلمات م�ضيئة

" لقـد و�سـعت قـوانين لهذه الدول ــة بموجب م ــرا�سيــم �ســلط ــانية
�سدرت ب�ساأنهـا وت�سـدر من حيـن لآخر وذلك للمحافـظة على م�سالـح
هذا ال�سعـب  ،فعليكم اأن تدر�سوا هذه القوانيـن كل في مجـال اخت�سا�سـه
درا�ســة وافيـة  ،واأل تتجــاوزوا في المعـامـالت اأى ن�ص لتلـك القوانين .
بـل يجـب التقيــد بهــا واتبـاع ما جــاء في ن�سو�سهــا " .

جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم
من خطاب جلاللته حفظه اللـه
بتاريخ
( 1978/5/15م )
" اإن مراعــاة ال�سرعيـة الدوليـة واللتــزام باملعـاهـدات والقـوانـني ...
كـ ــل ذلــك م ــن �سـاأن ـ ــه اأن يـ ـ ـوؤدى اإىل مزي ـ ــد مـ ــن التفـ ــاه ـ ــم الواع ــى
والتعاون البناء من اأجل انت�سار الأمن وال�سالم و�سيوع الطماأنينة
والرخاء ".....

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

º«MôdG øªMôdG ¬dG º°ùH

áeó``e
, ø«ªdÉ©d áªMQ çƒ©ÑªdG Y Ó°ùdGh IÓ°üdGh , ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG
,... ó©Hh , øjôgÉ£dG ø«Ñ«£dG ¬Ñë°Uh ¬dBG Yh óªëe Éfó«°S
ø«ãMÉÑdGh ¿ƒfÉdÉH ø«¨à°ûªd óJ ¿CG á«fƒfÉdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ±ô°ûàJ
ÇOÉÑªdG " Öàc á°ù°S øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG É¡HÉàc ¬JÉYƒ°VƒªH ø«ªà¡ªdGh
™LGôªdG ºjóJ ƒëf »©°ùdG á°UGƒe " á«fƒfÉdG ¿hDƒ°ûdG ihÉàa »a á«fƒfÉdG
. áaÉµdG iód á«fƒfÉdG áaô©ªdG AGôKEG »a º¡°ùj ÉªH Ió«ØªdG
, áHÉ°ùdG äGQGó`°UE’G »a `ª©dG ¬«Y iô`L Éªd É`ah , ÜÉà`µdG …ƒàëjh
2011 ô`°üæªdG …OÓ`«ªdG É`©dG »a IQGRƒdG øY IQOÉ°üdG ihÉ``àØdG ¢Uƒ```°üf
É````¡°ù°ùJ Ö``°ùM á`ÑJôe , É¡æe á`°üîà°ùªdG á`«fƒfÉdG ÇOÉ`ÑªdÉH á`bƒÑ°ùe
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»Y øH ídÉ°U / hCG óYÉ°ùe QÉ°ûà°ùªdG øe c ¬dòH …òdG ó¡édÉH ƒæf PEGh
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IóFÉØdG QGó°UE’G Gòg ëj ¿CG ˆG Lh õY dƒªdG ø«FÉ°S , ¬LƒdG Gòg Y
. ¬æe IƒLôªdG
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أوال  :الفهرس املوضوعي

�ملو�سوع

( �أ )
�خت�صا�ص  -هيئات عامة .

الم�صتقـر عليـه اأن االخت�صــا�صــات المعقـودة قانونــا
الأ�صخا�ص القانون العام تقابل االأهلية بالن�صبة للأفراد -
للم�صرع ح�صريا بيان حدود ومدى تلك االخت�صا�صات
وذلـك بموجـب �صنـد اإن�صـاء اأ�صخـا�ص القانـون العـــام
ونظامها القانوني  -ال يجوز لتلك االأ�صخا�ص التنازل عنها
اأو االنتقا�ص منها اإال في الحدود التي يبينها الم�صرع -
وال يجــوز لها تجــاوز الحدود والمدى الذي ر�صمه
الم�صرع لتلك االخت�صا�صات وال�صلحيات انحرافا منها
عن االأهداف التي اأن�صئت الأجلها  -تطبيق .

االأمهات واخلاالت البديلت  -ال�صبيل القانوين ملنحهن
العديد من املزايا الوظيفية املقررة بقانون اخلدمة املدنية
و�صمولهن باملظلة التاأمينية .

حدد جمل�ص الوزراء املوقر طبيعة الوظائف بدار رعاية
االأيتام ومن يف حكمهم على اأنها وظائف حكومية ثابتة
م�صتثنيا �صاغليها من اخل�صوع لقواعد معاجلة اأو�صاع
العاملني املعينني على وظائف ثابتة بعقود موؤقتة التي
قررها بجل�صته رقم  - 2006/21عدم التثبيت فيها  ,اأو
التعيني عليها ابتداء بقرارات من رئي�ص الوحدة واإمنا
يكون �صغلها مبوجب عقود موؤقتة  -ال�صبيل لتمتع
االأمهات واخلاالت البديلت باملزايا الوظيفية املقررة
-9-

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
بقانون اخلدمة املدنية و�صمولهن باملظلة التاأمينية املقررة
مبوجب اأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني هو تطبيق قرارات جمل�ص
الوزراء املوقر ال�صادرة يف هذا ال�صاأن تطبيقا �صحيحا ،
باإن�صـاء وظائـف دائمـة للأمهـات واخلـاالت البديـلت
ومتويلها على النحو املقرر قانونا وتعيينهن فيها بعقود
موؤقتة  -تطبيق .

اأندية  -اأندية ريا�صية  -ا�صتثمار  -اإمكانية ال�صماح للأندية
الريا�صية با�صتثمار االأرا�صي املخ�ص�صـة لها لتمويل
اأن�صطتها الريا�صية .

اأجـــاز امل�صــرع مبوجب اأحكام قانون الهيئات اخلا�صة
العاملة يف املجال الريا�صي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  2007/81تخ�صي�ص االأرا�صي املنا�صبة للهيئـة اخلا�صة
بالقدر اللزم لتمكينها من ممار�صة ن�صاطها وتنمية
مواردها  -يدخل يف عموم هذه الهيئات االأندية
الريا�صية  -اأجــاز امل�صرع لها متلك العقارات واإجراء
�صائر الت�صرفات القانونية ب�صاأنها بعد موافقة وزارة
ال�صوؤون الريا�صية  -عائدات اأموال الهيئة اخلا�صة
وم�صروعاتها اال�صتثمارية تعتبـر من بني مكونات
مواردهـا املاليــة  ،وللهيئة اخلا�صة ا�صتغلل فائ�ص
اأموالها فـي اأعمال حمققة الربح ل�صمان مورد ثابت
لها  -موؤدى ذلك  -االعتـراف للهيئات اخلا�صة باحلق يف
ا�صتثمار االأرا�صي املخ�ص�صة لها من قبل الدولة  -دون
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
الت�صرف فيها  -كو�صيلة لتنمية مواردها  -اأ�صا�ص ذلك -
اأن امل�صرع اأجــاز للهيئة اخلا�صة ا�صتغلل فائ�ص اأموالها
( �صواء العقارية اأو املنقولة ) يف اأعمال حمققة الربح
ل�صمان مورد ثابت لها  ،وهذا ال يكون اإال من خلل
ال�صماح لها با�صتغلل هذه االأموال  -تطبيق .

(ت)

تعويـ�ص  -منــاط م�صـــاءلة االإدارة بالتعويــ�ص عـــن
ت�صرفاتها  -اأثر تخلف اأحد اأركان امل�صوؤولية  -الهيئة
العامة للكهرباء واملياه هي املنوط بها قانونا اإن�صاء
وت�صغيل و�صيانة حمطات و�صبكات مياه ال�صرب يف
قطاع املياه غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�صلطنة
والعمل على رفع كفاءتها .
الم�صتقر عليه اأن مناط م�صاءلة االإدارة بالتعوي�ص
واإلزامها به اأن تتوافر في حقها عنا�صر الم�صوؤولية
الثلثة الخطاأ وال�صرر وعلقة ال�صببية  -يجب اأن يكون
القرار اأو الت�صرف الذي �صدر عنها اأو امتنعت عن القيام
به غير م�صروع وال �صند يظاهره من الواقع والقانون
واأن ي�صبب �صررا لذوي ال�صاأن وتكون علقة ال�صببية
بين ذلك الخطاأ وهذا ال�صرر قائمة  -ال تجوز م�صاءلة
جهة االإدارة اأو مطالبتها بالتعوي�ص اإذا تخلف اأحد
هذه االأركان اأو كلها  -بموجب المر�صوم ال�صلطاني رقم
 2007/92باإن�صاء الهيئة العامة للكهرباء والمياه حلت
الهيئة محل وزارة االإ�صكان والكهرباء والمياه فيما
يتعلق بقطاع الكهرباء والمياه واأ�صبحت المنوط بها
- 11 -
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
قانونا اإن�صاء وت�صغيل و�صيانة محطات و�صبكات مياه
ال�صرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع اأنحاء
ال�صلطنة والعمل على رفع كفاءتها  -قيام الحكومة
باإن�صاء وت�صغيل ال�صبكة الحكومية لتو�صيل مياه ال�صرب
يخلو من اأي خطاأ بح�صبان اأنها قامت باخت�صا�صاتها
المنوط بها قانونا القيام بها  -موؤداه  -انتفاء اأحد
اأركان الم�صوؤولية الموجبة للتعوي�ص  -اأثر ذلك  -عدم
ا�صتحقاق التعوي�ص  -تطبيق .

(ر)

ر�صـوم  -قانـون الطيـران املدنــي ال�صـادر باملر�صــوم
ال�صلطاين رقم  - 2004/93نطاق تطبيقه  -عدم �صريانه
على طائرات الدولة وال ت�صتحق عنها اأي ر�صوم مقررة
مبوجبه .

نظم الم�صرع اأحكام الطيران المدني بموجب قانون
الطيـران المــدني ال�صــادر بالمر�صـــوم ال�صلطــانـي
رقم  - 2004/93حــددت المـادة ( )2منـه مجــال تطبيقـه
ب�صريانــه على الطائــرات المدنيــة  -لم ي�صــع تعريفــا
اأو تحديدا لما يعد من الطائرات المدنية  -اعتبر القانون
اأحكام معاهدة الطيران المدني الموقعة في �صيكاغو في
ال�صابع من دي�صمبر عام 1944م والملحق التابعة لها
وتعديلتها الم�صادق عليها من الدولة مكملة الأحكامه
ولها االأولوية في التطبيق في حال التعار�ص بينهما -
ت�صري اأحكام االتفاقية على الطائرات المدنية دون
- 12 -
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�ملو�سوع
طائرات الدولة  -مناط اعتبار طائرة ما من طائرات
الدولة هو كونها م�صتخدمة في اإدارة اأو ت�صغيل اأحد
المرافق العامة ال�صيادية كمرفق الدفاع اأو ال�صرطة اأو
الجمارك  -اأثر ذلك  -خروج طائرات الدولة من نطاق
تطبيق اأحكام االتفاقية المذكورة  ،واأحكام قانون
الطيران المدني الم�صار اإليه والئحته التنفيذية  -مـوؤدى
ذلك  -ال ي�صتحق عن طائرات الدولة اأية ر�صوم مقـررة
بمـوجب اأحكام االتفاقيـة والقانون الم�صار اإليهمـــا -
تطبيق .

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

( �ص )

�صركة  -ال�صركة العمانية للت�صاالت  -خ�صوع املوظفني
املنقولني اإليها واملعينني فيها للنظام التقاعدي الذي كان
يظلهم قبل النقل � -صروطه .

قرر الم�صرع بموجب المر�صوم ال�صلطاني رقم 2005/36
في �صـاأن بعـ�ص االأحكـام الخا�صـة بال�صركـة العمانيــة
للت�صــاالت ( �ص.م.ع.م ) معاملـة تقاعديـة اأف�صــل
للموظفين المنقولين اإلى ال�صركة العمانية للت�صاالت
وذلك تجنبا للإ�صرار بهم من جراء نقلهم  -ا�صتمرار
خ�صوع المنقولين اإليها لذات النظام التقاعدي الذي
كان يظلهم قبل النقل  -ح�صر الم�صرع هوؤالء الموظفين
في المنقولين والمعينين بال�صركـة حتى 2003/6/30
والمعينيـن منهــم حتــى هــذا التاريـخ في ال�صــركـــات
التابعة  -ال تمتد تلك الميزة اإلى غيرهم من الموظفين
- 13 -

25

165

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
المعينين في ال�صركة بعد هذا التاريخ حتى ولو كانوا
قد �صبـق تعيينهــم بال�صركــة قبــل هــذا التاريخ -
اأ�صا�ص ذلك  -اأن تعيينهم الجديد منبت ال�صلة وال يرتبط
بتعيينهم ال�صابق بال�صركة  -تطبيق .

( �ص )

�صنـدوق تقاعــد موظفـي اخلدمـة املدنيــة  -املر�صـــوم
ال�صلطاين رقم  - 2006/5تطبيق قانون معا�صات
ومكافاآت ما بعـد الـخدمة ملوظفـي احلكومـة العمانيــني
على العمانيني العامليـن بوحـدات اجلهـاز االإداري
بـــدول جملــ�ص التعاون لدول اخلليج العربية  -وقف
�صريان نظام التاأمينات االجتماعيـة عليهــم  -وجـوب
حتويل ح�صيلة ا�صرتاكاتهم اإىل �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية  -املبالغ االإ�صافية عن التاأخري يف �صداد
اال�صرتاكات ال تعد من ح�صيلة اال�صرتاكات .

قرر الم�صرع بموجب المر�صوم ال�صلطاني رقم 2006/5
تطبيق اأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد الخدمة
لموظفي الحكومة العمانيين على العمانيين العاملين
بوحدات الجهاز االإداري باإحدى دول مجل�ص التعاون
لدول الخليج العربية والهيئات والموؤ�ص�صات الخا�صعة
لنظم التقاعد المدني في دول المجل�ص الذين ال يتقا�صون
معا�صا تقاعديا من ال�صلطنة  -وقف �صريان اأحكام نظام
التاأمينات االجتماعية على العمانيين العاملين في
الخارج ومن في حكمهم اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام
الموحـد لمـد الحمايـة التاأمينيـة  -تـوؤول اإلى �صنـدوق
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�ملو�سوع
تقاعد موظفي الخدمة المدنية ح�صيلة ا�صتراكات
الموؤمن عليهم المذكورين  -المبالغ التي تحول اإلى
�صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية هي ح�صيلة
ا�صتراكات الموؤمن عليه فقط دون غيرها من المبالغ
التي تكون قد دخلت بالفعل في ح�صاب نظام التاأمينات
االجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في
حكمهم  -اأ�صا�ص ذلك  -القاعدة الم�صتقرة التي تق�صي
باأنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  ،ولو اأراد الم�صرع اأن
توؤول اإلى الهيئة المبالغ االإ�صافية لما اأعوزه الن�ص على
ذلك �صراحة .

�صنـدوق تقـاعـد موظفــي ديــوان البــلط ال�صلطانــي
العمانيني  -تكييفه � -صخ�ص من اأ�صخا�ص القانون العام -
اأجــاز امل�صـرع لـه  -ا�صتثناء  -ممار�صة االأعمال التجارية
والقيد يف ال�صجل التجاري  -ممثل احلكومة يف جمل�ص
اإدارته ال يعترب ممثل حل�صة احلكومة يف �صركة .

يعتبر �صندوق تقاعد موظفي ديوان البلط ال�صلطاني
العمانيين من االأ�صخا�ص االعتبارية العامة ويتمتع بذمة
مالية م�صتقلة ويقوم على تقديم خدمة عامة لمن يحال
اإلى التقاعد من الموظفين الخا�صعين الأحكام قانون
ديوان البلط ال�صلطاني  -موظفو ال�صندوق يخ�صعون
للقانون الخا�ص بنظام موظفي الديوان ولوائحه
التنفيذية  -اأجاز الم�صرع ا�صتثناء لل�صندوق ممار�صة
االأعمال التجارية والقيد في ال�صجل التجاري اإذا اقت�صى
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

1/26

170

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
االأمر ذلك لتمكينه من اإدارة وا�صتثمار اأمواله في جميع
مجاالت اال�صتثمار  -موؤدى ذلك  -اأن ممثل الحكومة في
مجل�ص اإدارة ال�صندوق ال يعتبر ممثل لح�صة الحكومة
في �صركة  -تطبيق .

( �ص )

�صريبة  -قانون �صريبة الدخل على ال�صركات  -االإعفاء
من ال�صريبة � -صوابط هذا االإعفاء .

قرر الم�صرع بموجب قانون �صريبة الدخل على
ال�صـركـات الملغــي ال�صـادر بالمر�صـــوم ال�صلطانــي
رقم  81/47اإعفاء الدخل الذي تحققه ال�صركة من مبا�صرة
ن�صاطها الرئي�صي في مجاالت حددها ح�صرا  -منها
الترويج لل�صياحة بما في ذلك ت�صغيل الفنادق والقرى
ال�صياحية با�صتثناء عقود االإدارة  -اأكد الم�صرع على
مبداأ االإعفاء بقانون �صريبة الدخل ال�صادر بالمر�صوم
ال�صلطاني رقم  2009/28بتقريره اإعفاء الموؤ�ص�صة اأو
ال�صركـة العمانيـة من �صريبـة الدخـل وفـق �صوابــط
معينة  -تتمثـل هذه ال�صوابـط في اأن يكون الدخل ناتجا
من مبا�صرتها لن�صاطها الرئي�صي في مجاالت حددها
ح�صرا منها ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية م�صتثنيا
من ذلك عقود االإدارة ومقاوالت تنفيذ الم�صروعات -
قيد الم�صرع هذا االإعفاء بمدة معينة تكمن في خم�ص
�صنوات تح�صب من تاريخ بدء الموؤ�ص�صة اأو ال�صركة في
االإنتاج اأو مزاولة الن�صاط  -واأن ي�صدر بتطبيق االإعفاء
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8

85

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
قرار من الوزير وفقا لل�صروط وال�صوابط واالإجراءات
التي تن�ص عليها اللئحة التنفيذية للقانون  -لم يورد
قانون ال�صياحة ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم 2002/33
تعريفا خا�صا بالفندق اإال اأنه مايز بتعريفه للمن�صاأة
الفندقية وتعداده لما يندرج فيها بين الفندق وغيره
من الم�صروعات ال�صياحية االأخرى كالقرى ال�صياحية
وال�صقق الفندقية  -موؤدى ذلك عدم اعتبار الدخل الذي
تحققه ال�صركة من اإن�صاء اأو ت�صغيل ملعب الجولف
ومر�صى القوارب دخل ناتجا عن ت�صغيل الفنادق في
مجال االإعفاء من �صريبة الدخل  -ذلك اأن االإعفاء من
ال�صريبة على الدخل ا�صتثناء من االأ�صل العام المقرر
بوجوب اأدائها للخزانة العامة للدولة والم�صتقر عليه اأن
اال�صتثناء ال يجوز التو�صع فيه اأو القيا�ص عليه  -تطبيق .

(ع)
عقد  -العقد �صريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�صتمل عليه وبطريقة تتفق ومبداأ ح�صن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .

الم�صتقر عليه فقها وق�صاء ب�صاأن االلتزامات التعاقدية
اأن العقد �صريعة المتعاقدين فل يجوز نق�صه اأو تعديله
اإال بموافقة الطرفين اأو للأ�صباب التي يقررها القانون -
مقت�صى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا لما ا�صتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبداأ ح�صن النية في تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  -خلو العقد من ن�ص يق�صي بالحق في زيادة
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30

190

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
قيمة العقد في حالة �صدور اأي ت�صريعات توؤثر على �صلم
الرواتب واالأجور  -اأثره  -ال تكون الجهة ملزمة باأكثر
مما ورد في العقد  -تطبيق .

عقد  -عقد اإداري � -صلطات ا�صتثنائية م�صتقر عليها
جلهة االإدارة .

الم�صتقر عليه في العقود االإدارية تمتع جهة االإدارة
في نطاقها ب�صلطات ا�صتثنائية لي�ص لها مثيل في
العقود المدنية تقت�صيها اعتبارات �صمان �صير المرفق
العام بانتظام وا�صطراد  -من بين تلك ال�صلطات الحق
في اإنهاء العقد باالإرادة المنفردة اأو اإنقا�ص الكميات
المتعاقد عليها ح�صبما تمليه الم�صلحة العامة ممثلة
في م�صلحة المرفق العام  -في المقابل يكون للمتعاقد
مع جهة االإدارة الحق في التعوي�ص عن كل ما لحقه من
خ�صارة اأو فاته من ك�صب من جراء ذلك  -تطبيق .

عقد  -عقد اإيجار  -وجوب ت�صجيله لدى البلدية خلل
مدة حمددة  -جزاء خمالفة هذا االلتزام  -تاأخر
الت�صجيل ل�صبب خارج عن اإرادة املوؤجر  -عدم جواز
توقيع غرامة التاأخري .
األــزم الم�صـرع بموجـب االأحكـام المنظمــة للعلقــة
بيـن مـلك وم�صتاأجـري الم�صـاكن والمحــال التجاريــة
وال�صناعية وت�صجيل عقود االإيجار الخا�صة بها ال�صادرة
بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  ، 89/6الموؤجر بت�صجيل عقد
االإيجار لدى البلدية المخت�صة خلل فترة محددة وهي
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2/31
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78

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
�صهر من تاريخ اإبرامه ما لم يتفق الطرفان على اأن يقوم
الم�صتاأجر بذلك  -مخالفة هذا االلتزام يترتب عليه عدم
جواز االعتداد بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية وتوقيع
غرامة مالية تعادل ثلثة اأ�صعاف الر�صم المقرر  -مناط
توقيع الغرامة المذكورة هو التاأخير غير المبرر ولي�ص
مجرد التاأخير  -تقت�صي قواعد العدالة عدم تحميل
الموؤجر نتيجة التاأخير طالما اأنه كان راجعا الأ�صباب
خارجة عن اإرادته  -تطبيق .

(ق)

قانون  -اأع�صاء االدعاء العام � -صريان قانون ال�صلطة
الق�صائية على اأع�صاء االدعاء العام فيما مل يرد به ن�ص
يف القانون املنظم ل�صوؤونهم الوظيفية .

ا�صتقر اإفتاء وزارة ال�صوؤون القانونية على اأن مفاد ن�ص
المادة ( )8من قانون االدعاء العام وفقا ل�صريح عبارتها
يق�صي ب�صريان اأحكام قانون ال�صلطة الق�صائية على
اأع�صاء االدعاء العام فيما لم يرد ب�صاأنه ن�ص خا�ص
في قانون االدعاء العام المنظم ل�صوؤونهم الوظيفية -
مـن بيـن ذلك  -حكم المادة ( )47من قانون ال�صلطة
الق�صائية الذي يق�صي باأحقية القا�صي الذي بلغ راتبه
راتب الوظيفة االأعلى العلوات والبدالت المقررة لتلك
الوظيفة �صريطة اأن يكون قد اأم�صى في وظيفته اأربع
�صنوات واأال يترتب على ذلك تجاوز راتبه الراتب المقرر
لوظيفة رئي�ص المحكمة العليا .
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1/21

145

�ملو�سوع

قانون  -قانون االأحوال املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  99/66والئحته التنفيذية � -صجل مدين  -حظر قيد
اأي واقعة بال�صجل املدين اإال بناء على امل�صتندات املوؤيدة
لذلك  -ت�صحيح اأو تعديل بيانات ال�صجل � -صروطه .

اأن�صاأ الم�صرع بموجب قانون االأحوال المدنية ال�صادر
بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  99/66نظاما لل�صجل المدني
تقيد فيه واقعات االأحوال المدنية للعمانيين واالأجانب
المقيمين في ال�صلطنة وحدد البيانات التي يتم بموجبها
قيد االأ�صخا�ص في ال�صجل المدني  -يجب على كل
�صخ�ص تم قيده في ال�صجل المدني اإبلغ اأمين ال�صجل
عن اأي تغيير في البيانات المتعلقة به  -حظر الم�صرع
على اأمين ال�صجل اأن يقيد بال�صجل اأي واقعة اإال بناء على
الم�صتندات الموؤيدة لطلب القيد  ،وقرر عدم جواز اإجراء
اأي ت�صحيح اأو تغيير في قيود واقعات االأحوال المدنية
المقيدة في ال�صجل اإال بناء على قرار ي�صدر من اللجنة
المن�صو�ص عليها في المادة ( )40منه اأو بناء على اأحكام
اأو م�صتندات �صادرة من جهة االخت�صا�ص وفقا للمادة
( )41منه  -بينت المادة ( )17من اللئحة التنفيذية
لقانون االأحوال المدنية اإجراءات الت�صحيح اأو التغيير
 موؤدى ذلك  -اأنه ولئن كان الم�صرع قد اأحاط البياناتالمدونة بال�صجل المدني ببع�ص االأحكام وال�صوابط فقد
قرر جواز ت�صحيح اأو تغيير تلك البيانات وفق اإجراءات
ر�صمها بما ي�صتلـزم عدم اإمكانية الت�صحيح اأو التغييــر
اإال باتبــاع تلك االإجراءات المقـررة  -تطبيق .
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة
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183

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع

قانون  -قانون التاأمينات االجتماعية ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  - 91/72موؤمن عليه  -حتويل ح�صيلة
ا�صرتاكاته و�صم مدة خدمته ال�صابقة اإعماال لن�ص املادة
( )30من القانون امل�صار اإليه � -صروطه .

األزم الم�صرع وفقا للمادة ( )30من قانون التاأمينات
االجتماعية ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  91/72كل
من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�صندوق تقاعد
موظفي الخدمة المدنية في حالة تعيين اأحد العمانيين
المعاملين بقانون معا�صات ومكافاآت ما بعد الخدمة
لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخا�ص اأو تعيين
اأحد الخا�صعين الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية
بالقطاع الحكومي بتحويل ح�صيلة اال�صتراكات التي
اقتطعت من مرتبه وح�صة الحكومة التي اأديت لح�صابه
اأو ح�صيلة ح�صة العامل في ا�صتراكات تاأمين ال�صيخوخة
والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل وح�صة الخزانة
العامة التي اأديت لح�صاب الموؤمن عليه اإلى الجهة
التي اأ�صبح خا�صعا لها ويعامل بقانونها  -وجوب �صم
مدة الخدمتين ما لم يكن قد �صرف للمعين م�صتحقاته
عنها  -اإذا كانت قد �صرفت للمعين م�صتحقاته فيجب
ل�صم مدة الخدمة ال�صابقة  -1 :اأن يتقدم بطلب ال�صم
خلل �صتة اأ�صهر من تاريخ التعيين  -2رد مكافاأة نهاية
الخدمة التي �صرفت له  -عدم تقديم طلب ال�صم خلل
االأجل الم�صار اإليه  -اأثر ذلك  -عدم ال�صم  -تطبيق .
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1/4

65

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع

قانون  -قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون
لدول اخلليج العربية  -الغرامات اجلمركية  -اجلهة
املخت�صة با�صتيفائها .

�صدر المر�صوم ال�صلطاني رقم  2003/67بتطبيق قانون
الجمـارك الموحـد لـدول مجلـ�ص التعـاون لدول الخليـج
العربيــة  -تعتبــر الغرامــات الجمركيــة المح�صلـــة
والم�صـادرات المن�صـو�ص عليهـا فـي قانـون الجمـارك
الموحـد تعوي�صـا مدنيــا للإدارة العامـة للجمـارك وفقـا
لن�ص المادة ( )139من القانون ( النظام )  -المق�صود
بالغرامات الجمركية المح�صلة والتي تعد تعوي�صا
مدنيا للإدارة العامة للجمارك الغرامات والم�صادرات
االإدارية التي تقررها الجهة المخت�صة طبقا الأحكام
قانون الجمارك الموحد وهي فقط التي تعود من
عائداتها ن�صبة خم�صين بالمائة اإلى الخزينة العامة
طبقا لن�ص المادة ( )172من قانون الجمارك الموحد -
ال تتعداهــا اإلى الغـرامـات والم�صـادرات المحكوم بهــا
في الدعوى الجزائية والتي يظل االدعاء العام مخت�صا
بتح�صيلها  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن الم�صرع و�صد اإلى االدعاء
العام بموجب اأحكام المر�صوم ال�صلطاني رقم 99/92
واأحكام قانون االإجراءات الجزائية االخت�صا�ص بتنفيذ
االأحكام ال�صادرة في الدعوى العمومية ومنها االأحكام
القا�صية بالغرامة الجزائية اأو الم�صادرة  ،وتح�صيل
المبالغ الناتجة عن ذلك  -موؤدى ذلك  -اأيلولة ح�صيلة
هذه الغرامات اإلى الخزينة العامة وال ي�صري عليها حكم
المادة ( )172من قانون الجمارك الموحد  -تطبيق .
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رقم رقم
املبداأ ال�ضفحة

املو�ضوع

قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة  -اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولـــة  -منها
ال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل اأو بن�سبة  %51على
الأقل من راأ�سمالها  -اجلهة املخت�سة باتخاذ الإجراءات
الالزمة حيال املخالفات املالية التي يكت�سفها جهاز
الرقابـة املالية والإدارية للدولة لتلك ال�سركات .

عدد الم�سرع بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية
للدولة ال�سـادر بالمر�سـوم ال�سلطـاني رقـم 2000/55
الجهـــات الخا�سعــة لرقابـة جهــاز الرقابـة الماليــة
والإداريـــة للدولة  -من بين تلك الجهات ال�سركات التي
تزاول ن�ساطها في ال�سلطنة اإذا كانت مملوكة للحكومة
بالكامـل اأو بن�سبـة  %51علـى الأقـل من راأ�سمـالهــا اأو
منحتها الحكومة امتياز ا�ستغـالل مرفق عـام اأو مـورد
من مـوارد الثروة الطبيعيـة  -لرئي�س جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة عند اكت�ساف مخالفة مالية اأن
يطلب من رئي�س الجهة المخت�سة اإجراء التحقيق الالزم
مع الموظف الم�سوؤول عنها وتلتزم الجهة باإجراء
التحقيق المطلوب فور اإخطارها بذلك  -وفقا للقانون
المالي ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  98/47يبا�سر
الوزير الم�سوؤول عن ال�سوؤون المالية اتخاذ الإجراءات
الفورية الالزمة في حالة اإبالغه بوقوع اأي انحرافات اأو
تجاوزات اأو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم
والإجراءات المالية  -تلتزم ال�سركات التي توؤ�س�سها
الدولة اأو ت�ساهم في روؤو�س اأموالها باإخطار الوزارة
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
المخت�صة ( اأي الوحدة الحكومية التي يكون الغر�ص
االأ�صا�صي لل�صركة داخل في نطاق اخت�صا�صها االأ�صلي )
باأية �صعوبات اأو م�صاكل تواجه ال�صركة وباأي مخالفات
وما يقتـرح ب�صاأنها تمهيدا للعر�ص على الوزير المخت�ص
الإبداء الراأي بالتن�صيق مع الوزير الم�صوؤول عن ال�صوؤون
المالية  -موؤدى ذلك  -مجل�ص اإدارة ال�صركة المكت�صف
بهـا مخـالفـات ماليـة هو الجهـة المخت�صـة باإجـراء
التحقيق اللزم مع الم�صوؤول عن تلك المخالفات بنــاء
على طلب من رئي�ص جهاز الرقابة المالية واالإدارية
للدولة  -تطبيق .

قانون  -قانون ال�صلطة الق�صائية  -املق�صود بالبدالت
املقررة للوظيفة االأعلى .

ورد لفظ "البدالت" �صمن عبارة ن�ص المادة ( )47من
قانون ال�صلطة الق�صائية ب�صيغة "الجمع المعرف " وهي
وفقا للم�صتقر عليه من �صيغ "العام" -خلت عبارة الن�ص
من دليل " كا�صتثناء اأو �صرط اأو �صفة اأو غاية " من �صاأنه
اإخراج هذا اللفظ من رحابة العموم اإلى �صيق الخ�صو�ص
بحيث يمكن القول معه بان�صراف ق�صد الم�صرع اإلى
نوع معين من البدالت دون غيره  -عدم وجود قرينة
يمكـن من خللهـا ا�صتخـل�ص تلك النتيجة عقل اأو
عرفا  ،ف�صـل عن عـدم وجـود دليـل من نـ�ص ت�صريعـي
اآخـــر يفيد ذلك  -موؤدى ذلك  -بقاء هذا اللفظ على
عمومه في�صتغرق بذلك كافة اأنواع البدالت المقررة
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
لوظائف اأع�صاء االدعاء العام � ،صواء ما ورد الن�ص
عليه من تلك البدالت في الجدول المرفق بالمر�صوم
ال�صلطاني رقم  2008/54اأو ما تم تحديده منها بموجب
قرار نائب رئي�ص المجل�ص االأعلى للق�صاء رقم 2002/1
ومنها بدل تخ�صي�ص ال�صيارة الر�صمية  -تطبيق .

قانون  -قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص  -الئحته
التنفيذية  -جواز اإعادة تعيني املوظف احلا�صل على
موؤهل اأعلى يف وظيفة اأو درجة اأعلى � -صروطه  -عدم
التقيد ب�صرط احل�صول على املوؤهل اأثناء اخلدمة .

خول الم�صرع بموجب قانون جامعة ال�صلطان قابو�ص
ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  2006/71الئحته
التنفيذية تنظيم كافة ما يت�صل بال�صوؤون الوظيفية
لموظفي الجامعة  ،ومنها اإعادة التعيين  -اأجازت اللئحة
التنفيذية لرئي�ص الجامعة اإعادة تعيين الموظف
الحا�صل على موؤهل درا�صي اأعلى في وظيفة اأو درجة
اأعلى تنا�صب موؤهله اإذا توافرت درجة مالية �صاغرة
وكان الموظف م�صتوفيا ل�صروط �صغل الوظيفة اأو
الدرجة المراد اإعادة تعيينه عليها واأم�صى �صنتين
على االأقل في خدمة الجامعة وكان تقدير كفاية اأدائه
الوظيفي بمرتبة ممتاز في هاتين ال�صنتين  -ورد الن�ص
ب�صيغة عامة ولم يقيد ذلك بقيد اأو �صرط الح�صول عليه
اأثناء الخدمة  -اأثر ذلك  -بقاء الن�ص على عمومه �صيما
واأنه ال يوجد ما يخ�ص�صه باأن يكون ذلك اأثناء الخدمة -
تطبيق .
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع

قانون  -قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكـومــة العمانييـن ال�صـادر باملـر�صـوم ال�صلطانــي
رقم  - 86/26اإعادة �صاحب املعا�ص اإىل اخلدمة  -وجوب
�صم مدة خدمته ال�صابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة اذا مل
يكن قد بلغ �صن التقاعـــد .

بموجب قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد الخدمة
لموظفــي الحكومـــة العمانييــن ال�صـادر بالمر�صـــوم
ال�صلطــاني رقم  86/26فاإن الموظفيـن العمانييـن الذيـن
ي�صغـلون وظائـف دائمـــة بالجهـــاز االإداري للدولـــــة
يخ�صعون الأحكامه  -ي�صتثنى منهم الموظفون الذين
ت�صـري ب�صاأنهـم نظم خا�صـة بالمعا�صـات اأو مكــافــاآت
ما بعد الخدمة  -وجوب �صم مدة خدمة �صاحب المعا�ص
ال�صابقة التي ق�صاها باإحدى وحدات الجهاز االإداري
للدولـة الخا�صعـة الأحكــام قانـون معا�صــات ومكافــاآت
ما بعد الخدمة اأو لنظم معا�صات اأخرى اإلى مدة خدمته
الجديـدة اإذا اأعيـد اإلـى الخدمـة ولـم يكـن قـد بلـغ �صـن
التقاعد  -يعامل �صاحب المعا�ص عند انتهاء خدمته
على اأ�صا�ص المدتين معا  -ورود الن�ص عامـا ومطلقــا
دون �صرط اأو قيــد  -موؤدى ذلك  -االلتزام ب�صم مدة
خدمته ال�صابقة لخدمته الحالية ما لم يكن قد بلغ �صن
التقاعد  -تطبيق .

قانون  -قواعد تف�صري الن�صو�ص القانونية .

الم�صتقر عليه في تف�صير الن�صو�ص اأن االأحكام تدور
مع علتها وجودا وعدما  ،كما اأن من االأ�صول المرعية
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2/33

207

�ملو�سوع
في تف�صير الن�صو�ص وا�صتنباط االأحكام هو النزول اأوال
على عبارة الن�ص متى كانت �صريحة وقاطعة  ،ثم اإ�صارة
الن�ص اأي ما يق�صي به الن�ص بحكم اللزوم  ،ثم ما يدل
عليه الن�ص بروحه ومعقوله بمفهوم الموافقة وذلك
باإعطاء حكم المنطوق في عبارة الن�ص للم�صكوت عنه
لتوافر علة الحكم في االأخير من باب اأولى .

قانون  -نطاق �صريانه .

الم�صتقر عليه اأن القانون الجديد بما له من اأثر مبا�صر
تبداأ واليته من يوم نفاذه لي�ص فقط على ما �صوف ين�صاأ
من اأو�صاع قانونية في ظله ولكن كذلك على االأو�صاع
القانونية التي بداأ تكوينها في ظل الو�صع القديم ولم يتم
هذا التكوين اإال في ظل القانون الجديد  ،وكذلك على
االآثار الم�صتقبلية التي تترتب ابتداء من تاريخ نفاذ
القانون الجديد بالن�صبة لو�صع قانوني تكون قبل هذا
التاريخ  -تطبيق .

القواعـد املنظمة ملكافـاآت ممثلـي ح�صـة احلكومـة يف
جمل�ص اإدارة ال�صركات التي متلكها احلكومة بالكامل اأو
ت�صاهم فيها  -م�صاهمة �صركة مملوكة بالكامل للحكومة
بح�صة يف �صركة اأخرى  ،ممثلها يف جمل�ص اإدارة
ال�صركة التي ت�صاهم فيها ال يعترب ممثل حل�صة احلكومة -
عدم اإفادته من القواعد امل�صار اإليها .
يبين من ا�صتقراء القواعد التي قررها مجل�ص الوزراء
الموقـر بجل�صتــه رقـــم  2003/19المنعقــدة بتاريــــخ
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

1/28

2/26

179

170

�ملو�سوع
2003/11/11م ب�صاأن مكافاآت ممثلي ح�صة الحكومة
في مجال�ص اإدارة ال�صركات التي تملكها الحكومة
بالكامل اأو ت�صاهم فيها اأن الحد االأق�صى الذي ي�صمح
للع�صو االحتفاظ به لنف�صه من مجموع ما ت�صرفه له
ال�صركة الواحدة كمكافاأة له عن ع�صويته وبدل ح�صوره
االجتماعات وغير ذلك من البدالت ( )5000ريال عماني
�صنويا  -يكون الحد االأق�صى الذي ي�صمح للموظف
االحتفاظ به لنف�صه من ثلث �صركات هو () 15.000
ريال عماني �صنويا  -يلزم للإفادة من القواعد الم�صار
اإليها اأن تكون ال�صركة مملوكة بالكامل للحكومة اأو
ت�صاهم فيها  ,واأن يكون الموظف ممثل لح�صة الحكومة
بع�صويته في مجل�ص اإدارة ال�صركة  -تطبيق .

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

(ل)
جلان  -اللجان الداخلية للمناق�صات  -نطاق اخت�صا�صها .

قرر الم�صرع بموجب المر�صوم ال�صلطاني رقم 2011/120
بتعديـل بعـ�ص اأحكــام قانــون المناق�صـــات تعديــل
اخت�صا�ص اللجان الداخلية في الجهات المعنية بالن�صبة
للمناق�صـات ومنحهـا اخت�صـا�صـا كان مقـررا لمجلـ�ص
المناق�صـات  -مـوؤدى ذلــك  -العمــل باالأثــر الفــوري
المبا�صـر  -بح�صبـان اأن قواعـد االخت�صـا�ص تعــد مــن
االأمور المتعلقة بالنظام العام  -تطبيق .
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع

لـجان  -اللجنـة املن�صـو�ص عليهـا يف قانـون االنتفـاع
باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم - 81/5
مدى �صلحيتها يف نظر التظلمات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )9من القانون .

ناط الم�صرع باللجنة الم�صكلة وفقا للمادة ( )9من قانون
االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني
رقم  81/5بحث التظلم من قرارات وزير �صوؤون االأرا�صـي
( وزير االإ�صكان ) المن�صو�ص عليها في المواد () 6 , 5 , 4
مـن القــانــون  -ت�صتمـر لجـان االإيجــارات ولجــــان
�صوؤون االأرا�صـي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت
اإليها قبل تاريخ العمل بقانون ال�صلطة الق�صائية  -اللجنة
المن�صو�ص عليها في المادة ( )9من قانون االنتفاع
باأرا�صي ال�صلطنة ال تعد من لجان االإيجارات اأو لجان
�صوؤون االأرا�صي التي انح�صر اخت�صا�صها بنظر الدعاوى
والطلبات اعتبارا من 2001/6/1م  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن هذه
اللجنة ال تعدو اأن تكون لجنة اإدارية ناط بها القانون
بحث التظلم من قرارات وزير �صوؤون االأرا�صي ( وزير
االإ�صكــــان ) فـي االأحــوال المن�صــو�ص عليهــا فــي
المــواد ( )6 , 5 , 4من ذات القانون  -وبالتالي ا�صتمرار
�صلحية اللجنة بالنظر في التظلمات المن�صو�ص عليها
في المادة ( - )9تطبيق .
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�ملو�سوع

(م)
موظف  -اإجازة اعتيادية  -قرار جمل�ص الوزراء املوقر
بجل�صته رقـم  2001 /3منـح تعـويـ�ص نقـدي عن اأر�صـدة
االإجازات االعتيادية التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث �صنوات .

قرر مجل�ص الوزراء الموقر بجل�صته رقم  2001/3قاعدة
قانونية تتمثل في ال�صماح للموظفين الذين لديهم اأر�صدة
من االإجازات االعتيادية في التمتع بها دون تقيد بحد
معين متى كان ذلك ال يوؤثر على م�صلحة العمل  -كما قرر
المجل�ص الموقر بجل�صته رقم  2002/19حكما اآخر يتمثل
في منح تعوي�ص نقدي عن اأر�صدة االإجازات االعتيادية
التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث �صنوات ي�صرف في حالة
عدم التمكن من تطبيق القاعدة االأولى ب�صبب م�صلحة
العمل ومقت�صياته  -حدد المجل�ص الموقر نطاقا زمنيا
للعمل بكل من القاعدتين الم�صار اإليهما بحيث يبداأ
العمل بكل منهما من تاريخ �صدورهما حتى نهاية عام
2005م  -يجب اأن تن�صط الوحدات الحكومية المخاطبة
باأحكام هاتين القاعدتين لتنفيذ مقت�صى كل منهما
حتى نهاية العام المذكور  -انق�صاء الموعد الم�صار اإليه
دون تنفيذ مقت�صى القاعدة الثانية ال يرتب عدم جواز
�صرف التعوي�ص النقدي عن تلك المدة الزائدة على
ا�صتحقاق ال�صنوات الثلث المن�صو�ص عليها مح�صوبة
حتى نهاية عام 2005م اإذا تراخى ال�صرف اإلى ما بعد
نهاية هذا العام  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن التراخي ال يمنع حقا
تقرر وفقا لقاعدة قانونية تجيزه  -تطبيق .
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�ملو�سوع

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

موظف  -ترقية  -حت�صن قرار الرتقية مبرور �صتني
يوما .

2/5

موظف  -تعيينه ابتداء مبوجب عقد � -صدور قرار
بتعيينه على درجة  -اأقدمية  -عدم جواز ح�صاب مدة
خدمته التي ق�صاها متعاقدا يف اأقدمية الدرجة .

18

الم�صتقر عليه اأن الترقية من الملءمات المقررة لجهة
االإدارة تترخ�ص في اإجرائها متى ا�صتوفى الموظف
�صـروط �صغلهـا  -قرار الترقيـة ي�صحى ح�صيـنا �صـد
ال�صحـب اأو االإلغـاء بانق�صـاء �صتيـن يوما مـن تاريــخ
�صدوره  -تطبيق .

حدد الم�صرع بموجب قانون الخدمة المدنية ال�صادر
بالمر�صـوم ال�صلطـانـي رقـم  2004/120اأداة التعييـن فـي
الوظائف مبينا اأن تعيين الموظف يكون اإما ب�صدور قرار
من ال�صلطة المخت�صة بالتعيين اأو باإبرام عقد توظيف
بين رئي�ص الوحدة والموظف  -اأقدمية الموظف تكون
من تاريخ �صدور قرار التعيين اأو من التاريخ المحدد في
العقد  -اأ�صا�ص ذلك  -خلو قانون الخدمة المدنية من
تنظيم لح�صاب مدة الخدمة ال�صابقة في اأقدمية الدرجة
المعين عليها  -تطبيق .

موظف  -احلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�صرف
اأو االأمانة � -صجنه تنفيذا للحكم  -وقفه عن العمل بقوة
القانون .
و�صع الم�صرع اأ�صل عاما بموجب حكم المادة (/129ط)
من القانون الخا�ص بنظام الموظفين بديوان البلط
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73

134

206

�ملو�سوع
ال�صلطـاني ال�صـادر بالمر�صـوم ال�صلطـانـي رقــم 97/97
يق�صي بانتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه في جناية
اأو جريمـة مخـلة بال�صرف اأو االأمانـة  -ا�صتثنـاء من
هذا االأ�صل اأجاز الم�صرع للوزير الموافقة على اإبقاء
الموظف في الخدمة اإذا كان الحكم عليه الأول مرة وراأى
من ظروف الواقعة واأ�صباب الحكم اأن ذلك ال يتعار�ص
مع مقت�صيات الوظيفة وطبيعتها  -اأوجب الم�صرع
وقف الموظف الذي ي�صجن تنفيذا لحكم ق�صائي نهائي
في جريمة غير مخلة بال�صرف اأو االأمانة عن عمله بقوة
القانـون مـع حرمانـه من راتبـه االإجمالـي طيلـة مــدة
وقفـه  -يعتبر الموظف المحكوم عليه في جناية اأو
جريمة مخلة بال�صرف اأو االأمانة موقوفا عن العمل بقوة
القانون وفقا لحكم المادة ( )102من ذات القانون  ،وذلك
ما لم تقرر ال�صلطة المخت�صة االإبقاء على الموظف في
الخدمة بموجب الرخ�صة المخولة لها في �صوء توافر
�صروط ا�صتعمالها  -اأ�صا�ص ذلك  -توافر علة الوقف فيه
ب�صكل اأكثر و�صوحا من حالة الم�صجون تنفيذا لحكم في
جريمة غير مخلة بال�صرف اأو االأمانة  -تطبيق .

موظـف  -علقـة املوظـف بجهـة االإدارة عــلقـة
تنظيمية  -االأثـر املبا�صر للقانون اأو اللئحة  -عدم رجعية
القانون اأو اللئحة .
علقة الموظف بجهة االإدارة هي علقة تنظيمية
تحكمها القوانين واللوائح ال�صادرة في هذا ال�صاأن
فمركز الموظف مركز تنظيمي الئحي ومن ثم فاإن كل
تنظيم جديد ي�صتحدث ي�صري على الموظف باأثر حال
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�ملو�سوع
مبا�صر من تاريخ العمل به وال ي�صري باأثر رجعي على
المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت ل�صالح
الموظف نتيجة لتطبيق الن�ص القديم عليه قانونا كان
اأو الئحة  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن القانون يعمل به في مجال
تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي
تمت تحت �صلطانه اأي في الفترة من تاريخ العمل به
حتى تاريخ اإلغائه وال ي�صري باأثر رجعي على الوقائع
والمراكز القانونية ال�صابقة عليه اإال بن�ص خا�ص يقرر
االأثر الرجعي  -كما اأن القوانين الجديدة تحكم االآثار
التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت نا�صئة عن مراكز
قانونية �صابقة عليها فتخ�صع االآثار الم�صتقبلية للقانون
الجديد بحكم اأثره المبا�صر  -تطبيق .

موظف  -قانون اخلدمة املدنية رقم  - 2004/120انتهاء
اخلدمة ببلوغ �صن ال�صتني  -مد خدمة املوظف بعد هذه
ال�صن  -الراتب االأ�صا�صي الذي يح�صب وفقا له املعا�ص
التقاعدي للموظف بعد انتهاء فرتة املد اللحقة ل�صن
ال�صتــني .

جعل الم�صرع االأ�صل في انتهاء الخدمة وفقا الأحكام
قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم
 2004/120هو بلوغ �صن ال�صتين  -ا�صتثناء اأجاز لمجل�ص
الخدمة المدنية مد هذا ال�صن بقرار منه اإذا اقت�صت
الم�صلحة العامة ذلك بحد اأق�صى خم�ص �صنوات -
ي�صتمر �صريان اأحكام القانون والئحته التنفيذية على
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�ملو�سوع
الموظف خلل فترة المد دون اأن ي�صتطيل ذلك اإلى
ال�صـوؤون التقاعديـة له التـي يحكمهـا قانـون معا�صات
ومكافاآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  - 86/26هذا القانون
هو الواجب االإعمال في تحديد الراتب الذي يح�صب
علـى اأ�صا�صـه المعـا�ص التقـاعـدي  -منــاط ا�صتحقـــاق
المعا�ص التقاعدي هـو بلوغ �صـن التقاعـد  -تتم ت�صوية
المعـا�ص بواقـع ( )%4من الراتـب االأ�صا�صـي ال�صهـري
االأخير من المدة المح�صوبة في المعا�ص التقاعدي وهي
تلك التي تنتهي ببلوغ �صن ال�صتين م�صروبا في عدد
�صنوات الخدمة المح�صوبة في المعا�ص بحد اأق�صى
( )%80من ذلك الراتب وبما ال يقل عن ثمانين رياال -
رتب الم�صرع على مد خدمة الموظف بعد بلوغه �صن
ال�صتين ا�صتحقاقه لمكافاأة نهاية خدمة عن فترة المد
بواقع راتب �صهرين عن كل �صنة من �صنوات الخدمة
وفقــا الآخـر راتــب كان يتقا�صـاه الموظـف عـند تـرك
الخدمة  -موؤدى ذلك  -اأن الموظف الذي تمد خدمته
بعد بلوغه �صن التقاعد تتم ت�صوية معا�صه وفقا للراتب
االأ�صا�صي االأخير عند بلوغه �صن التقاعد  -تطبيق .

موظف  -قانون اخلدمة املدنية رقم  2004/120والئحته
التنفيذية  -اإيفاد املوظف للتدريب خارج ال�صلطنة -
حقوقه املالية .
اأوجب الم�صرع بمقت�صى اأحكام قانون الخدمة المدنية
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�ملو�سوع
ال�صـادر بالمر�صـوم ال�صلطاني رقــم  2004/120التدريــب
على جميـع الموظفيـن بكافـة م�صتوياتــهم االإداريــة
والفنية بهدف رفع كفاءتهم واالرتقاء بم�صتويات االأداء
واالإنجاز بالجهاز االإداري للدولة  -ناط الم�صرع باللئحة
التنفيذية تنظيم �صروط اإيفاد الموظف للتدريب خارج
ال�صلطنـة  -حددت اللئحـة التنفيذية حقوق المتدرب
خارج ال�صلطنة بمنحه بدل �صفر وبدل تدريب طبقا
للملحقين رقمي ( )7و ( )8من اللئحة وتذكرة �صفر
بالدرجة التي ي�صتحقها  -موؤدى ذلك  -ال يجوز للجهة
االإداريـة منـح المـوظـف حقـوقا ماليـة غيـر من�صو�ص
عليها اأيا كانت االأهداف التي تراها من وراء هذا المنح
بح�صبان اأن اإنفاق االأموال العامة ال يكون اإال ا�صتنادا اإلى
ن�ص �صريح في القانون اأو اللئحة  -تطبيق .

مــوظـف  -قانــون اخلدمــة املدنيــة  -تقــاريـــر االأداء
الوظيفي  -مدى جواز اطلع املوظف على تقرير االأداء
الوظيفي والتظلم منه اإذا كان من غري احلا�صلني على
درجة " �صعيف " .
نظم الم�صرع بموجب اأحكام قانون الخدمة المدنية
ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  2004/120تقارير تقويم
االأداء الوظيفي بما يكفل تحقيق الم�صلحة المتوخاة
من اإعداد هذه التقارير على الموظفين الخا�صعين لها -
يحق للموظف التظلم من هذه التقارير وفقا للإجراءات
المحددة قانونـا  -كفــل القانــون اإمعانـــا في حمــايـــة
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�ملو�سوع
الموظف الذي يقدم عنه تقرير بمرتبة �صعيف اإخطار
الموظف بم�صمون التقرير المعد عنه كتابة وذلك لكفالة
حقه في التظلم نتيجة للآثار الجوهرية التي تترتب على
التقرير  -ال يوجد ما يحول دون اطلع الموظف على
تقرير تقويم اأدائه الوظيفي ب�صرف النظر عن مرتبة
كفايته  -ال يغير من ذلك �صكوت الم�صرع عن الن�ص على
وجوب اإخطار الموظف الذي يقدم عنه تقرير تقويم
اأداء وظيفي يفوق ال�صعيف  -اأ�صا�ص ذلك  -االأ�صل العام
الذي يق�صي باأن االأ�صل في االأ�صياء االإباحة  ،وال حظر
اإال بن�ص  -ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب  -لما كان
التظلم هو �صبيل لكفالة حق التقا�صي المن�صو�ص عليه
في النظام االأ�صا�صي للدولة فاإنه جائز للموظف طالما
توافرت الم�صلحة في رفع الدعوى  -تطبيق .

موظـف  -قانــون اخلدمـة املدنيـة ال�صـادر باملر�صـــوم
ال�صلطاين رقم  - 2004/120طرق �صغل الوظيفة العامة -
لي�ص من بينها اإعادة التعيني  -اإعادة املوظف املنتهية
خدمته اإىل الوظيفة يعترب تعيينا مبتداأ يف غري اأدنى
الوظائف .

حدد الم�صرع بموجب قانون الخدمة المدنية ال�صادر
بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  2004/120ح�صرا طرق �صغل
الوظيفة العامة بالتعيين والترقية والنقل والندب  -لي�ص
من بين تلك الطرق اإعادة التعيين  -االأ�صل العام اأن يكون
التعيين ابتداء في اأدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية
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ويجوز ا�صتثناء التعيين في غير اأدنى الوظائف اإذا لم
يكن �صغلها بطرق الترقية ممكنا  -كما قرر الم�صرع
ا�صتحقاق الموظف بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته
المعين فيها  -ي�صترط فيمن يعين في اإحدى الوظائف
الدائمة �صروطا من بينها اأال يكون قد �صدر �صده حكم
نهائي بال�صجن في جناية اأو بعقوبة في جريمة مخلة
بال�صرف اأو االأمانة ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره  -حدد
الم�صرع ح�صرا اأ�صباب انتهاء العلقة الوظيفية ومنها
الحكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة في جريمة مخلة
بال�صرف اأو االأمانة  -موؤدى ذلك  -يعتبر اإعادة الموظف
اإثر �صدور عفو �صام عنه تعيينا مبتداأ في غير اأدنى
الوظائف  -تطبيق .

موظف  -م�صتحقاته  -التجاوز عما �صرف للموظف
دون وجه حق  -اأحكامه  -اللئحة التنفيذية للقانون
املايل .

ا�صتـرط الم�صــرع للتجــاوز عن ا�صتـرداد ما �صــرف
للموظـف بغيـر وجـه حـق من راتـب اأو اأجـر اأو بــدل
اأو مكافـاأة اأو تعويـ�ص نقـدي اأو عـلوة وما فـي حكمهــا
توافر اأمرين  :االأول  :اأن يكون ال�صرف قد تم بالمخالفة
للقوانين والمرا�صيم واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها  ،وذلك
من واقع فتوى �صدرت من وزارة ال�صوؤون القانونية اأو
راأي اأبدته وزارة الخدمة المدنية اأو جهاز الرقابة المالية
واالإدارية للدولة  ,والثاني  :اأن يمتد تطبيق هذه الفتوى
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�ملو�سوع
اأو هذا الراأي لي�صمل حاالت متعددة لموظفين لدى
وحـدات حكوميـة مختلفـة  -اقت�صـار الـراأي اأو الفتــوى
على موظفيـن في وحـدة حكوميـة وعـدم امـتداده اإلى
حاالت لموظفين اآخرين في وحدات حكومية اأخرى
ينتفي معه و�صف العموم في التطبيق على الوجه الذي
عناه الم�صرع بالبند ( )1من المادة ( )352من اللئحة
التنفيذية الم�صار اإليها  -اأثر ذلك  -عدم جواز التجاوز
عما �صرف بدون وجه حق  -تطبيق .

مناق�صات  -حدود �صلطات جهة االإدارة مع املتعاقد
معها .

خـول الم�صــرع بموجــب اأحكـام قانـون المناق�صـــات
ال�صادر بالمر�صوم ال�صلطاني رقم 2008 /36جهة االإدارة
المتعاقدة �صلطة تعديل كميات االأ�صناف اأو االأعمال اأو
الخدمات محل العقد باإرادتها المنفردة بالزيادة اأو
النق�صان بما ال يجاوز (  ) 100000مائة األف ريال عماني
اأو ( )%10من قيمة العقد اأيهما اأكبر وذلك دون حاجة
اإلى موافقة المتعاقد معها  ،متى ما اقت�صت الم�صلحة
العامة ذلك  -يجب الح�صول على موافقة المتعاقد اإذا
تجاوزت قيمة الزيادة اأو النق�صان ن�صبة ( )%10من قيمة
العقد  -اأ�صا�ص ذلك  -الحفاظ على التوازن المالي بين
طرفي العقد وعدم االإ�صرار بم�صالح المتعاقد مع جهة
االإدارة  -تطبيق .
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موظف غري عماين  -اللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 84/52ا�صتبدال
االأثاث املنزيل الذي م�صت عليه مدة اأربع �صنوات -
الرتاخي يف طلب اال�صتبدال  -اأثره .

2/13

110

موؤمن عليه  -حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ص .

2/4

65

وفقا لن�ص البند ( )14من ثالثا من الملحق رقم ( )7في
�صاأن تنظيم بدل ال�صكن واالإ�صكان الحكومي والتاأثيث
لموظفي الخدمة المدنية من اللئحة التنفيذية لقانون
الخدمة ال�صادرة بالمر�صوم ال�صلطاني رقم  84/52فاإن
اال�صتبدال حق للموظف متى ا�صتوفى المدد المن�صو�ص
عليها في ك�صف ا�صتبدال االأثاث المرفق باللئحة  -لم
يعلق هذا الحق على اأي اإجراء يتخذ من قبل الموظف
وذلك ان�صجاما مع طبيعة العلقة التي تحكمه بجهة
االإدارة  -تراخي الموظف في طلب اال�صتبدال اإلى اأن
تـداركته اأحكـام اللئحـة التنفيذيـة ال�صـادرة بالقـرار
رقـم  2010/9ال يغـير فـي حقـه المكت�صـب قبـل تـاريـخ
العمل بها  -كما ال يمكن اتخاذ تراخي جهة االإدارة في
ا�صتبدال االأثـاث المخ�صـ�ص للموظـف �صببـا لحرمـان
الموظف منه  -تطبيق .
حظـر الم�صـرع الجمـع بيـن الراتـب والمعـا�ص وفقــا
لن�ص المادة ( )4من قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد
الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ال�صادر بالمر�صوم
ال�صلطاني رقم  - 86/26موؤدى ذلك  -تطبيق .
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( هـ )
هيئات  -الهيئة العامة للعتماد االأكادميي  -الئحة
�صوؤون املوظفني بالهيئة  -وجوب تقيد اللئحة بجدول
الرواتب والدرجات املرفق بقانون اخلدمة املدنية وعدم
اخلروج عليه .

منح الم�صرع الهيئة العمانية للعتماد االأكاديمي وفقـا
لنظامهـا المرفـق بالمر�صـوم ال�صلطـانـي رقـم 2010/54
�صخ�صيـة اعتباريـة وا�صتقـلال ماليـا واإداريـا على
النحـو الذي يمكنها من القيام بالمهام الم�صندة لها -
وقرر عدم خ�صوعها للقانون المالي وغيره من القوانين
الحاكمة للهيئات والموؤ�ص�صات العامة  -نـاط الم�صـرع
باللوائح والقرارات التي ت�صدر تنفيذا لنظام الهيئة
تحديد الوظائف الفنية بها وغير ذلك من ال�صوؤون
الوظيفية واالإدارية  -اإال اأن المادة ( )16من نظام الهيئة
ن�صت على اأن ي�صتحق الرئي�ص التنفيذي بها الدرجة
(اأ) من جـدول الدرجات والرواتـب الملحــق بقانــون
الخدمــة المدنيــة  -مـوؤدى ذلـك  -اأن جـدول الدرجـات
والرواتب الواجب تطبيقه على موظفي الهيئة هو ذات
جدول الرواتـب والدرجــات الملحــق بقانــون الخدمة
المدنيـة  -ومــن ثم عدم جواز خروج الئحة �صوؤون
الموظفين عن جدول الرواتب والبدالت الملحق بقانون
الخدمة المدنية  -تطبيق .
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املو�ضوع

هيئات  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه  -حدد نظام
الهيئـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطــانـي رقــم 2009/58
االخت�سا�سات املعقودة لهــا  -عــدم اخت�ســا�ص
الهيئــة بالتوقيع على اتفاقية حق انتفاع بقطعة اأر�ص
حكومية الإن�ساء حمطة كهرباء عليها .
تـم تخ�سيـ�ص قطـاع الكهربـاء والميـاه المرتبطـة بـه
بالمر�سـوم ال�سلطـاني رقم  2004/78وتحـديد عـدد مـن
ال�سركات المملوك راأ�ص مالها للحكومة ت�سمى الكيانات
الخلف  -عهد اإلى هذه الكيانات مزاولة اأن�سطة توليد
ونقل وتوزيع وت�سدير وا�ستيراد الكهرباء والتزويد بها
وتوليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية اأو مع التحلية في
الموقع وت�سغيل نظام مركزي وتطوير الربط الدولي
وت�سغيله  -اآلت اإلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه
المن�ساأة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2007/92اخت�سا�سات
ومخ�س�سـات وزارة االإ�سكـان وموجوداتهــا المتعلقـــة
بالكهرباء والمياه  -ثم حددت اخت�سا�سات الهيئة العامة
للكهرباء والمياه بموجب نظامها ال�سادر بالمر�سوم
ال�سلطاني رقم  2009/58حيث اأ�سبحت هي القوامة
على مرفق المياه غير المرتبط  -لي�ص من بين تلك
االخت�سا�سات ما يتعلق بتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع
وت�سدير وا�ستيراد الكهرباء والتزويد بها وغيرها من
االأن�سطة الخا�سعة الأحكام قانون تنظيم وتخ�سي�ص
قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به  -موؤدى ذلك -
اأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه ال تخت�ص بموجـب
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2/1

49

�ملو�سوع
المر�صـوم ال�صلطـاني رقــم  2007/92ال�صــادر باإن�صائهـا
والمر�صـوم ال�صلطـانـي رقـم  2009/58باإ�صــدار نظامها
بمزاولة اأي من االأن�صطة الخا�صعة للتنظيم بموجب
اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء والمياه
المرتبطة به  -تطبيق .

هيئات  -هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به� -صروط الرت�صيح لع�صوية الهيئة  -عدم جواز تر�صيح
املوظف احلكومي يف ع�صويتها  -يدخل موظفو الهيئة
والبنك املركزي العماين يف عداد املوظفني العامني .

منح الم�صرع بموجب قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهربـاء والميـاه المرتبطـة بـه ال�صـادر بالمـر�صـــوم
ال�صلطـاني رقم  2004/78هيئـة تنظيـم قطـاع الكهربــاء
والمياه المرتبطة به ال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقلل
المالي واالإداري واأ�صبغ على اأموالها �صفة االأموال العامة -
وناط بها تنفيذ ال�صيا�صة العامة لقطاع الكهرباء والمياه
المرتبطة به  -البنك المركزي العماني  -يعتبر وحدة
من وحدات الجهاز االإداري للدولة بالمفهوم الذي عناه
قانون تنظيم الجهاز االإداري للدولة ال�صادر بالمر�صوم
ال�صلطاني رقم  - 75/26يدخل موظفو هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء والمياه المرتبطة به والبنك المركزي العماني
في عداد الموظفين العموميين  -حدد الم�صرع ال�صروط
الواجب توافرها فيمن يعين ع�صوا بالهيئة ومن بينها
اأال يكون الع�صو موظفا حكوميا باأية �صفة اأو عامل لدى
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

9

91

ºbQ ºbQ
áëØ°üdG CGóÑŸG

´ƒ°VƒŸG
RGƒL óY - dP iODƒe - ´É£dG »a ø«cQÉ°ûªdG óMCG
É«ªdGh AÉHô¡µdG ´É£b º«¶æJ áÄ«g ájƒ°†©d º¡ë«°TôJ
. «Ñ£J - ¬H á£ÑJôªdG

158

158

1/24

¢UÉî°TCG øe ¢üî°T ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g - äÉÄ«g
ÖLƒÃ ádƒæŸG á«eÉ°ùdG ôeGhC’G ¿Éjô°S - É©dG ¿ƒfÉdG
Y (2008/4) h (2006/14) »ªbQ á«dÉŸG IQGRh »ª«ª©J
. dòd Éah ÖJGhôdG hóL jó©J ÜƒLh - É¡«ØXƒe

2/24

IhÓY - Xƒe - ä’É°üJ’G º«¶æJ áÄ«g - äÉÄ«g
. á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb ÉµMC’ ÉÑW É¡HÉ°ùM - ájƒæ°S

ø`e É`Y …ƒ`æ©e ¢ü`î°T - ä’É`°üJ’G º`«¶æJ á`Ä«g
¿ƒdƒàj ¿ƒ«eƒªY ÉgƒØXƒe - É©dG ¿ƒfÉdG ¢UÉî°TCG
…ô``°ùj - á`eÉY `FÉXh äÉ`«dhDƒ`°ùeh É`¡ªH É`«dG
RÉ``¡édG äGó`MƒH ø`«ØXƒªdG Y …ô`°ùj Ée º``¡«Y
¬H â°†b Ée º¡fCÉ°T »a …ô°ùj »dÉàdÉHh - ádhód …QGOE’G
á«dÉªdG IQGRh »ª«ª©J ÖLƒªH ádƒæªdG á«eÉ°ùdG ôeGhC’G
É`ªgQÉÑàYÉH ,ôcò`dG »ØdÉ°S (2008/4) h (2006/14)»ªbQ
ø`«ØXƒªdG `Y É``ª¡fÉ``jô°S `Y á`MGô°U É```°üf ó``b
á`ª¶fC’ ø`«©°VÉ`îdG á`dhód …QGOE’G RÉ`¡édG äGóMƒH
hóL jó©J áÄ«¡dG Y ÖLƒàj ¿Éc - á°UÉN á`«Ø«Xh
áÄ«¡dG ´ƒ°†N ó©H ´QòàdG ¿hO , É¡«ØXƒe ÖJGhQ
øe ô«¨j ’ dP ¿CG QÉÑàYÉH á«eƒµëdG º¶ædGh óYGƒd
. «Ñ£J - ÉHÉ°S ø«ÑªdG ƒëædG Y »fƒfÉdG É¡Ø««µJ
íæe ºµëj ¢üf øe áÄ«¡d ájô°ûÑdG OQGƒªdG áëF’ ƒN AGREG
¿ƒfÉb dEG ´ƒLôdG øe ¢UÉæe ’ ¬fEÉa ájQhódG äGhÓ©dG
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
الخدمة المدنية باعتباره ال�صريعة العامة للموظفين
العمومييـن  -مـوؤدى ذلـك  -ي�صـري في �صـاأن موظفـي
الهيئة اأحكام المادة ( )36وفقا لل�صروط واالأو�صاع التي
قررتها ال�صتحقاق العلوة الدورية  -ي�صتحق الموظف
بالهيئة العلوة الدورية بالفئة المقررة لدرجــة وظيفته
التي ي�صـغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات
والرواتب المبين بلئحة الموارد الب�صرية للهيئة -
�صريطة اأن تكون قد م�صت �صتة اأ�صهر على االأقل على
تعيينه بالخدمة  -تطبيق .

هيئات  -الهيئة العامة حلماية امل�صتهلك  -جواز التعيني
يف بع�ص الوظائف بالهيئة دون اإعلن � -صروطه .

االأ�صل في التعيين في الوظائف ال�صاغرة المعتمدة
هو اأن يكون عن طريق االإعلن في اإحدى ال�صحف
اليومية على االأقل واأن يت�صمن االإعلن البيانات المتعلقة
بالوظيفة المقررة  -اأجاز الم�صرع ا�صتثناء اأن يكون
التعيين دون اإعلن متى كان �صغل الوظيفة يتطلب
خبرة علمية اأو عملية نادرة اأو كان مطلوبا �صغلها ب�صفة
عاجلة اأو بطريق التعاقد  -تطبيق .

(و)
وزارة ال�صوؤون القانونية  -اخت�صا�صها باإبداء الراأي
القانوين واإ�صدار الفتاوى والتف�صريات الر�صمية يقت�صر
على حالة واقعية معينة  -عدم جواز التو�صع يف تف�صري
الراأي اأو القيا�ص عليه .
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27

2/11

177

100

�ملو�سوع
الم�صتقر عليه اأن اخت�صا�ص وزارة ال�صوؤون القانونية
المنوط بها وفقا الأحكام المر�صوم ال�صلطاني رقم 94/14
باإبـداء الـراأي القانـوني واإ�صـدار الفتـاوى والتف�صيــرات
الر�صميـة المعتمـدة للمرا�صيــم ال�صلطانيــة والقوانيــن
والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب االأمر ذلك وبما
يوؤدي اإلى تر�صيخ وتوحيد المفاهيم القانونية وااللتزام
بها وتطبيق اأحكامها اإنما يقت�صر على ا�صتظهار �صحيح
حكم القانون في واقعة معينة غم الراأي فيها على وحدات
الجهاز االإداري للدولة  -ال يمكن لوحدات الجهاز االإداري
للدولة التو�صع في تف�صير هذا الراأي اأو القيا�ص عليه -
اأ�صا�ص ذلك  -اأن حجية الراأي تقت�صر على الواقعة التي
اأبدي الراأي ب�صاأنها  -تطبيق .

وزارة ال�صوؤون القانونية  -مناط واليتها يف اإبداء الراأي
القانوين .

ا�صتقر العمل في اإفتاء وزارة ال�صوؤون القانونية على عدم
جواز اإعادة النظر في راأي �صبق لوزارة ال�صوؤون القانونية
اإبداوؤه اإال اإذا كان ثمة وقائع ا�صتجدت اأو لم تكن تحت
ب�صرها وقت اإبداء راأيها ويكون من �صاأنها تغيير وجهة
الراأي القانوني في الم�صاألة المعرو�صة  -تطبيق .

الوظيفة العامة  -وظيفة دائمة وموؤقتة  -مفهوم كل
منها وكيفية �صغلها والقانون الواجب التطبيق ب�صاأنها .
الوظائـف العامـة  -تنق�صـم اإلى نوعيـن  ،النـوع االأول :
وظائـف دائمـة وهي الوظائـف التي تـدرج في جـدول
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رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

34

1/32

212

199

رقم رقم
�ملبد�أ �ل�سفحة

�ملو�سوع
الوظائف الدائمة الذي ي�صدر باعتماده قرار من رئـي�ص
الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية وتمول هذه
الوظائـف باالعتمــادات الماليـة الـلزمـة فـي الموازنـة
العامـة للدولـة  ،والنـوع الثانـي  :وظـائـف موؤقتـة وهـي
الوظائـف التـي تحـدد بفتـرة زمنيـة اأو مـو�صـم معيـن
وتنتهي بانتهاء الفترة اأو المو�صم المحـدد لها اأو بانتهاء
العمل ذاته  -يكون �صغل الوظائف الدائمة اإما بقرار من
رئي�ص الوحدة اأو بما يبرمه من عقود  -في حين يكون
�صغـل الوظائـف الموؤقـتة بعقـود موؤقتـة  -ت�صـري علـى
�صاغلـي الوظائـف العامة بنوعيها اأحكام قانون الخدمة
المدنية  ،وذلك دون االإخلل بما ت�صمنته عقود تعيينهم
من اأحكام خا�صة بالن�صبة لمن كانت اأداة تعيينه هي
العقد  -اخت�ص الم�صرع �صاغلي الوظائف الدائمة دون
غيرهم بحماية تاأمينية بموجب اأحكام قانون معا�صات
ومكـافــاآت مــا بعــد الخدمــة لموظفـي الحكــومـــة
العمانيين  -تطبيق .
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ثانيا  :الفهرس الرقمي والزمني

رقم
املبداأ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رقم
تاريخه ال�صفحة
املبداأ

2011/1/5م
2011/1/17م
2011/2/13م
2011/2/27م
2011/3/7م
2011/3/29م
2011/4/19م
2011/4/30م
2011/5/4م
2011/5/8م
2011/5/8م
2011/5/16م
2011/5/18م
2011/5/18م
2011/5/22م
2011/6/11م
2011/6/13م
2011 /6/21م

49
57
61
65
73
78
81
85
91
95
100
106
110
114
118
121
126
134
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

تاريخه ال�صفحة
2011 /6/28م
2011 /6/28م
2011 /7/6م
2011 /7/19م
2011 /8/7م
2011 /8/7م
2011 /8/28م
2011/8/28م
2011/10/9م
2011/11/20م
2011/11/22م
2011/11/22م
2011/12/6م
2011/12/6م
2011/12/21م
2011 /12/25م
2011/12/25م

137
141
145
150
154
158
165
170
177
179
183
190
194
199
206
212
214

(1)
2011/1/5 ïjQÉàH
. áeÉY äÉÄ«g - ¢UÉ°üàNG - 1
HÉJ É©dG ¿ƒfÉdG ¢UÉî°TC’ ÉfƒfÉb IOƒ©ŸG äÉ°UÉ°üàN’G ¿CG ¬«Y ôà°ùŸG
äÉ°UÉ°üàN’G J ióeh OhóM ¿É«H Éjô°üM ´ô°ûªd - OGôaCÓd áÑ°ùædÉH á«gC’G
Rƒéj ’ - ÊƒfÉdG É¡eÉ¶fh É©dG ¿ƒfÉdG ¢UÉî°TCG AÉ°ûfEG óæ°S ÖLƒÃ dPh
É``¡æ«Ñj »`àdG Ohó`` G ‘ ’EG É``¡æe ¢UÉ`àf’G hCG É`¡æY RÉæàdG ¢UÉ`î°TC’G `àd
äÉ°UÉ°üàN’G àd ´ô°ûŸG ¬ª°SQ …òdG ióŸGh Ohó G RhÉŒ É¡d Rƒéj ’h - ´ô°ûŸG
. «Ñ£J - É¡LC’ âÄ°ûfCG »àdG ±GógC’G øY É¡æe ÉaGôëfG äÉ«MÓ°üdGh

QOÉ`°üdG á`Ä«¡dG É`¶f Oó`M - É`«ŸGh AÉ`Hô¡µd á`eÉ©dG á`Ä«¡dG - äÉ`Ä«g - 2
ó`Y - É`¡d IOƒ`©ŸG äÉ`°UÉ°üàN’G 2009/58 º`bQ ÊÉ`£°ùdG ƒ`°SôŸÉH
á«eƒµM ¢VQCG á©£H ´ÉØàfG M á«bÉØJG Y ™«bƒàdÉH áÄ«¡dG ¢UÉ°üàNG
. É¡«Y AÉHô¡c á£ AÉ°ûfE’
2004/78 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH ¬H á£ÑJôŸG É«ŸGh AÉHô¡µdG ´É£b ¢ü«°üîJ ”
- ÿG äÉfÉ«µdG ª°ùJ áeƒµëd É¡dÉe ¢SCGQ ƒªŸG äÉcô°ûdG øe OóY ójó–h
OGÒà°SGh ôjó°üJh ™jRƒJh fh ó«dƒJ á£°ûfCG á`dhGõe äÉ`fÉ«µdG ò`g ¤EG ó`¡Y
‘ á«ëàdG ™e hCG á«ëàdÉH á£ÑJôŸG AÉHô¡µdG ó«dƒJh É¡H ójhõàdGh AÉHô¡µdG
áÄ«¡dG ¤EG âdBG - ¬«¨°ûJh ‹hódG §HôdG ôjƒ£Jh …õcôe É¶f «¨°ûJh ™bƒŸG
äÉ°UÉ°üàNG 2007/92 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH ICÉ°ûæŸG É«ŸGh AÉHô¡µd áeÉ©dG
äOóM ºK - É«ŸGh AÉHô¡µdÉH á©àŸG É¡JGOƒLƒeh ¿Éµ°SE’G IQGRh äÉ°ü°üh
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG É¡eÉ¶f ÖLƒÃ É«ŸGh AÉHô¡µd áeÉ©dG áÄ«¡dG äÉ°UÉ°üàNG
- §ÑJôŸG ÒZ É«ŸG aôe Y áeGƒdG »g âëÑ°UCG å«M 2009/58 ºbQ ÊÉ£°ùdG
™jRƒJh ``fh AÉ``Hô¡µdG ó``«dƒàH `©àj Ée äÉ`°UÉ`°üàN’G `J Ú`H øe ¢ù``«d
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وت�صدير وا�صترياد الكهرباء والتزويد بها وغريها من االأن�صطة اخلا�صعة الأحكام
قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  -موؤدى ذلك اأن
الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال تخت�ص مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/92
ال�صادر باإن�صائها واملر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/58باإ�صدار نظامها مبزاولة اأي
من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ..............بتاريخ
 ...............املوافق  .......................ب�صاأن طلب اإبداء الراأي
القانوين يف مدى اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتوقيع على اتفاقية
حق انتفاع بقطعة اأر�ص حكومية يف . ............
وتتلخ�ص وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من االأوراق  -يف اأن الهيئة
العامة للكهرباء واملياه ب�صدد اإبرام اتفاقية انتفاع بقطعة اأر�ص حكومية باملنطقة
ال�صناعية  ................لبناء حمطة كهرباء عليها .
لذلك فاإنكم تطلبون االإفادة يف �صاأن مدى اخت�صا�ص الهيئة العامة
للكهرباء واملياه بالتوقيع على هذه االتفاقية .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )1من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/78تن�ص على
اأن " يف تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر :
الهيئة  :هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به املن�صاأة مبوجب
املادة ( )19من هذا القانون .
...
حتويل  :نقل كل اأو بع�ص االأ�صول وااللتزامات من وزارة االإ�صكان
والكهرباء واملياه اإىل خلف ما على النحو املحدد يف منهاج التحويل .
...
الكيان اخللف  :اأي �صخ�ص يتم التحويل اإليه طبقا ملنهاج التحويل  ،وي�صمل
ال�صركات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66من هذا القانون .
...
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االأ�صـول وااللتزامـات املعنيـة  :جميـع االأ�صـول املاديـة والعقـود واحلقـوق
وااللتزامات املتعلقة بوزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه يف تاريخ التحويل مبا فيها
عقود عمل املوظفني املحولني وغريهم والتي ت�صتخدم لغر�ص توليد الكهرباء اأو
نقلها اأو التحكم فيها اأو توزيعها اأو التزويد بها اأو لغر�ص املياه املرتبطة  ،اأو ما
يتعلق بهذا الغر�ص اأو ذاك  ،وال ت�صمل ما يتعلق باأغرا�ص االإ�صكان اأو املياه غري
املرتبط .
...
املوظف املحول  :كل موظف عماين يكون عامل بوزارة االإ�صكان والكهرباء
واملياه يف اليوم ال�صابق لتاريخ التحويل ينقل اإىل اأي كيان خلف طبقا ملنهاج
التحويل .
...
منهاج التحويل  :املنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدله وزارة االقت�صاد الوطني
طبقا الأحكام هذا القانون وذلك الأغرا�ص التحويل اإىل الكيان اخللف .
" ...
وتن�ص املادة ( )2من ذات القانون على اأنه " تخت�ص الهيئة بتنظيم قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �صلطنة عمان وفقا الأحكام هذا القانون ".
وتن�ص املادة ( )3من ذات القانون على :
" تكون كل من االأن�صطة التالية خا�صعة للتنظيم وت�صري عليها اأحكام هذا
القانون :
�أ  -توليد الكهرباء اأو نقلها اأو توزيعها اأو ت�صديرها اأو ا�صتريادها اأو التزويد بها .
ب  -توليد الكهرباء املرتبطة بالتحلية .
ج  -توليد الكهرباء القائم مع التحلية يف ذات املوقع.
د  -ت�صغيل نظام حتكم مركزي .
هـ  -تطوير الربط الدويل اأو ت�صغيله اأو القيام بهما معا .
و  -املهام املحددة لل�صركة العمانية ل�صراء الطاقة واملياه املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون ".
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وتن�ص املادة ( )4من ذات القانون على اأنه " ال يجوز الأي �صخ�ص مبا�صرة اأي
من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم املن�صو�ص عليها يف املادة ال�صابقة بدون احل�صول
على رخ�صة اأو اإعفاء بذلك من الهيئة  ،ويجب مبا�صرة الن�صاط املرخ�ص به
مبعرفة املرخ�ص له وفقا لل�صروط واملدد وال�صوابط الواردة بهذا القانون وطبقا ملا
ورد بالرخ�صة اأو باالإعفاء " .
وتن�ص املادة ( )92من ذات القانون اأنه " على وزارة االقت�صاد الوطني تنفيذ
منهاج التحويل خلل مدة ال تزيد على �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر هذا القانون يف
اجلريدة الر�صمية ويجوز لها مد هذه املدة مبا ال يزيد على ثلثة اأ�صهر ".
وتن�ص املادة ( )136من ذات القانون على اأنه " ال يوؤثر هذا القانون على
اخت�صا�صات ومهام وزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه  ،املتعلقة باالإ�صكان  ،وقطاع
اإمداد املياه  ،وذلك مع عدم االإخلل باملهام واالخت�صا�صات املقررة لهذه الوزارة
املتعلقة باملياه املرتبطة وفقا الأحكام هذا القانون ".
وتن�ص املادة ( )137من ذات القانون على اأن " تتحول حقوق توظيف كل من
املوظفني املنتقلني اإىل الكيان اخللف املحدد يف منهاج التحويل اعتبارا من تاريخ
التحويل ويلتزم هوؤالء املوظفون مبا ي�صدره الكيان اخللف من لوائح وظيفية ".
كما تن�ص املادة االأوىل من املر�صوم ال�صلطاين رقم  2007/92باإن�صاء هيئة
عامة للكهرباء واملياه وتعيني رئي�ص لها على اأن " تن�صاأ هيئة عامة للكهرباء واملياه
توؤول اإليها  ،من وزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه  ،االخت�صا�صات واملخ�ص�صات
واملوجودات املتعلقة بالكهرباء واملياه  ,كما ينقل اإليها  ،بذات درجاتهم املالية ،
جميع املوظفني العاملني يف جمال الكهرباء واملياه بالوزارة امل�صار اإليها  .وي�صدر
ببيان نظام الهيئة واإدارة �صوؤونها مر�صوم �صلطاين ".
وكما تن�ص املادة ( )1من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  2009/58على اأنه " يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر:
الهيئة  :الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
" ....
وتن�ص املادة ( )4من ذات النظام على اأنه " للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافها ،
ممار�صة كافة ال�صلحيات وخا�صة االآتي :
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 -1اإن�صاء وت�صغيل و�صيانة حمطات و�صبكات مياه ال�صرب يف قطاع املياه
غري املرتبط يف جميع اأنحاء ال�صلطنة  ،والعمل على رفع كفاءتها ،
وذلك دون االإخلل بال�صوابط واال�صرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها
يف ال�صلطنة .
 -2اإ�صدار اللوائح املنظمة لقطاع املياه غري املرتبط .
 -3و�صع �صوابط وا�صرتاطات ومعايري ممار�صة االأن�صطة املختلفة يف قطاع
املياه غري املرتبط واإ�صدار الرتاخي�ص اللزمة لذلك  ،وذلك دون االإخلل
بال�صوابط واال�صرتاطات واملعايري البيئية املعمول بها يف ال�صلطنة .
 -4اعتماد ومراقبة املوا�صفات الفنية للمواد واملعدات واالأدوات امل�صتخدمة
يف قطاع املياه غري املرتبط .
 -5اعتماد املوا�صفات القيا�صية ملياه ال�صرب املنتجة من خلل قطاع املياه غري
املرتبط ومراقبة �صلحيتها .
 -6اإبرام العقود اللزمة ل�صراء مياه ال�صرب واإدارة قطاع املياه غري املرتبط.
...
 -11اإعداد التقارير واالإح�صاءات املتعلقة بقطاع املياه غري املرتبط ،واإجراء
االإح�صاءات املتعلقة بقطاع الكهرباء املرتبطة به بعد التن�صيق مع هيئة
التنظيم .
...
 -13تنفيذ �صيا�صة احلكومة التي يقرها جمل�ص الوزراء ب�صاأن تخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به بعد التن�صيق مع وزارتي املالية واالقت�صاد
الوطني .
 -14اقرتاح �صيا�صة تخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط بعد التن�صيق مع
وزارتي املالية واالقت�صاد الوطني واإعداد برامج اإعادة هيكلته ورفعها اإىل
جمل�ص الوزراء .
 -15مبا�صرة اخت�صا�صات االأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخ�صي�ص املن�صو�ص
عليها يف البنود (اأ،د،و،ز،ح،ط،ي) من املادة ( )8من قانون التخ�صي�ص
فيما يتعلق بتخ�صي�ص قطاع املياه غري املرتبط .
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 -16العمل على تر�صيد ا�صتهلك الطاقة الكهربائية  ،وذلك من خلل و�صع
ال�صوابط واملعايري املنظمة لذلك بعد التن�صيق ب�صاأنها مع هيئة التنظيم
واجلهات احلكومية املعنية .
 -17العمل على مراجعة �صوق الكهرباء للتعرف على مدى ا�صتعداده ملزيد من
التحرر  ،وذلك بالتن�صيق مع هيئة التنظيم ووفقا للإجراءات املن�صو�ص
عليها يف القانون .
"...
ومفاد هذه الن�صو�ص اأن مرفقي الكهرباء واملياه كانت تتم اإدارتهما مركزيا
بطريقة مبا�صرة من قبل وزارة االإ�صكان  -وزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه
وقتئذ  -حتى �صدور قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/78والعمل به اعتبارا من 2004/8/1م واإن�صاء هيئة
عامة للكهرباء واملياه باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2007/92والعمل به اعتبارا من
2007/9/9م .
اإذ اأنه ب�صدور قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به مت
تخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،وذلك بتحديد عدد من ال�صركات
اململوك راأ�ص مالها للحكومة  ،ت�صمى الكيانات اخللف  ،عهد اإليها مبزاولة اأن�صطة
توليد ونقل وتوزيع وت�صدير وا�صترياد الكهرباء والتزويد بها وتوليد الكهرباء
املرتبطة بالتحلية اأو مع التحلية يف املوقع وت�صغيل نظام مركزي وتطوير الربط
الدويل وت�صغيله  ،وغري ذلك من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب اأحكام هذا
القانون ،وقد ق�صت اأحكامه باأيلولة جميع االأ�صول املادية والعقود واحلقوق املتعلقة
بوزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه مبا فيها عقود املوظفني املحولني ،التي ت�صتخدم
يف اأغرا�ص توليد اأو نقل اأو توزيع الكهرباء اأو التحكم فيها اأو التزويد بها اأو
لغر�ص اآخر يتعلق باملياه املرتبطة به  ،اإىل تلك الكيانات اخللف خلل اأجل غايته
2005/5/1م  ،وهو االأجل املحدد للعمل مبنهاج التحويل ومدته �صتة اأ�صهر حت�صب
من تاريخ ن�صر القانون املذكور يف اجلريدة الر�صمية الذي اأجاز امل�صرع متديده
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مبا ال يزيد على ثلثة اأ�صهر اأخرى  ،ويف اإطار هذا التنظيم انح�صر دور الدولة
فيما يتعلق بهذا القطاع يف جمرد تنظيمه من خلل منح الرتاخي�ص اللزمة ملن
يريد مزاولة اأي من االأن�صطة امل�صار اإليها من االأ�صخا�ص ورقابة ومتابعة املرخ�ص
لهم مبزاولتها من قبل هيئة عامة اأن�صئت لهذا الغر�ص ت�صمى هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مل يعد لوزارة
االإ�صكان اأية اخت�صا�صات تتعلق بقطاع الكهرباء  ،االأمر الذي اأف�صحت عنه عبارة
ن�ص املادة ( )136منه بالن�ص على اأنه ال اأثر الأحكام هذا القانون على اخت�صا�صات
وزارة االإ�صكان والكهرباء واملياه املتعلقة باالإ�صكان وقطاع اإمداد املياه  ،واملياه
املرتبطة وفقا الأحكامه .
وكذلك  ،فاإنه ب�صدور املر�صوم ال�صلطاين رقم  2007/92باإن�صاء هيئة عامـة
للكهربـاء وامليـاه وتعيـني رئيـ�ص لها اآلـت مبوجـب اأحكــامـه اخت�صــا�صــات
وخم�ص�صات وزارة االإ�صكان وموجوداتها املتعلقة بالكهرباء واملياه ونقل جميع
املوظفني العاملني بها يف جمال الكهرباء واملياه اإىل الهيئة املذكورة  ،والتي
مل يعد لوزارة االإ�صكان منها يف تاريخ العمل مبنهاج التحويل  ،ح�صبما �صبق
بيانه  ،اإال ما يتعلق بقطاع اإمداد املياه  ،وهو ما اأف�صحت عنه عبارة ن�ص املادة
( )4من نظام تلك الهيئة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/58والتي حددت
اخت�صا�صات تلك الهيئة  ،حيث يبني من ا�صتقراء ن�صو�صها اأن الهيئة املذكورة
�صارت القوامة على مرفق املياه غري املرتبط  ،مع اإ�صناد بع�ص االخت�صا�صات
ذات ال�صلة بقطاع املياه املرتبط اإليها  ،والتي كانت يف ال�صابق معقودة لكل من
وزارة االقت�صاد الوطني ووزارة االإ�صكان  ،ولي�ص من بني تلك االخت�صا�صات ما
يتعلق بتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع وت�صدير وا�صترياد الكهرباء والتزويد بها
وغريها من االأن�صطة اخلا�صعة الأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به .
وحيث اإن امل�صتقر عليه اأن االخت�صا�صات املعقودة قانونا الأ�صخا�ص القانون
العام تقابل االأهلية بالن�صبة للأفراد  ،فللم�صرع ح�صريا بيان حدودها ومداها ،
- 55 -

وذلك مبوجب �صند اإن�صائها ونظامها القانوين  ،ومن ثم فل يجوز لتلك االأ�صخا�ص
التنازل عنها اأو االنتقا�ص منها اإال يف احلدود التي يبينها امل�صرع  ،كما ال يجوز
لها جتاوز احلدود واملدى الذي ر�صمه امل�صرع لتلك االخت�صا�صات وال�صلحيات
انحرافا منها عن االأهداف التي اأن�صئت الأجلها .
وبناء على ما تقدم ومن حيث اإن الهيئة العامة للكهرباء واملياه مبوجب
املر�صوم ال�صلطاين رقم  2007/92ال�صادر باإن�صائها واملر�صوم ال�صلطاين رقم 2009/58
باإ�صدار نظامها  ،ال تخت�ص مبزاولة اأي من االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم مبوجب
اأحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ،ومنها اأن�صطة
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء  ،ومن ثم فل ي�صوغ لها قانونا اإن�صاء اأية حمطات
حتقيقا لهذه االأغرا�ص  ،وبالتبعية ال يجوز لها اإبرام اأية ت�صرفات قانونية تهدف
اإىل حتقيق ذلك .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بالتوقيع
على اتفاقية حق انتفاع على قطعة اأر�ص  ........................الإن�صاء
حمطة كهرباء عليها .

فتوى رقم ( :و �ص ق �/3/58/أ2011/49 /12/م) بتاريخ 2011/1/5م
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()2
بتاريخ 2011/1/17م
ر�صوم  -قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 2004/93نطاق
تطبيقه  -عدم �صريانه على طائرات الدولة وال ت�صتحق عنها اأي ر�صوم مقررة
مبوجبه .
نظم امل�صرع اأحكام الطريان املدين مبوجب قانون الطريان املدين ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 2004/93حددت املادة ( )2منه جمال تطبيقه ب�صريانه
على الطائرات املدنية  -مل ي�صع تعريفا اأو حتديدا ملا يعد من الطائرات املدنية -
اعترب القانون اأحكام معاهدة الطريان املدين املوقعة يف �صيكاغو يف ال�صابع من
دي�صمرب عام 1944م وامللحق التابعة لها وتعديلتها امل�صادق عليها من الدولة
مكملة الأحكامه ولها االأولوية يف التطبيق يف حال التعار�ص بينهما  -ت�صري
اأحكام االتفاقية على الطائرات املدنية دون طائرات الدولة  -مناط اعتبار طائرة
ما من طائرات الدولة هو كونها م�صتخدمة يف اإدارة اأو ت�صغيل اأحد املرافق العامة
ال�صيادية كمرفق الدفاع اأو ال�صرطة اأو اجلمارك  -اأثر ذلك  -خروج طائرات الدولة
من نطاق تطبيق اأحكام االتفاقية املذكورة  ،واأحكام قانون الطريان املدين امل�صار
اإليه والئحته التنفيذية  -مـــوؤدى ذلك  -ال ي�صتحق عن طائرات الدولة اأية ر�صوم
مقررة مبوجب اأحكام االتفاقية والقانون امل�صار اإليهما  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل كتاب معاليكم رقم .......... :املوؤرخ  ...........املوافق
 ............ب�صاأن طلب اإبداء الراأي القانوين يف مدى اإعفاء ..................
من ر�صوم ت�صجيل  ،واإ�صدار وجتديد �صهادة �صلحية الطائرات اململوكة لها ،
وكذلك الطائرات اململوكة الأية جهة اأخرى يف ال�صلطنة متى كانت ال تعمل يف
املجال التجاري كالطريان  ، ..............وذلك وفقا حلكم املادة ( )88من
قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 2004/93
وتخل�ص وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من االأوراق  -يف اأن ................
طلبت من  . . ..........اإعفاءها من ر�صوم ت�صجيل واإ�صدار وجتديد �صهادة
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�صلحية الطائرات اململوكة لها على �صند من اأنها مملوكة للدولة وال تعمل يف
املجال التجاري وذلك نزوال على حكم املادة ( )88من قانون الطريان املدين ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 2004/93
وتذكـرون معاليكـم اأن وزارتكـم املوقـرة خـاطـبت فـي هــذا ال�صـــاأن
 ...................فاأفاد مبوجب الكتاب رقم  ...................املوؤرخ
 ................املوافق  ، ............باأنه ا�صتنادا اإىل الفقرة ( )1من املادة
( )88من قانون الطريان املدين لي�ص هناك ما مينع من اإعفاء الطائرات اململوكة
 ( .................با�صتثناء الطائرات امل�صتاأجرة لها ) من ر�صوم الت�صجيل ،
اأمـا بالن�صبة للر�صوم االأخرى املقررة فاإن الو�صع ي�صتدعي ا�صتطلع راأي وزارة
ال�صوؤون القانونية ب�صاأن تف�صري تلك الفقرة عما اإذا كان لفظ الر�صوم املقررة ي�صمل
جميع الر�صوم االأخرى املفرو�صة على الطائرات مثل اإ�صدار وجتديد �صهادات
�صلحية الطائرات وغريها .
واإزاء ما تقدم تطلبون معاليكم االإفادة بالراأي القانوين .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )2من قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  2004/93بعنوان " جمال التطبيق " تن�ص على اأنه  " :ت�صري اأحكام
هذا القانون على :
اأ  -الطائرات املدنية يف اإقليم ال�صلطنة .
ب  -الطائرات املدنية امل�صجلة يف ال�صلطنة اأينما كانت خارج اإقليمها فيما ال
يتعار�ص مع اأحكام قوانني الدولة االأجنبية التي تبا�صر ن�صاطها فيها .
ج  -املطارات املدنية يف ال�صلطنة وكل ما يجرى عليها من اأعمال .
وتن�ص املادة ( )3من ذات القانون بعنوان " القوانني التكميلية " على اأن " تعترب
اأحكام معاهدة �صيكاغو ومعاهدة مونرتيال لعام  1999واملعاهدات واالتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة بهذا ال�صاأن املن�صمة اإليها ال�صلطنة جزءا مكمل لهذا القانون ،
واإذا حدث تعار�ص بينهما ت�صري اأحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية " .
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وتن�ص املادة ( )88من ذات القانون بعنوان " االإعفاءات " على اأن  " :ل�صلطة
الطريان املدين اأن تعفي من الر�صوم املقررة الطائرات االآتية :
 - 1طائرات ال�صلطنة التي ال تعمل يف املجال التجاري .
.......... .......... .......... .......... ..........
"............. ..........
كما تن�ص املادة الثالثة من معاهدة �صيكاغو (1944م) امل�صدق على الن�ص
العربي منها باملر�صوم ال�صلطاين رقم 96/80 :بعنوان " الطائرات املدنية وطائرات
الدولة " على اأن :
اأ  -تطبق هذه االتفاقية على الطائرات املدنية فقط وال تطبق على طائرات
الدولة .
ب  -تعترب من طائرات الدولة الطائرات امل�صتخدمة يف خدمات ع�صكرية اأو
جمركية اأو يف خدمات ال�صرطة .
ج  -ال يجوز الأي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة اأن تطري
فوق اإقليم دولة اأخرى اأو اأن تهبط فيه اإال اإذا كانت قد ح�صلت على
ترخي�ص بذلك من خلل اتفاق خا�ص اأو غريه وطبقا ل�صروط ذلك
الرتخي�ص .
د  -تتعهد الدولة املتعاقدة عند اإ�صدار القواعد املتعلقة بطائرات الدولة التابعة
لها باأن تاأخذ بعني االعتبار �صلمة امللحة اجلوية للطائرات املدنية" .
ومفاد هذه الن�صو�ص  ،اأن امل�صرع نظم اأحكام الطريان املدين مبوجب قانون
الطريان املدين ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم(  ، )2004/93حمددا مبوجب ن�ص
املادة ( )2منه جمال تطبيقه فيما يتعلق بالطائرات  ،مبينا عدم انطباقها اإال على
الطائرات املدنية  ،اإال اأنه مل ي�صع تعريفا اأو حتديدا ملا يعد من الطائرات املدنية .
واإذ ق�صت املادة ( )3من قانون الطريان املدين امل�صار اإليه  ،باعتبار اأحكام
معاهدة الطريان املدين املوقعة يف �صيكاغو يف ال�صابع من دي�صمرب عام( 1944م )
وامللحق التابعة لها وتعديلتها امل�صادق عليها من الدولة مكملة الأحكامه ولها
االأولوية يف التطبيق يف حال التعار�ص بينهما .
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واإذ قطعت عبارة ن�ص املادة الثالثة من معاهدة �صيكاغو املذكورة  ،يف
معر�ص بيان نطاق تطبيق اأحكامها  ،باأنها ت�صري على الطائرات املدنية دون
طائرات الدولة  ،وقد اأوردت هذه املادة يف البند (ب) منها تعدادا ملا يعد من
طائرات الدولة  ،وهو تعداد ورد على �صبيل املثال ال احل�صر ح�صبما دلت عليه
�صراحة عبارة ن�ص هذا البند  ،بقولها يعد من طائرات الدولة  ،الطائرات
امل�صتخدمة يف خدمات ع�صكرية اأو جمركية اأو يف خدمات ال�صرطة  ،و باإمعان
النظر فيما ورد تعداده  ،يبدو جليا اأن مناط اعتبار طائرة ما من طائرات الدولة
هو كونها م�صتخدمة يف اإدارة اأو ت�صغيل اأحد املرافق العامة ال�صيادية  ،كمرفق
الدفاع اأو ال�صرطة اأو اجلمارك .
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�صة فاإن طائرات - ..............
مبوجـب �صريـح نـ�ص املـادة الثالثـة من اتفاقيـة الطيــران املدنـي �صيكاغـو
( - )1944تعد من طائرات الدولة  ،ومن ثم تخرج من نطاق تطبيق اأحكام هذه
االتفاقية  ،وبحكم اللزوم تخرج من نطاق تطبيق اأحكام قانون الطريان املدين
امل�صار اإليه والئحته التنفيذية  ،فل ي�صتحق عنها بالتايل اأية ر�صوم مقررة مبوجب
اأحكامهما  ،ومنها ر�صوم الت�صجيل  ،واإ�صدار وجتديد �صهادة �صلحية الطائرات .
وحيث اإن الطريان  ..........ي�صتخدم يف ت�صغيل واإدارة مرفق رئا�صة
الدولة  -وهو بل ريب يرتبع على قمة املرافق ال�صيادية بها  -ومن ثم تخرج
طائراته من نطاق تطبيق اأحكام اتفاقية الطريان املدين � -صيكاغو عام 1944م -
وقانون الطريان املدين والئحته التنفيذية  ،وبناء عليه ال ي�صتحق عنها اأية ر�صوم
مقررة مبوجب اأحكامهما  ،ومنها ر�صوم الت�صجيل  ،واإ�صدار وجتديد �صهادة
�صلحية الطائرات .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم ا�صتحقاق اأية ر�صوم مقررة مبوجب اأحكام قانون
الطريان املدين والئحته التنفيذية على كل من طائرات  ...........والطريان
...................

فتوى رقم  ( :و �ص ق  /م و 2011/113 / 1 /26/م ) بتاريخ 2011/1/17م
- 60 -

()3
بتاريخ 2011/2/13م
هيئات  -الهيئة العامة للعتماد االأكادميي  -الئحة �صوؤون املوظفني بالهيئة -
وجوب تقيد اللئحة بجدول الرواتب والدرجات املرفق بقانون اخلدمة املدنية
وعدم اخلروج عليه .
منح امل�صرع الهيئة العمانية للعتماد االأكادميي وفقا لنظامها املرفق باملر�صوم
ال�صلطاين رقم � 2010/54صخ�صية اعتبارية وا�صتقلال ماليا واإداريا على النحو الذي
ميكنها من القيام باملهام امل�صندة لها  -وقرر عدم خ�صوعها للقانون املايل وغريه
من القوانني احلاكمة للهيئات واملوؤ�ص�صات العامة  -ناط امل�صرع باللوائح والقرارات
التي ت�صدر تنفيذا لنظام الهيئة حتديد الوظائف الفنية بها وغري ذلك من ال�صوؤون
الوظيفية واالإدارية  -اإال اأن املادة ( )16من نظام الهيئة ن�صت على اأن ي�صتحق
الرئي�ص التنفيذي بها الدرجة (اأ) من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون
اخلدمة املدنية  -موؤدى ذلك  -اأن جدول الدرجات والرواتب الواجب تطبيقه
على موظفـي الهيئـة هو ذات جـدول الرواتـب والدرجات امللحق بقانون اخلدمة
املدنية  -ومن ثم عدم جواز خروج الئحة �صوؤون املوظفني عن جدول الرواتب
والبدالت امللحق بقانون اخلدمة املدنية  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل كتابكم رقم  .............املوؤرخ  ..............املوافق
 ...........ب�صاأن طلب اإبداء الراأي حول حكم املادة ( )16من نظام الهيئة
العمانية للعتماد االأكادميي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 2010/54
وتتلخ�ص وقائع املو�صوع يف اأنه لدى اإعداد الئحة ال�صوؤون الوظيفية بالهيئة
العمانية للعتماد االأكادميي تنفيذا الأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم  2010/54امل�صار
اإليه  ،ثار الت�صاوؤل عن مدى جواز تقرير رواتب ل�صاغلي الوظائف الفنية بالهيئة
خلفا ملا هو مقرر بجدول الرواتب والدرجات املرفق بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/120بهدف جذب الكفاءات العالية ل�صغل الوظائف
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الفنية بالهيئة  ،وذلك يف �صوء ما ت�صمنته املادة ( )16من النظام املرفق باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  2010/54امل�صار اإليه التي تق�صي باأن يتم تعيني رئي�ص تنفيذي للهيئة
على الدرجة (اأ) من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية .
وتذكرون اأنه يتنازع هذا املو�صوع راأيان  :يذهب االأول منهما اإىل �صرورة
التقيد بجدول الرواتب والدرجات املرفق بقانون اخلدمة املدنية ا�صتنادا اإىل ما
ورد باملادة (� )16صالفة الذكر  ،بينما يذهب الثاين اإىل �صرورة اخلروج عن
احلدود الواردة بجدول الرواتب والدرجات املرفق بقانون اخلدمة املدنية نظرا
لعدم خ�صوع الهيئة الأحكام القانون املايل وغريه من القوانني والنظم التي تطبق
يف �صاأن الهيئات العامة  ،وبحيث يتم التقيد بالدرجات الواردة باجلدول امل�صار
اإليه مع زيادة املخ�ص�صات املالية املحددة لها حتقيقا للمرونة الكافية للهيئة حتى
تتمكن من حتقيق اأهدافها واأخ�صها تنظيم جودة التعليم العايل بال�صلطنة  ،وهذا
يتطلب اختيار كوادر ب�صرية موؤهلة تاأهيل خا�صا  ،وذلك على غرار الئحة �صوؤون
املوظفني مبجل�ص البحث العلمي ال�صادرة بالقرار رقم  2010/46والتي اأخذت
بامل�صميات الواردة باجلدول املرفق بقانون اخلدمة املدنية وقررت لها خم�ص�صات
مالية تزيد على ما هو من�صو�ص عليه يف اجلدول امل�صار اإليه .
وتطلبون اإبداء الراأي يف املو�صوع .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )2من نظام الهيئة العمانية للعتماد
االأكادميي املرافق للمر�صوم ال�صلطاين رقم  2010/54باإن�صاء الهيئة تن�ص على
اأنه " تتمتع الهيئة بال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقلل املايل واالإداري وميثلها
الرئي�ص يف �صلتها بالغري واأمام الق�صاء "  ،وتن�ص املادة ( )4من هذا النظام
على اأنه " :ال تخ�صع الهيئة الأحكام القانون املايل وغريه من القوانني والنظم
التي تطبق يف �صاأن الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة  ، " ..كما تن�ص املادة ()5
من ذات النظام على اأنه " :تنظم اللوائح والقرارات التي ت�صدر تنفيذا لهذا
النظام �صائر �صوؤون الهيئة وعلى وجه اخل�صو�ص  :اأ  ......... -ب  -حتديـد
الوظـائـف الفنية و�صائر ال�صوؤون الوظيفية واالإدارية واملاليــة بالهيئـة "  .كما
تنـ�ص املــادة ( )16مــن النظــام امل�صـار اإليــه علــى اأنــه  ":يكـون للهيئـة رئيـ�ص
تنفيذي من حملة الدكتوراه يعني بقرار من رئي�ص جمل�ص التعليم العايل على
الدرجة (اأ) من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية " .
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OÉªàYÓd á«fÉª©dG áÄ«¡dG íæe ´ô°ûŸG ¿CG áeóàŸG ¢Uƒ°üædG øe OÉØà°ùŸGh
øe É¡æµÁ …òdG ƒëædG Y ÉjQGOEGh É«dÉe ’Óà°SGh ájQÉÑàYG á«°üî°T »ÁOÉcC’G
É¡Yƒ°†N óY ¢üædG íjô°üH Qôb dP «Ñ°S ‘h , É¡d Ióæ°ùŸG É¡ŸÉH É«dG
•Éfh , áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡d áªcÉ G ÚfGƒdG øe ÒZh ‹ÉŸG ¿ƒfÉd
FÉXƒdG ójó– áÄ«¡dG É¶æd Gò«ØæJ ÉgQGó°UEG ÖLhCG »àdG äGQGôdGh íFGƒdÉH
áÄ«¡d ¿ƒµj ¿CÉH °†b Éªc , ájQGOE’Gh á«Ø«XƒdG ¿hDƒ°ûdG øe dP ÒZh É¡H á«æØdG
º«©àdG ¢ù› øe QGôH ¬æ««©J ºàj IGQƒàcódG áªM ÚH øe …ò«ØæJ ¢ù«FQ
hóL øe (CG) áLQódG »gh É¡ëà°ùj »àdG áLQódG ™WÉb ¬Lh Y GOó ‹É©dG
. á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉH ëŸG ÖJGhôdGh äÉLQódG
á«fÉª©dG áÄ«¡d Óà°SG øe ´ô°ûŸG Qôb É‡ ºZôdÉHh ¬fCG óJ Ée iODƒeh
ÖLƒÃ É¡«ØXƒe ¿hDƒ°T º«¶æJ ‘ áÄ«¡d áj’h øe ¬àÑKCG Éeh »ÁOÉcC’G OÉªàYÓd
áj’ƒdG Jh Óà°S’G Gòg ¿CG ’EG , É¡eÉ¶æd Gò«ØæJ Qó°üJ »àdG äGQGôdGh íFGƒdG
áÄ«¡dG É¶f øe (16) IOÉŸG ‘ É¡æY í°üaCG »àdG ´ô°ûŸG IOGQEG OhóM óæY J
Y ¬«Ñ£J ÖLGƒdG ÖJGhôdGh äÉLQódG hóL ™£dG ¬Lh Y äOóM »àdGh
, á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉH ëŸG äÉLQódGh ÖJGhôdG hóL äGP ƒgh áÄ«¡dG »ØXƒe
áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ú«©J ÜƒLƒH IQƒcòŸG IOÉŸG ¢üf °†b ¿CG ó©H dPh
, á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉH ëŸG ÖJGhôdGh äÉLQódG hóL øe (CG) áLQódG Y
áÄ«¡dG É¶f øe (17) IOÉŸG ¢üæd Éah - ó©j áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿EG å«Mh
§«f ÉªY hDƒ°ùŸGh áÄ«¡d ájò«ØæàdG IQGOEÓd »Ø«XƒdG º°ùdG YCG ‘ - ¬«dEG QÉ°ûŸG
¬eR’h dP °†àe ¿EÉa , áÄ«¡d á«æØdGh á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°ûd Ò«°ùJ øe É¡H
ÖJGhôdGh äÉLQódG hóL äGòd áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿hO ºg øe ´ƒ°†N
. áLQO µd ¬H IOóëŸG äÉ°ü°üîŸG äGòHh , á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉH ëŸG
¿ƒfÉH aôŸG hó÷ÉH IQôŸG Ohó G øY êhôÿG RGƒéH ƒdG ‘ áéM ’h
»ª©dG åëÑdG ¢ùéÃ ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T áëFÓH OQh Ée Y É°SÉ«b á«fóŸG áeóÿG
aôŸG hóé`dÉH IOQGƒdG äÉ`«ª°ùŸÉH äò`NCG »`àdG 2010/46 º`bQ QGô`dÉH IQOÉ`°üdG
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بقانون اخلدمة املدنية وقررت لها خم�ص�صات مالية تزيد على ما هو من�صو�ص
عليه يف اجلدول امل�صار اإليه  ،ذلك اأن القيا�ص واحلالة هذه يف غري حمله الختلف
الن�صو�ص الواردة يف قانون جمل�ص البحث العلمي والتي هي �صند اإ�صدار
الئحة �صوؤون موظفي املجل�ص عن الن�صو�ص الواردة يف نظام الهيئة  ،خا�صة
املادة ( )17من قانون املجل�ص التي ن�صت على اأن يكون للمجل�ص ميزانية م�صتقلة .
لذلك انتهى الراأي اإىل وجوب التقيد بجدول الدرجات والرواتب امللحق
بقانون اخلدمة املدنية عند و�صع جدول درجات ورواتب الوظائف الفنية للهيئة
العمانية للعتماد االأكادميي .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/ 273 /7/49/م ) بتاريخ 2011/2/13م
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()4
بتاريخ 2011/2/27م
 - 1قانون  -قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم - 91/72
موؤمن عليه  -حتويل ح�سيلة ا�سرتاكاته و�سم مدة خدمته ال�سابقة اإعماال
لن�ص املادة ( )30من القانون امل�سار اإليه � -سروطه .
األزم امل�سرع وفقا للمادة ( )30من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/72كال من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�سندوق تقاعد
موظفي اخلدمة املدنية يف حالة تعيني اأحد العمانيني املعاملني بقانون معا�سات
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ص اأو تعيني
اأحد اخلا�سعني الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية بالقطاع احلكومي بتحويل
ح�سيلة اال�سرتاكات التي اقتطعت من مرتبه وح�سة احلكومة التي اأديت حل�سابه
اأو ح�سيلة ح�سة العامل يف ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وح�سة
�ساحب العمل وح�سة اخلزانة العامة التي اأديت حل�ساب املوؤمن عليه اإىل اجلهة
التي اأ�سبح خا�سعا لها ويعامل بقانونها  -وجوب �سم مدة اخلدمتني ما مل يكن قد
�سرف للمعني م�ستحقاته عنها  -اإذا كانت قد �سرفت للمعني م�ستحقاته فيجب
ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة  -1 :اأن يتقدم بطلب ال�سم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ
التعيني  -2رد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سرفت له  -عدم تقدمي طلب ال�سم خالل
االأجل امل�سار اإليه  -اأثر ذلك  -عدم ال�سم  -تطبيق .

 - 2موؤمن عليه  -حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ص .
حظر امل�سرع اجلمع بني الراتب واملعا�ص وفقا لن�ص املادة ( )4من قانون معا�سات
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 86/26موؤدى ذلك  -تطبيق .
باالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .........:املوؤرخ ........املوافق ........
ب�ساأن طلب الراأي يف االآتي :
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 - 1مدى جواز حتويل ا�صرتاكات املوؤمن عليه  .................اإىل
�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية تنفيذا حلكم املادة ( )30من قانون
التاأمينات االجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  ، 91/72ومدى
جواز مطالبته برد قيمة معا�ص العجز ب�صبب غري مهني الذي كان
يتقا�صاه يف الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م .
 - 2مدى جواز �صم مدة خدمة املوؤمن عليه  . .......... ..........ال�صابقة
على تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية والتي ا�صتلم عنها مكافاأة
نهاية اخلدمة من الهيئة .
وتتح�صل وقائع احلالة االأوىل  -كما يبني من االأوراق  -يف اأنه ورد اإىل الهيئة
العامة للتاأمينات االجتماعية كتاب موؤرخ  ............من �صندوق تقاعد
موظفي اخلدمة املدنية يت�صمن طلب حتويل ا�صرتاكات املوؤمن عليه ..........
اإىل ال�صندوق عن الفرتة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م وهي فرتة خدمته يف
القطاع اخلا�ص والذي كان يخ�صع خللها لقانون التاأمينات االجتماعية ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  91/72وذلك اللتحاقه بالعمل بوزارة  ............اعتبارا
من 2006/10/30م وبالتايل فاإنه يكون خا�صعا الأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما
بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم , 86/26
وبنـاء عليـه قامت الهيئة مبراجعة ملفه الـتاأميني ووجـدت اأنـه كان يتقا�صى
معا�ص عجز غري مهني يف الفرتة من مايو 2006م اإىل يونيو 2007م  ،و باإعادة
عر�صه على اللجنة الطبية املخت�صة بتاريخ 2007/5/7م قررت اأن املوؤمن عليه الئق
طبيا ومبوجب هذا القرار مت اإيقاف �صرف املعا�ص امل�صار اإليه ب�صفة نهائية لزوال
�صبب ا�صتحقاقه  ،مع العلم باأن الهيئة مل تعلم بواقعة التحاقه بالعمل بالقطاع
احلكومي اإال من خلل اخلطاب الوارد من �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
ال�صادر يف 2008/2/20م .
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/ ¬«Y øeDƒŸG ¿CG ‘ - ¥GQhC’G øe ÚÑj Éªc - á«fÉãdG ádÉ G ™FÉbh °üëàJh
...............á`cô°ûH ¢UÉ``ÿG ´É`£dG ‘ `ª©j ¿É``c ..............
¿ƒfÉb ÉµMC’ ™°†îj ¿Éch , 1992/12/20 àMh 1984/3/18 øe IÎØdG ÓN
ïjQÉàH ¬fÉjô°S óæY 91/72 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
ÖMÉ°U Éb ¿ƒfÉdG dP øe (20) IOÉŸG øe (4) IôØdG ºµ Gò«ØæJh , 1992/7/1
áHÉ°ùdG ¬àeóN Ióe øY áÄ«¡dG ¤EG ¬d áëà°ùŸG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe AGOCÉH ª©dG
øe IÎØdG »gh É¡«dEG QÉ°ûŸG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÉµMCG ¿Éjô°S ïjQÉJ Y
áÄ«¡dG ¤EG ÜÉ£N OQh 1994/5/14 ïjQÉàH h , 1992/6/30 àMh 1984/3/18
äÉcGÎ°TG jƒ– ÖW Éæª°†àe á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U Ñb øe
äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb øe (30) IOÉŸG ºµ Gò«ØæJ ¥hóæ°üdG ¤EG ÉØfBG QƒcòŸG ¬«Y øeDƒŸG
øe GQÉÑàYG ............. IQGRƒH ª©dÉH ¬bÉëàd’ dPh ¬«dEG QÉ°ûŸG á«YÉªàL’G
ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb ÉµMC’ É©°VÉN ¬©éj Ée ƒgh 1993/1/27
AÉæHh , 86/26 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG Ú«fÉª©dG áeƒµ G »ØXƒŸ áeóÿG
»àdGh ¬JÉcGÎ°TG á°üM jƒëàH á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàd áeÉ©dG áÄ«¡dG âeÉb ¬«Y
ÚeCÉJ ‘ áeÉ©dG áfGõÿG á°üMh ª©dG ÖMÉ°U á°üMh ¬«Y øeDƒŸG á°üM ª°ûJ
ÉµMCG ¿Éjô°S ïjQÉJ - 1992/7/1 øe IÎØdG øY IÉaƒdGh õé©dGh áNƒî«°ûdG
¤EG - ¢UÉÿG ´É£dÉH ¬àeóN AÉ¡àfG ïjQÉJ - 1992/12/20 àMh - ¿ƒfÉdG
’ É¡jƒ– ºàj »àdG á«°ü G ¿ƒµd Gô¶fh , á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U
äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉd Éah GÎ°T’G ïjQÉJ Y áHÉ°ùdG áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe ª°ûJ
áeóÿG Ióe øY áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe áª«b ±ô°üH áÄ«¡dG âeÉb óa ¬«dEG QÉ°ûŸG
»gh ¬«dEG QÉ°ûŸG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÉµMC’ ¬Yƒ°†N ïjQÉJ Y áHÉ°ùdG
ïjQÉàHh , É«°üî°T ¬«Y øeDƒŸG ¤EG 1992/6/30 àMh 1984/3/18 øe IÎØdG
............ ácô°ûdÉH ¢UÉÿG ´É£dG ‘ ª©d ¬àdÉM á°Vhô©ŸG OÉY 2008/10/1
óJ ºK ¬«dEG QÉ°ûŸG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÉµMC’ GOó› dòH ™°†Nh
¿ƒfÉH ª©dG ïjQÉJ Y áHÉ°ùdG áeóÿG Ióe º°†d 2009 jôHG 23 ïjQÉàH Ö£H
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التاأمينات االجتماعية والتي ا�صتلم عنها مكافاأة نهاية اخلدمة مبديا ا�صتعداده لرد
قيمتها م�صتندا يف ذلك اإىل اأن مدة خدمته بالقطاع العام �صوف يتم �صمها اإىل
الهيئة طبقا الأحكام املادة ( )30من قانون التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه .
واإذ ت�صتطلعون معاليكم الراأي يف احلالتني  -يف �صوء ما �صبق  -نفيدكم :
باأن املادة ( )4من قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  86/26تن�ص على اأنه "ال يجوز اجلمع
بـني الراتب واملعا�ص  ،كما ال يجوز �صرف اأكرث من معا�ص واحد من اخلزانة
العامة � ،صواء كان املعا�ص م�صتحقا طبقا الأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اآخر ،
واإذا ا�صتحق اأكرث من معا�ص �صرف االأكرب " .
وتن�ص املادة ( )2من قانون التاأمينات االجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  91/72على اأنه " يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات
التالية املعاين والتف�صريات املو�صحة قرين كل منها  ،ما مل يقت�ص �صياق الن�ص
معنى اآخر :
..... -1
..... -2
......
� -10لعجز غري املهني  :كل عجز يحدث قبل بلوغ املوؤمن عليه �صن ال�صتني �صنة ،
اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها اخلام�صة واخلم�صني وي�صتحيل معه  ،ب�صبب برت
اأحد االأع�صاء اأو االإ�صابة بعاهة  ،اأو ب�صبب احلالة ال�صحية املتاأخرة ج�صديا
اأو عقليا اأو نف�صيا ك�صب ثلث االأجر ال�صابق من املهنة االعتيادية اأو مهنة
مماثلة ويتم ذلك ح�صب تقدير اللجنة الطبية املخت�صة .
. . .......... ............ - 13 ................ - 12 ............ -11
 -14اللجنة الطبية املخت�صة  :هي اللجنة الطبية امل�صكلة بقرار من وزير ال�صحة
لتقدير العجز ونوعه ودرجته " .
وتن�ص املادة ( )21من القانون املذكور على اأنه " ي�صتحق املوؤمن عليه من
الهيئة معا�ص ال�صيخوخة وفقا ملدد ا�صرتاكه يف التاأمني ابتداء من تاريخ العمل
بهذا القانون � ،صواء كانت مت�صلة اأو منف�صلة يف احلاالت االآتية " . . . .
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وتن�ص املادة ( )22من القانون امل�صار اإليه على اأن " اإذا انتهت خدمة املوؤمن
عليه للعجز اأو للوفاة ب�صبب غري مهني قبل بلوغه �صن ال�صتني اأو قبل بلوغ املوؤمن
عليها �صن اخلام�صة واخلم�صني اأو اإذا انتهت اخلدمة ب�صبب الوفاة يف اأي �صن
ا�صتحق املعا�ص للموؤمن عليه اأو املوؤمن عليها اأو امل�صتحقني عنهما باأحد ال�صروط
االآتية  . . . . . .وي�صدر قرار من الوزير بعد التن�صيق مع وزير ال�صحة بكيفية
اإثبات العجز اأو الوفاة " .
وتن�ص املادة ( )24من ذات القانون على اأنه " اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه ،
ومل تتوافر فيه �صروط ا�صتحقاق املعا�ص ا�صتحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�صرط اأال
تقل مدة ا�صرتاكه يف التاأمني عن �صنة كاملة " .
وتن�ص املادة ( ) 30من قانون التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه على اأنه " يف
حالة تعيني اأحد االأ�صخا�ص املعاملني بقانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني بالقطاع اخلا�ص  ،وخ�صوعه الأحكام هذا القانون
اأو العك�ص يلتزم كل من �صندوق املعا�صات واملكافاآت والهيئة العامة للتاأمينات
االجتماعية بتحويل ح�صيلة اال�صرتاك التي اقتطعت من مرتبه وح�صة احلكومة
التي اأديت حل�صابه اأو ح�صيلة ح�صة العامل يف ا�صرتاكات تاأمني ال�صيخوخة
والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل وح�صة اخلزانة العامة التي اأديت حل�صاب
املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي يعامل بقانونها  ،وتطبق يف هـذه احلالـة اأحكام قانون
اجلهة املحولة اإليها احل�صيلة مع �صم املدتني ال�صابقة واللحقة اإذا مل يكن قد �صرف
م�صتحقاته وفقا للنظام الذي كان يخ�صع له  ،ويبداأ با�صتقطاع ن�صبة اال�صرتاك
من تاريخ تعيينه .
اأما اإذا كان قد مت �صرف م�صتحقاته فاإنه ي�صرتط ل�صم مدة خدمته ال�صابقة
اأن يقدم طلبا بذلك خلل �صتة اأ�صهر من تاريخ تعيينه واأن يقوم برد مكافاأة نهاية
اخلدمة التي �صرفت له .
واإذا كان ال�صخ�ص قد بلغ معا�صه عند التعيني احلد االأق�صى املن�صو�ص عليه
يف القانون الذي كان معامل به فل حتول احل�صيلة وي�صتحق عن املدة اجلديدة
مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�صتوفى ال�صروط اللزمة لذلك" .
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ومفاد ما تقدم اأن امل�صرع قرر للموؤمن عليه الذي انتهت خدمته للعجز
اأو الوفاة ب�صبب غري مهني قبل بلوغه �صن ال�صتني اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها
�صن اخلام�صة واخلم�صني اأو انتهت بالوفاة يف اأي �صن احلق يف احل�صول
على معا�ص ب�صروط معينة على اأن ي�صدر قرار من وزير القوى العاملة
بعد التن�صيق مع وزير ال�صحة بكيفية اإثبات العجز اأو الوفاة  ،وقد عرفت
املادة ( )2امل�صار اإليها اللجنة الطبية املخت�صة باأنها اللجنة الطبية امل�صكلة بقرار من
وزير ال�صحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته .
وقد األزم امل�صرع وفقا للمادة ( )30امل�صار اإليها كل من الهيئة العامة للتاأمينات
االجتماعية و�صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية يف حالة تعيني اأحد العمانيني
املعاملني بقانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
بالقطاع اخلا�ص اأو تعيني اأحد اخلا�صعني الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية
بالقطاع احلكومى بتحويل ح�صيلة اال�صرتاكات التي اقتطعت من مرتبه وح�صة
احلكومة التي اأديت حل�صابه اأو ح�صيلة ح�صة العامل يف ا�صرتاكات تاأمني
ال�صيخوخة والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل وح�صة اخلزانة العامة التي
اأديت حل�صاب املوؤمن عليه اإىل اجلهة التي اأ�صبح خا�صعا لها ويعامل بقانونها مع
وجوب �صم مدة اخلدمتني ما مل يكن قد �صرف للمعني م�صتحقاته عنها  ،فاإذا
كانت قد �صرفت له م�صتحقاته فاإنه يجب ل�صم مدة اخلدمة ال�صابقة اأن يتقدم
بطلب ال�صم خلل �صتة اأ�صهر من تاريخ التعيني مع وجوب رد مكافاأة نهاية اخلدمة
التي �صرفت له  ،واإذا كان ال�صخ�ص قد بلغ معا�صه عند التعيني احلد االأق�صى
املن�صو�ص عليه يف القانون الذي كان خا�صعا له فل حتول ح�صيلة ا�صرتاكاته يف
هذه احلالة واإمنا ي�صتحق عن املدة اجلديدة مكافاأة نهاية اخلدمة متى ا�صتوفى
ال�صروط اللزمة لذلك .
كما واأن امل�صرع قد حظر اجلمع بني الراتب واملعا�ص وفقا لن�ص املادة ( )4من
القانون  86/26امل�صار اإليه .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة االأوىل :
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فاإنه وملا كان الثابت من االأوراق اأن املوؤمن عليه  ........... /كان يعمل
يف القطـاع اخلـا�ص يف الفتـرة من 1992/12/1م اإىل 2006/5/21م وكـان خا�صعـا
لقانون التاأمينات االجتماعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  91/72واملعمول به
ابتداء من 1992/7/1م  ،وبتاريخ 2006/4/24م تقرر له معا�ص عجز غري مهني بناء
على قرار اللجنة الطبية املخت�صة والتي حددت له ميعاد 2006/10/24م للعر�ص
عليها مرة اأخرى  ،وبعر�صه على اللجنة امل�صار اإليها يف امليعاد املحدد قررت اأنه
الئق طبيا وبناء عليه تقرر وقف �صرف املعا�ص  ،وملا كان ذلك وكان الثابت اأن
املعرو�صة حالته قد عني بوزارة  ..........يف 2006/10/30م واأ�صحى خا�صعا
الأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ومن
ثم فاإنه عمل بن�ص املادة ( )30من قانون التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه فاإنه
يجب على الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية حتويل ا�صرتاكاته اإىل �صندوق
تقاعد موظفي اخلدمة املدنية .
وال ينال مما تقدم �صابقة ح�صوله على معا�ص عجز غري مهني خلل الفرتة
من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م اإذ اأن املق�صود بامل�صتحقات التي اإن �صرفت
له حتول دون ال�صم  -وعلى نحو ما �صلف بيانه  -هو تقا�صيه ملعا�ص يبلغ  -عند
التعييــن  -احلد االأق�صى املن�صو�ص عليه يف القانون الذي كان معامــل به  ،وهو
ما مل يثبت يف حق املعرو�صة حالته .
واأما عن مدى جواز مطالبة املعرو�صة حالته برد قيمة املعا�صات التي كان
يتقا�صاها من الهيئة خلل الفرتة من 2006/10/30م وحتى 2007/5/7م فاإنه
ووفقا للحظر املن�صو�ص عليه �صراحة يف املادة ( )4من القانون  86/26امل�صار
اإليه فاإن ما �صرف للمعرو�صة حالته من معا�ص اعتبارا من تاريخ تعيينه بوزارة
 .............ي�صحى غري م�صتحق له ومن ثم يتعني ا�صرتداده .
وبالن�صبة للحالة الثانية :
فاإن الثابت من االأوراق اأن املوؤمن عليه  ................ /كان يعمل ب�صركة
 ................يف الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/12/20م ثم التحق
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بالعمل بوزارة  ..............يف الفرتة من 1993/1/27م وحتى 2008/9/15م ،
واأن الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية قامت بتحويل ح�صة ا�صرتاكات املوؤمن
عليه عن الفرتة من 1992/7/1م وحتى 1992/12/20م اإىل �صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية كما قامت ب�صرف قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة عن مدة اخلدمة
ال�صابقة على تاريخ خ�صوعه الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه وهي
الفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م اإىل املوؤمن عليه �صخ�صيا  ،وبتاريخ
2008/10/1م عاد املذكور للعمل يف القطاع اخلا�ص بال�صركة ، ..............
وتقدم بتاريخ  23ابريل 2009م بطلب �صم مدة اخلدمة ال�صابقة على تاريخ العمل
بقانون التاأمينات االجتماعية للفرتة من 1984/3/18م وحتى 1992/6/30م التي
ا�صتلم عنها مكافاأة نهاية اخلدمة واأبدى ا�صتعداده لرد قيمتها م�صتندا يف ذلك
اإىل اأن مدة خدمته بالقطاع احلكومي �صوف يتم �صمها اإىل الهيئة طبقا الأحكام
املادة ( )30من قانون التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه  ،وملا كان �صم مدة اخلدمة
ال�صابقة وفقا لن�ص املادة ( )30امل�صار اإليها رهينا بتقدمي طلب ال�صم خلل �صتة اأ�صهر
من تاريخ التعيني والتزام طالب ال�صم برد مكافاأة نهاية اخلدمة التي �صرفت له ،
وملا كان ذلك وكان املعرو�صة حالته قد عني يف  2008/10/1م وتقدم بطلب ال�صم
يف 23من اأبريل 2009م اأي بعد مرور اأكرث من �صتة اأ�صهر على تاريخ تعيينه ومن
ثم فاإنه ال يجوز �صم مدة خدمته ال�صابقة .
لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :
 - 1وجوب حتويل ح�صة ا�صرتاك املوؤمن عليه  ................... /اإىل
�صندوق تقاعد اخلدمة املدنية  ،وا�صرتداد قيمة املعا�صات التي كان
يتقا�صاها من الهيئة خلل الفرتة من 2006/10/30م تاريخ التحاقه للعمل
بوزارة  .............وحتى 2007/5/7م .
 - 2عدم جواز �صم مدة خدمة املوؤمن عليه  ............. /ال�صابقة على
تاريخ العمل بقانون التاأمينات االجتماعية .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/396 /15/52/م ) بتاريخ 2011/2/27م
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(5)
2011/3/7 ïjQÉàH
- 2004/120 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb - Xƒe - 1
XƒŸG IOÉYEG - Ú«©àdG IOÉYEG É¡æ«H øe ¢ù«d - áeÉ©dG áØ«XƒdG ¨°T ¥ôW
. FÉXƒdG fOCG ÒZ ‘ CGóàÑe Éæ««©J Èà©j áØ«XƒdG ¤EG ¬àeóN á«¡àæŸG
ÊÉ``£°ùdG ƒ`°SôŸÉH QOÉ`°üdG á`«fóŸG á`eóÿG ¿ƒ`fÉb Ö`LƒÃ ´ô`°ûŸG Oó``M
ædGh á«bÎdGh Ú«©àdÉH áeÉ©dG áØ«XƒdG ¨°T ¥ô`W Gô`°üM 2004/120 º`bQ
Ú«©àdG ¿ƒµj ¿CG É©dG °UC’G - Ú«©àdG IOÉYEG ¥ô£dG J ÚH øe ¢ù«d - ÜóædGh
ÒZ ‘ Ú«©àdG AÉæãà°SG Rƒéjh á«Yƒf áYƒª› µH FÉXƒdG fOCG ‘ AGóàHG
¥Éëà°SG ´ô°ûŸG Qôb Éªc - Éæµ‡ á«bÎdG ¥ô£H É¡¨°T øµj  GPEG FÉXƒdG fOCG
‘ Ú©j øª«a •Î°ûj - É¡«a Ú©ŸG ¬àØ«Xh áLQód QôŸG ÖJGôdG ájGóH XƒŸG
»FÉ¡f ºµM ó°V Qó°U ób ¿ƒµj ’CG É¡æ«H øe ÉWhô°T áªFGódG FÉXƒdG ióMEG
ób øµj  Ée áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH á áÁôL ‘ áHƒ©H hCG ájÉæL ‘ øé°ùdÉH
ºµ G É¡æeh á«Ø«XƒdG ábÓ©dG AÉ¡àfG ÜÉÑ°SCG Gô°üM ´ô°ûŸG OóM - QÉÑàYG ¬«dEG OQ
iODƒe - áfÉeC’G hCG ±ô°ûdÉH á áÁôL ‘ áHƒ©H hCG ájÉæL áHƒ©H É«FÉ¡f
fOCG ÒZ ‘ CGóàÑe Éæ««©J ¬æY É°S ƒØY Qhó°U ôKEG XƒŸG IOÉYEG Èà©j - dP
. «Ñ£J - FÉXƒdG

. Éeƒj Úà°S QhôÃ á«bÎdG QGôb ø°ü– - á«bôJ - Xƒe - 2
É¡FGôLEG ‘ ¢üNÎJ IQGOE’G á¡÷ IQôŸG äÉeAÓŸG øe á«bÎdG ¿CG ¬«Y ôà°ùŸG
Öë°ùdG ó°V Éæ«°üM ë°†j á«bÎdG QGôb - É¡¨°T •hô°T XƒŸG aƒà°SG àe
. «Ñ£J - Qhó°U ïjQÉJ øe Éeƒj Úà°S AÉ°†fÉH AÉ¨dE’G hCG
.......... ñQDƒŸG .............. : ºbQ ºµ«dÉ©e ÜÉàc ¤EG IQÉ`°TE’ÉH
/ °VÉØdG áeÉ©e á«Ø«c ‘ ÊƒfÉdG …CGôdG AGóHEG ÖW ¿CÉ°ûH ......... aGƒŸG
¬æ««©J IOÉYEÉH ....... ºbQ …QGRƒdG QGôdG Qhó`°U ó©H É`«Ø«Xh ...............
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CG GójóL Éæ««©J dP QÉÑàYG ióeh ......... áLQódÉH .......... áØ«XƒH
É``à“ Ú``àdG ø`«à«bÎd ¬`bÉëà°SG ió``eh , á``HÉ°ùdG ¬``àeóÿ GQGô`ªà°SG
óY ádÉM ‘ É¡«Y ¬æ«µ°ùJ Öéj »àdG áLQódG ójó– ™e , 2009h 2004 »eÉY
. ÚJQƒcòŸG Úà«bÎd ¬bÉëà°SG
XƒŸG ¿CG ‘ - áaôŸG ¥GQhC’G øe ÚÑj ÉªÑ°ùM - ´ƒ°VƒŸG ™FÉbh ¢üîJh
áØ«Xh ‘ ......... ºbQ QGôdG ÖLƒÃ .......... IQGRƒH ÚY QƒcòŸG
Y bhCG ¬fCG ’EG , ............. øe GQÉÑàYG ....... áLQódÉH ...........
â“h , ........... àM ....... øe GQÉÑàYG ........ (...... ) ºbQ á«°†dG áeP
øe GQÉÑàYG .............. ºbQ QGôdG ÖLƒÃ ......... áLQódG ¤EG ¬à«bôJ
¬æé°ùH »FÉ°†b ºµM Qó°Uh ......... `H á©àe ájÉæL ‘ øjOCG ºK , ..........
AÉ`¡fEÉH .......... ºbQ QGôdG Qó°U ¬«Y AÉæHh , ........ ïjQÉàH äGƒæ°S çÓK
2006/4/10 ïjQÉàHh , 2005/3/14 øe GQÉ`ÑàYG ¬ÑJGQ ø`e ¬fÉ`eôMh ¬JÉ`eóN
ó«YCG ºK øeh - ¬dG ¬¶ØM - ¿É£°ùdG ádÓ÷ »eÉ°ùdG ƒØ©dÉH Qƒ`còŸG »¶M
áLQódÉH ........... áØ«XƒH ............ ºbQ QGôdG ÖLƒÃ áeóÿG ¤EG
, ......... øe GQÉÑàYG .......... áeÉ©dG ájôjóŸÉH .......... º°ùH .......
ºbQ QGôdG ÖLƒÃ ...... á«dÉŸG áLQódG ¤EG ¬à«bôJ â“ ......... ïjQÉàHh
. ..............
. ÊƒfÉdG …CGôdÉH IOÉaE’G ¿ƒÑ£J ºµ«dÉ©e ¿EÉa óJ Ée Aƒ°V ‘h
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb øe (6) IOÉŸG ¿CÉH ó«Øf dP Y GOQh
Ú«©àdG jôW øY FÉXƒdG ¨°T ¿ƒµj" ¿CG Y ¢üæJ 2004/120 ºbQ ÊÉ£°ùdG
°Uh äÉbÉ£H ‘ IOQGƒdG •hô°ûdG ôaGƒJ IÉYGôÃ ÜóædG hCG ædG hCG á«bÎdG hCG
. " FÉXƒdG
Ú«fÉ£°ùdG Úeƒ°SôŸÉH É¡jó©J Ñb ¿ƒfÉdG äGP øe (11) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
FÉXƒdG fOCG ‘ AGóàHG Ú«©àdG ¿ƒµj" ¿CG Y 2010/106 , 2007/115 »ªbQ
¢ù› ÉgQôj »àdG «XƒàdG äGAGôLEGh óYGƒb ´ÉÑJÉHh á«Yƒf áYƒª› µH
. AGQRƒdG
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ويجوز التعيني يف غري اأدنى الوظائف وذلك اإذا مل يكن �صغلها بطريق
الرتقية ممكنا ".
وتن�ص املادة ( )12من ذات القانون على اأنه " ي�صرتط فيمن يعني يف اإحدى
الوظائف الدائمة ما ياأتي :
ج  -اأال يكون قد �صدر �صده حكم نهائي بال�صجن يف جناية اأو بعقوبة يف
جرمية خملة بال�صرف اأو االأمانة  ،ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .
....................................
كما تن�ص املادة ( )35من ذات القانون على اأنه " :ي�صتحق املوظف املعني
بداية الراتب املقرر لدرجة وظيفته طبقا جلدول الدرجات والرواتب املرفق بهذا
القانون (ملحق رقم . )1
. . .......... ..........
وتن�ص املادة ( )140من ذات القانون على اأنه " تنتهي خدمة املوظف الأحد
االأ�صباب االآتية :
.......... .......... .......... ..........
و  -احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف جرمية خملة بال�صرف اأو
االأمانة ".
وحيث اإن امل�صتفاد من الن�صو�ص ال�صابقة اأن امل�صرع مبوجب قانون اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/120حدد ح�صرا طرق �صغل الوظيفة
العامـة بالتعييـن والرتقيـة والنقـل والندب ولي�ص من بني تلك الطرق اإعـادة
التعيني  ،كما قرر اأ�صل عاما مقت�صاه اأن يكون التعيني ابتداء يف اأدنى الوظائف
بكل جمموعة نوعية  ،واأجاز ا�صتثناء التعيني يف غري اأدنى الوظائف اإذا مل يكن
�صغلها بطرق الرتقية ممكنا  ،ون�ص على ا�صتحقاق املوظف بداية الراتب املقرر
لدرجة وظيفته املعني فيها  ،وا�صرتط فيمن يعني يف اإحدى الوظائف الدائمة
�صروطا من بينها اأال يكون قد �صدر �صده حكم نهائي بال�صجن يف جناية اأو بعقوبة
يف جرمية خملة بال�صرف اأو االأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره  ،وحدد ح�صرا
اأ�صباب انتهاء العلقة الوظيفية ومنها احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة يف
جرمية خملة بال�صرف اأو االأمانة .
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وحيث اإنه بناء على ما تقدم وملا كان املعرو�صة حالته قد �صدر حكم
باإدانته يف جناية متعلقة  ..........وق�صى ب�صجنه ملدة ثلث �صنوات ومن
ثم اأنهيت علقته الوظيفية لهذا ال�صبب بتاريخ  ، .........واإزاء �صدور عفو
�صام عنه بتاريخ � ، ..........صدر القرار رقم  ..........بتعيينه يف وظيفة
 ..............بالدرجة  ...........م�صتعمل عبارة " يعاد للخدمة "  ،وملا كان
امل�صرع ال يعرف يف قانون اخلدمة املدنية اإعادة التعيني كطريق ل�صغل الوظيفة
العامة  ،هذا الطريق الذي يعتد فيه مبدة اخلدمة ال�صابقة للموظف والراتب الذي
كان يتقا�صاه قبل اإنهاء خدمته كمحددات ملركزه القانوين اجلديد باعتبار اإعادة
التعيني امتدادا ملركزه القانوين ال�صابق  ،فاإنه واحلال كذلك ال تخرج الوقائع -
وفقا للتكييف القانوين ال�صليم  -عن كونها تعيينا مبتداأ للمذكور يف غري اأدنى
الوظائف باملجموعة النوعية املعنية  ،وهو تعيني منبت ال�صلة مبركزه القانوين
القدمي النا�صئ عن علقته الوظيفية ال�صابقة بالوزارة  ,التي انف�صمت عراها
ب�صدور احلكم اجلنائي �صده  ،ال يغري من ذلك عبارة " يعاد للخدمة " التي وردت
يف قرار تعيينه اإذ العربة يف التطبيق ال�صليم الأحكام القانون باملعاين ال املباين ,
ومـن ثم تكـون اأقدميـة املذكـور يف الدرجـة الرابعـة اعتبـار من 2006/4/11م كمـا
ي�صتحق بداية الراتب املقرر لهذه الوظيفة يف ذلك التاريخ .
و فيما يتعلق مبدى اأحقية املعرو�صة حالته للرتقية اإىل الدرجة الثالثة التي
متت عام  2009فاإن امل�صتقر عليه اأن الرتقية من امللءمات املقررة جلهة االإدارة
ترتخ�ص يف اإجرائها متى ا�صتوفى املوظف �صروط �صغلها  ،وملا كان الثابت من
االأوراق اأنه �صدر القرار رقم  ........مت�صمنا ترقية املذكور اإىل الدرجة الثالثة
اعتبارا من  2009/6/20م -واأيا كان وجه الراأي يف مدى ا�صتيفائه ل�صروط الرتقية
من عدمه  -فاإنه وقد انق�صت مدة تربو على ال�صتني يوما من تاريخ �صدور هذا
القرار ما يجعل مركزه القانوين النا�صئ عن هذا القرار م�صتقرا  ،ومن ثم ي�صحى
هذا القرار ح�صينا �صد ال�صحب اأو االإلغاء ما يتعني معه االعتداد بتلك الرتقية
واإعمال مقت�صاها .
وفيما يتعلق مبدى اأحقية املعرو�صة حالته يف الرتقية التي اأجريت له عام
2004م  ،ففي �صوء ما انتهينا اإليه اآنفا من اعتبار احلالة املعرو�صة تتعلق بتعيني
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مبتداأ يف غري اأدنى الوظائف ولي�صت اإعادة تعيني مع ما يرتتب على ذلك
من القول بعدم االعتداد قانونا مبدة خدمة املذكور والدرجة التي كان ي�صغلها
والراتب الذي كان يتقا�صاه �صابقا  ،ومن ثم عدم تاأثري اأي من ذلك على مركزه
القانوين احلايل املنبت ال�صلة متاما مبركزه القانوين ال�صابق  ،االأمر الذي مل تعد
معه جدوى من بحث هذا الطلب مما نرى االلتفات عنه .
وفيما يتعلق بتحديد الدرجة التي يجب ت�صكني املعرو�صة حالته عليها  ،فـاإن
بحـث هذا الطلـب  -ح�صبمـا هو ثابـت من كتــاب طلـب الراأي  -يظـل رهنـا
بعـدم ا�صتحقـاق املعرو�صة حالتـه الأي مـن الرتقيتـني اللتني اأجريتـا له عامـي
2004م 2009 ،م  ،اأما وقد انتهينا على نحو ما �صلف بيانه  ،اإىل االعتداد بالرتقية
التي اأجريت له عام  2009م فاإنه مل تعد ثمة جدوى من بحث هذا الطلب مما نرى
االلتفات عنه اأي�صا .
لذلك انتهى الراأي اإىل االآتي :
اأوال  :اعتبار تعيني املعرو�صة حالته يف وظيفة  ........بالدرجة ......
بالقرار الوزاري رقم  ...........بتاريخ  ، ............تعيينا مبتداأ
يف غري اأدنى الوظائف مع ما يرتتب على ذلك من اآثار .
ثانيا  :االعتداد برتقية املعرو�صة حالته اإىل الدرجة الثالثة بالقرار الوزاري
رقم م و  2009/1409/اعتبارا من 2009 /6/20م مع ما يرتتب على ذلك
من اآثار .
ثالثا  :عدم جدوى بحث باقـي الطلبات على النحو الوارد باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/ 454 /1/47/م ) بتاريخ 2011/3/7م
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(6)
2011/3/29 ïjQÉàH
AGõL - IOó Ióe ÓN ájóÑdG iód ¬«é°ùJ ÜƒLh - QÉéjEG óY - óY
RGƒL óY - ôLDƒŸG IOGQEG øY êQÉN ÖÑ°ùd «é°ùàdG ôNCÉJ - Gõàd’G Gòg áØdÉ
. ÒNCÉàdG áeGôZ ™«bƒJ
øcÉ°ùŸG …ôLCÉà°ùeh Óe ÚH ábÓ©d áª¶æŸG ÉµMC’G ÖLƒÃ ´ô°ûŸG õdCG
IQOÉ`°üdG É``¡H á`°UÉÿG QÉ`éjE’G Oƒ`Y `«é°ùJh á`«YÉæ°üdGh á`jQÉéàdG É`ëŸGh
á°üàîŸG ájóÑdG iód QÉéjE’G óY «é°ùàH ôLDƒŸG , 89/6 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH
ƒj ¿CG Y ¿Éaô£dG Øàj  Ée ¬eGôHEG ïjQÉJ øe ô¡°T »gh IOó IÎa ÓN
ó`©dG Gò¡H OGóàY’G RGƒL óY ¬«Y ÖJÎj Gõàd’G Gòg áØdÉ - dòH ôLCÉà°ùŸG
- QôŸG º°SôdG ±É©°VCG áKÓK OÉ©J á«dÉe áeGôZ ™«bƒJh á«ª°SQ á`¡L ájCG ÉeCG
- ô`«NCÉàdG Oô› ¢ù«dh QÈŸG ÒZ ô`«NCÉàdG ƒg IQƒcòŸG áeGô¨dG ™«bƒJ •Éæe
É©LGQ ¿Éc ¬fCG ÉŸÉW ô`«NCÉàdG áé«àf ôLDƒŸG «ª– óY ádGó©dG óYGƒb »°†àJ
. «Ñ£J - ¬JOGQEG øY áLQÉN ÜÉÑ°SC’
aGƒŸG .......... ïjQÉàH ................ ºbQ ÜÉàµdG ¤EG IQÉ°TE’ÉH
áeGôZ ÜÉ°ùàMG RGƒL ióe øY ÊƒfÉdG …CGôdÉH IOÉaE’G ÖW ¿CÉ°ûH ...........
ÉeóæY á«fƒfÉdG á¡ŸG ó©H QÉéjE’G OƒY ójóŒ hCG «é°ùJ óæY ôLDƒŸG Y ô`«NCÉJ
. ô`LCÉà°ùŸG ÖÑ°ùH ôLDƒŸG IOGQEG øY ÉLQÉN ô`«NCÉàdG dP ¿ƒµj
/ôLDƒŸG ¿CG ‘ - ¥GQhC’G øe ÚÑj ÉªÑ°ùM - ´ƒ°VƒŸG ™FÉbh ¢üîJh
‘ ¬Jóe »¡àæJ ....... IQÉØ°S ídÉ°üd QÉéjEG óY ôHCG ób .............
. á«fƒfÉdG á¡ŸG ÓN ó©dG Gòg ójóŒ ƒ°SQ OGó°ùH ºj  ¬fCG ’EG , 2011/4/19
......... ºbQ É¡HÉàµH âeóJ ób ¿ÉªY áæ£°ùH ....... IQGRh ¿CG ¿hôcòJh
áeÉ©dG ájôjóŸG ÉY ôjóe ¤EG Ö£H ............ aGƒŸG ........... ‘ ñQDƒŸG
¬«Y áÑJÎŸG ÒNCÉàdG äÉeGôZ øe ôLDƒŸG AÉØYEGh ó©dG OÉªàY’ ..............
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 ،على �صند من اأن التاأخري يف �صداد ر�صوم جتديد عقد االإيجار كان خارجا عن
اإرادة املوؤجر حيث ا�صتغرق االتفاق بني وزارتي البلدين وقتا حول االتفاق على
جتديد العقد املذكور .
واإزاء ذلك تطلبون االإفادة بالراأي حول مدى جواز اإعفاء املعرو�صة حالته من
غرامة التاأخيـر ب�صبب عدم ت�صجيل عقد االإيجار و�صداد الر�صوم املقررة خلل
االأجل القانوين املقرر  ،لكون التاأخيـر ناجتا عن اأ�صباب خارجة عن اإرادته .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )2من االأحكام املنظمة للعلقة بني ملك
وم�صتاأجري امل�صاكن واملحال التجارية وال�صناعية وت�صجيل عقود االإيجار اخلا�صة
بها ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  89/6تن�ص على اأن " يلتزم املوؤجر باأن يقوم
بت�صجيل العقد لدى البلدية املخت�صة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغر�ص ،
وذلك ما مل يتفق الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك  .ويف جميع االأحوال
يكون للم�صتاأجر القيام بت�صجيل عقد االإيجار اإذا مل يقم املوؤجر بذلك خلل املدة
املن�صو�ص عليها يف املادة رقم (. " )4
كما تن�ص املادة ( )4من ذات االأحكام املعدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم 93/60
على اأنه "يتـرتب على عـدم ت�صجيـل عقد االإيجار و�صـداد الر�صوم املقررة خـلل
�صهر من تاريـخ اإبرامـه عدم جواز االعتداد بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية
يف ال�صلطنة  ،باالإ�صافة اإىل دفع غرامة مالية تعادل ثلثة اأ�صعاف الر�صم املقرر
حم�صوبا على اأ�صا�ص االأجرة امل�صتحقة عن مدة التاأخيـر  ،ويجب اتخاذ اإجراءات
ت�صجيل العقد ودفع الر�صوم املقررة بعد ذلك " .
ومفاد هذين الن�صني  ،اأن امل�صرع األزم املوؤجر بت�صجيل عقد االإيجار لدى
البلدية املخت�صة خلل فرتة حمددة وهي �صهر من تاريخ اإبرامه ما مل يتفق
الطرفان على اأن يقوم امل�صتاأجر بذلك  ،ورتب على خمالفة هذا االلتزام عدم
جواز االعتداد بهذا العقد اأمام اأية جهة ر�صمية  ،باالإ�صافة اإىل وجوب توقيع
غرامة مالية تعادل ثلثة اأ�صعاف الر�صم املقرر  ،ف�صل عن وجوب ت�صجيل العقد
ودفع الر�صوم املقررة اأي�صا .
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IóMh QÉéjEG óY ôHCG ób ¬àdÉM á°Vhô©ŸG ¿CG âHÉãdG ¿Éch , dP ¿ÉÑà°SG PEGh
âN óbh , 2010/4/19 ‘ »¡àæj ÉY IóŸ .......... IQÉØ°S ÚHh ¬æ«H á«æµ°S
¬àÑZôH ôNB’G ±ô£dG QòfCG ób ó©dG Gòg ‘ôW óMCG ¿CG ó«Øj «dO áªK øe ¥GQhC’G
äGòH Oóéàj ó©dG Gòg ¿EÉa ºK øeh , ÉfƒfÉb IQôŸG ó«YGƒŸG ÓN ¬FÉ¡fEG ‘
¤EG QOÉÑj ¿CG dòc É Gh ôLDƒŸG Y ¬©e Ú©àj ¿Éc É‡ , áKÉ‡ IóŸ ¬Whô°T
OGó°S ‘ ôNCÉJ ¬fCG ’EG , ¬Jóe AÉ¡àfG ïjQÉJ øe ô¡°T ÓN ójóŒ ƒ°SQ OGó°S
ºbQ §°ùe ájóH ¢ù«FQ º«ª©J øe ÚÑdG ¿Éc ÉŸh , á«fƒfÉdG á¡ŸG ó©H ƒ°SôdG òg
»`ØXƒŸ Rƒéj ’ ¬fCG ( ¥GQhC’ÉH aôŸG ) 2008/3/ 17 ïjQÉàH 2008 /884/ Ü . Q . 
¿Éc ÉŸ , ¬«aôW øe É©bƒe ¿Éc GPEG ’EG QÉéjE’G óY ójóŒ hCG `«é°ùJ á`jóÑdG
ïjQÉàH ’EG ó©dG Y ™«bƒàdÉH ºj  ôLCÉà°ùŸG ¿CG ¥GQhC’G øe âHÉãdG ¿Éch dP
óY ójóŒ Y - .......... IQÉØ°S -ôLCÉà°ùŸG ™«bƒJ ÒNCÉJ ¿CGh , 2011/1/29
ójóŒ ƒM øjóÑdG ........ »JQGRh ÚH ¥ÉØJ’G ¿CG ¤EG ™Lôj ¬«dEG QÉ°ûŸG QÉéjE’G
aGƒŸG ........ ïjQÉàH ............. IQGRh ÜÉàc ) Éàbh ¥ô¨à°SG ób ó©dG
ƒ°SQ OGó°S dòc É Gh ôLDƒŸG Y ÓªY Qò©àj ¿Éc ¬fEÉa ‹ÉàdÉHh , ( .........
øe É©bƒe øµj  ó©dG ¿EG å«M , ÉfƒfÉb OóëŸG LC’G ÓN QÉéjE’G óY ójóŒ
‘ ÒNCÉJ áé«àf ôLDƒŸG Y ô`«NCÉJ áeGôZ ™«bƒJ Rƒéj ’ ¬fEÉa ºK øeh , ¬«aôW
QÈŸG ÒZ ô`«NCÉàdG ƒg áeGô¨dG òg ™«bƒJ •Éæe ¿CG ¿ÉÑ°ùëH , ƒ°SôdG J OGó°S
Gòg áé«àf ôLDƒŸG «ª– HCÉJ ádGó©dG óYGƒb ¿CG øY Ó°†a , ô`«NCÉàdG Oô› ¢ù«dh
. ¬JOGQEG øY áLQÉN ÜÉÑ°SC’ É©LGQ ¿Éc ¬fCG ÉŸÉW ô`«NCÉàdG
¬àdÉM á°Vhô©ŸG Y ÒNCÉJ áeGôZ ¢Vôa RGƒL óY ¤EG …CGôdG ¡àfG dòd
. ¬fÉ«H dÉ°ùdG ƒëædG Y

2011/3/29 ïjQÉàH ( 2011/617/5/22/h /¥ ¢Th ) : ºbQ iƒàa
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()7
بتاريخ 2011/4/19م
قانون  -قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 86/26اإعادة �صاحب املعا�ص اإىل اخلدمة  -وجوب �صم
مدة خدمته ال�صابقة اإىل مدة خدمته اجلديدة اذا مل يكن قد بلغ �صن التقاعــد .
مبوجب قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  86/26فاإن املوظفني العمانيني الذين ي�صغلون
وظائف دائمة باجلهاز االإداري للدولة يخ�صعون الأحكامه  -ي�صتثنى منهم املوظفون
الذين ت�صـري ب�صاأنهم نظم خا�صـة باملعا�صـات اأو مكافـاآت ما بعد اخلدمة  -وجوب
�صم مدة خدمة �صاحب املعا�ص ال�صابقة التي ق�صاها باإحدى وحدات اجلهاز
االإداري للدولة اخلا�صعة الأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة اأو لنظم
معا�صات اأخرى اإىل مدة خدمته اجلديدة اإذا اأعيد اإىل اخلدمة ومل يكن قد بلغ �صن
التقاعد  -يعامل �صاحب املعا�ص عند انتهاء خدمته على اأ�صا�ص املدتني معا  -ورود
الن�ص عامـا ومطلقــا دون �صرط اأو قيــد  -موؤدى ذلك  -االلتزام ب�صم مدة خدمته
ال�صابقة خلدمته احلالية ما مل يكن قد بلغ �صن التقاعد  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم  ...........بتاريخ
 ..............املوافق  .............ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي حول مدى
اأحقية املوظف  .......................... /يف �صم مدة خدمته ال�صابقة التي
ق�صاها بـ  ..........اإىل مدة خدمته احلالية بهيئة . .............
وتتح�صل وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من االأوراق  -يف اأن املعرو�صة حالته
كان من موظفي  ..................خلل الفتـرة من 1987/10/5م وحتى
2006/11/30م  ،واأنه انتهت خدمته منها باال�صتقالـة اعتبارا من 2006/12/1م ،
وا�صتحق بذلك معا�صا تقاعديا فـي �صوء ن�ص املادة (/23د) من قانون معا�صات
ومكافـاآت مـا بعـد اخلدمـة ملوظفـي ديوان البلط ال�صلطاين العمانيني ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 96/86
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2006/12/9 ïjQÉJ øe ............ æÑH ªY QƒcòŸG XƒŸG ¿CG ¿hôcòJh
” 2008/3/1 ïjQÉàH ¬fCGh , 2007/12/31 ïjQÉàH ádÉà°S’ÉH ¬àeóN AÉ¡àfG àMh
øe …óYÉàdG ¬°TÉ©e ±ÉjEG ” dP ôKEG Yh , ........... áÄ«g ‘ ¬æ««©J
»`a ¬æ««©J ïjQÉJ øe AGóàHG ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U
. ¢TÉ©ŸGh ÖJGôdG ÚH ™ª÷G RGƒL ó©d áÄ«¡dG
Y OQ ¢Vô©e ‘ á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U ¿CG ¤EG ¿hô`«`°ûJh
•ÓÑdG ¿GƒjóH ÉgÉ°†b »àdG áHÉ°ùdG ¬àdÉM á°Vhô©ŸG áeóN Ióe º°†H áÄ«¡dG ÖW
OÉaCG ............ áÄ«¡H á«dÉ G ¬àeóN Ióe ¤EG ............ æHh ÊÉ£°ùdG
............ æÑH ÉgÉ°†b »àdG QƒcòŸG XƒŸG áeóN Ióe º°V Y áaGƒŸÉH
á«dÉ G ¬àeóN Ióe ¤EG 2007/12/30 àMh 2006/12/9 øe Iô`àØdG ÓN
Iô`àØdG ÓN ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjóH áHÉ°ùdG áeóÿG Ióe º°V Qò©àHh , áÄ«¡dÉH
Ióe ™e AGóàHG É¡ª°V óY ÖÑ°ùH dPh , 2006/11/30 àMh 1987/10/5 øe
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÉµMC’ É¡dÓN ™°†N »àdG ¬àeóN
áªK óLƒj ’ ¬fCÉH ............ áÄ«g iôJ ÚM ‘ , 91/72 ºbQ ÊÉ£°ùdG
âHQÉb »àdG ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjóH áHÉ°ùdG ¬àeóN Ióe º°V ¿hO ƒëj Ée
¿ƒfÉb øe (17) IOÉŸG ¢üf Aƒ°V ‘ áÄ«¡dÉH á«dÉ G ¬àeóN Ióe ™e ÉeÉY øjô°û©dG
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG Ú«fÉª©dG áeƒµ G »ØXƒŸ áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e
. 86/26 ºbQ ÊÉ£°ùdG
. ´ƒ°VƒŸG Gòg »`a …CGôdÉH IOÉaE’G ¿ƒÑ£J dP AGREGh
áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb øe (1) IOÉŸG ¿CÉH ó«Øf dP Y GOQh
Y ¢üæJ 86/26 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ø`««fÉª©dG á`eƒµ G »`ØXƒŸ
RÉ¡÷ÉH ÚeÉ©dG Ú«fÉª©dG ÚØXƒŸG ™«ªL Y ¿ƒfÉdG Gòg ÉµMCG …ô°ùJ " ¬fCG
º«°SGôe hCG ÚfGƒb º¡fCÉ°ûH …ô°ùJ ’h , áªFGO FÉXh ¿ƒ¨°ûjh , ádhód …QGOE’G
. " áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµe hCG äÉ°TÉ©ŸÉH á°UÉN
ÖMÉ°U ó«YCG GPEG " ¬fCG Y ¬«dEG QÉ°ûŸG ¿ƒfÉdG øe (17) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
»àdG J AGƒ°S ádhód …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh ióMEÉH ª©j ¿Éc …òdG - ¢TÉ©ŸG
ób øµj h áeóÿG ¤EG - iôNCG äÉ°TÉ©e º¶f …CG hCG ¿ƒfÉdG Gòg ÉµMCG Ñ£J
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óæY eÉ©jh Iójó÷G ¬àeóN Ióe ¤EG áHÉ°ùdG ¬àeóN Ióe º°†J óYÉàdG ø°S H
. " É©e ÚJóŸG ¢SÉ°SCG Y É¡FÉ¡àfG
»ØXƒŸ áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb øe (18) IOÉŸG ¢üæJh
Y 96/86 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG Ú«fÉª©dG ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO
IóMh ájCG ¤EG ¿ƒfÉdG Gò¡d Ú©°VÉÿG ÚØXƒŸG óMCG ¿GƒjódG øe f GPEG " ¬fCG
¥hóæ°üdG õàj , ¢UÉÿG ´É£dG ¤EG hCG ádhód …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh øe iôNCG
Ióe ÓN ƒæŸG XƒŸG øe É¡YÉ£à°SG ” »àdG ¢TÉ©ŸG äÉcGÎ°TG jƒëàH
ò¡H á£ÑJôe iôNCG dÉÑe ájCGh ádhódG áªgÉ°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¿GƒjódÉH ¬àeóN
hCG äÉ°TÉ©ŸG É¶f «Ñ£J Y áªFÉdG á¡÷G ¤EG äÉªgÉ°ùŸG hCG äÉcGÎ°T’G
. " ƒæŸG XƒŸG ¬d ™°†îj …òdG äÉæ«eCÉàdG
FÉXh ¿ƒ¨°ûj øjòdG Ú«fÉª©dG ÚØXƒŸG ¿CG , ¢Uƒ°üædG òg øe OÉØà°ùŸGh
ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb ÉµMC’ ¿ƒ©°†îj ádhód …QGOE’G RÉ¡÷ÉH áªFGO
øjòdG ÚØXƒŸG ’EG A’Dƒg øe æãà°ùj ’h Ú«fÉª©dG áeƒµ G »ØXƒŸ áeóÿG
´ô°ûŸG ¿CGh , áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµe hCG äÉ°TÉ©ŸÉH á°UÉN º¶f º¡fCÉ°ûH …ô°ùJ
ÉgÉ°†b »àdG áHÉ°ùdG ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°U áeóN Ióe º°V ÜƒLh ¢üædG íjô°üH Qôb
äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb ÉµMC’ á©°VÉÿG ádhód …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh ióMEÉH
¤EG ó«YCG GPEG Iójó÷G ¬`àeóN Ió`e ¤EG iô`NCG äÉ°TÉ©e º¶æd hCG áeóÿG ó©H Ée
¢SÉ°SCG Y ¬àeóN AÉ¡àfG óæY eÉ©jh , óYÉàdG ø°S H ób øµj h áeóÿG
. ó`«b hCG •ô°T É‰hO É``£eh É`eÉY ¢üædG OQh óbh , É©e ÚJóŸG
ádÉà°S’ÉH ¬àeóN â¡àfG ¬àdÉM á°Vhô©ŸG ¿CG âHÉãdG ¿Éch , dP ¿ÉÑà°SG PEGh
æH »`a ª©dÉH ëàdG ¬fCGh , ÉjóYÉJ É°TÉ©e É¡æY ëà°SGh ............ øe
ádÉà°S’ÉH ¬àeóN AÉ¡àfG àMh ...... .......... øe IÎØdG ÓN ..........
áÄ«g ‘ ¬æ««©J ” ............... ïjQÉàH ¬fCGh , ........... ïjQÉàH
ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb ÉµMC’ É¡«a ¿ƒeÉ©dG ™°†îj »àdG ..........
....... .......... ÉY ôjóe áØ«Xh âfÉch , Ú«fÉª©dG áeƒµ G »ØXƒŸ áeóÿG
¬ZƒH ó«Øj Ée áªK øe ¥GQhC’G âN PEGh , áªFGódG FÉXƒdG øe É¡¨°ûj »àdG
»`a á`NQDƒŸG ºbQ .......... áÄ«g ádÉ°SQ øe OÉØà°ùj ÉªÑ°ùM dPh óYÉàdG ø°S
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............... ‘ áHÉ°ùdG ¬àeóN Ióe º°V õj ¬fEÉa ºK øeh , .............
, ¿É«ÑdG áØdÉ°ùdG (17) IOÉŸG ¢üf íjô°üH ÉeGõàdG áÄ«¡dÉH á«dÉ G ¬àeóN Ióe ¤EG
Qôe dP ¿C’ á«fóŸG áeóÿG »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U áaGƒe Y «©J ¿hOh
. QÉ«àNÓd ’É› ´ój ’ ôeBG ¢üæH
øe ¬àeóN AÉ¡àfG ó©H ¬àdÉM á°Vhô©ŸG ¿CÉH ƒdG óJ Éª«a ìój ’h
ÉµMC’ ¬Yƒ°†Nh ¢UÉÿG ´É£dG ‘ ª©dÉH ¬bÉëàdGh ....................
(18) IOÉŸG ÉµMCÉH IÎØdG J ÓN ÉÑWÉ ¿Éc á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ¿ƒfÉb
ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO »ØXƒŸ áeóÿG ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb øe
jƒëàH ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO »ØXƒe óYÉJ ¥hóæ°U õJ »àdGh , Ú«fÉª©dG
áÄ«¡dG õJh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¤EG QƒcòŸG äÉcGô`à°TG á«°üM
´É£dG ‘ ¬àeóN Ióe ¤EG .......... ájóH ‘ ÉgÉ°†b »àdG ¬àeóN Ióe º°†H
¿ÉÑ°ùëH , IóMGh áeóN Ióªc ´É£dG Gòg øe ¬àeóN AÉ¡àfG óæY eÉ©àd ¢UÉÿG
IóMh ájCG ¤EG ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO øe XƒŸG f ádÉM èdÉ©J IOÉŸG òg ¿CG
ëàj  Ée ƒgh , ¢UÉÿG ´É£dG ¤EG hCG ádhód …QGOE’G RÉ¡÷G äGóMh øe iôNCG
É‰EGh ¢UÉÿG ´É£dG ¤EG ¬f ºàj  QƒcòŸG XƒŸG ¿C’ , á°Vhô©ŸG ádÉ G ‘
É¡æY ëà°SGh ............... ‘ ............ øe ádÉà°S’ÉH ¬àeóN â¡àfG
ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb øe (O/23) IOÉŸG ¢üf Aƒ°V »`a ÉjóYÉJ É°TÉ©e
ïjQÉàH ÚY ºK , ¬«dEG QÉ°ûŸG Ú«fÉª©dG ÊÉ£°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjO »ØXƒŸ áeóÿG
. ................ æH ‘ .............
Ióe º°V ‘ ¬àdÉM á°Vhô©ŸG XƒŸG á«MCG ¤EG …CGôdG ¡àfG dòd
áÄ«¡H á«dÉ G ¬àeóN Ióe ¤EG .............. ÉgÉ°†b »àdG áHÉ°ùdG ¬àeóN
. óYÉàdG ø°S H ób øµj  ¿EG .............

2011/4/19 ïjQÉàH ( 2011/761 / 9 / 45 / h / ¥ ¢T h) : ºbQ iƒàa
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()8
بتاريخ 2011/4/30م
�صريبة  -قانون �صريبة الدخل على ال�صركات  -االإعفاء من ال�صريبة � -صوابط
هذا االإعفاء .
قرر امل�صرع مبوجب قانون �صريبة الدخل على ال�صركات امللغي ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  81/47اإعفاء الدخل الذي حتققه ال�صركة من مبا�صرة ن�صاطها
الرئي�صي يف جماالت حددها ح�صرا  -منها الرتويج لل�صياحة مبا يف ذلك
ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية با�صتثناء عقود االإدارة  -اأكد امل�صرع على مبداأ
االإعفاء بقانون �صريبة الدخل ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/28بتقريره
اإعفاء املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة العمانية من �صريبة الدخل وفق �صوابط معينة  -تتمثل
هذه ال�صوابط يف اأن يكون الدخل ناجتا من مبا�صرتها لن�صاطها الرئي�صي يف
جماالت حددها ح�صرا منها ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية م�صتثنيا من ذلك
عقود االإدارة ومقاوالت تنفيذ امل�صروعات  -قيد امل�صرع هذا االإعفاء مبدة معينة
تكمن يف خم�ص �صنوات حت�صب من تاريخ بدء املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة يف االإنتاج
اأو مزاولة الن�صاط  -واأن ي�صدر بتطبيق االإعفاء قرار من الوزير وفقا لل�صروط
وال�صوابط واالإجراءات التي تن�ص عليها اللئحة التنفيذية للقانون  -مل يورد
قانون ال�صياحة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2002/33تعريفا خا�صا بالفندق
اإال اأنه مايز بتعريفه للمن�صاأة الفندقية وتعداده ملا يندرج فيها بني الفندق وغريه
من امل�صروعات ال�صياحية االأخرى كالقرى ال�صياحية وال�صقق الفندقية  -موؤدى
ذلك عدم اعتبار الدخل الذي حتققه ال�صركة من اإن�صاء اأو ت�صغيل ملعب اجلولف
ومر�صى القوارب دخل ناجتا عن ت�صغيل الفنادق يف جمال االإعفاء من �صريبة
الدخل  -ذلك اأن االإعفاء من ال�صريبة على الدخل ا�صتثناء من االأ�صل العام املقرر
بوجوب اأدائها للخزانة العامة للدولة وامل�صتقر عليه اأن اال�صتثناء ال يجوز التو�صع
فيه اأو القيا�ص عليه  -تطبيق .
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باالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ............ :املوؤرخ
 ...........املوافق  ...............ب�صاأن طلب اإبداء الراأي القانوين يف
طلبات االإعفاء من �صريبة الدخل املقدمة من �صركة  ، ...........و�صركة
 ، ...........و�صــــركـة  ، ..............فـي �صـوء راأي  ........بـوزارة
 .........ب�صاأنها .
وتخل�ص وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من مذكرة  ..........بوزارة
 .........املرفقة بالكتاب امل�صار اإليه  -يف اأن �صركتي  ..........و. .........
اللتني متار�صان ن�صاطهما يف جمال ال�صياحة املتكاملة يف الفنادق واملنتجعات ،
اإدارة وتاأجـري العقارات اململوكـة اأو املوؤجرة  ،اإن�صاء وامتلك واإدارة امل�صروعات
ال�صياحية  ،والقيام باأعمال املقاوالت واالأعمال االإن�صائية وا�صترياد وت�صدير كل
ما يتعلق بهذه االأن�صطة وقعتا بتاريخ  ............مع وزارة  . ..........على
اتفاقيتي تطوير م�صروعي  ...........و�صاطئ  ...........ون�صت االتفاقية
على اإعفاء ال�صركتني من �صريبة الدخل وفقا لقانون �صريبة الدخل  ،اإال اأنهما
تقدمتا بتاريخ  ...........بطلب الإعفائهما من ال�صريبة على الدخل املتحقق
من كافة مرافق واأن�صطة امل�صروعني وكذلك ت�صييد وبيع الوحدات ال�صكنية ،
ومن ناحية اأخرى �صدر القرار الوزاري رقم  2008/107باإعفاء الدخل الذي حققته
�صركة  ............من ت�صغيل فنادق  ........و .........و ..........من
�صريبة الدخل ملدة خم�ص �صنوات من 2005/12/14م " تاريخ البدء يف ممار�صة
الن�صاط " حتى تاريخ 2010/12/13م  ،ومل ي�صمل االإعفاء االأن�صطة االأخرى التي
متار�صها ال�صركة  .اإال اأن ال�صركة املذكورة والتي متار�ص اأن�صطتها يف الفنادق
واملوتيـلت واملنتجعـات واإدارة وتاأجيـر العقـارات اململوكـة واملوؤجــرة واإدارة
ال�صاالت وامل�صروعـات ال�صياحيـة  ،املطاعـم � ،صركـات جتهيـز الطعـام  ،تقدمت
بتاريخ  .........بطلب الإعفاء اأن�صطتها املتمثلة يف الوحدات ال�صكنية والفيلت
بغر�ص البيع واملرافق والت�صهيلت االأخرى من ال�صريبة على الدخل .
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وبعر�ص طلبات االإعفاء امل�صار اإليها على  ............بوزارة ..........
خل�صت اإىل اأن الدخل الناجت عن بيع ال�صركة للعقارات " الفيلت والوحدات
ال�صكنية " ال يعترب نا�صئا عن ت�صغيل الفندق الأن اإن�صاء اأو ت�صييد العقارات بغر�ص
بيعها �صواء بحالتها اأو بعد جتزئتها يعترب ن�صاطا م�صتقل ومنف�صل عن ن�صاط
الت�صغيل  ،كما اأن الدخل الناجت عن قيام الفندق باملرافق وتقدمي الت�صهيلت
االأخرى " ملعب اجلولف ومر�صى القوارب " ال يعترب نا�صئا عن ت�صغيل الفندق
على النحو املحدد يف قانون ال�صياحة والئحته التنفيذية .
واإزاء ما تقدم تطلبون معاليكم االإفادة بالراأي يف املو�صوع .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )51مكررا من قانون �صريبة الدخل على
ال�صركات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  81/47معدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم
 96/87واملر�صوم ال�صلطاين رقم  2003/54تن�ص على اأن "  - 1يعفى من ال�صريبة
الدخل الذي حتققه ال�صركة من مبا�صرة ن�صاطها الرئي�صي يف اأي من املجاالت
االآتية :
. . . . . .......... .......... .......... ..........
ج  -الرتويج لل�صياحة مبا يف ذلك ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية فيما عدا
عقود االإدارة .
. ".......... .......... .......... .......... ..........
كما تن�ص املادة ( )118من قانون �صريبة الدخل ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  2009/28على اأن " يعفى من ال�صريبة الدخل الذي حتققه املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة
العمانية من مبا�صرة ن�صاطها الرئي�صي يف اأي من املجاالت االآتية فيما عدا عقود
االإدارة ومقاوالت تنفيذ امل�صروعات :

. . . . .......... .......... .......... .......... ..........

 - 4ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية .
ويكون االإعفاء من ال�صريبة ملدة خم�ص �صنوات تبداأ من تاريخ البدء يف
االإنتاج اأو مزاولة الن�صاط  -بح�صب االأحوال  -يجوز جتديدها يف حالة ال�صرورة
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ملدة ال جتاوز خم�ص �صنوات وعلى اأن ي�صدر بالتجديد قرار من الوزير وفقا
لل�صوابط التي يقرها جمل�ص ال�صوؤون املالية وموارد الطاقة ".
وتن�ص املادة ( )119من ذات القانون على اأنه " ال يجوز تطبيق اأي من
االإعفاءات املن�صو�ص عليها يف هذا الفرع اإال بقرار ي�صدر من الوزير  ،ووفقا
لل�صروط وال�صوابط وبعد اتباع االإجراءات التي حتددها اللئحة التنفيذية
للقانون" .
ومن ناحية اأخرى تن�ص املادة ( )2من قانون ال�صياحة ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  2002/33على اأنه " يق�صد  ،يف تطبيق اأحكام هذا القانون ،
بالعبارات والكلمات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص
خلف ذلك :
. .......... .................... .............................
 - 10املن�صاأة الفندقية  :اأ  -الفنادق .
ب  -النزل املعدة الإقامة وخدمة ال�صياح .
ج  -املخيمات والقرى ال�صياحية .
د  -ال�صفن ال�صياحية وما اإليها .
هـ  -ال�صقـق الفندقية واال�صرتاحات واالأماكن االأخرى
املعدة الإقامة ال�صياح والتي ي�صدر بتحديدها قرار
من الوزير .
وحيث اإن امل�صتفاد مما تقدم اأن امل�صرع مبوجب قانون �صريبة الدخل على
ال�صركات امللغي ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  81/47معدال باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  96/87واملر�صوم ال�صلطاين رقم  2003/54قد قرر العتبارات اأدركها اإعفاء
الدخل الذي حتققه ال�صركة من مبا�صرة ن�صاطها الرئي�صي يف جماالت حددها
ح�صرا منها الرتويج لل�صياحة مبا يف ذلك ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية فيما
عدا عقود االإدارة واأكد امل�صرع على مبداأ االإعفاء بقانون �صريبة الدخل ال�صادر
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باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/28واملعمول به حاليا حيث قرر اإعفاء املوؤ�ص�صة اأو
ال�صركة العمانية من �صريبة الدخل وفق �صوابط معينة وهي اأن يكون الدخل ناجتا
من مبا�صرتها لن�صاطها الرئي�صي يف جماالت حددها ح�صرا منها ت�صغيل الفنادق
والقرى ال�صياحية م�صتثنيا من ذلك عقود االإدارة ومقاوالت تنفيذ امل�صروعات ،
ومقيدا ذلك مبدة معينة تكمن يف خم�ص �صنوات حت�صب من تاريخ بدء املوؤ�ص�صة
اأو ال�صركة يف االإنتاج اأو مزاولة الن�صاط  ،كما اأوجب امل�صرع اأن ي�صدر بتطبيق
االإعفاء قرار من الوزير وفقا ملا تن�ص عليه اللئحة التنفيذية للقانون من �صروط
و�صوابط وما حتدده من اإجراءات  ،وحيث اإنه ولئن كان قانون ال�صياحة امل�صار
اإليه مل يورد تعريفا خا�صا بالفندق اإال اأنه بتعريفه للمن�صاأة الفندقية وتعداده ملا
يندرج فيها مايز بني الفندق وغريه من امل�صروعات ال�صياحية االأخرى كالقرى
ال�صياحية وال�صقق الفندقية وغريه مما ي�صتخل�ص منه عدم اعتبار الدخل الذي
حتققه ال�صركة من اإن�صاء اأو ت�صغيل ملعب اجلولف ومر�صى القوارب دخل ناجتا
عن ت�صغيل الفنادق يف جمال االإعفاء من �صريبة الدخل وذلك بح�صبان اأن االإعفاء
من ال�صريبة على الدخل ا�صتثناء من االأ�صل العام املقرر بوجوب اأدائها للخزانة
العامة للدولة واأن امل�صتقر عليه اأن اال�صتثناء ال يجوز التو�صع فيه اأو القيا�ص عليه .
وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�صة فاإن طلبات ال�صركات
املذكورة باإعفاء دخلها املتحقق من كافة اأن�صطتها مبا يف ذلك اإن�صاء الوحدات
ال�صكنية والفيلت لغر�ص البيع واملرافق والت�صهيلت االأخرى " ملعب اجلولف
ومر�صى القوارب وغريها " من �صريبة الدخل املن�صو�ص عليها يف قانون �صريبة
الدخل على ال�صركات وذلك ملدة خم�ص �صنوات ال يوافق �صحيح حكم القانون
بح�صبان اأن ن�صو�ص االإعفاء من ال�صريبة على الدخل �صريحة يف اإعفاء املوؤ�ص�صة
اأو ال�صركة العمانية من دخلها الناجت عن ممار�صتها لن�صاطها الرئي�صي يف ت�صغيل
الفنادق والقرى ال�صياحية الذي ال يندرج فيه حتما الدخل الذي حتققه هذه
ال�صركات من اأن�صطتها امل�صار اإليها  ،وهو ما اأكدته اتفاقيتا تطوير م�صروعي
- 89 -

 ..............املوقعة بني وزارة  .........و�صركة  " ............نيابة عن
ال�صركتني " يف املادة ( )3/9بالن�ص على منح �صركة  ..........و�صركاتها
التابعة " �صركة  ........و�صركة  " ..........اإعفاء من �صريبة الدخل وفقا
لقانون �صريبة الدخل  ،وعلى �صوئه �صدر القرار الوزاري رقم  2008/107باإعفاء
الدخل الذي حتققه �صركة � ( ..........ص.م.ع.م ) من مبا�صرة ن�صاطها
الرئي�صي يف جمال الرتويج لل�صياحة من �صريبة الدخل على ال�صركات يف املادة
( )1بق�صره االإعفاء من ال�صريبة على الدخل املتحقق من ن�صاطها يف ت�صغيل
فندق  .........وفندق  ........وفندق  .......دون غريها من االأن�صطة التي
متار�صها ال�صركة .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية �صركة  ..............و�صركة ...........
و�صركة � ( ...........ص.م.ع.م ) يف طلباتها امل�صار اإليها وق�صر اإعفاء كل
منها من ال�صريبة على الدخل الذي حتققه من مبا�صرة ن�صاطها الرئي�صي يف
ت�صغيل الفنادق والقرى ال�صياحية دون غريه  ،وذلك على النحو الوارد باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و�ص ق/م و2011/833/1/20/م ) بتاريخ 2011/4/30م
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()9
بتاريخ 2011/5/4م
هيئات  -هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به � -صروط الرت�صيح
لع�صوية الهيئة  -عدم جواز تر�صيح املوظف احلكومي يف ع�صويتها  -يدخل
موظفو الهيئة والبنك املركزي العماين يف عداد املوظفني العامني .
منح امل�صرع مبوجب قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/78هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به ال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقلل املايل واالإداري واأ�صبغ على اأموالها
�صفة االأموال العامة  -وناط بها تنفيذ ال�صيا�صة العامة لقطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به  -البنك املركزي العماين  -يعترب وحدة من وحدات اجلهاز االإداري
للدولة باملفهوم الذي عناه قانون تنظيم اجلهاز االإداري للدولة ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  - 75/26يدخل موظفو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به والبنك املركزي العماين يف عداد املوظفني العموميني  -حدد امل�صرع ال�صروط
الواجب توافرها فيمن يعني ع�صوا بالهيئة ومن بينها اأال يكون الع�صو موظفا
حكوميا باأية �صفة اأو عامل لدى اأحد امل�صاركني يف القطاع  -موؤدى ذلك  -عدم
جواز تر�صيحهم لع�صوية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل كتاب �صعادتكم رقم  ........... :املوؤرخ  ...........املوافق
 ..........ب�صاأن طلب الراأي القانوين حول مدى اإمكانية تر�صيح كل من
الفا�صل .............. /والفا�صلة  ............ /لع�صوية هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به .
وتبدون اأنه ا�صتنادا اإىل البند ( )20من املادة ( )4من نظام الهيئة العامة
للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2009/58الذي ين�ص على
اخت�صا�ص الهيئة باإجراء الرت�صيحات اخلا�صة باأع�صاء هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به بالتن�صيق مع وزارة االقت�صاد الوطني ورفعها اإىل
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جمل�ص الوزراء فاإنه مت التن�صيق مع �صعادة ال�صيخ الدكتور  /املكلف بت�صيري
االأعمال ال�صرورية لوزارة االقت�صاد الوطني امللغاة  ،وورد كتابه املوؤرخ .........
مت�صمنا ملحظات وزارة االقت�صاد الوطني على تر�صيح املذكورين كاأع�صاء يف
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،وتطلبون الراأي حول اإمكانية
تر�صيح املذكورين لع�صوية الهيئة امل�صار اإليها يف �صوء ال�صروط املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )42من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 2004/78
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )19من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/78تن�ص على اأنه " تن�صاأ
مبقت�صى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يكون مقرها
حمافظة م�صقط "  ،وتن�ص املادة ( )20من ذات القانون على اأنه " تتمتع الهيئة
بال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقلل املايل واالإداري ويكون لها حق متلـك االأموال
الثابتـة واملنقولـة اللزمـة لتحقيق اأهدافهـا  ،وتعترب اأموالهـا اأمـواال عامـة " ,
وتنـ�ص الـمادة ( )25من هـذا القانون على اأنه " تخت�ص الهيئـة باالآتـي  - 1 :تنفيذ
ال�صيا�صة العامة لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وتنفيذ �صيا�صة الدولة ب�صاأن
االأن�صطة اخلا�صعة للتنظيم وفقا الأحكام هذا القانون  ، " ...... - 2وتن�ص املادة
( )42من ذات القانون على اأنه " ي�صرتط فيمن يعني ع�صوا بالهيئة ....... - 1 :
 - 3......... - 2اأال يكون موظفا حكوميا باأية �صفة اأو عامل لدى اأحد امل�صاركني
يف القطاع . " ....... - 4 .
وي�صتفاد من الن�صو�ص املتقدمة اأن امل�صرع منح هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
واملياه املرتبطة به ال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقلل املايل واالإداري على النحو
الذي ميكنها من حتقيق اأهدافها واال�صطلع مبهامها  ،واأ�صبغ على اأموالها �صفة
االأموال العامة توازيا للمهمة املخ�ص�صة من اأجلها  ،وناط بالهيئة تنفيذ ال�صيا�صة
العامة لقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف �صائر االأن�صطة التي عني القانون
بتنظيمها  ،كما حدد امل�صرع بوجه القطع ال�صروط الواجب توافرها فيمن يعني
ع�صوا بالهيئة ومن بينها اأال يكون الع�صو موظفا حكوميا باأية �صفة اأو عامل لدى
اأحد امل�صاركني يف القطاع .
- 92 -

وملا كان اإفتاء وزارة ال�صوؤون القانونية قد انتهى اإىل اأن هيئة تنظيم قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به قد منحها امل�صرع �صخ�صية معنوية م�صتقلة وجعلها
قوامة على تنظيم مرفق عام هو الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،و�صبغ اأموالها
ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�صتلزمه هذه ال�صبغة من حماية وح�صانة  ،كما
خولها حقوقا و�صلطات متكنها من حتقيق اأهدافها كمنح تراخي�ص ممار�صة
االأن�صطة التي تدخل يف نطاق تطبيق اأحكام القانون امل�صار اإليه ت�صيريا للمرفق
الذي تقوم عليه  ،ملا كان ذلك  -فاإن الهيئة تكون قد جمعت بني مقومات
االأ�صخا�ص العامة و�صلطاتها بل ومنحت ق�صطا وافرا من امتيازات ال�صلطة العامة
ومكناتها  ،اإذ دخـل يف عنا�صـر كيانهـا القانونـي تلك العنا�صـر املميـزة لهذه
االأ�صخا�ص  ،واندرجت و�صائل ن�صاطها يف جن�ص تلك الو�صائل التي متار�ص هذه
االأ�صخا�ص اأن�صطتها با�صتخدامها  ،وذلك ما ي�صفي عليها  -دون ريب  -طبيعة
ال�صخ�ص االعتباري العام  ،على نحو يدخل معه موظفوها يف عداد املوظفني
العمومييـن الذين يتولون القيـام مبهام وم�صوؤوليات وظائف عامة  ( .فتوى رقم
و �ص ق/م و  2009/867/1/8/بتاريخ . )2009/5/24
وبتطبيق ما تقدم على حالة الفا�صل  ............. /والذي ي�صغل حاليا
وظيفة  .............لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،فاإنه
ب�صفته هذه يعد من املوظفني العموميني ( احلكوميني ) الذين ميتنع تعيينهم
اأع�صاء بالهيئة  ،ومن ثم فل حمل لرت�صيحه للتعيني بها .
وفيما يخ�ص حالة الفا�صلة  ............. /بالبنك املركزي العماين  -وفق
الثابت من االأوراق  -فاإنه �صبق واأن انتهت وزارة ال�صوؤون القانونية حول تكييف
البنك املركزي العماين اإىل اأن البنك " قائم على اإدارة وتنظيم مرفق من املرافق
العامة للدولة وهو مرفق وثيق ال�صلة بال�صيا�صة املالية واالقت�صادية لها ويعمل
على توطيد اال�صتقرار يف تلك االأو�صاع املالية واالقت�صادية وله يف هذا ال�صاأن
�صلطات وا�صعة يبا�صرها حتت اإ�صراف وتوجيه ورقابة املقام ال�صامي  ،وكل ذلك
يك�صف بجلء عن التكييف القانوين للبنك  ،وينبئ  -دومنا �صك  -على اأنه �صخ�ص
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من اأ�صخا�ص القانون العام بعد اأن توافرت يف �صاأنه طبيعة ومقومات وخ�صائ�ص
هذه االأ�صخا�ص  -وهي ذات االأمور التي جتعل من البنك املركزي العماين وحدة
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة  ،باملفهوم الذي عناه قانون تنظيم اجلهاز
االإداري للدولة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  ( 75/26فتوى رقم و �ص ق/م و/
 98/457/1/21يف 1998/4/26م )  ،يوؤيد ذلك ويدعمه ن�ص املادة ( )26من القانون
امل�صريف ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2000/114التي اعتربت البنك املركزي
العماين م�صرف احلكومة الر�صمي  ،وبناء عليه يكون موظفوه من موظفي
احلكومة الذين ي�صري عليهم ذات احلظر الذي اأوردته املادة ( )42امل�صار اإليها يف
�صاأن ع�صوية تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،ومن ثم فل يجوز تر�صيح
املذكورة لع�صوية الهيئة .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز تر�صيح كل من الفا�صل ........... /
والفا�صلة  ........ /لع�صوية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به وذلك
على النحو املبني باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و�ص ق/م و2011/849/1/58/م ) بتاريخ 2011/5/4م

- 94 -

( ) 10
بتاريخ 2011/5/8م
قانون  -قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية -
الغرامات اجلمركية  -اجلهة املخت�صة با�صتيفائها .
�صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص
التعاون لدول اخلليج العربية  -تعترب الغرامات اجلمركية املح�صلة وامل�صادرات
املن�صو�ص عليها يف قانون اجلمارك املوحد تعوي�صا مدنيا للإدارة العامة للجمارك
وفقا لن�ص املادة ( )139من القانون ( النظام )  -املق�صود بالغرامات اجلمركية
املح�صلة والتي تعد تعوي�صا مدنيا للإدارة العامة للجمارك الغرامات وامل�صادرات
االإدارية التي تقررها اجلهة املخت�صة طبقا الأحكام قانون اجلمارك املوحد وهي فقط
التي تعود من عائداتها ن�صبة خم�صني باملائة اإىل اخلزينة العامة طبقا لن�ص املادة
( )172من قانون اجلمارك املوحد  -ال تتعداها اإىل الغرامات وامل�صادرات املحكـوم
بها يف الدعـوى اجلزائيـة والتـي يظـل االدعـاء العام خمت�صـا بتح�صيلها  -اأ�صا�ص
ذلك  -اأن امل�صـرع و�صـد اإىل االدعــاء العام مبوجـب اأحكـام املر�صوم ال�صلطــاين
رقم  99/92واأحكام قانون االإجراءات اجلزائية االخت�صا�ص بتنفيذ االأحكام ال�صادرة
يف الدعوى العمومية ومنها االأحكام القا�صية بالغرامة اجلزائية اأو امل�صادرة ،
وحت�صيل املبالغ الناجتة عن ذلك  -موؤدى ذلك  -اأيلولة ح�صيلة هذه الغرامات اإلـى
اخلزينـة العامـة وال ي�صري عليها حكم املادة ( )172من قانون اجلمارك املوحد -
تطبيق .
باالإ�صارة اإىل كتابكم رقم  ................ :املوؤرخ  .........املوافق
 ...........ب�صاأن طلب اإبداء الراأي القانوين حول اجلهة املخت�صة با�صتيفاء
الغرامات املحكوم بها يف الق�صايا اجلمركية واالأ�صياء وو�صائط النقل املحكوم
مب�صادرتها وبيان اجلهة التي توؤول اإليها املبالغ املح�صلة تنفيذا لقانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية .
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¿CG ‘ - ¬«dEG QÉ°ûŸG ºµHÉàµH ¿hôcòJ ÉªÑ°ùM - ´ƒ°VƒŸG ™FÉbh °üëàJh
AÉØ«à°SGh á«eƒª©dG iƒYódG ‘ IQOÉ°üdG ÉµMC’G ò«ØæJ ô°TÉÑj É©dG AÉYO’G
áeÉ©dG áæjõÿG ¤EG É¡à«°üM ójQƒJh á«côª÷G ÉjÉ°†dG ‘ É¡H ƒµëŸG äÉeGô¨dG
ôNBG ÉjCGQ äQÉKCG QÉªéd áeÉ©dG IQGOE’G ¿CG ’EG , dP Y ¬jód ª©dG ôà°SGh ádhód
øe QGôH Qó°üJ »àdG J AGƒ°S - á«côª÷G äÉeGô¨dG ™«ªL ¿CG ¤EG ¬«a âÑgP
QÉªéd áeÉ©dG IQGOEÓd É«fóe ÉM ¿ƒµJ - »FÉ°†b ºµëH hCG QÉªéd É©dG ôjóŸG
hód ¿hÉ©àdG ¢ù› hód óMƒŸG QÉª÷G ¿ƒfÉb øe (139) IOÉŸG ¤EG GOÉæà°SG
‹ÉàdÉHh , 2003/67 ºbQ »`fÉ£°ùdG ƒ`°SôŸG ¬`«Ñ£àH QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«ÿG
áeÉ©dG áæjõÿG Ö«°üf ¿ƒµj É‰EGh , ádhód áeÉ©dG áæjõÿG ¤EG É¡à«°üM hDƒJ ’
á«ÑàŸG áÑ°ùædG ¿CGh äÉØædGh á«côª÷G ÖFGô°†dG º°üN ó©H É¡æe áFÉŸÉH Ú°ùªN
¿ƒfÉb øe (172) IOÉªd GOÉæà°SG QÉªéd áeÉ©dG IQGOE’G ÜÉ°ùM ‘ É¡YGójEG ºàj
. ¬«dEG QÉ°ûŸG óMƒŸG QÉª÷G
. …CGôdG ¿ƒÑ£J ºµfEÉa ±ÓÿG Gòg AGREGh
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG É©dG AÉYO’G ¿ƒfÉb øe (1) IOÉŸG ¿CÉH ó«Øf dP Y GOQh
º°SÉH á«eƒª©dG iƒYódG É©dG AÉYO’G ¤ƒàj " ¿CG Y ¢üæJ 99/92 ºbQ ÊÉ£°ùdG
ÚfGƒdG «Ñ£J Y ô¡°ùjh »FÉ°†dG §Ñ°†dG ¿hDƒ°T Y ±ô°ûjh ™ªàéŸG
»àdG äÉ°UÉ°üàN’G øe dP ÒZh ÉµMC’G ò«ØæJh ÚÑfòŸG áMÓeh á«FGõ÷G
. " ¿ƒfÉdG Égôj
ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«FGõ÷G äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe (285) IOÉŸG ¢üæJh
‘ IQOÉ°üdG ò«ØæàdG áÑLGƒdG ÉµMC’G ò«ØæJ É©dG AÉYO’G Y " ¬fCG Y 99/97 ºbQ
. " ... hõdG óæY áeÉ©dG á£°ùdÉH Ú©à°ùj ¿CG ¬dh , á«eƒª©dG iƒYódG
dÉÑŸG ájƒ°ùJ óæY" ¬fCG Y ¬«dEG QÉ°ûŸG ¿ƒfÉdG øe (317) IOÉŸG ¢üæJh
Y Öéj äÉahô°üŸGh äÉ°†jƒ©àdGh OQ Öéj Éeh áeGô¨dG øY ádhód áëà°ùŸG
øµJ  Ée dÉÑŸG òg QGóÃ ¬«Y ƒµëŸG ¿ÓYEG É¡H ò«ØæàdG Ñb É©dG AÉYO’G
. " ºµ G ‘ IQóe
dÉÑŸG «°ü– Rƒéj " ¬fCG Y ¿ƒfÉdG äGP øe (318) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
ÖFGô°†dG «°ü– É¶æd ÉÑW ¿ƒfÉdG Gòg øe (317) IOÉŸG ‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG
- 96 -

والر�صوم وغريها من املبالغ امل�صتحقة لوحدات اجلهاز االإداري للدولة ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم . " 94/32
وقد �صدر املر�صوم ال�صلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ون�صت املادة ( )1على اأن" يطبق قانون
اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية . " ...
وتن�ص املادة ( )139من قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه املر�صوم ال�صلطاين رقم  2003/67على اأنه " تعد
الغرامـات اجلمركيـة املح�صلـة وامل�صـادرات املن�صـو�ص عليهـا فـي هـذا النظــام
" القانون " تعوي�صا مدنيا للإدارة  ،وال ت�صملها اأحكام العفو العام " .
وتن�ص املادة ( )141منه على اأنه " فيما عدا احلاالت التي تعد يف حكم
التهريـب  ،املن�صـو�ص عليها يف املـادة ( )143يف هذا النظـام " القانــون " ,
ومبا ال يتعار�ص ون�صو�ص االتفاقيات الدولية النافذة  ،تفر�ص غرامة مالية وفق
القواعد التي حتددها اللئحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " على املخالفات
التالية . " .......
كما تن�ص املادة (/147اأ) من ذات القانون على اأنه " يجوز للمدير العام اأن
ي�صــدر القـرارات الدائمـة لتح�صيـل ال�صرائــب " الر�صـوم " اجلمركيـة والر�صـوم
االأخرى والغرامات اجلمركية الثابتة التي تخلف املكلف عن اأدائها " .
وتن�ص املادة (/148اأ) منه على اأن " تفر�ص الغرامات املن�صو�ص عليهـا فـي
الف�صل الرابع من هذا الباب بقرار من املدير العام اأو من يفو�صه بذلك " .
وتن�ص املادة ( )151منه على اأنه :
" اأ  -للمديـر العام اأو من يفو�صـه  -بنــاء على طلـب كتابـي مـن �صاحب
ال�صاأن  -عقد ت�صوية �صلح يف ق�صايا التهريب �صواء قبل رفع الدعوى
اأو خلل النظر فيها وقبل �صدور احلكم االبتدائي  ،وذلك باال�صتعا�صة
عن اجلزاءات والغرامات اجلمركية التي ن�صت عليها املادة ()145
من هذا النظام " القانون " .
ب  -ي�صدر دليل الت�صويات ال�صلحية بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�صة " .
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وتن�ص املادة ( )152من ذات القانون على اأنه "مع مراعاة اأحكام املادة ()151
تكون الت�صوية ال�صلحية كما يلي :
 - 1اإذا كان حمل التهريب ب�صاعة تخ�صع ل�صرائب " ر�صوم " جمركية
مرتفعة  ،تكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي ال�صريبة " الر�صوم "
اجلمركية امل�صتحقة وال تزيد على مثلي قيمة الب�صاعة .
 - 2اأما ال�صلع االأخرى  ،فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي ال�صريبة
" الر�صوم " اجلمركية امل�صتحقة وال تزيد على خم�صني باملائة من قيمة
الب�صاعة .
 - 3اإذا كانت الب�صاعة املهربة غري خا�صعة لل�صرائب " الر�صوم " اجلمركية
( معفاة )  ،فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن ع�صرة باملائة من قيمة
الب�صاعة وال تزيد على خم�صني باملائة من قيمتها .
 - 4اإذا كانت الب�صاعة املهربة من الب�صائع املمنوعة  ،فتكون العقوبة غرامة
ال تقل عن قيمة الب�صاعة وال تزيد على ثلثة اأمثال قيمتها .
 - 5م�صادرة الب�صائع املهربة اأو الف�صح عنها اأو اإعادة ت�صديرها كليا اأو جزئيا .
 - 6م�صادرة و�صائط النقل و االأدوات واملواد التي ا�صتعملت يف التهريب ،
وذلك فيما عدا و�صائط النقل العامة  ،كال�صفن والطائرات وال�صيارات
العامة  ،ما مل تكن قد اأعدت اأو ا�صتوؤجرت لهذا الغر�ص " .
وتن�ص املادة ( )172من ذات القانون على اأن " حتدد احل�صة العائدة للخزينة
من ح�صيلة مبلغ الغرامات اجلمركية وقيمة الب�صائع وو�صائط النقل امل�صادرة
اأو املتنازل عنها بن�صبة خم�صني باملائة  ،وذلك بعد اقتطاع ال�صرائب " الر�صوم "
اجلمركية والنفقات  ،ويتم اإيداع الن�صبة املتبقية من احل�صيلة يف �صندوق املكافاآت
اجلمركية اأو اأي ح�صاب اآخر خا�ص باجلمارك  ،وت�صرف للأ�صخا�ص الذين قاموا
باكت�صاف املخالفات و�صبطها ومن عاونهم . "....
ومن حيث اإنه يبني من ا�صتقراء الن�صو�ص املتقدمة اأن امل�صرع قد و�صد
اإىل االدعاء العام مبوجب اأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم  ، 99/92واأحكام قانون
االإجراءات اجلزائية االخت�صا�ص بتنفيذ االأحكام ال�صادرة يف الدعوى العمومية
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ومنها االأحكام القا�صية بالغرامة اجلزائية اأو امل�صادرة  ،وحت�صيل املبالغ الناجتة
عن ذلك وفقا الأحكام املر�صوم ال�صلطاين رقم .94/32
ومن حيث اإنه واإن كان قد �صدر بعد ذلك املر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/67
بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ون�صت
املادة ( )139من قانون اجلمارك املوحد الواردة بالف�صل الرابع من الباب الثاين
ع�صر حتت عنوان ( املخالفات اجلمركية وعقوباتها ) على اعتبار الغرامات
اجلمركية املح�صلة وامل�صادرات املن�صو�ص عليها يف النظام " القانون " تعوي�صا
مدنيا للإدارة العامة للجمارك اإال اأنه يتعني تف�صري هذا الن�ص يف �صوء ن�صو�ص
الف�صل ال�صاد�ص من ذات الباب وخا�صة ن�ص املادة (/148اأ) منه والتي ناطت
باملدير العام للإدارة العامة للجمارك فر�ص الغرامات املن�صو�ص عليها يف الف�صل
الرابع من الباب الثاين ع�صر  ،مبا ي�صمل ما جاء باملادة ( )139اآنفة الذكر  ،وكذلك
يف �صوء ن�صو�ص الق�صم الثالث من ذات الف�صل واخلا�صة بالت�صوية ال�صلحية
والواردة يف املادتني ( )151و ( )152والتي اأجازت للجهة املخت�صة اإجراء ت�صوية
�صلحية تقرر مبوجبها فر�ص غرامات وم�صادرة الب�صائع املهربة وو�صائط النقل
واالأدوات امل�صتعملة يف التهريب  ،ومفاد ذلك كله والزمه اأن املق�صود بالغرامات
اجلمركية املح�صلة والتي تعد تعوي�صا مدنيا للإدارة العامة للجمارك هي الغرامات
وامل�صادرات االإدارية التي تقررها اجلهة املخت�صة طبقا الأحكام قانون اجلمارك
املوحد وهي فقط التي تعود من عائداتها ن�صبة خم�صني باملائة اإىل اخلزينة العامة
طبقا لن�ص املادة ( )172من قانون اجلمارك املوحد وال تتعداها اإىل الغرامات
وامل�صادرات املحكوم بها يف الدعوى اجلزائية والتي يظل االدعاء العام خمت�صا
بتح�صيلها وفقا الأحكام قانون االإجراءات اجلزائية على الوجه ال�صالف بيانه ،
وتوؤول ح�صيلتها اإىل اخلزينة العامة وال ي�صري عليها حكم املادة ( )172امل�صار اإليها .
لذلك انتهى الراأي اإىل اخت�صا�ص االدعاء العام با�صتيفاء الغرامات املحكوم
بها يف الق�صايا اجلمركية واالأ�صياء وو�صائط النقل املحكوم مب�صادرتها وتوريد
ح�صيلتها اإىل اخلزينة العامة للدولة  ،على النحو الوارد باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و�ص ق/م و2011/865/9/23/م ) بتاريخ 2011/5/8م
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( ) 11
بتاريخ 2011/5/8م
 - 1موظف  -قانون اخلدمة املدنية رقم  - 2004/120انتهاء اخلدمة ببلوغ �صن
ال�صتني  -مد خدمة املوظف بعد هذه ال�صن  -الراتب االأ�صا�صي الذي يح�صب
وفقا له املعا�ص التقاعدي للموظف بعد انتهاء فرتة املد اللحقة ل�صن ال�صتــني .
جعل امل�صرع االأ�صل يف انتهاء اخلدمة وفقا الأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2004/120هو بلوغ �صن ال�صتني  -ا�صتثناء اأجاز ملجل�ص
اخلدمة املدنية مد هذا ال�صن بقرار منه اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك بحد اأق�صى
خم�ص �صنوات  -ي�صتمر �صريان اأحكام القانون والئحته التنفيذية على املوظف
خلل فرتة املد دون اأن ي�صتطيل ذلك اإىل ال�صوؤون التقاعدية له التي يحكمها قانون
معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني ال�صادر باملر�صوم
ال�صلطاين رقم  - 86/26هذا القانون هو الواجب االإعمال يف حتديد الراتب الذي
يح�صب على اأ�صا�صه املعا�ص التقاعدي  -مناط ا�صتحقاق املعا�ص التقاعدي هو بلوغ
�صن التقاعد  -تتم ت�صوية املعا�ص بواقع ( )%4من الراتب االأ�صا�صي ال�صهري االأخري
من املدة املح�صوبة يف املعا�ص التقاعدي وهي تلك التي تنتهي ببلوغ �صن ال�صتني
م�صروبا يف عدد �صنوات اخلدمة املح�صوبة يف املعا�ص بحد اأق�صى ( )%80من
ذلك الراتب ومبا ال يقل عن ثمانني رياال  -رتب امل�صرع على مد خدمة املوظف
بعد بلوغه �صن ال�صتني ا�صتحقاقه ملكافاأة نهاية خدمة عن فرتة املد بواقع راتب
�صهرين عن كل �صنة من �صنوات اخلدمة وفقا الآخر راتب كان يتقا�صاه املوظف
عند ترك اخلدمة  -موؤدى ذلك  -اأن املوظف الذي متد خدمته بعد بلوغه �صن
التقـاعد تتـم ت�صويـة معا�صـه وفقا للراتب االأ�صـا�صي االأخيـر عند بلوغه �صــن
التقاعد  -تطبيق .

 - 2وزارة ال�صوؤون القانونية  -اخت�صا�صها باإبداء الراأي القانوين واإ�صدار الفتاوى
والتف�صريات الر�صمية يقت�صر على حالة واقعية معينة  -عدم جواز التو�صع
يف تف�صري الراأي اأو القيا�ص عليه .
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امل�صتقر عليه اأن اخت�صا�ص وزارة ال�صوؤون القانونية املنوط بها وفقا الأحكام املر�صوم
ال�صلطاين رقم  94/14باإبداء الراأي القانوين واإ�صدار الفتاوى والتف�صريات الر�صمية
املعتمدة للمرا�صيم ال�صلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب
االأمر ذلك ومبا يوؤدي اإىل تر�صيخ وتوحيد املفاهيم القانونية وااللتزام بها وتطبيق
اأحكامها اإمنا يقت�صر على ا�صتظهار �صحيح حكم القانون يف واقعة معينة غم
الراأي فيها على وحدات اجلهاز االإداري للدولة  -ال ميكن لوحدات اجلهاز االإداري
للدولة التو�صع يف تف�صري هذا الراأي اأو القيا�ص عليه  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن حجية
الراأي تقت�صر على الواقعة التي اأبدي الراأي ب�صاأنها  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتاب رقم  ..................بتاريخ  ...........املوافق
 ...........ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي حول الراتب االأ�صا�صي الذي يحت�صب
وفقا له املعا�ص التقاعدي امل�صتحق للفا�صل ............ /الذي �صيحال للتقاعد
يف �صهر مايو 2011م .
وتتلخ�ص الوقائع ح�صبما يبني من االأوراق يف اأن الفا�صل............ /
والذي ي�صغل حاليا وظيفة  .............قد بلغ �صن التقاعد يف عام 2006م  ،ومت
مد خدمته لثلث فرتات من قبل جمل�ص اخلدمة املدنية تنتهي يف مايو 2011م ،
وعـند احت�صـاب م�صتحقاتـه التقاعديـة تباينـت االآراء  ،ففي حني ذهبت وزارة
 ..............اإىل اأن ح�صاب املعا�ص التقاعدي للمعرو�صة حالته يكون على
اأ�صا�ص الراتب االأ�صا�صي الذي يتقا�صاه عند اإنهاء خدمته  ،على نحو ما انتهت
اإليه فتوى وزارة ال�صوؤون القانونية رقم ( و�ص ق /م و 2001/1448/1/10/املوؤرخة
2001/10/30م )  ،ذهب �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية اإىل اأن ح�صاب
املعا�ص التقاعدي يكون على اأ�صا�ص الراتب االأ�صا�صي للموظف حني بلوغه �صن
ال�صتني  ،واإزاء هذا االختلف تطلبون الراأي .
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وردا على ذلك نفيد باأن قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين
رقم  2004/120ين�ص يف املادة ( )140منه على اأن " تنتهي خدمة املوظف الأحد
االأ�صباب االآتية :
اأ  -بلوغ �صن ال�صتني .
"........
وتن�ص املادة ( )141على اأنه " يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �صن ال�صتني ،
بقـرار من املجل�ص اإذا اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك بحد اأق�صى خم�ص �صنوات ،
وي�صتـرط اأن يكـون املد بناء على طلب رئيـ�ص الوحـدة  ،ويتعني اتخـاذ اإجراءات
املد قبل بلوغ ال�صن بثلثة اأ�صهر على االأقل .
ويجوز ملجل�ص الوزراء اال�صتثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي
يقدرها .
وي�صتمر تطبيق اأحكام هذا القانون والئحته على املوظف خلل فرتة مد
اخلدمة " .
كما اأن قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  86/26ين�ص يف املادة ( )7منه على اأنه " تكون
للكلمات واالألفاظ والعبارات االآتية الواردة يف مواد هذا القانون املعاين املبينة
اأمامها  ،ما مل يقت�ص ال�صياق غري ذلك :
(اأ) املوظــــــــــف  :ويق�صد به املوظف اأو امل�صتخدم اأو العامل الذي ي�صغل
وظيفة دائمة باجلهاز االإداري للدولة .
(ب) ......................
(ج) مـدة اخلدمــة  :هي املدة التي يق�صيها املوظف يف اإحدى الوظائف
الدائمة باجلهاز االإداري للدولة منذ االلتحاق بالعمل
احلكومي حتى نهاية اخلدمة .
(د) �صــن التقاعــد  :يعني التاريخ الذي يكمل فيه املوظف �صن ال�صتني .
(هـ) �صاحب املعا�ص  :هو الذي تقرر له معا�ص مبوجب هذا القانون ".
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Ö°ù– »àdG áeóÿG Ióe " ¿CG Y ¿ƒfÉdG äGP øe (16) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
RÉ¡÷ÉH áªFGódG FÉXƒdG ióMEG ‘ â«°†b »àdG IóŸG »g ICÉaÉµŸG hCG ¢TÉ©ŸG ‘
. " ..... ádhód …QGOE’G
¬àeóN â¡àfG GPEG É°TÉ©e XƒŸG ëà°ùj" ¿CG Y ¬æe (22) IOÉŸG ¢üæJh
: á«JB’G •hô°ûdGh ÜÉÑ°SC’G óMCÉH
. äGƒæ°S ô°ûY øY áeóÿG Ióe J ’CG •ô°ûH óYÉàdG ø°S ÆƒH : (CG)
: á«dÉàdG óYGƒd Éah ¢TÉ©ŸG ájƒ°ùJ ºàJ " ¿CG Y ¬æe (25) IOÉŸG ¢üæJh
ÒNC’G …ô¡°ûdG »°SÉ°SC’G ÖJGôdG øe (%4) ™bGƒH ¢TÉ©ŸG iƒ°ùj : (CG)
°übCG óëH ¢TÉ©ŸG ‘ áHƒ°ùëŸG áeóÿG äGƒæ°S OóY ‘ ÉHhô°†e
. ’ÉjQ ÚfÉªK øY j ’ ÉÃh ÖJGôdG dP øe (%80)
áeóÿG ¬côJ óæY ëà°ùj ’ …òdG XƒŸG "¿CG Y ¬æe (30) IOÉŸG ¢üæJh
Ióe J ’CG •ô°ûH áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµe ëà°ùj , áHÉ°ùdG ÉµMCÓd ÉÑW É°TÉ©e
." áeÉc áæ°S øY ¬àeóN
áeóÿG ¤EG OÉ©j hCG ¬àeóN ó“ …òdG XƒŸG " ¿CG Y ¬æe (31) IOÉŸG ¢üæJh
J ’CG á£jô°T , á«fÉãdG ¬àeóN AÉ¡àfG óæY ICÉaÉµe ëà°ùj óYÉàdG ø°S ¬ZƒH ó©H
." IóMGh áæ°S øY IóŸG òg
‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG ICÉaÉµŸG Ö°ù– " ¿CG Y ¬æe (32) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
áeóÿG ¬côJ óæY XƒŸG É°VÉJ ÖJGQ ôNBG ¢SÉ°SCG Y ÚàHÉ°ùdG ÚJOÉŸG
Gòg ¿Éjô°ùd áHÉ°ùdG áeóÿG äGƒæ°S øe áæ°S c øY °üfh ô¡°T ÖJGQ ™bGƒH
Èà©jh , ¬fÉjô°ùd á«dÉàdG áeóÿG äGƒæ°S øe áæ°S c øY øjô¡°T ÖJGQh , ¿ƒfÉdG
." ÓeÉc Gô¡°T ÌcCÉa Éeƒj (15) ¿Éc GPEG ô¡°ûdG ô°ùc
áeóÿG ¿ƒfÉb ÉµMCG ÖLƒÃ ´ô°ûŸG ¿CG ¢Uƒ°üf øe óJ Ée OÉØe ¿EG å«Mh
Yh ¬fCG ’EG , Úà°ùdG ø°S ÆƒH ƒg áeóÿG AÉ¡àfG ‘ °UC’G ©L ób á«fóŸG
â°†àbG GPEG ¬æe QGôH ø°ùdG Gòg óe á«fóŸG áeóÿG ¢ùéŸ RÉLCG AÉæãà°S’G «Ñ°S
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¿Éjô°S QGôªà°SÉH °†bh , äGƒæ°S ¢ùªN °übCG óëH dP áeÉ©dG áë°üŸG
dP «£à°ùj ¿CG ¿hO , óŸG IÎa ÓN XƒŸG Y ájò«ØæàdG ¬àëF’h ¬eÉµMCG
ó©H Ée äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e ¿ƒfÉb É¡ªµëj »àdG Xƒªd ájóYÉàdG ¿hDƒ°ûdG ¤EG
ÖJGôdG ójó– ‘ ÉªYE’G ÖLGƒdG ¬«dEG QÉ°ûŸG Ú«fÉª©dG áeƒµ G »ØXƒŸ áeóÿG
øY í°üaCG ób ¿ƒfÉdG Gòg ¿Éc ÉŸh , …óYÉàdG ¢TÉ©ŸG ¬°SÉ°SCG Y Ö°ùàëj …òdG
(25) IOÉŸG ‘ º¶fh , óYÉàdG ø°S ÆƒH ƒgh …óYÉàdG ¢TÉ©ŸG ¥Éëà°SG •Éæe
ÒNC’G …ô¡°ûdG »°SÉ°SC’G ÖJGôdG øe (%4) ™bGƒH dPh ¢TÉ©ŸG ájƒ°ùJ á«Ø«c ¬æe
, Úà°ùdG ø°S ÆƒÑH »¡àæJ »àdG J »gh …óYÉàdG ¢TÉ©ŸG ‘ áHƒ°ùëŸG IóŸG øe
dP øe (%80) °übCG óëH ¢TÉ©ŸG ‘ áHƒ°ùëŸG áeóÿG äGƒæ°S OóY ‘ ÉHhô°†e
¬ZƒH ó©H XƒŸG áeóN óe Y ÖJQh , ’ÉjQ ÚfÉªK øY j ’ ÉÃh ÖJGôdG
øY øjô¡°T ÖJGQ ™bGƒH óŸG IÎa øY áeóN ájÉ¡f ICÉaÉµŸ ¬bÉëà°SG Úà°ùdG ø°S
ôJ óæY XƒŸG É°VÉàj ¿Éc ÖJGQ ôNB’ Éah , áeóÿG äGƒæ°S øe áæ°S c
. ( Úà°ùdG ø°S ÆƒH Y áMÓdG óŸG IÎa ÓN …CG ) áeóÿG
ájƒ°ùJ ºàJ óYÉàdG ø°S ¬ZƒH ó©H ¬àeóN ó“ …òdG XƒŸG ¿EÉa ¬«Y AÉæHh
ƒg Ée dP ájBGh , óYÉàdG ø°S ¬ZƒH óæY ÒNC’G »°SÉ°SC’G ÖJGôd Éah ¬°TÉ©e
ëà°ùj …òdG XƒŸG ¿CG øe Éª¡«dEG QÉ°ûŸG (30,16) ÚJOÉŸG ¢üf øe OÉØà°ùe
Ióe ¿CG dP , IóŸG äGP øY ICÉaÉµe ëà°ùj ’ áæ«©e áeóN Ióe øY É°TÉ©e
ÈY Ée ƒgh ICÉaÉµŸG ‘ Ö°ùà– »àdG IóŸG ôjÉ¨J ¢TÉ©ŸG ‘ Ö°ùà– »àdG áeóÿG
ÖJGôdG àîj ºK øeh , ôcòdG áØdÉ°S (16) IOÉŸG ‘ ( hCG ) ±ôëH ´ô°ûŸG ¬æY
óæY ¬H óà©j …òdG dP øY ¢TÉ©ŸG ÜÉ°ùàM’ GQÉ«©e òîàj …òdG ÒNC’G »°SÉ°SC’G
»àdG IóŸG ¤EG Éª¡æe c Ö°ùæj PEG , ôcP óàŸG ƒëædG Y ICÉaÉµŸG ÜÉ°ùM
. É¡«a Ö°ùàëj
ëà°ùŸG ¢TÉ©ŸG ¿EÉa á°Vhô©ŸG ádÉ G Y «Ñ£àdÉHh óJ Ée Y AÉæHh
ø°S ¬ZƒH óæY ¬d ëà°ùŸG ÒNC’G ÖJGôd Éah ¬àjƒ°ùJ ºàJ É‰EG ¬àdÉM á°Vhô©ªd
. óYÉàdG
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�أمــــا فيمــــا يتعلـــق بفتـــوى وزارة ال�صـــــوؤون القــــانـــونيـــــة رقــــــم
( و �ص ق/م و 2001/1448/1/10/املوؤرخة 2001/10/30م ) فاإن مـا يجـدر التنويــه
اإليــه فـي هذا ال�صدد باأن اخت�صا�ص وزارة ال�صوؤون القانونية املنوط بها وفقا الأحكام
املر�صوم ال�صلطاين رقم  94/14اإبداء الراأي القانوين واإ�صدار الفتاوى والتف�صريات
الر�صمية املعتمدة للمرا�صيم ال�صلطانية والقوانني والقرارات واللوائح الوزارية كلما
تطلب االأمر ذلك ومبا يوؤدي اإىل تر�صيخ وتوحيد املفاهيم القانونية وااللتزام بها
وتطبيق اأحكامها  ،اإمنا يقت�صر على ا�صتظهار �صحيح حكم القانون يف واقعة
معينة غم الراأي فيها على وحدات اجلهاز االإداري للدولة  ،ومن ثم فل ميكن لهذه
الوحدات التو�صع يف تف�صري هذا الراأي اأو القيا�ص عليه  ،اإذ تقت�صر حجية الراأي
على الواقعة التي اأبدي الراأي ب�صاأنها  ،هذا ف�صل على اأن الفتوى امل�صار اإليها اآنفا
كانت تتعلق مب�صاألة حمددة  ،وهي حتديد تاريخ انتهاء خدمة املوظف الذي
مدت خدمته بعد بلوغه �صن ال�صتني  ،وهو ما اأف�صحت عنه الفتوى على النحو
املبني بها  ،دون التعر�ص من قريب اأو بعيد اإىل كيفية احت�صاب معا�صه وتعيني
الراتب الذي يتخذ معيارا عند احت�صاب املعا�ص اأو املكافاأة امل�صتحقة للموظف ،
وهو حمـل طلـب الراأي املاثـل  ،وكلهمـا م�صـاألة خمتلفة عن االأخرى على نحو
ال ي�صوغ معه املحاجة مبا �صبق اإبداوؤه من راأي يف م�صاألة مغايرة .
لذلك انتهى الراأي اإىل اأن املعا�ص التقاعدي للفا�صل ........... /الذي
�صيحال للتقاعد يف �صهر مايو 2011م اإمنا يحت�صب وفقا للراتب االأ�صا�صي االأخري
امل�صتحق له عند بلوغه �صن التقاعد على النحو املبني باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/ 866 /1/26/م ) بتاريخ 2011/5/8م
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()12
تاريخ 2011/5/16م
تعوي�ص  -مناط م�صاءلة االإدارة بالتعوي�ص عن ت�صرفاتها  -اأثر تخلف اأحد اأركان
امل�صوؤولية  -الهيئة العامة للكهرباء واملياه هي املنوط بها قانونا اإن�صاء وت�صغيل
و�صيانة حمطات و�صبكات مياه ال�صرب يف قطاع املياه غري املرتبط يف جميع
اأنحاء ال�صلطنة والعمل على رفع كفاءتها .
امل�صتقر عليه اأن مناط م�صاءلة االإدارة بالتعوي�ص واإلزامها به اأن تتوافر يف حقها
عنا�صر امل�صوؤولية الثلثة اخلطاأ وال�صرر وعلقة ال�صببية  -يجب اأن يكون القرار اأو
الت�صرف الذي �صدر عنها اأو امتنعت عن القيام به غري م�صروع وال �صند يظاهره
من الواقع والقانون واأن ي�صبب �صررا لذوي ال�صاأن وتكون علقة ال�صببية بني ذلك
اخلطاأ وهذا ال�صرر قائمة  -ال جتوز م�صاءلة جهة االإدارة اأو مطالبتها بالتعوي�ص
اإذا تخلف اأحد هذه االأركان اأو كلها  -مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/92
باإن�صاء الهيئة العامة للكهرباء واملياه حلت الهيئة حمل وزارة االإ�صكان والكهرباء
واملياه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء واملياه واأ�صبحت املنوط بها قانونا اإن�صاء
وت�صغيل و�صيانة حمطات و�صبكات مياه ال�صرب يف قطاع املياه غري املرتبط يف
جميع اأنحاء ال�صلطنة والعمل على رفع كفاءتها  -قيام احلكومة باإن�صاء وت�صغيل
ال�صبكة احلكومية لتو�صيل مياه ال�صرب يخلو من اأي خطاأ بح�صبان اأنها قامت
باخت�صا�صاتها املنوط بها قانونا القيام بها  -موؤداه  -انتفاء اأحد اأركان امل�صوؤولية
املوجبة للتعوي�ص  -اأثر ذلك  -عدم ا�صتحقاق التعوي�ص  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتاب رقم  .................املوؤرخ  ..........املوافق
 ..............ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى اأحقية اأبناء /
 .............يف التعوي�ص عن م�صروعهم اخلا�ص بتو�صيل مياه ال�صرب اإىل
اأهايل منطقتي  ...........بوالية . ............
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/ AÉæHCG É«b ‘ - ¥GQhC’G øe ÚÑj ÉªÑ°ùM - ´ƒ°VƒŸG ™FÉbh ¢üîàJh
«°Uƒàd ´hô°ûÃ »°VÉŸG ¿ôdG øe äÉ`æ«fÉªãdG á`ÑM Ó`N ..............
á£æÃ ............ áj’ƒH ............. »à£æe ‹ÉgCG ¤EG Üô°ûdG É«e
. á°UÉÿG ºgQOÉ°üe øe Üô°ûdG É«Ã ÉgójhõJ ” áµÑ°T ÓN øe dPh , .....
ÜÉàµdG ÖLƒÃ OÉaCG ( ÉHÉ°S ) ........... IQGRh «ch ¿CG ¿hôcòJh
IQGRh «ch IOÉ©°S ¤EG ¬LƒŸGh ............. ïjQÉàH .............. ºbQ
‹ÉgC’ É«ŸG ójhõJ ‘ øjQƒcòŸG QGôªà°SG ‘ IQGRƒdG á©fÉ‡ ó©H .........
ádÉM ‘ Úà£æŸG ÚJÉg ‘ É«ŸG «°UƒJ ´hô°ûÃ É¡eÉ«b ó©Hh , Úà£æŸG
. É«ŸG ¢üf øe ‹ÉgC’G iƒµ°T óY
»à£æe ‘ á«eƒµ G áµÑ°ûdG «¨°ûJh AÉ°ûfEG ” 2003 ÉY ôNGhCG ‘ ¬fCG ’EG
ÖfÉL ¤EG , äGô°ùŸG ¢VƒM øe Üô°ûdG É«Ã OhõJ »àdGh ....... h ..........
. ÚæWGƒŸG Ñb øe É¡«¨°ûJ ” »àdG á«gC’G äÉµÑ°ûdG
. ¬«dEG QÉ°ûŸG º¡Yhô°ûe øY ¢†jƒ©J Ö£H º¡àdÉM á°Vhô©ŸG óJ dP Aƒ°V Yh
: ´ƒ°VƒŸG ‘ …CGôdG ¿ƒÑ£J PEGh
áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°ûfEÉH 2007/92 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG ¿CÉH ó«Øf dP Y GOQh
AÉHô¡µd áeÉY áÄ«g CÉ°ûæJ " ¿CG Y ¬æe ¤hC’G IOÉŸG ‘ ¢üf É«ŸGh AÉHô¡µd
äÉ°ü°üîŸGh äÉ°UÉ°üàN’G É«ŸGh AÉHô¡µdGh ¿Éµ°SE’G IQGRh øe É¡«dEG hDƒJ É«ŸGh
. " ................ É«ŸGh AÉHô¡µdÉH á©àŸG äGOƒLƒŸGh
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG É«ŸGh AÉHô¡µd áeÉ©dG áÄ«¡dG É¶f øe (3) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
: á«JB’G ¢VGôZC’G «– ¤EG áÄ«¡dG ±ó¡J " ¬fCG Y 2009/58 ºbQ ÊÉ£°ùdG
äÉØ°UGƒŸG ah , §ÑJôŸG ÒZ É«ŸG ´É£b ÓN øe Üô°ûdG É«e ÒaƒJ - 1
. ÊÉµ°ùdG ƒªædGh ÊGôª©dG ™°SƒàdGh Ö°SÉæàj ÉÃh á«fÉª©dG á«°SÉ«dG
. "......................
, É¡aGógCG «– «Ñ°S ‘ áÄ«¡d " ¬fCG Y É¶ædG äGP øe (4) IOÉŸG ¢üæJh
: »JB’G á°UÉNh äÉ«MÓ°üdG áaÉc á°SQÉ‡
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É«ŸG ´É£b ‘ Üô°ûdG É«e äÉµÑ°Th äÉ£ áfÉ«°Uh «¨°ûJh AÉ°ûfEG - 1
, É¡JAÉØc ™aQ Y ª©dGh , áæ£°ùdG AÉëfCG ™«ªL ‘ §ÑJôŸG ÒZ
É¡H ƒª©ŸG á«Ä«ÑdG ÒjÉ©ŸGh äÉWGÎ°T’Gh §HGƒ°†dÉH ÓNE’G ¿hO dPh
. áæ£°ùdG ‘
. ".....................
IQGRh  âM É«ŸGh AÉHô¡µd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG óJ Ée OÉØe ¿EG å«Mh
•ƒæŸG âëÑ°UCGh , É«ŸGh AÉHô¡µdG ´É£H ©àj Éª«a É«ŸGh AÉHô¡µdGh ¿Éµ°SE’G
É«ŸG ´É£b ‘ Üô°ûdG É«e äÉµÑ°Th äÉ£ áfÉ«°Uh «¨°ûJh AÉ°ûfEG ÉfƒfÉb É¡H
. É¡JAÉØc ™aQ Y ª©dGh áæ£°ùdG AÉëfCG ™«ªL ‘ §ÑJôŸG ÒZ
çGóMEG Y ÌcCG hCG ÚJOGQEG aGƒJ ó©dG ¿CG ƒg ¬«Y ôà°ùŸG ¿EG å«M øeh
. AÉ¡fEG hCG ¬jó©J hCG ¬f hCG GõàdG AÉ°ûfEG ôKC’G Gòg ¿Éc AGƒ°S Ú©e ÊƒfÉb ôKCG
¢†jƒ©àdÉH IQGOE’G ádAÉ°ùe •Éæe ¿CG É°†jCG ¬«Y ôà°ùŸG øe ¬fEG å«M øeh
ábÓYh Qô°†dGh CÉ£ÿG áKÓãdG á«dhDƒ°ùŸG ô°UÉæY É¡M ‘ ôaGƒàJ ¿CG , ¬H É¡eGõdEGh
¬H É«dG øY â©æàeG hCG É¡æY Qó°U …òdG ±ô°üàdG hCG QGôdG ¿ƒµj å«ëH á«ÑÑ°ùdG
¿CÉ°ûdG …òd GQô°V ÖÑ°ùj ¿CGh ¿ƒfÉdGh ™bGƒdG øe ôgÉ¶j óæ°S ’h ´hô°ûe ÒZ
òg óMCG îJ GPEÉa , áªFÉb Qô°†dG Gògh CÉ£ÿG dP ÚH á«ÑÑ°ùdG ábÓY ¿ƒµJh
É¡aô°üJ ¿Éc ƒd Éªc , ¢†jƒ©àdÉH É¡àÑdÉ£e hCG É¡àdAÉ°ùe RƒŒ Óa É¡c hCG ¿ÉcQC’G
QGô°VCG ájCG ¬«Y âÑJôJ ¿EGh ¬æY ¢†jƒ©àdÉH õàJ Óa ÉYhô°ûeh Éª«°S ÉgQGôb hCG
. â¨H Éª¡e
GƒeÉbCG ób º¡àdÉM á°Vhô©ŸG ¿CG ¥GQhC’G øe âHÉãdG ¿Éc ÉŸh óJ ÉŸ «Ñ£àdÉHh
‹ÉgCG ¤EG Üô°ûdG É«e «°Uƒàd ÉYhô°ûe »°VÉŸG ¿ôdG äÉæ«fÉªK ¿ƒ°†Z ‘
âN óbh , ......... á£æÃ .......... áj’ƒH ........h ......... »à£æe
ájóHh á«ë°U äÉaGƒeh íjQÉ°üJ ájCG Y º¡dƒ°üM ó«Øj Ée áªK øe ¥GQhC’G
1981 ÉY ÓN .......... IQGRh Y ´ƒ°VƒŸG ¢Vô©H ¬fCGh , ´hô°ûŸÉH É«d
º¡àdÉM á°Vhô©ŸG É«b øe ™fÉ“ ’ É¡fCÉH äOÉaCG ............ IQGRh Ñb øe
»à£æe ‘ á«eƒµ G áµÑ°ûdG «¨°ûJh AÉ°ûfEG ” 2003 ÉY ‘ ¬fCG ’EG , ´hô°ûŸÉH
- 108 -

øe Üô°ûdG É«Ã Úà£æŸG ‹ÉgCG ójhõJ ¢Vô¨H ........... h .............
øe ÉHÉ°S É¡«¨°ûJ ” »àdG á«gC’G äÉµÑ°ûdG ÖfÉL ¤EG dPh , äGô°ùŸG ¢VƒM
áµÑ°ûdG «¨°ûJh AÉ°ûfEG øe áeƒµ G ¬H âeÉb Ée ¿EÉa ºK øeh , ÚæWGƒŸG Ñb
…CG øe ƒîj , É¡«dEG QÉ°ûŸG Úà£æŸG ‹ÉgCG Y Üô°ûdG É«e «°Uƒàd á«eƒµ G
, É¡H É«dG ÉfƒfÉb É¡H •ƒæŸG É¡JÉ°UÉ°üàNÉH âeÉb áeƒµ G ¿CG ¿ÉÑ°ùëH CÉ£N
ôeC’G , CÉ£ÿG øcQ ƒgh ¢†jƒ©àd áÑLƒŸG á«dhDƒ°ùŸG ¿ÉcQCG óMCG »Øàæj ¬«Y AÉæHh
, ¬`°†aôH GôjóL QÈj óæ°S Y ºFÉb ÒZ ¢†jƒ©àdG ÖW ¬`©e `ë°†j …òdG
‘ ¢†jƒ©àdÉH ájQGOE’G á¡÷G JÉY Y ÊƒfÉb GõàdG áªK óLƒj ’ ¬fCGh Éª«°S ’
. ÉfƒfÉb IQôŸG Gõàd’G QOÉ°üe Aƒ°V
ábÓY OƒLh øe º¡ÑW ‘ º¡àdÉM á°Vhô©ŸG ¬«dEG QÉ°TCG Ée óJ É‡ Éæj ’h
¬fCG PEG , Qô°V øe º¡HÉ°UCG ÉªY º¡°†jƒ©àH ájQGOE’G á¡÷G É¡ÑLƒÃ õàJ ájóbÉ©J
, ÉfƒfÉb QôŸG æ©ŸÉH Úaô£dG ÚH áªFÉb ájóbÉ©J ábÓY OƒLh óY øY Ó°†a
øY hCG ÉjóbÉ©J ¿Éc AGƒ°S É¡ÑfÉL øe CÉ£N áªK øe ƒîj áeƒµ G ¬H âeÉb Ée ¿EÉa
. ´hô°ûe ÒZ ªY jôW
ƒëædG Y ¢†jƒ©àd º¡àdÉM á°Vhô©ŸG ¥Éëà°SG óY ¤EG …CGôdG ¡àfG dòd
. ¬fÉ«H dÉ°ùdG

2011/5/16 ïjQÉàH ( 2011/ 924 / 1 / 58 / h  / ¥ ¢T h ) : ºbQ iƒàa
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( ) 13
بتاريخ 2011/5/18م
 - 1موظف  -علقة املوظف بجهة االإدارة علقة تنظيمية  -االأثر املبا�صر للقانون
اأو اللئحة  -عدم رجعية القانون اأو اللئحة .
علقة املوظف بجهة االإدارة هي علقة تنظيمية حتكمها القوانني واللوائح
ال�صادرة يف هذا ال�صاأن فمركز املوظف مركز تنظيمي الئحي ومن ثم فاإن كل
تنظيم جديد ي�صتحدث ي�صري على املوظف باأثر حال مبا�صر من تاريخ العمل به
وال ي�صري باأثر رجعي على املراكز القانونية الذاتية التي تكون قد حتققت ل�صالح
املوظف نتيجة لتطبيق الن�ص القدمي عليه قانونا كان اأو الئحة  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن
القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي
متت حتت �صلطانه اأي يف الفرتة من تاريخ العمل به حتى تاريخ اإلغائه وال ي�صري
باأثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية ال�صابقة عليه اإال بن�ص خا�ص يقرر االأثر
الرجعي  -كما اأن القوانني اجلديدة حتكم االآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو
كانت نا�صئة عن مراكز قانونية �صابقة عليها فتخ�صع االآثار امل�صتقبلية للقانون
اجلديد بحكم اأثره املبا�صر  -تطبيق .

 - 2موظف غري عماين  -اللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 84/52ا�صتبدال االأثاث املنزيل الذي م�صت عليه
مدة اأربع �صنوات  -الرتاخي يف طلب اال�صتبدال  -اأثره .
وفقا لن�ص البند ( )14من ثالثا من امللحق رقم ( )7يف �صاأن تنظيم بدل ال�صكن
واالإ�صكان احلكومي والتاأثيث ملوظفي اخلدمة املدنية من اللئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  84/52فاإن اال�صتبدال حق للموظف متى
ا�صتوفى املدد املن�صو�ص عليها يف ك�صف ا�صتبدال االأثاث املرفق باللئحة  -مل يعلق
هذا احلق على اأي اإجراء يتخذ من قبل املوظف وذلك ان�صجاما مع طبيعة العلقة
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التي حتكمه بجهة االإدارة  -تراخي املوظف يف طلب اال�صتبدال اإىل اأن تداركته
اأحكام اللئحة التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9ال يغري يف حقه املكت�صب
قبل تاريخ العمل بها  -كما ال ميكن اتخاذ تراخي جهة االإدارة يف ا�صتبدال االأثاث
املخ�ص�ص للموظف �صببا حلرمان املوظف منه  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتاب رقم  .............بتاريخ  ............املوافق
 .............ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي عن مدى ا�صتحقاق اأحد املوظفني
املتعاقد معهم من غري العمانيني يف ا�صتبدال اأثاثه املنزيل الذي م�صت عليه مدة
اأربع �صنوات .
وتتمثل الوقائع الواردة يف كتاب معاليكم امل�صار اإليه يف اأن جمل�ص
 .........قد تعاقد مع اأحد املوظفني غري العمانيني بتاريخ  ، ...........ومت
تخ�صي�ص اأثاث له يف �صوء ما كانت تق�صي به اللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  ، 84/52وبتاريخ 2010/11/2م مت العمل
باللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار رئي�ص جمل�ص اخلدمة
املدنية رقم  ، 2010/9وقد ثار ت�صاوؤل عن مدى اأحقية املوظف املعرو�صة حالته يف
ا�صتبدال اأثاثه بعد م�صي اأربع �صنوات من تاريخ التعاقد معه .
ويف �صوء ذلك فاإنكم تطلبون الراأي .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة الثانية من املر�صوم ال�صلطاين رقم 2004/120
باإ�صدار قانون اخلدمة املدنية تن�ص على اأن "ي�صدر جمل�ص اخلدمة املدنية اللئحة
التنفيذية لهذا القانون  ،كما ي�صدر نظام ت�صنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة
جمل�ص الوزراء  ،واإىل اأن ت�صدر اللئحة التنفيذية ي�صتمر العمل باللئحة ال�صادرة
باملر�صوم ال�صلطاين رقم 84/52فيما ال يتعار�ص مع اأحكام القانون املرافق " .
كما ن�ص البند ( )14من ثالثا من امللحق رقم ( )7يف �صاأن تنظيم بدل ال�صكن
واالإ�صكان احلكومي والتاأثيث ملوظفي اخلدمة املدنية من اللئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  84/52على اأنه "يتم ا�صتبدال االأثاث وفقا
للمدد الواردة بالك�صف اخلا�ص با�صتبدال االأثاث " .
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çÉKC’G GóÑà°SG °ûc
á«dÉàdG Oóªd Éah çÉKC’G GóÑà°SG ºàj

AGô°ûdG ïjQÉJ øe á«fƒfÉdG OóŸG

çÉKC’G ´ƒf

äGƒæ°S ¢ùªN
äGƒæ°S ™HQCG
.....

äÉØ«µŸG
äÉLÓãdG
......

¿ƒfÉd ájò«ØæàdG áëFÓdG QGó°UEÉH 2010/9 ºbQ QGôdG øe áãdÉãdG IOÉŸG ¢üæJh
ƒ«dG øe ¬H ª©jh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGôdG Gòg ô°ûæj" ¬fCG Y á«fóŸG áeóÿG
922 ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G OóY ‘ QGôdG Gòg ô°ûf óbh " ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG
. 2010/11/1 ïjQÉàH QOÉ°üdG
å«KCÉàdG áª«b ±ô°U Rƒéj ’" ¬fCG Y QGôdG äGP øe (51) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
XƒŸG áeóN GƒW IóMGh IôŸ ’EG áHÉ°ùdG IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG
..........
™HQCG áëFÓdG ò¡H ª©dG Ñb ¬©e óbÉ©àŸG XƒŸG áeóN Y °†fG GPEGh
Ñb ¬àeóN â¡àfG GPEG ÉeCG , çÉKC’G á«µe ¬«dEG âdBG óbÉ©àdG ïjQÉJ øe äGƒæ°S
. " IóMƒdG ¤EG çÉKC’G OQ ÖLh IóŸG òg AÉ°†fG
ÚfGƒdG É¡ªµ– á«ª«¶æJ ábÓY »g IQGOE’G á¡éH XƒŸG ábÓY âfÉc ÉŸh
AÉæHh , »ëF’ »ª«¶æJ õcôe XƒŸG õcôªa , ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IQOÉ°üdG íFGƒdGh
øe ô°TÉÑe ÉM ôKCÉH XƒŸG Y …ô°ùj çóëà°ùj ójóL º«¶æJ c ¿EÉa ¬«Y
¿ƒµJ »àdG á«JGòdG á«fƒfÉdG õcGôŸG Y »©LQ ôKCÉH …ô°ùj ’ ¬æµdh ª©dG ïjQÉJ
, áëF’ hCG ¿Éc ÉfƒfÉb ¬«Y ËódG ¢üædG «Ñ£àd áé«àf XƒŸG ídÉ°üd â– ób
á«fƒfÉdG õcGôŸGh ™FÉbƒdG ºµë«a »æeõdG ¬«Ñ£J É› ‘ ¬H ª©j ¿ƒfÉdG ¿CG PEG
¬FÉ¨dEG ïjQÉJ àM ¬H ª©dG ïjQÉJ øe IÎØdG ‘ …CG ¬`fÉ£°S â`– â“ »`àdG
¢UÉN ¢üæH ’EG ¬«Y áHÉ°ùdG á«fƒfÉdG õcGôŸGh ™FÉbƒdG Y »©LQ ôKCÉH …ô°ùj ’h
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يقرر االأثر الرجعي  ،كما اأن القوانني اجلديدة حتكم االآثار التي ترتبت من وقت
نفاذها ولو كانت نا�صئة عن مراكز قانونية �صابقة عليها فتخ�صع االآثار امل�صتقبلية
للقانون اجلديد بحكم اأثره املبا�صر .
وامل�صتفاد من ن�ص البند ( )14امل�صار اإليه اأن اال�صتبدال حق للموظف متى
ا�صتوفى املدد املن�صو�ص عليها يف ك�صف ا�صتبدال االأثاث املرفق باللئحة التنفيذية
لقانون اخلدمة املدنية رقم  ، 84/52ومل يعلق هذا احلق على اأي اإجراء يتخذ من
قبل املوظف  ،وذلك ان�صجاما مع طبيعة العلقة التي حتكمه بجهة االإدارة  ،واأن
تراخيه يف طلب اال�صرتداد اإىل اأن تداركته اأحكام اللئحة التنفيذية ال�صـادرة
بالقـرار رقم  2010/9ال يغري يف حقه املكت�صب قبل تاريخ العمل بها  ،وال يغيـر
من ذلك ما ق�صـت به تلك اللئحـة من اأحقيـة املوظـف املتعاقد معه قبل العمل
باأحكام اللئحة الذي انق�صى على خدمته اأربع �صنوات احلق يف ملكية االأثاث ،
باعتبار اأن هذا الن�ص يخاطب املوظفني املوجوديـن يف اخلدمـة الذيـن مل ينق�ص
علـى تخ�صيـ�ص االأثـاث لهم املـدة املحددة لل�صتبدال يف اللئحة التنفيذية
ال�صابقة  ،ومن ثم فاإن املوظف املعرو�صة حالته ي�صتحق ا�صتبدال اأثاثه بعد م�صي
املدد املن�صو�ص عليها يف ك�صف ا�صتبدال االأثاث املرفق باللئحة التنفيذية لقانون
اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�صوم ال�صلطاين رقم  ، 84/52وال ميكن اتخاذ تراخي
جهة االإدارة يف ا�صتبدال االأثاث املخ�ص�ص للموظف �صببا حلرمان املوظف منه .
لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية املعرو�صة حالته يف ا�صتبدال االأثاث املخ�ص�ص
له متى م�صت املدة املحددة لل�صتبدال قبل تاريخ العمل باأحكام اللئحة التنفيذية
لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم . 2010/9

فتوى رقم  ( :و �ص ق  /م و 2011/ 943 / 1 / 32 /م ) بتاريخ 2011/5/18م
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( )1 4
بتاريخ 2011/5/18م
موظف  -اإجازة اعتيادية  -قرار جمل�ص الوزراء املوقر بجل�صته رقم - 2001/3
منح تعوي�ص نقدي عن اأر�صدة االإجازات االعتيادية التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث
�صنــوات .
قرر جمل�ص الوزراء املوقر بجل�صته رقم  2001/3قاعدة قانونية تتمثل يف ال�صماح
للموظفني الذين لديهم اأر�صدة من االإجازات االعتيادية يف التمتع بها دون
تقيد بحد معني متى كان ذلك ال يوؤثر على م�صلحة العمل  -كما قرر املجل�ص
املوقر بجل�صته رقم  2002/19حكما اآخر يتمثل يف منح تعوي�ص نقدي عن اأر�صدة
االإجازات االعتيادية التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث �صنوات ي�صرف يف حالة عدم
التمكن من تطبيق القاعدة االأوىل ب�صبب م�صلحة العمل ومقت�صياته  -حدد
املجل�ص املوقر نطاقا زمنيا للعمل بكل من القاعدتني امل�صار اإليهما بحيث يبداأ
العمل بكل منهما من تاريخ �صدورهما حتى نهاية عام 2005م  -يجب اأن تن�صط
الوحدات احلكومية املخاطبة باأحكام هاتني القاعدتني لتنفيذ مقت�صى كل منهما
حتى نهاية العام املذكور  -انق�صاء املوعد امل�صار اإليه دون تنفيذ مقت�صى القاعدة
الثانية ال يرتب عدم جواز �صرف التعوي�ص النقدي عن تلك املدة الزائدة على
ا�صتحقاق ال�صنوات الثلث املن�صو�ص عليها حم�صوبة حتى نهاية عام 2005م اإذا
تراخى ال�صرف اإىل ما بعد نهاية هذا العام  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن الرتاخي ال مينع
حقا تقرر وفقا لقاعدة قانونية جتيزه  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ............... :املوؤرخ
 .............املوافق  ................ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي عن مدى
اأحقية الفا�صل  ............... /فـي املطالبة بتعوي�صه عن كامل ر�صيده من
االإجازات االعتيادية البالغة ( )293يوما فـي �صوء حكم املادة ( )70من قانون
اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم . 2004/120
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وتتح�صل وقائع املو�صوع  ،ح�صبما يبني من االأوراق  ،فـي اأن املعرو�صة
حالته كان يعمل بوزارة  ...........اعتبارا من  .............و�صغل وظيفة
مدير دائرة  ..............بالدرجة املالية ( ، )......واأنه تقدم بتاريخ
 ............بطلب اإىل وكيل وزارة  ..........لتعوي�صه نقدا عن اإجازاته
املرتاكمة  ،وعلى اإثر ذلك قامت وزارة  . ..........مبخاطبة وزارة ..........
بهذا ال�صاأن مبوجب الكتاب رقم  .......... :املوؤرخ  ، .............وردت
وزارة  ..........مبوجب كتابها رقم  .......... :املوؤرخ  ........باملوافقة
على منح املوظفني الذين مل يتمكنوا من احل�صول على اإجازات طويلة املدد
ب�صبب ظروف العمل تعوي�صا نقديا ب�صفة ا�صتثنائية عن املدة التي تتجاوز ثلث
�صنوات من االإجازة االعتيادية  -ومن �صمنهم املعرو�صة حالته  -على اأن تقوم
وزارة  ........بتوفري املبالغ اللزمة لذلك من موازنتها املعتمدة لعام 2005م
بناء على قرار جمل�ص الوزراء املوقر يف جل�صته رقم  2002/19املنعقدة بتاريخ
2002/12/17م ب�صاأن معاجلة تراكم اأر�صدة بع�ص املوظفني من االإجازات  ،اإال اأن
الوزارة مل تقم بتعوي�ص املذكور عن ر�صيد اإجازاته املرتاكمة لعدم توفر املبالغ
اللزمة يف موازنتها ل�صنة 2005م ،واأحيل املعرو�صة حالته اإىل التقاعد اعتبارا من
االأول من يناير 2009م وذلك لبلوغه ال�صن القانوين للإحالة اإىل التقاعد  ،وتبدون
اأنــه على اإثـر انتهاء خـدمتـه مت تعوي�صه نقدا عن ر�صيده من االإجازات االعتيادية
امل�صتحقة بحد اأق�صى ا�صتحقاق �صنتني  ،باالإ�صافة اإىل االأيام التي مت قطعها من
اإجازتـه االعتياديـة والتـي كان عـدم ح�صولـه عليهـا راجعـا مل�صلحـة العمـل
البالـغ عددها خم�صة اأيام فقط والتي تعود اإىل ما بعد 2006/1/1م تاريخ العمل
بقانون اخلدمة املدنية امل�صار اإليه  ،بيــد اأن املعرو�صة حالته يطالب بتعوي�صه عن
كامل ر�صيده من االإجازات االعتيادية البالغة ( )293يوما ا�صتنادا اإىل حكم املادة
( )70من هذا القانون .
واإزاء ذلك تطلبون االإفــادة بالــراأي .
وردا على ذلك نفيد باأن جمل�ص الوزراء املوقر اتخذ بجل�صته رقم 2001/3
املنعقدة بتاريخ  .............قرارا ب�صاأن معاجلة تراكم اأر�صدة املوظفني من
االإجازات االعتيادية ت�صمن الن�ص على "ال�صماح للموظفني يف التمتع مبا لديهم
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من اأر�صدة من االإجازات االعتيادية خلل ال�صنوات الثلث القادمة  ....على
اأن ت�صع الوحدة احلكومية برناجما زمنيا لذلك على نحو ال يوؤثر على �صري اأداء
العمل بها " .
كما اأن جمل�ص الوزراء املوقر اأ�صدر بجل�صته رقم  2002/19املنعقدة بتاريخ
 ...........قرارا ين�ص على اأن "  -1ميدد العمل بالقرار املتخذ يف اجلل�صة رقم
 2001/3يف �صاأن معاجلة تراكم اأر�صدة املوظفني من االإجازات االعتيادية ملدة
�صنتني اأخريني اأي حتى نهاية عام 2005م  -3 ......... -2 .يجوز منح املوظفني
الذين جتد وحداتهم عدم اإمكانية خروجهم يف اإجازات طويلة املدد  -ويف اأ�صيق
احلدود وبالتن�صيق مع وزارة اخلدمة املدنية  -تعوي�صا نقديا ب�صفة ا�صتثنائية عن
املدة التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث �صنوات من االإجازة االعتيادية  ...وذلك خلل
ال�صنتني القادمتني . " ...
وموؤدى ذلك اأن ثمة حكما اأتت به القاعدة القانونية ال�صادرة عن جمل�ص
الوزراء املوقر بجل�صته رقم  2001/3يتمثل يف ال�صماح للموظفني الذين لديهم
اأر�صدة من االإجازات االعتيادية يف التمتع بها دون تقيد بحد معني متى كان
ذلك ال يوؤثر على م�صلحة العمل  ،واأن ثمة حكما اآخر قننته القاعدة القانونية
ال�صادرة عن املجل�ص املوقر بجل�صته رقم  2002/19يتمثل يف منح تعوي�ص نقدي
عن اأر�صدة االإجازات االعتيادية التي تتجاوز ا�صتحقاق ثلث �صنوات ي�صرف يف
حالة عدم التمكن من تطبيق القاعدة االأوىل ب�صبب م�صلحة العمل ومقت�صياته ،
كمـا اأن ثمـة نطاقا زمنيـا حدده املجل�ص املوقر للعمل بكل من القاعدتني امل�صار
اإليهما بحيث يبداأ العمل بكل منهما من تاريخ �صدورهما حتى نهاية عام 2005م ،
ممـا ي�صتلزم اأن تن�صـط الوحـدات احلكوميـة املخاطبـة باأحكام هاتني القاعدتني
لتنفيذ مقت�صى كل منهما حتى نهاية العام املذكور .
وبالتايل فاإن انق�صاء املوعد امل�صار اإليه دون تنفيذ مقت�صى القاعدة الثانية
ال يرتـب عدم جواز �صـرف التعويـ�ص النقـدي عن تلك املـدة الزائـدة على
ا�صتحقـاق ال�صنوات الثلث املن�صو�ص عليها حم�صوبة حتى نهاية عام 2005م اإذا
تراخى ال�صرف اإىل ما بعد نهاية هذا العام الأن الرتاخي ال مينع حقا تقرر وفقا
لقاعدة قانونية جتيزه .
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QƒcòŸG ™à“ ¿ÉµeEG óY ¿Éc ÉŸh , á°Vhô©ŸG ádÉ G Y óJ Ée «Ñ£àHh
™jQÉ°ûe å«M øe ª©dG áë°üe äÉ«°†àe ¤EG É©LGQ ájOÉ«àY’G ¬JGRÉLEG Ió°UQCÉH
‘ äQób …òdG ôeC’G ÉgRÉ‚EG Y IQGRƒdG ±ô°ûJ »àdGh .......... ..........
Y ójõJ »àdG ájOÉ«àY’G ¬JRÉLEG øY ¬d …óf ¢†jƒ©J ±ô°U IQGRƒdG ¬Fƒ°V
¢†jƒ©àdG Gòg ±ô°üd áeRÓdG äGOÉªàY’G Òaƒàd á«dÉŸG IQGRh âÑWÉNh , Úàæ°S
øe É¡aô°U ºàj ¿CG Y dP Y á«dÉŸG IQGRh É¡àaGhh , 2005/11/21 ïjQÉàH
øe ™æÁ Ée áªK ¢ù«a ‹ÉàdÉHh , 2005 É©d .......... IQGRƒd Ióªà©ŸG áfRGƒŸG
dÉÑe ÒaƒJ ó©d ±ô°üdG óY hCG ±ô°üdG ‘ »NGÎdG PEG , ¢†jƒ©àdG Gòg ±ô°U
á¡÷G äQôb ÉŸÉW ÉjRGƒL ¬ëæe ¿Éc ƒdh ÉM ™æÁ ’ IQGRƒdG áfRGƒe ‘ á«dÉe
CÉ°ûf QƒcòŸG ëa , õ«Œ á«fƒfÉb IóYÉb Aƒ°V ‘ íæŸG Gòg É¡à£°ùH ájQGOE’G
QOÉ°üdG ‹É G á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb «Ñ£J Ñbh HÉ°ùdG ¿ƒfÉdG X ‘ ôà°SGh
øeh 2006/1/1 ïjQÉàH ¬«Ñ£J CGóH …òdGh 2004/120 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH
¬JGRÉLEG ó«°UQ ájƒ°ùJ OÉ©J ¿CG Y ,  G Gòg øe QƒcòŸG ¿ÉeôM óY ádGó©dG
ÉµMC’ Éah 2009 ÉY ‘ óYÉàdG ¤EG ¬àdÉMEG ïjQÉJ àMh dP ó©H ¬d áëà°ùŸG
. 2004/120 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉb
…óædG ¬°†jƒ©àH áÑdÉ£ŸG ‘ ¬àdÉM á°Vhô©ŸG á«MCG ¤EG …CGôdG ¡àfG dòd
. ÜÉÑ°SC’ÉH OQGƒdG ƒëædG Y , ájOÉ«àY’G äGRÉLE’G øe ó«°UQ »bÉH øY

2011/5/18 ïjQÉàH ( 2011/ 942/1/26/h / ¥ ¢T h ) : ºbQ iƒàa
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( ) 15
بتاريخ 2011/5/22م
جلان  -اللجنة املن�صو�ص عليها يف قانون االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  - 81/5مدى �صالحيتها يف نظر التظلمات املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )9من القانون .
ناط امل�صرع باللجنة امل�صكلة وفقا للمادة ( )9من قانون االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة
ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  81/5بحث التظلم من قرارات وزير �صوؤون
االأرا�صي ( وزير االإ�صكان ) املن�صو�ص عليها يف املواد (  )6،5،4من القانون -
ت�صتمر جلان االإيجارات وجلان �صوؤون االأرا�صي يف نظر الدعاوى والطلبات التي
رفعت اإليها قبل تاريخ العمل بقانون ال�صلطة الق�صائية  -اللجنة املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )9مـن قانون االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ال تعد من جلان االإيجارات اأو
جلان �صوؤون االأرا�صـي التي انح�صر اخت�صا�صها بنظر الدعاوى والطلبات اعتبارا
من 2001/6/1م  -اأ�صا�ص ذلك  -اأن هذه اللجنة ال تعدو اأن تكون جلنة اإدارية ناط
بها القانون بحث التظلم من قرارات وزير �صوؤون االأرا�صي ( وزير االإ�صكان ) يف
االأحوال املن�صو�ص عليها يف املواد (  )6،5،4من ذات القانون  -وبالتايل ا�صتمرار
�صالحية اللجنة بالنظر يف التظلمات املن�صو�ص عليها يف املادة ( - )9تطبيق .
باالإ�صارة اإىل كتاب معاليكم رقم ........ :املوؤرخ  .............املوافق
 ............ب�صاأن طلب االإفادة بالراأي القانوين حول مدى �صالحية قيام اللجنة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )9من املر�صوم ال�صلطاين رقم  81/5ب�صاأن االنتفاع
باأرا�صي ال�صلطنة بالنظر يف التظلمات املن�صو�ص عليها يف تلك املادة .
وتذكرون اأنه نظرا ل�صدور مرا�صيم �صلطانية وقوانني الحقة للمر�صوم
ال�صلطاين رقم  81/5ب�صاأن االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة قد تكون األغت العمل باملادة
( )9من املر�صوم ال�صلطاين امل�صار اإليه  ،فقد ثار الت�صاوؤل حول مدى �صالحية قيام
اللجنة املن�صو�ص عليها يف تلك املادة بالنظر يف التظلمات من القرارات ال�صادرة
يف االأحوال املن�صو�ص عليها يف املواد ( )6، 5، 4من ذات القانون .
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واإزاء ذلك تطلبون الراأي .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )9من املر�صوم ال�صلطاين رقم  81/5ب�صاأن
االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة املعدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم  95/24تن�ص على اأنه
" يجوز التظلم من القرارات ال�صادرة يف االأحوال املن�صو�ص عليها يف املواد
( )6,5,4وذلك خلل �صهر واحد من تاريخ اإبلغها للمنتفع ويرفع التظلم اإىل جلنة
متفرعة عن جمل�ص الوزراء برئا�صة وزير �صوؤون الديوان ال�صلطاين وع�صوية كل
من وزير �صوؤون االأرا�صي والبلديات ووزير التجارة وال�صناعة ووزير العدل  ،وعلى
اللجنة اإ�صدار قرارها خلل مدة اأق�صاها �صهران من تاريخ التظلم " .
وتن�ص املادة ( )2من املر�صوم ال�صلطاين رقم  99/90باإ�صدار قانون ال�صلطة
الق�صائية على اأنه " حتال اإىل املحكمة املخت�صة الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم
ال�صرعية  ،واملحكمة التجارية  ،واملحاكم اجلزائية  ،وذلك بحالتها وبغري ر�صوم ،
ويخطر ذوو ال�صاأن باالإحالة .
وت�صتمر جلان االإيجارات وجلان �صوؤون االأرا�صي يف نظر الدعاوى والطلبات
التي رفعت اإليها قبل تاريخ العمل بالقانون املرافق " .
وحيث اإن مفاد ما تقدم اأن امل�صرع قد ناط باللجنة امل�صكلة وفقا للمادة ( )9من
قانون االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة امل�صار اإليه بحث التظلم من قرارات وزير �صوؤون
االأرا�صي ( وزير االإ�صكان ) املن�صو�ص عليها يف املواد ( )6,5,4من ذات القانون ،
واأنه وفقا لن�ص املادة الثانية من مر�صوم اإ�صدار قانون ال�صلطة الق�صائية امل�صار اإليه
ت�صتمر جلان االإيجارات وجلان �صوؤون االأرا�صي يف نظر الدعاوى والطلبات التي
رفعت اإليها قبل تاريخ العمل بقانون ال�صلطة الق�صائية والذي بداأ يف 2001/6/1م
وذلك حتى يتم الف�صل يف هذه الدعاوى والطلبات  ،واأنه اعتبارا من 2001/6/1م
ي�صبح االخت�صا�ص بنظر تلك الدعاوى والطلبات والف�صل فيها للمحكمة املخت�صة .
وحيث اإنه بتطبيق ماتقدم وملا كانت اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ()9
من قانون االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة امل�صار اإليه ال تعد من جلان االإيجارات اأو
جلان �صوؤون االأرا�صي  -التي انح�صر اخت�صا�صها بنظر الدعاوى والطلبات اعتبارا
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É¡«a °üØdGh äÉÑ£dGh ihÉYódG J ô¶æH ¢UÉ°üàN’G íÑ°UCGh 2001/6/1 øe
áæédG òg ¿CG ¿ÉÑ°ùëH dPh - ¬«dEG QÉ°ûŸG ïjQÉàdG øe GQÉÑàYG á°üàîŸG áªµëªd
¿hDƒ°T ôjRh äGQGôb øe º¶àdG åëH ¿ƒfÉdG É¡H •Éf ájQGOEG áæ÷ ¿ƒµJ ¿CG hó©J ’
äGP øe (6,5,4) OGƒŸG ‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG GƒMC’G ‘ ( ¿Éµ°SE’G ôjRh ) »°VGQC’G
¿ƒfÉb ÖLƒÃ ÉgDhÉ¨dEG ºàj h áªFÉb âdGRÉe áæédG òg ¿EÉa ºK øeh , ¿ƒfÉdG
¿hO ƒëj ÊƒfÉb ™fÉe áªK óLƒj Óa ‹ÉàdÉHh , ¬«dEG QÉ°ûŸG á«FÉ°†dG á£°ùdG
»°VGQCÉH ´ÉØàf’G ¿ƒfÉb øe (9) IOÉŸG ‘ ¬«Y ¢Uƒ°üæŸG É¡°UÉ°üàN’ É¡àdhGõe
. É¡«dEG QÉ°ûŸG áæ£°ùdG
‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG áæédG É«b á«MÓ°U QGôªà°SG ¤EG …CGôdG ¡àfG dòd
ô¶ædÉH áæ£°ùdG »°VGQCÉH ´ÉØàf’G ¿CÉ°ûH 81/5 ºbQ ÊÉ£°ùdG ƒ°SôŸG øe (9) IOÉŸG
. IOÉŸG J ‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG äÉª¶àdG ‘

2011/5/22 ïjQÉàH ( 2011/ 958/ 1 / 22 / h  / ¥ ¢T h ) : ºbQ iƒàa
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()16
بتاريخ 2011/6/11م
موظف  -قانون اخلدمة املدنية  -تقارير االأداء الوظيفي  -مدى جواز اطلع
املوظف على تقرير االأداء الوظيفي والتظلم منه اإذا كان من غري احلا�صلني على
درجة " �صعيف " .
نظم امل�صرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم
 2004/120تقارير تقومي االأداء الوظيفي مبا يكفل حتقيق امل�صلحة املتوخاة من
اإعداد هذه التقارير على املوظفني اخلا�صعني لها  -يحق للموظف التظلم من هذه
التقارير وفقا للإجراءات املحددة قانونا  -كفل القانون اإمعانا يف حماية املوظف
الذي يقدم عنه تقرير مبرتبة �صعيف اإخطار املوظف مب�صمون التقرير املعد
عنه كتابة وذلك لكفالة حقه يف التظلم نتيجة للآثار اجلوهرية التي ترتتب على
التقرير  -ال يوجد ما يحول دون اطلع املوظف على تقرير تقومي اأدائه الوظيفي
ب�صرف النظر عن مرتبة كفايته  -ال يغري من ذلك �صكوت امل�صرع عن الن�ص على
وجوب اإخطار املوظف الذي يقدم عنه تقرير تقومي اأداء وظيفي يفوق ال�صعيف -
اأ�صا�ص ذلك  -االأ�صل العام الذي يق�صي باأن االأ�صل يف االأ�صياء االإباحة  ،وال حظر
اإال بن�ص  -ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب  -ملا كان التظلم هو �صبيل لكفالة
حق التقا�صي املن�صو�ص عليه يف النظام االأ�صا�صي للدولة فاإنه جائز للموظف طاملا
توافرت امل�صلحة يف رفع الدعوى  -تطبيق .
باالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  .........املوؤرخ ..........
املوافق  ...............ب�صاأن طلب اإبداء الراأي القانوين يف مدى جواز اطلع
املوظف على تقرير االأداء الوظيفي والتظلم منه اإذا كان من غري احلا�صلني على درجة
" �صعيف " .
وتتلخ�ص وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من االأوراق  -يف اأن الفا�صل /
 ..............ال�صاغل وظيفة  .......بوزارة  ........تظلم اإىل معاليكم
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بتاريخ  ..........من تقرير تقومي اأدائه الوظيفي لعام 2010م والذي حدد له
درجة " مقبول ".
واإذ تطلبون الراأي يف املو�صوع :
وردا على ذلك نفـيد باأن قانـون اخلدمـة املدنية ال�صادر باملر�صـوم ال�صلطاين
رقم  2004/120ن�ص يف املادة ( )21على اأن " يكون تقدير الكفاية مبرتبة ( ممتاز )
اأو ( جيد جدا ) اأو ( جيد ) اأو ( متو�صط ) اأو ( �صعيف ) .....
وحتدد اللئحة اإجراءات و�صع التقرير ودرجات كل مرتبة ".
كما ن�ص يف املادة ( )23منه على اأنه " ي�صع الرئي�ص املبا�صر تقارير تقومي
االأداء الوظيفي عن املوظفني اخلا�صعني الإ�صرافه ثم يعر�صها على الرئي�ص االأعلى
للعتماد  ،ويجب على وحدة �صوؤون املوظفني فور اعتماد التقارير اإخطار املوظف
الذي يو�صع عنه تقرير مبرتبة �صعيف مب�صمون التقرير املعد عنه كتابة .
ويكون التظلم من التقارير اإىل جلنة التظلمات خلل ثلثني يوما من تاريخ
العلم بالتقرير  ،وعلى اللجنة البت يف التظلم خلل ثلثني يوما من تاريخ تقدميه
اإليها  ،ويكون قرارها نهائيا . " .....
وتن�ص املادة ( )26منه على اأن " يعر�ص اأمر املوظف الذي يقدم عنه تقريران
�صنويان متتاليان مبرتبة ( �صعيف ) على جلنة �صوؤون املوظفني  ،فاإذا تبني لها اأنه
كفء ل�صغل وظيفة اأخرى يف ذات درجة وظيفته اأو�صت بنقله اإليها  ،و اأما اإذا
تبني عدم كفاءته اقرتحت اإنهاء خدمته  ،ويف جميع االأحوال يرفع االأمر اإىل
رئي�ص الوحدة التخاذ القرار".
وتن�ص املادة ( )28منه على اأن " تكون الرتقية على اأ�صا�ص اجلدارة املبنية على
عن�صري الكفاية و االأقدمية وذلك على النحو االآتي :
 %70لعن�صر الكفايــــة
 %30لعن�صر االأقدمية " .
وتن�ص املادة ( )36منه على اأن "  ......ويحرم من العلوة الدورية من
قدم عنه تقرير تقومي اأداء وظيفي مبرتبة �صعيف يف ال�صنة التالية لتلك املقدم
عنها التقرير ".
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íæe IóMƒdG ¢ù«FQ øe QGôH Rƒéj " ¿CG Y ¬æe (37) IOÉŸG ¢üæJh
¬àØ«Xh áLQód IQôŸG ájQhódG IhÓ©dG áÄØH ÚJhÓY hCG á«©«é°ûJ IhÓY XƒŸG
¿ƒµj ¿CG •ô°ûH , IóMGƒdG áLQódG ‘ äGhÓY ™HQCG °übCG óëHh , áæ°ùdG ‘ IôŸ
."... bC’G Y GóL ó«L áÑJôÃ ÒNC’G »Ø«XƒdG ¬FGOCG ËƒJ ôjóJ
ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG …QGOE’G AÉ°†dG áªµ ¿ƒfÉb øe (6) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
ÉgÒZ ¿hO …QGOE’G AÉ°†dG áªµ ¢üàîJ " ¿CG Y 99/91 ºbQ ÊÉ£°ùdG
: »JB’G É¡æeh ájQGOE’G äÉeƒ°üÿG ‘ °üØdÉH
ájQGOE’G äGQGôdG á©LGôÃ ¿ƒ«eƒª©dG ¿ƒØXƒŸG É¡eój »àdG ihÉYódG - 1
. á«Ø«XƒdG º¡fhDƒ°T ôFÉ°ùH á©àŸG á«FÉ¡ædG
. ".................. .......... ..........
á©àŸG ihÉYódG ÑJ ’ " ¬fCG Y ¿ƒfÉdG äGP øe (9) IOÉŸG ¢üæJ Éªc
áeóŸG ihÉYódGh ¿ƒfÉdG Gò¡H ª©dG ïjQÉJ Ñb äCÉ°ûf »àdG ájQGOE’G äÉeƒ°üÿÉH
. á«°üî°T áë°üe É¡«a º¡d â°ù«d ¢UÉî°TCG øe
(6) IOÉŸG øe (2,1) »ªbQ øjóæÑdG ‘ É¡«Y ¢Uƒ°üæŸG ihÉYódG ÑJ ’ Éªc
hCG QGôdG äQó°UCG »àdG ájQGOE’G á¡÷G ¤EG º¶àdG Ñb áªµëŸG ¤EG É°SCGQ âeób GPEG
" á«°SÉFôdG á¡÷G ¤EG
IQOÉ°üdG á«fóŸG áeóÿG ¿ƒfÉd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (22) IOÉŸG ¢üæJh
‘ IOóëŸG ÖJGôŸG ióMEÉH XƒŸG ájÉØc QóJ " ¿CG Y 2010/ 9 ºbQ QGôdÉH
: »JB’G ƒëædG Y áÑJôe c äÉLQO ¿ƒµJh ¿ƒfÉdG øe (21) IOÉŸG
¿CÉ°ûH óJ »àdG äÉª¶àdG ó«J " ¬fCG Y áëFÓdG äGP øe (23) IOÉŸG ¢üæJh
. dòH ¢UÉÿG é°ùdG ‘ »Ø«XƒdG AGOC’G ËƒJ ôjQÉJ
áÑJôeh á«dÉŸG ¬àLQOh ¬àØ«Xhh º¶àŸG º°SG é°ùdG Gòg ‘ âÑãj ¿CG Öéjh
. " º¶àdG ïjQÉJh É¡æe º¶àŸG ájÉØµdG
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�أ  -مرتبة ممتـــــاز  :من  90درجة اإىل  100درجــــــــة .
ب  -مرتبة جيد جدا  :من  80درجة اإىل اأقل من 90درجة .
ج  -مرتبة جيـــــــد  :من  70درجة اإىل اأقل من 80درجة .
د  -مرتبة متو�صـط  :من  55درجة اإىل اأقل من 70درجـة .
هـ  -مرتبة �صعيــف  :اأقـــــل من  55درجة " .
ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص اأن امل�صرع مبوجب اأحكام قانون اخلدمة املدنية
قد نظم تقارير تقومي االأداء الوظيفي مبوجب اأحكام الف�صل اخلام�ص منه  ،مبا
يكفل حتقيق امل�صلحة املتوخاة من اإعداد هذه التقارير على املوظفني اخلا�صعني
لها  ،وجعل تقدير كفاية املوظف اأربع مراتب ( ممتاز ) اأو ( جيد جدا ) اأو ( جيد )
اأو ( متو�صط ) اأو ( �صعيف ) ح�صبمـا هو مبـني يف املـادة ( )21املنـوه عنهــا  ،كما
اأوردت اللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية درجات كل مرتبة من تلك املراتب
مبوجب التفوي�ص الت�صريعي الوارد يف املادة املذكورة .
ويف �صوء ذلك يحق للموظف التظلم من هذه التقارير وفقا للإجراءات
املحددة يف املادة ( )23من القانون  ،وذلك حر�صا من امل�صرع اأن تكون هذه
التقارير متوافقة مع االأداء الوظيفي للموظف  ،كما كفل القانون  -اإمعانا يف
حماية املوظف الذي يقدم عنه تقرير مبرتبة �صعيف  -اإخطار املوظف مب�صمون
التقرير املعد عنه كتابة  ،وذلك لكفالة حق التظلم للموظف نتيجة للآثار اجلوهرية
التي يرتتب عليها التقرير من حرمانه من العلوة الدورية يف ال�صنة التالية لتلك
املقدم عنها التقرير وفقا ملا اأوردته املادة ( )36من اأحكام  ،علوة على اإمكانية
اإنهاء خدماته يف حالة تقدمي تقريرين متتاليني عن املوظف مبرتبة �صعيف
ا�صتنادا الأحكام املادة ( ، )26اإال اأن جميع ما �صلف ال يحول دون اإطلع املوظف
على تقرير تقومي اأدائه الوظيفي ب�صرف النظر عن مرتبة كفايته  ،وذلك ملا قد
يرتبه التقرير من نتائج يف ترقية املوظف  ،وجواز منحه العلوة الدورية  ،على
النحو الوارد يف املادتني (� )37 , 28صالفتي الذكر  ،وال يغري من ذلك �صكوت
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امل�صرع عن وجوب اإخطار املوظف الذي يقدم عنه تقرير تقومي اأداء وظيفي يفوق
ال�صعيف  ،اإذ على الرغم من عدم وجود ن�ص يبيح للموظف االطلع على تلك
التقارير اإال اأن ذلك يف�صر يف اإطار االأ�صل العام الذي يق�صي باأن االأ�صل يف االأ�صياء
االإباحة  ،وال حظر اإال بن�ص  ،خا�صة واأن امل�صرع مبوجب اأحكام قانون حمكمة
الق�صاء االإداري قد اأوجب لقبول الدعاوى املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من املادة
( )6املت�صلة مبراجعة القرارات االإدارية النهائية املتعلقة ب�صائر ال�صوؤون الوظيفية
للموظفني مبا فيها املت�صلة بامل�صاءلة االإدارية التظلم منها اإىل اجلهة االإدارية التي
اأ�صدرت القرار اأو اإىل اجلهة الرئا�صية  ،يف ظل وجود م�صلحة حمققة للموظف
يف تقرير تقومي اأدائه الوظيفي  ،ومن ثم فاإن ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب ،
وملا كان التظلم هو �صبيل لكفالة حق التقا�صي املن�صو�ص عليه يف النظام االأ�صا�صي
للدولة فاإنه جائز للموظف طاملا توافرت امل�صلحة يف رفع الدعوى على النحو
املذكور اآنفا .
علما باأن تقدير الكفاية حدده امل�صرع يف قانون اخلدمة املدنية بخم�ص
مراتب هي ( ممتاز ) اأو ( جيد جدا ) اأو ( جيد ) اأو ( متو�صط ) اأو ( �صعيف ) ,
وعلى الوحدات اخلا�صعة الأحكامه التقيد بها .
وبالبناء على ما تقدم وملا كان املعرو�صة حالته قد تقدم بتظلم من تقدير
كفايته والذي كان بدرجة "مقبول " وهي تعادل ح�صبما هو وارد يف الكتاب امل�صار
اإليه درجة " متو�صط " ا�صتنادا اإىل الدرجات الواردة يف املادة ( )22من اللئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية املذكورة  ،فاإنه على اللجنة املخت�صة بالبت يف
التظلمات البت يف طلبه على النحو الوارد يف القانون .
لذلك انتهى الراأي اإىل جواز اإطلع املوظف  . . ..........ال�صاغل وظيفة
 . . . . ..........بوزارة  . . ..........على تقرير االأداء الوظيفي والتظلم منه
واإن كان من غري احلا�صلني على درجة " �صعيف " .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/1100 /1/47/م ) بتاريخ 2011/6/11م
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()17
بتاريخ 2011/6/13م
قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة  -اجلهات اخلا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة
املاليـة والإداريـــة للدولــة  -منها ال�ضركـات اململوكـة للحكومـة بالكامـل
اأو بن�ضبة  %51على الأقل من راأ�ضمالها  -اجلهة املخت�ضة باتخاذ الإجراءات
الالزمة حيال املخالفات املالية التي يكت�ضفها جهاز الرقابـة املالية والإدارية
للدولة لتلك ال�ضركات .
عدد امل�ضرع مبوجب قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  2000/55اجلهات اخلا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة  -من بني تلك اجلهات ال�ضركات التي تزاول ن�ضاطها يف ال�ضلطنة
اإذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل اأو بن�ضبة  %51على الأقل من راأ�ضمالها
اأو منحتها احلكومة امتياز ا�ضتغالل مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة
الطبيعيـة  -لرئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة عند اكت�ضاف خمالفة
مالية اأن يطلب من رئي�س اجلهة املخت�ضة اإجراء التحقيق الالزم مع املوظف
امل�ضوؤول عنها وتلتزم اجلهة باإجراء التحقيق املطلوب فور اإخطارها بذلك  -وفقا
للقانون املايل ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  98/47يبا�ضر الوزير امل�ضوؤول
عن ال�ضوؤون املالية اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة يف حالة اإبالغه بوقوع
اأي انحرافات اأو جتاوزات اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم
والإجراءات املالية  -تلتزم ال�ضركات التي توؤ�ض�ضها الدولة اأو ت�ضاهم يف روؤو�س
اأموالها باإخطار الوزارة املخت�ضة ( اأي الوحدة احلكومية التي يكون الغر�س
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الأ�ضا�ضـــي لل�ضركة داخال يف نطاق اخت�ضا�ضها الأ�ضلي ) باأية �ضعوبـــات
اأو م�ضاكل تواجه ال�ضركة وباأي خمالفات وما يقتـرح ب�ضاأنها متهيدا للعر�س
على الوزير املخت�س لإبداء الراأي بالتن�ضيق مع الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون
املالية  -موؤدى ذلك  -جمل�س اإدارة ال�ضركة املكت�ضف بها خمالفات مالية هو
اجلهة املخت�ضة باإجراء التحقيق الالزم مع امل�ضوؤول عن تلك املخالفات بنــاء
على طلب من رئي�س جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -تطبيق .
فبالإ�ضارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ............. :بتاريخ .............
املوافق  ............ب�ضاأن طلب الإفادة بالراأي حول اجلهة املخت�ضة باتخاذ
الإجراءات الالزمة حيال املخالفات املالية التي تتك�ضف جلهاز الرقابـة املالية
والإدارية للدولة يف ال�ضركات اململوكة للحكومة اأو التي ت�ضاهم يف راأ�ضمالها
بن�ضبة تزيد على (. )%51
وتتح�ضل وقائع املو�ضوع  -ح�ضبما يبني من الأوراق  -فـي اأن جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة تك�ضف لــه عند مراجعة الأعمال املالية ل�ضركة ...........
اململوكة للحكومة بن�ضبة ( )%97وجود بع�س املخالفات  ،من بينها  ،ا�ضتخدام
بعــ�س اأ�ضول وموارد ال�ضركة يف اإجراء بع�س اأعمال الإ�ضالح وال�ضيانة يف
مزرعة ومطعم ومقار اإقامة رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة دون احل�ضول على موافقة
اجلمعية العمومية لل�ضركة باملخالفة لأحكام قانون ال�ضركات التجارية  ،وتبدون باأن
وزارة  ...........قامت باإحالة مالحظات اجلهاز اإىل وزارة  .............للرد
عليها باعتبار اأن ال�ضركة تعنى بقطاع ال�ضياحة وتدخل حتت اإ�ضرافها  ،وبالرغم
من اأن وزارة  .............ردت على مالحظات جهـــاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة واأفادته بقيام رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة  ..........ب�ضداد قيمة الأعمال
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اخلا�ضة به التي نفذتها ال�ضركة دون تاأخيـــر اإل اأن اجلهاز اأو�ضى باتخاذ اإجراءات
التحقيق وحتديد امل�ضوؤول عن التجـاوزات التي �ضابت اأعمال ال�ضركة  ،وتذكرون
باأنه على اإثر ذلك قامت وزارة  ............مبتابعة وزارة  ............للرد
على مالحظات اجلهاز وتو�ضيته باإجراء حتقيق لتحديد امل�ضوؤولية  ،بيــد اأن
وزارة  ...........اأفادت باأن الوحدة احلكومية غيـر م�ضوؤولة عن الأعمال التي
يقوم بها الأع�ضاء املمثلون حل�ضة احلكومة  ،وترى باأن وزارة  ........هي اجلهة
املخت�ضة باإجراء الالزم ملا لها من ولية عامة و�ضالحيات ت�ضمنها كل من القانون
املايل ولئحته التنفيذية .
واإزاء ذلك تطلبون الراأي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )2من القانون املايل ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  98/47تن�س على اأنه " ت�ضري اأحكام هذا القانون على :
 - 1جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون اإخالل بالنظم املالية اخلا�ضة
التي تكون مقررة لأي منها مبقت�ضى قوانني اأو مرا�ضيم �ضلطانية .
 - 2الهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة وغريها من الأ�ضخا�س العتبارية العامة
ودون اإخالل بال�ضتقالل املايل الذي ين�س عليه املر�ضوم ال�ضلطاين
ال�ضادر باإن�ضائها " .
وتن�س املادة ( )8من هذا القانون على اأن " يبا�ضر الوزير ما ياأتي....... :
 - 7اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة يف حالة اإبالغه بوقوع اأية انحرافات
اأو جتاوزات اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات
املالية  ،مع اإخطار الأمانة العامة للرقابة املالية للدولة بديوان البالط
ال�ضلطاين لتخاذ الإجراءات الالزمة طبقا لقانون الرقابة املالية للدولة
امل�ضار اإليه  ،ودون اإخالل باتخاذ اجلهات املعنية لإجراءات امل�ضاءلة
التاأديبية اأو اجلزائية بح�ضب الأحوال " .
- 128 -

كما تن�ص املادة ( )12من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر
باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2000/55على اأنه " تخ�صع اجلهات التالية لرقابة اجلهـاز :
اأ  -جميـع الوحـدات التي يتاألـف منها اجلهـاز الإداري للدولـة والوحــدات
احلكومية امل�صتقلة املدرجة موازناتها يف املوازنة العامة للدولة اإل ما ا�صتثني
منها بن�ص خا�ص يف مر�صوم اإن�صائها .
ب  -الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة وغريها من الأ�صخا�ص العتبارية العامة .
ج � -صناديــق التقاعـــد واجلهات والهيئــات اخلا�صة بال�صلطنة التي ت�صمنهـا
اأو تدعمها احلكومة اأو اأي من اجلهات اخلا�صعة لرقابة اجلهاز .
د  -ال�صركـات التي تـزاول ن�صاطهـا يف ال�صلطنـة اإذا كانت مملوكـة للحكومـة
بالكامل اأو بن�صبة  %51على الأقل من راأ�صمالها اأو منحتها احلكومة امتياز
ا�صتغالل مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة الطبيعية وذلك دون اإخالل
باأية اأحكام خا�صة قد تن�ص عليها القوانني اأو املرا�صيم ال�صلطانية ال�صادرة
ب�صاأنها اأو التفاقيات التي تبـرم مع احلكومة تنفيذا لها .
ول تخل رقابة اجلهاز بحق هذه ال�صركات يف اأن يكون لها مراقبو ح�صابات
تعينهم اجلمعية العامة وفقا لأحكام قانون ال�صركات التجارية " .
وتن�ص املادة ( )22من ذات القانون على اأنه " للرئي�ص عند اكت�صاف خمالفة
مالية اأن يطلب اإىل رئي�ص اجلهة املخت�صة اإجراء التحقيق الالزم مع املوظف
امل�صـوؤول عنها وتلتـزم اجلهة باإجــراء التحقيق املطلـوب فور اإخطارهــا بذلك
ويجب على رئي�ص اجلهة يف حالة ما اإذا كانت املخالفة ت�صكل �صبهة اأو جرمية
جنائية اإبالغ اجلهات الأمنية اأو الق�صائية املخت�صة لإجراء �صوؤونها فيها مع
موافاة اجلهاز بذلك " .
كما تن�ص املادة ( )203من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  2008/118على اأنه " ت�صمل ال�صتثمارات احلكومية التي تخ�صع
لأحكام هذه الالئحة ال�صتثمارات املالية وفقا ملـا ياأتي :
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� -1لأ�سهم و�حل�س�س يف روؤو�س �أم��ل �ل�سركات �لتي ت�ؤ�س�سها �أو ت�ساهم
فيها �حلك�مة . " ...
وتن�س �ملادة ( )204من هذه �لالئحة على �أنه " مع عدم �لإخالل باأي �أحكام
خا�سة تقررت مبقت�سى �لق��نني �أو �ملر��سيم �ل�سلطانية �أو �لتفاقيات �لدولية
�لتي مت �لت�سديق عليها  ،ير�عى �أن يك�ن �ل�ستثمار لدى �ل�سركات و�ل�كالت
�ملتخ�س�سة وغريها من �جلهات عن طريق �ل�حدة �حلك�مية �لتي يك�ن �لغر�س
�لأ�سا�سي لل�سركة �أو �ل�كالة د�خال يف نطاق �خت�سا�سها �لأ�سلي  ،بعد م��فقة
�ل�ز�رة ( �ملديرية �لعامة لال�ستثمار�ت ) . "...
وتن�س �ملادة ( )216من ذ�ت �لالئحة على �أنه "  -1بالن�سبة لل�سركات �خلا�سعة
لقان�ن �ل�سركات �لتجارية �مل�سار �إليه ... :
ب  -ل يج�ز �إعفاء �لأع�ساء �أو �ملديرين �ملمثلني حل�سة �حلك�مــة من منا�سبهم
�إل بعد م��فقة جمل�س �ل�زر�ء .
ج  -ي�سدر بتعييـن �لأع�ساء �أو �ملديرين �ملمثلني حل�سة �حلك�مـة �أو باإعفائهـم
من منا�سبهم قر�ر من �ل�زير . " ...
وتن�س �ملادة ( )219من هذه �لالئحة و�ملت�سمنة �لتز�مات �لأع�ساء �أو �ملديرين
�ملمثليـن حل�ســة �حلك�مة �أو وز�رة �ملالية على �أنه " مع عدم �لإخالل بحكم �ملادة
(� )218ل�سابقة يلتزم �لع�س� �أو �ملدير مبا ياأتي � -6 ... :إخطار �ل�ز�رة �ملخت�سة
باأي �سع�بات �أو م�ساكل ت��جه �ل�سركة وباأي خمالفات � -إن وجـدت  -وما
يقتـرح ب�ساأنها متهيد� للعر�س على �ل�زير �ملخت�س لإبد�ء �لر�أي بالتن�سيق مع
�ل�زير . " ...
كما تن�س �ملادة ( )221من ذ�ت �لالئحة على �أنه "  -1بالن�سبة لل�سركات
�خلا�سعة لقان�ن �ل�سركات �لتجارية �مل�سار �إليـه :
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ل تتـرتب على الوحدة احلكومية اأي م�ضوؤولية من�ضو�س عليها مبقت�ضى
قانون ال�ضركات التجارية امل�ضار اإليه من جراء الأعمال التي يقوم بها الأع�ضاء
املمثلـــون حل�ضة احلكومة فـي جمال�س اإدارة �ضركات امل�ضاهمـــة اأو املديرون
املعنيــون فـي ال�ضركات املحدودة امل�ضوؤولية لدى ممار�ضة كل منهـــم ملهام
من�ضبه . " ...
وحيث اإن امل�ضتفاد من هذه الن�ضو�س  ،اأن امل�ضرع عدد اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة بدءا من الوحدات التي يتاألف منها
اجلهاز الإداري للدولة والوحدات احلكومية امل�ضتقلة املدرجة موازناتها يف املوازنة
العامة للدولة اإل ما ا�ضتثني منها بن�س خا�س يف مر�ضوم اإن�ضائها  ،ومرورا
بالهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة وغريها من الأ�ضخا�س العتبارية العامة و�ضناديق
التقاعد واجلهات والهيئات اخلا�ضة بال�ضلطنة التي ت�ضمنها اأو تدعمها احلكومة ،
وانتهاء بال�ضركات التي تزاول ن�ضاطها يف ال�ضلطنة اإذا كانت مملوكة للحكومة
بالكامل اأو بن�ضبة  %51على الأقل من راأ�ضمالها اأو منحتها احلكومة امتياز ا�ضتغالل
مرفق عام اأو مورد من موارد الرثوة الطبيعية  .كما قرر امل�ضرع لرئي�س جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة عند اكت�ضاف خمالفة مالية اأن يطلب من رئي�س
اجلهة املخت�ضة اإجراء التحقيق الالزم مع املوظف امل�ضوؤول عنها وتلتزم اجلهة
باإجراء التحقيق املطلوب فور اإخطارها بذلك .
وحيث اإن امل�ضـرع واإن كان قد ب�ضط اأحكام القانون املايل �ضريانا على جميع
الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة وغريها من الأ�ضخا�س
العتبارية العامة ودون اأن يخل ذلك بالنظم املالية اخلا�ضة التي تكون مقررة لأي
منها مبقت�ضى قوانني اأو مرا�ضيم �ضلطانية  .واأن الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون املالية
يبا�ضــر اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة يف حالة اإبالغه بوقوع اأية انحرافــات
اأو جتــاوزات اأو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية ،
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بيد اأنه حتقيقا لرقابة احلكومة على ا�ضتثماراتها املالية يف روؤو�س اأموال ال�ضركات
التي توؤ�ض�ضها اأو ت�ضاهم فيها �ضمن امل�ضرع الالئحة التنفيذية للقانون املايل القواعد
املنظمة لتحقيق هذه الرقابة  ،فاألزم هذه ال�ضركات باإخطار الوزارة املخت�ضة -
اأي الوحدة احلكوميـة التي يكـون الغر�س الأ�ضا�ضي لل�ضركـة داخـال يف نطـاق
اخت�ضا�ضها الأ�ضلي  -باأية �ضعوبات اأو م�ضاكل تواجه ال�ضركة وباأية خمالفات
وما يقتـرح ب�ضاأنها متهيدا للعر�س على الوزير املخت�س لإبداء الراأي بالتن�ضيق
مع الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون املالية  ،ور�ضم امل�ضرع يف الالئحة املذكورة اآليـة
اإعفاء الأع�ضاء اأو املديرين املمثلني حل�ضة احلكومة يف جمال�س اإدارة ال�ضركات
من منا�ضبهم  ،بحيث تكون بقرار من الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون املالية بعد
موافقة جمل�س الوزراء .
واإذ ا�ضتبان ذلك  ،وكان الثابت اأن �ضركة  ...........تعترب �ضركة م�ضاهمة
عمانية مقفلة (�س.م.ع.م) مملوكة للحكومة بن�ضبة ( ، )%97.684واأن اأغرا�ضها
الأ�ضا�ضية  -طبقا لأحكام نظامها الأ�ضا�ضي  -تتمثل يف اإن�ضاء وت�ضغيل واإدارة
م�ضاريع �ضياحية وترفيهية مبا يف ذلك املنتجعات ال�ضياحية ومرافئ قوارب
النزهة وملحقاتها ومراكز للموؤمترات والفنادق واملطاعم على اختالف اأنواعها
والأندية الثقافية والجتماعية وال�ضحية واأندية الريا�ضة واللياقة البدنية وب�ضكل
عام جميع الأعمال التي تت�ضل بال�ضياحة وال�ضفر والرتفيه والنزهة والريا�ضة ،
وملـا كانت ال�ضركة املذكورة تعد من اجلهات اخلا�ضعة لرقابة جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة التي عددتها املادة ( )12ال�ضالفة البيان  ،ومن ثم فاإن جمل�س اإدارة
�ضركة  ............هو اجلهة املخت�ضة باإجراء التحقيق الالزم مع امل�ضوؤول عما
يتم اكت�ضافه من خمالفات مالية بنــاء على طلب من رئي�س جهاز الرقابة املالية
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والإدارية للدولة  ،واإخط�ر اجله�ز بنتيجة التحقيق وم� يتم ب�ش�أنه  ،ويتعني على
ال�شركة املذكورة يف ذات الوقت اإخط�ر الوزارة املخت�شة وهي وزارة ..........
بنتيجة م� مت فـي هذا ال�ش�أن  ،والتي تقوم بدوره� برفع م� يتم التو�شل اإليه
اإىل وزارة  ..........لتخ�ذ م� تـراه من��شب� مب� يحقق رق�بة احلكومة على
ا�شتثم�راته� امل�لية يف راأ�شم�ل ال�شركة .
لذلك انتهى الراأي اإىل اإلـزام �شركة  ......ب�تخ�ذ اإجراءات التحقيق وحتديد
امل�شوؤول عن التج�وزات التي �ش�بت اأعم�له�  ،واإخط�ر جه�ز الرق�بة امل�لية والإدارية
للدولة بنتيجة التحقيق  ،ويف ذات الوقت يتعني عليه� اإخط�ر وزارة ..........
بنتيجة م� مت فـي هذا ال�ش�أن ثم رفعه اإىل وزارة . ..........

فتوى رقم ( :و �ش ق  /م و 2011/ 1122 / 1 / 20 /م ) بت�ريخ 2011/6/13م
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()18
بت�ريخ 2011 / 6 /21م
موظــف  -تعيينــه ابتداء مبوجب عقد � -شدور قرار بتعيينه على درجة
 اأقدمية  -عدم جواز ح�ش�ب مدة خدمته التي ق�ش�ه� متع�قدا يف اأقدميةالدرجة .
حــدد امل�شـــرع مبوجــب ق�نـون اخلدمة املدنية ال�ش�در ب�ملر�شوم ال�شلط�ين
رقم  2004/120اأداة التعيني يف الوظ�ئف مبين� اأن تعيني املوظف يكون اإم�
ب�شدور قرار من ال�شلطة املخت�شة ب�لتعيني اأو ب�إبرام عقد توظيف بني رئي�ش
الوحدة واملوظف  -اأقدمية املوظف تكون من ت�ريخ �شدور قرار التعيني اأو من
الت�ريخ املحدد يف العقد  -اأ�ش��ش ذلك  -خلو ق�نون اخلدمة املدنية من تنظيم
حل�ش�ب مدة اخلدمة ال�ش�بقة يف اأقدمية الدرجة املعني عليه�  -تطبيق .
ب�لإ�ش�رة اإىل كت�ب مع�ليكم رقم  ...... :املوؤرخ  ......املوافق ......
ب�ش�أن طلب الإف�دة ب�لراأي حول مدى اأحقية املوظفة  ......للرتقية اإىل الدرجة
ال�ش�د�شة اأ�شوة ب�ملوظفني الذين مت ترقيتهم من اأقدمية ع�م 2001م .
وتتح�شل وق�ئع املو�شوع  -ح�شبم� يبني من الأوراق  -يف اأن املعرو�شة
ح�لته� ك�نت تعمل بوزارة  ...مبوجب عقد موؤقت خالل الفرتة من  ......اإىل
 ، ......وبت�ريخ  ......مت تعيينه� يف وظيفة  ......ب�لدرجة الث�منة  ،وقد وافق
�شندوق تق�عد موظفي اخلدمة املدنية على طلبه� ب�شم مدة خدمته� ب�لعقد اإىل
مدة خدمته� احل�لية  ،وبن�ء عليه ق�مت ب�شداد قيمة امل�ش�همة يف ال�شندوق
املذكور عن فرتة عمله� ب�لوزارة ب�لعقد امل�ش�ر اإليه  ،وتقدمت بطلب ترقيته� اإىل
الدرجة ال�ش�د�شة اأ�شوة بب�قي املوظفني الذين تدرجوا يف الرتقية ممن مت تعيينهم
يف ع�م 2001م .
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واإزاء ذلك تطلبون الإف�دة ب�لراأي حول مدى اأحقية املعرو�شة ح�لته�
للرتقية اإىل الدرجة ال�ش�د�شة من عدمه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن امل�دة ( )16من ق�نون اخلدمة املدنية ال�ش�در ب�ملر�شوم
ال�شلط�نــي رقم  2004/120تن�ش على اأن " يكون التعيني بقرار من رئي�ش الوحدة
اأو مب� يربمه من عقود التوظيف املرفقة ب�لالئحة  ،ويجوز لرئي�ش الوحدة
التفويـ�ش يف ذلك يف ح�لت ال�شرورة  .ويكون التعيني من ت�ريخ �شدور القرار
اأو الت�ريخ املحدد يف العقد ح�شب الأحوال " .
وتن�ش امل�دة ( )18من الق�نون امل�ش�ر اإليه على اأن " تعترب الأقدمية يف الوظيفة
من ت�ريخ التعيني فيه� . " ...
وتن�ش امل�دة ( )27من ذات الق�نون على اأنه " مع وجوب ا�شتيف�ء املوظف
ا�شرتاط�ت �شغل الوظيفة الأعلى ،تكون الرتقية من الوظيفة التي ت�شبقه� مب��شرة
يف الدرجة واملجموعة النوعية التي تنتمي اإليه� " .
وي�شتف�د من هذه الن�شو�ش اأن امل�شرع حدد اأداة التعيني يف الوظ�ئف مبين�
اأن تعيني املوظف يكون اإم� ب�شدور قرار من ال�شلطة املخت�شة ب�لتعيني اأو ب�إبرام
عقد توظيف بني رئي�ش الوحدة واملوظف وفق� لنموذج عقد التوظيف املرفق
ب�لالئحة التنفيذية لق�نون اخلدمة املدنية ال�ش�درة بقرار رئي�ش جمل�ش اخلدمة
املدنية رقم  ، 2010/9وب�لت�يل ف�إن اأقدمية املوظف تكون من ت�ريخ �شدور قرار
التعيني اأو من الت�ريخ املحدد يف العقد  ،كم� اأن الرتقية تكون للوظيفة الت�لية
مب��شرة يف الدرجة ويف ذات املجموعة النوعية التي تنتمي اإليه� هذه الوظيفة .
وبتطبيق م� تقدم على احل�لة املعرو�شة وك�ن الث�بت اأن املذكورة عينت
يف  ...........مبوجب عقد موؤقت خالل الفرتة من  ........اإىل  ........ثم
عينت بذات اجلهة مرة اأخرى على الدرجة الث�منة اعتب�را من  .......ون�ش�أ له�
مركز ق�نوين منقطع ال�شلة مت�م� عن مركزه� الق�نوين ال�ش�بق اإب�ن عمله� يف
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الفرتة امل�ش�ر اإليه� اآنف�  ،واحت�شبت اأقدميته� يف هذه الوظيفة اعتب�را من ت�ريخ
تعيينه� فيه� وتكون ترقيته� اإىل الوظيفة الأعلى مب��شرة يف ذات املجموعة
النوعيــة املعينة عليه� اأي اإىل الدرجة ال�ش�بعة وذلك بح�شب�نه� ت�شغل ح�لي�
الدرجة الث�منة متى قدرت اجلهة الإدارية ذلك وتوافرت فيه� �شروط الرتقية
املقررة ق�نون� .
ول ين�ل مم� تقدم �ش�بقة عمله� بذات اجلهة خالل الفرتة من ........
وحتى  ......ف�لث�بت اأن هذه املدة مل حتت�شب يف اأقدمية الوظيفة املعينة عليه�
�شيم� واأن ق�نون اخلدمة املدنية قد خال من تنظيم حل�ش�ب مدة اخلدمة ال�ش�بقة
يف اأقدمية الدرجة املعينة عليه� ومن ثم ينتفي ال�شند الق�نوين للمط�لبة ب�لعتداد
بتلك املدة يف اأقدمية الدرجة وم� يرتتب عليه� من اآث�ر ب�لن�شبة للرتقية .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية املعرو�شة ح�لته� يف الرتقية اإىل الدرجة
ال�ش�د�شة  ،على النحو الوارد ب�لأ�شب�ب .

فتوى رقم  ( :و �ش ق /م و2011/ 1168 /1/7 /م ) بت�ريخ 2011 / 6 / 21م .
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()19
بتاريخ 2011 / 6 / 28م
موظف  -قانون اخلدمة املدنية رقم  2004/120ولئحته التنفيذية  -اإيفاد
املوظف للتدريب خارج ال�ضلطنة  -حقوقه املالية .
اأوجب امل�ضرع مبقت�ضى اأحكام قانون اخلدمــة املدنيـــة ال�ضــادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  2004/120التدريب على جميع املوظفني بكافة م�ضتوياتهم
الإدارية والفنية بهدف رفع كفاءتهم والرتقاء مب�ضتويات الأداء والإجناز
باجلهاز الإداري للدولة  -ناط امل�ضرع بالالئحة التنفيذية تنظيم �ضروط اإيفاد
املوظف للتدريب خارج ال�ضلطنة  -حددت الالئحة التنفيذية حقوق املتدرب
خــارج ال�ضلطنـة مبنحـه بدل �ضفـر وبدل تدريب طبقـا للملحقني رقمي
( )7و ( )8من الالئحة وتذكرة �ضفر بالدرجة التي ي�ضتحقها  -موؤدى ذلك -
ل يجوز للجهة الإدارية منح املوظف حقوقا مالية غري من�ضو�س عليها اأيا
كانت الأهداف التي تراها من وراء هذا املنح بح�ضبان اأن اإنفاق الأموال العامة
ل يكون اإل ا�ضتنادا اإىل ن�س �ضريح يف القانون اأو الالئحة  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل الكتاب رقم  ....... :املوؤرخ  .....املوافق  .....ب�ضاأن
طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز ال�ضتمرار يف �ضرف الإعانة املالية
للموظفني الذين يتم اإحلاقهم بربامج لغة اجنليزية خارج ال�ضلطنة بدل من �ضرف
بدل التدريب  ،واأخذ تعهد خطي منهم بعدم املطالبة ببدل التدريب بعد النتهاء
من الدرا�ضة .
- 137 -

وتتلخ�س وقائع املو�ضوع  -ح�ضبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة .......
قامت بتنظيم برامج تدريبية لدرا�ضة اللغة الجنليزية خارج ال�ضلطنة  ،خا�ضة بعد
حتويل كليات الرتبية اإىل كليات علوم تطبيقية وما نتج عن ذلك من �ضرورة
اإملام املوظفني الإداريني والأكادمييني باللغة الجنليزية التي اأ�ضبحت لغة تدري�س
املقررات بتلك الكليات  ،واأن و�ضيلة حتقيق ذلك هو اإيفادهم اإىل دول متحدثة
باللغة الجنليزية حتى يت�ضنى لهم ال�ضتفادة من مهارات التحدث والتعامل مع
الآخرين من خالل تواجدهم بتلك الدول الناطقة باللغة الجنليزية  ،وتذكرون
اأن التدريب على جميع م�ضتويات اللغة الجنليزية متوفر داخل ال�ضلطنة  ،واأن
الوزارة قامت مبنح املر�ضحني املوفدين اإعانة مالية وتذكرة �ضفر وتاأمينا �ضحيا
للدول التي تطبق نظام التاأمني وذلك بدل من �ضرف بدل التدريب املن�ضو�س عليه
يف امللحق رقم ( )8من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  ،واأن لئحة التاأهيل
والتدريب املعمول بها يف الوزارة جاءت خالية من الن�س على هذه الإعانة املالية ،
ويتم ال�ضرف بناء على موافقة جلنة تنمية املوارد الب�ضرية بالوزارة ذلك اأن الإيفاد
مع �ضرف بدل التدريب �ضيوؤدي اإىل خف�س عدد الذين يتم اإيفادهم يف برامج
لدرا�ضة اللغة الجنليزية باخلارج يف �ضوء حمدودية العتمادات املالية املتاحة يف
بند التدريب .
وتطلبون الراأي يف مدى جواز ا�ضتمرار الوزارة يف �ضرف تلك الإعانة املالية
للموظفني الذين يتم اإحلاقهم بربامج لغة اجنليزية خارج ال�ضلطنة بدل من �ضرف
بدل تدريب لهم مع اأخذ تعهد بعدم مطالبة الوزارة بهذا البدل بعد النتهاء من
الدرا�ضة .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )39من قانون اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  2004/120تن�س على اأن " مينح املوظف بدلت �ضكن وكهرباء وماء
وانتقال وهاتف  ،كما مينح بدل �ضفر للتدريب واملهام الر�ضمية داخل وخارج
ال�ضلطنة  ،وذلك بالفئات وال�ضروط التي حتددها الالئحة . " ....
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وتن�س املادة ( )54من هذا القانون على اأن " التدريب واجب على جميع
املوظفني  ،ويتعني على الوحدات العمل على تدريب املوظفني املعينني بغري
طريق التعاقد بجميع درجاتهم وم�ضتوياتهم الإدارية والفنية والكتابية واملهنية
واحلرفية وفقا ملتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب يف �ضوء خطط التنمية
العامة ويف حدود الإمكانيات املتاحة " .
كما تن�س املادة ( )55من هذا القانون على اأن " تعترب الفرتة التي يق�ضيها
املوظف يف التدريب فرتة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته  .....وتنظم
الالئحة قواعد و�ضروط اإيفاد املوظف للتدريب " .
وتن�س املادة ( )62من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�ضادرة
بالقرار رقم  2010/9على اأن " ي�ضتحق املوظف اإذا اأوفد يف مهمة ر�ضمية اأو
للتدريــب داخـل ال�ضلطنـة اأو خارجها بدل �ضفر بالفئات املحددة يف املالحق
اأرقام ( )8( ، )7( ، )6على اأن ي�ضرف البدل عن كل يوم اإذا كان الإيفاد خارج
ال�ضلطنة وعن كل ليلة اإذا كان الإيفاد داخلها . " .....
وتن�س املادة ( )69من الالئحة التنفيذية امل�ضار اإليها على اأن " تتحمل الوحدة
تذاكر �ضفر املوظف وحده اأو تذاكر �ضفره هو واأفراد اأ�ضرته  -داخل ال�ضلطنة اأو
خارجها  -يف حالة اإيفاده يف مهمة ر�ضمية اأو للتدريب . " ....
وتن�س املادة ( )94من هذه الالئحة على اأن " يكون اإيفاد املوظفني للتدريب
وفقا خلطة التدريب ال�ضنوية املعتمدة  .....ويجب اإذا كان التدريب خارج
ال�ضلطنـة بهدف اإجـادة اأي من اللغات الأجنبية اأن يكون للح�ضول على م�ضتـوى
ل متنحه جهات التدريب داخل ال�ضلطنة " .
ويبني مما تقدم اأن امل�ضرع جعل التدريب واجبا يخ�ضع له جميع املوظفني
بكافة م�ضتوياتهم الإدارية والفنية بهدف رفع كفاءتهم والرتقاء مب�ضتويات الأداء
والإجناز باجلهاز الإداري للدولة من خالل تنمية قدراتهم وذلك يف حدود خطط
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وبرامج التدريب  ،وناط امل�شرع بالالئحة التنفيذية تنظيم �شروط اإيفاد املوظف
للتدريب خارج ال�شلطنة ومن بينها ق�شر التدريب خارج ال�شلطنة على حاالت
احل�شول على م�شتوى اإجادة للغات االأجنبية التي ال متنحها جهات التدريب
داخل ال�شلطنة  ،وحدد امل�شرع حقوق املتدرب خارج ال�شلطنة مبنحه بدل �شفر
وبدل تدريب طبقا للملحقني رقمي ( )7و ( )8من الالئحة وتذكرة �شفر بالدرجة
التي ي�شتحقها  ،ومن ثم ال يجوز للجهة االإدارية منح املوظف حقوقا مالية غري
من�شو�ص عليها اأيا كانت االأهداف التي تراها من وراء هذا املنح بح�شبان اأن اإنفاق
االأموال العامة ال يكون اإال ا�شتنادا اإىل ن�ص �شريح يف القانون اأو الالئحة  ،وعلى
ذلك ي�شحى قيام الوزارة ب�شرف اإعانة مالية للموظف يف حالة اإيفاده للتدريب
اإىل خارج ال�شلطنة بدال من منحه بدل التدريب املقرر خمالفا الأحكام القانون
ومفتقدا لالأ�شا�ص القانوين الذي يجيزه  ،وبالتايل ال يجوز اال�شتمرار يف �شرف
االإعانة املالية للموظفني الذين يتم اإحلاقهم بربامج اللغة االجنليزية خارج ال�شلطنة
بدال من �شرف بدل التدريب املقرر مبوجب الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية �شالفة الذكر .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز اال�شتمرار يف �شرف االإعانة املالية للموظفني
الذين يتم اإحلاقهم بربامج درا�شة اللغة االجنليزية خارج ال�شلطنة  ،وذلك على
النحو املبني باالأ�شباب .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/ 1216 / 1 / 44 /م ) بتاريخ 2011 / 6 / 28م
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()20
بتاريخ 2011/ 6 / 28م
موظف  -م�ضتحقاته  -التجاوز عما �ضرف للموظف دون وجه حق  -اأحكامه -
الالئحة التنفيذية للقانون املايل .
ا�ضرتط امل�ضرع للتجاوز عن ا�ضرتداد ما �ضرف للموظف بغري وجه حق من
راتب اأو اأجر اأو بدل اأومكافاأة اأو تعوي�س نقدي اأوعالوة وما يف حكمها توافر
اأمرين  :الأول  :اأن يكون ال�ضرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�ضيم واللوائح
ال�ضادرة تنفيذا لها  ،وذلك من واقع فتوى �ضدرت من وزارة ال�ضوؤون
القانونية اأو راأي اأبدته وزارة اخلدمة املدنية اأو جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة  ،والثاين  :اأن ميتد تطبيق هذه الفتوى اأو هذا الراأي لي�ضمل حالت
متعددة ملوظفني لدى وحدات حكومية خمتلفة  -اقت�ضار الراأي اأو الفتوى
على موظفني يف وحدة حكومية وعدم امتداده اإىل حالت ملوظفني اآخرين
يف وحدات حكومية اأخرى ينتفي معه و�ضف العموم يف التطبيق على الوجه
الذي عناه امل�ضرع بالبند ( )1من املادة ( )352من الالئحة التنفيذية امل�ضار
اإليها  -اأثر ذلك  -عدم جواز التجاوز عما �ضرف بدون وجه حق  -تطبيق .
بالإ�ضـارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ......املوؤرخ ......
املوافق  .......ب�ضاأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى توافر �ضروط
التجاوز عن ا�ضرتداد املبلغ املايل الذي �ضرف للموظف . ..................
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -كما يبني من الأوراق  -يف اأن الفا�ضل  ...كان
يعمل مبكتب  ، .......و�ضرفت له املكرمة ال�ضامية اخلا�ضة بزيادة رواتب
موظفي اخلدمة املدنية بواقع  ، %15وبلغت خم�ضة و�ضبعني ريال عمانيا �ضهريا
اعتبارا من  ، .........وبتاريخ � .........ضدر قرار معايل  ....بنقل املذكور
اإىل وزارة  ....بذات درجته وخم�ض�ضاته املالية اعتبارا من  ، ........وبتاريخ
� .......ضدر قرار من وزير  ....بنقل املذكور اإىل وزارته اعتبارا من ، ........
ومبجرد نقله مت ت�ضغيل برنامج تثبيت الزيادة بالوزارة ونتج عنه �ضرف الزيادة
مرة اأخرى للمذكور ،وقد تقدمت وزارة  ....بنموذج اقرتاح ترقية املذكور اإىل
الدرجة املالية  .........اعتبارا من  ، .........اإل اأن وزارة  .......اأعادت
النموذج امل�ضار اإليه لتعديله حيث تبني لها تكرار �ضرف مقدار الزيادة يف الراتب
والتي ت�ضمنتها التوجيهات ال�ضامية وهو ما ل يجوز قانونا  ،وعليه قامت الوزارة
مبخاطبة وزارة  .......بتاريخ  .........لإلغاء التكرار يف الزيادة واإجراءات
التعديالت على راتب املذكور  ،وقامت وزارة  ....باإلغاء تلك الزيادة كما قامت
باإلغاء التعديالت املتعلقة بها .
وتذكرون اأن املعرو�ضة حالته مل يكن على علم اأو اطالع بذلك واأنه قد رتب
معي�ضته وفق راتبه اجلديد ومرور اأربع �ضنوات على ذلك  ،واأن ال�ضرف مت عن
طريق وحدة حكومية اأخرى غري وزارة  .....عن طريق اخلطاأ  ،ونظرا لأن املذكور
قد تقدم بطلب اإعفاءه من تلك املبالغ  ،فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين يف
مدى توافر �ضروط التجاوز عن ا�ضرتداد املبالغ التي �ضرفت بدون وجه حق .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )352من الالئحة التنفيذية للقانون املايل
ال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم  2008/118تن�ص على اأنه -1 " :يجوز التجاوز عن
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ا�ضرتداد ما �ضرف اإىل موظفي الوحدات احلكومية ب�ضفة  ،راتب اأو اأجر اأو بدل
اأو مكافاأة اأو تعوي�س نقدي اأو عالوة اأو ما يف حكمها  ،اإذا تبني اأن ال�ضرف كان
قد مت على نحو خمالف للقوانني واملرا�ضيم ال�ضلطانية واللوائح ال�ضادرة تنفيذا لها ،
وذلك من واقع فتوى �ضدرت من وزارة ال�ضوؤون القانونية  ،اأو راأي اأبدته وزارة
اخلدمة املدنية  ،اأو جهاز الرقابة املالية للدولة  ،وكان تطبيق الفتوى اأو الراأي ميتد
لي�ضمل حالت متعددة ملوظفني لدى وحدات حكومية خمتلفة .
" ............. - 2
وحيث اإن مفاد هذا الن�س اأن امل�ضرع ي�ضرتط للتجاوز عن ا�ضرتداد ما �ضرف
للموظـف بغري وجه حـق من راتب اأو اأجـر اأو بـدل اأومكافـاأة اأو تعويـ�س نقـدي
اأو عالوة وما يف حكمها اأن يتوفر اأمران :
الأول  :اأن يكون ال�ضرف قد مت باملخالفة للقوانني واملرا�ضيم واللوائح ال�ضادرة
تنفيذا لها  ،وذلك من واقع فتوى �ضدرت من وزارة ال�ضوؤون القانونية اأو راأي اأبدته
وزارة اخلدمة املدنية اأو جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
الثاين  :اأن ميتد تطبيق هذه الفتوى اأو هذا الراأي لي�ضمل حالت متعددة
ملوظفني لدى وحدات حكومية خمتلفة .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة وملا كان الثابت من الأوراق اأن املذكور
قد �ضرفت له زيادة يف الراتب املحددة بالتوجيهات ال�ضامية مرتني وذلك
باملخالفة لأحكام القانون وبدون وجه حق  ،واأنه مت وقف هذا ال�ضرف تنفيذا ملا
اأبدته  .....من مالحظات  ،وحيث اإن البني من كتاب  ......اأن املالحظات
التي وردت اإمنا تن�ضب على احلالة املعرو�ضة فقط ول ميتد تطبيقها اإىل حالت
ملوظفني اآخرين يف وحدات حكومية اأخرى ومن ثم ل ي�ضدق عليها و�ضف العموم
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يف التطبيق على الوجه الذي عناه امل�ضرع بالبند ( )1من املادة ( )352من الالئحة
التنفيذية امل�ضار اإليها  ،وبالتايل فاإن طلب التجاوز عما �ضرف للمذكور املعرو�ضة
حالته يكون مفتقدا لأحد الأمرين  ،الأمر الذي ل يتوافر معه �ضروط التجاوز يف
احلالة املاثلة .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم توافر �ضروط التجاوز عن ا�ضرتداد ما �ضرف
بدون وجه حق يف احلالة املعرو�ضة مع مراعاة اأن الخت�ضا�س بالتجاوز ينعقد
ملعايل الوزير امل�ضوؤول عن ال�ضوؤون املالية .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/1218/1/47 /م ) بتاريخ 2011 / 6 / 28م
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()21
بتاريخ 2011/ 7 / 6م
 -1قانون  -اأع�ضاء الدعاء العام � -ضريان قانون ال�ضلطة الق�ضائية على اأع�ضاء
الدعاء العام فيما مل يرد به ن�س يف القانون املنظم ل�ضوؤونهم الوظيفية .
ا�ضتقر اإفتاء وزارة ال�ضوؤون القانونية على اأن مفاد ن�س املادة ( )8من قانون
الدعاء العام وفقا ل�ضريح عبارتها يق�ضي ب�ضريان اأحكام قانون ال�ضلطة
الق�ضائية على اأع�ضاء الدعاء العام فيما مل يرد ب�ضاأنه ن�س خا�س يف قانون
الدعاء العام املنظم ل�ضوؤونهم الوظيفية  -من بني ذلك  -حكم املادة ( )47من
قانون ال�ضلطة الق�ضائية الذي يق�ضي باأحقية القا�ضي الذي بلغ راتبه راتب
الوظيفة الأعلى العالوات والبدلت املقررة لتلك الوظيفة �ضريطة اأن يكون قد
اأم�ضى يف وظيفته اأربع �ضنوات واأل يرتتب على ذلك جتاوز راتبه الراتب
املقرر لوظيفة رئي�س املحكمة العليا .

 -2قانـون  -قانون ال�ضلطة الق�ضائيــة  -املق�ضود بالبدلت املقـررة للوظيفــة
الأعلى .
ورد لفظ " البدلت " �ضمن عبارة ن�س املادة ( )47من قانون ال�ضلطة الق�ضائية
ب�ضيغة " اجلمع املعرف " وهي وفقا للم�ضتقر عليه من �ضيغ " العام "  -خلت
عبارة الن�س من دليل " كا�ضتثناء اأو �ضرط اأو �ضفة اأو غاية " من �ضاأنه اإخراج
هذا اللفظ من رحابة العموم اإىل �ضيق اخل�ضو�س بحيث ميكن القول معه
بان�ضراف ق�ضد امل�ضرع اإىل نوع معني من البدلت دون غريه  -عدم وجود
قرينة ميكن من خاللها ا�ضتخال�س تلك النتيجة عقال اأو عرفا  ،ف�ضال عن
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عدم وج�د دليل من ن�ص ت�شريعي اآخر يفيد ذلك  -م�ؤدى ذلك  -بقاء هذا
اللفظ على عم�مه في�شتغرق بذلك كافة اأن�اع البدالت املقررة ل�ظائف
اأع�شاء االدعاء العام � ،ش�اء ما ورد الن�ص عليه من تلك البدالت يف اجلدول
املرفق باملر�ش�م ال�شلطاين رقم  2008/54اأو ما مت حتديده منها مب�جب قرار
نائب رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�شاء رقم  2002/1ومنها بدل تخ�شي�ص ال�شيارة
الر�شمية  -تطبيق .
باالإ�شارة اإىل الكتاب رقم مالية  .....بتاريخ  .....امل�افق  .....ب�شاأن
طلب اإبداء الراأي يف مدى ا�شتحقاق  ................لبدل ال�شيارة املخ�ش�ص
لل�ظيفة االأعلى متى بلغت رواتبهم رواتب تلك ال�ظيفة .
وتخل�ص ال�قائع ح�شبما يبني من الكتاب �شالف الذكر يف اأن االدعاء العام
قد طلب من وزارة  ...مب�جب كتابه امل�ؤرخ  .....اعتماد الفرق بني قيمة ال�شيارة
املخ�ش�شة  .......وقيمة ال�شيارة املخ�ش�شة  ........باعتبار اأن  ........قد بلغ
راتبه الراتب امل�شتحق لل�ظيفة االأعلى ومن ثم غدا م�شتحقا لعالواتها وبدالتها ،
كما طلبت وزارة  ....من وزارة  ....مب�جب كتابها امل�ؤرخ  ......درا�شة الطلب
الذي تقدم به اأ�شحاب الف�شيلة  .......القت�شاء بدل ال�شيارة املخ�ش�ص ل�شاغلي
ال�ظيفة االأعلى ( نائب رئي�ص املحكمة العليا ) .
واإزاء ما تقدم فاإن وزارة  .....ت�شتظهر الراأي يف مدى ا�شتحقاق ..........
لبـدل ال�شيـارة املخ�شـ�ص لل�ظيفـة االأعلـى متى بلغـت رواتبهـم الراتـب املقـرر
لتلك ال�ظيفة .
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وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )8من قانون الدعاء العام ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  99/92تن�س على اأن " تعادل وظائف الدعاء العام بوظائف
الق�ضاة على النحو الوارد يف جدول الرواتب والعالوات والبدلت املقررة للق�ضاة
الذي ي�ضدر به مر�ضوم �ضلطاين  ،وت�ضري يف �ضاأن اأع�ضائه الأحكام املنظمة
ل�ضوؤون الق�ضاة يف التعيني والرتقية والأقدمية والتفتي�س وغري ذلك من �ضوؤونهم
الوظيفية  ،وذلك فيما مل يرد ب�ضاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون . " .. ،
وتنــ�س املادة ( )47من قانون ال�ضلطة الق�ضائية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  99/90على اأن " ي�ضتحق القا�ضي الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى
العالوات والبدلت املقررة لهذه الوظيفة متى اأم�ضى يف وظيفتـه اأربع �ضنـوات
وب�ضـرط األ يجاوز راتبه الراتب املقرر لوظيفة رئي�س املحكمة العليا " .
وتن�س املادة " الأوىل " من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2008/54بتعديل جدول
رواتب وعالوات وبدلت الق�ضاة واأع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري واأع�ضاء الدعاء
العام على اأن " ي�ضتبدل بجدول رواتب وعالوات وبدلت الق�ضاة واأع�ضاء حمكمة
الق�ضاء الإداري واأع�ضاء الدعاء العام املرافق للمر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2000/110
امل�ضار اإليه اجلدول املرفق بهذا املر�ضوم " .
وقد بني اجلدول املرفق بهذا املر�ضوم ب�ضكل تف�ضيلي ( الراتب والعالوة
الدورية وبدل الق�ضاء وبدل ال�ضكن وبدل الكهرباء وبدل املاء وبدل الهاتف وبدل
تخ�ضي�س �ضيارة ر�ضمية ) .
كما اأن املادة ( )2من قرار نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء رقم 2002/1
تن�س على اأن " حتدد قيمة ال�ضيارة الر�ضمية التي تخ�ض�س للق�ضاة واأع�ضاء
حمكمة الق�ضاء الإداري واأع�ضاء الدعاء العام وفقا للمحلق رقم ( )5املرافق " .
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واأخريا ين�س البند ( )2من امللحق رقم ( )5يف �ضاأن قيمة ال�ضيارة الر�ضمية
على اأن " تكون ال�ضيارة بحوزة املخ�ض�ضة له ب�ضفة دائمة مبا يف ذلك اأيام
الإجازات اأيا كان نوعها .
ويف حالة وجوده يف منحة اأو بعثة درا�ضية اأو دورة تدريبية ملدة جتاوز
ثالثني يوما  ،يجوز له ت�ضليم ال�ضيارة ويف هذه احلالة ي�ضتحق تعوي�ضا يعادل بدل
النتقال املقرر للدرجة املدنية املعادلة لوظيفته وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية
بالن�ضبة للق�ضاة واأع�ضاء الدعاء العام  ،واأحكام القانون اخلا�س بنظام موظفي
ديوان البالط ال�ضلطاين بالن�ضبة اإىل اأع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري  ،ب�ضرط
األ يقل التعوي�س عن اأعلى بدل انتقال وارد بجدول رواتب وعالوات وبدلت
الق�ضاة واأع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري واأع�ضاء الدعاء العام ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم . " 2000/110
وحيث اإن وزارة ال�ضوؤون القانونية قد ا�ضتقر اإفتاوؤها على اأن مفاد املادة ()8
من قانون الدعاء العام وفقا ل�ضريح عبارتها يق�ضي ب�ضريان اأحكام قانون ال�ضلطة
الق�ضائية على اأع�ضاء الدعاء العام فيما مل يرد ب�ضاأنه ن�س خا�س يف قانون الدعاء
العام املنظم ل�ضوؤونهم الوظيفية  ،ومن هذا القبيل حكم املادة ( )47من قانون ال�ضلطة
الق�ضائية الذي يق�ضي باأحقية القا�ضي الذي بلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى
العالوات والبدلت املقررة لتلك الوظيفة �ضريطة اأن يكون قد اأم�ضى يف وظيفته
اأربع �ضنوات واأل يرتتب على ذلك جتاوز راتبه الراتب املقرر لوظيفة رئي�س املحكمة
العليا  ،وفيما يتعلق باملق�ضود بالبدلت املقررة للوظيفة الأعلى يف نطاق تطبيق
هذا احلكم فقد ورد لفظ " البدلت " �ضمن عبارة ن�س املادة ( )47من قانون ال�ضلطة
الق�ضائية ب�ضيغة " اجلمع املعرف " وهي وفقا للم�ضتقر عليه من �ضيغ " العام " ،واإذ
خلت عبارة الن�س من دليل " كا�ضتثناء اأو �ضرط اأو �ضفة اأو غاية " من �ضاأنه اإخراج
هذا اللفظ من رحابة العموم اإىل �ضيق اخل�ضو�س بحيث ميكن القول معه بان�ضراف
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ق�شد امل�شرع اإىل نوع معني من البدالت دون غريه  ،واإزاء عدم وجود قرينة ميكن
من خاللها ا�شتخال�ص تلك النتيجة عقال اأو عرفا  ،ف�شال عن عدم وجود دليل من
ن�ص ت�شريعي اآخر يفيد ذلك  ،ومن ثم فال منا�ص من القول ببقاء هذا اللفظ على
عمومه في�شتغرق بذلك كافة اأنواع البدالت املقررة لوظائف اأع�شاء االدعاء العام ،
�شواء ما ورد الن�ص عليه من تلك البدالت يف اجلدول املرفق باملر�شوم ال�شلطاين
رقم  2008/54اأو ما مت حتديده منها مبوجب قرار نائب رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�شاء
رقم  2002/1ومنها بدل تخ�شي�ص ال�شيارة الر�شمية  ،ومما يع�شد ذلك ما ق�شى
به البند ( )2من امللحق رقم ( )5يف �شاأن قيمة ال�شيارة الر�شمية  ،والذي ق�شى
با�شتحقاق من ي�شلم �شيارته املخ�ش�شة له تعوي�شا يعادل بدل االنتقال املقرر
للدرجة املدنية املعادلة لوظيفته  ،باعتبار اأن كال من بدل االنتقال وتخ�شي�ص
ال�شيارة الر�شمية هما وجهان لعملة واحدة  ،اإذ وردا حتت بند واحد يف جدول
الرواتب �شالف الذكر .
وتطبيقا ملا تقدم على احلالة املعرو�شة وملا كان البني من االأوراق اأن كال من
 ......................قد بلغت رواتبهم رواتب الدرجة االأعلى  ،ومن ثم فاإنهم
 اإعماال ل�شريح املادة ( )47من قانون ال�شلطة الق�شائية االآنفة الذكر  -ي�شتحقونالبدل املقرر للوظيفة االأعلى وهو عبارة عن تخ�شي�ص �شيارة بقيمة ال�شيارة
الر�شمية املخ�ش�شة للوظيفة االأعلى .
لذلك انتهى الراأي اإىل اأحقية  .......................يف البدل املقرر
للوظيفة االأعلى وذلك على النحو املبني تف�شيال باالأ�شباب .

فتوى رقم ( :و �ص ق /م و2011/1258/ 1 / 20 /م ) بتاريخ 2011 / 7 / 6م
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()22
بتاريخ 2011/ 7 / 19م
قانون  -قانون جامعة ال�ضلطان قابو�س  -لئحته التنفيذية  -جواز اإعادة
تعيني املوظف احلا�ضل على موؤهل اأعلى يف وظيفة اأو درجة اأعلى � -ضروطه -
عدم التقيد ب�ضرط احل�ضول على املوؤهل اأثناء اخلدمة .
خول امل�ضرع مبوجب قانون جامعة ال�ضلطان قابو�س ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  2006/71لئحته التنفيذية تنظيم كافة ما يت�ضل بال�ضوؤون
الوظيفية ملوظفي اجلامعة  ،ومنها اإعادة التعيني  -اأجازت الالئحة التنفيذية
لرئي�س اجلامعة اإعادة تعيني املوظف احلا�ضل على موؤهل درا�ضي اأعلى يف
وظيفة اأو درجة اأعلى تنا�ضب موؤهله اإذا توافرت درجة مالية �ضاغرة وكان
املوظف م�ضتوفيا ل�ضروط �ضغل الوظيفة اأو الدرجة املراد اإعادة تعيينه
عليها واأم�ضى �ضنتني على الأقل يف خدمة اجلامعة وكان تقدير كفاية اأدائه
الوظيفي مبرتبة ممتاز يف هاتني ال�ضنتني  -ورد الن�س ب�ضيغة عامة ومل يقيد
ذلك بقيد اأو �ضرط احل�ضول عليه اأثناء اخلدمة  -اأثر ذلك  -بقاء الن�س على
عمومه �ضيما واأنه ل يوجد ما يخ�ض�ضه باأن يكون ذلك اأثناء اخلدمة  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل كتاب  ...رقم  ... :املوؤرخ  ...املوافق  ....ب�ضاأن طلب اإبداء
الراأي القانوين يف مدى جواز اإعادة تعيني بع�س املوظفني الذين مت تعيينهم
مبوؤهـل درا�ضي يتوافق مع الوظائـف املعلـن عنها  ،يف وظيفـة اأو درجة اأعلى
تنا�ضب املوؤهالت احلا�ضلني عليها قبل التقدم ل�ضغل الوظائف  ،علما باأنهم مل
يربزوا هذه املوؤهالت اأثناء التقدم ل�ضغلها  ،وقدموا اإقرارا ر�ضميا باأن موؤهالتهم
املقدمة والالزمة ل�ضغل الوظائف هي اأعلى موؤهالت درا�ضية لديهم .
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وتتح�سل وقائع �ملو�سوع  -ح�سبما يبني من �لأور�ق  -يف �أن ..............
قامت باإعادة تعيني موظفيها �حلا�سلني على �سهادة �لدبلوم �لعام و�ل�ساغلني
للوظائف �حلرفية و�خلدمات �ملعاونة و�لذين عينو� بالدرجة �ل�ساد�سة ع�سرة من
�جلدول �لعام �ملرفق بالالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�سلطان قابو�س �ل�سادرة
بالقر�ر رقم  2009/233وما يعلوها  ،وذلك باإعادة تعيينهم بالدرجة �لتا�سعة من
ذ�ت �جلدول وفقا للمادة ( )125من �لالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�سلطان
قابو�س �مل�سار �إليها  ،و�أثناء ��ستكمال �إجر�ء�ت تعيينهم تبني �أن ثالثني موظفا
كان قد مت تعيينهم يف وظائفهم �حلالية بال�سهاد�ت �لإعد�دية �أو �سهاد�ت �ل�سنة
�لأوىل من مرحلة �لثانوية (�لدبلوم �لعام) � -أقل من �سهادة �لدبلوم �لعام  -وقدمو�
�إقر�ر� ر�سميا باأن هذه �ل�سهاد�ت هي �أعلى موؤهل لديهم يف حني �أنهم حا�سلون
على �سهاد�ت �لدبلوم �لعام قبل تعيينهم ومل يربزوها �أثناء تعيينهم  ،ثم تقدمو�
بعد ذلك بطلب �إىل  ..............مل�ساو�تهم بزمالئهم �لذين مت �إعادة تعيينهم
و�حلا�سلني على �سهادة �لدبلوم �لعام بعد تعيينهم .
و�إز�ء ما تقدم فاإنكم تطلبون �لر�أي يف مدى جو�ز �إعادة تعيني هوؤلء �ملوظفني
بالدرجة �لتا�سعة �لتي تنا�سب �ملوؤهل �لذي ح�سلو� عليه قبل تعيينهم ومل يربزوه
�أثناء �لتعيني  ،وما �لقيمة �لقانونية لالإقر�ر �لر�سمي �لذي يوؤكد �أن �ملوؤهل �ملقدم
من قبلهم هو �أعلى موؤهل ح�سلو� عليه .
ورد� على ذلك نفيد باأن �ملادة ( )27من قانون جامعة �ل�سلطان قابو�س
�ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم  2006/71تن�س على �أن " حتدد �لالئحة �لتنفيذية
لهذ� �لقانون �سروط �سغل �لوظائف �ملختلفة باجلامعة و�لأحكام �ملنظمة للتعيني
و�لرتقية و�لتاأهيل و�لتدريب وحما�سبة �ملوظفني ومنح �لبدلت و�لعالو�ت وغريها
من �ملز�يا و�سائر ما يت�سل بال�سوؤون �لوظيفية " .
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وتن�س �ملادة ( )125من �لالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�سلطان قابو�س
�ل�سادرة بقر�ر رئي�س �جلامعة رقم  2009/233على �أنه " يجوز للرئي�س �ملو�فقة
على �إعـادة تعييـن �ملوظف �لذي ح�سل على موؤهـل در��سـي �أعلى يف وظيفـة
�أو درجة �أعلى تنا�سب �ملوؤهـــل �حلا�سل عليــه �إذ� تو�فـرت فيـه �سروط �سغــل
�لوظيفــة �أو �لدرجــة �ملر�د �إعادة تعيينه عليها وب�سرط تو�فر درجة مالية
�ساغرة  ،ومينح يف هذه �حلالة �أول مربوط �لدرجة �ملعاد تعيينه عليها � ،أو ر�تبه
�لذي كان يتقا�ساه  ،م�سافا �إليه عالوة من عالو�تها �أيهما �أكرب �سريطة �أن يكون
قد �أم�سى �سنتني على �لأقل يف خدمة �جلامعة و�أن يكون تقدير تقييم كفاية �أد�ئه
�لوظيفي يف هاتني �ل�سنتني مبرتبة ممتاز " .
وي�ستفاد مما تقدم �أن �مل�سرع قد خول �لالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة
�ل�سلطان قابو�س �مل�سار �إليها تنظيم كافة ما يت�سل بال�سوؤون �لوظيفية ملوظفي
�جلامعة  ،ومنها �إعادة �لتعيني ،وقد تولت �لالئحة �لتنفيذية �مل�سار �إليها تنظيم
ذلك و�أجازت لرئي�س �جلامعة �إعادة تعيني �ملوظف �حلا�سل على موؤهل در��سي
�أعلى يف وظيفة �أو درجة �أعلى تنا�سب موؤهله �إذ� تو�فرت درجة مالية �ساغرة
وكان �ملوظف م�ستوفيا ل�سروط �سغل �لوظيفة �أو �لدرجة �ملر�د �إعادة تعيينه عليها
و�أم�سى �سنتني على �لأقل يف خدمة �جلامعة وكان تقدير كفاية �أد�ئه �لوظيفي
مبرتبة ممتاز يف هاتني �ل�سنتني .
وبتطبيق ما تقدم وملا كان �لثابت �أن �ملعرو�سة حالتهم قد عينو� بجامعة
�ل�سلطـان قابـو�س يف غ�سـون �أعـو�م  ...........على �لدرجـة ...........
من �جلدول �لعام �ملرفق بالالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�سلطان قابو�س �مل�سار
�إليها وفقا للموؤهالت �ملطلوبة وتقدمو� باإقر�ر�ت تفيد باأن هذه �ملوؤهالت هي �أعلى
موؤهالت در��سية لديهم  ،ثم تبني بعد ذلك �سابقة ح�سولهم على موؤهالت �أعلى
قبل �لتعيني تنا�سب �ملوؤهل �ملطلوب ل�سغل �لدرجة  ...........من �جلدول �لعام
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�ملرفق بالالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة �ل�سلطان قابو�س �مل�سار �إليه  ،ومن ثم
فلي�س هناك مانع قانوين يحول دون جو�ز �إعادة تعيينهم على تلك �لدرجة متى
تو�فرت فيهم �سروط �سغلها وتو�فرت �لدرجات �ملالية �لالزمة لذلك .
ول ينال من �سحة ما تقدم �لقول باأن �ملعرو�سة حالتهم مل يح�سلو� على تلك
�ملوؤهالت �أثناء �خلدمة �إذ �أن ن�س �ملادة ( )125من �لالئحة �لتنفيذية لقانون جامعة
�ل�سلطان قابو�س �مل�سار �إليها قد ورد ب�سيغة عامة " � ...لذي ح�سل على موؤهل
در��سي �أعلى  " ...ومل يقيد ذلك بقيد �أو �سرط �حل�سول عليه �أثناء �خلدمة ومن
ثم يبقى �لن�س على عمومه �سيما و�أنه ل يوجد ما يخ�س�سه باأن يكون ذلك �أثناء
�خلدمة .
و�أما بالن�سبة �إىل �سابقة تقدمي �ملعرو�سة حالتهم لإقر�ر منهم باأن �ملوؤهل
�لدر��سي �ملقدم من قبلهم عند �لتعيني هو �أعلى موؤهل لديهم فاإنه و�إن كان ما �سدر
عنهم يخالف حقيقة �لو�قع �إل �أنه ل ينال من �سحة قر�ر تعيينهم بل يبقى �لقر�ر
�سحيحا ومنتجا لآثاره طاملا كان �ملوظفون م�ستوفني ل�سروط �سغل �لوظيفة �لتي
عينو� عليها .
لذلك �نتهى �لر�أي �إىل �أنه يجوز للجامعة �إعادة تعيني �ملعرو�سة حالتهم
بالدرجة � ...........لتي تنا�سب موؤهالتهم �لأعلى �حلا�سلني عليها  ،وذلك على
�لنحو �لو�رد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( :و �س ق /م و2011/ 1344 / 5 / 44 /م ) بتاريخ 2011/ 7 / 19م
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()23
بتاريخ 2011/ 8 / 7م
اأندية  -اأندية ريا�ضية  -ا�ضتثمار  -اإمكانية ال�ضماح لالأندية الريا�ضية با�ضتثمار
الأرا�ضي املخ�ض�ضـة لها لتمويل اأن�ضطتها الريا�ضية .
اأجـــاز امل�ضــرع مبوجب اأحكام قانون الهيئات اخلا�ضة العاملة يف املجال
الريا�ضي ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2007/81تخ�ضي�س الأرا�ضي
املنا�ضـبة للهيئة اخلا�ضة بالقدر الالزم لتمكينها من ممار�ضة ن�ضاطها وتنمية
مواردها  -يدخل يف عموم هذه الهيئات الأندية الريا�ضية  -اأجــاز امل�ضرع لها
متلك العقارات واإجراء �ضائر الت�ضرفات القانونية ب�ضاأنها بعد موافقة وزارة
ال�ضوؤون الريا�ضية  -عائدات اأموال الهيئة اخلا�ضة وم�ضروعاتها ال�ضتثمارية
تعتبـر من بني مكونات مواردهـا املاليــة  ،وللهيئة اخلا�ضة ا�ضتغالل فائ�س
اأموالها فـي اأعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لها  -موؤدى ذلك -
العتـراف للهيئـات اخلا�ضة باحلـق يف ا�ضتثمـار الأرا�ضي املخ�ض�ضـة لها من
قبل الدولة  -دون الت�ضرف فيها  -كو�ضيلة لتنمية مواردها  -اأ�ضا�س ذلك -
اأن امل�ضرع اأجــاز للهيئة اخلا�ضة ا�ضتغالل فائ�س اأموالها (�ضواء العقارية اأو
املنقولة ) يف اأعمال حمققة الربح ل�ضمان مورد ثابت لها  ،وهذا ل يكون اإل
من خالل ال�ضماح لها با�ضتغالل هذه الأموال  -تطبيق .
فبالإ�ضارة اإىل كتاب  .....رقم  .....بتاريخ  ......املوافق  .....ب�ضاأن
طلـب الإفـادة بالـراأي حول مدى اإمكانية ال�ضماح لالأندية الريا�ضية با�ضتثمار
الأرا�ضي املخ�ض�ضـة لها لتمويل اأن�ضطتها الريا�ضية .
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ويخل�ص املـو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -فـي اأن عددا من الأندية
الريا�سية ترغب فـي ا�ستثمار جزء من الأرا�سي املمنوحة لها من قبل احلكومة
وذلك بغر�ص تعزيز مواردها املالية لتمويل اأن�سطتها الريا�سية اإعمال للمادة ()11
من قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2007/81وتبدون باأن وزارة  .....قامت بو�سع درا�سة خا�سة با�ستثمار
اأرا�سي الأندية الريا�سية مت�سمنة عددا من ال�سوابط قبل منحها املوافقة على
م�سروعاتها ال�ستثمارية تاأ�سي�سا على اأن املادة ( )41من هذا القانون ا�ستـرطت
ح�سول الهيئة اخلا�سة على موافقة كتابية من الوزارة قبل قيامها مب�سروعات
ا�ستثمارية .
وتذكرون باأن وزارة  .....ترى �سرورة عر�ص املو�سوع على ...........
للنظر يف تعديل قانون الهيئات اخلا�سة العاملة يف املجال الريا�سي مبا ي�سمح
للأندية الريا�سية با�ستثمار جزء من الأرا�سي احلكومية املخ�س�سة لها  ،فـي حيـن
اأن وزارة  ......ل ترى ثمة حاجة لتعديل هذا القانون كون اأن ن�سو�سه احلالية
ت�سمح للأندية الريا�سية با�ستثمار جزء من تلك الأرا�سي .
واإزاء ذلك تطلبون الراأي يف املو�سوع .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )11من قانون الهيئات اخلا�سة العاملة فــي
املجـــال الريا�ســي ال�ســادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم  2007/81تنـ�ص علـى اأن
" تخ�س�ص الوزارة امل�سرفة على توزيع اأرا�سي الدولة وفقا للقواعد املعمول بها
يف هذا ال�ساأن الأرا�سي املنا�سبة للهيئة اخلا�سة بالقدر اللزم لتمكينها من ممار�سة
ن�ساطها وتنمية مواردها " .
وتن�ص املادة ( )12من هذا القانون على اأنه " يجوز للهيئة اخلا�سة متلك
العقارات واإجراء �سائر الت�سرفات القانونية ب�ساأنها بعد موافقة الوزارة " .
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كما تن�ص املادة ( )41من ذ�ت �لقانون على �أنه " تتكون موارد الهيئة اخلا�صة
مما ياأتي  - 5 ........ :عائد�ت �أمو�لها وم�سروعاتها �ال�ستثمارية �لتي تو�فق
عليها �لوز�رة " .
وتن�ص �ملــادة ( )46من هذ� �لقانون على �أنه " على �لهيئة �خلا�سة �أن تنفق
�أمو�لها فيما يحقق �أغر��سها  ،ولها �أن ت�ستغل فائ�ص هذه �الأمو�ل يف �أعمال
حمققة �لربح ل�سمان مورد ثابت لها  ،على �أال يوؤثـر ذلك يف قدرتها على
ممار�سة ن�ساطها �الأ�سا�سي  ،ويتعني �حل�سول على مو�فقة كتابية من �لوز�رة على
هذ� �الإجر�ء " .
ومفـاد هذه �لن�ســـو�ص �أن �مل�ســرع �أجـــاز تخ�سي�ص �الأر��سي �ملنا�ســـبة
للهيئــة �خلا�سة  -و�لتي يدخل يف عمومها �الأندية �لريا�سية  -بالقدر �لالزم
لتمكينها من ممار�سة ن�ساطها وتنمية مو�ردها  ،و�أجاز لها متلك �لعقار�ت و�إجر�ء
�سائر �لت�سرفات �لقانونية ب�ساأنها بعد مو�فقة وز�رة �ل�سوؤون �لريا�سية  ،و�أن
عائد�ت �أمو�ل �لهيئة �خلا�سة وم�سروعاتها �ال�ستثمارية تعتبـر من بني مكونات
مو�ردهـا �ملاليــة  ،كما �أجــاز للهيئة �خلا�سة ��ستغالل فائ�ص �أمو�لها فـي �أعمال
حمققة �لربح ل�سمان مورد ثابت لها .
وحيث �إن تنمية �ملو�رد تعني زيادتها  ،وهذ� ال يتاأتى �إال من خالل ��ستثمار
هذه �ملو�رد وهو ما دعا �مل�سرع �إىل �لن�ص على عائد�ت �أمو�لها � -لعقارية و�ملنقولة -
وم�سروعاتها �ال�ستثمارية كاأحد مو�رد �لهيئة �خلا�سة � ،الأمر �لذي ال منا�ص معه
من �العتـر�ف للهيئات �خلا�سة باحلق يف ��ستثمار �الأر��سي �ملخ�س�سة لها من قبل
�لدولة  -دون �لت�سرف فيها  -كو�سيلة لتنمية مو�ردها  ،و�آيـــة ذلك �أن �مل�سرع
يف �ملادة (� )46مل�سار �إليها �أجــاز لها ��ستغالل فائ�ص �أمو�لها ( �سو�ء �لعقاريـــة �أو
�ملنقولــة ) يف �أعمــال حمققـة �لربـح ل�سمـان مورد ثابت لها  ،وهذ� ال يكــون
�إال من خالل �ل�سماح لها با�ستغالل هذه �الأمو�ل .
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واإذ ا�ضتبان ذلك  ،وكان الثابت اأن هناك عددا من الأندية الريا�ضية ترغب
فـي ا�ضتثمار جزء من الأرا�ضي املمنوحة لها من قبل احلكومة بغر�ض تنمية
مواردها املالية لتمويل اأن�ضطتها الريا�ضية  ،وحيث اإن امل�ضرع اأجـاز للأندية
الريا�ضية تنمية مواردها من خلل الأرا�ضي احلكومية املمنوحة لها  ،الأمـر الذي
يعني معه ال�ضماح لتلك الأندية با�ضتثمار هذه الأرا�ضي طاملا اأن عائدات اأموالها
وم�ضروعاتها ال�ضتثمارية تعتبـر من بني مكونات مواردها املالية طبقـا ل�ضريح
ن�ض املادة ( )41امل�ضار اإليها � ،ضريطة األ يوؤثـر ذلك فـي قدرتها على ممار�ضة
ن�ضاطها الأ�ضا�ضي وبعد موافقة كتابية مـن الوزارة  ،ومن ثم فاإن الراأي الذي
خل�ضت اإليه وزارة  ...........من عدم وجود حاجة لإجراء تعديل على قانون
الهيئات اخلا�ضة العاملة يف املجال الريا�ضي يكون متفقـا و�ضحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الراأي اإىل اإمكانية ال�ضماح للأندية الريا�ضية با�ضتثمار الأرا�ضي
املخ�ض�ضـة لها لتمويل اأن�ضطتها الريا�ضية على النحو ال�ضالف بيانه .

فتوى رقم ( :و �ض ق /م و2011/ 1442/1/43 /م ) بتاريخ 2011 / 8 / 7م
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()24
بتاريخ 2011 / 8 / 7م
 -1هيئات  -هيئة تنظيم الت�ضالت �ضخ�ض من اأ�ضخا�ض القانون العام -
�ضريان الأوامر ال�ضامية املنقولة مبوجب تعميمي وزارة املالية رقمي
( )2006/14و ( ) 2008/4على موظفيها  -وجوب تعديل جدول الرواتب
وفقا لذلك .
هيئة تنظيم الت�ضالت � -ضخ�ض معنوي عام من اأ�ضخا�ض القانون العام -

موظفوها عموميون يتولون القيام مبهام وم�ضوؤوليات وظائف عامة
 ي�ضري عليهم ما ي�ضري على املوظفني بوحدات اجلهاز الإداري للدولة -وبالتايل ي�ضري يف �ضاأنهم ما ق�ضت به الأوامر ال�ضامية املنقولة مبوجب
تعميمي وزارة املالية رقمي ( )2006/14و (� )2008/4ضالفي الذكر  ،باعتبارهما
قد ن�ضا �ضراحة على �ضريانهما على املوظفني بوحدات اجلهاز الإداري للدولة
اخلا�ضعني لأنظمة وظيفية خا�ضة  -كان يتوجب على الهيئة تعديل جدول
رواتب موظفيها  ،دون التـذرع بعـدم خ�ضوع الهيئة للقواعد والنظم احلكومية
باعتبار اأن ذلك ل يغري من تكييفها القانوين على النحو املبني �ضابقا  -تطبيق .

 -2هيئة تنظيم الت�ضالت  -موظف  -علوة �ضنوية  -ح�ضابها طبقا لأحكام
قانون اخلدمة املدنية .
اإزاء خلو لئحة املوارد الب�ضرية للهيئة من ن�ض يحكم منح العلوات الدورية
فاإنه ل منا�ض من الرجوع اإىل قانون اخلدمة املدنية باعتباره ال�ضريعة العامة
للموظفني العموميني  -موؤدى ذلك  -ي�ضري يف �ضاأن موظفي الهيئة اأحكام
املادة ( )36وفقا لل�ضروط والأو�ضاع التي قررتها ل�ضتحقاق العلوة الدورية -
- 158 -

ي�ستحق املوظف بالهيئة العالوة الدورية بالفئة املقررة لدرجــة وظيفتـــه
التي ي�سـغلها طبقا ملا هو مبني بجدول الدرجات والرواتب املبني بالئحة
املوارد الب�سرية للهيئة � -سريطة اأن تكون قد م�ست �ستة اأ�سهر على الأقل
على تعيينه باخلدمة  -تطبيق .
بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  .......بتاريخ  .....املوافق  .....ب�ساأن طلب
اإبداء الراأي يف مدى التزام هيئة  .....بتعديل جدول رواتب موظفيها طبقا
للتعميمني ال�سادرين من وزارة  ....رقمي ( )2008/1 ، 2006/14تنفيذا لالأوامر
ال�سامية  ،وكيفية احت�ساب العالوة ال�سنوية .
وتتلخ�ص الوقائع ح�سبما هو ظاهر من الأوراق يف اأنه بتاريخ .........
�سدر تعميم وزارة  ....رقم  2006/14اإىل كافة الوزارات والوحدات احلكومية
وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة تنفيذا لالأوامر ال�سامية ملولنا ح�سرة
�ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه  -برفع الرواتب الأ�سا�سية
للموظفني املدنيني مبختلف وحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء اخلا�سعون لقانون
اخلدمة املدنية اأو لأنظمة وظيفية خا�سة واأع�ساء الهيئات الق�سائية بن�سبة ()%15
اعتبارا من الأول من يناير 2007م  ،وعلى اإثر ذلك قامت تلك اجلهات بتعديل
جداول رواتبها مبا يعك�ص تلك الزيادة  ،اإل اأن الهيئة مل تقم بتطبيق تلك الزيادة
على جدول الرواتب  ،واعتربتها م�ستحقة للموظفني املوجودين يف اخلدمة
بتاريــخ  ، .........الأمـر الذي تاأثــر به املوظفون املعينون بعد هذا التاريخ اأو
الذين مت ترقيتهم اأو تعديل اأو�ساعهم الوظيفية بعد ذلك التاريخ .
ويف  ...............قامت الهيئة بتعديل جدول الرواتب الأ�سا�سية
وعالوات امل�ستوى الوظيفي بالقرار رقم ( ، )2008/4الأمر الذي نتج عنه زيادة
رواتب بع�ص الدرجات الوظيفية من الدرجة  ،.........ا�ستنادا اإىل الدرا�سة
التي اأجريت بغر�ص حت�سني اأو�ساع املوظفني .
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وبتاريخ � .........سدر تعميم وزارة  .....رقم  2008/1اإىل كافة الوزارات
والوحدات احلكومية وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولــة  ،مبـــا تف�سل
املقــام ال�سامــي ملولنــا ح�سرة �ساحب اجلللـة ال�سلطان املعظـم  -حفظه الله
ورعاه  -واأمر بزيادة رواتب موظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة من الوزارات
والوحدات احلكومية والهيئات و الهيئات العامة واملوؤ�س�سات العامة وغريها من
الأ�سخا�ص العتبارية العامة اعتبارا من �سهر فرباير 2008م  ،ومل تقم الهيئة
بتعديل جدول رواتبها تبعا لذلك .
كما اأن هيئة  ......داأبت على احت�ساب العلوة ال�سنوية للموظفني املعينني
اأو الذين مت ترقيتهم اأو تعديل اأو�ساعهم الوظيفية خلل ال�سنة بن�سبة وتنا�سب من
تاريخ التعيني وحتى نهاية العام .
و اإذ ت�ستظهرون راأي وزارة ال�سوؤون القانونية يف :
 مـدى التـزام الهيئــة بتعديــل جـدول رواتب موظفيها يف �سوء ما قررتـهالأوامر ال�سامية �سالفة الذكر  ،وما يرتتب على ذلك من فروقات يف
الرواتب ملوظفي الهيئة .
 مـدى م�سروعيـة الطريقـة التـي تتبعهـا الهيئـة فـي ح�سـاب العــلواتال�سنوية ملوظفيها .
وردا على ذلك نفيد باأن النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/101ين�ص يف املادة ( )41على اأن " ال�سلطان رئي�ص الدولة و القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،ذاته م�سونة ل مت�ص  ،واحرتامه واجب  ،و اأمره مطاع " .... ،
وتنـ�ص املادة ( )6من قانون تنظيـــم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2002/30على اأن " تتمتع الهيئة بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقلل الإداري
واملايل ويكون لها حق متلك الأموال الثابتة واملنقولة اللزمة لتحقيق اأهدافها ،
وتعترب اأموالها اأموال عامة .
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وي�ضري ب�ضاأن حت�ضيل الر�ضوم وغريها من املبالغ امل�ضتحقة للهيئة نظام
حت�ضيل ال�ضرائب والر�ضوم وغريها من املبالغ امل�ضتحقة لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة امل�ضار اإليها .
ول تخ�ضع الهيئة لأحكام القانون املايل اأو اأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ض�ضات
العامة  ،اأو غريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �ضاأن الهيئات واملوؤ�ض�ضات
العامة " .
وتن�س املادة ( )7من هذا القانون على اأن " تهدف الهيئة ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإىل
حتقيق الآتي :
� - 1ضمان توفري خدمات الت�ضالت يف جميع اأنحاء ال�ضلطنة يف احلدود
وبالأ�ضعار املعقولة " ...
وتن�س املادة ( )11من ذات القانون على اأن " يتوىل املجل�س اإدارة �ضوؤون
الهيئة والإ�ضراف على اأعمالها  ،وتناط به كافة ال�ضالحيات واملهام الالزمة لذلك
وب�ضفة خا�ضة الآتي :
 - 2اإقرار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة � ،ضواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي ،
اأو بنظام موظفي الهيئة اأو بنظام تقاعدهم  ،اأو �ضوؤونها املالية والإدارية
وغريها  ،دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية  ،وذلك بالتن�ضيق مع
اجلهات املعنية "
كما تن�س املادة ( )36من قانون اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  2004/120على اأن " ي�ضتحق املوظف عالوة دورية يف اأول يناير من كل عام
بالفئة املقررة لدرجــة وظيفتـــه التي ي�ضـغلها طبقا ملا هو مبني بجدول الدرجات
والرواتب امللحق بهذا القانون وب�ضرط اأن تكون قد م�ضت �ضتة اأ�ضهر على الأقل
على تعيينه باخلدمة .
ويحرم من العالوة الدورية من قدم عنه تقرير تقومي اأداء وظيفي مبرتبة
�ضعيف يف ال�ضنة التالية لتلك املقدم عنها التقرير " .
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ومفاد ما �ضبق ويف �ضوء ما ا�ضتقرت عليه وزارة ال�ضوؤون القانونية من اأن
قانون تنظيم الت�ضالت امل�ضار اإليه ناط بهيئة تنظيم الت�ضالت تنظيم مرفق عام
هو مرفق الت�ضالت  ،ومنحها ال�ضخ�ضية املعنوية وال�ضتقالل املايل والإداري ،
واأ�ضفى امل�ضرع على اأموالها �ضفة املال العام واأحلها من اخل�ضوع لأحكام نظام
الهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة وغريه من القوانني والنظم التي تطبق ب�ضاأنها  ،واأوكل
اإدارة �ضوؤونها وتنظيم اأعمالها اإىل جمل�س اإدارتها وفقا للمادة ( )10من القانون ،
وعهد اإليه اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتحقيق اأهدافها وت�ضريف اأمورها وعلى
الأخـ�س ما ت�ضمنته بنود املادة ( )11ومنها اإقرار اللوائح املنظمة لأعمالهـا �ضواء
ما يتعلق بالهيكل التنظيمي اأو بنظام موظفيها اأو نظام تقاعدهم اأو �ضوؤونها املالية
والإدارية مع التحرر من التقيد بالقواعد والنظم احلكومية  ،وملا كان ثمة ا�ضتقرار
يف اأن اإنزال التكييف القانوين ال�ضحيح على �ضخ�س معنوي ومدى اعتباره من
اأ�ضخا�س القانون العام من عدمه  ،يرتبط مبا يتوافر له من مقومات وما يتمتع
به من �ضلطات اأو مكنات وفق اأحكام القانون  ،ومدى مبا�ضرته لن�ضاطه يف نطاق
اأحد فرعي القانون  ،العام اأو اخلا�س  ،وكان البني من فحوى الن�ضو�س الآنف
ذكرها اأن الهيئة منحها امل�ضرع �ضخ�ضية معنوية م�ضتقلة وجعلها هي القوامة
على مرفق عام هو مرفق الت�ضالت  ،و�ضبغ اأموالها ب�ضبغة املال العام بعموم
ما ت�ضتلزمه هذه ال�ضبغة من حماية وح�ضانة  ،واأعفاها من جميع ال�ضرائب
والر�ضوم  ،كما خولها حقوق و�ضلطات متكنها من حتقيق اأهدافها كمنح
تراخي�س ممار�ضة الأن�ضطة التي تدخل يف نطاق تطبيق اأحكام القانون امل�ضار
اإليه ت�ضيريا للمرفق الذي تقوم عليه  ،واإقرار اللوائح املنظمة لأعمالها مبا يف ذلك
نظام موظفيها وكذا �ضوؤونها املالية والإدارية دون تقيد بالقواعد والنظم احلكومية
 ممــا ي�ضفي عليها  -دون ريب  -طبيعة ال�ضخ�س العتباري العام  ،ول يغري منذلك ما قرره امل�ضرع من عدم خ�ضوع الهيئة لأحكام نظام الهيئات واملوؤ�ض�ضات
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العامة اأو غريها من القوانني والنظم التي تطبق يف �ضاأنها  ،اإذ ل يعني ذلك �ضوى
حتررها من ربقة هذه الأحكام لتكون اأ�ضد حتررا وفعالية يف ت�ضيري املرفق الذي
تقوم عليه دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اأن تلحقها �ضفة وطبيعة الأ�ضخا�س العتبارية
اخلا�ضة ملنافاة ذلك ملا توافر للهيئة من مقومات وخ�ضائ�س و�ضلطات وامتيازات
الأ�ضخا�س العتبارية العامة وفق ما �ضلف ذكره .
واإنه اإذا كانت الهيئة  -وفقا لذلك � -ضخ�ضا معنويا عاما من اأ�ضخا�س القانون
العام  ،فاإن موظفيها موظفون عموميون يتولون القيام مبهام وم�ضوؤوليات
وظائف عامة  ،وي�ضري عليهم يف �ضوء ذلك ما ي�ضري على املوظفني بوحدات
اجلهاز الإداري للدولة  ،وبالتايل ي�ضري يف �ضاأنهم ما ق�ضت به الأوامر ال�ضامية
املنقولة مبوجب تعميمي وزارة املالية ( )2006/4و (� )2008/1ضالفي الذكر ،
باعتبارهما قد ن�ضا �ضراحة على �ضريانهما على املوظفني بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة اخلا�ضعني لأنظمة وظيفية خا�ضة  ،وقد كان يتوجب على الهيئة
تعديل جدول رواتب موظفيها  ،دون التذرع بعدم خ�ضوع الهيئة للقواعد والنظم
احلكومية باعتبار اأن ذلك ل يغري من تكييفها القانوين على النحو املبني �ضابقا .
اإل اأنه ونظرا لقيام الهيئة بتعديل جدول الرواتب الأ�ضا�ضية وعالوات امل�ضتوى
الوظيفي بالقرار رقم ( ، )2008/4الأمر الذي نتج عنه زيادة رواتب بع�س الدرجات
الوظيفية من الدرجة (4ب اإىل  ، )1ا�ضتنادا اإىل الدرا�ضة التي اأجريت بغر�س
حت�ضني اأو�ضاع املوظفني  ،مما يحقق الهدف الذي توخته الأوامر ال�ضامية من
تلك الزيادات  ،ومن ثم فاإن الزيادات املقررة مبوجب الأوامر ال�ضامية ت�ضري
ب�ضاأن الدرجات الوظيفية التي مل ت�ضملها تلك الزيادة  ،دون غريها من الدرجات
التي متت زيادة رواتبها ب�ضكل مياثل اأو يفوق ما ق�ضت به الأوامر ال�ضامية .
وعطفا على ما �ضبق  ،واإزاء خلو لئحة املوارد الب�ضرية للهيئة من ن�س
يحكم منح العالوات الدورية فاإنه ل منا�س من الرجوع اإىل قانون اخلدمة املدنية
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باعتباره ال�ضريعة العامة للموظفني العموميني  ،ومن ثم ي�ضري يف �ضاأن موظفي
الهيئة اأحكام املادة ()36وفقا لل�ضروط والأو�ضاع التي قررتها ل�ضتحقاق العالوة
الدورية  ،وعلى ذلك ي�ضتحق املوظف بالهيئة العالوة الدورية بالفئة املقررة
لدرجــة وظيفتـــه التي ي�ضـغلها طبقا ملا هو مبني بجدول الدرجات والرواتب
املبني بالئحة املوارد الب�ضرية للهيئة ب�ضرط اأن تكون قد م�ضت �ضتة اأ�ضهر على
الأقل على تعيينه باخلدمة .
اجلدير بالذكر يف هذا ال�ضدد اأن العديد من الإ�ضكالت التي تواجهها الهيئة
ترجع اإىل اأن دليل املوارد الب�ضرية وال�ضوؤون الإدارية املعمول به يف الهيئة مل يتم
اإعداده وفقا لالأ�ضول الت�ضريعية املتعارف عليها يف ال�ضلطنة  ،ف�ضال عن اأنه مل يتم
مراجعته من قبل وزارة ال�ضوؤون القانونية اإعمال لخت�ضا�ضها املن�ضو�س عليه يف
املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  94/14توطئة لن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية لتتحقق قرينة
العلم باأحكامه من قبل الكافة  ،ومن ثم ميكن ملجل�س اإدارة الهيئة وفقا لالخت�ضا�س
املخول له مبوجب اأحكام القانون اإعادة النظر يف �ضياغة الالئحة املنظمة ل�ضوؤون
موظفي الهيئة مبا يتالفى امل�ضاكل القانونية الناجتة عن تطبيق الالئحة احلالية .
لذلك انتهى الراأي اإىل :
 - 1التزام هيئة  .....بتعديل جدول رواتب موظفيها يف �ضوء ما ق�ضت به
الأوامر ال�ضامية مع مراعاة  ،الزيادات التي اأجرتها الهيئة على جدول
الرواتب مبوجب القرار رقم (. )2008/4
 - 2ا�ضتحقـاق موظفـي الهيئـة للعـالوات الدوريــة فـي �ضـوء مـا تق�ضـي بـه
املادة ( )36من قانون اخلدمة املدنية �ضالف الذكر .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/1443 /13/26 /م ) بتاريخ 2011 / 8 / 7م
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()25
بتاريخ 2011 / 8 / 28م
�ضركة � -ل�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت  -خ�ضوع �ملوظفني �ملنقولني �إليها
و�ملعينني فيها للنظام �لتقاعدي �لذي كان يظلهم قبل �لنقل � -ضروطه .
قرر �مل�ضرع مبوجب �ملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم  2005/36يف �ضاأن بع�ض �الأحكام
�خلا�ضة بال�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت (�ض.م.ع.م) معاملة تقاعدية �أف�ضل
للموظفني �ملنقولني �إىل �ل�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت وذلك جتنبا لالإ�ضر�ر
بهم من جر�ء نقلهم �� -ضتمر�ر خ�ضوع �ملنقولني �إليها لذ�ت �لنظام �لتقاعدي
�لذي كان يظلهم قبل �لنقل  -ح�ضر �مل�ضرع هوؤالء �ملوظفني يف �ملنقولني
و�ملعينني بال�ضركة حتى 2003/6/30م و�ملعينني منهم حتى هذ� �لتاريخ يف
�ل�ضركات �لتابعة  -ال متتد تلك �مليزة �إىل غريهم من �ملوظفني �ملعينني يف
�ل�ضركة بعد هذ� �لتاريخ حتى ولو كانو� قد �ضبق تعيينهم بال�ضركة قبل هذ�
التاريخ � -أ�ضا�ض ذلك � -أن تعيينهم �جلديد منبت �ل�ضلة وال يرتبط بتعيينهم
�ل�ضابق بال�ضركة  -تطبيق .
باالإ�ضارة �إىل كتاب معاليكم رقم � ....ملوؤرخ � .........ملو�فق  .....ب�ضاأن
طلب �الإفادة بالر�أي �لقانوين يف مدى �ضريان قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد
�خلدمة ملوظفي �حلكومة �لعمانيني على �لفا�ضل . ......
وتتلخ�ض وقائع �ملو�ضوع  -ح�ضبما يبني من �الأور�ق  -يف �أن �ملذكور كان
يعمل لدى �ل�ضركة  ...........خالل �لفرتة من  ........وحتى تاريخ �نتهاء
خدمتـه باال�ضتقالــة يف  ، .......وخ�ضع الأحكـام قانـون معا�ضات ومكافــاآت
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ما بعد �خلدمة ملوظفي �حلكومة �لعمانيني �ل�ضادر باملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم ، 86/26
وبتاريخ � ...........لتحق للعمل ب�ضركة  ......وخ�ضع الأحكام قانون �لتاأمينات
�الجتماعيـة �ل�ضادر باملر�ضـوم �ل�ضلطاين رقم  ، 91/72وبتاريخ  ............عني
لدى �ل�ضركة . ............
وتذكرون �أن �ملعرو�ضة حالته تقدم بطلب �إىل �ضندوق تقاعد موظفي
�خلدمة �ملدنية ملعاملته وفقا الأحكام قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد �خلدمة
ملوظفي �حلكومة �لعمانيني �مل�ضار �إليه ��ضتناد� �إىل ن�ض �ملادة �خلام�ضة من �ملر�ضوم
�ل�ضلطاين رقم � 2005/36ل�ضادر يف �ضاأن بع�ض �الأحكام �خلا�ضة بال�ضركة �لعمانية
لالت�ضاالت ( �ض.م.ع.م) .
ولدى در��ضة �لطلب من قبل �ل�ضندوق � ،ختلفت �الآر�ء حيال �ملو�ضوع  ،فقد
�جته ر�أي �إىل معاملة �ملذكور طبقا الأحكام قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد �خلدمة
ملوظفي �حلكومة �لعمانيني �ضالف �لذكر بعد �إعادته للخدمة وتعيينه مرة �أخرى
بال�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت باعتباره كان من �ملعينني يف هذه �ل�ضركة قبل
�� ..........ضتناد� �إىل ن�ض �ملادة �خلام�ضة من �ملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم 2005/36
�مل�ضـار �إليـه و�لذي ن�ض على ��ضتمـر�ر تطبيـق �أحكـام قانون معا�ضـات ومكافاآت
ما بعد �خلدمة ملوظفي �حلكومة �لعمانيني على موظفي �ل�ضركة يف حال تعيينهم
بعد  ..........يف �إحدى �ل�ضركات �لتي تن�ضئها �ل�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت ،
ومن ثم يكون من باب �أوىل �إعمال هذ� �حلكم يف حالة �إعادة �ملذكور للخدمة
وتعيينه بذ�ت �ل�ضركة .
بينما يتجه �لر�أي �الآخر �إىل معاملة �ملذكور وفقا الأحكام قانون �لتاأمينات
�الجتماعيــة �مل�ضار �إليـه باعتبار �أن تعيينه بال�ضركة  ...........يف ...........
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هو تعييـن جديـد ومن ثـم يعترب من �ملعينيـن بال�ضركــة بعد ............
وتطبق عليه �أحكام قانون �لتاأمينات �الجتماعية ��ضتناد� �إىل �لفقرة �الأخرية من
�ملادة �خلام�ضة من �ملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم � 2005/36مل�ضار �إليه .
و�إز�ء ذلك  ،تطلبون �لر�أي يف �ملو�ضوع .
ورد� على ذلك نفيد باأن �ملادة ( )1من �ملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم  99/46بتحويل
�لهيئــة �لعامـة للمو��ضالت �ل�ضلكيـة و�لال�ضلكيـة �إىل �ضركـة م�ضاهمـة عمانيـة
مقفلة (�ض.م.ع.م) تن�ض على �أن " حتول �لهيئة �لعامة للمو��ضالت �ل�ضلكية
و�لال�ضلكيـة �إىل �ضركــة م�ضاهمــة عمانيــة مقفلة ت�ضمــى " �ل�ضركة �لعمانية
لالت�ضاالت " �ض.م.ع.م " مملوكة بالكامل للحكومة وذلك �عتبار� من تاريخ
�لعمل بهذ� �ملر�ضوم " .
وتن�ض �ملادة ( )3منه على �أن " يوؤول �إىل �ل�ضركة جميع �أ�ضول وخ�ضوم
�لهيئة �لعامة للمو��ضالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية  ،وكذلك جميع �حلقوق �لعينية
و�ل�ضخ�ضية �ملقررة للهيئة وتتحمل بالتز�ماتها  ،كما يوؤول �إليها �ل�ضجالت
�ملحا�ضبية و�لدفاتر �خلا�ضة بالهيئة " .
كما تن�ض �ملادة ( )14من ذ�ت �ملر�ضوم على �أن " ينقل �إىل �ل�ضركة بذ�ت
�أو�ضاعهم �لوظيفية �لعاملون بالهيئة �لعامة للمو��ضالت �ل�ضلكية و�لال�ضلكية ،
وي�ضتمر �لعمل باللو�ئح �ملنظمة ل�ضوؤونهم �إىل حني �ضدور الئحة بنظام �لعاملني
من جمل�ض �إد�رة �ل�ضركة طبقا الأحكام قانون �لعمل " .
وتن�ض �ملادة �خلام�ضة من �ملر�ضوم �ل�ضلطاين رقم  2005/36يف �ضاأن بع�ض
�الأحكام �خلا�ضة بال�ضركة �لعمانية لالت�ضاالت (�ض.م.ع.م) على �أن " ت�ضري
�أحكام قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد �خلدمة ملوظفي �حلكومة �لعمانيني �مل�ضار
�إليه على �لعاملني �ملنقولني و�ملعينني بال�ضركة حتى 2003/6/30م .
- 167 -

وي�ضتمر �ضريان تلك الأحكام على العاملني امل�ضار اإليهم يف حالة تعيينهم بعد
هذا التاريخ يف اإحدى ال�ضركات التابعة التي تن�ضئها ال�ضركة العمانية لالت�ضالت .
وتطبق على العاملني املعينني بعد هذا التاريخ اأحكام قانون التاأمينات
الجتماعية امل�ضار اإليه " .
وامل�ضتفاد من الن�ضو�س املتقدمة اأن الهيئة العامة للموا�ضالت ال�ضلكية
والال�ضلكية قد مت حتويلها اإىل �ضركة م�ضاهمة عمانية مقفلة ت�ضمى ال�ضركة العمانية
لالت�ضالت اعتبارا من 1999/7/18م  ،وا�ضتهدف امل�ضرع كفالة احلقوق واملزايا
الوظيفية التي اكت�ضبها املوظفون املنقولون من الهيئة العامة للموا�ضالت ال�ضلكية
والال�ضلكية فق�ضى بنقلهم بذات اأو�ضاعهم الوظيفية �ضاملة ملزاياهم وحقوقهم
التي كانـوا يتقا�ضونها بالهيئة  ،كما ق�ضى ب�ضريان اأحكام قانون معا�ضـات
ومكافـاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني الذي كانوا خا�ضعني له قبل
النقل  ،وق�ضر ذلك على هوؤلء املنقولني واملعينني بال�ضركة العمانية لالت�ضالت
حتى 2003/6/30م ومن يتـم تعيينـه منهم بعد هذا التاريخ يف اإحدى ال�ضركات
التابعة التي تن�ضئها ال�ضركة  ،اأما من يعني يف ال�ضركة العمانية لالت�ضالت بعد
2003/6/30م فاإنه يخ�ضع لقانون التاأمينات الجتماعية �ضالف الذكر .
وعلى ذلك فاإن امل�ضرع قرر معاملة تقاعدية اأف�ضل للموظفني املنقولني
اإىل ال�ضركة العمانية لالت�ضالت وذلك جتنبا لالإ�ضرار بهم من جراء نقلهم اإىل
هذه ال�ضركة التي يخ�ضع العاملون فيها  -بح�ضب الأ�ضل  -لقانون التاأمينات
الجتماعية وذلك با�ضتمرار خ�ضوع املنقولني اإليها لذات النظام التقاعدي الذي
كان يظلهم قبل النقل  ،وح�ضر هوؤلء املوظفني يف املنقولني واملعينني بال�ضركة
- 168 -

حتى 2003/6/30م واملعينني منهم حتى هذا التاريخ يف ال�شركات التابعة  ،وفيما
عدا هوؤالء املوظفني املحددين على �شبيل احل�شر ال متتد تلك امليزة اإىل غريهم من
املوظفني املعينني يف ال�شركة بعد هذا التاريخ حتى ولو كانوا قد �شبق تعيينهم
بال�شركة قبل هذا التاريخ بح�شبان اأن تعيينهم اجلديد منبت ال�شلة وال يرتبط
بتعيينهم ال�شابق بال�شركة .
وبتطبيق ما تقدم على املعرو�شة حالته  ،وكان الثابت من االأوراق اأنه التحق
للعمل بال�شركة  ............يف  ............وانتهت خدمته لال�شتقالة بتاريخ
 ، ............ومت تعيينه يف  ............ب�شركة  ، ......اإال اأنه عني مرة
اأخرى بال�شركة  ............بتاريخ  ، ............ومن ثم فاإنه طبقا لن�ص
املادة اخلام�شة امل�شار اإليه فاإنه يخ�شع الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية امل�شار
اإليه باعتباره من املعينني تعيينا جديدا بال�شركة بعد 2003/6/30م .
لذلك انتهى الراأي اإىل معاملة الفا�شل  ......طبقا الأحكام قانون التاأمينات
االجتماعية على النحو ال�شالف بيانه .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/ 1551 /1/21 /م ) بتاريخ 2011/ 8 / 28م

- 169 -

()26
بتاريخ 2011/ 8 / 28م
� -1ضندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�ضلطاين العمانيني  -تكييفه -
�ضخ�س من اأ�ضخا�س القانون العام  -اأجاز امل�ضرع له  -ا�ضتثناء  -ممار�ضة
الأعمال التجارية والقيد يف ال�ضجل التجاري  -ممثل احلكومة يف جمل�س
اإدارته ل يعترب ممثال حل�ضة احلكومة يف �ضركة .
يعترب �ضندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�ضلطاين العمانيني من
الأ�ضخا�س العتبارية العامة ويتمتع بذمة مالية م�ضتقلة ويقوم على تقدمي
خدمة عامة ملن يحال اإىل التقاعد من املوظفني اخلا�ضعني لأحكام قانون
ديوان البالط ال�ضلطاين  -موظفو ال�ضندوق يخ�ضعون للقانون اخلا�س بنظام
موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية  -اأجاز امل�ضرع ا�ضتثناء لل�ضندوق ممار�ضة
الأعمال التجارية والقيد يف ال�ضجل التجاري اإذا اقت�ضى الأمر ذلك لتمكينه
من اإدارة وا�ضتثمار اأمواله يف جميع جمالت ال�ضتثمار  -موؤدى ذلك  -اأن
ممثل احلكومة يف جمل�س اإدارة ال�ضندوق ل يعترب ممثال حل�ضة احلكومة يف
�ضركة  -تطبيق .

 -2القواعد املنظمة ملكافاآت ممثلي ح�ضة احلكومة يف جمل�س اإدارة ال�ضركات
التي متلكها احلكومة بالكامل اأو ت�ضاهم فيها  -م�ضاهمة �ضركة مملوكة
بالكامل للحكومة بح�ضة يف �ضركة اأخرى  ،ممثلها يف جمل�س اإدارة
ال�ضركة التي ت�ضاهم فيها ل يعترب ممثال حل�ضة احلكومة  -عدم اإفادته من
القواعد امل�ضار اإليها .
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يبيـن من ا�ضتقـراء القواعـد التي قـررها جملـ�س الـوزراء املوقـر بجل�ضتـه
رقم  2003/19املنعقدة بتاريخ 2003/11/11م ب�ضاأن مكافاآت ممثلي ح�ضة
احلكومة يف جمال�س اإدارة ال�ضركات التي متلكها احلكومة بالكامل اأو ت�ضاهم
فيها اأن احلد الأق�ضى الذي ي�ضمح للع�ضو الحتفاظ به لنف�ضه من جمموع
ما ت�ضرفه له ال�ضركة الواحدة كمكافاأة له عن ع�ضويته وبدل ح�ضوره
الجتماعات وغري ذلك من البدلت ( )5000ريال عماين �ضنويا  -يكون احلد
الأق�ضى الذي ي�ضمح للموظف الحتفاظ به لنف�ضه من ثالث �ضركات هو
 15.000ريال عماين �ضنويا  -يلزم لالإفادة من القواعد امل�ضار اإليها اأن تكون
ال�ضركة مملوكة بالكامل للحكومة اأو ت�ضاهم فيها  ،واأن يكون املوظف ممثال
حل�ضة احلكومة بع�ضويته يف جمل�س اإدارة ال�ضركة  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم  ........بتاريخ .......
املوافق  .........ب�ضاأن طلب اإبداء الراأي القانوين يف مدى اأحقية ..........
يف املكافـاآت التي �ضرفت له عن ع�ضويته يف جمل�س اإدارة �ضندوق تقاعد
موظفي  .......وجمل�س اإدارة �ضركة  ........لالأعوام ........
وتخل�س وقائع املو�ضوع  -ح�ضبما يبني من الأوراق  -يف اأن  ......قد مت ندبه
لع�ضوية جمل�س اإدارة �ضندوق تقاعد موظفي  ، .....وع�ضوية جمل�س اإدارة
ال�ضركة  ، ......ومبراجعة ا�ضتمارات املكافاآت املقدمة منه عن الأعوام ........
تبني اأن  ......قام بتعبئتها على اعتبار اأن ع�ضويته يف جمل�س اإدارة �ضندوق
تقاعد موظفي  ........تندرج �ضمن املوؤ�ض�ضات وال�ضركات التي يجوز للع�ضو
ا�ضتالم مكافاآت عنها بحدود ( )5000ريال عماين  ،واأن ع�ضويته يف جمل�س اإدارة
�ضركة  .......كانت كممثل عن احلكومة  ،رغم اأن هذه ال�ضركة كانت مملوكة
ل�ضركتني اأجنبيتني و�ضركة النفط العمانية اململوكة للحكومة بالكامل .
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واأنه بعر�س املو�ضوع على الدائرة القانونية بوزارة  ، ......اأفادت بعدم
وجود ما ي�ضري �ضراحة اإىل اعتبار �ضندوق تقاعد موظفي � ....ضركة ول ميكن
اعتبار ع�ضوية  ....يف جمل�س اإدارة ال�ضندوق كممثل لوزارة  ....يف �ضركة
بالإ�ضافة اإىل اأن احلكومة مل تكن متتلك ح�ضة يف راأ�س مال �ضركة ، ..........
واأن املكافاآت املمنوحة له نظري ع�ضويته يف جمل�س اإدارة ال�ضركة ل تخ�ضع لأحكام
قرار جمل�س الوزراء املوقر بخ�ضو�س نظام واآلية تعيني ممثلي ح�ضة احلكومة يف
جمال�س اإدارة ال�ضركات ونظام مكافاآتهم ال�ضادر بجل�ضته رقم . 2003/19
ومتت خماطبة املعرو�ضة حالته بذلك مبوجب كتاب وزارة  ....رقم .....
بتاريخ  ، ......اإل اأن  .....اأكد على اأحقيته يف املبالغ التي �ضرفت له م�ضتندا
اإىل اأن �ضندوق تقاعد موظفي الديوان كيان م�ضتقل عن اجلهاز الإداري للدولة
واأنه من حيث النظر يف ت�ضنيفه القانوين � ،ضركة كفل لها القانون القيد يف
ال�ضجل التجاري  .كما اأن ع�ضويته يف �ضركة  ....كانت باعتباره ممثال للحكومة
وبح�ضبان اأن احلكومة متتلك �ضركة  ....باأكملها  ،ومن ثم فاإنها متتلك كامل
ح�ضتها يف �ضركة  ، .....واأن من ينتدب لتمثيل وزارة  ....يف ع�ضوية جمل�س
اإدارة تلك ال�ضركة يكون ممثال حل�ضة احلكومة فيها  .وطلب عر�س املو�ضوع على
وزارة ال�ضوؤون القانونية لإبداء راأيها القانوين فيه .
واإذ ت�ضتطلعون الراأي يف املو�ضوع :
وردا على ذلك نفيد باأن قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي
ديوان البالط ال�ضلطاين العمانيني ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  96/86ين�س
يف املادة ( )47منه على اأن " ين�ضاأ بالديوان �ضندوق للتقاعد تكون له �ضخ�ضية
اعتبارية وذمة مالية م�ضتقلة يتوىل اإدارة وا�ضتثمار اأمواله املن�ضو�س عليها يف
املادة ( )56والقيام ب�ضرف اأية مبالغ م�ضتحقة وفقا لأحكام هذا القانون ".
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وتن�س املادة ( )49منه على اأن " ي�ضكل جمل�س الإدارة من الوزير رئي�ضا
وع�ضوية �ضتة من ذوي الكفاءة والخت�ضا�س يكون اأحدهم نائبا للرئي�س  ،وي�ضدر
بتحديد اأ�ضمائهم وفرتة ع�ضويتهم قرار من الوزير ويكون الرئي�س التنفيذي
لل�ضندوق مقررا لأعمال املجل�س " .
كما تن�س املادة ( )53منه على اأن " يخ�ضع موظفو ال�ضندوق للقانون اخلا�س
بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية  ،ويجوز ملجل�س الإدارة ا�ضتثناء من
اأحكام هذا القانون تقرير اأية بدلت اأو منح اأو مكافاآت اأو اأية مزايا اأخرى ملوظفي
ال�ضندوق يف الأحوال التي تقت�ضي ذلك " .
وتن�س املادة ( )54من ذات القانون على اأن " ي�ضع جمل�س الإدارة القواعد
العامة واخلطط الالزمة ل�ضتثمار موارد ال�ضندوق ويتاأكد من ح�ضن ا�ضتخدامها
ويحدد �ضالحيات الأجهزة التنفيذية لل�ضندوق واإقرار اللوائح املنظمة لأن�ضطته
يف جميع جمالت ال�ضتثمار التي من �ضاأنها تنمية موارد ال�ضندوق وذلك مبا
يتفق مع القوانني املعمول بها يف ال�ضلطنة " .
و تن�س املادة ( )55منه على اأن " يجوز لل�ضندوق يف �ضبيل حتقيق اأغرا�ضه
يف جمالت ال�ضتثمار  ،ممار�ضة الأعمال التجارية  ،والقيد يف ال�ضجل التجاري
اإذا اقت�ضى الأمر ذلك " .
كما تن�س املادة ( )56من ذات القانون على اأنه " تتكون اأموال ال�ضندوق من
املوارد الآتية :
اأ  -ال�ضرتاكات وهي ن�ضبة ( )%6ت�ضتقطع من الراتب ال�ضهري للموظف .
ب  -م�ضاهمـة الدولـة وهي ن�ضبة ( )%15من الراتب الأ�ضا�ضي ال�ضهري للموظف
ت�ضاهم بها احلكومة .
جـ  -املبالغ التي تخ�ض�ضها احلكومة يف املوازنة العامة لهذا الغر�س .
د  -ح�ضيلة ا�ضتثمارات اأموال ال�ضندوق .
" .................................................
- 173 -

وحيث اإن امل�صتفاد من الن�صو�ص املتقدمة اأن �صندوق تقاعد موظفي ديوان
البالط ال�صلطاين العمانيني يعترب من االأ�صخا�ص االعتبارية العامة ويتمتع بذمة
مالية م�صتقلة ويقوم على تقدمي خدمة عامة ملن يحال اإىل التقاعد من املوظفني
اخلا�صعني الأحكام قانون ديوان البالط ال�صلطاين  .واأن جمل�ص اإدارته ي�صكل
من الوزير وع�صوية �صتة من ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص واأن موظفي ال�صندوق
يخ�صعون للقانون اخلا�ص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية مبا مفاده
اأن ال�صندوق امل�صار اإليه يعترب �صخ�صا من اأ�صخا�ص القانون العام اأو وحدة اإدارية
م�صتقلة ت�صاهم الدولة يف اأمواله �صواء مبا تخ�ص�صه له من مبالغ يف املوزانة
العامة  ،اأو ن�صبة م�صاهمتها يف معا�ص املوظف  ،واأنه واإن كان امل�صرع قد اأجاز
ا�صتثناء لل�صندوق ممار�صة االأعمال التجارية والقيد يف ال�صجل التجاري اإذا
اقت�صى االأمر ذلك مما ق�صد به متكني ال�صندوق من اإداراة وا�صتثمار اأمواله يف
جميع جماالت اال�صتثمار  ،ومبا ميكنه من تنمية موارده وال يخرجه عن طبيعة
كونه وحدة اإدارية تعترب من اأ�صخا�ص القانون العام وال يدخله �صمن اأ�صخا�ص
القانون اخلا�ص .
وحيث اإنه بناء على ما تقدم  ،فاإن ع�صوية  ....امل�صت�صار املذكور يف جمل�ص
اإدارة �صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�صلطاين خالل االأعوام  .....مل تكن
على اعتباره ممثال لوزارة  .....يف �صركة .....
وحيث اإنه من ناحية اأخرى فاإنه يبني من ا�صتقراء ن�ص البند ( )5،1،2والبند
رقم ( )7،1،2من النظام االأ�صا�صي ل�صركة  .......اأن ال�صركة مكونة من �صركاء
ثالثة هم :
� - 1صركة  ............وهي �صركة م�صاهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة
ون�صبة ح�صتها يف �صركة  )% 60( ............ولها احلق يف تر�صيح
ثالثة اأع�صاء ملجل�ص االإدارة .
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� - 2صركة  .........وهي �صركة حمدودة ون�صبة ح�صتها يف �صركة ........
( )%20ولها احلق يف تر�صيح ع�صو واحد فقط .
� - 3صركة  .............وهي �صركة منظمة وقائمة مبوجب قوانني دولة
كوريا  ،ون�صبة ح�صتها يف �صركة  )%20( ............ولها احلق يف
تر�صيح ع�صو واحد فقط .
وحيث اإنه ملا كان اأع�صاء جمل�ص اإداراة �صركة  ............ميثل كل منهم
ال�صركة التي قامت برت�صيحه  ،وكانت �صركة  ............تتمتع ب�صخ�صية
اعتبارية م�صتقلة  ،ومن ثم فاإن من تر�صحهم لع�صوية جمل�ص اإدارة ............
يغدون ممثلني لها ك�صخ�ص اعتباري م�صتقل ولي�صوا ممثلني عن احلكومة وبالتايل
فاإن  ......املذكور يكون طوال مدة ع�صويته ملجل�ص اإداراة �صركة ............
ممثال ل�صركة  ............ولي�ص ممثال للحكومة يف تلك ال�صركة .
وحيث اإنه يبني من ا�صتقراء القواعد التي قررها جمل�ص  ...........بجل�صته
رقم  .........املنعقدة بتاريخ  ...........ب�صاأن مكافاآت ممثلي ح�صة احلكومة
يف جمال�ص اإدارة ال�صركات التي متلكها احلكومة بالكامل اأو ت�صاهم فيها اأن احلد
االأق�صى الذي ي�صمح للع�صو االحتفاظ به لنف�صه من جمموع ما ت�صرفه له ال�صركة
الواحدة كمكافاأة له عن ع�صويته وبدل ح�صوره االجتماعات وغري ذلك من
البدالت ( )5000ريال عماين �صنويا  ،ويكون احلد االأق�صى الذي ي�صمح للموظف
االحتفاظ به لنف�صه من ثالث �صركات هو ( )15.000ريال عماين �صنويا  ،وبالتايل
فاإنه يلزم لالإفادة من القواعد امل�صار اإليها اأن تكون ال�صركة مملوكة بالكامل
للحكومة اأو ت�صاهم فيها  ،واأن يكون املوظف ممثال حل�صة احلكومة بع�صويته يف
جمل�ص اإدارة ال�صركة .
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وحيث اإنه تطبيقا ملا تقدم فاإنه ملا كان الثابت اأن  ........مل يكن خالل
فرتة ع�صويته مبجل�ص اإدارة �صندوق تقاعد موظفي  .......وفرتة ع�صويته
مبجل�ص اإدارة �صركة  ........يف االأعوام  ........ممثال حل�صة احلكومة يف
اإحدى ال�صركات اململوكة لها  ،وال يفيد بالتايل من القواعد املنظمة ملنح وحتديد
مكافاآت موظفي احلكومة نظري ع�صويتهم مبجال�ص اإدارة ال�صركات كممثلني
حل�صـة احلكومـة بها ال�صادر بهـا قـرار من جملـ�ص الـوزراء املوقـر يف جل�صتـه
رقم  ............املنعقدة بتاريخ . ............
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اإفادة  ........من القواعد املنظمة ملنح وحتديد
مكافاآت موظفي احلكومة نظري ع�صويتهم مبجال�ص اإدارة ال�صركات التي قررها
جمل�ص الوزراء املوقر بقراره امل�صار اإليه وذلك عن فرتة ع�صويته مبجل�ص اإدارة
�صندوق تقاعد موظفي  ، .....وع�صويته مبجل�ص اإدارة �صركة  ....اآنفة الذكر .

فتوى رقم  ( :و �ص ق /م و2011/1570/ 1 / 20 /م ) بتاريخ 2011/ 8 / 28م
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()27
بتاريخ 2011/10 / 9م
هيئات  -الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك  -جواز التعيني يف بع�ض الوظائف
بالهيئة دون اإعالن � -سروطه .
الأ�سل يف التعيني يف الوظائف ال�ساغرة املعتمدة هو اأن يكون عن طريق
الإعالن يف اإحدى ال�سحف اليومية على الأقل واأن يت�سمن الإعالن البيانات
املتعلقة بالوظيفة املقررة  -اأجاز امل�سرع ا�ستثناء اأن يكون التعيني دون اإعالن
متى كان �سغل الوظيفة يتطلب خربة علمية اأو عملية نادرة اأو كان مطلوبا
�سغلها ب�سفة عاجلة اأو بطريق التعاقد  -تطبيق .
بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم  .........املوؤرخ  .....املوافق  .....ب�ساأن طلب
اإبداء الراأي القانوين يف مدى جواز التعيني يف بع�ض الوظائف بالهيئة دون
اإعالن .
وتتلخ�ض وقائع املو�سوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف اأن الهيئة ......
ترغب يف التعيني يف بع�ض الوظائف  -التي تتطلب �سغلها ب�سفة عاجلة نظرا
حلداثة ن�ساأة الهيئة  -دون اإعالن  ،واأرفقت ك�سفا بالوظائف املزمع التعيني عليها
ب�سفة عاجلة .
واإذ تطلبون الراأي يف املو�سوع :
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )18من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة ......
ال�سادرة بالقرار رقم  2011/404تن�ض على اأنه " يعلن عن الوظائف ال�ساغرة
املعتمدة يف موازنة الهيئة واملطلوب �سغلها يف اإحدى ال�سحف اليومية على
الأقل .
ويجب اأن يت�سمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة و�سروط �سغلها
وامل�ستندات الواجب اإرفاقها بطلب التعيني وميعاد ومكان المتحان واملقابلة
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ال�سخ�سية  ،كما يجب اأن يبني يف الإعالن مكان ومدة تلقي طلبات التعيني على
األ تقل عن خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سره .
ويجــوز اأن يكــون الإعــالن داخليـا اإذا كان املطلـوب �سغـل الوظيفــة من
داخل الهيئة .
كما يجوز التعيني يف الوظائف ال�ساغرة دون اإعالن متى كان �سغلها يتطلب
خبـرة علميـة اأو عمليـة نـادرة اأو كـان مطلوبـا �سغلهـا ب�سفـة عاجلـة اأو بطريـق
التعاقد " .
وامل�ستفاد من الن�ض املتقدم اأن الأ�سل يف التعيني يف الوظائف ال�ساغرة
املعتمدة يف موازنة الهيئة  .....هو اأن يكون عن طريق الإعالن يف اإحدى
ال�سحف اليومية على الأقل وعلى اأن يت�سمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة
امل�سار اإليها بن�ض املادة ( )18من الالئحة  ،وا�ستثناء اأجاز امل�سرع اأن يكون التعيني
دون اإعالن متى كان �سغل الوظيفة يتطلب خربة علمية اأو عملية نادرة اأو كان
مطلوبا �سغلها ب�سفة عاجلة اأو بطريق التعاقد .
وملا كنتم تطلبون الراأي يف مدى جواز التعيني يف الوظائف امل�سار اإليها
بكتاب طلب الراأي دون الإعالن عنها وذلك يف �سوء ما ذكرمتوه ب�ساأن حاجة
الهيئة اإىل �سغل هذه الوظائف ب�سفة عاجلة نظرا لظروف ن�ساأة الهيئة  ،فاإنه
وفقا لن�ض املادة ( )18يجوز التعيني فيها دون اإعالن  ،على اأن يراعى تقدير �سفة
ال�ستعجال بكل وظيفة على حده  ،وهو اأمر منوط تقديره للهيئة .
لذلك انتهى الراأي اإىل جواز التعيني يف الوظائف امل�سار اإليها بكتاب طلب
الراأي بالهيئة دون اإعالن متى كان مطلوبا �سغلها ب�سفة عاجلة وذلك على النحو
ال�سالف بيانه  ،على اأن يراعى م�ستقبال اأن يكون طلب ابداء الراأي القانوين
موجها اإىل الوزير .

فتوى رقم ( :و �ض ق /م و2011/ 1745/ 1 / 59 /م) بتاريخ 2011/10/ 9م
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()28
بتاريخ 2011/11/ 20م
 - 1قانون  -نطاق �ضريانه .
امل�ضتقر عليه اأن القانون اجلديد مبا له من اأثر مبا�ضر تبداأ وليته من يوم
نفاذه لي�س فقط على ما �ضوف ين�ضاأ من اأو�ضاع قانونية يف ظله ولكن كذلك
على الأو�ضاع القانونية التي بداأ تكوينها يف ظل الو�ضع القدمي ومل يتم هذا
التكوين اإل يف ظل القانون اجلديد  ،وكذلك على الآثار امل�ضتقبلية التي ترتتب
ابتداء من تاريخ نفاذ القانون اجلديد بالن�ضبة لو�ضع قانوين تكون قبل هذا
التاريخ  -تطبيق .

 - 2جلان  -اللجان الداخلية للمناق�ضات  -نطاق اخت�ضا�ضها .
قرر امل�ضرع مبوجب املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2011/120بتعديل بع�س اأحكام
قانون املناق�ضات تعديل اخت�ضا�س اللجان الداخلية يف اجلهات املعنية
بالن�ضبـة للمناق�ضـات ومنحهـا اخت�ضا�ضا كـان مقــررا ملجلــ�س املناق�ضـات
 موؤدى ذلك  -العمل بالأثر الفوري املبا�ضر  -بح�ضبان اأن قواعد الخت�ضا�ستعد من الأمور املتعلقة بالنظام العام  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل كتاب معاليكم رقم  .......املوؤرخ  ....املوافق .....ب�ضاأن
طلب اإبداء الراأي القانوين يف مدى �ضالحية جمل�س املناق�ضات يف تكملة
اإجراءات الطرح والإ�ضناد للمناق�ضات التي اأر�ضلت اإىل املجل�س قبل العمل باأحكام
املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2011/120بتعديل بع�س اأحكام قانون املناق�ضات .
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وتخل�ص وق�ئع �ملو�شوع ح�شبم� يبني من كت�ب �....مل�ش�ر �إليه ب�أنه ورد �إىل
 ................يف ت�ريخ �ش�بق على ت�ريخ �لعمل ب�أحك�م �ملر�شوم �ل�شلط�ين
رقم  2011/120من �جله�ت �ملعنية عدد من من�ق�ش�ت �مل�ش�ريع �ملختلفة �أ�شبح
�لإ�شن�د فيه� من �شالحي�ت تلك �جله�ت بعد �شري�ن �ملر�شوم �ل�شلط�ين �مل�ش�ر
�إليه .
وتذكرون � ...أن �ملن�ق�ش�ت �ملنوه به� تنق�شم �إىل فئ�ت �أربع �إحد�ه�
م�شتند�ت ووث�ئق من�ق�ش�ت ل تز�ل قيد �لدر��شة ومل يتم طرحه� بعد  ،وث�نيه�
من�ق�ش�ت مت طرحه� عن طريق �ملجل�ص ومل يتم فتح مظ�ريفه� حتى ت�ريخ
�شري�ن �أحك�م �ملر�شوم �ل�شلط�ين �مل�ش�ر �إليه  ،وث�لثه� من�ق�ش�ت مت طرحه� عن
طريق �ملجل�ص وفتحت مظ�ريفه� �إل �أنه مل يتم �لبت فيه� حتى ت�ريخ �شري�ن
�أحك�م �ملر�شوم �ل�شلط�ين �مل�ش�ر �إليه  ،ور�بعه� من�ق�ش�ت �أر�شلت �جله�ت �ملعنية
تو�شي�ته� �لنه�ئية ب�ش�أنه� للمجل�ص وهي �لآن يف مرحلة �لعر�ص على �ملجل�ص
ليتخذ ب�ش�أنه� �لقر�ر�ت �ملن��شبة .
ويف �شوء م� تقدم تطلبون � ....لر�أي عن مدى �خت�ش��ص جمل�ص �ملن�ق�ش�ت
يف تكملة �إجر�ء�ت �لطرح و�لإ�شن�د للمن�ق�ش�ت �لأربع �ملذكورة يف �شوء �ملر�شوم
�ل�شلط�ين رقم  2011/120بتعديل بع�ص �أحك�م ق�نون �ملن�ق�ش�ت .
ورد� على ذلك نفيد ب�أن �مل�دة ( )74من �لنظ�م �لأ�ش��شي للدولة �ل�ش�در
ب�ملر�شوم �ل�شلط�ين رقم  96/101تن�ص على �أنه " تن�شر �لقو�نني يف �جلريدة
�لر�شمية خالل �أ�شبوعني من يوم �إ�شد�ره�  ،ويعمل به� من ت�ريخ ن�شره� م� مل
ين�ص فيه� على ت�ريخ �آخر " .
وتن�ص �مل�دة ( )5من ق�نون �جلريدة �لر�شمية �ل�ش�در ب�ملر�شوم �ل�شلط�ين
رقــم  2011/84علـى �أن " يعمــل ب�لقو�نيـن و�ملر��شيـم �ل�شلط�نيـة ذ�ت �لطبيعــة
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الت�ضريعية واللوائح من تاريخ ن�ضرها يف اجلريدة الر�ضمية اأو مالحقها ما مل
ين�س فيها على تاريخ اآخر  ،ويعد الن�ضر قرينة على علم الكافة بها ول يقبل دليل
على خالف ذلك " .
وتن�س املادة الثالثة من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2011/120بتعديل بع�س
اأحكام قانون املناق�ضات  -املن�ضور باجلريدة الر�ضمية بتاريخ  29من اأكتوبر 2011م
على اأن " ين�ضر هذا املر�ضوم يف اجلريدة الر�ضمية ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�ضره " .
وتن�س الفقرة الأوىل من املادة (  )15من قانون املناق�ضات معدلة باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  2011/120على اأنه " ا�ضتثناء من ن�س املادة ( )8من هذا القانون
تتوىل جلنة داخليـة يف اجلهـة املعنيـة برئا�ضـة رئي�س تلك اجلهـة اأو من يفو�ضـه
�ضالحيــة املجلـ�س بالن�ضبـة اإىل املناق�ضات التي ل تتجــاوز قيمتهــا مليــون
ريال عماين " .
وحيث اإن امل�ضتقر عليه اأن القانون اجلديد مبا له من اأثر مبا�ضر تبداأ وليته من
يوم نفاذه لي�س فقط على ما �ضوف ين�ضاأ من اأو�ضاع قانونية يف ظله ولكن كذلك
على الأو�ضاع القانونية التي بداأ تكوينها يف ظل الو�ضع القدمي ومل يتم هذا التكوين
اإل يف ظل القانون اجلديد  ،وكذلك على الآثار امل�ضتقبلية التي ترتتب ابتداء من
تاريخ نفاذ القانون اجلديد بالن�ضبة لو�ضع قانوين تكون قبل هذا التاريخ .
وحيث اإن امل�ضرع قرر حلكمة اأدركها وم�ضلحة اعتربها منح اللجان الداخلية
يف اجلهات املعنية �ضالحية جمل�س املناق�ضات بالن�ضبة للمناق�ضات التي ل تتجاوز
قيمتها مليون ريال عماين .
وحيث اإن موؤدى ذلك اأن امل�ضرع قرر مبوجب ن�س �ضريحة عبارته وا�ضحة
دللته حمكم معياره تعديل اخت�ضا�س اللجان الداخلية يف اجلهات املعنية بالن�سبة
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للمناق�صات ومنحها اخت�صا�صا كان مقررا ملجل�س املناق�صات  ،وملا كانت قواعد
االخت�صا�س من االأمور املتعلقة بالنظام العام فاإنه ال منا�س من الت�صليم بتلك
القواعد االآمرة والعمل باأثرها الفوري املبا�صر واإنزال حكم هذا االأثر الفوري مبا
ا�صتوجبه امل�صرع من تعديل لنطاق �صالحية كل من اللجان الداخلية باجلهات
املعنية وجمل�س املناق�صات بالن�صبة للمناق�صات بحيث يعمل كل منهما يف
حدود النطاق وال�صالحيات املر�صومة له .
وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�صة وملا كانت املناق�صات
الواردة اإىل  ...................من اجلهات املعنية املنوه بها يف احلاالت
االأربـع امل�صار اإليها بكتاب طلب الراأي مل ي�صدر من املجل�س قرار باإ�صنادها حتى
 2011/10/30م  -تاريخ العمل باملر�صوم ال�صلطاين رقم  2011/120امل�صار اإليه فاإنهال ريب اأن االخت�صا�س بتكملة اإجراءات الطرح واالإ�صناد لتلك املناق�صات اأ�صحى
من �صالحية اللجان الداخلية باجلهات املعنية يف �صوء ما انتهت به من اإجراءات
يف املجل�س من طرح وفتح للمظاريف دون حاجة اإىل اإعادة االإجراءات ابتداء
من اللجان الداخلية بتلك اجلهات .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم �صالحية جمل�س املناق�صات بتكملة اإجراءات
الطرح واالإ�صناد للمناق�صات التي اأر�صلت اإليه قبل العمل باأحكام املر�صوم ال�صلطاين
رقم  2011/120بتعديل بع�س اأحكام قانون املناق�صات على النحو املبني باالأ�صباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/ 1943/ 1 / 32/م ) بتاريخ 2011/11/ 20م
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()29
بتاريخ 2011 /11/ 22م
قانون  -قانون الأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  99/66ولئحته
التنفيذية � -ضجل مدين  -حظر قيد اأي واقعة بال�ضجل املدين اإل بناء على
امل�ضتندات املوؤيدة لذلك  -ت�ضحيح اأو تعديل بيانات ال�ضجل � -ضروطه .
اأن�ضـاأ امل�ضرع مبوجب قانون الأحوال املدنية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  99 /66نظاما لل�ضجل املدين تقيد فيه واقعات الأحوال املدنية للعمانيني
والأجانب املقيمني يف ال�ضلطنة وحدد البيانات التي يتم مبوجبها قيد
الأ�ضخا�س يف ال�ضجل املدين  -يجب على كل �ضخ�س مت قيده يف ال�ضجل
املدين اإبالغ اأمني ال�ضجل عن اأي تغيري يف البيانات املتعلقة به  -حظر
امل�ضرع على اأمني ال�ضجل اأن يقيد بال�ضجل اأي واقعة اإل بناء على امل�ضتندات
املوؤيدة لطلب القيد  ،وقرر عدم جواز اإجراء اأي ت�ضحيح اأو تغيري يف قيود
واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�ضجل اإل بناء على قرار ي�ضدر من اللجنة
املن�ضو�س عليها يف املادة ( ) 40منه اأو بناء على اأحكام اأو م�ضتندات �ضادرة
من جهة الخت�ضا�س وفقا للمادة ( ) 41منه  -بينت املادة ( )17من الالئحـة
التنفيذيـة لقانـون الأحـوال املدنيـة اإجـراءات الت�ضحيح اأو التغيري  -موؤدى
ذلك  -اأنه ولئن كان امل�ضرع قد اأحاط البيانات املدونة بال�ضجل املدين ببع�س
الأحكام وال�ضوابط فقد قرر جواز ت�ضحيح اأو تغيري تلك البيانات وفق
اإجراءات ر�ضمها مبا ي�ضتلزم عدم اإمكانية الت�ضحيح اأو التغيري اإل باتباع تلك
الإجراءات املقررة  -تطبيق .
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ب�لإ�ش�رة اإىل كت�ب  ....رقم  ... :بت�ريخ  ...املوافق  ......ب�ش�أن طلب
الإف�دة ب�لراأي الق�نوين حول مدى جواز تعديل بي�ن�ت �شه�دات امليالد واإمك�نية
ت�شحيح البي�ن�ت املدونة يف ال�شجل املدين وفق� للطلب�ت املقدمة يف هذا ال�ش�أن .
وتخل�ص وق�ئع املو�شوع  -ح�شبم� يبني من الأوراق  -اأن عددا من املواطنني
تقدموا بطلب�ت اإىل جلنة ت�شحيح قيود واقع�ت الأحوال املدنية وذلك بهدف تعديل
بع�ص البي�ن�ت املدونة يف �شه�دة امليالد ك�جلن�شية والقبيلة وا�شم اجلد م�شتندين
اإىل بع�ص الوث�ئق وامل�شتندات الر�شمية كجواز ال�شفر والبط�قة ال�شخ�شية
وا�شتم�رة قيد �ش�درة من الأحوال املدنية  ،فقد تقدم كل من  ، .....اإىل الإدارة
الع�مة لالأحوال املدنية ب�شرطة عم�ن ال�شلط�نية بطلب تعديل جن�شيتهم  -الواردة
يف �شه�دات ميالد اأبن�ئهم  -من اجلن�شية  ......اإىل اجلن�شية العم�نية م�شتندين
يف ذلك اإىل جوازات �شفرهم العم�نية املحفوظة لدى اإدارة اجلن�شية ......
حيث اإنهم ح�شلوا على جوازات �شفر  .......ومت التحفظ على جوازات �شفرهم
العم�نية من قبل اإدارة اجلن�شية  ، ......واأثن�ء فرتة حملهم اجلوازات ......
ق�موا ب��شتخراج �شه�دات ميالد لأبن�ئهم ذكر فيه� متتعهم ب�جلن�شية ، ......
وبعد م�شي عدة �شنوات �شحبت منهم جوازات ال�شفر . ......
وتذكرون مع�ليكم اأي�ش� اأن املواطن  .....بعد اأن ح�شل على موافقة جلنة
ت�شحيح م�شمي�ت الألق�ب والقب�ئل والأ�شم�ء بوزارة الداخلية بتعديل قبيلته من
( )....اإىل ( ، )....تقدم بطلب تعديل �شه�دات ميالد اأبن�ئه وت�شمينه� قبيلته
اجلديدة ( )....م�شتندا يف ذلك اإىل جواز �شفره وبط�قته ال�شخ�شية  ،كم� اأن
املواطن  ....ق�م ب��شتخراج بط�قة �شخ�شية دون فيه� ا�شم جده بـ ( )....بعد
اأن ح�شل والده على موافقة وزارة الداخلية بتعديل ا�شم اأبيه من ( )...اإىل (، )....
لذلك تقدم بطلب تعديل ا�شم اجلد املدون يف �شه�دة ميالده اإىل ( )...م�شتندا
يف ذلك اإىل بط�قته ال�شخ�شية  ،وكذلك املواطن  ....تقدم بطلب تعديل ال�شم الث�لث
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لو�لدته �ملدون يف �صهادة ميالده � -ل�صادرة يف عام  ...م  -من (� )....إىل ()....
م�صتند� يف ذلك �إىل جو�ز �صفر و�لدته �ل�صادر يف عام  ....م .
ويف �صوء ما تقدم فاإن معاليكم تطلبون �لإفادة بالر�أي �لقانوين .
ورد� على ذلك نفيد باأن �ملادة ( )1من قانون �لأحو�ل �ملدنية �ل�صادر باملر�صوم
�ل�صلطاين رقم  99/66تن�ص على �أن " يق�صد يف تطبيق �أحكام هذ� �لقانون
بالكلمات و�مل�صطلحات �لتالية �ملعنى �ملبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق
�لن�ص معنى �آخر ....... :
�ل�صجل �ملدين � :ل�صجل �لذي تدون فيه و�قعات �لأحو�ل �ملدنية .
......
�لو�قعة  :كل حادثة �أحو�ل مدنية  ،من ميالد وزو�ج وطالق وجن�صية و�إقامة ،
ووفاة وما تتفرع عنها .
�لقيد  :ت�صجيل �لو�قعة يف �ل�صجالت �خلا�صة بها " .
كما تن�ص �ملادة ( )2منه على �أن " تن�صاأ �إد�رة عامة ب�صرطة عمان �ل�صلطانية
ت�صمى ( �لإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية ) وتخت�ص مبا ياأتي :
 - 1قيد و�قعات �لأحو�ل �ملدنية للمو�طنني يف �ل�صجل �ملدين و�إ�صد�ر �لبطاقة
�ل�صخ�صية و�ل�صهاد�ت �ملتعلقة بالو�قعة .
.................................................................
. " ...........
وتن�ص �ملادة ( )4منه على �أن " ين�صاأ نظام لل�صجل �ملدين تقيد فيه و�قعات
�لأحـو�ل �ملدنية للعمانيني د�خل �ل�صلطنة وخارجها  ،وكذلك �لأجانب �ملقيمني
بها وفقا لأحكام هذ� �لقانون .
ويكون قيد �لأ�صخا�ص يف �ل�صجل �ملدين باأ�صمائهم  ،وجن�صياتهم  ،وعناوينهم ،
ويعطى لكل �صخ�ص مقيد يف �ل�صجل رقم ثابت ي�صمى ( �لرقم �ملدين ) .
- 185 -

وتبني الالئحة م�ضتمالت ال�ضم  ،والعنوان  ،ومكونات الرقم املدين " .
وتن�س املادة ( )7منه على اأن " يتعني على كل �ضخ�س مقيد يف ال�ضجل
املدين اإبالغ اأمني ال�ضجل عن اأي تغيري يف البيانات املتعلقة به وذلك خالل ثالثني
يوما من تاريخ حدوث التغيري على النموذج املعد لذلك . " ...................
وتن�س املادة ( )12منه على اأن " ل يجوز لأمني ال�ضجل اأن يقيد يف ال�ضجل
املدين اأية واقعة اإل بناء على امل�ضتندات املوؤيدة لطلب القيد .
ويحظر على اأمني ال�ضجل اإجراء اأي حمو اأو ك�ضط اأو حت�ضري اأو ح�ضو اأو
اإ�ضافة يف ال�ضجالت وامل�ضتندات اأو قبول اأي �ضهادة اأو ا�ضتمارة اأو م�ضتند به
تغيري اإل بعد الت�ضديق عليه من قبل اجلهة ال�ضادر منها اأو اأ�ضحاب ال�ضاأن ح�ضب
الأحوال " .
وتن�س املادة ( )21منه على اأن " ت�ضدر �ضهادة امليالد بتوقيع اأمني ال�ضجل
على النموذج املعد لذلك  ،وت�ضلم اإىل طالبها بعد التحقق من �ضخ�ضيته " .
وتن�س املادة ( )40منه على اأن " ل يجوز اإجراء اأي ت�ضحيح اأو تغيري يف
قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�ضجل املدين اإل بناء على قرار ي�ضدر من
جلنة ت�ضكل بقرار من املفت�س العام وحتدد الالئحة الإجراءات اخلا�ضة بتقدمي هذه
الطلبات والف�ضل فيها " .
كما تن�س املادة ( )41من ذات القانون على اأن " ا�ضتثناء من حكم املادة ()40
من هذا القانون  ،يكون اإجراء التغيري اأو الت�ضحيح يف اجلن�ضية اأو الديانة اأو املهنة
اأو يف قيود الأحوال املدنية املتعلقة بالزواج اأو بطالنه اأو الطالق اأو التطليق اأو
التفريق بني الزوجني اأو اخللع اأو اإثبات الن�ضب بناء على اأحكام اأو م�ضتندات
�ضادرة من جهة الخت�ضا�س دون حاجة اإىل ا�ضت�ضدار قرار بذلك من اللجنة
امل�ضار اإليها .
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وتنظم الالئحة كيفية ت�ضحيح الأخطاء املادية " .
كمـا تن�س املادة ( )17من الالئحة التنفيذية لقانون الأحوال املدنية على اأن
" يكون ت�ضحيح اأو تغيري قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�ضجل املدين
وفقا لالإجراءات الآتية :
 - 1يتقدم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ميثله اأو املكلف قانونا بطلب ت�ضحيح اأو تغيري
القيد اإىل اأمني ال�ضجل املخت�س .
 - 2يقوم اأمني ال�ضجل بدرا�ضة الطلب واإحالته اإىل اللجنة املن�ضو�س عليها يف
املادة ( )40من القانون خالل �ضبعة اأيام من تاريخ تقدميه م�ضفوعا بتو�ضيته .
 - 3ت�ضدر اللجنة قرارها يف الطلب خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اإحالته
اإليها  ،وتقوم باإخطار اأمني ال�ضجل بهذا القرار كتابيا فور �ضدوره .
 - 4يقوم اأمني ال�ضجل باإخطار مقدم الطلب كتابيا بقرار اللجنة خالل خم�ضة
ع�ضر يوما من تاريخ �ضدوره .
 - 5ل�ضاحب ال�ضاأن التظلم كتابيا من قرار اللجنة اإىل املفت�س العام خالل خم�ضة
ع�ضـر يومـا من تاريـخ اإبالغـه بالقرار  .ويكون قرار املفت�س العام ال�ضادر
يف التظلم نهائيا " .
وحيث اإن امل�ضتفاد من جملة الن�ضو�س ال�ضابقة اأن امل�ضرع قد اأن�ضاأ مبوجب
قانون الأحوال املدنية نظاما لل�ضجل املدين تقيد فيه واقعات الأحوال املدنية
للعمانيني والأجانب املقيمني يف ال�ضلطنة وفقا لأحكامه حمددا البيانات التي يتم
مبوجبها قيد الأ�ضخا�س يف ال�ضجل املدين  ،واأوجب على كل �ضخ�س مت قيده يف
ال�ضجل املدين اإبالغ اأمني ال�ضجل عن اأي تغيري يف البيانات املتعلقة به  ،وحظر
على اأمني ال�ضجل اأن يقيد بال�ضجل اأية واقعة اإل بناء على امل�ضتندات املوؤيدة لطلب
القيد  ،كما قرر مبوجب ذات القانون عدم جواز اإجراء اأي ت�ضحيح اأو تغيري
يف قيود واقعات الأحوال املدنية املقيدة يف ال�ضجل اإل بناء على قرار ي�ضدر من
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اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )40منه اأو بناء على اأحكام اأو م�صتندات �صادرة
من جهة االخت�صا�ص وفقا للمادة ( )41منه وقد بينت املادة ( )17من الالئحة
التنفيذية لقانون االأحوال املدنية اإجراءات الت�صحيح اأو التغيري .
وحيث اإن موؤدى ما �صلف بيانه اأنه ولئن كان امل�صرع قد اأحاط البيانات
املدونة بال�صجل املدين ببع�ص االأحكام وال�صوابط فاإنه قرر جواز ت�صحيح اأو تغيري
تلك البيانات وفق اإجراءات ر�صمها مبا ي�صتلزم عدم اإمكانية الت�صحيح اأو التغيري
اإال باتباع تلك االإجراءات املقررة .
وحيث اإن �صهادة امليالد تعد وفقا للن�صو�ص �صالفة البيان �صهادة تتعلق
بواقعة امليالد وت�صدر من اأمني ال�صجل على النموذج املعد لذلك مما ي�صتلزم
قيدها بال�صجل املدين وقيد اأي تغيري يف البيانات املتعلقة بها .
وحيث اإن البني من الوقائع املعرو�صة اأن طلب كل من املواطن .....
واملواطن  .....واملواطن  ....وزوجته  ....بتغيري جن�صيتهم املدونة يف �صهادات
ميالد اأبنائهم من اجلن�صية  ......اإىل اجلن�صية العمانية  -م�صتندين يف ذلك
على جوازات �صفرهم العمانية  -ال يعدو اأن يكون ت�صحيحا اأو تغيريا يف واقعات
االأحوال املدنية املقيدة يف ال�صجل املدين  ،وملا كان ذلك وفق التكييف القانوين
ال�صليم ين�صوي �صمن اال�صتثناء املن�صو�ص عليه يف املادة ( )41من قانون االأحوال
املدنية  ،فاإنه لي�ص ثمة مانع من اإجراء الت�صحيح ودون حاجة اإىل ا�صت�صدار قرار
بذلك من اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )40من قانون االأحوال املدنية �صريطة
التحقق من اأن املذكورين مل يفقدوا اجلن�صية العمانية وفقا الأحكام قانون تنظيم
اجلن�صية العمانية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم  83/3بعد ح�صولهم على جوازات
�صفر  .....التي تعد  -بح�صب االأ�صل  -وثيقة الإثبات اكت�صابهم اجلن�صية . .....
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�أما بالن�ضبة لطلب �ملو�طن  ......بتعديل �ضهاد�ت ميالد �أبنائه وت�ضمينها
قبيلته �جلديدة ( - ).....بعد �أن ح�ضل على مو�فقة جلنة ت�ضحيح م�ضميات
�لألقاب و�لقبائل و�لأ�ضماء بوز�رة �لد�خلية ـ م�ضتند� يف طلبه على جو�ز �ضفره
وبطاقتـه �ل�ضخ�ضيــة  ،فاإنه ل يوجــد ما مينع �للجنــة �ملن�ضـو�ص عليهـا يف
�ملادة ( )40من قانون �لأحو�ل �ملدنية من ت�ضحيح هذه �لو�قعة �ضريطة �تباع
�لإجر�ء�ت و�لتقيد بال�ضو�بط �ملن�ضو�ص عليها يف قانون �لأحو�ل �ملدنية ولئحته
�لتنفيذية  ،وذ�ت �حلكم ينطبق على طلب كل من �ملو�طن  .....بتعديل ��ضم جده
�ملدون يف �ضهادة ميالده �إىل ( )....م�ضتند� يف ذلك �إىل بطاقته �ل�ضخ�ضية ،
وطلب �ملو�طن  .......بتعديل �ل�ضم �لثالث لو�لدته �ملدون يف �ضهادة ميالده
م�ضتند� يف ذلك �إىل جو�ز �ضفر و�لدته .
لذلك �نتهى �لر�أي �إىل جو�ز تعديل بيانات �ضهاد�ت �مليالد و�إمكانية ت�ضحيح
�لبيانات �ملدونة يف �ل�ضجل �ملدين للمعرو�ضة حالتهم على �لنحو �ملبني بالأ�ضباب .

فتوى رقم ( :و �ص ق /م و2011/1962/ 1 / 23 /م ) بتاريخ 2011 /11/ 22م
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()30
بتاريخ 2011 /11/ 22م
عقد  -العقد �ضريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ضتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبداأ ح�ضن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية .
امل�ضتقر عليه فقها وق�ضاء ب�ضاأن اللتزامات التعاقدية اأن العقد �ضريعة
املتعاقدين فال يجوز نق�ضه اأو تعديله اإل مبوافقة الطرفني اأو لالأ�ضباب التي
يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ضتمل عليه
وبطريقة تتفق ومبداأ ح�ضن النية يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية  -خلو العقد
من ن�س يق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �ضدور اأي ت�ضريعات
توؤثر على �ضلم الرواتب والأجور  -اأثره  -ل تكون اجلهة ملزمة باأكرث مما ورد
يف العقد  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل الكتاب رقم  ....بتاريخ  ......املوافق  .....ب�ضاأن طلب الإفادة
بالراأي القانوين حول مدى اأحقية �ضركات النظافة املتعاقدة مع وزارة ......
يف التعوي�س عن زيادة اأجور العمال العمانيني املرتتبة على �ضدور قرار جمل�س
الوزراء املوقر بتاريخ 2011/2/15م .
وتتلخ�س وقائع املو�ضوع  -ح�ضبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة .....
تعاقدت مع عدد من ال�ضركات  -من بينها �ضركة  - ....لتقدمي خدمات
النظافة ملباين الوزارة يف املديريات العامة  ......مبحافظات ال�ضلطنة ،
وبتاريخ 2011/2/15م �ضدر قرار جمل�س الوزراء املوقر بزيادة احلد الأدنى
لأجر العامل العماين من (  ) 140.00مائة واأربعني ريال عمانيا اإىل ( ) 200.00
مائتي ريال عماين �ضهريا بفارق قدره ( � ) 60ضتون ريال عمانيا اعتبارا من
2011/3/1م .
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وتذكرون اأن ال�ضركات امل�ضار اإليها تقدمت بطلبات لتعوي�ضها عن الزيادة
يف اأجور العمال العمانيني وفقا لعدد العمال العمانيني العاملني مبباين الوزارة
ا�ضتنادا اإىل قرار جمل�س الوزراء املوقر امل�ضار اإليه  ،واأن الوزارة قامت بتاريخ
 .......مبخاطبة وزارة  ....العتماد املبالغ املالية املرتتبة على زيادة اأجور
العمال العمانيني  ،اإال اأن وزارة  .....اأفادت بكتابها املوؤرخ  .......ب�ضرورة
عر�س املو�ضوع على وزارة ال�ضوؤون القانونية الإبداء الراأي القانوين يف مدى
ا�ضتحقاق هذه ال�ضركات للتعوي�س عن الزيادة يف اأجور العمال العمانيني اعتبارا
من 2011/3/1م .
وتطلبون الراأي يف مدى اأحقية ال�ضركات امل�ضار اإليها يف زيادة قيمة العقود
املربمة معها بن�ضبة زيادة اأجور العمال العمانيني .
وردا على ذلك نفيد بادئ ذي بدء باأن الراأي القانوين يف املو�ضوع املاثل قد
اأبدي ب�ضاأن ال�ضركة التي اكتملت الوقائع واالأوراق اخلا�ضة بها لدى وزارة ال�ضوؤون
القانونية وهي �ضركة . .....
وحيث اإن القاعدة امل�ضتقر عليها فقها وق�ضاء ب�ضاأن االلتزامات التعاقدية
تق�ضي باأن العقد �ضريعة املتعاقدين فال يجوز نق�ضه اأو تعديله اإال مبوافقة الطرفني
اأو لالأ�ضباب التى يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها وجوب تنفيذ
العقد طبقا ملا ا�ضتمل عليه وبطريقة تتفق ومبداأ ح�ضن النية يف تنفيذ االلتزامات
التعاقدية .
وحيث اإن البند (ثامنا ) من العقد املربم بني وزارة  .......و�ضركة .......
للبناء لتنفيذ اأعمال النظافة ملباين  .........لعامي 2012/2011م  ،املناق�ضة
العامــة رقــم ( ، )2010/118ينــ�س علــى اأن " يلتــزم الطــرف الثانــي بتعييــن
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العمال العمانيني براتب �ضهري ال يقل عن احلد االأدنى لرواتب العمانيني الذي
حتدده وزارة القوى العاملة  ،كما اأنه �ضيكون م�ضوؤوال وحده اأمام هذه الوزارة يف
حالة خمالفة قوانينها . " ...............................
وين�س البند (اخلام�س ع�ضر) من ذات العقد على اأن " يكون الطرف الثاين
م�ضوؤوال وحده عن �ضداد اأجور وم�ضتحقات العمال االأخرى وا�ضرتاكات التاأمني
طبقا لقانون العمل والتاأمينات االجتماعية ."...............
وين�س البند (ال�ضابع والع�ضرون) من ذات العقد على اأن " يخ�ضع هذا العقد
لكافة النظم والقوانني واللوائح املعمول بها يف ال�ضلطنة وكذا ل�ضروط وثائق العقد
املوحد خلدمات نظافة املباين احلكومية ب�ضلطنة عمان ال�ضادر من وزارة املالية
والذي يقر الطرف الثاين باأنه على علم تام ب�ضروطه " .
وتن�س املادة ( )50من قانون العمل ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2003/35
على اأن " ي�ضع جمل�س الوزراء احلد االأدنى لالأجور وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�ضادية وله اأن ي�ضع حدا اأدنى الأجور فئة بذاتها من العمال ال�ضاغلني لوظائف
اأو مهن تقت�ضي ظروف اأو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
وي�ضدر باحلد االأدنى لالأجور قرار من الوزير " .
وحيث اإنه بتاريخ 2011/2/15م �ضدر قرار جمل�س الوزراء املوقر برفع احلد
االأدنى الأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�س  ،وبتاريخ 2011/2/19م
�ضدر قرار وزير القوى العاملة رقم  2011/77ب�ضاأن حتديد احلد االأدنى الأجور
القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�س  ،ون�س يف املادة االأوىل منه على اأن
" يكون احلد االأدنى الأجر القوى العاملة يف القطاع اخلا�س ( )200مائتي ريال
عماين �ضهريا موزعة على النحو االآتي  ، "............ون�س يف املادة الثانية
منه على اأنه " على اأ�ضحاب االأعمال رفع االأجر االأ�ضا�ضي للقوى العاملة الوطنية
وفقا للمادة االأوىل من هذا القرار مع عدم االإخالل مبقدار العالوات امل�ضتحقة
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للموجودين منهم على راأ�س العمل قبل �ضدوره " ،ون�س يف املادة اخلام�ضة منه
على اأن " ين�ضر هذا القرار يف اجلريدة الر�ضمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من
مار�س 2011م " .
وحيث اإنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الطالع على �ضورة العقد
املربم بني �ضركة  .....ووزارة  .......اأنه جاء خلوا من ن�س يخول هذه ال�ضركة
احلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �ضدور اأي ت�ضريعات توؤثر على �ضلم الرواتب
والأجور  ،كما خال اأي�ضا منوذج العقد املوحد خلدمات نظافة املباين احلكومية من
ن�س يفيد اأحقية ال�ضركات املتعاقدة من زيادة قيمة العقود يف حالة �ضدور اأي
ت�ضريعات توؤثر على �ضلم الرواتب والأجور  .وملا كان ذلك وكانت القاعدة امل�ضتقر
عليها فقها وق�ضاء اأن العقد �ضريعة املتعاقدين  ،فمن ثم فاإن وزارة  ......ل تكون
ملزمة باأكرث مما ورد يف العقد املربم بينها وبني ال�ضركة امل�ضار اإليها  ،وبالتايل
ل ت�ضتحق هذه ال�ضركة زيادة قيمة العقد املربم مع وزارة  ....بن�ضبة زيادة اأجور
القوى العاملة الوطنية التي طراأت نتيجة �ضدور قرار جمل�س الوزراء املوقر وقرار
وزير القوى العاملة امل�ضار اإليهما .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية �ضركة  ......يف زيادة قيمة العقد املربم
مع وزارة  .....بن�ضبة زيادة اأجور القوى العاملة الوطنية يف القطاع اخلا�س ،
وذلك ح�ضبما ورد بالأ�ضباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/1965/1/5/م ) بتاريخ 2011 /11/ 22م
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()31
بتاريخ 2011 /12 / 6م
 - 1مناق�ضات  -حدود �ضلطات جهة الإدارة مع املتعاقد معها .
خول امل�ضرع مبوجب اأحكام قانون املناق�ضات ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  2008/36جهة الإدارة املتعاقدة �ضلطة تعديل كميات الأ�ضناف اأو الأعمال
اأو اخلدمـات حمل العقد باإرادتها املنفردة بالزيادة اأو النق�ضان مبا ل يجاوز
(  ) 100000مائة األف ريال عماين اأو (  )%10من قيمة العقد اأيهما اأكرب وذلك
دون حاجة اإىل موافقة املتعاقد معها  ،متى ما اقت�ضت امل�ضلحة العامة ذلك -
يجب احل�ضول على موافقة املتعاقد اإذا جتاوزت قيمة الزيادة اأو النق�ضان
ن�ضبة ( )%10من قيمة العقد  -اأ�ضا�س ذلك  -احلفاظ على التوازن املايل بني
طريف العقد وعدم الإ�ضرار مب�ضالح املتعاقد مع جهة الإدارة  -تطبيق .

 - 2عقد  -عقد اإداري � -ضلطات ا�ضتثنائية م�ضتقر عليها جلهة الإدارة .
امل�ضتقر عليه يف العقود الإدارية متتع جهة الإدارة يف نطاقها ب�ضلطات
ا�ضتثنائية لي�س لها مثيل يف العقود املدنية تقت�ضيها اعتبارات �ضمان �ضري
املرفق العام بانتظام وا�ضطراد  -من بني تلك ال�ضلطات احلق يف اإنهاء العقد
بالإرادة املنفردة اأو اإنقا�س الكميات املتعاقد عليها ح�ضبما متليه امل�ضلحة
العامة ممثلة يف م�ضلحة املرفق العام  -يف املقابل يكون للمتعاقد مع جهة
الإدارة احلق يف التعوي�س عن كل ما حلقه من خ�ضارة اأو فاته من ك�ضب من
جراء ذلك  -تطبيق .
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ب�لإ�ش�رة اإىل كت�ب مع�ليكم رقم  .....بت�ريخ  ......املوافق  ......ب�ش�أن
طلب الإف�دة ب�لراأي عن مدى اأحقية �شركة  .....ب�ملط�لبة بك�مل قيمة عقد
تنفيذ اأعم�ل الر�س اجلوي ملك�فحة ح�شرة دوب��س النخيل للجيل الربيعي 2011م .
وتخل�س وق�ئع املو�شوع  -ح�شبم� يبني من الأوراق -يف اأن وزارة .......
  ....اآنذاك  -تع�قدت بت�ريخ  .....مع �شركة  ....لتنفيذ اأعم�ل الر�س اجلويمل�ش�حة مقداره� ( )20000ع�شرون األف فدان من النخيل ملك�فحة ح�شرة دوب��س
النخيل خالل اجليل الربيعي 2011م بقيمة (211200ر.ع) م�ئتني واأحد ع�شر األف�
وم�ئتي ري�ل عم�ين وذلك مب� يحقق مك�فحة فع�لة �شد ح�شرة الدوب��س وكف�ءة
تو�شيل ل يقل متو�شطه� عن( ، )%90اإل اأنه نظرا لقلة الإ�ش�بة خالل الع�م 2011م ،
فقد ق�مت الوزارة ب�إنق��س امل�ش�حة املطلوب ر�شه� مب� مقداره ( )8458ثم�نية اآلف
واأربعم�ئة وثم�نية وخم�شون فدان�  ،حيث ق�مت ال�شركة بر�س ب�قي امل�ش�حة
حمل العقد ومقداره� ( )11542اأحد ع�شر األف� وخم�شم�ئة واثن�ن واأربعون فدان� ،
وبعد اإكم�ل عملية الر�س مبتو�شط ن�شبة جن�ح ( )%92.87فقد تقدمت ال�شركة
للوزارة مط�لبة بقيمة العقد ك�ملة دون خ�شم مق�بل امل�ش�حة التي مل يتم ر�شه�
وذلك على �شند من القول ب�أنه� تكبدت تك�ليف مرتبطة ب�لعقد كتوفري الط�ئرتني
والطي�رين والوقود الالزمني للوف�ء ب�لتزام�ته� التع�قدية  ،ب�لإ�ش�فة اإىل تك�ليف
ال�شحن والت�أمني وغريه� .
ويف �شوء م� تقدم ف�إن مع�ليكم تطلبون الإف�دة ب�لراأي الق�نوين .
وردا علـى ذلك نفيـد ب�أن املـ�دة ( )42من ق�نـون املن�ق�شـ�ت ال�ش�در ب�ملر�شـوم
ال�شلط�ين رقم  2008/36تن�س على اأنه " يجوز للجه�ت املعنية اإ�شدار اأوامر تغيريية
ب�لزي�دة اأو النق�ش�ن يف  ...كمي�ت  ...الأ�شن�ف اأو الأعم�ل اأو اخلدم�ت حمل
العقد وذلك خالل فرتة �شري�ن العقد فيم� ل يتج�وز جمموع قيمته م�ئة األف ري�ل
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عماين اأو ( )%10من قيمة العطاء الأ�ضلي الذي متت موافقة املجل�س عليه اأيهما اأكرب
�ضريطة اأن تكون اأ�ضعار الأوامر التغيريية هي نف�س الأ�ضعار التي وافق عليها املجل�س .
وحل�ضـاب تكلفـة الأوامـر التغيرييـة جتمـع قيمتهـا �ضـواء كانـت بالإ�ضافة
اأو احلذف .
اإذا جتاوز الأمر التغيريي احلد املن�ضو�س عليه يف الفقرة ال�ضابقة  ،فيجب
الرجوع للمجل�س لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي :
 - 1توفر العتماد املايل الالزم وموافقة املقاول على اللتزام بالأ�ضعار الواردة
يف العقد  ،اإذا كانت هذه الأ�ضعار ل تزال منا�ضبة ول تزيد على اأ�ضعار
ال�ضوق .
. " ... - 2
كما ين�س البند الأول من عقد تنفيذ اأعمال الر�س اجلوي لأ�ضجار النخيل
ملكافحة ح�ضرة دوبا�س النخيل (اجليل الربيعي) لعام 2011م على اأنه " يعترب
التمهيد ال�ضابق والوثائق املدرجة فيما يلي جزءا ل يتجزاأ من هذا العقد وتعترب
قراءتها وتف�ضرياتها وحدة متكاملة ومتممة للعقد وهي :
....
 - 4ال�ضروط التعاقدية الواردة بالعقد املوحد لإن�ضاء املباين والأعمال املدنية
باللغة العربية (طبعة رابعة �ضبتمرب 1999م) فيما مل يرد به ن�س خا�س
بهذا العقد .
" ...
وين�س البند (( )5ثانيا) ( )1من ذات العقد على اأن يكون " ر�س اأ�ضجار
النخيـل يف م�ضاحـة قدرهـا ( )20000ع�ضرون األـف فـدان نخيل حتت العجز
والزيادة " ...
وين�س البند الثالث من املادة ( )52من �ضروط العقد املوحد لإن�ضاء املباين
والأعمال املدنية على اأنه " اإذا تبني لدى اإجناز كامل الأعمال امل�ضدق عليها اأن
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زيادة اأو نق�ضانا يزيد على ع�ضرة باملائة ( )%10من قيمة العقد  ،با�ضتثناء املبالغ
املحتملــة واملبالــغ املخ�ض�ضـة لالأعمال اليوميـة والتعديـالت يف ال�ضعـر مبوجب
البند  )1( 70من هذه ال�ضروط  ،قد ح�ضل نتيجة اإما :
اأ  -ملجمل تاأثريات الأوامر التغريية  ،و/اأو .
ب  -جلميــع التعديــالت فـي اأقي�ضـة الكميــات التقديريـة الـواردة يف جـدول
الكميات .
ولكن لي�س ل�ضبب اآخر  ،حينئذ فاإن قيمة العقد املعدلة كما ذكر اآنفا والتي
تزيد على ع�ضرة باملائة يجري تعديلها باملبلغ الذي يتم التفاق عليه بني املهند�س
واملقاول  ،ويف حال اخلالف يقوم املهند�س بتحديد املبلغ اآخذا بعني العتبار
جميع املواد والعوامل ذات العالقة مبا يف ذلك نفقات املوقع والنفقات العامة
املتعلقة باملقاول " .
وحيث اإن مفاد هذه الن�ضو�س اأن امل�ضرع مبوجب اأحكام قانون
املناق�ضـــات قـــد خــول جهـــة الإدارة املتعاقـــدة �ضلطــة تعديــل كميــات
الأ�ضنـــاف اأو الأعمــال اأو اخلدمــات حمــل العقـــد باإرادتهــا املنفــردة
بالزيــادة اأو النق�ضان مبا ل يجاوز (  ) 100000مائة األف ريال عماين اأو
(  )%10من قيمة العقد اأيهما اأكرب وذلك دون حاجة اإىل موافقة املتعاقد معها  ،متى
ما اقت�ضـت ذلك امل�ضلحة العامة  ،وهذا ما مت تف�ضيله يف البند الثالث من املادة
( )52من �ضروط العقد املوحد لإن�ضاء املباين والأعمال املدنية  ،غري اأنه ا�ضتوجب
احل�ضول على موافقة املتعاقد اإذا جتاوزت قيمة الزيادة اأو النق�ضان ن�ضبة ()%10
من قيمة العقد  ،لعلة ظاهرة تخل�س يف احلفاظ على التوازن املايل بني طريف
العقد وعدم الإ�ضرار مب�ضالح املتعاقد مع جهة الإدارة .
وحيث اإنه من املبادئ العامة امل�ضتقرة يف العقود الإدارية متتع جهة الإدارة
يف نطاقها ب�ضلطات ا�ضتثنائية لي�س لها مثيل يف العقود املدنية تقت�ضيها
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اعتبارات �ضمان �ضري املرفق العام بانتظام وا�ضطراد  ،ومن بني تلك ال�ضلطات
احلق يف اإنهاء العقد بالإرادة املنفردة اأو اإنقا�س الكميات املتعاقد عليها ح�ضبما
متليه امل�ضلحة العامة ممثلة يف م�ضلحة املرفق العام  ،ويف املقابل يكون للمتعاقد
مع جهة الإدارة احلق يف التعوي�س عن كل ما حلقه من خ�ضارة اأو فاته من ك�ضب
من جراء ذلك .
وحيث اإنه بناء على ما تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن وزارة  ....قامت
باإنقا�س امل�ضاحة حمل العقد بـ ( )8458ثمانية اآلف واأربعمائة وثمانية وخم�ضني
فدانا من اأ�ضل ( )20000ع�ضرين األف فدان جمموع الأعمال املتعاقد عليها  ،اأي
ما يعادل تقريبا ن�ضبة ( )%42.29مبا قيمته ( )89316ت�ضعة وثمانون األفا وثالثمائة
و�ضتة ع�ضر ريال عمانيا وهو ما ل يتجاوز مبلغ ( )100000مائة األف ريال عماين
التي يجـوز جلهـة الإدارة املتعاقـدة تعديـل كميـات العقـد فـي حـدوده بالزيـادة
اأو النق�ضان دون احلاجة اإىل الرجوع اإىل املتعاقد للح�ضول على موافقته .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اأحقية �ضركة  ....يف التعوي�س وذلك على النحو
الوارد بالأ�ضباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/2057 / 1 / 11 /م ) بتاريخ 2011 /12 / 6م
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()32
بتاريخ 2011 /12 / 6م
 - 1الوظيفة العامة  -وظيفة دائمة وموؤقته  -مفهوم كل منها وكيفية �ضغلها
والقانون الواجب التطبيق ب�ضاأنها .
الوظائف العامة  -تنق�ضم اإىل نوعني  ،النوع الأول  :وظائف دائمة وهي
الوظائف التي تدرج يف جدول الوظائف الدائمة الذي ي�ضدر باعتماده قرار
من رئي�س الوحدة بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية ومتول هذه الوظائف
بالعتمادات املالية الالزمة يف املوازنة العامة للدولة  ،والنوع الثاين  :وظائف
موؤقتة وهي الوظائف التي حتدد بفرتة زمنية اأو مو�ضم معني وتنتهي بانتهاء
الفرتة اأو املو�ضم املحدد لها اأو بانتهاء العمل ذاته  -يكون �ضغل الوظائف
الدائمة اإما بقرار من رئي�س الوحدة اأو مبا يربمه من عقود  -يف حني يكون
�ضغل الوظائف املوؤقتة بعقود موؤقتة  -ت�ضري على �ضاغلي الوظائف العامة
بنوعيها اأحكام قانون اخلدمة املدنية  ،وذلك دون الإخالل مبا ت�ضمنته عقود
تعيينهم من اأحكام خا�ضة بالن�ضبة ملن كانت اأداة تعيينه هي العقد  -اخت�س
امل�ضرع �ضاغلي الوظائف الدائمة دون غريهم بحماية تاأمينية مبوجب اأحكام
قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني  -تطبيق .

 - 2الأمهات واخلالت البديالت  -ال�ضبيل القانوين ملنحهن العديد من املزايا
الوظيفية املقررة بقانون اخلدمة املدنية و�ضمولهن باملظلة التاأمينية .
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حدد جمل�س الوزراء املوقر طبيعة الوظائف بدار رعاية الأيتام ومن يف
حكمهم على اأنها وظائف حكومية ثابتة م�ضتثنيا �ضاغليها من اخل�ضوع لقواعد
معاجلة اأو�ضاع العاملني املعينني على وظائف ثابتة بعقود موؤقتة التي قررها
بجل�ضته رقم  - 2006/21عدم التثبيت فيها  ,اأو التعيني عليها ابتداء بقرارات
من رئي�س الوحدة واإمنا يكون �ضغلها مبوجب عقود موؤقتة  -ال�ضبيل لتمتع
الأمهات واخلالت البديالت باملزايا الوظيفية املقررة بقانون اخلدمة املدنية
و�ضمولهن باملظلة التاأمينية املقررة مبوجب اأحكام قانون معا�ضات ومكافاآت
ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني هو تطبيق قرارات جمل�س الوزراء
املوقر ال�ضادرة يف هذا ال�ضاأن تطبيقا �ضحيحا  ,باإن�ضاء وظائف دائمة
لالأمهات واخلالت البديالت ومتويلها على النحو املقرر قانونا وتعيينهن فيها
بعقود موؤقتة  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل الكتاب رقم  ...... :املوؤرخ  ......املوافق  ...ب�ضاأن طلب
الإفادة بالراأي يف مدى اإمكانية اإبرام وزارة  .......عقود عمل خا�ضة مع
الأمهات واخلالت البديالت يف �ضوء اأحكام قانون العمل  ,ومدى خ�ضوعهن
لأحكام قانون التاأمينات الجتماعية .
وتتلخ�س الوقائع  -ح�ضبما يبني من الأوراق  -يف اأن وزارة  .......تتوىل
رعاية الأطفال الأيتام جمهويل الأبوين وجمهويل الأب ومن يعي�ضون يف
ظروف خا�ضة ت�ضتدعي رعايتهم يف موؤ�ض�ضة اجتماعية  ,وذلك بالتعاون بينها
وبني القطاع الأهلي  ,ويف هذا الإطار اأقامت موؤ�ض�ضة .........مركزا لرعاية
الطفولة ومتويل جزء كبري من تكاليف ت�ضغيله  ,وكان التفاق بني الوزارة
واملوؤ�ض�ضة املذكورة على اأن تقوم الأخرية باإدارة املركز باعتباره م�ضروعا اأهليا ,
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اإل اأنه بعد وفاة ال�ضيخ � - .......ضاحب املوؤ�ض�ضة رحمه الله  -تخلت املوؤ�ض�ضة
عن اإدارة هذا امل�ضروع  ,مما ا�ضتدعى نهو�س الوزارة للقيام باإدارته والتعاقد
مع بع�س املواطنات بعقود عمل موؤقتة و�ضروط حمددة ليقمن بدور الأمهات
واخلالت البديالت .
وتذكرون معاليكـم اأن التعييـن يف وظائف الأمهات واخلالت البديـالت
بعقود عمـل موؤقتـة اأمـر يتنا�ضـب مع طبيعـة الرعايـة التـي توفرهــا مراكـز
الرعايـة " املوؤ�ض�ضات " املذكورة  ,ف�ضال عن اأنه يجنب الوزارة العديد من امل�ضاكل
الجتماعية واملالية  ,اإل اأنه يف ظل مطالبة الأمهات واخلالت البديالت للح�ضول
على مظلة تاأمينية  ,وبع�س املزايا الوظيفية  ,قامت الوزارة بالتن�ضيق مع الهيئة
العامة للتاأمينات الجتماعية يف هذا اخل�ضو�س حيث مت التفاق على لزوم
ا�ضتطالع راأي وزارة ال�ضوؤون القانونية يف الآتي :
 - 1مدى اإمكانية قيام وزارة  .....باإبرام عقود عمل خا�ضة مع الأمهات
واخلالت البديالت يف �ضوء اأحكام قانون العمل .
 - 2مـدى خ�ضـوع الأمهـات واخلـالت البديـالت لأحكـام قانـون التاأمينـات
الجتماعية  ,وما هو ال�ضبيل لإخ�ضاعهن لهذا القانون .
وعليه فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين .
وردا على ذلك نفيد باأن امل�ضتقر عليه يف وزارة ال�ضوؤون القانونية اأنه يف
�ضبيل اإظهار�ضحيح حكم القانون واإنزاله على الوقائع املعرو�ضة  ,للوزارة تكييف
هذه الوقائع تكييفا قانونيا �ضليما يف �ضوء الثابت من الأوراق .
وحيث اإن الثابت من الأوراق قيام الأمهات واخلالت البديالت املعينات بعقود
موؤقتة على وظائف موؤقتة مبراكز رعاية الأيتام باملطالبة ببع�س المتيازات
الوظيفية والتقاعدية ومنها التعيني يف وظائف ثابتة وحت�ضني و�ضع الإجازات
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بالن�ضبة لهن و�ضمولهن مبظلة تاأمينية  ،الأمر الذي دعى وزارة  .....للتن�ضيق
يف هذا ال�ضاأن مع الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية ثم طلب الراأي القانوين ،
ومن ثم فاإن حقيقة امل�ضاألة املعرو�ضة وفقا للتكييف القانوين ال�ضليم هي الت�ضاوؤل
عن ال�ضبيل القانوين ملنح املذكورات العديد من املزايا الوظيفية الأخرى ومد املظلة
التاأمينية لت�ضملهن .
وحيث اإن املادة ( )1من قانون اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين
رقم  2004/120تن�س على اأن " ت�ضري اأحكام هذا القانون على املوظفني املدنيني
باجلهاز الإداري للدولة  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ضوؤون توظفهم مرا�ضيم
اأو قوانني اأو عقود خا�ضة فيما ن�ضت عليه هذه املرا�ضيم اأو القوانني اأو العقود من
اأحكام . " ...
وتن�س املادة ( )4من ذات القانون  -املعدلة باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم - 2010/106
على اأن " الوظائف اإما دائمة اأو موؤقتة وتق�ضم الوظائف الدائمة اإىل جمموعات
نوعية طبقا لنظام ت�ضنيف وترتيب الوظائف .
وحتدد الوظائف الدائمة طبقا ملا يرد بجدول الوظائف املعتمدة والعتمادات
املالية املقررة يف املوازنة العامة ح�ضب القوانني واللوائح التي ت�ضدر يف هذا
ال�ضاأن .
اأما الوظائف املوؤقتة فهي الأعمال املحدد لها فرتة زمنية اأو مو�ضم معني
وتنتهي بانتهاء تلك الفرتة اأو املو�ضم اأو انتهاء العمل ذاته  ،وتن�ضاأ هذه الوظائف
وتلغى بقرار من رئي�س الوحدة طبقا ملقت�ضيات العمل وظروفه يف حدود املبالغ
املخ�ض�ضة لذلك  ،دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع يف �ضاأن الوظائف
الدائمة ".
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وتنظم الالئحة قواعد واإجراءات اإن�ضاء الوظائف املوؤقتة و�ضروط �ضغلها " .
وتن�س املادة ( )5من ذات القانون على اأن  " :ت�ضع كل وحدة جدول للوظائف
الدائمة ي�ضدر باعتماده قرار من رئي�س الوحدة بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية ،
وذلك مبراعاة نظام ت�ضنيف وترتيب الوظائف  ،ويتبع يف �ضاأن تعديل اجلداول
امل�ضار اإليها ذات اإجراءات اإ�ضدارها " .
وتن�س املادة ( )16من ذات القانون على اأن " يكون التعيني بقرار من رئي�س
الوحدة اأو مبا يربمه من عقود التوظيف املرفقة بالالئحة ...................
. "..............................
وحيث اإن املادة ( )1من قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي
احلكومة العمانيني ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  86/26تن�س على اأن " ت�ضري
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفني العمانيني العاملني باجلهاز الإداري للدولة
وي�ضغلون وظائف دائمة  ،ول ت�ضري ب�ضاأنهم قوانني اأو مرا�ضيم خا�ضة باملعا�ضات
اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة " .
وحيث اإن مفاد هذه الن�ضو�س اأن الوظائف العامة وهي جمموعة الواجبات
وامل�ضوؤوليات التي ينه�س بها فرد يعمل يف خدمة وحدة من وحدات اجلهاز
الإداري للدولة ي�ضمى ا�ضطالحا " املوظف العام " ويتمتع يف املقابل بكافة احلقوق
والمتيازات التي قررها امل�ضرع ل�ضاغلي تلك الوظائف  ،تنق�ضم اإىل نوعني  ،النوع
الأول وظائف دائمة وهي الوظائف التي تدرج يف جدول الوظائف الدائمة الذي
ي�ضدر باعتماده قرار من رئي�س الوحدة بعد موافقة وزارة اخلدمة املدنية ومتول
هذه الوظائف بالعتمادات املالية الالزمة يف املوازنة العامة للدولة وفقا للقوانني
واللوائح التي ت�ضدر يف هذا ال�ضاأن  ،والنوع الثاين وظائف موؤقتة وهي الوظائف
- 203 -

التي حتدد بفرتة زمنية اأو مو�سم معني وتنتهي بانتهاء الفرتة اأو املو�سم املحدد
لها اأو بانتهاء العمل ذاته  ،ويكون �شغل الوظائف الدائمة اإما بقرار من رئي�س
الوحدة اأو مبا يربمه من عقود  ،يف حني يكون �شغل الوظائف املوؤقتة بعقود
موؤقتة  ،وت�شري على �شاغلي الوظائف العامة بنوعيها اأحكام قانون اخلدمة
املدنية  ،وذلك دون الإخالل مبا ت�شمنته عقود تعيينهم من اأحكام خا�شة بالن�شبة
ملن كانت اأداة تعيينه هي العقد  ،وقد اخت�س امل�شرع �شاغلي الوظائف الدائمة
دون غريهم بحماية تاأمينية مبوجب اأحكام قانون معا�شات ومكافاآت ما بعد
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني .
وحيث اإن الثابت من الأوراق اأن جمل�س  .......بجل�شته رقم  .......املنعقدة
بتاريــخ  .....وافق على م�شروع بناء دار لرعاية الأيتام ومن يف حكمهم الذي
تقدمت به موؤ�ش�شة  .....على اأن تتوىل احلكومة اإدارة الدار وتعيني القائمني
عليها على درجات حكومية ثابتة واأن تتحمل املوؤ�ش�شة متويل الأمور الأخرى ،
وقرر بجل�شته رقم  .....املنعقدة بتاريخ  .....املوافقة على ا�شتثناء العاملني يف
موؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية التي ت�شرف عليها وزارة  ......من اإجراءات
معاجلة اأو�شاع املوظفني العاملني يف وظائف دائمة بعقود موؤقتة التي اأقرها
بجل�شته رقم . 2006/21
ومفاد ذلك اأن جمل�س  ...........قد حدد طبيعة الوظائف بالدار موؤكدا
على اأنها وظائف حكومية ثابتة م�شتثنيا �شاغليها من اخل�شوع لقواعد معاجلة
اأو�شـاع العامليـن املعينيـن على وظائـف ثابتـة بعقـود موؤقتـة التي قررها بجل�شته
رقم  ، 2006/21وذلك بعدم التثبيت فيها  ،اأو التعيني عليها ابتداء بقرارات من
رئي�س الوحدة واإمنا يكون �شغلها مبوجب عقود موؤقتة .
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وحيث اإن الثابت من الأوراق اأن وزارة  .....لدى قيامها بتنفيذ قراري
جمل�س  .........امل�شار اإليهما يف هذا اخل�شو�س  ،مل تقم باإن�شاء وظائف دائمة
لالأمهات واخلالت البديالت ومتويلها على النحو املقرر قانونا ثم �شغلها بعقود
موؤقتة  ،وذلك اكتفاء منها باإن�شاء وظائف موؤقتة لهذا الغر�س ومتويلها من مادة
تكاليف عقود عمل خا�شة باملوازنة اجلارية للوزارة و�شغلها بعقود موؤقتة  ،الأمر
الذي ترتب عليه ح�شر احلقوق الوظيفية لالأمهات واخلالت البديالت يف نطاق
مات�شمنته تلك العقود  ،ومن ثم انح�شار املزايا الوظيفية الأخرى املقررة ل�شاغلي
الوظائف الدائمة عنهن وكذلك اأحكام قانون معا�شات ومكافاآت ما بعد اخلدمة
ملوظفي احلكومة العمانيني .
وحيث اإنه بناء على ماتقدم فاإن ال�شبيل لتمتع املعرو�س حالتهن باملزايا
الوظيفية املقررة بقانون اخلدمة املدنية و�شمولهن باملظلة التاأمينية املقررة مبوجب
اأحكام قانون معا�شات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني هو
تطبيق قرارات جمل�س الوزراء املوقر امل�شار اإليها تطبيقا �شحيحا  ،وذلك باإن�شاء
وظائف دائمة لالأمهات واخلالت البديالت ومتويلها على النحو املقرر قانونا
وتعيينهن فيها بعقود موؤقتة .
لذلك انتهى الراأي اإىل اأن ال�شبيل اإىل املعاجلة القانونية ال�شليمة للمعرو�س
حالتهن هو تنفيذ قرارات جمل�س  .........ذات ال�شلة تنفيذا �شحيحا على
النحو الوارد بالأ�شباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/2058/1/51/م ) بتاريخ 2011 /12 / 6م
- 205 -

()33
بتاريخ 2011/12/ 21م
 - 1موظـف  -احلكم عليه يف جناية اأو جرميـة خملـة بال�ضـرف اأو الأمانــة -
�ضجنه تنفيذا للحكم  -وقفه عن العمل بقوة القانون .
و�ضع امل�ضرع اأ�ضال عاما مبوجب حكم املادة (/129ط) من القانون اخلا�س
بنظام املوظفني بديوان البالط ال�ضلطاين ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 97/97
يق�ضي بانتهاء خدمة املوظف املحكوم عليه يف جناية اأو جرمية خملة
بال�ضرف اأو الأمانة  -ا�ضتثناء من هذا الأ�ضل اأجاز امل�ضرع للوزير املوافقة على
اإبقاء املوظف يف اخلدمة اإذا كان احلكم عليه لأول مرة وراأى من ظروف
الواقعة واأ�ضباب احلكم اأن ذلك ل يتعار�س مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها -
اأوجب امل�ضرع وقف املوظف الذي ي�ضجن تنفيذا حلكم ق�ضائي نهائي يف
جرمية غري خملة بال�ضرف اأو الأمانة عن عمله بقوة القانون مع حرمانه من
راتبه الإجمايل طيلة مدة وقفه  -يعترب املوظف املحكوم عليه يف جناية اأو
جرمية خملة بال�ضرف اأو الأمانة موقوفا عن العمل بقوة القانون وفقا حلكم
املادة ( )102من ذات القانون  ،وذلك ما مل تقرر ال�ضلطة املخت�ضة الإبقاء على
املوظف يف اخلدمة مبوجب الرخ�ضة املخولة لها يف �ضوء توافر �ضروط
ا�ضتعمالها  -اأ�ضا�س ذلك  -توافر علة الوقف فيه ب�ضكل اأكرث و�ضوحا من حالة
امل�ضجون تنفيذا حلكم يف جرمية غري خملة بال�ضرف اأو الأمانة  -تطبيق .
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 - 2قانون  -قواعد تف�صري الن�صو�ص القانونية .
امل�صتقر عليه يف تف�صري الن�صو�ص اأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما  ،كما
اأن من الأ�صول املرعية يف تف�صري الن�صو�ص وا�صتنباط الأحكام هو النـزول
اأول علـى عبـارة النـ�ص متى كانـت �صريحـة وقاطعـة  ،ثم اإ�صـارة النـ�ص
اأي ما يق�صي به الن�ص بحكم اللزوم  ،ثم ما يدل عليه الن�ص بروحه ومعقوله
مبفهوم املوافقة وذلك باإعطاء حكم املنطوق يف عبارة الن�ص  ،للم�صكوت عنه
لتوافر علة احلكم يف الأخري من باب اأوىل .
بالإ�صارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بكتابكم رقم  ...... :بتاريخ ......
املوافق  .....ب�صاأن الإفادة بالراأي القانوين يف مدى اأحقية املوظف املعرو�صة
حالته يف �صرف راتبه عن فرتة اإيقافه عن العمل بعد �صدور حكم من املحكمة
العليا بنق�ص احلكم ال�صادر باإدانته يف ق�صية اختال�ص وتزوير بالتوقيع على
الأوراق الر�صمية  ،وعن التبعات القانونية املرتتبة على الهيئة اإثر ذلك .
وتخل�ص وقائع املو�صوع  -ح�صبما يبني من الأوراق  -يف اأنه مت اإحالة الفا�صل/
 .....اأحد موظفي الهيئة  .....لالدعاء العام للتحقيق معه يف ق�صية اختال�ص
مبلغ وتزوير بالتوقيع على الأوراق الر�صمية  ،وبتاريخ � .........صدر حكم
من حمكمة ال�صتئناف املخت�صة ب�صجنه ثالث �صنوات وتغرميه مبلغا مقداره
 .........ريال عمانيا  ،وقد مت وقفه عن العمل بالهيئة بعد �صدور احلكم املذكور
مع وقف �صرف راتبه كامال  ،فطعن يف هذا احلكم اأمام الدائرة اجلزائية باملحكمة
العليا التي حكمت بنق�ص احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة املخت�صة
لتف�صل فيها من جديد بهيئة مغايرة  ،وبناء عليه تقدم املعرو�صة حالته اإىل
الهيئة طالبا �صرف راتبه عن الفرتة التي اأوقف خاللها واإعادته للعمل بالهيئة .
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واإذ ت�ضتطلعون معاليكــم الراأي يف مدى اأحقية املعرو�ضة حالته يف �ضرف
ما اأوقف من راتبه واإعادته اإىل العمل  ،نفيد باأنه :
تن�س املادة الأوىل من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2010/33ب�ضريان بع�س
القوانني على الهيئة العامة لل�ضناعات احلرفية على اأن  " :ت�ضري على الهيئة
العامة لل�ضناعات احلرفية اأحكام القانون اخلا�س بالنظام املايل لديوان البالط
ال�ضلطاين وقانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط
ال�ضلطاين العمانيني والقانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البالط ال�ضلطاين " .
وتن�س املادة ( )102من القانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البالط
ال�ضلطاين ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  97/97على اأن  " :كل موظف ي�ضجن
تنفيذا حلكم ق�ضائي يف جرمية غري خملة بال�ضرف اأو الأمانة يعترب موقوفا عن
عمله مدة �ضجنه ويحرم من راتبه الإجمايل عن هذه املدة " .
وتن�س املادة ( )129من ذات القانون على اأن " تنتهي خدمة املوظف العماين
باأحد الأ�ضباب الآتية  .... :ط  -احلكم نهائيا بعقوبة يف جناية اأو جرمية خملة
بال�ضرف اأو الأمانة  ،ومع ذلك اإذا كان احلكم عليه لأول مرة يجوز للوزير املوافقة
على اإبقائه اإذا راأى من ظروف الواقعة واأ�ضباب احلكم اأن ذلك ل يتعار�س مع
مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها . " ..
ومفاد ما تقدم اأن امل�ضرع و�ضع اأ�ضال عاما مبوجب حكم املادة (/129ط)
من القانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البالط ال�ضلطاين ال�ضادر باملر�ضوم
ال�ضلطاين رقم  97/97يق�ضي بانتهاء خدمة املوظف املحكوم عليه يف جناية اأو
جرمية خملة بال�ضرف اأو الأمانة  ،وا�ضتثناء من هذا الأ�ضل اأجاز امل�ضرع للوزير
املوافقة على اإبقاء املوظف يف اخلدمة اإذا كان احلكم عليه لأول مرة وراأى من
ظروف الواقعة واأ�ضباب احلكم اأن ذلك ل يتعار�س مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها ،
يف حني اأوجب امل�ضرع وقف املوظف الذي ي�ضجن تنفيذا حلكم ق�ضائي نهائي يف
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جرمية غري خملة بال�ضرف اأو الأمانة عن عمله بقوة القانون مع حرمانه من راتبه
الإجمايل طيلة مدة وقفه .
وحيث اإن امل�ضتقر عليه يف تف�ضري الن�ضو�س اأن الأحكام تدور مع علتها
وجودا وعدما  ،كما اأن من الأ�ضول املرعية يف تف�ضري الن�ضو�س وا�ضتنباط
الأحكام هو النزول اأول على عبارة الن�س متى كانت �ضريحة وقاطعة  ،ثم اإ�ضارة
الن�س اأي ما يق�ضي به الن�س بحكم اللزوم  ،ثم ما يدل عليه الن�س بروحه ومعقوله
مبفهوم املوافقة وذلك باإعطاء حكم املنطوق يف عبارة الن�س  ،للم�ضكوت عنه
لتوافر علة احلكم يف الأخري من باب اأوىل .
وحيث اإن امل�ضرع ولئن كان قد ق�ضر الوقف عن العمل بقوة القانون يف
حالة ال�ضجن تنفيذا حلكم ق�ضائي  ،على امل�ضجون يف جرمية غري خملة بال�ضرف
اأو الأمانة دون امل�ضجون يف جناية اأو جرمية خملة بال�ضرف اأو الأمانة  ،اإل اأن
ذلك كان منه ات�ضاقا مع الأ�ضل الذي و�ضعه يف املادة (/129ط) من قانون نظام
موظفي ديوان البالط ال�ضلطاين والذي يق�ضي بانتهاء خدمة املوظف املحكوم
عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�ضرف اأو الأمانة  ،وذلك ما مل تقرر ال�ضلطة
املخت�ضة الإبقاء على املوظف يف اخلدمة مبوجب الرخ�ضة املخولة لها يف �ضوء
توافر �ضروط ا�ضتعمالها  ،ففي تلك احلالة يعترب هذا املوظف موقوفا عن العمل
بقوة القانون وفقا حلكم املادة ( )102من ذات القانون لتوافر علة الوقف فيه ب�ضكل
اأكرث و�ضوحـا من حالــة امل�ضجـون تنفيذا حلكم يف جرمية غري خملة بال�ضرف
اأو الأمانة .
وبناء على ما تقدم وملا كان املعرو�ضة حالته قد حكم ب�ضجنه مدة ثالث �ضنوات
يف جناية اختال�س وتزوير بالتوقيع يف اأوراق ر�ضمية  -وهي من اجلرائم املخلة
بال�ضرف والأمانة  -مبوجب حكم �ضادر من حمكمة اجلنايات  ،ومن ثم يعد بح�ضب
الأ�ضل من املخاطبني بحكم املادة (/129ط) من القانون اخلا�س بنظام موظفي
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ديـوان البالط ال�ضلطانـي اأي تعد خدمتـه منتهية من تاريخ �ضدور احلكم باإدانته
ما مل تكن ال�ضلطة املخت�ضة قد قررت ا�ضتثناء الإبقاء عليه يف اخلدمة لتوافر مناط
اإعمال تلك الرخ�ضة  ،اإل اأنه ملا كان امل�ضتخل�س من الأوراق هو اأن املذكور متت
معاملته مبوجب هذا ال�ضتثناء حتى تاريخ �ضدور حكم املحكمة العليا باإلغاء احلكم
ال�ضادر باإدانته واإحالة الق�ضية اإىل دائرة اأخرى لإعادة حماكمته اأمامها  ،ومن ثم
فاإن عالقته الوظيفية بجهة عمله ما فتئت قائمة طوال مدة �ضجنه وحتى �ضدور
حكم املحكمة العليا املنوه به  ،لذلك لزم القول باعتباره من املخاطبني بحكم املادة
( )102من ذات القانون ومن ثم ب�ضط هذا احلكم عليه واعتباره موقوفا عن العمل
بقوة القانون طوال مدة �ضجنه وحرمانه من راتبه الإجمايل طوال هذه املدة .
والقول بغري ذلك من �ضاأنه الآتي :
اأ  -الو�ضول اإىل نتيجة مفادها عودة املذكور اإىل عمله و�ضرف الراتب له
عن مدة �ضجنه رغم كونه مل يوؤد عمال خاللها  ،باملخالفة لقاعدة الأجر
مقابل العمل التي اأ�ضارت اإليها عبارة ن�س املادة ( )33من ذات القانون
حيث ربطت ا�ضتحقاق الراتب و�ضرفه با�ضتالم العمل اأي النهو�س فعال
بواجبات الوظيفة .
ب � -ضريورة املذكـور يف مركـز قانونــي اأف�ضل من املوظف امل�ضجون تنفيذا
حلكم ق�ضائي يف جرمية غري خملة بال�ضرف اأو الأمانة وهو اأمر تاأباه قواعد
العدالة والذوق القانوين ال�ضليم .
ج  -التقرير مب�ضوؤولية الدولة عن اأعمال ال�ضلطة الق�ضائية دون ن�س �ضريح يف
القانون باملخالفة للم�ضتقر عليه يف هذا اخل�ضو�س  ،حيث قد يرى البع�س
يف حكم املحكمة العليا �ضندا للقول بعدم �ضحة وقف املعرو�ضة حالته عن
العمل وحرمانه من الراتب طوال مدة وقفه لإلغاء حكم حمكمة ال�ضتئناف
ب�ضجن املذكور  ،حال كونه موقوفا عن عمله تنفيذا حلكم ق�ضائي نهائي
حائز لقوة الأمر املق�ضي طوال مدة وقفه .
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وحيث اإنه من اآثار �ضدور حكم املحكمة العليا باإلغاء حكم حمكمة اجلنايات
ال�ضادر مبعاقبته اأن يكون للمعرو�ضة حالته احلق يف العودة ل�ضتالم عمله بح�ضبان
عالقته الوظيفية بجهة عمله ما زالت قائمة ف�ضال عن اأنه مل يعد حمكوما عليه من
تاريخ �ضدور هذا احلكم ومن ثم مل يعد خماطبا بحكم املادة ( )102امل�ضار اإليها من
هذا التاريخ  ،كما مل يثبت من الأوراق اأنه حمبو�س احتياطيا على ذمة الق�ضية
ومن ثم يكون من غري املخاطبني بحكم املادة ( )101من القانون امل�ضار اإليه  ،وبناء
على ذلك فاإنه ل �ضند قانوين ل�ضتمرار وقف املذكور عن عمله ما مل ي�ضدر قرار
من ال�ضلطة املخت�ضة بوقفه عن العمل يف اإطار حكم املادة ( )100من ذات القانون
�ضريطة توافر مناط اإعمال هذا احلكم .
لذلك انتهى الراأي اإىل اعتبار املعرو�ضة حالته موقوفا عن العمل بقوة القانون
طوال مدة �ضجنه  ،وحرمانه من راتبه الإجمايل طوال تلك املدة  ،وبحقه يف
العودة ل�ضتالم عمله كاأثر ل�ضدور حكم املحكمة العليا باإلغاء حكم حمكمة اجلنايات ،
على النحو الوارد بالأ�ضباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/2158 / 1 / 54/م ) بتاريخ 2011/12/ 21م
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()34
بتاريخ 2011 /12/ 25م
وزارة ال�ضوؤون القانونية  -مناط وليتها يف اإبداء الراأي القانوين .
ا�ضتقر العمل يف اإفتاء وزارة ال�ضوؤون القانونية على عدم جواز اإعادة النظر
يف راأي �ضبق لوزارة ال�ضوؤون القانونية اإبداوؤه اإل اإذا كان ثمة وقائع ا�ضتجدت
اأو مل تكن حتت ب�ضرها وقت اإبداء راأيها ويكون من �ضاأنها تغيري وجهة الراأي
القانوين يف امل�ضاألة املعرو�ضة  -تطبيق .
بالإ�ضارة اإىل كتاب معاليكم رقم  ...... :بتاريخ  .....املوافق  .....ب�ضاأن
طلب اإعادة النظر فيما انتهت اإليه فتوى وزارة ال�ضوؤون القانونية رقم  :و �س ق/م و
2011/2057/11/1/م بتاريخ  10من حمرم 1433هـ املوافق  6من دي�ضمرب 2011م
حول مدى اأحقية �ضركة  .....باملطالبة بكامل قيمة عقد تنفيذ اأعمال الر�س
اجلوي ملكافحة ح�ضرة دوبا�س النخيل للجيل الربيعي 2011م .
نفيـد معاليكم باأنه واإذ �ضبق لوزارة ال�ضوؤون القانونية اإبداء الراأي القانوين
يف العقد امل�ضار اإليه فاإنها تكون قد ا�ضتنفدت وليتها يف هذا ال�ضاأن  ،نزول على
ما ا�ضتقر عليه العمل من عدم جواز اإعادة النظر يف راأي �ضبق لوزارة ال�ضوؤون
القانونية اإبداوؤه اإل اإذا كان ثمة وقائع ا�ضتجدت اأو مل تكن حتت ب�ضرها وقت
اإبداء راأيها ويكون من �ضاأنها تغيري وجهة الراأي القانوين يف امل�ضاألة املعرو�ضة .
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وحيث اإن كتاب معاليكم امل�ضار اإليه قد جاء خلوا من اأي وقائع جديدة من
�ضاأنها تغيري وجهة الراأي القانوين يف املو�ضوع  ،لذلك يتعذر اإعادة النظر فيما
�ضبق اأن اأفتت به وزارة ال�ضوؤون القانونية يف هذا ال�ضاأن .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/ 2185 / 1 / 11/م ) بتاريخ 2011 /12 / 25م
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()35
بتاريخ 2011/12/ 25م
�ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  -املر�ضوم ال�ضلطاين رقم - 2006/5
تطبيق قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني
على العمانيني العاملني بوحدات اجلهاز الإداري بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  -وقف �ضريان نظام التاأمينات الجتماعية عليهم  -وجوب
حتويل ح�ضيلة ا�ضرتاكاتهم اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  -املبالغ
الإ�ضافية عن التاأخري يف �ضداد ال�ضرتاكات ل تعد من ح�ضيلة ال�ضرتاكات .
قرر امل�ضرع مبوجب املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2006/5تطبيق اأحكام قانون
معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني على العمانيني
العاملني بوحدات اجلهاز الإداري باإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية والهيئات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين يف دول املجل�س
الذين ل يتقا�ضون معا�ضا تقاعديا من ال�ضلطنة  -وقف �ضريان اأحكام نظام
التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم
اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية  -توؤول اإىل
�ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ح�ضيلة ا�ضرتاكات املوؤمن عليهم
املذكورين  -املبالغ التي حتول اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية
هي ح�ضيلة ا�ضرتاكات املوؤمن عليه فقط دون غريها من املبالغ التي تكون
قد دخلت بالفعل يف ح�ضاب نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني
العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم  -اأ�ضا�س ذلك  -القاعدة امل�ضتقرة التي
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تق�شي باأنه ال اجتهاد مع �شراحة الن�ص  ،ول� اأراد امل�شرع اأن ت�ؤول اإىل الهيئة
املبالغ االإ�شافية ملا اأع�زه الن�ص على ذلك �شراحة .
باالإ�شـارة اإىل الكتـب املتبادلة املنتهية بكتاب معاليكم رقــم ...........
امل�ؤرخ  .........امل�افق  .......ب�شاأن طلب االإفادة بالراأي ح�ل مدى التزام
الهيئة  .....بتح�يل املبالغ االإ�شافية املقررة بن�شبة ( )%13.5من قيمة ا�شرتاكات
الفا�شل ....... /ال�اجبة ال�شداد عن فرتة التاأخري ل�شندوق تقاعد م�ظفي
اخلدمة املدنية .
وتتح�شل وقائع امل��ش�ع  -كما يبني من االأوراق  -يف اأن الفا�شل .....
التحق بالعمل مب�ؤ�ش�شة  ....بدولة  ...بتاريخ  ، .........وخ�شع اآنذاك الأحكام
نظام التاأمينات االجتماعية على العاملني العمانيني العاملني باخلارج ومن يف
حكمهم ال�شادر باملر�ش�م ال�شلطاين رقم  ، 2000/32وقام املذك�ر ب�شداد ا�شرتاكاته
وفق هذا النظام حتى  .........كما اأدى مبلغا اإ�شافيا بن�شبة ( )%13.5من قيمة
امل�شتحقات عن �شهري ي�لي� واأغ�شط�ص 2005م لتاأخره عن ال�شداد يف امل�عد
املحدد قان�نا وفقا لن�ص املادة ( )10من النظام امل�شار اإليه  ،وب�شدور املر�ش�م
ال�شلطاين رقم  2006/5ب�شاأن تطبيق النظام امل�حد ملد احلماية التاأمينية مل�اطني
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم ونظرا الأن
م�ؤ�ش�شة  ...........التي يعمل بها املذك�ر هي اإحدى امل�ؤ�ش�شات احلك�مية
بدولة  ....فقد مت ت�شجيله بنظام مد احلماية التاأمينية وخ�شع تبعا لذلك الأحكام
قان�ن معا�شات ومكافاآت ما بعد اخلدمة مل�ظفي احلك�مة العمانيني  ،ووفقا حلكم
املادة الثالثة من املر�ش�م ال�شلطاين رقم  2006/5امل�شار اإليه قام �شندوق تقاعد
م�ظفي اخلدمة املدنية مبطالبة الهيئة  .....بتح�يل ح�شيلة ا�شرتاكات املذك�ر
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عن مدة خدمته مبوؤ�ض�ضة  .....قبل العمل بنظام مد احلماية التاأمينية اإ�ضافة اإىل
املبلغ الإ�ضايف امل�ضار اإليه  ،اإل اأن الهيئة  .....قامت بتحويل قيمة ال�ضرتاكات
فقط دون املبلغ الإ�ضايف ا�ضتنادا اإىل اأنها تلتزم فقط بتحويل ح�ضيلة ال�ضرتاك
عمال باملادة ( )30من قانون التاأمينات الجتماعية .
وتذكرون اأن مفاد املادة ( ) 10من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2000/32امل�ضار اإليه
هو التزام املوؤمن عليه باأن يوؤدي مبلغا اإ�ضافيا بن�ضبة ( )%13.5من ال�ضرتاكات التي
مل يوؤدها عن فرتة التاأخري يف �ضداد هذه ال�ضرتاكات واأن توؤدى هذه ال�ضرتاكات
واملبالغ للهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية دفعة واحدة ،كما ت�ضرتط املادة الثالثة
من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2006/5امل�ضار اإليه ل�ضم مدد اخلدمة ال�ضابقة للعاملني
اخلا�ضعني لأحكام نظام التاأمينات الجتماعية اأن تكون ال�ضرتاكات قد اأديت
كاملة عن تلك املدد  ،وتوؤول اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ح�ضيلة
ا�ضرتاكاتهم  ،وحيث تعترب هذه القواعد من النظام القانوين اخلا�س الذي ل �ضاأن
له بتطبيـق اأحكـام قانون التاأمينات الجتماعية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم
 ، 91/72فاإن املبالغ الإ�ضافية التي يتم حت�ضيلها بن�ضبة ( )%13.5من ال�ضرتاكات
املقررة تعترب من ح�ضيلة ال�ضرتاكات الواجبة ال�ضداد عن هذه الفرتة  ،ومن
ثم يرى �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية التزام الهيئة العامة للتاأمينات
الجتماعية بتحويل ال�ضرتاكات الواجبة ال�ضداد عن املدة املطلوب �ضمها طبقا
للمادة الثالثة من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم (� )2006/5ضاملة املبالغ الإ�ضافية .
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واإذ ت�ضتطلعون معاليكم الراأي عن مدى التزام الهيئة  .....بتحويل املبالغ
الإ�ضافية املقررة بن�ضبة ( )%13.5من ال�ضرتاكات الواجبة ال�ضداد عن فرتة
التاأخري يف �ضداد ال�ضرتاكات .
وردا على ذلك نفيد باأن املادة ( )1من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2000/32باإ�ضدار
نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم
تن�س على اأنه " تطبق يف �ضاأن نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني
يف اخلارج ومن يف حكمهم اأحكام القانون املرافق " .
وتن�س املادة ( )8من نظام التاأمينات الجتماعية امل�ضار اإليه على اأنه " ميول
هذا النظام من امل�ضادر الآتية :
 - 1ال�ضرتاك الذي يلتزم املوؤمن عليه ب�ضداده للهيئة بواقع (� )%13ضهريا من
الدخل ال�ضهري املفرت�س الذي يختاره .
 - 2ن�ضبة ال�ضرتاك التي تلتزم بها اخلزانة العامة بواقع (� )%2ضهريا من
الدخل املفرت�س الذي توؤدى ال�ضرتاكات على اأ�ضا�ضه .
 - 3ريع ا�ضتثمار اأموال هذا النظام .
 - 4املبالغ الإ�ضافية امل�ضتحقة مبوجب هذا النظام. " .......
وتن�س املادة ( )10من هذا النظام على اأن " تعترب ال�ضرتاكات واجبة الأداء
يف اأول ال�ضهر الذي حدده املوؤمن عليه لبدء ا�ضرتاكه يف هذا النظام  .واإذا مل
ت�ضدد ال�ضرتاكات خالل اخلم�ضة ع�ضر يوما الأوىل من ال�ضهر الذي يلي ال�ضهر
امل�ضتحق عنه ال�ضرتاكات يلتزم املوؤمن عليه باأن يوؤدي للهيئة مبلغا اإ�ضافيا بن�ضبة
( )%13.5من ال�ضرتاكات التي مل يوؤدها . " ......
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وين�س البند ( )1من املادة الأوىل من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2006/5ب�ضاأن
تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم على اأن " تطبق اأحكام قانون معا�ضات
ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيني امل�ضار اإليه على العمانيني
العاملني بوحدات اجلهاز الإداري باإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية والهيئات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين يف دول املجل�س
الذين ل يتقا�ضون معا�ضا تقاعديا من ال�ضلطنة " .

وتن�س املادة الثالثة من هذا املر�ضوم على اأن " يقف �ضريان اأحكام نظام

التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم
ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2000/32بالن�ضبة للعمانيني اخلا�ضعني لأحكام
النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية امل�ضار اإليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام
وحت�ضـب لهوؤلء العاملني مدد خدمتهم اخلا�ضعة لأحكام املر�ضوم ال�ضلطاين رقم
 2000/32امل�ضار اإليه �ضمن خدمتهم املح�ضوبة يف املعا�س اأو املكافاأة وذلك بال�ضروط
التالية :
 - 1اأن تكون ال�ضرتاكات قد اأديت كاملة عن تلك املدد .

 - 2اأن ل يكون املوؤمن عليه قد �ضرف عنها منفعة تاأمينية .
وتوؤول اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ح�ضيلة ا�ضرتاكات املوؤمن
عليهم الذين يعملون باإحدى اجلهات املن�ضو�س عليها يف البند ( )1من املادة
الأوىل من هذا املر�ضوم " .
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ومفاد ما تقدم اأن امل�ضرع قرر اإن�ضاء ح�ضاب م�ضتقل لنظام التاأمينات
الجتماعية على العمانيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم يف ح�ضابات
الهيئة وحدد م�ضادر متويل هذا احل�ضاب  ،ومن بني هذه امل�ضادر ال�ضرتاك
الذي يلتزم املوؤمن عليه ب�ضداده للهيئة بواقع (� )%13ضهريا من الدخل ال�ضهري
املفرت�س الذي يختاره  ،ون�ضبة ال�ضرتاك التي تلتزم بها اخلزانة العامة بواقع ()%2
�ضهريا من الدخل املفرت�س الذي توؤدى ال�ضرتاكات على اأ�ضا�ضه  ،وريع ا�ضتثمار
اأموال النظام واملبالغ الإ�ضافية امل�ضتحقة مبوجب النظام .
وقد ن�س البند ( )1من املادة الأوىل من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2006/5امل�ضار
اإليه على تطبيق اأحكام قانون معا�ضات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة
العمانيني على العمانيني العاملني بوحدات اجلهاز الإداري باإحدى دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والهيئات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين
يف دول املجل�س الذين ل يتقا�ضون معا�ضا تقاعديا من ال�ضلطنة  ،كما ن�س على
وقف �ضريان اأحكام نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني يف اخلارج ومن
يف حكمهم اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية امل�ضار
اإليه على اأن حت�ضب للعاملني مدد خدمتهم اخلا�ضعة لأحكام نظام التاأمينات
الجتماعية على العمانيني يف اخلارج ومن يف حكمهم امل�ضار اإليه �ضمن مدة
خدمتهم املح�ضوبة يف املعا�س اأو املكافاأة ب�ضروط معينة  ،وقد ن�س �ضراحة على
اأن توؤول اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ح�ضيلة ا�ضرتاكات املوؤمن
عليهم الذين يعملون بوحدات اجلهاز الإداري باإحدى دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة اخلا�ضعة لنظم التقاعد املدين يف دول
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املجل�س الذين ل يتقا�ضون معا�ضا تقاعديا من ال�ضلطنة  ،ومقت�ضى ذلك اأن املبالغ
التي حتول اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية هي ح�ضيلة ا�ضرتاكات
املوؤمن عليه فقط دون غريها من املبالغ التي تكون قد دخلت بالفعل يف ح�ضاب
نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم
وذلك تطبيقا للقاعدة امل�ضتقرة والتي تق�ضي باأنه ل اجتهاد مع �ضراحة الن�س  ،ولو
اأراد امل�ضرع اأن توؤول اإىل الهيئة املبالغ الإ�ضافية ملا اأعوزه الن�س على ذلك �ضراحة .
وتطبيقا ملا تقدم وملا كان الثابت من الأوراق اأن الهيئة  ......قد قامت
بالفعـل بتحويـل ح�ضيلـة ا�ضرتاك املوؤمن عليه الفا�ضل  ......الذي يعمل
مبوؤ�ض�ضة  ....بدولة  ...اإىل �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية دون املبالغ
الإ�ضافية املقررة بن�ضبـة ( )%13.5من ال�ضرتاكـات الواجبـة ال�ضـداد عن فتـرة
التاأخيـر طبقا للمادة ( )10من نظام التاأمينات الجتماعية  ،فاإن ذلك يتفق وحكم
الفقرة الأخرية من املادة الثالثة من املر�ضوم ال�ضلطاين رقم  2006/5امل�ضار اإليه .
لذلك انتهى الراأي اإىل عدم التزام الهيئة  ........بتحويل املبالغ الإ�ضافية
املقررة بن�ضبة ( )%13.5من ال�ضرتاكات الواجبة ال�ضداد عن فرتة التاأخري اإىل
�ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية على النحو املبني بالأ�ضباب .

فتوى رقم  ( :و �س ق /م و2011/ 2189/1/21 /م ) بتاريخ 2011/12/ 25م
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