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

ُج ْم ِلة ال َب�شر « .

العماد الأ�صفهانى

حقـــوق الطبــع حمفوظــة
لـوزارة ال�شـ�ؤون القــانونية

كلمات م�ضيئة

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

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

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

مقــدمــــــة
الحمد هلل رب العالمين  ،وال�صالة وال�سالم على المبعوث رحمة للعالمين ،
�سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه الطيبين الطاهرين  ،وبعد ، ...
تت�شرف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن تقدم للم�شتغلين بالقانون والباحثين
والمهتمين بمو�ضوعاته كتابها التا�سع ع�شر من �سل�سلة كتب " المبادئ القانونية
في فتـاوى ال�ش�ؤون القانونية " موا�صلـة ال�سعـي نحو تقديـم المراجـع المفيـدة
بما ي�سهم في �إثراء المعرفة القانونية لدى الكافة .
ويحتـوي الكـتـاب  ،وفقـا لمـا جـرى عليه العمـل في الإ�صــدارات ال�سابقـة ،
ن�صـــو�ص الفتــاوى ال�صادرة عن الوزارة في العـام الميـالدي المن�صـرم 2014م
م�سبوقـة بالمبـادئ القانونيـة الم�ستخل�صـة منها  ،مرتبـة ح�ســب ت�سل�سلهــــا
المو�ضوعي والزمني .
و�إنه لمن ح�سن الطالع �أن ي�أتي هذا الإ�صدار متزامنا مع احتفاالت ال�سلطنة
بالعيـد الوطني الخامــــ�س والأربعيــن للنه�ضـــة المباركة  ،ك�إ�سهـــــــام متوا�ضع
من وزارة ال�ش�ؤون القانونية في هذه المنا�سبة العزيزة على قلب كل مواطن
عمانـــي  ،وموا�صلــــة منهــــا لمـــــا د�أبــــت عليـــــه �سنويــا مــــن ن�شـــر المبـــادئ
القانونية الم�ستخل�صـة مـن فتـاوى ال�شـ�ؤون القانونيـة .

و�إذ ننــوه بالجهد الذي بذلــه كــل مـن الم�ست�شـار م�ساعـد �أول � /صالح بن
علي المحـروقــي  ،والم�ست�شــــار م�ساعـــد �أول � /أحمــد بن علــي بنـي عرابـــة ،
والبـــاحـث �أول � /سلطان بن �سالـم الخليلي في �سبيل �إعداد هذا الكتـاب  ،ف�إننــا
نتوجــــه بال�شكـــر الجزيـــل لكـــل من �ســـاهم فـي �إخراجــه على هذا الوجه ،
�سائلين المولى  -عز وجل � -أن يحقق هذا الإ�صدار الفائدة المرجــوة منــه .
وفـي الختـام ندعـو اهلل �أن يديـم علــى وطننـا العزيز الرخـاء والرفعـة ،
في ظل القيادة الحكيمة لموالنا ح�ضـرة �صاحـب الجاللـة ال�سلطـان قابــو�س
ابن �سعيد المعظم  -حفظه اهلل ورعاه . -
واهلل ولي التوفيق ،،،

د .عبداهلل بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـــــــــــر ال�شـــــــ�ؤون القــانــونيـــــــة

�أوال  :الفهــر�س املو�ضوعــي
املو�ضــــــــــوع

( �أ )
�آبار -حاالت �إلغاء ت�سجيل البئر -المق�صود بلفظ "�أبدا" .

قرر الم�شرع في �سبيل حماية الثروة المائية �أن يكون
لكل بئر جديدة �أو بديلة �أن�شئت بعد نهاية يوليو 1990م
ترخي�صا  ،و�أن يتم ح�صرها وت�سجيلها -ا�ستيفاء ذلـك
 اعتـبـار البئـر قانونيـة � -أوجب الم�شرع على كلمن �آلت �إليه بئر قانونية �أن يتخذ الإجراءات المقررة
لت�سجيلها با�سمه في الوزارة  -حدد الم�شرع الحاالت
التي تلغى فيها �إجراءات ت�سجيل البئر ،ومن بين تلك
الحاالت �إذا كان عمقها لم ي�صل �أبدا �إلى من�سوب المياه
الجوفية في المنطقة  -المق�صود بلفظ " �أبدا " ثبوت �أنه لم
ي�سبق �أن و�صل عمق البئر �إلى من�سوب المياه الجوفية
في المنطقة  -عدم تحقق ذلك � -أثره  -عدم جواز �إلغاء
�إجراءات ت�سجيل البئر  -تطبيق .

�آبار  -حاالت طلب �إن�شاء بئر بديلة .

حظــر الم�شـــرع القيـــام بــ�أي عمـــل مــن الأعمـــال
التـي حددهـــا فــي المــادة ( )6مــن الئحـــة تنظيـــم
الآبـــار والأفــالج �إال بعــد الح�صـول علـــى ترخيـ�ص
مــن الــوزارة  ،ومـن بيـن تلـك الأعمــال ا�ستبـدال
بئر جديدة ب�أخرى قائمة -ا�ستثناء من ذلـك � -أجـاز
الموافقـة علـى طلـب �إن�شـاء بئر بديلة في عدد من
الحـاالت  ،منهــا � :أن تكـون الحالـة الإن�شائية للبئر
القائمة على درجة من ال�سوء �أو الخطورة بحيث تجعل
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من التعميق �أمرا خطيرا �أو م�ستحيال لتح�سين الإنتاجية
ل�ســداد االحتياجــات القائمــة � -شروط ذلك � -أن تكون
البئر البديلة داخل حدود العقار الذي تقع به البئر المراد
ا�ستبدالها  ،و�أن تكون من ذات نوعية البئر الم�ستبدلة،
ما لم يثبت فنيا �أن تغيير نوع البئر هو ال�سبيل لتحقيق
الغر�ض من اال�ستبدال  -تخلف بع�ض �أو كل ال�شروط -
�أثر ذلك  -تطبيق .

�إتاوة  -اخت�صا�ص  -المخت�ص بعقد ت�سوية فروق الإتاوة
45
الم�ستحقة .

طبقا لأحكام القانون المالي والئحته التنفيذية ال يجوز
الإعفاء من �أي �ضريبة � ،أو ر�سم � ،أو دين �أو غيرها من
المبالغ الم�ستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة �إال في
الحاالت التي تن�ص فيها القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية
واللوائح ال�صادرة على ذلك  -ي�صدر الإعفاء بقرار من
الوزيــر الم�شــرف علــى وزارة الماليــة بناء على طلب
الوزير المخت�ص متقيدا بال�شــروط  -ال يجــوز �إ�سقــاط
الديون �إال في الحاالت المحددة على �سبيل الح�صر في
البند ( )9من المادة ( )8من القانون المالي � ،شريطة
�أن يقدم المدين الم�ستندات الر�سمية التي تثبت �أ ًّيا
من هذه الحاالت � .سريان تلك الأحكام على الهيئات
والم�ؤ�س�سات العامة وغيرها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ودون �إخالل باال�ستقالل المالي الذي ين�ص عليه
المر�سوم ال�سلطاني ال�صادر ب�ش�أنها  -تطبيق .
- 10 -
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�إتاوة  -مدى جواز الإعفاء من �سداد الريع الم�ستحق
للدولة على المواد الم�ستخرجة من المعادن .

ن�ص قانون التعدين على �أن المعادن في حالتها الطبيعية
و�أ ًّيا كان مكانها في ال�سلطنة هي ملك للدولة ،و�أن امتياز
التعديــن يمنــح بموجــب قانــون  ،و�أن وزارة التجــارة
وال�صناعة تمنح تراخيــ�ص اال�ستك�شــاف  ،والتنقيب ،
واال�ستخراج ،والتعدين ،والتعدين المعي�شي  ،والت�صرف
في المعادن الناتجة عن ذلك وف ًقا لأحكام قانون التعدين
 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أنواع تراخي�صالتعدين  ،و�شروط الح�صول عليها  ،ومدتها  ،وتحديد
وو�صــف وم�ساحــة المنطقــة الممنوحــة  ،و�إجراءات
تجديــد التراخيــ�ص  ،وامتيــازات التعديــن  ،والإتــاوة
الواجب �سدادها على �أال تزيد على ( )%10ع�شرة بالمائة
مــن قيمــة المبيعـات من المعادن  ،ومواعيد ال�سداد ،
والإجــراءات المتعلقــة بــذلك  -حــدد الم�شـرع الريـع
الم�ستحق للدولة بن�سبة ( )%5خم�سة بالمائة من القيمة
الإجمالية للمبيعات الفعلية ال�شهرية وف ًقا لأ�سعارها في
ال�سوق المحلية  -الأ�صل الم�ستقر عليه في العقود هو �أن
العقد �شريعة المتعاقدين  ،ووليد �إرادتهما الم�شتركة ،
فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال باتفاق طرفيه �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -ن�صت بنود العقد �صراحة على
االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح ودفع كافة الر�سوم  -لم
يجز القانون المالـي الإعفـاء مـن �أي �ضريبـة � ،أو ر�سـم ،
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�أو ديــن �أو غيرهــا مــن المبالــغ الم�ستحقــة لوحـدات
الجهاز الإداري للدولة �إال في الحاالت التي تن�ص فيها
القوانيــن والمرا�سيــم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة على
ذلك � -أن الإعفاء ي�صدر بقرار من الوزير الم�شرف على
وزارة المالية بناء على طلب الوزير المخت�ص متقيدا
بال�شروط  -ال يجوز �إ�سقاط �أي مبلغ م�ستحق ال�سداد
من ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو الديون �أو غيرها من المبالغ
الم�ستحقــة لوحــدات الجهــاز الإداري للــدولة �إال في
الحاالت المحددة على �سبيل الح�صر في البند ( )9من
المادة ( )8من القانون المالي ،وب�شرط �أن يقدم المدين
الم�ستندات الر�سمية التي تثبت �أيا من هذه الحاالت -
عدم �صدور قرار الإعفاء من المخت�ص ب�إ�صداره وعدم
توافر �شروط الإعفاء � -أثر ذلك  -تطبيق .

اتفاقيات تجنب االزدواج ال�ضريبي  -مدى الحاجة �إلى
عر�ضها على وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،ومجل�س الوزراء ،
ومجل�س ال�شورى مرة �أخرى بعد تعديل المادة الخا�صة
بتعريف ال�سلطة المخت�صة .
تعديل تعريـف ال�سلطــة المخت�صــة فــي م�ســودات
اتفاقيات تجنب االزدواج ال�ضريبــي قبـــل التوقيــع
عليهـا  ،والتــي �سبــق الموافقــة عليهــا مــن قبــل
وزارة ال�ش�ؤون القانونية ومجل�س الوزراء  ،ومجلــ�س
ال�شــورى � -إلغــاء وزارة االقت�صــاد الوطنــي بموجب
- 12 -
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المر�سوم ال�سلطاني رقــم  ،2011/38وت�سميــة وزيــر
�آخــر ليكــون م�ســ�ؤوال عن ال�ش�ؤون المالية بموجب
المر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  ، 2011/31ال يعدو �أن يكون
تعديال للم�سمى الم�ستخدم للإ�شــارة �إلــى ال�سلطــة
المخت�صــة دون �أن يغير �أيا من الأحكام المو�ضوعية
لم�سودات االتفاقيات  -م�ؤدى ذلك  -ال جدوى من
�إعادة عر�ض هذا التعديل على وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،
�أو الجهات المعنية الأخرى  -تطبيق .

اتفاقية  -اتفاقية دولية  -مفهوم االتفاقيات الدولية التي
ت�ستوجب الت�صديق عليها .

1/40

300

49

345

الت�صديق على االتفاقيات يكون فقط لالتفاقيات الدولية
دون غيرهــا مــن االتفاقيــات  -مفهومهــا  -الم�ستقـر
عليــه فقهــا �أن االتفاقية الدولية هي اتفاق مكتوب بين
�شخ�صين �أو �أكثـر من الأ�شخـا�ص الدوليـة  ،مـن �ش�أنـه �أن
ين�شئ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي
العــام  ،و�أن االلتــزام بهــذه االتفاقيــات يتم مـن خالل
م�صادقـة الـدول عليهـا  -مقت�ضى ذلك � -أن االتفاقية ال
تعـد اتفاقية دولية �إال �إذا �أبرمت بين �أ�شخا�ص القانون
الدولي  ،وهي الدول والمنظمات  -تطبيق.

اتفاقية  -خ�ضوع االلتزامات الواردة فيها لأحكامها .

التزام ال�سلطنة بمنح التراخي�ص والت�صاريح المحددة
- 13 -
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في االتفاقية  ،يخ�ضع للأحكام المن�صو�ص عليها فيها -
عدم موافقة الجهة المخت�صة ب�إ�صدار الترخي�ص  ،بناء
على اعتبارات مو�ضوعية ومعقولة بالإ�ضافة �إلى �أ�سباب
مرتبطـة بالأمــن وال�سالمــة  ،ال يعــد فــي حـــد ذاتــه
�إخالال بالتزامات ال�سلطنة بموجب االتفاقـية � -أ�ســا�س
ذلك  -ما ن�صـت عليه االتفاقية ذاتها من �أن الوفــاء بـها
يكــون مـع مراعاة الأعذار المعقولة بموجب القانـون ،
ومــع الأخــذ بعيـن االعتبـار عـادات وتقاليد المجتمع
ال ُعماني وم�سائل ال�سيا�سة العامة  -تطبيق .

اخت�صا�ص  -ت�شريع  -الجهة المخت�صة بمراجعة الت�شريع .

حظــر النظــام الأ�سا�ســي للدولــة علــى �أي جهــة في
الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات
تخالف �أحكام القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون
البالد  ،وفي الوقت ذاته فو�ض القانون في تحديد الجهة
التــي تتولــى �إبــداء الر�أي القانوني للوزارات والجهات
الحكومية الأخرى ،وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانين
واللوائـح والقـرارات ومراجعتها  -ناط بوزارة ال�ش�ؤون
القانونيــة االخت�صـا�ص بمراجعـة م�شـروعات المرا�سيم
ال�سلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة
مـن الـوزارات وكافـة الوحـدات الحكومية قبل �إ�صدارها
ون�شرها في الجريدة الر�سمية  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

1/58

402

املو�ضــــــــــوع

�أرا�ض � -أرا�ض حكومية  -ت�أجير  -اخت�صا�ص  -الجهة
المخت�صة بتنظيم ت�أجير الأرا�ضي الحكومية و�إجراءاته .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
48

341

ي�صـدر بتنظيـم ت�أجـير �أمــالك الدولة الخا�صـة  ،ومنها
الأرا�ضي الحكوميــة �إلــى المواطنيــن لإقامــة حظائــر
الحيوانــات عليهـا  ،قرار من وزير الإ�سكان ( -الالئحة
التنفيذية لقانون الأرا�ضي ) يت�ضمن الأحكام التي يجب
علــى المواطــن مراعاتهــا عــند تقديم طلب ا�ستئجار
�أر�ض حكومية لإقامة حظائر حيوانـات وبـيان ال�شـروط
والإجــراءات � -أ�ســا�س ذلك  -االخت�صا�ص الح�صري
المقرر قانونا لوزارة الإ�سكان في ت�أجير �أمالك الدولـة -
�شريطة  -التن�سيق في �ش�أن هذا التنظيم المقترح بين
جميع الجهـات المعنيــة وعـــر�ض م�شـــروع التنظيــم
على وزارة ال�ش�ؤون القانونية للمراجعة القانونية وطلب
ن�شره في الجريدة الر�سمية بعد �صدور التنظيم من وزير
الإ�سكان  -يقت�صر دور وزارة البلديات الإقليمية وموارد
المياه على و�ضع اال�شتراطات ال�صحية لإقامة حظائر
حيوانات (العزب)  -تطبيق .

�أرا�ض  -الأثر القانوني المترتب على تقديم بيانات غير
مطابقة للواقع بغر�ض تملك الأرا�ضي .
قــرر قانــون الأرا�ضي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم
 80/5حكمـا خا�صا �آمرا ق�ضى بموجبه ب�سقوط حق كل
مـن  -ي�سعـى �إلـى �أو ح�صـل علـى  -امتـالك �أو �شـراء �أو
- 15 -

2/65

445

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ا�ستئجار �أر�ض تخ�ضع لأحكـام قانـون الأرا�ضـي � ،أو مـن
ي�صل �إلى ذلك بالفعل م�ستعينا ب�شهادة كاذبة �أو وثيقة
مـزورة  -مقت�ضـى ذلـك  -وجـوب �صـدور قـرار م�سبـب
بالإ�سقاط من وزير الإ�سكان �أو من يخولـه  ،مـع �إحالـة
المخالف للمحاكمة الجزائية �أمام ال�سلطات المخت�صة
 -تطبيق .

�أرا�ض  -مدى �صحة القرارات ال�صادرة عن لجان �ش�ؤون
الأرا�ضـي ولجنـة اال�ستئناف �إذا كان لأحد �أع�ضائها �أو
�أحـد �أقاربـه حتـى الدرجـة الثالثـة م�صلحـة فـي �أي من
المو�ضوعات المعرو�ضة على اللجنة .

قرر الم�شرع �أن �سائر �أرا�ضي ال�سلطنة هي ملك للدولة
ما لم يتقرر ملكيتها لغيرها وفقا لأحكام قانون الأرا�ضي
 ر�سـم القانـون الطريـق للمواطنيـن للتقدم بادعاءاتهمالثبوتية لإثبات تملكهم للأرا�ضي وفقا لل�ضوابط والأحكام
المقـررة فـي قانـون الأرا�ضـي مـن خـالل لجـان �شـ�ؤون
الأرا�ضي التي تقوم برفع تو�صياتها �إلـى وزيــر الإ�سكــان
التخاذ قرار ب�ش�أنها  ،وذلك كله مع مراعاة �أحكام قانون
الأرا�ضي وغيره من القوانين ال�سارية  ،و�أحكام الالئحة
التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي ولجنة اال�ستئناف � -إذا
كـان لأحـد �أع�ضـاء اللجنـة �أو لأحـد �أقاربـه حتى الدرجة
الثالثة م�صلحة في �أي من المو�ضوعات المعرو�ضة على
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185

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

اللجنــة كــان عليــه �إخطــار رئي�س اللجنة بتنحيته عن
ح�ضور االجتماع مبينا الأ�سباب التي دعـته �إلـى ذلــك -
مخالفة ذلك � -أثره  -بطالن القرار ال�صادر في المو�ضوع
بطالنا مطلقا  -تطبيق .

البنك المركزي  -يعد وحدة من وحدات الجهاز الإداري
للدولة  -ي�سري على موظفيه قرار مجل�س الوزراء ب�ش�أن
التفرغ لإن�شاء و�إدارة الم�ؤ�س�سات الخا�صة .

الم�ستقـر عليـه فـي �إفتـاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة �أن
البنــك المركــزي وحـدة مـن وحـدات الجهاز الإداري
للدولة  -م�ؤدى ذلك � -سريان قرار مجل�س الوزراء ب�ش�أن
ال�ضوابط الخا�صة بال�سماح لموظفي الحكومة الراغبين
فــي التفـــرغ لإن�شـــاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهـــم الخا�صـــة
على موظفي البنك المركــزي � -أ�ســا�س ذلك � -أن العــام
يجري على عمومه ما لم يوجد ما يخ�ص�صه  -ال ينال من
ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم  2013/ 12ب�إحاطة
كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون
الخدمة المدنيـة والئحته التنفيذية بال�ضوابط الم�شار
�إليها � -أ�سا�س ذلك � -أن حق الموظفين في التفرغ لإن�شاء
و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم الخا�صة وفقا لل�ضوابط الم�شار �إليها
يجد �سنده في قرار مجل�س الوزراء  ،وال يعدو التعميم �إال
�أن يكون و�سيلة لإبالغ و�إحاطة وحدات الجهاز الإداري
للدولة بقرار مجل�س الوزراء  -تطبيق .
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11

159

املو�ضــــــــــوع

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة  -ال يجوز منح
حق امتياز لها �أو ا�ستثمارها �إال بموجب قانون  ،ولفترة
زمنية محددة .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
6

133

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة  ،وهي الق َّوامة
علـى حفظهـا  ،وح�سـن ا�ستغاللها  -ال يجوز منح امتياز
�أو ا�ستثمار لأي مورد من موارد البالد العامة �إال بموجب
قانون ولفترة زمنية محددة  -طبقا لن�ص المادة ( )77من
النظام الأ�سا�سي للدولة ف�إن �أحكام القوانين والمرا�سيم
واللوائح والقرارات المعمول بها تظل �سارية عند نفاذه
�شريطــة عـدم تعار�ضهـا مــع �أي حكــم مـن �أحكامــه ،
و�إال توقف �سريانها من تاريخ النفاذ -تطبيق .

المجل�س البلدي  -ع�ضو المجل�س و�أمين �سر المجل�س -
�آليـة تحديـد درجـة تذاكـر ال�سفر والبدالت المالية التي
ت�صرف لهما في حالة الإيفاد في مهمة ر�سمية .
�أن�ش�أ الم�شرع بموجب قانون المجال�س البلدية مجال�س
بلدية في جميع محافظات ال�سلطنة � -أحال القانون �إلى
الالئحة تنظيم بع�ض �ش�ؤون المجال�س البلدية من بينها
ال�ش�ؤون المالية للمجل�س  -خلت الالئحة من بيان درجة
التذكرة وبدل ال�سفر المقرر لأع�ضاء المجل�س البلدي -
�سواء �أكانوا معينين �أم منتخبين  -و�أمين �سر المجل�س ،
في حـال �إيفادهـم فـي مهمـة ر�سميـة  -الم�ستقر عليه
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506

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

عدم التو�سع في تف�سير الن�صو�ص المالية حفاظا على
�أموال الخزانة العامة للدولة  -تطبيق .

النظام الأ�سا�سي للدولة  -تف�سير ن�ص المادة ( )58مكررا
( )10ومدى تعار�ضها مع المادتين ( )58مكررا ()11
و( )58مكررا (. )15
الم�ستقــر عليـه �أن العبـرة بالمقا�صــد والمعانــي  ،ال
بالألفــاظ والمبانــي  -مقت�ضــى ذلك  -تق�صــي مقا�صد
الم�شرع من الن�ص دون الوقوف فقط عند ظاهر �ألفاظه
و�صوال للغاية المق�صودة التي يتوخاهـا الم�شــرع  -من
الأ�صــول الم�ستقــر عليهــا في مجـال تف�سير الن�صو�ص
وا�ستنباط الأحكام وجوب الوقوف �أوال على داللة عبارة
النــ�ص � ،أي المعنــى الذي يفهـم من �صيغتــه  ،ويكــون
هــو المق�صود من ال�سياق  ،ثم الوقوف على داللة �إ�شارة
الن�ص �أي المعنى الذي ال يتبادر فهمه من �ألفاظه  ،و�إنما
هو معنى الزم للمعنى المتبادر من �ألفاظه  ،وال يكون هو
المق�صود من ال�سياق  ،والداللة عليه تكون بالإ�شارة  ،ال
بالعبــارة  ،وقد يفهــم ذلك بدقة النظر ،والمزيد من
الت�أمل والتفكير  ،وقد يفهم من الن�ص ب�أدنى ت�أمل � -إذا
تعار�ض المعنى الم�ستفاد من داللة عبارة الن�ص  ،وداللة
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37

279

املو�ضــــــــــوع
�إ�شارة الن�ص  -يرجح المعنى الم�ستفاد من داللة العبارة
على داللة الإ�شارة  -عدد الم�شرع في ن�ص المادة ()58
مكررا ( )10من النظـام الأ�سا�سـي للدولـة ال�شــروط
الواجــب توافرهــا فيمــن ير�شــح لع�ضويــة مجل�س
ال�شورى ،ثم اختتمها بتقرير حكم يتعلق بمدى جواز
التر�شح لع�ضوية المجل�س مرة ثانية  ،وذلك بعبارة
"ويجوز لمن انتهت فترة ع�ضويته التر�شح ثانية لع�ضوية
مجل�س ال�شورى " � -إن داللة عبارة هذا الن�ص هو جواز
التر�شح لمرة ثانيـة لع�ضوية مجل�س ال�شورى وهو
المعنى المق�صود مـن �سياق الن�ص  ،والخطاب هنا من
الم�شرع للكافة � ،سـواء مـن كـان منهـم ع�ضوا بمجل�س
ال�شورى �أو من لم يكن ع�ضوا به � -آية ذلك  -ا�ستقامة
المعنى المق�صود من ال�سياق فيما لو تم حذف عبارة "
لمن انتهت فترة ع�ضويته "�إذ يظل المعنى المق�صود
قائما دون خلل ،وهو مراد الم�شرع ومق�صده من الن�ص
 �أما داللة �إ�شارة الن�ص المتقدم � ،أي المعنى الذي توحي�إليه عبارته دون �أن تدل عليه  ،وال يكون هو المق�صود
من �سياقها  ،بل تدل عليه �ألفاظها بحكم اللزوم  -تفيد
وجـوب انتهـاء فتـرة ع�ضويـة المجل�س لمن �أراد من
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�أع�ضائه التر�شح لفتـرة ثانيـة  ،وذلـك ب�أحـد الأ�سبـاب
المن�صو�ص عليها في المادة ( )58مكررا ( )15من النظام
الأ�سا�سي للدولة � -أ�سا�س ذلك � -أن انتخابات المجل�س
الجديد يتم �إجرا�ؤها خالل الت�سعين يوما ال�سابقة على
نهاية فترة المجل�س وفقا لما تق�ضي به المادة ()58
مكررا ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وهذا المعنى
و�إن كانت تدل عليه �ألفاظ الن�ص المتقدم بحكم اللزوم
غير �أنه لي�س هو المعنى المق�صود من ال�سياق  ،وفي
الوقت ذاته ف�إنه يتعار�ض مع المعنى الم�ستفاد من داللة
عبارة الن�ص  ،والذي يجيز التر�شح ثانية لع�ضوية مجل�س
ال�شورى �سواء لمن كان ع�ضوا به � ،أو لمن لم يكن كذلك ،
ودونما ا�شتراط لوجوب انتهاء فترة ع�ضوية الأول حتى
يت�سنى له التر�شح ثانية � -إن التعار�ض بين داللتي الن�ص
على النحو المتقدم يتعين ترجيح داللة العبارة على داللة
الإ�شـارة  -مقت�ضـى ذلك  -جــواز التر�شــح لمرة ثانية
لع�ضوية مجل�س ال�شورى دونما ا�شتراط انتهاء فترة
الع�ضوية بالن�سبة للأع�ضاء الحاليين  -تطبيق .

النظام الأ�سا�سي للدولة � -ضرائب  -الأ�س�س الحاكمة
لإن�شائها وتعديلها و�إلغائها والإعفاء منها .
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�أر�ســى النظــام الأ�سا�ســي للدولــة ال�صادر بالمر�ســوم
ال�سلطانــي رقــم � 96/101أ�س�س ودعائم النظام القانوني
لل�ضرائــب والتكاليف العامة الأخرى را�سما للم�شرع
حــدود ونطــاق هـذا النظـام  -حظـر �سريان القوانين
المنظمـة لهـا ب�أثـر رجعـي  -المغايـرة بيـن ال�ضرائــب
العامة وغيرها من التكاليف العامة الأخرى (كال�ضرائب
المحليـة والر�سـوم)  -ال يكـون �إن�شـاء وتعديـل و�إلغــاء
الأولى �إال بقانون ويكون الإعفاء من �أدائها في الحاالت
المن�صـو�ص عليهـا فـي القانـون فـي حيـن يكـون �إن�شـاء
وتعديل و�إلغاء ال�ضرائـب والر�سـوم والإعفـاء منهـا
بنـاء على قانون -تطبيق .

النظام الأ�سا�سي للدولة  -فو�ض القانون في تحديد الجهة
التـي تتولـى �إبـداء الـر�أي القانـوني و�صياغة م�شروعـات
القوانيــن واللوائـح والقـرارات ومراجعتهـا � -أثـر عـدم
التقيد بعر�ض اللوائح والقرارات على هذه الجهة .

حظر النظام الأ�سا�سي للدولة على �أي جهة في الدولة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف
�أحكــام القوانيــن والمرا�سيـــم ال�سلطانيــة النافــذة �أو
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون
البالد  -كما فو�ض القانون في تحديد الجهة التي تتولى
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�إبــداء الــر�أي القانونــي للــوزارات والجهـات الحكومية
الأخـرى  ،وتقـوم ب�صياغـة م�شروعات القوانين واللوائح
والقــرارات ومراجعتهــا  -ناط الم�شرع بوزارة ال�ش�ؤون
القانونية االخت�صا�ص بمراجعة م�شروعــات المرا�سيــم
ال�سلطانيــة والقوانيــن واللوائــح والقــرارات الوزاريــة
المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل
�إ�صدارها ون�شرها في الجريدة الر�سمية  -يجب ن�شر
هذه القوانين في الجريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعين
من يوم �إ�صدارها على �أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها
ما لم ين�ص فيها على تاريخ �آخر ،واعتبر الم�شرع الن�شر
قرينة على علم الكافة بها  -توخى الم�شرع بذلك �سالمة
هــذه القوانيــن والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام
النظــام الأ�سا�ســي للدولــة � ،أو تعار�ضهــا مع القوانين
واللوائح ال�سارية  -تعتبر مراجعة الت�شريعات من قبل
وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة قبــل �إ�صدارهــا ون�شــرها
في الجريدة الر�سمية �إجراء جوهريا ال فكاك منه � -أثر
عدم التقيد بهذا الإجراء  -تطبيق .

الهيئــات والهيئــات العامـــة  ،والم�ؤ�س�ســات العامة -
طبيعتها القانونية .

مايــز الم�شــرع فـي نظام الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
بين الهيئات والهيئات العامة  ،وبين الم�ؤ�س�سات العامة
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

 تهــدف الم�ؤ�س�ســات العامــة �إلى الم�شاركة في تنميةاالقت�صاد الوطني  ،ويكون لها طبيعة تجارية � ،أي تهدف
�إلى تحقيق ربح  -بينما تهدف الهيئات والهيئات العامة
�إلى �إدارة مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون
ال�سعي �إلى تحقيق ربح �أو فائ�ض مالي � -أثر ذلك  -ال
يجوز للهيئات والهيئات العامة ال�سعي �إلى تحقيق ربح
�أو فائ�ض مالي ما لم يوجد ن�ص �صريح يق�ضي بخالف
ذلك  -تطبيق .

�أموال عامة � -إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري .

�أ�سبغ الم�شرع حماية قانونية على الأموال العامة الثابتة
منها والمنقولة  ،مقررا مبد�أ حرمة الأموال العامة الذي
بمقت�ضاه منع التعر�ض لتلك الأموال �أو الحجز عليها �أو
التعدي عليها �أو تملكها �أو حيازتها �أو اكت�ساب �أي حق
عيني عليها بالتقادم �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع
الت�صرفات �إال وفقا لأحكام القانون � -أثر ذلك  -بطالن
كل ت�صرف يتم بالمخالفة لحكم القانون � -ألزم الم�شرع
الجهات المخت�صة ب�إزالة �أي تعد يقع على الأموال العامة
بالطريق الإداري مع وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض مع عدم الإخالل بالم�ساءلة
الجزائية � -ألزم الم�شرع الم�س�ؤول الحكومي ب�أن يحول
دون �إ�ساءة ا�ستعمال الأموال العامة  ،وب�أن يبلغ الجهات
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

المخت�صــة فــورا بمــا يثبـت لديه من مخالفات متعلقة
بالمال العام  -تطبيق .

(ب)
بنك الإ�سكان العماني  -مدى تقيد القرو�ض طويلة الأجل
التي تقدمها الحكومة للبنك بن�سبة ( ) %200من ر�أ�س
المال المدفوع للبنك .

�إن الم�شــرع دعمــا لبنـك الإ�سكــان العمانـي في تحقيق
�أغرا�ضه الأ�سا�سيـة فـي دعـم حركـة الإ�سكـان والتعمـير
فـي ال�سلطنـة  -مـن خـالل تقديم القرو�ض والت�سهيالت
الم�صرفية للأفراد فـي �سلطنـة عمـان لإقامـة الم�ساكـن
الخا�صـة � ،أو �شرائها �أو ا�ستكمالهـا� ،أو التو�سع فيها � ،أو
�صيانتها � ،أو �شراء الأرا�ضي بغر�ض بناء الم�ساكن عليها ،
والقـيام بم�شروعـات الإ�سكـان لـذوي الدخـل المحــدود
والمتو�سط �أو تمويلها وفق ال�ضوابط التي يحددها
النظـام الأ�سا�سـي للبـنــك � -أجـاز الم�شـرع للحكومـة
تقديم قرو�ض طويلة الأجل للبنك ب�سعر عائد يقل عن
�سعـر العائـد التـجاري ال�سائـد فـي ال�سـوق � ،أو قـرو�ض
بدون عائد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،دون �أن يحدد
�سقفـا �أعلـى لقيمـة هـذه القـرو�ض  ،حيـث ورد النـ�ص
خلـوا مـن �أي قيد �أو �شرط ينظم منحها  ،وذلك على
خالف ال�ضمانات التي تقدمها الحكومة للبنك ل�سداد
القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية التـي يح�صـل عليها
البنك من الغير � ،أو ال�سندات التي ي�صدرهـا  ،والتي
ا�شترط �أال تجـاوز حـدود ( )%200مــن ر�أ�س المال
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

المدفوع للبنـك  -الم�ستقـر عليـه �أن المطلـق يجري
على �إطالقه ما لم يوجد ما يقيده  -م�ؤدى ذلك  -عدم
تقيد القرو�ض طويلة الأجل التي تقدمها الحكومة للبنك
بن�سبة ( ) %200الم�شار �إليها  -تطبيق .

(ت)
تعميم  -تعميم ب�ش�أن �صرف بدل ال�سفر � -أثر مخالفة
التعميم لن�ص الئحي .

ال يجوز �صرف قيمة بدل ال�سفر عن �أيام ال�سفر والعودة
بن�سبة ( )%100في حالة تكفل الجهة الإدارية بال�سكن
ا�ستنــادا لتعميـم �إداري  -باعتبـار � -أن ذلـك يفتقـر �إلـى
الأ�سا�س القانوني الذي يجيزه ،ويتعار�ض مع الالئحة
التنفيذيـة لقانـون الخدمـة المدنيــة � -أ�سـا�س ذلـك � -أن
�إنفاق الأموال العامة ال يكون �إال ا�ستنادا �إلى ن�ص �صريح
فـي قانـون �أو الئحـة � -أثـر ذلـك  -ال يجـوز التو�سـع في
الن�صو�ص المالية �أو القيا�س عليهـا  ،و�إال ف�إنـه �سيترتـب
على ذلك �إثراء الموظف على ح�ساب الخزانة العامة
للدولة دون مقت�ض  -تطبيق .

تفوي�ض  -الأ�شخا�ص الجائز تفوي�ضهم بالتوقيع قانونا .

حــدد قانــون التفويــ�ض والحلــول فـي االخت�صا�صات
�صراحــة  ،وعلــى وجــه الح�صـر ،مـن يجوز التفوي�ض
بالتوقيـع �إليهـم  ،وهم الأمناء العامون ووكالء الوزارات
ومديرو العموم ومن في حكمهــم � -أثــر ذلــك -
يتعيــن تطبيق �صراحة الن�ص من غير تو�سع فيه �أو
اجتهاد  -تطبيق .
- 26 -

2/43

317

3/79

516

املو�ضــــــــــوع

تفويــ�ض  -تفويــ�ض الوزيـر في بع�ض اخت�صا�صاته -
نطاقه .

�أف�صــح قانون التفويـ�ض والحلــول فـي االخت�صا�صات
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطانـي رقــم  2010/17علــى نحـو
جهير عن الفئات الوظيفية التي يجوز التفوي�ض لها ،
�سواء �أكان تفوي�ضا في االخت�صا�صات وفقا للمادة ()3
من القانون � ،أم كان تفوي�ضا بالتوقيع وفقا للمادة ( )4من
القانون ذاته  ،دون �أن ين�ص على جواز تفوي�ض مديري
الدوائر � ،إذ لم ترد وظيفة مدير الدائرة �ضمن الوظائف
التي يجوز التفوي�ض ل�شاغليها  -ال يمكن تف�سير عبارة
" ومـن في حكمهم " الواردة في المادتين الم�شار �إليهما
علــى �أنهــا ت�شمــل مديــري الدوائر� ،إذ �إن هذه العبارة
تت�ضمــن الوظائــف التــي تعـد مماثلة لوظائف الأمناء
العامين ووكالء الوزارات ومديري العموم،على اختالف
م�سمياتها بوحدات الجهاز الإداري للدولة  -تطبيق .

تفوي�ض  -تفوي�ض رئي�س الوحدة الحكومية في بع�ض
اخت�صا�صاته  -نطاقه .

و�ضع الم�شرع بموجب �أحكام قانون التفوي�ض والحلول
في االخت�صا�صات تنظيما عاما لقرارات التفوي�ض التي
ي�صدرهــا الـوزراء ومـن فـي حكمهـم ور�ؤ�ساء الوحدات
الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامـة وغيرهــا مــن
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل في نطاق االخت�صا�صات
المخولة له بموجب القوانين والمرا�سيـم ال�سلطانيـة -
ق�صر هذا القانون الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها على
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الأمناء العامين ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن
في حكمهم  -م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز التو�سع في هذه
الفئات � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�شخا�ص الجائـز التفويـ�ض
�إليهم وردوا على �سبيل الح�صر  -مقت�ضى ذلك  -وجوب
تقيــد الجهــات التــي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون
عنــد �إ�صــدار القـرارات المت�صلـة بالتفوي�ض بال�ضوابط
والأحكام المن�صو�ص عليها في هذا القانون  -تطبيق .

تفوي�ض  -وثيقة التفوي�ض  -المخت�ص ب�إ�صدارها .

نظـم الم�شـرع بموجـب قانـون التفوي�ض والحلول في
االخت�صا�صــات �أحكــام التفويــ�ض  ،وقــرر عــدم جـواز
التفوي�ض �إال وفقا لأحكام هذا القانون  -يكون التفوي�ض
بالتوقيع من الوزراء ومن في حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات
الحكوميــة والهيئــات والم�ؤ�س�سـات العامة وغيرها من
الأ�شخــا�ص االعتباريــة العامة  ،كل في نطاق اخت�صا�صه
�إلى الأمناء العامين ووكالء الوزارات ومديــري العمـوم
ومن في حكمهم  -لم يجز الم�شرع التفوي�ض بالتوقيع
على القرارات ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو الت�شريعية ،
و�أكد على مبد�أ عدم جواز قيام المفو�ض �إليه في تفوي�ض
غيره فيما فو�ض فيه  -ناط الم�شرع بوزارة الخارجية
بموجــب قانــون تنظــيم وزارة الخارجيــة االخت�صا�ص
باتخــاذ �إجــراءات ا�ست�صــدار المرا�ســيم ال�سلطانيــة
بالتفويــ�ض فـي التوقيــع على االتفاقيـات الدولية بـعد
موافقة مجل�س الوزراء ،و�إ�صدار �أوراق التفوي�ض للوفود
العمانية الم�شاركة في الم�ؤتمرات الدولية  -تطبيق .
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تقادم  -مدة تقادم الرواتب والأجور وما في حكمها .

حدد الم�شرع بموجب �أحكام القانون المالي مدة تقادم
الرواتب والأجور وما في حكمها الم�ستحقة للموظفين
قبــل وحــدات الجهــاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س
�سنوات مـن تاريــخ ا�ستحقاقهــا  -يبد�أ �سريــان التقادم
من التاريخ �أو من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق
الأداء ،وتبد أ� مدة �سقوط الحق في المطالبة بالدين من
تاريخ وجوب �أدائه  -تطبيق .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
2/54

تقاعد � -سن الإحالة �إلى التقاعد  -الم�ستند المعتد به
الحت�ساب ال�سن .

1/31

تقاعد  -ميعاد  -ميعاد �إخطار الموظف بتاريخ بلوغه
ال�سن القانونية للإحالة �إلى التقاعد  -تكييفه .

2/31

تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون ببلوغه �سن ال�ستين
 يعتـد فـي ح�سـاب هـذه ال�سـن بتاريـخ الميـالد المدونفي الم�ستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كم�سوغ
للتعيين كم�ستند ر�سمي تم �إيداعه بملف خدمته �أوال،
دون االعتداد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد ذلك في هذا
الخ�صو�ص  -ال يجوز لل�شخ�ص �أن ي�صطنع دليال لنف�سه
 تطبيق .ميعــاد �إخطار الموظـف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية
للإحالــة �إلـى التقاعــد  ،و�إ�صدار القرار التنفيذي ب�إنهاء
خدمته ميعاد تنظيمي  -غايته  -تهيئة الموظف نف�سيا
لذلك  ،وحث جهة الإدارة على اتخاذ �إجراءات الإحالة
للتقاعد � -أثر ذلك  -مخالفة هذا الميعاد ال يترتب عليها
البطالن  -تطبيق .
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تقرير المنفعة العامة � -آلية تقريرها .

حر�صا من الم�شرع على حماية الملكية الخا�صة للأفراد
لم يجز نزعها �إال للمنفعــة العامــة  ،ويكون نزعها مقابل
تعوي�ض عادل وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة ،
و�أن تقرير المنفعة العامة يكون بمر�سوم �سلطاني مرفق
به مذكرة ببيان الم�شروع المطلوب اعتباره من �أعمال
المنفعــة العامــة ور�سم بالتخطيط الإجمالي للم�شروع
و�أن ين�شر في الجريدة الر�سمـية  -مقت�ضى ذلك � -أن �أي
تعديـــل فــي م�ســار الم�شــروع بخــالف الر�سومــات
التو�ضيحية المرفقــة بالمر�سوم ال�سلطانـــي المقــرر
للمنفعــة العامـة يتعيـن �أن يكون بذات الأداة القانونية
المتمثلة في �صدور مر�سوم �سلطاني  -تطبيق .

تق�سيم �إداري � -إن�شاء المديريات العامة وما يعادلها -
�أداته .

ال يجوز قانونا �إن�شاء �أو �إلغاء المديريات العامــة  ،ومــا
يعادلها من وحدات لها م�سميات �إال بمقت�ضى مر�سوم
�سلطاني ،و�أنه يجوز �أن يكون للتق�سيم الإداري الوارد في
الهيكل التنظيمي م�سمى �آخـر غيـر المديريـة العامـة ،
وذلك ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العــمل � -شريطــة � -أن
تتوافــر فيـــه ال�شــروط والموا�صفـات الالزمـة لإن�شـاء
المديرية العامة مثل حجم العمل وم�ستواه الذي يقت�ضي
وجود عدد من الدوائر والأق�سام تابعة لرئا�سة موحدة
للتن�سيق بينها  -تطبيق .
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(ج)

جامعة  -جامعة ال�سلطان قابو�س � -أداة تعديل هيكلها
التنظيمي .

2/53

عهد الم�شرع بموجب قانون جامعة ال�سلطان قابو�س
�إدارة الجامعة �إلى كل من رئي�س الجامعة ونوابه  -كل
في مجال اخت�صا�صه  -وناط برئي�س الجامعة اتخاذ ما
يلزم لتحقيق �أهداف الجامعة  ،ومن ذلك �إن�شاء الدوائر
و�إلغا�ؤها ودمجها وتعديلها  ،دون �أن يمنحه �صالحية
ترقيــة هــذه الدوائــر  ،ورفعــهـا �إلى م�ستـــوى �إداري
�أعلــى كالمديرية العامة وما في حكمها � -أ�سا�س ذلك -
�أن �إنــ�شاء المديريــات العامة �أو ما في حكمها ال يكــون
�إال بموجــب مر�سوم �سلطانــي �إذا توافــرت ال�شــروط
والموا�صفات الالزمة  -تطبيق .

جامعــة  -جامعــة ال�سلطـان قابـو�س  -مـدى �سريــان
التوجيهــات ال�ساميـة ب�إلغـاء الدرجـة الخام�سـة علـى
موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س .
�صدرت التوجيهات ال�سامية لموالنا ح�ضرة �صاحب
الجاللـة ال�سلطـان المعظــم  -حفظــه اللــه ورعـاه -
القا�ضية ب�إلغاء الدرجة الخام�سة من جدول الدرجات
والرواتب الــوارد فـي قانـــون الخدمة المدنية ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقــم � - 2004/120أثــر ذلك  -نقــل
الموظفين الموجودين في الخدمة من تاريخ �سريان
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هذا التعديل �إلى الدرجات التي تقابل درجاتهم ال�سابقة
بذات الرواتب والبدالت وت�سوية �أو�ضاع الموظفين
الذين ي�شغلون الدرجات التي تقابل الدرجة المذكورة
في الأنظمة الأخرى وفقا لذلك � -شريطة  -توافر العلة
من �إلغاء الدرجة الخام�سة من الجدول المرفق بقانون
الخدمــة المدنيــة ال�صــادر بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقم
 - 2004/120والمتمثلــة في � -أن جدول معادلة الدرجات
الملحـق بالقانـون المذكـور قـد عــادل الدرجــة ()2/1
بالدرجــة الرابعة  ،والدرجة ( )2/2بالدرجة ال�ساد�سة ،
في حين لم تعادل �أي درجة �سابقـة بالدرجــة الخام�ســة
 �أ�ســا�س ذلــك � -أن الم�ستقـر عليه �أن الأحكام تدورمع علتها وجــودا وعدمــا  ،ومــن ثم ف�إن وجدت العلة
المذكورة ذاتها وجب ا�ست�صحاب الحكم ذاته  -تطبيق .

جـدول  -الدرجــات والرواتـب الموحــد للموظفيــن
العمانيين المدنيين بالدولة  -نطاق �سريانه .

قرر الم�شرع بموجب المر�سوم ال�سلطاني رقم 2013/78
خ�ضـوع جميـع الموظفيـن العمانيين المدنييـن بالدولة
لجدول الدرجات والرواتــب الموحــد  -ا�ستثنى الم�شرع
من الخ�ضوع لهذا الجدول الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام
و�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية الم�ساعدة
بالم�ؤ�س�ســات الطبيــة الحكوميــة المدنيــة والع�سكرية
والعاملين بالبنـك المركزي العماني  -تطبيق .
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(ر)
ر�ســوم  -الجهـة المخت�صـة بتح�صيـل الر�سـوم المقررة
وفـق قانـون ال�سجـل التجـاري داخـل حـدود المنطقـة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم .

منــح الم�شــرع هيئـة المنطقــة االقت�صاديـة الخا�صـة
بالدقم داخـل حــدود المنطقــة اخت�صا�صــات �أمانــة
ال�سجــل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق
بت�سجيل الم�شروعات  -م�ؤدى ذلك � -أن الهيئة هي
�صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل في مبا�شرة اخت�صا�صات
�أمانة ال�سجل التجاري فيما يتعلق بت�سجيل الم�شروعات
فــي نطــاق المنطقــة االقت�صادية الخا�صة بالدقـم ،
وتح�صيل الر�سوم المقررة قانونــا � -أ�ســا�س ذلك � -أن
ت�سجيل الم�شروعات يعد �إحدى الخدمات التي تقدمها
الهيئة للم�ستثمر ،ويكون لها الحق في تح�صيل الر�سوم
المقررة نظير تقديم تلك الخدمة  -تطبيق .

ر�سوم  -المعنى القانوني لها  -وجوب رد الر�سوم التي تم
تح�صيلها بغير وجه حق �إلى �أ�صحابها .
الر�سم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه �أحد
الأ�شخـا�ص العامـة كرهـا مـن الفرد نظير خدمة معينة
ت�ؤديــها الدولة �إليه  -الر�سم يتكون مــن عن�صريــن ،
�أولهمــا � :أنه يدفع مقابل خدمة معينــة  ،وقــد تقــدم
هذه الخدمة للفرد دون �أن يطلبها  ،بل �إنها قد تقدم له
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ولو �أظهر عدم رغبته فيها  ،والثاني � :أنه يدفع كرها
بطريق الإلزام � -أ�سا�س الإكراه بالن�سبة �إلى الر�سم هو
حالة ال�ضرورة القانونية التي تلجئ الفرد �إلى الدولة
�أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة القت�ضاء الخدمة ،
ولما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء �أو �أثر
قانوني  -الر�سم ت�ست�أديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم
من �سلطة الجباية � ،ش�أنه في ذلك �ش�أن ال�ضريبة  -تلتزم
الدولة برد الر�سوم التي تم تح�صيلها بغير وجه حق �إلى
�أ�صحابها  -تطبيق .

(�ش)
�شركات تجارية  -قواعد انتقال ملكية ا�سم ال�شركات من
مالكها �إلى �شخ�ص �آخر .

تنتقل ملكية الأ�سهم  ،طبقا لقانون ال�شركات التجارية ،
ب�إثباتها في �سجالت �سوق م�سقط للأوراق المالية  -يجب
تدوين انتقال الملكية في �سجل الم�ساهمين لدى ال�شركة
 يترتب على الإخالل بذلك � -أنه ال يعتبر ال�شركة �أي�شخ�ص مالكا لأ�سهم في ال�شركة ما لم تدون ملكيته في
�سجل الم�ساهمين  -مقت�ضى ذلك � -أن ت�سجيل الأ�سهم
با�سم �شخ�ص �آخر يتطلب انتقال ملكيتها من مالكها �إلى
مالك �آخر ،و�إثباتها في �سجالت �سوق م�سقط للأوراق
المالية  -تطبيق .
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1/51

353

عـرف الم�شـرع بموجـب قانـون ال�شركـات التجاريـة
ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  74/4ال�شركة القاب�ضة
ب�أنهــا � :شركــة م�ساهمــة �أو محدودة الم�س�ؤولية تقوم
بال�سيطرة الماليــة والإداريــة علــى �شركة �أو �أكثر من
ال�شركـات التابعة لها من خالل تملك ال�شركة القاب�ضة
مــا ن�سبتــه ( )%51على الأقل من �أ�سهم تلك ال�شركات -
ت�ؤ�ســ�س ال�شركــة القاب�ضة لواحد �أو �أكثر من الأغرا�ض
التــي حددها القانون من بينها � :إدارة ال�شركات التابعة
لها �أو الم�شاركة في �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم
فيها  -تطبيق .

(�ض)
�ضرائب � -شروط �إعفاء ال�سلع الأمريكية الواردة �إلى
ال�سلطنة عبر �إحدى دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية من ال�ضرائب .

ا�شترطت اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة
الأمريكية في ال�سلع ذات المن�ش�أ الأمريكــي � ،أن تكــون
م�ستـوردة مبا�شــرة مــن �إقليــم �أحد الطرفين �إلى �إقليم
الطرف الآخر  -ال تعتبر ال�سلعة م�ستوردة مبا�شرة من
�إقليم الطرف الآخر �إذا خ�ضعت فيما بعد لعمليات �إنتاج
�أو ت�صنيع �أو �أي عملية �أخرى خارج �إقليمي الطرفين ،
با�ستثناء التفريــغ � ،إعــادة ال�شحن �أو �أي عملية �أخرى
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�ضرورية للحفاظ على ال�سلعة في حالة جيدة �أو لنقلها
�إلــى �إقليــم الطــرف الآخــر  -عدم توافر هذه ال�شروط
 �أثره  -ال تعتبر �سلعة ذات من�ش�أ �أمريكي ،وال تطبقعليها "معاملة التعرفة الجمركية التف�ضيلية" وفق �أحكام
االتفاقية الم�شار �إليها  -تطبيق .

�ضرائب  -مدى اعتبار فر�ض الغرامات في القوانين
ال�ضريبية من القواعد المو�ضوعية .

ق�ضــى قانــون �ضريبــة الدخل على ال�شركات ال�صادر
بالمر�سوم ال�سلطاني رقم � 81/47أن ال�ضريبة تفر�ض عن
كل �سنة �ضريبية على الدخل ال�ضريبي على �أي �شركة
يكون قد تحقق �أو ن�ش�أ في عمان �أو الذي افتر�ض المدير
�أنه تحقق �أو ن�ش�أ كذلك بالن�سبة للم�سائل المن�صو�ص
عليها في المادة ( )8من القانون ذاته � -أن ال�ضريبة
تكون م�ستحقة وواجبة ال�سداد وفقا للقانون الم�شار �إليه ،
وتكون دينا مدنيا م�ستحقا وواجب ال�سداد للحكومـة -
�أجاز القانون فر�ض غرامة على المخالفين لأحكامه -
قرر الم�شــرع �أن القواعد الإجرائية المن�صو�ص عليهــا
في قانون �ضريبة الدخل ت�سري اعتبارا من تاريخ
العمل به  ،و�أن يتم تحديد الدخل الخا�ضع لل�ضريبة �أو
الخ�سارة �أو ال�ضريبة �أو ال�ضريبة الإ�ضافية باتباع القواعد
المو�ضوعية التي كانت �سارية خالل ال�سنة ال�ضريبية
التي يتم خاللها تحديد هذا الدخل �أو تلك الخ�سارة -
م�ؤدى ذلك � -أن تح�صيل �ضريبة الدخل على ال�شركات
وفر�ض الغرامات المن�صو�ص عليها في قانــون �ضريبة
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الدخــل على ال�شركات هي من القواعـد المو�ضوعيــة ،
ولي�ست من القواعد الإجرائية  -تطبيق .

�ضرائـب  -نطــاق النقـل بالعبـور(الترانزيـت) للب�ضائع
الأجنبية الواردة �إلى دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية .

�إن �أي منفذ جمركي بري �أو بحري �أو جوي لإحدى دول
مجل�س التعاون لدول الخليج العربية له ارتباط بالعالم
الخارجي  ،ويعتبر نقطة دخول للب�ضائع الأجنبية لأي
دولة ع�ضو  -التزامات �أول منفذ جمركي � -إجراء
المعاينة والتفتي�ش على الب�ضائع الواردة لأي من الدول
الأع�ضاء  ،والت�أكد من مطابقتها للم�ستندات المطلوبة
وخلوها من الممنوعات  ،وا�ستيفاء ال�ضرائب " الر�سوم"
الجمركية الم�ستحقة عليها بموجب التعرفة الجمركية
الموحدة  ،والر�سوم المقررة �إال ما ا�ستثني بموجب
�أحكام نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجل�س
التعاون لدول الخليج العربية � ،أو بموجب االتفاقية
االقت�صادية الموحدة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية � ،أو �أي اتفاقية دولية �أخرى في �إطار المجل�س
 �أ�سا�س ذلك � -أن دول المجل�س في االتحاد الجمركيتعتبر مجموعة اقت�صادية واحدة  ،وال يتم التعامل
بالنقل بالعبور (الترانزيت) للب�ضائع فيما بينها �ضمن
هذا االتحاد الجمركي  ،وتتعامل مجتمعة بالترانزيت
مع بقية دول العالم وفق االتفاقيات الدولية النافذة ،
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وينتهي و�ضع العبور بالن�سبة للب�ضائع الأجنبية الواردة
لأي من دول المجل�س في �أول منفذ جمركي دخلت
عن طريقه الب�ضاعة وت�ستكمل �إجراءاتها الجمركية
من معاينة وتفتي�ش وا�ستيفاء الر�سوم الجمركية عليها
كغيرها من الب�ضائع الأخرى  ،وتتحرك الب�ضاعة فيما
بعد بحرية داخل دول المجل�س  -عدم قيام �أول منفذ
جمركي بتخلي�ص الب�ضائع جمركيا  ،و�إخ�ضاعها لل�ضريبة
الجمركية وفق قانون الجمارك الموحد � -أثره  -تطبيق .

�ضريبة � -إعفاء  -حاالت الإعفاء من ال�ضريبة وقواعده
و�إجراءاته .

�إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال
بقانون  ،وال يعفى �أحد من �أدائها كلها �أو بع�ضها �إال
في الأحوال المبينة في القانون  -مقت�ضى ذلك  -حاالت
الإعفـاء  -ال يجـوز الإعفـاء من �أي �ضريبـة �أو ر�سـم �أو
دين �أو غيرها من المبالغ الم�ستحقة لوحدات الجهاز
الإداري للدولة �إال في الحاالت التي تن�ص فيها القوانين
والمرا�سيـم ال�سلطانيـة واللوائـح ال�صـادرة تنفيـذا لهـا
علـى جـواز الإعفاء ،وفي الحدود وبالقيود وال�شروط
المن�صو�ص عليها في تلك القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية
واللوائــح  ،وفي جميع الأحوال � -إجراءاته  -الأ�صل �أن
ي�صــدر بالإعفـاء قرار من الوزير الم�سـ�ؤول عـن ال�ش�ؤون
الماليــة بـناء علـى طلـب الوزيـر المخت�ص ومع التقيد
بال�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،
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ما لم ين�ص القانون الذي يجيز الإعفاء على غير هذا
الإجراء  -تطبيق .

�ضريبة جمركية  -كيفية تحديد قيمة ال�صفقة للب�ضائع
الم�ستوردة .

حدد الم�شرع تعريفا لقيمة ال�صفقة للب�ضائع قيد التثمين ،
التــي تتخــذ وعـاء لتحديد مقدار ال�ضريبة الجمركية ،
تقوم على �أ�سا�س تحديد قيمة الب�ضائـع بقيمتهـا الفعليـة ،
م�ضافــا �إليهــا جميــع التكاليف والم�صروفات الفعلية
المتعلقة بها حتى تاريخ دخولها �أرا�ضي ال�سلطنة  -منح
الم�شرع الإدارة العامة للجمارك �سلطة تقديرية وا�سعة
في تقدير قيمة الب�ضاعة الم�ستوردة بغية الو�صول �إلى
الثمن الحقيقـي الذي ت�ساويه تلك الب�ضاعة في �سوق
مناف�سـة في تاريخ ت�سجيل البيان الجمركي للب�ضاعة -
�شـروط تقديـر قيمــة الب�ضاعة الم�ستوردة � -أن يكون
تقديرهــا محــددا علــى �أ�ســ�س واقعيــة  ،يمكن معها
الوقوف على حقيقة ثمنها  -م�ؤدى ذلك  -وجوب قيام
الإدارة العامة للجمارك باحت�ساب ال�ضريبة الجمركية
على �أ�سا�س قيمة الب�ضاعة الم�ستوردة بقيمتها الفعلية
في تاريخ ت�سجيل البيان الجمركي للب�ضاعة  -تطبيـق .

(ع)
عقد  -الإيجاب والقبول في العقد .

الم�ستقر عليه فقها وق�ضاء� ،أن الإيجاب والقبول هو
كل تعبير عن الإرادة ي�ستعمل النعقاد العقد ،وما �صدر
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�أوال فهو �إيجاب  ،وما �صدر ثانيا فهو قبول  -التعبير
عن تلك الإرادة يكون بالكالم �أو بالكتابة �أو بالإ�شارة
المتداولـة عرفـا � ،أو باتخـاذ موقـف ال تـدع ظـروف
الحال �شكا في داللته على حقيقة المق�صود منه  -يجب
النعقــاد العقــد �أن يطابــق القبول الإيجاب ال�صادر من
الموجب  -بالرغم من �أنه  ":ال ين�سب �إلى �ساكت قول"،
ف�إن �سكوت من وجه �إليه الإيجاب يعتبر قبوال �إذا اقترن
به ما يجعله داال على الر�ضا  -يرد العقد على المنقوالت
�أو العقارات لتمليكها بعو�ض �أو بغير عو�ض �أو لحفظها
وديعة �أو ال�ستهالكها باالنتفاع بها قر�ضا � ،أو �أي �شيء
�آخر ال يكون االلتزام به محظورا �شرعا �أو بن�ص في
القانون  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

1/46

القاعــدة الم�ستقــر عليهـا فقها وق�ضاء في االلتزامات
التعاقديـة تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين  ،فال
يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها
وجوب تنفيذ العقد طبقا لما ا�شتمل عليه من �أحكام ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية في تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -عدم جــواز نق�ضه �أو
تعديله �إال بموافقة الطرفين .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

القاعــدة الم�ستقــر عليها فقها وق�ضاء في االلتزامات
التعاقديــة تق�ضــي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين  ،فال
يجـوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التـي يقررهــا القانــون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لمــا ا�شتمــل عليــه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء �إرادة
طرفي العقد �صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية �أي
زيادة قد تطر�أ على �سلم الأجــور والعــالوات  -م�ؤداه -
جواز تعديل قيمة العقد الم�شار �إليه بمقدار الزيادة
في �أجور عمال المتعاقد الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة
�صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية
في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى قانونية قيام
الجهة الإدارية بتعديل قيمة العقد نتيجة ارتفاع �أ�سعار
ال�سوق .
القاعدة الم�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين فال يجوز
نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب التي
يقررها القانون  -مقت�ضى تلك القاعدة  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -الم�ستقــر عليــه
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

في قواعد التف�سير �أنه ال يجوز االنحراف عن المدلول
الظاهــر للعبــارات ال�صريحــة والوا�ضحة للعقد  -خلو
ن�صو�ص العقد من �أي حكم يق�ضي بالتزام الجهة الإدارية
بتعوي�ض المتعاقد نتيجة ارتفاع �أ�سعار ال�سوق  -م�ؤدى
ذلك  -عدم التزام الجهة الإدارية ب�أكثر مما ورد الن�ص
عليه في العقد  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية -مدى �أحقية
المتعاقد في طلب التعوي�ض �إثر �صدور قرار وزاري
بزيادة �أجور العمال .
القاعدة الم�ستقر عليهــا فقهــا وق�ضاء في االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقديــن  ،فــال
يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�ســن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء
�إرادة �أطراف العقد �صراحة على �أنه يعمل بالعقد وفقا
للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في ال�سلطنة ،
�سواء �أكانت �سارية �أم تلك التي يتم �إ�صدارها وتطبيقها
خالل فترة �سريان العقد  ،باعتبارها القوانين والقواعد
التـي تحكـم العقــد  ،ال �سيمــا كــل ما يتعلق بالعاملين
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

و�أجورهم � -أثر ذلك  -وجوب تنفيذ قرار وزير القوى
العاملــة المت�ضمــن زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية
 مــ�ؤدى ذلك � -أحقية المتعاقد في التعوي�ض بمقدارالزيـادة فـي �أجـور العامليـن العمانييـن الذيـن ت�أثـرت
رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة  -تطبيق .

عقد  -العقد �شريعة المتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد
طبقا لما ا�شتمـل عليـه  ،وبطريقـة تتفـق ومبـد�أ ح�سـن
النيــة فـي تنفيــذ االلتزامـات التعاقديـة  -اال�ستر�شـاد
بفتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية لإعمال �أحكام العقد .

القاعدة الم�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة المتعاقدين  ،فال
يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال بموافقة الطرفين �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ
العقد طبقا لما ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ
ح�سن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -ا�ستقرت
فتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -عند نظر طلب زيادة
قيمة العقد �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة �أجور العمال -
على �أمور ثالثة  ،الأول  :في حالة وجود ن�ص في العقد
يق�ضي بالحق في زيادة قيمة العقد في حالة �صـدور �أي
ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور بعد تاريخ
ر�سالـة قبـول العطاء  ،يحق للطرف المتعاقد مع جهة
الإدارة التعوي�ض عن الزيادة  ،الثاني  :فـي حالـة خلـو
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

العقــد مــن ن�ص يق�ضي بالحق في زيادة قيمة العقد
فـي حالــة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب
والأجـور  ،ال تكـون جهة الإدارة ملزمة ب�أكثر مما ورد
فـي العقــد  ،الثالــث � :إذا ت�ضمن العقد تنظيما معينا
لأ�سلوب ح�سم ما ع�ساه يثور بين طرفيه من منازعات ،
يكون هذا التنظيم دون غيره واجب الإعمال للف�صل
فيما يثور فعال منها  -مقت�ضى ذلك  -وجوب قيام جهة
الإدارة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في العقد ،وخا�صة
�أن العقود الموحدة التي ت�صدرها وزارة المالية تت�ضمن
معظمها �أحكاما تق�ضي بالحق في زيادة قيمة العقد
في حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب
والأجور بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  -م�ؤدى ذلك -
�إعمال �أحكام العقد دون الرجوع �إلى وزارة ال�ش�ؤون
القانونية لأخذ ر�أيها  -تطبيق .

عقـد  -عـقـد موحـد  -العقـد الموحـد لإن�شـاء المباني
والأعمال المدنية  -تنفيذ العقـد  -الفـرق بيـن قيمـة
العقـد  ،وكلفـة العقـد .

حددت وثائق العقد الموحد لإن�شاء المباني والأعمال
المدنية ال�سقف المالي لقيمة المبالغ المحجوزة  ،وهي
( )%5خم�سة بالمائــة مــن قيمـة العقد � ،أي من القيمة
المذكورة في ر�سالة قبول العطاء ،ولي�س ( )%5خم�سة
بالمائــة مــن كلفــة العقد �أي من قيمة العقد المذكورة
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

خا�ضعة لأي زيادة �أو نق�صان تطر�أ عليها نتيجة لتنفيذ
�ص على خالف ذلك  -يتعين
�أحكام العقد  ،وذلك ما لم ُي َن َّ
التمييز في هذا المقام ما بين تنفيذ الم�شروع ب�أ�سلوب
الكميات التقديرية  ،وتنفيذه ب�أ�سلوب الكميات الفعلية
وال�صحيحة � ،إذ �إن �أي تعديل نظير قيا�س الأعمال �ضمن
الأ�سلــوب الأول ال يعــد تغييــرا  ،ومن ثم يندرج �ضمن
مفهوم قيمة العقــد � ،أما بالن�سبة للأ�سلوب الآخر ف�إن
�أي خط�أ في و�صــف كمية �أي بنـد �أو �إ�سقاطه من قائمة
الكمـيات يجب �أن ي�صحح ويعتبر بمثابة تغيير مطلوب
من المهند�س عدا الكميات المحتملة التي ينطبق عليها
القيا�س الم�شار �إليه في الأ�سلوب الأول  ،ومن ثم يندرج
�ضمن مفهوم كلفة العقد � -أ�سا�س ذلك  -العقد �شريعة
المتعاقدين  -تطبيق .

عقد  -مدى جواز رفع ال�سقف المالي الممنوح للفئات
المذكورة في قانون توقيع المعامالت المالية الخارجية
والداخلية للتوقيع على العقود وااللتزامات المالية .

حـدد الم�شرع ال�ضوابط التي يتعين االلتزام بها عند
توقيــع العقــود وااللتزامــات الحكوميـة  ،مـن حيـث
المخت�صــون بتوقيــع هذه العقود وااللتزامات وحدود
اخت�صا�صهم ب�ش�أنها  -العقــود �أو االلتزامات التي تبلغ
قيمتها ( )250000مائتين وخم�سين �ألف ريال عماني
ف�أكثــر يتعيــن توقيعهـا مـن قبـل الوزير المخت�ص �أو
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

رئي�س الوحدة الحكومية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا
خا�صا (في كل حالة على حدة)  -العقود �أو االلتزامات
التي تبلغ قيمتها ( )100000مائـة �ألـف ريـال عمانـي
ف�أكثـر ،وتقــل عــن ( )250000مائتيــن وخم�سين
�ألف ريال عماني ف�إنه يتعين توقيعها من قبل الوزير
المخت�ص �أو رئي�س الوحدة الحكومية �أو ممن يفو�ضه
كتابة تفوي�ضا عاما  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ
قيمتها ( )50000خم�سين �ألف ريال عماني ف�أكثر،
وتقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماني يتم توقيعها
من قبل وكيل الوزارة المخت�ص �أو المدير العام �أو ممن
يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا
خا�صا (في كل حالة على حدة)  -العقود �أو االلتزامات
التي تقل قيمتها عن ( )50000خم�سين �ألف ريال عماني
يتم توقيعها من قبل وكيل الوزارة المخت�ص �أو المدير
العام �أو ممن يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة
تفوي�ضا عاما  -م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز رفع الأ�سقف
المالية المن�صو�ص عليها في هذا القانون  -تطبيق .

عقد  -مدى جواز رفع ال�سقف المالي المن�صو�ص عليه
في قانون المناق�صات للتعاقد بالإ�سناد المبا�شر .

�أجاز الم�شرع في حالة التعاقد بالإ�سنــاد المبا�شــر ،
للجهة المعنية الدخول في التزامات مالية ال تتعدى
قيمتها ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماني � ،أو ()25000
خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماني في حالة ال�ضرورة ،
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رقم رقم
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وذلك بعد الح�صول على موافقة رئي�س تلك الجهة في
كلتا الحالتين  ،وعلى �أن تكون الأ�سعار منا�سبة  -م�ؤدى
ذلك � -أنه ال يجــوز رفــع الأ�سقــف المالية المن�صو�ص
عليها في هذا القانون  -تطبيق .

(غ)
غرفة تجارة و�صناعة عمان � -آلية �إقالة رئي�س مجل�س
�إدارة الفرع .

خلت ن�صو�ص قانون غرفة تجارة و�صناعة عمان من الن�ص
�صراحة على تخويل مجل�س �إدارة الفرع �سلطة �إ�سقاط
ع�ضوية �أحد �أع�ضائه  ،ف�ضال عن تغيير رئي�سه  -م�ؤدى
ذلــك � -أنــه ال يجوز لمجل�س �إدارة فرع غرفة تجارة
و�صناعــــة عمـــان �إ�سقــاط ع�ضويـة رئيـ�س مجلــ�س
�إدارتــه � -أ�سا�س ذلك � -أن مجل�س �إدارة الفرع ال يملك
�صالحيــات �أكثــر ممــا يملكهــا �أع�ضاء مجل�س �إدارة
الغرفة دون ن�ص �صريــح � ،إذ ال يملـك مجلـ�س �إدارة
الغرفة �صالحية �إ�سقاط الع�ضويـة عــن �أحــد �أع�ضائــه
دون ن�ص �صريح  ،ولو �أراد الم�شرع منح مجل�س �إدارة
الفرع �صالحية �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه لما
�أعوزه الن�ص على ذلك �صراحة  -تطبيق .

(ق)
قانون الأرا�ضي  -مدى جواز النظر في طلبات �إثبات
الملك الواقعة في الأرا�ضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة
العامة  ،و�إ�صدار �سندات ملكية .
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رقم رقم
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�إن الم�شرع � -أجاز بموجب قانون الأرا�ضي  -للمواطنين
التقدم بطلبات �إثبات الملك وتعيين الحدود �إلى لجان
�ش�ؤون الأرا�ضي المخت�صة  ،وناط بهذه اللجان االخت�صا�ص
بالبـت فـي تلـك الطلبـات وفقا للآليـة التـي ر�سمهـا
وال�ضوابط التي حددها  ،و�ألزمها بالتثبت بكل الطرق
من �صحة االدعاءات  -م�ؤدى ذلك � -أن الم�شـرع �أقـر
بجواز تملك المواطنين الأرا�ضي التي ثبتت ملكيتهم
لها وفقا لقانون الأرا�ضي بحيث تخرج و�صفا من �أمالك
الدولة � -أثر ذلك � -أحقية المواطن الذي ثبتت ملكيته
لأر�ض في �سائر الحقوق المترتبة على هذه الملكية،
ومن بينها الحق في التعوي�ض الذي نظمه قانون نزع
الملكية للمنفعة العامة  ،والذي ق�ضى بن�ص �صريح �أن
دعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى والمنازعات العينية
الأخــرى ال توقــف �إجــراءات نزع الملكية  ،وال
تمنع نتائجهــا  ،بل ق�ضى بانتقال حق الطالبين �إلى
التعوي�ض المقرر  -تطبيق .

قانـون الرقابـة الماليـة والإداريـة للدولـة  -الجهـات
الخا�ضعة لرقابة الجهـاز  -مقت�ضـى خ�ضـوع ال�شركـات
المملوكة بالكامل لحكومة �سلطنة عمان .
تخ�ضـع ال�شركـات المملوكـة بالكامل لحكومة �سلطنة
عمان بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
لرقابــة الجهــاز  -مقت�ضــى ذلك  -ال�شركة المملوكة
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1/5

130

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

بالكامـل لحكومـة �سلطنـة عمــان هـي الجهــة المعنيــة
بالدرا�سة  ،والرد على مالحظات جهاز الرقابة المالية
والإدارية للدولة � -أثر ذلك  -يتعين على وزارة المالية
بحكم م�س�ؤوليتها عن رعاية المال العام �إخطار ال�شركة
بمالحظات الجهاز  -تطبيق .

قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة  -تقادم الدعوى
في المخالفات المالية والإدارية .

2/5

تعتبر مكاتبات الجهاز من الإجراءات القاطعة لتقادم
الدعوى في المخالفات المالية والإدارية  -تطبيق .

قانـون المجالـ�س البلديـة  -مكافـ�أة  -مـدى ا�ستحقـاق
�أع�ضاء المجل�س البلدي للمكاف�أة المالية المحددة قانونا
نظير ع�ضويتهم في مجل�سين بلديين .

�أن�شــ�أ الم�شــرع بموجـب قانون المجال�س البلدية ()11
�أحد ع�شر مجل�سا بلديا في كل محافظة من محافظات
ال�سلطنـة  ،وبيــن ت�شكيـل هـذه المجالـ�س التـي ت�ضـم
ممثليـن للجهـات الحكوميـة  ،وممثليـن منتخبيـن ،
واثنين معينين من بين �أبناء المحافظة في كل مجل�س ،
وناط بوزير الداخلية االخت�صا�ص ب�إ�صدار قرار بت�سمية
�أع�ضــاء المجلــ�س فـي جميــع المحافظـات  ،وبالوزير
المخت�ص بالن�سبة لمحافظتي م�سقط وظفار � -أحال �إلى
الالئحة التنفيذية للقانون تنظيم �سائر �ش�ؤون المجل�س ،
ومن بينها تحديد المكاف�آت ال�سنوية لأع�ضائه  ،والتي
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3

130

120

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

حــددت قيمــة المكافــ�أة التي تمنح لرئي�س المجل�س
(المـجلــ�س البلدي للمحافظة) ونائبه والأع�ضاء و�أمين
ال�سر بـ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماني  ،لكــل منهــم
 �أثــر ذلك  -ا�ستحقاق المكاف�أة نظير الع�ضوية فيكل مجلــ�س على حدة � -أ�سا�س ذلك � -أن الع�ضوية في
مجل�س بلدي م�ستقل عن الع�ضوية في المجل�س البلدي
الآخر و�أن ع�ضو المجل�س ملزم بما يفر�ضه عليه القانون
مـن واجبـات �أمـام كـل مجلـ�س هو ع�ضو فيه ويتمتع
بالحقوق المقــررة قانونــا نظيــر ع�ضويتــه فــي كـل
مجلـ�س على حدة  -تطبيق .

قانون  -تطبيقه من حيث الزمان .

ا�ستقــر �إفتــاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن القانون
يعمــل بــه فـي مجـال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع
والمراكز القانونية التي تمت تحت �سلطانه �أي الفترة
من تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري ب�أثر
رجعي على الوقائع والمراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال
بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي  ،و�أن القوانين الجديدة
تحكم الآثار التي ترتبت من وقت نفادها  ،ولو كانت
نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة عليها ،فتخ�ضع الآثار
الم�ستقبلية للقانون الجديد بحكم �أثره المبا�شر  -تطبيق .
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املو�ضــــــــــوع

قانـون حماية البيئة ومكافحة التلوث  -غرامة تراكمية -
وجــوب ح�صــول الم�صدر �أو منطقة العمل قبل �إقامته
على ت�صريـح بيئـــي  -جــزاء مخالفــة هـذا االلتـزام -
فـر�ض غرامة جزائية من المحكمة المخت�صة وفق �آلية
احت�سابها .

حر�صا من الم�شرع على توفير �أكبر قدر من الحماية
للبيئة ومنع تلويثها �أو الإ�ضرار بها ،فقد و�ضع العديد
من ال�ضوابط والإجراءات التي تحقق هذا الهدف منها
ما ت�ضمنته المادة ( )9من قانون حماية البيئة ومكافحة
التلــوث ال�صــادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2001/114
مــن وجــوب ح�صول الم�صدر �أو منطقة العمل  -قبل
�إقامتـه  -على ت�صريح بيئي ي�ؤكد �سالمته من الناحية
البيئية  -مخالفة ذلك  -الحكم بغرامة جزائية توقع
علـى المخالـف وفقـا لما ن�صت عليه المادة ( )31منه
 ت�شدد هذه الغرامة وزيادتها بن�سبة ( )%10ع�شرةبالمائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف
باكت�شاف المخالفة في حالة عدم قيامه بوقف المخالفة
 الغرامة الجزائية تق�ضي بها المحكمة المخت�صة � -آليةاحت�سابها  -لم يحدد الم�شرع �سقفا �أعلى ببلوغه توقف
الغرامة  -م�ؤدى ذلك  -ا�ستمرار زيــادة الغرامة بن�سبة
( )%10ع�شرة بالمائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع
لإخطار المخالف باكت�شاف المخالفة  -تطبيق .
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2/72

484

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

قانـون غرفــة تجــارة و�صناعــة عمـان  -اخت�صا�صـات
الجمعيـة العموميـة للغرفـة .

74

قانون  -قانون المناق�صات  -المق�صود بعبارة الجهات
المعنية  -قواعد تف�سير الن�صو�ص الت�شريعية .

60

نــاط الم�شــرع بالجمعية العمومية للغرفة االخت�صا�ص
باعتمــاد الميزانــية والح�ساب الختامي لل�سنة المالية
المنتهية  ،وم�شروع الميزانية لل�سنـة الماليـة المقبلـة -
خلو قانون غرفة تجارة و�صناعة عمان من �أي ن�ص
يخول مجل�س الوزراء �أو مجل�س �إدارة الغرفة ممار�سة
هذا االخت�صا�ص في حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية
للغرفة لأي �سبب من الأ�سبــاب  -مقت�ضى ذلك  -عدم
جــواز اعتمــاد م�شــروع الميزانية والح�ساب الختامي
لل�سنة المالية المنتهيـــة  ،وم�شروع الميزانيـة لل�سنـة
المالية المقبلة من قبل مجل�س الوزراء �أو مجل�س �إدارة
الغرفة � -أ�سا�س ذلك  -الم�ستقر عليه �أنه ال اجتهاد مع
�صراحة الن�ص  -تطبيق .
ا�شتــرط الم�شــرع في �إف�صـاح جهيـر وجـوب �إ�صـدار
نظـام المناق�صـات الخا�ص بال�شركات ذات ال�شخ�صية
االعتباريــة الم�ستقلــة المملوكــة بالكامــل للحكومـة
بالتن�سيـق مـع الجهات المعنية  ،و�أن هـذه الجهـات ال
تعدو �أن تكون تلك التي لها �صلة بال�شركات الم�شار �إليها ،
�إما عن طريق الإ�شراف العام كوزارة المالية  ،و�إما عن
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492

411

املو�ضــــــــــوع
طريق الإ�شراف الرقابي كجهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة  -الأ�صل في الن�صو�ص الت�شريعية ،هو �أال تحمل
على غيــر مقا�صدها  ،و�أال تف�سر عباراتها بما يخرجها
عن معناها � ،أو بما ي�ؤول �إلى االلتواء بها عن �سياقها ،
�أو يعتبر ت�شويها لهـا �سـواء بف�صلهـا عـن مو�ضوعهــا ،
�أو بمجاوزتهـا الأغـرا�ض المق�صـــودة منهـا  ،ذلــك �أن
المعاني التي تدل عليها هذه الن�صو�ص  ،والتي ينبغي
الوقوف عندها  ،هي تلك التي تعتبر كا�شفة عن حقيقة
محتواها ،مف�صحة عما ق�صده الم�شرع منها  ،مبينة عن
حقيقة وجهته وغايته من �إيرادها  ،ملقية ال�ضوء على
ما عناه بها � -أ�سا�س ذلك � -أن الن�صو�ص الت�شريعية ال
ت�صاغ في الفراغ ،وال يجوز انتزاعها من واقعها محددا
بمراعاة الم�صلحة المق�صود منها  ،وهي الم�صلحة التي
يتعين �أن تدور هــذه الن�صــو�ص في فلكهــا  ،ويفتر�ض
دوما �أن الم�شرع رمى �إلى بلوغها متخذا من �صياغته
للن�صو�ص الت�شريعية �سبيال �إليها  ،ومن ثم تكون هذه
الم�صلحة غاية نهائية لكل ن�ص ت�شريعي  ،و�إطارا لتحديد
معنـاه  ،وموطنـا ل�ضمـان الوحدة الع�ضوية للن�صو�ص
التي ينتظمها العمل الت�شريعي  ،بما يزيل التعار�ض بين
�أجزائها  ،ويكفل ات�صال �أحكامها وتكاملها وترابطها
فيما بينها  ،لتغدو جميعها من�صرفة �إلى الوجهة عينها
التي ابتغاها الم�شرع من وراء تقريرها  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

قانـون  -قانـون المناق�صـات  -نطـاق �سريانـه  -مبـد�أ
تجنـب ت�ضـارب الم�صالـح .

1/86

قانـون  -قانـون حمايـة المـال العـام وتجنب ت�ضارب
الم�صالح ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم - 2011 /112
مفهوم الم�س�ؤول الحكومي .

7

ت�ســري �أحكــام قانــون المناق�صات ال�صادر بالمر�سوم
ال�سلطاني رقم  2008/36علــى وحدات الجهاز الإداري
للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة  -ا�ستثناء من
ذلك  -وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق
القانون الخا�ص بالنظام المالي لديوان البالط ال�سلطاني
والوحدات الحكومية الأخرى الم�ستثناة بموجب ن�ص
في قانون �آخـر  -انطـالقا مـن مبـد�أ تجنـب ت�ضـارب
الم�صالح حظر الم�شرع على العاملين في تلك الجهات
و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا لها
ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض -
كما حظر على تلك الجهات ك�أ�صل عام ،التعاقد مع
المذكوريـن ل�شـراء �أ�صنـاف منهم �أو تكليفهم بتنفيـذ
�أعمال �أو تقديم خدمات لها  -ا�ستثناء من ذلك  -يجوز
التعاقد في حاالت ال�ضرورة ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم
الفنية �أو تكليفهم بالقيام بها  -تطبيق .

�إن الم�شرع  -رغبة منه في حماية المال العام  -قد حدد
في المادة ( )1من قانون حماية المال العام وتجنب
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ت�ضـارب الم�صالـح نطــاق تعريـف الم�س�ؤول الحكومي
بحيـث �شمـل كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميـا � ،أو
يتولى عمال ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة في �إحدى وحدات
الجهاز الإداري للدولة بمقابل �أو بدون مقابل ،
واعتبرت المــادة ( )1المذكـورة فـي حكـم الم�سـ�ؤول
الحكومـي �أع�ضاء مجل�س عمان  ،وممثلو الحكومة في
ال�شركات ،
والعاملون بال�شركات المملوكة للحكومة بالكامــل ،
�أو تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من
ر�أ�س مالها  -ين�صرف مفهوم ممثل الحكومة في
ال�شركة �إلى ال�شخ�ص الذي تختاره الحكومة ليمثلها
في مجل�س الإدارة باعتبارها م�ساهمة في ر�أ�س مال
ال�شركة  -انتفاء �صفة م�ساهمة الحكومة في ر�أ�س مال
ال�شركة  -مقت�ضى ذلك � -أن �أع�ضاء مجل�س الإدارة ال
يمثلون الحكومة  ،و�إنما يمثلون ال�شركات الم�ساهمة
في ر�أ�س مال ال�شركة � -أثر ذلك  -تطبيق .

قانـون  -قانـون حمايـة المـال العـام وتجنـب ت�ضـارب
الم�صالح  -مفهوم الم�س�ؤول الحكومي والحظر الوارد
عليه .
رغبة من الم�شــرع في حماية المال العام  ،فقد و�سع
من نطاق تعريــف الم�س�ؤول الحكومي  ،بحيث �شمل
العاملين في الجهات الم�شـار �إليها في المادة ( )1مــن
قانـون حمايـة المـال العـام وتجنب ت�ضارب الم�صالح
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

وبعــ�ض الفئــات الأخرى  ،و�أوجب على كل م�س�ؤول
حكومــي الحفاظ على المال العام  ،والبعد عن مواطن
ت�ضــارب الم�صالح  -حظر عليه ا�ستغالل من�صبه �أو عمله
لتحقيق منفعة له �أو لغيره �أو ا�ستغالل نفوذه لي�سهل
لغيره الح�صول على منفعة � ،أو معاملة متميزة  -قرر
الم�شـرع عقوبـات جزائيـة فـي حالـة ثبـوت مخالفـة
الم�س�ؤول الحكومي لأي من هذه الأحكام  -تطبيق .

قانـون  -قانـون حمايـة المـال العـام وتجنب ت�ضارب
الم�صالح  -مناط الحظر الوارد على الم�س�ؤول الحكومي .

حظر الم�شرع على الم�س�ؤول الحكومي �أو �أحد �أبنائه
الق�صر امتالك �أي ح�صة في �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو �أي
عمل يهدف �إلى الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة
مبا�شرة من خالل العقود التي تبرمها الجهة التي يعمل
بها لم�صلحته �أو لم�صلحة �أحد �أبنائه الق�صر -الهدف
من ذلك � -إبعاد الم�س�ؤول الحكومي عن تحقيق م�صلحة
�شخ�صية له �أو لأحد �أبنائه الق�صر عن طريق ما يجريه
مــن معامــالت تتعلـق ب�صميم عمله الحكومي  ،وعلى
ح�ساب الم�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافر في �ش�أنه  -في
هذه الحالة � -شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب الم�صالح
حتـى و�إن لـم يـ�ؤد المعاملـة الر�سمية بنف�سه �أو ي�شرف
عليها � ،إذ �إن وجوده في الوحدة الإدارية قد يمكنه
من معرفة الأمور التف�صيلية � ،أو قد ي�شوب في �ش�أن
التعامل معه �شبهة محاباة �أو غير ذلك مما يتنافى مع
طبيعة المال العام وحرمته  -تطبيق .
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قانون  -قانون �سوق ر�أ�س المال  -الغرامات المحكوم بها
في الدعوى الجزائية  -الجهة المخت�صة بتح�صيلها .

و�سد الم�شرع �إلى االدعاء العام ،بموجب �أحكام كل من
قانون االدعاء العام  ،وقانون الإجـراءات الجزائيـة ،
االخت�صـا�ص بتنفيذ الأحكام ال�صادرة من المحاكم في
الدعـاوى العموميـة  ،ومنها الأحكام الجزائية القا�ضية
بتوقيع الغرامات  ،وتح�صيل المبالغ الناتجة عن ذلك
وفقـا لأحكـام المر�سـوم ال�سلطانـي رقم  ، 94/32وعلـى
االدعاء العام في �سبيل تنفيذ تلك الأحكام توريد ح�صيلة
الغرامات المحكوم بها �إلى الخزينة العامة للدولة  -ال
تدخل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية
فــي نطــاق الجــزاءات المالية التي تعد من موارد
الهيـئة � -أ�سا�س ذلك � -أن الجزاءات المالية غرامة �إدارية
توقعهـا اللجنة الت�أديبية المن�صو�ص عليها في المادة
( )63من القانون الم�شار �إليه في حالة ثبوت مخالفات
لقانون �سوق ر�أ�س المال  ،وقانون ال�شركات التجارية ،
وقانون �شركات الت�أميـن  ،وقانـون ت�أمين المركبات ،
واللوائح  ،والتعليمات المنفذة لها  -م�ؤدى ذلك � -أيلولة
ح�صيلة الغرامات المحكوم بها في الدعوى الجزائية �إلى
الخزينة العامة للدولة  -تطبيق .

قانون  -نطاق التطبيق من حيث الزمان .

الم�ستقـر عليـه �أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه
الزمني  ،فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت
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تحــت �سلطانــه � ،أي فــي الفتــرة مـن تاريخ العمل به
حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري القانون ب�أثر رجعـي على
الوقائع والمراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص
يقرر ذلك  -تطبيق .

قرار �إداري  -الحقوق والمراكز التي تتقرر بن�ص القانون
يتعين ت�صحيحها في �أي وقت دون التقيد بالمدة التي
تتح�صن بها القرارات الإدارية  -الأثر القانوني المترتب
على التعيين في وظيفة مدير عام .

�إن مبد�أ تح�صن القرارات الإدارية الباطلة رهين بوجود
�سلطــة تقديرية للجهــة الإداريــة  ،قامت با�ستخدامها
ب�صــورة ال تتفــق مــع �صحيــح حكـم القانون  ،ولم تقم
بت�صحيحها في الأجل المحدد لها قانونا  ،ومن ثم ف�إن
التح�صـن ال يـرد �إال علـى ما كـان محال لتقديرها دون
غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بن�ص القانون ،
�إذ �إن هذه الأمور يتعين ت�صحيحها بما يتفق و�صحيح
القانون في �أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتح�صن بها
القرارات باعتبارها من م�سائل الت�سويات � -أن الم�شرع
قرر حقا لمن ي�شغل وظيفة مدير عام يتمثل في �أن تكون
درجته المالية الم�ستحقة هي الدرجة الرابعة من الحلقة
الأولى ما لم يكن المر�شح ل�شغلها في درجة مالية �أعلى
فيحتفظ بدرجته  -م�ؤدى ذلك � -أن كل من ي�شغل وظيفة
مديـر عام ي�ستحق الدرجـة الرابعة من الحلقة الأولى
(�أو درجته الأعلى بح�سب الأحوال)  ،وذلك من تاريخ
- 58 -

2/64

438

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�شغله لهذه الوظيفة دونما �أي تقدير للجهة الإدارية في
هذا ال�ش�أن باعتباره حقا مقررا للموظف بالقانون � -إذا
كان تقدير جهة الإدارة ينتهي ب�صدور قرار التعيين في
وظيفة مدير عام � -أما الحقوق المقررة ل�شاغل وظيفة
مدير عام بن�ص قانوني كالدرجة الم�ستحقة له والراتب
والـبــدالت وغيرهـــا مـن الم�ستحقـات المقـررة بنـ�ص
القانون ال يرد عليها مفهـوم التح�صن  -مقتـ�ضى ذلـك -
وجوب �إعمال �صحيح حكم القانون  ،وذلك ب�أحقيته فيها
 -تطبيق .

(م)
مجل�س ال�شورى  -مدى �أحقية ع�ضو المجل�س البلدي في
التر�شح لع�ضوية مجل�س ال�شورى .

حظـر الم�شـرع �صراحـة الجمـع بين ع�ضويـة المجل�س
البلدي  ،وع�ضوية مجل�سي الدولة وال�شورى  -يجوز لع�ضو
المجل�س البلدي التر�شح لع�ضوية مجل�س ال�شورى �إذا ما
توافـرت فيـه ال�شـروط  ،وباتبـاع الإجـراءات المقـررة
طبقا لقانون انتخابات مجل�س ال�شورى  -يتوافر مناط
حظــر الجمــع �إذا انتهت العملية االنتخابية بفوز ع�ضو
المجل�س البلدي في انتخابات مجل�س ال�شورى  ،و�أ�صبح
ع�ضوا في هذا المجلـ�س  -م�ؤدى ذلك  -انتهاء ع�ضويته
في المجل�س البلدي بقوة القانون � -أثر ذلك  -ي�ستلزم
معالجة انتهاء الع�ضوية في هذه الحالة وفقا لحكم
المادة ( )22من قانون المجال�س البلدية  -تطبيق .
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مذكرة تفاهم � -آلية �إبرامها والفرق بينها وبين االتفاقية
الدولية .

يكــون �إبـرام مذكـرات التفاهم واتفاقيات التعاون في
ال�سلطنة وفقا للنماذج التــي و�ضعهــا مجل�س الوزراء
الموقر في هذا ال�ش�أن  -ال تبرم مذكرات التفاهم بين
�أ�شخا�ص القانون الدولي العام وال تخ�ضع للت�صديق عليها
من الدولة  -الأ�صل العام � :سريان مذكرات التفاهم بمجرد
التوقيع عليها من قبــل ممثلــي الوحــدات الحكومية
المعنيــة دون الحاجــة �إلــى اتخـاذ الإجراءات المقررة
لتنفيذ االتفاقيات الدولية  -تطبيق .

مناق�صــات � -أوامر تغييرية  -مدى اخت�صا�ص مجل�س
المناق�صــات بالموافقــة عــلى الأوامــر التغييريـة التي
ت�صدرها هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم .

�إن الم�شـرع قـد ا�ستثنــى هيئــة المنطقــة االقت�صاديــة
الخا�صة بالدقم وال�شركات التي تملكها الحكومة بالكامل،
وت�ؤ�س�س في المنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات
الخدمـات والمرافق العامـة وغيرهـا مـن الم�شروعـات
الأ�سا�سية فيها � -أ�سند الم�شرع �إلى مجل�س �إدارة الهيئة
اخت�صا�ص �إقرار لوائح المناق�صات  ،و�أو�سد �إلى رئي�س
حكما
مجل�س الإدارة �إ�صدار تلك اللوائح  -و�ضع الم�شرع ً
انتقاليـا لحيـن �صـدور لوائـح الهيئة يق�ضي با�ستمرار
تطبيـق القوانيـن والنظـم المعمـول بها فيما ال يتعار�ض
مع �أحكام المر�سوم المنوه به ،ومنها قانون المناق�صات
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ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  - 2008/36عـدم �صــدور
لوائح المناق�صات � -أثــر ذلــك  -وجــوب تطبيق �أحكام
قانون المناق�صات  -تطبيق .

مناق�صات � -شركات حكومية  -مدى جواز قيام كل
�شركة حكومية ب�إ�صدار نظام مناق�صات خا�ص بها� ،أم
يتعين �صدور نظام مناق�صات موحد يطبق على كافة
ال�شركات الحكومية .

ت�ســري �أحكـام قانون المناق�صات على وحدات الجهاز
الإداري للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة با�ستثناء
وحـدات الأمـن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون
الخـا�ص بالنظـام المالـي لديوان البالط ال�سلطانــي �أو
�أي جهــة حكوميــة �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص في �أي
قانون �آخــر  -ال ت�سري هذه الأحكام على ال�شركــات
ذات ال�شخ�صية االعتبارية الم�ستقلة المملوكة بالكامل
للحكومــة  -ناط الم�شــرع بال�شركــات ذات ال�شخ�صية
االعتباريــة الم�ستقلة المملوكة بالكامل للحكومة �إ�صدار
نظام مناق�صات خا�ص بها بعد التن�سيق مع الجهات
المعنية  ،كما ناط بوحدات المناق�صات الداخلية بتلك
ال�شركـات اخت�صا�صـات مجلـ�س المناق�صات �إلى حين
�إ�صدار نظام المناق�صات الخا�ص بها  -علة ذلك  -تحقيق
المرونة في نظام المناق�صات الخا�ص بهذه ال�شركات ،
وفقا لطبيعة ن�شاط كل منها � -أثــر ذلــك � -أنه لما كانت
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الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما  ،و�أن الكلمات التي
تدل �أو ت�شير �إلى الجمع ت�شمل المفرد فمن ثم ف�إنه يجوز
نظاما
لكل �شركة من ال�شركات �سالفة الذكر �أن ت�صدر ً
للمناق�صات خا�صا بها بالتن�سيق ب�ش�أنــه مــع الجهــات
المعنية  -تطبيق .

مناق�صات  -لجان المناق�صات الفرعية التي ت�شكل في
الجهات الحكومية الخا�ضعة لقانون المناق�صات  -حدود
�صالحيات هذه اللجان .
و�ضــع الم�شــرع بموجــب قانون المناق�صات ا�ستثناء
من واليــة مجلــ�س المناق�صــات بالن�سبــة لل�صالحيات
المنوطة له  -مقت�ضى اال�ستثناء � -أن تتولى لجنة داخلية
في الجهة المعنيــة اخت�صا�صــات المجلــ�س بالن�سبــة
�إلــى المناق�صــات فــي حــال لم تتجاوز قيمة المناق�صة
المطروحـة ( )3000000ثالثـة مالييـن ريال عماني -
كما �أجاز الم�شرع ت�شكيل لجان مناق�صات فرعية في
المديريات العامة �أو الدوائر �أو المكاتب التابعة للجهة
المعنية  -تتولى اللجان الفرعية �صالحيات المجل�س
فيما يتعلق بالمناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ()50000
خم�سين �ألف ريال عماني  ،ويكون قرارها نهائيا �إذا لم
تتجاوز قيمة المناق�صة ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماني
 م�ؤدى ذلك  -عدم جواز رفع �صالحية اللجان الفرعيةعن الحدود التي ر�سمها لها القانون  -تطبيق .
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مناق�صة  -الجهة المعنية بممار�سة اخت�صا�صات مجل�س
المناق�صــات بالن�سبــة �إلــى المناق�صات التي ال تتجاوز
قيمتها ( )3000000ثالثة ماليين ريال عماني .

و�ضـع الم�شـرع ا�ستثنـاء لواليـة مجلـ�س المناق�صـات
بالن�سبـة لل�صالحيـات المنوطـة لـه بموجب المادة ()8
من قانون المناق�صات  -تتولى لجنة داخلية في الجهة
المعنية اخت�صا�صات المجل�س بالن�سبة �إلى المناق�صات
التي ال تتجاوز قيمتها ( )3000000ثالثة ماليين ريال
عمانـي  -ال ت�شمـل تلـك االخت�صا�صـات توقيـع العقـود
وااللتزامات المالية � -أثر ذلك  -تطبيق .

مواطنــو دول مجلـ�س التعــاون لــدول الخليـج العربيـة
العاملون في ال�سلطنة  -تطبيق �أحكام المر�سوم ال�سلطاني
رقم  2013/78عليهم .
�أوجب الم�شرع بموجب �أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم
 2001/56معاملة مواطني دول مجلـ�س التعــاون لــدول
الخليج العربية العاملين في ال�سلطنة معاملة الموظف
العمانــي فــي تطبيــق قانــون الخدمة المدنية والئحته
التنفيذيـة  ،وذلـك في المزايـا الوظيفيـة المحددة في
المر�سوم المذكور  -م�ؤدى ذلك  -ت�سري على موظفي
دول مجلـــ�س التعاون لدول الخليج العربيــــة العامليـــن
فـــي ال�سلطنـــة مــا ي�سـري على الموظفيـن العمانييـن
المدنيين من مزايا فـــي ال�شـــ�ؤون الوظيفيــة  -ال ينال
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من ذلك ما ن�ص عليه المر�سوم ال�سلطاني رقم 2013/78
ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين
العمانيين المدنيين بالدولة  ،من اقت�صار �سريان �أحكامه
على الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة فقط  ،دون
غيرهـم مـن الموظفيـن غيـر العمانييـن  ،الذين ت�سـري
عليهم �أحكام العقود المبرمة معهم � -أ�سا�س ذلك � -أن
هذا الن�ص ورد عاما  ،فيما ن�ص عليه من �سريان �أحكام
العقـود علـى غيـر العمانييـن ،وهو مخ�ص�ص بالحكـم
الوارد في المر�سوم ال�سلطاني رقم  2001/56ب�ش�أن معاملة
مواطني دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية في
مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن العماني � ،إعماال
للقاعدة الأ�صولية التي تق�ضي ب�أن الخا�ص يقيد العام -
تطبيق .

م�ؤ�س�ســة  -م�ؤ�س�ســة وقفيــة  -مدى جواز �إن�شاء �شركة
قاب�ضة محدودة الم�س�ؤولية لإدارة الم�ؤ�س�سات الوقفية .

�أجاز الم�شرع لأ�صحاب الأموال الموقوفة التي ال يرغب
�أ�صحابها في ت�سليمها �إلى وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينيـة طلـب �إن�شـاء م�ؤ�س�سـات وقفيـة جعلهـا مـن
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ذات النفع العام ،وتتمتع
بال�شخ�صيـة المعنويــة الم�ستقلة  ،ويكـون لهـا �إدارة
وا�ستثمار  ،والمحافظة على �أموال الوقف  -ن�ص الم�شرع
�صراحة على �أن تتولى هذه الم�ؤ�س�سات �إدارة و�صيانة
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وا�ستثمار الأموال الموقوفة  -حدد الم�شرع نطاق �سلطة
الوزارة على هذه الم�ؤ�س�ســات الوقفية في خ�ضوعها
لرقابــة الــوزارة  ،وخــال قانون الأوقـاف من ن�ص يفيد
منح �سلطة �إدارة الم�ؤ�س�سات الوقفيـة لـوزارة الأوقـاف
وال�ش�ؤون الدينية  -م�ؤدى ذلك � -أن الم�ؤ�س�سات الوقفية
مــن الأ�شخــا�ص االعتباريــة ذات النفــع العام وتتمتع
ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة  ،ولي�ست �شركات  ،ولي�س لها
ر�أ�س مال ت�ساهم فيه وزارة الأوقاف  ،وال تملك الأخيرة
�أي �سيطرة على المال الموقوف المملوك للواقف � -أثره -
عدم جواز �إن�شاء �شركة قاب�ضة لإدارة وا�ستثمار الأموال
الموقوفة التي تديرها الم�ؤ�س�سات الوقفية  -تطبيق .

موظــف  -حظــر القانــون على الموظف التعاقد مع
الوحــدة التـي يعـمل بها في الأعمـال التـي تجريهـا في
المناق�صات �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال -
يحظر على الموظف الجمع بين من�صبه �أو عمله و�أي
عمل �آخر يت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل
العقود التي تبرمها الجهة التي يعمل بها لم�صلحته .

حظـــر الم�شـــرع بموجـــب قانــون المناق�صـات علـى
الموظف في �إحدى الجهات الخا�ضعة لأحكامه الدخول
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في الأعمال التي تجريها هذه الجهات �سواء كان ذلك
في المناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو
تنفيذ الأعمال من قبلهم ،و�سواء تم هذا التعامل ب�صورة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة  -كما حظر بموجب �أحكام
قانون حمايـة المـال العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح ،
على الم�س�ؤول الحكومـي الجمع بين من�صبه �أو عمله
ب�صفة دائمـة �أو م�ؤقتـة ،و�أي عمـل �آخـر فـي القطـاع
الخا�ص يت�صل بمن�صبه �أو عمله� ،أو �أن يكون لــه �أي عمل
يهدف �إلى الربح ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة
من خالل العقود التي تبرمها الجهة التي يعمل بها
لم�صلحته -الم�س�ؤول الحكومي في تطبيق �أحكام قانون
حماية المال العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح ي�شمل
جميع �شاغلي الوظائف والمنا�صب الحكومية بوحدات
الجهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل المن�صب �أو
الوظيفة بطريقة دائمة �أم م�ؤقتة ،وي�شمل التعريف من
لم ينطبق عليهم و�صف الموظف العام ك�أع�ضاء مجل�س
عمان ،وممثلي الحكومة في ال�شركــات  ،والعامليــن
بال�شركات المملوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهـم
فيهـا بن�سبــة تزيـد علـــى ( )%40مــن ر�أ�س مالهـــا -
تطبيق .
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موظف  -حظـر القانون علـى الموظـف التعاقـد مـع
الوحدة التي يعمل بها في الأعمال التي تجريها في
المناق�صات �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال -
يحظر على الموظف الجمع بين من�صبه �أو عمله و�أي
عمل �آخر يت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل
العقود التي تبرمها الجهة التي يعمل بها لم�صلحته -
الحكمة من الحظر .
حظر الم�شرع  ،في �سبيل تحقيق �أكبـر قدر من الحماية
للمال العام  ،على الموظف في �إحدى الجهات الخا�ضعة
لأحكام قانون المناق�صات الدخول في الأعمال التي
تجريها هذه الجهات �سواء كان ذلك في المناق�صات
التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال
من قبلهم  ،و�سواء تم هذا التعامل ب�صورة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة  -كما حظر بموجب �أحكام قانون حماية المال
العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح  ،على الم�س�ؤول الحكومي
الجمع بين من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي
عمل �آخر في القطاع الخا�ص يت�صل بمن�صبه �أو عمله ،
�أو �أن يكون لــه �أي عمل يهدف �إلى الربح ،ويت�صل بجهة
عمله بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تبرمها
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الجهة التي يعمل بها لم�صلحته  -الم�س�ؤول الحكومي في
تطبيق �أحكام قانون حماية المال العام وتجنب ت�ضارب
الم�صالح ي�شمل جميع �شاغلي الوظائف والمنا�صب
الحكوميـة بوحدات الجهاز الإداري للدولة �سواء �أكان
�شغل المن�صب �أو الوظيفـة بطريقـة دائمـة �أم م�ؤقتـة ،
وي�شمل التعريف من لم ينطبق عليهم و�صف الموظف
العام ك�أع�ضاء مجلـ�س عمـان  ،وممثلـي الحكومـة في
ال�شركــات  ،والعامليــن بال�شركات المملوكة للحكومة
بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ()%40
من ر�أ�س مالها  -الحكمة من الحظر � -إبعاد الم�س�ؤول
الحكومي عن تحقيق م�صلحة �شخ�صية له عن طريق
ما يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم عمله الحكومي ،
وعلى ح�ساب الم�صلحة العامة� ،إذ �ستتوافر في �ش�أنه في
هـذه الحالـة �شبهـة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب الم�صالح
 �سبب ذلك � -أن وجود الم�س�ؤول الحكومي في الوحدةالإدارية قد يمكنه من االطالع على �أمور تف�صيلية� ،أو قد
ي�شوب في �ش�أن التعامل معه �شبهة محاباة �أو غيـر ذلك
مما يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته  -تطبيق .
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موظف � -أحكام تقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز
الإداري للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سـات العامــة ومــا في
حكمها .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
2/21

205

تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة
والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة وما في حكمها قبل الأفراد
والم�ؤ�س�سات وال�شركات الخا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات
ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك وفقا لن�ص المادة
( )44من القانون المالي  -التقادم يبد�أ من الوقت الذي
ي�صبــح فيــه الدين م�ستحق الأداء  -تنقطع مدة التقادم
بالمطالبة المعتبرة قانونا  -تطبيق .

موظف  -ا�ستقالة  -مـدى جـواز �إنهـاء خدمـة الموظـف
بنــاء علــى ا�ستقالتــه غيــر المقبولة بعد �صدور الحكم
الجنائي .

1/85
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�إن قــرار جهــة الإدارة بعـدم قبول ا�ستقالة الموظف
ال�صريحة بعد انقطاعه عن عمله بما يجاوز المدة التي
حددها القانون � -أثره  -بقاء عالقته بجهة عمله قائمة
طوال مــدة انقطاعــه عــن عملــه  ،وحتى �صدور الحكم
الجنائي  -تطبيق .

موظف � -إ�صابة عمل  -مدلولها .

نظــم قانــون الخدمــة المدنيـة �إ�صابــات العمـل واعتبر
الوفاة �أو الإ�صابة الناتجــة عـن الإجهــاد �أو الإرهــاق من
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العمل �إ�صابة عمل  ،وذلك ح�سبما تقرره الجهة الطبية
المخت�صة في كل حالة على حدة  -المق�صود بالإ�صابة
الناتجة عن الإجهاد �أو الإرهاق  -الإ�صابة الناتجة عن كل
مجهود �إ�ضافي يفوق المجهود العادي للموظف �سواء
بذل هذا المجهود في وقت العمل الأ�صلي �أو الإ�ضافي -
يتم �إثبات هذا النوع من الإ�صابة في �ضوء تقرير الجهة
الطبية المخت�صة في كل حالة على حدة � -إذا لم يقطع
التقرير الطبي بــ�أن �سبـب الوفاة يعود لغير الإجهاد
والإرهاق ب�سبب العمل ف�إنه يمكن بالقدر المتيقن من
التقريــر و�أوراق �سبــب الوفاة ا�ستنتاج �أن �سبب الوفاة
ناتج عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل  -تطبيق .

موظف � -إنهاء خدمة  -الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية
�أو بعقوبة في جريمة مخلة بال�شرف �أو الأمانة � -سلطة
الجهة الإدارية فـي �إنهاء الخدمة .

�إن مـن بيـن �أ�سبـاب ف�صم عرى العالقة الوظيفية بين
الموظف والوحدة التي يعمل بها الحك َم عليه نهائيا
بعقوبة جناية �أو بعقوبة في جريمة مخلة بال�شرف �أو
الأمانـة  ،مـا لم يقـرر رئي�س الوحدة  -بعد العر�ض على
لجنة �ش�ؤون الموظفين� -إبقـاء الموظـف في الخدمـة
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متى كان الحكم لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة ،
وتبين من ظروف الواقعة و�أ�سبـاب الحكـم �أن بقـاءه ال
يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها � -إذا قرر
رئي�س الوحدة �إنهاء خدمة الموظف لتعار�ض بقائه في
الخدمـة مـع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها  ،اعتبرت
خدمتــه منتهيــة من تاريخ �صدور الحكم ابتدائيا
بالعقوبة  -تطبيق .

موظف � -إنهاء خدمته ل�صدور حكم في جريمة مخلة
بال�شرف والأمانة � -صدور �أوامر �سامية ب�إعادته للخدمة -
�أثر هذه الأوامر ونطاقها .

طبقـا لأحكـام النظـام الأ�سا�سي للدولة ف�إن ال�سلطان هو
رئي�س الدولة  ،و�أن ما ي�صدره من �أوامر واجبة الطاعة
من قبل كافة الجهات  -ر�سم الم�شرع في قانون الخدمة
المدنية رقم � 80/8أداة �إلحاق الموظفين بجهة الإدارة
�سواء �أكان هذا التعيين ابتداء � ،أم كان �إعادة تعيين
وفقا للمادة ( )22من القانون  ،وذلك على �أ�سا�س الجدارة -
بتعييـن الموظـف يكـون مــن المخاطبيــن ب�أحكامــه ،
وي�سري ب�ش�أنه الأحكام المت�صلة ب�سائر ال�ش�ؤون الوظيفية -
�صدور الأوامر ال�سامية ب�إعادة من يرغب من الموظفين ،
التي �أنهيت خدماتهم بموجب حكم في جريمة مخلة
بال�شـرف والأمانـة � ،إلـى وظيفتـه ال�سابقـة �إذا كانت
�شاغرة ،و�إحالة من يتعذر توفير العمل له �إلى التقاعد -
تكون �أداة �إلحاقهم في الوظيفة العامة من جديد تنفيذا
- 71 -

20

199

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

للأوامر ال�سامية الكريمة عن طريق �إعادة التعيين وفقا
لأحكام المادة ( )22من قانون الخدمة المدنية  ،باعتبار
�أن عالقة الموظف ال�سابقة بجهة الإدارة قد انف�صمت
عراها بالحكم عليه من قبل المحكمة وفقا لحكم المادة
( )84من قانون الخدمة المدنية الم�شار �إليــه  ،مــع ما
ي�ستتبعه ذلك من احت�ساب مدة خدمته في الوظيفة من
تاريخ تعيينه �إلى تاريخ �إنهاء خدمته  ،وما يترتب على
ذلك من �آثار  -التعليمات ال�سامية لم تت�ضمن العفو عن
العقوبة وكافة الآثار التي �أثبتها الحكم النهائي  ،و�إنما
تقت�صر على �إعادة الموظف �إلى وظيفته ال�سابقة � -أثر
ذلك  -تطبيق .

موظف  -تحقـق �شـروط ترقيـة الموظف  -مدى جواز
ترقيتـه .

حظرت الأوامر ال�سامية ترقية �أي موظــف من تاريخ
2013/11/11م  ،وحتــى االنتهــاء من ت�سكين الموظفين
على درجات الجدول الجديد  ،والذي انتهى ب�صدور
المر�سوم ال�سلطاني رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات
والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة ،
والذي قرر بموجب المادة الثالثة منه نقل الموظفين
العمانيين المدنيين الموجوديــن في الخدمة في تاريخ
العمـل بـه �إلـى الدرجـات الماليـة المن�صو�ص عليها في
جدول الدرجات والرواتب الموحد  -ووفقا للمادة الرابعة
من المر�سوم الم�شار �إليـه ي�ستمـر العمـل باال�شتراطـات
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الــواردة فــي النظــم الوظيفيــة ال�ساريــة حتى �صدور
ا�شتراطات �شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات
والرواتب الموحد  -غير �أنه ال يجوز في جميع الأحوال
�أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثالث
�سنوات  -مقت�ضى ذلك  -جواز ترقية الموظفين منذ
العمل بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  2013/78الم�شار �إليه بعد
تحقق ال�شروط المقررة قانونا  -تطبيق .

موظف  -تعيين  -الم�ستند المعتد به كم�سوغ الحت�ساب
ال�سن عند التعيين .

يجب االعتـداد عنـد ح�سـاب �سن الموظـف في مجـال
الوظيفة العامة بتاريخ الميالد الوارد في الم�ستند المقدم
كم�سوغ للتعيين حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ
ميالده بعد ذلك في جواز �سفره � ،أو بطاقته المدنية� ،أو
غيرها من الم�ستندات  -يعتد عند ح�ساب �سن الموظف
بتاريخ الميالد الوارد في ال�شهادة التي �أودعت ملف
خدمته �أوال  -تطبيق .

موظف  -تعيين � -شروط �شغل وظيفة مدير عام .

�إن المادة ( )26من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية ال�صادرة بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  84/52ن�صت
على �أن بداية الدرجة المحددة ل�شغل وظيفة مدير عام
هي الدرجة الرابعة من الحلقة الأولـى  ،ما لم يكن المر�شح
ل�شغلها في درجة مالية �أعلى فيحتفظ عندئذ بدرجته
�شروط �شغل وظيفة مدير عام  -وجود مديرية عامة ،- 73 -
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و�أن ي�شغــل المديــر العام ابتداء الدرجة المالية الرابعة
من الحلقة الأولى �إذا كان في درجة �أقل منها �شريطة
�أن يكون قد ق�ضى في درجته التي ي�شغلها �سنة �إذا كان
بالدرجة المالية الخام�سة من الحلقة الأولى  ،وثالث
�سنـوات �إذا كـان بالدرجـة المالية ال�ساد�سة من الحلقة
الأولى  ،و�أربع �سنوات �إذا كان بالدرجة المالية الأولى
من الحلقة الثانية  -م�ؤدى ذلك  -عدم جواز التعيين في
وظيفة "مدير عام" كل من كان في درجة مالية �أقل من
الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الأولى  ،ولم ي�ستوف
المدد المحددة ال�ستحقاق �شغل الدرجة المحددة لها -
تطبيق .

موظف  -تكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى � -شروطه .

و�ضع الم�شرع �أ�صال عاما في مجال تنظيم الوظيفة العامة
يق�ضي بعدم جواز الجمع بين وظيفتين بالجهاز الإداري
للدولة � -أجاز الم�شرع ا�ستثناء تكليف الموظف بالقيام
ب�أعباء وظيفة �أخرى �إلى جانب وظيفته الأ�صلية على
�أن يكون ذلك لم�صلحة عامة اقت�ضته  ،و�أن تكون ب�صفة
م�ؤقتة نظير مقابل معين  ،وذلك بالن�سبة للأعمال التي
تتـ�سم بطابـع اال�ستمـرار واالنتظـام  -حظر الجمع بين
وظيفتين يجد حده الطبيعي في وجوب �أن تكون ثمة
وظيفتان بالمعنى الذي حدده القانون  ،من �أن الوظيفة
هي مجموعة الواجبات والم�س�ؤوليات وال�سلطات التي
ت�سنـد �أو تفـو�ض من الجهـة المخت�صـة بغـر�ض �إنجـاز
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رقم رقم
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الخدمات والأعمال الر�سمية  ،و�أن تكون  -بهذا المعنى
اال�صطالحي  -مدرجة بجدول الوظائف التي تن�ش�أ في
حدود الهيكل التنظيمي للوزارة � -أثر ذلك  -تطبيق .

موظف  -جامعة ال�سلطان قابو�س  -ترقيته .

قـرر الم�شـرع بموجـب �أحكـام المر�سوم ال�سلطاني رقم
� 2013/78سريان النظم الوظيفية الخا�صة بكل وحدة
من وحدات الجهاز الإداري للدولة  -وقرر �إيقاف العمل
بكافة اال�ستثناءات المن�صو�ص عليها في تلك النظم
الوظيفية الخا�صة �إلى حين �صدور قانون الخدمة المدنية
الموحـــد  -كما حدد الم�شرع المدة المتطلبة للترقية
للدرجــة الأعلى بما ال يقل عن ( )3ثالث �سنوات  -يعمل
فـي �شـ�أن بقيـة ال�شـروط المقررة للترقية وفقا للنظام
الوظيفي المطبق على الموظف الذي ي�سري عليه جدول
الدرجات والرواتب الموحد لحين �صدور قانون الخدمة
المدنية الموحد  -يحتفظ الموظف ب�أقدميته وترتيبه
في الدرجة المنقول منها عند النظر في ترقيته  -يكون
نفاذ الترقية بالن�سبة لموظفي الجامعة من تاريخ اعتماد
رئي�س الجامعـة لمح�ضـر لجنـة �ش�ؤون الموظفين ما لم
يحدد المح�ضر تاريخا الحقا لذلك  -تطبيق .
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موظــف غــير عماني  -عقد  -مكاف�أة نهاية الخدمة -
كيفية احت�سابها  -العقد �شريعة المتعاقدين  -مبادئ
تف�سير العقد .

�أفـرد الم�شـرع �شاغلــي الوظائــف الطبيــة والوظائـف
الطبيــة الم�ساعــدة بالم�ؤ�س�ســات الطبيـة الحكومية
(المدنية والع�سكريـة) ب�أحكــام خا�صـة فيمــا يتعلـق
ب�ش�ؤونهم الوظيفية  ،ون�ص على نقل �شاغلي الوظائف
الطبية بهذه الم�ؤ�س�سات الموجوديــن فــي الخدمة في
الأول من يوليو 2012م �إلى الدرجات والوظائف الواردة
في الملحق رقم ( )1المرفق بالمر�سوم ال�سلطاني رقم
 ،2013/33مع �أحقيتهم في الرواتب والبدالت والعالوات
الواردة في الملحق الم�شار �إليه اعتبارا من التاريخ
ذاته  ،و�أن �أحكام الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية الم�ساعدة
بالم�ؤ�س�ســات الطبيــة الحكومية (المدنية والع�سكرية)
ت�سري على �شاغلي هذه الوظائف  ،فيما عدا الموظفين
الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم عقود خا�صة  ،فت�سري في
�ش�أنهم �أحكام العقود المبرمة معهـم فيمـا ن�صـت عليـه
وق�ضاء �أن
هذه العقود من �أحكام  -الم�ستقر عليه فقها
ً
العقد �شريعة المتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه وال تعديله
�إال باتفاق الطرفين � ،أو للأ�سباب التي يقررها القانون ،
و�أن تنفيذ العقد يجب �أن يكون طبقا لما ا�شتمل عليه ،
وبطريقة تتفق مع مقت�ضيات ح�سن النية  -من المبادئ
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

الم�ستقرة في تف�سير العقود �أنه �إذا كانت عبارات العقد
�صريحة وا�ضحة ال تحتمل ت�أويال  ،فال يجوز االنحراف
بها عن مدلولها الظاهــر � ،إذ يجــب اعتبــارها تعبيرا
�صادقا عن الإرادة الم�شتركة لأطرافه  ،وذلك رعاية لمبد�أ
�سلطان الإرادة  ،وتحقيقا ال�ستقرار المعامالت  -العقد هو
المعول عليه في الرابطة الوظيفية بين الموظف غير
العماني والجهة التي يعمل بها  ،وتكون �أحكامه هي
الواجبة التطبيق في عالقته الوظيفية بجهة عمله ،
والمحددة لحقوق كل منهما  ،والتزاماته  -ن�ص العقد
�صراحة على �أن يمنح الموظف غير العماني عند انتهاء
خدمته مكاف�أة نهاية خدمة بواقع راتب �شهر عن كل
�سنة تعاقدية  ،تحت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي
تقا�ضاه  -مقت�ضى ذلك  -يتعين احت�ساب مكاف�أة نهاية
الخدمة وفقا لل�شروط المن�صو�ص عليها في هذا العقد -
تطبيق .

موظف  -مهمة ر�سمية  -بدل �سفر  -حاالت �صرف بدل
ال�سفر كامال عن �أيام الذهاب والعودة .

قرر الم�شرع منح الموظف الموفد فـي مهمة ر�سمية
داخل �أو خارج ال�سلطنة بدال لل�سفر لمواجهة ما يتكبده
من نفقات ب�سبب قيامه بمهام وظيفته  -ناط الم�شرع
بالالئحة التنفيذية تنظيم فئات و�شروط منح البدل -
تولت الالئحة تنظيم فئات و�شروط منح البدل ،منها
تخفي�ض مقدار بدل ال�سفر المقرر في حال تكفل الجهة
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الإدارية بال�سكن  ،بحيث يمنح البدل بن�سبة ( )%75منه
عند الإيفاد في مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة  ،وبن�سبة
( )%50منــه �إذا كــان الإيفــاد في مهمة ر�سمية داخل
ال�سلطنة  -يتعين تخفي�ض البدل وفقا لهذا الحكم لجميع
�أيام المهمة الر�سمية التي تتكفل بها الجهة الإدارية
بال�سكن دون غيرها من الأيام التي ال تتكفل بها الجهة
الإدارية بال�سكن � -أ�سا�س ذلك  -القاعدة الأ�صولية تق�ضي
ب�أنه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  -تطبيق .

موظف  -موظف غير عماني  -تعوي�ض عن تذاكر
ال�سفر  -كيفية احت�ساب التعوي�ض النقدي .

55

موظـف  -موفـد فـي بعثة درا�سية -جامعة ال�سلطان
قابـو�س  -التـزام الموفـد بـرد ما �أنفـق عليـه خالل مدة
البعثة نتيجة �إلغاء بعثته لإخاللـه بالتزاماته المقـررة
قانونا .

1/21

يتعين على الجهة الإدارية �صرف قيمة التعوي�ض النقدي
عن تذاكر ال�سفر وفقا لقواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر
ال�سفر للموظفين غيــر العمانيين ال�صادرة بتعميم وزارة
الماليــة رقم  - 2009/1من بين تلك القواعد  -الح�صول
على عرو�ض بالأ�سعار المخف�ضة لتذاكر ال�سفر من قبل
�شركات الطيران التي تقوم بت�سيير رحالت مبا�شرة �إلى
دولة المتعاقد معه بح�سب ن�ص العقد  ،وبحيث ي�ؤخذ
في االعتبار ال�سعر المخف�ض لأعلى فئة  ،وذلك لتوافر
مقاعد �شاغرة عليها في �أي وقت  -تطبيق .
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�ألزم الم�شرع بموجب �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون
جامعة ال�سلطان قابو�س الموفد في بعثة درا�سية موافاة
الجامعة بنتائجه الدرا�سية ب�صفة دورية  ،وذلك ح�سب
النظم المعمول بها في كل جامعة  -يكون ذلك عن طريق
الملحقيات الثقافية بالخارج � ،أو ما يقوم مقامها  -عهد
الم�شــرع �إلــى لجـنة البعثات �أمر �إنهاء بعثة �أو منحة
المو َفد في الحاالت المبينة في الالئحة الم�شار �إليها -
يلتزم الموفد ب�سداد قيمة ما �صرف له من مخ�ص�صات
وبدالت في حالة �إنهاء البعثة  -يجوز لرئي�س الجامعة
الإعفاء من �سداد قيمة ما �صرف للمبعوث بعد موافقة
وزارة المالية  -تطبيق .

موظف  -الندب والتكليف  -الفرق بينهما .

3/54

371

تنف�صم بالندب عالقة الموظف المنتدب بوظيفته الأ�صلية
على �سبيل الت�أقيت  ،وتت�صل عالقته بالوظيفة المنتدب
�إليهــا  -ال يعتبــر التكليــف بعمــل بالإ�ضافة �إلى القيام
ب�أعباء الوظيفة الأ�صلية وفقا للتكييف القانوني ال�سليم
ندبا �إلى وظيفة �أخرى  -العبرة لي�ست بلفظية الن�ص،
و�إنما بالمعاني والدالالت المرادة من الن�ص -تطبيق .

موظــف  -نــدب  -الندب للقيام بعمل وظيفة �أخرى
ب�صفة م�ؤقتة .
- 79 -

34

270

املو�ضــــــــــوع
�أجـاز الم�شـرع نـدب الموظـف للقيـام بعمل وظيفة
�أخرى ب�صفة م�ؤقتة � -شروط ذلك � -أن تكون الوظيفة
المنتدب �إليها من نف�س درجة وظيفته الأ�صلية� ،أو من
درجة الوظيفة التي تعلوها مبا�شرة في الوحدة التي
يعمل بها � ،أو فـي وحدة �أخرى  ،وهو ما تقت�ضيه داللة
الن�ص باعتبار �أن الأ�صل المقرر هو �أن الوظيفة تقابلها
درجة مالية  ،و�أن تقت�ضي م�صلحة العمل �شغل الوظيفة
بطريــق النــدب  ،و�أن ت�سمح بذلك حاجة العمل في
الوظيفة الأ�صلية  -الم�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن الندب
من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ،ومن المالءمات التي
تتمتـع فيهـا ب�سلطـة تقديريـة  ،ح�سبما تمليه م�صلحة
العمل ،ويقت�ضيه ال�صالح العام  ،وذلك حتى ت�ستطيع
جهة الإدارة �أن تلبي حاجات العمل العاجلة  ،ولذلك
جعـل الم�شـرع الندب  -ب�صفة عامة  -تكليفا م�ؤقتا
بطبيعته  ،تطلبته ظروف العمل ،و�أن انتداب الموظف
للوظيفة المنتدب �إليها ال يعتبر تعيينا فيها � ،أو ترقية
�إليها  ،وال يك�سبه حقا في اال�ستمرار في �شغلها  -م�ؤدى
ذلك � -أنه يجوز لجهة الإدارة �إلغاء الندب في �أي وقت ،
�إذ ال يرتـب النـدب للموظــف مركزا قانونيا نهائيا ،ال
يجوز الم�سا�س به  -تطبيق .
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موظف  -نقل � -أقدمية  -كيفية تحديد الأقدمية التي
يعتد بها بعد النقل للوظيفة المعادلة .

�أوجـب الم�شـرع بموجـب جـدول الدرجات والرواتب
الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة ال�صادر
بالمر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2013/78نقـل الموظفـيـن
العمانييــن المدنييــن بالدولــة الموجوديــن بالخدمـة
في تاريخ العمـل بالمر�ســوم ال�سلطانــي �إلـى الدرجات
المن�صـو�ص عليهـا فـي هـذا الجــدول وفقـا لل�ضوابـط
والقواعـد الـواردة المرفقـة بـه  ،و�أكـد الم�شـرع علـى
احتفاظ الموظف ب�أقدميته وترتيبه في الدرجة المنقول
منها  -لم يف�صح الم�شرع �صراحة عن تحديد تاريخ
�أقدمية ه�ؤالء الموظفين في الدرجات المالية الجديدة
 غير �أنه � -أف�صح عن مق�صده �إلى معادلة الدرجاتال�سابقة بالدرجات الجديدة مع ا�ست�صحاب الموظف
للو�ضـــع ال�سابــق فــي تلك الدرجـة الجديدة  ،وب�صفة
خا�صة �أقدميته فيهــا  -تثــور بعــ�ض ال�صعوبات فيما
يتعلـق بتحديــد الأقدمية بالن�سبة للدرجات المدمجة
في درجة واحدة نظرا لأن الدرجات المدمجة ت�شتمل
على درجتين � ،إحداهما تعلو الأخرى في درجات جدول
درجات ورواتب الوظائف الم�ساندة والوظائف الإدارية
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الم�شار �إليه  -بموجب النقل ي�ضحى جميع �شاغلي
الدرجات المدمجة في درجة جديدة واحدة � -أثر ذلك  -ال
منا�ص من البحث عن قا�سم م�شترك يجمع بين �شاغلي
الدرجـات المدمجـة ويحقـق الم�ساواة المطلوبـة بينهم
دون الإ�ضــرار ببع�ضهــم �أو تمييز بع�ضهم الآخر دون
مقت�ض ،وذلك من خالل االعتماد في تحديد �أقدمياتهم
ٍ
في الدرجة الجديدة المنقولين �إليها على تاريخ �شغلهم
للدرجة الدنيا في الدرجتين المدمجتين باعتبارهما تمثل
القا�سم الم�شترك بينهم والتي تحول دون افتئات فئة على
حقوق فئة �أخرى � -أ�سا�س ذلك  -تحقيق الم�ساواة بين
المخاطبين ب�أحكام المر�سوم ال�سلطاني  ،وعدم الإ�ضرار
بم�صالح بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من مدة خدمتهم
ال�سابقة  -تطبيق .

موظف  -نقل � -شروط نقل الموظف من وظيفة �إلى
�أخرى .
�أجــاز الم�شــرع بموجــب قانــون الخدمة المدنية نقل
الموظف من وظيفة �إلى �أخرى  -ي�شترط للنقل �أن تكون
الوظيفة المراد النقل �إليها معادلة للوظيفة التي ي�شغلها
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الموظف ،و�أن تتوافر لديه �شروط �شغل الوظيفة المراد
النقل �إليها  ،و�أال يترتب على النقل ترقية الموظف �إلى
وظيفة �أعلى من الوظيفة المعادلة للوظيفة التي ي�شغلها
�أو منحه درجة مالية �أعلى  -ال يجوز نقل الموظف من
وظيفة �إلى �أخرى ما لم يكن م�ستوفيا لل�شروط المذكورة
 -تطبيق .

موظـف  -نقـل  -كيفيـة تحديـد �أقدميتـه فـي الدرجـة
المنقـول �إليهـا .

2/50

موظـف  -نقـل  -كيفية تحديد الأقدمية للمعينين في
الدرجة الأعلى من الدرجتين المدمجتين .

3/61

الم�ستقر عليه �أن الموظف المنقول �إلى جهة �أخرى
ي�ست�صحب مركزه القانوني في الجهة المنقول منها �إلى
الجهة المنقول �إليها  ،بما في ذلك �أقدميته في الوظيفة
التــي كــان ي�شغلهــا قبل النقل  ،و�أنه ال يترتب على نقل
الموظف م�سا�س بهذه الأقدميــة  ،و�إال خرج النقل عن
المعنى الذي حدده القانون  -تطبيق .
الموظفون الذين تم تعيينهم ابتداء في الدرجة الأعلى
من الدرجتين المدمجتين � ،أي الذين لم ي�شغلوا الدرجة
الدنيا  -ال منا�ص من البحث عن القا�سم الم�شترك بينهم -
وذلك من خالل  -افترا�ض �شغلهم الدرجة الأدنى و�إ�ضافة
مـدة حكميـة �إلـى �أقدميـة الدرجة الأعلـى فـي الدرجـة
الجديـدة المنقوليـن �إليهـا تعـادل مدتهـا الحـد الأدنـى
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

للمــدة الالزمـة لترقية �شاغلي الدرجة الدنيا �إلى الدرجة
الأعلى من الدرجتين المدمجتين  -تطبيق .

موظف  -نقل  -نقل �إلى وظيفة معادلة  -كيفية تحديد
الأقدمية بعد النقل .

بموجب النقل ي�ضحى جميع �شاغلي الدرجات المدمجة
في درجة جديدة واحدة  -مقت�ضى ذلك � -أنه ال منا�ص
من البحث عن قا�سم م�شترك يجمع بين �شاغلي الدرجات
المدمجة من جانب  ،ويحقق الم�ساواة المطلوبة بينهم
دون الإ�ضــرار ببع�ضهــم �أو تمييز بع�ضهم الآخر دون
مقتــ�ض مــن جانــب �آخر  -وذلك من خالل  -االعتماد
في تحديد �أقدمياتهم في الدرجة الجديدة المنقولين
�إليها على تاريـخ �شغلهـم للدرجـة الدنيـا فـي الدرجتيـن
المدمجتين باعتبارها تمثل القا�سم الم�شترك بينهم،
والتي تحول دون حدوث افتئات فئة على حقوق فئة
�أخرى � -أ�سا�س ذلك  -الحر�ص على تحقيق الم�ساواة بين
المخاطبين ب�أحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 2013/78
وعدم الإ�ضرار بم�صالح بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من
مدة خدمتهم ال�سابقة  -تطبيق .

مياه  -اخت�صا�ص  -الجهة المخت�صة بتو�صيل خدمة
المياه في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم .

منح الم�شرع هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم
ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل المالي والإداري  ،و�أنها
تتبع مجل�س الوزراء  ،وتهدف الهيئة �إلى الإ�شراف على
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تنفيـذ م�شـروع تطويـر واليـة الدقـم  ،و�إدارة المنطقة ،
وتنميتها  ،وتطويرها  ،بمراعاة نظام المنطقة  ،للم�ساهمة
فــي تحقـيــق التنميــة االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة -
ق�ضــى الم�شــرع ب�أن ت�ؤول �إلى الهيـئة جميع الأ�صول ،
والحقـوق  ،وااللتزامات  ،وال�سجالت الخا�صة بم�شروع
تطوير والية الدقم من وزارة النقل واالت�صاالت  ،وغيرها من
الوزارات  ،والجهات  ،والأجهزة  ،واللجان المعنية  ،كل
فيما يخ�صه  -غاير الم�شرع في ا�ستخدام الم�صطلحات
في المادة ( )3من النظام المرفق بالمر�سوم ال�سلطاني
رقــم  2011/119التي حـــددت اخت�صا�صات الهيئــة � ،إذ
�إنه في حال ا�ستئثار هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
بالدقــم بمبا�شـرة اخت�صـا�ص معـين دون م�شاركة مـع
جهـة �أخـرى ا�ستخـدم الم�شـرع كلمات تدل على ذلك
المعنى �صراحة مثــل "الترويــج  ،تحديـــد  ،ت�أ�سيــ�س ،
تقرير "  ،وفي حال �إ�سناد ممار�سة اخت�صا�ص ما فـــي
المنطقـــة لجهة �أخرى بخالف الهيئة ا�ستخدم الم�شرع
عبارة "اتخاذ الإجراءات الالزمة " الكفيلة بتوفير و�إدارة
وتنمية وتطوير الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء
و�شبكـات الميـاه وال�صرف ال�صحي والطــرق الالزمــة
للمنطقـة  ،مع مراعاة �أحكام القوانين والنظم المعمول
بها في �ش�أن الخدمات والمرافق الم�شار �إليها  -م�ؤدى
ذلك  -عـدم اندراج االخت�صـا�ص بتوفيــر خدمة المياه
ال�صالحــة لل�شــرب في الأيلولـــة المن�صــو�ص عليهــا
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

في المـــادة الحادية ع�شــرة من المر�ســوم ال�سلطانـــي
رقم  2011/119الم�شار �إليــه � -أ�سا�س ذلك � -أن الم�شرع
ق�ضـى فـي �إف�صـاح جهيـر باخت�صـا�ص الهيئـة العامـة
للكهرباء والمياه في �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة محطات
و�شبكات مياه ال�شرب في قطاع المياه غير المرتبط في
جميع �أنحاء ال�سلطنة  ،ومـن بينهـا المنطقـة االقت�صاديـة
الخا�صـة بالدقـم  ،ال �سيما �أن هذا االخت�صا�ص ال يندرج
في �إطار تطوير منطقة الدقم  ،و�أن الم�شرع لو �أراد نقل
اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء والمياه فيما يتعلق
بتوفيـر خدمـة الميـاه ال�صالحـة لل�شرب لمنطقة الدقم
�ص �صراحة
لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم َل َن َّ
على اخت�صا�صها بذلك  -تطبيق.

مياه  -مياه ال�شرب  -مدى لزوم توفير مياه ال�شرب
لحظائر الحيوانات .

تهدف الهيئة العامة للكهرباء والمياه �إلى توفير مياه
ال�شـرب مـن خـالل قطـاع الميـاه غير المرتبط ووفقا
للموا�صفات القيا�سية  ،وبما يتنا�سب مع النمو ال�سكاني
والتو�سع العمراني ،وذلك من خالل قيام الهيئة ب�إن�شاء
وت�شغيـل و�صيانـة محطـات و�شبكـات ميـاه ال�شـرب
في جميع �أنحاء ال�سلطنة  -المق�صود بعبارة التو�سع
العمراني  -التو�سع في المباني والمن�ش�آت  -وردت عبارة
" توفير مياه ال�شرب " ب�صيغة الجمع المعرف بالإ�ضافة ،
وهي  -وفقا للم�ستقر عليه  -من �صيغ العام  ،و�إذ خلت
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

عبارة الن�ص من دليل " كا�ستثناء �أو �شرط �أو �صفة �أو
غاية " من �ش�أنه �إخراج هذه العبارة من رحابة العموم
�إلى �ضيق الخ�صو�ص بحيث يمكن القول معه بان�صراف
ق�صـد الم�شـرع �إلـى نـوع معيـن من ا�ستخدامـات مياه
ال�شرب دون غيره  ،و�إزاء عدم وجود قرينة يمكن من
خاللها ا�ستخال�ص تلك النتيجة عقال �أو عرفا  ،ف�ضال عن
عدم وجود دليل من ن�ص ت�شريعي �آخر يفيد ذلك  ،ومن
ثم فال منا�ص من القول ببقاء هذه العبارة على عمومها،
في�ستغرق بذلك كافة ا�ستخدامات مياه ال�شرب � ،سواء
لال�ستهالك الآدمي �أو ال�ستهالك الحيوانات  -تطبيق .

(ن)
نزع الملكية للمنفعة العامة � -أثر عدم اتخاذ جهة الإدارة
لإجــراءات نــزع ملكية �أر�ض وموافقتها على تعوي�ض
المالك ب�أر�ض بديلة  -التزام جهة الإدارة ب�سداد ر�سوم
ا�ستخراج ملكية الأر�ض البديلة .

يتعين على جهة الإدارة �أن ت�سلك الإجراءات المقررة
قانونا لنزع ملكية �أر�ض لأغرا�ض المنفعة العامة وفقا
للأحكام المن�صو�ص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة
العامــة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  - 78/64عدم
�سلوك جهة الإدارة لهذا الم�سلك واتخاذها الإجراءات
التي تف�صح عن �إرادتها بقبول طلب المالك بالتعوي�ض
بقطعة �أر�ض بديلة ين�شئ عالقة عقدية بين المالك وجهة
- 87 -

2/26

228

املو�ضــــــــــوع
الإدارة  -تتمثل تلك العالقة في عقد من عقود المعاو�ضة
�أو البــدل  ،والذي يتم بموجبه مبادلة مال �أو حق مالي
بعو�ض غير النقود ،وفي حال تفاوتت قيمة البدلين في
المقاي�ضة جاز لهما االتفاق على تعوي�ض الفرق بمعدل
من النقود  -التزام جهة الإدارة ب�سداد ر�سوم ا�ستخراج
ملكية الأر�ض البديلة  -تطبيق .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

نزع ملكية للمنفعة العامة  -الإجراءات الواجب اتباعها .

68

(هـ)
هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم  -مدى خ�ضوع
الهيئة لقانون المناق�صات .

4

حر�صـا مـن الم�شـرع علـى احتــرام الملكيـة الخا�صة
للأفـراد لـم يجـز نزعهـا �إال للمنفعة العامة  ،ومقابل
تعوي�ض عادل وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
و�أن تقرير المنفعة العامة يكون بمر�سوم �سلطاني ين�شر
في الجريدة الر�سمية � -إن �إجراء نزع الملكية للمنفعة
العامة �إجراء ا�ستثنائي يــرد علــى حــق كفله النظام
الأ�سا�سي للدولة (حق الملكية) ينبغي تف�سيـره تف�سيـرا
�ضيقا دون التو�سع فيه  -م�ؤدى ذلك � -أنه يتعين على
الجهة الإدارية اتباع الإجراءات المن�صو�ص عليها في
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة  -تطبيق .

ت�سـري �أحكـام قانون المناق�صات  ،ك�أ�صل عـام  ،علـى
وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة  -ي�ستثنى من ذلك وحدات الأمن والدفاع والوحدات
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

التي تطبق القانون الخا�ص بالنظام المالي لديوان البالط
ال�سلطاني  ،و�أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها
نــ�ص فــي �أي قانــون �آخــر  -و�ضع الم�شرع تنظيما
خا�صا بهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم في
المر�سوم ال�سلطانــي رقــم  ، 2011/119ت�ستثنــى الهيئة
بموجبــه مــن الخ�ضوع لقانون المناق�صات  ،وكذلك
ال�شركات التي تملكها الحكومة بالكامل ،وت�ؤ�س�س في
المنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات الخدمات
والمرافـق العامـة وغيرهـا مـن الم�شروعات الأ�سا�سية
فيها  -كما ناط الم�شرع بمجل�س �إدارة الهيئة �صالحية
�إقرار لوائح المناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات
التي ت�ؤ�س�سها وال�شركات المملوكة بالكامل للحكومة
للتعاقد على التوريد �أو المقاولة �أو �شراء �أو ا�ستئجار
العقارات لتنفيذ م�شروعات الخدمات والمرافق العامة
وغيرها من الم�شروعات الأ�سا�سية في المنطقة  ،وقرر
له �صالحية ت�شكيل لجنة �أو �أكثر خا�صة بالمناق�صات
�أو الممار�سات التي تطرحها الهيئة �أو تلك ال�شركات
وتحديد اخت�صا�صاتها وتنظيم �إجراءات عملها  -م�ؤدى
ذلك  -عدم خ�ضوع هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
بالدقم لأحكام قانون المناق�صات  -تطبيق .

هيئة  -هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم  -ماهية
ال�ضرائب المعفاة منها و�إجراءات الإعفاء .

قرر الم�شرع في �سبيل تنمية المنطقة االقت�صادية الخا�صة
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بالدقم  ،وجذب اال�ستثمارات �إليها عددا من الإعفاءات
والحوافــز  ،منهــا  ،الإعفــاء مــن ال�ضريبة الجمركية
للب�ضائع التي يتم ا�ستيرادها مــن خارج ال�سلطـنة �إلى
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،والب�ضائع التي يتم
ت�صديرها من المنطقة �إلى الخارج  ،وهذا الإعفاء هو -
كما يبين من عبارات الن�ص  -وجوبي  ،وم�ستمد قوته
من القانون مبا�شرة دون الحاجة �إلى موافقة �أو �صدور
قرار من جهـة �أخـرى  -القـول ب�أن هذا الإعفاء ي�ستلزم
�صدور قرار من الوزير الم�س�ؤول عن ال�ش�ؤون المالية
 م�ؤداه � -أنه يفرغ الن�ص الوارد في المادة الخام�سةمن المر�سوم ال�سلطاني رقم  2011/119من م�ضمونه ،
ويخالـف �إرادة الم�شـرع ال�صريحـة القاطعة في جعله
�إعفاء وجوبيا م�ستمدا من القانون مبا�شرة  ،خاليا من
�أي قيود في تطبيقه  ،وهو ما يتنا�سب مع الطبيعة
الخا�صة للمنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم  ،وتقديرا
من الم�شرع للعمل على تنميتها وت�شجيع اال�ستثمار فيها
 �آية ذلك  -المغايرة الوا�ضحة والمق�صودة من الم�شرعبين ن�ص المادة الخام�سة من المر�سوم ال�سلطاني رقم
 ،2011/119والمادة ( )1/3من نظام المنطقة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم الم�شار �إليهما ،ففي حين ن�ص �صراحة
في الأخيرة على �أن ي�صدر بالإعفاء من ال�ضرائب قرار
من الوزير الم�س�ؤول عن ال�ش�ؤون المالية بناء على طلب
المجل�س  ،قرر في الأولى وجوب الإعفاء مع عدم الن�ص
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رقم رقم
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على هذين القيدين � -أ�سا�س ذلك � -أن هذا لي�س �إغفاال
من الم�شرع  ،و�إنما هو �أمر ق�صده الم�شرع من قبيل
�إعمال القاعدة المقررة ب�أن المغايرة في اللفظ تقت�ضي
المغايرة في المعنى  ،و�إال عد غير ذلك لغوا يجب تنزيه
الم�شرع عنه  -تطبيق .

هيئة  -هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به -
تكييفها .

الم�ستقر عليه �أن التكييف القانوني ال�صحيح لل�شخ�ص
المعنوي ومدى اعتباره من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
من عدمه  ،يرتبط بما يتوافر له من مقومات وما يتمتع
به من �سلطات �أو مكنات وفق �أحكام القانون  ،ومدى
مبا�شرته لن�شاطه في �أحد فرعي القانون العام �أو الخا�ص
 منـح الم�شرع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياهالمرتبطة به �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة وجعلها الق َّوامة
على مرفق الكهرباء والمياه المرتبطة به ،و�صبغ �أموالها
ب�صبغة المال العام بعموم ما ت�ستلزمه هذه ال�صبغة من
حماية وح�صانة ،وخولها �سلطة �إ�صدار اللوائح المنظمة
لأعمــال الهيئــة المتعلقــة بال�ش�ؤون المالية والإدارية ،
وبنظام موظفيها  ،والهيكـل التنظيمي لها ،دون التقيد
بالنظم والقواعد الحكوميــة  -م�ؤدى ذلك � -أن الهيئة
تكون قد جمعت بين مقومــات الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة و�سلطاتها  ،ومنحت ق�سطا وافرا من امتيازات
ال�سلطة العامة ومكناتها  ،بمــا ي�ضفي عليها دون ريب
طبيعة ال�شخ�ص االعتباري الــعام  ،ومن ثم ينح�سر عنها
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اعتبارها �شخ�صا اعتباريا خا�صا � -أثر ذلك � -إن موظفي
الهيئة ما هم �إال موظفون عموميون يتولون القيام بمهام
وم�س�ؤوليات وظائف عامة  -تطبيق.

هيئة  -هيئة عامة  -ا�ستئجار مقر لها � -إجراءاته .

الأ�صل  :خ�ضوع جميع الوزارات والوحدات الحكومية
والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري
للدولة  -لأحكام القانون المالي ما لم يرد خالف ذلك في
مر�سوم �إن�شائها � -أجاز الم�شرع ا�ستثناء  -للهيئة العامة
للكهربـــاء والمــياه اعتمــاد اللوائح المالية للهيئة دون
التقيد بالقوانين والأنظمة الحكومية  -على �أن يعمل -
بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري
للدولـة فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في نظام الهيئة ،
وبــما ال يتعـــار�ض مـــع �أحكامــه  ،وذلك لحين �صدور
القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام الم�شار
�إليه  -الحكمــة منــه � -ســد �أي فراغ ت�شريعي ناجم عن
عدم وجود لوائح مالية منظمة لأعمال الهيئة  -م�ؤدى
ذلك � -سريــان القواعد والأنظمة الحكومية على الهيئة
لحين �إ�صـــدار الهيئة اللوائح المنظمة ل�ش�ؤونها المالية
 �أثر ذلـك  -يتعين على الهيئة التقيد بالقواعد والنظمالحكومية المالية المتعلقة با�ستئجار و�شراء العقارات
الالزمة للوحدات الحكومية  -تطبيق .

(و)
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صاتها  -طلبات الر�أي
المقدمة من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

42

67

311

454

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن اخت�صا�صها
ب�إبــداء الــر�أي القانونــي و�إ�صــدار الفتاوى والتف�سيرات
الر�سميــة المعتمـدة للمرا�سيــم ال�سلطانيــة والقوانيــن
واللوائح والقرارات الوزارية يقت�صر على الر�أي والفتاوى
والتف�سيــرات الر�سميــة المعتمــدة لنــ�ص في مر�سـوم
�سلطاني �أو قانون �أو الئحة �أو قرار وزاري من �إحدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها دون غيرها
من الجهات غير الحكومية  -ال�شركة ال تعد وحدة �إدارية
حكومية � -أثر ذلك  -انح�سار اخت�صا�ص الوزارة عن �إبداء
الر�أي  -تطبيق.

وزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة  -اخت�صا�صهــا بمراجعـــة
الت�شريعــات  -الحكمة منه ومقت�ضاه .

توخـى الم�شـرع حينمـا نـاط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية
االخت�صا�ص بمراجعة م�شروعات المرا�سيم ال�سلطانية
والقوانيـن واللوائـح والقـرارات الوزارية المقدمــة مــن
الوزارات وكافة الجهات والوحدات الحكوميـة  ،بذلك
�سالمة هذه القوانين والقـرارات مـن مظنـة مخالفتها
لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة � ،أو تعار�ضها مع القوانين
واللوائح ال�سارية  -مقت�ضى ذلك  -خ�ضوعها للمراجعة
من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه
القرارات واللوائح مع القوانين ال�سارية في ال�سلطنة  ،ومن
باب �أولى عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي للدولة � -أثر
ذلك  -ي�ضحى مراجعة تلك الت�شريعات من قبل وزارة
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2/58

402

املو�ضــــــــــوع
ال�ش�ؤون القانونية قبل �إ�صدارها ون�شرها في الجريدة
الر�سمية � ،إجراء جوهريا ال فكاك منه  ،ويتعين على
كافة الجهات الحكومية �أن تنه�ض �إلى تنفيذ حكم القانون
تنفيذا �صحيحا  ،وذلك بمراجعة كافة لوائحها ال�سارية
والمطبقة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها ب�إبداء الر�أي -
مناط ا�ستنها�ضه .

تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لأحكام المر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  94/14والملحــق المرفـق به بتحديــد
اخت�صا�صاتها بتقديم كافة �أوجه الدعم القانوني لوحدات
الجهاز الإداري للدولة من خالل �إبداء الر�أي القانوني
و�إ�صـدار الفتاوى والتف�سيرات الملزمة للن�صو�ص القانونية
في الحاالت التي يغم فيها فهم تلك الن�صو�ص  -يجب
�أن يكتنف طلب الر�أي َث َّم غمو�ض �أو �إ�شكال قانوني في
ا�ستظهار حكم القانون في م�س�ألة محددة �أثارت لب�سا
وغمو�ضا لدى الجهة الإدارية مع لزوم وجود حالة واقعية
محددة مكتملة العنا�صر مرفق بها كافة الم�ستندات
ومو�ضح بها التداخل والتعار�ض القائم
المتعلقة بها،
ٍ
مع الجهات الأخرى  ،يمكن على �ضوئها �إبداء الر�أي
القانوني  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها بالمراجعة  -الحكمة
منه والأثر المترتب على عدم تمكينها مــن مبا�شرته .
نــاط الم�شـــرع بــوزارة ال�شــ�ؤون القانونيـة االخت�صا�ص
بمراجعــة م�شروعــات المرا�سيــم ال�سلطانيـة والقوانين
واللوائــح والقـــرارات الــوزارية المقدمــة من الـوزارات
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

33

47

267

336

املو�ضــــــــــوع
وكافة الوحدات الحكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها في
الجريدة الر�سمية � -أوجب الم�شرع ن�شر هذه القوانين
في الجريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعين من يوم �إ�صدارها ،
علــى �أن يعمــل بهــا مــن تاريخ ن�شرها ما لم ين�ص
فيها على تاريخ �آخــر  ،واعتبر الن�شــر قرينة على علم
الكافة بها  -الحكمة من اخت�صا�ص الوزارة بالمراجعة
 توخي الم�شرع بذلك �سالمة هذه القوانين والقراراتمن مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة � ،أو
تعار�ضها مع القوانين واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب
خ�ضوعها للمراجعة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية
للتحقق من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع القوانين
ال�سارية في ال�سلطنة  ،ومن بـاب �أولـى عـدم تعار�ضهـا
مـع النظـام الأ�سا�سـي للدولة  -مقت�ضى ذلك  -ي�ضحى
اخت�صا�ص الوزارة بالمراجعة �إجراء جوهريا ال فكاك
منه  ،ويتعين على كافة الجهات الحكومية �أن تنه�ض
�إلــى تنفيــذ حكم القانون تنفيذا �صحيحــا  ،وذلــك
بمراجعـــة كافـــة لوائحها ال�سارية والمطبقة في وزارة
ال�ش�ؤون القانونية � -أثر ذلك  -تعذر قيام الوزارة ب�إبداء
الر�أي القانوني حال عدم تمكينها من مراجعة الت�شريع
المطلوب �إبداء الر�أي في �ش�أنه  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

املو�ضــــــــــوع

وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة  -ال�سلطـة المخت�صـة بطلـب
الـر�أي منهـا .

ا�ستقر العمل في وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن يكون
طلب الر�أي القانوني بكتاب موجه �إلى وزير ال�ش�ؤون
القانونية من رئي�س الوحدة طالبة الر�أي انطالقا من
�صفته القانونية في تمثيلها  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط ا�ستجالء ر�أيها .

الم�ستقر عليه بــوزارة ال�شــ�ؤون القانونيــة �أن ا�ستجالء
ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هنــاك حالــة واقعيــة ماثلة لديها ،
علــى �أن ترتبــط الحالة بمركــز قانونـــي قائــــم � ،أو
تت�صل بالآثار التي تترتب على هذا المركز ،وال يقت�صر
علــى تف�سير ن�صو�ص مجردة  -و�أن يتمخ�ض عن ذلك
م�شكلة �أو اختالف في الر�أي حول المركز القانوني �أو
�آثاره يغم على الجهة المعنية الو�صول �إلى ر�أي قاطع
في �ش�أن ذلك  -م�ؤدى ذلك � -أن طلب الر�أي القانوني
لمجرد اال�ستي�ضاح �أو لمحــ�ض الفهـــم ال�سليم لن�صو�ص
قانونيــة �أو احتمالية وقوع واقعة معينة  ،دون �أن يكون
لدى جهة الإدارة واقعة ماثلة  ،ومحددة تحديدا وا�ضحا
و�صريحا  ،ودون �أن يقوم لديها خالف �أو مع�ضلة في
تطبيق الن�ص � ،أو لمجرد التثبت من �صحة تقدير جهة
الإدارة بمنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال
بعـ�ض الم�سائـل ال ي�ستنهـ�ض اخت�صـا�ص واليـة وزارة
ال�ش�ؤون القانونية  -تطبيق .
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
3/86

66

550

452

املو�ضــــــــــوع

وزارة ال�شــ�ؤون القانونيـة  -منـاط ا�ستنهـا�ض واليتهـا
في �إبداء الر�أي .

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة
1/61

الم�ستقر عليه �أن ا�ستنها�ض والية وزارة ال�ش�ؤون القانونية
لممار�سة اخت�صا�صها الإفتائي ال يكون �إال بمنا�سبة حالة
واقعية لم يت�ضح فيها وجه الر�أي القانوني ال�صحيح على
الجهة طالبة الر�أي  ،ومرفقا بها كافة الم�ستندات  -تطبيق .
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر في ر�أي �أبدته 1/50 .
ا�ستقـــر �إفتــاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على عدم جواز
�إعــادة النظــر في ر�أي �سبق لها �إبدا�ؤه �إال �إذا كانت ثمة
وقائــع ا�ستجدت �أو ا�ستبانــت لها فيما بعــد  ،ولم تكن
تحت نظرها عند �إبداء الر�أي  ،و�أن يكون مــن �ش�أن تلك
الوقائع فيما لو عر�ضت عليها �أن تغيــر وجــه الر�أي في
الم�س�ألة المعرو�ضـة  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر فيما تبديه
من �آراء �أو فتاوى قانونية .

ا�ستقــر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه من غير
الجائــز قانونــا طلب �إعادة النظر في �أي فتوى �أو ر�أي
�أبدته وزارة ال�ش�ؤون القانونية بالتطبيق لأحكام القوانين
واللوائــح النافــذة  ،ا�ستنــادً ا فقــط �إلى حجج قانونية
مغايرة لما قام عليه ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية من
�أ�سبــاب  -الجدل حول �صحة ما انتهت �إليه الوزارة ال
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1/9

415

349

148

املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إلى وقائع مغايرة ،
جدت �أو ا�ستبانت لم تكن تحت ب�صرها عند �إبداء الر�أي ،
وكــان مــن �ش�أنهــا لــو �أنهـــا عر�ضت عليها �أن تغير
من ر�أيها  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط قيام واليتها في �إبداء
الر�أي ونطاقه .

1/72

484

الم�ستقـر عليـه في �إفتـاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيــة �أن
ا�ستنها�ض واليتها ب�إبداء الر�أي ال يكون �إال بمنا�سبة حالة
واقعية محددة في ظروفها ومالب�ساتها غم على الجهة
الطالبــة وجــه الــر�أي وا�ستظهــار �صحيح حكم القانون
ب�ش�أنها ،وال يكون لمجرد تف�سيــر الن�صــو�ص القانونية
ب�صــورة عامــة ومجـردة دون وجود وقائع محددة -
مقت�ضى ذلك � -إبداء الر�أي ينح�صر على الحالة الواقعية
المعرو�ضة دون التف�سير ال�شامل للن�ص القانوني محل
الر�أي من حيث تطبيقه على �أر�ض الواقع  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط انعقاد اخت�صا�صها ب�إبداء
الر�أي القانوني  -حاالت عدم انعقاد االخت�صا�ص .

ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن اخت�صا�صها
ب�إبداء الـر�أي القانوني و�إ�صـدار الفتاوى والتف�سيــرات
الر�سمية المعتمدة في ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية
والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ال ينعقد �إال �إذا
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املو�ضــــــــــوع

رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

ارتبط طلب الر�أي بوجود ن�ص في مر�سوم �سلطاني �أو
قانون �أو الئحة �أو قرار غم على الجهة طالبة الر�أي وجه
تطبيقه على حالة واقعية محددة ماثلة لديها  -مقت�ضى
ذلك � -أنه يلزم توافـر �إ�شكـال قانونـي �صـادف جهـة
الإدارة الطالبـة  ،واقت�ضى ا�ستدعاء ر�أي الوزارة لإبداء
الر�أي ب�ش�أنه  -مــ�ؤداه  -ال تنعقد والية وزارة ال�ش�ؤون
القانونية في �إبداء الر�أي القانوني �إذا كان الطلب لمجرد
اال�ستي�ضاح �أو لمح�ض الفهم ال�سليم لن�صو�ص قانونية
دون �أن يقوم لدى الجهة خالف �أو مع�ضلة في تطبيق
الن�ص� ،أو لمجرد التثبت من �صحة تقدير جهة الإدارة
بمنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ض
الم�سائل  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها في �إبداء الر�أي
القانوني  -عدم جواز �إبداء الر�أي في مو�ضوع معرو�ض
على الق�ضاء .

الم�ستقــر علــيه فــي وزارة ال�ش�ؤون القانونية عدم جواز
�إبداء الر�أي القانوني في م�س�ألة عر�ضت على الق�ضاء ،
واتخــذ فــي �ش�أنها �أمر �أو قرار �أو حكم ق�ضائي � -أ�سا�س
ذلـك  -ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي تتوالها المحاكم
على اختالف �أنواعها ودرجاتها  ،وعدم جواز تدخل �أي
جهــة �أخرى في الق�ضايا �أو في �ش�ؤون العدالة ،و�أن مثل
- 99 -

15
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

هـــذا التدخــل ي�شكل جريمة يعاقب عليها القانون لأنه
يمــ�س با�ستقالل الق�ضاء  ،وينال من �سلطان الق�ضاة في
ق�ضائهم  -تطبيق .

وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط ا�ستجالء الر�أي القانوني
� -شروط الحالة الواقعية .

75

الم�ستقر عليه في وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن ا�ستجالء
ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هناك حالة واقعية �آنية ماثلة لديها ،
على �أن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم � ،أو �أن
تت�صل بالآثــار التي تترتب على هذا المركز � -أ�سا�س
ذلك  -تق�صي حدود الواقعة و�إنزال �صحيح حكم القانون
عليها  -ا�ستقـرت وزارة ال�شـ�ؤون القانونية على تعذر
�إبداء الـر�أي ب�شـ�أن الحاالت االفترا�ضية الم�ستقبلية
 توافر ذات العلـة  -الوقائع التي حدثت وانق�ضت � -أثرذلك  -يتعذر قانونا وواقعا �إعادتها �إلى ما كانت عليه �أو
ت�صحيحها قانونا  -م�ؤدى ذلك  -لم يعد ثمة جدوى من
�إبداء الر�أي  -تطبيق .
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -واليتها في �إبداء الر�أي القانوني 1/79 .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن واليتها في
�إبداء الر�أي القانوني ال تكون �إال على حالة واقعية محددة
ي�ستغلـــق فيهــا وجه الر�أي على الجهة الإدارية طالبة
الــر�أي  ،وذلك حتــى تبدي ال�ش�ؤون القانونية ر�أيها في
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رقم رقم
املبد�أ ال�صفحة

�ضوء الوقائع والم�ستندات الخا�صة بتلك الحالة  -م�ؤدى
ذلــك � -أن الفتــوى ال�صادرة عن الوزارة يقت�صر تطبيقها
على الحالة الواقعية ال�صادرة ب�ش�أنها  -تطبيق .

وظائف  -وظائف طبية � -شروط التعيين في غير �أدنى
الوظائف .

�أفــرد الم�شــرع تنظيمــا خا�صــا ل�شاغلــي الوظائف
الطبية والوظائف الطبية الم�ساعدة بالم�ؤ�س�سات الطبية
الحكومية (المدنية والع�سكرية)  ،وناط بوزير ال�صحة
�إ�صدار الالئحة المنظمة لل�ش�ؤون الوظيفية لهم  -ن�صت
هذه الالئحة على �أن التعيين يكون ابتداء وك�أ�صل عام
في �أدنى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الطبية
والوظائف الطبية الم�ساعدة � -أجازت الالئحة تعيين
الموظـف في غير �أدنى الوظائــف � -سـواء مـن داخـل
الوحـدة �أو مـن خارجهـا � -شروطــه � -أن يكــون المر�شح
للتعيين م�ستوفيا لكافة ال�شروط  ،و�أن يكــون التعييــن
على �أ�سا�س الجدارة  ،ووفقا لقواعد االختيار المن�صو�ص
عليها في الالئحة  ،و�أال يكــون �شغــل الوظيفــة المــراد
التعيين فيها ممكنا بطريق الترقية  ،و�أن الترقية تكون
�إلى الوظيفة الأعلى مبا�شــرة  ،متــى كانت �شاغرة ،
وكان المر�شح للترقية م�ستوفيا ل�شروط �شغلها  -تطبيق .
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وقف � -أرا�ض تابعة للوقف وبيت المال � -آلية ا�ستغاللها -
العمل بالت�شريع عند مخالفة العرف له .

خــول الم�شــرع وزيــر الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
وكالة عامة على �أمــوال الأوقــاف  ،وقرر له الحق في
�إدارتها وا�ستثمارها وا�ستغاللها بكافة �أوجه اال�ستثمار
بما في ذلــك الإيجــار وفــي مختلــف المجاالت  ،وبما
يحقق م�صلحة الوقف ودون الإخالل ب�شروطه � ،شريطة
�أن يكون ذلك بعد �إجراء الدرا�سات التي تتوالها جهة
خبرة  ،تثبت من خاللها المنفعة والجدوى االقت�صادية
من هذا اال�ستثمار  ،مع مراعاة �شروط الواقف  -حدد
الم�شرع �آلية ا�ستثمار تلك الأموال ب�إبرام عقد ا�ستثمار
تبين فيه مدته وموا�صفات البنـاء �أو الغــرا�س وحــدوده
وكيفيــة ا�ستغاللـه وجميع الم�سائل المحققة لم�صلحة
الوقف  -ال يلتفت �إلى �إعمال الأعراف التي كانت �سائدة
قبل العمل بقانون الأوقاف � -أ�سا�س ذلك � -أن الم�ستقر
عليه قانونا �أن الت�شريع يعد الم�صدر الأ�صلي للقاعدة
القانونية  ،الأمر الذي ي�ستوجب معه تطبيق الن�صو�ص
الت�شريعية �أوال قبل االلتجاء �إلى �أي م�صدر �آخر من
الم�صادر الر�سمية للقانون  ،ومن ثم ف�إن االلتجاء �إلى
العرف �أو غيره من الم�صادر م�شروط بعدم وجود ن�ص
ت�شريعي يحكم الم�س�ألة المعرو�ضة  -تطبيق .
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1
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2
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115

16

2014/3/26م
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3

2014/1/30م

120

17

2014/3/26م

181

4

2014/2/4م

125

18

2014/3/27م

185

5

2014/2/23م

130

19

2014/3/31م

193

6

2014/2/25م

133

20

2014/3/31م

199

7

2014/2/25م

136

21

2014/4/3م

205

8

2014/2/26م

140

22

2014/4/3م

211

9

2014/2/28م

148

23

2014/4/10م

214

10

2014/3/3م

154

24

2014/4/13م

221

11

2014/3/10م

159

25

2014/4/15م

223

12

2014/3/12م

164

26

2014/4/22م

228

13

2014/3/19م

168

27

2014/4/24م

232

14

2014/3/26م

171

28

2014/4/30م

243
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256
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336

32
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260
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33

2014/5/6م

267

49
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345

34

2014/5/8م

270

50
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35

2014/5/8م

274
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2014/7/8م

353

36
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276

52
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359

37
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279

53
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366

38
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285

54
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371

39
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294

55
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380

40

2014/5/21م

300

56

2014/7/17م

385

41

2014/5/22م

306

57

2014/7/23م

396

42

2014/5/22م

311
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402
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317
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320
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- 104 -

رقم املبد�أ تاريخه

ال�صفحة رقم املبد�أ تاريخه

ال�صفحة

61

2014/8/20م

415

75

2014/11/18م

496

62

2014/8/26م

424

76

2014/11/19م

501

63

2014/9/7م

428

77

2014/11/20م

506

64

2014/9/8م

438
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528
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2014/10/13م

468
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549
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489
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2014/12/31م
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()1
بتاريخ 2014/1/21م
� - 1ضرائب  -نطاق النقل بالعبور(الرتانزيت) للب�ضائع الأجنبية الواردة �إىل دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
�إن �أي منفذ جمركي بري �أو بحري �أو جوي لإحدى دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية له ارتباط بالعامل اخلارجي  ،ويعترب نقطة دخول للب�ضائع الأجنبية
لأي دولة ع�ضو  -التزامات �أول منفذ جمركي � -إجراء املعاينة والتفتي�ش على
الب�ضائع الواردة لأي من الدول الأع�ضاء  ،والت�أكد من مطابقتها للم�ستندات
املطلوبة وخلوها من املمنوعــات  ،وا�ستيفــاء ال�ضرائب " الر�سوم" اجلمركية
امل�ستحقة عليها مبوجب التعرفة اجلمركيـة املوحــدة  ،والر�سوم املقررة �إال ما
ا�ستثني مبوجب �أحكام نظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية � ،أو مبوجب االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية � ،أو �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س � -أ�سا�س ذلك -
�أن دول املجل�س يف االحتاد اجلمركي تعترب جمموعة اقت�صادية واحدة  ،وال
يتم التعامل بالنقل بالعبور (الرتانزيت) للب�ضائع فيما بينها �ضمن هذا االحتاد
اجلمركـي  ،وتتعامل جمتمعة بالرتانزيت مع بقية دول العامل وفق االتفاقيات
الدولية النافذة  ،وينتهي و�ضع العبور بالن�سبة للب�ضائع الأجنبية الواردة لأي
من دول املجل�س يف �أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه الب�ضاعة وت�ستكمل
�إجراءاتهــا اجلمركيــة مــن معاينة وتفتي�ش وا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية عليها
كغريها من الب�ضائع الأخرى  ،وتتحرك الب�ضاعة فيما بعد بحرية داخل دول
املجل�س  -عدم قيام �أول منفذ جمركي بتخلي�ص الب�ضائع جمركيا  ،و�إخ�ضاعها
لل�ضريبة اجلمركية وفق قانون اجلمارك املوحد � -أثره  -تطبيق .
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� - 2ضرائب � -شروط �إعفاء ال�سلع الأمريكية الواردة �إىل ال�سلطنة عرب �إحدى دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من ال�ضرائب .
ا�شرتطت اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة الأمريكية يف ال�سلع ذات
املن�ش�أ الأمريكــي � ،أن تكون م�ستوردة مبا�شرة من �إقليم �أحد الطرفني �إىل �إقليم
الطرف الآخر  -ال تعترب ال�سلعة م�ستوردة مبا�شرة من �إقليم الطرف الآخر �إذا
خ�ضعت فيما بعد لعمليات �إنتاج �أو ت�صنيع �أو �أي عملية �أخرى خارج �إقليمي
الطرفني  ،با�ستثناء التفريغ � ،إعادة ال�شحن �أو �أي عملية �أخرى �ضرورية للحفاظ
على ال�سلعة يف حالة جيدة �أو لنقلها �إىل �إقليم الطرف الآخر  -عدم توافر هذه
ال�شروط � -أثره  -ال تعترب �سلعة ذات من� أش� �أمريكي  ،وال تطبق عليها "معاملة
التعرفة اجلمركية التف�ضيلية" وفق �أحكام االتفاقية امل�شار �إليها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم.................. :
بتاريخ .........املوافق  ، .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول
�إعفاء ال�سلع الأمريكية التي ترد �إىل ال�سلطنة عرب �إحدى دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عن طريق الرب وفقا التفاقية التجارة احلرة مع الواليات
املتحدة الأمريكية واالتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون  ،و�إميا ًء
�إىل االجتماعات املنعقدة بني املخت�صني بوزارة ..................واملخت�صني
بوزارتكم املوقرة  ،ومب�شاركة املخت�صني بـ ............حول هذا ال�ش�أن .
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الر�أي والأوراق
املرفقة  -يف �أن �شركات  .............تقوم با�سترياد �سلع �أمريكية عن طرق
موانئ ومطارات دولة � .......................إىل ال�سلطنة  ،وال تقوم �سلطات
اجلمارك  ...............بتخلي�ص تلك ال�سلع جمركيا  ،وال بتح�صيل ال�ضريبة
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اجلمركية عليها وفق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية  ،و�أن امل�ستندات املرفقة لل�شحنة كبولي�صة ال�شحن وفواتري ال�شراء ال
تبني �أن ال�سلعة مق�صدها �سلطنة عمان .
وتذكرون �أنه يف �إطار تنفيذ اتفاقية التجارة احلرة املربمة مع الواليات
املتحدة الأمريكية ظهر خالف حول �إعفاء الب�ضائع ذات املن�ش�أ الأمريكي التي
ترد �إىل ال�سلطنة عرب دولة  ..............من ال�ضريبة اجلمركية  ،و�أن الأمر
ي�ستوجب  -من وجهة نظركم  -على �سلطات اجلمارك العمانية باملنافذ احلدودية
مع دولة  ..............تخلي�ص تلك الب�ضائع جمركيا و�إخ�ضاعها لل�ضريبة
اجلمركية وفق قانون اجلمارك املوحد  ،باعتبار �أنها خمالفة التفاقية التجارة
احلرة امل�شار �إليها  ،وال يوجد نقل بالعبور (ترانزيت) بني دول املجل�س .
وعليه  ،ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف هذا اخل�صو�ص .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من االتفاقية االقت�صادية بني دول جمل�س
التعاون املوقعة بتاريخ  16من �شوال  1422هـ املوافق  31من دي�سمرب 2001م تن�ص
على �أنه  " :يتم التبادل التجاري بني دول املجل�س �ضمن احتاد جمركي يطبق يف
موعد �أق�صاه الأول مــن ينايــر عــام 2003م  ،ويت�ضمن كحد �أدنى :
�أ ................................................ -
ج  -نقطة دخول واحدة يتم عندها حت�صيل الر�سوم اجلمركية املوحدة".
وتن�ص املادة ( )3من قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ال�صادر بتطبيقه املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67على �أنه " :ت�سري
�أحكام هذا النظام " القانون " على الأرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيادة الدولة ومياهها
الإقليمية."...................
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وتن�ص املادة ( )4من القانون ذاته على �أنه  " :تخ�ضع كل ب�ضاعة جتتاز اخلط
اجلمركي يف الإدخال والإخراج لأحكام هذا النظام " القانون " ".
وتن�ص املادة ( )9من القانون ذاته على �أنه  " :تخ�ضع الب�ضائع التي تدخل
�إىل الدولة لل�ضرائب " الر�سوم" اجلمركية مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة ،
وللر�سوم املقررة �إال ما ا�ستثني مبوجب �أحكام هذا النظام "القانون " �أو مبوجب
االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أو �أي
اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س ".
وتن�ص املادة ( )19من القانون ذاته على �أنه  ":يقدم عن كل ب�ضاعة تدخل
الدولة �أو تخرج منها بيان جمركي  ،وتعر�ض الب�ضاعة على ال�سلطات اجلمركية
يف �أقرب دائرة جمركية " .
وتن�ص املادة ( )47من القانون ذاته على �أنه ":يجب �أن يقدم للدائرة
اجلمركية عند تخلي�ص �أي ب�ضاعة  -ولو كانت معفاة من ال�ضرائب " الر�سوم"
اجلمركية  -بيان جمركي تف�صيلي وفق ًا للنماذج املعتمدة يف �إطار دول املجل�س ،
يت�ضمــن جميــع املعلومــات التي متكن من تطبيق الأنظمة اجلمركية وا�ستيفاء
ال�ضرائب " الر�سوم " اجلمركية امل�ستحقة ولأغرا�ض �إح�صائية ".
وتن�ص املادة ( )48من القانون ذاته على �أنه  " :مع مراعاة ما ورد يف الفقرة
" "1من املادة ( )27من هذا النظام " القانون " يحدد املدير العام الوثائق التي
يجب �أن ترفق مع البيانات اجلمركية واملعلومات التي يجب �أن تت�ضمنها هذه
الوثائق و�أن ي�سمح ب�إمتام �إجراءات التخلي�ص يف حالة عدم �إبراز �أي وثيقة من
الوثائق املطلوبة لقاء �ضمانات نقدية �أو م�صرفية �أو تعهد خطي ب�إح�ضار هذه
الوثائق وفقا لل�شروط التي يحددها ".
وين�ص البند " �أ " من املادة ( )63من القانون ذاته على �أنه  " :تكون الب�ضائع
رهن ال�ضرائب " الر�سوم " اجلمركيــة  ،وال ميكن الإفراج عنها �إال بعد �إمتام
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الإجراءات اجلمركية عليها وت�أدية ال�ضرائب " الر�سوم " اجلمركية و�أي ر�سم �آخر
عنها وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " ".
وتن�ص املادة ( )67من القانون ذاته على �أنه  " :يجوز �إدخال الب�ضائع ونقلها
�إىل �أي مكان �آخر داخل الدولة دون ت�أدية ال�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية ،
ب�شرط تقدمي كفالة نقدية �أو �ضمان م�صريف يعادل ما يرتتب عليها من �ضرائب
" ر�سوم " جمركية وفق التعليمات التي ي�صدرها املدير العام ".
وتن�ص املادة ( )69من القانون ذاته على �أنه  " :مع مراعاة املادة ( )67من هذا
النظام " القانون " و�أحكام االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول املجل�س  ،ي�سمح
بعبور الب�ضائع (ترانزيت) لأرا�ضي دول املجل�س وفق �أحكام الأنظمة واالتفاقيات
الدولية النافذة ".
وتن�ص املادة ( )1-1من اتفاقية التجارة احلرة بني الواليات املتحدة الأمريكية
و�سلطنة عمان  -امل�صدق عليها باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم  -2006/109علــى �أن :
" �إن�شاء منطقة للتجارة احلرة :
ات�ساقا مع �أحكام املادة ( )24من جات 1994م واملادة ( )5من جات�س  ،ين�شئ
الطرفان منطقة جتارة حرة وفقا لأحكام هذه االتفاقية " .
وتن�ص املادة ( )3-1اخلا�صة بالتعريفات من االتفاقية امل�شار �إليها على �أن :
" معاملة التعرفة اجلمركية التف�ضيلية تعني ن�سبة التعرفة اجلمركية التي تطبق
مبوجب هذه االتفاقية على �سلعة ذات من�ش�أ " .
وتن�ص املادة ( )3-2من االتفاقية ذاتها على �أن � " :إزالة التعرفة اجلمركية :
 - 1مــا لـــم ينــ�ص على خالف ذلك يف هذه االتفاقية  ،ال يجوز لأي من
الطرفيــن زيــادة �أي �ضريبــة جمركية قائمة �أو فــر�ض �أي �ضريبــة
جمركية جديدة على ال�سلع ذات املن�ش�أ .
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 -2ما مل ين�ص على خالف ذلك يف هذه االتفاقية  ،يلغي كل من الطرفني
تدريجيا �ضرائبه اجلمركية على ال�سلع ذات املن� أش�  ،وذلك طبقا جلدوله
الوارد بامللحق  -2ب ".
وتن�ص املادة ( )1-4من الف�صل الرابع اخلا�ص بقواعد املن� أش� من االتفاقية
ذاتها على �أن  " :ال�سلع ذات املن�ش�أ :
با�ستثنـاء مــا ورد ب�ش�أنـه نــ�ص خا�ص يف هذا الف�صل �أو الف�صل الثالث
(املن�سوجات واملالب�س اجلاهزة )  ،يكفل كل من الطرفني �أن ال�سلعة تعترب ذات
من�ش�أ �إذا ما كانت م�ستوردة مبا�شرة من �إقليم �أحد الطرفني �إىل �إقليم الطرف
الآخر  ،و. "....:
وتن�ص املادة ( )9-4من االتفاقيـة ذاتهــا علــى �أن  " :ال�شحنات العابرة
والرتانزيت :
لأغرا�ض هذا الف�صل  ،ال تعترب ال�سلعة م�ستوردة مبا�شرة من �إقليم الطرف
الآخر �إذا خ�ضعت ال�سلعة فيما بعد لعمليات �إنتاج �أو ت�صنيع �أو �أي عملية �أخرى
خارج �إقليمي الطرفني  ،با�ستثناء التفريغ � ،إعادة ال�شحن �أو �أي عملية �أخرى
�ضرورية للحفاظ على ال�سلعة يف حالة جيدة �أو لنقلها �إىل �إقليم الطرف الآخر".
ومفاد الن�صو�ص ال�سالفة البيان � ،أن �أي منفذ جمركي بري �أو بحري �أو
جوي لإحدى دول املجل�س له ارتباط بالعامل اخلارجي يعترب نقطة دخول للب�ضائع
الأجنبية لأي دولة ع�ضــو  ،ويقــوم هذا املنفذ ب�إجراء املعاينة والتفتي�ش على
الب�ضائع الواردة لأي من الدول الأع�ضــاء  ،والت�أكد من مطابقتها للم�ستندات
املطلوبة وخلوها من املمنوعات  ،وا�ستيفــاء ال�ضرائب " الر�سوم" اجلمركية
امل�ستحقة عليها مبوجب التعرفة اجلمركية املوحدة  ،والر�سوم املقررة �إال ما
ا�ستثني مبوجب �أحكام النظام "القانون " املوحد لدول جمل�س التعاون لدول
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اخلليج العربية � ،أو مبوجب االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية � ،أو �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار املجل�س  ،و�أن دول
املجل�س يف االحتاد اجلمركي تعترب جمموعة اقت�صادية واحدة  ،و�أنه ال يتم
التعامــل بالنقــل بالعبور (الرتانزيت) للب�ضائع فيما بينها �ضمن هذا االحتاد
اجلمركي  ،وتتعامل جمتمعة بالرتانزيت مع بقية دول العامل وفق االتفاقيات
الدولية النافذة  ،وينتهي و�ضع العبور بالن�سبة للب�ضائع الأجنبية الواردة لأي
من دول املجل�س يف �أول منفذ جمركي دخلت عن طريقه الب�ضاعة وت�ستكمل
�إجراءاتها اجلمركية من معاينة وتفتي�ش وا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية عليها
كغريها من الب�ضائع الأخرى  ،وتتحرك الب�ضاعة فيما بعد بحرية داخل دول
املجل�س .
وحيث �إنه بتطبيق ما تقدم  ،وكان الثابت من كتاب طلب الر�أي والأوراق
املرفقة � ،أن �سلطات اجلمارك بدولة � ..............سمحت مبرور ب�ضاعة
اجلمركية املوحدة املقررة وفقا لقانون اجلمارك املوحد  ،ح�سب الثابت من
الأوراق لدى ,............ومن ثم ف�إنه يحق ل�سلطات اجلمارك بال�سلطنة اتخاذ
الإجراءات الالزمة لتح�صيل ال�ضرائب اجلمركية على تلك الب�ضائع وفق �أحكام
قانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه � ،إال �أنه و�إذ �أبرمت ال�سلطنة بعد العمل بالقانون
امل�شار �إليه اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة الأمريكية  ،وا�شرتطت يف
ال�سلع ذات املن�شــ أ� � -ضمــن �شــروط �أخـرى � -أن تكـون م�ستوردة مبا�شرة من
�إقليم �أحد الطرفني �إىل �إقليم الطرف الآخر  ،ون�صت على �أن ال�سلعة ال تعترب
م�ستوردة مبا�شرة من �إقليم الطرف الآخر �إذا خ�ضعت فيما بعد لعمليات �إنتاج
�أو ت�صنيع �أو �أي عملية �أخرى خارج �إقليمي الطرفيـن  ،با�ستثنــاء التفريــغ ،
�إعادة ال�شحن �أو �أي عملية �أخرى �ضرورية للحفاظ على ال�سلعة يف حالة جيدة �أو
لنقلها �إىل �إقليم الطرف الآخر  ،و�أن ال�سلعة التي تتوافر فيها هذه ال�شروط تعترب
�سلعة ذات من� أش� �أمريكي  ،وتطبق عليها "معاملة التعرفة اجلمركية التف�ضيلية"
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( )Preferential tariff treatmentوفق �أحكام االتفاقية امل�شار �إليها ،
وذلك بعد الت�أكد من �أنها مل تخ�ضع لعمليات �إنتاج �أو ت�صنيع �أو �أي عملية �أخرى
منذ خروجها �إقليم الواليات املتحدة الأمريكية  ،وحتى و�صولها املنافذ اجلمركية
لل�سلطنة .
وحيث �إن الثابت من االطالع على البيان اجلمركي الذي مت موافاة وزارة
ال�ش�ؤون القانونية به يف االجتماع املنعقد بتاريخ � ، ...............أنه مدون
فيه �أن ب�ضاعة " ".......................ذات من� أش� �أمريكي  ،و�أنه مت �شحنها
من ميناء �شحن بدولة  ، ...............و�أن ميناء التفريغ هو .............
( ، )...........ملا كان ذلك  ،ف�إنه بعد جميء الأوراق خلوا مما يفيد ورود هذه
الب�ضائع من الواليات املتحدة الأمريكية  ،كما خال البيان اجلمركي امل�شار �إليه مما
يفيد �أن مق�صد هذه الب�ضائع هو �سلطنة عمان  ،وعليه ف�إن الب�ضائع امل�شار �إليها
مل ت�ستوف �شروط املعاملة التف�ضيلية وفقا لأحكام اتفاقية التجارة احلرة املربمة
مع الواليات املتحدة الأمريكية  ،وبناء عليه ف�إنه وبعد �أن قامت �سلطات اجلمارك
العمانية بفر�ض �ضريبة جمركية على هذه الب�ضائع مقدارها ( )%5خم�سة باملائة
من قيمتها وفق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
ف�إن ذلك يكون متفقا و�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �إعفاء ب�ضاعة "  ".......من اجلمارك وفقا
لأحكام اتفاقية التجارة احلرة املربمة مع الواليات املتحدة الأمريكية  ،وذلك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/94/1/9/م) بتاريخ 2014/1/21م
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()2
بتاريخ 2014/1/30م
قانون  -قانون �سوق ر�أ�س املال  -الغرامات املحكوم بها يف الدعوى اجلزائية -
اجلهة املخت�صة بتح�صيلها .
و�سد امل�شرع �إىل االدعاء العام  ،مبوجب �أحكام كل من قانون االدعاء العام ،
وقانون الإجراءات اجلزائية  ،االخت�صا�ص بتنفيذ الأحكام ال�صادرة من املحاكم
يف الدعاوى العمومية  ،ومنها الأحكام اجلزائية القا�ضية بتوقيع الغرامات ،
وحت�صيل املبالغ الناجتة عن ذلك وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى االدعاء العام يف �سبيل تنفيذ تلك الأحكام توريد ح�صيلة الغرامات املحكوم
بها �إىل اخلزينة العامة للدولــة  -ال تدخــل الغرامات املحكوم بها يف الدعاوى
اجلزائية يف نطاق اجلزاءات املالية التي تعد من موارد الهيئة � -أ�سا�س ذلك -
�أن اجلـزاءات املاليـة غرامـة �إدارية توقعها اللجنة الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )63من القانون امل�شار �إليه يف حالة ثبوت خمالفات لقانون �سوق ر�أ�س املال ،
وقانـون ال�شركـات التجاريـة  ،وقانون �شركات الت�أمـني  ،وقانـون ت�أميـن املركبـات ،
واللوائـح  ،والتعليمــات املنفـذة لهــا  -مـ�ؤدى ذلـك � -أيلولـة ح�صيلة الغرامات
املحكوم بها يف الدعوى اجلزائية �إىل اخلزينة العامة للدولة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم ................ :بتاريخ  ............املوافق
 .................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى �أحقية الهيئة
 .............يف حت�صيل قيمة الغرامات املالية التي تق�ضي بها املحاكم جتاه
املخالفني لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال على �إثر املخالفات املحالة �إىل االدعاء
العام عن طريق الهيئة .
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وتتح�صــل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبما تذكرون بكتابكم امل�شار �إليه  -يف �أن
الهيئة � .............أحالت �أحد املتعاملني معها يف �سوق ..................
�إىل االدعاء العام ملخالفته �أحكام املادة (�/67أ) من قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  , 98/80ومن ثم �أحال االدعاء العام الدعوى العمومية �إىل
املحكمة  ،والتي ق�ضت بتاريخ  ....................بالآتي  " :حكمت املحكمة
ب�إدانة املتهم مبخالفة املادة (�/67أ) من قانون �سوق ر�أ�س املال  ،وق�ضت ب�سجنه
ثالثة �أ�شهر  ،وبدفع غرامة مالية قدرها ع�شرة �آالف ريال عماين "  ،ثم �أيدت
حمكمة اال�ستئناف احلكم مع وقف تنفيذ عقوبة ال�سجن .
ويبني من الأوراق �أن الهيئة خاطبت  ....................ب�ش�أن طلب
تـوريد الغرامـة املحكـوم بها �إىل الهيئة  ................ا�ستنادا �إىل ن�ص
املادة ( )56من قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه على اعتبار �أن اجلزاءات املالية
التي تفر�ض على املخالفني لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال من �ضمن موارد الهيئة ،
�إال �أن رد  ..................علـى الهيئـة ت�ضمـن �أن الغرامـات املحكـوم بهـا
بعد ا�ستيفائها يتم توريدها �إىل اخلزينة العامة للدولة ا�ستنادا لن�صي املادتني
( )285و ( )317من قانون الإجراءات اجلزائية  ،ويتعذر توريدها �إىل الهيئة .
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الر�أي .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/92تن�ص على �أنه " :يتوىل االدعاء العام الدعوى العمومية با�سم
املجتمع  ،وي�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي  ،وي�سهر على تطبيق القوانني
اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ الأحكام  ،وغري ذلك من االخت�صا�صات التي
يقررها القانون".
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وتنــ�ص املادة ( )284مــن قانــون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  99/97على �أنه  :ال يجوز تنفيذ الأحكام اجلزائية �إال متى �صارت
نهائية  ،ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك  ،والأحكام ال�صادرة بالغرامة
وامل�صروفات تكون واجبة التنفيذ فورا ولو ح�صل ا�ستئنافها ............... ،
وتن�ص املادة ( )285من القانون ذاته على �أنه " :على االدعاء العام تنفيذ الأحكام
الواجبة التنفيذ ال�صادرة يف الدعوى العمومية  ،وله �أن ي�ستعني بال�سلطة العامة
عند اللزوم ."...
وتن�ص املادة ( )317من القانون ذاته على �أنه " :عند ت�سوية املبالغ امل�ستحقة
للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعوي�ضات وامل�صروفات يجب على االدعاء
العام قبل التنفيذ بها �إعالن املحكوم عليه مبقدار هذه املبالغ ما مل تكن مقدرة يف
احلكم" .
وتن�ص املادة ( )318من القانون نف�سه على �أنه " :يجوز حت�صيل املبالغ
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )317من هذا القانون طبقا لنظام حت�صيل ال�ضرائب
والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . "94/32
وتن�ص املادة ( )319من هذا القانون على �أنه � " :إذا حكم بالغرامة وما يجب
رده وبالتعوي�ضات وامل�صروفات  ،وكانت �أموال املحكوم عليــه ال تفــي باملبالــغ
املحكوم بها وجب توزيع ما يتح�صل منها بني ذوي احلقوق على ح�سب الرتتيب
الآتي :
	-1الغرامات وامل�صروفات .
	-2املبالغ امل�ستحقة للدولة من رد وتعوي�ض .
	-3املبالغ امل�ستحقة للمدعي باحلق املدين " .
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وتنـ�ص املادة ( )56مـن قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  98/80على �أنه " :تتكون موارد الهيئة مما ي�أتي :
......... -6......... -5....... -4........ -3........ -2.........- 1
 - 7اجلزاءات املالية التي تفر�ض على املخالفني لأحكام هذا القانون" .
وتن�ص املادة ( )63من القانون امل�شار �إليه على �أنه  " :ي�شكل جمل�س �إدارة
الهيئة من بني �أع�ضائه جلنة ت�أديبية من رئي�س وع�ضوين تتوىل الف�صل فيما
ي�سند للجهات اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة الهيئة  ،ووكالء هذه اجلهات والتابعني
لهــا مــن خمالفــات لهذا القانون وقانون ال�شركات التجارية وقانون �شركات
الت�أمني وقانون ت�أمني املركبات واللوائح والتعليمات املنفذة لها وتوقيع �أي من
اجلزاءات الآتية :
........... - 1
........... - 2
 - 3غرامة ال تزيد على ( )5000ريال عماين " .
وتن�ص املادة ( )67من القانون امل�شار �إليه على �أنه  " :يعاقب بال�سجن مدة ال
تقل عن ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على
ع�شرة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
�أ-كل �شخ�ص يقوم ب�إجراء �أي ت�صرف بالأوراق املالية يهدف �أو ي�ؤدي
�إىل الإيهام باملتعاملني الآخرين �أو �إيجاد �سل�سلة عمليات وهمية غري
حقيقية يق�صد بها �إيهام الغري من ه�ؤالء املتعاملني بوجود �سوق ن�شط
يف الورقة املالية املتداولة " .
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وي�ستفاد من ا�ستقراء الن�صو�ص املتقدمة �أن امل�شرع قد و�سد �إىل االدعاء
العام مبوجب �أحكام كل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 99/92وقانون الإجراءات
اجلزائيـة االخت�صـا�ص بتنفـيذ الأحكام ال�صــادرة من املحــاكم يف الدعــــاوى
العمومية  ،ومنهـا الأحكام اجلزائية القا�ضية بتوقيع الغرامات  ،وحت�صيل املبالغ
الناجتة عن ذلك وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 94/32وعلى االدعاء العام
يف �سبيل تنفيـذ تلك الأحكام توريد ح�صيلــة الغرامات املحكــوم بهـا �إىل
اخلزينة العامـــة للدولة  ،وال يدخل ذلك يف نطاق اجلزاءات املالية التي تعد من
موارد الهيئة باعتبارها غرامة �إدارية توقعها اللجنة الت�أديبية املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )63من القانون امل�شار �إليه يف حالة ثبوت خمالفات لقانون �سوق ر�أ�س
املال وقانون ال�شركات التجارية وقانون �شركات الت�أمني وقانون ت�أمني املركبات
واللوائح والتعليمات املنفذة لها  ،ومن ثم يظل االدعاء العام خمت�صا بتح�صيل
الغرامات املحكوم بها يف الدعوى اجلزائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات
اجلزائيـة على الوجه ال�سالف بيانــه  ،وتــ�ؤول ح�صيلتهـا �إىل اخلزينـة العامـة
للدولة  ،وال ميكن اعتبارها  -ب�أي حال من الأحوال  -من اجلزاءات املالية التي
تفر�ض على املخالفني لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املال .
وحيث �إن الثابت من الأوراق �أن الإجراءات التي قام بها ..............
يف �أثناء مبا�شرته لتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمومية امل�شار �إليها تتفق
و�صحيح القانون من حيث ا�ستيفا�ؤه الغرامات املحكوم بها  ،وتوريد ح�صيلتها
�إىل اخلزينة العامة للدولة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �أحقية الهيئة  ..............يف حت�صيل قيمة
الغرامة املحكوم بها يف الدعوى املحالة �إىل االدعاء العام عن طريــق الهيئــة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/150/24/9/م) بتاريخ 2014/1/30م
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()3
بتاريخ 2014/1/30م
قانون املجال�س البلدية  -مكاف�أة  -مدى ا�ستحقاق �أع�ضاء املجل�س البلدي للمكاف�أة
املالية املحددة قانونا نظري ع�ضويتهم يف جمل�سني بلديني .
�أن�ش�أ امل�شرع مبوجب قانون املجال�س البلدية (� )11أحد ع�شر جمل�سا بلديا يف كل
حمافظة من حمافظات ال�سلطنة  ،وبني ت�شكيل هذه املجال�س التي ت�ضم ممثلني
للجهات احلكومية  ،وممثلني منتخبني  ،واثنني معينني من بني �أبناء املحافظة
فـي كــل جمل�س  ،وناط بوزير الداخلية االخت�صا�ص ب�إ�صدر قرار بت�سمية �أع�ضاء
املجل�س فـي جميــع املحافظــات  ،وبالوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط
وظفـار � -أحال �إىل الالئحة التنفيذية للقانون تنظيم �سائر �ش�ؤون املجل�س  ،ومن
بينها حتديد املكاف�آت ال�سنوية لأع�ضائه  ،والتي حددت قيمة املكاف�أة التي متنح
لرئيـ�س املجلـ�س (املـجلــ�س البلدي للمحافظـة) ونائبــه والأع�ضـاء و�أمـني ال�سـر
بـ ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،لكل منهم � -أثر ذلك  -ا�ستحقاق املكاف�أة
نظري الع�ضوية يف كل جمل�س على حدة � -أ�سا�س ذلك � -أن الع�ضوية يف جمل�س
بلدي م�ستقل عن الع�ضوية يف املجل�س البلدي الآخر و�أن ع�ضو املجل�س ملزم مبا
يفر�ضه عليه القانون من واجبات �أمام كل جمل�س هو ع�ضو فيه ويتمتع باحلقوق
املقررة قانونا نظري ع�ضويته يف كل جمل�س على حدة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........................... :امل�ؤرخ
 ...................املوافق  ...............ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول
مدى ا�ستحقاق بع�ض �أع�ضاء املجل�س البلدي للمكاف�أة املالية املحددة قانونا ،
نظري ع�ضويتهم يف جمل�سني بلديني .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع يف �أنه من بني �أع�ضاء املجال�س البلدية ممثلون
عن اجلهات احلكومية منها وزارة  ، ................ونظرا لعدم وجود
مديريات عامة �أو دوائر لهذه الوزارة يف بع�ض املحافظات فقد ا�شرتك ممثلو
وزارة  ...............يف ع�ضوية جمل�سني بلديني يف املحافظات الآتية :
( ، )...........................و�صدر القرار الوزاري رقم .............
بتاريخ  ...................مبنح ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية ونوابهم والأع�ضاء
و�أمناء ال�سر املكاف�أة ال�سنوية امل�ستحقة  ،ومت �صرف مكاف�أة واحدة ملمثلي وزارة
 ...............نظري ع�ضويتهم يف جمل�س بلدي واحد فقط على الرغم من
ع�ضويتهم يف جمل�سني بلديني  ،وح�ضورهم اجتماعات املجل�سني معا .
و�إذ تطلبون معاليكم الر�أي القانوين حــول مــدى ا�ستحقــاق بع�ض �أع�ضاء
املجل�س البلدي للمكاف�أة املالية املحددة قانونا  ،نظري ع�ضويتهم يف جمل�سني
بلديني .
نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/116تن�ص على �أنه " :فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات
والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ . ........................................................... -
ب  -املجلـــــــــــــــ�س  :املـجلــ�س البلدي للمحافظة .
ج . .......................................................... -
د  -الع�ضـــــــــــــــــــو  :ع�ضــــو املجل�س .
هـ . .......................................................... -
و  -الالئحــــــــــــــــة  :الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية" .
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وتن�ص املـــادة ( )2من القانون ذاته على �أن " :تنظم الالئحة �سائر �ش�ؤون
املجل�س  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر .
ب  -ال�شـــــ�ؤون الإدارية واملالية للمجل�س .
ج  -حتديد املكاف�آت ال�سنوية لأع�ضـاء املجل�س .
د � -إجراءات انتخاب �أع�ضاء املجلــ�س .
هـ  -نظام العمل باملجل�س " .
وتن�ص املادة ( )4من القانون ذاته على �أن  " :تن�ش�أ املجال�س الآتية :
�أوال  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط ومقره والية م�سقط .
ثانيــــا  :املجل�س البلدي ملحافظة ظفار ومقره والية �صاللة .
ثالثــــا  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سندم ومقره والية خ�صب .
رابعــــا  :املجل�س البلدي ملحافظة الربميي ومقره والية الربميي .
خام�سا  :املجل�س البلدي ملحافظة الداخلية ومقره والية نزوى .
�ساد�سا  :املجل�س البلدي ملحافظة �شمال الباطنة ومقره والية �صحار .
�سابعــا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب الباطنة ومقره والية الر�ستاق .
ثامنـــا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�شرقية ومقره والية �صور .
تا�سعــا  :املجل�س البلدي ملحافظة �شمال ال�شرقية ومقره والية �إبراء .
عا�شـرا  :املجل�س البلدي ملحافظة الظاهرة ومقره والية عربي .
حادي ع�شر  :املجل�س البلدي ملحافظة الو�سطى ومقره والية هيما " .
وتن�ص املـــادة ( )6من القانون نف�سه على �أن  " :مع مراعاة املادة ( )5ي�شكل
املجل�س على النحو الآتي :
 -1ممثلون للجهات احلكومية التالية ال تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام ،
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�أو مديــر دائــرة بالن�ســبة للمجال�س التي ال يوجد فـي نطاق اخت�صا�صها
مديريات عامة :
�أ  -وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه �أو بلدية م�سقط �أو بلدية ظفار .
ب  -وزارة الرتبيــة والتعـليم .
ج  -وزارة الإ�ســــكان .
د  -وزارة ال�صحــــة .
هـ  -وزارة ال�سياحــــــة .
و  -وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخيـــة .
ز  -وزارة التنميـــــة االجتمـاعيـة .
ح � -شرطـــة عمـــان ال�سلطانيــــة .
ط  -بلدية �صحار بالن�سبة ملحافظة �شمال الباطنة .
. ......................................................... - 2
. " ....................................................... - 3
وتنــ�ص املـــادة ( )7مــن القانون نف�سه على �أن" :ي�صدر بت�سمية �أع�ضاء
املجل�س قرار من وزير الداخلية  ،ومن الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط
وظفار " .
وتن�ص املادة ( )1من الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�صادرة
بالقرار الديواين رقم  2012/15على �أن  " :يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون
للم�صطلحــات الــواردة بها ذات املعاين املبينة يف قانون املجال�س البلدية امل�شار
�إليه . " ............. ،
كما تن�ص املادة ( )31من الالئحة نف�سها على �أن  " :مينح الرئي�س ونائب
الرئي�س والع�ضو و�أمني ال�سر مكاف�أة �سنوية قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين " .
وامل�ستفــاد مــن هــذه الن�صـو�ص �أن امل�شرع �أن� أش� مبوجب قانون املجال�س
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البلدية امل�شـار �إليه (� )11أحد ع�شر جمل�سا بلديا يف كل حمافظة من حمافظات
ال�سلطنة  ،وبني ت�شكيل هذه املجال�س التي ت�ضم ممثلني للجهات احلكومية ،
وممثلني منتخبني  ،واثنني معينني من بني �أبناء املحافظة يف كل جمل�س ،
ونـاط بوزيــر الداخليــة االخت�صا�ص ب�إ�صدار قرار بت�سمية �أع�ضاء املجل�س يف
جميــع املحافظــات  ,وبالوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفــار ،
و�أحال �إىل الالئحة التنفيذية للقانون تنظيم �سائر �ش�ؤون املجل�س  ،ومن بينها
حتديد املكاف�آت ال�سنوية لأع�ضائه  ،والتي حددت قيمة املكاف�أة التي متنح لرئي�س
املجل�س ( املـجلــ�س البلدي للمحافظة ) ونائبه والأع�ضاء و�أمني ال�سر بـ ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،لكل منهم .
وحيث �إن الثابت من القرار الوزاري رقم  .............بت�سمية �أع�ضاء
املجال�س البلدية للفرتة الأوىل �أن مدير  .................يف حمافظتي
 ........و ..........ع�ضو يف املجل�س البلدي بكل من حمافظتي .........
و ، ............ومدير  .........يف حمافظتي  ..........و...........
ع�ضو يف املجل�س البلدي بكل من حمافظتي  ........و ، ............ومدير
 .......يف حمافظتي  ........و ........ع�ضو يف املجل�س البلدي بكل من
حمافظتي  .............و  ، .........ومدير  ..........يف حمافظتي
 ........و  .........ع�ضو يف املجل�س البلدي بكل من حمافظتي ............و
 ، .........وملا كانت ع�ضوية ممثلي وزارة  .............يف كل جمل�س بلدي
م�ستقلة عن ع�ضويته يف املجل�س الآخر  ،و�أنه ملزم مبا يفر�ضه عليه القانون من
واجبات �أمام كل جمل�س هو ع�ضو فيه  ،ف�إنه كذلك يتمتع باحلقوق املقررة قانونا
له نظري ع�ضويته يف كل جمل�س على حــدة  ،ومن ثم ي�ستحق املكاف�أة املالية
املقررة قانونا نظري ع�ضويته يف كــل جملــ�س بلدي على حدة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل ا�ستحقاق ممثلي وزارة  ...............للمكاف�أة
املقررة قانونا نظري ع�ضويتهم يف كل جمل�س بلدي على حدة .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/163/1/6/م) بتاريخ 2014/1/30م
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()4
بتاريخ 2014/2/4م
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -مدى خ�ضوع الهيئة لقانون املناق�صات .
ت�سري �أحكام قانون املناق�صات  ،ك�أ�صل عام  ،على وحدات اجلهاز الإداري
للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  -ي�ستثنى من ذلك وحدات الأمن والدفاع
والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين ،
و�أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر  -و�ضع امل�شرع
تنظيما خا�صا بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يف املر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2011/119ت�ستثنى الهيئة مبوجبه من اخل�ضوع لقانون املناق�صات  ،وكذلك
ال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل  ،وت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو
�إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية
فيها  -كما ناط امل�شرع مبجل�س �إدارة الهيئة �صالحية �إقرار لوائح املناق�صات التي
تطبقها الهيئة وال�شركات التي ت�ؤ�س�سها وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة
للتعاقد على التوريد �أو املقاولة �أو �شراء �أو ا�ستئجار العقارات لتنفيذ م�شروعات
اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية يف املنطقة  ،وقرر
له �صالحية ت�شكيل جلنة �أو �أكرث خا�صة باملناق�صات �أو املمار�سات التي تطرحها
الهيئة �أو تلك ال�شركات وحتديد اخت�صا�صاتها وتنظيم �إجراءات عملها  -م�ؤدى
ذلك  -عدم خ�ضوع هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لأحكام قانون
املناق�صات  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...... :امل�ؤرخ  ............املوافق .........
ب�شــ�أن طلــب الــر�أي القانونــي فـي مدى اخت�صا�ص جلنة املناق�صات الداخلية
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بهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بالنظر يف املناق�صة اخلا�صة ب�شركة
 ، ............يف �ضوء �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60بتعديل بع�ض
�أحكام قانون املناق�صات .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن �شركة
 ، ................وهي �شركة مملوكة بالكامل للحكومة  ،قد تقدمت بتاريخ
� ...............إىل هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مبناق�صة لتقدمي
خدمات  ، ............للنظر فيها واملوافقة عليها � ،إعماال للمر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها  ،والذي
ق�ضى باخت�صا�ص جلنة املناق�صات الداخلية يف الهيئة بالنظر يف املناق�صات التي
تطرحها الهيئة �أو ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها �أو ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة
 ،والتي ت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات فيها .
وبناء على ما تقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى
اخت�صا�ص جلنة املناق�صات الداخلية يف هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
بالنظر يف املناق�صة اخلا�صة ب�شركة  ، .........يف �ضوء التعديل الأخري لقانون
املناق�صات مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/60والذي ق�ضت فيه املادة
الثانية من مواد �إ�صداره با�ستمرار �سريان �أحكام قانون املناق�صات على ال�شركات
ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام
املناق�صات اخلا�ص بها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة التا�سعة من مواد �إ�صدار املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119اخلا�صة ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار
نظامها تن�ص على �أن " :ت�ستثنى من اخل�ضوع لقانون املناق�صات هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل وت�ؤ�س�س يف
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املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من
امل�شروعات الأ�سا�سية فيها".
وتن�ص املادة ( )5من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119على �أن " :تكون للمجل�س جميع ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة  ،وب�صفة خا�صة الآتي ... :
� - 9إقرار لوائح املناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات التي ت�ؤ�س�سها
وال�شركات امل�شار �إليها يف املادة التا�سعة من مر�سوم الإ�صدار للتعاقد
على التوريد �أو املقاولة �أو �شراء �أو ا�ستئجار العقارات لتنفيذ م�شروعات
اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية يف املنطقة ،
وذلك باال�ستثناء من �أحكام قانون املناق�صات .
 - 10ت�شكيل جلنة �أو �أكرث خا�صة باملناق�صات �أو املمار�سات التي تطرحها
الهيئة �أو ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها �أو ال�شركات امل�شار �إليها يف املادة
التا�سعة من مر�سوم الإ�صدار وحتديد اخت�صا�صاتها وتنظيم �إجراءات
عملها  ،وذلك باال�ستثناء من �أحكام قانون املناق�صات ." ......
وتن�ص املادة الثانية من مواد �إ�صدار املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60اخلا�صة
بتعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات على �أن " :ي�ستمر �سريان �أحكام قانون
املناق�صات امل�شار �إليه على ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة
بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام املناق�صات اخلا�ص بها بعد التن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،وتتوىل وحدات املناق�صات الداخلية بتلك ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س
املناق�صات خالل هذه املدة ".
وتن�ص املادة ( )2من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
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 2008/36واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60على �أن " :ت�سري �أحكام هذا
القانون على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة با�ستثناء
وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان
البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون
�آخر".
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع قد جعل من بني اجلهات التي
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام قانون املناق�صات تلك التي يرد با�ستثنائها ن�ص قانوين
�صريح  ،و�أن امل�شرع  ،ويف �سبيل حتقيق �أكرب قدر من املرونة لهيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لتمكينها من القيام باخت�صا�صاتها املنوطة بها على
�أكمل وجه  ،قد و�ضع تنظيما خا�صا بها  ،مبقت�ضاه مت ا�ستثنائها  ،وكذلك ا�ستثناء
ال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل  ،وت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو
�إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها
من اخل�ضوع لقانون املناق�صات  ،وذلك مبوجب ن�ص قانوين �صريح يف مر�سوم
�إن�شائها ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/119كما ناط امل�شرع مبجل�س
�إدارة الهيئة �صالحية �إقرار لوائح املناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات التي
ت�ؤ�س�سها وال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة للتعاقد على التوريد �أو املقاولة �أو
�شراء �أو ا�ستئجار العقارات لتنفيذ م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها
من امل�شروعات الأ�سا�سية يف املنطقة  ،كما قرر له �صالحية ت�شكيل جلنة �أو �أكرث
خا�صة باملناق�صات �أو املمار�سات التي تطرحها الهيئة �أو تلك ال�شركات وحتديد
اخت�صا�صاتها وتنظيم �إجراءات عملها  ،دون اخل�ضوع يف جميع هذه احلاالت
لأحكام قانون املناق�صات .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كانت هيئة املنطقة االقت�صادية
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اخلا�صة بالدقم  ،وال�شركات التي متلكها احلكومة بالكامل  ،وت�ؤ�س�س يف املنطقة
لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات
الأ�سا�سية  ،ال تخ�ضع لأحكام قانون املناق�صات  ،بل تعر�ض املناق�صات املتعلقة بها
�أو ب�إحدى هذه ال�شركات على جلنة املناق�صات �أو املمار�سات التي ت�شكلها الهيئة
وحتدد اخت�صا�صاتها و�إجراءات عملها  ،ف�إنه ال ي�سري ب�ش�أنها حكم املادة الثانية
من مواد �إ�صدار املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60بتعديل بع�ض �أحكام قانون
املناق�صات  ،والذي يقرر �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه على ال�شركات
ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام
املناق�صات اخلا�ص بها  ،باعتبار �أنها غري خا�ضعة �أ�صال لأحكام هذا القانون .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن �شركة  ..................مملوكة
بالكامل للحكومة مت ت�أ�سي�سها يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لتنفيذ و�إدارة
بع�ض امل�شروعات  ،وقد تقدمت بتاريخ � ..................إىل هذه الهيئة
مبناق�صة تقدمي خدمات  ، ...............للنظر فيها واملوافقة عليها  ،ف�إنه
ال ت�سري ب�ش�أنها �أحكام قانون املناق�صات  ،و�أن جلنة املناق�صات الداخلية بهيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم هي املخت�صة بالنظر يف هذه املناق�صة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل �أن جلنة املناق�صات الداخلية بهيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم هي اجلهة املخت�صة قانونا بالنظر يف املناق�صة حمل طلب الر�أي ،
واخلا�صة ب�شركة  ، ...............وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( :و �ش ق  /م و 2014/180/16/45/م) بتاريخ 2014/2/4م
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()5
بتاريخ 2014/2/23م
 - 1قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة  -اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز -
مقت�ضى خ�ضوع ال�شركات اململوكة بالكامل حلكومة �سلطنة عمان .
تخ�ضع ال�شركات اململوكة بالكامل حلكومة �سلطنة عمان مبوجب قانون الرقابة
املالية والإدارية للدولة لرقابة اجلهاز  -مقت�ضى ذلك  -ال�شركة اململوكة بالكامل
حلكومة �سلطنة عمان هي اجلهة املعنية بالدرا�سة  ،والرد على مالحظات جهاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة � -أثر ذلك  -يتعني على وزارة املالية بحكم م�س�ؤوليتها
عن رعاية املال العام �إخطار ال�شركة مبالحظات اجلهاز  -تطبيق .

 - 2قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة  -تقادم الدعوى يف املخالفات املالية
والإدارية .
تعترب مكاتبات اجلهاز من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى يف املخالفات املالية
والإدارية  -تطبيق .
فبالإ�شارة�إىلالكتباملتبادلة،واملنتهيةبالكتابرقم.......................
امل�ؤرخ  ..............املوافق  ...............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي حول
اجلهة املعنية بالدرا�سة والرد على مالحظات جهاز الرقابة املالية والإدارية املتعلقة
باتفاقية �إدارة وت�شغيل م�شروع  ...........بوالية ...............
تخل�ص الوقائع  -ح�سبما يتبني من امل�ستندات  -ب�أن وزارة ................
"�سابقا" �أبرمت اتفاقية "�إدارة وت�شغيل م�شروع  .............ب "......مع
�شركة  ، .......................و�أن وزارة  ............ت�سلمت كتاب جهاز
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الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�ؤرخ  ...............ب�ش�أن مالحظات اجلهاز
على بع�ض املبالغ املالية املدفوعة ل�شركة  .........مبوجب االتفاقية املذكورة ،
حيث مت الرد على تلك املالحظات من قبل م�ست�شار وزارة  ..............املكلف
بت�صريف �أعمال وزارة  ، ..................وعقب عليه اجلهاز بطلب اتخاذ
الإجراءات الالزمة وت�صويب املالحظات  ،و�إفادته مبا �سيتم .
ونتيجة للمتابعة من قبل اجلهاز  ،طلبت وزارة  ............من املجل�س
الأعلى للتخطيط واجلهاز ت�شكيل فريق عمل م�شرتك لدرا�سة املالحظات املذكورة
واخلروج بتو�صيات منا�سبة ب�ش�أنها  ،حيث اعتذر املجل�س  ،وطلب االكتفاء
ب�أع�ضاء من وزارة املالية واجلهاز ووزارة النقل واالت�صاالت  ،وت�ضمن رد اجلهاز
مبوجب كتابه امل�ؤرخ  .......ب�أن يتم ت�شكيل اللجنة (دون ع�ضوية اجلهاز) .
نفيد ب�أن املادة ( )27من قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/111تن�ص على �أنه " يبلغ اجلهاز مالحظاته بنتائج الفح�ص
�إىل اجلهات اخلا�ضعة لرقابته � ،أو تلك التي مت فح�صها  ،ويجب على هذه اجلهات
الرد على مالحظات اجلهاز خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إبالغها بها  ،ويجوز
للجهاز دعوة املخت�صني بتلك اجلهات لالجتماع مبقره لبحث املو�ضوعات املرتتبة
على نتائج الفح�ص".
وملا كان الثابت �أن وزارة �( ...............سابقا) كانت طرفا يف اتفاقية
�إدارة وت�شغيل م�شروع  ........ب� ، ............إال �أنها وقبل �إلغاء الوزارة
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/38ال�صادر بتاريخ 2011/3/7م نقلت التزاماتها
وحقوقها وفقا للمادة ( )3/18من االتفاقية �إىل "�شركة ، ".................
وهي �شركة مملوكة بالكامل حلكومة �سلطنة عمان  ،ومن ثم هي خا�ضعة مبوجب
القانون املذكور لرقابة جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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ومبا �أن كتاب جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة امل�شار �إليه  ،ت�ضمن
مالحظات اجلهاز على بع�ض املبالغ املالية املدفوعة "ل�شركة "...............
من قبل "�شركة  "...............مبوجب االتفاقية املذكورة  ،ف�إنه و�إعماال
لن�ص املادة ( )27امل�شار �إليها تعترب "�شركة  ".......................اجلهة
املعنية بالدرا�سة والرد على مالحظات اجلهاز والعمل على معاجلتها  ،ويتعني
على وزارة  ...........بحكم م�س�ؤوليتها عن رعاية املال العام �إخطار ال�شركة
مبوجبه  ،علما ب�أنه ووفقا للمادة ( )30من القانون ذاته تعترب مكاتبات اجلهاز-
خالل الأعوام املا�ضية -من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى يف املخالفات املالية
والإدارية .
وعليه  ،انتهى ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل �أن �شركة ، ..............
تعترب اجلهة املعنية بالدرا�سـة والـرد علــى مالحظــات جهــاز الرقابــة املاليـة
والإدارية للدولة الواردة يف كتابه رقم .......................... :امل�ؤرخ
 ، ................واملتعلقة باتفاقية �إدارة وت�شغيل م�شروع .................
بوالية .................

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/316/1/20/م) بتاريخ 2014/2/23م
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()6
بتاريخ 2014/2/25م
الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة  -ال يجوز منح حق امتياز لها �أو ا�ستثمارها
�إال مبوجب قانون  ،ولفرتة زمنية حمددة .
الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة  ،وهي الق ّوامة على حفظها  ،وح�سن
ا�ستغاللها  -ال يجوز منح امتياز �أو ا�ستثمار لأي مورد من موارد البالد العامة �إال
مبوجب قانون ولفرتة زمنية حمددة  -طبقا لن�ص املادة ( )77من النظام الأ�سا�سي
للدولة ف�إن �أحكام القوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات املعمول بها تظل �سارية
عند نفاذه �شريطة عدم تعار�ضها مع �أي حكم من �أحكامه  ،و�إال توقف �سريانها
من تاريخ النفاذ -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ................ :بتاريخ ..............
املوافــق ............ب�شـ�أن الإفـادة بالـر�أي القانونـي حـول الو�ضـع الراهـن
للرتاخي�ص املمنوحة لإدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خارج املوانئ التجارية
وال�صناعية وماهية الإجراء الأمثل يف حال انتهاء الرتاخي�ص املمنوحة وطلب
جتديدها من قبل املرخ�ص لهم .
وتتلخ�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ..............
كانت قد �أ�صدرت عدد (� )6ستة تراخي�ص لإدارة وت�شغيل �أر�صفة بحرية خارج
املوانئ التجارية وال�صناعية  ،وذلك ا�ستنادا �إىل املادة ( )4من قانون املالحة
البحرية يف املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 81 /98
وتذكرون �أن وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أ�صدرت فتوى قانونية مبوجب الكتاب
رقم و �ش ق  2012 / 2093 / 2 / 26 /بتاريخ  12من حمرم 1432هـ املوافق  19من
دي�سمرب 2010م ك�شفت مبوجبها عن وقف نفاذ حكم املادة ( )4من قانون املالحة
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البحرية يف املياه الإقليمية امل�شار �إليه على النحو املبني بالفتوى القانونية امل�شار
�إليها  ،وعليه  ،ف�إن وزارة  ................توقفت عن �إ�صدار تراخي�ص لإدارة
وت�شغيل �أر�صفة بحرية خارج املوانئ التجارية وال�صناعية .
و�إذ تطلبون الر�أي القانوين ب�ش�أن الو�ضع الراهن للرتاخي�ص التي �صدرت
قبل الفتوى امل�شار �إليها  ،والإجراء الأمثل يف حال انتهاء �صالحية الرتاخي�ص
املمنوحة وطلب جتديدها من قبل املرخ�ص لهم .
وردا على ذلك  ،نفيد ب�أن املادة ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه"...الرثوات الطبيعية جميعها
ومواردها كافة ملك للدولة  ،تقوم على حفظها وح�سن ا�ستغاللها  ،مبراعاة
مقت�ضيات �أمن الدولة و�صالح االقت�صاد الوطني .وال يجوز منح امتياز �أو ا�ستثمار
مورد من موارد البالد العامة �إال مبوجب قانون ولفرتة زمنية حمددة  ،ومبا
يحفظ امل�صالح الوطنية".
وتن�ص املادة ( )77منه على �أنه "كل ما قررته القوانني واللوائح واملرا�سيم
والأوامر والقرارات املعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل �ساريا � ،شريطة �أال
يتعار�ض مع ن�ص من ن�صو�صه".
وتن�ص املادة ( )4من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  81/98على �أنه "ا�شرتاطات الرتاخي�ص :ال يجوز �إن�شاء
و�إعداد املوانئ والأر�صفة والأ�ساكل يف ال�سلطنة �أو ا�ستعمالها �أو ا�ستثمارها �إال
برتخي�ص م�سبق من وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها".
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وهي
القوامة على حفظها وح�سن ا�ستغاللها  ،وال يجوز منح امتياز �أو ا�ستثمار لأي
مورد من موارد البالد العامة �إال مبوجب قانون ولفرتة زمنية حمددة  ،وطبقا
لن�ص املادة ( )77منه ف�إن �أحكام القوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات املعمول
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بها عند نفاذ النظام الأ�سا�سي تظل �سارية �شريطة عدم تعار�ضها مع �أي حكم من
�أحكامه و�إال توقف �سريانها من تاريخ نفاذه .
وملا كانت الرتاخي�ص الواردة يف املادة ( )4من قانون تنظيم املالحة البحرية
يف املياه الإقليمية امل�شار �إليه واملتعلقة ب�إن�شاء و�إعداد املوانئ والأر�صفة والأ�ساكل
يف ال�سلطنة هي مما يندرج يف عموم ن�ص املادة ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة ،
ومـن ثم يجــب تنظيمهــا �أو منحهــا بقانــون وليــ�س بقــرار  ،وال ينــال مـن ذلك
ما ورد باملادة ( )4من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه الإقليمية امل�شار �إليه
باعتبار �أن هذا القانون قد �صدر قبل العمل بالنظام الأ�سا�سي للدولة وباعتبار �أن
حكم املادة ( )4من القانون امل�شار �إليه يتعار�ض مع حكم املادة ( )11من النظام
الأ�سا�سي  ،ومن ثم ال يعترب نافذا مبجرد نفاذ النظام الأ�سا�سي للدولة .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم  ،وملا كان الثابت �أن الرتاخي�ص املعرو�ضة قد
�صدرت ا�ستنادا لن�ص املادة( )4من قانون املالحة البحرية يف املياه الإقليمية امل�شار
�إليــه واملوقــوف �سريانهــا على نحو ما قررت فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية رقم
و �ش ق  ، 2012 / 2093 / 2 / 26 /وملا كان من امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن ما بني
على باطل فهو باطل  ،ف�إن هذه الرتاخي�ص تغدو �صادرة باملخالفة ل�صحيح حكم
القانون .
و�أما بالن�سبة للت�سا�ؤل حول الإجراء الأمثل يف حال انتهاء �أي من الرتاخي�ص
املمنوحة وطلب جتديده من قبل املرخ�ص لهم  ،نفيد ب�أن الإجراء ال�صحيح هو
منح تلك الرتاخي�ص امل�شار �إليها بالأداة القانونية التي ن�صت عليها املادة ( )77من
النظام الأ�سا�سي للدولة .

فتوى رقم ( :و �ش ق  /م و2014/338/2/26/م) بتاريخ 2014/2/25م
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()7
بتاريخ 2014/2/25م
قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 2011 /112مفهوم امل�س�ؤول احلكومي .
�إن امل�شرع  -رغبة منه يف حماية املال العام  -قد حدد يف املادة ( )1من قانون
حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح نطاق تعريف امل�س�ؤول احلكومي بحيث
�شمل كل �شخ�ص ي�شغل من�ص ًبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة يف
�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل  ،واعتربت املادة ()1
املذكورة يف حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملني بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل � ،أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها  -ين�صرف مفهوم ممثل احلكومة يف
ال�شركة �إىل ال�شخ�ص الذي تختاره احلكومة ليمثلها يف جمل�س الإدارة باعتبارها
م�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�شركة  -انتفاء �صفة م�ساهمة احلكومة يف ر�أ�س مال
ال�شركة  -مقت�ضى ذلك � -أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال ميثلون احلكومة  ،و�إمنا
ميثلون ال�شركات امل�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�شركة � -أثر ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بكتاب معاليكم رقم ....... :
امل�ؤرخ ، ............املوافق ...........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول
مدى انطباق مفهوم امل�س�ؤول احلكومي الوارد بن�ص املادة ( )1من قانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على
�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة  .............الذين ال ميثلون ح�صة احلكومة يف
ر�أ�س مال ال�شركة .
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وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يتبني من كتاب طلب الر�أي والأوراق
املرفقة � -أنه ً
تنفيذا لأحكام املادة ( )12من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112قام جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة مبخاطبة �شركة  .................ملوافاته ب�إقرار الذمة املالية
لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املذكورة  ،وقد �أفادت ال�شركة ب�أن بع�ض �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها ال ي�شملهم تعريف امل�س�ؤول احلكومي  ,كونهم ال ميثلون ح�صة
احلكومة  ،و�أنهم �أع�ضاء م�ستقلون  ،وغري تنفيذيني  ،وهم :
 -1الفا�ضل.............................. /
 -2الفا�ضل.............................. /
 -3الفا�ضل.............................../
ومن ثم ال ينطبق عليهم مفهوم امل�س�ؤول احلكومي الوارد يف قانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح .وتذكرون �أن اجلهاز ال يتفق مع ر�أي ال�شركة
باعتبار �أن �شركة  ................تعود ملكيتها ل�شركة  .............التي
تعود ملكيتها ل�شركة  ............اململوكة للحكومة � ،أي �أن كال من �شركتي
...........و  ............هما �شركتان مملوكتان للحكومة  ،ومن هنا ف�إن
كل �أع�ضاء جمال�س �إداراتها ممثلون حل�صة احلكومة  ،وينطبق ب�ش�أنهم تعريف
امل�س�ؤول احلكومي الوارد بن�ص املادة ( )1بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح امل�شار �إليه .
وعليه  ،ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112تن�ص على �أنه " :يف تطبيق
�أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ........... :
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امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعترب يف حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها".
وتن�ص املادة ( )12من القانون ذاته على �أنه " :يلتزم امل�س�ؤول احلكومي بتقدمي
�إقرار بذمته املالية �إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،وفقا للنموذج الذي
يعده لهذا الغر�ض  ،يت�ضمن بيانا بجميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة له
ولأزواجه و�أوالده الق�صر  ،وم�صدر هذه امللكية  ،وذلك بناء على طلب رئي�س
جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة كلما ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك  ،وتكون هذه
الإقرارات �سرية وال يجوز االطالع عليها �إال مبوافقة رئي�س اجلهاز".
ومفاد الن�صني ال�سالف بيانهما �أن امل�شرع  -رغبة منه يف حماية املــال العــام -
قــد حــدد فــي املادة ( )1مــن قانــون حمايـة املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
امل�شار �إليه نطاق تعريف امل�س�ؤول احلكومي بحيث �شمل كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا
حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة مبقابل �أو بدون مقابل  ،واعتربت املادة ( )1املذكورة يف حكم امل�س�ؤول
احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف ال�شركات  ،والعاملني
بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل � ،أو تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على
( )%40من ر�أ�س مالها  ،ومبوجب املادة ( )12من القانون املذكور يلتزم امل�س�ؤول
احلكومي بتقدمي �إقرار بذمته املالية �إىل جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة .
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ومفهوم ممثل احلكومة ين�صرف �إىل ال�شخ�ص الذي تختاره احلكومة ليمثلها
يف جمل�س الإدارة باعتبارها م�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�شركة � ،أما �إذا انتفت �صفة
م�ساهمة احلكومة يف ال�شركة  ،و�أ�ضحى ر�أ�س مال ال�شركة مملوكا ل�شركات
�أخرى تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة عن احلكومة  ،ف�إن مقت�ضى ذلك �أن
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ال ميثلون احلكومة  ،و�إمنا ميثلون ال�شركات امل�ساهمة يف
ر�أ�س مال ال�شركة .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كان البني من الأوراق �أن كال
من الفا�ضل ، ....... /والفا�ضل ، ......... /والفا�ضل� ، .........../أع�ضاء
جمل�س �إدارة �شركة .........ال ميثلون احلكومة  ،ف�إن تعريف "امل�س�ؤول
احلكومي" ال ينطبق على ه�ؤالء الأع�ضاء .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن تعريف "امل�س�ؤول احلكومي" ال ينطبق على كل
من الفا�ضل ، ............. /والفا�ضل ، .......... /والفا�ضل، ............./
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ، ...........وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/347/7/22/م) بتاريخ 2014/2/25م
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()8
بتاريخ 2014/2/26م
� - 1آبار  -حاالت �إلغاء ت�سجيل البئر  -املق�صود بلفظ "�أبدا" .
قرر امل�شرع يف �سبيل حماية الرثوة املائية �أن يكون لكل بئر جديدة �أو بديلة
�أن�شئت بعد نهاية يوليو 1990م ترخي�صا  ،و�أن يتم ح�صرها وت�سجيلها  -ا�ستيفاء
ذلك  -اعتبار البئر قانونية � -أوجب امل�شرع على كل من �آلت �إليه بئر قانونية �أن
يتخذ الإجراءات املقررة لت�سجيلها با�سمه يف الوزارة  -حدد امل�شرع احلاالت التي
تلغى فيها �إجراءات ت�سجيل البئر  ،ومن بني تلك احلاالت �إذا كان عمقها مل ي�صل
�أبدا �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف املنطقة  -املق�صود بلفظ " �أبدا" ثبوت �أنه مل
ي�سبق �أن و�صل عمق البئر �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف املنطقة  -عدم حتقق
ذلك � -أثره  -عدم جواز �إلغاء �إجراءات ت�سجيل البئر  -تطبيق .

� - 2آبار  -حاالت طلب �إن�شاء بئر بديلة .
حظر امل�شرع القيام ب�أي عمل من الأعمال التي حددها يف املادة ( )6من الئحة
تنظيم الآبار والأفالج �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة  ،ومن بني تلك
الأعمال ا�ستبدال بئر جديدة ب�أخرى قائمة  -ا�ستثناء من ذلك � -أجاز املوافقة على
طلب �إن�شاء بئر بديلة يف عدد من احلاالت منها � ،أن تكون احلالة الإن�شائية للبئر
القائمة على درجة من ال�سوء �أو اخلطورة بحيث جتعل من التعميق �أمرا خطريا
�أو م�ستحيال لتح�سني الإنتاجية ل�سداد االحتياجات القائمة � -شروط ذلك � -أن
تكون البئر البديلة داخل حدود العقار الذي تقع به البئر املراد ا�ستبدالها  ،و�أن
تكون من ذات نوعية البئر امل�ستبدلة  ،ما مل يثبت فنيا �أن تغيري نوع البئر هو
ال�سبيل لتحقيق الغر�ض من اال�ستبدال  -تخلف بع�ض �أو كل ال�شروط � -أثر ذلك
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فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم .......... :امل�ؤرخ  ..........املوافق ...........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى �صحة تطبيق وزارة............
لن�ص املادة ( )12من الئحة تنظيم الآبار والأفالج ال�صادرة بالقرار رقم  2009/3يف
�ش�أن ا�ستبدال البئر رقم احل�صر  ، ............ :ويف عدم تطبيقها لن�ص املادة
( )5من ذات الالئحة يف �إلغاء ت�سجيل البئر امل�شار �إليها .
وتتح�صــل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبمــا يبيـــن مـــن الأوراق  -فــي �أن
 ......................لدى فح�صه �إحدى ال�شكاوى املقدمة من بع�ض �أهايل
والية  - .......حول منح وزارة ........ترخي�ص حفر بئر ارتوازي لأر�ض ف�ضاء
مملوكة للمواطن  ................./رغم رف�ضها طلبات مماثلة مقدمة من
بع�ض �أهايل ذات املنطقة  -تبني �أن املواطن املذكور �سبق �أن تقدم بطلب ا�ستغالل
بئر مفتوحة غري م�ستخدمة حتمل رقم احل�صر  ......... :ببلدة ............
بوالية  ..........من �أجل �إن�شاء زراعات جديدة وللأغرا�ض املنزلية  ،وبتاريخ
 ..............ر�أت جلنة الآبار املهجورة واحل�صر والت�سجيل رف�ض طلب املذكور
يف �ضوء املعاينة الفنية ت�أ�سي�سا على �أن البئر جافة  ،وغري م�ستخدمة  ،وتقع
ب�أر�ض ف�ضاء  ،وتدخل يف �إحرامات �أفالج املنطقة  ،وال توجد احتياجات مائية
قائمة معتمدة على هذه البئر  ،ويف �ضوء ر�أي اللجنة املذكورة وجه �سعادة
 ............باعتماده  ،وبتاريخ  ..........وجه �سعادة  ..........با�ستبدال
البئر املفتوحة  ،بئرا �أخرى على هيئة ثقب  ،وت�ؤخذ موافقة وكالء الأفالج
القريبة  ،وتبقى غري م�ستعملة يف �ضوء كتاب  ..............الذي �أ�شار فيه
�إىل خطاب املواطن املذكور املوجه �إىل �سعادة .................
وبناء عليه خاطب  ................وزارة  ...........مبوجب كتابه
رقم  ............:امل�ؤرخ  .................ب�ش�أن خمالفة الوزارة لن�ص املادة
( )12من الئحة تنظيم الآبار والأفالج ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2009/3حول
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موافقتها على الطلب املقدم من املواطن املذكور على ا�ستبدال بئره املفتوحة
ب�أخرى على هيئة ثقب  ،وخمالفة الوزارة لن�ص املادة ( )5من الئحة تنظيم الآبار
والأفالج امل�شار �إليها يف عدم االلتزام ب�إلغاء �إجراءات ت�سجيل البئر املذكورة لأن
عمقها مل ي�صل �أبدا �إىل من�سوب املياه اجلوفية .
وردت وزارة  ..........على  .............بالكتاب رقم  .........:امل�ؤرخ
 ........ب�أن ن�ص املادة ( )12من الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليها �أجازت
املوافقة على ا�ستبدال البئر املفتوحة ب�أخرى على هيئة ثقب نظرا للحالة الإن�شائية
للبئر واخلوف من اندثارها كليا  ،وذلك حفاظا على حق �صاحب البئر يف بئره ،
كما �أن املوافقة املذكورة مل تغري من و�ضعية البئر يف بقائها غري م�ستخدمة ،
وهذه املوافقة جاءت م�ؤكدة لقرار اللجنة املخت�صة يف رف�ض طلب ا�ستغالل البئر
امل�شار �إليها لعدم وجود احتياجات مائية قائمة ومعتمدة على البئر .
�أما فيما يتعلق ب�إلغاء �إجراءات ت�سجيل البئر  ،ف�إن الإلغاء يتحقق يف حالة
وجود طلب ت�سجيل بئر غري قائمة وغري حم�صورة �سابقا  ،بينما البئر املذكورة
تعترب بئرا قانونية حم�صورة وم�سجلة �سابقا ال يجوز �إلغائها .
و�إزاء هذا اخلالف ف�إنكم تطلبون الر�أي .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من الئحة تنظيم الآبار والأفالج ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم  2009/3تن�ص على �أن  " :يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املحددة قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
.................................................................
البئر  :كل حفرة مو�صلة �إىل باطن الأر�ض �سواء �أكانت مفتوحة �أم على هيئة
ثقب حفرت بغر�ض ا�ستك�شاف �أو ا�ستغالل �أو مراقبة املياه اجلوفية ب�صرف النظر
عن عمقها �أو قطرها �أو كمية املياه امل�ستخرجة �أو نوعية تلك املياه .
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الرتخي�ص  :املوافقة التي ت�صدرها الوزارة للقيام ب�أي عمل من الأعمال التي
تنظمها الالئحة .
تطوير البئر  :عملية فنية لتح�سني �إنتاجية البئر من حيث كمية املياه
امل�ستخرجة �أو نوعيتها .
�شهادة ح�صر وت�سجيل البئر  :الوثيقة التي ت�صدرها الوزارة بح�صر وت�سجيل
البئر .
..................................................................
الأرا�ضي البي�ضاء  :الأرا�ضي املخ�ص�صة �أ�صال للزراعة ومل تزرع ".
وتن�ص املادة ( )2من الالئحة ذاتها على �أن  " :كل بئر جديدة �أو بديلة �أن�شئت
بعد نهاية يوليو 1990م يتعني �أن يكون لها ترخي�ص  ،و�أن يتم ح�صرها وت�سجيلها ،
و�إال اعتربت بئرا غري قانونية " .
وتن�ص املادة ( )3من الالئحة ذاتها على �أن  " :كل من �آلت �إليه بئرا قانونية
يجب عليه تقدمي طلب لت�سجيلها با�سمه لدى الوزارة  ،وعلى الوزارة معاينة
املوقع والت�أكد من �صحة البيانات و�إ�صدار �شهادة بح�صر وت�سجيل البئر بنف�س
رقم احل�صر والت�سجيل ال�سابق �إن وجد ".
وتن�ص املادة ( )5من الالئحة ذاتها على �أن  " :تلغى �إجراءات ت�سجيل البئر
وما يرتتب عليها يف احلاالت الآتية :
�أ ................................................ -
ب� -إذا كان عمقها مل ي�صل �أبدا �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف املنطقة ".
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وتن�ص املادة ( )6من الالئحة امل�شار �إليها على �أنه  " :ال يجوز لأي �شخ�ص
طبيعي �أو معنوي القيام بعمل �أو �أكرث من الأعمال التالية �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص من الوزارة :
�أ ............................. -
ب ............................ -
ج  -ا�ستبدال بئر جديدة ب�أخرى قائمة " .
وتن�ص املادة ( )12من الالئحة ذاتها على �أن  " :يجوز املوافقة على طلب
�إن�شاء بئر بديلة يف احلاالت الآتية :
�أ ....................................................... -
ب � -أن تكون احلالة الإن�شائية للبئر القائمة على درجة من ال�سوء �أو
اخلطورة بحيث جتعل من التعميق �أمرا خطريا �أو م�ستحيال لتح�سني
الإنتاجية ل�سداد االحتياجات القائمة .
ج ....................................................... -
ويجب �أن تكون البئر البديلة داخل حدود العقار الذي يقع به البئر املراد
ا�ستبدالها و�أن تكون من ذات نوعية البئر امل�ستبدلة ما مل يثبت فنيا �أن تغيري نوع
البئر هو ال�سبيل لتحقيق الغر�ض من اال�ستبدال."............
وتن�ص املادة ( )16من الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شــار �إليهــا على �أن :
" حتدد املناطق املفتوحة مبوجب قرار وزاري  ،و�إىل �أن ي�صدر هذا القرار ف�إن
جميع مناطق ال�سلطنة تعترب مناطق عجز  ،وال يجوز القيام ب�أي عمل من
الأعمال املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6يف الآبار القائمة بالأرا�ضي البي�ضاء �إال يف
املناطق املفتوحة بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة".
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وتن�ص املادة ( )22من الالئحة ذاتها على �أن  " :تقدم طلبات تراخي�ص الآبار
للوزارة على اال�ستمارة املعدة لذلك مرفقا بها ما يفيد ملكية طالب الرتخي�ص
ملوقع البئر �أما بالن�سبة �إىل الآبار القائمة فرتفق ن�سخة من �شهادة ح�صر وت�سجيل
البئر مع �إح�ضار الأ�صل ملطابقتها بالن�سخة املرفقة " .
وتنـ�ص املادة ( )24من الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليهــا علــى �أنــه :
" فــي حالــة رفــ�ض طلـب الرتخي�ص يخطر طالب الرتخي�ص ب�أ�سباب الرف�ض
كتابيا طبقا للملحق رقم ( )1وله �أن يتظلم �إىل الوزير من قرار الرف�ض خالل ثالثني
يوما من تاريخ �إخطاره " .
وين�ص امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة امل�شار �إليها على �أن  " :الأ�سباب املوجبة
لرف�ض طلبات تراخي�ص الآبار :
.................................................. - 1
	- 2املوقع داخل مناطق العجز .
	- 3املوقع داخل �إحرامات �أمهات الأفالج .
............................................................
 - 13الطلب حلفر بئر مغايرة عن نوع البئر القائمة .
 - 14البئر غري عاملة .
 - 15عدم وجود احتياجات مائية قائمة " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع قرر يف �سبيل حماية الرثوة
املائية �أن يكون لكل بئر جديدة �أو بديلة �أن�شئت بعد نهاية يوليو 1990م ترخي�صا  ،و�أن
يتم ح�صرها وت�سجيلها  ،ورتب على عدم ا�ستيفاء ذلك اعتبار البئر غري قانونية ،
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كما �أوجب على كل من �آلت �إليه بئر قانونية �أن يتخذ الإجراءات املقررة لت�سجيلها
با�سمه يف الوزارة  ،كما حدد احلاالت التي تلغى فيها �إجراءات ت�سجيل البئر ،
ومن بني تلك احلاالت �إذا كان عمقها مل ي�صل �أبدا �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف
املنطقة  ،كما حظر امل�شرع القيام ب�أي عمل من الأعمال التي حددها يف املادة
( )6من الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليها �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة  ،ومن بني تلك الأعمال ا�ستبدال بئر جديدة ب�أخرى قائمة  ،و�أجاز
املوافقة على طلب �إن�شاء بئر بديلة يف عدد من احلاالت منها � ،أن تكون احلالة
الإن�شائية للبئر القائمة على درجة من ال�سوء �أو اخلطورة بحيث جتعل من التعميق
�أمرا خطريا �أو م�ستحيال لتح�سني الإنتاجية ل�سداد االحتياجات القائمة  ،و�أوجب
�أن تكون البئر البديلة داخل حدود العقار الذي تقع به البئر املراد ا�ستبدالها ،
و�أن تكون من ذات نوعية البئر امل�ستبدلة  ،ما مل يثبت فنيا �أن تغيري نوع البئر
هو ال�سبيل لتحقيق الغر�ض من اال�ستبدال  ،كما حدد امل�شرع �إجراءات ترخي�ص
الآبار  ،وبني الأ�سباب املوجبة لرف�ض الطلب يف امللحق رقم ( )1املرفق بالئحة
تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليها .
وحيث �إنه بتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وكان الثابت من الأوراق
�أن طلب املعرو�ضة حالته املقدم للجهة الإدارية بخ�صو�ص احل�صول على ترخي�ص
ا�ستغالل البئر املفتوحة املح�صورة حتت رقم  ، ...............كان من �أجل �إن�شاء
زراعات جديدة  ،وللأغرا�ض املنزلية ح�سب �إفادته  ،ملا كان ذلك  ،وكان الثابت
من تقرير املعاينة الفنية املرفق بالأوراق �أن البئر غري م�ستخدمة  ،وجافة  ،وال
يوجــد بهـا احتياجـات مائيـة  ،وتقـع على �أر�ض بي�ضاء  ،و�ضمن �إحرامات عدة
�أفالج باملنطقة  ،ومن ثم ف�إنه يكون قد توافر �أكرث من �سبب لرف�ض طلب ترخي�ص
ا�ستغالل البئر  ،وبناء عليه ف�إنه و�إذ وافقت الوزارة على ا�ستبدال البئر امل�شار �إليها
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ببئر �أخرى على هيئة ثقب  ،ف�إن قرارها يكون -واحلال كذلك -قد �صدر خمالفا
لأحكام الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليها  ،وتغدو موافقة الوزارة على طلب
املعرو�ضة حالته �إن�شاء بئر بديلة على هيئة ثقب �شريطة بقائها غري م�ستخدمة
فاقدا ل�سند �سليم من الواقع والقانون .
وحيث �إنه بالن�سبة ملا �أثاره  ...........من خمالفة وزارة، ..............
لن�ص البند (ب) من املادة ( )5من الالئحة امل�شار �إليها  ،وكان امل�ستفاد لن�ص هذا
البند مبفهوم املخالفة � ،أنه يجب �أن يكون عمق البئر ي�صل �إىل من�سوب املياه
اجلوفية يف املنطقة عند ت�سجيل البئر ابتداء  ،وكانت البئر امل�شار �إليها م�سجلة
وحم�صورة  ،ومن ثم ف�إنها تعترب بئرا قانونيا وفقا لأحكام الالئحة امل�شار �إليها  ،ملا
كان ذلك  ،وكان الثابت من املعاينة الفنية املرفقة بالأوراق �أنه و�إن كان عمق البئر
مل ي�صل �إىل من�سوب املياه اجلوفية وقت املعاينة الفنية � ،إال �أن الأوراق جاءت
خلوا مما يفيد �أن عمق البئر مل ي�صل �أبدا �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف املنطقة
قبل هذه املعاينة  ،وكان امل�شرع قد ا�ستخدم لفظ " �أبدا "  ،الأمر الذي ي�ستفاد
منه �أنه �إذا كان عمق البئر قد �سبق �أن و�صل �إىل من�سوب املياه اجلوفية يف املنطقة
فال يجوز �إلغاء �إجراءات ت�سجيل البئر امل�شار �إليها وفقا للبند �سالف الذكر  ،ومن
ثم ف�إن ما قامت به وزارة  ...............من عدم �إلغاء ت�سجيل البئر امل�شار
�إليها يعد متفقا و�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي �إىل عدم �صحة تطبيق وزارة  .....................لن�ص
املادة ( )12من الئحة تنظيم الآبار والأفالج امل�شار �إليها  ،و�صحة تطبيقها لن�ص
البند (ب) من املادة ( )5من الالئحة ذاتها  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/354/7/22/م) بتاريخ 2014/2/26م
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()9
بتاريخ 2014/2/28م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر فيما تبديه من �آراء �أو فتاوى
قانونية .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أنه من غري اجلائز قانونا طلب �إعادة
النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي �أبدته وزارة ال�ش�ؤون القانونية بالتطبيق لأحكام القوانني
واللوائح النافذة  ،ا�ستنادا فقط �إىل حجج قانونية مغايرة ملا قام عليه ر�أي وزارة
ال�ش�ؤون القانونية من �أ�سباب  -اجلدل حول �صحة ما انتهت �إليه الوزارة ال يكون
جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إىل وقائع مغايرة  ،جدت �أو ا�ستبانت مل تكن حتت
ب�صرها عند �إبداء الر�أي  ،وكان من �ش�أنها لو �أنها عر�ضت عليها �أن تغري من
ر�أيها  -تطبيق .

 - 2عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -عدم جواز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء �إرادة
طريف العقد �صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على �سلم
الأجور والعالوات  -م�ؤداه  -جواز تعديل قيمة العقد امل�شار �إليه مبقدار الزيادة يف
�أجور عمال املتعاقد الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة
برفع الأجور  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........... :امل�ؤرخ ، ...........
املوافق ..........ب�ش�أن طلب �إعادة النظر فيما انتهت �إليه وزارة ال�ش�ؤون
القانونية بفتواها رقم و �ش ق/م و2013/7157/1/7/م بتاريخ  13من ذي القعدة
1434هـ  ،املوافق  19من �سبتمرب 2013م من عدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة مع
وزارة  ، ..........واملعرو�ضة حالتها يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال
العمانيني املرتتبة على �صدور قرار معايل وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن
حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص .
وتتلخ�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة ..........
كانت قد طلبت بكتابها رقم  ............... :بتاريخ ، ...............
املوافق  ................الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى ا�ستحقاق ال�شركات
املتعاقدة مع وزارة  ...........................للتعوي�ض عن الزيادة يف �أجور
العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص املرتتبة على �صدور قرار معايل وزير القوى
العاملــة رقــم  2013/222امل�شار �إليه  ،ف�أفادتها وزارة ال�ش�ؤون القانونية بفتواها
رقم و �ش ق /م و2013/7157/1/7/م امل�شار �إليها بعدم �أحقية ال�شركات املتعاقدة
مع وزارة  ، ..........واملعرو�ضة حالتها يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال
العمانيني املرتتبة على �صدور قرار معايل وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن
حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص فيما عدا عدد
خم�س �شركات  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .
وتذكرون �أن كال من �شركة  ، .................و�شركة ................
كانتا من بني تلك ال�شركات التي �أرفقت بعطاءاتها  -يف املناق�صة رقم
( )............اخلا�صة بتقدمي خدمات  ...........و�صيانة نظام .............
حلديقة  ..........وحديقة  ..........مبحافظة جنوب الباطنة بالن�سبة
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ل�شركة � .............أرقام ( )..............بخ�صو�ص ا�ستئجار �إجمايل
عدد ( )......حافلة �سعة ( )25راكب لنقل طلبة معهد  ، ..........ومعهد
 ، ..........ومعهد  ..............بالن�سبة ل�شركة � - ............شروط
وموا�صفات املناق�صات امل�شار �إليها والتي ن�صت على خ�ضوع هذه املناق�صات
ل�شروط العقد النموذجي املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية ب�سلطنة عمان
(الطبعة الرابعة) ال�صادرة يف �سبتمرب 1999م  ،والذي ين�ص يف املادة ( )70منه
على تعديل قيمة العقد يف حالة ح�صول تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور
اخلا�صة بالعمال واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم ب�أي ت�شريعات جديدة ت�صدر بعد
تاريخ قبول العطاء .
و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم �إعادة النظر يف فتوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية
امل�شار �إليها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية قد �أطرد على �أنه من
غري اجلائز قانونا طلب �إعادة النظر يف �أي فتوى �أو ر�أي �أبدته الوزارة بالتطبيق
ً
ا�ستنادا فقط �إىل حجج قانونية مغايرة ملا قام
لأحكام القوانني واللوائح النافذة ،
عليه ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية من �أ�سباب  ،و�أن اجلدل حول �صحة ما انتهت
�إليه ال يكون جائزا وال مقبوال �إال �إذا ا�ستند �إىل وقائع مغايرة  ،جدت �أو ا�ستبانت
مل تكن حتت ب�صرها عند �إبداء الر�أي  ،وكان من �ش�أنها لو �أنها عر�ضت عليها �أن
تغري من ر�أيها .
وحيث �إن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات التعاقدية
تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف
تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
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وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أن " :ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور  ،وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صادية  ،وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال ال�شاغلني
لوظائف �أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .وي�صدر باحلد
الأدنى للأجور قرار من الوزير" .
وحيث �إنه بتاريخ 2013/2/2م وافق جمل�س الوزراء املوقر على رفع احلد
الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2013/4/20م �صدر
قرار وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني
العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أن " :يكون احلد
الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص ( )325ثالثمائة وخم�سة
وع�شرين رياال عمانيا �شهريا موزعة على النحو الآتي ."...
ون�ص يف املادة الثانية منه على �أنه " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر
الأ�سا�سي والعالوات للعمانيني وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل
مبقدار الأجر الأ�سا�سي والعالوات امل�ستحقة للعاملني الذين على ر�أ�س عملهم �إذا
كانت �أكرث من احلد الأدنى امل�شار �إليه".
ون�ص يف املادة اخلام�سة منه على �أن  " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به اعتبا ًرا من الأول من يوليو 2013م ".
وحيث �إن البند ( )19من �شروط وموا�صفات املناق�صة رقم ( ).........مع
�شركة  ، ..............والبند ( )31من �شروط املناق�صات �أرقام ( )........و
( )..........و ( ).............مع �شركة  ، ..............ين�صان على �أن :
"هذه املناق�صة تخ�ضع ل�شروط العقد النموذجي املوحد لإن�شاء املباين
والأعمال املدنية ب�سلطنة عمان (الطبعة الرابعة) ال�صادرة يف �سبتمرب 1999م ،
والذي يقر مق ّدم العطاء �أنه على علم تام ب�شروطه".
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كما ين�ص البند ( )25-2من املادة الأوىل (ثانيا  :نطاق العمل) من اتفاقية تقدمي
خدمات  .................و�صيانة نظام  ..........حلديقة ...............
وحديقة  ...................مبحافظة جنوب الباطنة املربمة بني وزارة
 ........و�شركة  .........على �أنه  " :على الطرف الثاين �أن يكون م�ستوفيا
لنظم وقواعد التعمني وت�شغيل العمالة الوطنية التي حتددها وزارة القوى العاملة".
وتن�ص املادة الثامنة من اتفاقية تقدمي خدمات  ...........و�صيانة نظام
 ......امل�شار �إليها  ،واملادة الثانية ع�شرة من اتفاقيات ا�ستئجار �إجمايل
عدد ( )29حافلة �سعة ( )25راكب لنقل طلبة معهد  ، ..............ومعهد
 ، ...............ومعهد  .......................املربمة بني وزارة
 ..........و�شركة  .........على �أنه " :على الطرف الثاين االلتزام التام
بالقوانني واللوائح املعمول بها يف ال�سلطنة" .
وتن�ص املادة التا�سعة من اتفاقية تقدمي خدمات  ...........و�صيانة نظام
 ، .........واملادة الثالثة ع�شرة من اتفاقيات ا�ستئجار �إجمايل عدد ( )29حافلة
�سعة ( )25راكب لنقل طلبة معهد  ..............ومعهد ................
بالوطية ومعهد  .............امل�شار �إليها على �أنه :
" يعتبـر التمهيـد ال�سابــق وكرا�سـة ال�شـروط اخلا�صـة باملناق�صـة والعطـاء
املقبول جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية " .
وتن�ص املادة ( )70من العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية (الطبعة
الرابعة) �سبتمرب  1999م على �أنه :
"جتري التعديالت يف �أ�سعار اليد العاملة واملواد :
� - 1إذا ح�صلت تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية والعالوات
اخلا�صة بالعمال واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أي ت�شريعات
جديدة ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء ومما
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تكون منطبقة على العقد .ويف هذه احلالة يتوجب على املقاول تزويد
املهند�س بتفا�صيل كافية تتعلق بالتغيريات التي طر�أت على �آخر �سلم
للرواتب والعالوات التي دفعت  ،وذلك قبل �أن تدفع �أي من هذه
التغيريات �أو حت�سم منه .
" ..... - 2
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن كل من �شركة
 ، ...................و�شركة  .................قامتا برفع رواتب و�إ�ضافة
بع�ض العالوات للموظفني العمانيني العاملني يف ال�شركتني امل�شار �إليهما  -وذلك
تنفيذا لقرار وزير القوى العاملة امل�شار �إليه  -ملا كان ذلك  ،وكانت القاعدة امل�ستقر
عليها �أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،وكانت �إرادة طريف العقود امل�شار �إليها قد
التقت �صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية �أي زيادة قد تطر�أ على �سلم الأجور
والعالوات  -وهو ما مل يكن حتت ب�صر هذه الوزارة عند �إبداء الر�أي ال�سابق، -
ومن ثم ف�إنه يحق لل�شركتني امل�شار �إليهما  -واحلال كذلك � -صرف مقدار تلك
الزيادة  ،وبناء عليه  ،فال يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قيمة العقود امل�شار
�إليها مبقدار الزيادة يف �أجور موظفي كل من �شركة  ، .............و�شركة
 .................الذين ت�أثرت رواتبهم نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة
رقم . 2013/222
لذلك انتهى الر�أي �إىل جواز تعديل قيمة العقود املربمة بني وزارة ، .........
وكل مـن �شركـة  ، ...................و�شركة  ، ................وذلـك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2014/373 / 1 / 7 /م) بتاريخ 2014/2/28م
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()10
بتاريخ 2014/3/3م
موظف  -حظر القانون على املوظف التعاقد مع الوحدة التي يعمل بها يف
الأعمال التي جتريها يف املناق�صات �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال -
يحظر على املوظف اجلمع بني من�صبه �أو عمله و�أي عمل �آخر يت�صل بجهة عمله
بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته
 احلكمة من احلظر .حظر امل�شرع  ،يف �سبيل حتقيق �أكبـر قدر من احلماية للمال العام  ،على املوظف
يف �إحدى اجلهات اخلا�ضعة لأحكام قانون املناق�صات الدخول يف الأعمال التي
جتريها هذه اجلهات �سواء كان ذلك يف املناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء
الأ�صنـاف �أو تنفيـذ الأعمـال من قبلهـم  ،و�سـواء تـم هذا التعامل ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة  -كما حظر مبوجب �أحكام قانون حمايـة املـال العـام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح  ،على امل�س�ؤول احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة
�أو م�ؤقتة  ،و�أي عمـل �آخـر يف القطـاع اخلـا�ص يت�صـل مبن�صبـه �أو عملـه � ،أو
�أن يكون لــه �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة
من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته -امل�س�ؤول احلكومي
يف تطبيق �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ي�شمل جميع
�شاغلي الوظائف واملنا�صب احلكومية بوحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء �أكان
�شغــل املن�صـب �أو الوظيفــة بطريقة دائمة �أم م�ؤقتة  ،وي�شمل التعريـف مـن مل
ينطبق عليهم و�صف املوظف العام ك�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلي احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملني بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها  -احلكمة من احلظر � -إبعاد امل�س�ؤول
احلكومي عن حتقيق م�صلحة �شخ�صية له عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق
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ب�صميم عمله احلكومي  ،وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافر يف �ش�أنه
يف هذه احلالة �شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح � -سبب ذلك � -أن وجود
امل�س�ؤول احلكومي يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من االطالع على �أمور تف�صيلية ،
�أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غيـر ذلك مما يتنافـي مع
طبيعة املال العام وحرمته  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ............. :بتاريخ ..............
املوافق  ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى انطباق حكم املادة ()10
من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/112على موظفي وزارة  ...................الذين مت التعاقد معهم
لأعمـال النظافـة وتوريـــد امليـاه و�شفـط املجـاري للجوامـع وامل�ساجد مبختلف
حمافظـات ال�سلطنـة .
وتتح�صل وقائع املـو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة
 ...............قد تعاقدت مع بع�ض املوظفني الذين يعملون لديها  ،وي�شغلون
وظائف دينية و�إدارية خارج الدوائر املخت�صة ب�إجراءات التعاقد لأعمال النظافة
وتوريد املياه و�شفط املجاري للجوامع وامل�ساجد مبختلف حمافظات ال�سلطنة
مببالغ ب�سيطة يف حدود (  ) 100 - 40ريال �شهريا  ،وتذكرون �أنه من بني هذه
العقود عقد �شفط مياه جماري مرافق جامع  ..............بوالية ..........
املبـرم مع الفا�ضـل  ، ............../وكذلك عقد توريد مياه عذبة �إىل م�سجد
 ..........بوالية  .........املربم مع الفا�ضلة  ، ................ /وتبــدون
�أن وزارة  ...............ترى �أن املعرو�ضة حالتهما ال تنطبق عليهم املادة ()10
من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،حيث �إنهم مل يجمعوا بني
عملهـم يف الـوزارة  ،وعملهم يف القطاع اخلـا�ص  ،و�إمنا تعاقـدت الـوزارة معهـم
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ملتطلبـات امل�ساجــد  ،وتطلبون يف �ضوء تعميـم جهـاز الرقابـة املاليـة والإداريـة
للدولة رقم  2013/8ب�ش�أن �إ�صدار النمـوذج اال�ستـر�شـادي للرتخيـ�ص للم�سـ�ؤول
احلكومي و�ضوابط �إ�صداره الر�أي القانوين يف مدى انطباق حكم املادة ( )10من
قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح على املوظفني املعرو�ضة حالتهما .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )6من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2008/36واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/120تن�ص
على �أنه  " :ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون و�أزواجهم
و�أقاربهـم حتـى الدرجـة الثانيـة �أن يتقدمـوا ب�صـورة مبا�شـرة �أو غيــر مبا�شـرة
بعطاءات �أو عرو�ض لتلك اجلهات  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو
تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . " .... 2011/112
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر ........... :
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعتبـر فـي حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها " .
كما تن�ص املادة ( )10من القانون ذاته على �أنه  " :يحظر على امل�س�ؤول
احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي عمل �آخر يف
القطاع اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك ."...
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وتن�ص املادة ( )11من هذا القانون على �أنه  ":ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة. "....
وي�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع  ،ويف �سبيل حتقيق �أكبـر
قدر من احلماية للمال العام  ،حظر على املوظف يف �إحدى اجلهات اخلا�ضعة
لأحكام قانون املناق�صات الدخول يف الأعمال التي جتريها هذه اجلهات �سواء
كان ذلك يف املناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال
من قبلهم  ،و�سواء مت هذا التعامل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،كما حظر
امل�شرع  -يف تطبيـق �أحكـام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
امل�شار �إليه  -على امل�س�ؤول احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو
م�ؤقتة  ،و�أي عمل �آخر يف القطاع اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،أو �أن يكون
لــه �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل
العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته  ،وذلك بهدف �إبعاد امل�س�ؤول
احلكومي عن حتقيق م�صلحة �شخ�صية له عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق
ب�صميم عمله احلكومي  ،وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافر يف �ش�أنه يف
هذه احلالة �شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح  ،حتى و�إن مل ميار�س املعاملة
الر�سمية بنف�سه �أو ي�شرف عليها � ،إذ �إن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من
االطالع على �أمور تف�صيلية � ،أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو
غيـر ذلك مما يتنافـي مع طبيعة املال العام وحرمته .
و�إدراكا من امل�شرع لأهمية حماية املال العام فقد عرف امل�س�ؤول احلكومي
ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع �شاغلي الوظائف واملنا�صب احلكومية بوحدات
اجلهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة بطريقة دائمة �أم
م�ؤقتة  ،بل �إن امل�شرع مل يقت�صر على املوظف الذي يعمل بوحدات اجلهاز الإداري
- 157 -

للدولة  ،و�إمنا �أدرج يف ذلك حكم من مل ينطبق عليهم ك�أع�ضاء جمل�س عمان ،
وممثلي احلكومة يف ال�شركات والعاملني بال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة
وال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن وزارة  ...................قد تعاقدت
مع الفا�ضل  ................../ل�شفط مياه جماري مرافق جامع...........
ببلدة  ...........بوالية  ، ..........كما تعاقدت مع الفا�ضلة ........... /
لتوريد مياه عذبة �إىل م�سجـد مدر�سة  .........بوالية  ، ..........وهما يف
الوقت نف�سـه موظفان  -م�س�ؤوالن حكوميان -يف وزارة ، ..........ف�إنه يتوافر
يف �ش�أن هاتني احلالتني �شبهة ت�ضارب امل�صالح وا�ستغالل النفوذ  ،وال يجوز
التعاقد معهما �إعماال للحظر املن�صو�ص عليه  -يف الن�صو�ص ال�سالفة البيان  -يف
كل من قانون املناق�صات وقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار
�إليهما  ،ودون املحــاجة يف ذلك ب�أن املوظفني املعرو�ضة حالتهما مل يجمعوا بني
عملهما يف الوزارة  ،وعملهما يف القطاع اخلا�ص  ،و�إمنا تعاقدت الوزارة معهما
ملتطلبات امل�ساجــد  ،باعتبار �أن احلظر املذكور قــد جــاء عامــا  ،ومل يقيد بكون
املوظف �أو امل�س�ؤول احلكومي قد مت تعيينه بطريقة دائمة �أو م�ؤقتة � ،أو هو الذي
يجري املعاملة بنف�سه �أو يكون قادرا على الت�أثيــر يف �إجرائها  ،والعام يبقى على
عمــومــه ما مل توجد قرينــة ت�صرفــه من العموم �إىل اخل�صو�ص  ،ومن ثم تكون
مثل هذه التعاقدات خمالفة ل�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم �صحة العقود املبــرمة مع املوظفني املعرو�ضة
حالتهما  ،على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/406/1/47/م) بتاريخ 2014/3/3م
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()11
بتاريخ 2014/3/10م
البنك املركزي  -يعد وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -ي�سري على
موظفيه قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن التفرغ لإن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلا�صة .
امل�ستقـر عليه يف �إفتاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة �أن البنـك املركــزي وحـدة مــن
وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -م�ؤدى ذلك � -سريان قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن
ال�ضوابط اخلا�صة بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة
م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة على موظفي البنك املركزي � -أ�سا�س ذلك � -أن العا ّم يجري
على عمومه مـا لـم يوجـد مـا يخ�ص�صـه  -ال ينـال مـن ذلـك تعميـم وزارة اخلدمـة
املدنية رقم  2013/ 12ب�إحاطة كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة املطبقة لقانون
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية بال�ضوابط امل�شار �إليها � -أ�سا�س ذلك � -أن حق
املوظفني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة وفقا لل�ضوابط امل�شار �إليها
يجد �سنده يف قرار جمل�س الوزراء  ،وال يعدو التعميم �إال �أن يكون و�سيلة لإبالغ
و�إحاطة وحدات اجلهاز الإداري للدولة بقرار جمل�س الوزراء  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ............... :بتاريخ ، ..................
املوافــق  ...................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
انطباق قرار جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر يف جل�سته رقم  ............املنعقدة
بتاريخ  ، ................املوافق  ..................ب�ش�أن ال�ضوابط اخلا�صة
بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة
على موظفي البنك املركزي العماين .
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبمـا وردت فـي كتابكـم امل�شـار �إليـه  -فـي �أن
بع�ض موظفي البنك املركزي تقدموا بعد �صدور قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه ،
والتعميـم رقـم  2013/12ال�صـادر مـن وزارة اخلدمـة املدنية ب�ش�أن ال�ضوابط امل�شار
�إليها  ،بطلبات للتفرغ لإن�شاء م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة و�إدارتها  ،وقد ثار الت�سا�ؤل
لديكم حول مدى انطباق القرار امل�شار �إليه على موظفي البنك املركزي من عدمه
يف ظـــل اال�ستقــــالل املالـــي والإداري للبنك املركزي  ،وعدم خ�ضوع موظفيه
لأحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية .
ويف �ضوء ذلك ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي  ،وردا على ذلك نفيد :
�أنه قد ن�ص قرار جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر يف جل�سته رقم ...........
املنعقدة بتاريخ  ................املوافق  ...................ب�ش�أن ال�ضوابط
اخلا�صة بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم
اخلا�صـة علـى �أن ":يكون منـح املوظفيـن الراغبيـن فـي التفـرغ لإن�شـاء و�إدارة
م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة وفقا للإجراءات وال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املوظف عماين اجلن�سية  ،و�أال يكون معينا بطريق التعاقد .
� - 2أن يكـون املوظـف قــد ق�ضــى مــدة خدمــة فعليــة ال تقــل عــن ()3
ثـالث �سنوات  ،وال تزيد على(  ) 15خم�س ع�شرة �سنة .
� - 3أال يزيد عمر املوظف عن ( )45خم�س و�أربعني �سنة .
� - 4أن يتقـدم املوظـف بطلـب اال�ستقالـة قبـل ( )3ثالثـة �أ�شهـر من
التاريخ الـذي يحـدده لال�ستقالـة  ،ويكـون تاريخ اال�ستقالة ل�شاغلي
وظائف التدري�س والوظائف الفنية املرتبطة بها يف الكليات واملعاهد
واملـدار�س � -أيـا كانـت اجلهـة احلكومية التابعـة لها  -من بدايـة العام
الدرا�سي التايل للعام الذي يقدم فيه الطلب .
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� - 5أن يكون طلب اال�ستقالة م�ؤيدا بامل�ستندات التي تثبت موافقة جهات
االخت�صا�ص على �إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سة اخلا�صة  ،وملكيتها للموظف .
 - 6يجب البت يف طلب اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض خالل ( ) 30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميها  ،و�إال اعتربت مقبولة بحكم القانون  ،ويجب
يف حال الرف�ض �أن يكون الرف�ض م�سببا .
 - 7ي�صرف للموظف امل�ستقيل مبلغ مايل �شهري من اخلزانة العامة يعادل
راتبه الكامل ملدة �سنة من تاريخ انتهاء خدمته .
 - 8ال يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام ال�سابقة �أن يتقدم ل�شغل وظيفة
يف �أي مـن وحـدات اجلهـاز الإداري للدولـة �إال بعـد م�ضـي ( )3ثـالث
�سنوات من تاريخ انتهاء خدمته  ،وباتباع الإجراءات القانونية املقررة
للتعيني .
 - 9ال يخل العمل بهذه ال�ضوابط بال�سلطة التقديرية املمنوحة لرئي�س
الوحدة يف قبول اال�ستقالة �أو عدم قبولها  ،كما ال يخل بااللتزامات
امللقاة على املوظفني باخلدمة يف اجلهة التي يعملون بها ملدة حمددة
وفقا لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية �أو غريه من القوانني .
يعمل بهذه ال�ضوابط ملدة ( )3ثالث �سنوات من تاريخ العمل بها  ،ويجوز
ملجل�س الوزراء جتديد هذه املدة ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ".
ومفاد ما تقدم �أن جمل�س الوزراء املوقر قد و�ضع �إجراءات و�شروطا حمددة
لتنظيـم ال�سمـاح ملوظفـي القطـاع احلكومـي بالتفـرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهـم
اخلا�صــة .
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وملا كانت القاعدة �أن العام يجري على عمومه ما مل يوجد ما يخ�ص�صه  ،ف�إن
مفاد ذلك هو �سريان قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه على كافة موظفي احلكومة
الراغبني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة �أيا كان النظام القانوين
اخلا�ضعون له مبا فيهم موظفو البنك املركزي  ،وال ينال من ذلك تعميم معايل
وزير اخلدمة املدنية رقم  2013/ 12ب�إحاطة كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة
املطبقة لقانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية بال�ضوابط امل�شار �إليها � ،إذ �إن حق
املوظفني يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة وفقا لل�ضوابط امل�شار �إليها
يجد �سنده يف قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه ال�صادر يف جل�سته رقم 2013/30م ،
وال يعـدو التعميم �إال �أن يكون و�سيلة لإبالغ و�إحاطة وحدات اجلهاز الإداري للدولة
بقرار جمل�س الوزراء .
وملا كان ذلك  ،وكان امل�ستقر عليه يف �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن البنك
املركزي وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ف�إن مفاد ذلك هو �سريان حكم
ال�ضوابط امل�شار �إليها على موظفي البنك املركزي ب�صرف النظر عن اال�ستقالل
املايل والإداري للبنك املركزي  ،وعدم خ�ضوع موظفيه لقانون اخلدمة املدنية
والئحتـه التنفيذيـة � ،إذ لـو �أراد جملـ�س الوزراء ح�صـر تطبيـق ال�ضوابـط امل�شار
�إليها على موظفي اخلدمة املدنية دون غريهم من املوظفني ملا �أعوزه الن�ص على
ذلك  ،حيـث خلـت ال�ضوابط امل�شار �إليها من وجود حكم يق�صر نطاق �سريانها
على موظفي اخلدمة املدنية دون غريهم  ،بل �إن كثريا من ن�صو�صها قد �أف�صحت
�صراحة عن �سريانها على كافة موظفي وحدات اجلهاز الإداري للدولة �أيا كانت
اجلهة التابعون لها .
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ويف �ضـوء ما �سبـق  ،وملا كانت ال�ضوابـط امل�شـار �إليهـا قـد ق�ضـت يف البنـد
ال�سابع منها على �أن ي�صرف للموظف امل�ستقيل مبلغ مايل �شهري من اخلزانة
العامة يعادل راتبه الكامل ملدة �سنة من تاريخ انتهاء خدمته  ،ف�إن مفاد ذلك هو
�سريان هذا احلكم �أي�ضا على موظفي البنك املركزي ب�صرف النظر عن ا�ستقالل
موازنة البنك املركزي عن اخلزانة العامة للدولة .
لذا انتهى الر�أي � ،إىل �سريـان قـرار جملـ�س الـوزراء املوقـر ال�صـادر يف
جل�سته رقم  ...............املنعقدة بتاريخ  ، .....................املوافق
 .................ب�ش�أن ال�ضوابط اخلا�صة بال�سماح ملوظفي احلكومة الراغبني
يف التفرغ لإن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة على موظفي البنك املركزي العماين ،
وذلك على النحو املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2014/455/ 1 / 28/م) بتاريخ 2014/3/10م
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()12
بتاريخ 2014/3/12م
مناق�صات  -جلان املناق�صات الفرعية التي ت�شكل يف اجلهات احلكومية اخلا�ضعة
لقانون املناق�صات  -حدود �صالحيات هذه اللجان .
و�ضع امل�شرع مبوجب قانون املناق�صات ا�ستثناء من والية جمل�س املناق�صات
بالن�سبة لل�صالحيات املنوطة له  -مقت�ضى اال�ستثناء � -أن تتوىل جلنة داخلية يف
اجلهة املعنية اخت�صا�صات املجل�س بالن�سبة �إىل املناق�صات يف حال مل تتجاوز
قيمة املناق�صة املطروحة ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين  -كما �أجاز امل�شرع
ت�شكيل جلان مناق�صات فرعية يف املديريات العامة �أو الدوائر �أو املكاتب التابعة
للجهة املعنية  -تتوىل اللجان الفرعية �صالحيات املجل�س فيما يتعلق باملناق�صات
التي ال تتجاوز قيمتها ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،ويكون قرارها نهائيا
�إذا مل تتجاوز قيمة املناق�صة ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  -م�ؤدى ذلك  -عدم
جواز رفع �صالحية اللجان الفرعية عن احلدود التي ر�سمها لها القانون  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...........بتاريخ  ، ......املوافق  .......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز رفع �صالحيات جلنة املناق�صات
الداخلية .............فيما يتعلق باملناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ()3000000
ثالثة ماليني ريال عماين يف �ضوء ن�ص املادة ( )15من قانون املناق�صات ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/36
وتتح�صـل وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيـن مـن الأوراق  -فـي �أنه توجد
بـ ............جلنتان داخليتان للمناق�صات � ،إحداهما برئا�سة ، ...........
والأخرى .........التي مت ت�شكيلها مبوجب قرار وزير  ........رقم ........
ال�صادر بتاريخ. .........
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وتبدون �أن  ............تتطلع �إىل ا�ست�صدار قرار وزاري برفع �صالحيات
اللجنة الداخلية للمناق�صات ............فيما يتعلق باملناق�صات التي ال تتجاوز
قيمتها ( )3000000ثـالثــة مالييــن ريـال عمــاين  ،وذلك ا�ستنــادا �إلـى نـــ�ص
الفقرة الأولـى من املادة ( )15من قانـون املناق�صات املعدلـة باملر�سوم ال�سلطاين
رقـم  ، 2013/60و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا علـى ذلك نفيـد بـ�أن البنـد ( )9من اخت�صا�صات مكتب وزير الدولة
وحمافظ ظفار الواردة بامللحـق رقـم ( )1مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2003/37
بتحديد اخت�صا�صات مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي
للمكتب تن�ص على "الإ�شراف والرقابة واملتابعة جلميع �أعمال بلدية ظفار و�إ�صدار
الأوامر املحلية املنظمة لذلك" .
وتنـ�ص املادة ( )15من قانـون املناق�صـات ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطــاين
رقم  ، 2008/36واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60بتعديل بع�ض �أحكام
قانون املناق�صات على �أنه " :ا�ستثناء من ن�ص املادة ( )8من هذا القانون تتوىل
جلنـة داخلية يف اجلهة املعنية اخت�صا�صات املجل�س بالن�سبة �إىل املناق�صـات التي
ال تتجاوز قيمتها ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين .
ويجوز لرئي�س اجلهة املعنية ت�شكيل جلان مناق�صات فرعية يف املديريات
العامة �أو الدوائر �أو املكاتب التابعة لتلك اجلهة يف املحافظات واملناطق برئا�سة
املديرين العامني �أو امل�س�ؤولني عن تلك الدوائر واملكاتب  ،وتتوىل هذه اللجان
�صالحيات املجل�س فيما يتعلق باملناق�صات والأعمال واخلدمات التي ال تتجاوز
قيمتها ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا �إذا
مل تتجاوز قيمة املناق�صات ()10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وترفع تو�صياتها
�إىل رئي�س اجلهة املعنية لالعتماد �إذا جتاوزت القيمة الأخرية. "...
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وي�ستفاد من ا�ستقراء الن�صو�ص املتقدمة �أن امل�شرع قد و�ضع ا�ستثناء لوالية
جمل�س املناق�صات بالن�سبة لل�صالحيات املنوطة له مبوجب قانون املناق�صات ،
حيث ن�ص على �أن تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية اخت�صا�صات املجل�س
بالن�سبة �إىل املناق�صات يف حال مل تتجاوز قيمة املناق�صة املطروحة ()3000000
ثالثة ماليني ريال عماين  .كما �أجاز امل�شرع ت�شكيل جلان مناق�صات فرعية يف
املديريات العامة �أو الدوائر �أو املكاتب التابعة للجهة املعنية  ،على �أن تتوىل هذه
اللجان الفرعية �صالحيات املجل�س فيما يتعلق باملناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها
( )50000خم�سيـن �ألـف ريـال عمانـي  ،ويكون قرارها نهائيا �إذا مل تتجاوز قيمة
املناق�صة ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
وبتطبيق ما تقدم  ،ف�إنه ملا كانت  ...........تابعة لـ  ، ..........ف�إن جلنة
املناق�صات الداخلية  .............ال تعدو �إال �أن تكون جلنة فرعية مت ت�شكيلها
بقرار مـن رئيـ�س اجلهـة  ،وعليـه  ،فـ�إن واليتهـا ل�صالحيـات جمل�س املناق�صات
يقت�صر على �إ�سناد املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين  ،ويكون قرارها نهائيا �إذا مل تتجاوز قيمة املناق�صات ( )10000ع�شرة �آالف
ريال عماين  ،وترفع تو�صياتها �إىل رئي�س اجلهة لالعتماد �إذا جتاوزت القيمة
الأخرية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن هناك جلنة للمناق�صات ، ..............
ف�إن هذه اللجنة هي التي تندرج حتت اال�ستثناء الوارد يف املادة ( )15من قانون
املناق�صات ال�سالفة البيان  ،والتي ق�ضت بوجود جلنة داخلية واحدة يف اجلهة
املعنية تتوىل �صالحيات جمل�س املناق�صات بالن�سبة �إىل املناق�صات التي ال تتجاوز
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قيمتها ( )3000٫000ثالثة ماليني ريال عماين  ,ومن ثم ف�إنه ال يت�أتى قانونا رفع
�صالحيات اللجنة الداخلية للمناق�صات  ............فيما يتعلق باملناق�صات التي
ال تتجاوز قيمتها ( )3000٫000ثالثة ماليني ريال عماين  ،كونها تعد جلنة فرعية
تابعة  ، ...................وال تتعدى �صالحيتها  -فيما يتعلق باملناق�صات -
( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز رفع �صالحيات جلنة املناق�صات الداخلية
 ................فيما يتعلق باملناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ()3000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين  ،على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/475/1/19/م) بتاريخ 2014/3/12م
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()13
بتاريخ 2014/3/19م
�شركات جتارية  -قواعد انتقال ملكية ا�سم ال�شركات من مالكها �إىل �شخ�ص �آخر .
تنتقل ملكية الأ�سهم  ،طبقا لقانون ال�شركات التجارية  ،ب�إثباتها يف �سجالت
�سوق م�سقط للأوراق املالية  -يجب تدوين انتقال امللكية يف �سجل امل�ساهمني لدى
ال�شركة  -يرتتب على الإخالل بذلك � -أنه ال يعترب ال�شركة �أي �شخ�ص مالكا لأ�سهم
يف ال�شركة ما مل تدون ملكيته يف �سجل امل�ساهمني  -مقت�ضى ذلك � -أن ت�سجيل
الأ�سهـم با�سـم �شخـ�ص �آخـر يتطلـب انتقـال ملكيتها من مالكها �إىل مالك �آخر ،
و�إثباتها يف �سجالت �سوق م�سقط للأوراق املالية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،املنتهية بالكتاب رقم  ............ :بتاريخ
 ، .........املوافق  .........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
�إمكانية ت�سجيل الأ�سهم امل�سحوبة من الفا�ضل  ......... /با�سم وزارة ، ..........
�أو با�ســم وزارة  .........حليـن �إعـادة االكتتـاب بهـا عـن طريـق حـق الأف�ضليـة
لباقي امل�ساهمني ب�شركة. ..............
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه بناء على
التوجيهـات ال�ساميـة حل�ضـرة �صاحب اجلاللة املعظـم  -حفظه الله ورعاه  -مت
تكليف وزارة  ..............بت�شكيل جلنة مب�سمى " جلنة ت�سيري الأعمال
بجامعة  ، " ..........وعلى �إثر ذلك قامت الوزارة بت�شكيل اللجنة املذكورة
 ،وحتديـد اخت�صا�صاتهـا بالقرار الوزاري رقم  ، ...........ويف �أثناء قيام تلك
اللجنة بتنفيذ الأوامر ال�ساميــــة � -إعادة مبلغ (................ )..........
ريـال عماين التي متثل (� )%40أربعني باملائـة من ر�أ�س املـال امل�صـدر  ،واملدفـوع
منه ( )%50خم�سون باملائة �إىل اثنني فقط من امل�ؤ�س�سني الثالثة التالية �أ�سما�ؤهم :
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 ، ...............وم�شاريع  ، ............و�شركة  ............اللتني
يتملكهما نف�س ال�شخ�ص  ،وذلـك ب�سبـب حيازتـه (� )% 60ستيـن باملائـة مـن ر�أ�س
املـال  -ر�أت �أن تقـوم بالإعـالن عـن انعقـاد اجلمعية العمومية غري العادية لطرح
مو�ضوع واحد  ،وهو املتمثل يف �إعادة االكتتاب بن�سبة (� )% 40أربعني باملائة من
ر�أ�س مال ال�شركة على امل�ؤ�س�سني لرفع م�ساهماتهم كحق �أف�ضلية بعدما اعتذرت
كافة �صناديق اال�ستثمار بالدخول لالكتتاب لتغطية النق�ص يف ر�أ�س مال ال�شركة .
وتذكرون �أن املخت�صني بوزارة � ............أفادوا ب�أن هناك �إ�شكاال قانونيا
يحول دون انعقاد اجلمعيـة العموميـة لل�شركـاء بو�ضعهـا احلالـي  ،ويتمثـل هـذا
الإ�شكال يف ن�سبة (� )%40أربعني باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة  ،وامل�سحوبة من
الفا�ضــل  ، ............... /وامل�سجلة با�سمه مبوجب القرار الإداري ال�صادر
من وزارة  ، ...........مما ي�ستوجب نقل ملكية الأ�سهم امل�سحوبة من ر�أ�س مال
ال�شركة �إىل ا�سم �شخ�ص �آخر  ،مقرتحني �أن ت�سجل تلك الأ�سهم امل�سحوبة با�سم
�أي جهة عامة �أو خا�صة من غري ال�شركاء يكون لها ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
مثل وزارتي � ، ..............أو با�سم �أحد الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين تثق فيهم
اللجنة امل�شار �إليها  ،وكل ذلك بغر�ض �أن ت�سجل هذه الأ�سهم امل�سحوبة با�سمه من
�إ�ضفاء ال�صفة القانونية على ح�ضور اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة غيـر العاديـة �أو
الت�صويت يف اتخاذ قراراتها  ،وح�ضور ن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة من
مالك الأ�سهم العتماد البند الوارد يف الإعالن واخلا�ص ببيع الأ�سهم بنظام حق
الأف�ضلية ك�إجراء �شكلي  ،فقد ثار الت�سا�ؤل حول مدى �إمكانية ت�سجيل الأ�سهم
امل�سحوبة من الفا�ضل  ............. /با�سم وزارة  ............كونها امل�شرفة
على � ، .............أو با�سم وزارة  ...........حلني �إعادة االكتتاب بها عن
طريق حق الأف�ضلية لباقي امل�ساهمني  ،ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل
ملكية الأ�سهم امل�سحوبة لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع (�ش.م.ع.م) ،
وبعد ذلك الإعالن عن انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية  ،وعليه تطلبون
معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )81من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 74/4واملادة ( )13من النظام الأ�سا�سي ل�شركة الربميي
للخدمات التعليمية (�ش.م.ع.م) تن�صان على �أنه  " :تنتقل ملكية الأ�سهم ب�إثباتها
يف �سجالت �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،ويجب تدوين انتقال امللكية يف �سجل
امل�ساهمني لدى ال�شركة  ،والذي يجب �أن يت�ضمن ا�سم امل�ساهم وجن�سيته وحمل
�إقامته املختار وعدد الأ�سهم التي ميلكها و�أرقامها  ،وال تعترب ال�شركة �أي �شخ�ص
مالكا لأ�سهم فيها ما مل تدون ملكيته يف �سجل امل�ساهمني  ،وعلى ال�شركة ت�سجيل
انتقال امللكية بال مقابل خالل ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستالمها امل�ستندات ال�ضرورية ،
وميتنع عليها قب�ض �أي مبالغ مقابل �إ�صدار �شهادات امللكية " .
وي�ستفـاد مـن النـ�ص ال�سالـف بيانـه �أن ت�سجيل الأ�سهم با�سم �شخ�ص �آخر
يتطلب انتقال ملكيتها من مالكها �إىل مالك �آخر و�إثباتها يف �سجالت �سوق
م�سقط للأوراق املالية  ،ووجوبية تدوين انتقال ملكية الأ�سهم يف �سجل امل�ساهمني
لدى ال�شركة .
وملا كانت الأ�سهم امل�سحوبة من الفا�ضل  ............... /ال تزال م�سجلة
با�سمه يف �سجالت �سوق م�سقط للأوراق املالية و�سجل امل�ساهمني لدى ال�شركة ،
ومل تنتقل ملكيتها �إىل وزارة � ............أو وزارة � ..........أو �أحد الأ�شخا�ص
الطبيعيني الذين تثق فيهم جلنة ت�سيري الأعمال بجامعة  ، ...........ومن ثم
ف�إنه ال يجوز ت�سجيل هذه الأ�سهم با�سم �أحدهم .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز ت�سجيل الأ�سهم امل�سحوبة من الفا�ضل /
 .............با�سم وزارة � ، ...........أو با�سم وزارة  ...........حلني �إعادة
االكتتاب بها عن طريق حق الأف�ضلية لباقي امل�ساهمني ب�شركة  ، .........وذلك
على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/527/1/44/م ) بتاريخ 2014/3/19م
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()14
بتاريخ 2014/3/ 26م
ر�سوم  -املعنى القانوين لها  -وجوب رد الر�سوم التي مت حت�صيلها بغري وجه حق
�إىل �أ�صحابها .
الر�سم مبعناه القانوين هو مبلغ من املال يجبيه �أحد الأ�شخا�ص العامة كرها من
الفـرد نظيـر خدمـة معينـة ت�ؤديها الدولـة �إليـه  -الر�سم يتكون من عن�صرين :
�أولهما � :أنه يدفع مقابل خدمة معينة  ،وقد تقدم هذه اخلدمة للفرد دون �أن
يطلبها  ،بل �إنها قد تقدم له ولو �أظهر عدم رغبته فيهـا  ،والثانـي � :أنه يدفع كرها
بطريق الإلزام � -أ�سا�س الإكراه بالن�سبة �إىل الر�سم هو حالة ال�ضرورة القانونية
التي تلجئ الفرد �إىل الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة القت�ضاء اخلدمة ،
وملا قد يرتتب على التخلف عن طلبها من جزاء �أو �أثر قانوين -الر�سم ت�ست�أديه
الدولة من الأفراد مبا لها عليهم من �سلطة اجلباية � ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال�ضريبة -
تلتزم الدولة برد الر�سوم التي مت حت�صيلها بغري وجه حق �إىل �أ�صحابها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ......... :بتاريخ ، .............
املوافق  ........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية املواطنني /
 .................يف ا�ستـرداد ر�سوم تغييـر ا�ستخدام �أر�ضهم الزراعية .
وتتح�صـل وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيـن مـن الأوراق  -فـي �أن وزارة
 ...........كانـت قـد وافـقـت علـى تغييـر ا�ستخدام م�ساحة قدرها ()4500
�أربعة �آالف وخم�سمائة متـر مربع �إىل ا�ستخدام غيـر زراعي بناء على الطلب املقدم
من املواطنني  .................... /من �سكان منطقة  ...............بوالية
 ، ...............وتبدون �أن املذكورين قد قاموا بدفع الر�ســــوم امل�ستحقة
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على تغييـر اال�ستخدام  ،والبالغ قــــدرها ( .................. ).........رياال
عمانيا  ،بيــد �أن وزارة  - ..........عند تقدمي طلبهم �إليها � -أفادت بعدم �إمكانية
تغييـر ا�ستخدام الأر�ض الزراعية  ،ب�سبب �أن املزرعة تقع �ضمن خمطط �سكني
خمدوم باال�ستعمال ال�سكني التجاري  ،وتذكرون �أنـه علـى �إثر تقـدم املعرو�ضـة
حالتهم �إىل وزارة  .............بطلب ا�سرتجاع تلك الر�سوم  ،مت خماطبة
وزارة  ...........ال�سرتجاع املبالغ املوردة � ،إال �أنها طلبت ا�ستطالع ر�أي وزارة
ال�ش�ؤون القانونية حول مدى �أحقية املعرو�ضة حالتهم يف ا�ستـرداد ر�سوم تغيري
ا�ستخدام �أر�ضهم الزراعية  .و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )450من الالئحة التنفيذية للقانون املايل
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2008/118تن�ص على �أن  " :تلتزم الوحدة احلكومية
برد ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو غيـرها من املبالغ التي �سبق �أن �سددت �إليها ك�إيرادات ،
�إذا ثبت �أن الوفاء بها كان قد مت بغيـر حق  ،ويكون الرد وفقا للقواعد وباتباع
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة  ، " ........مبا مفاده �أن الوحدة
احلكومية ملزمة برد املبالغ املالية التي �سددت لها على �شكل �ضرائب �أو ر�ســـوم
�أو غيـرها بدون وجه حق .
وحيث �إن الر�سم مبعناه القانوين  -ح�سبما ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون
القانونية  -هو مبلغ من املال يجبيه �أحد الأ�شخا�ص العامة كرها من الفرد نظري
خدمة معينة ت�ؤديــها الدولة �إليه  .وهو بذلك يتكون من عن�صرين �أولهما � ":أنه
يدفع مقابل خدمة معينة  ،ولذلك يعتد يف تقديره �أ�سا�سا بتكاليف تلك اخلدمة .
والثاين� :أنه ال يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية  ،و�إمنا يدفع كرها بطريق
الإلزام  ،وت�ست�أديه الدولة من الأفراد مبا لها عليهم من �سلطة اجلباية �ش�أنه يف
ذلك �ش�أن ال�ضريبة  ،و�إن كان يختلف عنها يف �أنه يدفع مقابل خدمة معينة ،
وقد تقدم هذه اخلدمة للفرد دون �أن يطلبها  ،بل �إنها قد تقدم له ولو �أظهر عدم
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رغبته فيها  ،وال يقوم عن�صر الإكراه على التزام الفرد بدفع الر�سوم يف �سبيل
اخلدمة املطلوبة  ,لأن ذلك �أمر طبيعي بالن�سبة �إىل جميع املعامالت املالية  ،ومن
بينها البيع وال�شراء  ،ولكن �أ�سا�س الإكراه بالن�سبة �إىل الر�سم هو حالة ال�ضرورة
القانونية التي تلجئ الفرد �إىل الدولة �أو �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة القت�ضاء
اخلدمة ملا قد يرتتب على التخلف عن طلبها من جزاء �أو �أثر قانوين" .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن املعرو�ضة حالتهم قد قاموا بدفع الر�ســــوم
امل�ستحقة على تغييـر ا�ستخدام �أر�ضهم الزراعية  ،والبالغ قــــدرها ().........
 ...............رياال عمانيا  ،وذلك بناء على موافقة وزارة ، ...........
وحيث �إن وزارة  ..............مل توافق على طلب التغييـر ب�سبب �أن �أر�ضهم
الزراعية تقع �ضمن خمطط �سكني خمدوم باال�ستعمال ال�سكني التجاري  ،الأمر
الذي ترتب معه عــدم اكتمال اخلدمة املفرو�ض مقابلها الر�سم  ،ومن ثم يلزم
وفقا ل�صريح حكم املادة ( )450من الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها
رد املبالغ املالية �إىل املعرو�ضة حالتهم  ،باعتبار �أن الر�سوم التي ت�سلمتها وزارة
 - ...........مقابـل املوافقـة املبدئيـة على تغييـر ا�ستخدام الأر�ض الزراعيـة -
ال تعدو �أن تكون ر�سوما �سابقة على متام اخلدمة  ،وحتقق النتيجة التي من �أجلها مت
تقدمي الطلب  ،ودفعت الر�سوم  ،وهــو ما مل يتم يف احلالة املعرو�ضة ب�سبب عدم
موافقة وزارة  , ........ومن ثم ف�إن ما خل�صت �إليه الدائرة القانونية بوزارتكم
املوقرة من �أن تلك الر�سوم تدخل �ضمن املبالغ التي �سددت بغيـر حق  ,ومن ثم
يكون ردها �إىل �أ�صحاب ال�ش�أن متفقا و�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أحقية املعرو�ضة حالتهم يف ا�ستـرداد ر�سوم تغييـر
ا�ستخدام �أر�ضهم الزراعية  ،على النحو ال�سالف بيانــه .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2014/563/ 1 / 11 /م) بتاريخ 2014/3/ 26م
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()15
بتاريخ 2014/3/26م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط واليتها يف �إبداء الر�أي القانوين  -عدم جواز �إبداء
الر�أي يف مو�ضوع معرو�ض على الق�ضاء .
امل�ستقـر عليـه يف وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة عـدم جـواز �إبداء الر�أي القانوين يف
م�س�ألـة عر�ضـت علـى الق�ضـاء  ،واتخـذ فـي �ش�أنهـا �أمـر �أو قـرار �أو حكـم ق�ضائي
 �أ�سا�س ذلك  -ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي تتوالها املحاكم على اختالف�أنواعها ودرجاتها  ،وعدم جواز تدخل �أي جهة �أخرى يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون
العدالة  ،و�أن مثـل هـذا التدخـل ي�شكـل جرمية يعاقب عليها القانون لأنه مي�س
با�ستقالل الق�ضاء  ،وينال من �سلطان الق�ضاة يف ق�ضائهم  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ، ............... :املوافق ............
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �أحقية بنك  ..........يف مبلغ
الفائدة النا�شئ عن املبلغ املحجوز لدى املحكمة االبتدائية  ..........بعد رف�ض
قا�ضي التنفيذ طلب رد مبلغ الفائدة .
وتتح�صـل وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيـن مـن الأوراق  -فـي �أن بنـك
 ..........تقدم بطلب تنفيذ حكم املحكمة العليا ال�صادر بتاريخ  ............يف
الطعن رقم  ، ........ :ويف �أثناء ال�سري يف �إجراءات تنفيذ احلكم املذكور  ،مت
عر�ض ملف التنفيذ التجاري رقم  .............. :على رئي�س املحكمة االبتدائية
 - ...........ب�صفته قا�ضيا للتنفيذ  -والذي قرر بتاريخ  ..........احلجز على
مبلغ وقدره ( .................... )............رياالت عمانية من ح�ساب
بنك  ، ..........وحتويله �إىل ح�ساب املحكمة االبتدائية  ، ...........وتنفيـذا
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لقـرار قا�ضـي التنفيـذ قـام البنـك  ..........بخ�صـم املبلـغ امل�شـار �إليـه من
ح�ساب املقا�صة اخلا�ص ببنك  ، .......وحتويله �إىل ح�ساب املحكمة املذكورة
ببنك  ، .............ومن ثم �صدرت الأوامر ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة
املعظم  -حفظه الله ورعاه  -وق�ضت ب�إخراج بنك  .........من ملف التنفيذ
التجاري رقم  ، .............و�إعــادة املبلغ املحتجز  ،وقدره ()..............
 .................رياالت عمانية �إىل بنك  ، .......وبناء على الأوامر ال�سامية
املطاعة مت �إعادة املبلغ املحجوز امل�شار �إليه م�ضافا �إليه زيادة قدرها ()..........
 ..........رياال عمانيا  ،كما قام بنك  ..........بح�ساب فائدة على املبلغ
املودع يف ح�ساب املحكمة االبتدائية  ........خالل الفرتة من � ...........إىل
 .............و�صلت مبلغا قدره ( .............. )..........رياال عمانيا  ،ثم
قامت املحكمة االبتدائية  ...........بتحويل مبلغ الفائدة املذكور �إىل اخلزانة
العامة للدولة  ،ومن ثم تقدم بنك  ........بطلب �إىل رئي�س املحكمة االبتدائية
 ..........برد مبلغ الفائدة امل�شار �إليه  ،وبعد نظر قا�ضي التنفيذ باملحكمة
االبتدائية  ......الطلب املقدم من بنك  .........قرر رف�ضه  ،وبعد ذلك تقدم
البنك املذكور بطلب �إىل وزارة  ..........لرد مبلغ الفائدة امل�شار �إليه .
وعليه تطلبون الر�أي القانوين يف �ش�أن املو�ضوع املعرو�ض .
وردا على ذلك نفيد بـ�أن املـادة ( )60مـن النظـام الأ�سا�سـي للدولـة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :ال�سلطـة الق�ضائيـة م�ستقلــة ،
وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها  ،وت�صدر �أحكامها وفق القانون ".
وتن�ص املادة ( )61من النظام الأ�سا�سي للدولة امل�شار �إليه على �أنه  " :ال �سلطان
على الق�ضاة يف ق�ضائهم لغري القانون .....................................
- 175 -

 ، ...........وال يجوز لأي جهة التدخل يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة  .ويعترب
مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون . "...........................
ومقت�ضى هذه الن�صو�ص ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي تتوالها املحاكم على
اختالف �أنواعها ودرجاتها  ،وعدم جواز تدخل �أي جهة �أخرى يف الق�ضايا �أو
يف �ش�ؤون العدالة  ،و�أن مثل هذا التدخل ي�شكل جرمية يعاقب عليها القانون لأنه
مي�س با�ستقالل الق�ضاء  ،وينال من �سلطان الق�ضاة يف ق�ضائهم .
وحيث �إنه من امل�ستقـر عليـه فـي وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة عـدم جواز �إبداء
الر�أي القانوين يف م�س�ألة عر�ضت على الق�ضاء  ،واتخذ يف �ش�أنها �أمر �أو قرار �أو
حكم ق�ضائي .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الطلب املقدم من بنك � ..........إىل حمكمة
التنفيذ  ..........برد مبلغ الفائدة  ،وقدره (............... )..............
رياال عمانيا  ،قد مت رف�ضه من قبل قا�ضي التنفيذ باملحكمة االبتدائية  ، .........فـ�إن
�إبـداء الر�أي القانونـي يف هـذه امل�س�ألة يعد تعقيبـا علـى ما انتهـى �إليـه الق�ضاء ،
وتدخال يف الق�ضايا � ،أو يف �ش�ؤون العدالة  ،ومن ثم ف�إنه ال يجوز لوزارة ال�ش�ؤون
القانونية �إبداء الر�أي القانوين يف الطلب الذي رف�ضه قا�ضي التنفيذ .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز �إبداء الر�أي القانوين يف امل�س�ألة املعرو�ضة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2014/574/ 1 / 20 /م) بتاريخ 2014/3/26م
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()16
بتاريخ 2014/3/26م
اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي  -مدى احلاجة �إىل عر�ضها على وزارة ال�ش�ؤون
القانونيـة  ،وجملـ�س الوزراء  ،وجمل�س ال�شورى مـرة �أخـرى بعـد تعديـل املـادة
اخلا�صة بتعريف ال�سلطة املخت�صة .
تعديل تعريف ال�سلطة املخت�صة يف م�سودات اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي
قبل التوقيع عليها  ،والتي �سبق املوافقة عليها من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية
وجمل�س الوزراء  ،وجمل�س ال�شورى � -إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/38وت�سمية وزير �آخر ليكون م�س�ؤوال عن ال�ش�ؤون
املالية مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/31ال يعدو �أن يكون تعديال للم�سمى
امل�ستخدم للإ�شارة �إىل ال�سلطة املخت�صة دون �أن يغري �أيا من الأحكام املو�ضوعية
مل�سودات االتفاقيات  -م�ؤدى ذلك  -ال جدوى من �إعادة عر�ض هذا التعديل على
وزارة ال�ش�ؤون القانونية � ،أو اجلهات املعنية الأخرى  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ............... :
بتاريخ ، .............املوافق  .............ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول
مدى احلاجة �إىل عر�ض م�سودات اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي على وزارة
ال�ش�ؤون القانونية وجمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى مرة �أخرى بعد تعديل املادة
اخلا�صة بتعريف ال�سلطة املخت�صة .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الر�أي  -يف �أن وزارة
 .........قامت بعر�ض م�سودات لعدة اتفاقيات لتجنب االزدواج ال�ضريبي
على وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،ومت �إقرارها من قبل جمل�س الوزراء املوقر قبل
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العام 2011م  ،وورد الن�ص يف هذه امل�سودات على �أن ال�سلطة املخت�صة ب�ش�أنها يف
�سلطنة عمان هي "وزير االقت�صاد الوطني امل�شرف على وزارة املالية �أو من ينوب
عنه قانو ًنا" .
وتذكـرون �أنه يف �ضـوء �إلغـاء وزارة االقت�صـاد الوطنـي مبوجـب املر�سـوم
ال�سلطاين رقم  ، 2011/38ف�إن وزارة املالية ترغب يف تعديل تعريف ال�سلطة
املخت�صة ال�ستخدام امل�سمى اجلديد للوزير امل�س�ؤول عن وزارة املالية .
ولذا تطلبون الر�أي القانوين حول مدى احلاجة �إىل عر�ض امل�سودات من
جديد على وزارة ال�ش�ؤون القانونية وجمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )58مكررا ( )41من النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين  96/101امل�ضافة باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2011/99
تنـ�ص علـى �أن  " :حتـال م�شروعـات االتفاقيـات االقت�صادية واالجتماعية التـي
تعتزم احلكومة �إبرامها �أو االن�ضمام �إليها �إىل جمل�س ال�شورى  ،لإبداء مرئياته ،
وعر�ض ما يتو�صل �إليه ب�ش�أنها على جمل�س الوزراء التخاذ ما يراه منا�س ًبا" .
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على �أن تخت�ص الوزارة بـ "درا�سـة ومراجعـة م�شروعـات املعاهـدات
واالتفاقيات الدولية التي تعقدها ال�سلطنة  ،و�إبداء الر�أي يف طلبات االن�ضمام �إىل
االتفاقيات واملعاهدات القائمة" .
وين�ص امللحق ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات
وزارة املالية واعتماد هيكلها التنظيمي ب�أن وزارة املالية تخت�ص بـ"الإجراءات
الالزمة لربط وحت�صيل كل من �ضريبة الدخل على ال�شركات و�ضريبة الأرباح على
امل�ؤ�س�سات التجارية وال�صناعية وغريهما من ال�ضرائب العامة  ،وكذلك الإعفاء
منها بالتطبيق للقوانني والنظم املعمول بها" .
- 178 -

وتن�ص املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم ( 97/85ب�إعادة ت�شكيل جمل�س
الوزراء ) على النحو الآتي :
....
 �أحمـد بـن عبدالنبـي مكـي وزيـرا لالقت�صاد الوطني وم�شرفا على وزارةاملالية".......
وتن�ص املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم ( 2011/31ب�إعادة ت�شكيل جمل�س
الوزراء) على النحو الآتي :
.....
 درويـ�ش بن �إ�سماعيـل بن علـي البلو�شـي وزيرا م�س�ؤوال عن ال�ش�ؤوناملالية"....
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع ناط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية درا�سة ومراجعة
م�شروعات املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تعقدها ال�سلطنة  ،و�إبداء الر�أي
يف طلبات االن�ضمام �إىل االتفاقيات واملعاهدات القائمة  ،كما �أوجب على جمل�س
الوزراء �إحالة م�شروعات االتفاقيات االقت�صادية واالجتماعية التي تعتزم احلكومة
�إبرامها �أو االن�ضمام �إليها �إىل جمل�س ال�شورى لإبداء مرئياته  ،وعر�ض ما يتو�صل
�إليه ب�ش�أنها على جمل�س الوزراء التخاذ ما يراه منا�سبا .
وي�ستفاد �أي�ضا �أن وزارة املالية هي اجلهة املخت�صة ب�إجراءات ربط وحت�صيل
كل من �ضريبة الدخل على ال�شركات  ،و�ضريبة الأرباح على امل�ؤ�س�سات التجارية
وال�صناعية  ،وغريهما من ال�ضرائب العامة  ،وكذلك الإعفاء منها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من كتاب طلب الر�أي � ،أنه �سبق
لوزارة ال�ش�ؤون القانونية مراجعـة م�سـودات بعـ�ض اتفاقيـات جتنـب الإزدواج
ال�ضريبي  ،و�صدرت ب�ش�أنها الحقا موافقة جمل�س الوزراء � ،إال �أنه مل يتم التوقيع
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عليهـا  ،و�أنـه قـد ورد النـ�ص يف هذه امل�سودات على �أن ال�سلطة املخت�صة ب�ش�أنها
يف �سلطنة عمان هي " وزير االقت�صاد الوطني امل�شرف على وزارة املالية �أو من
ينوب عنه قانو ًنا"  ،ومن ثم ف�إنه  -و�إزاء �إلغاء وزارة االقت�صاد الوطني مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2011/38يتعني تعديل تعريف ال�سلطة املخت�صة يف
هذه امل�سودات  ،وا�ستخدام امل�سمى اجلديد للوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية ،
وخا�صة �أنه مت ت�سمية وزير �آخر ليكون م�س�ؤوال عن ال�ش�ؤون املالية �ضمن ت�شكيل
جمل�س الوزراء مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/31
وحيث �إن تعديل تعريف ال�سلطة املخت�صة يف امل�سودات امل�شار �إليها  ،نظرا
لإلغاء وزارة االقت�صاد الوطني مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/38وت�سمية
وزيــر �آخـــر ليكـــون م�س�ؤوال عـن ال�شـ�ؤون املاليـة مبوجـب املر�سـوم ال�سلطانـي
رقـــم  ، 2011/31ال يعــدو �أن يكــون تعديال للم�سمى امل�ستخدم للإ�شارة �إىل اجلهة
املخت�صة دون �أن يغري �أيا من الأحكام املو�ضوعية مل�سودات االتفاقيات امل�شار �إليها ،
ومن ثم ف�إنه ال جدوى من �إعادة عر�ض هذا التعديل على وزارة ال�ش�ؤون القانونية ،
�أو اجلهات املعنية الأخرى .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم وجوب �إعادة عر�ض م�سودات اتفاقيات جتنب
االزدواج ال�ضريبي التي �سبق مراجعتها من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،ومت
�إقرارها من قبل جمل�س الوزراء املوقر مرة ثانية  ،يف حالة تعديل الإ�شارة �إىل
اجلهة املخت�صة فقط دون �إجراء �أي تعديالت �أخرى عليها .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/ 566 /1/20/م) بتاريخ 2014/3/26م
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()17
بتاريخ 2014/3/26م
مناق�صات � -أوامر تغيريية  -مدى اخت�صا�ص جمل�س املناق�صات باملوافقة على
الأوامر التغيريية التي ت�صدرها هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
�إن امل�شرع قد ا�ستثنى هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وال�شركات التي
متلكها احلكومة بالكامل  ،وت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات
اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها � -أ�سند امل�شرع
�إىل جمل�س �إدارة الهيئة اخت�صا�ص �إقرار لوائح املناق�صات  ،و�أو�سد �إىل رئي�س
جمل�س الإدارة �إ�صدار تلك اللوائح  -و�ضع امل�شرع حكم ًا انتقاليا حلني �صدور لوائح
الهيئة يق�ضي با�ستمرار تطبيق القوانني والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع
�أحكـام املر�سـوم املنـوه بـه  ،ومنها قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2008/36عدم �صدور لوائح املناق�صات � -أثر ذلك  -وجوب تطبيق �أحكام
قانون املناق�صات  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ................... :امل�ؤرخ ، ............
املوافق ...............ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين نحو حتديد اجلهة امل�س�ؤولة
عن املوافقة على الأمر التغيريي رقم ( )...........اخلا�ص باحل�ساب اخلتامي
للمناق�صة رقم ( ).....................مل�شروع �إن�شاء �شبكة �إمداد املياه لوالية
.............
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق � -إىل �أنه وفقا للمرا�سالت
املتبادلة بني كل من  ، ...........و  ، ...............و، ...............
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والتي خل�صت �إىل عدم االتفاق على حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن البت يف الأمر
التغيريي رقم ( )...اخلا�ص باحل�ساب اخلتامي للمناق�صة رقم ( )........مل�شروع
�إن�شاء �شبكة �إمداد املياه لوالية  ، ......حيث �إن  .............يرى �أن هـذا
االخت�صا�ص منوط  .................مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119
ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،بينما ترى � ..........أنه مت
�إ�صدار الأوامر التغيريية من قبل  ..........قبل ت�أ�سي�سها  ،و�إزاء ذلك تطلبون
الر�أي نحو حتديد اجلهة املخت�صة باملوافقة على الأمر التغيريي املذكور.
نفيد ب�أن املادة التا�سعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها تن�ص على �أنه " :ت�ستثنى من
اخل�ضوع لقانون املناق�صات هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وال�شركات
التي متلكها احلكومـة بالكامـل وت�ؤ�سـ�س فـي املنطقـة لغـر�ض تنفيـذ �أو �إدارة
م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها".
كما تن�ص املادة الثالثة ع�شرة من ذات املر�سوم على �أن " :ي�صدر رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ هذا املر�سوم والنظام املرفق  ،و�إىل �أن ت�صدر تطبق على الهيئة القوانني
والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق".
وتن�ص املادة ( )5من نظام الهيئة املرفق باملر�سوم امل�شار �إليه على �أن تكون :
"للمجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة وب�صفة خا�صة الآتي :
...
� - 9إقرار لوائح املناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات التي ت�ؤ�س�سها
وال�شركات امل�شار �إليها يف املادة التا�سعة من مر�سوم الإ�صدار للتعاقد
على التوريد �أو املقاولة �أو �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لتنفيذ
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م�شروعات اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية
يف املنطقة  ،وذلك باال�ستثناء من �أحكام قانون املناق�صات .
"..........
وتنـ�ص املــادة ( )42من قانــون املناق�صـات ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطــانـي
رقم  ، 2008/26على �أنه " :يجوز للجهات املعنية �إ�صدار �أوامر تغيريية بالزيادة
�أو النق�صان يف مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات �أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال
�أو اخلدمات حمل العقد  ،وذلك خالل فرتة �سريان العقد فيما ال يتجاوز جمموع
قيمته مائة �ألف ريال عماين � ،أو ( )%10من قيمة العطاء الأ�صلي الذي متت
موافقة املجل�س عليه � ،أيهما �أكرب �شريطة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي
نف�س الأ�سعار التي وافق عليها املجل�س".
"..........
وحيث �إن مفاد هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع ا�ستثنى الهيئة وال�شركات التي
متلكها احلكومة بالكامل  ،وت�ؤ�س�س يف املنطقة لغر�ض تنفيذ �أو �إدارة م�شروعات
اخلدمات واملرافق العامة وغريها من امل�شروعات الأ�سا�سية فيها  ،و�أ�سند �إىل
جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم اخت�صا�ص �إقرار لوائح
املناق�صات التي تطبقها الهيئة وال�شركات التي ت�ؤ�س�سها وال�شركات امل�شار �إليها
يف املادة التا�سعة من مر�سوم الإ�صدار  ،و�أو�سد �إىل رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم �إ�صدار تلك اللوائح .ومبوجب املادة الثالثة
ع�شرة من املر�سوم امل�شار �إليه  ،و�ضع امل�شرع حكمً ا انتقال ًيا حلني �صدور لوائح
الهيئة يق�ضي با�ستمرار تطبيق القوانني والنظم املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع
�أحكـام املر�سوم املنوه به  ،ومنها قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 2008/36
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وحيث �إنه بتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كان الثابت �أن لوائح
املناق�صات اخلا�صة بالهيئة وال�شركات امل�شار �إليها يف املادة التا�سعة من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه مل ت�صدر حتى الآن كما يبني  ،فعليه يجب
تطبيـق �أحكـام قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2008/36فيمـا
ال يتعار�ض مع �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119على كافة تعاقدات الهيئة
التي تزمـع �إبرامها �أو تلك التي ال تزال قيد التنفيـذ  ،وذلك عمال بن�ص املادة
الثالثة ع�شرة منه  ،والذي يق�ضي باخت�صا�ص جمل�س املناق�صات باملوافقة على
الأوامر التغيريية مبوجب املادة (. )42
لذلـك انتهـى الـر�أي � ،إلـى اخت�صـا�ص جملـ�س املناق�صـات باملوافقـة على
الأمر التغيريي رقم ( ).............اخلا�ص باحل�ساب اخلتامي للمناق�صة رقم
( )...............مل�شروع �إن�شاء �شبكة �إمداد املياه لوالية ، ...............
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/565/1/58/م) بتاريخ 2014/3/26م
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()18
بتاريخ 2014/3/27م
� - 1أرا�ض  -مـدى �صحـة القـرارات ال�صـادرة عـن جلـان �شـ�ؤون الأرا�ضـي وجلنــة
اال�ستئناف �إذا كان لأحد �أع�ضائها �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة م�صلحة
يف �أي من املو�ضوعات املعرو�ضة على اللجنة .
قرر امل�شـرع �أن �سائـر �أرا�ضي ال�سلطنـة هـي ملـك للدولـة مـا لـم يتقـرر ملكيتهـا
لغريها وفقا لأحكام قانون الأرا�ضي  -ر�سم القانون الطريق للمواطنني للتقدم
بادعاءاتهم الثبوتية لإثبات متلكهم للأرا�ضي وفقا لل�ضوابط والأحكام املقررة يف
قانون الأرا�ضي من خالل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي التي تقوم برفع تو�صياتها �إىل
وزير الإ�سكان التخاذ قرار ب�ش�أنها  ،وذلك كله مع مراعاة �أحكام قانون الأرا�ضي
وغريه من القوانني ال�سارية  ،و�أحكام الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي
وجلنة اال�ستئناف � -إذا كان لأحد �أع�ضاء اللجنة �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة
م�صلحة يف �أي من املو�ضوعات املعرو�ضة على اللجنة كان عليه �إخطار رئي�س
اللجنة بتنحيته عن ح�ضور االجتماع مبينا الأ�سباب التي دعته �إىل ذلك  -خمالفة
ذلك � -أثره -بطالن القرار ال�صادر يف املو�ضوع بطالنا مطلقا  -تطبيق .

 - 2قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  -مفهوم امل�س�ؤول
احلكومي واحلظر الوارد عليه .
رغبـة من امل�شرع يف حماية املال العام  ،فقد و�سع من نطـاق تعريـف امل�سـ�ؤول
احلكومي  ،بحيث �شمل العاملني يف اجلهات امل�شار �إليها يف املادة ( )1من قانون
حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح وبع�ض الفئات الأخرى  ،و�أوجب على
كل م�س�ؤول حكومي احلفاظ على املال العام  ،والبعد عن مواطن ت�ضارب امل�صالح
 حظر عليه ا�ستغالل من�صبه �أو عمله لتحقيق منفعة له �أو لغريه �أو ا�ستغالل نفوذه- 185 -

لي�سهـل لغريه احل�صول على منفعة � ،أو معاملـة متميـزة  -قـرر امل�شـرع عقوبـات
جزائية يف حالة ثبوت خمالفة امل�س�ؤول احلكومي لأي من هذه الأحكام  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .......... :بتاريخ  ...........املوافق..........
ب�ش�أن مدى �إمكانية قيام وزارة الإ�سكان ب�إبطال قرار اللجنة املحلية  ،وما يرتتب
عليـه مـن �آثـار  ،ا�ستنـادا لنـ�ص املـادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون
الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن ............
لدى قيامه مبمار�سة اخت�صا�صه بفح�ص بع�ض احليازات  ،ودرا�سة �إحدى ال�شكاوى
املقدمة من بع�ض الأهالـي  ،تبني اعتماد عدد مـن تو�صيـات جلـان �شـ�ؤون الأرا�ضـي ،
وفـي ع�ضويتهـا �أع�ضاء لهـم ولأقاربهـم م�صلحـة فـي املو�ضوعات املعرو�ضة على
اللجنة  ،باملخالفة حلكم املادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي
وجلنة اال�ستئناف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 88/44ومبخاطبة وزارة ......
مبالحظات ............ب�ش�أن عدم تنحي بع�ض �أع�ضاء اللجان املحلية ل�ش�ؤون
الأرا�ضي يف بع�ض واليات حمافظة  .................عند نظر املو�ضوعات
التي تخ�صهم �شخ�صي ًا �أو تخ�ص �أقاربهم باملخالفة للمادة ( )5امل�شار �إليها  ،ومن ثم
فقد طلب  ............من وزارة � ..............إجراء التحقيق الالزم وحتديد
امل�س�ؤولية عن املخالفات املذكورة يف �ضوء االخت�صا�صات املعقودة لل.......
وتذكرون �أن وزارة  ......................قد �أفادت يف معر�ض ردها
على ............ب�أن جلنة �ش�ؤون الأرا�ضي بالواليات هي جلان م�ستقلة ال �سلطة
لوزارة الإ�سكان عليها  ،وت�صدر تو�صياتها بناء على قناعة �أع�ضائها  ،ويعد قرارها
كا�شفا حلالة ملك �سابقة  ،و�أن وزارة  ................متثل يف هذه اللجان من
خالل �أمني ال�سر فقط الذي يكون دوره �إعداد حم�ضر عن وقائع االجتماع  ،و�أن
بطالن تو�صية اللجان ال تعني بطالن امللك  ،خا�صة و�أن املواطنني امل�شار �إليهم يف
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الك�شف قد ت�صرفوا يف الأرا�ضي اململكة لهم  ،كما �أن اللجان امل�شار �إليها �ألغيت  ،و�أن
الوزارة تعكف على �إيجاد البدائل املنا�سبة لإثبات امللك يف الأرا�ضي  ،كمـا �أفـادت
وزارة  ...........يف معر�ض ردها على مالحظات م�شابهة تتعلق بنتائج درا�سة
ال�شكوى املقدمة من بع�ض �أهايل خمطط  .............بوالية  ، ........ب�صحة
�إجراءات التمليك واعتبار قطعة الأر�ض حقا مكت�سبا منذ �أكرث من (� )6ستة �أعوام
ا�ستنادا للقاعدة التي تق�ضي ب�أن امللكية اخلا�صة م�صونة ال مت�س .
كما تذكرون معاليكم �أن مفاد ردود وزارة  .............يف كتابيها امل�شار
�إليهما � ،أن يدها باتت مغلولة يف مثل هذا الو�ضع  ،وال متلك حيلة ب�إبطال قرار
التمليك ال�صادر من اللجنة و�إعادة النظر يف �صحة تلك الطلبات مبا يتوافق مع
�أحكام القانــون  ،الأمر الذي يعد خمالفة لأحكام القوانيـن والأنظمـة  ،وتقويـ�ض
للغايات التي ن�شدها امل�شـرع  ،الذي حـر�ص على حتديـد الإجـراءات املتبعـة يف
طلبات التملك �ضمانا للحقوق  ،وحفاظا على �أمالك الدولة من التعدي عليها ،
خا�صة و�أن رد وزارة  ...........ال يتنا�سب البتة مع ما ق�ضت به املادة ( )5من
القرار الوزاري رقم  88/44امل�شار �إليه  ،والذي ن�ص �صراحة على بطالن القرارات
ال�صادرة ب�ش�أن املو�ضوع .
ويف �ضوء اخلالف بني  ............ووزارة  ...........ب�ش�أن مدى �إمكانية
قيام وزارة الإ�سكان ب�إبطال قرار اللجنة وما يرتتب عليه من �آثار ا�ستناد ًا لن�ص
املادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم  88/44امل�شار �إليه  ،ف�إنكم تطلبون الر�أي .
وردا على ذلك نفيـد بـ�أن املـادة ( )11من النظــام الأ�سا�سـي للدولــة ال�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :املبادئ االقت�صادية .
 للأمــوال العـامــة حرمتهــا  ،وعلـى الـدولـة حمايتها وعلى املواطننيواملقيمني املحافظة عليها .
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 امللكية اخلا�صة م�صونة  ،فال مينع �أحد من الت�صرف يف ملكـه �إال يفحـدود القـانون  ،وال ينـزع عن �أحد ملكـه �إال ب�سبب املنفعـة العـامـة
يف الأحـوال املبينة يف القـانـون  ،وبالكيفيـة املن�صو�ص عليها فيـه ،
وب�شرط تعوي�ضـه عنه تعوي�ضا عادال  .واملرياث حق حتكمه ال�شريعة
الإ�سالمية " .
وتن�ص املادة ( )40من النظام الأ�سا�سي للدولة على �أنه  " :احرتام النظـام
الأ�سـا�سي للدولــة والقوانيـن والأوامـر ال�صـادرة من ال�سلطـات العامـة تـنفيـذا
لها ومراعاة النظام العـام واحـرتام الآداب العـامـة واجب على جميع �سكـان
ال�سلطنة" .
وتن�ص املادة ( )80من النظام ذاته على �أنه  " :ال يجـوز لأي جهـة يف الدولـة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قـرارات �أو تعليمات تخالف �أحكـام القـوانني واملرا�سيم
النافذة �أو املعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البالد" .
وتن�ص املادة ( )5من قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5
على �أنه  " :جميع �أرا�ضي ال�سلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�ضي امل�ستثناة
بن�ص خا�ص يف هذا القانون" .
وتن�ص املادة ( )16مكررا ( )1من القانون ذاته على �أنه  " :تبت جلان �ش�ؤون
الأرا�ضـي املخت�صة يف مديريات ودوائر الإ�سكـان والكهربـاء وامليـاه باملحافظـات
واملناطق يف الطلبات املقدمة �إليها خالل مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي
الطلب .
وعلى اللجان �أن تتثبت بكل الطرق من �صحة االدعاءات  ،وال تقبل ب�ش�أنها �إال
ال�صكوك الأ�صلية  ،ولها االنتقال �إىل الأرا�ضي ومعاينتهـا على الطبيعـة واال�ستعانة
مبن تراهم من اخلرباء واملخت�صني بكافة اجلهات الإدارية .
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وترفع هذه اللجان تو�صياتها �إىل الوزير التخاذ القرار ب�ش�أنها خالل �شهرين
من تاريخ رفعها  ،وللوزير تفوي�ض وكيل الوزارة يف ذلك .
ويعترب م�ضي هذه املدة دون الرد على �أ�صحاب الطلبات رف�ضا �ضمنيا لها ،
ويجوز التظلم للوزير خالل ثالثة �أ�شهر من �صدور القرار �أو عدم الرد" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ،
على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعترب يف حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ()%40من ر�أ�س مالها" .
وتن�ص املادة ( )7من القانون ذاته على �أنه  " :يحظر على �أي م�س�ؤول حكومي
ا�ستغالل من�صبـه �أو عملـه لتحقيق منفعـة لـه �أو لغيـره �أو ا�ستغالل نفـوذه لي�سهـل
لغريه احل�صول على منفعة � ،أو معاملة متميزة .
كما يحظر على امل�س�ؤول احلكومي �إبرام �أي ت�صرف ي�ؤدي �إىل امل�سا�س باملال
العام �أو تبديده ".
وتنـ�ص املـادة ( )5من الالئحـة التنظيميـة للجـان �شـ�ؤون الأرا�ضـي وجلنـة
اال�ستئناف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  88/44على �أنه � " :إذا كان لأحد �أع�ضاء
اللجنة �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة م�صلحة يف �أي من املو�ضوعات املعرو�ضة
على اللجنة كان عليه �إخطار رئي�س اللجنة بتنحيته عن ح�ضـور االجتمـاع مبينـا
الأ�سباب التي دعته �إىل ذلك  ،ويرتتب على خمالفة حكم هذه املادة بطالن القرار
ال�صادر يف املو�ضوع ".
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ومفاد ن�صو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة �سالفة الذكر � ،أن امل�شرع قد �أ�ضفـي
على الأموال العامة حرمتهـا  ،وناط بالدولــة ب�سائـر م�ؤ�س�ساتهـا حمايــة هــذه
الأموال  ،و�أوجب على املواطنني واملقيمني املحافظة عليها  ،كما �أ�سبغ احلماية
على الأمـوال اخلا�صة  ،ونـ�ص علـى عـدم منع مالكها من الت�صرف فيها �إال وفقا
لأحكام القانون  ،كما �أوجب على جميع �سكان ال�سلطنة االلتزام باحرتام النظـام
الأ�سـا�سي للدولـة والقوانني والأوامر ال�صادرة من ال�سلطات العامـة  ،وحظر على
�أي جهـة يف الدولـة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قـرارات �أو تعليمات تخالف �أحكـام
القـوانني واملرا�سيم النافذة  ،وذلك كله �إعال ًء ملبد�أ امل�شروعية و�سيادة القانون .
ومفاد ن�صو�ص قانون الأرا�ضي �سالفة الذكر � ،أن �سائر �أرا�ضي ال�سلطنة هي
ملك للدولة ما مل يتقرر ملكيتها لغريها وفقا لأحكام قانون الأرا�ضي  ،كما ر�سم
القانون الطريق للمواطنني للتقدم بادعاءاتهم الثبوتية لإثبات متلكهم للأرا�ضي
وفقا لل�ضوابط والأحكام املقررة يف قانون الأرا�ضي من خالل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي
التي تقوم برفع تو�صياتها �إىل وزير الإ�سكان التخاذ قرار ب�ش�أنها  ،وذلك كله
مع مراعاة �أحكام قانون الأرا�ضي وغريه من القوانني ال�سارية  ،و�أحكام الالئحة
التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف  ،ون�صت املادة ( )5من الالئحة
التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف على �أنه �إذا كان لأحد �أع�ضاء
اللجنة �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة م�صلحة يف �أي من املو�ضوعات املعرو�ضة
على اللجنة كان عليه �إخطار رئي�س اللجنة بتنحيته عن ح�ضور االجتماع مبينا
الأ�سباب التي دعته �إىل ذلك  ،ويرتتب على خمالفة حكم هذه املادة بطالن القرار
ال�صادر يف املو�ضوع .
كما �أن البني من ن�صو�ص قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
�سالفة الذكر � ،أن امل�شرع ورغبة منه يف حماية املال العام  ،فقد و�سع من نطاق
تعريف امل�س�ؤول احلكومي  ،بحيث �شمل العاملني يف اجلهات امل�شار �إليها يف
املادة ( )1من القانون امل�شار �إليه وبع�ض الفئات الأخرى  ،و�أوجب على كل م�س�ؤول
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حكومي احلفاظ على املال العام  ،والبعد عن مواطن ت�ضارب امل�صالح  ،وحظر
عليه ا�ستغالل من�صبه �أو عمله لتحقيق منفعة له �أو لغريه �أو ا�ستغالل نفوذه لي�سهل
لغريه احل�صول على منفعة � ،أو معاملة متميزة  ،وقرر عقوبات جزائية يف حالة
ثبوت خمالفة امل�س�ؤول احلكومي لأي من هذه الأحكام .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من كتاب طلب الر�أي والأوراق
املرفقة � ،أنه لدى قيام .............................مبمار�سته الخت�صا�صاته
بفح�ص بع�ض حيازات الأرا�ضي ودرا�سة ال�شكاوى املقدمة من بع�ض الأهايل ،
فقد تبني عدم تنحي بع�ض �أع�ضاء اللجان املحلية ل�ش�ؤون الأرا�ضي ببع�ض واليات
حمافظة  .............وخمطط  ...........بوالية  ..............عند نظر
تلك اللجان ملو�ضوعات تخ�ص ه�ؤالء الأع�ضاء �شخ�صيا �أو تخ�ص �أحد �أقاربهم
حتى الدرجة الثالثة  ،ملا كان ذلك وكان امل�شرع قد ن�ص �صراحة يف املادة ( )5من
الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف على وجوب قيام ع�ضو
اللجنة ب�إخطار رئي�سها بتنحيته عن ح�ضور اجتماع اللجنة مبين ًا الأ�سباب التي
دعته �إىل ذلك � ،إذا كان له �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الثالثة م�صلحة يف �أي من
املو�ضوعات املعرو�ضة على اللجنة  ،ورتب على خمالفة هذا احلكم بطالن القرار
ال�صادر يف املو�ضوع  ،ومن ثم ف�إن القرارات ال�صادرة يف مو�ضوعات �شارك فيها
�أحد �أع�ضاء اللجان امل�شار �إليها باملادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون
الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف  ،يف مو�ضوعات �شارك فيها �أحد �أع�ضاء هذه اللجان ،
تكون قد �صدرت م�شوبة بالبطالن املطلق الذي ال يع�صمها من ال�سحب �أو الإلغاء ،
باعتبـار �أن وجـوب تنحـي ع�ضو اللجـان امل�شـار �إليهـا �إذا توافرت �إحدى احلاالت
التـي توجـب تنحيـه  ،يعـد من النظام العام  ،ويغدو القرار ال�صـادر علـى خـالف
ذلك هو والعدم �سواء  ،ف�ض ًال عن خمالفة القرارات امل�شار �إليها لأحكام قانون
حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،باعتبار �أن املو�ضوعات املعرو�ضة على
- 191 -

اللجان امل�شار �إليها ي�شارك فيها �أع�ضاء يندرجون حتت تعريف امل�س�ؤول احلكومي
املن�صو�ص عليه يف �أحكام هذا القانون  ،الأمر الذي كان يتعني معه على ه�ؤالء
الأع�ضاء التنحي عن ع�ضوية هذه اللجان  ،درءا ل�شبة ت�ضارب امل�صالح  ،وبناء على
ذلك ف�إنه يتعني على وزير � .........سحب القرارات التي �صدرت منه �أو ممن
فو�ضـه باعتماد تو�صيات اللجان امل�شار �إليها  ،والتي �صدرت باملخالفة للمادة ()5
من الالئحة التنظيميـة للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف امل�شار �إليها .
وال ينال مما تقدم  ،ما �أوردته وزارة  ...................يف معر�ض ردها
على ، ............من �أن امللكية اخلا�صة م�صونة ال مت�س  ،و�أن اللجان امل�شار
�إليها متار�س عملها ب�شكل م�ستقل  ،و�أن وزارة  ............غري ممثلة يف هذه
اللجان  ،وذلك باعتبار �أن احلماية التي �أ�سبغها امل�شرع يف النظام الأ�سا�سي للدولة
والقوانني ال�سارية على امللكية اخلا�صة  ،ال تكون �إال للملكية التي ثبتت وفقا لأحكام
القانون واللوائح والنظم املعمول بها  ،كما �أن ما ي�صدر عن اللجان امل�شار �إليها
ال يعدو يف حقيقته �أن يكون جمرد تو�صيات ال يرتتب عليها �أي مركز قانوين
لذوي ال�ش�أن �إال بعد اعتماد هذه التو�صيات من وزير � .......أو من يفو�ضه ،
ومن ثم ال يوجد مانع قانوين يحول دون قيام وزير  ...........ب�سحب القرارات
التـي �صـدرت منه �أو من فو�ضه باعتماد تو�صيـات اللجـان امل�شـار �إليهـا  ،والتي
�صدرت باملخالفة للمادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة
اال�ستئناف امل�شار �إليها .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل التزام وزير  ........ب�سحب القرارات التي �صدرت
منه �أو ممن فو�ضه باعتماد تو�صيـات جلـان �شـ�ؤون الأرا�ضـي وجلنــة اال�ستئنـاف
باملخالفة للمادة ( )5من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة اال�ستئناف
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 88/44وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/584/7/22/م) بتاريخ 2014/3/27م
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()19
بتاريخ 2014/3/31م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه وبطريقة
تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى قانونية قيام اجلهة
الإدارية بتعديل قيمة العقد نتيجة ارتفاع �أ�سعار ال�سوق .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي
يقررهـا القانـون  -مقت�ضى تلك القاعـدة  -وجوب تنفيذ العقد طبقـا ملـا ا�شتمـل
عليـه وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -امل�ستقر
عليه يف قواعد التف�سري �أنه ال يجوز االنحراف عن املدلول الظاهر للعبارات
ال�صريحة والوا�ضحة للعقد  -خلو ن�صو�ص العقد من �أي حكم يق�ضي بالتزام اجلهة
الإدارية بتعوي�ض املتعاقد نتيجة ارتفاع �أ�سعار ال�سوق  -م�ؤدى ذلك  -عدم التزام
اجلهة الإدارية ب�أكرث مما ورد الن�ص عليه يف العقد  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم  ....... :امل�ؤرخ ........
 ،املوافـق  .......ب�شـ�أن طلـب الإفـادة بالـر�أي القانونـي حـول �إمكانيـة خـ�صـم
املبالغ امل�صروفة بالزيادة للمقاول� -شركة  ، ..............نتيجة اعتماد الأمر
التغيريي رقم ( )4على م�شروع عقد �إعادة ت�أهيل طريق  .........من .......
�إىل  .........مبحافظة. ...........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبمــا يبيــن مــن الأوراق  -فـي �أن وزارة
 ...............قد طرحت املناق�صة العامة رقم  ....................مل�شروع
عقد �إعادة ت�أهيل طريق  ............من دوار � ...........إىل ..........
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عام 2001م  ،وتقدمت �شركة  ................بعطائها يف ، ............ومت
�إ�سنــاد امل�شـــروع �إليهــا  ،وبد�أ تنفيذ امل�شروع يف 2004/3/7م  ،على �أن ينتهي
يف 2007/5/5م  ،وتقدمت ال�شركة املذكورة بتاريخ  ...........بطلب �إىل وزارة
 ...........لتعوي�ضها ب�سبب ارتفاع �سعر البيتومني ( )50والبيتومني ( )70يف
الأ�سواق املحلية بن�سبة كبرية بعد فرتة تقدمي العطاء يف جميع كميات امل�شروع
الأ�صلية  ،ويف ........قامت الوزارة ب�إ�صدار الأمر التغيريي رقم ( )......مببلغ
قدره ( ............ )................رياال عمانيا ..........بي�سة  ،وذلك
لإعادة ت�أهيل ( )2.2كم ما بعد حدود  ، ........و�إعادة ت�أهيل الكتف ال�شمايل
من الطريق املت�ضـرر من جـراء الأمطـار الغزيـرة  ،وزيـادة يف كميـة الأعمـال
الإ�سفلتية نتيجة تغري �أنواع املعاجلات اخلا�صة بالت�أهيل  ،وتغيري �سعر البيتومني
( )50والبيتومني (� )70إىل ( )44.700ريال عماين بدال من ( )18.500ريال عماين ،
ومـن ثم وافقت الوزارة على طلب املقاول بتعديل �سعر البيتومني ( )50والبيتومني
( )70يف جميع كميات امل�شروع الأ�صلية والإ�ضافية  ،وعليه  ،فقد �صرفت مبالغ
�إ�ضافية للمقاول بزيادة قدرها ( ................. ).........رياال عمانيا عن
جميـع كميـات امل�شـروع الأ�صلية على اعتبار �أن �صرف الـوزارة تلـك املبالـغ كان
ب�سبب طول الفرتة بني تقدمي العطاء وبدء تنفيذ امل�شروع  ،و�أن �سعرهما يف
العقد الأ�صلي وقت بدء التنفيذ ال يتنا�سب مع �سعره يف الأ�سواق املحلية وقيمته
مقارنة بامل�شاريع املنفذة بذات الفرتة .
ولدى فح�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة الأمر التغيريي رقم
( )......على املناق�صة رقم  ............اخلا�صة بامل�شروع امل�شار �إليه  ،ال�صادر
بقرار جمل�س املناق�صات رقم  ، .............تبني �أنه مت تعديل �سعر البيتومني
( )50الوارد يف البند  ، 402/1/1والبيتومني ( )70الوارد يف البند  402/1/3يف
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قائمة الكميات جلميع الكميات بالعقد الأ�صلي من ( )18.500ريال عماين �إىل
( )44.700ريال عماين  ،و�أنه ترتب على ذلك �صرف مبلغ مقداره ()...........
 ..................رياال عمانيا �إىل �شركة  ...............بالزيادة على
امل�ستحق لها  ،و�إزاء ذلك طلب اجلهاز ا�سرتداد املبالغ امل�صروفة بالزيادة من
ال�شركة املذكورة .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيـد ب�أن امل�ستقـر عليــه فقهـا وق�ضــاء  ،ب�شـ�أن االلتزامــات
التعاقدية يق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وحيث �إن البند ( )20من التعليمات للمتناق�صني الواردة يف امل�ستند الأ�سا�سي
للمناق�صة تن�ص على �أنه ":يكون هذا العقد بوحدة �أ�سعار ثابتة  ،ويجب �أن
يت�ضمن العطاء يف الأ�سعار بدال ملواجهة �أي زيادة حمتملة يف تكلفة الأيدي
العاملة واملواد والإن�شاءات التي قد حتدث بعد تقدمي العطاء  ،وخالل فرتة �سريان
العقد با�ستثناء �أي زيادة التي يحق �سدادها مبوجب املادة ( )70من العقد املوحد
لإن�شاء املباين والأعمال املدنية " .
وتن�ص املادة ( )2/52من وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية
(الطبعة الرابعة � ،سبتمرب 1999م) على �أن � " :سلطة املهند�س يف حتديد الأ�سعار :
�إذا كانت طبيعة �أو كمية الأعمال الإ�ضافية �أو املحذوفة بالن�سبة لطبيعة �أو كمية
كامل الأعمال �أو �أي جزء منها من �ش�أنها �أن جتعل ال�سعر املحدد يف العقد لأي بند
من البنود يف نظر املهند�س وب�سبب هذه الزيادة �أو النق�ص غري املعقول �أو غري
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املنطبقة  ،عندها يتعني االتفاق على �سعر منا�سب بني املهند�س واملقاول  .ويف
حال اخلالف يقوم املهند�س بتحديد الأ�سعار التي يراها منا�سبة ومعقولة �آخذا
بعني االعتبار تلك الظروف .
وي�شتـرط كذلـك �أال يتـم� .....أي تغيري يف الأ�سعار مبوجب الفقرة ( )2من
هذه املادة �إال �إذا مت �إجراء تبليغات خطية يف �أق�صر مدة ممكنة بعد �صدور �أمر
التغيري  ،ومبـا ال يتجاوز �سبعة �أيام من ذلك التاريخ  .ويف حال الأعمال الزائدة
�أو الإ�ضافية تكون التبليغات قبل مبا�شرة العمل �أو يف �أق�صر مدة ممكنة بعد ذلك ،
ومبا ال يتجاوز �سبعة �أيام " .
وتن�ص املادة ( )70من العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية (الطبعة
الرابعة � ،سبتمرب 1999م) على �أنه  " :التغيريات يف �أ�سعار اليد العاملة واملواد :
جترى تعديالت يف قيمة العقد على �أ�سا�س الكلفة ال�صافية يف احلاالت التالية :
� -1إذا ح�صلت تغييـرات فـي �سلم الـرواتب والأجـور الأخيـرة والعـالوات
اخلا�صة بالعمال واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أي ت�شريعات
جديدة ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء ومما
تكون منطبقة على العقد .
� -2إذا ح�صلت تغيريات يف �أ�سعار املواد كنتيجة مبا�شرة لأي ت�شريعات
جديدة ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء".
وحيث �إن مفـاد ن�ص البنـد (� )20سالـف البيـان �أن �إرادة طرفـي العقـد قـد
ان�صرفت �إىل �أن تظل الأ�سعار ثابتة دون �أي زيادة طوال مدة تنفيذ العقد  ،وحتى
انتهـاء تنفيـذه بالكامـل  ،و�أنـه يجب �أن يت�ضمن العطاء يف الأ�سعار بدال ملواجهة
�أي زيادة حمتملة يف تكلفة الأيدي العاملة واملواد والإن�شاءات التي قد حتدث
بعد تقدمي العطاء وخالل فرتة �سريان العقد  ،با�ستثناء �أي زيادة يحق �سدادها
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مبوجـب املـادة ( )70من العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمـال املدنيـة (الطبعـة
الرابعة � ،سبتمبـر 1999م)  ،و�أنـه يجـوز وفقـا حلكـم املـادة ( )2/52مـن العـقـد
املوحـد لإن�شـاء املباين والأعمال املدنية التعديل يف �سعر املواد الإ�ضافية مبوجب
�أوامر تغيريية يف احلاالت التي يكون فيها ال�سعر املحدد يف العقد الأ�صلي غري
معقول �أو غري منطبق على الأعمال الإ�ضافية  ،وذلك ب�إجراء تبليغات خطية ً
وفقا
للإجراءات املعمول بها .
وحيث �إنه من امل�ستقر عليه يف قواعد التف�سري �أنه ال يجوز االنحراف عن
املدلول الظاهر للعبارات ال�صريحة والوا�ضحة للعقد .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد �أن
زيادة �سعر البيتومني ( 50و )70قد جاء نتيجة مبا�شرة لأي ت�شريعات جديدة يف
�سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء املقدم من ال�شركة امل�شار �إليها  ،ومن ثم
فال يجوز  -واحلال كذلك  -تعديل �أ�سعار بنود العقد املربم مع هذه ال�شركة  ،وذلك
بالن�سبة للبنود الأ�صلية  ،دون �أن يخل ذلك بحق وزارة  ...........يف تعديل
�أ�سعار الأعمال الإ�ضافية يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2/52من العقد
املوحد امل�شار �إليه  ،ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق �أن وزارة ...............
قد قامت ب�صرف مبلغ وقدره ( ................. )..........رياال عمانيا
ل�شركة  ، ................وذلك بالزيادة على امل�ستحق لهذه ال�شركة نتيجة
ملا ت�ضمنه قرار جمل�س املناق�صات رقم  ......... :باملوافقة على �إ�صدار الأمر
التغيريي رقم ( )........على امل�شروع امل�شار �إليه  ،وذلـك نتيجة ملا قامت به
الوزارة من تعديل ل�سعر البيتومني ( 50و )70ليكون ( )44.700ريال عماين بدال من
( )18.500ريال عماين بالن�سبة لبنود العقد الأ�صلية والبنود الإ�ضافية التي ت�ضمنها
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الأمر التغيريي امل�شار �إليه  ،فمن ثم ف�إن ذلك يعد يف حقيقته تعديال لأ�سعار بنود
العقد باملخالفة لن�ص البند ( )20امل�شار �إليه  ،ويف غري الأحوال املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )2/52من العقد املوحد  ،باعتبار �أن التعاقد ب�أ�سعار جديدة وفقا للمادة
( )2/52امل�شار �إليها يكون �إذا كانت طبيعة �أو كمية الأعمال الإ�ضافية �أو املحذوفة
بالن�سبة لطبيعة �أو كمية كامل الأعمال �أو �أي جزء منها من �ش�أنها �أن جتعل ال�سعر
املحدد يف العقد لأي بند من البنود يف نظر املهند�س وب�سبب هذه الزيادة �أو
النق�ص غري املعقول �أو غري املنطبقة  ،عندها يتعني االتفاق على �سعر منا�سب
بني املهند�س واملقاول  .ويف حال اخلالف  ،يقوم املهند�س بتحديد الأ�سعار التي
يراها منا�سبة ومعقولة �آخذا بعني االعتبار تلك الظروف  ،الأمر الذي يتعني معه -
واحلال كذلك على ال�شركة امل�شار �إليها  -رد املبلغ املبني يف مالحظة جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة  ،وذلك دون الإخالل بحق ال�شركة يف املطالبة مبا قد تراه
حقا نتيجة لتغيري �سعر البيتومني خالل الفرتة من تاريخ تقدمي العطاء  ،وحتى
تاريخ االنتهاء من تنفيذ العقد .
لذلــك انتهــى الـر�أي �إلـى وجـوب ا�ستـرداد املبالـغ امل�صروفـة بالزيـادة
ل�شركة ........نتيجة اعتماد الأمر التغيريي رقم ( ، )4وذلك على النحو املبني
بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و/3/26/ب2014/594/1/م) بتاريخ2014/3/ 31م
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()20
بتاريخ 2014/3/31م
موظف � -إنهاء خدمته ل�صدور حكم يف جرمية خملة بال�شرف والأمانة � -صدور
�أوامر �سامية ب�إعادته للخدمة � -أثر هذه الأوامر ونطاقها .
طبقا لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ف�إن ال�سلطان هو رئيـ�س الدولـة  ،و�أن ما
ي�صدره من �أوامر واجبة الطاعة من قبل كافة اجلهات  -ر�سم امل�شرع يف قانون
اخلدمة املدنية رقم � 80/8أداة �إحلاق املوظفني بجهة الإدارة �سواء �أكان هذا التعيني
ابتداء � ،أم كـان �إعـادة تعييـن وفقـا للمـادة ( )22من القانون  ،وذلك على �أ�سا�س
اجلدارة  -بتعيني املوظف يكون من املخاطبني ب�أحكامه  ،وي�سري ب�ش�أنه الأحكام
املت�صلة ب�سائر ال�ش�ؤون الوظيفية � -صدور الأوامر ال�سامية ب�إعادة من يرغب من
املوظفني  ،التـي �أنهيـت خدماتهـم مبوجـب حكم يف جرمية خملة بال�شرف
والأمانة � ،إلـى وظيفتـه ال�سابقـة �إذا كانـت �شاغـرة  ،و�إحالـة مـن يتعـذر توفري
العمل له �إىل التقاعد  -تكون �أداة �إحلاقهم يف الوظيفة العامة من جديد تنفيذا
للأوامر ال�سامية الكرمية عن طريق �إعادة التعيني وفقا لأحكام املادة ( )22من
قانـون اخلدمـة املدنيـة  ،باعتبـار �أن عالقـة املوظـف ال�سابقـة بجهـة الإدارة قد
انف�صمت عراها باحلكم عليه من قبل املحكمة وفقا حلكم املادة ( )84من قانون
اخلدمة املدنية امل�شار �إليه  ،مع ما ي�ستتبعه ذلك من احت�ساب مدة خدمته يف
الوظيفة من تاريخ تعيينه �إىل تاريخ �إنهاء خدمته  ،وما يرتتب على ذلك من
�آثار  -التعليمات ال�سامية مل تت�ضمن العفو عن العقوبة وكافة الآثار التي �أثبتها
احلكم النهائي  ،و�إمنا تقت�صر على �إعادة املوظف �إىل وظيفته ال�سابقة � -أثر ذلك
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ..............بتاريخ ، ............
املوافق ...........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين يف تعديل الو�ضع الوظيفي
للموظف. ............ /
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق -يف �أن املعرو�ضة حالته
من املوظفني الذين �صدر ب�ش�أنهم حكم من حمكمة  ، .........وعلى �ضوء ذلك
مت �إنهاء خدمته ابتداء من  ، ..............و�أنه بتاريخ � .............صدرت
التعليمات ال�سامية ب�إعادة من يرغب من ه�ؤالء املوظفني �إىل وظيفته ال�سابقة �إذا
كانت �شاغرة  ،و�إحالة من يتعذر توفري العمل له �إىل التقاعد  ،و�أنه يجب ترجمة
هذه التوجيهات بقدر الإمكان ل�صالح املوظف .
وتذكرون �أنه ورد خطاب من وزارة  .........بتاريخ  ..........مت�ضمنا
اعتبار �إنهاء خدمات املذكور ب�سبب الق�ضية  .........عام  ...........ك�أنها
مل تكن  ،وتعترب خدمته قائمة وم�ستمرة من تاريخ تعيينه يف ، ................
وال يعتبـر عدم قيامـه بالعمـل يف الفرتة من  ...........وحتى تاريخ عودته
�إىل العمل يف تاريخ  ...........مانعا يحول قانونا دون تدرج راتبه بالعالوات
الدورية �أو الرتقية امل�ستحقة يف هذه الفرتة  ،ويف �ضوء ذلك تكون �أحقية املذكور
يف الدرجة ( )..........ال�ساد�سة حاليا ابتدا ًء من تاريخ تعيينه بالدرجة يف
 ، ...........وترقيته �إىل الدرجة ( ).........الثالثة حاليا �أ�سوة بزمالئه من
�أقدمية تعيينهم يف  ............بدال من  ، ...............ف�ضال عن انتفاء
�أثر احلكم بعد �صدور التعليمات ال�سامية  ،وال ي�ستحق عن الفرتة التي ق�ضاها
خارج اخلدمة من  ................وحتى تاريخ عودته �إىل العمل اعتبارا من
 .............للراتب والبدالت وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل .
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و�إزاء ما تقدم  ،تذكرون �أنه يف حال تطبيق ما ورد بخطاب وزارة ..........
امل�شار �إليـه  ،ف�إنـه �سوف يعـاد ت�سل�سـل ترقيات املذكور  ،لتكون بنف�س ت�سل�سل
ترقيات زمالئه ممن مت تعيينهم بنف�س الدرجة يف عام  ، ........و�أنه يف �ضوء
وجود عدد �آخر من املوظفني الذين مت �إنهاء خدماتهم يف الق�ضية نف�سها ولهم
مطالبات م�شابهة  ،و�أنه يف حال الأخذ مبا ورد يف خطاب وزارة .............
امل�شار �إليه وتعديل ترقيات املذكور  ،لأنه �سوف يكون لزاما على الوزارة حتقيق
كافة املطالبات الأخرى بالكيفية نف�سها .
و�إذ تطلبون الإفادة بالر�أي يف مدى �إمكانية تطبيق ما انتهت �إليه وزارة ............
وردا على ذلك نفيـد ب�أن املـادة ( )41مـن النظـام الأ�سا�سي للدولـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96 /101تن�ص على �أنه  " :ال�سلطان رئي�س الدولة والقائد
الأعلى للقوات امل�سلحـة  ،ذاته م�صونة ال مت�س  ،واحرتامـه واجـب  ،و�أمره مطاع ،
وهو رمـز الوحـدة الوطنيـة وال�ساهـر على رعايتها وحمايتها".
وتنــ�ص املــادة ( )15مـن قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقــم ( 80/8امللغــي) علــى �أنــه  " :يكــون اختيار املوظفني ل�شغل الوظائف مبنيا
على �أ�سا�س اجلدارة  ،ويتم اختيارهم طبقا لأحكام الالئحة".
وتن�ص املادة ( )22من القانون ذاته على �أنه  ":يجوز �إعادة تعيني املوظف
الذي انتهت خدمته بغري اال�ستقالـة فـي وظيفتـه ال�سابقـة �أو فـي وظيفـة �أخـرى
مماثلة وبنف�س درجته ال�سابقة يف ذات الوحدة �أو يف وحدة �أخرى �إذا توافرت
فيه ال�شروط املطلوبة ل�شغل الوظيفة  ،وعلى �أال يكون التقرير الأخري املقدم عنه
يف وظيفته ال�سابقة بتقدير(�ضعيف) .
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�أما �إذا انتهت خدمته باال�ستقالة  ،فال يجوز �إعادة تعيينه على النحو ال�سابق
�إال بعد انق�ضاء �سنة على الأقل على اال�ستقالة".
وتن�ص املادة ( )27من القانون ذاته على �أنه  " :تتم الرتقية على �أ�سا�س اجلدارة
التي تبنى على �أ�سا�س عنا�صر الأقدمية والأداء و امل�ؤهل الدرا�سي  ،وحتدد الالئحة
ن�سب الدرجات التي تتقرر لكل عن�صر من هذه العنا�صر ".
وتن�ص املادة ( )84من القانون ذاته على �أنه  " :تنتهي خدمة املوظفني يف
الأحوال التالية :
ح  -احلكم بعقوبة يف جرمية خملة بال�شرف و الأمانة ".
وامل�ستفاد من الن�صو�ص املتقدمـة �أن ال�سلطـان هـو رئي�س الدولـة  ،و�أن مـا
ي�صدره من �أوامر واجبة الطاعة من قبل كافة اجلهات  ،و�أن امل�شرع قد ر�سم
�أداة �إحلاق املوظفني بجهة الإدارة �سواء �أكان هذا التعيني ابتداء � ،أم كان �إعادة
تعيني وفقا للمـادة ( )22امل�شار �إليها  ،وذلك علـى �أ�سـا�س اجلـدارة  ،و�أنـه بتعيـني
املوظـف على النحو املبني يف القانون يكون من املخاطبني ب�أحكامه  ،وي�سري
ب�ش�أنه الأحكام املت�صلة ب�سائر ال�ش�ؤون الوظيفية  ،وعلى الأخ�ص الأحكام املت�صلة
بالرتقية والتي �أف�صحت املادة ( )27امل�شار �إليها على �أنها تكون على �أ�سا�س اجلدارة
التي تبنى على �أ�سـا�س عنا�صـر الأقدميـة والأداء وامل�ؤهـل الدرا�سـي  ،وفو�ضـت
الالئحة التنفيذية ببيان ن�سب هذه العنا�صر .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته
قد �صدر ب�ش�أنه حكم من حمكمة  .............يف ق�ضية خملة بال�شرف والأمانة
يف عام  ...........مع جمموعة �أخرى من املوظفني  ،وقد مت �إنهاء خدماته
بوزارة  ............يف �ضوء هذا احلكم  ،باعتبار �أن اجلرمية املحكوم فيها من
اجلرائم املخلة بال�شرف والأمانة  ،و�إزاء �صدور الأوامر ال�سامية ب�إعادة من يرغب
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من ه�ؤالء املوظفني �إىل وظيفته ال�سابقة �إذا كانت �شاغرة  ،و�إحالة من يتعذر
توفري العمل له �إىل التقاعد  ،وكانت �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة قد ق�ضت
ب�أن �أمر ال�سلطان -حفظه الله ورعاه  -مطاع  ،ومن ثم تكون �أداة �إحلاق املعرو�ضة
حالته يف الوظيفة العامة من جديد تنفيذا للأوامر ال�سامية الكرمية عن طريق
�إعادة التعيني وفقا لأحكام املادة ( )22من قانون اخلدمة املدنية  ،باعتبار �أن عالقة
املوظف ال�سابقة بجهة الإدارة قد انف�صمت عراها باحلكم عليه من قبل حمكمة
 ..........وفقا حلكم املادة ( )84من قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه  ،مع ما
ي�ستتبعه ذلك من احت�ساب مدة خدمته يف الوظيفة من تاريخ تعيينه �إىل تاريخ
�إنهاء خدمته وما يرتتب على ذلك من �آثار  ،ومن ثم ف�إن املعرو�ضة حالته ي�ستفيد
من مدة خدمته ال�سابقة على �إنهاء خدمته يف الرتقية �إىل الوظيفة الأعلى  ،مع
مراعاة الأ�سا�س الذي تقوم عليه  ،وال حجة فيما ذهبت �إليه وزارة .........
من اعتبار خدمة املوظف قائمة وم�ستمرة من تاريخ تعيينه يف .............
�إىل تاريخ �إعادة تعيينه يف  ..........يف �ضوء انتهاء خدمته باحلكم النهائي
ال�صادر �ضده من حمكمة  ، .............كما �أنه لي�س ثمة م�سوغ للقول ب�أن
عدم قيام املوظف بالعمل خالل فرتة انتهاء خدمته  ،ال يعد مانعا يحول قانونا
دون تدرج راتبه بالعالوات الدورية �أو الرتقية امل�ستحقة يف هذه الفرتة � ،إذ �إن
هذا الأمر يتعار�ض مع �أحكام قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،والتي
ا�ستوجبت قيام العالقة الوظيفية ال�ستحقاق املوظف للعالوات الدورية والرتقيات
متى توافرت لها ال�شروط املقررة قانونا  ،والثابت �أن حكم حمكمة ..........
قد �أنهى هذه العالقة الوظيفية  ،و�أن التعليمات ال�سامية مل تت�ضمن العفو عن
العقوبة وكافة الآثار التي �أثبتها احلكم النهائي  ،و�إمنا تقت�صر على �إعادة املوظف
�إىل وظيفته ال�سابقة .
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وال ينال من ذلك ما ق�ضت به الأوامر ال�سامية من �أنه يجب ترجمة هذه
الأوامر ل�صالح املوظـف بقـدر الإمكـان  ،لأن الأوامـر ال�ساميـة الكرميـة املطاعــة
ال�صادرة من جاللته � -أعزه الله  -لي�س م�ؤداها ما ذهبت �إليه وزارة ، ...........
�إذ �إن تنفيذ هذه الأوامر ال�سامية قد مت من خالل �إعادة تعيني املوظف بجهة
الإدارة من جديد دون اتباع الإجراءات املقررة قانونا ل�شغل الوظائف العامة ،
كما مت �صرف النظر عن مدى توافر ال�شروط املقررة لإحلاقهم بذات الوظيفة التي
كانوا ي�شغلونها قبل احلكم عليهم  ،وخا�صة �أن الأوامر ال�سامية قد �أف�صحت عن �أنه
يجب ترجمتها ل�صالح املوظف قدر الإمكان  ،وذلك يقطع ب�أن تنفيذ هذه الأوامر
يكون مبا يتوافق ون�صو�ص القانون .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أحقية املوظف  ................ /يف تدرج راتبه
بالعالوات الدورية والرتقيات امل�ستحقة له عن مدة خدمته يف تاريخ تعيينه يف
 ........حتى تاريخ �إنهاء خدمته يف  ، ..............مع ا�ستبعاد املدة التالية
لتاريخ انتهاء خدمته حتى تاريخ �إعادته للخدمة يف  ، ..............وذلك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/595/1/5/م) بتاريخ 2014/3/31م
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()21
بتاريخ 2014/4/3م
 - 1موظف  -موفد يف بعثة درا�سية -جامعة ال�سلطان قابو�س  -التزام املوفد
بـرد مـا �أنفـق عليـه خـالل مـدة البعثة نتيجة �إلغاء بعثته لإخالله بالتزاماته
املقررة قانونا .
�ألـزم امل�شـرع مبوجـب �أحكـام الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�سلطان قابو�س
املوفد يف بعثة درا�سية موافاة اجلامعة بنتائجه الدرا�سية ب�صفة دورية  ،وذلك
ح�سب النظم املعمول بها يف كل جامعة  -يكون ذلك عن طريق امللحقيات الثقافية
باخلارج � ،أو ما يقوم مقامها  -عهد امل�شرع �إىل جلنة البعثات �أمر �إنهاء بعثة �أو
منحة املوفد يف احلاالت املبينة يف الالئحة امل�شار �إليها  -يلتزم املوفد ب�سداد قيمة
ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت يف حالة �إنهاء البعثة  -يجوز لرئي�س اجلامعة
الإعفاء من �سداد قيمة ما �صرف للمبعوث بعد موافقة وزارة املالية  -تطبيق .

 - 2موظف � -أحكام تقادم احلقوق املالية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها .
تتقادم احلقوق املالية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وما يف حكمها قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات
ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها  ،وذلك وفقا لن�ص املادة ( )44من القانون املايل -
التقـادم يبـد�أ مـن الوقـت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء -تنقطع مدة
التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بكتابكم رقم  ........امل�ؤرخ، .......
املوافـق  ، .......ب�شـ�أن طلـب الإفـادة بالـر�أي القانونـي حـول مدى وجوب
ا�سرتداد ما �صرف للدكتورة  .... /من خم�ص�صات وبدالت يف �أثناء �إيفادها ،
وفيما �إذا كانت قد �سقطت بالتقادم من عدمه .
وتخل�ص وقائع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيـن مـن الأوراق  -فـي �أنـه بتاريـخ
� ...........صدر قرار ب�إيفاد  ............املعرو�ضة حالتها يف بعثة درا�سية
�إىل  ...........للح�صول على درجة الدكتوراه يف جمال ( ) ...........من
جامعة " " ..............اعتبارا من  .............حتى ، ..............
وبتاريخ  ...............ورد �إىل مركز �إعداد وتطوير العاملني خطـاب مـن
جامعة املبعوثة يو�ضح �إلغاء ت�سجيلها لدرجة (  ) .........ل�ضعف كفاءة ما
�أجنزته يف درا�ستها  ،وبتاريخ  ................مت عر�ض املو�ضوع على جلنة
البعثات والتدريب يف اجتماعها رقم (  ، ) .............و�أو�صت بوقف راتب
املعرو�ضة حالتها حتى �إ�شعار �آخر  ،وبتاريخ  ................قام مركز �إعداد
وتطوير العاملني مبخاطبة مدير �ش�ؤون املوظفني ( �آنذاك ) لإخطاره بتو�صية
اللجنة يف �ش�أن وقف �صرف راتب املعرو�ضة حالتها حتى �إ�شعار �آخر  ،وبتاريخ
 ...........مت عـر�ض املو�ضـوع على جلنـة البعثات والتدريب يف اجتماعها رقم
(  ، ).....و�أو�صت باملوافقة على �إنهاء بعثة املعرو�ضة حالتها  ،ومطالبتها بر ّد ما
�صرف لها  ،كما متت التو�صية بت�شكيل جلنة للتحقيق مع املعرو�ضة حالتها حول
�أ�سباب تغيبها عن العمل ملدة عام من تاريخ  ...............بح�سب الأختام
املو�ضحة بجواز �سفر املعرو�ضـة  ،ولـم تقـم ب�إبــالغ ّ
كل من مركز �إعداد وتطوير
العاملني باجلامعة  ،وامللحقية الثقافية  .................طوال تلك الفرتة ،
وبتاريـخ  ...............تقدمت املعرو�ضة حالتها با�ستقالتها �إىل دائرة �ش�ؤون
املوظفني  ،وبتاريخ  ...........قامت دائرة �ش�ؤون املوظفني بالرد على الطلب
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املقدم من املعرو�ضة حالتها بوقف البت يف اال�ستقالة حتى يتم دفع ما �صرف لها
من نفقات مالية خالل الفرتة املذكورة  ،ومن ثم قامت املعرو�ضة حالتها بتقدمي
تظلم �إىل رئي�س  .............تبينّ له �أن احلقوق املالية لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها تتقادم يف ا�سرتداد ما �سبق
�أن �صرفته بغري حق �إىل الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة بانق�ضاء �سبع
�سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ ال�صرف .
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة (  ) 206من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة
ال�سلطان قابو�س ال�صادرة بالقرار رقم ( 2003/132امللغاة) تن�ص على �أن  " :يلتزم
املبعوث بالآتي :
�أ ....................................-
ب ..................................-
ج  -موافــاة اجلامعــة بنتائجـه الدرا�سيـة ب�صفـة دوريـة  ،ح�سب النظم
املعمـول بهـا فـي كـل جامعـة  ،وذلك عـن طريـق امللحقيـات الثقافيـة
باخلارج �أو من يقوم مقامها .
د ..................................... -
و � -سداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت متى تقرر �إنهاء بعثته
وللرئي�س الإعفاء من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة املالية ".
وتن�ص املادة ( )209من الالئحة ذاتها امل�شار �إليها ( امللغاة ) على �أن  " :على
جلنة البعثات �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد يف احلاالت الآتية :
�أ � -إذا فقد كل �أو بع�ض ال�شروط الالزم توافرها لإيفاده طبقا لأحكام هذه
الالئحة .
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ب .......................... -
ج � -إذا �أخل ب� ّأي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( ، )206رغم
�إنذاره من قبل جلنة البعثات .
وللجنة �أن تقرر �إنهاء بعثة �أو منحة املوفد يف احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا تخلـف عـن البعـثة �أو املنحـة الدرا�سيـة � ،أو �أجّ ـل �إجراءاتهـا عـن
املواعيد التي حتددها اجلامعة .
. " ............................................- 2
كما تن�ص املادة ( )43من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أن  " :مدد التقادم ب�صفة عامة :
يف تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وفيما عدا احلاالت املن�صو�ص عليها يف �أي
قانون �آخر  ،حتدد مدد التقادم وفقا ملا ي�أتي :
........................................................ - 1
 - 2تتقــادم احلقــوق املاليــة لوحــدات اجلهـاز الإداري للدولــة والهيئــات
وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
اخلا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات ميالدية ".
وتن�ص املادة ( )45من ذات القانون على �أن � " :سريان التقادم وانقطاعه :
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد ( )44و( )47و( )48من هذا القانون ال يبد�أ
�سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء .
............................................ - 2
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 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد�أ تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة
التقادم الأوىل".
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع قد �ألزم املبعوث موافاة اجلامعة بنتائجه
الدرا�سية ب�صفة دورية  ،وذلك ح�سب النظم املعمول بها يف كل جامعة  ،على
�أن يكون ذلك عن طريق امللحقيات الثقافية باخلارج �أو من يقوم مقامها  ،كما
�ألزمه ب�سداد قيمة ما �صرف له من خم�ص�صات وبدالت يف حالة �إنهاء البعثة ،
و�أجاز امل�شرع لرئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س الإعفاء من �سداد قيمة ما �صرف
للمبعوث بعد موافقة وزارة املالية  ،وعهد امل�شرع �إىل جلنة البعثات �أمر �إنهاء بعثة
�أو منحة املوفد على النحو املبني تف�صيال يف املادة ( )209من الالئحة التنفيذية
لقانون جامعة ال�سلطان قابو�س .
ووفقا للمادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه فـ�إن تقـادم احلقـوق املاليـة
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها قبل
الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة يكون بانق�ضاء �سبع �سنوات ميالدية من
تاريخ ا�ستحقاقها .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالتها
كانت قد �أوفدت يف بعثة لدرا�سة مرحلة الدكتوراه يف جمال ( ) .........
اعتبارا من  ...........حتى  ، ...........وبتاريخ  ..............ورد �إىل
مركز �إعداد وتطوير العاملني خطاب من جامعة املعرو�ضة حالتها يو�ضح �إلغاء
ت�سجيلها لدرجة ( ).............ل�ضعف كفاءة ما �أجنزته يف درا�ستها  ،وبتاريخ
 ............مت عر�ض املو�ضوع على جلنة البعثات والتدريب يف اجتماعها رقم
( ، )................و�أو�صت بوقف راتب املعرو�ضة حالتها حتى �إ�شعار �آخر ،
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وبتاريـخ � ................أو�صـت جلنــة البعثـات والتدريــب فـي اجتماعهـا
رقم ( )...............باملوافقة على �إنهاء بعثة املعرو�ضة حالتها ومطالبتها
بر ّد ما �صرف لها  ،وبتاريخ  ............تقدمت املعرو�ضة حالتها با�ستقالتها
�إىل دائرة  ، ...............وبتاريخ  ............قامت دائرة ..........
بالرد على الطلب املقدم من املعرو�ضة حالتها بوقف البت يف اال�ستقالة حتى
يتم دفع ما �صرف لها من نفقات مالية خالل الفرتة من تاريخ  .........وحتى
. ............
وملا كانت جلنة البعثات قد قررت �إنهـاء بعثــة املعرو�ضــة حالتهـا بتاريـخ
 ، .............ومل يطعن على هذا القرار ق�ضائيا ح�سبما �أفادت اجلهة الإدارية ،
ومن ثم فقد �صار لزاما عليها �سداد قيمة ما �صرف لها من خم�ص�صات وبدالت
اعتبارا من هذا التاريخ .
وملا كان التقادم يبد�أ من الوقت الذي ي�صبح فيه ال ّدين م�ستحق الأداء ،
�أي من تاريخ  ..............وكان الثابت �أن دائرة  ....................قد
طالبتها بتاريخ � - ..............أي قبل اكتمال مدة ال�سنوات ال�سبع  -ب�سداد
هذه املبالغ  ،الأمر الذي يرتتب عليه انقطاع مدة التقادم بتلك املطالبة املعتربة
قانونا .
لذلك انتهى الـر�أي � ،إلـى وجـوب رد ما �صـرف للمعرو�ضـة حالتهـا مــن
خم�ص�صات وبدالت يف �أثناء �إيفادها خالل الفرتة املذكورة  ،على النحو املبينّ
بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/650/5/44/م) بتاريخ 2014/4/3م
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()22
بتاريخ 2014/4/3م
موظف  -نقل � -شروط نقل املوظف من وظيفة �إىل �أخرى .
�أجاز امل�شرع مبوجب قانون اخلدمة املدنية نقل املوظف من وظيفة �إىل �أخرى -
ي�شرتط للنقل �أن تكون الوظيفة املراد النقل �إليها معادلة للوظيفة التي ي�شغلها
املوظف  ،و�أن تتوافر لديه �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها  ،و�أال يرتتب
على النقل ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة املعادلة للوظيفة التي
ي�شغلها �أو منحه درجة مالية �أعلى  -ال يجوز نقل املوظف من وظيفة �إىل �أخرى
ما مل يكن م�ستوفيا لل�شروط املذكورة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .......... :بتاريخ  ، ..........املوافق
 ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز نقل الفا�ضل/
 ................من وظيفة � ...........إىل وظيفة . .............
وتخلـ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبـني مـن الأوراق  -يف �أن الفا�ضـل /
� ................سبق �أن �شغل وظيفة  .................مبكتب املدير العام
باملديرية العامة �( .............سابقا) من � ..........إىل ، .............
ثم �شغل وظيفة  ....................باملديرية العامة ............مبحافظة
 ...............من � ............إىل  ، ...........وبعد �إلغاء دائرة
 ............مت نقله �إىل وظيفة  .............مبكتب مدير عام ...........
مبحافظة  ...........من  ...........حتى الآن  ،ثم تقدم املذكور بتظلم �إىل
وزارة  ...........لنقله من وظيفة  ....................بالدرجة ........
�سابقا �إىل وظيفة  ........التي �سبق �أن �شغلها  ،وبعد ذلك قامت وزارة
- 211 -

 ..............مبخاطبة وزارة  ..........ب�ش�أن نقل املذكور �إىل وظيفة خبري ،
�إال �أن رد وزارة اخلدمـة املدنيـة جـاء مت�ضمنـا بـ�أن وظيفـة  ..............وفقا
لبطاقة و�صفها املعتمدة ت�شغل مب�ؤهل جامعي كحـد �أدنـى بالإ�ضافـة �إىل اخلبـرة
العملية يف جمال العمل ابتداء من الدرجة الأوىل  ،وهو ما ال يتوفر لدى املذكور.
وعليه تطلبون الر�أي القانوين يف �ش�أن املو�ضوع املعرو�ض .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )46من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :يجوز نقل املوظـف مـن وحـدة �إىل
�أخرى باجلهاز الإداري للدولة  ،وكذلك من جهة �إىل �أخرى داخل الوحدة  ،ومن
وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأو�ضاع وال�شروط التي حتددها
الالئحة �إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره يف الرتقية �أو كان بناء على طلبه" .
وتن�ص املادة ( )81من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بقرار
رئيـ�س جملـ�س اخلدمـة املدنية رقم  2010/9على �أنه  " :ي�شرتط لنقل املوظف من
وظيفة �إىل �أخرى من ذات طبيعة وظيفته ما ي�أتي :
........................................................... - 1
................
� - 2أن تكـون الوظيفـة املـراد النقـل �إليهـا معادلـة للوظيفـة التـي ي�شغلهـا
املوظف .
........................................................... - 3
.................
� - 4أن تتوافر لدى املوظف �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها .
� - 5أال يرتتب على النقل ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة
املعادلة للوظيفة التي ي�شغلها �أو منحه درجة مالية �أعلى " .
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ومن حيث �إن امل�ستفاد من جدول امل�ستويات النمطية مل�سميات وظائف
الدرجات باملجموعات الوظيفية وامل�ؤهالت العلميـة الالزمـة ل�شغلهـا من نظـام
ت�صنيـف وترتيـب الوظـائـف ال�صادر بقـرار رئيـــ�س جملــ�س اخلدمـة املدنيـة
رقم � 2010/10أن احلد الأدنى للم�ؤهل املطلوب ل�شغل وظائف اخلرباء هو امل�ؤهل
اجلامعي �أو ما يعادله  ،ويبد�أ تدرج وظائف اخلرباء بوظيفة خبري (و) بالدرجة
الأوىل .
ومفـاد ما تقـــدم � ،أن امل�شــرع �أجـاز نقـل املوظـ�سف من وظيفة �إىل �أخرى
 ،وا�ستلزم �أن تكون الوظيفة املراد النقل �إليها معادلة للوظيفة التي ي�شغلها املوظف
 ،و�أن تتوافر لديه �شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها  ،و�أال يرتتب على النقل
ترقية املوظف �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة املعادلة للوظيفة التي ي�شغلها �أو
منحه درجة مالية �أعلى .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن الفا�ضل.............. /
ي�شغل وظيفة  ............بالدرجة � ..........سابقا  ،ف�إن هذه الوظيفة غري
معادلة لوظيفة  ...................بالدرجة � ......سابقا  ،ف�ضال على ذلك
�أن املذكور ال تتوافر ب�ش�أنه احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة املراد النقل �إليها ،
ومنهـا �أنه ال يحمل امل�ؤهل اجلامعي �أو ما يعادله  ،كما يرتتب على نقل املذكور
�إىل وظيفة  ..........ترقية �إىل وظيفة �أعلى من الوظيفة التي ي�شغلها  ،ومنحه
درجة مالية �أعلى  ،وهو ما ال ي�ستقيم مع �شروط نقل املوظف من وظيفة �إىل
�أخرى املقررة قانونا .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز نقل الفا�ضل ............... /من وظيفة
� ...............إىل وظيفة  ، ..........وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014/649/1/51/م) بتاريخ 2014/4/3م
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()23
بتاريخ 2014/4/10م
موظـف  -حظـر القانـون علـى املوظـف التعاقد مع الوحدة التي يعمل بها يف
الأعمال التي جتريها يف املناق�صات �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال -
يحظر على املوظف اجلمع بني من�صبه �أو عمله و�أي عمل �آخر يت�صل بجهة عمله
بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته .
حظر امل�شرع مبوجب قانون املناق�صات على املوظف يف �إحدى اجلهات اخلا�ضعة
لأحكامه الدخول يف الأعمال التي جتريها هـذه اجلهـات �سـواء كاـن ذلـك فـي
املناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال من قبلهم ،
و�سواء مت هذا التعامل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -كما حظر مبوجب
�أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،على امل�س�ؤول احلكومي
اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي عمل �آخر يف القطاع
اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،أو �أن يكون لــه �أي عمل يهدف �إىل الربح ،
ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي
يعمل بها مل�صلحته  -امل�س�ؤول احلكومي يف تطبيق �أحكام قانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ي�شمل جميع �شاغلي الوظائف واملنا�صب احلكومية
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة بطريقة
دائمة �أم م�ؤقتة  ،وي�شمــل التعريـف مـن لـم ينطبـق عليهـم و�صف املوظف العام
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ك�أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلي احلكومة يف ال�شركات  ،والعاملني بال�شركات
اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم فيها بن�سبة تزيد على ()%40من
ر�أ�س مالها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ..................
بتاريخ  ، . ....................املوافق  ...............ب�ش�أن طلب الإفادة
بالر�أي حول مدى جواز �إلغاء العقود املربمة مع �شركة ....................
وغريها من احلاالت املماثلة .
وتتح�صل وقائع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبـني من الأوراق  -يف �أن وزارة
 ...........قامت بالتعاقد مع �شركة  ...................مبوجب مناق�صات
متت عن طريق الوزارة لتوفري خدمات  ..............املوجودة بديوان عام
الوزارة  ،وعدد من امل�ؤ�س�سات  ...........التابعة لها  ،وفيما ي�أتي تفا�صيلها :
 عقـد ال�صيانة ....................للفرتة من �...............إىل. ..................
 عقد ال�صيانة لديوان عام الوزارة للفرتة من  ................وحتى. ..............
 عقد ال�صيانة  .................للفرتة من  ..................وحتى. ...................
 عقد ال�صيانة ملختلف امل�ؤ�س�سات  .........مبحافظة  ..........للفرتةمن  ...........وحتى ....................
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وتذكرون �أن ال�شركة امل�شار �إليها هي �إحدى �شركات جمموعة ............
التي ير�أ�س جمل�س �إدارتها الفا�ضل  ، ................. /والذي ي�شغل يف
الوقت ذاته وظيفة  ، .....................كما تذكرون �أنه قد ثار خالف
حول �صحة العقود امل�شار �إليها  ،حيث ارت�أى مدير عام ..................
بوزارة  ............مبخالفة العقود املربمة مع ال�شركة املذكورة لأحكام قانون
املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/36وقانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/112م�ؤكدا
على �أهمية ح�صر العقود املربمة مع تلك ال�شركات وغريها من احلاالت املماثلة
ودرا�سة �إمكانية �إلغائها جتنبا من الوقوع حتت طائلة القانون  ،يف حني ذهب
ر�أي �آخر �إىل �أن �إلغاء مثل هذه العقود قد يرتب م�س�ؤولية قانونية على الوزارة
جتاه املتعاقد معها ملا ا�ستقر عليه من �أن العقد �شريعة املتعاقدين فال يجوز نق�ضه
وال تعديله �إال مبوافقة الطرفني  ،و�أن ما ينطوي عليه العقد من قواعد و�أحكام
تعد مبثابة ال�شريعة اخلا�صة احلاكمة للعالقة بني املتعاقدين التي حتجب ما عداها ،
و�أن اخلط�أ الذي وقعت فيه اجلهة الإدارية  ،و�إن كان يربر لها م�ساءلة املت�سبب
فيه والرجوع عليه �إن كان لذلك مقت�ض  ،ف�إنه ال ينه�ض �سندا يجيز لها خمالفة
�أحكام العقد الذي �أبرمته بالتحلل من االلتزامات الواردة بالعقد طاملا كان الثابت
�أن التعاقد قد مت دون غ�ش �أو تدلي�س من جانب املتعاقد معها .
و�إزاء ما تقدم ت�ستطلعون الر�أي القانوين حول مدى جواز قيام وزارة
 .........ب�إلغاء العقود املربمة مع �شركة  ............وغريها من احلاالت
املماثلة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )6من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2008/36واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/120تن�ص على �أنه:
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"ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون و�أزواجهم و�أقاربهم
حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو
عرو�ض لتلك اجلهات  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم
بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية املال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ."...2011/112
وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2011/112علـى �أنـه " :يف تطبيق �أحكام هذا
القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
.....
	امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعترب يف حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�س مالها " .
وتن�ص املـادة ( )4من ذات القانون على �أن  " :للأموال العامة حرمتها ،
ويجب املحافظة عليها  ،وال يجوز الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات
�إال وفقا لأحكام القانون  ،وال يجوز احلجز عليها �أو التعدي عليها  ،كما ال يجوز
متلكها �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم  ،ويقع باطال كل ت�صرف يتم باملخالفة
ملا تقدم  ،ويتم �إزالة �أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري ".
كما تن�ص املادة ( )5من القانون ذاته على �أنه " :يجب على امل�س�ؤول احلكومي
�أن يحول دون �إ�ساءة ا�ستعمال املال العام  ،و�أن يبلغ اجلهات املخت�صة فورا مبا
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يثبت لديه من خمالفات تتعلق باملال العام " .
وتن�ص املادة ( )6من ذات القانون على �أنه " :ال يجوز لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة التي ي�شرف عليها امل�س�ؤول احلكومي التعامل مع �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة
تكون له م�صلحة فيها �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة " .
كما تن�ص املـادة ( )8من القانون ذاته على �أنـه " :يحظـر علـى �أي م�سـ�ؤول
حكومي ا�ستغالل من�صبه �أو عمله لتحقيق منفعة له �أو لغريه �أو ا�ستغالل نفوذه
لي�سهل لغريه احل�صول على منفعة � ،أو معاملة متميزة .
كما يحظر على امل�س�ؤول احلكومي �إبرام �أي ت�صرف ي�ؤدي �إىل امل�سا�س باملال
العام �أو تبديده " .
وتن�ص املادة ( )10من ذات القانون على �أنه " :يحظر على امل�س�ؤول احلكومي
اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة  ،و�أي عمل �آخر يف القطاع
اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك . " ....
كما تن�ص املادة ( )11من القانون ذاته على �أنه " :ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة."..........
وي�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع  ،ويف �سبيل حتقيق �أكرب
قدر من احلماية للمـال العـام  ،حظـر على املوظـف يف �إحدى اجلهات اخلا�ضعة
لأحكام قانون املناق�صات الدخول يف الأعمال التي جتريها هذه اجلهات �سواء
كان ذلك يف املناق�صات التي تطرحها �أو عند �شراء الأ�صناف �أو تنفيذ الأعمال
من قبلهم  ،و�سواء مت هذا التعامل ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  .كما حظر
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امل�شرع  -يف تطبيق �أحكام قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار
�إليه  -على امل�س�ؤول احلكومي اجلمع بني من�صبه �أو عمله ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة ،
و�أي عمل �آخر يف القطاع اخلا�ص يت�صل مبن�صبه �أو عمله � ،أو �أن يكون له �أي عمل
يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة من خالل العقود التي
تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته  ،وذلك بهدف �إبعاد امل�س�ؤول احلكومي عن
حتقيق م�صلحة �شخ�صية له عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم عمله
احلكومي  ،وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافر يف �ش�أنه يف هذه احلالة
�شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح  ،حتى و�إن مل ميار�س املعاملة الر�سمية
بنف�سه �أو ي�شرف عليها � ،إذ �إن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من االطالع
على �أمور تف�صيلية � ،أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غري
ذلك مما يتنافـي مع طبيعة املال العام وحرمته .
و�إدراكا من امل�شرع لأهمية حماية املال العام فقد عرف امل�س�ؤول احلكومي
ب�صيغة عامة بحيث ي�شمل جميع �شاغلي الوظائف واملنا�صب احلكومية بوحدات
اجلهاز الإداري للدولة �سواء �أكان �شغل املن�صب �أو الوظيفة بطريقة دائمة �أم
م�ؤقتة  ،بــل �إن امل�شـرع مل يقت�صـر علـى املوظـف الـذي يعمـل بوحـدات اجلهـاز
الإداري للدولة  ،و�إمنا �أدرج يف ذلك حكما على من مل ينطبق عليهم ك�أع�ضاء
جمل�س عمان  ،وممثلي احلكومة يف ال�شركات والعاملني بال�شركات اململوكة
بالكامل للحكومة وال�شركات التي ت�ساهم احلكومة فيها بن�سبة تزيد على ()%40
�أربعني باملائة من ر�أ�س مالها .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن وزارة  .............قد تعاقدت مع
�شركة  ...........التي ير�أ�س جمل�س �إدارتها الفا�ضل  .............. /لتقدمي
- 219 -

خدمات  .............بديوان عام الوزارة وعدد من امل�ؤ�س�سات ............
التابعة لها  ،وهـو فـي الوقـت نف�سـه موظـف  -م�س�ؤول حكومي  -يف وزارة
 ...............ي�شغل من�صب  ، ...............ف�إنه يتوافر يف هذه احلالة
�شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح  ،وال يجوز التعاقد مع ال�شركة املذكورة
�إعماال للحظر املن�صو�ص عليه  -يف الن�صو�ص ال�سالفة البيان -يف كل من قانون
املناق�صات وقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح امل�شار �إليهما  ،ودون
املحاجة يف ذلك ب�أن املوظف املعرو�ضة حالته مل يجمع بني عمله يف الوزارة ،
وعمله يف القطاع اخلا�ص  ،و�إمنا تعاقدت الوزارة مع ال�شركة املذكورة لتقدمي
خدمات  ...............بديوان عام الوزارة وعدد من امل�ؤ�س�سات ..........
التابعة لها  ،باعتبار �أن احلظر املذكور قد جاء عاما  ،ومل يقيد بكون املوظف
�أو امل�س�ؤول احلكومي قد مت تعيينه بطريقة دائمة �أو م�ؤقتة � ،أو هو الذي يجري
املعاملة بنف�سه �أو يكون قادرا على الت�أثري يف �إجرائها  ،والعام يبقى على عمومه
ما مل توجد قرينة ت�صرفه من العموم �إىل اخل�صو�ص  ،ومن ثم تكون مثل هذه
التعاقدات غري �صحيحة  ،وخمالفة ل�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم �صحة العقود املربمة مع �شركة ..............
ملخالفتها �صريح حكم القانون  ،وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/705/1/7/م) بتاريخ 2014/4/10م
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()24
بتاريخ 2014/4/13م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط انعقاد اخت�صا�صها ب�إبداء الر�أي القانوين  -حاالت
عدم انعقاد االخت�صا�ص .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن اخت�صا�صها ب�إبداء الر�أي القانوين
و�إ�صدار الفتاوى والتف�سيـرات الر�سمية املعتمدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية ال ينعقد �إال �إذا ارتبط طلب الر�أي بوجود
ن�ص يف مر�سوم �سلطاين �أو قانون �أو الئحة �أو قرار غم على اجلهة طالبة الر�أي
وجه تطبيقه على حالة واقعية حمددة ماثلة لديها  -مقت�ضى ذلك � -أنه يلزم
توافر �إ�شكال قانوين �صادف جهة الإدارة الطالبة  ،واقت�ضى ا�ستدعاء ر�أي الوزارة
لإبداء الر�أي ب�ش�أنه  -م�ؤداه  -ال تنعقد والية ال�ش�ؤون القانونية يف �إبداء الر�أي
القانوين �إذا كان الطلب ملجرد اال�ستي�ضاح �أو ملح�ض الفهم ال�سليم لن�صو�ص قانونية
دون �أن يقوم لدى اجلهة خالف �أو مع�ضلة يف تطبيق الن�ص � ،أو ملجرد التثبت
من �صحة تقدير جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ض
امل�سائل  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ............. :امل�ؤرخ ، ................
املوافق ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حيال معاجلة حالة
املوظف . ................ /
يرجـى تف�ضـل معاليكـم بالإحاطـة ب�أن �إفتـاء وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة قـد
ا�ستقر على �أن اخت�صـا�صها ب�إبـداء الـر�أي القانوين و�إ�صـدار الفتاوى والتف�سيـرات
الر�سمية املعتمـدة يف ال�سلطنة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات واللوائح
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الوزارية ال ينعقد �إال �إذا ارتبط طلب الر�أي بوجود ن�ص يف مر�سوم �سلطاين �أو
قانون �أو الئحة �أو قرار غم على اجلهة طالبة الر�أي وجه تطبيقه على حالة واقعية
ماثلة لديها  ،ومن ثم يلزم توافر �إ�شكال قانوين �صادف جهة الإدارة الطالبة ،
واقت�ضى ا�ستدعاء ر�أي الوزارة ب�ش�أنه  ،ومعنى ذلك �أن طلب الر�أي القانوين ملجرد
اال�ستي�ضاح �أو ملح�ض الفهم ال�سليم لن�صو�ص قانونية دون �أن يقوم لدى اجلهة
خالف �أو مع�ضلة يف تطبيق الن�ص � ،أو ملجرد التثبت من �صحة تقدير جهة
الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ض امل�سائل  ،ف�إن والية
ال�ش�ؤون القانونية يف �إبداء الر�أي ال تنعقد يف هذه احلالـــة .
وحيث �إنه مل يتبني للمخت�صني بوزارة ال�ش�ؤون القانونية مو�ضوع طلب الر�أي
يف احلالة املعرو�ضة على وجه الدقة � ،أو مو�ضع الغمو�ض يف �إعمال الن�صو�ص
القانونية ب�ش�أنهـا  ,ومن ثم ف�إنـه ال يجوز للوزارة �أن حتـل حمـل اجلهـة الإدارية
�صاحبة االخت�صا�ص يف تنفيذ القوانني واللوائح �إزاء احلالة املعرو�ضة .
وتبعا لذلك  ،يتعذر على وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبداء الر�أي يف احلالة
املعرو�ضة  ،على النحـو ال�سالف بيانـه .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و 2014/712/ 1 / 8 /م) بتاريخ 2014/4/13م
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()25
بتاريخ 2014/4/15م
موظف  -جامعة ال�سلطان قابو�س  -ترقيته .
قــرر امل�شـرع مبوجب �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقم � 2013/78سريان النظم
الوظيفية اخلا�صة بكل وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  -وقرر �إيقاف
العمل بكافة اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف تلك النظم الوظيفية اخلا�صة �إىل
حني �صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد  -كما حدد امل�شرع املدة املتطلبة للرتقية
للدرجة الأعلى مبا ال يقل عن ( )3ثالث �سنوات  -يعمل يف �ش�أن بقية ال�شروط
املقررة للرتقية وفقا للنظام الوظيفي املطبق على املوظف الذي ي�سري عليه جدول
الدرجات والرواتب املوحد حلني �صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد  -يحتفظ
املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها عند النظر يف ترقيته  -يكون
نفاذ الرتقية بالن�سبة ملوظفي اجلامعة من تاريخ اعتماد رئي�س اجلامعة ملح�ضر
جلنة �ش�ؤون املوظفني ما مل يحدد املح�ضر تاريخا الحقا لذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  .............. :بتاريخ  ، ............املوافق
 ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول �إمكانية ترقية املوظف /
� ............إىل الدرجة الأعلى فور نقله �إىل الدرجة  ........وفقا جلدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2013/78
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبمـا يبيـن من كتابكـم امل�شار �إليـه  -يف �أن
املوظف  ........./ي�شغل وظيفة  ..............بالدرجة  .........جامعة
ال�سلطان قابو�س  ،ثم �صدرت التعليمات ال�سامية املنقولة �إىل �سعادتكم مبوجب
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كتاب معايل  ..........رقم  .......... :بتاريخ  ، ..............املوافق
 ..........ب�ش�أن وقف الرتقيات حتى �إ�صدار جدول الدرجات والرواتب  ،الأمر
الذي �أدى �إىل عدم اجتماع جلنة �ش�ؤون املوظفني للنظر يف ترقية املوظف املذكور ،
وبتاريخ  ..........مت نقله �إىل الدرجة  ............وفقا ل�ضوابط وقواعد نقل
املوظفني على جدول الدرجات والرواتب املوحـد للموظفيـن العمانييـن املدنييـن
بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78و�إزاء ذلك تظلم املعرو�ضة
حالته من عدم ترقيتـه �إىل الدرجـة  ..........من درجـات ووظائـف اجلدول
العام بامللحق رقم ( )4من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�سلطان قابو�س قبل
 ............باعتباره م�ستحقا للرتقية قبل العمل بجدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه .
وتذكرون �أن التعليمات ال�سامية عندما ق�ضت بوقف الرتقيات  ،ن�صت على
�أن يحتفظ املوظف ب�أقدميته ال�سابقة يف الدرجة التي كان ي�شغلها قبل نقله �إىل
درجات ورواتب اجلدول املوحد  ،وهذا ما �أكده املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
امل�شار �إليه .
وعليه تطلبون الر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الرابعة من جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
تن�ص على �أنه  " :ي�صدر رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ا�شرتاطات �شغل الدرجات
الواردة يف اجلدول املن�صو�ص عليه يف املادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،و�إىل �أن
ت�صدر هذه اال�شرتاطات ي�ستمر تطبيق اال�شرتاطات الواردة يف النظم الوظيفية
ال�سارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم .
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ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تقل املدة املتطلبة للرتقية للدرجة الأعلى عن
ثالث �سنوات" .
وتن�ص املادة اخلام�سة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه على
�أنه  " :يوقـف العمـل بكافـة اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف النظم الوظيفية
املطبقـة على املوظفني الذين ي�سري عليهم جـدول الدرجات والرواتـب املوحـد
امل�شار �إليه حلني �صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد " .
وين�ص البند ثالثا من �ضوابط وقواعد نقل املوظفني على جدول الدرجات
والرواتب املوحد للموظفيـن العمانييـن املدنيني بالدولة الــواردة فـــي امللحـــق
رقـــم ( )2املرفــق بجــدول الدرجــات والرواتب املوحد امل�شار �إليه على �أنه  " :يف
جميع الأحوال يحتفظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها " .
وتن�ص املادة ( )112من الالئحة التنفيذية لقانون جامعة ال�سلطان قابو�س
ال�صادرة بالقرار رقم  2009/233على �أنه  " :ت�شكل بقرار من الرئي�س جلنة ل�ش�ؤون
املوظفني من  ، .........................وتخت�ص بالآتي :
�أ ......................................... -
ب  -النظر يف الرتقية والنقل ومنح العالوات اال�ستثنائية والتو�صية ب�ش�أنها " .
وتن�ص املادة ( )201من ذات الالئحة التنفيذية على �أنه  " :تعترب الرتقية
نافذة من تاريخ اعتماد الرئي�س ملح�ضر جلنة �ش�ؤون املوظفني ما مل يحدد املح�ضر
تاريخا الحقا لذلك ." ...........
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وي�ستفاد مما تقدم � ،أن امل�شرع قرر �سريان النظم الوظيفية اخلا�صة بكل
وحدة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ومنها جامعة ال�سلطان قابو�س ،
و�أوقف العمل بكافة اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف تلك النظم الوظيفية اخلا�صة ،
وذلك �إىل حني �صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد  ،كما نظم امل�شرع املدة املتطلبة
للرتقية للدرجة الأعلى وهي �أال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وترك بقية ال�شروط
املقررة للرتقية وفقا للنظام الوظيفي املطبق على املوظف الذي ي�سري عليه جدول
الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه حلني �صدور قانون اخلدمة املدنية املوحد ،
على �أن يحتفظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها عند النظر
يف ترقيته .
وملا كان امل�شرع قد �أ�سند �إىل جلنة �ش�ؤون املوظفني بجامعة ال�سلطان قابو�س
النظر يف ترقية املوظفني و�إ�صدار تو�صياتها ب�ش�أنها  ،ورفعها �إىل رئي�س اجلامعة
العتمادهـا  ،واعتبـار تلك التو�صيات نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل رئي�س
اجلامعة  ،وعليه ف�إن نفاذ الرتقية يكون من تاريخ اعتماد رئي�س اجلامعة ملح�ضر
جلنة �ش�ؤون املوظفني ما مل يحدد املح�ضر تاريخا الحقا لذلك .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الكتاب امل�شار �إليه �أن جلنة �ش�ؤون
املوظفني بجامعة ال�سلطان قابـو�س مل تعقد اجتماعهـا لنظـر ترقيـة املوظفيـن
امل�ستوفني ل�شروط الرتقية  ،ومن بينهم املعرو�ضة حالته قبل تاريخ ، ............
ومـن ثـم فـ�إن املوظـف امل�ستطلـع ب�ش�أنـه الـر�أي مل ين�شـ أ� لـه مركـز قانونـي جديد
يف الرتقية �إىل الدرجة الأوىل قبل التاريخ املذكور  ،وبناء على ذلك ف�إنه يجب
عر�ض �أمر ترقية املوظف املذكور على اللجنة امل�شار �إليها لإ�صدار تو�صياتها  ،ومن
ثم اعتمادها من قبل رئي�س اجلامعة .
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ويف �ضوء ما تقدم يجدر التنبيه �إىل �أن ال�سبيل ملعاجلة حالة املذكور وغريه
من موظفي اجلامعة امل�ستوفني ل�شروط الرتقية املقررة قانونا هو دعوة جلنة
�ش�ؤون املوظفني من قبل �سعادتكم للنظر يف ترقياتهم  ،ومن ثم ا�ستعجال اللجنة
يف �إ�صدار تو�صياتها  ،ورفعها �إليكم العتمادها �إذا مل يكن لديكم �أي اعرتا�ض
ب�ش�أنها وفق ما هو مقرر قانونا .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �إمكانية ترقية املعرو�ضة حالته بعد نظر �أمر ترقيته
من قبل جلنة �ش�ؤون املوظفني والتو�صية ب�ش�أنها  ،واعتمادها من قبل رئي�س
اجلامعة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/743/5/44/م) بتاريخ 2014/4/15م
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()26
بتاريخ 2014/4/22م
 - 1عقد  -الإيجاب والقبول يف العقد .
امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء � ،أن الإيجاب والقبول هو كل تعبري عن الإرادة ي�ستعمل
النعقاد العقد  ،وما �صدر �أوال فهو �إيجاب  ،وما �صدر ثانيا فهو قبول  -التعبري عن
تلك الإرادة يكون بالكالم �أو بالكتابة �أو بالإ�شارة املتداولة عرفا � ،أو باتخاذ موقف
ال تدع ظروف احلال �شكا يف داللته على حقيقة املق�صود منه  -يجب النعقاد العقد
�أن يطابق القبول الإيجاب ال�صادر من املوجب  -بالرغم من �أنه  " :ال ين�سب �إىل
�ساكت قول"  ،ف�إن �سكوت من وجه �إليه الإيجاب يعترب قبوال �إذا اقرتن به ما
يجعله داال على الر�ضا  -يرد العقد على املنقوالت �أو العقارات لتمليكها بعو�ض �أو
بغري عو�ض �أو حلفظها وديعة �أو ال�ستهالكها باالنتفاع بها قر�ضا � ،أو �أي �شيء �آخر
ال يكون االلتزام به حمظورا �شرعا �أو بن�ص يف القانون  -تطبيق .

 - 2نزع امللكية للمنفعة العامة � -أثر عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع ملكية
�أر�ض وموافقتها على تعوي�ض املالك ب�أر�ض بديلة  -التزام جهة الإدارة ب�سداد
ر�سوم ا�ستخراج ملكية الأر�ض البديلة .
يتعني على جهة الإدارة �أن ت�سلك الإجـراءات املقررة قانونـا لنـزع ملكيـة �أر�ض
لأغرا�ض املنفعة العامة وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون نزع امللكية للمنفعة
العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 78/64عدم �سلوك جهة الإدارة لهذا
امل�سلك واتخاذها الإجراءات التي تف�صح عن �إرادتها بقبول طلب املالك بالتعوي�ض
بقطعـة �أر�ض بديلـة ين�شئ عالقة عقدية بني املالك وجهة الإدارة  -تتمثـل تلك
العالقة يف عقد من عقود املعاو�ضة �أو البدل  ،والذي يتم مبوجبه مبادلة مال �أو
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حق مايل بعو�ض غري النقود  ،ويف حال تفاوتت قيمة البدلني يف املقاي�ضة جاز
لهما االتفاق على تعوي�ض الفرق مبعدل من النقود  -التزام جهة الإدارة ب�سداد
ر�سوم ا�ستخراج ملكية الأر�ض البديلة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم .................. :
امل�ؤرخ  ، .............املوافق  ................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي
القانوين حول مدى �إلزامية حتمل وزارة  .............مبلغ تعوي�ض املواطن/
 ..............عما دفعه نظري ا�ستخراج �سند ملكية الأر�ض البديلة عن �أر�ضه
املعو�ض عنها .
وتخلـ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبي ّـن من الأوراق  -يف �أنه بتاريخ
 ...........تقدم املعرو�ضة حالته بخطاب موجه �إىل وزارة ............
للموافقة على طلب الرتخي�ص ببناء عقار واقع قرب منطقة �أثرية � ،أو التعوي�ض
ب�أر�ض �أخرى  ،مع ا�شرتاطه حتمل الوزارة فارق املبالغ الناجتة عن التعوي�ض ،
وبتاريخ  .........قام مدير عام  .............بوزارة  .............مبخاطبة
مدير �إدارة  ............للنظر يف تعوي�ض املواطن بقطعة �أر�ض �أخرى حيث
ات�ضح �أنها تقع �ضمن �إحرامات احل�صن  ،وبتاريخ  ............مت الرد على
خطاب مدير عام  ...........بعدم �إمكانية املوافقة على تعوي�ض املواطن
املعرو�ضة حالته بقطعة �أر�ض �أخرى  ،وبتاريخ  ............قام مدير عام
 .............مبخاطبة م�ساعد مدير عام  ..........مبحافظة ............
لإعادة النظر يف �إمكانية تعوي�ض املواطن املعرو�ضة حالتـه بقطعـة �أر�ض
�أخرى مـن املنطقـة ذاتها  ،باعتبار �أن قطعة �أر�ضه تقع �ضمن �إحرامات ح�صن
 ، ..........على �أن يتحمل املعرو�ضة حالته فارق املبالغ املرتتبة على ذلك ،
وبتاريخ  .............مت تعوي�ض املعرو�ضة حالته بقطعة �أر�ض تبلغ م�ساحتها
( ......... ) .........بدال من قطعة الأر�ض ال�سابقة التي تبلغ م�ساحتها
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( ، ......... ) ........وبتاريخ  .............تقدم املعرو�ضة حالته بطلب
�صرف مبلغ ( ............. )............رياال عمانيا  .........بي�سة تكاليف
التعوي�ض عن فارق امل�ساحة امل�ستبدلة .
وبتاريخ  ............وجه مدير  ..............يف وزارة ............
بعدم �أحقية املعرو�ضة حالته باملطالبة ب�أي مبالغ تعوي�ض  ،وبتاريخ ..........
تقدم املعرو�ضة حالته بالتما�س �إىل �سعادة وكيل وزارة  ..........ب�إعادة النظر
ب�ش�أن حتمل الوزارة فارق املبلغ تعوي�ضا عما قام بدفعه نظري ا�ستخراج �سند
ملكية الأر�ض البديلة عن �أر�ضه املعو�ض عنها  ،والدفع بعدم العلم ب�إيراد �شرط
يفيد ب�إلزامية حتمله فارق املبلغ املذكور .
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أنه من امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء � ،أن الإيجاب والقبول
هو كل تعبري عن الإرادة ي�ستعمل النعقاد العقد  ،وما �صدر �أوال فهو �إيجاب ،
وما �صدر ثانيا فهو قبول  ،والتعبري عن تلك الإرادة يكون بالكالم �أو بالكتابة �أو
بالإ�شارة املتداولة عرفا � ،أو باتخاذ موقف ال تدع ظروف احلال �شكا يف داللته
على حقيقة املق�صود منه  ،و�أنه حتى ينعقد العقد يجب �أن يطابق القبول الإيجاب
ال�صادر من املوجب  ،كما �أن العقد يرد على املنقوالت �أو العقارات لتمليكها بعو�ض
�أو بغري عو�ض �أو حلفظها وديعة �أو ال�ستهالكها باالنتفاع بها قر�ضا � ،أو �أي �شيء
�آخر ال يكون االلتزام به حمظورا �شرعا �أو بن�ص يف القانون  ،و�أنه  " :ال ين�سب
�إىل �ساكت قول"  ،ومع ذلك  ،ف�إن �سكوت من وجه �إليه الإيجاب يعترب قبوال �إذا
اقرتن به ما يجعله داال على الر�ضا .
وحيـث �إنه علـى هـدي ما تقـدم  ،وكان البني من الأوراق املرفقة �أن وزارة
 ...........مل ت�سلك الإجراءات املقررة قانونا لنزع ملكية الأر�ض التي تدخل
يف �إحرامات ح�صن  ، .........وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون نزع
امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 78/64ومن ثم ف�إن احلالة
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املعرو�ضة ال تعدو �أن تكون ً
عقدا من عقود املعاو�ضة �أو البدل  ،والذي يتم مبوجبه
مبادلة مال �أو حق مايل بعو�ض غري النقود  ،ويف حال تفاوتت قيمة البدلني يف
املقاي�ضة جاز لهما االتفاق على تعوي�ض الفرق مبعدل من النقود .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابـت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالتـه ،
قد طلب من وزارة  ...........املوافقة على الرتخي�ص ببناء عقار على قطعة
الأر�ض اململوكة له  ،والواقعة قرب منطقة �أثرية  -ح�صن الرو�ضة � -أو تعوي�ضه
عنها بقطعة �أر�ض �أخرى  ،مع حتمل وزارة  ...............فارق املبالغ نظري
ا�ستخراج �سند ملكية الأر�ض البديلة عن الأر�ض املعو�ض عنها  ،ومن ثم ف�إن ذلك
يعد �إيجابا من املعرو�ضة حالته  ،ويعد خطاب مدير عام � ............إىل مدير
�إدارة  ...........بتعوي�ض املعرو�ضة حالته قطعة �أر�ض بديلة قبوال من وزارة
 ، .............وم�ؤدى ذلك انعقاد عقد البدل بني طرفيه وفقا لل�شروط املتفق
عليها  ،ملا كان ذلك  ،وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته قد قام بدفع
كافة املبالغ املرتتبة على ا�ستخراج �سند ملكية الأر�ض البديلة عن الأر�ض املعو�ض
عنها  ،ثم طالب جهة الإدارة بتنفيذ ما مت االتفاق عليه بتعوي�ضه عن املبالغ التي
دفعها لوزارة � ، ...........إال �أن وزارة  ............قد انتهت �إىل عدم �أحقيته
يف املبالغ املطالب بها  ،ف�إن ذلك يعد �إخالال ب�أحكام عقد البدل الذي تالقت عليه
�إرادة الطرفني  ،وبناء عليه يتعني على وزارة  ..............تعوي�ض املعرو�ضة
حالته بقيمة املبالغ التي دفعها لوزارة  ...........نظري ا�ستخراج �سند ملكية
الأر�ض البديلة عن الأر�ض املعو�ض عنها .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �ضرورة قيام وزارة  ...............بدفع مبلغ
التعوي�ض للمواطن ، ................. /عما دفعه نظري ا�ستخراج �سند ملكية
الأر�ض البديلة عن الأر�ض املعو�ض عنها  ،على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/777/1/16/م) بتاريخ 2014/4/22م .
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()27

بتاريخ 2014/4/24م
�إتاوة  -مدى جواز الإعفاء من �سداد الريع امل�ستحق للدولة على املواد امل�ستخرجة
من املعادن .
نـ�ص قانـون التعدين على �أن املعادن يف حالتهـا الطبيعيـة و�أيًّا كان مكانها يف
ال�سلطنة هي ملك للدولة  ،و�أن امتياز التعدين مينح مبوجب قانون  ،و�أن وزارة
التجارة وال�صناعة متنح تراخي�ص اال�ستك�شاف  ،والتنقيب  ،واال�ستخراج  ،والتعدين ،
والتعدين املعي�شي  ،والت�صرف يف املعادن الناجتة عن ذلك ً
وفقا لأحكام قانون
التعديـن  -حتدد الالئحة التنفيذية لهـذا القانـون �أنـواع تراخيـ�ص التعديـن ،
و�شروط احل�صول عليها  ،ومدتها  ،وحتديد وو�صف وم�ساحة املنطقة املمنوحة ،
و�إجـراءات جتديد الرتاخي�ص  ،وامتيازات التعدين  ،والإتاوة الواجب �سدادها
على �أال تزيد على ( )%10ع�شرة باملائة من قيمة املبيعات من املعادن  ،ومواعيد
ال�سداد  ،والإجـراءات املتعلقـة بذلـك  -حـدد امل�شـرع الريـع امل�ستحـق للدولـة
بن�سبـة ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الإجمالية للمبيعات الفعلية ال�شهرية
ً
وفقا لأ�سعارها يف ال�سوق املحلية  -الأ�صل امل�ستقر عليه يف العقود هو �أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،ووليـد �إرادتهمـا امل�شرتكـة  ،فال يجـوز نق�ضـه �أو تعديلـه
�إال باتفـاق طرفيـه �أو للأ�سباب التي يقررها القانون  -ن�صت بنود العقد �صراحة
على االلتزام بالقوانني واللوائح ودفع كافة الر�سوم  -مل يجز القانون املايل الإعفاء
من �أي �ضريبـة � ،أو ر�سـم � ،أو ديـن �أو غيـرهـا مـن املبالـغ امل�ستحقـة لوحدات
اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية
واللوائح ال�صادرة على ذلك � -أن الإعفاء ي�صدر بقرار من الوزير امل�شرف على وزارة
املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص متقيدا بال�شروط  -ال يجوز �إ�سقاط �أي مبلغ
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م�ستحق ال�سداد من ال�ضرائب �أو الر�سوم �أو الديون �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت املحددة على �سبيل احل�صر يف البند
( )9من املادة ( )8من القانون املايل  ،وب�شرط �أن يقدم املدين امل�ستندات الر�سمية
التي تثبت �أيا من هذه احلاالت  -عدم �صدور قرار الإعفاء من املخت�ص ب�إ�صداره
وعدم توافر �شروط الإعفاء � -أثر ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ................:
امل�ؤرخ ، ..............املوافق  ، .....................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي
القانوين حول مدى �إعفاء جمموعة �( .................ش.م.م) باال�شرتاك مع
�( ......................ش.م.م) من �سداد الريع امل�ستحق للدولة على املواد
امل�ستخرجة من حمجر ال�شركة .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبمـا يبني مـن الأوراق  -فـي �أن جملـ�س
املناق�صات قد �أ�سند �إىل جمموعة �( ................ش.م.م) باال�شرتاك مع
�( .................ش.م.م) ك�شركة حما�صة  ،املناق�صتني رقمي ، ............
............اخلا�صـة بتمديـد ، .............و�أعمـال احلفـر والـردم مبيـناء
 ، .................ورقم ...................... :اخلا�صة ب�إن�شاء الر�صيفني
( ....و  ) .......مبينـاء  ، ...........واملتعلقتيـن مب�شروع تطوير ميناء
 ( ...........املرحلة  ، ) ........وت�ضمن البند ( )41من التعديل رقم ( )1الذي
�أ�صدره جمل�س املناق�صات بتاريخ  .............ب�ش�أن املناق�صة رقم ...........
ن�صا يفيد ب�أن الإتاوة لن تدفع ال�ستخراج ال�صخور الالزمة للم�شروع .
امل�شار �إليها ًّ ،
وتذكرون معاليكم �أن وزارة  ............قد �أبرمت عقدا بتاريخ ..........
وفقا لنموذج العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية (�سبتمرب 1999م)  ،ون�ص
يف املواد �أرقام (�/1/36 ، 13 ، 1/8أ  )76 ،منه على �سداد الر�سوم املتعلقة با�ستعمال
الأرا�ضي  ،و�أن املديرية العامة  ...................مبحافظة ، ...............
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التابعـة لوزارة  ، ............قد �أ�صـدرت الرتخيـ�ص رقم  ............:ملنـح
جمموعـة �( .............ش.م.م) باال�شرتاك مع �( ................ش.م.م)
احلق يف ا�ستخراج �أحجار و�صخور وردميات ال�ستخدامها يف امل�شروع  ،وذلك
ً
وفقا لقانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003 /27وقرار وزير
النفط والغاز رقم  ، 87/4ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص املحاجر واملناجم (ال�ساري
قبل تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لقانون التعدين ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم  2010/77بتاريخ 2010/9/2م)  ،ومت�ضم ًنا ً
بندا يفيد االلتزام ب�سداد الريع
بواقع ( )%5خم�سة باملائة من قيمة املواد املبيعة ً
وفقا ل�سعـر بيعها يف ال�سوق
املحلـي  ،وعليـه � ،أ�صدرت املديريـة العامة  ......مبحافظة  ......الفاتورة
رقم  ........... :ملطالبة ال�شركة املذكورة بقيمة الريع امل�ستحق عليها بواقع
 ..................رياال عمانيا ً ،
وفقا ل�شروط الرتخي�ص امل�شار �إليه  ،وذلــك
بتاريخ ................
كما تذكرون معاليكم � ،أنه بتاريخ �............أفادت ال�شركة امل�شار �إليها
املديرية العامة  .............مبحافظة  .........ب�أن الريع ال ي�ستحق على
ا�ستخراج املواد ال�صخرية لأغرا�ض امل�شروع  ،وفقا للبند رقم ( )41من التعديل رقم
( )1الذي �أ�صدره جمل�س املناق�صات بتاريخ  ................ب�ش�أن املناق�صة رقم
 ........امل�شار �إليها  ،وتبعا لذلك  ،طلب معايل وزير  ..........من معايل وزير
� .............إخطار وزارة املالية ب�إعفاء ال�شركة من الريع  ،على �سند من �أنها ال
تقوم ببيع ال�صخور امل�ستخرجة من املحجر  ،و�إمنا تقوم با�ستخدامها يف �أعمال
امل�شروع  ،وعليه  ،طلب معايل وزير  ...............من الوزير امل�س�ؤول عن
ال�ش�ؤون املالية �إعفاء ال�شركة من الريع  ،لعدم ت�ضمينها يف م�ستندات املناق�صة
والعرو�ض املالية � ،إال �أن  ......................بخطابه امل�ؤرخ ..............
�أفاد با�ستحقاق اخلزانة العامة للدولة مبلغ  ......................رياال عمانيا ،
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من قبل ال�شركة للريع امل�ستحق من قيمة املواد املبيعة من املحجر املرخ�ص
با�ستغالله ال�ستخراج ال�صخور والردميات  ،وا�ستند يف ذلك �إىل �أن ال�شركات
التي نفذت امل�شاريع ال�سابقة كانت ملتزمة بالدفع  ،كما �أنه ً
خمالفا ل�صريح �أحكام
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/27ب�إ�صدار قانون التعدين  ،و�أن االرتكان بعدم ت�ضمني
الإتاوة يف م�ستندات املناق�صة والعرو�ض املالية لي�س مربرا للإعفاء  ،وطبقا لذلك ،
قامـت وزارة  ................بت�شكيـل فـرق لدرا�سـة املو�ضوع  ،والذي �أعد
تقريرا يتفق مع وجه الر�أي ب�سداد الريع امل�ستحق على ا�ستخراج املواد ال�صخرية
من املحجر  ،وبعد املخاطبات املتبادلة بني كل من وزارة  ، .............ووزارة
 ، .............ووزارة  ، ............ب�ش�أن �ضرورة �سداد ال�شركة للريع ،
فقد �أبدت وزارة  ........بخطاباتها �أنه ال يجوز �إعفاء ال�شركة امل�شار �إليها من
الريع امل�ستحق عليها  ،وذلك ً
وفقا للمواد ( ، )2()347( ، )307( ، )304و()335
من الالئحة التنفيذية للقانون املايل � ،إال �أن معايل وزير � ..............أفاد يف
خطابه امل�ؤرخ  .................واملوجه �إىل وزارة  ..........ب�أن ال�شركة ما
زالت على موقفها بعدم دفع املبالغ امل�ستحقة للريع رغم �إخطارها بذلك .
ويف �ضوء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الر�أي يف مدى �إعفاء جمموعة ...........
(�ش.م.م) باال�شرتاك مع �( ..............ش.م.م) من �سداد الريع امل�ستحق
للدولة على املواد امل�ستخرجة من حمجر ال�شركة .
وردا علـى ذلـك نفيـد بـ�أن املـادة ( )11من النظـام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :املبادئ االقت�صـادية :
 �إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون  ،وال يعفـي�أحد من �أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون .
 وال يجوز ا�ستحداث �ضريبة �أو ر�سم �أو �أي حق مهما كان نوعه ب�أثررجعي" .
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وتن�ص املادة ( )57من النظام ذاته على �أنه يف  " :يبني القانون الأحكام
اخلا�صة بامل�سائل التالية  ،واجلهات امل�س�ؤولة عنها :
 حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال العامة و�إجراءات�صرفها " .
وتن�ص املادة ( )80من النظام ذاته على �أنه  " :ال يجوز لأي جهة يف الدولة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني واملرا�سيم
النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد".
وتن�ص املادة ( )9/8من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه  " :امل�س�ؤوليات وال�صالحيات اخلا�صة :
يبا�شر الوزير ما ي�أتي :
� - 9إ�صدار اللوائح املنظمة لإ�سقاط �أي مبلغ م�ستحق ال�سداد من ال�ضرائب
�أو الر�سوم �أو الديون �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة  ،وذلك يف حاالت �إ�شهار �إفال�س املدين �أو احلكم ب�إع�ساره ،
�أو وفاته من غري تركة � ،أو عن تركة م�ستغرقة بالديون � ،أو مغادرته
ال�سلطنة نهائيا دون �أن يرتك بها �أمواال � ،أو عدم وجود �أموال للمدين
ميكن التنفيذ عليها � ،أو �إنهاء ن�شاطه �أو مهنته �أو عمله بدون وجود
�أموال ميكن التنفيذ عليها  ،وب�شرط تقدمي امل�ستندات الر�سمية التي
تثبت حتقق �أي من هذه احلاالت  ،وذلك دون �إخالل ب�أي �أحكام خا�صة
يكون قد ورد الن�ص عليها يف قانون �آخر " .
وتن�ص املادة ( )15من القانون ذاته على �أنه � " :شروط و�إجراءات الإعفاء من
ال�ضرائب والر�سوم والديون وغريها :
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ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة �أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء  ،ويف احلدود وبالقيود
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .
ويف جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير
املخت�ص  ،ومع التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتن�ص املادة ( )2/347من الالئحة ذاتها على �أنه  ":ال يجوز الإ�سقاط �إال يف
احلاالت املحددة على �سبيل احل�صر يف البند ( )9من املادة ( )8من القانون املايل
امل�شار �إليه  ،وب�شرط �أن يقدم املدين امل�ستندات الر�سمية التي تثبت �أي من هذه
احلاالت" .
وتنـ�ص املـادة ( )1مـن قانـون التعديـن ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  2003 /27على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وما مل يقت�ض ال�سياق
معنى �آخر يق�صد بالكلمات والعبارات املبينة �أدناه املعنى املبني قرين كل منها :
الوزارة  :وزارة التجارة وال�صناعة ".
وتن�ص املادة ( )2من القانون ذاته على �أن  " :املعادن يف حالتها الطبيعية
و�أيا كان مكانها يف ال�سلطنة ملك للدولة  ،ومينح امتياز التعدين مبوجب قانون ،
ومتنح الوزارة تراخي�ص اال�ستك�شاف والتنقيب واال�ستخراج والتعدين والتعدين
املعي�شي والت�صرف يف املعادن الناجتة عن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون".
كما تن�ص املادة ( )15ب�أن  " :حتدد الالئحة التنفيذية الآتي :
� - 2أنواع تراخي�ص التعدين و�شروط احل�صول عليها ومدتها وحتديد
وو�صف وم�ساحة املنطقة املمنوحة و�إجراءات جتديد الرتاخي�ص
وامتيازات التعدين .
...............................................................
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 - 6حتديد الإتاوة الواجب �سدادها على �أال تزيد على ( )%10من قيمة
املبيعات من املعادن ومواعيد ال�سداد والإجراءات املتعلقة بذلك".
وتن�ص املادة ( )9من القرار الوزاري رقم  84 /4ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص
املحاجر واملناجم (امللغي) على �أنه  " :يلتزم املرخ�ص له ب�سداد ريع احلكومة مقابل
املواد التي يتم ا�ستخراجها مبوجب الرتخي�ص  ،ويتم حتديد الريع بن�سبة ()%5
خم�سة باملائة من القيمة الإجمالية للمبيعات الفعلية ال�شهرية ً
وفقا لأ�سعارها يف
ال�سوق املحلية  ،ويتم �سداد الريع امل�ستحق عليها" .
وين�ص البند ( )41من التعديل رقم ( )1اخلا�ص باملناق�صة رقم  2005/12على
�أن  " :الإتاوة لن تدفع ال�ستخراج ال�صخور الالزمة للم�شروع � ،إال �أنه يجب على
املقاول احل�صول على كل املوافقات  ،والت�صاريح على نفقته اخلا�صة " .
وتن�ص املادة ( )2من �صيغة االتفاقية لوثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين
والأعمال املدنية على �أن  " :تعترب الوثائق املدرجة فيما يلي جزءًا ال يتجز�أ من
هذه االتفاقية  ،وتعترب قراءتها وتف�سرياتها وحدة متكاملة :
العطاء امل�شار �إليه .
�شروط العقد املوحد .
...............
التعليمات �إىل املتناق�صني .
ر�سالة قبول العطاء .
موافقة جمل�س املناق�صات املوقر.".....
وتن�ص املادة ( )26من العقد املذكور على �أنه  " :على املقاول �أن يتقيد من
جميع الوجوه بالقوانني املرعية يف �سلطنة عمان  ،و�أن يقوم بجميع التبليغات ،
و�أن يدفع جميع الر�سوم املتعلقة بتنفيذ الأعمال املفرو�ضة مبوجب تلك القوانني ،
وعليـه كـذلـك �أن يتقيـد باللوائـح والأنظمة التي تقررها ال�سلطات العامة كل يف
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جمال اخت�صا�صه  ،و�أن يدفع كافة الر�سوم والنفقات وامل�صاريف التي ت�ستحق
مبوجب هذه اللوائح والأنظمة."...
وتن�ص املادة (�( )1( )36أ) من العقد على �أنه " :على املقاول وخالل �سريان
مدة العقد �أن ي�شرتي من داخل �سلطنة عمان � ،إما مبا�شرة � ،أو من خالل مقاولني
من الباطن  ،ما مقداره ( )%20ع�شرون باملائة على الأقل من احتياجاته من املواد
باملوا�صفات املطلوبة � ،إال �إذا كان ذلك غري ممكن من الوجهة التعاقدية  ،وك�إثبات
ملا ورد �أعاله  ،يجب تزويد ممثل املهند�س فواتري املواد التي يتم �شرا�ؤها مع �إدراج
فواتري املواد التي يتم �شرا�ؤها من داخل �سلطنة عمان يف قائمة منف�صلة".
وتن�ص املادة ( )76على �أنه يف  " :ا�ستمالك الأرا�ضي لغر�ض املحاجر وحفر
اال�ستعارة وا�ستعمال املقاول :
...........تقع على املقاول م�س�ؤولية دفع �أي ر�سوم �أو م�ستحقات �أو
م�صاريف �أخرى لها عالقة با�ستعمال مثل هذه الأرا�ضي".
وتن�ص املادة ( )12من عقد ترخي�ص �إقامة حمجر رقم ()2005/11 /559
على �أن  " :يلتزم الطرف الثاين ب�سداد الريع الذي يحدده الطرف الأول  ،واملتمثل
حاليا يف ( )%5خم�سة باملائة من قيمة املواد املبيعة ً
وفقا ل�سعر بيعها يف ال�سوق
املحلي على �أن يتم �سداد الريع �شهريًّا " .
وحيث �إن امل�ستفاد من ن�صو�ص النظام الأ�سا�سي للدولة �سالفة الذكر � ،أنها
ناطت بالقانون بيان الأحكام اخلا�صة بتح�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من
الأموال العامة و�إجراءات �صرفها  ،واجلهات امل�س�ؤولة عن حت�صيل ال�ضرائب
والر�سوم  ،وغريها من الأموال العامة  ،و�إجراءات �صرفها  ،وحفظ �أمالك الدولة
و�إدارتها  ،و�شروط الت�صرف فيها  ،واحلدود التي يجوز فيها التنازل عن �شيء
من هذه الأمالك  ،و�أنه ال يجوز لأي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة � ،أو لوائح � ،أو
قرارات � ،أو تعليمات تخالف �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة .
- 239 -

ومفاد ن�صو�ص القانون املايل �سالفة الذكر � ،أنه ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة ،
�أو ر�سم � ،أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال
يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة على
ذلك  ،و�أن الإعفاء ي�صدر بقرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية بناء على
طلب الوزير املخت�ص متقيدا بال�شروط  ،ون�ص امل�شرع على �أنه ال يجوز �إ�سقاط
الديون �إال يف احلاالت املحددة على �سبيل احل�صر يف البند ( )9من املادة ( )8من
القانون املايل  ،وب�شرط �أن يقدم املدين امل�ستندات الر�سمية التي تثبت �أيًّا من هذه
احلاالت .
ومفاد ن�صو�ص قانون التعدين �سالفة الذكر � ،أن املعادن يف حالتها الطبيعية
و�أيًّا كان مكانها يف ال�سلطنة هي ملك للدولة  ،و�أن امتياز التعدين مينح مبوجب
قانون  ،و�أن وزارة التجارة وال�صناعة متنح تراخي�ص اال�ستك�شاف  ،والتنقيب ،
واال�ستخراج  ،والتعدين  ،والتعدين املعي�شي  ،والت�صرف يف املعادن الناجتة عن
ذلك ً
وفقا لأحكام قانون التعدين امل�شار �إليه  ،و�أن الالئحة التنفيذية لهذا القانون
حتدد �أنواع تراخي�ص التعدين  ،و�شروط احل�صول عليها  ،ومدتها  ،وحتديـد
وو�صف وم�ساحـة املنطقـة املمنوحة  ،و�إجراءات جتديد الرتاخي�ص  ،وامتيازات
التعدين  ،كما حتدد الإتاوة الواجب �سدادها  ،على �أال تزيد على ( )%10ع�شرة
باملائة من قيمة املبيعات من املعادن  ،ومواعيد ال�سداد  ،والإجراءات املتعلقة
بذلك .
ومفاد ن�صو�ص القرار الوزاري امل�شار �إليه ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص املحاجر
واملناجم  -ال�ساري �إبان �إ�صدار الرتخي�ص رقم ( )2005/11 /559ملنح ال�شركة امل�شار
�إليها احلق يف ا�ستخراج �أحجار و�صخور وردميات ال�ستخدامها يف امل�شروع  -ب�أن
يلتزم املرخ�ص له ب�سداد ريع احلكومة مقابل املواد التي يتم ا�ستخراجها مبوجب
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الرتخي�ص  ،ويتم حتديد الريع بن�سبة ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الإجمالية
للمبيعات الفعلية ال�شهرية ً
وفقا لأ�سعارها يف ال�سوق املحلية  ،ويتم �سداد الريع
امل�ستحق عليها وفقا ملا ن�ص عليه الرتخي�ص .
وحيث �إن الأ�صل امل�ستقر عليه يف العقود هو �أن العقد �شريعة املتعاقدين ،
ووليد �إرادتهما امل�شرتكة  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال باتفاق طرفيه �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من كتاب طلب الر�أي  ،والأوراق
املرفقــة � ،أن جملـ�س املناق�صـات قد �أدخـل مبوجب البنـد رقم ( )41من التعديـل
رقم ( )1على املناق�صة رقم � ، .......أعفـي مبوجبه ال�شركة املذكورة من �سداد
الإتاوة امل�ستحقه عليها نتيجة ا�ستخراج ال�صخور الالزمة للم�شروع  ،ملا كان ذلك ،
وكانت بنود العقد املوحد قد ن�صت �صراحة على التزام املقاول باللوائح املنظمة
ودفع كافة الر�سوم  ،ومنها الر�سوم املتعلقة باملحجر  ،و�أن هذه الوثائق تعترب
قراءتها وتف�سرياتها وحدة متكاملة  ،كما ن�صت بنود العقد امل�شار �إليه على
تزويد ممثل املهند�س بفواتري املواد التي يتم �شرا�ؤها مع �إدراج فواتري املواد التي
يتم �شرا�ؤها من داخل �سلطنة عمان يف قائمة منف�صلة  ،وكان الثابت �أن ال�شركة
املذكورة مل تدرج الإتاوة يف م�ستندات املناق�صة � ،أو العرو�ض املالية  ،ارتكانا �إىل
التعديل رقم ( )1على املناق�صة رقم  ...........امل�شار �إليها  ،ملا كان ذلك  ،وكان
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية هو املنوط به وفقا لأحكام القانون املايل الإعفاء
من الإتاوة  ،بناء على طلب الوزير املخت�ص -وزير  -.............وفقا لل�شروط
املحددة يف القانون  ،و�إذ مل تتوافر يف �ش�أن ال�شركة املذكورة �أي من �شروط
�إ�سقاط الدين امل�ستحق عليها واملن�صو�ص عليها ح�صرا يف املادة ( )9/8من القانون
املايل امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إن التعديل رقم ( )1الذي �أدخله جمل�س املناق�صات
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على املناق�صة امل�شار �إليها ب�إعفاء ال�شركة املذكورة من �سداد الإتاوة امل�شار �إليها
يكــون  -واحلــال كذلك  -قد مت باملخالفة لأحكام القانون املايل  ،ويكون جمل�س
املناق�صات قد اغت�صب �سلطة الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية دون �سند من
القانون  ،ومن ثم تغدو مالحظة  ..................ب�ش�أن التزام ال�شركة امل�شار
�إليها ب�سداد الإتاوة املن�صو�ص عليها يف الرتخي�ص با�ستغالل املحجر تكون متفقة
و�صحيح �أحكام القانون  ،ومن ثم ال يجوز �إعفاء جمموعة �( ...........ش.م.م)
باال�شرتاك مع �( ..............ش.م.م) من �سداد الريع امل�ستحق للدولة على
املواد امل�ستخرجة من املحجر املرخ�ص به لهذه ال�شركة .
وال ينال مما تقدم  ،ما تذرعت به ال�شركة امل�شار �إليها من �أن �إعفاءها من
الإتاوة يجد �سنده يف االتفاق الذي مت بينها وبني اجلهة املتعاقدة � ،إعماال للتعديل
رقم ( )1الذي �أدخله جمل�س املناق�صات على املناق�صة رقم ، ..................
باعتبار �أن الإتاوة لي�ست من بني احلاالت التي حددتها ح�صرا املادة ( )9/8من
القانون املايل امل�شار �إليه  ،ف�ضال عن �أن الإعفاء من �سداد هذه الإتاوة ال يكون �إال
وفقا للإجراءات التي حددها القانون املايل على النحو ال�سالف بيانه .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز �إعفاء جمموعة �( ..........ش.م.م)
باال�شرتاك مع �( .................ش.م.م) من �سداد الريع امل�ستحق للدولة على
املواد امل�ستخرجة من حمجر ال�شركة  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .
وتبعا لذلك  ،نعيد �إليكم املرفقات الواردة مبوجب كتابكم امل�شار �إليه  ،وعددها
(� )6ستة جملدات .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/820/1/20/م) بتاريخ 2014/4/24م
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()28
بتاريخ 2014/4/30م
بنك الإ�سكان العماين  -مدى تقيد القرو�ض طويلة الأجل التي تقدمها احلكومة
للبنك بن�سبة ( ) %200من ر�أ�س املال املدفوع للبنك .
�إن امل�شــرع دعمــا لبنك الإ�سكان العماين يف حتقيق �أغرا�ضه الأ�سا�سية يف دعم
حركة الإ�سكان والتعمري يف ال�سلطنة  -من خالل تقدمي القرو�ض والت�سهيالت
امل�صرفيــة للأفــراد فــي �سلطنــة عمان لإقامة امل�ساكن اخلا�صة � ،أو �شرائها
�أو ا�ستكمالها � ،أو التو�سع فيها � ،أو �صيانتها � ،أو �شراء الأرا�ضي بغر�ض بناء
امل�ساكن عليهـــا  ،والقيــام مب�شروعات الإ�سكان لذوي الدخل املحدود واملتو�سط
�أو متويلها وفق ال�ضوابط التي يحددها النظام الأ�سا�سي للبنك � -أجاز امل�شرع
للحكومة تقدمي قرو�ض طويلة الأجل للبنك ب�سعر عائد يقل عن �سعر العائد
التجاري ال�سائد يف ال�سوق � ،أو قرو�ض بدون عائد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،
دون �أن يحـدد �سقفا �أعلى لقيمة هذه القرو�ض  ،حيث ورد الن�ص خلوا من �أي
قيد �أو �شرط ينظـم منحهــا  ،وذلك على خالف ال�ضمانات التي تقدمها احلكومة
للبنك ل�سداد القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية التي يح�صل عليها البنك من الغري ،
�أو ال�سنـدات التي ي�صـدرها  ،والتي ا�شرتط �أال جتاوز حدود ( )%200من ر�أ�س املال
املدفوع للبنك  -امل�ستقر عليه �أن املطلق يجري على �إطالقه ما مل يوجد ما يقيده -
م�ؤدى ذلك  -عدم تقيد القرو�ض طويلة الأجل التي تقدمها احلكومة للبنك بن�سبة
( ) %200امل�شار �إليها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .................... :بتاريخ ، .............
املوافـق  ...............ب�شـ�أن طلـب تف�سري املادة ( )8من نظام بنك الإ�سكان
العماين ( �ش.م.ع.م ) ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2010/36
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وتخلــ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد فــي الأوراق  -فــي �أنــه ورد يف
تقرير ......................بنتيجة الفح�ص على ، .....................
عن ال�سنوات املالية من ............م �إىل  .........م بتاريخ  ..........م ،
�أن ن�سبة القرو�ض احلكوميــة للبنــك  ،قد بلغت (  )%306من ر�أ�س املال املدفوع
لـ -......................املحدد طبقا للمادة ( )2من نظام بنك الإ�سكان العماين
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/36مببلغ  .........................ريال
عمانــي  -حيــث بلــغ �إجمايل القرو�ض طويلة الأجل املقدمة من احلكومة للبنك
حتى  ..........م  ،مبلغ = ( )........................رياال عمانيا  ،وحتى
 ....................م مبلغ = ( )...............ريا ًال عمانيا  ،باملخالفة
حلكــم املادة ( ) 8مــن نظام بنك الإ�سكان العماين (�ش.م.ع.م ) ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2010/36ومل تقدم احلكومة �أي �ضمانات للبنك  ،ويف �ضوء ذلك ،
فقـد ثـار خـالف فـي وجهـات النظـر حول تف�سيـر ن�ص املادة ( )8من نظام بنك
الإ�سكــان العمانــي ( �ش.م.ع.م ) ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2010/36بني
كل من  ، ..............................و..............................
.................
حيث تتمثل وجهة نظر  ..........................يف :
�أ � -أن الفقرة الأوىل من املادة ( )8من النظام امل�شار �إليه جتيز للحكومة
تقديــم قـرو�ض طويلــة الأجــل للبنك لتحقيق الأغرا�ض املحددة يف
البندين (�أ  ،ب) من املادة ( )1من النظام .
ويكون تقدمي هذه القرو�ض طويلة الأجل بعائد يقل �سعره عن �سعر العائد
التجاري ال�سائد يف ال�سوق �أو بدون عائد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وعلى �أن
تتحمل احلكومة قيمة العائد بالن�سبة للقرو�ض التي تقدم بدون عائد �أو قيمة الفرق
بني �سعر العائد التجاري ال�سائد وال�سعر املخف�ض  ،وذلك وفقا للفقرة الثانية من
املادة ( )9من النظام .
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كما حتدد احلكومة ن�سبة القرو�ض التي يقدمها البنك للأفراد ب�سعر عائد
خمف�ض �أو بدون عائد لتحقيق �أي من الأغرا�ض املحددة فــي البنديــن (�أ  ،ب)
من املادة ( )1من النظام  ،وعلى �أن يراعى عند حتديد ن�سبة القرو�ض امل�شار �إليها
املحافظات املختلفة لل�سلطنة �أو ما تقرره احلكومة  ،وذلك وفقا للمادة (  ) 9فقرة
�أوىل من النظام .
ب � -إن احلـد الأق�صـى البالـغ ( )%200من ر�أ�س املال املدفوع للبنك املن�صو�ص
عليه يف الفقرة الثانية من املادة ( )8من النظام يقت�صر على ما تقدمه
احلكومة من �ضمانات للبنك للوفاء بالقرو�ض التي يح�صل عليها مــن
الغري  ،وكذلك الت�سهيالت االئتمانية التي تقدم له من الغري  ،وما ي�صدره
البنك من �سندات تطرح لالكتتاب العام  ،ولذلك ف�إن احلد الأق�صى لهذه
ال�ضمانات جمتمعة ال يجوز �أن يتجاوز..........................
مليــون ريــال عماين .
يف حني تتمثل وجهة نظر  .................يف �أن احلد الأق�صى املن�صو�ص
عليــه يف الفقــرة الثانية من املادة ( )8من النظام ي�شمل �إ�ضافة �إىل ال�ضمانات
احلكوميــة  -املقدمة للوفاء بالقرو�ض والت�سهيالت االئتمانية التي يح�صل عليها
البنــك من الغري  ،وكذلــك ال�سندات التي يكتتب فيها الغري  -والقرو�ض طويلــة
الأجــل التــي تقدمـهـا احلكومة للبنك  ،والتي ال ميكن �أن تكون حمال لل�ضمان من
جانبها باعتبارها اجلهة املقر�ضة .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع  ،نفيد بالآتي :
�أن املــــادة ( )1مـــن نظــام بنــك الإ�سكان العمانــي ( �ش.م.ع.م ) ال�صـــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/36يف �ش�أن بنك الإ�سكــان العمانــي ( �ش.م.ع.م )
تن�ص على �أنه  ":بنك الإ�سكان العماين �شركة م�ساهمة عمانية مقفــلة ( �ش.م.ع.م )
تتحدد �أغرا�ضه الأ�سا�سية يف دعم حركة الإ�سكان والتعمري مبا ي�ساهم يف حتقيق
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التنمية االقت�صادية ب�سلطنة عمان  ،ويكون له على الأخ�ص :
�أ  -تقدمي القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية للأفراد يف �سلطنة عمان لإقامة
امل�ساكــن اخلا�صــة � ،أو �شرائهــا �أو ا�ستكمالهــا � ،أو التو�سع فيهــا � ،أو
�صيانتها � ،أو �شراء الأرا�ضي بغر�ض بناء امل�ساكن اخلا�صة عليها  ،وذلك
على النحو الذي يحدده النظام الأ�سا�سي للبنك .
ب  -القيام مب�شروعات الإ�سكان لذوي الدخل املحدود واملتو�سط �أو متويلها
وفق ال�ضوابط التي يحددها النظام الأ�سا�سي للبنك .
ج ."... -
وتنــ�ص املــادة ( )8مــن النظــام ذاته على �أنه ":للحكومة �أن تقدم للبنك -
يف �سبيل حتقيق الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف البندين (�أ) و (ب) من املادة ()1
من هذا النظام  -قرو�ضا طويلة الأجل ب�سعر عائد يقل عن �سعر العائد التجاري
ال�سائد يف ال�سوق � ،أو قرو�ضا بدون عائد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
كمــا يجــوز للحكومــة �أن ت�ضــمن البنــك يف �سداد القرو�ض والت�سهيالت
االئتمانية التي يح�صل عليها من الغري � ،أو ال�سندات التي ي�صدرها  ،وذلك كله يف
حدود ( )%200من ر�أ�س املال املدفوع للبنك" .
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع دعما لبنك الإ�سكان العماين يف حتقيق
�أغرا�ضه الأ�سا�سية يف دعم حركة الإ�سكـان والتعمــري فــي ال�سلطنــة  -من خالل
تقدمي القرو�ض والت�سهيالت امل�صرفية للأفراد يف �سلطنة عمان لإقامة امل�ساكن
اخلا�صــة � ،أو �شرائهـــا �أو ا�ستكمالهـــا � ،أو التو�ســع فيها � ،أو �صيانتها � ،أو �شراء
الأرا�ضي بغر�ض بناء امل�ساكن عليها  ،والقيام مب�شروعات الإ�سكان لذوي الدخل
املحدود واملتو�سط �أو متويلها وفق ال�ضوابط التي يحددها النظام الأ�سا�سي للبنك -
�أجـاز للحكومة تقدمي قرو�ض طويلة الأجل للبنك ب�سعر عائد يقل عن �سعر العائد
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التجاري ال�سائد يف ال�سوق � ،أو قـرو�ض بدون عائد �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،
دون �أن يحدد �سقفا �أعلى لقيمة هذه القرو�ض  ،حيث ورد الن�ص خلوا من �أي قيد
�أو �شرط ينظم منحها  ،وذلك على خالف ال�ضمانات التي تقدمها احلكومة للبنك
ل�سداد القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية التي يح�صل عليها البنك من الغري � ،أو
ال�سنـدات التـي ي�صدرهـا  ،والتـي ا�شتـرط �أال جتــاوز حـــدود ( )%200من ر�أ�س
املال املدفوع للبنك .
وبناء على ذلك  ،وملا كان امل�ستقر عليه �أن املطلق يجري على �إطالقه ما مل
يوجد ما يقيده  ،ف�إن م�ؤدى ذلك عدم تقيد القرو�ض طويلة الأجل التي تقدمها
احلكومة للبنك بن�سبة ( ) %200امل�شار �إليها .
وعليـه  ،وعلــى هــدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن احلكومة مل
تقدم حتى حينه �أي �ضمانات للبنــك  ،و�إنــما اقت�صــرت فقط على تقدمي قرو�ض
طويلة الأجل بلغت حتى عام  .........م مبلغ =  ...............رياال عمانيا ،
وحتـى ...............م مبلغ = ....................رياال عمانيا  ،ف�إن مفاد
ذلك عدم وجود خمالفة ميكن ن�سبتها لل ..............يف هذا ال�ش�أن � ،إذ لي�س
ثمة حد �أق�صى لهذه القرو�ض ميكن جتاوزه  ،حيث تقت�صر ن�سبة ( )%200فقط
على ال�ضمانات املقدمة من احلكومة للبنك  ،والتي مل يثبت تقدميها للبنك حتى
حينه  ،ولي�س على القرو�ض طويلة الأجل  ،كما �سبق البيان .
لذا انتهى الر�أي � ،إىل عدم تقيد القرو�ض الطويلة الأجل املقدمة من احلكومة
لبنك الإ�سكان العماين بن�سبة ( )%200الواردة يف الفقرة الثانية من املادة ( )8من
النظام امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/864/1/20/م) بتاريخ 2014/4/30م
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()29
بتاريخ 2014/4/30م
مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملون يف ال�سلطنة  -تطبيق
�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78عليهم .
�أوجب امل�شرع مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/56معاملة مواطني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف ال�سلطنة معاملة املوظف
العماين يف تطبيق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية  ،وذلك يف املزايا
الوظيفيــة املحــددة يف املر�ســوم املذكــور  -م�ؤدى ذلك  -ت�سري على موظفي
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف ال�سلطنة ما ي�سري على
املوظفني العمانيني املدنيني من مزايا يف ال�ش�ؤون الوظيفية  -ال ينال من ذلك ما
ن�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتــب
املوحــد للموظفيــن العمانيــني املدنيني بالدولة  ،من اقت�صار �سريان �أحكامه
على املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة فقط  ،دون غريهم من املوظفني غري
العمانيني  ،الذين ت�سري عليهم �أحكام العقود املربمة معهــم � -أ�سا�س ذلك � -أن
هــذا النــ�ص ورد عامــا  ،فيمــا ن�ص عليه من �سريان �أحكام العقود على غري
العمانيني  ،وهـو خم�صـ�ص باحلكـم الـوارد فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/56
ب�ش�أن معاملة مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة
املدنية معاملة املواطن العماين � ،إعماال للقاعدة الأ�صولية التي تق�ضي ب�أن اخلا�ص
يقيد العام  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ............. :بتاريخ  ، ...............املوافق
 ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز ت�سكني مواطني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على جدول الرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني من عدمه .
وتخلــ�ص وقـائــع املو�ضــوع  -ح�سبما ورد يف الأوراق  -يف �أن الفا�ضلة /
 .......... - ...........اجلن�سية  -تعمل  .............بكلية ..............
بجامعة  ، .........وقد تقدمت بطلب معاملتها معاملة العمانيني فيما يتعلق
بالرواتب وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جــدول الرواتــب
املوحد للموظفني العمانيني املدنيني  ،علما ب�أن الفا�ضلة  -كما تذكرون  -كانت
تتم معاملتها �سابقا معاملة العمانيني بناء على املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/56
ب�شــ�أن معاملــة مواطنــي دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال
اخلــدمــة املدنيــة معاملــة املواطــن العمانـي  ،وبعد �صـدور املر�سـوم ال�سلطــاين
رقم  2013/78امل�شار �إليــه  ،تـم ت�سكيـن جميـع املوظفـيـن العمانييـن علـى اجلـدول
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه � ،إال �أن املوظفني من دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية مل يتم ت�سكينهم على اجلدول املوحد  ،ومن �ضمنهم املذكورة .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف مدى جواز ت�سكني املوظفني من مواطني دول
جملــ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربية على جدول الرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني من عدمه  ،نفيد �أن :
املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/56ب�ش�أن معاملة مواطني دول
جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة فـي جمـال اخلدمة املدنية معاملة املواطن
العماين تن�ص على �أنه  " :يعامل مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
معاملة املوظف العماين يف تطبيق قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية امل�شار
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�إليهما  ،وذلك يف املزايا الآتية :
 الراتب الأ�سا�سي . بدل طبيعة العمل . بدل املوا�صالت ( النقل ) . بدل منطقة نائية �أو قا�سية . العالوات الدورية (ال�سنوية ) . بدل ال�سكن غري املرتبط باملواطنة . بدل االنتداب لإجناز مهمة خارج مقر العمل ح�سب امل�سافات املحددةيف النظام .
 بدل التكليف للقيام مبهام وظيفية �أخرى . بدل �ساعات العمل الإ�ضايف يف الأيام العادية والعطل والأعياد . الإجازة العادية والطارئة (اال�ضطرارية )  ،والإجـازة املر�ضيـة  ،و�إجـازةالو�ضع (الوالدة )  ،و�إجازة عدة الوفاة .
 تعوي�ض الوفاة والإ�صابات ".وتنـ�ص املـادة الأولـى مــن جـدول الدرجـات والرواتـب املوحـد للموظفيـن
العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78على �أنه :
" يعمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني
بالدولة الوارد يف امللحق رقم ( )1املرفق " .
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وتن�ص املادة الثانية من املر�ســوم ذاته علــى �أنــه ":مع عدم الإخالل ب�أحكام
املادة ( )45من قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/ 90
واملـادة ( )55من قانـون حمكمـة الق�ضـاء الإداري ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطاين
رقم  ، 99/91واملادة ( ) 8من قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 ، 99/92واملـادة الأولـى مـن املر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2013/ 33ب�شـ�أن الوظائـف
الطبيـة والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) ،
واملـادة ( )21مـن القانـون امل�صرفـي ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم ، 2000/114
ي�سـري اجلـدول املن�صـو�ص عليـه فـي املـادة الأولـى مـن هـذا املر�سـوم على كافة
املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،وت�سري على غري العمانيني �أحكام العقود
املربمة معهم".
وتن�ص املادة الثالثة من ذات املر�سوم على �أن  ":ينقل املوظفون العمانيون
املدنيـون بالدولـة املوجـودون يف اخلدمـة فـي تاريـخ العمـل بهـذا املر�سـوم �إىل
الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه
وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق ".
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع قد �أوجب  -طبقا للمر�سوم ال�سلطاين
رقم  2001/56امل�شار �إليه  -معاملـة  -مواطنـي دول جملــ�س التعــاون لدول اخلليــج
العربية العاملني يف ال�سلطنة معاملة املوظف العماين يف تطبيق قانون اخلدمة
املدنية والئحته التنفيذية  ،وذلك يف املزايا الوظيفية املتعلقة بالراتب الأ�سا�سي ،
وبـدل طبيعـة العمـل  ،وبدل املوا�صالت ( النقل )  ،وبدل منطقة نائية �أو قا�سية ،
والعـالوات الدوريـة (ال�سنويـة )  ،وبـدل ال�سكـن غيـر املرتبـط باملواطنة  ،وبدل
االنتداب لإجناز مهمة خارج مقر العمل ح�سب امل�سافات املحددة يف النظام ،
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وبـدل التكليف للقيام مبهام وظيفية �أخرى  ،وبدل �ساعات العمل الإ�ضايف يف
الأيــام العاديــة والعطــل والأعياد  ،والإجــازة العادية والطارئة (اال�ضطرارية ) ،
والإجــازة املر�ضيـــة  ،و�إجازة الو�ضع (الوالدة )  ،و�إجازة عدة الوفاة وتعوي�ض
الوفاة والإ�صابات  ،ومن ثم ت�سري على موظفي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية العاملني يف ال�سلطنة ما ي�سري على املوظفني العمانيني املدنيني من مزايا
يف ال�ش�ؤون الوظيفية امل�شار �إليها .
وحيث �صدر جدول جديد للدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني
املدنيني بالدولة يق�ضي ب�سريان �أحكامه على كافة املوظفني العمانيني املدنيني
بالدولــة  ،فــ�إن مفــاد ذلك هو امتداد �سريان �أحكامه �أي�ضا على مواطني دول
جملـ�س التعــاون لــدول اخلليــج العربـية العاملني يف القطاع املدين بال�سلطنة ،
وال ينـال مــن ذلـك مــا نـ�ص عليــه املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار �إليه ،
من اقت�صار �سريان �أحكامه على املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة فقــط  ،دون
غريهم من املوظفني غري العمانيني  ،الذين ت�سري عليهم �أحكام العقــود املربمة
معهم � ،إذ �إن هذا الن�ص و�إن كان قد ورد عاما  ،فيما ن�ص عليه مــن �سريان �أحكام
العقود على غري العمانيني � ،إال �أنه خم�ص�ص باحلكم الوارد يف املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2001/56ب�ش�أن معاملة مواطني دول جملـ�س التعــاون لــدول اخلليج العربية
يف جمال اخلدمة املدنية معاملة املواطن العماين � ،إعماال للقاعدة الأ�صولية التي
تق�ضي ب�أن اخلا�ص يقيد العام .
وملا كان ذلك  ،وكان الثابت من كتابكم امل�شار �إليه � ،أن الفا�ضلة ........... /
  .........اجلن�سية  -هي �إحدى مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي العاملنيبال�سلطنة  ،حيث تعمل يف وظيفة بـ  ، ...........فمن ثم ي�سري يف �ش�أنها ما
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ي�سري على املوظفني العمانيني من مزايا تتعلق بالراتب والعالوات والبدالت ،
وغريهـا مـن املزايـا الوظيفيـة التـي ن�ص عليها املر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/56
امل�شار �إليه � ،سواء ما كان مقررا �إبان تعيينها � ،أو ما يتم ا�ستحداثه الحقا من مزايا
يف هذا ال�ش�أن  ،وعليه ف�إنه كان يتعني على � ..............أن تبادر �إىل نقل
املوظفني العاملني لديها من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية -
ومن بينهم املذكورة  -املوجودين يف اخلدمة يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم � ،إىل
الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه
 �ش�أنهم �ش�أن املوظفني العمانيني املدنيني بالدولة  -وذلك وفقا لل�ضوابط والقواعدالواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار �إليه .
لــذا  ،انتهــى الـر�أي �إىل وجوب نقل املوظفني املدنيني بالدولة من مواطني
دول جمــل�س التعـاون لدول اخلليج العربية املوجودين يف اخلدمة يف تاريخ العمل
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار �إليه � ،إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليها
يف جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/863/5/44/م) بتاريخ 2014/4/30م
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()30
بتاريخ 2014/4/30م
موظف  -تعيني  -امل�ستند املعتد به كم�سوغ الحت�ساب ال�سن عند التعيني .
يجب االعتداد عند ح�ساب �سن املوظف يف جمال الوظيفة العامة بتاريخ امليالد
الــوارد فــي امل�ستــند املقدم كم�سوغ للتعيني حتى ولو قام املوظف بتعديل تاريخ
ميالده بعد ذلك يف جواز �سفره � ،أو بطاقته املدنية � ،أو غريهــا من امل�ستنــدات -
يعتــد عنــد ح�ســاب �سن املوظف بتاريخ امليالد الوارد يف ال�شهادة التي �أودعت
ملف خدمته �أوال  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .....بتاريخ .........هـ  ،املوافق .........م
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز االعتــداد بتاريخ ميالد
املوظف  ............مبوجب �شهادة تقدير ال�سن الأخرية والتي قدرت �سنه
ب�أنه من مواليد 1962/5/12م .
وتتحــ�صل وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبمــا يبيــن من الأوراق  -يف �أن وزارة
 ..........بتاريخ 1986/8/25م كانت قد �أ�صدرت �شهادة تقدير �سن املوظف /
 ...............عند تعيينه بوزارة  ، ......واعترب من مواليد 1956/1/1م  ،ثم
اكت�شف املوظف املذكور �أن وزارة  ...بتاريخ 1986/8/30م �أ�صدرت �شهادة تقدير
�سن والده مت�ضمنة تاريخ ميالده يف الأول من ينايــر 1952م � ،أي �أن والده �أكرب
منه ( )4ب�أربع �سنوات  ،الأمر الذي �أدى به �إىل طلب �إعادة تقدير �سنه ؛ ومن ثم
مت ا�ستخراج �شهادة تقدير �سن ثانية  ،واعتباره من مواليد 1962/5/12م  ،وعلى
�إثر ذلك قام املوظف املذكور بتعديل تاريخ ميالده يف كل من جواز ال�سفر ،
والبطاقـة املدنيـة  ،وبعـد ذلك تقدم املذكور �إىل وزارة  .....بطلب االعتداد عند
ح�ساب �سنه بتاريخ امليالد الوارد يف جواز �سفره و�شهادة تقدير �سنه الثانية ،
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واعتبار هذه ال�شهادة الثانية كم�سوغ للتعيني � ،إال �أن رد وزارة  .....ت�ضمن رف�ض
طلبه  ،ا�ستنادا �إىل حكم املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية .
وعليه تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أنه  " :تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب
الآتية :
�أ  -بلوغ �سن ال�ستني  ،ويعتد عند ح�ساب هذه ال�سن بتاريخ امليالد الوارد
بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعيني  ،وال يعتد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد
ذلك .
ب . " ........................................................ -
وي�ستفــاد مــن النــ�ص ال�سالــف بيانــه � ،أنه يجب االعتداد عند ح�ساب �سن
املوظف يف جمال الوظيفة العامة بتاريخ امليالد الوارد بامل�ستند املقدم كم�سوغ
للتعيني حتى ولو قام املوظف بتعديل تاريخ ميالده بعد ذلك يف جواز �سفره � ،أو
بطاقته املدنية � ،أو غريها من امل�ستندات .
وحيث �إن الثابت من الأوراق �أن املوظف  ..... /تقدم بطلب تعديل تاريخ
ميالده الوارد يف �شهادة تقدير �سنه  ،واملودعة مبلف خدمته �إىل تاريخ امليالد
الوراد بكل من جواز �سفره  ،وبطاقته املدنية  ،وملا كان امل�شرع يعتد عند ح�ساب
�سن املوظف بتاريخ امليالد الوارد بال�شهادة التي �أودعت ملف خدمة املوظف
�أوال  ،ف�إنـه ال يجـوز تعديـل البيانـات الوظيفيـة للمعرو�ضة حالته املتعلقة بتاريخ
امليالد الوارد يف امل�ستند املقدم ك�أحد م�سوغات التعيني .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز االعتداد بتاريخ ميالد املوظف ..........
مبوجب �شهادة تقدير ال�سن الأخرية  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/859/11/15/م) بتاريخ 2014/4/30م
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()31
بتاريخ 2014/4/30م
 -1تقاعد � -سن الإحالة �إىل التقاعد  -امل�ستند املعتد به الحت�ساب ال�سن .
تنتهي خدمة املوظــف بقوة القانون ببلوغه �سن ال�ستني  -يعتد يف ح�ساب هذه
ال�سن بتاريخ امليالد املدون يف امل�ستند الذي قدمه املوظف عند تعيينه كم�سوغ
للتعيني كم�ستند ر�سمي مت �إيداعه مبلف خدمته �أوال  ،دون االعتداد ب�أي م�ستند
�آخر يقدم بعد ذلك يف هذا اخل�صو�ص  -ال يجوز لل�شخ�ص �أن ي�صطنع دليال لنف�سه
 -تطبيق .

 - 2تقاعد  -ميعاد  -ميعاد �إخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية للإحالة
�إىل التقاعد  -تكييفه .
ميعاد �إخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية للإحالة �إىل التقاعد  ،و�إ�صدار
القرار التنفيذي ب�إنهاء خدمته ميعاد تنظيمي  -غايته  -تهيئة املوظف نف�سيا
لذلك  ،وحث جهة الإدارة على اتخاذ �إجراءات الإحالة للتقاعد � -أثــر ذلــك -
خمالفة هذا امليعاد ال يرتتب عليها البطالن  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة واملنتهية بالكتاب رقم  ..... :امل�ؤرخ
..............هـ  ،املوافــق ............م ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين
حول امل�ستند الواجب االعتداد به يف حتديد �سن الإحالة �إىل التقاعد  ،للفا�ضل/
.........
وتخل�ص وقائع املو�ضــوع  -ح�سبمــا يبني من الأوراق  -يف �أنه مت تعيني
الفا�ضل ...... /يف وزارة  .......بتاريخ 1976/3/28م  ،ومل يوجد مبلفه الوظيفي
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�أي م�ستند يدل على تاريخ ميالده �سوى ما مت تدوينه يف منوذج الت�صنيف املعد
بتاريخ 1979/2/14م  ،والذي دون فيه �أنه من مواليد 1371هـ  ،ثم �صدرت له بعد
ذلك �شهادة تقدير �سن من وزارة  .....بتاريخ 1986/7/9م ق ّدر فيها تاريخ ميالده
ب�سنة 1954م  ،ومت �إخطاره بذلك بتاريخ 1986/9/29م  ،وتذكرون �أن املعرو�ضة
حالته قد تقدم يف عام 2010م بن�سخة من جواز �سفره جاء فيه �أنه من مواليد
1956م � ،إال �أنـه وبنـاء على �شهادة تقديـر ال�سن امل�شار �إليها �صدر القرار رقم ......
ب�إحالة املذكور �إىل التقاعد اعتبارا من 2014/1/1م  ،ويف �ضوء ذلك تقدم املذكور
بتظلم من القرار امل�شار �إليه  ،و�أن الوزارة لــم تقم ب�إخطاره بالإحالة �إىل التقاعد �إال
بتاريــخ 2013/ 10/10م  ،وبالرجوع �إىل امللف الوظيفي للمذكور تبينّ عدم وجود
�أي �صورة جلواز �سفره وبطاقته ال�شخ�صية �إال ما �أودعه بتاريخ 2010/11/24م  ،ثم
قدم املذكور بعد ذلك ن�سخة من جواز �سفر �صادر له بتاريخ 1976م ورد فيه �أنه من
مواليد 1956م  ،وكان ا�ستبداال جلواز �سفر �صادر له �سابقا بتاريخ 1969/4/6م  ،و�أنه
وبناء على خطابات وردت لوزارة ......من قبل �صندوق تقاعد  ......بتعديل
تاريخ تقاعد املوظفني املحددة من 2014/1/1م ليكون بداية التقاعد من ال�شهر
الذي جرى فيه تقدير ال�سن لهم  ،ومن ثم �سيتم �إعادة املذكور لعمله وتعديل قرار
تقاعده تبعا لذلك ليكون اعتبارا من 2014/9/17م .
وفـي �ضـوء قـرار جملـ�س الـوزراء املوقـر ال�صـادر يف جل�سته رقم 2010/6
باالعتداد بال�سن الوارد يف امل�ستند الذي قدمه املوظف عند تعيينه دون اعتداد
بغريه من امل�ستندات التي تقدم بعد ذلك  ،ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين
يف �ش�أن امل�ستند الواجب االعتداد به يف حتديد �سن الإحالة �إىل التقاعد للمذكور ،
ومـا هـو الأثـر القانونـي املرتتـب علـى عـدم �إخطـار املذكـور ب�إحالتـه للتقاعـد
خالل الأجل املن�صو�ص عليه يف املادة ( )148من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية ال�صادرة بالقرار رقم .2010/9
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2004 /120واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/106تنــ�ص على
�أن  ":تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -بلــوغ �سن ال�ستني  ،ويعتد عند ح�ساب هذه ال�سن بتاريخ امليالد الوارد
بامل�ستند املقدم كم�سوغ للتعييــن  ،و ال يعتد ب�أي م�ستند �آخر يقدم بعد
ذلك .
ب ."... -
وتن�ص املادة ( )148من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2010/9علــى �أن " :تقــوم وحدة �ش�ؤون
املوظفني ب�إخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية للإحالة �إىل التقاعد قبل
بلوغ ال�سن ب�ستة �أ�شهر على الأقل .
وتعد الوحدة املذكورة قرارا ب�إنهاء اخلدمة قبل تاريخ انتهائها بثالثة
�أ�شهـــر  ،علــى �أن ي�صــدر هــذا القرار خالل خم�سة ع�شر يوما من بداية الأ�شهر
الثالثة امل�شار �إليها" .
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن خدمة املوظف تنتهي بقوة القانون ببلوغه �سن
ال�ستيــن  ،حيــث يعتــد فـي حـ�ساب هذه ال�سن بتاريخ امليالد املدون يف امل�ستند
الــذي قدمه املوظف عند تعيينه كم�سوغ للتعيني  ،دون االعتداد ب�أي م�ستند �آخر
يقدم بعد ذلك يف هذا اخل�صو�ص .
وو�ضع امل�شرع ميعادا تنظيميا لإخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية
للإحالــة �إلــى التقاعــد  ،و�إ�صدار القرار التنفيذي ب�إنهاء خدمته  ،غايته تهيئة
املوظف نف�سيا لذلــك  ،وحث جهة الإدارة على اتخاذ �إجراءات الإحالة للتقاعد ،
دون �أن يرتتب على خمالفة هذا امليعاد البطالن .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته قد
مت تعيينه يف وزارة  ......بتاريخ 1976/3/28م  ،ومل يوجد مبلفه الوظيفي -
كما تذكرون يف كتابكم امل�شار �إليه � -أي م�ستند يدل على تاريخ ميالده �سوى
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ما مت تدوينه يف منوذج الت�صنيف عند تعيينه  ،والذي دون فيه �أنه من مواليد
1371هـ  ،ثـم �صـدرت لـه بعد ذلـك �شهادة تقدير �سن من وزارة  .......بتاريخ
1986/7/9م قــدر فيهــا تاريــخ ميــالده ب�سنة 1954م  ،ومت �إخطاره بذلك بتاريخ
1986/9/29م  ،وحيث �إن املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه قد �أكدت
�صراحة على االعتداد بتاريخ امليالد املدون يف امل�ستند الذي قدمه املوظف عند
تعيينه  ،وحيث �إنه ال يوجد بامللف الوظيفي للمعرو�ضة حالته �أي م�ستند يدل
على تاريخ ميالده  ،فال منا�ص من التعويل على �أول م�ستند ر�سمي يف هذا ال�ش�أن
مت �إيداعه مبلف اخلدمة  ،وملا كان امل�ستقر عليه �أن ال�شخ�ص ال يجوز �أن ي�صطنع
دليال لنف�سه  ،ف�إن منوذج الت�صنيف املوجود مبلف خدمة املعرو�ضة حالته واملعد
بتاريخ 1979/2/14م ال يعد م�ستندا ر�سميا ميكن التعويل عليه يف هذا ال�ش�أن ،
باعتباره ال يعدو �أن يكون جمرد ا�ستمارة متلأ بوا�سطة املوظف  ،يذكر فيها
ا�سمه وجن�سيته وتاريخ ميالده وحالته االجتماعية وم�ؤهالته الدرا�سية ونحوها ،
وعليـه  ،فـ�إن �شهـادة تقدير ال�سن ال�صادرة للمذكور من قبل وزارة  .....بتاريخ
1986/7/9م واملودعة مبلفه تكون هي امل�ستند املعول عليه يف �إثبات تاريخ ميالده
باعتبارها �أول م�ستند ر�سمي مت �إيداعه يف ملف خدمة املعرو�ضة حالته .
وال ينال مما تقدم عدم �إخطار املوظف بتاريخ بلوغه ال�سن القانونية للإحالة
للتقاعد  ،و�صدور قرار �إنهاء خدمته يف غري امليعاد املحدد قانونا � ،إذ �إن هذا
امليعاد ال يعدو �أن يكون ميعادا تنظيميا  ،غايته تهيئة املوظف لإحالته للتقاعد ،
وحث اجلهة الإدارية على اتخاذ الإجراءات املرتتبة على ذلك  ،كما �سبق البيان .
لذا انتهى الر�أي � ،إىل وجوب االعتداد بتاريخ امليالد الوارد يف �شهادة تقدير
ال�سن للفا�ضل ، ....... /وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/874/1/11/م) بتاريخ 2014/4/30م
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()32
بتاريخ 2014/5/6م
موظف غري عماين  -عقد  -مكاف�أة نهاية اخلدمة  -كيفية احت�سابها  -العقد
�شريعة املتعاقدين  -مبادئ تف�سري العقد .
�أفردامل�شرع �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات
الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية ) ب�أحكام خا�صة فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم
الوظيفية  ،ون�ص على نقل �شاغلي الوظائف الطبية بهذه امل�ؤ�س�سات املوجودين
يف اخلدمة يف الأول من يوليو 2012م �إىل الدرجات والوظائف الواردة يف امللحق
رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/33مع �أحقيتهم يف الرواتب
والبدالت والعالوات الواردة يف امللحق امل�شار �إليه اعتبارا من التاريخ ذاته  ،و�أن
�أحكام الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ت�سري على
�شاغلي هذه الوظائف  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم عقود
خا�صة  ،فت�سري يف �ش�أنهم �أحكام العقود املربمة معهم فيما ن�صت عليه هذه
العقود من �أحكام  -امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال
يجوز نق�ضه وال تعديله �إال باتفاق الطرفني � ،أو للأ�سباب التي يقررها القانون  ،و�أن
تنفيذ العقد يجب �أن يكون طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق مع مقت�ضيات
ح�سن النية  -من املبادئ امل�ستقرة يف تف�سري العقود �أنه �إذا كانت عبارات العقد
�صريحة وا�ضحة ال حتتمل ت�أويال  ،فال يجوز االنحراف بها عن مدلولها الظاهر ،
�إذ يجب اعتبارها تعبريا �صادقا عن الإرادة امل�شرتكة لأطرافه  ،وذلك رعاية ملبد�أ
�سلطان الإرادة  ،وحتقيقا ال�ستقرار املعامالت  -العقد هو املعول عليه يف الرابطة
الوظيفية بني املوظف غري العماين واجلهة التي يعمل بها  ،وتكون �أحكامه هي
الواجبة التطبيق يف عالقته الوظيفية بجهة عمله  ،واملحددة حلقوق كل منهما ،
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والتزاماته  -ن�ص العقد �صراحة على �أن مينح املوظف غري العماين عند انتهاء
خدمته مكاف�أة نهاية خدمة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة تعاقدية  ،حتت�سب
على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه  -مقت�ضى ذلك  -يتعني احت�ساب مكاف�أة
نهاية اخلدمة وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا العقد  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ................ :بتاريخ ، ..............
املوافـق  ...............ب�شـ�أن طلـب �إبـداء الـر�أي القانوين حول كيفية احت�ساب
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملن انتهت خدماتهم بعد �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية
احلكوميــة (املدنيــة والع�سكريــة)  ،وتطبيق الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية
ل�شاغلـــي الوظائـف الطبيــة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة
احلكومية (املدنية والع�سكرية) ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . 2014/16
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق املرفقة  -يف �أن عددا من
�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بوزارة  .......قد انتهت
خدمتهــم بعــد �صــدور املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،
والالئحـــة التنظيميـــة لل�شــ�ؤون الوظيفيـة ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبيــة امل�ساعــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية ) ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم . 2014/16
وتذكرون �أن جلنة توحيد رواتب الأطباء والوظائف الطبية امل�ساعدة قررت
�أن يتــم احت�ســاب م�ستحقــات نهايــة اخلدمة لغري العماين على �أ�سا�س الراتب
الأ�سا�ســي الــذي كــان يتقا�ضــاه قبــل تاريخ 2012/7/1م م�ضافا �إليه امل�ستحقات
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املحت�سبــة علــى �أ�ســا�س الراتــب الأ�سا�سي الذي تقا�ضاه بعد تاريخ 2012/7/1م ،
وذلك بالن�سبة للوظائف الطبية � ،أما بالن�سبة للوظائف الطبية امل�ساعدة فقد كان
االتفاق �أن يتم احت�ساب م�ستحقات نهاية اخلدمة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي
قبل تطبيق الالئحة التنظيمية امل�شار �إليها م�ضافا �إليه امل�ستحقات املحت�سبة على
�أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي بعد تطبيق الالئحة .
و�إزاء تظلم العديد من املوظفني ممن انتهت خدماتهم من تو�صيات اللجنة
امل�شار �إليها ب�ش�أن كيفية احت�ساب م�ستحقات نهاية اخلدمة  ،تطلبون معاليكم
الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33
ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية ) تن�ص على �أنه " :يعمل يف �ش�أن رواتب وبدالت وعالوات
�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية ) بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني " .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ذاته على �أنه " :ينقــل �شاغلــو الوظائــف
الطبية بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية ) املوجودون يف اخلدمة
يف الأول من يوليو 2012م �إىل الدرجات والوظائف الواردة يف امللحق رقم ()1
املرفق وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير ال�صحة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية " .
وتن�ص املادة الثالثة من املر�سوم ذاته على �أنه  " :ي�ستحق �شاغلو الوظائف
الطبية املذكورون يف املادة الثانية من هذا املر�سوم الرواتب والبدالت والعالوات
املبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا �إليها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق ،
اعتبارا من الأول من يوليو 2012م .
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كمـا ي�ستحـق �شاغلـو الوظائــف الطبيــة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبيــة
احلكومية(املدنية والع�سكرية) الرواتب والبدالت والعالوات املبينة قرين الدرجات
والوظائف امل�ستحقة لهم وفقا للملحق رقم ( )2املرفق اعتبارا من تاريخ �صدور
الالئحة املن�صو�ص عليها يف املادة اخلام�سة من هذا املر�سوم".
وتن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ذاته على �أنه " :ي�صدر وزير ال�صحة يف
مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور هذا املر�سوم  ،الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون
الوظيفيـة ل�شاغلـي الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات
الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) بعد التن�سيق مع اجلهة املعنية  ،ودون التقيد
بالقواعــد والنظــم الوظيفيــة املعمـول بها يف تلك اجلهات  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه
الالئحة ي�ستمر العمل بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف تلك
اجلهات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم  ،ويجوز ملجل�س الوزراء بناء على
طلب من وزير ال�صحة متديدها لفرتة �أخرى مماثلة ".
وتن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف
الطبيـــة والوظائــف الطبيـــة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة (املدنيـة
والع�سكرية) ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16على �أنه  " :ت�سري �أحكام هذه
الالئحــة علــى �شاغلــي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات
الطبيــة احلكوميــة (املدنيــة والع�سكرية )  ،فيما عدا املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون
توظفهم عقود خا�صة فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام .
وفيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة �أو العقود املن�صو�ص عليها
يف الفقرة ال�سابقة  ،ت�سري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة �أحكام القوانني املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة ".
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وين�ص البند ( )10من عقد ا�ستخدام املوظفني غري العمانيني املتعاقد معهم
من اخلارج �أو املعارين �أو املعينني على فئات �أو درجات اجلدولني امللحقني بقانون
اخلدمة املدنية على �أنه  ":ي�ستحق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته مكاف�أة عن
كامل مدة خدمته مقدارها راتب �شهر عن كل �سنة  ،وحت�سب على �أ�سا�س �آخر
راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه  ،ويخ�صم منها ما يقابل الأيام التي يتم خ�صم راتبها والأيام
التي متنح له ك�إجازة بدون راتب  ،وال ي�ستحق املكاف�أة �إذا قلت مدة تعاقده عن
�سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو العجز عن العمل " .
ومفــاد مــا تقــدم �أن امل�شـرع قد �أفرد �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف
الطبيــة امل�ساعــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبــية احلكومية ( املدنية والع�سكرية ) ب�أحكام
خا�صة فيما يتعلق ب�ش�ؤونهم الوظيفية  ،ون�ص على نقل �شاغلي الوظائف الطبية
بهذه امل�ؤ�س�سات املوجودين يف اخلدمة يف الأول من يوليو 2012م �إىل الدرجات
والوظائف الواردة يف امللحق رقم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/33
مـع �أحقيتهـم يف الرواتـب والبـدالت والعالوات الواردة يف امللحق امل�شار �إليه
اعتبارا من التاريخ ذاته  ،و�أن �أحكام الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي
الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) امل�شار �إليها ت�سري على �شاغلي هذه الوظائف  ،فيما عدا
املوظفني الذين تنظم �ش�ؤون توظفهم عقود خا�صة  ،فت�سري يف �ش�أنهم �أحكام
العقود املربمة معهم فيما ن�صت عليه هذه العقود من �أحكام .
وحيث �إنه من امل�ستقر عليه فقها وق�ضا ًء �أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال
يجوز نق�ضه وال تعديله �إال باتفــاق الطرفيــن � ،أو للأ�سباب التي يقررها القانون ،
و�أن تنفيـــذ العقـــد يجـب �أن يكـون طبقـا ملـا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق مع
مقت�ضيات ح�سن النية  ،و�أنه من املبادئ امل�ستقرة يف تف�سري العقود �أنه �إذا كانت
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عبــارات العقــد �صريحــة وا�ضحة ال حتتمل ت�أويال  ،فال يجوز االنحراف بها عن
مدلولها الظاهر � ،إذ يجب اعتبارها تعبريا �صادقا عن الإرادة امل�شرتكة لأطرافه ،
وذلك رعاية ملبد�أ �سلطان الإرادة  ،وحتقيقا ال�ستقرار املعامالت .
وحيث �إن املعول عليه يف الرابطة الوظيفية بني املوظف غري العماين واجلهة
التي يعمل بها هو العقد الذي يوقعه كل من املوظف ورئي�س الوحدة  ،فهذا العقد
يت�ضمن الأحكام اخلا�صة التي يخ�ضع لها املوظف يف �ش�ؤونه الوظيفية  ،وتكون
هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق يف عالقته الوظيفية بجهة عمله  ،واملحددة
حلقوق كل منهما  ،والتزاماته  ،فال يحق لأي منهما �إال ما ورد الن�ص عليه �صراحة
يف بنود العقد  ،وال يتحمل �أي منهما �إال االلتزام ال�صريح الوارد به .
وحيــث �إنــه علــى هــدي ما تقدم  ،وكان الثابت من االطالع على احلالتني
املرفقتني بكتاب طلب الر�أي �أن خدمة كل منهما قد انتهت بعد الأول من يوليو
2012م  ،تاريخ العمل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33امل�شار �إليه  ،و�أنه
قد مت نقلهما �إىل الدرجات والوظائف الواردة يف امللحق رقم ( )1املرفق تنفيذا
للمر�سوم امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إنهما ي�ستحقان الرواتب  ،والبدالت  ،والعالوات
املبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا �إليها وفقا للملحق رقم ( )1املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33امل�شار �إليه  ،اعتبارا من الأول من يوليو2012م ،
وفقا للمادة الثالثة من املر�سوم ذاته  ،ملا كان ذلك  ،وكان ن�ص البند ( )10من عقد
التوظيف املربم مع كل منهما قد ن�ص �صراحة على �أن مينح املتعاقد عند انتهاء
خدمته مكاف�أة نهاية خدمة بواقع راتب �شهر عن كل �سنة تعاقدية  ،حتت�سب
على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه ؛ وعليه  ،ف�إنه يتعني احت�ساب مكاف�أة نهاية
اخلدمة لكل منهما بواقع راتب �شهر عن كل �سنة تعاقدية  ،حتت�سب على �أ�سا�س
�آخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه وفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33امل�شار �إليه .
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وال ينال مما تقدم ما ورد يف كتاب طلب الر�أي من �أن جلنة توحيد رواتب
الأطباء والوظائف الطبية امل�ساعدة قد ارت�أت احت�ساب م�ستحقات نهاية اخلدمة
لغري العماين على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي الذي كان يتقا�ضاه قبل تاريخ 2012/7/1م
م�ضافا �إليه امل�ستحقات املحت�سبة على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي الذي تقا�ضاه بعد
تاريخ 2012/7/1م  ،وذلك بالن�سبة للوظائف الطبية  ،باعتبار �أن امل�ستقر عليه �أنه
�إذا كانت عبارات العقد �صريحة وا�ضحة ال حتتمل ت�أويال  ،فال يجوز االنحراف
يف تف�سريها عن مدلولها الظاهر � ،إذ يجب اعتبارها تعبريا �صادقا عن الإرادة
امل�شرتكة لأطرافه  ،ملا كان ذلك  ،وكان ن�ص البند ( )10من العقد املربم مع كل من
املعرو�ضة حالتاهما قد ورد �صريحا وقاطعا يف حتديد الراتب الذي يتم احت�ساب
مكاف�أة نهاية اخلدمة لكل منهما على �أ�سا�سه ب�أنه يكون بواقع راتب �شهر عن كل
�سنة تعاقدية  ،حتت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه  ،ومن ثم فال يجوز
االلتفاف على هذه الإرادة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة للمعرو�ضة حالتاهما
علـى �أ�سـا�س �آخــر راتـب �أ�سا�سي تقا�ضـاه كـل منهمـا وفقـا للمر�سوم ال�سلطانـي
رقم  2013/33امل�شار �إليه  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/913/1/7/م) بتاريخ 2014/5/6م
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()33
بتاريخ 2014/5/6م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها ب�إبداء الر�أي  -مناط ا�ستنها�ضه .
تخت�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14وامللحق
املرفق به بتحديد اخت�صا�صاتها بتقدمي كافة �أوجه الدعم القانوين لوحدات اجلهاز
الإداري للدولــة مــن خــالل �إبــداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات
امللزمة للن�صو�ص القانونية يف احلاالت التي يغم فيها فهم تلك الن�صو�ص  -يجب
�أن يكتنف طلب الر�أي ث ّم غمو�ض �أو �إ�شكال قانوين يف ا�ستظهار حكم القانون يف
م�س�ألة حمددة �أثارت لب�سا وغمو�ضا لدى اجلهة الإدارية مع لزوم وجود حالة
واقعية حمددة مكتملة العنا�صر مرفق بها كافة امل�ستندات املتعلقة بها  ،ومو�ضح
بها التداخل والتعار�ض القائم مع اجلهات الأخرى  ،ميكن على �ضوئها �إبداء الر�أي
القانوين  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...... :بتاريخ  ، ..........املوافق ............
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول ماهية الأ�صول واملوجودات التي ت�ؤول
�إلــى الهيئــة العامـة  .............وفقا للمادة الثانيـة من املر�سـوم ال�سلطـانـي
رقم  2012/33ب�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الكتاب امل�شار �إليه  -يف �أنه مت
�إن�شاء الهيئة العامة للطريان املدين مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2012/33
ومبوجب حكم املادة الثانية من ذات املر�سوم ال�سلطاين املذكور �آلت �إىل الهيئة
مــن وزارة النقــل واالت�صــاالت االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة
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بكــل مــن املديريــة العامة للأر�صاد واملالحة اجلوية  ،واملديرية العامة لل�سالمة
وخدمات الطريان  ،ودائرة مطار �صاللة  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين
بالوزارة امل�شار �إليها  ،وتذكرون معاليكم �أن هذا الأمر يتداخل مع عدة جهات ،
وقد يتعار�ض مع كون الهيئة جهة  ،م�س�ؤوليتها تنظيم ومراقبة قطاع الطريان
املدين .
و�إزاء ذلــك تطلبــون تو�ضيـح ماهية الأ�صول واملنقوالت التي يجب �أن ت�ؤول
�إىل الهيئة العامة للطريان املدين  ،وتلك التي تبقى لدى وزارة النقل واالت�صاالت
لكونها هي اجلهة املعنية بو�ضع ال�سيا�سة العامة للقطاع .
وردا علــى ذلــك نفيد ب�أن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/33
ب�إن�شـــاء الهيئـــة العامـــة للطيــران املدين تن�ص على �أنه  " :ت�ؤول �إىل الهيئة
من وزارة النقل واالت�صاالت االخت�صا�صات واملخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة بكل
من املديرية العامة للأر�صاد واملالحة اجلوية  ،واملديرية العامة لل�سالمة وخدمات
الطيــران  ،ودائــرة مطار �صاللة  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين بالوزارة
امل�شار �إليها " .
وي�ستفاد من الن�ص ال�سالف بيانه �أن امل�شرع �أف�صح �إف�صاحا جهريا على �أيلولة
جميع االخت�صا�صات  ،واملخ�ص�صات  ،وكل ما هو موجود بكل من املديرية العامة
للأر�صاد واملالحة اجلوية  ،واملديرية العامة لل�سالمة وخدمات الطريان  ،ودائرة
مطار �صاللة  ،من وزارة النقل واالت�صاالت �إىل الهيئة العامة للطريان املدين ،
وحر�صا من امل�شرع  -يف حال خروج �أي من االخت�صا�صات �أو املخ�ص�صات �أو
املوجودات عن املديريتني �أو الدائرة امل�شار �إليها � -أكد على وجوب �أيلولة كل ما
يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين بالوزارة امل�شار �إليها �إىل الهيئة .
- 268 -

وحيث �إن وزارة ال�ش�ؤون القانونية وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 94/14
وامللحق املرفق به بتحديد اخت�صا�صاتها تخت�ص بتقدمي كافة �أوجه الدعم القانوين
لوحــدات اجلهــاز الإداري للدولة من خالل �إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى
والتف�سيــرات امللزمــة للن�صــو�ص القانونيــة يف احلـاالت التي يغم فيها فهم تلك
الن�صو�ص .
وملا كان البني من طلب الر�أي املاثل �أنه مل يكتنفه ث ّم غمو�ض �أو �إ�شكال قانوين
يف ا�ستظهار حكم القانون يف م�س�ألة حمددة �أثارت لب�سا وغمو�ضا لدى اجلهة
الإدارية  ،كما و�أن املخت�صني بوزارة النقل واالت�صاالت والهيئة العامة للطريان
املدين هم الأجدر على حتديد كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الطريان املدين من اخت�صا�صات
وخم�ص�صات وموجودات بوزارة النقل واالت�صاالت  ،باعتبارها �أمورا تتعلق يف
كثري منها بجوانب فنية ال قانونية  ،وف�ضال على ذلك ف�إنه مل يتم موافاتنا بحالة
واقعية حمددة مكتملة العنا�صر مرفق بها كافة امل�ستندات املتعلقة بها  ،ومو�ضح
بها التداخل والتعار�ض القائم مع اجلهات الأخرى  ،ميكن على �ضوئها �إبداء الر�أي
القانوين .
وبناء على ما تقـدم  ،ف�إنه يتعـذر علـى وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة �إبـداء الـر�أي
يف الطلب املعرو�ض .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/917/23/26/م) بتاريخ 2014/5/6م
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()34
بتاريخ 2014/5/8م
موظف  -ندب  -الندب للقيام بعمل وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة .
�أجاز امل�شرع ندب املوظف للقيام بعمل وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة � -شروط ذلك -
�أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها من نف�س درجة وظيفته الأ�صلية � ،أو من درجة
الوظيــفة التــي تعلوها مبا�شرة يف الوحدة التي يعمل بها � ،أو فـي وحدة �أخرى ،
وهو ما تقت�ضيه داللة الن�ص باعتبار �أن الأ�صل املقرر هو �أن الوظيفة تقابلها درجة
مالية  ،و�أن تقت�ضي م�صلحة العمل �شغل الوظيفة بطريق الندب  ،و�أن ت�سمح
بذلك حاجة العمل يف الوظيفة الأ�صلية  -امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن الندب من
الأمور املرتوكة جلهة الإدارة  ،ومن املالءمات التي تتمتع فيها ب�سلطة تقديرية ،
ح�سبما متليه م�صلحة العمل  ،ويقت�ضيه ال�صالح العام  ،وذلك حتى ت�ستطيع جهة
الإدارة �أن تل ّبي حاجات العمل العاجلة ؛ ولذلك جعــل امل�شــرع الـندب  -ب�صفة عامة -
ً
تكليفــا م�ؤقتـ ًـا بطبيعتـه  ،تطلبته ظروف العمل  ،و�أن انتداب املوظف للوظيفة
املنتدب �إليها ال يعترب تعييــنا فيها � ،أو ترقية �إليها  ،وال يك�سبه ح ًّقا يف اال�ستمرار
يف �شغلها  -م�ؤدى ذلك � -أنه يجوز جلهة الإدارة �إلغاء الندب يف �أي وقت � ،إذ ال
يرتب الندب للموظف مركزا قانونيا نهائيا  ،ال يجوز امل�سا�س به  -تطبيق .
فبالإ�شــارة �إلـى كتـاب معاليكم رقـــم  ....................... :املــ�ؤرخ
 ، ..................املوافق  ...................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين
حول مدى �صحة قرار ندب الفا�ضل ............... /من  ..............ل�شغل
وظيفة مدير دائرة  ...................بوزارة  ، ............وذلك يف �ضوء
�أحكام املادة ( )48من قانون اخلدمة املدنية .
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وتتلخــ�ص وقائــع املو�ضــوع  -ح�سبمــا يبيـن من الأوراق  -يف �أن وزارة
 ......................قامت بندب الفا�ضل............................. /
من  ....................ل�شغل وظيفة مدير دائرة ........................
بالوزارة مبوجب القرار رقم ( ، )..........................وتظلم من القرار
الفا�ضل .............................. /ال�شاغل لوظيفة مدير م�ساعد دائرة
ً
ا�ستنادا �إىل عدم ا�ستيفاء املوظف املنتدب
 .........................بالوزارة
ل�شروط االنتداب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )48من قانون اخلدمة املدنية  ،حيث
�إن املوظف املنتدب ي�شغل وظيفة رئي�س ق�سم يف  ، ..............وانتدب ل�شغل
وظيفة مدير دائرة بالوزارة  ،و�أن الندب يجب �أن يقت�صر على وظيفة رئي�س ق�سم ،
�أو مدير م�ساعد لدائرة طبقا لن�ص املادة ( )48امل�شار �إليه .
وترى الوزارة يف تف�سريها للمادة (� )48أن قرار الندب يقوم على �أ�سا�س
الدرجة املالية للوظيفة  ،ولي�س الوظيفة  ،ذلك �أن املادة ا�شرتطت �أن يكون الندب
للقيام بعمل وظيفة �أخرى من نف�س درجة وظيفة املوظف � ،أو وظيفة تعلوها
مبا�شرة  ،مبعنى �أنه ي�شرتط يف املوظف املراد انتدابه �أن يتمتع بذات الدرجة
الوظيفية املطلوبة ل�شغل الوظيفة املراد االنتداب ل�شغلها � ،أو درجة الوظيفة التي
تعلوها مبا�شرة  ،وملا كانت وظيفة "مدير دائرة" ت�شغل بالدرجة املالية (الثامنة
�أو ال�سابعة �أو ال�ساد�سة)  ،وكان املوظف ي�شغل الدرجة املالية (ال�ساد�سة) ف�إن قرار
ندبه  ،يكون �صحيحا .
ويف �ضوء اخلالف حول تف�سري ن�ص املادة ( )48من قانون اخلدمة املدنية ،
ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )48من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120تن�ص على �أن  " :يجــوز ندب املوظف للقيام م�ؤقتا بعمل
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وظيفة �أخرى من نف�س درجة وظيفته �أو وظيفة تعلوها مبا�شرة فـي ذات الوحدة
التي يعمل بها �أو فـي وحدة �أخرى �إذا كانت حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�صلية
ت�سمح بذلك . "............................. .
وتنــ�ص املادة ( )88مــن الالئحــة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بالقـــرار رقــم  2010/9علــى �أنــه  " :ي�شــرتط لندب املوظف للقيام بعمل وظيفة
�أخرى داخل الوحدة التي يعمل بها �أو خارجها �أن تقت�ضي م�صلحة العمل �شغل
الوظيفة بهذا الطريق و�أن ت�سمح بذلك حاجة العمل يف الوظيفة الأ�صلية .
." ....................
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص �أن امل�شرع �أجاز ندب املوظف للقيام بعمل
وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة  ،على �أن تكون الوظيفة املنتدب �إليها من نف�س درجة
وظيفته الأ�صلية � ،أو من درجة الوظيفة التي تعلوها مبا�شرة يف الوحدة التي
يعمل بها � ،أو فـي وحدة �أخرى  ،وهو ما تقت�ضيه داللة الن�ص باعتبار �أن الأ�صل
املقرر هو �أن الوظيفة تقابلها درجة مالية  ،وا�شرتط امل�شرع لندب املوظف �أن
تقت�ضي م�صلحة العمل �شغل الوظيفة بطريق الندب  ،و�أن ت�سمح بذلك حاجة
العمل يف الوظيفة الأ�صلية .
وحيــث �إن امل�ستقــر عليـه فقها وق�ضاء �أن الندب من الأمور املرتوكة جلهة
الإدارة  ،ومـــن املالئمــات التي تتمتــع فيهــا ب�سلطة تقديرية  ،ح�سبما متليه
م�صلحة العمل  ،ويقت�ضيه ال�صالح العام  ،وذلك حتى ت�ستطيع جهة الإدارة �أن
تلبي حاجات العمل الع�أجلة ؛ ولذلك جعل امل�شرع الندب  -ب�صفة عامة  -تكليفا
م�ؤقتا بطبيعته  ،تطلبته ظروف العمل  ،و�أن انتداب املوظف للوظيفة املنتدب
�إليها ال يعترب تعيينا فيها � ،أو ترقية �إليها  ،وال يك�سبه حقا يف اال�ستمرار يف
�شغلها  ،بحيث يجوز جلهة الإدارة �إلغاء الندب يف �أي وقت � ،إذ ال ير ّتب الندب
للموظف مركزا قانونيا نهائيا  ،ال يجوز امل�سا�س به .
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وحيث �إن وزارة  .............قامت بندب الفا�ضل ، ....................... /
مــن  .....................ل�شغــل وظيفــة "مديـر دائـرة ".................
بالوزارة  ،وملـا كانـت وظيفـة "مديـر دائـرة" ت�شغـل بالدرجة املالية (الثامنة
�أو ال�سابعة �أو ال�ساد�سة) الواردة بجــدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78وكان املوظف
املنتدب ي�شغل الدرجة املالية (ال�ساد�سة) ف�إن قرار ندبه يكون متفقا و�صحيح حكم
القانون .
وبالن�سبــة لإ�شــارة كتــاب معاليكم �إىل حكم حمكمة الق�ضاء الإداري  ،وما
ذهبت �إليه من تف�سري لن�ص املادة ( )48من قانون اخلدمة املدنية  ،فنفيد معاليكم
ب�أن وزارة ال�ش�ؤون القانونية ال والية لها يف التعر�ض للأحكام الق�ضائية انطالقا من
مبد�أ ا�ستقاللية الق�ضاء  ،وعدم جواز التدخل يف �أعماله  ،كما يجدر التنويه كذلك
�إىل �أن احلكم امل�شار �إليه له حجية ن�سبية يف الدعوى التي �صدر ب�ش�أنها .
لذلك انتهى الر�أي القانوين � ،إىل �صحة قرار ندب الفا�ضل ، ............... /
مــن ..............ل�شغـل وظيفـة "مديـر دائـرة  "................بـوزارة
ً
م�شفوعا بالأ�سباب .
 ، .............ح�سبما ورد بيانه

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/933/1/26/م) بتاريخ 2014/5/8م
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()35
بتاريخ 2014/5/8م
تفوي�ض  -تفوي�ض الوزير يف بع�ض اخت�صا�صاته  -نطاقه .
�أف�صح قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2010/17على نحو جهري عن الفئات الوظيفية التي يجوز التفوي�ض لها ،
�سـواء �أكـان تفوي�ضا يف االخت�صا�صات وفقا للمادة ( )3من القانون � ،أم كان
تفوي�ضا بالتوقيع وفقا للمادة ( )4من القانون ذاته  ،دون �أن ين�ص على جواز
تفوي�ض مديري الدوائر � ،إذ مل ترد وظيفة مدير الدائرة �ضمن الوظائف التي
يجوز التفوي�ض ل�شاغليها  -ال ميكن تف�سري عبارة "ومن يف حكمهم " الواردة يف
املادتني امل�شار �إليهما على �أنها ت�شمل مديري الدوائر � ،إذ �إن هذه العبارة تت�ضمن
الوظائف التي تعد مماثلة لوظائف الأمناء العامني ووكالء الوزارات ومديري
العموم  ،على اختالف م�سمياتها بوحدات اجلهاز الإداري للدولة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ............بتاريخ  ، ................املوافق
 ..............ب�ش�أن ما تقدم به معايل وزير  ................ب�ش�أن املادة ()3
من قانـون التفويـ�ض واحللـول يف االخت�صـا�صـات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 2010/17
وتخل�ص وقائع املو�ضوع �أن معايل وزير .....................يرى �أن
الهدف من التفوي�ضات الإدارية هو تب�سيط الإجراءات  ،و�سرعة �إجنازها لالرتقاء
مب�ستــوى العمــل  ،و�إر�ســاء مفهوم الالمركزية الإدارية ً
وفقا ملا يفر�ضه الواقع
العملي  ،يف �ضوء طبيعة الأعمال التي تقوم بها وزارة ، .....................
وحجمهـا الـذي تقـوم بها دوائر  .............التي ت�ستلزم تفوي�ض مديريها
بهدف �سرعة �إجناز املعامالت بال�سرعة املطلوبة وتفاديا لرتاكم الأعمال مبكاتب
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املديرين العامني  ،مما ي�ؤدي �إىل البطء يف �إجناز الأعمال  ،ومن ثم تعطيل �سري
املرفق العام بانتظام واطراد  ،الأمر الذي ي�ؤثر �سل ًبا جتاه ما متار�سه الوزارة من
اخت�صا�صات .
وقد �أو�ضح معاليه ب�أن ثمة غمو�ضا يف املق�صود بعبارة "ومن يف حكمهم "
الواردة يف املادة ( )3امل�شار �إليها  ،ويف �ضوء ما �سبق ف�إنكم تطلبون الر�أي يف
ذلك متهيدا لعر�ض املو�ضوع متكام ًال على جمل�س الوزراء .
وردا علــى ذلـك نفيــد بـ�أنــه مـع بالـغ تقديرنـــا ملــا �ساقـــه معالـي وزيـر
 ....................من مربرات ت�ستوجب تفوي�ض مديري الدوائر  ،ف�إن هذه
املربرات ال تنه�ض �سببا ملخالفة �أحكام القانون  ،طاملا كانت هذه الأحكام �صريحة
قاطعــة فــي داللتهــا  ،فقــد �أف�صح قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/17على نحو جهري عن الفئات الوظيفية
التي يجوز التفوي�ض لها � ،سواء �أكان تفوي�ضا يف االخت�صا�صات وفقا للمادة ()3
من القانون � ،أم كان تفوي�ضا بالتوقيع وفقا للمادة ( )4من ذات القانون  ،دون
�أن تن�ص على جواز تفوي�ض مديري الدوائر � ،إذ مل ترد وظيفة مدير الدائرة
�ضمن الوظائف التي يجوز التفوي�ض ل�شاغليها  ،وال ميكن تف�سري عبارة "ومن
يف حكمهم " الواردة يف املادتني امل�شار �إليهما على �أنها ت�شمل مديري الدوائر ،
�إذ �إن هذه العبارة تت�ضمن الوظائف التي تعد مماثلة لوظائف الأمناء العامني
ووكــالء الوزارات ومديــري العمــوم  ،علـى اختالف م�سمياتها بوحدات اجلهاز
الإداري للدولة  ،كما �أن حجم الأعمال املنوطة ببع�ض مديري الدوائر ب�أي وحدة
حكومية لي�س من �ش�أنه تعديل التكييف القانوين لوظيفته بحيث يجعلها يف حكم
وظائف املديرين العامني .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/927/1/38/م) بتاريخ 2014/5/8م
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()36
بتاريخ 2014/5/11م
موظف  -حتقق �شروط ترقية املوظف  -مدى جواز ترقيته .
حظــرت الأوامــر ال�ساميــة ترقية �أي موظف من تاريخ 2013/11/11م  ،وحتى
االنتهاء من ت�سكني املوظفني على درجات اجلدول اجلديد  ،والذي انتهى ب�صدور
املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2013/78ب�إ�صــدار جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيــني املدنييــن بالدولــة  ،والـذي قرر مبوجب املادة الثالثة منه
نقل املوظفني العمانيني املدنيني املوجودين يف اخلدمة يف تاريخ العمل به �إىل
الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد  -ووفقا
للمادة الرابعة من املر�سوم امل�شار �إليه ي�ستمر العمل باال�شرتاطات الواردة يف
النظــم الوظيفيــة ال�ساريــة حتى �صدور ا�شرتاطات �شغل الدرجات الواردة يف
جدول الدرجات والرواتب املوحد  -غري �أنه ال يجوز يف جميع الأحوال �أن تقل
املدة املتطلبة للرتقية للدرجة الأعلى عن ثالث �سنوات  -مقت�ضى ذلك  -جواز
ترقية املوظفني منذ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار �إليه بعد حتقق
ال�شروط املقررة قانونا  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إلــى الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بكتابكم رقـم ...................
املـ�ؤرخ  ، .................املوافق  ...................يف �ش�أن طلب الر�أي
القانوين يف مدى جواز قيام الهيئة  ......................برتقية بع�ض من
موظفيها ممن ا�ستوفوا �شروط الرتقية من �أقدمية العامني  2008و 2009م .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع يف �أن الهيئة  .................مل تقم برتقية
موظفيها اعتبارا من �أقدميـة عــام 2008م على �أ�سا�س �أن جدول درجات الهيئة
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يربط الدرجة بالوظيفة  ،و�أنه على �ضوء املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار
جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،والذي
�أ�شار �إىل احتفاظ املوظفني ب�أقدميتهم وترتيبهم يف الدرجات املنقولني �إليها ،
فـ�إن الهيئـة ترغـب يف ترقية موظفيها ممن ا�ستوفوا �شـروط الرتقية �أ�سوة
بغريهم من الوحدات احلكومية الأخرى كونهم �أ�صبحوا يخ�ضعون لنف�س جدول
الدرجات والرواتب واملعاملة  ،والذي مل يعد يربط الدرجة بالوظيفة .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي ب�ش�أن ما تقدم نفيدكم ب�أن  :الأوامر ال�سامية حل�ضرة
�صاحب اجلاللة  -حفظه الله ورعاه -قد ن�صت على  " :االمتنــاع ب�شكــل مطلق
عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية �أو مالية اعتبا ًرا من 2013/11 /11م  ،وحتى
االنتهاء من ت�سكني املوظفني على درجات اجلدول اجلديد  ،مع الت�أكيد على �أن
�أقدمية حقوق املوظفني يف الرتقية �ستظل م�صونة . " ..
وتنــ�ص املادة الثالثــة مــن املر�ســوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة على �أن  " :ينقل
املوظفون العمانيون املدنيون املوجودون يف اخلدمة يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم
�إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار
�إليه وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ( )2املرفق " .
وتن�ص املادة الرابعة من املر�سوم امل�شار �إليه على �أن  " :ي�صدر رئي�س جمل�س
اخلدمة املدنية ا�شرتاطات �شغل الدرجات الواردة يف اجلدول املن�صو�ص عليه يف
املادة الأوىل من هذا املر�سوم  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه اال�شرتاطات ي�ستمر تطبيق
اال�شرتاطات الواردة يف النظم الوظيفية ال�سارية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا
املر�سوم  ،ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تقل املدة املتطلبة للرتقية للدرجة الأعلى
عن ثالث �سنوات " .
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ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن الأوامر ال�سامية حظرت ترقية �أي موظف
مــن تاريــخ 2013/11/11م  ،وحتـى االنتهاء من ت�سكني املوظفني على درجات
الــجدول اجلديــد  ،والذي انتهى ب�صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار
�إليــه  ،والـذي قـرر مبوجب املادة الثالثة منه نقل املوظفني العمانيني املدنيني
املوجودين يف اخلدمة يف تاريخ العمل به �إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليها
يف جدول الدرجات والرواتب املوحد  ،ووفقا للمادة الرابعة من املر�سوم امل�شار
�إليــه  ،و�إلــى �أن ت�صــدر ا�شرتاطات �شغل الدرجات الواردة يف جدول الدرجات
والرواتب املوحد ال�سالف البيان  ،ي�ستمر العمل باال�شرتاطات الواردة يف النظم
الوظيفية ال�سارية على �أنه ال يجوز يف �أي حال من الأحوال �أن تقل املدة املتطلبة
للرتقية للدرجة الأعلى عن ثالث �سنوات  ،ومفاد ذلك �أنه  -ومبفهوم املخالفة � -أنه
مل يعد ثمة حظر للرتقية منذ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78امل�شار �إليه ،
مع مراعاة ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف النظم الوظيفية  ،وعدم الإخالل باملادة
الرابعة منه .
وحيث �إنه ب�إعمال ما تقدم  ،وملا كانت الهيئة ترغب يف �إجراء ترقية لبع�ض
موظفيها على النحو ال�سالف ذكره  ،ف�إنه ال يوجد هناك مانع قانوين يحول دون
ذلك � ،شريطة ا�ستيفاء ال�شروط وال�ضوابط املقررة قانونا .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل جواز قيام الهيئة  .................برتقية بع�ض
موظفيها من �أقدمية العامني 2008و 2009م ممن توافرت فيهم �شروط الرتقية ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/941/1/58/م) بتاريخ 2014/5/11م
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()37
بتاريخ 2014/5/12م
النظام الأ�سا�سي للدولة  -تف�سري ن�ص املادة ( )58مكررا ( )10ومدى تعار�ضها مع
املادتني ( )58مكررا ( )11و( )58مكررا (. )15
امل�ستقر عليه �أن العربة باملقا�صد واملعاين  ،ال بالألفاظ واملباين  -مقت�ضى ذلك  -تق�صي
مقا�صد امل�شرع من الن�ص دون الوقوف فقط عند ظاهر �ألفاظه و�صوال للغاية
املق�صودة التي يتوخاها امل�شرع  -من الأ�صول امل�ستقر عليها يف جمال تف�سري
الن�صو�ص وا�ستنباط الأحكام وجوب الوقوف �أوال على داللة عبارة الن�ص � ،أي
املعنـى الذي يفهـم مـن �صيغتـه  ،ويكـون هو املق�صود من ال�سياق  ،ثم الوقوف
على داللة �إ�شارة الن�ص �أي املعنى الذي ال يتبادر فهمه من �ألفاظـه  ،و�إمنا هو
معنى الزم للمعنى املتبادر من �ألفاظه  ،وال يكــون هو املق�صــود مــن ال�سيــاق ،
والداللة عليـه تكون بالإ�شارة  ،ال بالعبارة  ،وقد يفهم ذلك بدقة النظر  ،واملزيد
من الت�أمل والتفكري  ،وقد يفهم من الن�ص ب�أدنى ت�أمل � -إذا تعار�ض املعنى امل�ستفاد
من داللة عبارة الن�ص  ،وداللة �إ�شارة الن�ص  -يرجح املعنى امل�ستفاد من داللة
العبارة على داللة الإ�شارة  -عدد امل�شرع يف ن�ص املادة ( )58مكررا ( )10من
النظام الأ�سا�سي للدولة ال�شروط الواجب توافرها فيمن ير�شح لع�ضوية جمل�س
ال�شورى  ،ثم اختتمها بتقرير حكم يتعلق مبدى جواز الرت�شح لع�ضوية املجل�س
مرة ثانية  ،وذلـك بعبــارة "ويجــوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية
لع�ضوية جمل�س ال�شـورى " � -إن داللة عبارة هذا الن�ص هو جواز الرت�شح ملرة
ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى وهو املعنى املق�صود من �سياق الن�ص  ،واخلطاب
هنا من امل�شرع للكافة � ،سـواء مـن كان منهـم ع�ضـوا مبجل�س ال�شورى �أو من مل
يكن ع�ضوا به � -آية ذلك  -ا�ستقامة املعنى املق�صود من ال�سياق فيما لو مت حذف
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عبارة " ملن انتهت فرتة ع�ضويتــه "�إذ يظــل املعنى املق�صود قائما دون خلل ،
وهو مراد امل�شرع ومق�صده من الن�ص � -أما داللة �إ�شارة الن�ص املتقدم � ،أي املعنى
الذي توحي �إليه عبارته دون �أن تدل عليه  ،وال يكون هو املق�صود من �سياقها  ،بل
تدل عليه �ألفاظها بحكم اللزوم  -تفيد وجوب انتهاء فرتة ع�ضوية املجل�س ملن �أراد
من �أع�ضائه الرت�شح لفرتة ثانية  ،وذلك ب�أحد الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة
( )58مكررا ( )15من النظام الأ�سا�سي للدولة � -أ�سا�س ذلك � -أن انتخابات املجل�س
اجلديد يتم �إجرا�ؤها خالل الت�سعني يوما ال�سابقة على نهاية فرتة املجل�س وفقا ملا
تق�ضي به املادة ( )58مكررا ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وهذا املعنى و�إن
كانت تدل عليه �ألفاظ الن�ص املتقدم بحكم اللزوم غري �أنه لي�س هو املعنى املق�صود
من ال�سياق  ،وفـي الوقت ذاته ف�إنه يتعار�ض مع املعنى امل�ستفاد من داللة عبارة
الن�ص  ،والـذي يجيـز الرت�شـح ثانيـة لع�ضويـة جملـ�س ال�شورى �سـواء ملن كان
ع�ضوا به � ،أو ملن مل يكـن كذلك  ،ودومنا ا�شرتاط لوجوب انتهاء فرتة ع�ضوية
الأول حتى يت�سنى له الرت�شح ثانية � -إن التعار�ض بني داللتي الن�ص على النحو
املتقدم يتعني ترجيح داللة العبارة على داللة الإ�شارة  -مقت�ضى ذلك  -جواز
الرت�شح ملرة ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى دومنا ا�شرتاط انتهاء فرتة الع�ضوية
بالن�سبة للأع�ضاء احلاليني  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ............................ :بتاريخ
 ، .................املوافق .............ب�ش�أن طلب تف�سري ن�ص املادة ()58
مكررا ( )10من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 96/101
وتبدون معاليكم  -ح�سبما يبني من الكتاب امل�شار �إليه  -يف �أنه نظرا لكون
�أ�سباب انتهاء الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى قد وردت ح�صرا يف ن�ص املادة ()58
مكررا ( )15من النظام الأ�سا�سي للدولة امل�شار �إليه  ،فقد �أ�صبح املفهوم من �سياق
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ن�ص املادتني ( )58مكررا ( ، )10و ( )58مكررا (� )15سالفتي الذكر وجوب انتهاء
ع�ضوية املجل�س قبل التقدم للرت�شح �إليه مرة ثانية لفرتة �أخرى .
وبناء عليه ارت�أيتم ا�ستطالع ر�أي وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف مدى وجوب
انتهاء ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س ال�شورى احلاليني ممن يرغب منهم يف الرت�شح
ثانية لع�ضوية املجل�س لفرتة �أخرى قبل فتح باب الرت�شح .
وردا على ذلك نفيد معاليكم ب�أن املادة ( )58مكررا ( )10من النظام الأ�سا�سي
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 96/101املعدل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رقم  - 2011/99تن�ص علـى �أنــه ":ي�شرتط فيمن ير�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى
الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية .
� - 2أال تقل �سنه عند فتح باب الرت�شيح عن ثالثني �سنة ميالدية .
� - 3أال يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
� - 4أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة
بال�شرف والأمانة ولو رد �إليه اعتباره .
� - 5أن يكـــون مقيــدا يف ال�سجــل االنتخابـــي .
� - 6أال يكون منت�سبا جلهة �أمنية �أو ع�سكرية .
� - 7أال يكون حمجورا عليه بحكـــم ق�ضائـــي .
� - 8أال يكـــــون م�صابـــا مبــــــر�ض عقلـــــــي .
ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى ".
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وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )11من النظام الأ�سا�سي ذاته على �أنه  " :تكون
فتــرة جملــ�س ال�شورى �أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له ،
وتــجرى انتخابــات املجل�س اجلديد خالل الت�سعني يوما ال�سابقة على نهاية تلك
الفرتة . "...
وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )15من النظام الأ�سا�سي للدولة امل�شار �إليه على �أنه :
" تنتهي الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 - 1انتهاء فرتة املجل�س .
 - 2اال�ستقالــــة .
 - 3الوفاة �أو العجز الكلي .
� - 4إ�سقاط الع�ضويـة .
 - 5حـــل املجلــــ�س " .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن العربة باملقا�صد واملعاين  ،ال بالألفاظ واملباين ،
الأمـر الـذي يقت�ضي تق�صي مقا�صد امل�شرع من الن�ص دون الوقوف فقط عند
ظاهر �ألفاظه و�صوال للغاية املق�صودة التي يتوخاها امل�شرع .
وحيث �إنه من الأ�صول امل�ستقر عليها يف جمال تف�سري الن�صو�ص وا�ستنباط
الأحكام وجوب الوقوف �أوال على داللة عبارة الن�ص � ،أي املعنى الذي يفهم من
�صيغته  ،ويكون هو املق�صود من ال�سياق  ،ثم الوقوف على داللة �إ�شارة الن�ص
�أي املعنى الذي ال يتبادر فهمه من �ألفاظه  ،و�إمنا هو معنى الزم للمعنى املتبادر
من �ألفاظه  ،وال يكون هو املق�صود من ال�سياق  ،والداللة عليه تكون بالإ�شارة  ،ال
بالعبارة  ،وقد يفهم ذلك بدقة النظر  ،واملزيد من الت�أمل والتفكري  ،وقد يفهم من
الن�ص ب�أدنى ت�أمل .
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و�إنه عند التعار�ض بني املعنى امل�ستفاد من داللة عبارة الن�ص  ،وداللة �إ�شارة
الن�ص يرجح املعنى امل�ستفاد من داللة العبارة على داللة الإ�شارة .
وحيث �إن مفاد ن�ص املادة ( )58مكررا ( )10من النظام الأ�سا�سي للدولة امل�شار
�إليـه �أن امل�شـرع عـدد ال�شـروط الواجب توافرهـا فيمـن ير�شـح لع�ضويـة جمل�س
ال�شــورى  ،ثــم اختتمها بتقرير حكم يتعلق مبدى جواز الرت�شح لع�ضوية املجل�س
مرة ثانية  ،وذلك بعبارة " ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية لع�ضوية
جمل�س ال�شورى ".
وملــا كــان امل�ستفــاد مما تقدم  -وفقا لداللة عبارة الن�ص املتقدم  -هو جواز
الرت�شح ملرة ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى وهو املعنى املق�صود من �سياق الن�ص ،
واخلطـاب هنـا مـن امل�شـرع للكافة � ،سواء من كان منهم ع�ضوا مبجل�س ال�شورى
�أو من مل يكن ع�ضوا به  ،و�آية ذلك ا�ستقامة املعنى املق�صود من ال�سياق واملبني �آنفا
فيما لو مت حذف عبارة " ملن انتهت فرتة ع�ضويته "�إذ يظل املعنى املق�صود قائما
دون خلل وهو مراد امل�شرع ومق�صده من الن�ص .
وملا كانت داللة �إ�شارة الن�ص املتقدم � -أي املعنى الذي توحي �إليه عبارته دون
�أن تدل عليه  ،وال يكون هو املق�صود من �سياقها  ،بل تدل عليه �ألفاظها بحكم
اللــزوم  -تفيـد وجوب انتهاء فرتة ع�ضوية املجل�س ملن �أراد من �أع�ضائه الرت�شح
لفرتة ثانية  ،وذلك ب�أحد الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املادة ( )58مكررا ( )15من
النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وذلك باعتبار �أن انتخابات املجل�س اجلديد يتم �إجرا�ؤها
خالل الت�سعني يوما ال�سابقة على نهاية فرتة املجل�س وفقا ملا تق�ضي به املادة
( )58مكررا ( )11من النظام الأ�سا�ســي للدولــة  ،وهذا املعنى و�إن كانت تدل عليه
�ألفاظ الن�ص املتقدم بحكم اللزوم غري �أنه لي�س هو املعنى املق�صود من ال�سياق ،
ويف الوقت ذاته ف�إنه يتعار�ض مع املعنى امل�ستفاد من داللة عبارة الن�ص  ،والذي
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يجيز الرت�شح ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى �سواء ملن كان ع�ضوا به � ،أو ملن مل
يكن كذلك  ،ودومنا ا�شرتاط لوجوب انتهاء فرتة ع�ضوية الأول حتى يت�سنى له
الرت�شح ثانية .
و�إزاء هذا التعار�ض بني داللتي الن�ص على النحو املتقدم فيتعني  -واحلال
كذلك  -ترجيح داللة العبارة على داللة الإ�شارة  ،وهو ما يقت�ضي القول بجواز
الرت�شح ملرة ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى دومنا ا�شرتاط انتهاء فرتة الع�ضوية
بالن�سبة للأع�ضاء احلاليني .
وال ينال مما �سبق القول ب�أن احلكم امل�ستفاد من الن�ص املتقدم خا�ص ب�أع�ضاء
املجل�س ممن انتهت فرتة ع�ضويتهم دون غريهم � ،إذ �إنه ف�ضال عن جمافاة هذا
الفهــم للمنطـق القانوين ال�سليم  ،الذي يق�ضي ب�سريان احلكم على الكافــة  ،ف�إنه
و�إن خ�ص امل�شرع بالذكر من كان ع�ضوا باملجل�س و�أف�صح عن ذلك بعبارة "ملن
انتهــت فتـــرة ع�ضويتــه "و�إمنا كان ذلك للت�أكيد على حق من �سبق له ع�ضوية
املجل�س يف الرت�شح له ثانية  ،وما ا�ستخدام الفعـل " انتهــت " ب�صيغة املا�ضي �إال
ل�ضرورات ال�سياق  ،وما ا�ستقر عليه العمل  ،وهو �أمر متعارف عليه يف ال�صياغة
الت�شريعية ؛ �إذ ي�ستخدم الفعل يف الزمن املا�ضي  ،ويراد به امل�ستقبل .
ولذلك انتهى الر�أي � ،إىل تف�سري ن�ص املادة ( )58مكررا ( )10من النظام
الأ�سا�سـي للدولـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  96/101علـى النحـو الـوارد
بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/957/1/6/م) بتاريخ 2014/5/12م
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()38
بتاريخ 2014/5/19م
 - 1تفوي�ض  -تفوي�ض رئي�س الوحدة احلكومية يف بع�ض اخت�صا�صاته  -نطاقه .
و�ضع امل�شرع مبوجب �أحكام قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات تنظيما
عاما لقرارات التفوي�ض التي ي�صدرها الوزراء ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات
احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،
كـل يف نطاق االخت�صا�صات املخولة له مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية -
ق�صر هذا القانون الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء العامني ووكالء
الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم  -م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز التو�سع
يف هذه الفئات � -أ�سا�س ذلك � -أن الأ�شخا�ص اجلائز التفوي�ض �إليهم وردوا على
�سبيل احل�صر  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تقيد اجلهات التي ت�سري عليها �أحكام هذا
القانون عند �إ�صدار القرارات املت�صلة بالتفوي�ض بال�ضوابط والأحكام املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون  -تطبيق .

 - 2عقد  -مدى جواز رفع ال�سقف املايل املمنوح للفئات املذكورة يف قانون توقيع
املعامالت املالية اخلارجية والداخلية للتوقيع على العقود وااللتزامات املالية .
حدد امل�شرع ال�ضوابط التي يتعني االلتزام بها عند توقيع العقود وااللتزامات
احلكوميــة  ،مــن حيــث املخت�صــون بتوقيع هذه العقود وااللتزامات وحدود
اخت�صا�صهم ب�ش�أنها  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها ( )250000مائتني
وخم�سيــن �ألــف ريــال عماين ف�أكرث يتعني توقيعها من قبل الوزير املخت�ص �أو
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رئي�س الوحدة احلكومية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا خا�صا (يف كل حالة على
حدة)  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها ( )100000مائة �ألف ريال عماين
ف�أكرث  ،وتـقل عـن ( )250000مائتيـن وخم�سني �ألف ريال عماين ف�إنه يتعني
توقيعها من قبل الوزير املخت�ص �أو رئي�س الوحدة احلكومية �أو ممن يفو�ضه كتابة
تفوي�ضـا عامــا  -العقــود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها ( )50000خم�سني �ألف
ريال عماين ف�أكرث  ،وتقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين يتم توقيعها من
قبل وكيل الوزارة املخت�ص �أو املدير العام �أو ممن يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي
منهم كتابة تفوي�ضا خا�صا (يف كل حالة على حدة)  -العقود �أو االلتزامات التي
تقل قيمتها عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين يتم توقيعها من قبل وكيل
الوزارة املخت�ص �أو املدير العام �أو ممن يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة
تفوي�ضا عاما -م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز رفع الأ�سقف املالية املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون  -تطبيق .

 - 3عقد  -مدى جواز رفع ال�سقف املايل املن�صو�ص عليه يف قانون املناق�صات
للتعاقد بالإ�سناد املبا�شر .
�أجــاز امل�شــرع فــي حالــة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر  ،للجهة املعنية الدخول يف
التزامات مالية ال تتعدى قيمتها ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ()25000
خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين يف حالة ال�ضرورة  ،وذلك بعد احل�صول على
موافقة رئي�س تلك اجلهة يف كلتا احلالتني  ،وعلى �أن تكون الأ�سعار منا�سبة -
م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز رفع الأ�سقف املالية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
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 - 4مناق�صة  -اجلهة املعنية مبمار�سة اخت�صا�صات جمل�س املناق�صات بالن�سبة �إىل
املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ( )3000000ثالثة ماليني ريال عماين .
و�ضع امل�شرع ا�ستثناء لوالية جمل�س املناق�صات بالن�سبة لل�صالحيات املنوطة له
مبوجب املادة ( )8من قانون املناق�صات  -تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية
اخت�صا�صات املجل�س بالن�سبة �إىل املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ()3000000
ثالثة ماليني ريال عماين  -ال ت�شمل تلك االخت�صا�صات توقيع العقود وااللتزامات
املالية � -أثر ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ...................بتاريخ ، ...............
املوافق  ....................ب�ش�أن طلب الر�أي القانوين حول ال�سقف املايل
اجلائز التفوي�ض فيه للنواب واملديرين يف  ...........للتوقيع على العقود ،
و�أوامر ال�شراء التي تربمها  ، ...........وذلك يف ظل تعديل املادة ( )15من
قانون املناق�صات .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع يف �أن  ............ترغب يف رفع ال�سقف املايل
املمنوح للنواب واملديرين يف  ...........للتوقيع على العقود  ،و�أوامر ال�شراء
التي تربمها  ...............مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات  ،يف ظل تعديل املادة
( )15من قانون املناق�صات  ،وما ت�ضمنته من منح اللجنة الداخلية يف اجلهة
املعنية �صالحية املجل�س بالن�سبة للمناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها مليون ريال
عماين  ،وذلك بهدف تب�سيط الإجراءات و�سرعة �أداء الأعمال املنوطة بهم  ،علما
ب�أنه قد �سبق � ............أن �أ�صدرت قرارات داخلية تنظم التفوي�ض يف هذا
ال�ش�أن  ،وهي :
 -1القرار رقم ( ).................بالتفوي�ض يف بع�ض املعامالت املالية ،
وال�صادر بتاريخ .................
 - 2القـرار رقـم ( )................بالتفويـ�ض فـي توقيـع العقـود ب�أمـر
�إ�سنـاد مبا�شـر  ،وال�صـادر بتاريـخ..................
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ويف �ضوء ذلك  ،ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف هذا اخل�صو�ص .
وردا علــى ذلــك نفــيد بــ�أن املــادة ( )1مــن قانون التفوي�ض واحللول يف
االخت�صا�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/17تن�ص على �أنه " :ت�سري
�أحكــام هــذا القانــون على الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �إال ما ا�ستثني منها بن�ص خا�ص".
وتن�ص املادة ( )2من ذات القانون على �أنه " :ال يجوز التفوي�ض �إال وفقا لأحكام
هذا القانون" .
وتنــ�ص املادة ( )3مــن القانــون ذاتــه على �أنه " :للوزراء ومن يف حكمهم
ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بع�ض االخت�صا�صات
املخولــة لهــم مبوجــب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية �إىل الأمناء العامني ووكالء
الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم. "...
وتن�ص املادة ( )4من القانون ذاته على �أنه " :للوزراء ومن يف حكمهم
ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بالتوقيع الأمناء العامني
ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم. "...
وتن�ص املادة ( )3من قانون توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48على �أنه " :يخ�ضع توقيع العقود وااللتزامات...
للقواعد الآتية:...
�أ  -العقـود �أو االلتزامـات التـي تبلـغ قيمتهـا مائتني وخم�سني �ألف ريال
عمانــي ف�أكثــر يتعيــن توقيعهـا من الوزير املخت�ص �أو رئي�س الوحدة
احلكوميــة �أو رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة �أو الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة
العامــة �أو ممــن يفو�ضــه �أي منهم كتابة تفوي�ضا خا�صا (يف كل حالة
على حدة) .
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ب  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها مائة �ألف ريال عماين ف�أكرث
وتقل عن مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين يتعني توقيعها من الوزير
املخت�ص �أو رئي�س الوحدة احلكومية �أو رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة �أو
الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا
عاما .
ج  -العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها خم�سني �ألف ريال عماين
ف�أكرث وتقل عن مائة �ألف ريال عماين يتعني توقيعها من وكيل الوزارة
املخت�ص �أو املدير العام للهيئة �أو الهيئة العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو
ممن يقوم مقامه  -بح�سب الأحوال � -أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة
تفوي�ضا خا�صا (يف كل حالة على حدة) .
د  -العقود �أو االلتزامات التي تقل قيمتها عن خم�سني �ألف ريال عماين
يتعني توقيعها من وكيل الوزارة املخت�ص �أو املدير العام للهيئة �أو الهيئة
العامة �أو امل�ؤ�س�سة العامة �أو من يقوم مقامــه  -بح�ســب الأحــوال � -أو
ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا عاما .
وتنــ�ص املـادة ( )8مــن قانــون املنـاق�صات ال�صادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2008/36واملعدلــة باملر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2011/19بتعديل بع�ض �أحكام
قانون املناق�صات علــى �أنــه  " :يتولــى م�س�ؤولية جميع املناق�صات جمل�س
للمناق�صات ي�صدر بت�شكيله مر�سوم �سلطاين ويخت�ص بالآتي :
�أ  -حتديد �أ�سلوب طرح املناق�صات ح�سبما يعتمد من البيانات واملوا�صفات
التي تقدمها اجلهات املعنية .
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ب  -النظر يف التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .
ج  -ت�شكيـل جلـان املناق�صـات فـي �أنحـاء ال�سلطـنة وحتديـد �صالحياتهـا
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
د  -اعتماد الالئحة التنظيمية التي حتدد ال�شروط العامة لت�صنيف وت�سجيل
املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية وحتديد ر�سوم الت�سجيل بعد
موافقة وزارة املالية .
هـ � -إعادة تقييم املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�شارية امل�شار �إليهم يف
الفقرة (ل) من املادة ( 10مكررا  ) 1من هذا القانون و�إخطارهم مبا يرد
�إىل املجل�س من اجلهات املعنية من تقارير عن املخالفات �أو التق�صري
يف تنفيذ الأعمال املوكولة �إليهم وتطبيق اجلزاءات التي ين�ص عليها
القانون .
و � -أي اخت�صا�صات �أخرى ين�ص عليها يف �أي قانون �آخر" .
وتنــ�ص املــادة ( )15مــن القانــون ذاته واملعدلـة باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  2013/60بتعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات على �أنه " :ا�ستثناء من ن�ص
املادة ( )8من هذا القانون تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية اخت�صا�صات املجل�س
بالن�سبة �إىل املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليني ريال عماين. "...
وتن�ص املادة ( )55من القانون ذاته على �أنه " :للجهات املعنية التعاقد بالإ�سناد
املبا�شر مع الوحدات والهيئات وال�شركات احلكومية لتنفيذ �أعمال �أو احل�صول
على خدمات فنية �أو ا�ست�شارية �أو توريد �أ�صناف �أو مهمات  ،كما يجوز لها بعد
موافقة رئي�سها التعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو املكتب اال�ست�شاري
فيما ال يتجاوز قيمته ع�شرة �آالف ريال عماين  ،على �أن تكون الأ�سعار منا�سبة مع
بيان الأ�سباب املوجبة لذلك" .
- 290 -

كما تن�ص املادة ( )56من القانون نف�سه على �أنه " :للجهات املعنية يف حالة
ال�ضرورة وبعد موافقة رئي�سها �أن تتعاقد بالإ�سناد املبا�شر مع املورد �أو املقاول �أو
املكتب اال�ست�شاري فيما ال يتجاوز قيمته خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين  ،على
�أن تكون الأ�سعار منا�سبة مع بيان الأ�سباب املوجبة لذلك" .
ومفــاد الن�صــو�ص �سالفــة الذكــر �أن امل�شــرع قــد و�ضع  -مبوجب �أحكام
قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات  -تنظيما عاما لقرارات التفوي�ض
التي ي�صدرها الوزراء ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات
وامل�ؤ�س�ســات العامــة وغريهــا مــن الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق
االخت�صا�صات املخولة له مبوجب القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية  ،كما حدد هذا
القانون ال�ضوابط التي حتكم ال�سلطة املمنوحة لكل من �شاغلي الوظائف امل�شار
�إليها يف التفوي�ض  ،بنوعيه التفوي�ض يف االخت�صا�ص  ،والتفوي�ض يف التوقيع ,
ومـن ثـم فعلـى اجلهـات التـي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون التقيد عند �إ�صدار
القرارات املت�صلة بالتفوي�ض بال�ضوابط والأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .
كمــا حــدد امل�شــرع ال�ضوابــط التي يتعني االلتزام بها عند توقيع العقود
وااللتزامــات احلكوميــة  ،من حيث املخت�صون بتوقيع هذه العقود وااللتزامات
وحدود اخت�صا�صهم ب�ش�أنها  ،فالعقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها مائتني
وخم�سيــن �ألــف ريــال عماين ف�أكرث يتعني توقيعها من قبل الوزير املخت�ص �أو
رئي�س الوحدة احلكومية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا خا�صا (يف كل حالة على
حدة) � ،أما العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها مائة �ألف ريال عماين ف�أكرث ،
وتقل عن مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين ف�إنه يتعني توقيعها من قبل الوزير
املخت�ص �أو رئي�س الوحدة احلكومية �أو ممن يفو�ضه كتابة تفوي�ضا عاما .
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كما �أنه يتعني توقيع العقود �أو االلتزامات التي تبلغ قيمتها خم�سني �ألف ريال
عماين ف�أكرث  ،وتقل عن مائة �ألف ريال عماين من قبل وكيل الوزارة املخت�ص �أو
املدير العام �أو ممن يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا خا�صا (يف
كل حالة على حدة)  ،بينما يتم توقيع العقود �أو االلتزامات التي تقل قيمتها عن
خم�سني �ألف ريال عماين من قبل وكيل الوزارة املخت�ص �أو املدير العام �أو ممن
يقوم مقامه �أو ممن يفو�ضه �أي منهم كتابة تفوي�ضا عاما .
مــن جانــب �آخــر فــ�إن امل�شــرع قد و�ضع ا�ستثناء لوالية جمل�س املناق�صات
بالن�سبة لل�صالحيات املنوطة له مبوجب املادة ( )8من قانون املناق�صات  ،حيث
ن�ص على �أن تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية اخت�صا�صات املجل�س بالن�سبة
�إىل املناق�صات التي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليني ريال عماين .
و�أجاز يف حالة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر  ،للجهة املعنية الدخول يف التزامات
مالية ال تتعدى قيمتها ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو خم�سة وع�شرين �ألف ريال
عماين يف حالة ال�ضرورة  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة رئي�س تلك اجلهة يف
كلتا احلالتني  ،وعلى �أن تكون الأ�سعار منا�سبة .
وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن رئي�س  ............قد
�أ�صدر القرار رقم  ............بالتفوي�ض يف بع�ض املعامالت املالية  ،والقرار رقم
 ...........بالتفوي�ض يف توقيع العقود ب�أمر �إ�سناد مبا�شر  ،وترغب  .....يف
رفع حد ال�سقف املايل اجلائز التفوي�ض فيه للنواب واملديرين يف ..............
للتوقيع على العقود و�أوامر ال�شراء التي تربمها  ، ............وذلك يف ظل
تعديل املادة ( )15من قانون املناق�صات  ،ملا كان ذلك  ،وكان قانون التفوي�ض
واحللول يف االخت�صا�صات قد ق�صر الفئات التي يجوز التفوي�ض �إليها على الأمناء
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العامني ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم  ،ف�إن التفوي�ض يف
التوقيع يقت�صر على هذه الفئات  ،وال يجوز التو�سع فيها  ،وذلك لأن الأ�شخا�ص
اجلائز التفوي�ض �إليهم قد وردوا على �سبيل احل�صر � ،إذ لو �أراد امل�شرع �أن يقرر
جواز التفوي�ض ملديري الدوائر يف حالة عدم وجود مديري العموم �أو من يف
حكمهم ملا �أعوزه الن�ص على ذلك .
وحيــث �إن ال�سقــف املالــي املمنــوح للفئــات املذكورة للتوقيع على العقود
وااللتزامات املالية قد ورد مف�صال يف قانون توقيع املعامالت املالية اخلارجية
والداخلية  ،كما ورد ال�سقف املايل للتعاقد بالإ�سناد املبا�شر يف قانون املناق�صات ،
ف�إنـه يتعيـن علـى  .........االلتـزام باحلـدود املن�صو�ص عليهـا قانونـا  ،ومن ثم
فال يجوز رفع هذه الأ�سقف باملخالفة لأحكام القانون بحجة تب�سيط الإجراءات .
وال ينال من ذلك ما ورد يف املادة ( )15من قانون املناق�صات امل�شار �إليها ،
�إذ لي�س ثمة �أثر لها على التفوي�ضات املمنوحة للتوقيع على العقود وااللتزامات
املالية  ،وذلك باعتبار �أن املادة املذكورة قد ناطت باللجنة الداخلية  -يف جهة
معينـة  -ال�صالحيـات التي ميار�سها جمل�س املناق�صات مبوجب القانون  ،والتي
ال ت�شمل توقيع العقود وااللتزامات املالية .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز رفع �سقف التفوي�ض املايل املمنوح للنواب
واملديرين يف  ...........يف ظل تعديل املادة ( )15من قانون املناق�صات  ،وذلك
على النحو املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/1004/5/44/م) بتاريخ 2014/5/19م
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()39
بتاريخ 2014/5/20م
�ضريبة جمركية  -كيفية حتديد قيمة ال�صفقة للب�ضائع امل�ستوردة .
حــدد امل�شــرع تعريفــا لقيمة ال�صفقة للب�ضائع قيد التثمني  ،التي تتخذ وعا ًء
لتحديــد مقــدار ال�ضريــبة اجلمركيــة  ،تقوم على �أ�سا�س حتديد قيمة الب�ضائع
بقيمتهــا الفعلية  ،م�ضافا �إليها جميع التكاليف وامل�صروفات الفعلية املتعلقة بها
حتى تاريخ دخولها �أرا�ضي ال�سلطنة  -منح امل�شرع الإدارة العامة للجمارك �سلطة
تقديرية وا�سعة يف تقدير قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة بغية الو�صول �إىل الثمن
احلقيقي الذي ت�ساويه تلك الب�ضاعة يف �سوق مناف�سة يف تاريخ ت�سجيل البيان
اجلمركي للب�ضاعة � -شروط تقدير قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة � -أن يكون تقديرها
حمددا على �أ�س�س واقعية  ،ميكن معها الوقوف على حقيقة ثمنها  -م�ؤدى ذلك -
وجوب قيام الإدارة العامة للجمارك باحت�ساب ال�ضريبة اجلمركية على �أ�سا�س
قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة بقيمتها الفعلية يف تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي
للب�ضاعة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ............:امل�ؤرخ ، .....................
املوافق  .......................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى
جواز احت�ساب �ضريبة جمركية �إ�ضافية على �أ�سا�س القيم الواردة بعقد الهند�سة
وال�شراء والإن�شاء بني �شركة  ..............و�شركة  ، ..............ولي�س
على �أ�سا�س قيمة الب�ضائع واملعدات التي ا�ستوردتها فعليا ال�شركة الأخرية لتنفيذ
العقد .
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وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن احلكومة كانت
قد تعاقدت مع �شركة �( ...............ش.م.ع.م) لإن�شاء حمطة ...........
امل�ستقلة لتوليد الكهرباء  ،وبعد ذلك تعاقدت �شركة  ............مع �شركة
 ............على تنفيذ م�شروع �إن�شاء حمطة الكهرباء بوالية  ، .........وقد
ت�ضمن العقد قيمة �أعمال الهند�سة والإن�شاء التي تنفذ داخل ال�سلطنة  ،والتي
وردت منف�صلة عن قيمة الأعمال وامل�شرتيات التي تنفذ خارج ال�سلطنة  ،ومنها
ما مت الن�ص عليه ب�ش�أن قيمة املعدات والأجهزة التي تقوم �شركة ..............
با�ستريادها من خارج ال�سلطنة با�سم �شركة  ............ال�ستخدامها يف �أعمال
الإن�شاء والهند�سة للمحطة  ،ويف �ضوء ذلك قامت �شركة  .........با�سترياد
املعدات والأجهزة من خارج ال�سلطنة  ،و�أرفقت فواتري ال�شراء للإدارة العامة
للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،وبناء على هذه الفواتري مت حت�صيل ال�ضريبة
اجلمركية .
ولدى فح�ص جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة لل�ضريبة امل�ستحقة على
�شركة  ...........خل�ص ر�أي اجلهاز �إىل �أنه يجب احت�ساب ال�ضريبة اجلمركية
على ال�شركة املذكورة على �أ�سا�س قيمة املعدات والأجهزة الواردة يف العقد املربم
بني �شركتي  ...........و  ، ...............باعتبار �أن هذه القيمة متثل
مفهوم " قيمة ال�صفقة " الواردة يف �أوال من الأ�سا�س الأول من ثالثا " �أ�س�س
التثمني اجلمركي من الالئحة التنفيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادرة بالقرار رقم . 2005/32
وعلى �إثر ذلك قامت  .................مبخاطبة �شركة ................
بت�سوية الفارق يف ال�ضريبة اجلمركية بني مــا تــم حت�صيلــه فعــال  ،وال�ضريــبة
امل�ستحقة عن قيمة ال�صفقة الواردة يف العقد املربم بني �شركتي .............
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و  ، .................م�ستندين يف ذلك �أي�ضا �إىل �أن قيمة الأعمال الهند�سية ،
والتطويريـة والفنية و�أعمـال الت�صاميم واملخططات والر�سومات التي مت تنفيذها
خارج دول املجل�س والالزمة لإنتاج الب�ضاعة امل�ستوردة ت�ضاف �إىل الثمن املدفوع
فعال �أو امل�ستحق دفعه عند حتديد القيمة اجلمركية وفقا للبند (د) من ثانيا من
الأ�سا�س الأول من ثالثا "�أ�س�س التثمني اجلمركي" من الالئحة التنفيذية امل�شار
�إليها .
وردت �شركة  ............على اخلطاب امل�شار �إليه  ،وخل�ص ر�أيها �إىل �أنه
يتعني احت�ساب ال�ضريبة اجلمركية من واقع ما ا�ستوردته �شركة  .........امل�شار
�إليها من ب�ضائع لتنفيذ امل�شروع حمل التعاقد  ،وال يجوز ح�ساب ال�ضريبة على
قيمة الأعمال التي وردت بالعقد املربم بني ال�شركتني املذكورتني  ،على اعتبار
�أن القيم الواردة يف العقد قيم تقديرية للأجهزة واملعدات التي يتم ا�ستريادها ،
ومن ثم ف�إن مدلول " قيمة ال�صفقة " امل�شار �إليه يجب �أن يتم تف�سريه وفق القيمة
الفعلية للمعدات والأجهزة امل�ستوردة  ،ولي�س على ما ورد من قيم تقديرية يف
العقد امل�شار �إليه .
و�إزاء ذلك تطلبون تف�سري مفهوم عبارة " قيمة ال�صفقة " الواردة يف �أوال من
الأ�سا�س الأول من ثالثا "�أ�س�س التثمني اجلمركي" من الالئحة التنفيذية لقانون
اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادرة بالقرار رقم
 ، 2005/32وما �إذا كان يق�صد بها القيمة الفعلية للمواد والأجهزة امل�ستوردة بني
البائع وامل�شرتي يف التعاقد الذي مت خارج ال�سلطنة � ،أو القيمة املتعاقد عليها بني
�شركتي  ...........و  .............على ا�سترياد املواد والأجهزة من خارج
ال�سلطنة .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن �أوال من الأ�سا�س الأول "قيمة ال�صفقة للب�ضائع قيد
التثمني" من ثالثا "�أ�س�س التثمني اجلمركي" من املادة ( )1من الالئحة التنفيذية
لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادرة بالقرار
رقــم  ، 2005/32واملعدلــة بالقــرار رقــم  2008/54ين�ص على �أنه " :تكون القيمة
اجلمركيــة للب�ضائــع امل�ستــوردة �إىل دول املجل�س هي قيمة ال�صفقة � ،أي الثمن
املدفوع فعال �أو امل�ستحق الدفع عند بيع تلك الب�ضائع للت�صدير �إىل دول املجل�س
مع مراعاة �أحكام الفقرة (ثانيا) من هذا الأ�سا�س " .
وين�ص ثانيا " الإ�ضافات �إىل الثمن املدفوع فعال �أو امل�ستحق دفعه (الت�سويات) "
من الأ�سا�س الأول "قيمة ال�صفقة للب�ضائع قيد التثمني" من ثالثا "�أ�س�س التثمني
اجلمركي" من املادة ( )1من الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها علــى �أنــه  -1 " :عنــد
حتديد القيمة اجلمركية وفقا للأ�سا�س الأول  ،ت�ضاف التكاليف التالية بقدر ما
يتحمله امل�شرتي  ،عندما ال تكون تلك التكاليف م�شمولة بالثمن املدفوع فعال �أو
امل�ستحق الدفع عن الب�ضائع امل�ستوردة :
�أ  ................... -ب .................... -
ج .................... -
د  -قيمة الب�ضائع واخلدمات (الأ�صناف امل�ساعدة) التي يقدمها امل�شرتي
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،جمانا �أو بقيمة خمف�ضة  ،ال�ستخدامها
يف �إنتاج الب�ضائع امل�ستوردة وبيعها للت�صدير �إىل دول املجل�س  ،على
�أن توزع هذه القيمة بن�سب مالئمة  ،وهي كالتايل :
 - .................. - ................................................................
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 الأعمال الهند�سية  ،والتطويرية والفنية و�أعمال الت�صاميم واملخططاتوالر�سومــات التــي تــم تنفيذهــا خارج دول املجل�س والالزمة لإنتاج
الب�ضاعة امل�ستوردة" .
وي�ستفاد مما تقدم � ،أن امل�شرع منح الإدارة العامة للجمارك  ،وهي ب�سبيل
تقدير قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة � ،سلطة تقديرية وا�سعة بغية الو�صول �إىل الثمن
احلقيقي الذي ت�ساويه تلك الب�ضاعة يف �سوق مناف�سة يف تاريخ ت�سجيل البيان
اجلمركي للب�ضاعة  ،وا�شرتط امل�شرع عند تقدير قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة �أن
يكــون تقديرهــا حمــددا علــى �أ�س�س واقعية  ،ميكن معها الوقوف على حقيقة
ثمنهــا  ،كما �أقر امل�شرع تعريفا لقيمة ال�صفقة للب�ضائع قيد التثمني  ،التي تتخذ
وعا ًء لتحديد مقدار ال�ضريبة اجلمركية  ،تقوم على �أ�سا�س حتديد قيمة الب�ضائع
بقيمتها الفعلية م�ضافا �إليها جميع التكاليف وامل�صروفات الفعلية املتعلقة بها
حتى تاريخ دخولها �أرا�ضي ال�سلطنة .
وملا كان ذلك  ،وكان امل�شرع قد خــول الإدارة العامة للجمــارك  ،احلــق فــي
مطالبة �صاحب الب�ضاعة بالفواتري وامل�ستندات املتعلقة بالب�ضائع امل�ستــوردة ،
ف�إنه يتوجب عليها �أن حتدد قيمة الب�ضاعة امل�ستوردة بقيمتها الفعلية يف تاريخ
ت�سجيل البيان اجلمركي للب�ضاعة دون �أن تتقيد بالبيانات التي ت�ضمنتها هذه
الفواتري �أو امل�ستندات .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كانت الإدارة العامة للجمارك
قد اعتدت بالبيانات التي ت�ضمنتها فواتري ال�شراء املقدمة من �شركة ، ..........
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وعلى �ضوء تلك الفواتري مت حت�صيل ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة على �شركة
 ، ............وبناء عليه ف�إن قيمة ال�صفقة يف هذه احلالة  -واحلال كذلك  -هي
قيمة الفاتورة باعتبارها القيمة الفعلية م�ضافا �إليها جميع التكاليف وامل�صروفات
الفعليــة املتعلقــة بهــا  ،ومن ثم ف�إن حت�صيل ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة على
ال�شركة املذكورة قد مت وفق ما هو مقرر قانونا .
�أما فيما يتعلق بالقيمة التعاقدية املتفق عليها بني �شركتي .............
و  .................ال�سترياد ب�ضائع من خارج ال�سلطنة من �أجل تنفيذ العقد
املربم بني ال�شركتيــن  ،ف�إنها ال تدخل �ضمن مفهوم قيمة ال�صفقة  ،على اعتبار
�أن القيمة التعاقدية امل�شار �إليها متثل قيمة الب�ضائع فعليا م�ضافا �إليها جميع
التكاليف وامل�صروفات الفعلية املتعلقة بهــا  ،والتكاليف واملبالغ التي ال تدخل يف
قيمة الب�ضائع امل�ستوردة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز احت�ساب �ضريبة جمركية �إ�ضافية على
�شركة  ، .................وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/1025/7/22/م) بتاريخ 2014/5/20م

- 299 -

()40
بتاريخ 2014/5/21م
 -1اتفاقية  -اتفاقية دولية  -مفهوم االتفاقيات الدولية التي ت�ستوجب الت�صديق
عليها .
الت�صديـق علـى االتفاقيـات يكـون فقـط لالتفاقيـات الدوليـة دون غريهـا مـن
االتفاقيات  -مفهومها  -امل�ستقر عليه فقها �أن االتفاقية الدولية هي اتفاق مكتوب
بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الدولية  ،من �ش�أنه �أن ين�شئ حقوقا والتزامات
متبادلة يف ظل القانون الدويل العام  ،و�أن االلتزام بهذه االتفاقيات يتم من خالل
م�صادقة الدول عليها  -مقت�ضى ذلك � -أن االتفاقية ال تعد اتفاقية دولية �إال �إذا
�أبرمت بني �أ�شخا�ص القانون الدويل  ،وهي الدول واملنظمات  -تطبيق .

 - 2مذكرة تفاهم � -آلية �إبرامها والفرق بينها وبني االتفاقية الدولية .
يكون �إبرام مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون يف ال�سلطنة وفقا للنماذج التي
و�ضعهــا جملــ�س الــوزراء املوقـر يف هذا ال�ش�أن  -ال تربم مذكرات التفاهم بني
�أ�شخــا�ص القانــون الدولــي العام وال تخ�ضع للت�صديق عليها من الدولة  -الأ�صل
العام � :سريان مذكرات التفاهم مبجرد التوقيع عليها من قبل ممثلي الوحدات
احلكومية املعنية دون احلاجة �إىل اتخاذ الإجراءات املقررة لتنفيذ االتفاقيات
الدولية .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ........... :بتاريخ .................هـ ،
املوافق ..............م ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مفهوم
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االتفاقيــات الدوليــة الــتي ت�ستوجب �إ�صدار مر�سوم �سلطاين للت�صديق عليها ،
ومــدى تطبيــق ذلك علــى مذكرات التفاهم  ،ومنها مذكرة التفاهم يف جمال
النفط والغاز بني �سلطنة عمان  ،ووزارة  ...بدولة . ....
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد يف الأوراق � -أن وزارة  ...قد �أبرمت
مذكرات تفاهم مع بع�ض الدول فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز  ،ومن بينها
مذكرة التفاهم يف جمال النفط والغاز بني �سلطنة عمان  ،ووزارة  ......بدولة
 ، .......املوقـع عليهـا فـي م�سقـط بتاريــخ  ، ......و�أن وزارتكـم املوقـرة قد
تلقـت خطابا من وزارة ، ....مفاده �أنه ال�ستكمال الإجراءات القانونية لتحديد
تاريخ �سريان االتفاقية ( مذكرة التفاهم امل�شار �إليها)  ،ف�إنه يتعني �إ�صدار مر�سوم
�سلطاين بالت�صديق عليها عمال بحكم الفقرة (م ) من املادة ( )4من قانون تنظيم
وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/32
وت�ستطلعون الر�أي حول مفهوم االتفاقيات الدولية التي ت�ستوجب �إ�صدار
مر�سوم �سلطاين للت�صديق عليها  ،ومدى تطبيق ذلك على مذكرة التفاهم امل�شار
�إليها .
وردا على ذلك نفيد �أن املادة ( )42من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه ":يقوم ال�سلطان باملهام التالية :
 ...توقيــع املعاهــدات واالتفاقيـات الدوليــة وفقـا لأحكـام القانـون �أوالتفوي�ض يف توقيعها و�إ�صدار مرا�سيم الت�صديق عليها."...
وتن�ص املادة ( )4من قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2008/32على �أن  ":تخت�ص الوزارة بجميع ال�ش�ؤون اخلارجية لل�سلطنة بوجه
عام  ،وتتوىل على وجه خا�ص ما ي�أتي :
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�أ ..... -م  -اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض يف
التوقيــع �أو االن�ضمــام �أو الت�صديق على االتفاقيات الدولية بعد موافقة
جمل�س الوزراء  ،وحفظ هذه االتفاقيات".
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن الت�صديق على االتفاقيات يكون فقط لالتفاقيات
الدوليــة دون غريهــا من االتفاقيــات  ،حيــث تخت�ص وزارة اخلارجية باتخاذ
�إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانيــة بالت�صديــق علــى االتفاقيات الدولية
بعد موافقة جمل�س الوزراء املوقر .
وحيــث �إن امل�ستقــر عليــه فقها �أن االتفاقية الدولية هي اتفاق مكتوب بني
�شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخــا�ص الدولية  ،من �ش�أنه �أن ين�شئ حقوقا و التزامات
متبادلة يف ظل القانون الدويل العام  ،و�أن االلتزام بهذه االتفاقيات يتم من خالل
م�صادقة الدول عليها .
ومفاد ذلك �أن االتفاقية ال تعد اتفاقية دولية �إال �إذا �أبرمت بني �أ�شخا�ص
القانون الدويل  ،وهي الدول واملنظمات؛ ومن ثم تعد االتفاقية دولية �إذا �أبرمت
بيــن حكومــة �سلطنــة عمان  ،وحكومة دولة �أخرى  ،باعتبارهما من �أ�شخا�ص
القانون الدويل .
وبناء على ما �سبق  ،وملا كان امل�ستقر عليه �أن �إبرام مذكرات التفاهم واتفاقيات
التعاون يف ال�سلطنة  -وفقا للنماذج التي و�ضعها جمل�س الوزراء املوقر يف هذا
ال�ش�أن مبوجب قراره ال�صادر يف جل�سته رقم  2012/37املنعقدة بتاريخ  4من �صفر
1434هـ  ،املوافق  18من دي�سمرب 2012م  -ال يخرج عن احلاالت الآتية :
� - 1أن يتم االتفاق على �إبرام مذكرة تفاهم بني �إحدى الوحدات احلكومية
يف ال�سلطنة  ،ونظرياتها يف الدول الأخرى  ،وهذا هو الأ�صل العام
فيما يتعلق ب�إبرام مذكرات التفاهم  ،فت�سري مبجرد التوقيع عليها
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مــن قبــل ممثلــي الوحدات احلكومية املعنية دون احلاجة �إىل اتخاذ
الإجراءات املقررة لنفاذ االتفاقيات الدولية  ،وينبغـي فـي هـذه احلالـة
التن�سيـق مـع وزارة اخلارجية و�أخذ ر�أيها قبــل �أي التــزام ب�ش�أنهــا ،
وذلك وفقا لقرار جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر يف جل�سته رقم 2010/2
املنعقدة بتاريخ  26من حمرم 1431هـ  ،املوافق  12من يناير 2010م ،
ومـــن ثــم يتــم عــر�ض م�شـروع مذكـرة التفاهـم على وزارة ال�ش�ؤون
القانونيــة فــي �صيغتــه النهائية  ،وعر�ضه على الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء املوقر للبت فيه دون احلاجة للعر�ض على جمل�س الوزراء املوقر ،
�إال �إذا ارتـ�أت وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة  -باالتفـاق مـع الأمانـة العامـة
ملجل�س الوزراء � -أهمية الرجوع �إىل املجلــ�س  ،وذلك وفقا لقرار جمل�س
الوزراء املوقر ال�صادر فــي جل�ســته رقــم  2006/16املنعقدة بتاريخ 26
من �شعبان 1427هـ  ،املوافق  19من �سبتمرب 2006م وامل�صدق عليه يف
جل�سته رقم  2006/18املنعقدة بتاريخ  10من رم�ضان 1427هـ  ،املوافق
 3من �أكتوبر 2006م  ،وال ي�ستدعي التوقيع على هذا النموذج تفوي�ض
الوزير بالتوقيع لعدم �إبرام النموذج با�سم حكومة �سلطنة عمان .
� - 2أن يتـم االتفـاق علـى �إبـرام مذكـرة تفاهـم بيـن حكومة �سلطنة عمان
ممثلة ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولــة  ،وحكومــة دولة �أخرى
ممثلــة فـي �إحـدى وحداتهـا الإدارية  ،مع �سريان هذه املذكرة بعد
التوقيع عليها من قبل ممثلي الوحدات احلكومية املعنية دون احلاجة
التخاذ الإجراءات املقررة لنفاذ االتفاقيات الدولية  ،ويتبع يف هذه
احلالة ذات الإجراءات امل�شار �إليها يف احلالة ال�سابقة .
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� - 3أن يتـم االتفـاق علـى �إبـرام اتفاقيـة بـني حكومـة ال�سلطنـة  ،وحكومـة
دولة �أخرى تت�ضمن م�سائل تتعلق ببع�ض اجلوانب الفنية والتف�صيلية ،
وكـان الأ�صـل فيهـا �أن تبـرم وفقـا للنموذجيـن �سالفي الذكر امل�شار
�إليهما يف البندين (� ، ) 2 ، 1إال �أنه ونظرا لتوافر حالة ال�ضرورة التي
قــد تتمثــل يف �أن النظام القانوين لالتفاقيات يف تلك الدولة يق�ضي
بخ�ضوعها للت�صديق من رئي�س الدولة �أيا كان مو�ضوعهــا  ،ف�إنـه يتــم
يف هذه احلالة �إفراغها يف �صورة اتفاقية تعاون بني حكومة ال�سلطنة ،
وحكومـة دولــة �أخـرى  ،وفـي هـذه احلالـة يتعيــن التن�سيــق مـع
وزارة اخلارجيـة  ،و�أخـذ ر�أيهـا قبـل �أي التـزام ب�ش�أنهـا  ،وذلـك وفقـا
لقـرار جملـ�س الوزراء املوقر ال�صادر يف جل�سته رقم  2010/2املنعقدة
بتاريخ  26من حمــرم 1431هـ  ،املوافق  12من يناير 2010م  ،ومن ثم
يتم عر�ض م�شروع مذكرة التفاهم على وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف
�صيغته النهائية ملراجعته  ،وعر�ضــه علــى جمل�س الوزراء املوقر للبت
فيه  ،وذلك بناء على قراره ال�صادر يف جل�سته رقــم  2007/20املنعقــدة
بتاريخ  18من �شوال 1428هـ  ،املوافق  30من �أكتوبــر 2007م  ،كمــا
يجب اتخاذ �إجراءات التوقيع على االتفاقيات الدولية يف �ضوء �أحكام
النظام الأ�سا�سي للدولة  ،واتخاذ �إجراءات التفوي�ض يف التوقيع وفقا
لقرار جمل�س الوزراء املوقر ال�صادر يف جل�سته رقم  95/20بتاريخ  9من
يونيو 1995م .
� - 4أن يتم االتفاق على �إبرام مذكرة تفاهم بني �إحدى الوحدات احلكومية
يف ال�سلطنة  ،وجهة غري حكومية �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أكادميية �أو
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غري ربحيـة خــارج ال�سلطنــة  ،ويتبع يف هذه احلالة ذات الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف البند (. )1
وبالتطبيق على ما �سبق  -وملا كان الثابت من الأوراق � -أن مذكرة التفاهم -
حمل طلب الر�أي  -يف جمال قطاعي النفط والغاز بني �سلطنة عمان  ،و، ....
قد �أبرمت بني كل من وزارة  ......ب�سلطنة عمان  ،ووزارة .....بدولة ، ....
وملا كانـت كــل من الوزارتيــن امل�شار �إليهما ال تعدان �شخ�صا من �أ�شخا�ص القانون
الدويل  ،فمن ثم ال تعد مذكرة التفاهم امل�شار �إليها اتفاقية دولية ت�ستلزم ا�ست�صدار
مر�سوم �سلطاين بالت�صديق عليها  ،و�إمنا ت�سري مبجرد التوقيع عليها من قبل
ممثلي الوزارتني يف الدولتني دون احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات الت�صديق عليها
وفقا للإجراءات املقررة لنفاذ االتفاقيات الدولية  ،ما مل يكن النظام القانوين يف
دولة  ...يق�ضي بخ�ضوعها للت�صديق من رئي�س الدولة �أيا كان مو�ضوعها  ،ف�إنه
يتعني يف هذه احلالة �إفراغها يف �صورة اتفاقية تعاون بني حكومة ال�سلطنة ،
وحكومة دولة  ، ....واتخاذ �إجراءات الت�صديق عليها كما �سبق البيان .
لذا انتهى الر�أي � ،إىل �أن ما ي�ستوجب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين للت�صديق
عليه هو االتفاقية الدولية التي تربم بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الدولية ،
والتي تخ�ضع �أحكامها لقواعد القانون الدويل  ،وكذلك اتفاقية التعاون التي تربم
بني حكومة ال�سلطنة  ،وحكومة دولة �أخرى  ،وذلك على النحو املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/1050/18/3/14/م) بتاريخ 2014/5/21م
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()41
بتاريخ 2014/5/22م
ر�سوم  -اجلهة املخت�صة بتح�صيل الر�سوم املقررة وفق قانون ال�سجل التجاري
داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
منــح امل�شــرع هيــئة املنطقــة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم داخل حدود املنطقة
اخت�صا�صــات �أمانــة ال�سجــل التجــاري بــوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق
بت�سجيل امل�شروعات  -م�ؤدى ذلك � -أن الهيئة هي �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل
يف مبا�شرة اخت�صا�صات �أمانة ال�سجل التجاري فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات
يف نطاق املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وحت�صيل الر�سوم املقررة قانونا
 �أ�سا�س ذلك � -أن ت�سجيـل امل�شروعـات يعـد �إحـدى اخلدمـات التـي تقدمهـاالهيئـة للم�ستثمـر  ،ويكون لها احلق يف حت�صيل الر�سوم املقررة نظري تقدمي تلك
اخلدمة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .......... :بتاريخ ، ..............
املوافق ...............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول اجلهة املخت�صة
بتح�صيــل الر�ســوم املقــررة وفق قانون ال�سجل التجاري داخل حدود املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
وتتلخـــ�ص وقائــع املو�ضـوع  -ح�سبمــــا يبيــن مـن الأوراق  -فـي قيـــام
هيئة ..................بتح�صيل الر�سوم املقررة على ت�سجيل امل�شروعات يف
ال�سجل التجاري وفق قانـون ال�سجـل التجـاري وذلـك فـي �ضـوء �صـدور املر�سـوم
ال�سلطاين رقم . 2013/79
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وتذكــرون �أنــه ثــار نــزاع بيــن هيئــة  .......................ووزارة
 ................حول اجلهة التي ت�ؤول �إليها هذه الر�سوم  ،حيث ترى الهيئة
�أحقيتها يف تقا�ضي الر�سوم كعوائد مالية لها وذلك ا�ستنادا لن�ص املادة ( )13من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013 /79والذي مبوجبه �آل �إىل الهيئة اخت�صا�ص الأمانة
العامة لل�سجل التجاري فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات و�أن هذا االخت�صا�ص
�أ�ضحــى اخت�صا�صــا �أ�صيــال للهيئة �ضمن حدود املنطقة ف�ضال عن �أن املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار
نظامهــا قــد نــ�ص على اخت�صا�ص جمل�س �إدارة الهيئة ب�إقرار القواعد اخلا�صة
بالر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات  ،يف حني
ترى وزارة  ...............ب�أنها �صاحبة االخت�صا�ص بتقا�ضي ر�سوم ت�سجيل
امل�شروعات داخل حدود املنطقة باعتبارها عوائد مالية م�ستحقة لها .
وفــي �ضــوء ما تقـدم  ،ثار الت�سا�ؤل حول اجلهة املخت�صة بتقا�ضي الر�سوم
املقررة على ت�سجيل امل�شروعات يف ال�سجل التجاري وفقا لقانون ال�سجل التجاري
داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
و�إذ تطلبون الر�أي يف املو�ضوع :
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم  74/3ب�إ�صدار
قانون ال�سجل التجاري املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم  88/86تنــ�ص على �أنه :
" تن�ش�أ يف وزارة التجارة وال�صناعة �أمانة لل�سجل التجاري يعهد �إليها مب�سك
�سجــل ي�سمــى ال�سجــل التجاري تدون فيه املعلومات املتعلقة بالتجار وال�شركات
والأ�شخا�ص املعنوية العامة وفقا لأحكام هذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )2من ذات القانون على �أنه  " :يعتبــر ال�سجــل التجــاري �أداة
للن�شر ي�ستعمل كدليل على املعلومات امل�سجلة فيه  ،ويجوز لأي �شخ�ص �أن يح�صل
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من مكتب ال�سجل التجاري على �صورة م�ستخرجة من القيد �أو �شهادة ببع�ض
البيانات �أو �شهادة �سلبية بعدم القيد لقاء ر�سم حتدده وزارة التجارة وال�صناعة " .
وتنــ�ص املــادة الأولــى مــن املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/ 119ب�إن�شاء هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها على �أنــه  " :تن�ش�أ هيـئة ت�سمى
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،تتبع جمل�س الوزراء " .
كما ن�صت املادة العا�شرة من ذات املر�سوم على �أنه  " :مع عدم الإخالل
بالبنود �أرقام ( )11 ، 10 ، 9 ، 7من املادة ( )3من النظام املرفق  ،يكون ملجل�س �إدارة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -بعد العر�ض على جمل�س الوزراء  -تخ�صي�ص
موقع داخل املنطقة يخ�ص�ص للجهات املخت�صة بتقدمي اخلدمات للم�شروعات التي
يرخ�ص ب�إقامتها فيها � ،سواء ما يتعلق منها ب�إ�صدار الرتاخي�ص �أو الت�صاريح �أو
املوافقات �أو الت�أ�شريات �أو �إجراء القيد �أو الت�سجيل للم�شروعــات �أو غريها من
اخلدمات  ،على �أن يتوىل موظف �أو �أكرث �أو وحدة مبا�شرة االخت�صا�صات املقررة
مبقت�ضى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املنظمة لأداء تلك اخلدمات يف
نطاق املنطقة" .
وتن�ص املادة احلادية ع�شرة من ذات املر�سوم على �أنه " :تــ�ؤول �إلـى هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم جميع الأ�صول واحلقوق وااللتزامات وال�سجالت
اخلا�صــة مب�شــروع تطوير والية الدقم من وزارة النقل واالت�صاالت وغريها من
الوزارات واجلهات والأجهزة واللجان املعنية  ،كل فيما يخ�صه . "......
وتنــ�ص املــادة ( )2مــن نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119على �أنه  " :تهدف الهيئة �إىل الإ�شراف على
تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم و�إدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها مبراعاة
نظام املنطقة للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة " .
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وتن�ص املادة ( )5من ذات النظام على �أنه  " :تكون للمجل�س جميع ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق �أهداف الهيئة وب�صفة خا�صة الآتي :
............................................................
� -12إقرار القواعد اخلا�صة بالر�سوم واملبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما
ت�ؤديه من خدمات  ،وذلك بعد موافقة وزارة املالية " .
وتن�ص املادة ( )13من ذات النظام على �أنه  " :تتكون موارد الهيئة من الآتي :
..........................................................
 - 2ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها الهيئة مقابل ما ت�ؤديه من خدمات " .
وتن�ص املادة ( )13من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/79ب�إ�صدار نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
على �أنه " :يف تطبيق قانون ال�سجل التجاري  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة
اخت�صا�صات �أمانة ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل
امل�شروعات " .
وتن�ص املادة ( )29من ذات النظام على �أنه  " :على الهيئة يف ممار�ستها
االخت�صا�صــات املن�صــو�ص عليها يف املواد ()13و( )14و( )15و( )16و( )17و()18
و(/19الفقرة الثالثة) من هذا النظام  ،التقيد ب�أحكام القوانني امل�شار �إليها فيها
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  ،وموافاة اجلهات املعنية بكافة البيانات
الالزمة يف هذا ال�شــ�أن  ،والتي يتم حتديدها بالتن�سيق مع تلك اجلهات مبوجب
مذكرات تفاهم. ".....................
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع قد منح هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صــة بالدقــم ال�شخ�صــية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،و�أنها تتبع
جمل�س الوزراء  ،وتهدف الهيئة �إىل الإ�شراف على تنفيذ م�شروع تطوير والية
الدقم  ،و�إدارة املنطقة  ،وتنميتها  ،وتطويرها  ،مبراعاة نظام املنطقة للم�ساهمة
يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة .
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كمــا ق�ضــى امل�شــرع بــ�أن تـ�ؤول �إىل الهيئة جميع الأ�صول  ،واحلقوق ،
وااللتزامــات وال�سجــالت اخلا�صــة مب�شروع تطوير والية الدقم من وزارة النقل
واالت�صاالت  ،وغريها من الوزارات  ،واجلهات  ،والأجهزة  ،واللجان املعنية  ،كل
فيما يخ�صه  ،وق�ضى مبنحها  -داخل حدود املنطقة  -اخت�صا�صات �أمانة ال�سجل
التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات  ،مبا م�ؤداه
�أن الهيئة هي �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل يف مبا�شرة اخت�صا�صات �أمانة ال�سجل
التجاري فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات يف نطاق املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقــم  ،وتقا�ضــي الر�ســوم املقــررة قانونا  ،باعتبار �أن ت�سجيل امل�شروعات
يعد �إحدى اخلدمات التي تقدمها الهيئة للم�ستثمر  ،ويكون لها �أن تتقا�ضى
الر�سوم املقررة نظري تقدمي تلك اخلدمة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم هي اجلهة
املخت�صة بتقا�ضي ر�سوم ت�سجيل امل�شروعات  ،ح�سبما ورد بيانه يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و2014/1053/16/45/م) بتاريخ 2014/5/22م
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( ) 42
بتاريخ 2014/ 5 / 22م
هيئة  -هيئة عامة  -ا�ستئجار مقر لها � -إجراءاته .
الأ�صل  :خ�ضـوع جميــع الوزارات والوحدات احلكومية والهيئات العامة وغريها
من وحدات اجلهاز الإداري للدولة لأحكام القانون املايل ما مل يرد خالف ذلك يف
مر�سوم �إن�شائها � -أجاز امل�شرع ا�ستثناء  -للهيئة العامة للكهرباء واملياه اعتماد
اللوائح املالية للهيئة دون التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية  -على �أن يعمل -
بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه
نــ�ص خــا�ص يف نظــام الهيئة  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه  ,وذلك حلني �صدور
القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام امل�شار �إليه  -احلكمة منه � -سد �أي
فراغ ت�شريعي ناجم عن عدم وجود لوائح مالية منظمة لأعمال الهيئة  -م�ؤدى
ذلك � -سريان القواعد والأنظمة احلكومية على الهيئة حلني �إ�صدار الهيئة اللوائح
املنظمة ل�ش�ؤونها املالية � -أثر ذلك  -يتعني على الهيئة التقيد بالقواعد والنظم
احلكومية املالية املتعلقة با�ستئجار و�شراء العقارات الالزمة للوحدات احلكومية
 تطبيق .فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم .............. :م بتاريخ  ............هـ ،
املوافق..........م  ،والكتاب رقم ..............م بتاريخ..........هـ ،
املوافـق ..........م ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى وجوب
ح�صول الهيئة العامة  ............على موافقة اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا
يف املـادة ( )8من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صــادرة بالقـرار الوزاري رقم
 2008 / 118عند رغبة الهيئة با�ستئجار مقر لها مب�شروع  .........يف مركز
 .............مبنطقة . ...............
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد يف الأوراق � -أن الهيئة العامة
 .......يف �إطار بحثها للخيارات املت�صلة با�ستئجار مقر رئي�سي لها  ،ارت�أت
من املنا�سب القيام بالتن�سيق مع ال�شركة العمانية  ........لتحديد اجلدوى من
ا�ستئجار ما حتتاجه الهيئة من مكاتب للمقر الرئي�سي مب�شروع  ...........يف
 .............مبنطقة  ، ...........والذي تتوىل ال�شركة تطويره  ،وذلك من
خالل �إبرام مذكرة تفاهم بني الهيئة وال�شركة يف هذا ال�ش�أن  ،وقد ثار الت�سا�ؤل
لدى الهيئة حول مدى وجوب ح�صولها على موافقة اجلهات املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )8من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 118
 , 2008 /وذلك عند رغبتها يف ا�ستئجار مقر لها مب�شروع جممع ..........
امل�شار �إليه .
و�إذ ت�ستطلعون الر�أي يف املو�ضوع  ،نفيد ب�أن املادة ( )2من القانون املايل
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98/47تن�ص على �أنه :
"ت�سري �أحكام هذا القانون على :
 - 1جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون �إخالل بالنظم املالية اخلا�صة
التي تكون مقررة لأي منها مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية .
 - 2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ودون �إخالل باال�ستقالل املالـي الذي ينـ�ص عليـه املر�سـوم ال�سلطانـي
ال�صادر ب�إن�شائها ".
وتنــ�ص املــادة الثانيــة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009 / 58ب�إ�صدار نظام
الهيئة العامة للكهرباء واملياه على �أنه ":ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للكهربــاء وامليــاه القـرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق  ،و�إىل
�أن ت�صدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات
اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا النظام ومبا ال يتعار�ض
مع �أحكامه " .
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وتن�ص املادة ( )2من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2009/58امل�شار �إليه على �أنه  ":تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية
واال�ستقالل املايل والإداري وتخ�ضع لإ�شــراف الوزيــر  ،ويكون مقرها الرئي�سي
حمافظــة م�سقــط  ،ويجوز �إن�شاء فروع لها يف املحافظات واملناطق بقرار من
رئي�س املجل�س " .
وتن�ص املادة ( )5من النظام ذاته على �أن ":يتوىل �إدارة الهيئة وتنظيم
�ش�ؤونهــا وت�صريــف �أمورها جمل�س �إدارة تكون له كافة ال�صالحيات و�إ�صدار
الــقرارات واتخــاذ الإجــراءات الالزمــة ملمار�ســة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق
�أهدافها املن�صو�ص عليها يف هذا النظام  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
....... - 1
....... - 2
 - 3اعتمـاد اللوائـح املاليـة والإداريـة والئحة �ش�ؤون املوظفني بالهيئة دون
التقيد بالقوانني والأنظمة احلكومية " .
وتنـ�ص املـادة ( )8مـن الالئحـة التنفيذيـة للقانـون املالـي ال�صـادرة بالقـرار
الوزاري رقم  2008 / 118على �أنه  ":ال يجوز لأي وحدة حكومية التعاقد على �شراء
�أو ا�ستئجار العقار قبل التن�سيق مع كل مــن الــوزارة  ،ووزارة الإ�سكــان  ،ووزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وغريها من اجلهات املعنية لطلب تخ�صي�ص
العقار لها .
ويكون للوحدة  -يف حالة عدم متكن الوزارات �أو اجلهات امل�شار �إليها من
تخ�صي�ص العقار الالزم باال�شرتاطات املطلوبة  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتعاقد
على �شراء �أو ا�ستئجار العقار .
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كما يكون للوحدة احلكومية  -يف حال تعذر �شراء العقار  -اال�ستيالء عليه
م�ؤقتــا �أو نــزع ملكيتــه  ،طبقا للأحكــام املن�صـو�ص عليها يف قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  ، 78/64و�أداء التعوي�ض الذي
يتقرر طبقا لأحكامه  ،و�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم . " 85/ 27
وتنــ�ص املــادة ( )9مــن الالئحة ذاتها على �أنه ":ال يجوز للوحدة احلكومية
التعاقد على �شراء �أو ا�ستئجار العقارات الالزمة لها �إال باتباع الإجراءات والتقيد
بالقواعد واملدد والأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون املناق�صات امل�شار �إليه .
ويكون التعاقد على ال�شراء �أو اال�ستئجار عن طريق مناق�صة عامة �أو ممار�سة
يف احلاالت امل�شار �إليها يف املادتني ( )12و( )13من هذه الالئحة " .
وتن�ص املادة ( )562من الالئحة ذاتها على �أنه " :مــع عدم الإخالل ب�أي �أحكام
تكون قد وردت يف املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�إن�شاء الهيـئة العامــة  ،تلتزم كل
هيئة بتطبيق القواعد والنظم احلكومية يف �ش�ؤونها املالية وب�صفة خا�صة � ،أحكام
القانون املايل  ،واملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 76 / 48وقانون املناق�صات امل�شار �إليه ،
وهـذه الالئحـة وغريهـا مـن اللوائـح �أو النظم ال�صادرة تنفيذا لها " .
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن الأ�صل هو خ�ضوع جميع الوزارات والوحدات
احلكوميــة والهيئــات العامــة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة لأحكام
القانون املايل ما مل يرد خالف ذلك يف مر�سوم �إن�شائها .
وملا كان املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/ 58امل�شار �إليه قد ن�ص على متتع الهيئة
العامة للكهرباء واملياه بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،وناط
مبجل�س �إداراتها كافة ال�صالحيات الالزمة ملمار�سة الهيئة اخت�صا�صاتها وحتقيق
�أهدافها  ،ومن بينها اعتماد اللوائح املالية للهيئة دون التقيد بالقوانني والأنظمة
احلكومية  ،على �أن يعمل بالقوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
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للدولة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف نظام الهيئة  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ،
وذلــك حلـني �صـدور القـرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام امل�شار �إليه ،
وذلــك مــن باب �سد �أي فراغ ت�شريعي ناجم عن عدم وجود لوائح مالية منظمة
لأعمال الهيئة  ،ومن ثم ف�إن القواعد والأنظمة احلكومية ت�سري على الهيئة العامة
للكهرباء واملياه حلني �إ�صدار الهيئة اللوائح املنظمة ل�ش�ؤونها املالية .
وقد �أوجبت الالئحة التنفيذية للقانون املايل على الوحدات احلكومية الراغبة
يف �شراء �أو ا�ستئجار العقار التن�سيق مع كل من وزارة املاليــة  ،ووزارة الإ�سكــان ،
ووزارة البلديــات الإقليميــة ومــوارد املــياه  ،وغريها من اجلهات املعنية لطلب
تخ�صي�ص العقار لها  ،عالوة على ذلك فقد �ألزمت املادة ( )9من الالئحة امل�شار
�إليها الوحـدات احلكوميـة باتبـاع الإجـراءات والتقيـد بالقواعـد واملـدد والأحكام
املن�صو�ص عليها يف قانون املناق�صات عند رغبتها �شراء �أو ا�ستئجار العقارات
الالزمة لها .
وبناء على ما �سبق  ،وملا كان الثابت من الأوراق � ،أن الهيئة العامة للكهرباء
وامليــاه ترغــب با�ستئجــار مقر لها مب�شروع جممع  .......يف مركـز
 .............مبنطقــة  ، ...........و�أن الالئحة املالية اخلا�صة بالهيئة مل
ت�صدر بعد ؛ فمن ثم ف�إنه يتعني على الهيئة التقيد بالقواعد والنظم احلكومية
املالية املتعلقة با�ستئجار و�شراء العقارات الالزمة للوحدات احلكومية  ،مبا يف
ذلـك وجـوب حـ�صول الهيـئة علـى موافقـات اجلهات املن�صو�ص عليها يف املادة
( )8من الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها  -وهي وزارة املالية  ،ووزارة
الإ�سكان  ،ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  ،وغريها من اجلهات املعنية؛
وذلك �إعماال ل�صراحة ن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58امل�شار
�إليــه  ،القا�ضيــة بتطبيــق القوانني والأنظمة املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري
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للدولة على الهيئة فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص  ،وذلك حتى ال يكون هناك فراغ
ت�شريعي ناجم عن عدم وجود الئحة منظمة للأو�ضاع املالية للهيئة  ،وخا�صة �أن
تطبيق �أحكام الالئحة التنفيذية للقانون املايل امل�شار �إليها ال يتعار�ض مع نظام
الهيئة العامة للكهرباء واملياه .
لذا انتهى الر�أي � ،إىل وجوب ح�صول الهيئة العامة  .....على موافقة اجلهات
املن�صــو�ص عليهــا يف املــادة ( )8مــن الالئحـة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم  2008 / 118عند رغبتها يف ا�ستئجار مقر لها مب�شروع جممع
 ..............يف مركز  .............مبنطقة  ، ..........وذلك على النحو
املو�ضح بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1052/1/58 /م ) بتاريخ 2014/ 5 / 22م
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()43
بتاريخ 2014/ 5 /29م
 -1موظف  -مهمة ر�سمية  -بدل �سفر  -حاالت �صرف بدل ال�سفر كامال عن �أيام
الذهاب والعودة .

قرر امل�شرع منح املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية داخل �أو خارج ال�سلطنة بدال
لل�سفر ملواجهة ما يتكبده من نفقات ب�سبب قيامه مبهام وظيفته  -ناط امل�شرع
بالالئحة التنفيذية تنظيم فئات و�شروط منح البدل  -تولت الالئحة تنظيم فئات
و�شروط منح البدل  ،منها تخفي�ض مقدار بدل ال�سفر املقرر يف حال تكفل اجلهة
الإدارية بال�سكن  ،بحيث مينح البدل بن�سبة ( )%75منه عند الإيفاد يف مهمة
ر�سمية خارج ال�سلطنة  ،وبن�سبة ( )%50منه �إذا كان الإيفاد يف مهمة ر�سمية
داخل ال�سلطنة  -يتعني تخفي�ض البدل وفقا لهذا احلكم جلميع �أيام املهمة الر�سمية
التي تتكفل بها اجلهة الإدارية بال�سكن دون غريها من الأيام التي ال تتكفل بها
اجلهة الإدارية بال�سكن � -أ�سا�س ذلك  -القاعدة الأ�صولية تق�ضي ب�أنه ال اجتهاد مع
�صراحة الن�ص  -تطبيق .
 - 2تعميم  -تعميم ب�ش�أن �صرف بدل ال�سفر � -أثر خمالفة التعميم لن�ص الئحي .
ال يجوز �صرف قيمة بدل ال�سفر عن �أيام ال�سفر والعودة بن�سبة ( )%100يف حالة
تكفل اجلهة الإدارية بال�سكن ا�ستنادا لتعميم �إداري  -باعتبار � -أن ذلك يفتقر �إىل
الأ�سا�س القانوين الذي يجيزه  ،ويتعار�ض مع الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة
املدنية � -أ�سا�س ذلك � -أن �إنفاق الأموال العامة ال يكون �إال ا�ستنادا �إىل ن�ص �صريح
يف قانون �أو الئحة � -أثر ذلك  -ال يجوز التو�سع يف الن�صو�ص املالية �أو القيا�س
عليها  ،و�إال ف�إنه �سيرتتب على ذلك �إثراء املوظف على ح�ساب اخلزانة العامة
للدولة دون مقت�ض  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ................. :م امل�ؤرخ ..........هـ ،
املوافق ............م ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي عن مدى قانونية �صرف بدل
ال�سفر كامال عن �أيام الذهاب والعودة �إذا تكفلت الوزارة بتوفري ال�سكن يف تلك
الأيام .
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وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق � -أنه ثار خالف يف الر�أي
عن مدى قانونية �صرف بدل ال�سفر كامال عن �أيام الذهاب والعودة �إذا تكفلت
الوزارة بتوفري ال�سكن يف تلك الأيام  ،ففي حني ن�صت املادة ( )66من الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة بالقرار رقم  2010/9على منح بدل ال�سفر
بن�سبة ( )%75من البدل املقرر عند الإيفاد يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب باخلارج ،
وبن�سبـة (� )%50إذا كـان الإيفـاد فـي مهمـة ر�سميـة �أو للتدريـب داخـل ال�سلطنة ،
وذلـك يف حالـة تكفـل �إحـدى الوحـدات �أو اجلهات بال�سكن  ،جاء تعميم وزارة
اخلدمة املدنية رقم  2012/1ب�ش�أن قيمة بدل ال�سفر امل�ستحق عند الإيفاد للتدريب �أو
يف مهمة ر�سمية داخل �أو خارج ال�سلطنة يف حالة توفري ال�سكن  ،ورقم 2012/3
ب�ش�أن �صرف بدل ال�سفر للإيفاد يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب مع توفري ال�سكن ،
لي�ؤكدا على �صرف قيمة بدل ال�سفر عن �أيام ال�سفر والعودة بن�سبة ( ، )%100فــي
حالة تكفل �إحدى الوحدات �أو اجلهات بال�سكن .
و�إزاء اخلالف يف الر�أي تطلبون الإفادة عن مدى قانونية �صرف بدل ال�سفر
كامال عن �أيام الذهاب والعودة �إذا تكفلت الوزارة بتوفري ال�سكن يف تلك الأيام .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )39من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانــي رقــم  2004/120تنــ�ص على �أن " :مينح املوظف بدالت �سكن وكهرباء
وماء وانتقال وهاتف  ،كما مينح بدل �سفر للتدريب واملهام الر�سمية داخل �أو
خارج ال�سلطنة  ،وذلك بالفئات وال�شروط التي حتددها الالئحة .".....
كما تن�ص املادة ( )66من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة
بقرار رئي�س جمل�س اخلدمة املدنيـة رقم  2010/9علــى �أنــه � " :إذا تكفلت �إحدى
الوحدات �أو اجلهات بال�سكن مينح بدل ال�سفر بن�سبة ( )%75من البدل املقرر عند
الإيفاد يف مهمة ر�سمية �أو للتدريب باخلارج وبن�سبة (� )%50إذا كان الإيفاد يف
مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة" .
ومفاد ذلك �أن امل�شرع قرر منح املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية داخل �أو
خــارج ال�سلطــنة بدال لل�سفر ملواجهة ما يتكبده من نفقات ب�سبب قيامه مبهام
وظيفته  ،وناط امل�شرع بالالئحة التنفيذية تنظيم فئات و�شروط منح البدل  ،وقد
تولت الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليها تنظيم فئات و�شروط
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منح البدل  ،ون�صت املادة ( )66منها على تخفي�ض مقدار بدل ال�سفر املقرر يف
حــال تكفــل اجلهــة الإدارية بال�سكـن  ،بحيث مينح البدل بن�سبة ( )%75منه عند
الإيفاد يف مهمة ر�سمية خارج ال�سلطـنة  ،وبن�سبة ( )%50منه �إذا كان الإيفاد يف
مهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة .
وعلى هدي ما تقدم  ،ووفقا ل�صراحة ن�ص املادة ( )66من الالئحة التنفيذية
لقانــون اخلدمــة املدنية  ،وحيث �إن القاعدة الأ�صولية تق�ضي ب�أنه ال اجتهاد مع
�صراحة الن�ص  ،ف�إنه يتعني تخفي�ض البدل وفقا ملا مت حتديده يف هذه املادة جلميع
�أيام املهمة الر�سمية التي تتكفل فيها اجلهة الإدارية بال�سكن دون غريها من الأيام
التي ال تتكفل فيها اجلهة الإدارية بال�سكن .
وال ميكــن االحتجــاج فـي هـذا ال�ش�أن بتعميمي وزارة اخلدمة املدنية رقمي
 2012/1و 2012/3امل�شار �إليهما  ،باعتبار �أن ما يقرره هذان التعميمان من �صرف
قيمة بدل ال�سفر عن �أيام ال�سفر والعودة بن�سبة ( )%100يف حالة تكفل اجلهة
الإدارية بال�سكن يفتقر �إىل الأ�سا�س القانوين الذي يجيزه  ،ويتعار�ض مع ن�ص
املادة ( )66من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية  ،ال �سيما �أن �إنفاق الأموال
العامة ال يكون �إال ا�ستنادا �إىل ن�ص �صريح يف قانون �أو الئحة  ،و�أنه ال يجوز التو�سع
يف الن�صو�ص املالية �أو القيا�س عليها  ،و�إال ف�إنه �سيرتتب على ذلك �إثراء املوظف
على ح�ساب اخلزانة العامة للدولة دون مقت�ض ؛ ومن ثم فال يجوز �صرف قيمة
البدل عن �أيام ال�سفر والعودة بن�سبة ( )%100يف حالة تكفل اجلهة الإدارية بال�سكن ،
و�إمنـا يتعيـن منـح البـدل بن�سبة ( )%75منه عند الإيفاد يف مهمة ر�سمية خارج
ال�سلطنة  ،وبن�سبة ( )%50منه �إذا كان الإيفاد يف مهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة ،
وذلك جلميع �أيام املهمة الر�سمية التي تتكفل فيها اجلهة الإدارية بال�سكن دون
غريها من الأيام التي ال تتكفل فيها اجلهة الإدارية بال�سكن .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل قانونية �صرف بدل ال�سفر كامال عن �أيام الذهاب
والعودة �إذا مل تتكفل الوزارة بتوفري ال�سكن يف تلك الأيام  ،وذلك على النحو
الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/11120/ 1 /12 /م ) بتاريخ 2014/5/ 29م
- 319 -

() 44
بتاريخ 2014/6 / 4م
جامعـة  -جامعـة ال�سلطـان قابـو�س  -مـدى �سريان التوجيهات ال�سامية ب�إلغاء
الدرجة اخلام�سة على موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س .
�صدرت التوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
الله ورعاه  -القا�ضية ب�إلغاء الدرجة اخلام�سة من جدول الدرجات والرواتب الوارد
يف قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � - 2004/120أثر ذلك -
نقل املوظفني املوجودين يف اخلدمة من تاريخ �سريان هذا التعديل �إىل الدرجات
التي تقابل درجاتهم ال�سابقة بذات الرواتب والبدالت وت�سوية �أو�ضاع املوظفني
الذين ي�شغلون الدرجات التي تقابل الدرجـة املذكـورة يف الأنظمـة الأخـرى وفقا
لذلك � -شريطة  -توافرالعلة من �إلغاء الدرجة اخلام�سة من اجلدول املرفق بقانون
اخلدمـة املدنيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم  - 2004/120واملتمثلة يف � -أن
جدول معادلة الدرجات امللحق بالقانون املذكور قد عادل الدرجة ( )2/1بالدرجة
الرابعة  ،والدرجـة ( )2/2بالدرجـة ال�ساد�سة  ،يف حني مل تعادل �أي درجة �سابقة
بالدرجة اخلام�سة � -أ�سا�س ذلك � -أن امل�ستقر عليه �أن الأحكام تدور مع علتها
وجودا وعدما ؛ ومن ثم ف�إن وجدت العلة املذكورة ذاتها وجب ا�ست�صحاب احلكم
ذاته  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إلـى كتابكـم رقـم  ................امل�ؤرخ يف ، ...............
املوافق .........ب�ش�أن مدى �سريان التوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه  -القا�ضية ب�إلغاء الدرجة اخلام�سة على
جداول رواتب موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن جامعة ال�سلطان
قابو�س قامت بالتن�سيق مع وزارة املالية لإلغاء الدرجة املعادلة للدرجة ( اخلام�سة )
يف قانون اخلدمة املدنية من جداول رواتب موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س ،
وبتاريخ 2014/3/19م ورد خطاب من وزارة املالية يفيد ب�أن تتم خماطبة ّ
كل من
وزارة اخلدمة املدنية  ،ووزارة ال�ش�ؤون القانونية لال�ستئنا�س مبرئياتهم للوقوف
على �أحقية الدرجات املطلوب �إلغا�ؤها من اجلداول املت�أثرة على موظفي جامعة
ال�سلطـان قابـو�س  ،وذلك مبقابلتهـا بالدرجة اخلام�سـة التي مت �إلغا�ؤها مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2012/55
والثابت من الأوراق �أي�ضا �أن الدرجة املالية اخلام�سة يف قانون اخلدمة املدنية
تعادلها الدرجة املالية ( ال�ساد�سة ) من اجلدول العام وجدول الكادر الفني وموظفي
املكتبات باجلامعة وجدول الوظائف �شبه الطبية والفنية بامل�ست�شفـي اجلامعي ،
كما �أنها تعادل الدرجة (الثامنة) من جدول التمري�ض بامل�ست�شفـي اجلامعي وفقا
للراتـب الأ�سا�سـي فـي الدرجتـني  ،وهذا ما مت التعامـل به يف تعيني املوظفني
املنقولني مـن اجلهات احلكومية املطبقة لقانون اخلدمـة املدنيـة �إلـى اجلامعـة ،
والعك�س .
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيدكم ب�أنه بتاريخ 2012/8/13م �صدرت التوجيهات ال�سامية
ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه الله ورعاه  -القا�ضية
ب�إلغـاء الدرجـة اخلام�سـة مـن جـدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  2004/120ومعاجلـة الآثـار التـي ترتتـب
عليها  ،وتعديل امللحق رقم ( )1من القانون املذكور ونقل املوظفني املوجودين يف
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اخلدمة من تاريخ �سريان هذا التعديل �إىل الدرجات التي تقابل درجاتهم ال�سابقة
بذات الرواتب والبدالت وت�سوية �أو�ضاع املوظفني الذين ي�شغلون الدرجات التي
تقابل الدرجة املذكورة يف الأنظمة الأخرى وفقا لذلك  ،والذي مت على �إثر تلك
التوجيهـات تعديـل امللحق رقم ( )1اخلا�ص بجـدول الدرجـات والرواتـب املرفـق
بقانون اخلدمة املدنية باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/55امل�شار �إليه .
وحيث �إن الثابت من قانون جامعة ال�سلطان قابو�س ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ( 99/14امللغي) �أن ترتيب جدول الدرجات والرواتب والعالوات
ال�سنوية ملوظفي جامعة ال�سلطان قابو�س تختلـف كليـا عـن ترتيـب الدرجـات
والرواتب وفق ًا للجدول املرفق بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ( 80/8امللغي)  ،وبعد ذلك مت �إجراء تعديالت يف جداول رواتب موظفي
جامعة ال�سلطان قابو�س باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2002/70وا�ستمر العمل بهذا
املر�سوم ال�سلطاين �إىل �أن مت �إلغا�ؤه ب�صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/102
بتحديد جداول رواتب موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س  ،والذي جاءت درجاته
�أي�ضا خمتلفة متامً ا عن الدرجات املعمول بها بجدول الدرجات والرواتب املرفق
بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/120املت�ضمن الدرجة
اخلام�سة؛ ومن ثم ف�إن كل درجة مالية يف املر�سوم ال�سلطاين رقم ( 2002/70امللغي)
تعادلها وتقابلها درجة مالية يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/102امل�شار �إليه.
وبالبناء على ما تقدم  ،وملا كانت العلة من �إلغاء الدرجة اخلام�سة من اجلدول
املرفق بقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2004/120هي �أن
جدول معادلة الدرجات امللحق بالقانون املذكور قد عادل الدرجة ( )2/1بالدرجة
الرابعة  ،والدرجة ( )2/2بالدرجة ال�ساد�سة  ،يف حني مل تعادل �أي درجة �سابقة
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بالدرجة اخلام�سة  ،وهو ما �أحلق �ضر ًا �شديدا مبن كانوا ي�شغلون الدرجة (، )2/2
على خالف من �شغلوا الدرجة ( )2/1قبل 2006/1/1م .
وحيث �إن امل�ستقر عليه �أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما ؛ ومن ثم
ف�إن وجدت العلة املذكورة ذاتها وجب ا�ست�صحاب احلكم ذاته .
وحيـث �إنـه وب�إعمـال ما تقـدم  ،وملا كانـت الدرجات املطلوب �إلغا�ؤها من
جداول رواتب موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2007/102ال يتوافر يف �ش�أنها مناط �إلغائها على نحو ما �أبانت عنها التوجيهات
ال�سامية امل�شار �إليها .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم �سريان التوجيهات ال�سامية ب�إلغاء الدرجة
اخلام�سة على جداول رواتب موظفي جامعة ال�سلطان قابو�س  ،وذلك على النحو
املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/1145/ 5 / 44 /م) بتاريخ 2014/6/4م
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()45
بتاريخ 2014/ 6 / 5م
�إتاوة -اخت�صا�ص  -املخت�ص بعقد ت�سوية فروق الإتاوة امل�ستحقة .
طبقا لأحكام القانون املايل والئحته التنفيذية ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة ،
�أو ر�سم � ،أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة
�إال يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة
على ذلك  -ي�صدر الإعفاء بقرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية بناء على
طلب الوزير املخت�ص متقيدا بال�شروط  -ال يجوز �إ�سقاط الديون �إال يف احلاالت
املحددة على �سبيل احل�صر يف البند ( )9من املادة ( )8من القانون املايل � ،شريطة
�أن يقدم املدين امل�ستندات الر�سمية التي تثبت �أيًّا من هذه احلاالت � .سريان تلك
الأحكام على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ودون �إخالل باال�ستقالل املايل الذي ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�ش�أنها
 تطبيق .فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ..... :بتاريخ  ، .... ...املوافق  ..... ....ب�ش�أن
�إبداء الر�أي القانوين حول مدى �أحقية هيئة  ...يف عقد ت�سوية عن فروق الإتاوة
امل�ستحقة على ال�شركة .....
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن جهاز
 ..........قد قام بفح�ص بع�ض الأعمال املالية والإدارية بهيئة  ، ..........و�أنه
يف �أثناء الفح�ص تبني قيام الهيئة بت�سوية فروق الإتاوة امل�ستحقة على ال�شركة
 ....والبالغ مقدارها (..... )....رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد املفرو�ضة
كجزاءات نتيجة الت�أخري يف ال�سداد  ،وذلك مبوجب القرار رقم  ....ال�صادر
بتاريخ . ....
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وتذكرون �أن هيئة  .........غري خمت�صة ب�إجراء �أي ت�سوية �أو �إعفاء �أو
�إ�سقاط لأي من املبالغ امل�ستحقة للخزانة العامة للدولة ا�ستنادا لن�ص املادة ()4
من الرتخي�ص املمنوح لل�شركة  ....مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2005/17
و�أنه مت خماطبة هيئة .....بذلك  ،حيث �أفادت ب�أن الهيئة مل تكتف بت�سوية
فروق الإتاوة امل�ستحقة لعامي 2009م و2010م و�إمنا عن مت�أخرات الإتاوة �شاملة
اجلزاءات منذ بداية تقدمي ال�شركة  ....خلدماتها وحتى عام 2011م  ،كما �أفادت
ب�أن ال�شركة قد وافقت على طريقة ح�ساب الإتاوة من قبل هيئة  ، ....و�أن
تطبيق حكم املادة ( )4من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/17والذي ق�ضى بقيام
الهيئة بتح�صيل مبالغ الإتاوة وتوريدها �إىل وزارة املالية مرتبط يف حال عدم
وجود خالف حول الإجمايل من الإيرادات ال�سنوية  ،و�أن هناك ً
خالفا بني الهيئة
وال�شركة امل�شار �إليها حول تف�سري عبارة " �إجمايل الإيرادات املحققة " الواردة
بن�ص املادة ( )4امل�شار �إليه الختالف معناها باللغة العربية  ،وترجمتها باللغة
الإجنليزية .
كما تذكرون �أن ما ذهبت �إليه الهيئة من �إجراءات ومربرات لعقد الت�سوية
مع ال�شركة امل�شار �إليها  ،هو مما يخرج عن اخت�صا�صها  ،و�أن القول بااللتزام
بتوريد املبالغ بعد حت�صيلها لوزارة املالية مرتبط بعدم وجود خالف هو افتئات
على الن�ص  ،وحتميله ما ال يحتمل  ،ف�ضال عن �أن العربة يف تف�سري ن�صو�ص
املر�سوم �إمنا ت�أتي وفقا ملا وردت باللغة العربية .
و�إزاء اخلالف بني جهاز  ....وهيئة ....يف عقد الت�سوية وعدم توريد املبالغ
امل�ستحقة للخزانة العامة  ،ف�إنكم تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )2من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  98/47تن�ص على �أنه  " :ت�سري �أحكام هذا القانون على :
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 - 1جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون �إخالل بالنظم املالية اخلا�صة
التي تكون مقررة لأي منها مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية .
 - 2الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
ودون �إخالل باال�ستقالل املايل الذي ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�ش�أنها " .
وتن�ص املادة ( )9/8من القانون ذاته على �أنه  " :امل�س�ؤوليات وال�صالحيات
اخلا�صة :
يبا�شر الوزير ما ي�أتي :
� - 10إ�صدار اللوائح املنظمة لإ�سقاط �أي مبلغ م�ستحق ال�سداد من ال�ضرائب
�أو الر�سوم �أو الديون �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وذلـك فـي حـاالت �إ�شهـار �إفـال�س املديـن �أو احلكـم ب�إع�سـاره ،
�أو وفاته من غري تركة � ،أو عن تركة م�ستغرقة بالديون � ،أو مغادرته
ال�سلطنة نهائيا دون �أن يرتك بها �أمو ًاال � ،أو عدم وجود �أموال للمدين
ميكن التنفيذ عليها � ،أو �إنهاء ن�شاطه �أو مهنته �أو عمله بدون وجود
�أموال ميكن التنفيذ عليها  ،وب�شرط تقدمي امل�ستندات الر�سمية التي
تثبت حتقق �أي من هذه احلاالت  ،وذلك دون �إخالل ب�أي �أحكام خا�صة
يكون قد ورد الن�ص عليها يف قانون �آخر" .
وتن�ص املادة ( )15من القانون ذاته على �أنه  ":ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة
�أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف
احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة تنفيذا
لها على جواز الإعفاء  ،ويف احلدود وبالقيود وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .
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ويف جميع الأحوال ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير
املخت�ص ومع التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )2/347من الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  2008/118على �أنه  " :ال يجوز الإ�سقاط �إال يف احلاالت املحددة على
�سبيل احل�صر يف البند ( )9من املادة ( )8من القانون املايل امل�شار �إليه  ،وب�شرط �أن
يقدم املدين امل�ستندات الر�سمية التي تثبت �أي من هذه احلاالت " .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/17ب�إ�صدار ترخي�ص من
الفئة الأوىل لل�شركة العمانية القطرية لالت�صاالت (�ش.م.ع.م) لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية على �أنه � " :إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
لل�شركـة العمانيـة القطريـة لالت�صـاالت (�ش.م.ع.م) لتقديـم خدمـات االت�صاالت
العامـة املتنقلـة الأ�سا�سيـة ملـدة خمـ�س ع�شـرة �سنـة  ،وذلك بال�صيغـة املرافقـة
للرتخي�ص " .
وتن�ص املادة ( )4من الرتخي�ص املرفق باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه على
�أنه  -1 " :يدفع املرخ�ص له حلكومة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية مقدارها ( )%12اثنا
ع�شر باملائة من �إجمايل �إيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص ،
وحت�سب الإتاوة بناء على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى  31من دي�سمرب من
ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون هذه الإتاوة
بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل لهذا الرتخي�ص . " ...........
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر � ،أنه ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة � ،أو ر�سم � ،أو
دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت
التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة على ذلك  ،و�أن
الإعفاء ي�صدر بقرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية بناء على طلب الوزير
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املخت�ص متقيدا بال�شروط  ،و�أنه ال يجوز �إ�سقاط الديون �إال يف احلاالت املحددة
على �سبيل احل�صر يف البند ( )9من املادة ( )8من القانون املايل  ،وب�شرط �أن يقدم
املدين امل�ستندات الر�سمية التي تثبت �أي من هذه احلاالت .
ومفاد املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/17ب�إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل
لل�شركـة العمانيـة القطريـة لالت�صـاالت (�ش.م.ع.م) لتقديـم خدمات االت�صاالت
العامة املتنقلة الأ�سا�سية هو �إ�صدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�شركة العمانية
القطريـة لالت�صاالت (�ش.م.ع.م) لتقديـم خدمـات االت�صاالت العامـة املتنقلـة
الأ�سا�سية ملدة خم�س ع�شرة �سنة  ،على �أن تدفع حلكومة ال�سلطنة �إتاوة �سنوية
مقدارها ( )%12اثنا ع�شر باملائة من �إجمايل �إيراداتها ال�سنوية عن كل �سنة من
�سنوات الرتخي�ص  ،وحت�سب الإتاوة بناء على �إجمايل الإيرادات املحققة حتى 31
من دي�سمرب من ال�سنة  ،وتدفع قبل  30من يناير من ال�سنة التالية  ،على �أن تكون
هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأوىل لهذا الرتخي�ص  ،ف�ضال عن �سريان �أحكام
القانون املايل على الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة ودون �إخالل باال�ستقالل املايل الذي ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر
ب�ش�أنها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من كتاب طلب الر�أي �أن هيئة
 ....قد قامت بت�سوية فروق الإتاوة امل�ستحقة على ال�شركة  ، ....بالإ�ضافة �إىل
الفوائد املفرو�ضة كجزاءات نتيجة الت�أخري يف �سدادها  ،وكان الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون املالية هو املخت�ص قانونا بالإعفاء من هذه الإتاوة وفقا لأحكام القانون
املايل  ،بناء على طلب الوزير املخت�ص وفقا لل�شروط املحددة يف القانون  ،ملا كان
ذلك وكان الرتخي�ص املمنوح لل�شركة امل�شار �إليها قد ن�ص على التزام املرخ�ص له
بدفع �إتاوة حلكومة ال�سلطنة �سنويا مقدارها ( )%12اثنا ع�شر باملائة  ،وقد جاءت
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الأوراق خلوا من �أي دليل على توافر �أي من �شروط �إ�سقاط الدين امل�ستحق عليها ،
واملن�صـو�ص عليهـا ح�صـرا يف املـادة ( )9/8من القانون املايل امل�شار �إليه  ،ومن ثم
ف�إن قيام هيئة  ....بعقد ت�سويه عن فروق الإتاوة امل�ستحقة على ال�شركة .......
يكون  -واحلال كذلك  -قد مت باملخالفة لأحكام القانون املايل  ،وتكون هيئة .....
قد اغت�صبت �سلطة الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية دون �سند من القانون  ،ومن
ثم تغدو مالحظة جهاز  ....ب�ش�أن عدم اخت�صا�ص هيئة  .....ب�إجراء �أي ت�سوية
�أو �إ�سقاط لأي من املبالغ امل�ستحقة للخزانة العامة متفقة و�صحيح �أحكام القانون؛
ومن ثم ال يجوز لهيئة  .....عقد ت�سوية عن فروق الإتاوة امل�ستحقة على ال�شركة
......
وال ينال مما تقدم ما ذهبت �إليه هيئة  .....من �أن ال�شركة  ....وافقت على
طريقة ح�ساب الإتاوة من قبل الهيئة  ،و�أن تطبيق حكم املادة ( )4من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2005/17والذي ق�ضـي بقيـام الهيئـة بتح�صيـل مبالـغ الإتاوة
وتوريدها لوزارة املالية مرتبط بحال عدم وجود خالف حول الإجمايل من
الإيرادات ال�سنوية  ،باعتبار �أن ن�صو�ص القانون املايل قد ن�صت �صراحة على
اخت�صا�ص الوزير امل�شرف على ال�ش�ؤون املالية بالإعفاء من الإتاوة  ،ف�ضال عن �أن
املادة ( )4من الرتخي�ص قد ن�صت على التزام املرخ�ص له بدفع الإتاوة دون تقييد
ذلك ب�شرط وجود خالف حول الإجمايل من الإيرادات ال�سنوية .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم اخت�صا�ص هيئة  ......يف عقد ت�سوية فروق
الإتاوة امل�ستحقة على ال�شركة ......على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/1157 / 7/22/م) بتاريخ 2014/6/5م
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()46
بتاريخ 2014/ 6/ 12م
 - 1عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  ،تلك القاعدة التي من مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا
ا�شتمل عليه من �أحكام  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  -تطبيق .

 - 2عقد  -عقد موحد  -العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية  -تنفيذ العقد
 الفـرق بيـن قيمـة العقـد  ،وكلفـة العقـد .حددت وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية ال�سقف املايل لقيمة
املبالغ املحجوزة  ،وهي ( )%5خم�سة باملائة من قيمة العقد � ،أي من القيمة
املذكورة يف ر�سالة قبول العطاء  ،ولي�س ( )%5خم�سة باملائة من كلفة العقد �أي
من قيمة العقد املذكورة خا�ضعة لأي زيادة �أو نق�صان تطر�أ عليها نتيجة لتنفيذ
�أحكام العقد  ،وذلك ما مل ين�ص على خالف ذلك  -يتعني التمييز يف هذا املقام
ما بني تنفيذ امل�شروع ب�أ�سلوب الكميات التقديرية  ،وتنفيذه ب�أ�سلوب الكميات
الفعلية وال�صحيحة � ،إذ �إن �أي تعديل نظري قيا�س الأعمال �ضمن الأ�سلوب الأول
ال يعد تغيريا  ،ومن ثم يندرج �ضمن مفهوم قيمة العقد � ،أما بالن�سبة للأ�سلوب
الآخر ف�إن �أي خط أ� يف و�صف كمية �أي بند �أو �إ�سقاطه من قائمة الكميات يجب
�أن ي�صحح ويعترب مبثابة تغيري مطلوب من املهند�س عدا الكميات املحتملة التي
ينطبق عليها القيا�س امل�شار �إليه يف الأ�سلوب الأول  ،ومن ثم يندرج �ضمن مفهوم
كلفة العقد � -أ�سا�س ذلك  -العقد �شريعة املتعاقدين  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ......بتاريخ  ..........املوافق ..........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول ما �إذا كان ا�ستقطاع ما يعادل ( )%5كمبالغ
حمجوزة يكون من قيمة العقد �أو من كلفة العقد وفقا لأحكام وثائق العقد املوحد
لإن�شاء املباين والأعمال املدنية املربم مل�شروع �إن�شاء مبنى وزارة  ...مبرتفعات
املطار بوالية . ....
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتابكم امل�شار �إليه � -أنه
قد مت �إ�سناد م�شروع �إن�شاء مبنى ديوان عام وزارة  ....مل�ؤ�س�سة  ....مببلغ
�إجمايل وقدره ( ).........ريال عماين � ،إال �أن قيمة العقد الأ�صلية قد بلغت
مبلغا وقدره ( )..........ريال عماين بعد �صدور ( )13ثالثة ع�شر �أمرا تغيرييا
نتيجة للتعديالت التي طر�أت على امل�شروع  ،وتذكرون �أن املادة  )7( 60من العقد
املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية تق�ضي با�ستقطاع ما يعادل ( )%5خم�سة يف
املائة من قيمة العقد كمبالغ حمجوزة م�ؤقتة من دفعات املقاول ك�ضمان ح�سن
�أداء للمالك  ،كما تذكرون �أن هذه املادة مل تتطرق فيما �إذا كان اال�ستقطاع من
قيمة العقد الأ�صلية �أو قيمة العقد املعدلة بعد �صدور الأوامر التغيريية بالزيادة
والنق�صان .
و�إزاء ذلك ت�ستطلعون الر�أي القانوين .
وردا على ذلك  ،نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقـة الطرفيـن �أو للأ�سبـاب التي يقررها القانـون  ،تلـك القاعدة التـي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه من �أحكام  ،وبطريقة تتفق
ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
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وتن�ص املادة ( )1من وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية على
�أنه  " :تعطى الكلمات والتعابري الواردة يف العقد (املعرفة فيما يلي) املعاين
املحددة لها �أدناه �إال �إذا تطلب �سياق الكالم غري ذلك .
�أ ................. -
.................
ز  -قيمة العقد :
وتعني القيمة املذكورة يف ر�سالة قبول العطاء .
ح  -كلفة العقد :
وتعني قيمة العقد املذكورة خا�ضعة لأي زيادة �أو نق�صان تطر�أ عليها نتيجة
لتنفيذ �أحكام العقد الواردة �أدناه .
كما تن�ص الفقرة ( )1املعنونة "ال�شهادات والدفع" من املادة ( )60من وثائق
العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية على �أنه " :جترى الدفعات �شهريا
مبوجب ال�شروط املبينة �أدناه ما مل ين�ص بخالف ذلك ".
وتن�ص الفقرة ( )4املعنونة "�شهادات الدفع ال�شهرية " من املادة ( )60من
وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية على �أنه " :على املهند�س �أن
يقوم خالل  28يوما من تاريخ تقدمي املقاول �إىل املهند�س ك�شفا �شهريا مبوجب
الفقرة ( )3من هذه املادة ب�إ�صدار �شهادة دفع �إىل �صاحب العمل مع ن�سخة منها
�إىل املقاول ي�صادق فيها على ما يلي :
�أ  -املبلـغ الـذي يكـون م�ستحقـا للمقـاول يف نظر املهند�س ا�ستنادا �إىل الك�شف
ال�شهري وذلك فيما يتعلق بالفقرتني (�( )3أ)  ،و(( )3ج) من هذه املادة .
ب � -أي مبالغ (�إن وجدت) مما يعتربه املهند�س منا�سبا فيما يتعلق بالفقرة ()3
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(ب) من هذه املادة (على �أن ال تتعدى هذه املبالغ ( )٪80ثمانني باملائة من
القيمة املقدرة مبوجب العقد) .
وتكون املبالغ امل�صادق عليها خا�ضعة للح�سومات التالية :
 - 1املبالغ املحجوزة التي مت حجزها .
. ........................................ - 2
. ......................................... - 3
. ......................................... - 4
يقوم املهند�س ب�إ�صدار �شهادة دفع م�ؤقتة فقط يف احلالة التي تزيد فيها
قيمة هذه ال�شهادة عن احلد الأدنى لقيمة �شهادة الدفع امل�ؤقتة املبني يف ملحق
�صيغـة العطـاء وذلـك بعد ح�سـم املبالغ املحجـوزة واال�ستـرداد اجلزئـي لأي دفعـة
مقدمة و�أي مبالغ �أخرى تكون م�ستحقة ل�صاحب العمل مبوجب �شروط العقد
وكذلك �أي دفعات �سابقة م�ؤقتة " .
كما تن�ص الفقرة ( )7املعنونة "املبالغ املحجوزة" من املادة ( )60من وثائق
العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية على �أنه " :يجب �أن تكون املبالغ
املحجوزة التي تتم مبوجب الفقرة ( )4من هذه املادة م�ساويا ( )٪10لع�شرة باملائة
من املبلغ امل�ستحق للمقاول مبوجب الفقرة (�( )4أ) و(ب) من هذه املادة واملتعلقة
ب�شهادة الدفع امل�ؤقتة فقط �إىل �أن يبلغ جمموع املبالغ املحجوزة يف يد �صاحب
العمل حدا ي�ساوي ( )%5من قيمة العقد  ،غيـر �أن هـذا احلـد يجـب �أن يخفـ�ض
مبقدار �أي دفعة تكون قد متت مبوجب �أحكام الفقرة ( )8من هذه املادة .
وتن�ص الفقرة ( )8املعنونة "�إعادة املبالغ املحجوزة" من املادة ( )60من وثائق
العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية على �أنه " :
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" �أ  -بعد �صدور �شهادة �إكمال العمل بالن�سبة لكامل الأعمال يعاد
�إىل املقاول ن�صف املبالغ املحجـوزة � ،أو فـي حـال �إ�صـدار �شهـادة
�إكمـال العمـل بالن�سبة جلزء من الأعمال فقط يعاد �إىل املقاول فقط
ذلك اجلزء من ن�صف املبالغ املحجوزة الذي يحدده املهند�س �آخذا
بعني االعتبار ن�سبة قيمة ذلك اجلزء من الأعمال �إىل كامل الأعمال .
ب  -بعـد �إنق�ضـاء فتـرة ال�صيانـة لكامـل الأعمـال يعاد الن�صف الآخـر من
املبالغ املحجوزة �إىل املقاول .
على �أنه �إذا كان على املقاول يف ذلك الوقت �أن ينجز �أي عمل من الأعمال
املتبقية مبوجب املادة (� )48أعاله �أو �أي عمل يطلب منه القيام به خالل هذه
الفرتة مبوجب املادتني ( )49و(� )50أعاله ف�إن ل�صاحب العمل احلق يف االمتناع
عن دفع ق�سم من الن�صف الآخر من املبالغ املحجوزة يعادل يف نظر املهند�س كلفة
الأعمال املتبقية وذلك �إىل �أن يتم �إجناز مثل هذه الأعمال ".
وامل�ستفاد مما تقدم � ،أن وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية
قد قامت بتحديد ال�سقف املايل لقيمة املبالـغ املحجـوزة  ،وهـي ( )%5خم�سـة
باملائة من قيمة العقد �أي من القيمة املذكورة يف ر�سالة قبول العطاء  ،ولي�س
( )%5خم�سة باملائة من كلفة العقد �أي من قيمة العقد املذكورة خا�ضعة لأي زيادة
�أو نق�صان تطر�أ عليها نتيجة لتنفيذ �أحكام العقد  ،وذلك ما مل ين�ص على خالف
ذلك  ،علمـا ب�أنـه يتعيـن التمييـز يف هذا املقام ما بني تنفيذ امل�شروع ب�أ�سلوب
الكميات التقديرية وتنفيذه ب�أ�سلوب الكميات الفعلية وال�صحيحة � ،إذ �إن �أي
تعديل نظري قيا�س الأعمال �ضمن الأ�سلوب الأول ال يعد تغيريا ؛ ومن ثم يندرج
�ضمن مفهوم قيمة العقد � ،أما بالن�سبة للأ�سلوب الآخر ف�إن �أي خط أ� يف و�صف
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كمية �أي بند �أو �إ�سقاطه من قائمة الكميات يجب �أن ي�صحح ويعترب مبثابة تغيري
مطلوب من املهند�س عدا الكميات املحتملة التي ينطبق عليها القيا�س امل�شار �إليه
يف الأ�سلوب الأول؛ ومن ثم يندرج �ضمن مفهوم كلفة العقد .
وملا كان ذلك  ،وكان الثابت �أنه قد مت �إ�سناد م�شروع �إن�شاء مبنى ديوان عام
وزارة � ....إىل م�ؤ�س�سة  ....مببلغ �إجمايل وقدره ( )....ريال عماين � ،أي �أن
هذه القيمة هي القيمة املذكورة يف ر�سالة قبول العطاء ال�صادرة من وزارة ....
�إىل م�ؤ�س�سة  ، ....ومن ثم تندرج �ضمن تعريف م�صطلح "قيمة العقد"  ،ف�إن
املبالغ املحجوزة يجب �أال تتجاوز ( )%5خم�سة باملائة من هذه القيمة  ،وال ينال
مما تقدم القول ب�أن قيمة العقد الأ�صلية قد بلغت مبلغا وقدره ( ).....ريال عماين
بعد �صدور ( )13ثالثة ع�شر �أمرا تغيرييا � ،إال �إذا كان قد مت الن�ص على ذلك �سلفا
يف الأوامرالتغيريية املذكورة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أنه يجب ا�ستقطاع ما يعادل ( )%5خم�سة باملائة
كمبالـغ حمجـوزة من قيمـة العقـد  ،وليـ�س مـن كلفة العقد وفقا لأحكام وثائق
العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية املربم مل�شروع �إن�شاء مبنى وزارة ....
مبرتفعات املطار بوالية  ، ...ما مل ين�ص على خالف ذلك .

فتوى رقم (و �ش ق  /م و2014/ 1197 /1/5 /م) بتاريخ 2014/ 6 / 12م
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()47
بتاريخ 2014/ 6 / 16م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صها باملراجعة  -احلكمة منه والأثر املرتتب على
عدم متكينها من مبا�شرته .
ناط امل�شرع بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة م�شروعات املرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة
الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية � -أوجب امل�شرع
ن�شر هذه القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،على
�أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،واعترب الن�شر
قرينة على علم الكافة بها  -احلكمة من اخت�صا�ص الوزارة باملراجعة ّ -
توخي
امل�شرع بذلك �سالمة هذه القوانني والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام
الأ�سا�سي للدولة � ،أو تعار�ضها مع القوانني واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب
خ�ضوعها للمراجعة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه
القرارات واللوائح مع القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة  ،ومن باب �أوىل عدم
تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي للدولة  -مقت�ضى ذلك  -ي�ضحى اخت�صا�ص الوزارة
باملراجعة �إجراء جوهريا ال فكاك منه  ،ويتعني على كافة اجلهات احلكومية �أن
تنه�ض �إىل تنفيذ حكم القانون تنفيذا �صحيحا  ،وذلك مبراجعة كافة لوائحها
ال�سارية واملطبقة يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية � -أثر ذلك  -تعذر قيام الوزارة ب�إبداء
الر�أي القانوين حال عدم متكينها من مراجعة الت�شريع املطلوب �إبداء الر�أي يف
�ش�أنه  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم ............ :بتاريخ  ، .................املوافق
 ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز اعتبار
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بداية مربوط احللقة (ب) من الدرجة هو مقدار الراتب الأ�سا�سي املقرر للحلقة (�أ)
من ذات الدرجة م�ضافا �إليه ( ، )%10وبداية مربوط احللقة (ج) للدرجة هو مقدار
الراتب الأ�سا�سي املقرر للحلقة (ب) من ذات الدرجة م�ضافا �إليه ( ، )%10وذلك
عند نقل موظفي هيئة  ......على جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الكتاب امل�شار �إليه  -يف �أن جدول
الدرجات والرواتب املعمول به يف هيئة  ........مق�سم �إىل ( )8ثماين درجات
مالية  ،حمـدد لكـل درجة منها بداية ونهاية مربوط  ،وكل درجة من الدرجات
مق�سمة �إىل ثالث حلقات فرعية لي�س لها بداية ونهاية مربوط لكل منها على
حدة  ،و�إمنا يزيد الراتب الأ�سا�سي مبقدار ( )%10عند ترقية املوظف من احللقة
(�أ) من الدرجة �إىل احللقة (ب) من الدرجة  ،وكذلك يزيد الراتب الأ�سا�سي مبقدار
( )%10عند ترقية املوظف من احللقة (ب) من الدرجة �إىل احللقة (ج) من الدرجة .
و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي
تتوىل �إبداء الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،وتقوم ب�صياغة
م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها .".............
وتن�ص املادة ( )74من هذا النظام على �أنه  " :تن�شر القوانني يف اجلريدة
الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها ما مل
ين�ص فيها على تاريخ �آخر ".
كما تن�ص املادة ( )80من ذات النظام على �أنه  " :ال يجوز لأي جهة يف الدولة
�إ�صـدار �أنظمـة �أو لوائـح �أو قـرارات �أو تعليمـات تخالـف �أحكام القوانني واملرا�سيم
النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد ".
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وتن�ص املادة ( )3من قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة رقم  3ل�سنة 1973م
على �أنه  " :يف هذا القانون ويف �أي قانون �آخر  ،تكون للكلمات والتعبريات
التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر �أو ما مل ين�ص
على معنى �أو تف�سري مغاير يف ذلك القانون الآخر :
....................
قانون  :تعني �أي ت�شريع �أو نظام �أو �أي مر�سوم �سلطاين و�أي قرار �سلطاين
ذي طبيعة ت�شريعية  ،وكل اللوائح والقواعد والأوامر الت�شريعية ال�صادرة مبوجب
�أي قانون ".
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على �أن تخت�ص الوزارة بـ"...مراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية
والقوانيـن واللوائـح والقـرارات الوزاريـة املقدمـة مـن الـوزارات وكافـة الوحـدات
احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية ."...
وتن�ص املادة ( )3من قانون اجلريدة الر�سمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011/84على �أن "ين�شر يف اجلريدة الر�سمية املواد الآتية:
 - 1القوانني ...
 - 5اللوائح" ...
كما تن�ص املادة ( )5من ذات القانون على �أن " :يعمل بالقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانيـة ذات الطبيعـة الت�شريعيـة واللوائـح مـن تـاريخ ن�شرهـا يف اجلريـدة
الر�سمية �أو مالحقها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،ويعد الن�شر قرينة على
علم الكافة بها  ،وال يقبل دليل على خالف ذلك".
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وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن النظام الأ�سا�سي للدولة قد حظر على �أي جهة
يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من
قانون البالد  ،ويف الوقت ذاته فو�ض القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل �إبداء
الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،وتقوم ب�صياغة م�شروعات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها  ،حيث ناط امل�شرع بوزارة ال�ش�ؤون
القانونية االخت�صا�ص مبراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح
والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،و�أوجب امل�شرع ن�شر هذه القوانني يف اجلريدة
الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،على �أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها
ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،واعترب امل�شرع الن�شر قرينة على علم الكافة بها .
وال ريب �أن امل�شرع حينما ناط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة
م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمـة
من الوزارات وكافة اجلهات والوحدات احلكومية  ،ف�إنه قد توخى بذلك �سالمة
هذه القوانني والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ،
�أو تعار�ضهـا مـع القوانيـن واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب خ�ضوعها للمراجعة
من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع
القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة  ،ومن باب �أوىل عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي
للدولة .
وبناء عليه  ،ف�إن مراجعة تلك الت�شريعات امل�شار �إليها من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،ي�ضحى �إجراء جوهريا ال
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فكاك منه  ،وكان يتعني على كافة اجلهات احلكومية �أن تنه�ض �إىل تنفيـذ حكـم
القانـون تنفيـذا �صحيحـا  ،وذلـك مبراجعـة كافة لوائحها ال�سارية واملطبقة يف
وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  -وكان الثابت �أن الئحة �ش�ؤون املوظفني بهيئة .....
والتي تطبق على امل�س�ألة حمل طلب الر�أي  -مل تتم مراجعتها يف وزارة ال�ش�ؤون
القانونية مبوجب االخت�صا�ص املعقود لها ف�ضال عن عدم ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية  ،الأمر الذي يتعذر معه على وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبداء الر�أي يف
احلالة املعرو�ضة .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/ 1212 /9/45 /م) بتاريخ 2014/ 6 / 16م
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() 48
بتاريخ 2014/ 6 / 16م
�أرا�ض � -أرا�ض حكومية  -ت�أجري  -اخت�صا�ص  -اجلهة املخت�صة بتنظيم ت�أجري
الأرا�ضي احلكومية و�إجراءاته .
ي�صـدر بتنظيـم ت�أجيـر �أمالك الدولـة اخلا�صة  ،ومنهـا الأرا�ضـي احلكوميـة �إىل
املواطنني لإقامـة حظائر احليوانـات عليهـا  ،قـرار من وزيـر الإ�سكـان (الالئحة
التنفيذية لقانون الأرا�ضي ) يت�ضمن الأحكام التي يجب على املواطن مراعاتها
عند تقدمي طلب ا�ستئجار �أر�ض حكومية لإقامة حظائر حيوانات وبيان ال�شروط
والإجراءات � -أ�سا�س ذلك  -االخت�صا�ص احل�صري املقرر قانونا لوزارة الإ�سكان يف
ت�أجري �أمالك الدولة � -شريطة  -التن�سيق يف �ش�أن هذا التنظيم املقرتح بني جميع
اجلهات املعنية وعر�ض م�شروع التنظيم على وزارة ال�ش�ؤون القانونية للمراجعة
القانونية وطلب ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بعد �صدور التنظيم من وزير اال�سكان
 يقت�صـر دور وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه علـى و�ضـع اال�شرتاطاتال�صحية لإقامة حظائر حيوانات (العزب)  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ........... :بتاريخ  ، .................املوافق
 ..........ب�ش�أن قيام وزارة ال�ش�ؤون القانونية بدرا�سة الآلية التي �سيتم العمل
بها  ،وااللتزامـات التي ينبغي على �صاحب العقد االلتزام بها عند طلب �إقامة
حظرية احليوانات �إىل جانب درا�سة العقد من الناحية القانونية .
نفيد ب�أن املادة ( )7من قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5
ن�صت على �أنه  " :ال يجوز الت�صرف يف �أمالك الدولة العامة ب�أي نوع من �أنواع
الت�صرفات �إال �إذا زالت عنه �صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص .
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�أما �أمالك الدولة اخلا�صة فيجوز الت�صرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون ،
. " ......
وتن�ص املادة ( )17من ذات القانون على �أنه  " :للوزارة �أن مت ّلك �أو ت�ؤجّ ر
قطعة �أر�ض لكل عماين اجلن�سية يتقدم �إليها بذلك الطلب على �أن يتم التمليك �أو
الت�أجري طبقا للإجراءات وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون " .
وقد نظمت الالئحة التنفيذية لقانون الأرا�ضي ال�صادرة بالقرار رقم 80/17
القواعد والإجراءات املتبعة يف ت�أجري الأرا�ضي الف�ضاء اململوكة للدولة ملكية
خا�صة .
كما تن�ص املادة ( )4من الئحة حتديد قيم منح ومتليك وت�أجري الأرا�ضي
احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها من الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط
ومناذج العقود واال�ستمارات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2013/145على �أنه :
"حتدد قيمة الإيجار ومقابل االنتفاع ال�سنوي بالأرا�ضي احلكومية وفقا للملحق
رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة"  ،وقد حدد امللحق رقم ( )3بع�ض اال�ستعماالت التي
يجوز ت�أجري الأرا�ضي احلكومية  ،ومنها على �سبيل املثال بيع وتربية الدواجن
وتربية املوا�شي وبيع املوا�شي .
وا�ستنادا �إىل ما تقدم  ،ف�إنه �إذا ما اجتهت �إرادة اجلهات املخت�صة �إىل تنظيم
ت�أجري �أمالك الدولة اخلا�صة  ،ومنها الأرا�ضي احلكومية �إىل املواطنني لإقامة
حظائر احليوانات عليها  ،ف�إن هذا التنظيم يجب �أن ي�صدر به قرار من وزير
الإ�سكان يت�ضمن الأحكام التي يجب على املواطن مراعاتها عند تقدمي طلب
ا�ستئجار �أر�ض حكومية لإقامة حظائر حيوانات وبيان ال�شروط والإجراءات ،
على �أن يكون ذلك يف الالئحة التنفيذية لقانون الأرا�ضي امل�شار �إليه  ،وذلك مبا
لوزارة الإ�سكان من اخت�صا�ص ح�صري يف ت�أجري �أمالك الدولة  ،كما يقت�ضي
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التن�سيق يف �ش�أن هذا التنظيم املقرتح بني جميع اجلهات املعنية كوزارة الزراعة
والثـروة ال�سمكيـة مبا لهـا من اخت�صا�ص وا�ضـح يف تنميـة الثـروة احليوانيــة
ووقايتها من الآفات والأمرا�ض و�إعداد القرارات الوزارية التي ت�ؤدي �إىل حمايتها
وتنميتها على نحو ما ورد باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/68بتحديد اخت�صا�صات
هذه الوزارة  ،وغري تلك الوزارتني من وزارات وجهات �أخرى قد يكون لها ر�أي
�أو ت�صور يفيد يف و�ضع التنظيم املقرتح يف ت�أجري �أرا�ضي الدولة اململوكة ملكية
خا�صة للمواطنني لإقامة احلظائر والعزب عليها .
وعليه  ،ف�إنه ال يجوز لوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه تنظيم ت�أجري
الأرا�ضي اململوكة للدولة على نحو ما �أف�صح عنه قانون الأرا�ضي امل�شار �إليه .
ويف �ضوء ما تقدم  ،ف�إن اخلطوات التنفيذية الالزمة لآلية تخ�صي�ص مواقع
حلظائر احليوانات (العزب) تكون على النحو الآتي :
� - 1ضـرورة قيــام وزارة الإ�سكـان بتعديـل الالئحـة التنفيذيـة لقانـون
الأرا�ضي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 80/17وذلك ب�إ�ضافة �شروط
و�ضوابط و�إجراءات ت�أجيـر الأرا�ضـي احلكوميـة للمواطنيـن لإقامـة
حظائر حيوانات (عزب) عليها  ،و�ضرورة تعديل الئحة حتديد قيم
منح ومتليك وت�أجري الأرا�ضي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها من
الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط ومناذج العقود واال�ستمارات
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2013/145وذلك ب�إ�ضافة بند جديد �إىل
امللحق رقم ( )3املرفق بهذه الالئحة ين�ص على قيمة الإيجار ال�سنوي
للأرا�ضي احلكومية مقابل �إقامة حظائر حيوانات (العزب) عليها .
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 - 2قيام املخت�صني يف وزارة الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن
التنظيم املقرتح .
 - 3عـر�ض م�شروعـي تعديـل القـرارين امل�شار �إليهما بعد اكتمال التن�سيق
بني اجلهات املعنية على وزارة املالية لأخذ موافقتها عليهما  ،وعر�ض
م�شروع تعديل القرار املتعلق بال�ش�ؤون املالية والر�سوم علـى جهـاز
الرقابة املالية والإدارية للدولة لإبداء مالحظاته .
 - 4عر�ض م�شروعي تعديل القرارين امل�شار �إليهما على وزارة ال�ش�ؤون
القانونية للمراجعة القانونية و�إفراغهما يف �صيغتهما النهائية .
� - 5إ�صدار وزير الإ�سكان القرارين امل�شار �إليهما  ،ون�شرهما يف اجلريدة
الر�سمية .
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يتعني على وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
و�ضع اال�شرتاطات ال�صحية لإقامة حظائر حيوانات (العزب)  -بعد التن�سيق مع
اجلهات املعنية بهذا التنظيم املقرتح  -على غرار القرار الوزاري رقم  94/76ب�إ�صدار
الئحة اال�شرتاطات ال�صحية حلظائر تربية املا�شية  ،و�إ�صدار الرتخي�ص الالزم ،
وذلك على النحو املبني يف قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2000/96

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014 / 1211 /1/10/م) بتاريخ 2014/ 6 / 16م
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()49
بتاريخ 2014/ 6 / 19م
اتفاقية  -خ�ضوع االلتزامات الواردة فيها لأحكامها .
التزام ال�سلطنـة مبنح الرتاخي�ص والت�صاريـح املحـددة يف االتفاقيـة  ،يخ�ضـع
للأحكام املن�صو�ص عليها فيها  -عدم موافقة اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار الرتخي�ص ،
بنـاء علـى اعتبـارات مو�ضوعيـة ومعقولة بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب مرتبطة بالأمن
وال�سالمة  ،ال يعد يف حد ذاته �إخال ًال بالتزامات ال�سلطنة مبوجب االتفاقية -
�أ�سا�س ذلك  -ما ن�صت عليه االتفاقية ذاتها من �أن الوفاء بها يكون مع مراعاة
الأعذار املعقولة مبوجب القانون  ،ومع الأخذ بعني االعتبار عادات وتقاليد
املجتمع العماين وم�سائل ال�سيا�سة العامة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ...................
بتاريخ ، ............املوافق  .............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين
حول �إخالل حكومة ال�سلطنة بالتزاماتها مبوجب اتفاقية تطوير .............
بني حكومة ال�سلطنة  ،و�شركة  ..............بتاريخ  ، .......وذلك من خالل
عدم منح ال�شركة ترخي�ص امل�شروبات الكحولية ملطعم (.)Bar 10
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما نَّ
يبي من الأوراق  -يف �أن حكومة
�سلطنة عمان ممثلة يف وزارة  ...........قامت ب�إبرام اتفاقية مع �شركة
 ..........لتطوير  ...........بتاريخ  ، .........والتي تقدمت مبوجبها
ال�شركة �إىل  ...................بطلب ترخي�ص للم�شروبات الكحولية ملطعم
( )Bar10الكائن مبنتجع  ..........بتاريخ� ، ..........إال �أن .............
مل توافق على الطلب لعدم توافقه مع نظام تداول امل�شروبات الكحولية لكون املطعم
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نظرا العتبارات
يقع يف مبنى �شقق �سكنية  ،وبجانبه حمالت جتارية  ،وكذلك ً
الأمن وال�سالمة  ،و�إزاء ذلك قامت ال�شركة مبخاطبة وزارة ..............
مبوجب خطابها امل�ؤرخ يف  ، ..........وكتابها امل�ؤرخ يف ، ................
حيـث تـرى ال�شركــة �أن عــدم موافقـة  ....................على منح ال�شركة
الرتخي�ص املطلوب يعد خمالفة اللتزامات احلكومة مبوجب االتفاقية امل�شار �إليها .
ولذا تطلبون الر�أي يف حول �صحة ادعاءات ال�شركة يف �أن ال�سلطنة ملزمة
مبنحها ترخي�ص امل�شروبات الكحولية ملطعم ( )Bar 10مبوجب االتفاقية امل�شار
�إليها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن البند ( )2 . 1 . 7من االتفاقية ين�ص على �أن "تلتزم
احلكومة مبنح كل من �شركة امل�شروع و�شركاتها الفرعية ومطوري
الطرف الثالث الرتاخي�ص والت�صاريح للم�شروع واملحددة يف اجلـدول (، )21
ول�شركة امل�شروع احلـق يف تر�شيـح واحـد �أو عـدة م�شرتيـن كطـرف ثالـث ،
وم�ستخدمني كطرف ثالث ("�أ�صحاب الرتاخي�ص املر�شحني") ليكونوا املتلقني
لواحد �أو �أكرث من الرتاخي�ص املبينة يف اجلدول ( ، )21ويتعني على احلكومة
�إ�صدار هذه الرتاخي�ص �إىل �أ�صحاب الرتاخي�ص املر�شحني  ،وذلك مع مراعاة
الأعذار املعقولة مبوجب القانون".
كما ين�ص البند ( )6 . 1 . 7من االتفاقية على �أن تلتزم احلكومة "مبنح كافة
الرتاخي�ص والت�صاريح املدرجة يف اجلدول ( )21ل�شركة امل�شروع  ،و�شركاتها
التابعة  ،و�شركاتها الفرعية  ،ومطوري الطرف الثالث  ،و�أ�صحاب الرتاخي�ص
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املر�شحني  ،حيث تقوم احلكومة با�ستخدام جهودها املعقولة ل�ضمان ح�صول
�شركة امل�شروع  ،و�شركاتها التابعة  ،و�شركاتها الفرعية  ،ومطوري الطرف
الثالث  ،و�أ�صحاب الرتاخي�ص املر�شحني  ،على الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة
للت�شغيل الناجح مل�شروع �سياحي وفق املعايري املطلوبة من قبل �سياح �أوروبيني ،
ولكن مع الأخذ بعني االعتبار عادات وتقاليد املجتمع العماين  ،وم�سائل ال�سيا�سة
العامة يف ذلك".
ويت�ضمن اجلدول (( )21الرتاخي�ص التي �سيتم منحها من ق َبل احلكومة
للم�شروع) البيانات الآتية :
اجلهة املعنية
تفا�صيل
ترخي�ص /ت�صاريح

الكحــول

على الأقل( )8ثمانية
منافذ بيع لكل فندق ،
بالإ�ضافة �إىل ( )8ثمانية
مطاعم على الأقل  ،و()4
�أربع حانات يف منطقة
امل�شروع

�شرطــة عمـان
ال�سلطانيــة

وي�ستفاد مما تقدم �أن ال�سلطنة ملزمة مبنح الرتاخي�ص والت�صاريح املحددة
يف االتفاقية مبا فيها الرتاخي�ص املرتبطة بتقدمي الكحول � ،إال �أن ذلك االلتزام يتم
الوفاء به مع مراعاة الأعذار املعقولة مبوجب القانون  ،ومع الأخذ بعني االعتبار
عادات وتقاليد املجتمع العماين وم�سائل ال�سيا�سة العامة .
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وبناء على ما تقدم  ،وملا كانت  ..............هي اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار
الرتخي�ص املطلوب  ،وكان عدم قبولها لطلب تقدمي الكحول يف مطعم ()Bar10
مبنيا على اعتبارات مو�ضوعية ومعقولة  ،ت�شمل مكان املطعم �ضمن منطقة
امل�شروع  ،بالإ�ضافـة �إىل �أ�سبـاب مرتبطـة بالأمـن وال�سالمـة  ،ف�إن ذلك ال يعد يف
حد ذاته �إخالال بالتزامات ال�سلطنة مبوجب االتفاقية امل�شار �إليها  ،لكون االتفاقية
جتيز عدم منح ال�سلطنة للرتاخي�ص  ،يف حالة ما �إذا كان ذلك ب�سبب عذر مقبول
مبوجب القانون � ،أو �أخذا بعني االعتبار عادات وتقاليد املجتمع العماين وم�سائل
ال�سيا�سة العامة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن عدم قبول طلب احل�صول على ترخي�ص تقدمي
الكحول يف مطعم ( )Bar10ال يعد بحد ذاته �إخالال بالتزامات ال�سلطنة مبوجب
اتفاقية تطوير ..............

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1246/ 5/ 55/م ) بتاريخ 2014/6 /19م
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()50
بتاريخ 2014/ 6 / 23م
 -1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط �إعادة النظر يف ر�أي �أبدته .
ا�ستقـر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على عدم جواز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق
لها �إبدا�ؤه �إال �إذا كانت ثمة وقائع ا�ستجدت �أو ا�ستبانت لها فيما بعد  ،ومل تكن
حتت نظرها عند �إبداء الر�أي  ،و�أن يكون من �ش�أن تلك الوقائع فيما لو عر�ضت
عليها �أن تغري وجه الر�أي يف امل�س�ألة املعرو�ضـة  -تطبيق .

 - 2موظف  -نقل  -كيفية حتديد �أقدميته يف الدرجة املنقول �إليها .
امل�ستقر عليه �أن املوظف املنقول �إىل جهة �أخرى ي�ست�صحب مركزه القانوين يف
اجلهة املنقول منها �إىل اجلهة املنقول �إليها  ،مبا يف ذلك �أقدميته يف الوظيفة التي
كان ي�شغلها قبل النقل  ،و�أنه ال يرتتب على نقل املوظف م�سا�س بهذه الأقدمية ،
و�إال خرج النقل عن املعنى الذي حدده القانون  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..... :امل�ؤرخ يف ، ......املوافق  ، .......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز تعديل الو�ضع الوظيفي للـ .....
بنقله �إىل الدرجة ( )1/4بدال من الدرجة ( )1/5واعتبار �أقدميته يف الدرجة التي
ينقل �إليها اعتبارا من 1999/10/4م بدال من 2002/11/1م .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب معاليكم امل�شار �إليه  -يف
�أن ..........ح�صل على امل�ؤهل اجلامعي بتاريخ 1999/2/14م  ،وعني ابتداء يف
 ....بتاريخ 1999 /10/4م برتبة ....براتب �أ�سا�سي ( )449رياال عمانيا  ،وتدرج
راتبه الأ�سا�سي حتى و�صل يف 2002/11/1م �إىل ( )472رياال عمانيا  ،ومت نقله �إىل
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وزارة  ..........مبوجب القرار رقم  ...........بوظيفة ...........على
الدرجة ( )1/5واعتبار �أقدميته يف هذه الدرجة من 2002/11/1م  ،ثم نقل �إىل
وزارة  ......اعتبارا من 2010/9/12م على الدرجة الأوىل  ،ومت ترقيته �إىل الدرجة
(هـ) اخلام�سة حاليا بتاريخ 2011/12/31م .
وتذكرون معاليكم  ،ب�أن املعرو�ضة حالته تقدم بطلب لتعديل و�ضعه الوظيفي
على �أ�سا�س �أن الدرجة التي كان يجب �أن ينقل �إليها عند نقله من ............
�إىل  ...........هي ( )1/4ولي�ست ( )1/5باعتبار �أن ما كان يتقا�ضاه من راتب
�أ�سا�سي وبدالت يدخل يف ربط الدرجة (. )1/4
كما تذكرون معاليكم � ،أن نقل املعرو�ضة حالته �إىل الدرجة ( )1/4وفقا ملا
يتقا�ضاه من راتب �أ�سا�سي وبدالت يتفق مع ما ا�ستقر عليه ر�أي وزارة ال�ش�ؤون
القانونيـة يف حاالت مماثلـة  ،وت�شيـرون يف ذلك �إىل فتواهـا رقم (و �ش ق/م
و2010/1092/7/م)  ،كما ت�شريون �إىل �أن �أقدميته يف الدرجة املنقول �إليها ينبغي
�أن تكون من تاريخ تعيينه يف � .....أي اعتبارا من 1999/10/4م على اعتبار �أن
راتب الرتبة التي ي�شغلها يف هذا التاريخ يعادل �أول مربوط الدرجة (. )1/4
لذا تطلبـون الر�أي القانوين حـول مـدى جـواز تعديـل الو�ضـع الوظيفـي
للمعرو�ضة حالته بنقله �إىل الدرجة ( )1/4بدال من الدرجة ( ، )1/5واعتبار �أقدميته
يف الدرجة التي ينقل �إليها اعتبارا من 1999/10/4م بدال من 2002/11/1م .
وردا علـى ذلك نفيـد معاليكـم ب�أنـه قد �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن
�أبدت الر�أي القانوين يف �ش�أن املعرو�ضة حالته مبوجب فتواها رقم (و �ش ق/م
و2002/995/1/21/م ال�صادرة بتاريخ 2002/6/29م)  ،والتي انتهت فيها �إىل �أن
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الدرجة التي ي�ستحقها عند نقله من � ....إىل وزارة  .....هي الدرجة اخلام�سة
من احللقة الأوىل ؛ ومن ثم ف�إنها تكون قد ا�ستنفدت واليتها يف هذا ال�ش�أن نــزوال
على ما ا�ستقـر عليه �إفتا�ؤها من عدم جواز �إعادة النظر يف ر�أي �سبق لها �إبدا�ؤه
�إال �إذا كان ثمة وقائع ا�ستجدت �أو ا�ستبانت لها فيما بعد  ،ومل تكن حتت نظرها
عند �إبداء الر�أي  ،و�أن يكون من �ش�أن تلك الوقائع فيما لو عر�ضت عليها �أن تغيـر
وجه الر�أي يف امل�س�ألة املعرو�ضـة  ،وال �سيما �أن كتاب معاليكم امل�شار �إليه مل يورد
�أي وقائع جديدة من �ش�أنها تغيري الر�أي ب�ش�أن املعرو�ضة حالته  ،و�أن فتوى وزارة
ال�ش�ؤون القانونية رقم (و �ش ق/م و2010 /1092/1/7/م) التي �أ�شرمت �إليها يف كتاب
طلب الر�أي قامت على املعيار ذاته الذي قامت عليه الفتوى ال�صادرة يف �ش�أن
املعرو�ضة حالته امل�شار �إليها .
�أما بالن�سبة العتبار �أقدمية املعرو�ضة حالته يف الدرجة املنقول �إليها من
1999/10/4م  ،ولي�س من 2002/11/1م  ،فنفيد معاليكم �أن امل�ستقر عليه �أن املوظف
املنقول �إىل جهة �أخرى ي�ست�صحب مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها �إىل
اجلهة املنقول �إليها  ،مبا يف ذلك �أقدميته يف الوظيفة التي كان ي�شغلها قبل
النقل  ،و�أنــه ال يرتتـب علـى نقـــل املوظــف م�ســا�س بهـــذه الأقدميــــة  ،و�إال
خـرج النقل عن املعنى الذي حدده القانون ( ،فتوى رقم و �ش ق  /م و828/1 /26 /
2012/م بتاريخ 2012/5/1م ) .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة
حالته قد مت نقله من � .....إىل وزارة  .....على الدرجة املعادلة لوظيفته التي
كان ي�شغلها قبل النقل  ،وذلك طبقا لن�ص املادة ( / 72ب) من الالئحة التنفيذية
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لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52باعتبار �أنها الواجبة
التطبيق �إبان �صدور قرار النقل  ،ملا كان ذلك  ،وكان امل�ستقر عليه �أن املوظف
ي�ست�صحب مركزه القانوين يف اجلهة املنقول منها  ،فمن ثم ف�إن تاريخ حتديد
�أقدميته يف الدرجة املنقول �إليها يكون من تاريخ 1999/10/4م  ،ولي�س من تاريخ
2002/11/1م  ،وهو تاريخ نقله �إىل وزارة . ....
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل الآتي :
 - 1عدم جواز تعديل الو�ضع الوظيفي للمعرو�ضة حالته بنقله �إىل الدرجة
( )1/4بدال من الدرجة ( )1/5على النحو املبني يف الأ�سباب .
 - 2اعتبـار �أقدميـة املعرو�ضـة حالتـه فـي الدرجـة املنقـول �إليهـا ( )1/5من
تاريخ 1999/10/4م  ،على النحو املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ / 1 / 21 /م ) بتاريخ 2014/6/ 23م
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()51
بتاريخ 2014/ 7 / 8م
� - 1شركة � -شركة قاب�ضة  -مفهومها .
عرف امل�شرع مبوجب قانون ال�شركات التجاريـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي
رقم  74/4ال�شركة القاب�ضة ب�أنها � :شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية تقوم
بال�سيطرة املالية والإدارية على �شركة �أو �أكرث من ال�شركات التابعة لها من خالل
متلك ال�شركة القاب�ضة ما ن�سبته ( )%51على الأقل من �أ�سهم تلك ال�شركات -
ت�ؤ�س�س ال�شركة القاب�ضة لواحد �أو �أكرث من الأغرا�ض التي حددها القانون من
بينها � :إدارة ال�شركـات التابعـة لهـا �أو امل�شاركـة يف �إدارة ال�شركات الأخرى التي
ت�ساهم فيها  -تطبيق .

 - 2م�ؤ�س�سة  -م�ؤ�س�سة وقفية  -مدى جواز �إن�شاء �شركة قاب�ضة حمدودة امل�س�ؤولية
لإدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية .
�أجاز امل�شرع لأ�صحاب الأموال املوقوفة التي ال يرغب �أ�صحابها يف ت�سليمها �إىل
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية طلب �إن�شاء م�ؤ�س�سات وقفية جعلها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة ذات النفع العام  ،وتتمتع بال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة  ،ويكون
لها �إدارة وا�ستثمار  ،واملحافظة على �أموال الوقف  -ن�ص امل�شرع �صراحة على �أن
تتوىل هذه امل�ؤ�س�سات �إدارة و�صيانة وا�ستثمار الأموال املوقوفة  -حدد امل�شرع
نطاق �سلطة الوزارة على هذه امل�ؤ�س�سات الوقفية يف خ�ضوعها لرقابة الوزارة ،
وخال قانون الأوقاف من ن�ص يفيد منح �سلطة �إدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية لوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  -م�ؤدى ذلك � -أن امل�ؤ�س�سات الوقفية من الأ�شخا�ص
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االعتبارية ذات النفع العام وتتمتع ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة  ،ولي�ست �شركات ،
وليـ�س لهــا ر�أ�س مــال ت�ساهــم فيه وزارة الأوقاف  ،وال متلك الأخرية �أي �سيطرة
على املال املوقوف اململوك للواقف � -أثره  -عدم جواز �إن�شاء �شركة قاب�ضة لإدارة
وا�ستثمار الأموال املوقوفة التي تديرها امل�ؤ�س�سات الوقفية  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إىل الكتاب رقم  ...... :امل�ؤرخ يف  ، ........املوافق .......
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز قيام وزارة .....ب�إن�شاء
�شركة قاب�ضة حمدودة امل�س�ؤولية لإدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية  ،ومدى تعار�ضها مع
القوانني الأخرى ذات ال�صلة من عدمه .
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -كما يبني من كتابكم امل�شار �إليه  -يف �أن وزارة
 ......ب�صدد �إن�شاء �شركة قاب�ضة حمدودة امل�س�ؤولية لإدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية
وفح�ص �أعمالها  ،والتحقق من مطابقتها لنظامها الأ�سا�سي و�أحكام القانون ،
وذلـك يف �ضـوء �أحكـام املر�سـوم ال�سلطانـي رقم  2013/54بتعديل بع�ض �أحكام
قانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2000/65والذي يجيز ت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سات الوقفية لإدارة وا�ستثمار �أموال الأوقاف حتت مظلة وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز �إن�شاء
تلك ال�شركة وغريها من ال�شركات  ،ومدى تعار�ضها مع القوانني الأخرى ذات
ال�صلة من عدمه .
وردا على ذلك نفيد بالآتي :
تن�ص الفقرة الأوىل من املادة ( )127من قانون ال�شركات التجارية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  74/4على �أن  " :ال�شركات القاب�ضة هي �شركة م�ساهمة
�أو حمدودة امل�س�ؤولية تقوم بال�سيطرة املالية والإدارية على �شركة �أو �أكرث من
ال�شركات الأخرى التي ت�صبح تابعة لها  ،وذلك من خالل متلكها ( )%51على الأقل
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من �أ�سهم تلك ال�شركة �أو ال�شركات. " ...
وتن�ص الفقرة الثالثة من املادة ذاتها على �أن ":تكون �أغرا�ض ال�شركة
القاب�ضة وفقا ملا يلي :
 �إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة يف �إدارة ال�شركات الأخرى التيت�ساهم فيها .
 ا�ستثمار �أموالها يف الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية . تقدمي القرو�ض وال�ضمانات والتمويل لل�شركات التابعة لها . متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها مناحلقوق املعنوية وا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات التابعة لها ولغريها " .
وتن�ص الفقرة الرابعة من املادة ذاتها على �أنه " :وت�ؤ�س�س ال�شركات القاب�ضة
ب�إحدى الطريقتني التاليتني :
�أ  -بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية تتحدد �أغرا�ضها
بواحد �أو �أكرث من الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،
ويف ت�أ�سي�س �شركات تابعة لها �أو مت ّلك �أ�سهم وح�ص�ص يف �شركات
م�ساهمة �أو �شركات حمدودة امل�س�ؤولية للقيام بتلك الغايات .
ب  -بتعديل �أغرا�ض �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية قائمة �إىل �شركة
قاب�ضة وفقا لأحكام القانون " .
وتن�ص املادة ( )38من قانون الأوقاف امل�شار �إليه امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/54على �أن  ":يجوز �إدارة وا�ستثمار الأموال املوقوفة عن طريق م�ؤ�س�سة
وقفية بعد موافقة الوزارة والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ويجوز للواقف طلب
�إن�شاء م�ؤ�س�سات وقفية �أو فروع لها داخل ال�سلطنة �أو خارجها وفقا لل�ضوابط
التي حتددها الالئحة " .
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وتن�ص املادة ( )39من هذا القانون على �أن  " :تعد امل�ؤ�س�سة الوقفية من
الأ�شخا�ص االعتبارية ذات النفـع العـام  ،وتكـون م�س�ؤولــة عـن �إدارة وا�ستثمــار
واملحافظة على الوقف � ،سواء كان منقوال �أم عقارا �أم �أمواال نقدية " .
كما تن�ص املادة ( )40من ذات القانون على �أن  " :يتم �شهر امل�ؤ�س�سة الوقفية
بقيد نظامها الأ�سا�سي يف ال�سجل املعد لهذا الغر�ض بالوزارة  ،وين�شر ملخ�ص
النظام ورقم القيد باجلريدة الر�سمية  ،وتكت�سب امل�ؤ�س�سة الوقفية ال�شخ�صية
املعنوية اعتبارا من تاريخ الن�شر  ،وتخ�ضع لإ�شراف ورقابة الوزارة . " ...
وتن�ص املادة ( )41من هذا القانون على �أن  " :تعد امل�ؤ�س�سة الوقفية وكيال عن
الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف  ،وله احلق يف عزل �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها �أو �إحالتهم �إىل اجلهات الق�ضائية عند ثبوت ارتكابهم خمالفات
مالية �أو �إدارية �أو جرائم جزائية " .
وتن�ص املادة ( )43من ذات القانون على �أن  " :يتوىل الوزير تعيني �أع�ضاء
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفية  ،على �أن يكون من بينهم الوكالء املر�شحون من
قبل الواقف ومن ميثل الوزارة . " ...
وتن�ص املادة ( )46من القانون امل�شار �إليه على �أن  " :تخ�ضع امل�ؤ�س�سات
الوقفية لرقابة الوزارة  ،والتي ت�شمل فح�ص �أعمالها والتحقق من مطابقتها
لنظامها الأ�سا�سي و�أحكام القانون  ،ويتوىل الرقابة مفت�شون يعينهم الوزير لهذا
الغر�ض  ،يكون لهم حق دخول مقر امل�ؤ�س�سة واالطالع على �سجالتها ودفاترها
ووثائقها  ،ويتمتعون ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية . " ...
كما تن�ص املادة ( )47من القانون ذاته على �أنه  " :على امل�ؤ�س�سات الوقفية �أن
تتقدم للوزارة بح�ساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة �أعمالها
ال�سنوية من مراقب ح�سابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة  ،وتلتزم امل�ؤ�س�سة
ب�أتعابه " .
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ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع قد عرف ال�شركة القاب�ضة ب�أنها �شركة
م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية تقوم بال�سيطرة املالية والإدارية على �شركة �أو
�أكرث من ال�شركات التابعة لها من خالل متلك ال�شركة القاب�ضة ما ن�سبته () %51
على الأقل من �أ�سهم تلك ال�شركات  ،وهي ت�ؤ�س�س لواحد �أو �أكرث من الأغرا�ض
الآتية :
 �إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة يف �إدارة ال�شركات الأخرى التيت�ساهم فيها .
 ا�ستثمار �أموالها يف الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية . تقدمي القرو�ض وال�ضمانات والتمويل لل�شركات التابعة لها . متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها مناحلقوق املعنوية وا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات التابعة لها ولغريها .
و�أن امل�شرع قد ا�ستحدث مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/54بتعديل
بع�ض �أحكام قانون الوقف تنظيما جديدا لإدارة وا�ستثمار الأموال املوقوفة التي ال
يرغب �أ�صحابها يف ت�سليمها �إىل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،ب�أن �أجاز لهم
طلب �إن�شاء م�ؤ�س�سات وقفية جعلها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ذات النفع
العام وتتمتع بال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة  ،ويكون لها �إدارة وا�ستثمار واملحافظة
على �أمـوال الوقـف  ،وقد نـ�ص امل�شـرع �صراحـة على �أن تتوىل هذه امل�ؤ�س�سـات
�إدارة و�صيانة وا�ستثمار الأموال املوقوفة  ،وقد حدد نطاق �سلطة الوزارة على
هذه امل�ؤ�س�سات الوقفية يف خ�ضوعها لرقابة الوزارة  ،وذلك من خالل فح�ص
�أعمال تلك امل�ؤ�س�سات والتحقق من مطابقتها لنظامها الأ�سا�سي و�أحكام القانون
من خالل مفت�شني يتمتعون ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يكون لهم حق دخول مقر
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امل�ؤ�س�سات واالطالع على �سجالتها ودفاترها ووثائقها  ،ومن خالل تقدمي تلك
امل�ؤ�س�سات حل�ساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتائج �أعمالها
ال�سنوية للوزارة ليتم التدقيق عليها من خالل مراقب ح�سابات يتم تعيينه عن
طريق الوزارة  ،ومن خالل تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوقفية على �أن
يكون من بينهم الوكالء املر�شحون من قبل الواقف ومن ميثل الوزارة  ،وجعل
للوزير احلق يف عزل �أع�ضاء جمل�س �إدارة تلك امل�ؤ�س�سات �أو �إحالتهم �إىل اجلهات
الق�ضائية عند ثبوت ارتكابهم خمالفات مالية �أو �إدارية �أو جرائم جزائية .
وبتطبيق ما تقدم من ن�صو�ص على احلالة املعرو�ضة  ،ف�إنه ملا كان امل�شرع قد
ا�ستحدث تنظيما جديدا لإدارة وا�ستثمار الأموال املوقوفة التي ال يريد �أ�صحابها
ت�سليمها �إىل الوزارة ب�أن �أجاز لهم طلب �إن�شاء م�ؤ�س�سات وقفية  ،وملا كانت
امل�ؤ�س�سات الوقفية من الأ�شخا�ص االعتبارية ذات النفع العام وتتمتع ب�شخ�صية
معنويـــــة م�ستقلــــة ولي�ست �شركــات وليـــ�س لهــــا ر�أ�س مال ت�ساهـــم فيـــه
وزارة  ..............وال متلك الأخرية �أي �سيطرة على املال املوقوف اململوك
للواقف  ،وملا كان قانون الأوقاف قد جاء خلوا من ن�ص يفيد منح �سلطة �إدارة
تلك امل�ؤ�س�سات لوزارة ، ...............ف�إنه ال يجوز �إن�شاء �شركة قاب�ضة لإدارة
وا�ستثمار الأموال املوقوفة التي تديرها امل�ؤ�س�سات الوقفية .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز قيام وزارة  ......ب�إن�شاء �شركة قاب�ضة
حمدودة امل�س�ؤولية لإدارة امل�ؤ�س�سات الوقفية ا�ستنادا �إىل كل من قانون ال�شركات
التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 74/4وقانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2000/65وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم(و �ش ق  /م و2014/ 1/ 47 /م ) بتاريخ 2014/ 7 / 8م
- 358 -

()52
بتاريخ 2014/ 7 / 13م
 - 1هيئة  -هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به  -تكييفها .
امل�ستقر عليه �أن التكييف القانوين ال�صحيح لل�شخ�ص املعنوي ومدى اعتباره من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة من عدمه  ،يرتبط مبا يتوافر له من مقومات وما
يتمتع به من �سلطات �أو مكنات وفق �أحكام القانون  ،ومدى مبا�شرته لن�شاطه
يف �أحد فرعي القانون العام �أو اخلا�ص  -منح امل�شرع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
وامليـاه املرتبطـة بـه �شخ�صيـة اعتباريـة م�ستقلـة وجعلهـا ال َّقوامـة علـى مرفـق
الكهرباء واملياه املرتبطة به  ،و�صبغ �أموالها ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�ستلزمه
هذه ال�صبغة من حماية وح�صانة  ،وخولها �سلطة �إ�صدار اللوائح املنظمة لأعمال
الهيئة املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية  ،وبنظام موظفيها  ،والهيكل التنظيمي
لها  ،دون التقيد بالنظم والقواعد احلكومية  -م�ؤدى ذلك � -أن الهيئة تكون قد
جمعت بني مقومات الأ�شخا�ص االعتبارية العامة و�سلطاتها  ،ومنحت ق�سطا
وافرا من امتيازات ال�سلطة العامة ومكناتها  ،مبا ي�ضفي عليها دون ريب طبيعة
ال�شخ�ص االعتباري العام ؛ ومن ثم ينح�سر عنها اعتبارها �شخ�صا اعتباريا خا�صا
 �أثر ذلك � -أن موظفي الهيئة ما هم �إال موظفون عموميون يتولون القيام مبهاموم�س�ؤوليات وظائف عامة  -تطبيق .

 - 2جدول  -الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة -
نطاق �سريانه .
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قررامل�شرع مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78خ�ضوع جميع املوظفني
العمانيني املدنيني بالدولة جلدول الدرجات والرواتب املوحد  -ا�ستثنى امل�شرع
من اخل�ضوع لهذا اجلدول الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام و�شاغلي الوظائف الطبية
والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية والع�سكرية
والعاملني بالبنك املركزي العماين  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب  ...رقم  ......بتاريخ  ، .........املوافق ..........
ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �سريان �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني
بالدولة على موظفي هيئة ........
و�إىل الكتاب رقم  ..........بتاريخ  ، ..........املوافق ..............
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن
وزارة..............خاطبت هيئة  - ...................يف معر�ض ردها
على طلب الهيئة ب�ش�أن موازنتها التقديرية لعام 2014م  -يف �ش�أن االلتزام
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة  ،وتذكرون �أن هيئة � ............أفادت
 ردا على ذلك  -ب�أنها غري خا�ضعة لأحكام نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة �أوغريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �ش�أن الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو
الوحدات احلكومية وفقا لن�ص املادة ( )21من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2004 /78و�أنه
يحق لأع�ضاء الهيئة �إ�صدار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة املتعلقة بال�ش�ؤون املالية
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والإدارية  ،وبنظام موظفي الهيئة والهيكل التنظيمي لها  ،دون التقيد بالنظم
والقواعد احلكومية  ،طبقا للبند ( )2من املادة ( )44من القانون ذاته .
و�إزاء ذلك ت�ستطلعون الر�أي حول مدى �سريان �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/78امل�شار �إليه على موظفي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
من عدمه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )19من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/78تن�ص على
�أنه  ":تن� أش� مبقت�ضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
يكون مقرها حمافظة م�سقط" .
وتن�ص املادة ( )20من القانون ذاته على �أنه  ":تتمتع الهيئة بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون لها حق متلك الأموال الثابتة
واملنقولة الالزمة لتحقيق �أهدافها  ،وتعترب �أموالها �أمواال عامة " .
كما تن�ص املادة ( )21من هذا القانون على �أنه  ":فيما عدا ما ورد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص يف هذا القانون  ،ال تخ�ضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة امل�شار �إليه �أو غريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �ش�أن الهيئات العامة
�أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو الوحدات احلكومية " .
وتن�ص املادة ( )44من القانون ذاته على �أنه  ":يتوىل �أع�ضاء الهيئة �إدارة
�ش�ؤونها وتنظيم �أعمالها  ،ويكون لهم ب�صفة �أ�سا�سية اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتحقيق �أهدافها وت�صريف �أمورها  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
......................
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� - 2إ�صدار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية ،
وبنظـام موظفــي الهيئــة  ،والهيكـل التنظيمــي لها وعدا ذلـك مـن
الأمور  ،وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد احلكومية . "....
ومفاد هذه الن�صو�ص �أنه مبوجب �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه �أن�شئت هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء واملياه
املرتبطة به  ،ومنحت ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الإداري واملايل وحق متلك
الأموال الثابتة واملنقولة  ،و�أ�ضفـي امل�شرع على �أموالها �صفة املال العام  ،و�أحلها
من اخل�ضوع لأحكام نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريه من القوانني والنظم
التي تطبق ب�ش�أنها  ،و�أوكل �إدارة �ش�ؤونها وتنظيم �أعمالها �إىل �أع�ضائها  ،وعهـد
�إليهــم اتخــاذ الإجــراءات الالزمة لتحقيــق �أهدافهــا  ،وت�صريف �أمورها ،
وعلى الأخ�ص � ،إ�صـدار اللوائـح املنظمـة لأعمالها � ،سواء ما يتعلق ب�ش�ؤونها
املالية والإدارية �أو بنظام موظفيها � ،أو بهيكلها التنظيمي  ،مع التحرر من التقيد
بالنظم والقواعد احلكومية يف ذلك .
ومن حيث �إن امل�ستقر عليه �أن التكييف القانوين ال�صحيح لل�شخ�ص املعنوي
ومدى اعتباره من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة من عدمه  ،يرتبط مبا يتوافر له
من مقومات وما يتمتع به من �سلطات �أو مكنات وفق �أحكام القانون  ،ومدى
مبا�شرته لن�شاطه يف �أحد فرعي القانون العام �أو اخلا�ص  ،وملا كان البني من
فحوى الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
قد منحها امل�شرع �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة وجعلها القوامة على مرفق الكهرباء
واملياه املرتبطة به  ،و�صبغ �أموالها ب�صبغة املال العام بعموم ما ت�ستلزمه هذه
ال�صبغة من حماية وح�صانة  ،وخولها �سلطة �إ�صدار اللوائح املنظمة لأعمال الهيئة
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املتعلقة بال�ش�ؤون املالية والإدارية  ،وبنظام موظفيها  ،والهيكل التنظيمي لها ،
دون التقيد بالنظم والقواعد احلكومية  ،ف�إن الهيئة تكون قد جمعت بني مقومات
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة و�سلطاتها  ،ومنحت ق�سطا وافرا من امتيازات
ال�سلطة العامة ومكناتها  ،مبا ي�ضفي عليها دون ريب طبيعة ال�شخ�ص االعتباري
العام  ،ومن ثم ينح�سر عنها اعتبارها �شخ�صا اعتباريا خا�صا  ،وال يغري من ذلك
ما قرره امل�شرع من عدم خ�ضوع الهيئة لأحكام نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
�أو غريها من القوانني والنظم التي تطبق يف �ش�أنها � ،إذ ال يعني ذلك �سوى حتررها
من تطبيق هذه الأحكام لتكون �أ�شد حتررا وفعالية يف ت�سيري املرفق الذي تقوم
عليه  ،دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل انح�سار �صفة وطبيعة الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
عنها  ،ملنافاة ذلك ملا تتوافر للهيئة من مقومات وخ�صائ�ص و�سلطات وامتيازات
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة وفق ما �سلف ذكره .
وتبعا لذلك  ،ف�إنه �إذا كانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به
�شخ�صا معنويا عاما من �أ�شخا�ص القانون العام على النحو ال�سالف البيان  ،ف�إن
موظفيها ما هم �إال موظفون عموميون يتولون القيام مبهام وم�س�ؤوليات وظائف
عامة .
وحيث �إن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول
الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة تن�ص على �أنه :
" يعمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة
الوارد يف امللحق رقم ( )1املرفق" .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ذاته على �أنه  ":مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة
( )45من قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 99/90واملادة
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( )55من قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/91
واملادة ( )8من قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 99/92واملادة
الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/33ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات احلكومية (املدنية والع�سكرية )  ،واملادة ( )21من
القانـون امل�صرفـي ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  ، 2000/114ي�سري اجلدول
املن�صو�ص عليه يف املادة الأوىل من هذا املر�سوم على كافة املوظفني العمانيني
املدنيني بالدولة  ،وت�سري على غري العمانيني �أحكام العقود املربمة معهم " .
وتن�ص املادة ال�ساد�سة من املر�سوم ذاته على �أنه  " :يلغى كل ما يخالف هذا
املر�سوم  ،وامللحقان املرفقان به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما " .
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع قرر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
امل�شار �إليه خ�ضوع جميع املوظفني املدنيني بالدولة جلدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه  ،وا�ستثنى من اخل�ضوع لهذا اجلدول الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء
العام و�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية
احلكومية املدنية والع�سكرية والعاملـني بالبنـك املركـزي العمانـي  ،مبا مـ�ؤداه
خ�ضوع موظفي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به جلدول الدرجات
والرواتب املوحد امل�شار �إليه باعتبارهم موظفني عموميني بالدولة .
وال يقدح فيما تقدم  ،القول ب�أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة
به يحق لها �إ�صدار اللوائح اخلا�صة بنظام موظفيها دون التقيد بالنظم والقواعد
احلكومية  ،ت�أ�سي�سا على ن�ص املادة ( )44من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع
الكهرباء واملياه املرتبطة به �سالفة البيان  ،حيث �إن املادة ال�ساد�سة من املر�سوم
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ال�سلطاين رقم  2013/78ب�إ�صدار جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة ق�ضت ب�إلغاء كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع
�أحكامه  ،الأمر الذي يلزم معه �سريان جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار
�إليه على موظفي الهيئة اعتبارا من 2014/1/1م و�إلغاء كل ما يخالف ذلك  ،باعتبـار
�أن عالقـة املوظفني بجهة الإدارة عالقـة تنظيميـة حتكمهـا القوانيـن واللوائح
ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن  ،فمركز املوظف مركز تنظيمي الئحي  ،وبناء عليه
ف�إن كل تنظيم جديد ي�ستحدث ي�سري على املوظف ب�أثر حال مبا�شر من تاريخ
العمل به .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �سريان جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78على موظفي
هيئة  ، .......على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/ 1 / 20 /م ) بتاريخ 2014/ 7/13م
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()53
بتاريخ 2014/ 7 / 13م
 - 1تق�سيم �إداري � -إن�شاء املديريات العامة وما يعادلها � -أداته .
ال يجوز قانونا �إن�شاء �أو �إلغاء املديريات العامة  ،وما يعادلها من وحدات لها
م�سميات �إال مبقت�ضى مر�سوم �سلطاين  ،و�أنه يجوز �أن يكون للتق�سيم الإداري
الوارد يف الهيكل التنظيمي م�سمى �آخر غري املديرية العامة  ،وذلك ح�سبما
تقت�ضيه م�صلحة العمل � -شريطة �أن تتوافر فيه ال�شروط واملوا�صفات الالزمة
لإن�شاء املديرية العامة مثل حجم العمل وم�ستواه الذي يقت�ضى وجود عدد من
الدوائر والأق�سام تابعة لرئا�سة موحدة للتن�سيق بينها  -تطبيق .

 - 2جامعة  -جامعة ال�سلطان قابو�س � -أداة تعديل هيكلها التنظيمي .
عهد امل�شرع مبوجب قانون جامعة ال�سلطان قابو�س �إدارة اجلامعة �إىل كل من
رئي�س اجلامعة ونوابه  -كل يف جمال اخت�صا�صه  -وناط برئي�س اجلامعة اتخاذ
ما يلزم لتحقيق �أهداف اجلامعة  ،ومن ذلك �إن�شاء الدوائر و�إلغا�ؤها ودجمها
وتعديلها  ،دون �أن مينحه �صالحية ترقية هذه الدوائر  ،ورفعها �إىل م�ستوى
�إداري �أعلى كاملديرية العامة وما يف حكمها � -أ�سا�س ذلك � -أن �إن�شاء املديريات
العامة �أو ما يف حكمها ال يكون �إال مبوجب مر�سوم �سلطاين �إذا توافرت ال�شروط
واملوا�صفات الالزمة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  / ..... :بتاريخ  ، . ....املوافق ......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى جواز اال�ستناد �إىل ن�ص املادة ( )14من
قانون جامعة ال�سلطان قابو�س ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/ 71لتعديل
م�سمى مكتب رئي�س اجلامعة برفعه �إىل م�ستوى �إدارة مكتب رئي�س اجلامعة .
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وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد يف الأوراق � -أنه يف ظل التو�سع
امل�ستمر يف وحدات اجلامعة  ،ف�إن اجلامعة ت�سعى دائما �إىل تطوير �آليات العمل ،
و�إعـادة تنظـيم الإجـراءات الإداريـة مبا ي�ضمـن حتقيـق ر�سالة اجلامعة و�أهدافها
على �أكمل �صورة  ،ونظرا لكثافة العمل وحجم امل�س�ؤولية امللقاة على مكتب رئي�س
اجلامعـة  ،الـذي يعـد  -كمـا تذكـرون  -جهة تنفيذيـة مرتبطـة ارتباطـا مبا�شـرا
بجميع وحدات اجلامعة  ،وجهة التوا�صل الر�سمية جلميع االت�صاالت الإدارية
واملخاطبات الر�سمية داخل اجلامعة وخارجها ؛ ف�إن مدير مكتب الرئي�س خمول
ببع�ض ال�صالحيات لكونه م�ساعدا تنفيذيا لرئي�س اجلامعة يف املوا�ضيع التي
يكلفه بها  .ونظرا لل�ضرورة امللحة  ،فقد �أرت�أى رئيـ�س اجلامعـة تكليـف مكتـب
رئي�س اجلامعة بالإ�شراف هيكليا على عدد من الدوائر واملكاتب ذات العالقة
بهدف تخفيف العبء الإداري التن�سيقي على رئي�س اجلامعة  ،وتنظيم العمل ،
و�سرعة الإجناز وجودته .
ويف �ضوء ذلك  ،وا�ستنادا �إىل املادة ( )14من قانون اجلامعة امل�شار �إليه ب�ش�أن
حتديد اخت�صا�صـات رئيـ�س اجلامعـة التـي ن�صـت يف البنـد (ج) على اخت�صـا�ص
رئي�س اجلامعة ب�إن�شاء الدوائر و�إلغا�ؤها ودجمها وتعديلها  ،ف�إنكم تطلبون الر�أي
يف مدى جواز تعديل م�سمى مكتب رئي�س اجلامعة برفعه وترقيته �إىل م�ستوى
�إدارة مكتب رئي�س اجلامعة .
وردا على ذلك نفيد ب�أنه :
تن�ص املادة ( )19من قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  75/26على �أنه :
" يكـون �إن�شـاء �أو �إلغـاء املديريـات العامـة  ،وما يعادلهـا من وحدات لها
م�سميات �أخرى مبقت�ضى مر�سوم �سلطاين ."..
- 367 -

وتنـ�ص املـادة ( )9مـن قانـون جامعـة ال�سلطـان قابو�س ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2006 / 71على �أنه ":يتوىل �إدارة اجلامعة طبقا لالخت�صا�صات
املحددة قانونا كل من :
�أ  -رئي�س اجلامعة .
ب  -نواب رئي�س اجلامعة  ،كل يف جمال اخت�صا�صه .
وتن�ص املادة ( )14من القانون ذاته على �أن ":رئي�س اجلامعة هو امل�س�ؤول
عنها وامل�شرف على �ش�ؤونها وت�صريف �أمورها ومتثيلها �أمام اجلهات الأخرى ،
وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق �أهداف اجلامعة  ،وعلى الأخ�ص :
�أ ........ -
ب ....... -
ج � -إن�شاء الدوائر و�إلغا�ؤها ودجمها وتعديلها .
د ."... -
ومفاد الن�صو�ص ال�سابقة �أن �إن�شاء �أو �إلغاء املديريات العامة  ،وما يعادلها من
وحدات لها م�سميات �أخرى ال يجوز �أن يتم قانونا �إال مبقت�ضى مر�سوم �سلطاين ،
و�أنـه يجـوز �أن يكـون للتق�سيـم الإداري الوارد يف الهيكل التنظيمي م�سمى �آخر
غري املديرية العامة  ،وذلك ح�سبما تقت�ضيه م�صلحة العمل  ،وذلك ب�شرط �أن
تتوافر فيه ال�شروط واملوا�صفات الالزمة لإن�شاء املديرية العامة مثل حجم العمل
وم�ستواه الذي يقت�ضى وجود عدد من الدوائر والأق�سام تابعة لرئا�سة موحدة
للتن�سيق بينها .
و�أن امل�شرع قد عهد �إدارة جامعة ال�سلطان قابو�س �إىل كل من رئي�س
اجلامعة ونوابه  ،كل يف جمال اخت�صا�صه  ،وناط برئي�س اجلامعة اتخاذ ما يلزم
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لتحقيق �أهداف اجلامعة  ،ومن ذلك �إن�شاء الدوائر و�إلغا�ؤها ودجمها وتعديلها ،
دون �أن مينحه �صالحية ترقية هذه الدوائر  ،ورفعها �إىل م�ستوى �إداري �أعلى
كاملديرية العامة وما يف حكمها ؛ وذلك باعتبار �أن �إن�شاء املديريات العامة �أو ما
يف حكمها ال يكون �إال مبوجب مر�سوم �سلطاين �إذا توافرت ال�شروط واملوا�صفات
الالزمة .
ومن ثم  ،وعلى هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من كتابكم امل�شار �إليه �أن املراد
هو تكليف مكتب رئي�س اجلامعة بالإ�شراف هيكليا على عدد من الدوائر واملكاتب
ذات العالقة بهدف تخفيف العبء الإداري التن�سيقي على رئي�س اجلامعة وتنظيم
العمل و�سرعة الإجناز وجودته ؛ وذلك عن طريق رفع امل�ستوى التنظيمي ملكتب
رئي�س اجلامعة وترقيته �إىل م�ستوى �إدارة  ،ا�ستنادا �إىل اخت�صا�ص رئي�س اجلامعة
ب�إن�شاء الدوائر و�إلغا�ؤها ودجمها وتعديلها  ،املن�صو�ص عليه يف املادة ( )14من
قانون اجلامعة امل�شار �إليها  ،وحيث �إن الثابت من الهيكل التنظيمي جلامعة
ال�سلطان قابـو�س  -املرفق باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2006 / 71ب�إ�صـدار جامعـة
ال�سلطان قابو�س واعتماد هيكلها التنظيمي � -أنه قد ت�ضمن عدد من الدوائر
واملكاتب وغريها من الوحدات الإدارية التي تتبع بع�ضها رئي�س اجلامعة مبا�شرة ،
فـي حـيـن يخ�ضـع بع�ضهـا الآخر لإ�شراف كل من نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي  ،ونائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،ونائب
رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية وخدمة املجتمع  ،كل بح�سب اخت�صا�صه ،
وحيث �إن نقل تبعية عدد من الدوائر واملكاتب واملراكز اخلا�ضعة هيكليا وفقا
للمر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه لتبعية رئي�س اجلامعة مبا�شرة لتكون حتت �إ�شراف
مكتب رئي�س اجلامعة  ،عن طريق رفع امل�ستوى التنظيمي ملكتب رئي�س اجلامعة ،
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يعـــد فـي حقيقتـه تعديال للهيكل التنظيمي للجامعة بغري الأداة التي �أن�شئ بها ،
ف�ضـال عـن �أنـه يعد خروجا على االخت�صا�ص املعقود لرئي�س اجلامعة يف هذا ال�ش�أن ،
والـذي ق�صـره امل�شـرع فقــط يف �إن�شـاء الدوائـر و�إلغا�ؤهـا ودجمهــا وتعديلهـا ،
وذلـك باعتبـار �أن رفـع امل�ستوى التنظيمي ملكتب رئي�س اجلامعة ليتوىل الإ�شراف
هيكليا على عدد من املكاتب والدوائر  ،ما هو يف حقيقته �إال رفع مل�ستوى املكتب
ليكون يف حكم مديرية عامة  ،والتي ينعقد االخت�صا�ص ب�إن�شائها للم�شرع فقط
مبوجب مر�سوم �سلطاين ي�صدر بذلك .
لـذا انتهـى الر�أي � ،إىل �أنه ال يجـوز تعديـل م�سمـى مكتـب رئيـ�س اجلامعـة
وترقيته �إىل م�ستوى �إدارة لي�شرف على عدد من الدوائر واملكاتب التابعة لرئي�س
اجلامعة  ،و�أن ال�سبيل �إىل ذلك هو تعديل الهيكل الوظيفي مبقت�ضى مر�سوم
�سلطاين  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1407/ 5 / 44 /م ) بتاريخ 2014/ 7/13م

- 370 -

()54
بتاريخ 2014/ 7 / 7م
 - 1موظف  -تكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى � -شروطه .
و�ضع امل�شرع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة العامة يق�ضي بعدم جواز اجلمع
بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة � -أجاز امل�شرع ا�ستثناء تكليف املوظف بالقيام
ب�أعباء وظيفة �أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة
اقت�ضته  ،و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل معني  ،وذلك بالن�سبة للأعمال
التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام  -حظـر اجلمــع بيـن وظيفتـني يجد حده
الطبيعي يف وجوب �أن يكون ثمة وظيفتان باملعنى الذي حدده القانون  ،من �أن
الوظيفة هي جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي ت�سند �أو تفو�ض من
اجلهة املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية  ،و�أن تكـون  -بهـذا املعنى
اال�صطالحي  -مدرجة بجدول الوظائف التي تن�ش�أ يف حدود الهيكل التنظيمي
للوزارة � -أثر ذلك  -تطبيق .

 - 2تقادم  -مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها .
حدد امل�شرع مبوجب �أحكام القانون املايل مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف
حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س
�سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها  -يبد�أ �سريان التقادم من الوقت الذي ي�صبح فيه
الدين م�ستحق الأداء  ،وتبد�أ مدة �سقوط احلق يف املطالبة بالدين من تاريخ
وجوب �أدائه  -تطبيق .

 - 3موظف  -الندب والتكليف  -الفرق بينهما .
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تنف�صم بالندب عالقة املوظف املنتدب بوظيفته الأ�صلية على �سبيل الت�أقيت ،
وتت�صل عالقته بالوظيفة املنتدب �إليها  -ال يعترب التكليف بعمل بالإ�ضافة �إىل
القيام ب�أعباء الوظيفة الأ�صلية وفقا للتكييف القانوين ال�سليم ندبا �إىل وظيفة
�أخرى  -العربة لي�ست بلفظية الن�ص  ،و�إمنا باملعاين والدالالت املرادة من الن�ص
 تطبيق .فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ..............امل�ؤرخ يف .............املوافق
 ..........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي يف كيفية �صرف مقابل التكليف و�آلية
حتديده  ،وكيفية احت�ساب مدة التقادم القانونية على تلك القرارات التي �صدرت
بتكليفهم  ،ومدى التزام الوحدة ب�صرف مقابل التكليف  ،و�أي�ضا مدى �إلزامية
�صرف املقابل ملوظفي  ...............يف الفرتة الواقعة قبل �صدور املر�سومني
ال�سلطانيني رقمي .2012/10 ، 2012/9
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .....
قد �أ�صدرت عدة قرارات تت�ضمن تكليف بع�ض موظفيها القيام بعمل �آخر �إ�ضافة
�إىل عملهم الأ�صلي  ،وذلك على النحو الآتي:
 الفا�ضـل ............ /كاتـب بلجنـة التوفيق وامل�صاحلة بـ، .........مت تكليفه بالقيام ب�أعمال �أمني �سر جلنة التوفيق وامل�صاحلة .
 الفا�ضل .......... /طباع بلجنة التوفيق وامل�صاحلة بـ ، ............تـمتكليفـه للقيـام ب�أعمـال �أمـني �سـر جلنـة التوفيق وامل�صاحلة .
 الفا�ضل .......... /رئي�س ق�سم التوظيف بدائرة �ش�ؤون املوظفني  ،متتكليفه للقيام ب�أعمال مدير دائرة �ش�ؤون املوظفني .
 الفا�ضل ........... /طباع بدائرة الكاتب بالعدل بـ ، ...........متتكليفه للقيام ب�أعمال معاون حم�ضر �إعالن .
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 الفا�ضل ............ /طباع بدائرة الكاتب بالعدل بـ، ..............مت تكليفه للقيام ب�أعمال معاون حم�ضر �إعالن .
 الفا�ضـل ........... /كاتـب �سجـالت بدائـرة الكاتـب بالعـدلبـ ، .............مت تكليفه للقيام ب�أعمال معاون حم�ضر �إعالن .
 الفا�ضـل ............. /طبـاع بدائرة الكاتب بالعدل بـ، ...........مت تكليفه للقيام ب�أعمال معاون حم�ضر �إعالن .
 الأفا�ضـل� /أمناء �ســر جلــان التوفيـــق وامل�صاحلـــة فيما عـــدا واليات(  ) ...... ، ...... ، ...... ، ....... ، ......كلفوا ب�أعمال مديري
�أمناء �سر اللجان .
 الفا�ضل ................ /الكاتب بالعدل بـ ، ........مت تكليفه للقيامب�أعمال الكاتب بالعدل بـ. .........
وتذكرون معاليكم �أن بع�ضا من املوظفني كانوا قد تقدموا بطلبات ملنحهم
مكاف�أة مالية نظري هذا التكليف .
وحيث �إن العمل بوزارة ال�ش�ؤون القانونية قد جرى على �أن نطاق الفتوى
يحدده ما ورد بكتاب طلب الر�أي  ،وينح�صر ذلك يف احلاالت املعرو�ضة دون
غريها .
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية ( امللغي ) ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8تن�ص على �أنه  " :فيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا
القانون يكون للكلمات واال�صطالحات الواردة به املعاين التالية  ،ما مل يقت�ض
ال�سياق خالف ذلك :
الوظيفة  :ويق�صد بها جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي
ت�سند �أو تفو�ض من اجلهة املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية ".
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وتن�ص املادة ( )63من القانون ذاته على �أنه  " :يحظر على املوظفني :
�أ  -اجلمـع بيـن وظيفتيـن باجلهـاز الإداري للدولة �إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة تكليف املوظف القيام مبقابل وب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفة
�أخـرى تختلـف طبيعتهـا عن �أعبـاء وظيفتـه الأ�صليـة  ،وذلك طبقا
للقواعد التي حتددها الالئحة ".
وتن�ص املادة ( )85من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ( امللغاة )
ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام املادة ()63
من القانون ي�شرتط لتكليف املوظف للقيام ب�أعمال وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري
للدولة توافر ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة.
ب � -أن تختلف طبيعة �أعباء الوظيفة املكلف بها عن �أعباء وظيفته الأ�صلية .
ج � -أن يكون التكليف بناء على اتفاق بني اجلهة الأ�صلية التابع لها املوظف ،
واجلهة التي بها الوظيفة املراد تكليفه بها يف حالة اختالف اجلهتني .
د � -أال يرتتب على تكليف املوظف الإ�ضرار بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة
الأ�صلية  ،و�أال يتعار�ض معها .
هـ � -أن يتم حتديد املكاف�أة التي يتقا�ضاها املوظف وفقا ملا ي�أتي :
 - 1الأعمال التي لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام متنح عنها مكاف�أة �شهرية
مقطوعة حتددها وتدفعها اجلهـة املكلـف لهـا املوظـف مبـا ال يتجـاوز
( )%50من راتبه الأ�سا�سي .
 - 2الأعمال التي لي�ست لها �صفة اال�ستمرار واالنتظام وتتعلق باملهارات
- 374 -

والقدرات ال�شخ�صية متنح عنها مكاف�أة مقطوعة مقابل كل عمل طبقا
للقواعد املقررة يف اجلهة املكلف بها املوظف  ،وي�صدر قرار التكليف
من رئي�س الوحدة التي يكلف املوظف العمل لها بعد موافقة جهة
العمل الأ�صلية ".
وتن�ص املادة ( )104من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2004/120على �أنه  " :يحظر على املوظف الآتي :
�أ  -اجلمـع بيــن وظيفتــه و�أي وظيفة �أخرى باجلهاز الإداري للدولة �إال
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة تكليفه ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة
مبقابل  ،وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي حتددها الالئحة " .
وتن�ص املادة ( )91من الالئحة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة ال�صـادرة
بالقرار رقم  2010/9على �أنه  " :يكون تكليف املوظف ب�أعباء وظيفة �أخرى
مبوجب قرار من رئي�س الوحدة  ،على �أن يكون التكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى
لدى وحدة �أخرى بناء على طلب رئي�س هذه الوحدة .
ويكون التكليف داخل �أو خارج الوحدة يف احلاالت الآتية :
 - 1القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل �أعباء الوظيفة الأ�صلية بذات
الوحدة التي يعمل بها املوظف يف �أوقات العمل الر�سمية .
 - 2القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى بذات الوحدة التي يعمل بها املوظف يف
غري �أوقات العمل الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية .
 - 3القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى لدى وحدة �أخرى يف �أوقات العمل
الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �أعباء وظيفته الأ�صلية ".
كما تن�ص املادة ( )92من الالئحة ذاتها على �أنه  " :ال يجوز التكليف ب�أعباء
وظيفة �أخرى �إال �إذا توافرت ال�شروط الآتية :
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� - 1أن تق�ضي امل�صلحة العامة قيام املوظف ب�أعباء الوظيفتني.
� - 2أن يكون التكليف لدى �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة �إذا كان
للقيام ب�أعباء وظيفة خارج الوحدة .
� - 3أن يكون التكليف ب�صفة م�ؤقتة وللفرتة التي يتطلبها حتقيق امل�صلحة
العامة .
� - 4أال يرتتب على التكليف �إخالل بواجبات وم�س�ؤوليات الوظيفة الأ�صلية.
� - 5أن مينح املوظف مكاف�أة �شهرية ال تزيد على ( )%50من راتبه الأ�سا�سي ،
علـى �أن تتحمـل الوحـدة املكلـف لديهـا هـذه املكافـ�أة .
وتن�ص املادة ( )44من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه  " :تتقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحـدات اجلهـاز الإداري للدولـة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها
بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من تاريخ ا�ستحقاقها " .
وتن�ص املادة ( )45من القانون ذاته على �أنه � " :سريان التقادم وانقطاعه :
 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد �أرقام ( )48 ، 47 ، 44من هذا القانون ال
يبد�أ �سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء .
 - 2ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه .
 - 3ينقطع التقادم باملطالبة املعتربة قانونا  ،ويبد�أ تقادم جديد ي�سري من
تاريخ انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة التقادم
الأوىل " .
كما تن�ص املادة ( )46من القانون ذاته على �أنه  " :يرتتب على التقادم -
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وفقا لأحكام هذا القانون  -انق�ضاء احلقوق املالية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
اخلا�صة وكذلك الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة ملوظفي وحدات اجلهاز
الإداري للدولة " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع و�ضع �أ�صال عاما يف جمال تنظيم الوظيفة
العامة يق�ضي بعدم جواز اجلمع بني وظيفتني باجلهاز الإداري للدولة  ،ثم �أورد
ا�ستثناء على ذلك الأ�صل �أجاز مبقت�ضاه تكليف املوظف بالقيام ب�أعباء وظيفة
�أخرى �إىل جانب وظيفته الأ�صلية على �أن يكون ذلك مل�صلحة عامة اقت�ضته ،
و�أن يكون ب�صفة م�ؤقتة نظري مقابل حدده البند (هـ) من املادة ( )85من الالئحة
التنفيذية امللغاة  ،والبند ( )5من املادة ( )92من الالئحة التنفيذية ال�سارية  ،وذلك
بالن�سبة للأعمال التي تت�سم بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف يف
هذه احلالة مكاف�أة �شهرية مقطوعة حتددها وتلتزم بدفعها اجلهة املكلف لها
املوظف  ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%50من الراتب الأ�سا�سي .
وحيث �إنه و�إن كان ما تقدم � ،إال �أن املادة ( )44من القانون املايل امل�شار �إليه
قد حددت مدة تقادم الرواتب والأجور وما يف حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل
وحدات اجلهاز الإداري للدولة بانق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ ا�ستحقاقها  ،و�أن
�سريان التقادم وفقا لن�ص املادة ( )45من القانون ذاته يبد�أ من الوقت الذي ي�صبح
فيه الدين م�ستحق الأداء  ،على �أن تبد�أ مدة �سقوط احلق يف املطالبة بالدين من
تاريخ وجوب �أدائه .
وبتطبيق ما تقدم على احلاالت املعرو�ضة ف�إنه ملا كان الثابت من الأوراق �أنه
قد مت تكليف املعرو�ضة حاالتهم ب�صفة م�ؤقتة ب�أعباء وظيفية �أخرى  -بالإ�ضافة
�إىل �أعباء وظيفتهم الأ�صلية  -تختلف طبيعة �أعبائها عن الوظائف الأ�صلية
بوزارة  .....وقد توافرت يف �ش�أنهم ال�شروط الالزمة لتكليف املوظف للقيام
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ب�أعباء وظيفة �أخرى  ،ف�إنه يحق لهم �صرف املكاف�أة املقررة مبوجب حكم الفقرة
(هـ) من املادة ( )85من الالئحة التنفيذية امللغاة  ،والبند ( )5من املادة ( )92من
الالئحــة التنفيذيــة ال�ساريــة �سالفتــي الذكر  ،وذلك بالن�سبة للأعمال التي تت�سم
بطابع اال�ستمرار واالنتظام حيث مينح املوظف يف هذه احلالة مكاف�أة �شهرية
مقطوعة حتددها وتلتزم بدفعها اجلهة الإدارية وذلك مبا ال يجاوز ( )%50من
الراتب الأ�سا�سي .
وملا كان حظر اجلمع بني وظيفتني  -وفقا ملا �سلف  -يجد حده الطبيعي
يف وجوب �أن يكون ثمة وظيفتان باملعنى الذي حدده القانون  ،من �أن الوظيفة
هي جمموعة الواجبات وامل�س�ؤوليات وال�سلطات التي ت�سند �أو تفو�ض من اجلهة
املخت�صة بغر�ض �إجناز اخلدمات والأعمال الر�سمية  ،و�أن تكون  -بهذا املعنى
اال�صطالحي  -مدرجة بجدول الوظائف التي تن�ش�أ يف حدود الهيكل التنظيمي
للوزارة  ،ويف �ضوء توافر تلك التق�سيمات بوزارة  ....ح�سبما �أف�صحت عنه
الأوراق  ،ف�إن ذلك ي�ستتبع  -بحكم اللزوم  -وجود وظائف يف تلك الدوائر يجوز
التكليف ب�أعبائها وفقا لأحكام القانون .
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�ضة يف �ضوء ال�ضوابط التي حددها
قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية للتكليف ب�أعباء وظيفة �أخرى  ،و�أن لهذه
الوظائف اخت�صا�صات ومهام حمددة فيما يتعلق بلجـان التوفيـق وامل�صاحلـة ،
ودائرة �ش�ؤون املوظفني  ،ومعاوين حم�ضر �إعالن بوزارة  ، ...ومل يتم التعيني
عليها  ،الأمر الذي تطلب ال�ضرورة قيام املوظفني املعرو�ضة حاالتهم مببا�شرة
املهام واالخت�صا�صات املحددة لهذه الوظائف  ،ف�إن ذلك يعد تكليفا بالقيام ب�أعباء
تلك الوظائف عالوة على وظائفهم الأ�صلية  ،وال يحتج يف ذلك �صدور بع�ض من
تلك القرارات ب�صيغة التكليف  ،وهي ترمي يف حقيقتها �إىل الندب �أو العمل بعد
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�ساعات الدوام الر�سمي  ،حيث �إن ثمة فارقا ال يخفـي بني التكليف بعمل يدخل
يف اخت�صا�ص وظيفة �أخرى  ،وبني الندب ل�شغل الوظيفة � ،إذ تنف�صم بالندب
عالقة املوظف املنتدب بوظيفته الأ�صلية على �سبيل الت�أقيت  ،وتت�صل عالقته
بالوظيفة املنتدب �إليها � ،أما التكليف بعمل بالإ�ضافة �إىل القيام ب�أعباء الوظيفة
الأ�صلية  ،فال يعترب وفقا للتكييف القانوين ال�سليم ندبا �إىل وظيفة �أخرى � ،أما
�إن كان املعول عليه من جهة الإدارة  ،فالعربة هنا لي�ست بلفظية الن�ص  ،و�إمنا
باملعاين والدالالت املرادة من الن�ص  ،و�إن كان ثمة عدم و�ضوح من جهة الإدارة
يف �صياغتها لتلك الكلمات  ،ف�إن هذا الأمر ال ي�س�أل عنه املوظف  ،وال ينال مما
اكت�سبه من مركز قانوين  ،وما ترتب على ذلك املركز من حقوق .
ومن ثم ي�ستحق كل منهم مكاف�أة �شهرية مقطوعة مبا ال يجاوز ( )%50من
راتبه الأ�سا�سي عن املدة امل�شار �إليها  ،وي�ضحى ثمة التزام على وزارة  ...ب�صرف
تلك املكاف�أة ولو مل يتقدم املذكورون بطلب ل�صرفها باعتبارها حقا قانونيا توافر
مناط ا�ستحقاقه و�صرفه بالن�سبة لهم .
لذلك انتهى الر�أي �إىل :
� - 1أحقيـة موظفـي وزارة  .....املعرو�ضـة حاالتهـم يف �صـرف املكافـ�أة
ال�شهرية املقررة نظري تكليفهم ب�أعباء وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إىل
�أعباء وظائفهم الأ�صلية مع مراعاة �أحكام التقادم اخلم�سي .
� - 2أحقية املوظفني املنقولني �إىل  ................للمكاف�أة ال�شهرية
املقررة نظري تكليفهم  ،وذلك عن فرتة التكليف التي انتهت ب�صدور
املر�سومني ال�سلطانيني رقمي  2012/10 ، 2012/9مع مراعاة �أحكام
التقادم اخلم�سي  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ 1/ 12 /م ) بتاريخ 2014/ 7/7م
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()55
بتاريخ 2014/ 7 / 8م
موظف  -موظف غري عماين  -تعوي�ض عن تذاكر ال�سفر  -كيفية احت�ساب
التعوي�ض النقدي .
يتعني على اجلهة الإدارية �صرف قيمة التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر وفقا
لقواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر للموظفني غيــر العمانيني ال�صــــادرة
بتعميم وزارة املاليـــة رقم  - 2009/1من بني تلك القواعد  -احل�صول على عرو�ض
بالأ�سعار املخف�ضة لتذاكر ال�سفر من قبل �شركات الطريان التي تقوم بت�سيري
رحالت مبا�شرة �إىل دولة املتعاقد معه بح�سب ن�ص العقد  ،وبحيث ي�ؤخذ يف
االعتبار ال�سعر املخف�ض لأعلى فئة  ،وذلك لتوافر مقاعد �شاغرة عليها يف �أي
وقت  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .......بتاريخ  ، .......املوافق  ......ب�ش�أن
طلــب الإفـادة بالر�أي حول احت�ساب قيمة التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر
للـ  ........يف �ضوء قواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر للموظفني غري
العمانيني ال�صادرة بتعميم وزارة املالية رقم . 2009/1
ويخل�ص املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -فـي �أن املوظف املعرو�ضة
حالته يحمل اجلن�سية  ، .....وحمل �إقامته (جنيف)  ،وي�شغل وظيفة خبري
بحوث ودرا�سات بهيئة  ، ......مبوجب عقد �شغل وظيفة م�ؤقتة  ،وتبدون
�أنه على �إثر املوافقة على طلب �إجازته االعتيادية اعتبارا من 2014/4/13م �إىل
2014/5/1م  ،تقدم املعرو�ضة حالته بتاريخ 2014/4/1م بطلب تعوي�ضه نقدا
بن�سبة ( )%75من قيمة تذكرة ال�سفر (م�سقط  -جنيف -م�سقط) ا�ستنادا �إىل حكم
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البند ( )9من العقد امل�شار �إليه  ،وتذكرون �أن الهيئة قامت باملوافقة على طلبه ،
وطلبـت عـرو�ض �أ�سعـار لتذكرة ال�سفر (م�سقط  -جنيف  -م�سقط) من عدة
�شركات طيـران �أجنبية  ،نظرا لعدم وجود رحلة مبا�شرة على الطريان العماين
�إىل جنيف حمل �إقامة املعرو�ضة حالته  ،وقد تراوحت �أ�سعار التذكرة ما بني
( 280ر.ع  388 -ر.ع)  ،ومن ثم مت احت�ساب التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر
طبقا لأعلى عر�ض �أ�سعار ( 338ر.ع) على الطريان القطري  ،وعليه يكون املذكور
م�ستحقا مبلغا  ،وقدره (  291 = %75 ÷ 338ر.ع) مائتان وواحد وت�سعون رياال
عمانيا  ،وت�شريون �أن املعرو�ضة حالته بتاريخ 2014/5/18م طلب �إعادة النظر
يف مبلغ التعوي�ض امل�شار �إليه  ،على �سند من القول ب�أن طريقة احت�ساب املبلغ
قد متت باملخالفة لقواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر للموظفني غري
العمانيني ال�صادرة بتعميم وزارة املالية رقم  ، 2009/1ومن ثم يفتـر�ض ح�صوله
على �أعلى فئة خمف�ضة .
(الفئة التي تلي ال�سعر الكامل � -سعر الآياتا)  ،و�أن تكون تذكرة ال�سفر على
الطيـران العماين  ،و�أال يعتد بعرو�ض �أ�سعار تذاكر ال�سفر امل�شروطة يف حني
يرى املخت�صون بالهيئة �أن تعوي�ض املذكور مت وفق القواعد املتبعة بحيث مت على
�أ�سا�س ال�سعر الأعلى  ،و�إزاء هذا اخلالف تطلبون الر�أي حول قيمة التعوي�ض
النقدي امل�ستحق عن تذكرة ال�سفر للمعرو�ضة حالته .
وردا على ذلك نفيد ب�أن البند ( )6من عقد �شغل وظيفة م�ؤقتة املبـرم مع
املعرو�ضة حالته ين�ص على �أن  " :ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة اعتيادية براتب
كامل ملدة ( )48ثمانية و�أربعني يوما . " ...
وين�ص البند ( )9من العقد ذاته على �أن  " :ي�ستحق الطرف الثاين تذاكر
�سفر �أو تعوي�ضا نقديا على النحو الآتي :
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�أوال  :تذاكر �سفر جوا بالدرجة ال�سياحية يف احلالتني الآتيتني :
�أ  -مـن �سوي�سرا �إىل م�سقط بال�سلطنة عند بدء العمل .
ب  -مـن مقـر العمـل بال�سلطنـة �إلـى �سوي�سـرا عنـد انتهـاء اخلدمة لأي
�سبب من الأ�سباب ب�شرط مغادرة ال�سلطنة مبا�شرة .
ثانيا  :تعوي�ضا نقديا بن�سبة ( )%75من قيمة تذاكر ال�سفر بالدرجة ال�سياحية
من مقر العمـل بال�سلطنـة �إىل �سوي�سـرا وبالعكـ�س وملـرة واحـدة خـالل ال�سنـة
التعاقدية  ،ومبراعاة عدم �صرف هذا التعوي�ض �أكرث من مرة واحدة خالل ال�سنة
املالية " .
كما ين�ص البند ( )1من قواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر للموظفني
غيــر العمانيني ال�صــــادرة بتعميم وزارة املاليـــة رقم  2009/1على �أن � " :سعر
تذكرة ال�سفر بالدرجة ال�سياحية املخف�ضة هو ال�سعر الذي يلي �سعر التذكرة
ال�سياحية الكاملة ( �سعر الآياتا)  ،ويحدد برموز معينة يتم تغيريها من وقت لآخر
من قبل �شركات الطريان برموز �أخرى وفقا ملوا�سم ال�سفر دون �إ�شعار م�سبق " .
وين�ص البند ( )2من القواعد ذاتها على �أنه � " :إذا ا�شتملت عرو�ض �أ�سعار
تذاكـر ال�سفـر لفئات درجـات ال�سفـر املختلفة على عدة �أ�سعـار لدرجـة ال�سفـر
يتـم الأخذ ب�سعر �أعلى فئة خمف�ضة (الفئة التي تلي ال�سعر الكامل � -سعر الآياتا)
لتوافر مقاعد �شاغرة عليها يف �أي وقت " .
كما ين�ص البند ( )3من القواعد امل�شار �إليها على �أنه  " :يف حالة عدم توافر
ال�سعر املخف�ض لتذاكر ال�سفر للدول التي ال تقوم �شركة الطريان العماين بت�سيري
رحالت مبا�شرة �إليها وتكون عرو�ض الأ�سعار املقدمة لهذه الدول على �أ�سا�س
ال�سعر الكامل (�سعر الآياتا)  ،ف�إن على الوزارات والوحدات احلكومية احل�صول
على عرو�ض بالأ�سعار املخف�ضة لتذاكر ال�سفر من قبل �شركات الطريان التي تقوم
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بت�سيري رحالت مبا�شرة لهذه الدول  ،وبحيث ي�ؤخذ يف االعتبار ال�سعر املخف�ض
لأعلى فئة  ،وذلك لتوافر مقاعد �شاغرة عليها يف �أي وقت " .
وين�ص البند ( )4من القواعد ذاتها على �أنه  " :ال يعتد بعرو�ض �أ�سعار تذاكر
ال�سفر امل�شروطة با�ستخدامها لل�سفر خالل فرتة حمددة " .
وين�ص البند ( )5من القواعد امل�شار �إليها على �أنه  " :تعترب ال�ضرائب والر�سوم
الواردة بعرو�ض �أ�سعار التذاكر (ر�سوم الوقود  ،ر�سم الت�أمني � ...إلخ) جزءا من
قيمة التذاكر  ،وتدخل من �ضمن قيمة التعوي�ض النقدي با�ستثناء ر�سم مغادرة
مطارات ال�سلطنة " .
كما ين�ص البند ( )6من القواعد ذاتها على �أن  " :حتت�سب قيمة التعوي�ض
النقدي عن تذاكر ال�سفر وقت تقدمي طلب �صرف التعوي�ض كالآتي :
 - 1تذكـرة ال�سفـر بالدرجـة ال�سياحيـة املخف�ضـة  ،بدرجة رجال الأعمال ،
بالدرجة الأوىل بواقع ن�سبة ( )%75من �سعر �أعلى فئة خمف�ضة للتذكرة
. " ...
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن املعرو�ضة حالته تقدم بطلب منحه التعوي�ض
النقدي بن�سبة ( )%75من قيمة تذكرة ال�سفر (م�سقط  -جنيف  -م�سقط) ا�ستنادا
�إىل حكم البند ( )9من عقد توظيفه امل�شار �إليه  ،وحيث �إن الطريان العماين ال يقوم
بت�سيري رحالت مبا�شرة �إىل جنيف (حمل طلب املعرو�ضة حالته)  ،ف�إنه يتعني -
طبقا حلكم البند ( )3من قواعد التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر للموظفني غري
العمانيني ال�سالف البيان  -احل�صول على عرو�ض بالأ�سعار املخف�ضة لتذاكر ال�سفر
من قبل �شركات الطريان التي تقوم بت�سيري رحالت مبا�شرة �إىل هذه الدولة ،
وبحيـث ي�ؤخـذ فـي االعتبار ال�سعر املخف�ض لأعلى فئة  ،وذلك لتوافر مقاعد
�شاغرة عليها يف �أي وقت  ،و�إذا كان الثابت من الأوراق وفقا ملا ذكرته اجلهة
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الإدارية من �أنها قد راعت يف �صرف قيمة التعوي�ض النقدي القواعد املن�صو�ص
عليها يف تعميم وزارة املالية رقم  2009/1امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إن ما قامت به هيئة
 ....من احت�ساب قيمة التعوي�ض النقدي عن تذكرة ال�سفر للمعرو�ضة حالته
يتفق و�صحيح حكم القانون .
وال ينال من ذلك القول ب�أن الطريان العماين يقوم بت�سيري رحلة مبا�شرة �إىل
زيورخ  ،باعتبار �أن جهة الإدارة قامت ب�إجراء احت�ساب التعوي�ض النقدي عن
تذكرة ال�سفر املحددة يف طلبه (م�سقط  -جنيف  -م�سقط) امل�ؤرخ يف 2014/4/1م ،
ولي�س (م�سقط  -زيورخ  -م�سـقط)  ،حيث �إن الطيـران العماين  -ح�سبما يبني
من الأوراق  -ي�سيـر رحالته املبا�شرة �إىل زيورخ  ،ولي�س �إىل جنيف  ،ومن ثم ال
يوجد م�سوغ لإعادة النظر يف مبلغ التعوي�ض النقدي امل�ستحق للمعرو�ضة حالته .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �صحة احت�ساب قيمة التعوي�ض النقدي عن تذكرة
ال�سفر للمعرو�ضة حالته على التف�صيل ال�سابق بيانه .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014/7/4/16/م) بتاريخ 2014/7 /8م
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()56
بتاريخ 2014/ 7 / 17م
مياه  -اخت�صا�ص  -اجلهة املخت�صة بتو�صيل خدمة املياه يف املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم .
منـح امل�شـرع هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم ال�شخ�صيـة االعتباريـة
واال�ستقـالل املالـي والإداري  ،و�أنهـا تتبع جملـ�س الـوزراء  ،وتهـدف الهيئة �إىل
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم  ،و�إدارة املنطقة  ،وتنميتها ،
وتطويرها  ،مبراعاة نظام املنطقة  ،للم�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ال�شاملة  -ق�ضى امل�شرع ب�أن ت�ؤول �إىل الهيئة جميع الأ�صول ،
واحلقوق  ،وااللتزامات  ،وال�سجالت اخلا�صة مب�شروع تطوير والية الدقم من
وزارة النقل واالت�صاالت  ،وغريها من الوزارات  ،واجلهات  ،والأجهزة  ،واللجان
املعنية  ،كل فيما يخ�صه  -غاير امل�شرع يف ا�ستخدام امل�صطلحات يف املادة ()3
من النظام املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119التي حددت اخت�صا�صات
الهيئة � ،إذ �إنه يف حال ا�ستئثار هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مببا�شرة
اخت�صا�ص معني دون م�شاركة مع جهة �أخرى ا�ستخدم امل�شرع كلمات تدل على
ذلك املعنى �صراحة مثـل "الرتويـج  ،حتديـد  ،ت�أ�سي�س  ،تقرير "  ،ويف حال
�إ�سناد ممار�سة اخت�صا�ص ما يف املنطقة جلهة �أخرى بخالف الهيئة ا�ستخدم
امل�شرع عبارة "اتخاذ الإجراءات الالزمة " الكفيلة بتوفري و�إدارة وتنمية وتطوير
اخلدمات واملرافق العامة كالكهرباء و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي والطرق
الالزمة للمنطقة  ،مع مراعاة �أحكام القوانني والنظم املعمول بها يف �ش�أن
اخلدمات واملرافق امل�شار �إليها  -م�ؤدى ذلك  -عدم اندراج االخت�صا�ص بتوفري
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خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب يف الأيلولة املن�صو�ص عليها يف املادة احلادية ع�شرة
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه � -أ�سا�س ذلك � -أن امل�شرع ق�ضى
يف �إف�صاح جهري باخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه يف �إن�شاء وت�شغيل
و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه غري املرتبط يف جميع
�أنحاء ال�سلطنة  ،ومن بينها املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،ال �سيما �أن هذا
االخت�صا�ص ال يندرج يف �إطار تطوير منطقة الدقم  ،و�أن امل�شرع لو �أراد نقل
اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه فيما يتعلق بتوفري خدمة املياه ال�صاحلة
لل�شرب ملنطقة الدقم لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لن�ص �صراحة على
اخت�صا�صها بذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم .......بتاريخ  ، ..........املوافق .........
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء
واملياه بتو�صيل خدمة املياه يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم �إىل جانب نقل
الأ�صول �إىل هيئة املنطقة االقت�صادية بالدقم .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق -يف �أن الهيئة العامة
للكهرباء واملياه وردت �إليها طلبات من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
لتو�صيل مياه ال�شرب داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
وتذكرون �أن الهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه قـد خاطبـت هيئـة املنطقـة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بر�أيها يف املو�ضوع م�شرية �إىل �أن املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119ب�إن�شاء املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم قد حدد اخت�صا�صات
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـم من بني تلـك االخت�صا�صـات مبوجـب
البند ( )4ب من املادة الثالثة  ،والتي ن�صت على  ":اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتوفري و�إدارة وتنمية وتطوير اخلدمات واملرافق العامة كالكهرباء و�شبكات
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املياه وال�صرف ال�صحي والطرق الالزمة للمنطقة  ،وذلك مبراعاة �أحكام القوانني
والنظم املعمول بها يف �ش�أن اخلدمات واملرافق امل�شار �إليها "  ،كما �أن املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2013/79ب�إ�صدار نظام املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم لـم
يت�ضمن تعديال للمر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/119و�إمنا �أكد على اخت�صا�ص
هيئة املنطقة االقت�صادية مبمار�سة اخت�صا�صات بع�ض اجلهات يف حدود املنطقة ،
ومنهـا االخت�صا�صـات الـواردة يف املـواد مـن (� )13إلـى ( )19مـن النظـام امل�شـار
�إليـه  ،واملتعلقـة بال�سجل التجاري والتنظيم ال�صناعـي والتعديـن وحمايـة البيئة
ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث وال�سياحة و�سالمة
الغذاء والقوى العاملة  ،ولي�س من بينها اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه
توفري املياه  ،و�أن النظام ن�ص على ا�ستمرارية قيام اجلهات املعنية يف ممار�سة
هذه االخت�صا�صات ب�شكل م�ؤقت من خالل املحطة الواحدة �إىل حني اتخاذ
الإجراءات التي مت ًكن الهيئة من ممار�سة تلك االخت�صا�صات  ،وعليه ف�إن خدمة
املياه وعموم خدمات البنية الأ�سا�سية لي�ست من االخت�صا�صات التي مت الن�ص على
ا�ستمرارية اجلهات املعنية بالقيام بها ب�شكل م�ؤقت .
كما تذكرون �أن نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم قد ن�ص يف املادة
( )25منه على جواز قيام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مبنح تراخي�ص
ح�صرية لبع�ض امل�شروعات  ،ومنها م�شاريع البنية الأ�سا�سية  ،الأمر الذي ي�ؤكد
انعقاد االخت�صا�ص لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بتوفري خدمة املياه
والكهرباء و�سائر اخلدمات واملرافق العامة  ،وعليه  ،ف�إن الهيئة العامة للكهرباء
واملياه غري خمت�صة بتوفري خدمة املياه بناء على ترخي�ص من هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وفقا للمادة ( )25امل�شار �إليها .
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وتذكرون �أنه قد متـت خماطبـة هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صة بالدقم
بر�أي الهيئة العامة للكهرباء واملياه يف املو�ضوع امل�شار �إليه حتى يتم العمل
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/79امل�شار �إليه وفقا للآليات املو�ضحة فيها � ،إال �أن
الهيئة املذكورة ترى �أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال تزال خمت�صة بتوفري
خدمة املياه داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين املحدد الخت�صا�صاتها دون احلاجة �إىل منح ترخي�ص للعمل باملنطقة
اجلغرافية املحددة فيه .
كما تذكرون �أن هناك اختالفا حول تف�سري ن�ص املادة ( )11من قانون �إن�شاء
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،والتي ن�صت علـى �أنـه  " :تـ�ؤول �إلـى
هيئـة املنطقــة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم جميع الأ�صول واحلقوق وااللتزامات
وال�سجالت اخلا�صة مب�شروع تطوير والية الدقم من وزارة النقل واالت�صاالت
وغريها من الوزارات واجلهات والأجهزة واللجان املعنية  ،كل فيما يخ�صه ،
ويكـون حتديـد تاريخ �أيلولة الأ�صول واحلقوق دون غريها وفقا ملا يتم االتفاق
بني الهيئة واجلهات املعنية "  ،حيث �إن هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
تعترب �أن الأ�صول امل�شار �إليها ال ت�شمل �شبكات املياه �أو �أ�صول الكهرباء املرتبطة
باخلدمات  ،و�إمنا الأ�صول املنفذة من قبل احلكومة للمنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم كامليناء واحلو�ض اجلاف .
و�إذ تطلبون الر�أي حول مدى اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتوفري
خدمة املياه يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ونقل �أ�صولها �إىل هيئة املنطقة
الإقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119
ب�إن�شـاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها تن�ص على �أنـه :
" تن�شـ أ� هيئة ت�سمـى هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم  ،تتبـع جملـ�س
الـوزراء " .
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وتن�ص املادة احلادية ع�شرة من املر�سوم ذاته على �أنه " :ت�ؤول �إىل هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم جميع الأ�صول واحلقوق وااللتزامات وال�سجالت
اخلا�صة مب�شروع تطوير والية الدقم من وزارة النقل واالت�صاالت وغريها من
الوزارات واجلهات والأجهزة واللجان املعنية  ،كل فيما يخ�صه . "......
وتن�ص املادة ( )2من نظام هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه علـى �أنـه  " :تهـدف الهيئـة �إىل
الإ�شـراف علـى تنفيـذ م�شروع تطوير واليـة الدقـم و�إدارة املنطقـة وتنميتهـا
وتطويرها مبراعاة نظام املنطقــة للم�ساهمــة فـي حتقيــق التنميــة االقت�صاديــة
واالجتماعية ال�شاملة " .
وتن�ص املادة ( )3من النظام ذاته على �أنه  " :يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق
�أهدافها ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1التن�سيق مع الوزارات واجلهات والأجهزة املعنية القائمة على تنفيذ
م�شروع تطوير والية الدقم لغر�ض �إمتام التنفيذ .
 - 2اتخاذ الإجراءات الالزمة ملتابعة تنفيذ م�شروع تطوير والية الدقم
والإ�شراف عليه و�إعداد التقارير الالزمة يف هذا ال�ش�أن .
 - 3ر�سم ال�سيا�سة العامة لإدارة املنطقة وقطاعاتها الأ�سا�سية ولتنميتها
وتطويرها وتخطيطها العمراين واملعماري .
 - 4اتخـاذ الإجـراءات الالزمـة لتوفيـر و�إدارة وتنميـة وتطويـر اخلدمـات
واملرافق العامة كالكهرباء و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي والطرق
الالزمة للمنطقة  ،وذلك مبراعاة �أحكام القوانني والنظم املعمول بها
يف �ش�أن اخلدمات واملرافق امل�شار �إليها .
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 - 5الرتويج للمنطقة داخل ال�سلطنة وخارجها .
 - 6حتديد الأن�شطة والأعمال التي ميكن للم�شروعات مزاولتها يف املنطقة
وفقا للقوانني املعمول بها .
 - 7الرتخي�ص ب�إقامة امل�شروعات يف املنطقة وفقا للقوانني املعمول بها .
 - 8ت�أ�سي�س ال�شركات وفقا للقوانني املعمول بها �أو امل�ساهمة فيها بغر�ض
تطوير املنطقة �أو �إدارة �أو تنمية �أو تطوير قطاعاتها الأ�سا�سية �أو
الرتويج لها .
 - 9تقرير حق االنتفاع على الأرا�ضي اململوكة للدولة  -الكائنة باملنطقة -
الالزمة للم�شروعات ملبا�شرة ن�شاطها �أو التو�سع فيه �أو �إقامة املباين
ل�سكنـى العامليـن فيهـا  ،وذلك وفقا للقوانني املعمول بهـا  ،ومبراعاة
حكم البند رقم ( )11من املادة ( )5من هذا النظام .
� - 10إ�صدار تراخي�ص البناء للم�شروعات وفقا للنظم املعمول بها .
� - 11إ�صـدار الت�صاريـح البيئية  ،واتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية البيئة
ومكافحة التلوث .
� - 12إعداد نظم الرقابة ال�صحية والبيئية والفنية واخلدمية وغريها يف
املنطقة  ،ونظم الرقابة على مزاولة الأن�شطة والأعمال فيها  ،وذلك
فيما عدا الأن�شطة التي تخ�ضع لرقابة خا�صة من بع�ض وحدات اجلهاز
الإداري للدولة ك�أن�شطة امل�صارف و�شركات الت�أمني  ،ويكون �إعداد تلك
النظم وفقا للقوانني املعمول بها .
 - 13اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ نظم الرقابة امل�شار �إليها يف البند رقم
( )12من هذه املادة بعد موافقة اجلهات املعنية .
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 - 14اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدريب القوى العاملة الوطنية يف خمتلف
التخ�ص�صــات وفقــا خلطــط التدريـب التـي يعتمدها املجل�س بهدف
ت�أهيلها للعمل يف امل�شروعات التي يرخ�ص ب�إقامتها يف املنطقة بعد
التن�سيق مع اجلهات املعنية " .
وتنـ�ص املـادة ( )13مـن نظـام املنطقـة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـم ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/79على �أنه  ":يف تطبيق قانون ال�سجل التجاري ،
يكـون للهيئـة داخـل حدود املنطقة اخت�صا�صات الأمانة العامة لل�سجل التجاري
بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات".
وتن�ص املادة ( )14من النظام ذاته على �أنه  ":يف تطبيق قانون التنظيم
ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،يكون للهيئة داخل
حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بالقيد يف ال�سجل
ال�صناعي ومنح الرتاخي�ص  ،ويكون لرئي�س املجل�س اخت�صا�صات الوزير " .
وتن�ص املادة ( )15من النظام ذاته على �أنه  ":يف تطبيق قوانني حماية البيئة
ومكافحة التلوت وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث واملحميات الطبيعية
و�صون احلياة الفطرية ونظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات  ،يكون للهيئة داخل
حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فيما يتعلق ب�إ�صدار
الت�صاريح البيئية للم�شروعات واتخاذ التدابري البيئية الالزمة  ،ويكون لرئي�س
املجل�س اخت�صا�صات الوزير " .
وتن�ص املادة ( )17من النظام ذاته على �أنه  " :يف تطبيق قانون ال�سياحة ،
يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة فيما يتعلق ب�إ�صدار
الرتاخي�ص الالزمة للم�شروعات ال�سياحية " .
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وتن�ص املادة ( )18من النظام ذاته على �أنه  ":يجوز للهيئة منح تراخي�ص
ح�صريـة لبعـ�ض امل�شروعـات ملمار�سـة �أن�شطـة معينة لفرتات حمـدودة  ،وذلك
العتبارات تتعلق بحماية البيئة �أو املحافظة على املوارد الطبيعية باملنطقة �أو يف
�إطار تنفيذ م�شروعات البنية الأ�سا�سية بها  ،وبا�ستثناء ما تقدم تلتزم الهيئة مبنع
االحتكار وحماية املناف�سة امل�شروعة باملنطقة وفقا للقوانني النافذة يف ال�سلطنة
والقرارات ال�صادرة من املجل�س " .
وتن�ص املادة ( )29من النظام ذاته على �أنه  " :على الهيئة يف ممار�ستها
االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف املواد ( )13و( )14و( )15و( )16و( )17و()18
و(/19الفقرة الثالثة) من هذا النظام  ،التقيد ب�أحكام القوانني امل�شار �إليها فيها
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  ،وموافاة اجلهات املعنية بكافة البيانات
الالزمة يف هذا ال�ش�أن  ،والتي يتم حتديدها بالتن�سيق مع تلك اجلهات مبوجب
مذكرات تفاهم . "......
وين�ص البند ( )1من املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58على �أنه  " :تهدف الهيئة �إىل حتقيق الأغرا�ض
الآتية :
 - 1توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط  ،وفق املوا�صفات
القيا�سية العمانية  ،ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين ".
وين�ص البند ( )1من املادة ( )4من النظام ذاته على �أنه  ":للهيئة يف �سبيل
حتقيق �أهدافها  ،ممار�سة كافة ال�صالحيات  ،وخا�صة الآتي :
� - 1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه
غري املرتبط يف جميع �أنحاء ال�سلطنة  ،والعمل على رفع كفاءتها ،
وذلـك دون الإخــالل بال�ضوابـــط واال�شرتاطــات واملعاييـر البيئيـة
املعمول بها يف ال�سلطنة .
. "...............
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وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع منح هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صـة بالدقـم ال�شخ�صيـة االعتباريـة واال�ستقـالل املالـي والإداري  ،و�أنهـا تتبـع
جمل�س الوزراء  ،وتهدف الهيئة �إىل الإ�شراف على تنفيذ م�شروع تطوير والية
الدقــم  ،و�إدارة املنطقــة  ،وتنميتهـا  ،وتطويرهــا  ،مبراعــاة نظــام املنطقــة
للم�ساهمـة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة .
كمـا ق�ضـى امل�شـرع بـ�أن تـ�ؤول �إىل الهيئـة جميـع الأ�صـول  ،واحلـقـوق ،
وااللتزامات  ،وال�سجالت اخلا�صة مب�شروع تطوير والية الدقم من وزارة النقل
واالت�صاالت  ،وغريها من الوزارات  ،واجلهات  ،والأجهزة  ،واللجان املعنية  ،كل
فيما يخ�صه  ،وق�ضي مبنحها -داخل حدود املنطقة  -اخت�صا�صات الأمانة العامة
لل�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات ،
واخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بالقيد يف ال�سجل ال�صناعي
ومنـح الرتاخيـ�ص  ،واخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فيما يتعلق
ب�إ�صـدار الت�صاريـح البيئـية للم�شروعـات واتخـاذ التدابيـر البيئيـة الالزمـة ،
واخت�صا�صات وزارة ال�سياحة فيما يتعلق ب�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة للم�شروعات
ال�سياحية .
والبني �أن امل�شرع قد غاير يف ا�ستخدام امل�صطلحات مبوجب املادة ()3
من النظام املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه � ،إذ �إنه يف حال
ا�ستئثار هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مببا�شرة اخت�صا�ص معني دون
م�شاركة مع جهة �أخرى ا�ستخدم امل�شرع كلمات تدل على ذلك املعنى �صراحة
مثل "الرتويج  ،حتديد  ،ت�أ�سي�س  ،تقرير " كما هو من�صو�ص عليه يف البنود
�أرقام ( ، )6 ، 5 ، 3 ، 1ويف حال �إ�سناد ممار�سة اخت�صا�ص ما يف املنطقة جلهة
�أخرى بخالف الهيئة ا�ستخدم امل�شرع عبارة "اتخاذ الإجراءات الالزمة " على
النحو الوارد يف البند ( )4حلث هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم على
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اتخاذ الإجـراءات الكفيلـة بتوفيـر و�إدارة وتنميـة وتطويـر اخلدمـات واملرافق
العامة كالكهرباء و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي والطرق الالزمة للمنطقة  ،مع
مراعاة �أحكام القوانني والنظم املعمول بها يف �ش�أن اخلدمات واملرافق امل�شار �إليها .
كما ق�ضى امل�شرع يف �إف�صاح جهيـر باخت�صـا�ص الهيئـة العامـة للكهربـاء
واملياه يف �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه
غري املرتبط يف جميع �أنحاء ال�سلطنـة ومن بينهـا املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة
بالدقم  ،ال �سيما �أن هذا االخت�صا�ص ال يندرج يف �إطـار تطويــر منطقــة الدقــم ؛
ومن ثم ال يدخل يف الأيلولة املن�صو�ص عليها يف املادة احلادية ع�شرة من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليه .
ودليل ذلك �أن امل�شرع لو �أراد نقل اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه
فيما يتعلق بتوفري خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب ملنطقة الدقم لهيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم لن�ص على اخت�صا�صها بذلك على غرار ما هو من�صو�ص
عليه يف املواد (. )19-13
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن الهيئة العامة
للكهرباء واملياه وردت �إليها طلبات من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�أن الهيئــة العامة للكهرباء واملياه ردت بعدم اخت�صا�صها بتو�صيل املياه داخل
حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وملا كان امل�شرع قد ناط بالهيئة العامة
للكهرباء واملياه اخت�صا�صا �أ�صيال يف �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات
مياه ال�شرب يف قطاع املياه غري املرتبط يف جميع �أنحاء ال�سلطنة  ،فمن ثم
ت�ضحـى الهيئـة العامـة للكهربـاء واملياه �صاحبة االخت�صا�ص الأ�صيل يف توفري
خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
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�أما بالن�سبة للت�سا�ؤل حول مدى �أيلولة �شبكة املياه ال�صاحلة لل�شرب من الهيئة
العامة للكهرباء واملياه �إىل هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،ف�إنه يف
�ضوء ما انتهى �إليه الر�أي من �أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه �صاحبة االخت�صا�ص
الأ�صيل يف توفري خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب يف كافة �أنحاء ال�سلطنة مبا فيها
منطقة الدقم  ،و�أن �شبكة املياه مل تن� أش� ب�صفة خا�صة مل�شروع تطوير منطقة الدقم ،
و�إمنــا ن�ش�أت يف �إطـار �إمـداد املياه للمواطنيـن القاطنيـن مبنطقــة الدقم وذلك
يف �ضوء اخت�صا�صها العام بتو�صيل املياه �إىل كافة �أرجاء ال�سلطنة  ،ومن ثم ف�إن
�شبكة املياه ال�صاحلة لل�شرب املذكورة ال تندرج يف �إطار الأ�صول  -اخلا�صة مب�شروع
تطوير منطقة الدقم  -والتي ت�ؤول �إىل هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتوفري
خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب داخل حدود املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وعـدم انتقـال �أ�صـول �شبكـة امليـاه ال�صاحلـة لل�شـرب �إىل هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم  ،وذلك على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014 /1452/1/58/م) بتاريخ 2014/7 /17م
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()57
بتاريخ 2014/ 7 / 23م
موظف  -نقل � -أقدمية  -كيفية حتديد الأقدمية التي يعتد بها بعد النقل للوظيفة
املعادلة .
�أوجب امل�شرع مبوجب جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني
املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78نقل املوظفني العمانيني
املدنيني بالدولة املوجودين باخلدمة يف تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين �إىل
الدرجات املن�صو�ص عليها يف هذا اجلدول وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة
املرفقة به  ،و�أكد امل�شرع على احتفاظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة
املنقول منها  -مل يف�صح امل�شرع �صراحة عن حتديد تاريخ �أقدمية ه�ؤالء املوظفني
يف الدرجات املالية اجلديدة  -غري �أنه � -أف�صح عن مق�صده �إىل معادلة الدرجات
ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�صحاب املوظف للو�ضع ال�سابق يف تلك
الدرجة اجلديدة  ،وب�صفة خا�صة �أقدميته فيها  -تثور بع�ض ال�صعوبات فيما يتعلق
نظرا لأن الدرجات
بتحديد الأقدمية بالن�سبة للدرجات املدجمة يف درجة واحدة ً
املدجمة ت�شتمل على درجتني � ،إحداهما تعلو الأخرى يف درجات جدول درجات
ورواتب الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية امل�شار �إليه  -مبوجب النقل ي�ضحى
جميع �شاغلي الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة � -أثر ذلك  -ال منا�ص
من البحث عن قا�سم م�شتـرك يجمـع بيـن �شاغلـي الدرجـات املدجمـة ويحقـق
امل�ساواة املطلوبة بينهم دون الإ�ضرار ببع�ضهم �أو متييز بع�ضهم الآخر دون مقت�ض ،
وذلك من خالل االعتماد يف حتديد �أقدمياتهم يف الدرجة اجلديدة املنقولني
�إليها على تاريخ �شغلهم للدرجة الدنيا يف الدرجتني املدجمتني باعتبارهما متثل
القا�سم امل�شرتك بينهم والتي حتول دون افتئات فئة على حقوق فئة �أخرى � -أ�سا�س
ذلك  -حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين  ،وعدم الإ�ضرار
مب�صالح بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من مدة خدمتهم ال�سابقة  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...... :بتاريخ  ، .......املوافق........ب�ش�أن
طلب �إبداء الر�أي يف كيفية حتديد �أقدمية بع�ض موظفي جهاز  .......الذين
كانوا ي�شغلون  -يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  -2013/78وظيفة
مراقب �أول بالدرجة ال�ساد�سة  ،ووظيفة �إداري (ج) بالدرجة الثانية ع�شرة .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن جهاز ....
عندما قام بنقل بع�ض موظفي جهاز  - ....طبقا ل�ضوابط وقواعد نقل املوظفني -
على جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78مت دمج بع�ض درجات جدويل وظائف
ودرجات الأع�ضاء واملوظفني يف درجة واحدة من جدول الدرجات والرواتب
املوحد  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1نقـل �شاغلـي وظيفتـي مراقـب �أول ومراقـب بالدرجتيـن ال�ساد�سـة
وال�سابعة �سابقا �إىل درجة مالية واحدة وهي الدرجة اخلام�سة من
جـدول الدرجــات والرواتـب املوحــد امل�شـار �إليــه  ،ومنهـا احلالتـــان
الآتيتان :
 حالة املوظف ، .......حيث كان ي�شغل  -يف تاريخ العمل بجدولالدرجـات والرواتب املوحد امل�شار �إليه  -وظيفة مراقب �أول بالدرجة
ال�ساد�سة ب�أقدمية ترجع �إىل 2013/8/2م  ،ومت نقله �إىل الدرجة اخلام�سة .
 حالة املوظف  ، ...... /حيث كان ي�شغل يف تاريخ العمل بجدولالدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه وظيفة مراقب بالدرجة ال�سابعة
ب�أقدمية ترجع �إىل 2013/6/2م  ،ومت نقله �إىل الدرجة اخلام�سة .
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 - 2نقـل �شاغلي وظيفتي �إداري (ج) و�إداري بالدرجتني الثانية ع�شرة
والثالثة ع�شرة �سابقا �إىل درجة مالية واحدة وهي الدرجة احلادية
ع�شرة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه  ،ومنها
احلالتان الآتيتان :
 حالة املوظف  ، ............ /حيث كان ي�شغل  -يف تاريخ العملبجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه  -وظيفة �إداري (ج)
بالدرجة الثانية ع�شرة ب�أقدمية ترجع �إىل 2013/8/1م  ،ومت نقله �إىل
الدرجة احلادية ع�شرة .
 حالة املوظف  ، ............ /حيث كان ي�شغل -يف تاريخ العملبجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه  -وظيفة �إداري بالدرجة
الثالثة ع�شرة ب�أقدمية ترجع �إىل 2011/7/2م  ،ومت نقله �إىل الدرجة
احلادية ع�شرة .
وتذكرون معاليكم �أنه ثار الت�سا�ؤل ب�ش�أن الأقدمية التي يعتد بها بعد النقل
للوظيفة املعادلة  ،وما �إذا كانت تقت�صر على املدة التي ق�ضاها املوظف يف الوظيفة
التي نقل منها فح�سب �أم ترجع لتاريخ �شغله الوظيفة الأدنى التي دجمت مع
الوظيفة التي ي�شغلها قبل النقل  ،وتتج�سد املفارقة يف �أن بع�ض املوظفني الذين
ي�شغلون وظيفة "مراقب" وهي الوظيفة الأدنى لهم �أقدمية تفوق بع�ض �شاغلي
وظيفة " مراقب �أول" قبل النقل للدرجة اخلام�سة من اجلدول املوحد  ،مما قد
يرتتب عليه �أ�سبقيتهم يف الرتقية وتخطي زمالئهم الذين هم يف الأ�صل ي�شغلون
درجة �أعلى "مراقب �أول" قبل الدمج .
و�إزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الثالثة من جدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
تن�ص على �أنه  " :ينقل املوظفون العمانيون املدنيون بالدولة املوجودون يف
اخلدمة يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم �إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف
جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة يف
امللحق رقم ( )2املرفق " .
وين�ص البند "ثالثا" من �ضوابط وقواعد نقل املوظفني على جدول الدرجات
والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة الواردة يف امللحق رقم ()2
املرفق بجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه على �أنه  " :يف جميع
الأحوال يحتفظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع �أوجب نقل املوظفني العمانيني
املدنيني بالدولة املوجودين باخلدمة يف تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار
�إليه (2014/1/1م) �إىل الدرجات املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة املرفقة  ،كما �أكد امل�شرع على
احتفاظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها .
والبني من الأحكام االنتقالية الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق بجدول الدرجات
والرواتب املوحد امل�شار �إليه �أن امل�شرع مل يف�صح �صراحة عن حتديد تاريخ �أقدمية
ه�ؤالء املوظفني يف الدرجات املالية اجلديدة  ،غري �أن امل�شرع �أف�صح عن مق�صده
�إىل معادلة الدرجات ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�صحاب املوظف للو�ضع
ال�سابق يف تلك الدرجة اجلديدة  ،وب�صفة خا�صة �أقدميته فيها  ،غري �أنه قد
تثور بع�ض ال�صعوبات فيما يتعلق بتحديد الأقدمية بالن�سبة للدرجات املدجمة
فـي درجـة واحـدة نظـرا لأن الدرجـات املدجمـة ت�شتمل على درجتني �أحدهما
تعلو الأخرى يف درجات جدول درجات ورواتب الوظائف امل�ساندة والوظائف
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الإدارية امل�شار �إليه  ،غري �أنه ومبوجب النقل املقرر باملادة الثالثة ي�ضحى جميع
�شاغلي الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة لذا  -وحر�ص ًا على حتقيق
امل�ساواة بني املخاطبني ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78وعدم الإ�ضرار
مب�صالح بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من مدة خدمتهم ال�سابقة  -فال منا�ص من
البحث عن قا�سم م�شرتك يجمع بني �شاغلي الدرجات املدجمة ويحقق امل�ساواة
املطلوبة بينهم دون الإ�ضرار ببع�ضهم �أو متييز البع�ض الآخر دون مقت�ضى  ،وذلك
من خالل االعتماد يف حتديد �أقدمياتهم يف الدرجة اجلديدة املنقولني �إليها على
تاريخ �شغلهم للدرجة الدنيا يف الدرجتني املدجمتني بح�سبانها متثل القا�سم
امل�شرتك بينهم والتي حتول دون افتئات فئة على حقوق فئة �أخرى .
وملا كان البني من احلاالت املعرو�ضة �أنها تتعلق ببع�ض موظفي جهاز
 .........ممن كانوا ي�شغلون وظيفتي مراقب �أول ومراقب بالدرجتني ال�ساد�سة
وال�سابعة  ،ووظيفتي �إداري (ج) و�إداري بالدرجتني الثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة
ً
وفقا جلدويل وظائف ودرجات الأع�ضاء واملوظفني ال�سابق (ي�شغلون درجتني
مدجمتني) والذين نقلـوا �إىل الدرجـات اخلام�سـة  ،واحلاديـة ع�شـرة  -وذلـك
على التوايل  -يف 2014/1/1م تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة امل�شار �إليه  ،ف�إنه يتعني  -واحلال كذلك -
االعتداد بتاريخ �شغلهم لوظيفتي مراقب بالدرجة ال�سابعة  ،و�إداري بالدرجة
الثالثة ع�شرة  -والذي يعد هو تاريخ �أقدميتهم يف �شغل الدرجتني اخلام�سة ،
واحلادية ع�شرة املنقولني �إليها وفقا ملا �سلف بيانه  -وهو ما يتعني االعتداد به حال
النظر يف ترقياتهم للدرجتني الرابعة  ،والعا�شرة .
وبتطبيق ما تقدم على بع�ض احلاالت املعرو�ضة املت�أثرة من موظفي جهاز
 ، ......ف�إنه �إعماال للمبد�أ املتقدم تتحدد �أقدميتهم يف الدرجة املنقولني �إليها
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على النحو الآتي :
 - 1تكون �أقدمية كل من املوظفني  ، .......... :و  .....يف الدرجة
اخلام�سة بتاريخ �شغلهما لوظيفة مراقب بالدرجة ال�سابعة  ،وذلك عند
النظر يف ترقيتهما �إىل الدرجة الرابعة .
 - 2وتكون �أقدمية كل من املوظفني  ........... ، ...... :يف الدرجة
احلادية ع�شرة بتاريخ �شغلهما لوظيفة �إداري بالدرجة الثالثة ع�شرة ،
وذلك عند النظر يف ترقيتهما �إىل الدرجة العا�شرة .
ولذلك انتهى الر�أي � ،إىل وجوب االعتداد بالآتي :
 - 1تكون �أقدمية املوظفني املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة اخلام�سة بتاريخ
�شغلهـم لوظيفـة مراقـب وذلك عند النظـر يف ترقيتهـم �إىل الدرجـة
الرابعــة .
 - 2تكون �أقدمية املوظفني املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة احلادية ع�شرة
بتاريخ �شغلهم لوظيفة �إداري وذلك عند النظر يف ترقيتهم �إىل الدرجة
العا�شرة .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1499/ 7 / 22 /م ) بتاريخ 2014/ 7/ 23م
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بتاريخ 2014/ 7 / 23م
ا  -اخت�صا�ص  -ت�شريع  -اجلهة املخت�صة مبراجعة الت�شريع .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة على �أي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح
�أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو
املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد  ،ويف الوقت
ذاته فو�ض القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي القانوين للوزارات
واجلهـات احلكوميـة الأخـرى  ،وتقـوم ب�صياغـة م�شروعـات القوانني واللوائح
والقرارات ومراجعتها  -ناط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة
م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من
الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية
 -تطبيق .

 - 2وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صاها مبراجعة الت�شريعات  -احلكمة منه
ومقت�ضاه .
توخـى امل�شـرع حينمـا نـاط بوزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة االخت�صـا�ص مبراجعـة
م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة
من الوزارات وكافة اجلهات والوحدات احلكومية  ،بذلك �سالمة هذه القوانني
والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة � ،أو تعار�ضها مع
القوانني واللوائح ال�سارية  -مقت�ضى ذلك  -خ�ضوعها للمراجعة من قبل وزارة
ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع القوانني ال�سارية
يف ال�سلطنة  ،ومن باب �أوىل عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي للدولة � -أثر
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ذلك  -ي�ضحى مراجعة تلك الت�شريعات من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية قبل
�إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية � ،إجراء جوهريا ال فكاك منه  ،ويتعني
على كافة اجلهات احلكومية �أن تنه�ض �إىل تنفيذ حكم القانون تنفيذا �صحيحا ،
وذلك مبراجعة كافة لوائحها ال�سارية واملطبقة من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية -
تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  ...... :امل�ؤرخ يف
 ، .........املوافق  ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول متليك
�سعادة � ................أ�سوة ب�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء املتقاعدين بوزارة
. ........
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة .......
�أ�صدرت بتاريخ 2013/11/12م القرار الوزاري رقم  ، .........الذي ق�ضى بتعيني
ر�ؤ�ساء دوائر بالوزارة  ،ومن بينهم املعرو�ضة حالته  ،وبتاريخ 2014/2/13م مت
�إ�صدار �أمر �شراء �سيارة ر�سمية له بقيمة (............... )..............
ريال عماين بحيث ت�ستحق اال�ستبدال يف 2021/2/16م  ،ومت ت�سجيل ال�سيارة
بتاريخ 2014/3/2م  ،وذلــك فـي �ضـوء ما تنــ�ص عليـه الفقرة الأوىل من املادة
( )17من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ( ، )2011/608واملعدلة بالقرار الوزاري رقم ( ، )2012/541من �أن  " :تخ�ص�ص
�سيارة و�سائق لدرجة ال�سفري الذي �صدر به مر�سوم �سلطاين  ،وتخ�ص�ص �سيارة
و�سائق لدرجة ال�سفري (ب) الذي ي�شغل هذه الدرجة بقرار من الوزير  ،وملن
يحمل لقب �سفري  ،يف حال تر�ؤ�سهم لإحدى الدوائر �أو ما يف حكمها يف ديوان
عام الوزارة  ،وتكون ال�سيارة وفق املوا�صفات التي يحددها جمل�س الوزراء املوقر
للدرجة اخلا�صة "  ، .وبتاريخ 2014/3/24م ت�سلمت وزارة  .....كتاب وزارة
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 ............الذي يفيد ب�إحالة املعرو�ضة حالته للتقاعد اعتبارا من 2014/3/5م
مت�ضمنا طلب متليكه ال�سيارة الر�سمية �أ�سوة ب�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء
املتقاعدين � ،إال �أنه مبراجعة القرار رقم  ............ال�صادر ب�إحالة املعرو�ضة
حالته للتقاعد تبني �أنه �صدر بتاريخ 2013/10/28م � ،أي قبل تعيينه يف من�صب
رئي�س دائرة املنظمات الدولية  ،وقبل توفري �سيارة ر�سمية له .
لذا ف�إنكم تطلبون الر�أي القانوين يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96 / 101تن�ص على �أنه " :يحدد القانون اخت�صا�صات
اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى ،
وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها ."...
وتن�ص املادة ( )74من هذا النظام على �أنه " :تن�شر القوانني يف اجلريدة
الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،ويعمل بها من تاريخ ن�شرها ما مل
ين�ص فيها على تاريخ �آخر".
كما تن�ص املادة ( )80من النظام ذاته على �أنه " :ال يجوز لأي جهة يف الدولة
�إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني واملرا�سيم
النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد".
وتن�ص املادة ( )3من قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة رقم ( )3ل�سنة 1973
علــى �أنــه" :فــي هــذا القانون  ،ويف �أي قانون �آخر  ،تكون للكلمات والتعبريات
التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخـر �أو مــا لــم
ين�ص على معنى �أو تف�سري مغاير يف ذلك القانون الآخر :
قانون  :تعني �أي ت�شريع �أو نظام و�أي مر�سوم �سلطاين و�أي قرار �سلطاين
ذي طبيعة ت�شريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر الت�شريعية ال�صادرة مبوجب
�أي قانون" .
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وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على �أن تخت�ص الوزارة بـ" مراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات
احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية ."...
وتن�ص املادة ( )3من قانون اجلريدة الر�سمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011 / 84على �أن " :ين�شر يف اجلريدة الر�سمية املواد الآتية :
 - 1القوانني ...
 - 5اللوائح "...
وتن�ص املادة ( )5من القانون ذاته على �أن " :يعمل بالقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات الطبيعـة الت�شريعيـة واللوائـح مـن تاريخ ن�شرهـا يف اجلريـدة
الر�سمية �أو مالحقها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،ويعد الن�شر قرينة على
علم الكافة بها وال يقبل دليل على خالف ذلك".
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن النظام الأ�سا�سي للدولة قد حظر على �أي جهة
يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من
قانون البالد  ،ويف الوقت ذاته فو�ض القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل �إبداء
الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،وتقوم ب�صياغة م�شروعات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها .
حيث ناط امل�شرع بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة م�شروعات
املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات
وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،و�أوجب
امل�شرع ن�شر هذه القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها
على �أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها  ،ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،واعترب
امل�شرع الن�شر قرينة على علم الكافة بها .
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وال ريب �أن امل�شرع حينما ناط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة
م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانيـة والقوانيـن واللوائـح والقـرارات الوزاريـة املقدمـة
من الوزارات وكافة اجلهات والوحدات احلكومية  ،ف�إنه قد توخى بذلك �سالمة
هذه القوانني والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ،
�أو تعار�ضها مع القوانني واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب خ�ضوعها للمراجعة
من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع
القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة  ،ومن باب �أوىل عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي
للدولة .
وبناء عليه  ،ف�إن مراجعة تلك الت�شريعات امل�شار �إليها من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،ي�ضحى �إجراء جوهريا
ال فكاك منه  ،وكان يتعني على كافة اجلهات احلكومية �أن تنه�ض �إىل تنفيذ حكم
القانون تنفيذا �صحيحا  ،وذلك مبراجعة كافة لوائحها ال�سارية واملطبقة من قبل
وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  -وكان الثابت �أن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم وزارة
اخلارجية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ( )2011/608امل�شار �إليها  -والتي ت�سري
على امل�س�ألة حمل طلب الر�أي  -مل تتم مراجعتها من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية
مبوجب االخت�صا�ص املعقود لها ف�ضال عن عدم ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ،
الأمر الذي يتعذر معه على وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبداء الر�أي يف احلالة املعرو�ضة .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1495/ 1/ 20/م ) بتاريخ 2014/ 7 / 23م
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مياه  -مياه ال�شرب  -مدى لزوم توفري مياه ال�شرب حلظائر احليوانات .
تهدف الهيئة العامة للكهرباء واملياه �إىل توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع
املياه غري املرتبط ووفقا للموا�صفات القيا�سية  ،ومبا يتنا�سب مع النمو ال�سكاين
والتو�سع العمراين  ،وذلك من خالل قيام الهيئة ب�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات
و�شبكـات ميـاه ال�شـرب فـي جميـع �أنحاء ال�سلطنة  -املق�صود بعبارة التو�سع
العمراين  -التو�سع يف املباين واملن�ش�آت  -وردت عبارة " توفري مياه ال�شرب "
ب�صيغة اجلمع املعرف بالإ�ضافة  ،وهي  -وفقا للم�ستقر عليه  -من �صيغ العام ،
و�إذ خلت عبارة الن�ص من دليل " كا�ستثناء �أو �شرط �أو �صفة �أو غاية " من �ش�أنه
�إخراج هذه العبارة من رحابة العموم �إىل �ضيق اخل�صو�ص بحيث ميكن القول معه
بان�صراف ق�صد امل�شرع �إىل نوع معني من ا�ستخدامات مياه ال�شرب دون غريه ،
و�إزاء عدم وجود قرينة ميكن من خاللها ا�ستخال�ص تلك النتيجة عقال �أو عرفا ،
ف�ضال عن عدم وجود دليل من ن�ص ت�شريعي �آخر يفيد ذلك  ،ومن ثم فال منا�ص
من القول ببقاء هذه العبارة على عمومها  ،في�ستغرق بذلك كافة ا�ستخدامات
مياه ال�شرب � ،سواء لال�ستهالك الآدمي �أو ال�ستهالك احليوانات  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  .............:بتاريخ
 ، .. .....املوافق .......ب�ش�أن طلب تف�سري عبارة " التو�سع العمراين " الواردة
يف نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه  ،وبيان مدى اخت�صا�ص الهيئة العامة
للكهرباء واملياه بتوفري مياه ال�شرب حلظائر احليوانات .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق -يف �أنه قد ورد للهيئة
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العامة للـ ........عدة طلبات لتوفري مياه ال�شرب حلظائر احليوانات  ،و�أن
الهيئة قد ردت على بع�ض هذه الطلبات بالرف�ض بحجة عدم اخت�صا�صها بتوفري
املياه ال�صاحلة لل�شرب �إال لال�ستخدام الآدمي � ،إال �أنه عند قيام الهيئة  -يف �إطار
اخت�صا�صها بتوفري مياه ال�شرب -بتقييم و�شراء بع�ض �شبكات املياه اخلا�صة
اململوكة من قبل امل�ستثمرين يف �أحد امل�شاريع بوالية  ....ات�ضح  -بعد ت�سلم
امل�شروع  -وجود بع�ض التو�صيالت حلظائر احليوانات  ،حيث ذهبت الدائرة
املعنيـة بالهيئـة العامة للـ� ..........إىل قطـع امليـاه عن حظائر احليوانات لعدم
اخت�صا�ص الهيئة بتو�صيل املياه لتلك احلظائر  ،الأمر الذي ثار معه الت�سا�ؤل حول
مدى جواز قطع تو�صيالت املياه عن حظائر احليوانات بحكم اخت�صا�ص الهيئة
بتوفري مياه ال�شرب  ،فذهبت الدائرة  .....بالهيئة � .....إىل �أن الهيئة تخت�ص
بتوفري املياه دون ان�صرافها لغاية حمددة عن تلك املقررة يف القانون  ،و�أن قطع
املياه ي�ستلزم بيان معرفة املق�صود من عبارة " التو�سع العمراين " الواردة يف
املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
.2009/58
و�إزاء ما تقدم  ،تطلبون �إبداء الر�أي القانوين يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58تن�ص على �أنه :
" تهدف الهيئة �إىل حتقيق الأغرا�ض الآتية :
 -1توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط  ،وفق املوا�صفات
القيا�سية العمانية  ،ومبا يتنا�سب والتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين .
."......................
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وتن�ص املادة ( )4من النظام ذاته على �أنه  " :للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،
ممار�سة كافة ال�صالحيات  ،وخا�صة الآتي :
� -1إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف قطاع املياه
غري املرتبط يف جميع �أنحاء ال�سلطنة  ،والعمل على رفع كفاءتها ،
وذلك دون الإخالل بال�ضوابط واال�شرتاطات واملعايري البيئية املعمول
بها يف ال�سلطنة . "..............
وامل�ستفاد من الن�صو�ص املتقدمة �أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه تهدف
�إىل توفري مياه ال�شرب من خالل قطاع املياه غري املرتبط ووفقا للموا�صفات
القيا�سية  ،ومبا يتنا�سب مع النمو ال�سكاين والتو�سع العمراين  ،وذلك من خالل
قيام الهيئة ب�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات و�شبكات مياه ال�شرب يف جميع
�أنحاء ال�سلطنة .
وحيث �إنه يق�صد بعبارة " التو�سع العمراين " الواردة يف البند ( )1من
املادة ( )3من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليه التو�سع يف املباين
واملن�ش�آت  ،كما �أن عبارة " توفري مياه ال�شرب " قد وردت ب�صيغة اجلمع املعرف
بالإ�ضافة  ،وهي وفقا للم�ستقر عليه من �صيغ العام  ،و�إذ خلت عبارة الن�ص من
دليل " كا�ستثناء �أو �شرط �أو �صفة �أو غاية " من �ش�أنه �إخراج هذه العبارة من
رحابـة العمـوم �إىل �ضيـق اخل�صـو�ص بحيث ميكن القول معه بان�صراف ق�صد
امل�شرع �إىل نوع معني من ا�ستخدامات مياه ال�شرب دون غريه  ،و�إزاء عدم وجود
قرينة ميكن من خاللها ا�ستخال�ص تلك النتيجة عقال �أو عرفا  ،ف�ضال عن عدم
وجود دليل من ن�ص ت�شريعي �آخر يفيد ذلك  ،ومن ثم فال منا�ص من القول ببقاء
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هذه العبارة على عمومها في�ستغرق بذلك كافة ا�ستخدامات مياه ال�شرب �سواء
لال�ستهالك الآدمي �أو ال�ستهالك احليوانات .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أنه قد ورد للهيئة
العامة للـ ........عدة طلبات لتوفري مياه ال�شرب حلظائر احليوانات  ،وملا كان
امل�شرع قد ن�ص على اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتوفري مياه ال�شرب
يف كافة �أرجاء ال�سلطنة  ،ومل يق�صر ا�ستخدام مياه ال�شرب لغر�ض معني �سواء
لال�ستهالك الآدمي �أو ال�ستهالك احليوانات  ،وعليه فتخت�ص الهيئة العامة للكهرباء
واملياه بتوفري مياه ال�شرب حلظائر احليوانات .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل اخت�صا�ص الهيئة العامة للكهرباء واملياه بتوفري
مياه ال�شرب حلظائر احليوانات .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014 / 1504 /1 /58 /م) بتاريخ 2014/ 7 / 23م
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()60
بتاريخ 2014/ 8 / 4م
قانون  -قانون املناق�صات  -املق�صود بعبارة اجلهات املعنية  -قواعد تف�سري
الن�صو�ص الت�شريعية .
ا�شتـرط امل�شـرع فـي �إف�صـاح جهيـر وجـوب �إ�صـدار نظام املناق�صـات اخلا�ص
بال�شركـات ذات ال�شخ�صيــة االعتباريــة امل�ستقلــة اململوكــة بالكامــل للحكومــة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�أن هذه اجلهات ال تعدو �أن تكون تلك التي لها
�صلة بال�شركات امل�شار �إليها � ،إما عن طريق الإ�شراف العام كوزارة املالية  ،و�إما
عن طريق الإ�شراف الرقابي كجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  -الأ�صل يف
الن�صو�ص الت�شريعية  ،هو �أال حتمل على غري مقا�صدها  ،و�أال تف�سر عباراتها مبا
يخرجها عن معناها � ،أو مبا ي�ؤول �إىل االلتواء بها عن �سياقها � ،أو يعترب ت�شويها
لها �سواء بف�صلها عن مو�ضوعها � ،أو مبجاوزتها الأغرا�ض املق�صودة منها  ،ذلـك
�أن املعانـي التـي تدل عليها هذه الن�صـو�ص  ،والتي ينبغي الوقوف عندها  ،هي
تلك التي تعترب كا�شفة عن حقيقة حمتواها  ،مف�صحة عما ق�صده امل�شرع منها ،
مبينـة عـن حقيقـة وجهتـه وغايـته من �إيرادهـا  ،ملقيـة ال�ضوء على ما عناه بها
 �أ�سا�س ذلك � -أن الن�صو�ص الت�شريعية ال ت�صاغ يف الفراغ  ،وال يجوز انتزاعهامن واقعها حمددا مبراعاة امل�صلحة املق�صودة منها  ،وهي امل�صلحة التي يتعني
�أن تدور هذه الن�صو�ص يف فلكها  ،ويفرت�ض دوما �أن امل�شرع رمى �إىل بلوغها
متخذا من �صياغته للن�صو�ص الت�شريعية �سبيال �إليها  ،ومن ثم تكون هذه امل�صلحة
غاية نهائية لكل ن�ص ت�شريعي  ،و�إطارا لتحديد معناه  ،وموطنا ل�ضمان الوحدة
الع�ضوية للن�صو�ص التي ينتظمها العمـل الت�شريعـي  ،مبا يزيـل التعـار�ض بيـن
�أجزائها  ،ويكفل ات�صال �أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها  ،لتغدو جميعها
من�صرفة �إىل الوجهة عينها التي ابتغاها امل�شرع من وراء تقريرها  -تطبيق .
- 411 -

فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  ...... :امل�ؤرخ يف
 ، ...........املوافق  ........ب�ش�أن طلب تف�سري املق�صود باجلهات املعنية التي
يجب التن�سيق معها من قبل ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة
بالكامل للحكومة لإ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بها  ،والواردة يف املادة الثانية
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الكتاب امل�شار �إليه وكتابكم
ال�سابق رقم  ..../....... :امل�ؤرخ يف  ، .........املوافق  - ..........يف �أنه
ثار غمو�ض يف تف�سري عبارة " اجلهات املعنية " الواردة يف املادة الثانية من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات  ،و�أن
وزارة  ....ترغب  -يف حال اعتربت من �ضمن " اجلهات املعنية"  -يف �إ�صدار
الئحة مناق�صات موحدة لل�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة
بالكامل للحكومة  ،وذلك جتنبا لقيام ال�شركات املذكورة ب�إ�صدار لوائح مناق�صات ،
كل على حدة .
وتذكرون �أن عددا من ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة
بالكامــل للحكومـة قامـت بطـرح مناق�صات ل�شركات ا�ست�شارية لإعداد الئحة
مناق�صات كل على حدة  ،مما �سيكلف مبالغ طائلة  ،و�أنه من بني ال�شركات التي
قامت بالتن�سيق مع وزارة  ....وترغب يف �إ�صدار نظام مناق�صات اخلا�صة بها
�شركة .......
ويف �ضوء ما تقدم  ،ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي يف هذا ال�ش�أن .
- 412 -

وردا على ذلك نفيد �أن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/60
ب�شـ�أن تعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون املناق�صات ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2008/36تن�ص على �أنه  " :ي�ستمر �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه
على ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة
حلني �صدور نظام املناق�صات اخلا�ص بها بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وتتوىل
وحدات املناق�صات الداخلية بتلك ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س املناق�صات
خالل هذه املدة" .
ومفاد الن�ص امل�شار �إليه �أن امل�شرع قد ا�شرتط يف �إف�صاح جهري وجوب
�إ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
اململوكة بالكامل للحكومة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،و�أن هذه اجلهات ال تعدو
�أن تكون تلك التي لها �صلة بال�شركات امل�شار �إليها � ،إما عن طريق الإ�شراف العام
كوزارة املالية  ،و�إما عن طريق الإ�شراف الرقابي كجهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
وحيث �إن الأ�صل يف الن�صو�ص الت�شريعية  ،هو �أال حتمل على غري مقا�صدها ،
و�أال تف�سـر عباراتهـا مبا يخرجها عن معناها � ،أو مبا ي�ؤول �إىل االلتواء بها عن
�سياقها � ،أو يعتبـر ت�شويهـا لها �سواء بف�صلها عـن مو�ضوعهـا � ،أو مبجاوزتهـا
الأغـرا�ض املق�صـودة منهـا  ،ذلك �أن املعانـي التـي تدل عليها هذه الن�صـو�ص ،
والتي ينبغي الوقوف عندها  ،هي تلك التي تعترب كا�شفة عن حقيقة حمتواها ،
مف�صحة عما ق�صده امل�شرع منها  ،مبينة عن حقيقة وجهته وغايته من �إيرادها ،
ملقيـة ال�ضـوء على ما عناه بها  ،ومرد ذلك �أن الن�صو�ص الت�شريعية ال ت�صاغ يف
الفراغ  ،وال يجوز انتزاعها من واقعها حمددا مبراعاة امل�صلحة املق�صود منها ،
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وهـي امل�صلحـة التـي يتعيـن �أن تـدور هـذه الن�صو�ص يف فلكها  ،ويفرت�ض دوما
�أن امل�شرع رمى �إىل بلوغها متخذا من �صياغته للن�صو�ص الت�شريعية �سبيال �إليها ،
ومن ثـم تكـون هـذه امل�صلحـة غايـة نهائيـة لكـل ن�ص ت�شريعي  ،و�إطارا لتحديد
معنـاه  ،وموطنــا ل�ضمـان الوحـدة الع�ضويـة للن�صـو�ص التي ينتظمهـا العمـل
الت�شريعي  ،مبا يزيل التعار�ض بني �أجزائها  ،ويكفل ات�صال �أحكامها وتكاملها
وترابطها فيما بينها  ،لتعدو جميعها من�صرفة �إىل الوجهة عينها التي ابتغاها
امل�شرع من وراء تقريرها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن �شركة ، .....
تخ�ضع لإ�شراف وزارة املالية  ،وترغب يف �إ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بها ،
ومن ثم ف�إن وزارة املالية تعد من اجلهات التي يتعني على هذه ال�شركة التن�سيق
معها قبل �إ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بها  ،وفقا لن�ص املادة الثانية من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2013/60ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات  ،كما يجب
التن�سيق مع جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة باعتبار �أن هذه ال�شركة تخ�ضع
لرقابته .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن املق�صود باجلهات املعنية التي يجب على �شركة
 ......التن�سيق معها هي وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014/1513/1/20/م) بتاريخ 2014/ 8 / 4م
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()61
بتاريخ 2014/ 8/ 20م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط ا�ستنها�ض واليتها يف �إبداء الر�أي .
امل�ستقـر عليـه �أن ا�ستنهـا�ض والية وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة ملمار�سـة اخت�صا�صهـا
الإفتائي ال يكون �إال مبنا�سبة حالة واقعية مل يت�ضح فيها وجه الر�أي القانوين
ال�صحيح على اجلهة طالبة الر�أي  ،ومرفقا بها كافة امل�ستندات  -تطبيق .

 - 2موظف  -نقل  -نقل �إىل وظيفة معادلة  -كيفية حتديد الأقدمية بعد النقل .
مبوجب النقل ي�ضحى جميع �شاغلي الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة
 مقت�ضى ذلك � -أنه ال منا�ص من البحث عن قا�سم م�شرتك يجمع بني �شاغليالدرجات املدجمة من جانب  ،ويحقق امل�ساواة املطلوبة بينهم دون الإ�ضرار
ببع�ضهم �أو متييز بع�ضهم الآخر دون مقت�ض من جانب �آخر  -وذلك من خالل
 االعتماد يف حتديد �أقدمياتهم يف الدرجة اجلديدة املنقولني �إليها على تاريخ�شغلهـم للدرجـة الدنيـا فـي الدرجتني املدجمتني باعتبارها متثل القا�سم امل�شرتك
بينهم  ،والتي حتول دون حدوث افتئات فئة على حقوق فئة �أخرى � -أ�سا�س
ذلك  -احلر�ص على حتقيق امل�ساواة بني املخاطبني ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/78وعدم الإ�ضرار مب�صالح بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من مدة خدمتهم
ال�سابقة  -تطبيق .

 - 3موظف  -نقل  -كيفية حتديد الأقدمية للمعينني يف الدرجة الأعلى من
الدرجتني املدجمتني .
- 415 -

املوظفون الذين مت تعيينهم ابتداء يف الدرجة الأعلى من الدرجتني املدجمتني ،
�أي الذيـن مل ي�شغلــوا الدرجة الدنيا  -ال منا�ص من البحث عن القا�سم امل�شرتك
بينهم  -وذلك من خالل  -افرتا�ض �شغلهم الدرجة الأدنى و�إ�ضافة مدة حكمية
�إىل �أقدمية الدرجة الأعلى يف الدرجة اجلديدة املنقولني �إليها تعادل مدتها احلد
الأدنى للمدة الالزمة لرتقية �شاغلي الدرجة الدنيا �إىل الدرجة الأعلى من الدرجتني
املدجمتني  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب رقم  ......... :بتاريخ  ، ........املوافق .....ب�ش�أن
طلب �إبداء الر�أي يف كيفية حتديد �أقدمية بع�ض موظفي كليات  ......الذين
كانوا ي�شغلون  -يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2013/78الدرجات
الأوىل  ،والثالثة  ،وال�ساد�سة  ،والثامنة .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن وزارة  ....عندما
قامت بت�سكني بع�ض موظفي كليات  .....طبقا ل�ضوابط وقواعد نقل املوظفني
على جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة املرفق
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78مت دمج بع�ض درجات جدول درجات ورواتب
الوظائف امل�ساندة والوظائـف الإدارية املرفـق باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم 2007/62
بتنظيم كليات العلوم التطبيقية يف درجة واحدة من جدول الدرجات والرواتب
املوحد  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1نقل �شاغلي الدرجتني الأوىل والثانية �سابقا �إىل درجة مالية واحدة ،
وهي الدرجة ال�ساد�سة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه ،
ومنها احلالتان الآتيتان :
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 حالة املوظف  .......... /الذي يعمل يف كلية  ....ب  ...حيثكان ي�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد
امل�شار �إليه الدرجة الأوىل ب�أقدمية ترجع �إىل 2012/3/24م  ،وكانت
�أقدميته يف الدرجة الثانية ترجع �إىل 2008/3/24م  ،ومت نقله �إىل
الدرجة ال�ساد�سة .
 حالة املوظف  .......... /الذي يعمل يف كلية ... ......حيثكان ي�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد
امل�شار �إليه الدرجة الثانية ب�أقدمية ترجع �إىل 2011/12/31م  ،ومت
نقله �إىل الدرجة ال�ساد�سة .
 - 2نقل �شاغلي الدرجتني الثالثة والرابعة �سابقا �إىل درجة مالية واحدة ،
وهي الدرجة الثامنة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه ،
ومنها احلالتان الآتيتان :
 حالة املوظفة  ................/التي تعمل يف كلية ، .........حيـث كانت ت�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه الدرجة الثالثة ب�أقدمية ترجع �إىل 2012/12/11م ،
وكانـت �أقدميتهـا فـي الدرجـة الرابعـة ترجـع �إلـى 2008/12/11م ،
وتـم نقلهـا �إلـى الدرجـة الثامنـة .
 حالة املوظفة  ............ /التي تعمل يف كلية ، ............حيث كانت ت�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه الدرجة الرابعة ب�أقدمية ترجع �إىل 2009/12/1م ،
ومت نقلها �إىل الدرجة الثامنة .
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 - 3نقل �شاغلي الدرجتني ال�ساد�سة وال�سابعة �سابقا �إىل درجة مالية واحدة ،
وهي الدرجة العا�شرة من جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه ،
ومنها
احلاالت الآتية :
 حالة املوظف  ............ /الذي يعمل يف كلية  ، .......حيثكان ي�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد
امل�شار �إليه الدرجة ال�ساد�سة ب�أقدمية ترجع �إىل 2011/5/12م ،
وكانت �أقدميته يف الدرجة ال�سابعة ترجع �إىل 2007/5/12م  ،ومت
نقله �إىل الدرجة العا�شرة .
 حالة املوظفة  .............. /التي تعمل يف كلية ، ..........حيث كانت ت�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه الدرجة ال�ساد�سة ب�أقدمية ترجع �إىل تاريخ
تعيينها يف 2011/10/30م  ،ومت نقلها �إىل الدرجة العا�شرة .
 حالة املوظف  .......... /الذي يعمل يف كلية ، ............حيـث كان ي�شغل يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب
املوحد امل�شار �إليه الدرجة ال�سابعة ب�أقدمية ترجع �إىل تاريخ تعيينه
يف 2010/7/25م  ،ومت نقله �إىل الدرجة العا�شرة .
 - 4نقل �شاغلي الدرجتني الثامنة والتا�سعة �سابقا �إىل درجة مالية واحدة ،
وهي الدرجـة احلاديـة ع�شـرة من جـدول الدرجـات والرواتـب املوحد
امل�شار �إليه ( .مل ترفق حاالت واقعية وا�ضحة لأو�ضاع بع�ض �شاغلي
الدرجتني املذكورتني) .
- 418 -

وتذكرون �أن بع�ض املخت�صني لديكم يرى احتفاظ املوظف ب�أقدميته ح�سبما
ي�شري �إليه املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78بينما يرى فريق �آخر �أن املوظف
الذي ا�ستفاد من عملية دمج الدرجات تنتقل �أقدميته �إىل تاريخ النقل �إىل اجلدول
املوحد يف 2014/1/1م  ،بينما يظل الآخر حمتفظا ب�أقدميته ال�سابقة للمر�سوم
ال�سلطاين امل�شار �إليه .
و�إزاء ما تقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد �أن امل�ستقر عليه �أن ا�ستنها�ض والية وزارة ال�ش�ؤون
القانونية ملمار�سة اخت�صا�صها الإفتائي ال يكون �إال مبنا�سبة حالة واقعية مل يت�ضح
فيها وجه الر�أي القانوين ال�صحيح على اجلهة طالبة الر�أي  ،ومرفقا بها كافة
امل�ستندات .
وبناء عليه  ،وملا كانت وزارة  ..........قد طلبت ا�ستطالع ر�أي الوزارة
يف �ش�أن حتديد �أقدمية بع�ض موظفي كليات  ........الذين كانوا ي�شغلون -
يف تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني العمانيني املدنيني
بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  - 2013 /78الدرجات الأوىل  ،والثالثة ،
وال�ساد�سـة  ،والثامنـة دون �أن تقـوم ب�إرفـاق حاالت حمـددة لبعـ�ض �شاغلي
الدرجتني الثامنة والتا�سعة �سابقا وحتديد و�ضعهم الوظيفي قبل وبعد النقل �إىل
جدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه  ،ومن ثم ف�إن �إبداء الر�أي �سيقت�صر
على احلاالت الواقعية املعرو�ضة واملماثلة لها يف البنود �أرقام ( )3 ، 2 ، 1الواردة
يف الوقائع ال�سالف ذكرها دون البند رقم (. )4
كما �أن املادة الثالثة من جدول الدرجات والرواتب املوحد للموظفني
العمانيني املدنيني بالدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78تن�ص على �أنه " :
ينقـل املوظفـون العمانيـون املدنيـون بالدولـة املوجـودون فـي اخلدمـة يف تاريخ
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العمل بهذا املر�سوم �إىل الدرجات املالية املن�صو�ص عليها يف جدول الدرجات
والرواتب املوحد امل�شار �إليه وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة يف امللحق رقم ()2
املرفق " .
وين�ص البند "ثالثا" من �ضوابط وقواعد نقل املوظفني على جدول الدرجات
والرواتـب املوحـد للموظفيـن العمانييـن املدنييـن بالدولة الواردة يف امللحق رقم
( )2املرفق بجدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه على �أنه  " :يف جميع
الأحوال يحتفظ املوظف ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن امل�شرع �أوجب نقل املوظفني العمانيني املدنيني
بالدولـة املوجوديـن باخلدمـة فـي تاريـخ العمل بهذا املر�سوم (2014/1/1م) �إىل
الدرجـات املن�صـو�ص عليهـا فـي جـدول الدرجات والرواتب املوحد امل�شار �إليه
وفقا لل�ضوابط والقواعد الواردة املرفقة  ،كما �أكد امل�شرع على احتفاظ املوظف
ب�أقدميته وترتيبه يف الدرجة املنقول منها .
والبني من الأحكام االنتقالية الواردة بامللحق رقم ( )2املرفق بجدول الدرجات
والرواتب املوحد امل�شار �إليه �أن امل�شرع مل يف�صح �صراحة عن حتديد تاريخ �أقدمية
ه�ؤالء املوظفني يف الدرجات املالية اجلديدة  ،غري �أن امل�شرع �أف�صح عن مق�صده
�إىل معادلة الدرجات ال�سابقة بالدرجات اجلديدة مع ا�ست�صحاب املوظف للو�ضع
ال�سابق يف تلك الدرجة اجلديدة  ،وب�صفة خا�صة �أقدميته فيها  ،فعلى �سبيل
املثال من كان ي�شغل الدرجة اخلام�سة من جدول درجات ورواتب الوظائف
امل�ساندة والوظائف الإدارية امل�شار �إليه يف 2014/1/1م يُنقل �إىل الدرجة التا�سعة
وحتدد �أقدميته فيها بتاريخ �شغله للدرجة اخلام�سة  ،وترتب �أقدميته  -بني
�أقرانه املنقولني لذات الدرجة ً -
وفقا للأحكام القانونية املنظمة لذلك  ،غري �أنه قد
تثور بع�ض ال�صعوبات فيما يتعلق بتحديد الأقدمية بالن�سبة للدرجات املدجمة
يف درجة واحدة نظرا لأن الدرجات املدجمة ت�شتمل على درجتني �إحداهما
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تعلو الأخرى يف درجات جدول درجات ورواتب الوظائف امل�ساندة والوظائف
الإدارية امل�شار �إليه  ،ومبوجب النقل املقرر باملادة الثالثة ي�ضحى جميع �شاغلي
الدرجات املدجمة يف درجة جديدة واحدة  ،لذا  -وحر�صا على حتقيق امل�ساواة
بني املخاطبني ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/78وعدم الإ�ضرار مب�صالح
بع�ضهم من خالل �إهدار جزء من مدة خدمتهم ال�سابقة  -فال منا�ص من البحث عن
قا�سم م�شرتك يجمع بني �شاغلي الدرجات املدجمة من جانب  ،ويحقق امل�ساواة
املطلوبة بينهم دون الإ�ضرار ببع�ضهم �أو متييز بع�ضهم الآخر دون مقت�ضى من
جانب �آخر  ،وذلك من خالل االعتماد يف حتديد �أقدمياتهم يف الدرجة اجلديدة
املنقولني �إليها على تاريخ �شغلهم للدرجة الدنيا يف الدرجتني املدجمتني باعتبارها
متثل القا�سم امل�شرتك بينهم  ،والتي حتول دون حدوث افتئات فئة على حقوق فئة
�أخرى .
�أما فيما يتعلق باملوظفني الذين مت تعيينهم ابتداء يف الدرجة الأعلى من
الدرجتني املدجمتني � ،أي �أنهم مل ي�شغلوا الدرجة الدنيا  ،فال منا�ص من البحث
عن القا�سم امل�شرتك ذاته امل�شار �إليه  ،وذلك من خالل افرتا�ض �شغلهم الدرجة
الأدنـى و�إ�ضافـة مـدة حكميـة �إىل �أقدميـة الدرجـة الأعلـى يف الدرجـة اجلديـدة
املنقولني �إليها تعادل مدتها احلد الأدنى للمدة الالزمة لرتقية �شاغلي الدرجة
الدنيا �إىل الدرجة الأعلى من الدرجتني املدجمتني  ،وعلى �سبيل املثال من كان
ي�شغل الدرجة ال�ساد�سة من جدول درجات ورواتب الوظائف امل�ساندة والوظائف
الإدارية امل�شار �إليه يف 2014/1/1م  -ومل ي�شغل الدرجة ال�سابعة -ينقل �إىل الدرجة
العا�شرة  ،وحتدد �أقدميته فيها بتاريخ �شغله حكما للدرجة ال�سابعة � ،أي ب�إ�ضافة
مدة حكمية �إىل �أقدميته تعادل مدتها احلد الأدنى للمدة الالزمة لرتقية �شاغلي
الدرجة ال�سابعة �إىل الدرجة ال�ساد�سة  ،وترتب �أقدميته  -بني �أقرانه املنقولني
لذات الدرجة  -وفقا للأحكام القانونية املنظمة لذلك .
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وملـا كـان البيـن مـن احلـاالت املعرو�ضـة �أنهـا تتعلـق ببع�ض موظفي كليات
 .....ممن كانوا ي�شغلون الدرجات الأوىل والثانية  ،الثالثة والرابعة  ،ال�ساد�سة
وال�سابعة  ،الثامنة والتا�سعة وفقا جلدول درجات ورواتب الوظائف امل�ساندة
والوظائف الإدارية امل�شار �إليـه ال�سابـق (ي�شغلـون درجتيـن مدجمتيـن) والذيـن
نقلـوا �إىل الدرجـات ال�ساد�سـة  ،والثامـنة  ،والعا�شـرة  ،واحلاديـة ع�شـرة  -وذلك
على التوايل  -يف 2014/1/1م تاريخ العمل بجدول الدرجات والرواتب املوحد
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة امل�شار �إليه  ،ف�إنه يتعني  -واحلال كذلك -
االعتداد بتاريخ �شغلهم للدرجات الثانية  ،والرابعة  ،وال�سابعة  ،والتا�سعة قبل
العمل ب�أحكام جدول الدرجات والرواتب املوحد  -والذي يعد هو تاريخ �شغل
الدرجات ال�ساد�سة  ،والثامنة  ،والعا�شرة  ،واحلادية ع�شرة وفقا لأحكام جدول
الدرجات والرواتب املوحد  -وذلك حال النظر يف ترقياتهم للدرجات اخلام�سة ،
وال�سابعة  ،والتا�سعة  ،والعا�شرة .
وبتطبيق ما تقدم على بع�ض احلاالت املعرو�ضة املت�أثرة من موظفي كليات
العلوم التطبيقية  ،ف�إنه �إعماال للمبد�أ املتقدم حتدد �أقدميتهم يف الدرجة املنقولني
�إليها على النحو الآتي :
 - 1تكون �أقدمية املوظف  ...... /يف الدرجة ال�ساد�سة بتاريخ �شغله
للدرجة الثانية يف 2008/3/24م  ،وتكون �أقدمية املوظف  ..... /يف
الدرجة ال�ساد�سة بتاريخ �شغله للدرجة الثانية يف 2011/12/31م  ،وذلك
عند النظر يف ترقيتهما �إىل الدرجة اخلام�سة .
 - 2وتكون �أقدمية املوظفة  ..... /يف الدرجة الثامنة بتاريخ �شغلها للدرجة
الرابعة يف 2008/12/11م  ،وتكون �أقدمية املوظفة ............. /
يف الدرجة الثامنة بتاريخ �شغلها للدرجة الرابعة يف 2009/12/1م ،
وذلك عند النظر يف ترقيتهما �إىل الدرجة ال�سابعة .
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 - 3وتكون �أقدمية املوظف  ........ /يف الدرجة العا�شرة بتاريخ �شغله
للدرجة ال�سابعة يف 2007/5/12م  ،وتكون �أقدمية املوظف .......... /
يف الدرجة العا�شرة بتاريخ �شغله للدرجة ال�سابعة يف 2010/7/25م ،
بينما تكون �أقدمية املوظفة  ........... /يف الدرجة العا�شرة بتاريخ
�شغلها حكما للدرجة ال�سابعة � -أي ب�إ�ضافة مدة حكمية �إىل �أقدميتها
تعادل احلد الأدنى للمدة الالزمة لرتقية املوظف من الدرجة ال�سابعة
�إىل الدرجة ال�ساد�سة �سابقا  -وذلك عند النظر يف ترقيتهم �إىل الدرجة
التا�سعة .
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن املعيار الذي تبنته الوزارة لتحديد الأقدمية ال يعنى
تعديل �أقدمية تعيني املعرو�ضة حاالتهم  ،و�إمنا ي�ؤتى �أثره وينتهي دوره بتحديد
�أقدمياتهم يف الوظائف والدرجات اجلديدة دومنا ت�أثري على �أقدمية تعيني كل
منهم .
ولذلك انتهى الر�أي � ،إىل الآتي :
 - 1حتدد �أقدمية املوظفني املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة ال�ساد�سة بتاريخ
�شغلهم للدرجة الثانية  ،وذلك عند النظر يف ترقيتهم �إىل الدرجة
اخلام�سة .
 - 2حتدد �أقدمية املوظفني املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة الثامنة بتاريخ
�شغلهـم للدرجـة الرابعــة  ،وذلـك عند النظـر يف ترقيتهم �إىل الدرجـة
ال�سابعة .
 - 3حتدد �أقدمية املوظفني املعرو�ضة حالتهم يف الدرجة العا�شرة بتاريخ
�شغلهم للدرجة ال�سابعة  -حقيقة �أو حكما  -وذلك عند النظر يف
ترقيتهم �إىل الدرجة التا�سعة .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1649/1/ 44 /م ) بتاريخ 2014/ 8 / 20م
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()62
بتاريخ 2014/ 8/ 26م
موظف � -إ�صابة عمل  -مدلولها .
نظم قانون اخلدمة املدنية �إ�صابات العمل واعترب الوفاة �أو الإ�صابة الناجتة عن
الإجهاد �أو الإرهاق من العمل �إ�صابة عمل  ،وذلك ح�سبما تقرره اجلهة الطبية
املخت�صة يف كل حالة على حدة  -املق�صود بالإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو
الإرهاق  -الإ�صابة الناجتة عن كل جمهود �إ�ضايف يفوق املجهود العادي للموظف
�سواء بذل هذا املجهود يف وقت العمل الأ�صلي �أو الإ�ضايف  -يتم �إثبات هذا النوع
من الإ�صابة يف �ضوء تقرير اجلهة الطبية املخت�صة يف كل حالة على حدة � -إذا مل
يقطع التقرير الطبي ب�أن �سبب الوفاة يعود لغري الإجهاد والإرهاق ب�سبب العمل
ف�إنه ميكن بالقدر املتيقن من التقرير و�أوراق �سبب الوفاة ا�ستنتاج �أن �سبب الوفاة
ناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .....:امل�ؤرخ  ، .......املوافق ، .......ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �إمكانية اعتبار وفاة املعلم� ....... /إ�صابة عمل
من عدمه .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن املعرو�ضة
حالته يعمل مبدر�سة  ، ..........وهي �إحدى املدار�س التابعة للمديرية العامة
للرتبية والتعليم مبحافظة  ، ....و�أنه يف يوم الأربعاء املوافق 2014/2/26م �أح�س
بتعب و�إعياء مفاجئ  ،وذلك يف �أثناء ت�أديته لعمله يف وقت الدوام الر�سمي ،
وقامت �إدارة املدر�سة على الفور ب�إحالته �إىل املركز ال�صحي بوالية  ....لتلقي
- 424 -

العالج الالزم  ،ومت حتويل املعرو�ضة حالته �إىل م�ست�شفـي  ...املرجعي ال�ستكمال
العالج �إال �أنه فارق احلياة يف الطريق قبل و�صوله �إىل امل�ست�شفـي .
وتذكرون � ....أن املادة ( )90من قانون اخلدمة املدنية املعدلة باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2010/106تن�ص على �أنه " يف تطبيق �أحكام �إ�صابات العمل يق�صد
بـ : -
� - 1إ�صابة العمل .................. :
وتعترب الوفاة � ،أو الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل �إ�صابة
عمل ح�سبما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة يف كل حالة على حدة  ، " .و�أنه
بعر�ض املو�ضوع على الدائرة القانونية بوزارة  ....بتاريخ 2014/4/2م مت خماطبة
املديريـة العامـة للرتبيـة والتعليـم مبحافظـة .....بكتابها رقـم ( )....؛ وذلك
لتزويدها بالتقرير الطبي عن �سبب الوفاة  ،فيما �إذا كان ناجتا عن الإجهاد �أو
الإرهاق من العمل  ،وردا على ذلك قامت املديرية ب�إرفاق كتاب م�ست�شفـي ....
املرجعي رقم ( )441الذي خل�ص �إىل �أنه  " :ال ميكن التحقق عمليا من �أن �سبب وفاة
املذكور ناجت عن التعب �أو �إعياء من الدوام باجلزم املبا�شر"  ،و�أن هذا املو�ضوع ال
يدخل �ضمن اخت�صا�ص الطب الب�شري  ،بل هو من اخت�صا�ص الطب ال�شرعي .
ويف �ضوء ما تقدم  ،ف�إن معاليكم تطلبون الر�أي مدى �إمكانية اعتبار وفاة
املعرو�ضة حالته �إ�صابة عمل من عدمه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )90من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقم  2004/120املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/106تن�ص على �أنه :
" فـي تطبيق �أحكام �إ�صابات العمل يق�صد بـ :
� - 2إ�صابة العمل :
الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض املهنية التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س
باالتفاق مع وزارة ال�صحة �أو ب�أحد الأمـرا�ض املزمنـة وامل�ستع�صيـة فـي احلـاالت
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التي تقـررهـا اجلهـة الطبيـة املخت�صـة متى كانـت ب�سبــب العمـل � ،أو الإ�صابـة
نتيجــة حادث يقع للموظف �أثناء ت�أديته لعمله �أو ب�سببه .
ويعترب فـي حكم �إ�صابة العمل :
�أ � -أكل حادث يقع للموظف خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة عمله �أو عودته
منه .
ب  -الإ�صابـة التـي تقـع ب�سبـب قيـام املوظـف بدرء �أو �إ�سعاف �أو حماية
�أ�شخا�ص معر�ضني خلطر فـي العمل �أو ليحول دون وقوع �ضرر
ملمتلكات الدولة .
ج  -كل حالة انتكا�س �أو م�ضاعفة تن�ش�أ عنها .
وتعتبـر الوفـاة �أو الإ�صابـة الناجتـة عـن الإجهـاد �أو الإرهـاق مـن العمـل
�إ�صابة عمل ح�سبما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة فـي كل حالة على حدة
. " . .......................
وامل�ستفاد من الن�ص ال�سابق �أن قانون اخلدمة املدنية قد نظم �إ�صابات العمل
واعترب الوفاة �أو الإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق من العمل �إ�صابة عمل ،
وذلك ح�سبما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة يف كل حالة على حدة  .واملق�صود
بالإ�صابة الناجتة عن الإجهاد �أو الإرهاق الإ�صابة الناجتة عن كل جمهود �إ�ضايف
يفوق املجهود العادي للموظف �سواء بذل هذا املجهود يف وقت العمل الأ�صلي
�أو الإ�ضايف  ،ويتم �إثبات هذا النوع من الإ�صابة يف �ضوء تقرير اجلهة الطبية
املخت�صة يف كل حالة على حدة .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املاثلة  ،وملا كان البني من الأوراق �أن املعرو�ضة
حالته تعر�ض يف �أثناء ت�أديته لعمله يف وقت الدوام الر�سمي يوم الأربعاء املوافق
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2014/2/26م لتعب و�إعياء مفاجئني  ،و�أنه نقل �إىل املركز ال�صحي بوالية ....
لتلقي العالج الالزم  ،ومت حتويله �إىل م�ست�شفـي  ....املرجعي ال�ستكمال العالج �إال
�أنه فارق احلياة يف الطريق قبل و�صوله �إىل امل�ست�شفـي  ،وحيث �إن كتاب اجلهة
الطبية املخت�صة  -م�ست�شفـي  ....املرجعي رقم ( )....امل�شار �إليه ب�ش�أن �سبب
وفاة املعرو�ضة حالته  -قد جهر ب�أنه " ال ميكن التحقق عمليا من �أن �سبب وفاة
املذكور ناجت عن التعب �أو �إعياء من الدوام باجلزم املبا�شـر"  ,ومن ثم ف�إن القدر
املتيقن من الأوراق ين�صرف �إىل �أن �سبب وفاة املعرو�ضة حالته ناجتة عن الإجهاد
�أو الإرهاق من العمل  ،و�آية ذلك �أنه تعر�ض للتعب والإعياء يف �أثناء ت�أديته لعمله
وقت الدوام الر�سمي  ،ف�ضال عن �أن كتاب م�ست�شفـي  .....املرجعي والأوراق
املرفقة به مل تقطع ب�أن �سبب الوفاة يعود لغري الإجهاد والإرهاق ب�سبب العمل .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن وفاة املعلم ........تعترب �إ�صابة عمل  ،ح�سبما
هو مبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014/1/5/م) بتاريخ 2014/ 8/ 26م
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()63
بتاريخ 2014/ 9 / 7م
� - 1ضريبة � -إعفاء  -حاالت الإعفاء من ال�ضريبة وقواعده و�إجراءاته .
�إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون  ،وال يعفى �أحد من
�أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون  -مقت�ضى ذلك  -حاالت
الإعفاء  -ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة �أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة
لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء  ،ويف احلدود وبالقيود
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح  ،ويف
جميع الأحوال � -إجراءاته  -الأ�صل �أن ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير امل�س�ؤول عن
ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص ومع التقيد بال�ضوابط التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون  ،ما مل ين�ص القانون الذي يجيز الإعفاء على غري
هذا الإجراء  -تطبيق .

 - 2هيئة  -هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  -ماهية ال�ضرائب املعفاة منها
و�إجراءات الإعفاء .
قـرر امل�شـرع يف �سبيـل تنميـة املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم  ،وجـذب
اال�ستثمارات �إليها عددا من الإعفاءات واحلوافز  ،منها  ،الإعفاء من ال�ضريبة
اجلمركية للب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية
اخلا�صـة بالدقـم  ،والب�ضائـع التي يتم ت�صديرها من املنطقة �إىل اخلـارج  ،وهـذا
الإعفاء هو  -كما يبني من عبارات الن�ص  -وجوبي  ،وم�ستمد قوته من القانون
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مبا�شرة دون احلاجة �إىل موافقة �أو �صدور قرار من جهة �أخرى  -القول ب�أن هذا
الإعفاء ي�ستلزم �صدور قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية  -م�ؤداه -
�أنه يف ِّرغ الن�ص الوارد يف املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119
من م�ضمونه  ،ويخالف �إرادة امل�شرع ال�صريحة القاطعة يف جعله �إعفا ًء
وجوبيا م�ستمدا من القانون مبا�شرة  ،خاليا من �أي قيود يف تطبيقه  ،وهو
ما يتنا�سب مع الطبيعة اخلا�صة للمنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وتقديرا
من امل�شرع للعمل على تنميتها وت�شجيع اال�ستثمار فيها � -آية ذلك  -املغايرة
الوا�ضحة واملق�صودة من امل�شرع بني ن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2011/119واملادة ( )1/3من نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�شار
�إليهما  ،ففي حني ن�ص �صراحة يف الأخرية على �أن ي�صدر بالإعفاء من ال�ضرائب
قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب املجل�س  ،قرر يف
الأوىل وجوب الإعفاء مع عدم الن�ص على هذين القيدين � -أ�سا�س ذلك � -أن هذا
لي�س �إغفاال من امل�شرع  ،و�إمنا هو �أمر ق�صده امل�شرع من قبيل �إعمال القاعدة
املقررة ب�أن املغايرة يف اللفظ تقت�ضي املغايرة يف املعنى  ،و�إال عد غري ذلك لغوًا
يجب تنزيه امل�شرع عنه  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .......... :امل�ؤرخ يف  ، ...............املوافق
 ..........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي حول مدى متتع الب�ضائع الواردة �إىل
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بالإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية  ،وما �إذا كان
الإعفاء مق�صورا على واردات هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم � ،أو ي�شمل
املن�ش�آت وامل�شاريع الكائنة باملنطقـة االقت�صاديـة  ،وحـدود هـذا الإعفـاء  ،و�آليـة
تطبيقه .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الكتاب امل�شار �إليه  ،والأوراق
املرفقة  -يف �أن رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وجه
خطابًا �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية يطالب فيها بالإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية
للب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صـة
بالدقـم  ،والب�ضائـع التـي يتـم ت�صديرهـا من املنطقة ذاتها �إىل خارج ال�سلطنة ،
وذلك عمال بحكم املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها  ،وترى الهيئة �أن الن�ص جاء
عاما ومطلقا يف �إعفاء الب�ضائع امل�صدرة وامل�ستوردة من و�إىل املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم من ال�ضريبة اجلمركية  ،وال يتطلب الأمر �أي �إجراءات من �أي نوع
�أو موافقات من �أي جهة � ،إال �أن املخت�صني ب�شرطة عمان ال�سلطانية (بالإدارة
العامة للجمارك) يبدون حتفظهم على ر�أي الهيئة املذكور  ،ويرون �أن الب�ضائع
الواردة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال تتمتع بالإعفاء من ال�ضريبة
اجلمركية ما مل ي�صدر قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية يحدد فيه
امل�شاريع واملن�ش�آت املعفاة من ال�ضريبة اجلمركية  ،وذلك ا�ستنادا �إىل املادة ()6
من امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2003/67واملادة ( )3من نظام املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/79
ويف �ضوء ما تقدم  ،ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي يف هذا ال�ش�أن.
وردا على ذلك نفيد �أن املادة ( )11املعنونة بـ"املبادئ االقت�صادية" من النظام
الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على الآتي ..." :
 �إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون وال يعفـى �أحد من�أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون"...
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وتن�ص املادة ( )15من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47
على �أنه  " :ال يجوز الإعفاء من �أية �ضريبة �أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ
امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف احلاالت التي تن�ص فيها القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء  ،و يف احلدود
وبالقيود وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .
ويف جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير
املخت�ص ومع التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون " .
وتن�ص املادة ( )9من قانون اجلمـارك املوحــد لدول جملــ�س التعـاون لــدول
اخلليج العربية ل�سنة  2001على �أنه  " :تخ�ضع الب�ضائع التي تدخل �إىل الدولة
لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعريفة اجلمركية املوحدة والر�سوم املقررة � ،إال
ما ا�ستثني مبوجب �أحكام هذا القانون �أو مبوجب االتفاقية االقت�صادية املوحدة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أو �أي اتفاقية دولية �أخرى يف �إطار
املجل�س " .
وتن�ص املادة (�/78أ) من القانون ذاته على �أنه " :مع مراعاة �أحكام املادتني
( 79و )80من هذا النظام "القانون" ميكن �إدخال جميع الب�ضائع الأجنبية من
�أي نوع كانت  ،و�أيا كان من�ش�ؤها �إىل املناطق والأ�سواق احلرة و�إخراجها منها
�إىل خارج البالد �أو �إىل مناطق و�أ�سواق حرة �أخرى دون �أن تخ�ضع لل�ضرائب
والر�سوم اجلمركية" .
وتن�ص املادة ( )6من امللحق املرافق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على �أنه :
"يبا�شر الوزير امل�شرف على وزارة املالية االخت�صا�صات الآتية :
� - 3 ......... - 2 ......... - 1إ�صدار قرارات الإعفاء اجلمركي املقرر
ملن�ش�آت �أو هيئات �أو جمعيات �أو جهات معينة مبقت�ضى قوانني خا�صة  ،وعلى
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�أن ي�صدر الإعفاء بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص وطبقا لل�شروط والأو�ضاع
والإجراءات التي حتددها هذه القوانني دون �إخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد
امل�شار �إليه".
وتن�ص املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها على �أنه" :تعفـى من ال�ضريبة
اجلمركية الب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم  ،والب�ضائع التي يتم ت�صديرها من املنطقة �إىل اخلارج .
وتعامل الب�ضائع التي تخرج من املنطقة �إىل �أي مكان داخل ال�سلطنة معاملة
الب�ضائع الأجنبية ولو ا�شتملت على مواد �أولية �أو مكونات حملية" .
وتن�ص املادة ( )3من نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطانـي رقـم  2013/79على �أنه  " :تتمتـع امل�شروعات بالإعفـاءات واحلوافز
والت�سهيالت املقررة لل�شركات العاملة يف املناطق احلرة املن�صو�ص عليها يف
املواد ( )3و ( )4و ( )11و ( )13من قانون املناطق احلرة  ،على النحو الآتي :
 - 1الإعفاء من ال�ضرائب  ،وي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير امل�س�ؤول عن
ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب املجل�س  ،وال ي�سري هذا الإعفاء على امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وامل�شروعات العاملة يف
جمال تقدمي خدمات االت�صاالت  ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال النقل
الربي ما مل تكن م�سجلة لدى الهيئة ومتار�س ن�شاطها ب�صفة دائمة داخل حدود
املنطقة .
وال ي�شمل الإعفاء املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة �إقرارات الدخل.
."... - 2
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ومفـاد الن�صـو�ص امل�شـار �إليهـا �أن �إن�شـاء ال�ضرائب العامة وتعديلهـا و�إلغاءهـا
ال يكون �إال بقانون  ،وال يعفـى �أحد من �أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة
يف القانون  ،وت�أكيدا لهذا املبد�أ املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي للدولة ،
ق�ضت املادة ( )15من القانون املايل امل�شار �إليها ب�أنه ال يجوز الإعفاء من �أي �ضريبة
�أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة �إال يف
احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح ال�صادرة تنفيذا
لها على جواز الإعفاء  ،ويف احلدود وبالقيود وال�شروط املن�صو�ص عليها يف تلك
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائـح  ،ويف جميـع الأحـوال  ،ي�صـدر بالإعفـاء
قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب الوزير املخت�ص ومع
التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
والبني �أن امل�شرع قد �أو�ضح احلاالت التي "يجوز" فيها الإعفاء من ال�ضريبة ،
وهي تكون كذلك متى ن�صت القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح على جواز
الإعفاء منها  ،وقرر �أ�صال عاما �أنه متى وجد ن�ص ت�شريعي  ،يجيز الإعفاء من
ال�ضريبة  ،فال بد من �صدور قرار من الوزير بناء على طلب الوزير املخت�ص ومع
التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون املايل  ،ما مل ين�ص
القانون الذي يجيز الإعفاء على غري هذا الإجراء .
كما �أن امل�شرع قرر �أ�صال عاما ب�أن الب�ضائع التي تدخل �إىل الدولة تخ�ضع
لل�ضرائب اجلمركية مبوجب التعريفة اجلمركية املوحدة والر�سوم املقررة � ،إال
ما ا�ستثني مبوجب �أحكام قانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه �أو مبوجب االتفاقية
االقت�صادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أو �أي اتفاقية دولية
�أخرى يف �إطار املجل�س  ،وقد حوت املادة (�/78أ) من قانون اجلمارك املوحد على
ا�ستثناء من هذا الأ�صل  ،وذلك يف حالة الأ�سواق واملناطق احلرة  ،كما �أناط امل�شرع
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بالوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية �إ�صدار قرارات الإعفاء اجلمركي املقرر ملن�ش�آت
�أو هيئات �أو جمعيات �أو جهات معينة مبقت�ضى قوانني خا�صة  ،وعلى �أن ي�صدر
الإعفاء بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص وطبقا لل�شروط والأو�ضاع والإجراءات
التي حتددها هذه القوانني دون �إخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه .
ويف �سبيل تنمية املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وجذب اال�ستثمارات
�إليها من خـالل عـدد مـن الإعفـاءات واحلوافـز  ،قـرر امل�شـرع مبوجـب املــادة
اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم و�إ�صدار نظامها  ،الإعفاء من ال�ضريبة اجلمركية للب�ضائع التي يتم
ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،والب�ضائع
التي يتم ت�صديرها من املنطقة �إىل اخلارج  ،وهذا الإعفاء هو  -كما يبني من عبارات
الن�ص  -وجوبي وم�ستمد قوته من القانون مبا�شرة دون احلاجة �إىل موافقة �أو
�صدور قرار من جهة �أخرى  ،والقول ب�أن هذا الإعفاء ي�ستلزم �صدور قرار من
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية يفرغ الن�ص الوارد يف املادة اخلام�سة من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119من م�ضمونه  ،ويخالف �إرادة امل�شرع ال�صريحة
القاطعة يف جعله �إعفاء وجوبيا م�ستمدا من القانون مبا�شرة  ،خاليا من �أي قيود
يف تطبيقه  ،وهو ما يتنا�سب مع الطبيعة اخلا�صة للمنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم  ،وتقديرا من امل�شرع للعمل على تنميتها وت�شجيع اال�ستثمار فيها  ،ولي�س
�أدل على ذلك من املغايرة الوا�ضحة واملق�صودة من امل�شرع بني ن�ص املادة اخلام�سة
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/119واملادة ( )1/3من نظام املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم امل�شار �إليهما  ،ففي حني ن�ص �صراحة يف الأخرية على �أن ي�صدر
بالإعفاء من ال�ضرائب قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب
املجل�س؛ قرر يف الأوىل وجوب الإعفاء مع عدم الن�ص على هذين القيدين  ،وهو
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لي�س �إغفاال من امل�شرع  ،و�إمنا هو �أمر ق�صده امل�شرع من قبيل �إعمال القاعدة
املقررة ب�أن املغايرة يف اللفظ تقت�ضي املغايرة يف املعنى  ،و�إال عد غري ذلك لغوًا
يجب تنزيه امل�شرع عنه  ،وهذا يتفق مع ما �سبق لوزارة ال�ش�ؤون القانونية الإفتاء
به يف الفتوى رقم و �ش ق/م و97/443/1/9/م بتاريخ 1997/4/21م .
كما �أن امل�شرع  ،مبوجب املادة ( )1/3من نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم امل�شار �إليها  ،قرر �إعفاء امل�شروعات املقامة يف املنطقة ذاتها من ال�ضرائب ،
علـى �أن ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية بناء على طلب
جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،وال ي�سري هذا الإعفاء
على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وامل�شروعات
العاملة يف جمال تقدمي خدمات االت�صاالت  ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف
جمال النقل الربي ما مل تكن م�سجلة لدى الهيئة  ،ومتار�س ن�شاطها ب�صفة دائمة
داخل حدود املنطقة  ،وال ي�شمل هذا الإعفاء تقدمي �إقرارات الدخل  ،والبني من
�ألفاظ وعبارات املادة املذكورة �أن املق�صود من كلمة "ال�ضرائب" فيها هي تلك
ال�ضريبة املن�صو�ص عليها يف قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقـم  ، 2009/28وال تن�صـرف �إلـى "ال�ضريبـة اجلمركيـة"  ،والتـي �سبـق للم�شـرع
معاجلتها باملادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119امل�شار �إليها ،
و�آية ذلك �أن امل�شرع ن�ص على �أن الإعفاء املقرر ال ي�شمل �إقرارات الدخل  ،وهذه
الإقرارات ال تقدم �إال يف حالة ال�ضرائب على الدخل فقط .
وحيث �إن الأ�صل يف الن�صو�ص الت�شريعية  ،هو �أال حتمل على غري مقا�صدها ،
و�أال تف�ســر عباراتهـا مبا يخرجها عن معناهـا � ،أو مبا يــ�ؤول �إىل االلتواء بها عن
�سياقهـا � ،أو يعتبـر ت�شويهــا لها �سواء بف�صلها عـن مو�ضوعهـا � ،أو مبجاوزتهـا
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الأغرا�ض املق�صـودة منهـا  ،ذلك �أن املعاين التي تدل عليها هذه الن�صو�ص  ،والتي
ينبغي الوقوف عندها  ،هي تلك التي تعترب كا�شفة عن حقيقة حمتواها  ،مف�صحة
عما ق�صده امل�شرع منها  ،مبينة عن حقيقة وجهته وغايته من �إيرادها  ،ملقيــة
ال�ضـوء على مـا عنــاه بهـا  ،ومـرد ذلـك �أن الن�صـو�ص الت�شريعيـة ال ت�صاغ يف
الفـراغ  ،وال يجـوز انتزاعها من واقعها حمددا مبراعاة امل�صلحة املق�صود منها ،
وهـي امل�صلحــة التي يتعــني �أن تدور هذه الن�صو�ص يف فلكها  ،ويفرت�ض دوما
�أن امل�شرع رمى �إىل بلوغها  ،متخذا من �صياغته للن�صو�ص الت�شريعية �سبيـال
�إليهـا  ،ومن ثـم تكـون هذه امل�صلحة غاية نهائية لكل ن�ص ت�شريعي  ،و�إطارا
لتحديـد معـناه  ،وموطـنا ل�ضمان الوحدة الع�ضوية للن�صو�ص التي ينتظمها
العمـل الت�شريعي  ،مبا يزيـل التعار�ض بني �أجزائها  ،ويكفل ات�صال �أحكامها
وتكاملها وترابطها فيما بينها  ،لتغدو جميعها من�صرفة �إىل الوجهة عينها التي
ابتغاها امل�شرع من وراء تقريرها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،ف�إن الب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج
ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،والب�ضائع التي يتم ت�صديرها
من املنطقة �إىل اخلارج تعفـى من ال�ضريبة اجلمركية دومنا احلاجة �إىل �صدور
قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية .
و�أما فيما يتعلق بطلبكم الر�أي حول ما �إذا كان الإعفاء مق�صورا على واردات
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم � ،أو ي�شمل املن�ش�آت وامل�شاريع الكائنة
باملنطقة االقت�صادية  ،وحدود هذا الإعفاء  ،و�آلية تطبيقه .
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فنفيد ب�أن الإعفاء املن�صو�ص عليه يف املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/119امل�شار �إليها جاء عاما جلميع الب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج
ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،والب�ضائع التي يتم ت�صديرها
من املنطقة �إىل اخلارج  ،ومل يق�صرها على جهة دون �أخرى  ،ومل يحدده بحدود
معينة �إال يف احلالة املن�صو�ص عليها يف عجز هذه املادة  ،وهو �أن تعامل الب�ضائع
التي تخرج من املنطقة �إىل �أي مكان داخل ال�سلطنة معاملة الب�ضائع الأجنبية ولو
ا�شتملت على مواد �أولية �أو مكونات حملية  ،و�أما �آلية تطبيق هذا الإعفاء  ،فـ�إنه
ال يعدو �أن يكون حم�ض م�سائل فنية ينظر فيها �أهل االخت�صا�ص  ،وال يندرج
�ضمن امل�سائل التي تخت�ص بها وزارة ال�ش�ؤون القانونية .
لذلك انتهـى الـر�أي � ،إلـى �إعفـاء الب�ضائـع التـي يتـم ا�ستريادهـا مـن خـارج
ال�سلطنة �إىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم  ،والب�ضائع التي يتم ت�صديرها
من املنطقة �إىل اخلارج من ال�ضريبة اجلمركية دومنا احلاجة �إىل �صدور قرار من
الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون املالية  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014 / 1710/1/23/م) بتاريخ 2014/ 9 / 7م
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()64
بتاريخ 2014/9/8م
 - 1موظف  -تعيني � -شروط �شغل وظيفة مدير عام .
�إن املادة ( )26مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  80/8ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/52ن�صت على �أن بداية
الدرجة املحددة ل�شغل وظيفة مدير عام هي الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل ،
ما مل يكن املر�شح ل�شغلها يف درجة مالية �أعلى فيحتفظ عندئذ بدرجته � -شروط
�شغل وظيفة مدير عام  -وجود مديرية عامة  ،و�أن ي�شغل املدير العام ابتداء
الدرجة املالية الرابعة من احللقة الأوىل �إذا كان يف درجة �أقل منها �شريطة �أن
يكون قد ق�ضى يف درجته التي ي�شغلها �سنة �إذا كان بالدرجة املالية اخلام�سة من
احللقة الأوىل  ،وثالث �سنوات �إذا كان بالدرجة املالية ال�ساد�سة من احللقة الأوىل ،
و�أربع �سنوات �إذا كان بالدرجة املالية الأوىل من احللقة الثانية  -م�ؤدى ذلك -
عدم جواز التعيني يف وظيفة "مدير عام" كل من كان يف درجة مالية �أقل من
الدرجة املالية الرابعة من احللقة الأوىل  ،ومل ي�ستوف املدد املحددة ال�ستحقاق
�شغل الدرجة املحددة لها  -تطبيق .

 - 2قرار �إداري  -احلقوق واملراكز التي تتقرر بن�ص القانون يتعني ت�صحيحها يف
�أي وقت دون التقيد باملدة التي تتح�صن بها القرارات الإدارية  -الأثر القانوين
املرتتب على التعيني يف وظيفة مدير عام .
�إن مبد�أ حت�صن القرارات الإدارية الباطلة رهني بوجود �سلطة تقديرية للجهة
الإدارية  ،قامت با�ستخدامها ب�صورة ال تتفق مع �صحيح حكم القانون  ،ومل تقم
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بت�صحيحها يف الأجل املحدد لها قانونا؛ ومن ثم ف�إن التح�صن ال يرد �إال على ما كان
حمال لتقديرها دون غريه من احلقوق واملراكز التي تتقرر بن�ص القانون � ،إذ �إن
هـذه الأمور يتعيـن ت�صحيحها مبا يتفق و�صحيح القانون يف �أي وقت دون التقيد
باملدة التي تتح�صن بها القرارات باعتبارها من م�سائل الت�سويات � -أن امل�شرع
قرر حقا ملن ي�شغل وظيفة مدير عام يتمثل يف �أن تكون درجته املالية امل�ستحقة
هي الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل ما مل يكن املر�شح ل�شغلها يف درجة مالية
�أعلى فيحتفظ بدرجته  -م�ؤدى ذلك � -أن كل من ي�شغل وظيفة مدير عام ي�ستحق
الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل ( �أو درجته الأعلى بح�سب الأحوال)  ،وذلـك مـن
تاريخ �شغله لهذه الوظيفة دومنا �أي تقدير للجهة الإدارية يف هذا ال�ش�أن باعتباره
حقا مقر ًرا للموظف بالقانون � -إذا كان تقدير جهة الإدارة ينتهى ب�صدور قرار
التعيني يف وظيفة مدير عام � -أما احلقوق املقررة ل�شاغل وظيفة مدير عام بن�ص
قانوين كالدرجة امل�ستحقة له والراتب والبدالت وغريها من امل�ستحقـات املقررة
بنـ�ص القانــون ال يرد عليهــا مفهوم التح�صــن  -مقت�ضى ذلك  -وجـوب �إعمــال
�صحيح حكم القانون  ،وذلك ب�أحقيته فيها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتـاب معاليكـم رقـم  ......................... :بتاريخ
 ، ..............املوافق  ...................ب�شــ�أن تاريـخ �أحقيــة املوظــف/
 ...............................يف �شغل الدرجة املالية (الرابعة) من احللقة
(الأوىل)  ،هل يكون يف اليوم التايل الكتمال مدة ثالث �سنوات من تاريخ �شغل
الدرجة املالية (ال�ساد�سة) من احللقة الأوىل  ،والتي �شغلها من 2000/1 /2م � ،أم من
تاريخ موافقة وزارة اخلدمة املدنية يف 2005/ 4/ 17م .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد يف الكتاب امل�شار �إليه � -أن املوظف /
 .............................تقدم لوزارتكم املوقرة بطلب �إعادة النظر يف
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الدرجة املالية امل�ستحقة له منذ تعيينه مديرا عاما بتاريخ 2002/7 /8م  ،وذلك
باعتبار �أنه قد عني مديرا عاما للمديرية العامة  ................بتاريخ 2002/ 7/8م
مبوجب القرار الوزاري رقم  .................بالدرجة املالية (ال�ساد�سة) من
احللقة (الأوىل) التي ح�صل عليها بالرتقية اعتبارا من 2000 /1 / 2م  ،ولكونـه لـم
يكمـل مدة البقاء يف هذه الدرجة التي كان ي�شغلها عند تعيينه مديرا عاما ،
وهي ثالث �سنوات  ،فلم يتم نقله �إىل الدرجة املالية (الرابعة ) من احللقة (الأوىل)
املخ�ص�صة ملن ي�شغل وظيفة مدير عام ابتداء  ،وذلك ا�ستنادا للمادة ( )26من
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/52
واملعمـول بهـا �آنـذاك  -ومـن ثم فقد ظل ي�شغل وظيفة مدير عام بالدرجة املالية
ال�ساد�سة من احللقة الأوىل  ،وقد �أكمل املذكور املدة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )26امل�شار �إليها بتاريخ 2003/1 /2م  ،وكان ال يزال ي�شغل وظيفة املدير العام ،
�إال �أن الوزارة مل تقم بنقله �إىل الدرجة املالية (الرابعة ) من احللقة (الأوىل) يف ذاك
التاريخ  ،وا�ستمر على ذلك �إىل �أن �صدر القرار رقم  ..................بتاريخ
 2005 / 10 /8ب�إعادة تعيينه بوظيفة  ............يف الدرجة املالية (الرابعة)
من احللقة (الأوىل) اعتبارا من 2005 / 4 / 17م  ،وهو تاريخ موافقة وزارة اخلدمة
املدنية على �إعادة تعيني املذكور .
وتذكـرون �أنـه حتـى ميكـن معاجلـة و�ضع تدرج الدرجـة املاليـة للمذكور
ولالطمئنان على �سالمة تطبيق �صحيح القانون  ،ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي
القانوين حول تاريخ �أحقية املعرو�ضة حالته يف �شغل الدرجة املالية (الرابعة) يف
�ضوء �أن املادة ( )26من الالئحة امل�شار �إليها مل حتدد الفرتة الزمنية التخاذ قرار
النقل �إىل الدرجة املالية امل�ستحقة .
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وردا على ذلك نفيد  ،ب�أن املادة ( )18من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  - 80/8وهو القانون الذي يحكم الواقعة املعرو�ضة  -تن�ص على �أنـه ":
تكـون الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل بداية �شغل وظيفة مدير عام ما مل يكن
املر�شح ل�شغلها يف درجة مالية �أعلى فيحتفظ بدرجته ".
وتن�ص املادة ( )26من الالئحة التنفيذية للقانون امل�شار �إليه ال�صادرة باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  84/52على �أنه  ":ي�شرتط ل�شغل وظيفة مدير عام ما يلي :
�أ  -وجود مديرية عامة .
ب � -أن يبد�أ يف الدرجة املالية الرابعة من احللقة الأوىل �إذا كان يف درجة
�أقل منها �شريطة �أن يكون قد ق�ضى يف درجته التي ي�شغلها املدد التالية :
 �سنة �إذا كان بالدرجة املالية اخلام�سة من احللقة الأوىل . � 3سنوات �إذا كان بالدرجة املالية ال�ساد�سة من احللقة الأوىل . � 4سنوات �إذا كان بالدرجة املالية الأوىل من احللقة الثانية " .ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن بداية الدرجة املحددة ل�شغل وظيفة مدير
عام هي الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل  ،ما مل يكن املر�شح ل�شغلها يف درجة
مالية �أعلـى فيحتفـظ عندئذ بدرجتـه  ،وقد حددت الالئحة التنفيذيـة لقانـون
اخلدمة املدنية امل�شار �إليها �شروط �شغل وظيفة مدير عام  ،فا�شرتطت ابتداء
وجود مديرية عامة  ،و�أن ي�شغل املدير العام ابتداء الدرجة املالية الرابعة من
احللقة الأوىل �إذا كان يف درجة �أقل منها �شريطة �أن يكون قد ق�ضى يف درجته
التي ي�شغلها �سنة �إذا كان بالدرجة املالية اخلام�سة من احللقة الأوىل  ،وثالث
�سنوات �إذا كان بالدرجة املالية ال�ساد�سة من احللقة الأوىل  ،و�أربع �سنوات �إذا كان
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بالدرجة املالية الأوىل من احللقة الثانية  ،مبا م�ؤداه عدم جواز التعيني يف وظيفة
"مدير عام" كل من كان يف درجة مالية �أقل من الدرجة املالية الرابعة من احللقة
الأوىل  ،ومل ي�ستوف املدد املحددة ال�ستحقاق �شغل الدرجة املحددة لها .
ومن ثم  ،وعلى هدي ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته
قد �صـدر قرار برتقيتـه �إلـى الدرجــة املالية ال�ساد�ســة من احللقـة الأولـى اعتبارا
مـن 2000/ 2/1م  ،ثـم �صـدر بتاريــخ  4مـن �شعبان 1422هـ  ،املـوافــق  21من
�أكتوبر 2001م � -أي بعد عـام على ترقيته للدرجـة امل�شــار �إليهــا  -القــرار الوزاري
رقم  .............بتعيينه مديرا عاما للمديرية العامة  ..................بذات
درجته ومرتبه  ،ثم �صدر يف العام الذي يليه القرار الوزاري رقم ................
ال�صادر بتاريخ  27من ربيع الآخر 1423هـ  ،املوافق  8من يوليو 2002م بتعيينه
مديرا عاما  ...............................بذات درجته ومرتبه  ،ثم بتاريخ
 16من ربيع الآخر 1424هـ  ،املوافق  17من يونيو 2003م �صدر القرار الوزاري
رقم  ............بتعيينه مديرا عاما  ، ............ف�إن مفاد ذلك �أن املذكور
مل يكن م�ستوفيا ل�شرط املدة الالزمة لتعيينه ابتداء يف الدرجة املالية الرابعة من
احللقة الأوىل  ،وهي مدة ثالث �سنوات عند �صدور القرارين رقمي ، ........
 ...............امل�شار �إليهما  ،وذلك باعتبار �أن ترقيته للدرجة املالية ال�ساد�سة مل
مي�ض عليها �سوى " عام " عند �صدور القرار الأول امل�شار �إليه  ،وعامان عند �صدور
القرار الثاين  ،ومن ثم مل يكن عند �صدورهما م�ستوفيا ل�شروط �شغل وظيفة مدير
عام  ،وم�ؤدى ذلك �أن القرارين امل�شار �إليهما قد �صدرا خمالفني للقانون  ،لفقدهما
�شرطا من �شروط التعيني املتطلبة قانونا ل�شغل وظيفة مدير عام � ،إال �أنه ملا كان
امل�ستخل�ص من الأوراق �أن اخلط أ� يف التعيني كان ب�سبب الإدارة  ،ومل يكن نتيجة
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غ�ش وتدلي�س من املعرو�ضة حالته  ،وملا كانت مقت�ضيات العدالة واحلر�ص على
عدم زعزعة املراكز القانونية التي م�ضى عليها زمن طويل  ،تقت�ضي �أنه �إذا �صدر
قرار معيب من �ش�أنه �أن يولد حقا  ،ف�إن هذا القرار يجب �أن ي�ستقر مب�ضي فرتة
من الزمن يكت�سب بعدها ح�صانة تع�صمه من ال�سحب والإلغاء  ،طاملا مل يكن
القرار معدوما �أو نتيجة غ�ش �أو تدلي�س من جانب �صاحب امل�صلحة يف �صدوره ،
ف�إنه ال منا�ص من حت�صن القرارات املذكورة .
غري �أنه  ،وملا كان مبد�أ حت�صن القرارات الإدارية الباطلة رهني بوجود �سلطة
تقديرية للجهة الإدارية  ،قامت با�ستخدامها ب�صورة ال تتفق مع �صحيح حكم
القانون  ،ومل تقم بت�صحيحها يف الأجل املحدد لها قانونا  ،ومن ثم ف�إن التح�صن
ال يرد �إال على ما كان حمال لتقديرها دون غريه من احلقوق واملراكز التي تتقرر
بن�ص القانون �إذ �إن هذه الأمور يتعني ت�صحيحها مبا يتفق و�صحيح القانون يف
�أي وقت دون التقيد باملدة التي تتح�صن بها القرارات بح�سبانها من م�سائل
الت�سويات .
وملا كان ذلك  ،وكان ن�ص املادة ( )18من قانون اخلدمة املدنية امل�شار �إليه  ،يقرر
حقا ملن ي�شغل وظيفة مدير عام يتمثل يف �أن تكون درجته املالية امل�ستحقة هي
الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل ما مل يكن املر�شح ل�شغلها يف درجة مالية �أعلى
فيحتفظ بدرجته  ،وم�ؤدى ذلك بحكم القانون �أن كل من ي�شغل وظيفة مدير عام
ي�ستحق الدرجة الرابعة من احللقة الأوىل ( �أو درجته الأعلى بح�سب الأحوال) ،
وذلـك مـن تاريـخ �شغلـه لهـذه الوظيفـة دومنـا �أي تقدير للجهة الإدارية يف هذا
ال�ش�أن باعتباره حقا مقر ًرا للموظف بالقانون  ،وبناء عليه ف�إذا كان تقدير جهة
الإدارة قد انتهى ب�صدور قرار بتعيينه يف الوظيفة املذكورة  ،ف�إن باقي احلقوق
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املقررة ل�شاغل هذه الوظيفة بن�ص قانوين وب�صفة خا�صة الدرجة امل�ستحقة له
والراتب والبدالت وغريها من امل�ستحقات املقررة بن�ص القانون ال يرد عليها
مفهوم التح�صن  ،و�إمنا يجب �إعمال �صحيح حكم القانون فيها  ،وذلك ب�أحقيته
فيها  ،مع مراعاة �أحكام التقادم اخلم�سي بالن�سبة للحقوق املالية .
لذلك انتهـى الر�أي � ،إىل �أحقيـة املعرو�ضـة حالتـه فـي �شغـل الدرجـة املاليـة
(الرابعة) من احللقة (الأوىل) من تاريخ تعيينه يف وظيفة مدير عام  ،مع ما
يرتتب على ذلك من �آثار  ،وذلك على النحو املبني يف الأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق/م و  )2014/1714/1/51/بتاريخ 2014/9/8م
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()65
بتاريخ 2014/9/8م
� - 1أموال عامة � -إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري .
�أ�سبغ امل�شرع حماية قانونية على الأموال العامة الثابتة منها واملنقولة  ،مقررا
مبد�أ حرمة الأموال العامة الذي مبقت�ضاه منع التعر�ض لتلك الأموال �أو احلجز
عليها �أو التعدي عليها �أو متلكها �أو حيازتها �أو اكت�ساب �أي حق عيني عليها
بالتقادم �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات �إال وفقا لأحكام القانون
 �أثر ذلك  -بطالن كل ت�صرف يتم باملخالفة حلكم القانون � -ألزم امل�شرع اجلهاتاملخت�صة ب�إزالة �أي تعد يقع على الأموال العامة بالطريق الإداري مع وجوب
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض مع عدم الإخالل بامل�ساءلة
اجلزائية � -ألزم امل�شرع امل�س�ؤول احلكومي ب�أن يحول دون �إ�ساءة ا�ستعمال الأموال
العامة  ،وب�أن يبلغ اجلهات املخت�صة فورا مبا يثبت لديه من خمالفات متعلقة
باملال العام  -تطبيق .

� - 2أرا�ض  -الأثر القانوين املرتتب على تقدمي بيانات غري مطابقة للواقع بغر�ض
متلك الأرا�ضي .
قرر قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5حكما خا�صا �آمرا ق�ضى
مبوجبه ب�سقوط حق كل من  -ي�سعى �إىل �أو ح�صل على  -امتالك �أو �شراء �أو
ا�ستئجار �أر�ض تخ�ضع لأحكام قانون الأرا�ضي � ،أو من ي�صل �إىل ذلك بالفعل
م�ستعينا ب�شهادة كاذبة �أو وثيقة مزورة  -مقت�ضى ذلك  -وجوب �صدور قرار
م�سبب بالإ�سقاط من وزير الإ�سكان �أو من يخوله  ،مع �إحالة املخالف للمحاكمة
اجلزائية �أمام ال�سلطات املخت�صة  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم ............ :امل�ؤرخ يف ، .............
املوافق ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى �إمكانية قيام
وزارة ............ب�إ�صدار قرار م�سبب ب�إ�سقاط احلقوق التي ن�ش�أت نتيجة وجود
بع�ض املخالفات يف �إجراءات نظر ادعاءات التملك املقدمة من بع�ض املواطنني
بغر�ض متليكهم للمواقع حمل ادعائهم  ،وذلك ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )28من
قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 80/5
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد بالكتاب امل�شار �إليه والأوراق
املرفقة به  -يف �أنه لدى قيام  .................مبمار�سة اخت�صا�صاته بفح�ص
بع�ض حيازات الأرا�ضي بوزارة  ...................تبني وجود بع�ض املخالفات
يف �إجراءات نظر ادعاءات التملك املقدمة من بع�ض املواطنني بغر�ض متليكهم
للمواقع حمل ادعائهم  ،وقد ت�ضمنت هذه الوقائع �إثبات بيانات غري مطابقة
للواقع يف املحا�ضر والتقارير املعتمدة من قبل املخت�صني ترتب عليها متليك
م�ساحات �شا�سعة من �أرا�ضي الدولة دون وجه حق  ،وقد قام ...............
بناء على ذلك بتوجيه خطاب لوزارة  ...................مبوجب كتابه رقم
 ..................امل�ؤرخ يف  ..................مرفقا به تقرير مف�صل
عن تلك املخالفات  ،ت�ضمن حما�ضر معاينات للمواقع  ،ثبت من خاللها �أوجه
الق�صور واملخالفة  ،مع الإ�شارة �إىل �ضرورة مراعاة �أحكام املادة ( )28من الباب
اخلام�س لقانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 80/5كما ثبت ق�صور
�إجراءات عمل جلان  ، ...............وجلان  ..................يف التثبت
من �إحداثيات مواقع االدعاء باملقارنة مع ال�صكوك والوثائق املقدمة من �أ�صحاب
تلك االدعاءات .
وتذكرون �أن وزارة  ...................قد �أفادت مبوجب كتابها رقم
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............امل�ؤرخ يف  ......................ب�أنها تتفق مع ما تو�صل �إليه
 ...........حيال قطع الأرا�ضي حمل املو�ضوع  ،و�أن تلك املواقع مت متليكها يف
�ضوء تو�صية جلان  ، ..................و�أن عمل اللجان كان ي�شوبه الق�صور ،
وكان حمل مراجعة من قبل الوزارة واحلكومة  ،وعلى �ضوء ذلك مت �إلغا�ؤها  ،و�أن
بع�ض مواقع االدعاءات �أ�صدرت بها الوزارة �سندات ملكية يف �ضوء تو�صية جلنة
 ...................بوالية  .................منذ �أكرث من �سبع �سنوات ،
كما انتقلت ملكيتها بال�شراء �إىل مواطنني �آخرين  ،و�أن بع�ض املواقع مت تق�سيمها
بعد موافقة اجلهات ذات العالقة  ،وتغيري ا�ستعمالها �إىل �صناعي  ،و�أن الأو�ضاع
القانونية للقطع الثماين باتت م�ستقرة وحم�صنة مبوجب النظام الأ�سا�سي للدولة ،
و�أنه يف �ضوء ذلك ف�إن تطبيق املادة ( )28امل�شار �إليها على احلاالت املعرو�ضة
تكتنفه �صعوبات عملية .
ويرى�..................أنه ملا كـان امل�شـرع قـد نـ�ص �صراحـة فـي املـادة
( )28من قانون الأرا�ضي امل�شار �إليه على �سقوط احلق يف امتالك الأرا�ضي نتيجة
ال�سعي �إىل ذلك ب�شهادة كاذبة �أو وثيقة مزورة  ،و�أن �أثر ذلك ال�سقوط ميتد
ب�صراحة الن�ص حتى �إىل احلاالت التي �صدر ب�ش�أنها �سند متلك  ،و�أنه وفقا لن�ص
املادة ( )17من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  98/47ف�إن الأموال
اململوكة للدولة ال يجوز متلكها �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم  ،وال يجوز
التعر�ض لها �أو التعدي عليها  ،ويف حالة ح�صول التعر�ض �أو التعدي فيجب اتخاذ
الإجراءات الفورية لإزالة التعدي �أو التعر�ض �إداريا  ،وكذلك اتخاذ الإجراءات
الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عنه  ،وذلك كله دون الإخالل
بامل�ساءلة اجلزائية  ،و�أنه وفقا لن�ص املادة ( )4من قانون حماية املال العام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112ف�إن للأموال العامة
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حرمتها  ،ويجب املحافظة عليها  ،وال يجوز الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع
الت�صرفات �إال وفقا لأحكام القانون  ،وال يجوز احلجز عليها �أو التعدي عليها  ،كما
ال يجوز متلكها �أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم  ،ويقع باطال كل ت�صرف
يتم باملخالفة ملا تقدم  ،ويتم �إزالة �أي تع ّد على الأموال العامة بالطريق الإداري .
و�إزاء ما تقدم ف�إن  ..............يرى �أن ما ذهبت �إليه وزارة .............
يف هذا ال�ش�أن ال يت�سق والن�صو�ص القانونية املذكورة  ،و�أنه يحمل يف طياته
تعذر الوزارة عن معاجلـة املوقـف ب�إ�صـدار قـرار م�سبـب ب�إ�سقـاط ما مت احل�صول
عليه  ،وبالأخ�ص �أن الوزارة اتفقت يف �صحة املخالفات التي مت �إبالغها من قبل
 ، ..............وبات �سبب الإ�سقاط وا�ضحا .
و�أنه يف �ضوء اخلالف يف الر�أي بني  .............................وبني
وزارة  ...............ب�ش�أن وجوب �إعمال حكم املادة ( )28من قانون الأرا�ضي
امل�شار �إليها من عدمه  ،ف�إن اجلهاز يطلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى
�إمكانية قيام وزارة  ................ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )28من قانون
الأرا�ضـي ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم  80/5ب�إ�صـدار قرار م�سبب ب�إ�سقاط
احلقوق التي ن�ش�أت نتيجة وجود بع�ض املخالفات يف �إجراءات نظر ادعاءات
التملك املقدمة من بع�ض املواطنني بغر�ض متليكهم للمواقع حمل ادعائهم .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )28من قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  80/5تن�ص على �أنه  " :كل من ي�سعى �إىل امتالك �أو �شراء �أو ا�ستئجار
�أر�ض تخ�ضع لأحكام هذا القانون �أو ي�صل �إىل ذلك فعال  ،م�ستعينا ب�شهادة كاذبة
�أو �أية وثيقة مزورة ي�سقط حقه فيما ي�سعى �إليه �أو ح�صل عليه بقرار م�سبب
ي�صدر من الوزير �أو من يخوله يف �إ�صداره  .ويجوز االعرتا�ض على هذا القرار
وفقا لأحكام هذا القانون  .وللوزير املخت�ص �أن ي�أمر بالإ�ضافة �إىل القرار امل�شار �إليه
�إحالة املخالف للمحاكمة اجلزائية �أمام ال�سلطات املخت�صة " .
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وتن�ص املادة ( )1من القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47
على �أنه  " :يق�صد  -يف تطبيق �أحكام هذا القانون  -بالعبارات والكلمات
الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
......................... - 1
 - 2الأموال العامة  :الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو خا�صة الثابتة
منها واملنقولة "......
وتن�ص املادة ( )17من القانون ذاته على �أنه  " :الأموال اململوكة للدولة  -ملكية
عامة �أو خا�صة  -ال يجوز متلكها �أو ك�سب حق عيني عليها بالتقادم  ،وال يجوز
التعر�ض لها �أو التعدي عليها  ،ويف حالة ح�صول التعر�ض �أو التعدي يكون للوزير
املخت�ص اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة لإزالة هذا التعر�ض �أو التعدي �إداريا ،
وكذلك الإجراءات القانونية الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن
هذا التعر�ض �أو التعدي .
ويف جميع الأحوال يلزم احلائز �أو ال�شاغل �أو املتعدي �أو املتعر�ض بالإخالء
فورا و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه با�ستعمال القوة اجلربية عند االقت�ضاء ودون
تعوي�ض  ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�ساءلة اجلزائية " .
كما تن�ص املادة ( )4من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على �أنه  " :للأموال العامة حرمتها ،
ويجب املحافظة عليها  ،وال يجوز الت�صرف فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات �إال
وفقا لأحكام القانون  ،وال يجوز احلجز عليها �أو التعدي عليها  ،كما ال يجوز متلكها
�أو ك�سب �أي حق عيني عليها بالتقادم  ،ويقع باطال كل ت�صرف يتم باملخالفة ملا
تقدم  ،ويتم �إزالة �أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري " .
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وتن�ص املادة ( )5من القانون ذاته على �أنه  " :يجب على امل�س�ؤول احلكومي
�أن يحول دون �إ�ساءة ا�ستعمال املال العام  ،و�أن يبلغ اجلهات املخت�صة فورا مبا
يثبت لديه من خمالفات تتعلق باملال العام " .
ومفاد ما تقدم من ن�صو�ص �أن امل�شرع �أ�سبغ مبوجب القوانني �سالفة الإ�شارة
حماية قانونية على الأموال العامة الثابتة منها واملنقولة  ،مقررا مبد�أ حرمة
الأموال العامة الذي مبقت�ضاه منع التعر�ض لتلك الأموال �أو احلجز عليها �أو التعدي
عليها �أو متلكها �أو حيازتها �أو اكت�ساب �أي حق عيني عليها بالتقادم �أو الت�صرف
فيها ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات �إال وفقا لأحكام القانون  ،بل ق�ضى ببطالن كل
ت�صرف يتم باملخالفة حلكم القانون  ،و�ألزم اجلهات املخت�صة ب�إزالة �أي تعد يقع
عليها بالطريق الإداري مع وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة للمطالبة
بالتعوي�ض  ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�ساءلة اجلزائية  ،و�ألزم امل�س�ؤول احلكومي
ب�أن يحول دون �إ�ساءة ا�ستعمال الأموال العامة  ،وب�أن يبلغ اجلهات املخت�صة فورا
مبا يثبت لديه من خمالفات متعلقة باملال العام  ،وقرر مبوجب قانون الأرا�ضي
امل�شار �إليه حكما خا�صا �آمرا ق�ضى مبوجبه ب�سقوط حق كل من  -ي�سعى �إىل �أو
ح�صل على  -امتالك �أو �شراء �أو ا�ستئجار �أر�ض تخ�ضع لأحكام قانون الأرا�ضي �أو
من ي�صل �إىل ذلك بالفعل م�ستعينا ب�شهادة كاذبة �أو وثيقة مزورة  ،على �أن ي�صدر
بذلك الإ�سقاط قرار م�سبب من وزير الإ�سكان �أو من يخوله  ،مع �إحالة املخالف
للمحاكمة اجلزائية �أمام ال�سلطات املخت�صة  ،ولذوي ال�ش�أن احلق يف االعرتا�ض
على هذا القرار وفقا لأحكام القانون .
وبتطبيق ما تقدم على احلاالت املعرو�ضة  ،ف�إنه ملا كان قد ثبت لدى جهاز
 ........................يف �أثنـاء قيامـه بفحـ�ص بعـ�ض حيـازات الأرا�ضي
بوزارة  ...............وجود بع�ض املخالفات يف �إجراءات نظر ادعاءات
التملـك املقدمـة من بعـ�ض املواطنـني بغر�ض متلكهم للمواقع حمل ادعائهم ،
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وذلك بتقدمي بيانات غري مطابقة للواقع يف املحا�ضر والتقارير املعتمدة من قبل
املخت�صني بوزارة  ، ................ترتب عليها �إ�صدار �سندات ملكية مل�ساحات
�شا�سعـة من �أرا�ضي الدولـة  ،وبـ�أن وزارة  ................مبوجـب خطابهـا
امل�شار �إليه تتفق مع ما تو�صل �إليه  .....................من نتيجة حيال قطع
الأرا�ضي حمل املو�ضوع  ،ف�إنه �أ�ضحى لزاما على وزارة ..................
تنفيذ ن�صو�ص القانون و�إعمال حكمه ب�ش�أن �سندات امللكية التي �صدرت بناء على
تلك االدعاءات  ،وذلك ب�إ�صدار قرار م�سبب ب�سقوط تلك احلقوق  ،وال ينال من
ذلك ما �أفادت به وزارة  ..............من وجود �صعوبات عملية حتول دون
تطبيق حكم املادة ( )28من قانون الأرا�ضي امل�شار �إليه � ،إذ �إن ما ورد بكتابها رقم
 ، .................امل�ؤرخ يف  ...................والذي �أو�ضح يف جممله
ب�أن هناك �صعوبات عملية تكتنف تطبيق ن�ص املادة ( )28من قانون الأرا�ضي
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5امل�شار �إليه  ،ال يرقى ب�أي حال من الأحوال
�أن يكون مربرا �أو م�سوغا م�شروعا لالمتناع عن تنفيذ ن�ص قانوين نافذ احرتاما
للنظام الأ�سا�سي للدولة وملبد�أ �سيادة القانون  ،فمجرد وجود �صعوبات يف تطبيق
القانون لي�ست مربرا لعدم تطبيقه والقول بغري ذلك من �ش�أنه �أن يكون �إعمال
ن�صو�ص القانون رهنا بتقدير الإدارة ملدى �سهولة �أو �صعوبة تطبيقه  ،وهذا �أمر
يتنافـى مع ما هو م�ستقر عليه يف هذا ال�ش�أن .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل لزوم قيام وزارة  ..............ب�إ�صدار قرارات
م�سببة ب�سقوط �سندات التملك ال�صادرة بالن�سبة للأرا�ضي حمل طلب الر�أي ،
تنفيذا حلكم املادة ( )28من قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5
امل�شار �إليه على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014 /1716/7/22/م) بتاريخ  2014/9/8م
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()66
بتاريخ 2014/9/9م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط ا�ستجالء ر�أيها .
امل�ستقر عليه بوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن ا�ستجالء ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هناك
حالة واقعية ماثلة لديها  ،على �أن ترتبط احلالة مبركز قانوين قائم � ،أو تت�صل
بالآثار التي ترتتب على هذا املركز  ،وال يقت�صر على تف�سري ن�صو�ص جمردة ،
و�أن يتمخ�ض عن ذلك م�شكلة �أو اختالف يف الر�أي حول املركز القانوين �أو �آثاره
يغم على اجلهة املعنية الو�صول �إىل ر�أي قاطع يف �ش�أن ذلك  -م�ؤدى ذلك � -أن
طلب الر�أي القانوين ملجرد اال�ستي�ضاح �أو ملح�ض الفهم ال�سليم لن�صو�ص قانونية
�أو احتمالية وقوع واقعة معينة  ،دون �أن يكون لدى جهة الإدارة واقعة ماثلة ،
وحمددة حتديدا وا�ضحا و�صريحا  ،ودون �أن يقوم لديها خالف �أو مع�ضلة يف
تطبيق الن�ص � ،أو ملجرد التثبت من �صحة تقدير جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها
ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ض امل�سائل ال ي�ستنه�ض اخت�صا�ص والية وزارة
ال�ش�ؤون القانونية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ............ :امل�ؤرخ يف  ، .............املوافق
 ............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي يف كيفية الرت�شح لع�ضوية جمل�س
ال�شورى قبل انتهاء مدة ع�ضوية املجل�س البلدي يف �ضوء اال�ستف�سار املقدم من
املواطن .....ع�ضو املجل�س البلدي ممثال عن والية . ....
وردا على ذلك نفيد ب�أن امل�ستقر عليه بوزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن
ا�ستجالء ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هناك حالة واقعية ماثلة لديها  ،على �أن ترتبط
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احلالـة مبـركـز قانونـي قـائـم � ،أو تت�صـل بالآثار التي ترتتب على هذا املركـز ،
وال يقت�صـر على تف�سيــر ن�صـو�ص جمردة  ،و�أن يتمخ�ض عن ذلك م�شكلة �أو
اختالف يف الر�أي حول املركز القانوين �أو �آثاره يغم على اجلهة املعنية الو�صول �إىل
ر�أي قاطع يف �ش�أن ذلك  ،ومعنى ذلك �أن طلب الر�أي القانوين ملجرد اال�ستي�ضاح
�أو ملح�ض الفهم ال�سليم لن�صو�ص قانونية �أو احتمالية وقوع واقعة معينة  ،دون �أن
يكون لدى جهة الإدارة واقعة ماثلة  ،وحمددة حتديدا وا�ضحا و�صريحا  ،ودون
�أن يقوم لديها خالف �أو مع�ضلة يف تطبيق الن�ص � ،أو ملجرد التثبت من �صحة
تقدير جهة الإدارة مبنا�سبة ممار�ستها ل�سلطتها التقديرية حيال بع�ض امل�سائل ،
ف�إن والية ال�ش�ؤون القانونية يف �إبداء الر�أي ال تنعقد يف هذه احلالـــة .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن الكتاب حمل طلب الر�أي قد ت�ضمن
افرتا�ض حدوث واقعة  ،ولي�ست �آنية احلدوث  ،ودومنا بيان للن�صو�ص القانونية
مو�ضع الغمو�ض �أو اللب�س القائم لدى وزارة الداخلية يف �إعمال هذه الن�صو�ص
ين�صب على تف�سري الن�صو�ص القانونية
علـى احلالـة املعرو�ضـة  ،بـل كـان الطلـب ّ
املتعلقة ب�شروط وموانع الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى تف�سريا جمردا  ،ف�إن
وزارة ال�ش�ؤون القانونية تعتذر عن �إبداء الر�أي املطلوب .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014 /1722/1/6/م) بتاريخ 2014/9/9م
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()67
بتاريخ 2014/9/ 9م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -اخت�صا�صاتها  -طلبات الر�أي املقدمة من غري وحدات
اجلهاز الإداري للدولة .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن اخت�صا�صها ب�إبداء الر�أي القانوين
و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني
واللوائح والقرارات الوزارية يقت�صر على الر�أي والفتاوى والتف�سريات الر�سمية
املعتمدة لن�ص يف مر�سوم �سلطاين �أو قانون �أو الئحة �أو قرار وزاري من �إحدى
وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة ومـا فــي حكمهـا دون غريهـا مـن اجلهات غري
احلكومية  -ال�شركة ال تعد وحدة �إدارية حكومية � -أثر ذلك  -انح�سار اخت�صا�ص
الوزارة عن �إبداء الر�أي  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم ..............بتاريخ ، ......................
املوافق ، .........و�إىل كتاب  .......................رقم  ..........بتاريخ
 ، .............املوافق  .............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول
مدى �صحة قيام الهيئة العامة  ..............باحت�ساب عالوة .............
�ضمن الأجر ال�شهري اخلا�ضع لال�شرتاك بعد تعديل قانون الت�أمينات االجتماعية
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2013/61
نفيدكم ب�أن امل�ستفاد من املر�سوم ال�سلطاين رقم � 94 / 14أن االخت�صا�ص املعقود
لوزارة ال�ش�ؤون القانونية ب�إبداء الر�أي القانوين و�إ�صدار الفتاوى والتف�سريات
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الر�سمية املعتمدة للمرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية
يقت�صر على الر�أي والفتاوى والتف�سريات الر�سمية املعتمدة لن�ص يف مر�سوم
�سلطاين �أو قانون �أو الئحة �أو قرار وزاري من �إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة وما يف حكمها دون غريها من اجلهات غري احلكومية  ،وملا كانت �شركة
 ...............................ال تعد وحدة �إدارية حكومية  ،ف�إنه ينح�سر
اخت�صا�ص وزارة ال�ش�ؤون القانونية عن �إبداء الر�أي يف املو�ضوع املعرو�ض .

فتوى رقم (و �ش ق /م و2014/1723/1/27/م) بتاريخ 2014/9/ 9م
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()68
بتاريخ 2014/ 9 /11م
نزع ملكية للمنفعة العامة  -الإجراءات الواجب اتباعها .
حر�صا من امل�شرع على احتـرام امللكية اخلا�صة للأفراد مل يجز نزعها �إال للمنفعة
العامة  ،ومقابل تعوي�ض عادل وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة  ،و�أن تقرير
املنفعة العامة يكون مبر�سوم �سلطاين ين�شر يف اجلريدة الر�سمية � -إن �إجراء نزع
امللكية للمنفعة العامة �إجراء ا�ستثنائي يرد على حق كفله النظام الأ�سا�سي للدولة
(حق امللكية) ينبغي تف�سيـره تف�سيـرا �ضيقا دون التو�سع فيه  -م�ؤدى ذلك � -أنه
يتعني على اجلهة الإدارية اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إىل كتـاب معاليكـم رقـم  ...................... :بتاريـخ
 ، ..............................املوافق  ...............ب�ش�أن طلب
الإفادة بالر�أي حـول مو�ضـوع احلاالت املت�أثـرة من �إحرامـات املخيـم ال�سلطاين
ب�سيح  ...............بوالية ....................
ويتلخ�ص املـو�ضوع  ،ح�سبما يبني من كتاب معاليكم  ،فـي �أن الأوامر
ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله
ورعاه  -ق�ضت بتعوي�ض �أ�صحاب الأرا�ضي املت�أثرة ب�إحرامات املخيم ال�سلطاين
ب�سيح  .................بوالية  ، .............وتبدون �أنه  -تنفيذا لذلك -
قامت وزارة ..............بت�سليم عدد (� )46ستة و�أربعني �شيكا من جمموع
عدد (� )54أربعــة وخم�سيــن �شيكــا ر�صــدت للحاالت املت�أثرة ب�إحرامات املخيم
ال�سلطاين � ،أمـــا بالن�سبـــة للحـاالت املتبقيـة  ،وعددهـا ( )8ثمانـي حاالت ،
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فـ�إن �أ�صحابهـا من مواطني � .................أ�صروا على امتناعهم عن ت�سلم
ال�شيكات املقررة لهم  ،حيـث اعرت�ضوا على التعوي�ض مطالبني بتعوي�ضهم
بقطع �أرا�ض �سكنية مبنطقة  ..............بوالية  ..................بجانب
تعوي�ضهم املادي  ،وتـذكـرون �أن وزارة الإ�سكـان �أفادت بتعذر تعوي�ض �أ�صحاب
العالقة و�صعوبة �إيجاد �أرا�ض بديلة بذات امل�ساحات املت�ضررة � ،صاحلة للتعمري ،
نظرا للطبيعة الطبوغرافية للمنطقة .
و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي حول مدى �إمكانية اعتبار الأوامر ال�سامية ملوالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظـم  -حفظــه اللــه ورعــاه  -ب�إن�شاء املخيم
ال�سلطاين وحتديد �إحراماته  ،وتعوي�ض �أ�صحاب احلاالت املت�أثرة يف ذات مرتبة
قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  78/64؛ ومن ثم
تطبيق الأحكام وال�ضوابط والعقوبات الواردة فيه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أن  ... " :امللكية اخلا�صة م�صونة  ،فال
مينع �أحد من الت�صرف يف ملكه �إال يف حدود القانون  ،وال ينزع عن �أحد ملكه �إال
ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون  ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها
فيه  ،وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال . " ...
وتنــ�ص املــادة ( )1مــن قانـون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  78/64على �أنه  " :ال يجوز نزع ملكية العقارات والأرا�ضي اململوكة
للمواطنني �إال للمنفعة العامة ولقاء تعوي�ض عادل طبقا لأحكام هذا القانون " .
كما تن�ص املادة ( )2من هذا القانون على �أنه  " :يكون تقرير املنفعة العامة
مبر�سوم �سلطاين مرفق به :
 - 1مذكرة ببيان امل�شروع املطلوب اعتباره من �أعمال املنفعة العامة .
 - 2ر�سم بالتخطيط الإجمايل للم�شروع " .
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وتن�ص املادة ( )3من القانون ذاته على �أنه  " :ين�شر املر�سوم ال�سلطاين
املقرر للمنفعة العامة مع �صورة من املذكرة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة يف
اجلريدة الر�سمية  ،ويل�صق يف املحل املعد للإعالنات بالوالية �أو املحافظة بح�سب
الأحوال ويف مقر ال�شرطة ويف املحكمة ال�شرعية الكائن يف دائرتها العقار " .
وامل�ستفــاد مــن هــذه الن�صــو�ص � ،أنـه حر�صا من امل�شرع على احتـرام
امللكية اخلا�صة للأفراد مل يجز نزعها �إال للمنفعة العامة  ،ومقابل تعوي�ض عادل
وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة  ،و�أن تقرير املنفعة العامة يكون مبر�سوم
�سلطاين ين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن هناك ( )8ثماين حاالت كانت قد رف�ضت
ت�سلــم التعويــ�ض املــادي عــن الأرا�ضــي املت�أثــرة من �إحرامات املخيم ال�سلطاين
ب�سيح  ..............بوالية  ، .............ب�سبب تعذر تعوي�ض املعرو�ضة
حالتهم ب�أرا�ض �سكنية بديلة مبنطقة  ...........بوالية  ............بذات
امل�ساحات املت�ضررة  ،نظرا للطبيعة الطبوغرافية للمنطقة  ،وحيث �إن �إجراء
نزع امللكية للمنفعة العامة �إجراء ا�ستثنائي يرد على حق كفله النظام الأ�سا�سي
للدولة (حق امللكية)  ،ف�إنه ينبغي تف�سيـره تف�سيـرا �ضيقا دون التو�سع فيه  ،ومن
ثم يتعني على اجلهة الإدارية اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون نزع
امللكية للمنفعة العامة يف �ضوء �صراحة الن�صو�ص ال�سالفة البيان  ،مع الأخذ بعني
االعتبار عدم التو�سع يف تف�سري الن�صو�ص القانونية يف مثل هذه احلاالت .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون نزع
امللكية للمنفعة العامة بالن�سبة للحاالت ( )8الثماين املتبقية واملت�أثرة من �إحرامات
املخيم ال�سلطاين ب�سيح  ..............بوالية  .............على النحو ال�سالف
بيانـه .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1740/ 11/ 22/م ) بتاريخ 2014/9/11م
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()69
بتاريخ 2014/9/29م
تقرير املنفعة العامة � -آلية تقريرها .
حر�صا من امل�شرع على حماية امللكية اخلا�صة للأفراد مل يجز نزعها �إال للمنفعة
العامــة  ،ويكــون نزعهــا مقابــل تعوي�ض عادل وفقا لقانون نزع امللكية للمنفعة
العامة  ،و�أن تقرير املنفعة العامة يكون مبر�سوم �سلطاين مرفق به مذكرة ببيان
امل�شروع املطلوب اعتباره من �أعمال املنفعة العامة ور�سم بالتخطيط الإجمايل
للم�شروع و�أن ين�شر يف اجلريدة الر�سمية  -مقت�ضى ذلك � -أن �أي تعديل يف
م�سار امل�شروع بخالف الر�سومات التو�ضيحية املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين املقرر
للمنفعة العامة يتعني �أن يكون بذات الأداة القانونية املتمثلة يف �صدور مر�سوم
�سلطاين  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  .........بتاريخ  ، .............املوافق
 .................ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى وجوب ا�ست�صدار
مر�سوم �سلطاين بامل�سار املعدل مل�شروع طريق ....املحدد يف املذكرة والر�سم
التخطيطي الإجمايل املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/143بتقرير �صفة
املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء طريق الباطنة ال�سريع وخط �سكة احلديد .
ويتلخ�ص املو�ضوع  ،ح�سبما يبني من كتاب  ، ...يف �أنه قد �صدر مر�سوم
�سلطاين برقم  2008/143بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء طريق الباطنة
ال�سريع  ،وخط �سكة احلديد .
وتذكرون معاليكم �أنه يف �أثناء زيارة الفنيني من وزارة  ....ملعاينة الت�صميم
االبتدائي للم�شروع لوحظ وجود �أعمال �إن�شائية لبناء خمبز �صناعي على �أحد
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التقاطعات املقرتحة بوالية  ، ...و�أنه على �ضوء قرار اللجنة العليا لتخطيط
املدن (امللغاة) بعدم �إمكانية �إيقاف العمل باملخبز ال�صناعي لو�صوله �إىل مراحل
متقدمة من العمل  ،قامت وزارة  ....ب�إجراء بع�ض التعديالت يف �أجزاء من
امل�سار املعتمد يف الر�سومات التو�ضيحية املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه
�إىل م�سار �آخر مل يكن معتمدا �ضمن م�سار امل�شروع الذي كان حمال لنزع امللكية ،
الأمر الذي ترتب عليه �أن ت�أثرت مزرعة �أحد املواطنني  ،وهو الفا�ضل ، .... /مبا
فيها من �إ�شغاالت قائمة ب�إحرامات امل�سار املعدل .
وتذكرون �أن املذكور رفع تظلما �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س املعظم  -حفظه الله ورعاه. -
و�إزاء ذلك تطلبون الر�أي حول مـدى وجـوب ا�ست�صــدار مر�ســوم �سلطانــي
بامل�سار املعدل للطريق امل�شار �إليه �أو �أي تعديالت تطر�أ لأ�سباب فنية للحدود
املو�ضحة باخلرائط والر�سوم املرفقة مبرا�سيم نزع امللكية للمنفعة العامة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )11من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101تن�ص على �أنه ... " :امللكية اخلا�صة م�صونة  ،فال
مينع �أحد من الت�صرف يف ملكه �إال يف حدود القانون  ،وال ينزع عن �أحد ملكه �إال
ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال املبينة يف القانون  ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها
فيه  ،وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال . "....
وتن�ص املادة ( )1من قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  78/64على �أنه" :ال يجوز نزع ملكية العقارات والأرا�ضي اململوكة
للمواطنني �إال للمنفعة العامة ولقاء تعوي�ض عادل طبقا لأحكام هذا القانون " .
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كما تن�ص املادة ( )2من هذا القانون على �أنه " :يكون تقرير املنفعة العامة
مبر�سوم �سلطاين مرفقا به :
 - 1مذكرة ببيان امل�شروع املطلوب اعتباره من �أعمال املنفعة العامة .
 - 2ر�سم بالتخطيط الإجمايل للم�شروع " .
وتن�ص املادة ( )3من القانون ذاته على �أنه " :ين�شر املر�سوم ال�سلطاين املقرر
للمنفعة العامة مع �صورة من املذكرة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة يف اجلريدة
الر�سمية . " ........ ،
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/143بتقرير �صفة املنفعة
العامة مل�شروع �إن�شاء طريق الباطنة ال�سريع وخط �سكة احلديد على �أنه " :يعترب
م�شروع طريق الباطنة ال�سريع وخط �سكة احلديد املحدد يف املذكرة والر�سم
التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة " .
وامل�ستفاد من هذه الن�صو�ص � ،أنه حر�صا مـن امل�شـرع علـى حمايـة امللكيــة
اخلا�صة للأفراد مل يجز نزعها �إال للمنفعة العامة  ،ويكون نزعها مقابل تعوي�ض
عـادل وفقـا لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة  ،و�أن تقرير املنفعة العامة يكون
مبر�سوم �سلطاين مرفق به مذكرة ببيان امل�شروع املطلوب اعتباره من �أعمال
املنفعــة العامــة ور�سـم بالتخطيـط الإجمـايل للم�شـروع و�أن ين�شــر فـي اجلريدة
الر�سمية .
وبالتطبيق ملا تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أنه �صدر مر�سوم �سلطاين
برقم  2008/143بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء طريق الباطنة ال�سريع
وخط �سكة احلديد  ،و�أن وزارة  ....قد قامت ب�إجراء بع�ض التعديالت يف �أجزاء
من امل�سار املعتمد يف الر�سومات التو�ضيحية املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار
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�إليه �إىل م�سار �آخر مل يكن معتمدا �ضمن م�سار امل�شروع الذي كان حمال لنزع
امللكية مما ترتب عليه �أن ت�أثرت مزرعة املعرو�ضة حالته  ،وحيث �إن تقرير
�صفة املنفعة العامة مل�شروع طريق  ....قد �صدر مبر�سوم �سلطاين مرفق به ر�سم
بالتخطيط الإجمايل للم�شروع  ،ومن ثم ف�إن �أي تعديل يف م�سار امل�شروع بخالف
الر�سومات التو�ضيحية املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين امل�شار �إليه يتعني �أن يكون
بذات الأداة القانونية املتمثلة يف �صدور مر�سوم �سلطاين بتعديل الر�سومات
التو�ضيحية املرفقة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ....
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل وجوب ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بامل�سار املعدل
مل�شروع  ....املحدد يف املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ....بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع �إن�شاء طريق  ، ....وذلك
على النحو ال�سالف بيانه .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1837/ 1/ 22/م ) بتاريخ 2014/9/29م
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()70
بتاريخ 2014/10/12م
غرفة جتارة و�صناعة عمان � -آلية �إقالة رئي�س جمل�س �إدارة الفرع .
خلت ن�صو�ص قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان من الن�ص �صراحة على تخويل
جمل�س �إدارة الفرع �سلطة �إ�سقاط ع�ضوية �أحد �أع�ضائه  ،ف�ضال عن تغيري رئي�سه
 م�ؤدى ذلك � -أنه ال يجوز ملجل�س �إدارة فرع غرفة جتارة و�صناعة عمان �إ�سقاطع�ضوية رئي�س جمل�س �إدارته � -أ�سا�س ذلك � -أن جمل�س �إدارة الفرع ال ميلك
�صالحيات �أكرث مما ميلكها �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفــة دون ن�ص �صريــح ،
�إذ ال ميلك جملـ�س �إدارة الغرفـة �صالحية �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه دون
ن�ص �صريح  ،ولو �أراد امل�شرع منح جمل�س �إدارة الفرع �صالحية �إ�سقاط الع�ضوية
عن �أحد �أع�ضائه ملا �أعوزه الن�ص على ذلك �صراحة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ........... :بتاريخ ، ...........املوافق
 .........ب�ش�أن مدى �صالحية �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان
بفرع ....يف �إقالة رئي�س جمل�س �إدارة الفرع  ،وذلك وفقا للقوانني واللوائح
املعمول بها يف هذا ال�ش�أن .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من كتاب طلب الر�أي  -يف �أن
�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان فرع  ....قد تقدموا بطلب �إقالة
رئي�س جمل�س �إدارة فرع ...........
و�إزاء ذلك ف�إنكم تطلبون �إبداء الر�أي القانوين يف هذا ال�ش�أن .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )11مكررا من قانون غرفة جتارة و�صناعة
عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين  ، 2007/22امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين رقم
- 463 -

 2013/59تن�ص على �أنه  " :تخت�ص اجلمعية العمومية للغرفة بالآتي:
............... - 1
................. - 2
� - 3إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء املجل�س مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية
العمومية للغرفة احلا�ضرين .
 - 4حل املجل�س مبوافقة ثلثي �أع�ضاء اجلمعية العمومية .
"........... - 5
وتن�ص املادة ( )11مكررا( )2من القانون ذاته  ،امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2013/59على �أنه � " :إذا �أ�سقطت اجلمعية العمومية للغرفة الع�ضوية عن
بع�ض �أع�ضاء املجل�س تتخذ الإجراءات ل�شغل الأماكن ال�شاغرة خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما .
و�إذا حلــت اجلمعيــة العموميــة للغرفـة املجل�س تقوم بتعيني جمل�س �إدارة
م�ؤقت من بني �أع�ضائها ملدة ال تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر يتوىل �إدارة �ش�ؤون الغرفة
والدعوة النتخابات املجل�س قبل نهاية املدة  ،و�إال جاز للوزير تعيني جمل�س �إدارة
م�ؤقت من بني �أع�ضاء اجلمعية العمومية حلني عقد �أول اجتماع لها النتخاب
املجل�س اجلديد .
ويرتتب على حل املجل�س �أو �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه من املن�صو�ص
عليهم يف البند ( )2من املادة ( )12من هذا القانون � ،إ�سقاط ع�ضويته من جمل�س
�إدارة الفرع ".
وتن�ص املادة ( )12من القانون ذاته على �أنه ":
�أ  -يت�ألف املجل�س من خم�سة ع�شر ع�ضوا  ،وذلك على النحو الآتي :
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 - 1خم�سـة �أع�ضـاء من حمافظـة م�سقـط  ،يتـم انتخابهـم باالقتـراع
ال�سري من �أع�ضاء الغرفة امل�سجلني يف املقر الرئي�سي لها .
 - 2ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى .
ب .................... -
ج  -يعقـد �أع�ضـاء املجلـ�س خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج
النهائية لالنتخابات �أول اجتماع لهم يف املقر الرئي�سي للغرفة ،
لينتخبوا من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا للمجل�س ونائبني له
و�أمينا لل�سر و�أمينا للمال وثالثة �أع�ضاء ليتكون من ه�ؤالء الثمانية
املكتب التنفيذي للغرفة  ،على �أن يتوىل رئا�سة هذا االجتماع �أكرب
الأع�ضاء �سنا .
د  ..........-هـ ." .............. -
وتن�ص املادة ( )12مكررا من القانون امل�شار �إليه  ،امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/59على �أنه  " :يتوىل �إدارة الفرع جمل�س �إدارة يت�ألف من �أحد ع�شر
ع�ضوا يتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري من �أع�ضاء الغرفة امل�سجلني يف الفرع .
وتكون مدة جمل�س �إدارة الفرع �أربع �سنوات ميالدية تبد�أ من تاريخ �أول
اجتماع له  ،ويجوز ملن انتهت ع�ضويته �إعادة الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة
الفرع .
يعقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالن النتائج
النهائية لالنتخابات �أول اجتماع لهم يف مقر الفرع باملحافظة لينتخبوا من بينهم
باالقرتاع ال�سري رئي�سا ملجل�س �إدارة الفرع ونائبا للرئي�س  ،على �أن يتوىل رئا�سة
هذا االجتماع �أكرب الأع�ضاء �سنا ".
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وتن�ص املادة ( )12مكررا ( )2من القانون امل�شار �إليه على �أنه  ":تبني الالئحة
التنفيذية الأحكام اخلا�صة بانتخابات رئي�س و�أع�ضاء املجل�س ورئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة الفرع  ،كما تبني الأحكام اخلا�صة باجتماعات املجل�س وجمال�س
�إدارات الفروع  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفرع " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع قد ناط باجلمعية العمومية
لغرفة جتارة و�صناعة عمان االخت�صا�ص ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء جمل�س
�إدارة الغرفة مبوافقة ثلثي �أع�ضائها احلا�ضرين  ،ون�ص امل�شرع يف �إف�صاح جهري
على �أنه يرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة من
املن�صو�ص عليهم يف البند ( )2من املادة ( )12من القانون امل�شار �إليه � ،إ�سقاط
ع�ضويته من جمل�س �إدارة الفرع  ،و�أن جمل�س �إدارة الغرفة يت�ألف من خم�سة
ع�شر ع�ضـوا  -خم�ســة �أع�ضــاء مــن حمافظة م�سقط  ،يتم انتخابهم باالقرتاع
ال�سري من �أع�ضاء الغرفــة امل�سجليــن يف املقــر الرئي�ســي لها  ،ور�ؤ�ساء جمال�س
�إدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى  ، -و�أن جمل�س �إدارة الفرع يت�ألف من
�أحد ع�شر ع�ضوا يتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري من �أع�ضاء الغرفة امل�سجلني يف
الفرع  ،و�أن �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع يعقدون خالل �سبعة �أيام من تاريخ �إعالن
النتائج النهائية لالنتخابات �أول اجتماع لهم يف مقر الفرع باملحافظة لينتخبوا
من بينهم باالقرتاع ال�سري رئي�سا ملجل�س �إدارة الفرع ونائبا للرئي�س  ،على �أن
يتوىل رئا�سة هذا االجتماع �أكرب الأع�ضاء �سنا  ،وفو�ض امل�شرع الالئحة التنفيذية
تنظيم الأحكام اخلا�صة بانتخابات رئي�س و�أع�ضاء املجل�س ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة الفرع  ،وتنظيم الأحكام اخلا�صة باجتماعات املجل�س وجمال�س �إدارات
الفروع  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون الفرع .
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وحيث �إنه يبني مما تقدم �أنه  ،ولئن كان امل�شرع قد حدد �صراحة �آلية اختيار
رئي�س جمل�س �إدارة الفرع ونائبه � ،إال �أن الن�صو�ص قد جاءت خلوا من تنظيم
لآلية �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع  ،وذلك على غرار
ما ن�ص عليه �صراحة بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة � ،إذ خول اجلمعية
العمومية للغرفة �سلطة �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائها  ،ورتب على ذلك �إذا
كان ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة الذي مت �إ�سقاط ع�ضويته من الأع�ضاء املن�صو�ص
عليهم يف البند ( )2من املادة ( )12من القانون امل�شار �إليه � ،إ�سقاط ع�ضويته من
جمل�س �إدارة الفرع .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،و�إزاء خلو ن�صو�ص القانون امل�شار �إليه من
الن�ص �صراحة على تخويل جمل�س �إدارة الفرع �سلطة �إ�سقاط ع�ضوية �أحد
�أع�ضائه  ،ف�ضال عن تغيري رئي�سه  ،و�أحال يف املادة ( )12مكررا ( )2من القانون
امل�شار �إليه �إىل الالئحة التنفيذية للقانون تنظيم �إجراءات انتخاب رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة الغرفة ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة الفرع  ،وكل ما يتعلق ب�ش�ؤون
الفــروع  ،ومن ثم ف�إنه ال يجوز ملجل�س �إدارة فــرع غرفة جتارة و�صناعــة عمان
بـ  - ............واحلال كذلك � -إ�سقاط ع�ضوية رئي�س جمل�س �إدارته  ،باعتبار
�أن جمل�س �إدارة الفرع ال ميلك �صالحيات �أكرث مما ميلكها �أع�ضاء جمل�س �إدارة
الغرفة دون ن�ص �صريح � ،إذ ال ميلك جمل�س �إدارة الغرفة �صالحية �إ�سقاط الع�ضوية
عن �أحد �أع�ضائه دون ن�ص �صريح  ،ولو �أراد امل�شرع منح جمل�س �إدارة الفرع
�صالحية �إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه ملا �أعوزه الن�ص على ذلك �صراحة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم �صالحية �أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة عمان بفرع حمافظة � ....إقالة رئي�س جمل�س �إدارته  ،وذلك على النحو
املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق  /م و2014/1884/1/9/م) بتاريخ 2014/ 10 /12م
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()71
بتاريخ 2014/10/13م
 - 1النظام الأ�سا�سي للدولة � -ضرائب  -الأ�س�س احلاكمة لإن�شائها وتعديلها و�إلغائها
والإعفاء منها .
�أر�سـى النظـام الأ�سا�سـي للدولـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم � 96/101أ�سـ�س
ودعائـم النظـام القانونـي لل�ضرائـب والتكاليـف العامـة الأخـرى را�سمـا للم�شرع
حدود ونطاق هذا النظام  -حظر �سريان القوانني املنظمة لها ب�أثر رجعي -
املغايرة بني ال�ضرائب العامة وغريها من التكاليف العامة الأخرى (كال�ضرائب
املحلية والر�سوم)  -ال يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء الأوىل �إال بقانون ويكون الإعفاء
من �أدائها يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون يف حني يكون �إن�شاء وتعديل
و�إلغاء ال�ضرائب والر�سوم والإعفاء منها بناء على قانون -تطبيق .

� - 2ضرائب  -مدى اعتبار فر�ض الغرامات يف القوانني ال�ضريبية من القواعد
املو�ضوعية .
ق�ضــى قانــون �ضريبــة الدخل على ال�شركات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
� 81/47أن ال�ضريبة تفر�ض عن كل �سنة �ضريبية على الدخل ال�ضريبي على �أي
�شركة يكون قد حتقق �أو ن� أش� يف عمان �أو الذي افرت�ض املدير �أنه حتقق �أو ن� أش�
كذلك بالن�سبة للم�سائل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )8من القانون ذاته � -أن
ال�ضريبة تكون م�ستحقة وواجبة ال�سداد وفقا للقانون امل�شار �إليه  ،وتكون دينا مدنيا
م�ستحقا وواجب ال�سداد للحكومـة � -أجاز القانون فر�ض غرامة على املخالفني
لأحكامه  -قرر امل�شــرع �أن القواعد الإجرائية املن�صو�ص عليهــا يف قانون
�ضريبة الدخل ت�سري اعتبارا من تاريخ العمل به  ،و�أن يتم حتديد الدخل اخلا�ضع
لل�ضريبة �أو اخل�سارة �أو ال�ضريبة �أو ال�ضريبة الإ�ضافية باتباع القواعد املو�ضوعية
التي كانت �سارية خالل ال�سنة ال�ضريبية التي يتم خاللها حتديد هذا الدخل �أو
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تلك اخل�سارة  -م�ؤدى ذلك � -أن حت�صيل �ضريبة الدخل على ال�شركات وفر�ض
الغرامات املن�صو�ص عليها يف قانــون �ضريبة الدخــل على ال�شركات هي من
القواعـد املو�ضوعيــة  ،ولي�ست من القواعد الإجرائية  -تطبيق .

 - 3قانون  -تطبيقه من حيث الزمان .
ا�ستقر �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه
الزمني  ،فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه �أي الفرتة من
تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز
القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر الرجعي  ،و�أن القوانني اجلديدة
حتكم الآثار التي ترتبت من وقت نفادها  ،ولو كانت نا�شئة عن مراكز قانونية
�سابقة عليها  ،فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون اجلديد بحكم �أثره املبا�شر -
تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتابكم رقم  ............... :امل�ؤرخ يف ، ................
املوافق ، ...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى اعتبار فر�ض
اجلزاءات التي قررتها القوانني ال�ضريبية من القواعد الإجرائية الواردة مبنت
املادة ( )193من قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/28
ومدى �صحة ما ذهبت �إليه ..................من عدم تطبيق اجلزاءات املتعلقة
بعدم تقدمي الإقرار .
وتتلخــ�ص وقائـع املو�ضـوع  -ح�سبمـا يبيــن مـن الأوراق  -فــي
�أن .....................قد قام بفح�ص بع�ض الأعمال بـ ، .............و�أنه
يف �أثناء الفح�ص تبني وجود بع�ض املالحظات املتعلقة بامللف ال�ضريبي ل�شركة
 ، ...................وال�شركات املتعاملة معها  ،حيث تبني تخفي�ض الوعاء
ال�ضريبي لهذه ال�شركة لل�سنوات ال�ضريبية (2005م 2006 ،م 2007 ،م)  ،الأمر
الذي ترتب عليه عدم حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على �شركة ، .............
والتي بلغت نحو  ....................رياال عمانيا  ،وقد ت�ضمن رد ...........
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على ذلك �أنها قامت بتحديد �إيرادات ال�شركة املذكورة مببالغ تفوق بدرجة
كبرية ما هو مدون بامل�ستندات حت�سبا لأي بيانات مل تظهر �أو تطرح يف حينه ،
وترتب على ذلك �أن مت تقدير الإيرادات بال�صورة التي متت بالربط  ،و�أن حتديد
الإيرادات من امل�سائل التقديرية التي تخ�ضع بح�سب الأ�صل لقناعة واطمئنان
مـن خولته ال�سلطة يف حتديدها  ،ولأن امل�س�ألة تقديرية فال بد �أن يتوافر فيها
تالقي �إرادة الطرفني اللذين مت�سهما دون �إخالل مبا مت التو�صل �إليه من بيانات
ومعلومات وتقارير �صدرت يف هذا ال�ش�أن  ،و�أن ما مت التو�صل �إليه من �إيرادات
تقديرية  ،ويف �ضوء تلك البيانات مت تخفي�ض الوعاء ال�ضريبي لهذه ال�شركة .
كما �أبدى  ................مالحظة ب�ش�أن قيام  ..........بفر�ض
غرامات على ال�شركة امل�شار �إليها ا�ستنادا �إىل املادتني ( )179و ( )180من قانون
�ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/28بدال من تطبيق �أحكام
املواد (35و36و )37من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ( 81/47امللغى ) التي تق�ضي بتوقيع اجلزاءات يف حال عدم تقدمي
�إقرار الدخل �أو عدم تقدمي الإقرار بالدخل احلقيقي  ،وعدم اال�ستجابة للإخطار ،
مما ترتب عليه عدم حت�صيل مبالغ بنحو  .........رياال عمانيا  .......بي�سة ،
لل�سنوات من 2005م  ،وحتى 2007م .
وقد ت�ضمن رد  ...........على هذه املالحظة ب�أنها اتبعت الطريق الذي
ر�سمـه القانـون باعتبـار �أن اجلهـة املخت�صـة بتطبـيق الغرامات املن�صو�ص عليها
باملواد املنوه عنها �أوال جلنة �ضريبة الدخل؛ لذلك مت �إحالة املو�ضوع اخلا�ص بفر�ض
الغرامات �إىل اللجنة  ،وبتاريخ 2010/10/18م �أ�صدرت اللجنة قرارها بعدم
اخت�صا�صها بنظر الطلب  ،و�إعادة املو�ضوع �إىل  .............ا�ستنادا �إىل
قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
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وقد �أ�شارت اللجنة يف حيثيات قرارها �إىل �أن  ...........هو املنوط به
توقيع اجلزاءات الإدارية املن�صو�ص عليها باملادة ( )181من قانون �ضريبة الدخل
امل�شار �إليه يف حالة امتناع املوظف امل�س�ؤول عن تقدمي بيانات �أو ح�سابات �أو
�سجالت �أو �أية م�ستندات �أخرى �أو االمتناع عن احل�ضور يف املوعد �أو املكان
املحددين وفقا ملا تق�ضي به املادة ( )24من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه .
�أما عن القول ب�أنه كان يجب تطبيق �أحكام املواد (  ) 37 ، 36 ، 35من قانون
�ضريبة الدخل على ال�شركات امل�شار �إليه  ،فقد �أفادت  ................ب�أنه ال
جمال لتطبيقها ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة ( )193من قانون �ضريبة الدخل امل�شــار
�إليــه  ،التي تق�ضي ب�أنه ت�سري القواعد الإجرائية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
اعتبارا من تاريخ العمل به يف الأول من يناير عام 2010م  ،وملا كان الثابت �أن م�س�ألة
فر�ض اجلزاءات من القواعد الإجرائية  ،لذلك قامت ......................
بفر�ض الغرامة مبقدار (  ) %1واحد يف املائة من فرق ال�ضريبة امل�ستحقة بالن�سبة
لعامي 2005م  ،و 2006م  ،و ( )100مائة ريال عماين بالن�سبة لعام 2007م  ،وعندئذ
تكون ................قد التزمت �صحيح حكم القانون .
ويبدي  .................ب�أن البند ( )13من املادة ( )1من قانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه ن�ص على تعريف ال�ضريبة ب�أنها  " :ال�ضريبة التي تفر�ض على
الدخل طبقا لأحكام هذا القانون ولأغرا�ض تطبيق �أحكام املواد ( ، 154 ، 152
 ) 158 ، 155ت�شمـل ال�ضريبة الإ�ضافية واجلزاءات الإدارية التي تفر�ض طبقا
لأحكام املواد (  ) 181 ، 180 ، 179 ، 156من هذا القانون "  ،ومن ثم ال يكون
حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو ال�ضريبة الإ�ضافية �أو اخل�سارة �أو ال�ضريبة من
القواعد الإجرائية التي عنتها املادة ( )193من قانون �ضريبة الدخل  ،و�إمنا تبقى
من القواعد املو�ضوعية  ،مما يرى معه � ......................أنه يتعني على
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 .................تطبيق ن�صو�ص املواد (  ) 37 ، 36 ، 35من قانون �ضريبة
الدخل على ال�شركات  ،وحت�صيل فرق الغرامات .
وتذكرون �أي�ضا �أن  ......مل تفر�ض غرامات قدرها....................
ريال عماين  ،نتيجة عدم تطبيقها لأحكام املادتني ( )37 ، 35من قانون �ضريبة
الدخل على ال�شركات امل�شار �إليه (امللغى) عن ربط ال�ضريبة لعامي 2008م 2009 ،م
نظرا لعدم قيام ال�شركة بتقدمي الإقرارات ال�ضريبية وعدم اال�ستجابة للإخطار ،
وقد �أو�صى .............بتطبيق �أحكام املادتني امل�شار �إليهما .
وردت  .................على اخلطاب امل�شار �إليه  ،ب�أنه قد درج العمل
بــ ..........على توقيع اجلزاءات املدنية املن�صو�ص عليها باملادتني ()36 ، 35
لي�س فقط على ال�شركة امل�شار �إليها  ،و�إمنا مع كافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة
بال�سلطنة � ،إذ �إن املجتمع العماين ما زال حديث العهد بنظام ال�ضريبة  ،و�أن
 .........ارت�أت �إعطاء فر�صة له�ؤالء اخلا�ضعني حتى يتفهموا �أهمية الإقرار
ال�ضريبي واجلزاء الذي �سيقع على اخلا�ضع لل�ضريبة �إذا ما تخلف عن تقدمي
الإقرار ال�ضريبي  ،وعلى �أية حال ف�إن مادة الغرامات الواردة بقانون �ضريبة
الدخل امل�شار �إليه هي م�س�ألة جوازية  ، .........لذا �سيتم عر�ض مو�ضوع �شركة
 .............عليه التخاذ ما يراه يف هذا ال�ش�أن .
ويبدي  ............ب�أن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية ا�ستقر على �أن " :
القانون يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي
متت حتت �سلطانه �أي يف الفرتة من تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري
ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر
الرجعي  ،و�أن القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتبت من وقت نفادها  ،ولو
كانت نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة عليها  ،فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون
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اجلديد بحكم �أثره املبا�شر "  ،كما �أن القانون مل مينح .....................
احلق يف اال�ستثناء من تطبيق مواده ب�أي حال من الأحوال  ،ف�ضال عن �أن امل�شرع
قد ق�ضى ب�سريان �أحكامه اعتبارا من الأول مـن ينايــر 2010م  ،ومل يرتك الأمر
الجتهادات ...................
كما �أن ما ذهبت �إليه  ...........يف تطبيق حكم املادة ( )193من قانون
�ضريبة الدخل هو خالف ما توخاه امل�شرع من متييز القواعد الإجرائية الرتباطها
بتطبيق القانون من حيث الزمان كونها �إجراءات تتم يف وقت تنفيذها  ،بخالف
الإجراءات املو�ضوعية التي حتكم احلالة وقت حدوثها .
و�إزاء اخلالف بني  ، ...........و.................حول مدى اعتبار
فر�ض اجلزاءات التي قررتها القوانني ال�ضريبية من القواعد الإجرائية الواردة
مبنت املادة ( )193من قانون �ضريبة الدخل امل�شار �إليه  ،ومدى �صحة ما ذهبت
�إليه  ................من عدم تطبيق اجلزاءات املتعلقة بعدم تقدمي الإقرار ،
ف�إنكم تطلبون الر�أي يف املو�ضوع .
وردا على ذلك نفيد ب�أنه بتاريخ 1996/11/6م �صدر النظام الأ�سا�سي للدولة
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/101وعمل به اعتبارا من هذا التاريخ .
وتن�ص املادة ( )11من هذا النظام على �أن " :املبادئ االقت�صادية :
..............................................................
 - 1ال�ضرائب والتكاليف العامة �أ�سا�سها العدل وتنمية االقت�صاد الوطني .
� - 2إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون  ،وال يعفـى
�أحد من �أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون .
وال يجوز ا�ستحداث �ضريبة �أو ر�سم �أو �أي حق مهما كان نوعه ب�أثر رجعي ".
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وتن�ص املادة ( )39من النظام ذاته على �أن� " :أداء ال�ضرائب والتكاليف
العامة واجب وفقا للقانون ".
وتن�ص املادة ( )57من النظام ذاته على �أنه " :يبني القانون الأحكام
اخلا�صة بامل�سائل التالية واجلهات امل�س�ؤولة عنها :
 حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال العامة و�إجراءات �صرفها ." ....................................وتن�ص املادة ( )75من النظام ذاته على �أنه " :ال ت�سري �أحكام القوانني �إال
على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يرتتب عليها �أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ �إال
�إذا ن�ص فيها على خالف ذلك وال ي�شمل هذا اال�ستثناء القوانني اجلزائية وقوانني
ال�ضرائب وقوانني الر�سوم ".
كما تن�ص املادة ( )8من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  81/47على �أنه  " :طبقا لهذا القانون تفر�ض ال�ضريبة عن
كل �سنة �ضريبية على الدخل ال�ضريبي لأي �شركة يكون قد حتقق �أو ن� أش� يف عمان
�أو الذي افرت�ض املدير �أنه حتقق �أو ن�ش�أ كذلك بالن�سبة ملا ي�أتي.................:
." ..............
وتن�ص املادة ( )27من القانون ذاته على �أن� " :أي �ضريبة م�ستحقة وواجبة
ال�سداد وفقا لهذا القانون تكون دينا مدينا م�ستحقا وواجب ال�سداد للحكومة ".
وتن�ص املادة ( )35من القانون ذاته على �أن� " :أي �شركة تتخلف عن
تقديـم الإقـرار املبدئـي عـن �إجمالـي دخلهـا عـن �أي �سنـة �ضريبية خالل الفرتة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( ، )16يجوز للوزير �أن يخول املدير �صالحية فر�ض
غرامة  -مقدارها ن�صف قيمة ال�ضريبة واجبة ال�سداد من تلك ال�شركة  -على
ال�شركة املذكورة �أو على �أي �شخ�ص كان موظفا م�س�ؤوال بتلك ال�شركة خالل تلك
الفرتة �أو عليهما معا .
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علــى �أنـه �إذا كانـت الغرامـة املح�سوبـة بناء على هذه املادة تقل عن خم�سة
وع�شرين رياال عمانيا �أو مل يكن لتلك ال�شركة دخل خا�ضع لل�ضريبة ف�إن الغرامة
املن�صو�ص عنها بهذه املادة يتعني �أن تكون خم�سة وع�شرين رياال عمانيا ".
وتن�ص املادة ( )36من القانون ذاته على �أنه� " :إذا ما �أدى �إهمال �أي �شركة
يف القيام ب�أي من �إجراءات هذا القانون يف �أي �سنة �ضريبية �إىل :
�أ  -عدم الإعالن عن دخلها احلقيقي يف �إقرار �إجمايل دخلها .
ب � -أو عـدم �إعطـاء معلومـات �صحيحـة �أو �إخفـاء معلومـات عـن �أي �أمر
يتعلق بالتزاماتها ال�ضريبية .
ف�إنه  -ودون امل�سا�س ب�أية التزامات �أخرى يفر�ضها هذا القانون  -يجوز
للجنة ال�ضريبية �أن تفر�ض على تلك ال�شركة �أو على �أي موظف كان م�س�ؤوال عن
تلك ال�شركة خالل تلك ال�سنة ال�ضريبية �أو على كل من ال�شركة وذلك املوظف
غرامة مقدارها ( )%25خم�سة وع�شرون يف املائة من قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة
عما �أ�سقطته ال�شركة من �إقرارها بالدخل �إذا مت حتديد ال�ضريبة عن تلك ال�سنة
ال�ضريبية بناء على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة ح�سبما جاء ب�إقرار الدخل عن تلـك
ال�سنـة ال�ضريبيـة � ،أو �إذا قبلــت تلــك املعلومــات غيـر ال�صحيحـة � ،أو �إذا مل يتم
اكت�شاف ذلك الإ�سقاط ".
وتن�ص املادة ( )37من القانون ذاته على �أنه� " :إذا �أدى �إهمال املوظف
امل�س�ؤول عن �أي �شركة �إىل :
 - 1عدم تقدميه  -للمدير خالل الوقت املحدد � -أي بيان مفرو�ض عليه �أو
على ال�شركة تقدميه مبوجب هذا القانون �أو مبوجب �أي �إخطار معلن
�إليه .
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� - 2أو عدم تقدميه لأي ح�سابات �أو �سجالت �أو قوائم �أ�صول والتزامات �أو
�أي وثيقة �أخرى لفح�صها �أو حفظها من قبل املدير طبقا ملتطلبات �أي
�إخطار له طبقا للفقرتني ( )2( ، )1من املادة (.)18
� - 3أو تخلف عن احل�ضور يف الزمان واملكان املحددين يف �أي �إخطار له
مبوجب الفقرة ( )3من املادة (.)18
� - 4أو امتناعه عن الإجابة على �أي �أ�سئلة وجهت �إليه بطريقة قانونية �أو
تقدمي �أي معلومات مطلوبة منه مبوجب هذا القانون .
� - 5أو تقدمي �أي معلومات خاطئة �أو امتناعه عن تقدمي معلومات �صحيحة
فيما يتعلق ب�أي �أمر �أو �شيء يتعلق بااللتزام ال�ضريبي لل�شركة التي
ت�ستخدمه � ،أو لأي �شركة �أخرى .
ف�إنه عندها  -ودون امل�سا�س ب�أي التزامات �أخرى يفر�ضها هذا القانون-
يجوز للجنة ال�ضريبية �أن تفر�ض على تلك ال�شركة �أو على ذلك املوظف امل�س�ؤول
يف ال�شركة �أو على كل من تلك ال�شركة وذلك املوظف امل�س�ؤول غرامة مقدارها
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين ".
وين�ص البند رقم ( )13من املادة ( )1من قانون �ضريبة الدخل ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/28على �أن  " :ال�ضريبة :ال�ضريبة التي تفر�ض على
الدخل طبقا لأحكام هذا القانون  ،ولأغرا�ض تطبيق �أحكام املواد ( )152و()154
و ( )155و ( )158ت�شمل ال�ضريبة الإ�ضافية واجلزاءات الإدارية التي تفر�ض طبقا
لأحكام املواد ( )156و ( )179و ( )180و ( )181من هذا القانون".
وتن�ص املادة (  )152من القانون ذاته على �أن  " :يلتزم مالك امل�ؤ�س�سة �أو
مالك املن�ش�أة امل�ستقرة �أو ال�شركة العمانية ب�سداد ال�ضريبة �إىل الأمانة العامة يف
املوعد املحدد .
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ويكون ال�شركاء يف �شركة املحا�صة م�س�ؤولني بالت�ضامن فيما بينهم عن
�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة ".
وتن�ص املادة (  )153من القانون ذاته على �أنه  " :مع عدم الإخالل بحكم
املادة ( )156من هذا القانون يجوز �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد
على �أق�ساط وفقا لل�شروط والقواعد وال�ضمانات التي حتددها الالئحة التنفيذية
للقانون  ،على �أن يكون للأمني العام  -دون غريه  -اال�ستثناء من هذه ال�شروط �أو
القواعد �أو ال�ضمانات يف حاالت ال�ضرورة التي يقدرها ".
وتن�ص املادة (  )154من القانون ذاته على �أن  " :يف حالة عدم الوفاء
بال�ضريبة امل�ستحقة والواجبة ال�سداد يف املواعيد املحددة يتم حت�صيلها جربا
باتبـاع الإجــراءات املقـررة للتنفيـذ الإداري مبقت�ضـى نظـام حت�صيـل ال�ضرائـب
والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه ".
وتن�ص املادة (  )155من القانون ذاته على �أنه  " :يتبع لتح�صيل ال�ضريبة
من الغري الإجراءات املن�صو�ص عليها يف نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة امل�شار �إليه ".
وتن�ص املادة ( )156من القانون ذاته على �أن  " :تفر�ض �ضريبة �إ�ضافية
بواقع(  )%1واحد يف املائة �شهريا من قيمة املبلغ غري امل�سدد من ال�ضريبة
امل�ستحقة والواجبة ال�سداد  ،وحت�سب عن الفرتة التي مل ت�سدد فيها هذه ال�ضريبة .
ويجوز للأمني العام الإعفاء من ال�ضريبة الإ�ضافية  -كليا �أو جزئيا  -وفقا
للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون".
وتن�ص املادة (  )158من القانون ذاته على �أن  " :يكون للخا�ضع لل�ضريبة
احلق يف ا�سرتداد ال�ضريبة �إذا ثبت �أن ال�ضريبة التي �سددها عن �أي �سنة �ضريبية
جتاوز ال�ضريبة امل�ستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك ال�سنة  ،وذلك بعد خ�صم
�أي مبلغ �ضريبة يكون م�ستحقا عليه عن �أي �سنة �ضريبية �أخرى .
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ويكون اال�سرتداد بناء على طلب يقدم منه �إىل الأمانة العامة خالل ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ انتهاء ال�سنة ال�ضريبية التي ن�ش�أ خاللها احلق يف اال�سرتداد ،
و �إال �سقط هذا احلق " .
وتن�ص املادة (  )179من القانون ذاته على �أنه  " :يجوز للأمني العام يف
حالة تخلف اخلا�ضع لل�ضريبة عن تقدمي الإقرار املبدئي �أو النهائي عن �أي �سنة
�ضريبية خالل املوعد املحدد لكل منهما فر�ض غرامة على اخلا�ضع لل�ضريبة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين " .
وتن�ص املادة ( )180من القانون ذاته على �أنه  " :يجوز للأمني العام يف
حالة عدم �إعالن اخلا�ضع لل�ضريبة عن الدخل احلقيقي يف �إقرار الدخل بالن�سبة
لأي �سنة �ضريبية  ،فر�ض غرامة ال تزيد على (  )%25خم�سة وع�شرين يف املائة
مـن الفـرق بيـن قيمـة ال�ضريبـة علـى �أ�سـا�س الدخـل احلقيقي اخلا�ضع لل�ضريبة ،
وقيمة ال�ضريبة من واقع الإقرار ال�سابق تقدميه " .
وتن�ص املادة ( )181من القانون ذاته على �أنه  " :دون �إخالل باملحاكمة
اجلزائية  ،يجوز للأمني العام فر�ض غرامة ال جتاوز (� )2500ألفني وخم�سمائة ريال
عماين يف احلاالت الآتية :
 - 1االمتناع عن تقدمي �أي بيانات �أو معلومات �أو ح�سابات �أو �سجالت
حما�سبية �أو �أي م�ستندات �أخرى يكون مطلوبا تقدميها من اخلا�ضع
لل�ضريبة �أو �أي �شخ�ص �آخر يكون مطالبا بتقدميها وفقا لأحكام هذا
القانون يف املوعد املحدد لهذا الغر�ض .
 - 2االمتناع عن احل�ضور يف املوعد واملكان املحددين وفقا للمادة ( )24من
هذا القانون .
 - 3االمتنــاع عـن الإجابـة عـن �أي �أ�سئلـة توجـه بطريقـة قانونيـة تتعلق
باخلا�ضع لل�ضريبة .
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ويجوز فر�ض الغرامة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على العامل امل�س�ؤول
لدى اخلا�ضع لل�ضريبة �أو عليهما معا ".
وتن�ص املادة ( )193من القانون ذاته على �أنه " :
 -1ت�سري القواعد الإجرائية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون اعتبارا
من تاريخ العمل به  ،وعلى �أن يتم حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو
اخل�سارة �أو ال�ضريبة �أو ال�ضريبة الإ�ضافية باتباع القواعد املو�ضوعية
التي كانت �سارية خالل ال�سنة ال�ضريبية التي يتم خاللها حتديد هذا
الدخل �أو تلك اخل�سارة .
............................................................ - 2
." .......
وحيــث �إن مفـاد هـذه الن�صـو�ص �أن النظــام الأ�سا�سـي للدولـة  -جريا
على نهج الد�ساتري يف النظم املقارنة  -قد �أر�سى �أ�س�س ودعائم النظام القانوين
لل�ضرائب والتكاليف العامة الأخرى  ،را�سما للم�شرع حدود ونطاق هذا النظام ،
حيث بني �أن العدل وتنمية االقت�صاد الوطني هما �أ�سا�س فر�ض ال�ضريبة وغريها
من التكاليف العامة  ،جاعال من �أدائها واجبا قانونيا على املكلفني ب�أدائها  ،مقررا
حظر �سريان القوانني املنظمة لها ب�أثر رجعي  ،موجبا على امل�شرع حتديد اجلهة
املنوط بها حت�صيلها و�إجراءات �صرفها  ،مغايرا بني ال�ضرائب العامة وبني
غريها من التكاليف العامة الأخرى ( كال�ضرائب املحلية والر�سوم )  ،م�ستلزما
�أن يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء الأوىل بقانون  ،و�أن يكون الإعفاء من �أدائها يف
احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون  ،تاركا الثانية للقواعد العامة امل�ستقرة يف
هذا ال�ش�أن  ،والتـي تق�ضـي بـ�أن يكون �إن�شاء وتعديل و�إلغاء ال�ضرائب والر�سوم
والإعفاء منها بناء على قانون .
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وامل�ستفاد من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات امل�شار �إليه ( امللغى) � ،أن
ال�ضريبة تفر�ض عن كل �سنة �ضريبية على الدخل ال�ضريبي على �أي �شركة يكون
قد حتقق �أو ن� أش� يف عمان �أو الذي افرت�ض املدير �أنه حتقق �أو ن� أش� كذلك بالن�سبة
للم�سائل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )8من القانون ذاته  ،و�أن ال�ضريبة تكون
م�ستحقة وواجبة ال�سداد وفقا للقانون امل�شار �إليه وتكون دينا مدينا م�ستحقا
وواجب ال�سداد للحكومة  ،و�أن �أي �شركة تتخلف عن تقدمي الإقرار املبدئي عن
�إجمايل دخلها عن �أي �سنة �ضريبية  ،يجوز للوزير �أن يخول املدير �صالحية
فر�ض غرامة  -مقدارها ن�صف قيمة ال�ضريبة واجبة ال�سداد من تلك ال�شركة -
على ال�شركة املذكورة �أو على �أي �شخ�ص كان موظفا م�س�ؤوال بتلك ال�شركة خالل
تلك الفرتة �أو عليهما معا � ،أما �إذا �أدى �إهمال ال�شركة �إىل عدم الإعالن عن دخلها
احلقيقي يف �إقرار �إجمايل دخلها � ،أو عدم �إعطاء معلومات �صحيحة � ،أو �إخفاء
معلومات عن �أي �أمر يتعلق بالتزاماتها ال�ضريبية  ،يجوز للجنة ال�ضريبية �أن
تفر�ض على تلك ال�شركة غرامة مقدارها ( )%25خم�سة وع�شرون يف املائة من
قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عما �أ�سقطته ال�شركة من �إقرارها بالدخل  ،كما �أن
قانون �ضريبة الدخل قد خول الأمني العام يف حالة تخلف اخلا�ضع لل�ضريبة
عن تقدمي الإقرار املبدئي �أو النهائي عن �أي �سنة �ضريبية خالل املوعد املحدد
ب�أن يفر�ض عليه غرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين  ،كما �أجاز له يف حالة عدم �إعالن اخلا�ضع لل�ضريبة عن الدخل
احلقيقي يف �إقرار الدخل بالن�سبة لأي �سنة �ضريبية فر�ض غرامة ال تزيد على
( )%25خم�سة وع�شرين يف املائة من الفرق بني قيمة ال�ضريبة على �أ�سا�س الدخل
احلقيقي اخلا�ضع لل�ضريبة  ،وقيمة ال�ضريبة من الواقع الإقرار ال�سابق تقدميه ،
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و�أن القواعد الإجرائية املن�صو�ص عليها يف قانون �ضريبة الدخل ت�سري اعتبارا
من تاريخ العمل به  ،وعلى �أن يتم حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو اخل�سارة �أو
ال�ضريبة �أو ال�ضريبة الإ�ضافية باتباع القواعد املو�ضوعية التي كانت �سارية خالل
ال�سنة ال�ضريبية التي يتم خاللها حتديد هذا الدخل �أو تلك اخل�سارة .
وحيــث �إنــه علــى َهــدْي مــا تقــدم  ،وكــان البــني من الأوراق � ،أن
 ..............................لــم تقــم بفــر�ض الغرامــات علــى �شركــة
 ....................بناء على �أحكام املواد ( 35و  36و  )37من قانون �ضريبة
الدخل على ال�شركات (امللغى)  ،و�إمنا فر�ضت الغرامات بناء على �أحكام املادتني
( 179و  )180من قانون �ضريبة الدخل نتيجة عدم تقدمي الإقرار وت�ضمينه الدخل
احلقيقي عن ال�سنوات ال�ضريبية (2005م و2006م و2007م)  ،مما ترتب عليه عدم
حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شركة املذكورة  ،بالإ�ضافة �إىل عدم قيامها
بفر�ض غرامات قدرها  ..................ريال عماين  ،نتيجة عدم تطبيقها
لأحكام املواد ( )37 ، 35من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات امل�شار �إليه (امللغى)
عن ربط ال�ضريبة لعامي 2008م 2009 ،م نظرا لعدم قيام ال�شركة بتقدمي الإقرارات
ال�ضريبية وعدم اال�ستجابة للإخطار  ،وكل ذلك ا�ستنادا �إىل ما جاء بحكم املادة
( )193من قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2009/28
وملا كان حتديد الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �أو اخل�سارة �أو ال�ضريبة �أو ال�ضريبة
الإ�ضافية يتم باتباع القواعد املو�ضوعية التي كانت �سارية خالل ال�سنة ال�ضريبية
التي يتم خاللها حتديد هذا الدخل �أو تلك اخل�سارة وفقا لعجز الفقرة الأخرية من
املادة (  )193من قانون �ضريبة الدخل  ،ومن ثم ف�إن حت�صيل �ضريبة الدخل على
ال�شركات عن ال�سنوات امل�شار �إليها وتطبيق الغرامات املن�صو�ص عليها يف املواد
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�سالفة الذكر يجب �أن يتم وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون �ضريبة الدخل
على ال�شركات  ،ولي�س طبقا لقانون �ضريبة الدخل باعتبار �أن هذه الأحكام هي
من القواعد املو�ضوعية  ،ولي�ست من القواعد الإجرائية � ،إذ �إن �إعمال ن�ص املادة
( )193من قانون �ضريبة الدخل ي�سري ب�أثر مبا�شر على الوقائع التي حدثت من
تاريخ العمل به يف 2010/1/1م دون �أن ميتد �سريانه على الوقائع التي ن�ش�أت
قبل �صدوره  ،ومبا ال مي�س ال�ضريبة مبا فيها الغرامات التي يتم فر�ضها نتيجة
عدم تقدمي الإقرار وت�ضمينه الدخل احلقيقي وفقا لأحكام قانون �ضريبة الدخل
على ال�شركات (امللغى)  ،والقول بغري ما من �ش�أنه �إهدار الأحكام اخلا�صة بفر�ض
ال�ضريبة والغرامة املن�صو�ص عليها يف هذا القانون  ،و�آلية تقديرها  ،والإجراءات
التي يجب اتخاذها يف ال�سنوات ال�ضريبية (2005م 2006 ،م 2007 ،م 2008 ،م ،
2009م) .
وحيث �إنه متى كان ما تقدم ف�إنه كان يتعني على .................
تطبيق ن�صو�ص قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات (امللغى) على الوقائع التي
متت خالل فرتة �سريان �أحكامه  ،دون التذرع بن�ص املادة ( )193من قانون
�ضريبة الدخل  ،وذلك ملا ا�ستقر عليه �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية من �أن القانون
يعمل به يف جمال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت
حتت �سلطانه �أي الفرتة من تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري ب�أثر
رجعي على الوقائع واملراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر الأثر
الرجعي  ،و�أن القوانني اجلديدة حتكم الآثار التي ترتبت من وقت نفادها  ،ولو
كانت نا�شئة عن مراكز قانونية �سابقة عليها  ،فتخ�ضع الآثار امل�ستقبلية للقانون
اجلديد بحكم �أثره املبا�شر .
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وملا كان ما تقدم  ،ف�إن مالحظات  ............ب�ش�أن ال�شركة امل�شار
�إليها تكون متفقة و�أحكام القانون  ،مما كان يتعني معه  -واحلال كذلك  -على
 .........حت�صيل ال�ضريبة امل�ستحقة على �شركة  ................وفر�ض
الغرامات عن ال�سنوات ال�ضريبية (2005م 2006 ،م 2007 ،م 2008 ،م 2009 ،م)
وفقا لأحكام املواد (  )37 ، 36 ، 35من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات (امللغى) ،
واملعمـول بـه خـالل تلـك الفتـرة  ،وليـ�س وفقـا لقانـون �ضريبـة الدخـل باعتبــار
�أن فر�ض الغرامة  -وكما �سلف البيان  -هو حكم مو�ضوعي  ،ولي�س قاعدة �إجرائية .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل اعتبار الغرامات التي قررتها القوانني ال�ضريبية من
القواعد املو�ضوعية  ،وعدم �صحة ما ذهبت �إليه  ...........من عدم تطبيق
�أحكام املواد ( )37 ، 36 ، 35من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات (امللغى) عن
ال�سنوات ال�ضريبية من 2005م و�إىل 2009م  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ 1958/7 /22 /م ) بتاريخ 2014/ 10/13م
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()72
بتاريخ 2014/10/13م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط قيام واليتها يف �إبداء الر�أي ونطاقه .
امل�ستقر عليه يف �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن ا�ستنها�ض واليتها ب�إبداء الر�أي
ال يكون �إال مبنا�سبة حالة واقعية حمددة يف ظروفها ومالب�ساتها غم على اجلهة
الطالبة وجه الر�أي وا�ستظهار �صحيح حكم القانون ب�ش�أنها  ،وال يكون ملجرد
تف�سري الن�صو�ص القانونية ب�صورة عامة وجمردة دون وجود وقائع حمددة -
مقت�ضى ذلك � -إبداء الر�أي ينح�صر على احلالة الواقعية املعرو�ضة دون التف�سري
ال�شامل للن�ص القانوين حمل الر�أي من حيث تطبيقه على �أر�ض الواقع  -تطبيق .

 - 2قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث  -غرامة تراكمية  -وجوب ح�صول
امل�صدر �أو منطقة العمل قبل �إقامته على ت�صريح بيئي  -جزاء خمالفة هذا
االلتزام  -فر�ض غرامة جزائية من املحكمة املخت�صة وفق �آلية احت�سابها .
حر�صا من امل�شرع على توفري �أكرب قدر من احلماية للبيئة ومنع تلويثها �أو الإ�ضرار
بها  ،فقد و�ضع العديد من ال�ضوابط والإجراءات التي حتقق هذا الهدف منها
ما ت�ضمنته املادة ( )9من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2001/114من وجوب ح�صول امل�صدر �أو منطقة العمل  -قبل �إقامته -
على ت�صريح بيئـي ي�ؤكد �سالمتـه من الناحيـة البيئيـة  -خمالفــة ذلك  -احلكم
بغرامة جزائية توقع على املخالف وفقا ملا ن�صت عليه املادة ( )31منه  -ت�شدد
هذه الغرامة وزيادتها بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع
لإخطار املخالف باكت�شاف املخالفة يف حالة عدم قيامه بوقف املخالفة  -الغرامة
اجلزائية تق�ضي بها املحكمة املخت�صة � -آلية احت�سابها  -مل يحدد امل�شرع �سقفا
�أعلى ببلوغه توقف الغرامة  -م�ؤدى ذلك  -ا�ستمرار زيادة الغرامة بن�سبة ()%10
ع�شرة باملائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار املخالف باكت�شاف املخالفة
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فبالإ�شــارة �إلــى الكتاب رقـم  ...........:املـ�ؤرخ فـي ، ..............
املوافق...........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي يف �ش�أن �آلية احت�ساب الغرامة
الرتاكمية  ،واملدة القانونية التي يتم بانق�ضائها وقف الغرامة الرتاكمية عن
امل�ضاعفة  ،وطلب تف�سري �شامل للمادة ( )31من قانون حماية البيئة ومكافحة
التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/114من حيث تطبيقها على �أر�ض
الواقع .
وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه بتاريخ
2008/2/10م قامت وزارة  - ...........................من خالل م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي -بتحرير حم�ضر ال�ضبط رقم (� )...............ضد �شركة
 ................يف والية  ..............مبحافظة ، ....................
لقيام ال�شركة بالعمل يف املوقع دون ت�صريح بيئي باملخالفة حلكم املادة ( )9من
قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وامل�ؤثمـة باملادة ( )31من القانون ذاته  ،وتذكرون �أن ال�شركة مل تقم مبراجعة
وزارة  ......................منذ ذلك التاريخ  ،وحتى تاريخ 2013/3/12م ،
و�أنه مت توجيه املخت�صني لزيارة املوقع للت�أكد من �إ�صالح الو�ضع البيئي من عدمه
ليتم �إنهاء �إجراءات املخالفة � ،إال �أنه قد ا�ست�شكل على الوزارة الكيفية التي يتم
بها �إنهاء تلك املخالفة يف ظل وجود غرامة تراكمية بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة
تزاد من اليوم الرابع الكت�شاف املخالفة  ،وعدم قيام ال�شركة مبراجعة الوزارة
ما يقارب ال�سنوات ال�ست  ،وتذكرون �أنه عند �إحالة ال�شكوى لالدعاء العام قام
بتوجيه املخالف لعمل ت�سوية مع الوزارة  ،الأمر الذي �أظهر �إ�شكالية احت�ساب
تلك الغرامة الرتاكمية من حيث ا�ستمراريتها �إىل �أكرث من �شهر  ،كما �أن الأحكام
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ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية فيما يتعلق باحت�ساب الغرامة الرتاكمية الواردة
بذات املادة قد �أظهرت ت�ضاربا يف احت�سابها �ضد املخالفني يف حني �أن بع�ضها
الآخر مل يتطرق �إليه نهائيا .
و�إزاء ما تقدم تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي يف �ش�أن �آلية احت�ساب
الغرامة الرتاكمية يف ظل عدم مراجعة املخالف للوزارة بعد م�ضي املدة املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )31من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2001/114وما هي املدة القانونية التي يتم بانق�ضائها وقف هذه
الغرامة عن امل�ضاعفة  ،وطلب تف�سري �شامل لهذه املادة من حيث تطبيقها على
�أر�ض الواقع .
وردا على ذلك نفيد ب�أنه ملا كان امل�ستقر عليه يف �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون
القانونية �أن ا�ستنها�ض واليتها ب�إبداء الر�أي ال يكون �إال مبنا�سبة حالة واقعية
حمددة يف ظروفها ومالب�ساتها غم على اجلهة الطالبة وجه الر�أي وا�ستظهار
�صحيح حكم القانون ب�ش�أنها  ،وال يكون ملجرد تف�سري الن�صو�ص القانونية ب�صورة
عامة وجمردة دون وجود وقائع حمددة  ,ومن ثم ف�إن الر�أي �سينح�صر على
احلالة الواقعية املعرو�ضة دون التف�سري ال�شامل للمادة ( )31امل�شار �إليها من حيث
تطبيقها على �أر�ض الواقع .
وحيث �إن املادة ( )9من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر
باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2001/114تنـ�ص علـى �أنـه " :ال يجوز البدء يف �إقامة
�أي م�صدر �أو منطقة عمل قبل احل�صول علـى ت�صريـح بيئـي ي�ؤكــد �سالمتــه من
الناحية البيئية وذلك بناء على طلب يتقدم به املالك �إىل الوزارة  ،وي�صدر الوزير
قرارا بتحديد �إجراءات و�شروط وقواعد احل�صول على الت�صريح البيئي ومدته
وجتديده" .
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كما تن�ص املادة ( )31من القانون ذاته على �أنه " :مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة
�أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد (، 12 ، 11 ، 9 ، 7
 )19 ، 16 ، 15 ، 13من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين ،
وال تزيد على (� )2000ألفي ريال عماين وتزاد الغرامة بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة
يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار املخالف باكت�شاف املخالفة .
ويف حالة ا�ستمرار املخالفة لأكرث من �شهر يجوز وقف املخالف عن مزاولة
ن�شاطه حلني �إزالة �أ�سباب املخالفة و�آثارها  ،ويتم �إزالة الن�شاط املخالف يف منطقة
الأمان و�إخطار اجلهات املخت�صة بذلك" .
ومفاد ما تقدم �أن امل�شرع  ،ويف �سبيل توفري �أكرب قدر من احلماية للبيئة
ومنع تلويثها �أو الإ�ضرار بها  ،فقد و�ضع العديد من ال�ضوابط والإجراءات التي
حتقق هذا الهدف منها ما ت�ضمنته املادة ( )9من قانون حماية البيئة ومكافحة
التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2001/114من وجوب ح�صول امل�صدر �أو
منطقة العمل  -قبل �إقامته  -على ت�صريح بيئي ي�ؤكد �سالمته من الناحية البيئية ،
وقد رتب امل�شرع على خمالفة هذا احلكم غرامة جزائية توقع على املخالف وفقا ملا
ن�صت عليه املادة ( )31منه  ،كما قرر امل�شرع ت�شديد هذه الغرامة وزيادتها بن�سبة
( )%10ع�شرة باملائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار املخالف باكت�شاف
املخالفة يف حالة عدم قيامه بوقف املخالفة .
وبتطبيق ما تقدم على احلالة املعرو�ضة  ،وملا كانت الغرامة امل�شار �إليها
هي غرامة جزائية ف�إن اجلهة املنوط بها توقيعها وحتديد �آلية احت�سابها هي
املحكمة املخت�صة ؛ ومن ثم ف�إنه يتعذر على وزارة ال�ش�ؤون القانونية حتديد �آلية
احت�ساب الغرامة الرتاكمية امل�شار �إليها درءا ل�شبهة التدخل يف �ش�ؤون الق�ضاء .
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�أما فيما يتعلق باملدة القانونية التي يتم بانق�ضائها وقف هذه الغرامة عن
الزيادة  ،ف�إنه وملا كان ن�ص املادة ( )31امل�شار �إليها يدل على �إمكانية ا�ستمرار
املخالفة لأكرث من �شهر  ،دون �أن يحدد �سقفا زمنيا �أعلى ببلوغه توقف الغرامة ،
ف�إنـه يتعني اال�ستمرار يف زيادة الغرامة بن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة يوميا ابتداء
من اليوم الرابع لإخطار املخالف باكت�شاف املخالفة .
لذلك انتهى الر�أي �إىل :
 - 1تعذر �إبداء الراي يف �ش�أن حتديد �آلية احت�ساب الغرامة الرتاكمية .
 - 2ا�ستمرار زيادة الغرامة بن�سبة ( )%10ع�شـرة باملائـة يوميـا ابتـداء
من اليـوم الرابـع لإخطـار املخالـف باكت�شـاف املخالفـة فـي حـال
ا�ستمرار املخالفة �أكرث من �شهر .
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/1957/ 1/ 57/م ) بتاريخ 2014/10/13م

- 488 -

()73
بتاريخ 2014/11/ 15م
الهيئات والهيئات العامة  ،وامل�ؤ�س�سات العامة  -طبيعتها القانونية .
مايز امل�شرع يف نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة بني الهيئات والهيئات العامة ،
وبيـن امل�ؤ�س�سـات العامـة  -تهـدف امل�ؤ�س�سـات العامـة �إلـى امل�شاركـة فـي تنميـة
االقت�صاد الوطني  ،ويكون لها طبيعة جتارية � ،أي تهدف �إىل حتقيق ربح  -بينما
تهدف الهيئات والهيئات العامة �إىل �إدارة مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة
عامة  ،دون ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل � -أثر ذلك  -ال يجوز للهيئات
والهيئات العامة ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل ما مل يوجد ن�ص �صريح
يق�ضي بخالف ذلك  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب �سعادتكم رقم  ............امل�ؤرخ يف , ..............
املوافق  ............ب�ش�أن طلب �إفادتكم مبرئيات وزارة ال�ش�ؤون القانونية حول
م�شروع ت�أ�سي�س �شراكة مع حتالف من �شركات متخ�ص�صة �أ�سوة بتجربة �شركة
 ...........لإدارة م�شاريــع الهيئة العامة للكهرباء واملياه طوال اخلطة اخلم�سية
القادمة .
نفيد ب�أن املادة ( )1من نظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  91/116تن�ص على �أن " :تهدف الهيئات والهيئات العامة �إىل �إدارة
مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي �إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض
مايل" .
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ال�صادر ب�إن�شاء هيئة
عامة للكهرباء واملياه وتعيني رئي�س لها على �أن " :تن�ش�أ هيئة عامة للكهرباء واملياه
- 489 -

ت�ؤول �إليها  ،من وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه  ،االخت�صا�صات واملوجودات
املتعلقة بالكهرباء واملياه. "...
وتن�ص املادة ( )4من نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2009/58على �أن " :للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها  ،ممار�سة
كافة ال�صالحيات  ،وخا�صة الآتي :
......... - 1
 - 33ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لت�أ�سي�س �شركات جديدة
لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد منهاج
التحويل الالزم لذلك يف �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء .
......... - 43
وامل�ستفـاد ممـا تقـدم �أن امل�شـرع مايـز يف نظـام الهيئـات وامل�ؤ�س�سات
العامة امل�شار �إليه بني الهيئات والهيئات العامة  ،وبني امل�ؤ�س�سات العامة  ،ون�ص
علــى �أن امل�ؤ�س�ســات العامـة تهدف �إىل امل�شاركة يف تنمية االقت�صاد الوطني ،
ويكـون لهـا طبيعــة جتاريـة � ،أي تهدف �إىل حتقيق ربح  ،بينما تهدف الهيئات
والهيئات العامة �إىل �إدارة مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي
�إىل حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل .
�أي �أن الهيئة العامة للكهرباء واملياه ما �أن�شئت يف الأ�صل �إال لتقوم على �إدارة
مرفق الكهرباء واملياه  ،ومن ثم فال يجوز لها �أن ت�شرك معها �آخرين يف �إدارة
هذا املرفق دون ن�ص �صريح يخولها ذلك  ،وهو ما خال منه نظام الهيئة العامة
للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  . 2009/58وقــد خــول امل�شــرع
الهيئة العامة للكهرباء واملياه ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لت�أ�سي�س
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�شركات جديدة لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد
منهاج التحويل الالزم لذلك يف �إطار ال�سيا�سة املعتمدة من جمل�س الوزراء .
وملا كان ذلك  ،وكان الثابت �أن ت�أ�سي�س �شراكة مع حتالف من �شركات
متخ�ص�صة لإدارة م�شاريع الهيئة العامة للكهرباء واملياه طوال اخلطة اخلم�سية
القادمة ال يدخل �ضمن ما ن�صت عليه املادة ( )33/4من نظام الهيئة العامة
للكهرباء واملياه امل�شار �إليه من تخويل الهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها �صالحية
ت�أ�سي�س �أو توجيه �شركة الكهرباء القاب�ضة لت�أ�سي�س �شركات جديدة لغر�ض �إعادة
هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه و�إعداد منهاج التحويل الالزم لذلك ،
حيث �إن امل�شرع قد ق�صر �سلطة الهيئة يف ت�أ�سي�س ال�شركات على تلك ال�شركات
التي تهدف �إىل �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه  ،و�أن ت�شكيل
حتالفات �أو �شركات جديدة مهمتها �إدارة امل�شاريع ال يدخل �ضمن ال�شروط التي
ن�صت عليها املادة امل�شار �إليها .
وحيث �إن الهيئات العامة  -وفقا لنظام الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة امل�شار
�إليه  -تهدف �إىل �إدارة مرفق يقوم على م�صلحة �أو خدمة عامة  ،دون ال�سعي �إىل
حتقيق ربح �أو فائ�ض مايل  ،ومن ثم ف�إنه ال يجوز للهيئة العامة للكهرباء واملياه
الدخول كطرف يف االتفاقية لإن�شاء �شراكة مع حتالف من �شركات متخ�ص�صة
لإدارة م�شاريع الهيئة يف حال كون االتفاقية التي ترغب الهيئة يف �أن تكون
طرفا فيها تهدف �إىل حتقيق ربح .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2003/1 /58 /م ) بتاريخ 2014/11/15م
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()74
بتاريخ 2014/11/ 11م
قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان  -اخت�صا�صات اجلمعية العمومية للغرفة .
ناط امل�شرع باجلمعية العمومية للغرفـة االخت�صـا�ص باعتمـاد امليزانيـة واحل�سـاب
اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة  -خلو قانون
غرفة جتارة و�صناعة عمان من �أي ن�ص يخول جمل�س الوزراء �أو جمل�س �إدارة
الغرفة ممار�سة هذا االخت�صا�ص يف حال تعذر انعقاد اجلمعية العمومية للغرفة
لأي �سبب من الأ�سباب  -مقت�ضى ذلك  -عدم جواز اعتماد م�شروع امليزانية
واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة
من قبل جمل�س الوزراء �أو جمل�س �إدارة الغرفة � -أ�سا�س ذلك  -امل�ستقر عليه �أنه
ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ......... :بتاريخ ، .............
املوافق ...........ب�ش�أن طلـب الإفادة بالر�أي القانونـي حول مدى جواز
اال�ستثناء من تطبيق ن�ص البند ( )2من املادة ( )11مكررا من قانون غرفة جتارة
و�صناعة عمان .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما تذكرون معاليكم بكتابكم �آنف الذكر -يف
�أن معايل ...............تلقى خطابا من �سعادة  ...............يطلب فيه
اال�ستثناء من تطبيق ن�ص البند ( )2من املادة ( )11مكررا من قانون غرفة جتارة
و�صناعة عمان  ،والذي يعهد مبوجبه االخت�صا�ص باعتماد امليزانية واحل�ساب
اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�شـروع امليزانيـة لل�سنـة املاليـة املقبلـة للجمعيـة
العمومية للغرفة  ،معلال طلبه املذكور بتعذر اجتماع اجلمعية العمومية للغرفة مبا
ي�ستحيل معه حتقق الن�صاب القانوين املقرر ل�صحة انعقاد االجتماع  ،وهو ح�ضور
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�أغلبية �أع�ضائها  ،ومنوها �إىل �أن امل�شاركة يف انتخابات الغرفة املا�ضية كانت
حمدودة  ،فعلى الرغم من �أن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يحق لها الت�صويت يبلغ
عددها ( )110000مائة وع�شرة �آالف �شركة وم�ؤ�س�سة � ،إال �أن ن�سبة امل�شاركة يف
االنتخابات اقت�صرت على ( )%11فقط من �إجمايل عدد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات .
وتذكرون �أن معايل ...........يقرتح �أن يتم اعتماد احل�ساب اخلتامي
وم�شروع امليزانية من قبل جمل�س الوزراء � ،أو �أن يتم تفوي�ض جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة عمان يف �إعداد احل�ساب اخلتامي وم�شروع امليزانية حتت �إ�شراف
وزارة  ............وموافقتهـا  ،وذلـك ل�ضمـان عـدم ت�أخـر الغرفـة فـي �صـرف
رواتب موظفيها ودفع الإيجارات  ،و�إنهاء االلتزامات املالية املرتتبة عليها .
و�إزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة (�/6أ) من قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/22تن�ص على �أنه " :
�أ  -يجـب على كل من يزاول الأعمال التجارية � ،سواء كان عمانيا �أم �أجنبيا
�شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا � ،أن يكون ع�ضوا بالغرفة  ،و�أن يتم ت�سجيله
مبقرها الرئي�س �أو بالفرع الذي يقع �ضمن نطاقه مقر العمل الرئي�س
للع�ضو."..................
وتن�ص املادة (�/10أ) من القانون ذاته على �أنه � " :أ -تت�ألف الغرفة من جمعية
عمومية وجمل�س �إدارة ومكتب تنفيذي وجهاز �إداري ي�ضم موظفني �إداريني
حتددهم الالئحة التنفيذية. "...............
وتن�ص املادة ( )11من القانون ذاته  ،واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2013/59على �أنه  " :تت�ألف اجلمعية العمومية للغرفة من جميع الأع�ضاء يف
ال�سلطنة امل�سددين اال�شرتاكات املقررة ".
وتن�ص املادة ( )11مكررا من القانـون ذاته وامل�ضافـة مبوجـب املر�سـوم
ال�سلطاين رقم  2013/59على �أنه  " :تخت�ص اجلمعية العمومية للغرفة بالآتي :
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 - 1مناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة .
 - 2اعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�شروع
امليزانية لل�سنة املالية املقبلة .
. "............
وتن�ص املادة ( )11مكررا ( )1من القانون ذاته وامل�ضافة مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2013/59على �أنه  " :جتتمع اجلمعية العمومية للغرفة بدعوة من
رئي�س املجل�س مرة على الأقل يف ال�سنة يف دورة عادية  ،ويجوز دعوتها كلما
اقت�ضى الأمر بقرار من املجل�س �أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثالثون ع�ضوا على
الأقل من �أع�ضاء الغرفة � ،أو بناء على طلب الوزير .
وال يكون اجتماعها �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،ف�إذا مل تتوفر هذه
الأغلبيـة ي�ؤجـل االجتمـاع �إىل جل�سـة �أخرى تعقد خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ االجتماع الأول  ،ويكون اجتماعها الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد
الأع�ضاء على الأقل .
وت�صـدر قـرارات اجلمعيـة العموميـة للغرفـة ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء
احلا�ضرين ".
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع �أوجب على كل من يزاول الأعمال
التجارية � ،سواء كان �شخ�صا طبيعيا �أم اعتباريا  ،عمانيا كان �أم �أجنبيا � ،أن
يكون ع�ضوا بغرفة جتارة و�صناعة عمان  ،و�أن يتم ت�سجيله مبقر الغرفة الرئي�سي
�أو بالفرع الذي يقع �ضمن نطاقه مقر عمله الرئي�س  ،وناط باجلمعية العمومية
للغرفة االخت�صا�ص مبناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال الغرفة  ،واعتماد
امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة املالية
املقبلة  ،و�أن اجلمعية العمومية للغرفة جتتمع بناء على دعوة من رئي�س املجل�س
مرة على الأقل يف ال�سنة  ،كما يجوز دعوتها لالنعقاد �إذا دعت احلاجة �إىل
ذلك � ،إما مبقت�ضى قرار من جمل�س الإدارة � ،أو مبوجب طلب كتابي مقدم من
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ثالثني ع�ضوا على الأقل من �أع�ضاء الغرفة � ،أو بناء على طلب من وزير التجارة
وال�صناعة  ،و�أنـه ي�شتـرط ل�صحـة اجتماع اجلمعية العمومية ح�ضور �أغلبية
�أع�ضائها  ،و�إال مت ت�أجيل االجتماع �إىل جل�سة �أخرى تعقد خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ انعقاد االجتماع الأول  ،و�أنه يكفـي ل�صحة االجتماع الثاين
ح�ضور ربع عدد �أع�ضاء الغرفة على الأقل  ،ويف جميع الأحوال  ،ت�صدر قرارات
اجلمعية العمومية للغرفة ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن
امل�شـرع قد نـ�ص يف �إف�صـاح جهيـر علـى اخت�صـا�ص اجلمعية العمومية للغرفة
باعتماد امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة
املالية املقبلة  ،وقد جاء القانون امل�شار �إليه خلوا من �أي ن�ص يخول جمل�س الوزراء
�أو جمل�س �إدارة الغرفة ممار�سة هذا االخت�صا�ص يف حال تعذر انعقاد اجلمعية
العموميـة للغرفــة لأي �سبب من الأ�سباب  ،ملا كان ذلك  ،وكان امل�ستقر عليه
�أنـه ال اجتهاد مع �صراحة الن�ص  ،فمن ثم ف�إنه ال يجوز  -واحلال كذلك  -ملجل�س
الوزراء �أو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان اعتماد م�شروع امليزانية
واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة .
ويجدر التنويه �إىل �أنه لي�س من �سبيل �إىل قيام جمل�س الوزراء �أو جمل�س �إدارة
الغرفة باخت�صا�ص اجلمعية العمومية للغرفة امل�شار �إليه يف حال تعذر انعقادها ،
�إال بتعديل قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان مبا ي�سمح لهما بذلك .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز قيام جمل�س الوزراء �أو جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة عمان باخت�صا�ص اجلمعيـة العموميـة للغرفـة باعتمـاد امليزانيـة
واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية  ،وم�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة ،
وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2141/1 /38 /م ) بتاريخ 2014/11/11م
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()75
بتاريخ 2014/11 /18م
وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -مناط ا�ستجالء الر�أي القانوين � -شروط احلالة الواقعية .
امل�ستقر عليه يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية �أن ا�ستجالء ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هناك
حالة واقعية �آنية ماثلة لديها  ،على �أن ترتبط احلالة مبركز قانوين قائم � ،أو �أن
تت�صل بالآثار التي ترتتب على هذا املركز � -أ�سا�س ذلك  -تق�صي حدود الواقعة
و�إنزال �صحيح حكم القانون عليها  -ا�ستقرت وزارة ال�ش�ؤون القانونية على تعذر
�إبداء الر�أي ب�ش�أن احلاالت االفرتا�ضية امل�ستقبلية  -توافر ذات العلة  -الوقائع التي
حدثت وانق�ضت � -أثر ذلك  -يتعذر قانونا وواقعا �إعادتها �إىل ما كانت عليه �أو
ت�صحيحها قانونا  -م�ؤدى ذلك  -مل يعد ثمة جدوى من �إبداء الر�أي  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ................بتاريخ  ..............املوافق
 .........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى التزام .............
ب�إجراء الربط ال�ضريبي الإ�ضايف على �شركة  ، ............وذلك يف �ضوء
املبد�أ الذي �أقرته املحكمة العليا يف الطعنني رقمي  42و .2004 /44
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق � ،أن ...........
لدى قيامه بفح�ص بع�ض الأعمال املالية والإدارية  ............تبني له عدم
قيام .........ب�إعادة ربط ال�ضريبة امل�ستحقة على �شركة  .............رغم
مطالبات  ..............ب�إجراء الربط الإ�ضايف مببلغ وقدره  ...........ريال
عماين على ال�شركة املذكورة  ،حيث وجه ...........ابتداء كتابا .........
بتاريخ 2009/12/15م �أو�صى فيه ب�إخ�ضـاع الأربـاح املحققـة مـن بيـع الأرا�ضـي
وال�شهرة عن ال�شركة املذكورة  ،تاله بعدة مطالبات واجتماعات  ،كون �أن
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املحكمة العليا ذهبت يف الطعنني رقمي  42و  " 2004/44ق�ضية �شركة " ........
�إىل تقرير مبد�أ فر�ض ال�ضريبة على الأرباح الناجتة عن بيع �أي من الأ�صول
الر�أ�سمالية �سواء �أكانت هذه الأ�صول ثابتة �أم غري ثابتة  ،مادية �أم معنوية .
و�إزاء عدم ا�ستجابة  ................لتو�صية  ................الأمر
الذي �أدى �إىل �سقوط حق احلكومة فـي املطالبـة ب�ضريبـة الدخـل امل�ستحقـة ،
ومتت الكتابة لوزارة ...........بتاريخ 2013/10/31م ب�إجراء التحقيق وحتديد
امل�س�ؤولية ب�ش�أن املخالفة املتمثلة يف تفويت حق احلكومة نتيجة عدم �إجراء الربط
الإ�ضايف على ال�شركة املذكورة خالل املدة املحددة ل�سقوط احلق يف املطالبة � ،إذ
كان يتعني على� - ..............آنذاك وبعد �أن ا�ستقر حكم املحكمة العليا يف
الطعن امل�شار �إليه � -أن يتم �إجراء ربط �إ�ضايف على الربط الأ�صلي كون �أن الدخل
الذي مت الربط عليه كان يقل عن الدخل احلقيقي  ،وذلك تطبيقا حلكم البند ( )3من
املادة ( )26من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم . 81/47
وتذكرون �أن وزارة � .................أفادت مبوجب كتابها بتاريخ
2013/12/3م ردا على كتاب � ..............أن  .........قد طبقت القانون
ال�ضريبي تطبيقا �صحيحا  ،وارتكنت يف ذلك �إىل �أن املبد�أ الق�ضائي الذي خل�صت
�إليه املحكمة العليا يف الطعن امل�شار �إليه يعد خمالفة �صريحة للمبادئ القانونية
امل�ستقرة يف �أن القانون والأحكام الق�ضائية ال يجوز �أن ت�سري ب�أثر رجعي  ،و�إمنا
�أثرها يكون للم�ستقبل  ،كما �أن مطالبة اجلهاز بتعديل الربط ال�ضريبي و�إجراء
ربط �إ�ضايف على احلالة امل�شار �إليها بتقرير اجلهاز ال يقوم على �سند �صحيح من
القانون  ،كون �أن ت�صحيح �أو تعديل الربط �أو �إجراء ربط �إ�ضايف  -ح�سبما ن�ص
عليه قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات  -ال يكون �إال �إذا انطوى الربط الأ�صلي
على خط�أ �أو �إغفال �أو ات�ضح عدم كفايته  ،و�إن الربط الأ�صلي يف احلالة امل�شار
�إليها مل ينطو على خط أ�  ،ومل تتحقق واقعة الإغفال �أو عدم الكفاية .
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ويبدي � .............أن مالحظته املبلغة لوزارة  ...............مبوجب
كتابه �آنف الذكر مل تكن تدعو �إىل تطبيق القانون ب�أثر رجعي  ،حيث �إن �إجراء
الربط الإ�ضايف �إجراء تعديلي  ،الحق للربط الأ�صلي �أجازه امل�شرع عند حدوث
خط�أ يف الربط الأ�صلي  ،وهو ما ات�ضح بعد �صدور حكم املحكمة العليا يف
الطعن امل�شار �إليه  -وقبل �سقوط حق احلكومة يف املطالبة � ،أما ما ذهبت �إليه
 .............من �أن ت�صحيح �أو تعديل الربط �أو �إجراء ربط �إ�ضايف  -ح�سبما
ن�ص عليه قانون �ضريبة الدخل  -ال يكون �إال �إذا انطوى الربط الأ�صلي على خط أ�
�أو �إغفال �أو ات�ضح عدم كفايته  ،فهو قول جانبه ال�صواب حيث �إن احلكم الذي
�أوردته ................وارد بن�ص املادة ( )184من قانون �ضريبة الدخل ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/28يف حني �أن القانون احلاكم للواقعة حمل املخالفة
هو قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 81/47
وي�ؤكد � ..............أن ما ذهبت �إليه  ............من عدم جواز تطبيق
الأحكام الق�ضائية ب�أثر رجعي ال ي�ستقيم والفهم ال�صحيح لأحكام القانون ومبادئه ،
حيث �إن امل�ستقر عليه فقها وق�ضاء �أن الأحكام واملبادئ القانونية ال تن�شئ �أحكاما
جديدة  ،و�إمنا هي عنوان للحقيقة التي تو�ضح التطبيق ال�سليم لأحكام القانون ،
وال تتعلق بالقاعدة الأ�صولية التي تق�ضي بعدم رجعية القانون  ،ف�ضال عن �أن الطعن
�أمام املحكمة العليا ال يوقف تنفيذ الأحكام ما مل تق�ض به املحكمة  ،وقد �صدر
احلكم اال�ستئنايف بتاريخ 2004/4/5م � ،أي قبل �إجراء الربط على ال�شركة املذكورة
بتاريخ 2004/7/13م .
وعليـه  ،ف�إنكــم تطلبـون الإفـادة بالـر�أي القانونـي ب�شـ�أن مـدى التـزام
 ..............ب�إجراء الربط ال�ضريبي الإ�ضايف على �شركة ...........
تنفيذا ملا �أبداه.............
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وردا على ذلك نفيد بداية �إىل �أن امل�ستقر عليه يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية
�أن ا�ستجالء ر�أيها ي�ستلزم �أن تكون هناك حالة واقعية �آنية ماثلة لديها  ،على
�أن ترتبط احلالة مبركز قانوين قائم � ،أو �أن تت�صل بالآثار التي ترتتب على هذا
املركز  ،وذلك حتى يت�سنى للوزارة تق�صي حدودها و�إنزال �صحيح حكم القانون
عليها  ،وهو ما دعا وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل اال�ستقرار على تعذر �إبداء الر�أي
ب�ش�أن احلاالت االفرتا�ضية امل�ستقبلية  ،الأمر الذي تتوفر معه العلة ذاتها بالن�سبة
للوقائع التي حدثت وانق�ضت  ،ويتعذر قانونا وواقعا �إعادتها �إىل ما كانت عليه
�أو ت�صحيحها قانونا  ،وبناء عليه فلي�س ثمة جدوى يف هذه احلالة من �إبداء الر�أي
ب�ش�أنها .
وحيث �إن املادة ( )8من قانون �ضريبة الدخل على ال�شركات ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 81/47والذي كان يحكم الواقعة املعرو�ضة �آنذاك  ،تن�ص على �أنه :
" طبقا لهذا القانون تفر�ض ال�سنة ال�ضريبية عن كل �سنة �ضريبية على الدخل
ال�ضريبي لأي �شركة يكون قد حتقق �أو ن� أش� يف عمان �أو الذي افرت�ض املدير �أنه
حتقق �أو ن�ش�أ كذلك بالن�سبة ملا يلي :
� -1أرباح �أو مكا�سب من :
�أ � -أي ن�شاط .
ب ......... -
� - 5أي دخل من �أي م�صدر �آخر .
وتن�ص املادة ( )26من القانون نف�سه على �أنه ":
 - 1على الأمانة العامة �إجراء ربط بطريق التقدير ( جزايف ) على �أي �شركة
عن �أي �سنة �ضريبية �أو جزء منها يف �أي من احلالتني
�أ  ................. -ب . ........................ -
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. .......................... - 2
� - 3إذا تبني بعد ربط ال�ضريبة على �شركة عن �أي �سنة �ضريبية �أو جزء
منها �أن الدخل الذي مت الربط عليه يقل عن الدخل احلقيقي لل�شركة ،
فعلـى الأمانـة العامـة �إجراء ربط �إ�ضايف على هذه ال�شركة عن هذه
ال�سنة ال�ضريبية �أو جزء منها  ،ويتم �إجراء الربط الإ�ضايف مبوجب
�إخطار كتابي .
وتن�ص املادة ( )26مكررا من القانون نف�سه على �أنه . ................-1 ":
 - 2مع عدم الإخالل بحكم فقرة ( )3من هذه املادة ال يجوز للأمانة العامة
�إجراء ربط عن �أي �سنة �ضريبية بعد انق�ضاء املدد الآتية :
�أ . ..................... -
ب  -خم�س �سنوات يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ( 3و ) 4
من املادة ( )26من هذا القانون  ،وتبد�أ من التاريخ الذي يثبت فيه
�أن الدخل الذي مت الربط عليه يقل عن الدخل احلقيقي .
وحيث �إن الثابت من الأوراق  ،وهو ما لي�س حمال خلالف بني اجلهة طالبة
الر�أي ( ).................و  ، ...............هو �سقوط احلق يف �إجراء ربط
�إ�ضايف على �شركة .............عن ال�سنتني ال�ضريبيتني 2002و  2003مب�ضي
خم�س �سنوات على التاريخ الذي ثبت فيه �أن الدخل الذي مت الربط عليه يقل عن
الدخل احلقيقي  ،وهو الأمر الذي يتعذر معه �إعادة احلال ملا كان عليه �أو ت�صحيحه
قانو ًنا  ،ومن ثم فلم يعد ثمة جدوى من �إبداء الر�أي ب�ش�أن احلالة املعرو�ضة .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2205/ 7/ 22/م) بتاريخ 2014/11/18م
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()76
بتاريخ 2014/11 /19م
جمل�س ال�شورى  -مدى �أحقية ع�ضو املجل�س البلدي يف الرت�شح لع�ضوية جمل�س
ال�شورى .
حظر امل�شرع �صراحة اجلمع بني ع�ضوية املجل�س البلدي  ،وع�ضوية جمل�سي
الدولة وال�شورى  -يجوز لع�ضو املجل�س البلدي الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى
�إذا ما توافرت فيه ال�شروط  ،وباتباع الإجراءات املقررة طبقا لقانون انتخابات
جمل�س ال�شورى  -يتوافر مناط حظر اجلمع �إذا انتهت العملية االنتخابية بفوز
ع�ضـو املجلـ�س البلـدي فـي انتخابـات جملـ�س ال�شـورى  ،و�أ�صبح ع�ضوا يف هذا
املجل�س  -م�ؤدى ذلك  -انتهاء ع�ضويته يف املجل�س البلدي بقوة القانون � -أثر ذلك
 ي�ستلزم معاجلة انتهاء الع�ضوية يف هذه احلالة وفقا حلكم املادة ( )22من قانوناملجال�س البلدية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم  ............. :بتاريخ
 ، .............املوافق  .............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي يف كيفية
الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى قبل انتهاء مدة ع�ضوية املجل�س البلدي يف
�ضوء اال�ستف�سار املقدم من املواطن ....... /ع�ضو املجل�س البلدي  ،ممثال عن
والية ...........
وتتلخ�ص اال�ستف�سارات يف حتديد اخلطوات الواجبة االتباع يف حال
رغبة ع�ضو املجل�س البلدي الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،ومدى �أحقية ع�ضو
املجل�س البلدي يف الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،وهو على ر�أ�س ع�ضويته ،
وماهية �شروط تر�شح ع�ضو املجل�س البلدي لع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،وماذا عليه
�أن يقوم به للرت�شح ؟ .
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وردا على ذلك نفيد ب�أن املـــادة ( )8من قانون املجال�س البلدية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/116تن�ص على �أنه ":ي�شرتط فـي ع�ضو املجل�س من
غري ممثلي اجلهات احلكومية ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية .
ج � -أن يكون من ذوي املكانة وال�سمعة احل�سنة فـي الوالية  ،و�أال يكون قد
حكم عليه بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل
يكن قد رد �إليه اعتباره .
د � -أن يكون على م�ستوى مقبول من الثقافة و�أن تكون لديه خربة عملية
منا�سبة .
هـ � -أن يكون مقيدا فـي ال�سجل االنتخابي بالوالية املرت�شح عنها .
و � -أال يكون ع�ضوا فـي جمل�سي الدولة �أو ال�شورى � ،أو موظفا ب�إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة " .
وتن�ص املـــادة ( )17من القانون ذاته على �أنه " :تنتهي الع�ضوية ب�أحد
الأ�سباب الآتية :
 - 1الوفاة .
 - 2انتهاء فرتة الع�ضوية .
 - 3اال�ستقالة  ،الف�صل .
 - 4حل املجل�س " .
- 502 -

وتن�ص املـــادة ( )18من القانون ذاته على �أنه  ":يجوز للع�ضو من غري
ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي ا�ستقالة مكتوبة �إىل الرئي�س  ،وعلى الرئي�س �إبالغ
املجلـ�س بذلـك فـي �أول جل�سـة لـه  ،و�إخطـار الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي
م�سقط وظفار  ،ووزير الداخلية والوزير املخت�ص بالن�سبة للمحافظات الأخرى ،
وتعترب اال�ستقالة مقبولة من تاريخ تقدميها" .
وتن�ص املـــادة ( )22من القانون ذاته على �أنه � ":إذا انتهت ع�ضوية الع�ضو
املنتخب قبل انتهاء فرتة املجل�س ب�سنة كاملة  ،حل حمله احلا�صل على �أكثــر
الأ�صــوات مــن املرت�شحني  ،وفـي حالــة عــدم وجـود مر�شح يحــل حملــه ،
يتولــى املجل�س �إخطار وزير الداخلية والوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط
وظفار التخاذ الإجراءات الالزمة النتخاب ع�ضو جديد من ذات الوالية .
و�إذا كـان الع�ضـو معينـا فيتـم �إخطـار وزيـر الداخليـة والوزيـر املختـ�ص
بالن�سبـة ملحافظتـي م�سقط وظفار ليعني من يحل حمله" .
وتن�ص املادة ( )58مكررا ( )10من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/101وامل�ضافة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/99بتعديل
بع�ض �أحكـام النظـام الأ�سا�سـي للدولـة على �أنـه  " :ي�شرتط فيمن ير�شح لع�ضوية
جمل�س ال�شورى الآتي :
 �أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية . �أال تقل �سنه عند فتح باب الرت�شيح عن ثالثني �سنة ميالدية . �أال يقل م�ستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام . �أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملةبال�شرف �أو الأمانة  ،ولو رد �إليه اعتباره .
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 �أن يكون مقيدا يف ال�سجل االنتخابي . �أال يكون منت�سبا �إىل جهة �أمنية �أو ع�سكرية . �أال يكون حمجورا عليه بحكم ق�ضائي . �أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي .ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته الرت�شح ثانية لع�ضوية جمل�س ال�شورى ".
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع حدد �شروط ع�ضوية املجل�س
البلدي من غري ممثلي اجلهات احلكومية  ،وقرر مبوجبها عدم جواز اجلمع بني
ع�ضوية املجل�س البلدي  ،وع�ضوية جمل�سي الدولة �أو ال�شورى  ،كما �أوجب �أال
يكون املرت�شح لع�ضوية املجل�س البلدي موظفا ب�إحدى وحدات اجلهاز الإداري
للدولة  ،وبني امل�شرع يف القانون ذاته �أ�سباب انتهاء ع�ضوية املجل�س البلدي  ،من
بينها اال�ستقالة يف �ضوء الآلية التي ر�سمها  ،على �أن تعترب اال�ستقالة مقبولة من
تاريخ تقدميها  ،ويف ال�سياق ذاته حدد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�شروط املتطلبة
فيمن ير�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى على النحو �سالف الإ�شارة  ،ومنها �أال يكون
املرت�شح منت�سبا �إىل جهة �أمنية �أو ع�سكرية ف�ضال عن ا�ستلزام قيده يف ال�سجل
االنتخابي  ،وهو ما �أكدته املادة ( )34من قانون انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/58الذي ت�ضمن تنظيما �شامال لأحكام
انتخابات جمل�س ال�شورى .
وحيث �إنه و�إن كان امل�شرع قد حظر �صراحة اجلمع بني ع�ضوية املجل�س
البلـدي  ،وع�ضويــة جملـ�سي الدولـة وال�شـورى � ،إال �أنـه يجـوز لع�ضـو املجلـ�س
البلدي الرت�شح لع�ضوية جمل�س ال�شورى �إذا ما توافرت فيه ال�شروط  ،وباتباع
الإجراءات املقررة طبقا لقانون انتخابات جمل�س ال�شورى  ،ف�إذا انتهت العملية
- 504 -

االنتخابية بفوزه يف انتخابات جمل�س ال�شورى  ،و�أ�صبح ع�ضوا يف هذا املجل�س ،
فقـد توافر يف حقه مناط احلظر الذي قرره امل�شرع املتمثل يف عدم جواز اجلمع
بني ع�ضوية املجل�س البلدي  ،وع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،الأمر الذي م�ؤداه انتهاء
ع�ضويته يف املجل�س البلدي بقوة القانون  ،وي�ستلزم ذلك معاجلة انتهاء الع�ضوية
يف هذه احلالة وفقا حلكم املادة ( )22من قانون املجال�س البلدية .
ويف �ضوء ما تقدم  ،فلي�س هناك ما مينع قانونا من تر�شح ع�ضو املجل�س
البلدي لع�ضوية جمل�س ال�شورى  ،ما دامت قد توافرت فيه ال�شروط  ،وباتباع
الإجراءات املقررة قانونا .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ 2229 /1 / 6/م ) بتاريخ 2014/11 /19م
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()77
بتاريخ 2014/11 /20م
املجل�س البلدي  -ع�ضو املجل�س و�أمني �سر املجل�س � -آلية حتديد درجة تذاكر
ال�سفر والبدالت املالية التي ت�صرف لهما يف حالة الإيفاد يف مهمة ر�سمية .
�أن�ش�أ امل�شرع مبوجب قانون املجال�س البلدية جمال�س بلدية يف جميع حمافظات
ال�سلطنة � -أحال القانون �إىل الالئحة تنظيم بع�ض �ش�ؤون املجال�س البلدية من
بينها ال�ش�ؤون املالية للمجل�س  -خلت الالئحة من بيان درجة التذكرة وبدل
ال�سفر املقرر لأع�ضاء املجل�س البلدي � -سواء �أكانوا معينني �أم منتخبني  -و�أمني
�سر املجل�س  ،يف حال �إيفادهم يف مهمة ر�سمية  -امل�ستقر عليه عدم التو�سع فـي
تف�سري الن�صو�ص املالية حفاظا على �أموال اخلزانة العامة للدولة  -تطبيق .
فبالإ�شـارة �إىل الكتــب املتبادلــة  ،واملنتهيــة بالكتـاب رقــم  .... :بتـاريخ
 ، ..........املوافق  ، .........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي يف �آلية حتديد درجة
تذاكر ال�سفر والبدالت املالية التي ت�صرف لأع�ضاء املجل�س البلدي و�أمني �سر
املجل�س يف حالة الإيفاد يف مهمة ر�سمية بامل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات .
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق املرفقة به  -يف �أن
املجل�س البلدي ملحافظة  ....تلقى دعوة للم�شاركة يف �أعمال ندوة تطوير الإدارة
املحلية باململكة  ، .....كما كلفت رئا�سة املجل�س البلدي بع�ض الأع�ضاء و�أمني
�سر املجل�س للقيام مبهمة ر�سمية �إىل  ....لالطالع على جتارب املجال�س البلدية
ولزيارة بع�ض اجلهات احلكومية .
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وتذكرون  ........ب�أنه �إزاء عدم بيان النفقات والبدالت امل�ستحقة لأع�ضاء
املجال�س البلدية و�أمنـاء ال�سـر يف الالئحـة التنفيذيـة لقانـون املجالـ�س البلديـة
ال�صادرة بالقرار الديواين رقم  ، 2012/5/19ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي القانوين يف
�آلية حتديد درجة تذاكر ال�سفر والبدالت املالية التي ت�صرف لأع�ضاء املجل�س
البلدي و�أمني �سر املجل�س يف حالة الإيفاد يف مهمة ر�سمية .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116
ب�إ�صدار قانون املجال�س البلدية تنـ�ص علـى �أنـه  " :ي�صـدر وزيـر ديـوان البـالط
ال�سلطاين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون املرفق" .
وتن�ص املادة ( )1من قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2011/116على �أنه  " :يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الوزير املخت�ص  :وزيـر ديوان البـالط ال�سلطانـي بالن�سبـة للمجلـ�س
البلدي ملحافظة م�سقط  ،وزير الدولة وحمافظ ظفار بالن�سبة للمجل�س
البلدي ملحافظة ظفار  ،ووزير البلديات الإقليمية وموارد املياه بالن�سبة
للمجال�س البلدية الأخرى".
وتن�ص املادة ( )2من القانون ذاته على �أنه " :تنظم الالئحة �سائر �ش�ؤون
املجل�س وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر .
ب  -ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للمجل�س .
.".........................................................
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وتن�ص املادة ( )4من القانون ذاته على �أنه  " :تن�ش�أ املجال�س الآتية :
�أوال  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط  ،ومقره والية م�سقط .
. "................................
وتن�ص املادة ( )6من القانون ذاته على �أنه " :مع مراعاة املادة ( )5ي�شكل
املجل�س على النحو الآتي :
 - 1ممثلون للجهات احلكومية التالية ال تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام ،
�أو مدير دائرة بالن�سبة للمجال�س التي ال يوجد يف نطاق اخت�صا�صها
مديريات عامة :
...........................................
 - 2منتخبون ممثلون للواليات التابعة للمحافظة  ،وفقا للآتي :
...........................................
 - 3اثنان من �أهل امل�شورة والر�أي يتم اختيارهما من بني �أبناء املحافظة من
وزير الداخلية ومن الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار .
يكون مدير بلديـة الواليـة التـي يقع بها مقـر املجلـ�س �أمينا لل�سر ومقررا
للمجلــ�س  ،با�ستثنـاء املجلـ�س ملحافظـات م�سقـط وظفار و�شمـال الباطنـة فيتـم
اختياره من الوزير املخت�ص" .
وتن�ص املادة ( )16من القانون ذاته على �أنه " :يخت�ص املجل�س  ،يف حدود
ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية  ،بتقدمي الآراء والتو�صيات ب�ش�أن تطوير
النظم واخلدمات البلدية يف نطاق املحافظة وله يف �سبيل ذلك ما ي�أتي .......:
.".........................
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كما تن�ص املادة ( )30من الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية
ال�صادرة بالقرار الديواين رقم  2012/15على �أنه " :تدرج نفقات املجل�س مبا يف
ذلك املكاف�آت املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة �ضمن ميزانية املحافظة وبلدية
م�سقط وبلدية ظفار بح�سب الأحوال .ويوفر للمجل�س العدد الكايف من املوظفني
للقيام ب�أعماله الإدارية  ،ويخ�ضع ه�ؤالء املوظفون للإ�شراف املبا�شر لأمني �سر
املجل�س فيما يتعلق ب�ش�ؤون املجل�س " .
وتن�ص املادة ( )31من الالئحة ذاتها على �أنه  " :مينح الرئي�س ونائب الرئي�س
والع�ضو و�أمني ال�سر مكاف�أة �سنوية قدرها ( 5000ر.ع) خم�سة �آالف ريال عماين ".
وتن�ص املادة ( )32من الالئحة ذاتها على �أنه  " :يتوىل �أمني �سر املجل�س
متابعة الإجراءات الإدارية واملالية املتعلقة باملجل�س و�ش�ؤون �أع�ضائه " .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع مبوجب قانون املجال�س البلدية
�أن� أش� جمال�س بلدية يف جميع حمافظات ال�سلطنة  ،و�أ�سند �إليها االخت�صا�ص
بتقدمي الآراء والتو�صيات فيما يتعلق بتطوير النظم واخلدمات البلدية يف نطاق
املحافظة  ،وذلك يف حدود ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية  ،وخولها
القيام ببع�ض ال�صالحيات التي تكفل لها تي�سري القيام بتلك االخت�صا�صات  ،مبينا
ت�شكيل تلك املجال�س من �أع�ضاء معينني ومنتخبني  ،وم�سميا مدير بلدية الوالية
ليكون �أمني �سر املجل�س ومقررا له  ،با�ستثناء املجل�س ملحافظات م�سقط وظفار
و�شمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير املخت�ص  ،وقد �أحال القانون �إىل الالئحة
تنظيم بع�ض �ش�ؤون املجال�س البلدية من بينها ال�ش�ؤون املالية للمجل�س التي ق�ضت
ب�أن تدرج نفقات املجل�س مبا يف ذلك املكاف�آت املقررة مبوجب �أحكام هذه الالئحة
�ضمن ميزانية املحافظة وبلدية م�سقط وبلدية ظفار بح�سب الأحوال  ،و�أن مينح
كل من رئي�س املجل�س ونائبه وع�ضو املجل�س و�أمني ال�سر مكاف�أة �سنوية قدرها
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( 5000ر.ع) خم�سة �آالف ريال عماين  ،على �أن يتوىل �أمني �سر املجل�س متابعة
الإجراءات الإدارية واملالية املتعلقة باملجل�س و�ش�ؤون �أع�ضائه .
وحيث �إنه يتبني مما تقدم �أنه  ،و�إن كان امل�شرع قد �أحال مبوجب قانون
املجال�س البلدية امل�شار �إليه �إىل الالئحة بيان ال�ش�ؤون املالية للمجل�س البلدي  ،ورغم
�أن الالئحة ن�صـت على حق الأع�ضـاء و�أمنـاء ال�سـر يف مكافــ�أة �سنوية قدرها
( 5000ر.ع) خم�سة �آالف ريال عماين � ،إال �أنها جاءت خلوا من بيان درجة التذكرة
وبدل ال�سفر املقرر لأع�ضاء املجل�س البلدي � -سواء �أكانوا معينني �أم منتخبني -
و�أمني �سر املجل�س  ،يف حال �إيفادهم يف مهمة ر�سمية  ،ولو �أراد امل�شرع منحهم
ذلك ملا �أعوزه الن�ص �صراحة على ذلك  ،وملا كان امل�ستقر عليه عدم التو�سع يف
تف�سري الن�صو�ص املالية حفاظا على �أموال اخلزانة العامة للدولة  ،ف�إنه ال منا�ص
من القول بعدم �أحقية املعرو�ضة حاالتهم لدرجة وتذكرة ال�سفر حال �إيفادهم
يف مهمة ر�سمية  ،وال �سبيل ال�ستحقاقهم ذلك �إال بولوج �سبيل تعديل الالئحة
التنفيذية لقانون املجال�س البلدية امل�شار �إليها مبا من �ش�أنه تنظيم م�ستحقات
�أع�ضاء املجل�س البلدي و�أمناء ال�سر يف حالة �إيفادهم يف مهمة ر�سمية بن�ص
�صريح  ،مبا ين�سجم مع التفوي�ض الت�شريعي املقرر وفقا لقانون املجال�س البلدية .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم ا�ستحقاق �أع�ضاء املجال�س البلدية و�أمناء ال�سر-
ممن يوفدون يف مهمات ر�سمية  -درجة التذكرة وبدل ال�سفر  ،وذلك على النحو
الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ 2237 /1 / 19/م ) بتاريخ 2014/11/20م
- 510 -

()78
بتاريخ 2014/11/23م
النظام الأ�سا�سي للدولة  -فو�ض القانون يف حتديد اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي
القانوين و�صياغة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها � -أثر عدم
التقيد بعر�ض اللوائح والقرارات على هذه اجلهة .
حظر النظام الأ�سا�سي للدولة على �أي جهة يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح
�أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو
املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد  -كما فو�ض القانون
يف حتديد اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية
الأخرى  ،وتقوم ب�صياغة م�شروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها -
ناط امل�شرع بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة م�شروعات املرا�سيم
ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمـة مـن الـوزارات وكافـة
الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  -يجب ن�شر هذه
القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها على �أن يعمل
بها من تاريخ ن�شرها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،واعترب امل�شرع الن�شر
قرينة على علم الكافة بها  -توخى امل�شرع بذلك �سالمة هذه القوانني والقرارات
من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة � ،أو تعار�ضها مع القوانني
واللوائح ال�سارية  -تعترب مراجعة الت�شريعات من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية
قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية �إجراء جوهريا ال فكاك منه � -أثر عدم
التقيد بهذا الإجراء  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ..............:بتاريخ ، ..................
املوافق ..........ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مو�ضوع نقل موظفي .....
علـى جـدول الدرجـات والرواتـب املوحـد للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2013/78بالن�سبة ملن �أدجمت درجاتهم الواردة
يف جدول الدرجات والرواتب امللحق بالئحة �ش�ؤون موظفي  .............يف
درجة واحدة بعد النقل طبقا للملحق رقم ( )2من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/78
ال�سالف البيان .
نفيد ب�أن املادة ( )69من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/101تن�ص على �أنه  " :يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي تتوىل �إبداء
الر�أي القانوين للوزارات واجلهات احلكومية الأخرى  ،وتقوم ب�صياغة م�شروعات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها . ".............
وتن�ص املادة ( )74من هذا النظام على �أنه  " :تن�شر القوانني يف اجلريدة
الر�سميـة خالل �أ�سبوعيـن من يوم �إ�صـدارهـا  ،ويعمل بها من تاريـخ ن�شــرها
ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر ".
كما تن�ص املادة ( )80من ذات النظام على �أنه  " :ال يجوز لأي جهة يف
الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانيـن
واملرا�سيم النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد ".
وتن�ص املادة ( )3من قانون التف�سيـرات والن�صو�ص العامة رقم  3ل�سنة
1973م على �أنه  " :يف هذا القانون وفـي �أي قانـون �آخـر  ،تكـون للكلمـات
والتعبريات التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض الن�ص معنى �آخر �أو
ما مل ين�ص على معنى �أو تف�سيـر مغاير يف ذلك القانون الآخر :
....................
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قانون  :تعني �أي ت�شريع �أو نظام �أو �أي مر�سوم �سلطاين و�أي قرار �سلطاين
ذي طبيعة ت�شريعية  ،وكل اللوائح والقواعد والأوامر الت�شريعية ال�صادرة مبوجب
�أي قانون ".
وين�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم  94/14بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون
القانونية على �أن تخت�ص الوزارة بـ"...مراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية
والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمـة مـن الـوزارات وكافـة الوحـدات
احلكومية قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية ."......
وتن�ص املادة ( )3من قانون اجلريدة الر�سمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2011/84على �أن " ين�شر يف اجلريدة الر�سمية املواد الآتية :
 - 3القوانني ...
 - 5اللوائح. " ...
كما تن�ص املادة ( )5من ذات القانون على �أن  " :يعمل بالقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات الطبيعة الت�شريعية واللوائح من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة
الر�سمية �أو مالحقها ما مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،ويعد الن�شر قرينة على
علم الكافة بها  ،وال يقبل دليل على خالف ذلك " .
وحيث �إن مفاد ما تقدم �أن النظام الأ�سا�سي للدولة قد حظر على �أي جهة
يف الدولة �إ�صدار �أنظمة �أو لوائح �أو قرارات �أو تعليمات تخالف �أحكام القوانني
واملرا�سيم ال�سلطانية النافذة �أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء
من قانون البالد  ،ويف الوقت ذاته حدد القانون اجلهة التي تتوىل �إبداء الر�أي
القانونـي للوزارات واجلهـات احلكوميـة الأخـرى  ،وتقـوم ب�صياغـة م�شروعـات
القوانني واللوائح والقرارات ومراجعتها  ،حيـث نـاط امل�شـرع بوزارة ال�ش�ؤون
القانونية االخت�صا�ص مبراجعة م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح
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والقرارات الوزارية املقدمة من الوزارات وكافة الوحدات احلكومية قبل �إ�صدارها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،و�أوجب امل�شرع ن�شر هذه القوانني يف اجلريدة
الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها  ،على �أن يعمل بها من تاريخ ن�شرها ما
مل ين�ص فيها على تاريخ �آخر  ،واعترب امل�شرع الن�شر قرينة على علم الكافة بها .
وال ريب �أن امل�شرع حينما ناط بوزارة ال�ش�ؤون القانونية االخت�صا�ص مبراجعة
م�شروعات املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني واللوائح والقرارات الوزارية املقدمة
من الوزارات وكافة اجلهات والوحدات احلكومية  ،ف�إنه قد توخى بذلك �سالمة
هذه القوانني والقرارات من مظنة خمالفتها لأحكام النظام الأ�سا�سي للدولة ،
�أو تعار�ضهـا مـع القوانيـن واللوائح ال�سارية مما ي�ستوجب خ�ضوعها للمراجعة
من قبل وزارة ال�ش�ؤون القانونية للتحقق من ات�ساق هذه القرارات واللوائح مع
القوانني ال�سارية يف ال�سلطنة  ،ومن باب �أوىل عدم تعار�ضها مع النظام الأ�سا�سي
للدولة .
وبناء عليه  ،ف�إن مراجعة تلك الت�شريعات امل�شار �إليها من قبل وزارة ال�ش�ؤون
القانونيـة قبل �إ�صدارها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية  ،ي�ضحى �إجراء جوهريا
ال فكاك منه  ،ويتعني على كافة اجلهات �أن تنه�ض �إىل تنفيذ حكم القانون تنفيذا
�صحيـحا  ،وذلـك مبراجعـة كافـة لوائحها ال�سارية واملطبقة يف وزارة ال�ش�ؤون
القانونية .
و�إذ ا�ستبان ذلك  ،وكان الثابت �أن الئحة �ش�ؤون موظفي  .........والتي
تتعلق باملو�ضوع حمل طلب الر�أي  -مل تتم مراجعتها يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية
مبوجب االخت�صا�ص املعقود لها ف�ضال عن عدم ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ،
الأمر الذي يتعذر معه على وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إبداء الر�أي يف املو�ضوع امل�شار
�إليه .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2288/ 1/48 /م ) بتاريخ 2014/11 /23م
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()79
بتاريخ 2014/12/1م
 - 1وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -واليتها فـي �إبداء الر�أي القانوين .
ا�ستقـر �إفتـاء وزارة ال�ش�ؤون القانونيـة على �أن واليتهـا يف �إبداء الر�أي القانوين
ال تكون �إال على حالة واقعية حمددة ي�ستغلق فيها وجه الر�أي على اجلهة الإدارية
طالبة الر�أي  ،وذلك حتى تبدي ال�ش�ؤون القانونية ر�أيها يف �ضوء الوقائع
وامل�ستندات اخلا�صة بتلك احلالة  -م�ؤدى ذلك � -أن الفتوى ال�صادرة عن الوزارة
يقت�صر تطبيقها على احلالة الواقعية ال�صادرة ب�ش�أنها -تطبيق .

 - 2تفوي�ض  -وثيقة التفوي�ض  -املخت�ص ب�إ�صدارها .
نظم امل�شرع مبوجب قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات �أحكام التفوي�ض ،
وقرر عدم جواز التفوي�ض �إال وفقا لأحكام هذا القانون  -يكون التفوي�ض بالتوقيع
من الوزراء ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه �إىل
الأمناء العامني ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم  -مل يجزامل�شرع
التفوي�ض بالتوقيع على القرارات ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو الت�شريعية  ،و�أكد
على مبد�أ عدم جواز قيام املفو�ض �إليه يف تفوي�ض غريه فيما فو�ض فيه  -ناط
امل�شرع بوزارة اخلارجية مبوجب قانون تنظيم وزارة اخلارجية االخت�صا�ص باتخاذ
�إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض يف التوقيع على االتفاقيات
الدولية بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،و�إ�صدار �أوراق التفوي�ض للوفود العمانية
امل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية  -تطبيق .
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 - 3تفوي�ض  -الأ�شخا�ص اجلائز تفوي�ضهم بالتوقيع قانونا .
حدد قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات �صراحة  ،وعلى وجه احل�صر ،
من يجوز التفوي�ض بالتوقيع �إليهم  ،وهم الأمناء العامون ووكالء الوزارات ومديرو
العموم ومن يف حكمهم � -أثر ذلك  -يتعني تطبيق �صراحة الن�ص من غري تو�سع
فيه �أو اجتهاد  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ..........:امل�ؤرخ يف
 ، ........املوافق .........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين يف مدى م�شروعية
تفوي�ض  ....للمكلف ب�أعمال املدير العام ورئي�س حترير وكالة  ....للتوقيع على
مذكرة التفاهم بني ال�سلطنة  ،واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .
وتخلـ�ص وقائع املو�ضـوع  -ح�سبما يبني مـن الأوراق املرفقـة بـه  -فـي �أن
حكومة ال�سلطنة وافقت على �إبرام مذكرة تفاهم ب�ش�أن تبادل الأخبار والتعاون
بني وكالة الأنباء العمانية  ،ووكالة �أنباء فار�س باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،
ويف �ضوء هذه املوافقة �أ�صدرمت معاليكم وثيقة تفوي�ض للدكتور املكلف ب�أعمال
املدير العام رئي�س حترير وكالة  .......بالتوقيع على املذكرة امل�شار �إليها نيابة
عن حكومة ال�سلطنة .
و�إذ تذكرون معاليكم �أن مذكرة التفاهم امل�شار �إليها من املو�ضوعات ذات
الطبيعـة ال�سيا�سيـة والت�شريعيـة  ،ف�إنكـم ت�ستطلعون الر�أي يف مدى م�شروعية
وثيقة التفوي�ض بالتوقيع �آنفة الذكر ليكون هناك ر�أي قانوين ثابت حول التفوي�ض
بالتوقيع ي�ستند �إىل القوانني والت�شريعات يف ال�سلطنة .
وردا على ذلك نفيد ب�أن �إفتاء وزارة ال�ش�ؤون القانونية قد ا�ستقر على �أن
واليتها يف �إبداء الر�أي القانوين ال تكون �إال على حالة واقعية حمددة ي�ستغلق
فيها وجه الر�أي على اجلهة الإدارية طالبة الر�أي  ،وذلك حتى تبدي ال�ش�ؤون
القانونية ر�أيها يف �ضوء الوقائع وامل�ستندات اخلا�صة بتلك احلالة مبا م�ؤداه �أن
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الفتوى ال�صادرة عن الوزارة يقت�صر تطبيقها على احلالة الواقعية ال�صادرة ب�ش�أنها ،
وعليه  ،ف�إن الر�أي املاثل يقت�صر على وثيقة التفوي�ض امل�شار �إليها دون غريها .
ومن حيث �إن مذكرات التفاهم التي تت�ضمن �أحكامها �أوجها فنية وتف�صيلية
بني اجلهات املتناظرة يف جمال اخت�صا�صات كل منها ت�سري مبجرد التوقيع
عليها من قبل ممثلي تلك الوحدات  ،وهو ما يجوز لها �إبرامه على وفق ما �أقره
جمل�س الوزراء املوقر يف جل�سته رقم ( )2009/3املنعقدة بتاريخ الأول من فرباير
من �سنة 2009م  ،وذلك باعتبارها اتفاقا بني طرفيها ينتظم ما اتفقا عليه من
�أحكام .
وتن�ص املادة ( )2من قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/17على �أنه " :ال يجوز التفوي�ض �إال وفقا لأحكام
هذا القانون" .
وتن�ص املادة( )4من القانون ذاته على �أنه  " :للوزراء ومن يف حكمهم
ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه � ،أن يفو�ضوا بالتوقيع الأمناء العامني
ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم .
وال يجـوز التفويـ�ض بالتوقيـع علـى القـرارات ذات الطبيعـة ال�سيا�سيـة �أو
الت�شريعيـة ".
كما تن�ص املادة ( )6من القانون ذاته على �أنه  " :ال يجوز للمفو�ض �إليه
�أن يفو�ض غريه فيما فو�ض فيه".
وتن�ص املادة ( )4من قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2008/32على �أنه  ":تخت�ص الوزارة بجميع ال�ش�ؤون اخلارجية لل�سلطنة
بوجه عام  ،وتتوىل على وجه خا�ص ما ي�أتي :
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.....................................
.....................................
م  -اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض يف التوقيع
�أو االن�ضمام �أو الت�صديق على االتفاقيات الدولية بعد موافقة جمل�س
الوزراء  ،وحفظ هذه االتفاقيات .
ن � -إ�صدار �أوراق التفوي�ض للوفود العمانية امل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية ،
ووثائـق االن�ضمـام والت�صديـق علـى االتفاقيات الدولية ".
وتن�ص املادة الأوىل من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/75بنقل وكالة الأنباء
العمانية �إىل وزارة الإعالم و�إجراء تعديل يف املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/43ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والأنباء والن�شر والإعالن والنظام املرفق له على �أنه " :
تنقل وكالة الأنباء العمانية واملخ�ص�صات املالية واملوجودات املتعلقة بها �إىل
وزارة الإعالم وتتبع الوزير . ".... ،
وحيث �إن امل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع نظم مبوجب قانون
التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات �أحكام التفوي�ض  ،حيث قرر عدم جواز
التفوي�ض �إال وفقا لأحكام هذا القانون  ،و�أن التفوي�ض بالتوقيع يكون من الوزراء
ومن يف حكمهم ور�ؤ�ساء الوحدات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة  ،كل يف نطاق اخت�صا�صه �إىل الأمناء
العامني ووكالء الوزارات ومديري العموم ومن يف حكمهم  ،كما �أنه مل يجز
التفوي�ض بالتوقيع على القرارات ذات الطبيعة ال�سيا�سية �أو الت�شريعية  ،و�أكد
على مبد�أ عدم جواز قيام املفو�ض �إليه يف تفوي�ض غريه فيما فو�ض فيه  ،كما
�أن امل�شرع يف ال�سياق ذاته ناط مبوجب قانون تنظيم وزارة اخلارجية امل�شار �إليه
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االخت�صا�ص باتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املرا�سيم ال�سلطانية بالتفوي�ض يف التوقيع
على االتفاقيات الدولية بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،و�إ�صدار �أوراق التفوي�ض
للوفود العمانية امل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية  ،ووثائق االن�ضمام والت�صديق على
االتفاقيات الدولية  ،و�أنه مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/75مت نقل
تبعية وكالة الأنباء العمانية �إىل وزارة الإعالم .
وبتطبيق ما تقدم على مذكرة التفاهم املعرو�ضـة  ،وملا كانـت تلـك املذكـرة
املزمع �إبرامها بني وكالة الأنباء العمانية ووكالة �أنباء فار�س باجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ب�ش�أن تبادل الأخبار والتعاون  ،والتي ال تعدو  -وفقا للتكييف القانوين
ال�سليم � -أن تكون اتفاقا بني طرفيها ينتظم �أوجه تعاون لأمور فنية وتف�صيلية مما
يدخل يف اخت�صا�ص كل منهما  ،ف�إنها  -تبعا لذلك  -ال تعد ذات طبيعة �سيا�سية
وال ت�شريعية  ،مما يجوز التفوي�ض بالتوقيع ب�ش�أنها وفقا لأحكام قانون التفوي�ض
واحللـول فـي االخت�صا�صـات املنـوه بها  ،وب�صفة خا�صة ما يتعلق بقيام الأ�صيل
بتفوي�ض االخت�صا�صات املخولة له �إىل من يجوز التفوي�ض لهم قانونا  ،مبا
م�ؤداه قيام وزير  ...........بو�صفه �أ�صيال يف ممار�سة االخت�صا�ص بالتوقيع
بتفوي�ض من يجوز له تفوي�ضه  ،غري �أنه ملا كان الثابت �أن التفوي�ض بالتوقيع على
مذكرة التفاهم كان مبوجب وثيقة التفوي�ض بالتوقيع املعرو�ضة وال�صادرة من
الوزير  ، ...................فال ريب يف عدم م�شروعية هذه الوثيقة باعتبار
�صدورها ممن ال يخت�ص ب�إ�صدارها �إذ الأ�صل �أن ي�صدر التفوي�ض بالتوقيع من
الوزير املخت�ص  ،وهو وزير  ، .............وينح�صر اخت�صا�ص وزارة اخلارجية
يف هذا ال�ش�أن يف �إ�صدار �أوراق التفوي�ض على النحو املن�صو�ص عليه يف قانون
تنظيم وزارة اخلارجية �سالف الإ�شارة .
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�أما بالن�سبة مل�س�ألة مدى جواز التفوي�ض بالتوقيع للمكلف ب�أعمال املدير
العام رئي�س التحرير وكالة الأنباء العمانية  ،ف�إن قانون التفوي�ض واحللول يف
االخت�صا�صـات قـد حـدد �صراحـة  ،وعلـى وجـه احل�صـر  ،مـن يجـوز التفويـ�ض
بالتوقيع �إليهم  ،وهم الأمناء العامون ووكالء الوزارات ومديرو العموم ومن يف
حكمهم  ،الأمر الذي يتعني معه تطبيق �صراحة الن�ص من غري تو�سع فيه �أو
اجتهاد .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم اتفاق وثيقة التفوي�ض املعرو�ضة ال�صادرة من
الوزير  ......................مع �صحيح حكم القانون  ،و�أن التفوي�ض بالتوقيع
ال يكون �إال وفقا لأحكام قانون التفوي�ض واحللول يف االخت�صا�صات امل�شار �إليها ،
وذلك على النحو الوارد بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/ 2312/ 1/3 /م ) بتاريخ 2014/12 /1م
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()80
بتاريخ 2014/12/3م
 - 1قانون  -نطاق التطبيق من حيث الزمان .
امل�ستقـر عليـه �أن القانـون يعمـل بـه يف جمال تطبيقه الزمني  ،فيحكم الوقائع
واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه � ،أي يف الفرتة من تاريخ العمل به
حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري القانون ب�أثر رجعي على الوقائع واملراكز القانونية
ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر ذلك  -تطبيق .

 - 2قانون الأرا�ضي  -مدى جواز النظر يف طلبات �إثبات امللك الواقعة يف الأرا�ضي
املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة  ،و�إ�صدار �سندات ملكية .
�أن امل�شرع � -أجاز مبوجب قانون الأرا�ضي  -للمواطنني التقدم بطلبات �إثبات
امللك وتعييـن احلـدود �إلـى جلـان �شـ�ؤون الأرا�ضـي املخت�صـة  ،وناط بهذه اللجان
االخت�صا�ص بالبت يف تلك الطلبات وفقا للآلية التي ر�سمها وال�ضوابط التي
حددها  ،و�ألزمها بالتثبت بكل الطرق من �صحة االدعاءات  -م�ؤدى ذلك � -أن
امل�شرع �أقر بجواز متلك املواطنني الأرا�ضي التي ثبتت ملكيتهم لها وفقا لقانون
الأرا�ضي بحيث تخرج و�صفا من �أمالك الدولة � -أثر ذلك � -أحقية املواطن الذي
ثبتت ملكيته لأر�ض يف �سائر احلقوق املرتتبة على هذه امللكية  ،ومن بينها احلق
يف التعوي�ض الذي نظمه قانون نزع امللكية للمنفعة العامة  ،والذي ق�ضى بن�ص
�صريح �أن دعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى واملنازعات العينية الأخرى ال توقف
�إجراءات نزع امللكية  ،وال متنع نتائجها  ،بل ق�ضى بانتقال حـق الطالبـني �إىل
التعوي�ض املقرر  -تطبيق .
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فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بكتاب معاليكم رقم ............ :
امل�ؤرخ يف  ، ..........املوافق  ، ...........ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين
يف مدى م�شروعية الإجراءات التي اتخذتها وزارة .............بالنظر يف
طلبات �إثبات امللك الواقعة يف الأرا�ضي املنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة  ،و�إ�صدار
�سندات ملكية مدون بها عبارة تفيد �أن هذه الأر�ض مت�أثرة مب�شروع طريق
............................
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سب امل�ستخل�ص من الأوراق املرفقة به  -يف �أنه
�صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2005 /6بتاريخ (2005/1/3م) بتقرير �صفة املنفعة
العامة مل�شروع الطريق  ............ويف �أثناء قيام وزارة الإ�سكان باتخاذ
الإجراءات القانونية لنزع ملكية �أرا�ضي املواطنني املت�أثرة �أمالكهم بامل�شروع
للمنفعة العامة مبا يف ذلك تعوي�ض امل�ستحقني  ،تقدم بع�ض املواطنني بادعاءات
متلك لبع�ض املواقع يف نطاق وحدود امل�شروع املذكور ذاته  ،وملا كانت تلك
الطلبات ال تعدو �أن تكون حم�ض ادعاءات ال ميلك �أ�صحابها �سند ملكية فقد
قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها وفقا لقانون الأرا�ضي النافذة ،
وذلك بعر�ض تلك االدعاءات على جلان �( .................آنذاك) لتمحي�صها
بح�سب ما �أ�سند �إليها من اخت�صا�صات  ،ومن ثم حتال تو�صيتها �إىل الوزارة
التخـاذ القـرار ب�ش�أنهـا  ،وتتولـى الـوزارة درا�سـة تلك التو�صيات من الناحية
القانونية  ،والبت فيها �إما برف�ضها و�إما بقبولها  ،ويف حالة �إقرار تلك التو�صيات
تقوم الوزارة ب�إ�صدار �سندات ملكية مدون عليها عبارة مت�أثرة مب�شروع طريق
......................
وتذكرون معاليكم ب�أنه احتياطا من وزارة  .................ملدى قانونية
تلـك الإجـراءات  ،فقـد تـم درا�ستهـا فـي الوزارة حيث اختلف الر�أي ب�ش�أنها
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حيث ذهب ر�أي �إىل عدم قانونية �إ�صدار �سندات ملكية لهذه الأرا�ضي لكونها
منزوعة امللكية للمنفعة العامة  ،بينما ذهب ر�أي �آخر �إىل جواز �إ�صدار �سندات
متلك يف هذه الأرا�ضي مع تدوين مالحظة �أن الأر�ض مت�أثرة مب�شروع طريق
 ، ................وذلك باعتبار �أن قرارات التملك مت اتخاذها ً
وفقا لقانون
الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ، )80/5كما �أن ملك املواطن �سابق على
�إ�ضفاء �صفة املنفعة العامة على امل�شروع  ،ونزع ملكية الأرا�ضي الواقعة يف �إطاره ،
و�أن تدويـن عبـارة الأر�ض مت�أثـرة مب�شـروع طريـق  ................فيه حفظ
حلق املواطن والدولة يف �آن واحد  ،وذلك لأن املواطن حفظ حقه بتعوي�ضه عن
الأر�ض  ،وحفظ حقه يف مواجهة الدولة يف عدم الت�صرف يف الأر�ض املنزوعة
للمنفعة العامة .
ويف �ضوء هذا االختالف يف الر�أي  ،وبالنظر �إىل �أن الكثري من املواطنني يف
مواقع نزع امللكية للمنفعة العامة ال ميلكون �سندات ملكية لأرا�ضيهم  ،ويف الغالب
يكون ا�ستخدامها زراعيا �أو �سكنيا وقاموا با�ستغاللها ل�سنوات وعقود م�ضت ،
�إال �أنهـم لـم يقومـوا با�ستخـراج �سندات ملكية لها  ،وت�ستطلعون معاليكم الر�أي
القانوين يف مدى م�شروعية الإجراءات التي قامت بها وزارة ..............
حيال الوقائع امل�شار �إليها ب�إحالتها �إىل اللجان املذكورة  ،و�إ�صدار �سندات امللكية
بالآلية التي �سلف بيانها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن امل�ستقر عليه �أن القانون يعمل به يف جمال تطبيقه
الزمني فيحكم الوقائع واملراكز القانونية التي متت حتت �سلطانه � ،أي يف الفرتة
من تاريخ العمل به حتى تاريخ �إلغائه  ،وال ي�سري القانون ب�أثر رجعي على الوقائع
واملراكز القانونية ال�سابقة عليه �إال بن�ص خا�ص يقرر ذلك .
وبناء على ذلك  ،ف�إن املـــادة ( )8من قانون الأرا�ضي لعام  1980ال�صادر
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باملر�ســــوم ال�ســــلطاين رقـــم  80/5تن�ص على �أنه " :ت�ستثنى من �أمالك الدولة
الأمالك املوقوفة  ،وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيني � ،أو ميلك لهم طبقا لأحكام
هذا القانون".
وتن�ص املـــادة ( )16مكررا من القانون ذاته امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2007/32على �أنه  " :علـى املواطنيـن �أن يتقدمـوا بطلبـات �إثبـات امللـك ،
وتعيني احلدود �إىل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة فـي مديريات ودوائر الإ�سكان
والكهرباء واملياه باملحافظات واملناطق  ،وال تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�ضي
البي�ضاء  ،كما ال تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل
ب�أحكام هذا املر�سوم �إال فـي املباين القدمية والأموال اخل�ضراء التي ت�سقى من
الأفالج  ،وتلك التي ت�سقى من الآبار ويعود تاريخ االدعاء عليها �إىل الأول من
يناير  ، 1970وللوزير �أن يحدد ر�سوم طلبات التملك بعد التن�سيق مع وزارة املالية"
وتن�ص املـــادة ( )16مكررا ( )1من القانون ذاته امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/32على �أنه " :تبت جلان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة فـي مديريات ودوائر
الإ�سكان والكهرباء واملياه باملحافظات واملناطق فـي الطلبات املقدمة �إليها خالل
مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ تقدمي الطلب .
وعلى اللجان �أن تتثبت بكل الطرق من �صحة االدعاءات  ،وال تقبل ب�ش�أنها �إال
ال�صكوك الأ�صلية  ،ولها االنتقال �إىل الأرا�ضي ومعاينتها على الطبيعة  ،واال�ستعانة
مبن تراهم من اخلرباء واملخت�صني بكافة اجلهات الإدارية .
وترفع هذه اللجان تو�صياتها �إىل الوزير التخاذ القرار ب�ش�أنها خالل �شهرين
من تاريخ رفعها  ،وللوزير تفوي�ض وكيل الوزارة فـي ذلك .
ويعترب م�ضي هذه املدة دون الرد على �أ�صحاب الطلبات رف�ضا �ضمنيا لها ،
ويجوز التظلم للوزير خالل ثالثة �أ�شهر من �صدور القرار �أو عدم الرد" .
- 524 -

وتن�ص املـــادة ( )23مكررا من القانون ذاته امل�ضافة باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2007/32على �أنه  " :ال يجوز جلهات الق�ضاء املخت�صة النظر فـي دعاوى
�إثبات امللك �أو تعيني احلدود على الأرا�ضي التي ي�سري ب�ش�أنها قانون الأرا�ضي
�أو الف�صل فيها  ،قبل التقدم بالطلبات املن�صو�ص عليها فـي املادة الثانية من
هذا املر�سوم �إىل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة فـي مديريات ودوائر الإ�سكان
والكهرباء واملياه باملحافظات واملناطق  ،كما ال يجوز لها النظر فـي هذه الدعاوى
�إال بعد التظلم �إىل الوزير من القرارات ال�صادرة فـي �ش�أنها " .
كما تن�ص املادة ( )17من قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  78/64على �أنه " :دعاوى الف�سخ ودعاوى اال�ستحقاق
و�سائـر الدعـاوى واملنازعـات العينــية الأخرى ال توقف �إجراءات نزع امللكية ،
وال متنع نتائجها  ،وينتقل حق الطالبني �إىل التعوي�ض" .
وتن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي ال�صادرة
بالقـرار الوزاري رقــم  88/44معدلـة بالقــرار الوزاري رقــم  2003 /37علــى �أنه :
" تخت�ص اللجنة بالنظر يف طلبات امللكية يف احلاالت الآتية :
 االدعاءات املتعلقة بالإ�شغاالت ال�سابقة على �أول يناير 1970م. االدعاءات املتعلقة بالإ�شغال منذ تاريخ الحق لأول يناير �سنة 1970م. االدعـاءات املتعلقـة بالأرا�ضـي البي�ضـاء املن�صـو�ص عليهـا فـي القـرارال�سلطاين رقم ". 83/5
وتن�ص املادة ( )13من الالئحة ذاتها معدلة بالقرار الوزاري رقم 2003 /37
على �أنه " :ت�صدر اللجنة قرارها بعد التحقق من �صحة امل�ستندات املقدمة �إليها
ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،على �أن يكون القرار م�سببا وموقعا عليه منهم جميعا ،
وال يعـد القـرار نهائيـا �إال بعـد اعتمـاده من الوزير �أو من يفو�ضه ".
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وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�شرع � -أجاز مبوجب قانون الأرا�ضي
امل�شار �إليه  -للمواطنني التقدم بطلبات �إثبات امللك وتعيني احلدود �إىل جلان
�ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة  ،وناط بهذه اللجان االخت�صا�ص بالبت يف تلك الطلبات
وفقا للآلية التي ر�سمها وال�ضوابط التي حددها  ،و�ألزمها بالتثبت بكل الطرق
من �صحة االدعاءات  ،وقرر عدم جواز نظر الق�ضاء فـي دعاوى �إثبات امللك �أو
تعيني احلدود قبل التقدم بتلك الطلبات �إىل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي  ،وبعد التظلم
�إىل الوزير من القرارات ال�صادرة فـي �ش�أنها .
وحيث �إن م�ؤدى ما تقدم �أن امل�شرع �أقر بجواز متلك املواطنني الأرا�ضي التي
ثبتت ملكيتهم لها وفقا لقانون الأرا�ضي بحيث تخرج و�صفا من �أمالك الدولة ،
وهـو ما ي�ستتبـع �أحقيـة املواطن الذي ثبتت ملكيته لأر�ض �سائر احلقوق املرتتبة
على هذه امللكية  ،ومن بينها احلق يف التعوي�ض الذي نظمه قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة امل�شار �إليه  ،والذي ق�ضى بن�ص �صريح �أن دعاوى اال�ستحقاق
و�سائـر الدعاوى واملنازعات العينيـة الأخرى ال توقف �إجراءات نـزع امللكيــة ،
وال متنع نتائجهـا  ،بل ق�ضـى بانتقـال حـق الطالبيـن �إىل التعويـ�ض املقرر وفقـا
لأحكام هذا القانون .
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�ضة  ،وملا كان املعرو�ضة حاالتهم
قد تقدموا بادعاءات متلكهـم لبعـ�ض الأرا�ضـي الواقعـة فـي نطـاق م�شـروع
طريق ...........املقرر للمنفعة العامة فال �سبيل لوزارة  ..............من
التحقـق مـن تلك االدعاءات �سوى اتباع ما ن�ص عليه قانون الأرا�ضي يف هذا
ال�ش�أن  ،و�إذ ثبـت من الأوراق املرفقة بطلب الر�أي �أن وزارة ...............
اتبعت الإجراءات التي ن�ص عليها قانون الأرا�ضي والقرارات ال�صادرة تنفيذا
له يف درا�سة ادعاءات املواطنني املعرو�ضة حاالتهم  ،وذلك ب�إحالتها �إىل جلان
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 .........للبت فيها وفق ال�صالحيات املقررة لها قانونا  ،ومت اعتمادها من وزير
 ، ..........ف�إن �إ�صدار �سندات ملكية له�ؤالء املواطنني تثبت لهم احلق يف
التعوي�ض لنزعها للمنفعة العامة  ،يوافق �صحيح حكم القانون  ،باعتبار �أن هذه
الأرا�ضي ثبت متلكها للمواطنني  ،كما ثبت ت�أثرها مب�شروع طريق ، ...........
وينتقــل حقهــم فـي املطالبــة بالتعويــ�ض املقــرر قانونــا  ،وال ينـال مـن ذلـك
�صـدور �سنـدات امللكيـة بعـد �صـدور املر�سـوم ال�سلطاين الذي قـرر املنفعـة العامة
مل�شروع طريق الباطنة ال�ساحلي باعتبار �أن قرارات �إثبات امللك ال تعدو �أن تكون
�إقرارا مبلك املواطن يف �ضوء ما ثبت من �آثار وم�ستندات و�إجراءات ا�ستلزمها
قانون الأرا�ضي .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة ...............
ب�ش�أن احلاالت املعرو�ضة وذلك بعر�ض تلك االدعاءات على جلان ..................
للنظر فيها يف �ضوء االخت�صا�صات امل�سندة لها  ،و�إ�صدار �سندات ملكية مدون بها
عبارة تفيد �أن الأر�ض حمل امللكية مت�أثرة مب�شروع طريق ، ....................
موافقـة ل�صحيـح حكـم القانـون  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2339/ 1/ 8/م ) بتاريخ 2014/ 12 /3م
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()81
بتاريخ 2014/12/3م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -مدى �أحقية
املتعاقد يف طلب التعوي�ض �إثر �صدور قرار وزاري بزيادة �أجور العمال .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -التقاء �إرادة
�أطراف العقد �صراحة عـلى �أنه يعمل بالعقد وفقـا للقوانيـن واللوائـح والأنظمـة
املعمول بها يف ال�سلطنة � ،سواء كانت �سارية �أم تلك التي يتم �إ�صدارها وتطبيقها
خالل فرتة �سريان العقد  ،باعتبارها القوانني والقواعد التي حتكم العقد  ،ال �سيما
كل ما يتعلق بالعاملني و�أجورهم � -أثر ذلك  -وجوب تنفيذ قرار وزير القوى
العاملة املت�ضمن زيادة �أجور القوى العاملة الوطنية  -م�ؤدى ذلك � -أحقية املتعاقد
يف التعوي�ض مبقدار الزيادة يف �أجور العاملني العمانيني الذين ت�أثرت رواتبهم
نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...................بتاريخ ، ..............
املوافق .................ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي حول مدى �أحقية �شركة
 ................يف التعوي�ض عن زيادة �أجور العمال العمانيني املرتتبة على
�صدور قرار معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد احلد
الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن  .........قد
�أبرمت مع �شركة  .........عقد خدمات التغذية  ، ...........و�أن ال�شركة
تقدمت مبوجب خطابها امل�ؤرخ يف  ............بطلب لتعوي�ضها عن الزيادة
يف �أجور العاملني من العمانيني لديها  ،مبا يف ذلك العاملون العمانيون الذين
مت تبنيهم من ال�شركة القائمة بتنفيذ ذات العقد �سابقا  ،ا�ستنادا �إىل �صدور قرار
معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة رقم  2013/222امل�شار �إليه  ،والذي نتج عنه فرق
بني الرواتب الفعلية املدفوعة للعاملني العمانيني من قبل �شركة - ...........
ال�شركة املنفذة للعقد �سابقا  -والذي قامت برفع �أجور العاملني العمانيني من
�شهر يونيو 2013م  ،مقارنة بالرواتب املذكورة يف املناق�صة عند تقدمي الأ�سعار
من قبل �شركة  ...............يف يوليو 2012م .
و�إزاء ذلك ت�ستطلعون الر�أي القانوين .
وردا على ذلك نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء يف االلتزامات
التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد �شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال
مبوافقـة الطرفيـن �أو للأ�سبـاب التي يقررها القانـون  ،تلك القاعـدة التي من
مقت�ضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن
النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وتن�ص املادة ( )50من قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35
على �أنه  ":ي�ضع جمل�س الوزراء احلد الأدنى للأجور  ،وفقا ملا تقت�ضيه الظروف
االقت�صاديـة  ،وله �أن ي�ضع حدا �أدنى لأجور فئة بذاتها مـن العمـال ال�شاغليـن
لوظائف �أو مهن تقت�ضي ظروف �أو طبيعة العمل بها هذا التحديد  .وي�صدر
باحلد الأدنى للأجور قرار من الوزير" .
وحيث �إنه بتاريخ 2013/2/2م وافق جمل�س الوزراء املوقر على رفع احلد
الأدنى لأجور العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،وبتاريخ 2013/4/20م �صدر
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قرار وزير القوى العاملة رقم  2013/222ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى لأجور العمانيني
العاملني يف القطاع اخلا�ص  ،ون�ص يف املادة الأوىل منه على �أنه " :يكون احلد
الأدنـى لأجـور العمانيـني العامليـن يف القطـاع اخلـا�ص ( )325ثالثمائة وخم�سة
وع�شرين رياال عمانيا �شهريا موزعة على النحو الآتي. " .............
وين�ص يف املادة الثانية منه على �أنه " :على �أ�صحاب الأعمال رفع الأجر
الأ�سا�سي والعالوات للعمانيني وفقا للمادة الأوىل من هذا القرار مع عدم الإخالل
مبقدار الأجر الأ�سا�سي والعالوات امل�ستحقة للعاملني الذين على ر�أ�س عملهم �إذا
كانت �أكرث من احلد الأدنى امل�شار �إليه" .
وين�ص يف املادة اخلام�سة منه على �أن " :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة
الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو 2013م".
وحيث �إن الفقرة (�أ) من البند ( )17من �شروط العقد املربم مع �شركة
 .........تن�ص على �أنه " :يكون املقاول م�س�ؤوال كليا عن �شغل املوظفني و عن
كل التكاليف املتعلقة بتوظيفهم مبا يف ذلك جميع الرواتب والنقل وال�سكن ()...
والأجور والبدالت و الت�أمينات وت�صاريح املرور والإجازات و�أي تكاليف �أخرى
مهما كانت �سواء داخل �أو خارج عمان . "...
وتن�ص الفقرة (ج) من ذات البند على �أنه " :با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه
يف العقد  ،يكون املقاول م�س�ؤوال عن توظيف جميع العمال املطلوبني خلدمات
التموين وكل ما يتعلق بهم من النقل وال�سكن والتغذية والرعاية و�سداد �أجورهم
وفقا لقوانني �سلطنة عمان " .
كمـا ينـ�ص البنـد ( )31.2من ال�شروط للمتناق�صني �ضمن امل�ستند الأ�سا�سي
للعقد على �أنه " :يجب �أن يعمل املتناق�ص وفقا للقوانني والقواعد والأنظمة املعمول
بها يف �سلطنة عمان  ،ال �سيما القوانني التي حتكم العمل  .تتخذ جميع الرتتيبات
التـي ت�ؤثر علـى التوظيـف  ،والنقـل  ،ودفـع الأجـور  ،والتغذيـة وال�سكن وغريها
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من امل�سائل املرتبطة بذلك يكون مبوجب القوانني والقواعد والأنظمة املعمول بها
يف �سلطنة عمان الآن �أو التي ت�صدر من وقت لآخر خالل فرتة العقد بح�سبانها
القوانني التي حتكم العقد ".
وحيث �إنه وبتطبيق ما تقدم  ،وملا كان الثابت من الأوراق �أن �إرادة �أطراف
عقد خدمات التغذية  ............قد التقت �صراحة على �أنه يعمل بالعقد
وفقا للقوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها يف ال�سلطنة � ،سواء كانت �سارية
�أم تلك التي يتم �إ�صدارها وتطبيقها خالل فرتة �سريان العقد  ،باعتبارها القوانني
والقواعد التي حتكم العقد  ،ال �سيما كل ما يتعلق بالعاملني  -الأمر الذي ي�شمل
دفع �أجورهم  -و�أنه تنفيـذا لقرار وزيـر القوى العاملـة امل�شـار �إليه املت�ضمـن
زيادة �أجـور القــوى العاملة الوطنية اعتبارا من 2013/7/1م  ،ف�إن طلب �شركة
 ............يغدو قائما على �سند من القانون  ،وعليه ف�إن ال�شركة ت�ستحق
التعوي�ض مبقدار الزيادة يف �أجور العاملني العمانيني الذين ت�أثرت رواتبهم
نتيجة �صدور قرار وزير القوى العاملة رقم . 2013/222
هذا  ،و�إن �أحقية �شركة  .........يف التعوي�ض تنح�صر �ضمن فرتة تعاقدها
مع .............من 2013/8/1م �إىل 2016/7/31م  ،وذلك يف نطاق الفرق الناجت
يف �أجور العاملني العمانيـني مبوجــب قرار وزير القوى العاملـة امل�شار �إليــه ،
وال ت�شمل الزيادة يف �أجور القوى العاملة العمانية من قبل �شركة  ........خالل
فرتة تنفيذ الأخرية للعقد  ،وذلك لأن  .....غري ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقد
املربم بينها  ،وبني ال�شركة .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل �أحقية �شركة  .............يف التعوي�ض عن زيادة
�أجور العاملني العمانيني يف القطاع اخلا�ص  ،وذلك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2338/2/5 /44 /م ) بتاريخ 2014/ 12 / 3م
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()82
بتاريخ 2014/12 /9م
وقف � -أرا�ض تابعة للوقف وبيت املال � -آلية ا�ستغاللها  -العمل بالت�شريع عند
خمالفة العرف له .
خول امل�شرع وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية وكالة عامة علـى �أمـوال الأوقـاف ،
وقرر له احلق يف �إدارتها وا�ستثمارها وا�ستغاللها بكافـة �أوجـه اال�ستثمـار مبـا يف
ذلك الإيجار ويف خمتلف املجاالت  ،ومبا يحقق م�صلحة الوقف ودون الإخالل
ب�شروطه � ،شريطة �أن يكون ذلك بعد �إجراء الدرا�سات التي تتوالها جهة خربة ،
تثبـت مـن خاللهـا املنفعة واجلدوى االقت�صادية من هذا اال�ستثمار  ،مع مراعاة
�شروط الواقف  -حدد امل�شرع �آلية ا�ستثمار تلك الأموال ب�إبرام عقد ا�ستثمار تبني
فيه مدته وموا�صفات البناء �أو الغرا�س وحدوده وكيفية ا�ستغالله وجميع امل�سائل
املحققة مل�صلحة الوقف  -ال يلتفت �إىل �إعمال الأعراف التي كانت �سائدة قبل
العمل بقانون الأوقاف � -أ�سا�س ذلك � -أن امل�ستقر عليه قانونا �أن الت�شريع يعد
امل�صدر الأ�صلي للقاعدة القانونية  ،الأمر الذي ي�ستوجب معه تطبيق الن�صو�ص
الت�شريعية �أوال قبل االلتجاء �إىل �أي م�صدر �آخر من امل�صادر الر�سمية للقانون ،
ومن ثم ف�إن االلتجاء �إىل العرف �أو غريه من امل�صادر م�شروط بعدم وجود ن�ص
ت�شريعي يحكم امل�س�ألة املعرو�ضة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتب املتبادلة  ،واملنتهية بالكتاب رقم ......... :امل�ؤرخ يف
 ، .........املوافق  ..............ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى
�إمكانية �إعادة تطبيق الأعراف ال�سائدة (املناداة)  ،واملعمول بها �سابقا ال�ستغالل
الأرا�ضي التابعة للأوقاف وبيت املال .
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وتتح�صل وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه �ساد العرف
يف (والية  )....مبحافظة .....على ا�ستغالل الأرا�ضي التابعة للأوقاف وبيت املال
يف مو�سم نزول الأمطار  ،وذلك من خالل الت�أجري بطريق املناداة  ،وذلك لزراعة
بع�ض النباتات والثمار  ،و�أن هذا الت�أجري كان مقت�صرا على �أهايل الوالية فقط
دون �سواهم على �أن يتم دفع قيمة الإيجار بعد فرتة ح�صاد تلك املزروعات .
وتذكرون �أنه ومنذ العمل بقانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2000/65والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2001/23يتم ت�أجري
الأرا�ضي التابعة للأوقاف وبيت املال امل�شار �إليها بوا�سطة عقود �سنوية على خالف
العرف ال�سائد باعتباره يتعار�ض مع ن�صو�ص القانون والئحته التنفيذية  ،و�إذ مل
يقت�صر الت�أجري على �أهايل الوالية على نحو ما جرى عليه عرفا  ،تقدم �أهايل
الوالية بطلب �إعادة العمل بتلك الأعراف ال�سائدة .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف مدى �إمكانية تطبيق
الأعراف ال�سائدة �آنفة الذكر.
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )34من قانون الأوقاف ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2000/65معدلة باملر�سوم ال�سلطانـي رقـم  2013/54تنـ�ص عـى �أنـه
 ":مع عدم الإخالل ب�شروط الوقف تتوىل الوزارة �إدارة وا�ستثمار الأوقاف
امل�شمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة �أوجه اال�ستثمار مبا يف ذلك الإيجار ،
ومبا يحقق م�صلحة الوقف" .
وتنـ�ص املـادة ( )13مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأوقاف ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم  2001/23على �أنه  ":يكون ا�ستثمار �أموال الأوقاف بعد �إجراء درا�سات
تقوم بها جهة خربة متخ�ص�صة تثبت املنفعة واجلدوى االقت�صادية لال�ستثمار
املطلوب" .
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وتن�ص املادة ( )14من الالئحة ذاتها على �أنه  ":يكون ا�ستثمار �أموال الأوقاف
يف جميع املجاالت العقارية  ،وال�صناعية  ،والزراعية  ،ويف �أي جمال �إنتاجي �آخر ،
ويجـوز ا�ستثمار �أموال الأوقاف يف الأوجه الآتية :
د  -كل ما ي�ؤدي �إىل تنمية وا�ستثمار �أموال الأوقاف" .
وتن�ص املادة ( )16من الالئحة ذاتها على �أنه  ":يحدد يف عقد اال�ستثمار
مدته وموا�صفـات البنـاء �أو الغرا�س وحدوده وكيفية ا�ستغاللـه وجميع امل�سائل
املتعلقة بهذا ال�ش�أن" .
وتنـ�ص املـادة ( )3/17مـن الالئحـة ذاتهـا علـى �أنـه  ":يجب الن�ص يف عقد
اال�ستثمار على ال�ضوابط الآتية :
�" - 3إذا كان حمل اال�ستثمار �أمواال خ�ضراء يحدد العقد املربم طريقة
دفع الإيجار ومدته على �أن ي�ؤول ما على الأر�ض من غرا�س وبناء �إىل
الوقف بعد انتهاء مدة العقد" .
وتن�ص املادة ( )1/597من قانون املعامالت املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2013/29على �أنه " :لوكيل الوقف والية �إيجاره" .
وتن�ص املادة ( )1/599من القانون ذاته على �أنه  ":يراعى �شرط الواقف
يف �إيجار الوقف  ،ف�إن عني مدة للإيجار ال يجوز خمالفتها" .
ومفاد الن�صو�ص املتقدمة �أن امل�شرع منح الوزير وكالة عامة على �أموال
الأوقاف  ،وقرر له احلق يف �إدارتها وا�ستثمارها وا�ستغاللها بكافة �أوجه اال�ستثمار
مبا يف ذلك الإيجار ويف خمتلف املجاالت  ،ومبا يحقق م�صلحة الوقف ودون
الإخالل ب�شروطه � ،شريطة �أن يكون ذلك بعد �إجراء الدرا�سات التي تتوالها جهة
خربة  ،تثبت من خاللها املنفعة واجلدوى االقت�صادية من هذا اال�ستثمار  ،مع
مراعاة �شروط الواقف  ،وقد حدد امل�شرع �آلية ا�ستثمار تلك الأموال ب�إبرام عقد
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ا�ستثمار تبني فيه مدته وموا�صفات البناء �أو الغرا�س وحدوده وكيفية ا�ستغالله
وجميع امل�سائل املحققة مل�صلحة الوقف .
ومن حيث �إن امل�ستقر عليه قانونا �أن الت�شريع يعد امل�صدر الأ�صلي للقاعدة
القانونيـة  ،الأمـر الـذي ي�ستوجـب معـه تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية �أوال قبل
االلتجاء �إىل �أي م�صدر �آخر من امل�صادر الر�سمية للقانون  ،ومن ثم ف�إن االلتجاء
�إىل العرف �أو غريه من امل�صادر م�شروط بعدم وجود ن�ص ت�شريعي يحكم امل�س�ألة
املعرو�ضة .
وبتطبيق ما تقدم على الوقائع املعرو�ضة  ،وملا كان ت�أجري �أموال الأوقاف
قد انتظمته ن�صو�صا قانونية يف كل من قانون الأوقاف والئحته التنفيذية وقانون
املعامالت املدنية يف �ضوء ما �سلف بيانه  ،حيث بينت �أوجه ا�ستثمار املال املوقوف
مبا يحقق م�صلحته  ،ف�إنه ال منا�ص من �إخ�ضاع كل ما يتعلق ب�أوجه ا�ستثمار
الوقف لتلك الن�صو�ص  ،وحجب ما عداها دون الإخالل ب�شروط الواقف  ،مبـا
مـ�ؤداه ت�أجيـر �أرا�ضـي الوقـف عن طريق عقـود اال�ستثمـار دون االلتفـات �إىل
الأعراف التي كانت �سائدة قبل العمل بقانون الأوقاف  ،باعتبار �أن هذه الأعراف
�أ�ضحت متعار�ضة مع �أحكام الن�صو�ص القانونية ال�سالفة البيان  ،ويغدو ما قامت
به وزارة الأوقاف منذ �سنوات بعد العمل بقانون الأوقاف من ولوج طريق عقود
الت�أجري ال�ستثمار الأرا�ضي املوقوفة موافقا ل�صحيح حكم القانون .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم م�شروعية �إعادة تطبيق الأعراف ال�سائدة
واملعمول بها �سابقا (املناداة) ال�ستغالل الأرا�ضي التابعة للأوقاف وبيت املال  ،على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2358/1 /47 /م ) بتاريخ 2014/ 12 /9م
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()83
بتاريخ 2014/ 12 / 18م
وظائف  -وظائف طبية � -شروط التعيني يف غري �أدنى الوظائف .
�أفرد امل�شرع تنظيما خا�صا ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية)  ،وناط بوزير ال�صحة �إ�صدار
الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون الوظيفية لهم  -ن�صت هذه الالئحة على �أن التعيني يكون
ابتداء وك�أ�صل عام يف �أدنى وظائف املجموعة النوعية للوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة � -أجازت الالئحة تعيني املوظف يف غري �أدنى الوظائف � -سواء
من داخل الوحدة �أو من خارجها � -شروطه � -أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا
لكافة ال�شروط  ،و�أن يكون التعيني على �أ�سا�س اجلدارة  ،ووفقا لقواعد االختيار
املن�صو�ص عليها يف الالئحة  ،و�أال يكون �شغل الوظيفة املراد التعيني فيها ممكنا
بطريق الرتقية  ،و�أن الرتقية تكون �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شرة  ،متى كانت
�شاغرة  ،وكان املر�شح للرتقية م�ستوفيا ل�شروط �شغلها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ....... :امل�ؤرخ يف  ، .............املوافق
 ..............بخ�صو�ص طلب الر�أي القانوين يف �ش�أن التكييف القانوين حلالة
بع�ض �شاغلي الوظائف الطبية  ،وما �إذا كانت تعد ترقية وفقا حلكم املادة ( )57من
الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبيـة احلكوميـة (املدنيـة والع�سكريـة) ال�صـادرة بالقـرار
الوزاري رقم � ، 2014/16أم يـعـد تعيينـا يف غري �أدنى الوظائف الطبية وفقا حلكم
املادة ( )17من الالئحة ذاتها .
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وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه بعد �صدور
الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ظهرت العديد من
املطالبات بت�سكني بع�ض من �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بــ .............على وظائف �أعلى لي�ست هي الوظيفة الأعلى مبا�شرة لوظائفهم
التي ي�شغلونها .
وتذكرون �أن من بني تلك احلاالت  :الطبيبة العامة ، ........ /والتي يرى
املخت�صون باملديرية العامة للــ� ............أنها قد ا�ستوفت ا�شرتاطات �شغل
وظيفة اخت�صا�صية  ،والطبيب العام ، .............. /والذي يرى املخت�صون
باملديرية العامة للخدمات الطبية �أنه قد ا�ستوفـى �شروط �شغل وظيفة اخت�صا�صي
(�أ)  ،والطبيب العام ، ............. /والذي يرى املخت�صون باملديرية العامة
للــ� .......أنه قد ا�ستوفـى �شروط �شغل وظيفة ا�ست�شاري  ،ومن ثم جواز ت�سكني
املذكورين على تلك الوظائف �إعماال حلكم املادة ( )17من الالئحة امل�شار �إليها .
وبناء علـى مـا تقـدم تطلبـون الإفادة بالر�أي يف �ش�أن مدى �سريان حكم
التعييـن يف غيـر �أدنى الوظائف املن�صـو�ص عليـه فـي املـادة ( )17مـن الالئـحة
التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) امل�شار �إليها على
املعرو�ضة حالتهم  ،والذين ا�ستوفوا �شروط �شغل الوظائف الأعلى  -لي�ست الأعلى
مبا�شرة من وظائفهم احلاليـــة � ،أم �أنه يتم ترقيتهم �إىل هذه الوظائف �إعماال حلكم
املادة ( )57من الالئحة ذاتها .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة اخلام�سة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33
ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) تن�ص على �أنه " :ي�صدر وزير ال�صحة يف مدة ال تتجاوز �ستة
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�أ�شهر من تاريخ �صدور هذا املر�سوم  ،الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون الوظيفية ل�شاغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
(املدنية والع�سكرية) بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،ودون التقيد بالقواعد
والنظم الوظيفية املعمول بها يف تلك اجلهات . "....
وتنـ�ص املـادة ( )17مـن الالئحـة التنظيميـة لل�شـ�ؤون الوظيفيـة ل�شاغلـي
الوظائـف الطبيـة والوظائـف الطبيـة امل�ساعـدة بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة
(املدنية والع�سكرية) ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  2014/16على �أنه  " :يكون
التعيني ابتداء يف �أدنى وظائف املجموعة النوعية للوظائف الطبية والوظائف
الطبية امل�ساعدة  ،ويجوز التعيني يف غري �أدنى هذه الوظائف �سواء من داخل
الوحدة �أو من خارجها �إذا مل يكن �شغلها بطريق الرتقية ممكنا .
ويكون التعيني � -سواء من داخل الوحدة �أو من خارجها  -مبراعاة ال�ضوابط
الآتية :
� - 1أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة .
� - 2أن يكون التعيني على �أ�سا�س اجلدارة  ،ووفقا لقواعد االختيار املن�صو�ص
عليها يف هذه الالئحة".
وتن�ص املادة ( )57من الالئحة ذاتها على �أنه  " :تكون الرتقية �إىل الوظيفة
الأعلى مبا�شرة  ،متى كانت �شاغرة  ،وكان املر�شح م�ستوفيا ل�شروط �شغلها .
ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تقل املدة املطلوبة للرتقية �إىل الدرجة الأعلى
عن ( )3ثالث �سنوات  ،با�ستثناء الوظائف التي تتطلب ق�ضاء فرتة امتياز يتم
اجتيازها بنجاح  ،وي�صدر بتحديد هذه الوظائف ومدد االمتياز املقررة لها قرار
من وزير ال�صحة بالتن�سيق مع ر�ؤ�ساء الوحدات  ،على �أال تقل عن ( )12اثني ع�شر
�شهرا بالن�سبة للأطباء".
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ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر � ،أن امل�شرع قد �أفرد تنظيما خا�صا ل�شاغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية
والع�سكرية)  ،وناط بوزير ال�صحة �إ�صدار الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون الوظيفية لهم ،
ون�صت هذه الالئحة على �أن التعيني يكون ابتداء وك�أ�صل عـام فـي �أدنى وظائـف
املجموعة النوعية للوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة  ،و�أجازت تعيني
املوظف يف غري �أدنى الوظائف � -سواء من داخل الوحدة �أو من خارجها � -إذا
مل يكن �شغلها بطريق الرتقية ممكنا � ،شريطة �أن يكون املر�شح للتعيني م�ستوفيا
لكافة ال�شروط  ،و�أن يكون التعيني على �أ�سا�س اجلدارة  ،ووفقا لقواعد االختيار
املن�صو�ص عليها يف الالئحة  ،و�أال يكون �شغل الوظيفة املراد التعيني فيها ممكنا
بطريـق الرتقيـة  ،و�أن الرتقيـة تكون �إىل الوظيفة الأعلى مبا�شـرة  ،متى كانت
�شاغرة  ،وكان املر�شح للرتقية م�ستوفيا ل�شروط �شغلها .
وحيـث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان كل مـن املعرو�ضـة حالتهـم  -كما يبيـن
من كتاب طلب الر�أي  -م�ستوفيا ل�شروط �شغل وظيفة طبية �أعلى من الوظيفة
الطبية الأعلى مبا�شرة من وظيفته احلالية  ،ومن ثم ف�إنه يجوز تعيينهم يف تلك
الوظائف  ،وذلك وفقا حلكم املادة ( )17من الالئحة امل�شار �إليها � ،شريطة �أن يكون
املر�شح للتعيني م�ستوفيا لكافة ال�شروط  ،و�أن يكون التعيني على �أ�سا�س اجلدارة ،
و�أال يكون �شغـل هـذه الوظائـف ممكنـا بطريـق الرتقيـة  ،ف�إذا كان �شغـل هذه
الوظائف ممكنا بطريق الرتقية من الوظائف التي ت�سبقها مبا�شرة  ،فال منا�ص
 واحلال كذلك  -من تطبيق حكم املادة ( )57من الالئحة امل�شار �إليها .لذلك انتهى الر�أي � ،إىل جواز تعيني املعرو�ضة حالتهم يف غري �أدنى الوظائف ،
وذلـك على النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2423/ 1/22 /م ) بتاريخ 2014/ 12 /18م
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()84
بتاريخ 2014/12/ 21م
مناق�صات � -شركات حكومية  -مدى جواز قيام كل �شركة حكومية ب�إ�صدار نظام
مناق�صات خا�ص بها � ،أم يتعني �صدور نظام مناق�صات موحد يطبق على كافة
ال�شركات احلكومية .
ت�سري �أحكام قانون املناق�صات على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات
وامل�ؤ�س�سـات العامـة با�ستثنـاء وحـدات الأمـن والدفـاع والوحـدات التـي تطبـق
القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى
يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر  -ال ت�سري هذه الأحكام على ال�شركات
ذات ال�شخ�صية االعتباريـة امل�ستقلـة اململوكـة بالكامـل للحكومـة  -ناط امل�شـرع
بال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة �إ�صدار
نظام مناق�صات خا�ص بها بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،كما ناط بوحدات
املناق�صات الداخلية بتلك ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س املناق�صات �إىل حني
�إ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بها  -علة ذلك  -حتقيق املرونة يف نظام املناق�صات
اخلا�ص بهذه ال�شركات  ،وفقا لطبيعة ن�شاط كل منها � -أثر ذلك � -أنه ملا كانت
الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما  ،و�أن الكلمات التي تدل �أو ت�شري �إىل اجلمع
ت�شمل املفرد فمن ثم ف�إنه يجوز لكل �شركة من ال�شركات �سالفة الذكر �أن ت�صدر
نظاما للمناق�صات خا�صا بها بالتن�سيق ب�ش�أنه مع اجلهات املعنية  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  .... :بتاريخ  .........املوافق  ........ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي القانوين حول مدى جواز قيام كل �شركة حكومية ب�إ�صدار
نظام مناق�صات خا�ص بها � ،أم يتعني �صدور نظام مناق�صات موحد يطبق على
- 540 -

كافة ال�شركات احلكومية  ,وذلك يف �ضوء ما ن�صت عليه املادة الثانية من املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2013 /60ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008 /36
وتخل�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما ورد يف الأوراق  -يف �أن جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة تلقى كتابا من �شركة  ، ....مت�ضمنا طلب الإفادة
مبرئيات اجلهاز على م�سودة نظام املناق�صات اخلا�ص ب�شركة ...........الذي
مت �إعـداده من قبل ال�شركـة امل�شار �إليها باال�ستعانة ب�أحد بيوت اخلربة يف هذا
املجال  ،ويف �ضوء ما ورد يف املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013 /60م
امل�شار �إليه  ،من ا�ستمرار �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه على ال�شركات
ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام
املناق�صات اخلا�ص بها بعد التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية .
و�إزاء ما تقدم ف�إنكم ت�ستطلعون الر�أي حول مدى جواز قيام كل �شركة
حكومية ب�إ�صدار نظام مناق�صات خا�ص بها � ،أم يتعني �صدور نظام مناق�صات
موحد يطبق على كافة ال�شركات احلكومية .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )3من قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة
رقم  1973 /3تن�ص على �أنه  ":يف تف�سري هذا القانون  ،و�أي قانون �آخر ،
يكون للكلمات والتعبريات التالية املعاين املبينة �أمام كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق
الن�ص معنى �آخر � ،أو ما مل ين�ص على معنى �أو تف�سري مغاير يف ذلك القانون
الآخر :
 الكلمات التي تدل �أو ت�شري �إىل اجلمع ت�شمل املفرد " .وتن�ص املادة ( )2قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008 /36
واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60على �أنه  ":ت�سري �أحكام هذا القانون
على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة با�ستثناء وحدات
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الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط
ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون �آخر" .
وتن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/60ب�ش�أن تعديل بع�ض
�أحكام قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /36على �أنه :
"ي�ستمر �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه على ال�شركات ذات ال�شخ�صية
االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة حلني �صدور نظام املناق�صات اخلا�ص
بها بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وتتوىل وحدات املناق�صات الداخلية بتلك
ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س املناق�صات خالل هذه املدة" .
ومفـاد الن�صيـن �سالفـي الذكـر � ،أن �أحكـام قانون املناق�صات امل�شار �إليه
ت�سري على وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة با�ستثناء
وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام املايل لديوان
البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص يف �أي قانون
�آخر  ،وال ت�سري هذه الأحكام على ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة
اململوكة بالكامل للحكومة  ،وناط امل�شرع بهذه ال�شركات �إ�صدار نظام مناق�صات
خا�ص بها بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية  ،كما ناط بوحدات املناق�صات الداخلية
بتلك ال�شركات اخت�صا�صات جمل�س املناق�صات �إىل حني �إ�صدار نظام املناق�صات
اخلا�ص بها  ،على �أن ي�ستمر �سريان �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه على تلك
ال�شركات �إىل حني �إ�صدار نظام املناق�صات اخلا�ص بها .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان البني من كتاب طلب الر�أي � ،أن �شركة
 ، ....قد قامـت ب�إعداد نظام للمناق�صـات خـا�ص بهـا  ،وقامت بعر�ضه على كل
من وزارة املالية  ،وجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة  ،ملا كان ذلك  ،وكانـت
العلة من �إخراج ال�شركات ذات ال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل
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للحكومة من نطاق تطبيق �أحكام قانون املناق�صات امل�شار �إليه مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  ، 2013/60هي حتقيق املرونة يف نظام املناق�صات اخلا�ص بهذه
ال�شركات  ،وفقا لطبيعة ن�شاط كل منها  ،وملا كانت الأحكام تدور مع عللها
وجودا وعدما  ،و�أن الكلمات التي تدل �أو ت�شري �إىل اجلمع ت�شمل املفرد  ،ومن
ثم ف�إنه يجوز لكل �شركة من ال�شركات �سالفة الذكر �أن ت�صدر نظاما للمناق�صات
خا�صا بها بالتن�سيق ب�ش�أنه مع اجلهات املعنية  ،الأمر الذي ال يجب معه  -واحلال
كذلك � -إ�صدار نظام مناق�صات موحد لتلك ال�شركات  ،وذلك باعتبار �أن �إفراد كل
�شركة بنظام خا�ص للمناق�صات بها يتفق مع العلة من تعديل املادة ( )2من قانون
املناق�صات امل�شار �إليه  ،وهي مرونة نظام املناق�صات اخلا�ص بتلك ال�شركات وعدم
تقيده بقانون املناق�صات  ،ومراعاة طبيعة ن�شاط كل �شركة  ،ومن ثم ف�إنه يجوز
ل�شركة � ...إ�صدار نظام للمناق�صات خا�ص بها .
لذا انتهـى الـر�أي �إلـى  ،جواز قيـام كـل �شركـة من ال�شركات ذات ال�شخ�صية
االعتبارية امل�ستقلة اململوكة بالكامل للحكومة ب�إ�صدار نظام مناق�صات خا�ص بها ،
وعـدم وجـوب �إ�صدار نظام مناق�صات موحد لها  ،وذلك على النحو املو�ضح
بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2426 /7 /22 /م ) بتاريخ 2014/12 /21م

- 543 -

()85
بتاريخ 2014/12/23م
 - 1موظـف  -ا�ستقالة  -مدى جواز �إنهاء خدمة املوظف بناء على ا�ستقالته غري
املقبولة بعد �صدور احلكم اجلنائي .
�إن قرار جهة الإدارة بعدم قبول ا�ستقالة املوظف ال�صريحة بعد انقطاعه عن عمله
مبا يجاوز املدة التي حددها القانون � -أثره  -بقاء عالقته بجهة عمله قائمة طوال
مدة انقطاعه عن عمله  ،وحتى �صدور احلكم اجلنائي  -تطبيق .

 - 2موظف � -إنهاء خدمة  -احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة يف جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة � -سلطة اجلهة الإدارية فـي �إنهاء اخلدمة .
�إن من بني �أ�سباب ف�صم عرى العالقة الوظيفية بني املوظف والوحدة التي يعمل
بهـا احلـكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة يف جرميـة خملـة بال�شـرف �أو
الأمانة  ،ما مل يقرر رئي�س الوحدة  -بعد العر�ض على جلنة �ش�ؤون املوظفني � -إبقاء
املوظف يف اخلدمة متى كان احلكم لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة  ،وتبني
من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن بقاءه ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة
وطبيعتها � -إذا قرر رئي�س الوحدة �إنهاء خدمة املوظف لتعار�ض بقائه يف اخلدمة
مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها  ،اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �صدور
احلكم ابتدائيا بالعقوبة  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل كتاب معاليكم رقم  ............ :بتاريخ ، ............
املوافق ......ب�ش�أن الإفـادة بالـر�أي القانونـي حـول مـدى جـواز �إنهـاء خدمـة
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الفا�ضل ............... /بناء على حكم املادة ( )145من قانون اخلدمة املدنية ،
�أو �إنهاء خدمته بناء على حكم املادة ( )149من القانون ذاته .
وتتلخ�ص الوقائع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أنه مت �إحالة الفا�ضل/
� .............أحد موظفي وزارة  ...........للتحقيق معه يف جناية ا�صطناع
م�ستند من املفرو�ض �صدوره عن دائرة ر�سمية  ،وجنحة �إ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة ،
وقد �صدر قرار بحب�س املذكور احتياطيا خالل الفرتتني (من ................
�إىل  ، ...............ومن � ....................إىل ، ) .................
ثـم مت وقفه عن العمل مدة حب�سه احتياطيا اعتبارا من  ................مع
وقف �صرف ن�صف راتبه عن هذه املدة  ،وبتاريخ  ............تقدم املذكور
بطلب اال�ستقالة من العمل � ،إال �أن الوزارة ارت�أت عدم قبولها �إىل حني احلكم يف
الدعوى امل�شار �إليها  ،وبتاريخ � ...............صدر حكم من حمكمة اال�ستئناف
 ....................ب�إدانة املذكور غيابيا  ،ومعاقبته عن اجلناية امل�سندة �إليه
بال�سجن ملدة ( )5خم�س �سنوات  ،وعن اجلنحة بال�سجن( )3ثالث �سنوات على �أن
تدغم العقوبات بحقه  ،وتنفذ العقوبة الأ�شد  ،ومبخاطبة املديرية العامة لتنفيذ
ومتابعة الأحكام باالدعاء العام تبني �أنه مل يتم الطعن على احلكم امل�شار �إليه حتى
تاريخ  ، .............و�أن املذكور لي�س �سجينا  ،وال يزال مطلوبًا لدى االدعاء
العام  ،وهو منقطع عن العمل من . ...................
و�إزاء ذلك تطلبون الإفادة بالر�أي القانوين يف املو�ضوع امل�شار �إليه .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )140من قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  2004/120ن�صت على �أنه " :تنتهي خدمة املوظف لأحد الأ�سباب
الآتية :
�أ  ........................... -ب ............................ -
ج  ............................-د ........................... -
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هـ ............................ -
و  -احلكـم نهائيـا بعقوبـة جنايـة �أو بعقوبـة فـي جرميـة خملة بال�شرف �أو
الأمانة .
ومع ذلك �إذا كان احلكم لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئي�س
الوحدة �إبقاء املوظف يف اخلدمة �إذا ر�أى من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن
ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العر�ض على جلنة �ش�ؤون
املوظفني" .
وتن�ص املادة ( " : )145يعترب املوظف مقدما ا�ستقالته يف احلالتني الآتيتني:
�أ �-إذا تغيب عن عمله مدة ثالثني يوما مت�صلة �أو خم�سني يوما غري مت�صلة
يف ال�سنة  ،وتعترب خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه �إذا كانت املدة مت�صلة ،
ومـن اليـوم التالـي الكتمـال مـدة التغيـب �إذا كانـت غيـر مت�صلة ما مل يعد �إىل
عمله خالل �أ�سبوع من اكتمال �إحدى املدتني  ،ويقدم عذرا مقبوال  ،وي�ستثنى من
�شرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري .ف�إذا عاد املوظف
وقدم عذرا مقبوال ح�سبت مدة الغياب �إجازة اعتيادية ح�سبما ي�سمح به ر�صيده
منها  ،وذلـك مبراعـاة احلـد الأق�صـى ملـدة الإجازة املن�صو�ص عليها يف املادة
( ، )65و�إال حرم من راتبه الكامل �أو جزء منه ح�سب الأحوال .
�أما �إذا عاد خالل الأجل املذكور  ،ومل يقدم عذرا �أو قدم عذرا غري مقبول ،
حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخالل بامل�ساءلة الإدارية .
ب ........................................................-
وال يجوز اعتبار املوظف م�ستقيال يف احلالتني �إذا كانت قد اتخذت �ضده
�إجراءات امل�ساءلة الإدارية " .
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وتن�ص املادة ( )149من القانون ذاته على �أنه " :مع عدم الإخالل بحكم الفقرة
الثانية من البند (و) من املادة (� )140إذا �صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة
جناية �أو بعقوبة يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة اعتربت خدمته منتهية من
تاريخ �صدور احلكم عليه ابتدائيا بالعقوبة" .
وامل�ستفاد من الن�صو�ص ال�سابقة �أن انقطاع املوظف عن عمله مبا يجاوز
املدة التي حددها القانون يعد مبثابة قرينة قانونية على اعتباره م�ستقيال (ا�ستقالة
�ضمنية)  ،وهي قرينة مقررة مل�صلحة الإدارة  ،فلها ب�سلطتها التقديرية �إما �أن
تعترب املوظف م�ستقيال  ،و�إما �أن مت�ضي يف اتخاذ �إجراءات امل�ساءلة الإدارية
�ضده باعتبار �أن انقطاع املوظف عن عمله بدون عذر ي�شكل خمالفة ت�أديبية
ت�ستوجب امل�ساءلة الإدارية  ،كما �أن من بني �أ�سباب ف�صم عرى العالقة الوظيفية
بني املوظف والوحدة التي يعمل بها احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية �أو بعقوبة
يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يقرر رئي�س الوحدة  -بعد العر�ض
على جلنة �ش�ؤون املوظفني � -إبقاء املوظف يف اخلدمة متى كان احلكم لأول مرة �أو
مـع وقف تنفيـذ العقوبة  ،وتبني من ظروف الواقعة و�أ�سبــاب احلكـم �أن بقــاءه
ال يتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها  ،ف�إذا قرر رئي�س الوحدة �إنهاء
خدمة املوظف لتعار�ض بقائه يف اخلدمة مع مقت�ضيات الوظيفة وطبيعتها ،
اعتربت خدمته منتهية من تاريخ �صدور احلكم ابتدائيا بالعقوبة .
وملا كان الثابت من الأوراق �أن وزارة  ....قررت عدم قبول ا�ستقالة
املوظـف املعرو�ضـة حالتـه ال�صريحة بعد انقطاعه عن عمله مبا يجاوز املدة التي
حددها القانون  ،وذلك �إىل حني �صدور احلكم اجلنائي  ،ومل تقرر �إنهاء خدمته من
تاريخ تغيبه عن عمله  ،ف�إن عالقته بجهة عمله تبقى قائمة طوال مدة انقطاعه
- 547 -

عن عمله  ،وحتى �صدور احلكم اجلنائي  ،وملا كان املوظف املعرو�ضة حالته قد �أدين
يف جناية ا�صطناع م�ستند من املفرو�ض �صدوره عن دائرة ر�سمية  ،وجنحة �إ�ساءة
ا�ستعمال الوظيفة  ،وذلك مبوجب احلكم النهائي ال�صادر من حمكمة اال�ستئناف
مب�سقط بتاريخ 2014/3/11م  ،وكانت اجلرمية التي �أدين ب�سببها املعرو�ضة حالته
من اجلرائم املخلة بالأمانة  ،ف�إنه ال منا�ص من �إ�صدار قرار ب�إنهاء خدمته اعتبارا
من تاريخ 2014/3/11م .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل عدم جواز �إنهاء خدمة الفا�ضل............. /
بناء على حكم املادة ( )145من قانون اخلدمة املدنية  ،و�إنهائها بناء على حكم املادة
()149من القانون ذاته .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2469/1 / 12/م ) بتاريخ 2014/ 12 / 23م
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()86
بتاريخ 2014/12/31م
 - 1قانون  -قانون املناق�صات  -نطاق �سريانه  -مبد�أ جتنب ت�ضارب امل�صالح .
ت�سري �أحكام قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/36على
وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  -ا�ستثناء من ذلك -
وحـدات الأمـن والدفـاع والوحدات التي تطبـق القانون اخلا�ص بالنظام املايل
لديوان البالط ال�سلطاين والوحدات احلكومية الأخرى امل�ستثناة مبوجب ن�ص يف
قانون �آخر  -انطالقا من مبد�أ جتنب ت�ضارب امل�صالح حظر امل�شرع على العاملني
يف تلك اجلهات و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا لها ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض  -كما حظر على تلك اجلهات ك�أ�صل
عام  ،التعاقد مع املذكورين ل�شراء �أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي
خدمـات لهـا  -ا�ستثنـاء من ذلك  -يجوز التعاقـد فـي حاالت ال�ضـرورة ل�شراء
م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو تكليفهم بالقيام بها  -تطبيق .

 - 2قانون  -قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  -مناط احلظر الوارد
على امل�س�ؤول احلكومي .
حظر امل�شرع على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أحد �أبنائه الق�صر امتالك �أي ح�صة يف
�أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة
مبا�شرة من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته �أو مل�صلحة
�أحد �أبنائه الق�صر -الهدف من ذلك � -إبعاد امل�س�ؤول احلكومي عن حتقيق م�صلحة
�شخ�صية له �أو لأحد �أبنائه الق�صر عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم
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عمله احلكومي  ،وعلى ح�ساب امل�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافر يف �ش�أنه  -يف هذه
احلالة � -شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح حتى و�إن مل ي�ؤد املعاملة الر�سمية
بنف�سه �أو ي�شرف عليها � ،إذ �إن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من معرفة
الأمور التف�صيلية � ،أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك
مما يتنافـى مع طبيعة املال العام وحرمته  -تطبيق .

 - 3وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -ال�سلطة املخت�صة بطلب الر�أي منها .
ا�ستقـر العمـل يف وزارة ال�شـ�ؤون القانونيـة علـى �أن يكـون طلـب الـر�أي القانونـي
بكتاب موجه �إىل وزير ال�ش�ؤون القانونية من رئي�س الوحدة طالبة الر�أي انطالقا
من �صفته القانونية يف متثيلها  -تطبيق .
فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم ...........بتاريخ  ، ........املوافق ............
ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى �إمكانية التفاو�ض مع �شركة ير�أ�س
جمل�س �إدارتها �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة العامة ، ...............وذلك
ب�صفته ممثال حل�صة احلكومة .
وتتلخ�ص وقائع املو�ضوع  -ح�سبما يبني من الأوراق  -يف �أن الفا�ضل ..... /
والذي ي�شغل حاليا وظيفة  ، .........كما ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة الهيئة
العامة  ، .............وذلك ب�صفته ممثال جلهة عمله  ،و�أنه بعد تعيينه من قبل
احلكومـة رئي�سـا ملجل�س �إدارة �شركــة  .................التي متتلــك احلكومة
ما ن�سبته ( )%51واحد وخم�سون باملائة من �أ�سهمها  ،ف�إنه �أ�صبح ع�ضوا يف
جمل�س �إدارة الهيئة  ،ممثال لل�شركة املذكورة .
وتذكرون �أن �شركة  ..............متتلك ما ن�سبته ( )%100من �أ�سهم
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�شركة ، ............و�أن املعرو�ضة حالته ي�شغل تلقائيا رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة .........لبناء وت�شغيل و�إدارة م�شروع  .......يف والية ، .........
كما تذكرون �أن الهيئة العامة ......ب�صدد �إجراء التفاو�ض باملمار�سة مع �شركة
 ..........لبناء وت�شغيل و�إدارة م�شروع  .........يف والية  ، .......وذلك
من خالل جمل�س املناق�صات .
وحيث �إن الهيئة العامة  ......حتر�ص على �أن تكون �إجراءات التفاو�ض
حول امل�شروع املذكور تنعقد وفقا للإطار القانوين مبا ال يتعار�ض مع �أحكام املادة
( )6من قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 2008/36واملادة ()6
من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ، 2011 /112و�إذ تطلبـون الـر�أي حـول مـدى �صحـة �إجراءات التفاو�ض بني
الهيئة العامة ، .............و�شركة  ................لبناء وت�شغيل و�إدارة
م�شروع .........يف والية( ........طرف التفاو�ض) يف �ضوء �أحكام املادتني
امل�شار �إليهما .
وردا على ذلك نفيد ب�أن املادة ( )5من املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/62ب�إن�شاء
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/89
تن�ص على �أنه  " :يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س ي�شكل على النحو التايل :
 - 1وزير التجارة وال�صناعة �أو من ينيبه من بني �أع�ضاء املجل�س رئي�سا
 - 2وكيل وزارة التجارة وال�صناعة

ع�ضـــوا

 - 3الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة لت�سويق املنتجات الزراعية ع�ضـــوا
 - 4رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان

ع�ضـــوا

 - 5رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املطاحن العمانية

ع�ضـــوا
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 - 6مدير عام اجلمارك

ع�ضـــوا

 - 7مدير عام التجارة بوزارة التجارة وال�صناعة

ع�ضـــوا

 - 8مدير عام املديرية العامة للتجارة وال�صناعة باملنطقة اجلنوبية ع�ضـــوا
 - 9مندوب عن وزارة املالية واالقت�صاد

ع�ضـــوا ".

وتنـ�ص املـادة ( )2مـن قانـون املناق�صـات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
 2008/36معدلة باملر�سوم ال�سلطاين ر قم  2013/60تن�ص على �أنه  " :ت�سري �أحكام
هـذا القانـون على وحـدات اجلهـاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام
املايل لديوان البالط ال�سلطاين �أو �أي جهة حكومية �أخرى يرد با�ستثنائها ن�ص
يف �أي قانون �آخر ".
وتن�ص املادة ( )6من القانون ذاته املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/120
على �أنه  " :ال يجوز للعاملني يف اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون و�أزواجهم
و�أقاربهـم حتـى الدرجـة الثانيـة �أن يتقدمـوا ب�صـورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بعطاءات �أو عرو�ض لتلك اجلهات  ،كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو
تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/112
وي�ستثنـى مـن ذلك  -يف حالة ال�ضرورة � -شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو
تكليفهم للقيام بها  ،وذلك بقرار م�سبب من رئي�س اجلهة املعنية فيما ال يجاوز
خم�سة الآف ريال عماين ومن جمل�س املناق�صات فيما يزيد على ذلك  ،وب�شرط
�أال ي�شاركوا ب�أي �صورة من �إجراءات التكليف" .
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وتن�ص املادة ( )1من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/112على �أنه  ":يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
امل�س�ؤول احلكومي  :كل �شخ�ص ي�شغل من�صبا حكوميا � ،أو يتوىل عمال ب�صفة
دائمة �أو م�ؤقتة يف �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة مبقابل �أو بدون مقابل ،
ويعتبـر فـي حكم امل�س�ؤول احلكومي �أع�ضاء جمل�س عمان  ،وممثلو احلكومة يف
ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل �أو تلك التي ت�ساهم
فيها بن�سبة تزيد على ( )%40من ر�أ�سمالها .".........................
وتن�ص املادة ( )6من القانون ذاته على �أنه  ":ال يجوز لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة التي ي�شرف عليها امل�س�ؤول احلكومي التعامل مع �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة
تكون له م�صلحة فيها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة " .
وتن�ص املادة ( )11من القانون ذاته على �أنه  ":ال يجوز لأي م�س�ؤول حكومي
�أو �أبنائه الق�صر � ،أن يكون له ح�صة يف �أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو عمل يهدف �إىل
الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة .
وي�ستثنى من ذلك من اكت�سب تلك احل�صة قبل العمل ب�أحكام هذا القانون " .
ومفاد الن�صو�ص �سالفة الذكر �أن امل�شرع بعد �أن ح�صر نطاق املخاطبني ب�أحكام
قانون املناق�صات يف وحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون اخلا�ص بالنظام
املالـي لديـوان البـالط ال�سلطاين والوحدات احلكومية الأخرى امل�ستثناة مبوجب
ن�ص يف قانون �آخر  -حظر على العاملني يف تلك اجلهات و�أزواجهم و�أقاربهم
حتى الدرجة الثانية �أن يتقدموا لها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات
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�أو عرو�ض  ،كما حظر على تلك اجلهات ك�أ�صل عام التعاقد مع املذكورين ل�شراء
�أ�صناف منهم �أو تكليفهم بتنفيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات لها  ،ومل ي�ستثن من
هذا الأ�صل �سوى التعاقد يف حاالت ال�ضرورة ل�شراء م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية �أو
تكليفهم بالقيام بها .
كما �أن امل�شرع  -ورغبة منه يف حتقيق �أكرب قدر من احلماية للمال العام-
حظر على امل�س�ؤول احلكومي �أو �أحد �أبنائه الق�صر امتالك �أي ح�صة يف �أي �شركة
�أو م�ؤ�س�سة �أو �أي عمل يهدف �إىل الربح  ،ويت�صل بجهة عمله بطريقة مبا�شرة
من خالل العقود التي تربمها اجلهة التي يعمل بها مل�صلحته �أو مل�صلحة �أحد �أبنائه
الق�صر  ،وذلك بهدف �إبعاد امل�س�ؤول احلكومي عن حتقيق م�صلحة �شخ�صية له
�أو لأحد �أبنائه الق�صر عن طريق ما يجريه من معامالت تتعلق ب�صميم عمله
احلكومي  ،وعلـى ح�سـاب امل�صلحة العامة � ،إذ �ستتوافـر فـي �ش�أنه  -يف هذه
احلالة � -شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح حتى و�إن مل ي�ؤد املعاملة الر�سمية
بنف�سه �أو ي�شرف عليها � ,إذ �إن وجوده يف الوحدة الإدارية قد ميكنه من الأمور
التف�صيلية �أو قد ي�شوب يف �ش�أن التعامل معه �شبهة حماباة �أو غري ذلك مما
يتنافـى مع طبيعة املال العام وحرمته .
وحيث �إنه على هدي ما تقدم  ،وكان الثابت من الأوراق �أن املعرو�ضة حالته
ي�شغل وظيفة  ، ...............................و�أنه ع�ضو يف جمل�س �إدارة
الهيئة العامة  .........................ممثال جلهة عمله  ،و�أنه قد مت تعيينه
من قبل احلكومة رئي�سا ملجل�س �إدارة �شركة  ...................التي متتلك
احلكومة ما ن�سبته ( )%51من �أ�سهمها  ،و�أنه بذلك �أ�صبح ع�ضوا يف جمل�س �إدارة
الهيئة ممثال لل�شركة املذكورة  ،كما �أنه ي�شغل تلقائيا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
 .............التي متتلك �شركة  .................ما ن�سبته ( )%100من
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�أ�سهمها  ،ومن ثم ال يتحقق يف املعرو�ضة حالته منـاط احلظـر املن�صو�ص عليه
يف املادة ( )6من قانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح  ،باعتبار �أنه
لي�س له �أي م�صلحة �شخ�صية يف �شركة ................؛ لأن تعيينه قد مت من
قبل احلكومة  ،وال يوجد �شبهة ا�ستغالل النفوذ وت�ضارب امل�صالح  ،كما �أنه ال
يتحقق يف املعرو�ضة حالته مناط احلظر املن�صو�ص عليه يف املادة ( )6من قانون
املناق�صات املعدلة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/60باعتبار �أنه مل يتقدم
هو � ،أو �أي من �أزواجه � ،أو �أقاربه حتى الدرجة الثانية ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للهيئة العامة  ، .......ومن ثم ف�إنه يجوز واحلال
كذلك التفاو�ض من قبل الهيئة العامة  .......مع �شركة  ..............لبناء
وت�شغيل و�إدارة م�شروع  ...............يف ...............
وجدير بالذكر �أن العمل قد ا�ستقر يف وزارة ال�ش�ؤون القانونية على �أن يكون
طلب الر�أي القانوين بكتاب موجه �إىل معايل وزير ال�ش�ؤون القانونية من رئي�س
الوحـدة طالبـة الـر�أي انطالقــا مـن �صفتـه القانونية يف متثيلها  ،وذلك مراعاة
للتعميم رقم ( )2012/5ال�صادر من وزارة ال�ش�ؤون القانونية �إىل كافة وحدات اجلهاز
الإداري للدولة  ،الأمر الذي يرجى مراعاته م�ستقبال .
لذلك انتهى الر�أي � ،إىل جواز التفاو�ض مع �شركة  ، ..........وذلك على
النحو املبني بالأ�سباب .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2520 /8 /9 /م ) بتاريخ 2014/12 / 31م
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()87
بتاريخ 2014/12/31م
عقد  -العقد �شريعة املتعاقدين  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ،
وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -اال�سرت�شاد
بفتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية لإعمال �أحكام العقد .
القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية تق�ضي ب�أن العقد
�شريعة املتعاقدين  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة الطرفني �أو للأ�سباب
التي يقررها القانون  -مقت�ضى ذلك  -وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه ،
وبطريقـة تتفـق ومبـد�أ ح�سـن النية يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية  -ا�ستقرت
فتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية  -عند نظر طلب زيادة قيمة العقد �إثر �صدور قرار
وزاري بزيادة �أجور العمال  -على �أمور ثالثة  ،الأول :يف حالة وجود ن�ص يف
العقد يق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على
�سلم الرواتب والأجور بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،يحق للطرف املتعاقد مع
جهة الإدارة التعوي�ض عن الزيادة  ،الثاين  :يف حالة خلو العقد من ن�ص يق�ضي
باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب
والأجور  ،ال تكون جهة الإدارة ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقد  ،الثالث � :إذا ت�ضمن
العقد تنظيما معينا لأ�سلوب ح�سم ما ع�ساه يثور بني طرفيه من منازعات  ،يكون
هذا التنظيم دون غريه واجب الإعمال للف�صل فيما يثور فعال منها  -مقت�ضى
ذلك  -وجوب قيام جهة الإدارة بالوفاء بالتزاماتها املقررة يف العقد  ،وخا�صة
�أن العقود املوحدة التي ت�صدرها وزارة املالية تت�ضمن معظمها �أحكاما تق�ضي
باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب
والأجور بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  -م�ؤدى ذلك � -إعمال �أحكام العقد دون
الرجوع �إىل وزارة ال�ش�ؤون القانونية لأخذ ر�أيها  -تطبيق.
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فبالإ�شارة �إىل الكتاب رقم  ...............بتاريخ ، ..................
املوافق ..............ب�ش�أن طلب �إبداء الر�أي القانوين حول مدى �أحقية
�شركة ...................املنفذة مل�شروع �إن�شاء مرف أ� بحري و�شبكة طرق
 ................يف مطالباتها بالتعوي�ض عن رفع احلد الأدنى لأجور العمانيني
العاملني يف القطاع اخلا�ص .
نفيد ب�أن القاعدة امل�ستقر عليها فقها وق�ضاء ب�ش�أن االلتزامات التعاقدية
تق�ضـي بـ�أن العقـد �شريعـة املتعاقديـن  ،فال يجوز نق�ضه �أو تعديله �إال مبوافقة
الطرفني �أو للأ�سباب التي يقررهـا القانـون  ،تلك القاعـدة التـي مـن مقت�ضاهـا
وجوب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف
تنفيذ االلتزامات التعاقدية .
وتن�ص املادة ( )70من وثائق العقد املوحد لإن�شاء املباين والأعمال املدنية
(الطبعة الرابعة � -سبتمرب  )1999على �أنه  -70" :التغيريات يف �أ�سعار اليد العاملة
واملواد :
جترى التعديالت يف قيمة العقد على �أ�سا�س الكلفة ال�صافية يف احلاالت
الآتية :
� - 1إذا ح�صلت تغيريات يف �سلم الرواتب والأجور الأخرية اخلا�صة بالعمال
واملوظفني الذين تت�أثر رواتبهم مبا�شرة ب�أي ت�شريعات جديدة ت�سن
يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء ومما تكون منطبقة
على العقد  .ويف هذه احلالة يتوجب على املقاول تزويد املهند�س
بتفا�صيل كافية تتعلق بالتغيريات التي طر�أت على �آخر �سلم للرواتب
والعالوات التي دفعت وذلك قبل �أن تدفع �أي من هذه التغيريات �أو
حت�سم منه .
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� - 2إذا ح�صلت تغيريات يف �أ�سعار املواد كنتيجة مبا�شرة لأي ت�شريعات
جديدة ت�سن يف �سلطنة عمان بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  .ويف
هذه احلالة يتوجب على املقاول تزويد املهند�س بتفا�صيل كافية عن �أي
تغيري يف ال�سعر الأ�سا�سي للمواد املت�أثرة بهذا الت�شريع " .
كمـا ا�ستقـرت الفتـاوى القانونيـة بوزارة ال�ش�ؤون القانونية حيال مثل هذه
الوقائع على �أمور ثالثة :
الأول  :يف حالة وجود ن�ص يف العقد يق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد
يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور بعد
تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،يحق للطرف املتعاقد مع جهة الإدارة
التعوي�ض عن الزيادة .
الثاين  :يف حالة خلو العقد من ن�ص يق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد يف
حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم الرواتب والأجور  ،ال تكون
جهة الإدارة ملزمة ب�أكرث مما ورد يف العقد .
الثالث � :إذا ت�ضمــن العقـد تنظيمـا معينـا لأ�سلـوب ح�سـم مـا ع�سـاه يثـور
بني طرفيه من منازعات  ،يكون هذا التنظيم دون غريه واجب
الإعمال للف�صل فيما يثور فعال منها .
وفـي جميـع الأحـوال  ،يتعـني علـى املقاول تزويد املهند�س بتفا�صيل كافية
تتعلق بالتغيريات التي طر�أت على �آخر �سلم للرواتب والعالوات التي دفعت ،
وذلك قبل �أن تدفع �أي من هذه التغيريات �أو حت�سم منه  ،كنتيجة مبا�شرة لتلك
الت�شريعات  ،وعلى املهند�س  -وفقا للم�س�ؤوليات املنوطة به ووفقا لوثائق العقد
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امل�شار �إليه  -القيام بدوره بالت�أكد حما�سبيا من تلك التغيريات  ،وتعديل قيمة
العقد  ،والتن�سيق مع جهة الإدارة يف هذا ال�ش�أن  ،ويف حال اختالف املقاول
واملهند�س � ،أو املقاول و�صاحب العمل  ،ف�إنه يتعني ح�سم هذا اخلالف وفقا للتنظيم
املقرر يف العقد دون غريه .
و�إزاء ما تقدم  ،ف�إن وزارة ال�ش�ؤون القانونية ت�ؤكد على وجوب تنفيذ العقد
طبقا ملا ا�شتمل عليه  ،وبطريقة تتفق ومبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ االلتزامات
التعاقدية  ،ومقت�ضى ذلك قيام جهة الإدارة كذلك بالوفاء بالتزاماتها املقررة ،
خا�صة و�أن العقود املوحدة التي ت�صدرها وزارة املالية تت�ضمن معظمها �أحكاما
تق�ضي باحلق يف زيادة قيمة العقد يف حالة �صدور �أي ت�شريعات ت�ؤثر على �سلم
الرواتب والأجور بعد تاريخ ر�سالة قبول العطاء  ،الأمر الذي يتعني معه �إعمال
تلك الأحكام دون الرجوع �إىل وزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،واال�سرت�شاد باملبادئ
القانونية يف فتاوى وزارة ال�ش�ؤون القانونية التي ت�صدر ب�شكل �سنوي يف هذا
ال�ش�أن .

فتوى رقم ( و �ش ق /م و2014/2526 /1 / 26/م ) بتاريخ 2014/ 12 /31م
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